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7.

• Prasītāja cūlusi prct savu vīru, atbildētāju, alimentācijas
prasību, apgalvojot, ka atbildētājs 1932. g. maijā viuu csot atstājis. Apgabaltiesa prasību atraidījusi, atzīstot, ka prasītāja varētu prasīt no atbildētāja uzturas naudu tikai tad, ja vina bīītu
picrādījusi, ka atbildēfājs viņu pametis, un ka tādēl nepietickot ar to, ka prasītāja varētu ar liecinieku K. noskaidrot, ka
atbildētājs no prasītājas aizgājis, jo aiziešanai par pamatu
v а г ē j a b īī t, kā to paskaidrojis atbildētājs, ierašanās darba
vietā (no Liepājas Rīgā)< Sādi apgabaltiesas apsvērumi atzīstami par neparciziem. CL 7. p. nosaka, ka laulātiem jādzlvo
к о р ā, un tādēl tam laulātam, kas pretēji šim likumam, atstājis otro, jāpierāda, strīdus gadījumā, ka vitiam bijis likumigs
iemesls minētā Iikuma panta neievērošanai. Ja tādēl konkrētā
gadījumā atbildētājs tiešām prasltāju bīītu atstājis, tad nevis
prasītājai būtu jāpicrāda, ka viņš to darījis bez pietiekoša ра
пира, bet gan atbildētājam būtu jāpierāda, ka viņš prasītāju
atstājis prasītājas vainas dēļ. Apgabaltiesas citētais Scnāta
CKD spriedums (24/137, resp. 24/55 pēc T. M. kr.) ncapstiprina
viņas uzskatu, jo minētā spriedumā Senāts izgājis по tā fakta,
ka s i e v a pārtraukusi kopdzīvi, un — pilnīgi sāskanā ar
augšā izteikto tczi — atzinis, ka š ā d ā g a d ī j u m ā gan
sievai jāpierāda, ka vinai bijis pictiekošs pamats to darīt.
Tā tad minētais spriedums nav piemērojams, ja - kā to prasītāja apgalvo konkrētā gadījumā — kopdzlvi pārtraucis
v ī r s. Apgabaltiesa savā spriedumā gan it kā apstrīd šī apgalvojuma pareizību, aizrādot, ka uz to, ka atbildētājs neesot
pametis prasītāju, „savā ziņa norādot" tas apstāklis, ka viņš tikai 1934. g. augustā aizbraucis uz Liepāju pēc savām mantām.
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Bct j;i apgabaltiesa prasītājas apgalvojumu tiešām atzinusi par
nepierādītu, tad viņai nebija likumīga pamata neievērot prasītājas Iflgumu par liccinieka K. nopratināšanu, ar kuru prasītāja
taisni domājusi pierādīt viņas apgalvoto apstākli, t. i. ka atbildētājs vii.ni csot a t s t ā j i s.
Tādā kārtā apgabaltiesa šajā lietā pielaidusi nepareizu pierādījumu nastas sadallšanu partu starpā un arī ņēmusi prasītājai
iespēju picrādīt savu prasību.
(1936. g. 25. sept. spr. Nr. 1332, Deģis pr. 1. pr. Deģi.)

12.
Apgabaltiesa noraidljusi prasību par uztuni, atrodot, ka
prasītājs tādu saņēmis no atbildētāja gandrīz diVtlk, cik viyam
pienākas pēc lietā esošiem datiem. Noteicot prasltājam pienākošos uztura apmēru, apgabaltiesa savam aprSķlnam llkusl par
pamatu lietā iesniegto Apgabaltiesas 1933. g. 27. IV. spriedumu,
no kura — pec tiesas atzinuma — gan izrii-l allnlilcijija pienākums dot prasītājam un viņa sievai spriedumfl noteiktos alimentus, bet neizriet šī pienākuma pildīŠanas Bfikuma termiņš.
Savu kasācijas sūdzību prasītājs pamato U2 trlm argumentiem:
a) apgabaltiesa esot ncpareizi un pretēji CL 12. p. uzskatījusi,
ka prasītājam liesība prasīt tikai tos alimentus, kas pienākas
viņam pašam, bet ne tos, kas pienākas vii.i.i Blovai
Pārbaudot prasītāja pirmo iebildumu, Senats atrodi I D apgabaltlesa
ir konstatējusi, 1) ka 1933. gada 27. aprīļa sprli duillfl mlnStals
alimentu daudzums pienācies ncvis tagad mli ь \ vlenam
paŠam, bet gan kopā ar viņa sievu, im 2) kfl prailtājn 8o praslbu
oēlis pats savā vārdā bez viņa sievas līdzdallbai Izojol по
šiem konstatējumiem, kuru pareizību prasītāja pllnvurillcks
kasācijas sūdzībā neapstrīd, apgabaltiesa vari |n llfll I pli sli
dziena, ka tagad mir. K. V. varēja prasU savfl vArdli tll nl toa
alimentus, kas pec līguma pienācās vinam paŠūin, Utl Hi
arī tos, kas pienācās vii.ia sievai. Pretēji prasltfljn pllni
'i
domāiii, sievas tiesības saņemt alimentus pcra
;l nololllpMl
laulāto kopējā nuuita im virs nevar šādas tieslbus reāllzi i III
savā vārdā ccltu prasību.
(1936. g, 28 augueta epr, Nr 886. Velvero pi I m Vnlvjļrl.)

с
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168.
1. Par miertiesneša sprieduma rezolūtīvās dalas formulējumu, kurā trūkst norādījums uz laiku, par kuru piespriesti alimenti, atbildētājs varēja celt iebildumus II. instancē. То viņš nav darījis, kamdēl apgabaltiesai nebija pamata no savas puses grozīt
miertiesneša spriedumu šai ziņā un viņai nevar pārmest šajā
sakarlbā CL 168. un CPN 196. p. pārkāpumu. Pretēji atbildētāja domām, laika neapzīmēšana rezolūcijā pati par sevi vēl
nenozīmē, ka tiesa uzturu būtu piespriedusi uz visu mūžu, jo
vairāk, ka ticsa sprieduma motīvu daļā atsaukusies uz CL
168. р., apzīmēdama šo likuma pantu par prasību aprnierinošā
sprieduma pamatu. Bērnam sasniedzot 14 g. vecumu, atbildētājs var praslt sprieduma grozīšanu.
(1936. g. 30. jūlija spr. Nr. 1208.)

2. Zofija M. icsniegusi Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesnesim prasību, kurā lūgusi piedzīt no atbildētāja alimentus prasltājas ārlaulības bērna uzturam. Šo lietu Rīgas apgabaltiesa
1935. g. 30. janvāri izbeigusi prāvnieku miera izlīguma dēļ.
Scnātam 1935. g. 26. novembrī iesniegtā sīīdzībā Zofija M.
lūgusi atcelt apgabaltiesas lemumu u z r a u d z ī b a s kārtībā,
paskaidrojot, ka apgabaltiesa, pretēji CL 168. p. 2. d., lietu izbeigusi uz miera izlīguma pamata bez Bāriņu tiesas piekrišanas,
kādēļ apgabaltiesas lēmums ncvarot palikt spēkā, jo minētai
likuma normai csot publisks raksturs.
Sūdzība nepelna ievērību.
Senāta CKD jau paskaidrojis (33/2299), ka ticsas tiesība
atcelt uzraudzlbas kārtībā lēmumus un rīkojumus nav attiecināma uz to padotās iestādes procesuālo darbību, kura pēc tiesāšanas kārtības noteikumiem nav atcelama vai grozāma citādi,
kā gadījumos un kārtībā, kā tas noteikts pašā tiesāšanas kārtībā.
Augšā minētā lēmuma atcelšanu sūdzētāja varēja panākt tikai
iesniedzot sūdzību instanču kārtībā, bet tā grozīšana uzraudzlbas kārtībā, saskaņā ar izteikto, nav pielaižama. Sūdzētājas
uzskats, ka apgabaltiesas Iēmums būtu atcejams tādēl, ka tas it
kā aizskar publiskas intereses, atkrīt jau tādēļ vien, ka 168. p.
otrā dala gan atzīstama par jus cogens, bet par publisko tiesību
nonnu tā nav atzīstaina. Jāpiezīmē vēl, ka īstenībā konkrētā
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gadījurņa ncvar būt runa par prāvnieku m i с r a i z 1 ī ģ u m u,
jo prasītāja savu lūguniu par lictas izbeigšanu uz visiem laikiem
pauiatojiisi tikai uz to, к а viņas alimentu prasība esot nepainatoti versta pret atbildētāju. Tādā kārtā apgabaltiesa, izbeidzot
lietu partu miera izlīguma dēļ, izteikusies nepareizi un nesaskaiļā ar prasītājas lūgumu, no kura neizriet, ka parti konkrētā
gadījumā būtu noslēguši miera izlīgumu. Tādeļ paticsībā šinl
gadījuma CL 168. p. 2. d. ncbija piemērojama un tās pārkāpumu
apgabaltiesa tādēļ arī nav pielaidusi,
(1'936. g. 28. augusta spr. Nr. 1121.)

199.
Kas attiecas uz prāvnieku bērnu uzturu, kurš atrodas pie
prasītājas (—'bērna mātes), tad atbildētajs (— bērna tēvs)
miertiesā tika izteicis gatavību uzturēt dēlu pie sevis. Sakarā
ar to apgabalticsai vajadzēja noskaidrot, vai bcrna intereses ir,
lai tas paliktu uz priekšu pic prasītājas, vai arī ir ievērojams
atbildētāja lūgums uzturēt dēlu pie sevis. Šos jautājumus apgabaltiesa atstājusi pilnigi ncnoskaidrotus un bez apsvēršanas.
Aprādīto apstāklu nenoskaidrošanas dēl Scnātam nav iespējams
pārbaudīt, cik dibināta ir prasītājas Annas B. ticsība turēt dēlu
pie sevis un pieprasīt viņam uzturu no tēva.
(1936: g. 50. jūliju spr. Nr. 885.)

501.
Garā slimās Anetes-Otilijas L. aizgādnis cēlis pret Anetes
L. vīru Žani-Jēkabu L. prasību par vir.ut laulības šķiršanu. Apgabalticsa apmicrinājusi prasību un Tiesu palāta apstiprinājusi
apgabalticsas spriedumu, noraidot atbildētāja uz CPN 667. p.
3. pktu dibināto noraidījumu un atrodot, ka „garā slimā aizgādnim ir jarūpējas par slimā perspnisko labklājību un jāaizstāv ar
slimību icrobežotās tiesības tādā mērā, kā slimā persona būtu
rīkojusies vcsela būdama". Pēc Tiesu palātas domām, ja nostātos. uz atbildētāja icucmto viedokli un noliegtu garā slimās aizgādna tiesību cclt mineto prasību par laulības šķiršanu, — tad
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garā slimam, kas ir laulībā un atrodas zem otra laulātā varas
nepanesamā un nonievāta stāvoklī, biītu ņemta katra iespēja
aizstāvēt cilvēka personiskās tiesības pret nelikumībām, starp
citu, praslt arī šķirt laulību. No šāda atzinuma Tiesu palāta.
nākusi pie slēdziena, ka arīgarā slimā aizgādnim ir t i e s ī b а
u n p i сn а к u m s a iz s t ā v ēt a r ī s 1 im ā person i s к ā s t i с s ī b a s, к a s i z r i e t n о 1 a u 1 ī b a s līguma un vajadzības gadjju'mā ir tiesība lugt laulības šķiršanu,
pasargfijot tādā kārtā slimā laulāta personību по otra lanlātā
pārestībām. Tādā kārtā Scnātam jāizškij jautājums, vai aizbiklnim par garā slimo personu ir vispār pārstāvības tiesības
attiecībā uz tādām aizbilstamās personas tiesībām un iīiteresēm',
kurām ir stiņgri personisks rakstnrs un, starp citu, vai viņani
it tiesība sava aizbilstamā vārdā liīgt škirt pēdējā laulību.
Šis jautajums, pretēji Tiesu palātas domām, izškirams negātīvi.
Nevar bfit Šaubas, ka ir vesela rinda tādu tiesību, kas prasa to
personīgu izlietošanu no tās personas, kurai šīs tiesības pieder,
ncmaz ncpiclaižot pāvstāvību, ncdz līgumisku, nedz arī likumisku. Tā, saskaņā ar CPN 574, 576, 581. p. tikai puse personīgi var dot piekrišanu lictas izškiršanai ar zverēstu, kā arī dot
šo zvērestu; pēc CPN 1523. p. iesniegt lugumu lc^itimēt ārlaulībā dziinušo bērnu eaur parstāvi nav pielaižams.. Nevar būt
šaubu, ka lūgumu par adopciju ncvar iesniegt aizbilstainā vārdā
garā slimās personas aizgādnis. Viņš ncvar arī taisīt aizbilŠtamā vārdā testāracntu (CL 1984., 1988. р.), slēgt mantinicka
iecelšanas līgumu (sal. CL 2483. p. otro dalu). Saskaņā ar bij.
Kr. Scnāta paskaidrojumiem (S. CKD 06/29) aizgādnim par garā
vājā pcrsonu un mantu nav tiesības garā vājam dzīvam csot
celt prasību atzīt viņa bērnu par dzimušu ārlaulībā, ja' bērns
piedzimis aizbilstamā sievai laulībai pastfivot. No visa minetā
izriet, ka garā slimā personīgā civīlstāvoklī aizgādnis pēdējo
nevar aizvietot. Saskaņā ar likuma par laulību 45. p. laulātam
ticsība prasīt laulības škiršanu, ja o t r s l a u l ā t a i s slimo
ar ilgstošu, grūti dziedināmu gara vājību, vai tādu pašu lipīgu
slimību. No šā likuma burtiskā tcksta, kas'kā speciāls likums
nav iztulkojaras paplašināti, — izriet, ka minētā gadījumā tiesiba
celt prasību par laulības škiršanu, (pretēji BCB 1336. p. un ZPO
612. p.) ir tikai vienam laulātam un proti tam, kas ir vesels.
Vācu likumā, kur aizbildnim zināmos gadījumos dota iespēja celt
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prasību par laulības šķiršanu, šada tiesiba tomer Iikuma pozitīvi iztcikta un pielaižama ar īpašu bāriņu tiesas pickrišanu
(BOB 1336. un ZPO 612. р.). Kā jau paskaidrojis bij. Kr. Senāts aiigšā minētā spriedumā 06/29, garā slimā, kuram nepieciešama vienīgi uzturēšana un uzraudzība, aizbildoa, resp. aizgādņa kompetencē neietilpst tādu aizbilstamam piederošo tiesību aizsardzība, kas tik cieši un neatdalāmi saistītas ar pašu
tiesību subjektu, ka tās nevar tikt reālizētas likumīgas pārstāvības kārtībā. Nevar atzīt par pareizām arī Ticsu palātas domas, ka gadījumā, ja noliegtu garā slimās aizgādņa tiesību celt
prasību par laulības šķiršanu — tad garā slimai, kas ir Iaulībā
un atrodas zem otra laulātā varas, būtu ņemta katra iespēja aizstāvēt cilvēka personiskās tiesības pret otra laulātā nelikumībām
un pārestībām. Kā jau Kr. Senāts paskaidrojis savā 1910. g.
16. okt. spriedumā Vasmūtu lietā (Bukovska koment. pask. zem
II. un 501. p.) par garā slimo ieccltam aizgādnim saskaņā ar CL
501. p. jārūpējas par slimā personu un veselību ar tiesību vajadzlbas gadījumā ievietot sievu ārstniecības iestādē, vai citā
vietā, atseviški no vīra, pat uz vīra rēķina, kuram jādod vajadzīgie līdzekļi, neatrunājoties ar atšķirtu dzīvi. Tādā kārtā,
neņemot šādus apsvērumus vērā, Ticsu palāta pielaidusi motīvu
nepilnību un nepareizlbu.
(1936. g. 11. jūn. spr. Nr. 1234, Lācis pr. 1. pr. Lāci.)

577.

Prasītāja cēlusi prasību dēl atlīdzības par atbildētājas namā
izdarītiem nepieciesamiem remontiem, pamatojot prasību uz
CL 578. р.. Apsabalticsa, pārbaudījusi lictā noskaidrotos apstāklus, nākusi pie slēdziena, ka prasītājas minētle remonti nav
uzskatāmi par nepiccicšamiem izdevumiem CL 577. p. izpratnē,
kamdēl p'rasību noraidījusi. Toinēr apgabaltiesa pati konstatējiisi, ka šie izdcvuini — ja viņi tikai izrādītos par ncpieciešaiiiicin CL 577. p. nozīmē — bīitu jāatlīdzina prasltājai. Lietā
fttrodošamies ires valdes aicinato ekspertu slēdzienam par reii III raksturUi и/, kui'ii prasītāja bija aizrādījusi, tiesa nav
pledi vus
щ и ;ii/ i;i lemesla, ka mliiBtals ekspertu atzinums
pj i ap [abflltlesas uzskata
esol dots saekaņā ar lik. par
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telpu īri 39. p. remontu vajadzības noteikšanai atticcībā uz
t e l p u d e r ī g u m u a p d z ī v o š a n a i un l i e t o š a n a i ,
bet nezlmējoties uz remontiem, ar kuriem t i e k p a g l a b ā t a
v a i a i z s a r g ā t a l i e t a s b ū t ī b a no p i l n ī g a z u d u m a , s a b r u k u m a v a i i z p o s t ī j u m a , . t. i. CL 577.
p. nozīmē nepieciešamiem izdevumiem, par kuriem prasība
celta. Sis tiesas uzskats nav atzīstams par pareizu, jo runā pretim lik. par telpu īri 39. pantam. Senāts savā spriedumā
34/1038 aizrādījis, ka lik. par telpu īri 39. p. runā taisni par nepieciešamiern izdevumiem, ar kuriem tiek paglabāta vai aizsargāta lietas būtība no pilnīga zuduma, sabrukuma vai izpostījuma. Tamdēl, noraidot svarīgu pierādījumu — ckspertu atzinumu — kā nenozīmīgu aiz nepareiziem motīvicm, apgabaltiesa
pārkāpusi CPN 181. un 196. р..
(1936. g. 28. augusta epr. Nr. 815, Ro/Ils pr. 1. pr. Kenigsšteters.)

812.
Prasītāja cēlusi prasību, ar kuru, atsaucoties uz savām Тра
хита ticsībām uz L.-D. māju, līīgusi izlikt no šīs mājas atbildētājus, kas tajā dzīvojot bez likumīga pamata. Apgabalticsa, nākot pic sledzicna, ka prasītājas īpaŠuma ticsības uz L.-D.
māju nav nodibinātas, jau šī iemesla del vien atraidīja prasību,
nemaz ncpārbaudot jautājumu, uz kāda pamata atbildētāji šai
mājā dzīvo. Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītāja savā laikā
cēlusi prasību pret mir. Annas St. mantiniekiem par L.-D. māju
piespiedu korroborāciju uz vii.ias vārdu un ka Tiesu palāta ar
1930. gada 6/20. oktobra spriedumu prasību apmierinājusi un
ka uz šl sprieduma pamata māja korroborēta uz prasītājas
vārdu. Bct Scnāts šo Ticsu palātas sprieduinu atcēlis un nodevis lietu Tiesu palātai izspriešanai no jauna. Lieta otrreiz
vēl nav izspriesta. Šo konstatējumu pareizību prasītāja kasācijas sūdzībā neapstrīd, bet aizrāda, ka Tiesu palātas atceltais
1930. gada 6/20. oktčbra spriedums turpina būt par likumfgu
pamatu, kas nodibina viņas Ipašuma tiesības uz L.-D. mājām.
Šāds prasītājas viedoklis nav atzīstams par parcizu. Atcelts
tiesas spriedums vairs nepastāv un tādēļ prasītāja nevar atsauktics uz tādā spricdumā vii.iai par labu nodibinātām tiesībām.

I . a i \ ijiis c i \ i l l i k u i n s .

ļQ

Viija pat ncvar atsaukties uz to, ka pēc zemes grāmatām viņa
vēl skaitās par L.-D. mājas īpašnieci, jo, kā jau minēts, šīs niājas
korroborēšana zcmes grāmatās uz prasītājas vārda notika uz
taģad atceltā Tiesu palātas spricduma pamata. Šis korroborācijas likurnīgais pamats līdz ar Tiesu palātas spricduma atcelšanu ir atkritis partu starpā un šis apstāklis prasītājai ir saistošs
icpretim atbildētājiem. Tādēl arī ieraksts zcmcs grāmatās pats
par sevi nevar bfit par likumīgu pamatu prasītājai uzskatīt
sevi par L.-D. mājas īpašnieci icpretim atbildētajiem. Kas attiecas uz Scnāta 1934. gada 26. oktobra spriedurnu, tad, kā to
parcizi konstatējusi apgabaltiesa, tas atcēlis Tiesu palātas
1934. gada 9/23. aprīla lēmumu, ar kuru bija pielaista StMuitā atceltā Tiesu palātas 1930. gada 6/20. okobra sprieduma atpakalizpildīšana, aiz tā iemesla, ka atcelta tiesas sprieduma atpakaļizpildīšana nevar notikt pirms lietā nav dots jauns spricdums
pēc būtības. Bet nekādas īpašuma tiesības uz L.-D. niāju tas
prasītājai nenodibināja. No lictas nav rcdzams, ka atceltā
sprieduma atpakaļizpildīsana starp citu saturēja arī prasītājas
izlikšanu no L.-D. mājas. Pati prasītāja kasācijas sūdzībā apgalvo, ka viyu 1934. gada 6. jānijā atbildētājs Pētcris Z.-Z. ar
varu izspiedis no mājas. Tādēļ arī prasītāja nevarēja prasīt, lai,
atceļot sprieduma atpakalizpildīšanu, vioai nodotu māju valdīšanā. Bez tā, ja prasītāja atrada, ka pie spricduma atpakaļizpildīšanas atcelšanas ir pielaistas neparcizības, viņa varēja sudzētics par to attiecīgā lietā, bet šai lietā, kurā ir runa par prasītājas īpašuma ticsībām uz māju, viua uz tām atsauktics nevar.
Nākot pie slēdziena, ka prasītājas īpašuma tiesības uz L.-D.
mcāju nav nodibinātas, apgabaltiesa varēja prasību atraidīt, nemaz nepārbaudot jautājumu, uz kāda pamata atbildcia.ii raājā
dzīvo. Pati prasītāja kasācijas sūdzībā atzīst, ka šī prasība
pamatota uz īpašuma ticsībām un nevis uz traucetu valdlšanu.
(19"56. {;-. 23. septembva spr. Nr. 1399, Strantnicks |>r. I. pr. ZaķiZaķēmi u. c.)

1783.
Лг so praSlbU I)i":iN11;ij;i. k;i iiiaiilo.iiiina ,il\!.m 1.1 b e Z b ē m u

atraltne, prasa no testāmenta mantlniecSm ! dfitu по atstātās
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mantas tīricm ienākumiem par vicnu gadu. Šādu prasību praSltāja pamato uz to, ka viņai pēc mirušā vīra testāmenta kā
legāts atstātas tikai % daļas no mantas icnākumiem, bet vinai
ka atraitnei uz CL 1783. un 1784. p. pamata csot tieslba sanemt
visus tīros icnākumus no atstātās mantas atraitnes gada laikā;
". daļas viņa sanemot kā legātiij kādēļ vinai picnākoties vēl Уз
dala no tīriem icnākumicm. Tiesu palāta, pievicnojoties apgabaltiesas spricduma motīvicm, šo prasību apmierinājusi aiz tā
iemesla, ka atraitncs gadā lietošanas tieslba (CL 1783. p.) īstcnībā ncmaz ncdibinotics uz mantošanas tieslbām, bet šī ticsība
— valdlt vīra atstāto mantu un saņemt no tās icnākunuis vel
gadu pēc vīra nāves — atraitnci piekrītot kā sevišķa no laulības i/.rietoša patstāvīga tiesība. Šāds Ticsu palātas uzskats
atzīstams par parcizu. Pretēji atbildētāju paskaidrojumiem
vi.uu kasācijas sīīdzībā arī atraitnc Kurzemē ir ncatraidāma
iuantiniece un saskaņa ar CL 2022. p. laulātam ncvar atņemt
bez pictiekoša icmesla vioam 'piederošas mant. ticslbas vai
1 a b u m u s (sk. CKD 36/1175). Atraitnes gada tiesības nav
inantošarias tiesība (sal. V. Bukovska komentārus pie 1742. p.
pkts a), bet gan CL III grāmatas II sadalas 2. nodalā paredzētais l a b u m s . Tādēl' arī prasītāja konkrētā gadījurnā var
prasīt šo labumu un tas nerunā pretim CL 1701. р., jo, kā jau
aizrādīts, atraitncs gada tiesības nav mantošanas tiesības. Ar
šo prasību gan tiek aizskārts zināmā dalā arī atstātā testāmenta spēks, tomēr konkrētā gadījumā prasltāja ncbija spiesta
lūgt■ cxpressis verbis atcelt arī šai dala testāmentu, jo.no prasības līīguma un pctituma skaidri izriet, ко prasītāja vēlas panākt ar šo prasību. Bez tarri saskanā ar CL 2793. p. prasītāja
varēja tieši lūgt, lai papildina to, kas vinai kā atraitnei pienākas.
Nav izšķirošas nozīmes tam apstāklim, ka prasītāja nav pictcikusi šo savu prctenziju tcstāmenta proklānias laikā, jo pēc tiesas konstatējuma testāmenta mantinickiera šāda prasītājas pretenzija bijusi zināma, kādēļ tiesa varēja sccināt, ka ar proklāmas noslēgšanu testāmcnta Iietā prasītājas prctcnzija nav tikusi dzēsta (sal. CKD 32/914, 35/522).
(193(). g. Г). M'pt. sj)r. Nr. 501, Tlde pr. I. pr. Strīīts un Grons.)
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2095.
Prasītājas cēlušas prasību atzīt viņu mir. brāla dēla, Kārļa
A., mutisko testāmentu, ar kuru viņš visu savu mantu novēlējis savai sievai Ievai A., par spēkā neesoŠu. Apgabaltiesa apmierinājusi prasību, atrodot, ka apstrīdētais testāments runā
pretim CL 2095. p. un tamdēļ atcelams, bct Tiesu palāta šo apgabaltiesas spriedumu atcēlusi un prasību noraidījusi, atrodot,
1) ka saskaņā ar nopratināto liecinieku izteicieniem mir. Kārlis
A. jau sen domājis un runājis par to, ka taisīšot pie rrotāra testāmentu par labu savai sievai, ieceļot to par ūniversālmantinieci;
2) ka šai nolūkā viņš kādreiz paņēmis no liecinieka S. pasi un
vēlāk 1933. g. marta sākumā lūdzis šoferu, liccinieku U., lai tas
viou aizvedot pic notāra; 3) ka celā mir.Ā. tomēr apturējis šoferi un, laikam sajūtot, ka pienācis nāves bndis, — rādot ar
roku uz sievu, šoferim teicis: „tā ir mana sieva, viņai es novēlu savu mantojumu". No šādicm saviem konstatējumiem
Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka tas ir īsts briesmu gadījiens (echte Not), par kuru runā CL 2095. р., pielaižot
b r i e s m u un posta gadījumos arl testāmentu taisīšanu bez
kādām formālitātēm un ka tādā gadījumā pietiek pārliccība. ka
teiktie vārdi patiesībā ir testātora pēdēja griba (CL 2092. р.),
lai atzītu mutisku testāmentu par spēkā esošu arī pēc Vidzeraes pilsētas ticsībām. Prasītāju kasācijas sūdzība pelna ievērību. Saskaņā ar CL 2095. p. Vidzemes pilsētās privātie testāmenti, izņemot tikai briesmu un posta gadījumus, nemaz nav
pielaižami, bet minētos apstākļos taisītie testāmenti uzskatāmi
par spēkā esošiem uz 2091. un 2092. panta pamata pat arī tad,
ja tos taisot nav ievērotas nekādas formālitātes. CL 2091. р.,
uz kuru atsaucas 2095. р., aizrāda, ka pēc Vidzemes uii Kurzcmes zemes tiesībām uzskatāmi par prlvilēģētiem, t. i. par tādiem, kas ir spekā arī bez liecinieka paraksta, - testSmenti,
kurus taisa jebkurš mantojuma atstājējs v i s p ā г ē j u brlesmu
un posta laikā. Kā to prasītāji pareizi aizrāda savas kasftcijas
sūdzlbas 1. pktā, subjcktīvais jebkura atscvišlsa pilsooa posta
stāvoklis normālos vispārējos apstāklos, pēc šl panta jēguma

nav nekāds izņemums по tā noteikuma, ka Vidzemes pllsStās
privāti testāmenti netiek pielaisti. Pats Dr« Fr. Bunge, kas kā
zināms bi.iis viens no galveniem mūsu CL kOdiflkātorlem, savā
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„Das Hv- und estlāndische Privatrecht" II sēj. 433. lp. — painatojoties uz Rīgas statūtu II gr. tit. 5 § 3, — expressis verbis
aizrāda, ka „Das Rigische Stadtrecht kennt nur offentliche und
keine Privattestamente, in dem es ausdrucklich vorschreibt,
datf Testamente durchaus nur von dem Obersekretār oder
VVeisengerichtssekretār verfertigt, widrigenfalls aber fiir nichtig erkannt \verden sollen. Die Praxis in Riga gestattet iibrigens in Fāllen der Gefahr oder Noth die Errichtung von Privattcstamenten und hat ūberhaupt d i e g a n z e g e m e i n r c c h t l i c h e L e h r e von privilegirten Testamenten recipirt", — no kā izriet, ka pielaižot briesmu un posta gadījumos
privilēģēto testāmentu Rīgas pilsētu tiesības pieņēmušas to uz
tiem p a š i e m p a m a t i e m , kas pieņemti pēc Vidzemes
Ш1 Kurzcmes zemes tiesībām (2091. p. 3. pkts), t. ir v i s p ā г с j и briesmu un posta laikā. Arī Erdmann savā System des
I'rivatrechts der Ostseeprovinzen III sēj. 185. lp. aizrāda, ka
„das einzige Privattestament, welchcs auch i m 1 i v 1 a n d i 8 С h e n S t a d t г е с h t z u 1 ā s s i g i s t, ist das zur Zeit
;i 11 g e m e i n e r Noth und Gcfahr errichtete Testament".
I'.niiatojoties uz minētiem zinātniskiem darbiem, arī Krievu Senals savā plašā un izsmeļošā 1913. g.Nr. 100 spriedumā Tamma
lietā atzinis, ka pēc Vidzemes pilsētu tieslbām privāti testāmenti kā izuēmums pielaižami tikai vispārēju briesmu un posta
lalkā. Arī Latvijas Senāts savā 1923. g. spr. Nr. 143 (pēc spr.
lcr. Nr. 34) Zariņa lictā, pamatojoties starp citu uz minēto Kricvu Scnāta 1913. g. spr. Nr. 100, paskaidrojis, ka ar privileģētiem
{estāmentiem vispār jāsaprot testāmenti, kas sastādīti v i s p .i г с j u b r i e s m u 1 a i к ā. Scnāts tādēl atrod, ka Tiesu
palāta, neņemot visu to vērā, pielaidusi motīvu nepareizību.
(I()36. g. 25. sept. spr. \ r . 606, Leinerts un с pr. 1. pr. Abolts un
.Alnilla in. ni.)

2977.
Tiesu palāta uz viyas spriedumā norādīto apsvērumu un uz
lietā sakopoto pierādījumu pamata konstatējusi: 1) ka 1927. g.
nideiiī Saikavas pagasta „Pl.-V." rnāju īpašnieks Jānis V. ir lauzis kaju, sakarā ar ко viņš, nebūdams spējīgs pārvaldīt savas
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iii.i.j.r.,
IecSlis p ā r s a v u p i l n v a r n i e k u 1928. g.
atblldētāju C ; 2) ka V. mājas ir nākušas publiskā izsolē pārdošanā 1929. f£. 17. oktobrī; 3) ka dienas 3—4 pirms izsoles
atbildētājs Voldemārs C. ieradi.es pie prasltāja un sarunu gala
rezultātā apņemies samaksātMadonas tiesu izpildītājam V. kreditoru pra'Sījumus, mierinot prasītāju, lai tas mierīgi paliekot
uia.ias. gari jau viņš visu nokārtošot; ka neskatoties uz savu
pilnvardevejam Jānim V. doto solījumu, Voldemārs С pirms
izsoles ir ieguvis no atbildētāja Pētera K. uz V. mājām ingrosēto Ls 19500.— lielo obligāciju un pēc tam izsolē mājas nopircis
savai rneitas meitai Asjai C ; 5) ka pēc māju nopirkšanas C. tcicis, ka V. mājas atpakaļ nedabūšot, jo plāns esot-labi izstrādāts
—vii;š augšminēto obligāciju nopircis, bet K. izsolē tomēr piedalījies un obligāciju pietcicis kā savu; б) ка С rīcībā bijusi lielāka suninia V. naudas — kopsumrnā apm. Ls 5500,—, no kuriem par apm. 1565 latu samaksu picrādīj'umu nav, ar kuricm
viņš varēja segt V. parādus un novērst „V" mājas pārdošanu;
7) ka uz V. mājām ingrosēta obligācija 19500 latu vērtība. saskaņā ar krimināltiesas spricdumu bija iedota C. aizņēmuma
nodrošināšanai un G. to piesavinājies, bct V. ис по viena obligācijas turētāja ne santima nav sai.iēmis, un 8) ka K. — kā arī
C. — vēl pirms izsoles labi bija zināms, ka minēto obligāciju
piesavinājies G. Izejot no šādiem saviem kasācijas kārtībā nepārbaudāmiem konstatējumicm, Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ка С ar viltu kavējis izpildīt V. pilnvarojuma uzdevumu
— samaksāt krcditoriem viņu piedziņas summas un tādā kārtā
pasargāt „Pl.-V." mājas no pārdošanas izsolē, zinot, ka pēc iepriekšēji labi sagatavoticm plāniem viņš šo pilnvarojumu nepildīs, un mājas nopirks savai meitas meitai; ka lldz ar to nav
pildlts pilnvaras robežās dotais solījums (CL 2977. un 4382. p.)
un tādēl C. ir jāatbild par visiem zaudējumiem, kādi caur šo nclikumīgo rīcību nodarīti V-im (CL 4375, 4378, 4389, 3444. p.); ka
atbildētājs K., kas arī labi zinājis vēl pirms izsoles, ka V. projcktējamā aizņēmuma nodrošināšanai izdotā un G. iedotā obligācija
ir bcz naudas un ka G. to piesavinājics, — nevarēja pārvest uz
pircēju Asju С pirkuma cenas segšanai savu pēc obligācijas neesošo prasljumu un ka kīlu tiesības kā akcesoriskas tiesības var
pastāvet vienīgi kopā ar prasījumu tiesībām un tā kā lietā nav
pierādijumu, ka V. pret to obligāciju būtu saņēmis kādu naudas

15

Latvijas civillikums.

siimmu un to neapgalvo paši atbildētāji, — tad konkrētā gadījiimā zemes grāmatās ierakstītās ķīlu tiesības vicn nckādas praM.iuma tiesības atbildētājiern nevar dot (CL 1337. un 1341. р.).
Atbildētāju kasācijas sīīdzība ncpclna ievērlbas.
Nepamatoti atbildētāji apstrīd Tiesu palātas slēdzicnu, ka
ncvienam obligācijas turētājam pret V. nekādi prasījumi nav
iiii ncvar bīīt. Šo slēdzienu pilnā mērā attaisno CL 3838. р.,
irvcrojot Tiesu palātas konstatējumu par obligācijas piesavinālanu no G. puses. CL 3889. pantā aprādltais 923. pants konI rētā gadījumā nav piemērojams un uz to atbildētāji atsaukties
ūevar, jo šis pants runā par gadījumu, kad kustamas lietas īpašflleks šo lietu uzticējis citai personai, bct š ī p ē d ē j ā 1 a u n II i' ā 11 g i to nodod trcšam 1 a b t i с I g a īn
valdltājam.
Dotā gadījumā, kā tas konstatēts lietā un kā to arī neapstrīd
fctbildētaji, V. obligāciju izdcvis Jānim 0., bet pēdējais to node\ is G., kas apoēmies izgādāt prasītājam V. kreditu, bet to neesot
I adājis,
bet
obligāciju
piс s a v in ājie s
un
pēc
i ни to icķīlājis par Ls 2000.—. No tā izriet, ka nevis
l.niis 0.,
kuram
prasītājs
izdevis
nbligāciju kredii i izgādāšanai, ļaunprātīgi izlictojis V. uzticību, bct
i" izdarījis 0., kas arī notiesāts par
šo noziegumu.
I fdz ar to Tiesu palāta konstatējusi, ka abi atbildētāji Pēi rls K. un Voldcmārs C. vēl pirms ūtrupes labi zināiuši par
obligācijas beznaudību un par to, ka šo obligāciju piesavinā(i. un tamdēļ, saprotams, CL 923. p. šajā gadījumā ncbija
plcniērojams, bet visas personas, kas dabūjušas kādas tiesības IIZ šo, no G. piesavināto obJigāciju, zinot par šo noziegumu,
ar aizstāvēties ar šā likuma notcikumu. Tamdēļ arī Tiesu
i'il.iiai bija pamats aizrādīt, ka atbildētājs Pētcris K., kas jau
plnns ūtrupes zinājis par obligācijas piesavināšanu no G., — neirēja pārvest uz pircēju Asju C. pirkuma ccnas scgumu savu
i" i |)iesavinātās obligācijas neesošu prasījumu. Pretēji atbil• li i.i.iu aizrādījumam viņu kasācijas sīīdzībā
Tiesu
paiiii uz lietā sakopoto pierādījumu pamata
konstatējusi,
i i G. p i e s a v i n ā j i e s
prasītāja obligāciju
un ka
Itbldētāji zinājuši par to vēl pirms
ūtrupes, kamdēļ
v ни nav uzskatāmi par labticīgiem obligācijas turētājiem.
.KII Tiesu palātas konstatējumi un no tiem secinātie slēdzieni,
kfl augšā jau aizrādīts, attiecas uz lietas faktisko pusi, kura nav

pārbaudāma kasācijas ķārtlbā. Pavisam nepareiza ir atbildētāju atsauksme uz CL 3122. р., kāds pants runā par uzrādītāja papīriem, bet obligācija, ja viņa arī cedēta uz uzrādītāja
vārdu, neklūst ar to par uzrādītāja papīru, bet tikai t ā I ā к d о š a n a s z i ņ ā viņa pakļauta noteikumiem par uzrādītāju papīriem (sal. CL 3473. p.) (Sen. CKD 1935. g. 6/14. marta Nr. 7
Rīgas starptautiskās bankas a. s. pret Michelsonu, kā arī Kr.
Senāta CKD 12/120). Pretēji atbildētāju aizrādījurnam viou
kasācijas stīdzībā, ka Tiesu palāta esot pārpratusi liecinieku liecības par K. un V. (domāts C.) zināšanu par obl-igācijas likteni,
tiesas slēdziens par liecinieku izteicienu ticamību. Iiccību iztulkošana un novērtēšana attiecas uz Iietas faktisko pusi un nav
pārbaudāms kasācijas' kārtībā (Sen. CKD 24/22). Pamatojoties
uz lietā noskaidrotiem apstākliem, saskaņā ar kuriem, C, Барет о ! no V. pilnvaru, apņēmies samaksāt Madonas tiesu izpildītājam V. kreditoru prasījumus, pie kam mierinājis prasītāiu, lai
tas mierīgi paliekot mājās, gan viņš (C.) visu nokārtošot, bet
apsolījuma vietā ieguvis no K. obligāciju un pēc tam nopircis
prasītāja māju ūtrupē, — Ticsu palāta varēja nākt pie sledziena, ka minētic apstākļi norādot, ka С ir maldinājis V. un ar
viltu ir kavējis izpildīt viņa pilnvarojuma uzdevumu. Tcāpat
Tiesu palāta konstatējusi, ka С rīcībā bija pictiekoši liela V.
naudas summa, ar kuru vioš varēja novērst mājas publisko pārdošanu. Tiesu palātas konstatējums šinī pēdējā jautājumā un
no viņas secinātais slēdziens arī attiecas uz lietas faktisko pusi,
kura nav pārbaudāma kasācijas kārtībā. Kā pareizi aizrāda
Tiesu palāta savā spricdumā, rciz С bija apņēmics samaksāt
V. vietā krcditoru piedziuas summas, tad tas arī bija jāpilda pat
ncatkarīgi no tā, vai С bija V. nauda vai samaksa bija jāizdara
vioam pašam ar savu naudu, jo noslēgtā līgumā некая nebija
teikts, ar kādu naudu samaksai vajadzēja notikt. No šā viedokla Tiesu palāta varēja nākt pie slcdziena, ka tādēl nav nozlmes lietā tam apstāklim, vai V. bija parādā C, vai otrādi. Tas
apstāklis vien, ka Tiesu palāta nav apsvērusi prasītāja V.
1929. g. 28. dccembrī atbildētājam С izdoto pašrocīgi parakstīto rakstu, kuru, kā to konstatējusi arī apgabalticsa, V. parakstījis, bīīdams krietni iedzēris un no kura satura it kā izriet, ka V.
bija apmierināts ar izsoli, — ncvar būt par pamatu Tiesu palātas sprieduma atcelšanai, jo Tiesu palāta konstatējusi, ka prc-
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tēji liecinieku liecībām un tā tad arī pretēji minētam šaubīgam
rakstarn, V. nav bijis apmierināts ar izsoli un pat ne tikai iesniedzis blakus sūdzību Ticsu palātai, bct brīdinājis C. obligāciju
neizlietot pirkuma cenas segumam.
. (1936. g. 28. augusta spr. Nr. 1224,Vāgaļa pr. 1. pr. Cālīti n. c.)

3109.
Apgabaltiesa uz lietā nodibināto datu pamata ir konstatējusi: 1) ka prasītājs, garā vājais Jānis L., uz viņa brāla Dāvja
L. 1925. g. ar atbildētāju panāktās vienošanās pamata aizgājis
par laukstrādnieku atbildētāja saimniecībā, kur nostrādājis sešus gadus, līdz 1931. gadam: 2) ka prasītājs bijis garā vājš jau
šīs vicnošanās brīdī, bet aizgādnība par viņu iecelta tikai 1933.
gadā. Uz šo konstatējumu pamata apgabaltiesa nākusi pie sledzicna, ka Dāvja L. vienošanās ar atbiļdētāju nav uzskatāma
par darba līgumu, kuru prasītājs bīītu noslēdzis ar atbildētāju
caur victnieku, un kura vēlākā ratihabitio panākta ar prasītāja
aizgādņa pickrišanu šim līgumam. Savu uzskatu apgabaltiesa
motīvējusi ar aizrādījumu, ka, — tā kā prasītāja brālim nebijusi
tiesība pārstāvēt prasītāju uz likuma pamata —, nckāds ticsisks
darījums nav noticis, kanulēl arī ratiliabitio nav iespējama.
Šis uzskats nav atzīstams par pareizu. Darba līgums, kufu
Dāvis L. sava garā vājā brāla Jāņa vārdā slēdza ar atbildčtāiu
p a t s p a r s с v i nav atzīstams par nederīgu tikai tamdel
vicn, ka Dāvim L. trūkā pilnvarojums to noslēgt brāla vārdā.
Šāds trīīkums uz CL 2916. un 3109. p. paraata ir novēršams ar
vēlāku apstiprincājimni. Tas izriet arī по CL 3113. р., kas starp
citu paredz, ka —j gadījumā, kad līgumu noslē'dzis vietnieks,
kam ncmaz ncbijušas victnicka īpašības, otrs līgumslēdzējs var
vGrst savu^s prasīj'umus pret atvictojamo, ja tas vēlāk apstiprinājis līgumu (sal. arī tezi „g" pie šī panta Bukovska izd.). Tādēļ, nepicškirot nozīmi prasītāja pilnvarnieka aizrādījumam, ka
prasītāja aizgādnis apstiprinājis Dāvja d. vipa brāļa vārdā ar
atbildētāju noslēgto līgumu, apgabalticsa ir piclaidusi motīvešanas ncpilnību.
(1936. g. 28. augusta spr. Nr. 927, J. Lapiņa pr. 1. pr. Šķibustu.)
Щв. LSāe Laiv. P9R
Vaiets blbliotiKa
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3421.

Apgabaltiesa atraidījusi prasību vienīgi uz tā pamata, ka
Bāriņtiesas toreizējais prickšsēdētājs, saņcmot atbildētāja ar
vairāk kā 2 gadu nokavējumu promcsošam Q. par labu icmakSāto summu ls 872, nav pieprasījis arī nokavējuma procentus
vai pieijēmis to bez picbilduma viņa izdotā kvītī, saskai.iā ar CL
3421. р.. Prasītāja kasācijas sīīdzība pclna icvērību.
Apgabaltiesa nenoliedz, ka atbildētājs mineto summu
Ls 872 saņēmis no prasītāja kā Bāriņtiesas sekretārs un ticis
sodīts par šās summas novēloto iemaksu Bārinticsā. Prasītājs
minēto summu bija iemaksājis atbildētājam un pēdējais šo summu saņēmis un savukārt iemaksājis Bāriutiesā, uz promcsošā
G. rēķinu, k ā p ē d ē j ā m a n t u . Tāpat arī Bāriņtiesa šo
summu pict.iēmusi по atbildētāja taisni uz promesošā G. rēķina,
kā šā pēdējā mantu. Pieņemot minēto summu no atbildētāja
un iemaksājot to Bāriņtiesā, tās bij. prickšsēdētājs tomēr rīkojies
nevis kā G. vai atbildētāja kontrahents, it kā privātpcrsona, bet
gan kā amatpersona. Nekādas privattīesiskas atticcibas starp
viņu no vienas puses un atbildētāju un G. no otras puses, uz
kurām vien attiektos CL 3421. p. noteikums, nepastāvēja. Tāpēc Bāriņtiesas priekšsēdētājam nebija nedz icspējas, ncdz vajadzības viņa izdotā oficiālā kvītē paturēt (kam? ja vispār, tad
tikai G. par labu) tiesību prasīt procentus par nokavējumu. Ar
minētās summas novēloto iemaksu Bāriņtiesā cēlušos zaudējumus cietis taisni tas pats promesošais G. un tiešais vainīgais,
šo zaudējumu nodarītājs taisni bijis atbildētājs. Pārvaldīt
prornesošā mantu un aizstāvot to, vajadzības gadījumā ceļot
prasību pret zaudējuma nodarītāju, ir promesošā mantas aizgādoa tiešs pienākums (CL 359, 407, 495. р.). Tāpēc nevar aizgādnim nogriezt ce|u celt prasību pret to personu, kas ar ftokavējumu nodarljis zaudējumu promesošam G., proti taisni par
to pašu nokavējumu, par kuru atbildētājs ticis sodīts krimināltiesā. Nokavējuma proccntos arī izteicas atlīdzība par zaudējumiem (CL 3453. р.). Tas apstāklis, ka prasītājs būtu varējis
zaudējuma prasību celt arl prct Bāriņtiesas bij. priekšsēdētāju
vai pat pret pašu Bāriņtiesu, nemaz neatņem prasītājam tiesību
prasību celt pret ticšo vainīgo, atbildētāju šajā lietā.
(1936. g. 11. jūn. spr. Nr. 1101, G o r b a č o v a pr. 1. pr. Gilbi.)
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3441.
Personai, pērkot' zernes grāmatās ierakstītu nekustamu
mantu, vispirms par tās platību un citām īpašībām j ā p ā r 1 i e с i n ā j a s t a i s n i z e m e s g r ā m a t ā s, jo taisni tām ir
publiska ticamība (Sen. CKD 24 94 pēc kr. 36); neievērojot to,
pašai pircējai jācieš ar to saistītie zaudējumi (CL 3441. р.).
(1936. g. 30. jūlija spr. Nr. 735, Laimiņl pr. 1. pr. Skadiņš.)

3444.

Nav pareizs viedoklis, ka uz CL 3444. p. pamata par zaudējuiniem atbild tikai persona, kas izdarljusi noziedzīgu nodarījiunu. Minētais pants nosaka, ka par zaudējumiem atbild katrs,
kas tos padarijis ar savu darblbu vai bezdarbību, bet neprasa,
lai šī darbība vai bezdarbība katrā ziņā būtu sodāraa kriminālticsāšanas kārtībā. Senāts ir jau paskaidrojis (Sen. CKD
32/1759), ka atbildības iiodibināšanai par zaudējumiem pēc CL
3444. panta ir vajadzīgs, lai darbība vai bczdarbība principā
biitu tāda, lai to varētu pieskaitīt zaudējumu nodarītājam par
Vainu. Tādēl nav pareizs arī prasītājas pilnvarnieka kasācijas
Bfldzībā izteiktais viedoklis, ka atbildētājam būtu jāatbild par
zaudējumiem arī tad, ja viņa rīcībā nebūtu konstatējama nolaidlba. Prasītājas pilnvarnieks arl neapgalvo»ka atbildētāja darblba, kuras dēļ prasītājai cēlušics zaudējumi, viņam var tikt
pieskaitīta par vainu. Tāpāt viņš neapstrīd apgabaltiesas konstatējuma parcizību, ka saistošic notcikumi par satiksmes ceļu
lictošanu tieši uzlika atbildētājam pienākumu rīkoties tā, kā viņš
to bija darljis. Tādēļ šai gadījumā trūkst atbildētāja vaina, kas,
k;i lo Senāts augšminētā spriedumā jau ir paskaidrojis, ir priekšnoicikums atbildības nodibināšanai par zaudējurniem pēc CL
3444. panta.
(1936. g. 23. septembļ-a spr. Nr. 1436, Rīgas pilsētas pr. 1. pr. joginu.)

3471.
Starp particm nav strīda, ka ir notikušas 2 cesijas, proti
pirmā 1932. R. 27. septembrl un otra 28. novembrl. No lietai
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pievienotās Jelgavas apgabaltiesas akts redzams, ka Jelgavas
cukurfabrikai iesniegta (no kādas personas īsti, nav zināms)
taisni tikai p i r m ā s cesijas akts, turpretim, prasītājas vīrs un
pilnvarnieks, Ernests R, atsaucis о t г о — 1932. g. 28. novembra
cesiju. Tā tad, par to cesiju, kas atsaukta, cuknrfabrikā datu
nav, vismaz tā datus Jelgavas apgabaltiesai nav iesniegusi. Sakarā ar tagadējās prasības lietas apstākļiem vispirms paceļas
jautājums, vai, un kādā momentā notikusi otrās cesijas perfckcija. Ernests P. atsaucis otro cesiju savā, cukurfabrikai (F. M.)
adresētā, 1933. g. 3. janvārī notāriāli pieteiktā rakstā. F. M.
šajā lietā uzstājas nevis kā cesijas prctkontrahente, bet gan tikai kā debitor cessus. Šādam cesijas atsaukšanas paziņojumam, kas adresēts tikai debitoram, var būt vienīgi tā nozīme,
ka ar to „atsaukta" (atcelta) cesijas denunciācija (CL 3474. p.)
debitoram un tā tad restitucts (atjaunots) ieprickšējais stāvoklis,
t. i. tas, ко paredz CL 3474. p. 2. teik., proti, ka cedents joprojām vēl skaitītos par krcditoru un tā tad varētu prasīt un saņemt apmicrinājumu tieši no parādnieka u. t. t.: cedcnts un
cesionārs pagaidām, attiecībā pret parādnieku (kā debitor cessus), skaitītos par viņa solidāricm kreditoriem. Bet cesija kā
tāda, attiecībās starp cesijas kontrahentiem (cedentu un cesio'nāru), tomēr paliktu spēkā un ccsionārs varētu no cedenta prasīt, lai tas izpildītu cesiju, t. i. dotu viņam faktisko un juridisko
iespēju reālizēt cesiju un leģitimētics pret parādnieku (CL
3478. р.). Taisni uz to arī vērsta tagadējā prasība. Nav saprotami Ticsu palātas apcerējumi jautājumā par cesijas perfekcijas monicntu un it sevi.ški Tiesu palātas atsauce'uz CL 3466.
р., kam nav nckā kopēja ar tagadējās lietas apstākliem. 3466. p.
paredz gadījumu, kad kāda trcšā persona apmierina kreditoru
parādnicka vietā. Runā csošā gadījumā par to ncmaz nav runas. Prasītājs nav āpmierinājis atbildētāju Р., it kā F. M-jas
vietā; prasītājs ncmaz nav uzstājics it kā F. M-jas vietā uri vārdā, bet vienkārši apgalvo, ka P. ieguvusi prasījumu pret F. M-u
un ka ar t'o tad P. prasījums cesijas cclā pārgājis prasītājam.
3466. p. parcdz nevis cessio voluntāria, bet gan cessio legis, kas
pēc CL sakrit ar cessio ncccssaria (Erdmann, System, 4. sēj.
182, 183. lp.). Uz ко Tiesu palāta dibina savu slētlzienu, ka runā
csošā 2. cesija tagadējā lietā nccsot uzskatāina par perfektu
jau pirms vii.ias „atsaukšānas" momehta, 1933. g. .<. ianvarī, им
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kāpēc šajā zijja izšķirošs būtu CL 3466. р., — nav zināms un nav
saprotams. Nav saprotami arl Tiesu palatas vairākkārtīgi lietotie termiņi „cesijas nodošana", „cesijas izdošana" un cesijas
saņemšana" (!). Ja Finanču ministrijas rīcībā bijusi 1932. g.
27. septembra cesijas akts un ja, pēc atbildētājas P. apgalvojuma, šis cesijas akts, pēc partu vienošanās, atvietots ar 1932. g.
28. novembra cesijas aktu, tad Tiesu palātas pienākums bijis
sfcaidri un noteikti motīvēt, kādēl viņa nākusi pie minētā slēdziena par lo, ka cesija nebūtu notikusi pirms viņas atsaukšanas. Vicnīgais moments, uz ко Tiesu palāta atsaucas šajā ziņā,
ļr aizrādījums, ka „citādi fabrika bīitu jau samaksājusi B. strīdus summu". Vai ar to, ka krcditors cedē prasījumu trešai
personai, tiek picrādīts, ka parādnicks patiesi samaksās savu
parādu? Tā tad, Tiesu palāta, pretēji CPN 816. р., nav pietiekoši motīvējusi savu slēdzienu par to, ka ncesot pierādīts, ka
ccsija būtu notikusi (būtu pcrfckta) pirms tā, kad cedents cesiju
atsaucis. Gan cesija nav abstrakts darījums vai akts, kā, piem.,
vekselis. Tomēr, prctēji Tiesu palātas doraām, no tā nemaz
vcl neizriet, ka taisni с e s i о n ā r a m, ceļot prasījumu pret
ilcbitor cessus, bīītu jāpierāda cesijas materiālais parnats (causa).
Ccsija dibinās uz c c s i j a s l l g u m a (CL 3471. p. 1. tcik.)
Btarp cedcntu un cesionāru. Ja cedents apstrīd šās cesijas
I ī g u m a spēku uz tā pamata, ka ccsijas pamatā necsot bijis
oncrozs darījums, tad, uz vispārcja parnata, taisni cedcntam,
K.i icbilduma cēlējam, jāpierāda šāds iebildums. Tiesu palātas
niiiictam spriedumam (Scuff. arch. 24. sēj. 27. Nr.) nav izšķiro8as nozīines jau tāpēc vien, ka tas nepamatojas uz CL pieucmto
if/.i par ccsijas, kā c e s i j a s l ī g u m a , raksturu. Cesijas
llģuņjs uzturāms spēkā un ir saistošs cesijas kontrahentiem, cik
i.ilu tas nav tiesas ceļā atzīts par spēkā neesošu. Atbildētāja P.
■ iajā lictā cēlus'i vienkārši cesijas bczvalūtības ierunu aiz „ccsiJas valfitas" trfikiima (cxccptio non numcratae pccuniae), kas
pēc CL 3700. p. jāpicrada tam, kas to ccļ. CL 3701. p. 3. pktā
i'.in'il/.L'tais izņēmums по ntipat aprādītā principa tāgadējā praBlbas lietā, acītn redzot, nav picmērojams, jo tam par pamatu
lr, ka kāds parādnieks atprasa savu saistības dokumentu, kurā
parāda pafnatš tiaV apzīmēits (cautio discrcta); šāds izuēmuma
notelkums nav Iztulkojams paplaSināti un ņekad nav attieeiii.iiir. и. ".ulijiniui, kad cesiohārs ce| praslbu prei pašu cesionā-
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ra parādnieku (kā debitor cessus), lai atzītu cesiju par saistošu
un uzliktu parādniekam par pienākumu izmaksāt prasītfiiam
stridū esošo summu. Tā tad, prctēji Tiesu palatas donuira,
taisni atbildētājai P. bija japierāda savs iebildums par cesijas
valūtas trūkumu. Nākot pie prctēiā slēdziena, Ticsu palāta pārkāpusi CL 3700. p. un CPN 454. p. 2. teik.. Tomer, minētie Tiesu
palātas piclaistie likumu pārkāpumi ncvar paši par sevi vien
novest pic viuas spricduma atcclšanas. Tiesu palāta uz viņas
aprādīto lietas apstākļu pamata un aiz viņas p:\skaidrotiem
iemcsliem, saskaņā ar pašas atbildētājas P. icsniegtiem pierādījumicm, konstatejusi, ka ccsijas līguma noslčgšaņas brldi atbildētājas P. parāds prasītājam vairs ņav pastāvējis, jo, pēc
cesijas līguma pamatā bijušā pirkuma-pārdevuma līguma prasītājs saņēmis no P. vairāk иска viņam picnācies un ka tāpcc
cesijai, prasības celšanas laikā, pamata nav bijis. Šādi Tiesu
palātas konstatcjumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav
tāpēc pārbaudāmi kasācijas kārtībā, Ar to atkrīt visi prasītāja
paskaidrojumi kasācijaš sūdzības II—IV. pktos, kuros tas apstrīd Tiesu palātas konstatējumu pareizību pēc būtības.
(1936. g. 27. maija spr. Nr. 496, Bisenieka pr. 1. pr. Paukuls un Finanču min.)

3585.
Prasītājs savā kasācijas sūdzībā neapstrīd Tiesu palātas
konstatējumu pareizību, 1) ka partu 1930. gada 1. aprila llgums
bija noslēgts ar atcelošu nosacījumu un 2) ka šis atccļošais
nosacījums bija iestājics. lcvērojot tādus lietas apstākļus, kā
arī CL 3175. pantu, partu 1930. gada 1. aprīļa llgums atzlstams
par it kā nemaz nepastāvējušu un tādēl šis līgums jau pec tam,
kad atcelošais nosacījums bija iestājies, nemaz nevarēja tikt
pārjaunots (CL 358,5. р.).
(1936. g. 23. sept. spr. Nr. 494. šikeia pr. 1. pr. Lāci.)

3703.

Apgabaltiesa atraidījusi prasību, nākot pie slēdziena, ka
liria nav pierādīts, ka prasītāja ar tagad mirušo Ādamu B. bija
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noslēgusi darba līgumu, bet ka ir gan picrādīts tas, ka prasītāja
bija aizgcājusi dzīvot pie Ādama B. kā līgava ar nodomu salaulāties. No šī nodoma tomēr nekas necsot iznācis, un prasītāja
pēc ncilga laika aizgājusi по В. Pie tādicm apstākļiem prasītāja, pēc apgabaltiesa atzinuma, nevar prasīt atlīdzību no atbildētājas, kaut arī viņa būtu izpildījusr B. saimnieclbas vadītājas pienākumus. Apgabaltiesa tomēr nav ņēmusi vērā CL
3703. pantu, saskaņā ar kuru tas, kas kaut ко devis sakarā ar
kādu notikumu, kuram nākotnē jāiestājas, var prasīt atpakal
iedoto, ja šis notikums ncicstājas. Icvērojot CL 3715. un 3696.
pantus, pie izpildīticm darbicm var praslt šo darbu vērtības
atlīdzināšanu, par cik prctējā puse, ietaupot izdevumus, būtu no
tās iedzlvojusies. Tādēļ, ja apgabaltiesa bija nodibinājusi, ka
prasītāja bija strādājusi pie B. kā saimniecības vadītāja ccribā,
ka viņa ar B. salaulāsies, un ka šis notikums tomēr ncbija iestājies, tad viua, icvērojot CL 3703., 3715. un 3696. pantus, nevarēja prasību atraidīt, bct viņai vajadzēja nodibināt prasītājas
pastrādāto darbu vērtību, par cik pretējā puse, ietaupot izdevumus, būtu no tās iedzīvojusics, un to piespriest prasītājai.
(1936. g. 23. sept. spr. Nr. 1427, Kāpnieks pr. 1. pr. Bertmaņa m. m.)

3729.
Apgabaltiesa atzinusi prasību pamatā par apinierināmu uz
CL 3729. panta pamata aiz tā iemesla, ka partu starpā noslēgtais pirkšanas-pārdošanas līgums ar tiesas spricdumu atcelts.
Arī prasītāja pilnvarnieks kasācijas sūdzībā atzīst, ka prasība
pamatota uz restitīīcijas principa. Bet pie tādiem apstākļiem
prasītājam nav tiesības prasīt no atbildētāja to Ls 80,— atdošanu, kurus viņš, kā ar līgumu saistītus izdevumus, bija samaksājis notāram, jo šie Ls 80,— neatrodas pic atbildētāja. CL
3727. pants nosaka, kam ir jādod atpakaļ to pašu likumu 3729.
pantā paredzētais izpildījums, proti tam, kas to bez kāda pamata bija saņēmis. Prasītāja notāram samaksātos Ls 80,— atbildētājs taisni ncbija saņēmis un tādēļ prasītājs tos uz CL 3727.
un 3729. pantu pamata nevar prasīt atpakal no atbildētāja. Risku par to, ka līgums tiks atcelts ar tiesas spriedumu, nes pats
prasltājs, jo, pēc apgabaltiesas atzinuma, viņš bijis neuzmanīgs,
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slēdzot līgumu ar vājprātīgu. Apgabaltiesas slēdziens, ka prasītājs bijis neuzmanīgs, attiecas uz lietas faktisko pusi un.nav
pārbaudāms kasācijas kārtībā. Bet'arī ncatkarīgi no tā, šai gadījumā bija piemčrojams princips: „casum sentit dominus".
Restitūcija in integrum ncnozīmē, ka iepriekšējam kontrahcntam būtu jānes visi ar atcelto līgumu saistītic izdevumi un jāatlīdzina pretkontrahentam. Restitūcija nožīmē tikai to, ka katram jānes savi zaudējumi un izdevumi. Tādēļ arī prasītājam
jānes izdevumi, kurus viņš bija izdarījis, ligumu noslēdzot, un
kurus atbildētājs nebija saņēmis.
(1936. g. 23; sept. spr. Nr. 1344, Jankovska pr. 1. pr. Runģi.)

3831,
Savu prasību prasītāja pamato ar to, ka viņa pārdevusi
atbildetājam priekš viņa lauku mājām „K." mākslīgus mēslus
par Ls 259,48. 'Par to, ka atbildētājs pasūtinājis un saņēmis
mākslīgus mēslus prasības rakstā aprādītā daudzumā un vērtībā, strīdu stafp partiem nav. Strīdus starp particm, turpretim, zīmējas uz to, vai atbildētājs minēto preci nopircis taisni
no prasītājas, kā pēdējā to apgalvo, un atbildētājs noliedz, paskaidrojot, ka viņš prcces nopircis по В. un par tām samaksājis B. Šādos apstāklos p r a s ī t ā j a i bija jāpicrāda, ka preces
atbildētājs nopircis taisni no viņas, t. i. jāpierāda, ka vienošanās par preču pirkumu notikusi taisni starp atbildetāju un viriu,
prasītāju. Apgabaltiesai, apmierinot prasību, ta tad bija noteikti jānodibina šāds vienošanās iakts starp atbiLdctāju un
p r a s 11 ā j u. Šajā ziņā apgabaltiesa atrod par konstatētu tikai
to, ka B. nopircis minētās prcccs no a. s. „Z.", rīkojotics pie
tam prasītājas uzdcvumā, un ka prasltāja pieprasījusi no saviem
bicdricm, mēslu sai.iēmč'iicm, vckselus kā samaksu, kurprctim
atbildētājam par mesliem vajadzējis maksāt skaidrā naudā. Ar
šādiem konstatējumiem tomēr ncpietiek. Nepietiek konstatēt,
ka prasītāja bijusi mēslu pircēja no trešās personas (a. s. „Z."),
bet bija jakonstatē, ka a t b i l d ē t ā j s mēslus nopircis taisni
по р г a s ī t ā j a s. Ar apgabaltiesas konstatējumicm nav konstatēts galvenais, proti tas, ka B. būtu prasītājas pilnvarā, vai
ka atbildētājs jeb B. (atbildētāia pilnvarā), nopircis prcces no
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prasītājas. Pretēji apgabaltiesas domām, lieta negrozās ap to,
ka prasītājas „uzdevumā" B. nopircis preces no trešās personas,
t. i. no pirmā piegādātāja, a. s. „Z.", tālāk pārdošanai, bet gan
ap to, kas bijis šo preču īstais t'āi ā k p ā r d e v ē j s atbildētājam un ar kādu personu īsti a.t b i 1 d ē t ā j s bija vienojies par preču pirkšanu. Taču ar to, ka kāds „picprasa" maksājumus, resp. vekselus no citas personas, vēl nav konstatēts,
ka tam būtu arī t i e s ī b a pieprasīt, t. i. ka patiesi starp šādām pcrsonām būtu noticis pirkuma-pārdevuma līgums. Bez
tā, pat no apgabaltiesas viedokļa, t. i., ja (nepareizi) piegrieztu
vērību tam, kas iepriekš bijis mēslu pirmpircējs, apgabaltiesa,
uzskatot B. par prasītājas mandatāru („uzdevumā"), nav konstatējusi, ka B. būtu rīkojies prasītājas p i 1 n v а г ā, t. i. prasītājas vārdā. Tāpēc vicn pilnīgi atkrīt versija, it kā mēslu
pirmpircēja bijusi prasītāja. Apgabaltiesa šajā ziņā apšauba
liecinieka M. liecības parcizību par to, ka prasītāja uzņēmusies galvojumu par B. pirkumu un, proti, uz tā pamata, ķa prasītāja tikai indosējusi B. vekseli, kas neesot „iztulkojams" I ā
galvojums. Ja tirgotāju aprindās runā par galvojumu, tad tur
domāts ncvis ticši formāls galvojuma darījums, bet arī vispār
vienkāršs nodrošinājums, kas tieši var izteikties arī blankoindosētā vckselī, kuru vekseldevējs iesniedz savam kontrahentam (konkrētā gadījumā a. s. „Z."), kas kreditu piešķif galvena kārtā indosamcntam, konkrētā gadījumā prasītājas. kā
blankoindosantcs, indosamentam. Apgabalticsa nav parīīp^jusies noskaidrot B. īsto juridisko stāvokli un viņa juridiskās attiecības prct vienu jeb otru, vai prct abiem partiem. Tstenībā,
ja, kā konstatē apgabalticsa, B. nopircis preces no a. s. „Z."
prasītājas uzdevumā, s a v ā vārdā, bet uz mandanta (prasītājas) rēķina, tad B. rīkojies kā prasītājas (icpirkuma) komisionārs un tas atticcībā uz trcšām prcsonām, pret a. s. „Z.",
skaitās.par preču ieguvēju (īpašnieku) ни arī prct mēslu tālākicm pircējiem, tai skaitā ari pret atbildētāju. Atbildētājs (kā
atzīst arī apgabaltiesa) pirkšanas summu samaksājis taisni В..
kas to picņēmis savā, ncvis prasītājas vārdā. Ja, kā domā
apgabaltiesa, prasītāja savukārt mēslus bija ieguvusi savā vārdā no a. s. „Z.", tad nav saprotams, kādā vcidā viņa varētu tajā
pašā laikā uzstāties (prct a. s. „Z.") kā galvinicce (par scvi
pašu?). Apgabaltiesa taču nav arī tieši konstatējusi, ka B.
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būtu nopircis runfi esošo mēslu partiju a t b i 1 d ē t a j a pilftvarā, kā tā pilnvaniieks, vai māju pārvaldnicks, atbildētāja vārdā; tikai, ja apgabaltiesa to būtu noteikti konstatējusi, viņa varētu teikt, ka preču saņcmšana tieši saistījusi atbildētāju taisni
atticcībā prct prasītājti (CL 3110. р.).
(1936. g. 23. septembpi spr. Nr. 1276. Okseles un upkārtncs vāen lauksaimnieolbas b-bas pr. 1. pr. Iršikn.)

4186.

Apsverot noslēgtā personiskā darba līguma juridisko dabu,
apgabaltiesa, pievienojotics micrtiesncša sprieduma motīviem*
atzinusi, ka partu starpā neesot notikusi vienošanās par laiku,
uz kuru šis līgums slegts, bct tā kā alga bijusi nolīgta pa tnēnešiem un prasītājs ieskaitīts štata darbiniekos no 1934. g. 1. jfinija, tad līgums esot atzīstams par slēgtu uz mēnesi no katra
mēneša pirmās dienas līdz pēdčjai, un klusu ciešot atjaunots no
mēneša uz m'ēnesi. Apgabaltiesas slēdziens, ka tanīs gadījumos, kad partu starpā nav norunāts laiks, uz kuvu līgums slēgts,
bet ir norunāta tikai mēneša alga, personiska darba ligums būtu
uzskatāms par līgumu. kas slēgts uz n о t e i к t u 1 a i к u
(vienu mēnesi), runā ticši pretim apgabaltiesas konstatējumam,
ka partu starpā nccsot notikusi vicnošanās par laiku, uz кщи
līgums slēgts. Jo ja partu starpā nebija vienošanās par līguma
laiku, bet bija nolīgta tikai noteikta mēncša alga, tad šādu līgumu var kvalificēt vienīgi kā līgumu uz n e n о t с i к t u laiku
ar noteiktu mēneša algu, jo noruna par mēueša algu vēl nepierāda, ka līgums slegts tikai uz vienu mēncsi (sal. Sen. CKD
kopsēdes spr. 34/8). Arl tas, ka prasītājs ieskaitīts štata darbinickos no 1934. g. 1. jīmija ncpierāda, ka līdz ar to noslēgtais
līguins uz nenoteiktu laiku biltu palicis par līgumu uz notciktu
laiku. Ja nu noslēgtais līgums ir līgums uz nenotciktu laiku,
tad saskaņā ar CL 4186. p. (2. tcikumu) šādu līgumu var uzteikt katrā zii.iā, icvērojot pie tam tikai attiecīgo uzteikšanas
termiou, un no šī viedokļa 12. jūnijā izdarītā uzteikšana izbcigtu
līgumu uz 12. jūliju, jo lietā nav strīda par to, ka bija ievērojams m ē n e š a u z t e i k š a n a s t e r m i ņ š . Nākot pie
slēdzicna, ka atbildētājai 1935. g. 12. jūnijā nebija tiesības uz-
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teikt Iīgumu uz 12. jūliju, bet gan tikai uz 1935. g. 31. jūliju, apgabaltiesa savā spriedumā ir pielaidusi pretrunas un arī motīvēšanas nepilnību.
(1936. g. 24. sept. spr. Xr. 1595, špajcra pr. J. pr. atsevišķo tirdzn. 1111
гири, uzņēmumu darbinieku slimo kasi.)

4254.

Apgabaltiesa uz lietā riodibināto datu parnata ir konstatējusi: 1) Ica partu starpā noslēgts' mantu pārvadājuma Iīgums
atticcībā uz prasītāja naudas skapi, 2) ka skapis pic uzkfatišanas atbildētāja automobīlī Rlgā bijis vesels, bct pec tā pārvešanas uz Jelgavu tas izrādījics bojāts, 3) ka bojājumi pazcmina skapja tirgus verribu par Ls 200,—. Uz šo konstatējumu
pamata un ievērojot CL 42,58. p. noteikumu par pārvaldītāja atbildību par pārvadātas raantas bojājumiem. tiesa nākusi pie
prasību apmicrinoŠa slēdziena. Atbildētāja kasācijas sīīdzība
nepelna ievērības.
Tiesas slēdziens attiecībā uz partu līguma kvalifikāciju,
pēc pareizā atbildētāja aizrādījuma, gan nav atzīstams par pamatotu, jo trūkstot adrcsāta apzīmejumam, nevar bīīt runas
par pārvadājuma līgumu. Tomēr šāda ncpareiza partu ligumisko attiecību iztulko.šana nav iespaidojusi tiesas gala slēdzicna rezultātu, jo par neuzmanību, pārvedot skapi, atbildētājam katrā ziņā jaatbild, ко atbildetājs savā kasācijas sudzībā
arī nenoliedz.
(1936. g'. 28. augusta spr. Nr. 660, Zanderbeka pr. 1. pr. Purraali.)

4549.
Prasītājs atzīst, un arī Tiesu palāta nenoliedz, ka prasītājs
vckseļus izrakstījis un nodcvis atbildētājai 1933. g. 9. m а г t ā,
(. i. jau p ē с tam, kad atbildētāja vienu obligāciju izsnicgusi
;itpakal galvenam parādniekam Ottonam Š., kas noticis jau
1932. g. 13. j a n v ā r ī . Ja nu šādos apstākļos Ticsu palāta
pieškīrusi izškirosu nozīmi vicnas obligācijas izsniegšanai miiiL'tam Š. un taisni šādā izsnieg.šana ierauga atbildetājas dar-
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bību, ar kuru tā kaitējusi prasītājam tik tālu, ka atbildētāja ar
to esot atsvabinājusi prasītāju kā galvinieku no saistības lielākās dalas, tad Tiesu palātas pienakums bijis noteikti konstatēt:
1) ka prasītājs, p i r m s sava vekseļa izrakstīšanas un nodo
šanas atbildētājai, zinājis, ka Otto Š. iesniedzis atbildētājas rīclbā 2 obligācijas viņa, §., parāda nodrošināšanai; 2) ka prasītājam n a v b i j i s z i n ā m s , k a p ē c tam, tomēr p i r m s
savu vekseļu nodošanas atbildētājai, viena obligācija tikusi izsniegta Š. atpakal; 3) ka prasītājam no viņa neatkarīgu iemeslu
dēļ nav bijis iespējams iniormēties un pārliecināties par to, v a i
tajā brīdī, kad viņš savus vekseļus nodevis atbildētājai, pēdējās rīcībā p a t i e s i v.e 1 b i j u š a s a b a s o b l i g ā c i j a s ,
kuru esamiba bijusi prasītāja galvojuma uzņemšanās priekšnoteikums. Turpretim, Tiesu palāta apraicrinājusies tikai ar tā
apstākla konstatējumu vien, ka.atbildētāja atdevusi vienu obligāciju atpakal galvenam parādniekam Š., un pat nav sevišķi
apspriedusi tā fakta juridisko nozīmi, ka vienas obligācijas atdošana Š. notikusi jau p i r m s tam, kad prasītājs savus vekselus nodevis atbildčtājai. Tā tad Tiesu palāta pilnīgi atstājusi
pie malas pašu galvcno jautājumu par ncxus causalis (CL 3284.,
3444. p.) starp kādu atbildetājas nelikumīgu darbu un prasītāja
ciestiem zaudējumiem, kuri, pec Tiesu palātas domām, atsvabinājuši prasītāju no saistības lielākās dalas atbildētājas priekšā.
Pārmetot atbildBtājai, ka tā esot piclaidusi nolaidibu, nesperot
visus soļus S. parāda piedzīšanā, un ar to it ka atsvabinājusi
prasītāju no galvojuma saistības dalas (CL 3441., 4549. р.), Tiesu palāta tomer nepaskaidro, kādēļ viņa nav ieraudzījusi nolaidību paša prasītāja bezdarbībū, kas — kā augšā aizrādīts —
nav painteresējies par to, vai, nododot savu vekscli atbildetājai, pie pēdejās maz vēl atrodas tās 2 obligācijas, kas bijušas
galvcnais nodrošinājums Š. paradicm, un bez kuram prasītājs
vekseļus (kā papildu nodrošinājumu) vispār nebija vēlējies no. dot atbildētājai.
(1936. g. 25. scptembfa spr. Nr. 775, Kapostiņa pr. 1, pr. Kokneses
krāj-aizdevu s-bu.)
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1007.
Prasītājs praslbas lūgumā bija paskaidrojis, ka prasītāja
tēvs neko nebija viņam novēlējis ar testāmcntu, kādēl apgabaltiesa uz viņa prasības pamata atzinusi prasītāju par viņa tēva
mantinieku uz 14 daju no atstātā mantojuma un apstiprinājusi
viuu šai daļā mantošanas tiesībās. Mantojumu pārējās dalās
uz prasītāja tēva testāmenta pamata saņēmis atbildētājs. No
prasības lūgumam pievienotā apgabaltiesas protokola arī redzams, ka tiesa atzinusi prasītāja tēva tcstāmcntu par stājušos
likumīgā spēkā attieclbā uz mantojuma % dalām. Tālāk prasītājs, atsaukdamies uz Vidzemes zemn. lik. 1007, pantu un to
apstākli, ka viņš ir nepilngadīgs, aizrādījis, ka viņam bez minētās VAT dalas no mantojuma picnākas saņemt vēl arī visu to,
kas vajadzīgs nepilngadīgā audzināšanai. Aprēķiiiot audzināšanas izdevumus uz Ls 30,— mēriesī, prasītājs lūdzis piespriest
viņam šo sumrau par katru meriesi vismaz līdz 14. dzīves gadain. Atbildētājs cēlis prct prasību iebildumus, ka prasltājs
pielaidis neatlautu prasības skaldīšanu un ka vii.ia prasība bez
tā noilgusi uz CL. 2619. un 2620. pantu pamata. Apgabaltiesa
pēdējo atbildētāja iubildumu atstājusi pavisam bcz apspriešanas,
bet atticclbā uz pirmo konstatējusi, ka prasības skaldīšana nav
uotikusi, jo šai prasībai, pēc apgabaltiesas atzinuma, ir cits patnais, nekā prasībai par testāmcnta atcelša'iu un % daļas mantojuma piespriešanu. Pēc pareiza atbildētaja aizrādijuma kasācijas sūdzībā, abām praslbāin ir viens pamats, proti: prasītāja tnantošanas tiesības uz viņa tēva atstāto mantojumu, saskaņā ar kurām viņam ir tiesības mantot U daļu no visa mantojuma un bez tā vēl arī to, kas vajadzīgs viņa audzināšanai.
šī prasība bija ceļama kopā ar prasību par testāmcnta atcel-
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šanu attiecībā uz V\ daļu mantojuma tādēļ, ka, ja prasītājs gribēja panākt viņa mantošanas tiesību atzīšanu arī uz audzināšanas izdevumiem, viņam bija jāprasa testāmcnta atcelšana ne
tikai atticcībā uz xk dalu mantojuma, bct arī attiecībā uz to
mantojuma daļu, kas lldzinājas viņa audzināšanas izdcvumiem.
Tagad, kad testāments atcclts tikai attiecībā uz V-\ dalu mantojuma, bet pārejā dalā atzīts par gājušu likumīgā spēkā, prasītājs vairs nevar prasīt no viņa tēva atstātā mantojuma vairāk,
nekā minēto lл dalu, atticcībā uz kuru testāments atcelts.
(1936. g. 23. septembja spr. Nr. 143В, K(aviņa pr. 1. pr. Klaviņu.)
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442.

Prasītājs prasības lūgumā paskaidrojis, ka atbildētājs, izrokot P. upes sen aizaugušo gultni pie savām mājām un ccļot
aizdambējumus pic grāvjicm, novadljis šīs upes īideni jaunā
virzienā. Ar to atbildētājs esot atņēmis īīdeni prasītājarn piederošai spirtu dedzinātavai un līdz ar to icspeju šai dedzinātavai darboties. Atsaucoties uz savām privātās līdzdalības
tieslbām, prasltājs lūdzis atjaunot viņa privātās Iīdzdalības tiesības, uzliekot atbildētājam par picnākumu pienācīgi aizbērt
P. upes zemāko daļu pēc grāvja un atbrīvot aizsprostojumus
virsējā dalā tādā veidā, lai ūdens netraucēti varētu tecēt pa
grāvi, bet šī picnākuma neizpildīšanas gadījuinā atļaut to pašu
izdarīt prasītājam uz atbildētāja rēķina. Proccsa ģaitā prasītājs attcicās no prasības daļas par aizsprostojumu atbrīvošanu virsējā daļā. Apgabaltiesa/atzīstot, ka privātās līdzdalības tiesībām jābūt nodibinātām vai nu ar likumu, vai līgumu,
vai ar tiesas spricdumu, un konstatējot, ka prasltājs nebija pierādījis, ka viņš šīs tiesības ieguvis ar līgumu, tiesas spriedumu,
un ka no LCL 442. un 451. pantiem šādas viņa tiesības neizriet,
prasību atraidīja. Bij. Krievijas Senāts ir jau paskaidrojis (Kr.
Sen. CKD 02/126), ka likums izsmeļoŠi neuzskaita tos aprobežojumus, kurus uzlick privātās līdzdalības tiesības, kādas tiesības viņš apzīmēja arī par kaimiņu ticsībām, un ka likumu noteikumi par šīm tiesībām balstās uz viņiem kopīgu principu,
pēc kura neviens nevar brīvi izlietot savas ticsības tā, lai ar
to traucētu otram icspēju lietot viņa tiesības. Savā laikā Latvijas Senāts ir jau konstatējis (Sen. CKD 34/1037), kādi gadījumi pēc bij. Krievijas Senāta prakses atzīstami par privātās
līdzdalības tiesībām uz likuma pamata, un proti: tiesības pra-
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sīt aizliegt augšā csošās nekustamas mantas īpašnickam novadīt ūdeni no upes vai dīka (Kr. Scn. CKD 81/84; 76/152); tiesības prasīt ūdens lietošanu no svešas 'zemes avota (Kr. Sen.
CKI) 71/660); tiesības prasīt aizliegt dīķa īpašniekam pievadīt
sev ūdeni, kurš no dīķa tecējis uz prasītāja zemi un viņa dzirnavām (Kr. Sen. CKD 76/152). Visi šie gadījumi LCL noteikumos par privātās līdzdalības tieslbām nav uzskaitīti un tomēr
agrākā tiesu prakse tos kvalificēja, kā privātās līdzdalības tiesības, izejot no jau minētā bij. Krievijas Senāta šīm tieslbām
atzītā kopīgā principa. Attiecības starp augšā un zemāk pa upi
esošo nekustamu īpašumu īpašnickiem privātās līdzdalības tiesībās izpaužas princips par status quo uzturēšanu. Neviens no
vioiem nedrīkst nodarīt otram zaudējumus, paceļot īīdens līmeni upē, resp. to pazeminot, un tādēl neviens no viņiem nav
tiesīgs grozīt faktisko stāvokli, kāds pastāvēja pirms strīda izcelšanās (Šeršeņevičs, Учебникъ русскаго гражданскаго пра
ва),
XI izd., I sēj. 301; lp.). Aiz visiem šiem iemesliem apgabaltiesas viedoklis jautājumā par LCL 442. un 451. pantu saturu nav atzīstams par pareizu, jo saskanā ar agrāko tiesas
praksi un zinātniskās literatīīras nodibinātiem principiem, kas
guļ LCL 442.—451. pantos parcdzēto privātās līdzdalības tieslbu pamatā, zemāk pa upi gulošā nekustamā īpašuma īpašniekam pieder privātās līdzdalības tiesības, kas ierobežo augstāk
gulošā īpašuma īpašnieku viņa tiesībās pacclt vai pazcmināt
ūdens līmcni, ja no tā pirmam ceļas zaudejumi. Apstāklim, ka
šai gadljumā ar atbildētāja rīcību, padziļinot upes guļtni, pazeminājās ūdens līmenis nevis kādā citā upē, bct grāvī'. kurš
pievadīja udeni prasītāja spirta dcdzinātavai, nav izškirošas
nozīmes no apspriežamā jautājuma vicdokļa, ja tik vieu atbildētājs ar savu rīcību bija grozījis pirms strīda pastāvcjušo
status quo un bija ņēmis prasītājam iespēju izļietot viņa tiesības sanemt savai spirta dedzinātavai ūdeni 110 niincta grāvja,
kas to vienmēr bija apgādājis ar ūdcni.
(1936. g'. 23, sept. spr. Nr. 1416, Feldhūna pr. 1. pr. švulbu.)

—
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533.
LCL 533. p. kaut gan neprasa iesēdētāja labo ticību, bet
prasa mierīgu bezstrīdus nepārtrauktu ī p a š u m v e i d ī g u
valdīšanu (владение в виде собственности). Tiesu palāta
konstatējusi, ka atbildētāji uzskatījuši sevi netikai agrākos gados, bet vēl 1934. gadā par strīdus zemes n o m n i e k i e m
un atradusi, ka tādos apstākļos atbildētāju atsaukšanās uz valdīšanas noilgumu atzīstama par nepamatotu. Šāds Tiesu palātas slēdziens, kas pamatots uz Tiesu palātas konstatējumiem,
kurus atbildētāji pat nav apstrīdējuši, pilnīgi saskan ar LCL
533. pantu, jo uzskatot sevi par n о m n i e к u, nevar tanl pašā
laikā valdīt lietu īpašumveidīgi.
(1936. g. 25. septembļ'a spr. Nr. 710, Rigas Rora.-katoļu archibīskapa
kūrijas pr. 1. pr. Raciem.)

—
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Likuins par autora tiesībam.
(Latgales civīllikumu 69547.)
Prasītāja cēlusi prasību par zaudējuiniem, kas viņai padarīti ar atbildētāja rīcību, izrādoī uz Nacionālā teātfa skatuves
Gerharda Hauptmaņa drāmu „Firms saulcs rieta" (Vor Sonncnuntergang) bez autora, resp. viņa tiesību pēcnācējas - prasītājas
piekrišanas. Apgabaltiesa prasību apmierināja. Apgabaltiesas
spricduma pareizību atbildētāja pilnvarnieks apstrld, pirmām
kārtām, ar aizrādījumu, ka Vācijas pilsoņi, pie kufiem pieder
aii augšminētās lugas autors, baudot autoru tiesību aizsardzību
Latvijā tikai uz reciprocitātes pamatiem, un ka tādēļ prasītājai
bija jāpierāda, ka Vācija piešķīrusi Latvijas pilsoijicin autora
ticsību aizsardzlbu, kāds apstāklis, pēc viņa domām, lictā noesot
pierādīts. Atbildētāja pilnvarnicka viedoklis nav atzīstams par
parcizu. Jautājumu par Vācijas pilsoou autora tiesību aizsardzību Latvijā ir nokārtojis līgums starp Latvijas republiku un
Vācijas valsti saimniccisko attiecību nokārtošanai starp Latviju
un Vāciju (Lkr. 26:153). Šī līguma 1. panta 1. § starp citu nosaka,
ka abu valšku viena otrai piešķirtā vislielākā labvēlība aptver
starp citu arī autora tiesības uz literātūras un mākslas darbiem.
Tas nozīmē, ka Vācijas pilsoņi autoru tiesību aizsardzībā Latvijā bauda tās pašas tiesības, kādas Latvija pieškīrusi kaut
kādai citai valstij, izucmot, saprotams, augšrninētā līguma 1.
panta 7. § paredzētos gadljumus. Kā to pareizi konstatējusi
apgabaltiesa, pēc 1923. gadā starp Latviju un Lielbritāniju noslēgtā tirdzniecības un kuģniccības līguma (Lkr. 23/95) 22. panta
Latvija pieškīrusi Lielbritānijas pilsoņiem tādu pat autoru tiesibu aizsardzību Latvijā, kādu Latvijā bauda Latvijas pilsoņi,
resp. atliccinājusi uz Lielbritānijas pilsoņu autora tiesību aizsardzību Latvijā spēkā esošā likuma par autora tiesībām nosaCljumus. U/. ligumā ar Vāciju pēdējai piešķirtās vislielākās
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labvēlības pamata atticcībā uz autora ticsībām Vācijas pilsoņi
bauda Latvijā katrā ziņā nc mazāku autora tiesību aizsardzību,
kā Lielbritānijas pilsoņi, resp. ne mazāku aizsardzību par to,
kādu pašas Latvijas pilsoui bauda Latvijā. Uz likuma par autora tiesībām (LCL 695." pants) pamata autora ticsībās uz drāīnatisku sacerējumu ietilpst arī tiesības uz šāda veida saccrējuma publisku izpilclīšanu. Šādas ticsības aiz augšminētiem apsvērumiem katrā zii.iā bauda Latvijā arī Vācijas pilsoņi attiecfbā uz vii;iu drāmatiskicm saccrūjumiem un tādēļ Nacionālais
teātris, izrādot uz savas skatuves Gcrharda Hauptmaiļa lugu
„Pirms saules rieta" bez autora, rcsp. viija tiesību pēcnācēja
piekrišanas, ir pārkāpis šo personu ticsības. Tas dod prasītājai
tiesības saskai.iā ar likuma par autora ticsībām nosacīj*umiem
(LCL 695.21 pants un turpmākic) prasīt zaudējumu atlīdzību.
Ap.uabalticsa rlkojās parcizi, nepiešķirot nozīmi apstāklim, ka
drāma izrādīta uz Nacionālā tcātra skatuves latviešu valodas
tulkojumā un ncvis orīģinālvalodfi, jo ja jau autoram piedcr tiesības uz savas drāmas publisku izpildīšanu, tad nav nozimes
tam, kādā valodā tāda izpildīšana notiek, bet nnzīme vienlgi ir
tam, ka tiek izpildīts viņa drāmatiskais sacerējums. Tādēl šai
lietā, kurā autora ticsību pārkāpums pastāvēja Gerharda Hauptmai.ia drāmas publiskā izpildīšanā bcz autora, resp. viņa tiesību
pēcnācēja ziņas, jautājumam, vai autora ticsības ir pārkāptas
bez tā vēl arī ar ši darba tulkošanu latviešu valodā bez autora
piekrišarias, vispārīgi nav nozīmes. Apsabalticsas slēdziens,
ka prasītājai atlīdzības liclums nosakāms 7% apmērā no drāmas izrāžu brutto icnākumiem, attiecas uz lietas faktisko pusi
un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā.
(1936. g. 23. septemhi-a spr. Nr. 1413, firmas: „КоИх Blocb Eiben"
pr. 1. pr. Latvijas Nacionālo teātri.)
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32.
Prasība par atbildētājas izlikšanu no prasītājas nama pamatota ar dzīvokla vajadzību prasītājas nama pārvaldniekam
(lik. par telpu īri 32. p. 8. pkts). Atbildētāja starp citu aizstāvējās pret prasību ar aizrādījumu, ka nama pārvaldnieks prasītājas namā agrāk ieņēmis dzīvokli Nr. 3, kamdēļ saskaņā ar
lik. par telpu īri 32. p. 2. piez. jaunam pārvaldniekam varot icrādīt tikai to pašu dzīvokli. Šo ierunu apgabaltiesa atzinusi
par ievērību ncpclnošu, konstatējot, ka dzīvoklis Nr. 3 pārvērsts par skolas telpām un tagad, agrāko 7 istabu vietā, sastāv
по 6 istabām, kamdēl esot jāatzīst, ka šis dzīvoklis vairs nesevi tornēr nav pietiekošs iemesls lik. par telpu īri 32. p. 2. piez.
sevi tomēr nav pietiekošs icmcsls Lik. par telpu īri 32. p. 2. piez.
nepiemērošanai. Senāts savā 1930. g. spricdumā Nr. 1977 atzinis, ka minētais pants nebīītu piemērojams, ja izrādītos, ka
telpas ir p l a š ā m ē r ā pārtaisītas vai arī vispār d a b ā
v a i r s n e e k s i s t ē . Pie tam Senāts paskaidrojis, ka tādos
apstākļos izīrētājam nevarētu noliegt tiesību pieprasīt pēc savas
izvēles citu sētnieka vajadzībām p i e m ē t o t u dzīvokli. No
tā izriet, ka tikai tādas dzīvokla pārbūves, kas pārbfivētā dzīvokļa izlietošanu agrākām vajadzlbām padara par neiespējamu
vai plašā mērā par neizdevīgu, var noderēt par iemesln cita —
piemērotāka — dzivokļa pieprasīšanai. Ka — konkrētā lietā —
strīdus dzīvokla izlietošana skolas vajadzībām un divu istabu
savicnošana vienā istabā ir atzīstamas par tik lielām un ievērojamām pārmaiDām, ka tās kavētu šī dzīvokļa ierādīsanu jaunarn pārvaldniekam un rastos vajadzība picprasīt citu piemērotāku dzīvokli, apgabaltiesa nav konstatējusi. Atzīstot tādos
apstāklos minētās pārmaiņas par iemeslu lik. par tclpu īri 32. p.
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2. piez. nepiemērojamībai, apgabaltiesa pārkāpusi minēto pantu.
Tālāk apgabaltiesa ir atzinusi pēc Sen. CKD 28/385 analoģijas,
ka pārvaldnieka vajadzība namam pilsētā esot objektīva vajadzība, kura tālāk nav jāpierāda. Šāds viedoklis nav atzīstams
par pareizu. Sētnicka pienākumu izpildīšanu, kuvi ir nepieciešami sakarā ar nama ekspluatāciju, nevar sagaidīt pēc sava
rakstura no namīpašnicka, it scvišķi ja tas ir juridiska persona.
Par nama pārvaldnieku tas pats nav sakāms, jo ir pilnīgi iespējams, ka namīpašnieks, kas pats dzīvo savā namā, vai namīpašniece — juridiska persona, — kurai paša namā ir sava kanceleja (kā konkrētā lietā), var labi vcikt pārvaldīšanas uzdevumus, kas faktiski arī bieži notiek. Tamdēl nevar p r e z u m ē t tādos gadījumos speciāla pārvaldnieka vajadzību, kura
būtu atzīstama par objektīvu un neprasītu nekādus pierādljumus. Atkrītot šādai prczumcijai, protams, nav izslēgta namīpašnieka iespēja norādīt zināmos gadījumos uz neiespējamību
pārvaldīt namu un pierādīt pārvaldnicka vajadzību. Atteicoties
pārbaudīt atbildētājas iebildumu par speciāla pārvaldnieka nevajadzību konkrētā lictā un apsvērt šo jautājumu uz abu partu
sniegto paskaidrojumu un pierādījumu pamata, apgabalticsa
pārkāpusi lik. par telpu īri 32. p. 8. pktu.
(1936. g. 28. aug. spr. Nr. 938, biedrlbas „Тога Vderech Eroc" pr. 1. pr.

Dolgopoļskis.)
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49.
Pretēji atbildētājas domām, tas apstāklis, ka Tiesu palāta
atzinusi, ka prasītājs nevarēja atsaukties uz to, ka atbildētāja
pārkāpusi laulību, kā uz prasības pamatu aiz likuma par laulību
42. panta noteikumiem, pats par sevi nevarēja būt par šķērsli
Ticsu palātai atzīt šo laulības pārkāpšanas faktu par pierādījumu atbildētājas vainai partu laulības dzīvcs izārdīšanā, jo Tiesu
palāta savu slēdzienu par atbildētājas vainu varēja pamatot uz
lietā nodibinātiem apstāklicm, kas pēc vipas atzinuma tādu
vainu picrāda.
(1936. g. 28. augusta spr. Nr. 1379.)
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321. p. piclik.
Pretēji atbildētāja domām, gadījumā, fcad zvērināts advokāts ved sava pilnvardeveja lietu abās instancēs, jautājums, vai
vii,iš lietu ir uzveicis, vai zaudējis, izškirams atkarībā no otrās
instances spricduma, jo tikai šis spriedums izšķir galīgi prasības likteni, turpretim pirmās instances spriedums, par kuru bija
iesniegta apellācijas sūdzība, un kuvš tādēl nebija stājics likumīgā spēkā, šo jautājumu nevar izšķirt, izņcmot tās prasības
dalas, atticcībā uz kurām pirmās instances spricdums nebija
pārsūdzēts un par kuram otrā instancč strīds vairs nepastāvēja.
Tādēļ tāds zvērināts advokāts, ja viņš pirmā instancč lictu bija
zaudējis, bct otrā uzveicis, var saņcmt pec pagaidu takses atlīdzību,kāda paredzēta par lietas vešanu divās instancēs zvērinātam advokātam, kas lietu uzveicis. Un otrādi, ja tāds zvērināts advokāts lictu pirmā instance bija uzveicis, bet otrā zaudējis, viņš var saņemt pēc pagaidu takscs atlīdzību, kāda paredzeta par lietas vc.Šanu divās instancēs zvērinātam advokātam, kas lietu zaudējis. Ar to atkrīt atbildētāja aizrādījums uz
pielikuma pie Tiesu iekārtas likumu 321. panta 6., 12. un 14. pantu pārkāpšanu. Par to, ka apellācijas sūdzību F. prasības lietā
par Ls 20.000,— zaudējumu zv. adv. B. rakstījis kopī.gi ar zv.
adv. K., kurš bijis šīs lietas galvenais kārtotājs, un ka šī icmcsla
dēļ tiesai bija jānosaka atlīdzība zv. adv. B. par lietas vešanu
otrā instancē pēc sava taisnīga ieskata, atbildētājs pinno reizi
runā tikai kasācijas sfidzībā, kādēl šis viņa aizrādījums Senātā
nav ņemams vērā. Savā pirmā instancē iesnicgtā aprokinā atbildetājs pat atzina, ka par minēto lietu zv. adv. B. vienam pašam pienācās Ls 1022,12 pēc takses, bet nevis pēc tiesas taisnīga ieskata. Apstākliem, ka zv. adv. B. minētā lietā nebija ie-
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radics uz vairākām tiesas sēdēm un ka no atbildētāja tai lictā
iesniegtiem 4 paskaidrojumiem bija ņēmis dalību tikai pic viena,
pašicm par sevi nav nozīmes jautā jumā par vioa tiesībām saoeint taksē paredzēto atlīdzību par lietas vešanu, jo to nenoliedz
arī pats atbildētājs, ka zv. adv. B. minēto viņa lietu bija vcdis,
un atbildētājs arī neapgalvo, ka viņš būtu savu pilnvaru zv.
adv. B. atsaucis. Tikai tā iemesla dēl vien, ka zv. adv. B. lietas
vešanas veids atbildētājam jau pēc lietas izspriešanas rādās nepareizs, vai nolaidīgs, nevar ņemt zv. adv. B. tiesības saņemt
taksē paredzēto atlīdzību par lietas vešanu.
(1936. g. 23. sept. spr. Nr. 1355, Rīgas namnieku, amatnieku un tirgotāju krāj-aizdevu sab-bas pr. 1. pr. Sniķeri.)
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1.(1.).
Šai lietā, kā to paskaidro prasītājs savā kasācijas sūdzības
5. pktā, principiālais strlds pastāv vienīgi jautājumā, vai civīltiesā varēja celt šo prasību, ar kuru, kā pats prasītājs aizrāda,
viņš vēlējies panākt administrātīvā ticsā izspricstās lietas izpildīšanu. Šādu prasību, kurā gan tiek praslta algas izmaksa
par 2V2 mēnešiem sakarā ar atlaišanu no dienesta, bet kura tiek
pamatota uz spēkā stājušos administrātīvās tiesas spriedumu,
prasītājs nevarēja iesniegt civlltiesā, 30 pēdējai piekrīt vienīgi
strīdi par civīltiesībām (CPN 1. un 3. р.), un tās kompetencē
neietilpst spēkā nākušu administrātīvās tiesas spriedumu i z p i l d ī s a n a . Tādēl konkrētā lietā Senātam nav jāizšķir jautājums, vai vispār prasība, kurā valsts icrēdnis pēc sava dienesta izbeigšanās prasa no valsts neizmaksātu algu, piekristu
civīl- vai administrātīvai tiesai, jo tādu prasību konkrētā gadījumā prasītājs nav cēlis.
(1936. g. 24. sept. spr. Nr. 1391, Štelmachcra
ekonomisko veikalu.)

pr. 1. pr. Kara min. aimijas

36. (1806.).
Apgabaltiesa uz viijas spriedumā norādīto apsvērumu, seviški uz nopratinātās liecinieces liecības pamata konstatējusi
1) ka prasītājs nepārtraukti līdz 1933. g, vasarai lietojis n с s a š a u r i n ā t ā s t ā v o k l ī icbrauktuvi, kas savicno ielu
ar prāvnicku immobiļu pagalmiem un 2) ka atbildētāji 1933. g.
vasaras beigās sašaurinājuši šo iebrauktuvi, pārceļot sētu uz
icbrauktuves vidus pusi un tādā kārtā traucējot prasītāju izlie-
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tot iebrauktuvi v i s ā v i ņ a s p l a t ī b ā . No šādiem, kasācijas kartībā ncpārbaudāmiem konstatējumiem, apgabalticsa
nākusi pie gala slēdziena, ka prasība atjaunot traucētu valdīšanu apmierinām'a. Atbildētāju kasācijas sūdzība nepelna ievērlbu. Saskai.iā ar CPN 94. p. lietās par nekustamas mantas
traucētas valdīšanas un servitūtu lietošanas atjaunošanu miertiesncsis atjauno valdīšanu vai lietošanu, n e l ū k o d a m s
с a u r i ja ut āju mu pa r ties ī b u и z š о m a ntu
v a i s e r v i t ū t u un tamdēl arī mierticsai konkrētā posesorā
prasībā nebija pat pamata pārbaudīt jautājumu sakarā ar 1879.
g. līgumu. Pretēji atbildetāju paskaidrojumiem viņu kasācijas
sīidzībā, miertiesnesis, kā arī apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs līdz 1933. g. vasarai lietojis minēto iebrauktuvi v i s ā
v i ņ a s p 1 a 11 b ā, bet ka tā paša, 1933. g. vasaras beigās
atbildētāji
sašaurinājuši
š o i e b r a u k t u v i , pārcclot setu uz iebrauktuves vidus pusi un ar to t r a u c ē j o t
prasītāju izlietot iebrauktuvi visā
viņas
p 1 a t ī b ā. Tamdēl arl saskaņā ar CPN 36. p. 2. un 3. punktiem šl poscsorā prasība, ja arī to atzītu par actio spolii (CL
693. р.), piekrita miertiesnesim, jo CPN 36. p. 2. pkts atsaucas
arī uz CL 693. pantu.
(1936. g. II. j ū n . sjir. Nr. 1119, Lcviiasa pr. 1. p r . Renborgiem.)

90. (69.).
Apgabalticsa atstājusi bez ievērības prasītājas blakus sūdzību, kas iesniegta par micrticsneša lēmumu, ar kuru micrtiesnesis izbeidzis lietu uz atbildētāja celtās exccptio rei judicatae
pamata. Prasītājas kasācijas sūdzība ncpclna ievērību. Apgabaltiesas slēdziens, ka abas prasības celtas uz vicna un tā
paša pamata pret to pašu atbildētāju, attiecas uz lietas faktisko
pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā (Scn. CKD spr.
25/92 un c). Tādēļ apgabaltiesa, prctēji kasācijas sūdzības iesnicdzējas domām, varēja atzīt atbildētāja exceptio rei judicatae
par pamatotu. Exceptio rei judicatae gan nav noraidījums
CPN 90. p. 2. pkta nozīmē, bet ieruna pēc lietas būtības, kādēļ
apgabaltiesai bija jātaisa spriedums par prasības atraidīšanu
un ncvis lēmums par lietas izbeigšanu (Isačenko, CPN koment.
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111, 236. 1. р.), kā to darījusi apgabaltiesa. Tomēr šis apstāklis
konkrētā gadījumā nevar noderēt par iemeslu apgabaltiesas lēmuma atcelšanai, jo prasītāja ncaizrāda, kādā ziņā viņas intcreses tick aizskartas ar apgabaltiesas pielaisto kļūdu.
(1936. g. 12. jūnija spr. Nr. 1034, Šics pr. 1. pr. šicu.)

135. (102.).
Atbildētājas uzskats, it kā apgabaltiesai savs slēdziens par
tādu liccinieku ticamību, kuriem miertiesnesis nav ticējis, ir
obligātoriski jāmotīvē, ir maldlgs un nesaskan ar CPN 135. p.
(1936. g. 28. augusta spr. Nr. 937, Bankovskis pr. 1. pr. Kāposts.)

202. (146.).
Izklausot lietu aizmuguriski atbildētāja neierašanās gadījumā miertiesnesis, saskauā ar CPN 202. р., uz prasītāja 10gumu var, neprasot по prasītāja pierādījumus, piespriest prasību. Tā tad, no vienas puses, miertiesnesis nav spiests to darīt un no otras puses, likums paredz attiecīgu prasltāja lūgumu,
kas konkrētā li'etā tomēr nav izteikts. Apgabaltiesā, kā miertiesnešu otrā instancē turpretim ncmaz nevar būt runa par aizmugurisku spricdumu, kamdel CPN 202. p. nav piemērojams.
(1956. g. 30. jūlija spr. Nr. 926, Lūša pr. 1. pr. a. s. „Ch. JiirgensonOtto švarc' - .)

229. (161\).
Pēc runā esošā protestētā vcksela Valmieras biednbas
krāj-aizdevu sabiedrībai par labu apgabaltiesas civīlnodalas
tiesnesis 1930. g. 29. septembrī CPN 3651. p. (tagad 453. p.) kārtībā, piespriedis no Tr. (tagadējā atbildētāja), То. (tagadējā
prasītāja) u. с solidāri Ls 2000.— ar % un izdevumiem. Saskaņā ar 1930. g. 21. oktobra uzrakstu uz vekseļa, minētā biedrlba с e d ē j u s i vekseli Tr., kas kā žirants, veksela „vērtibu"
viņai samaksajis. P ē c t ā v e k s e l a apgabalticsas civīl-
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nodalas tiesnesis tad nu 1930. g. 13. novembrī p i e s p r i e d i s
Tr. par labu no tā paša То. atkal t о p a š u s u m m u Ls
2000.— l ī d z a r j a u p i e s p r i e s t i e m % un izdevumiem (Ls 107,40 apmērā) un jauniem % un izdevumiem tāpat
CPN 3651. (433.) p. paredzētā kārtībā. Šādu, pcdēji piespriesto
summu Tr. piedzen no prasītāja. Tādā kārtā izrādās, ka Treimanis, neizlietojot savas pēdējās indosanta un tagadējā cesionāra (vekseļnol. 51. p.) tiesības, vienkārši uz tā paša izpildu
uzraksta pamata, izdarīt piedziņu pret То., с ē 1 i s j a u n u
vekselprasību pret То., pret kuru vekselis jau tika piespriests
Tr. t i e s ī b d e v ē j a i (minētai biedrībai) par labu un pie tam
vēl CPN 453. p. kārtībā. Vispirms OPN 453. p. paredzētā kārtība nav šajā gadījumā piemērojama, jo CPN 229. p. 4. pkt. piešķir tādu tiesību tikai galviniekam. Otrkārt, vispār, ar pirmo,
1930. g. 29. septembra CPN 453. p. paredzētā kārtībā notikušo
spriedumu lieta ir jau „judicata" attiecībā uz То. un Tr. kā
biedrības cesionāru; tāpēc vien jau tiesnesim nebija tiesības pēc
tā paša vekseļa piespriest tagad Tr. reiz jau viņa cedentei piespriesto summu. Tādēl 1930. g. 13. novembra spriedums vispār nav uzturams spēkā.
(1936. g. 23. septembļa spr. Nr. 760, Tobis pr. 1. pr. Treimani.)

2654.

Jelgavas apgabaltiesa ar savu 1935. g. 16. augusta lēmumu
atjaunojusi sūdzētājam apellācijas tiesību, dodot viļjam 2 nedēļu laiku apellācijas sūdzlbas iesniegšanai, skaitot vai nu no
šā lēmuma dienas (t. i. no 16. augusta), vai по inicrticsncša
(1935. g. 8. maija) spricduma noraksta sai.icnišaiias dlenas, skatoties pēc tā, kas noticis agrāk. No miertiesneša lietas redzams,
ka sūdzētājs gan, sakarā ar sūdzētāja 1935. g, 5. jiinij;) liigumu,
saoēmis spricduma r e z o l ū c i j a s norakstu, bel nav saņēmis m o t ī v ē t a s p r i e d u m a norakstu. ГВ tad, termiņš
apellācijas sūdzlbas iesniegšanai, saskooS ы apgabaltiesas
1935, g, 16. augusta lēmumu, varēja sākl tecC! tlkal no šā paša
liiiiiiiiia dienas, t. 1. no 16. augusta (OPN !63*. р.). lesniedzot
apellācijas Bfldzību 30. augustā sfidzčtftjH h vi rojis apcllacijas
tormlliii l'M'lcji apv.ahallirsas I1'•
б ducumbra lcinumā

—
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izteiktām domām, termiņš nebija skaitāms no 1935. g. 15. j ū n i j a, jo tajā dienā sūdzētājs nebija sanēmis motīvētā sprieduma, bet tikai rezolūcijas norakstu. Bez tam, ja apgabaltiesa
būtu piešķīrusi nozlmi šim pēdējam datumam, tad vinai nebija
nedz iemesla, nedz pamata, savā 16. a u g u s t a lēmumā (kas
noticis daudz vēlāk par minēto 15. jūniju) vēl a t j a u n o t sūdzētājam apellācijas termiņu. Tā tad, vienīgā diena, no kuras
bīītu aprēķināms a t j a u n o t a i s apellācijas termiņš, ir apgabaltiesas lēmuma diena, t. i. 16. augusts.
(1936. g. 23. septembļ-a spr. Nr. 1401, Pūpēža pr. 1. pr. Melnbārdis.)

303.

1) Kā pareizi alzrāda prasītājs, saskaņā ar CPN 303. p.
1. pktu personas, kas cel prasības par neizmaksātu darba algu,
bauda mazturības tiesības. Ņcmot vērā, ka šinī lietā prasītājarn nekas nav piespriests, apgabaltiesai pēc 303. p. trešās
daļas nebija pietiekoša pamata piedzīt no prasītāja par labu
valstij Ls 16,32 tiesas un lokšņu nodevas.
(1936. g. 25. sept. spr. Nr. 1110,

Bebra pr. 1. pr. s-u „Auto-trams".)

2) Prasītājs pārsūdzējis micrticsneša spriedumu par
Ls 265,06. Tā kā tniertiesnesis bija piespricdis Ls 42,46, bet
apgabaltiesa, pārgrozot micrtiesneša spricdumu, apmicrinājusi
prasību Ls 68,42 apmērā, tad apellācijas sīīdzība ir apmierināta Ls 25.96, bet atraidīta Ls 239,10 apmērā. Saskaņā ar
OPN 298. p. 2. pkt. un 303. р., по prasītāja valstij par labu bija
piedzenama tiesas nodeva par otro instanci tikai Ls9,57 арт е г а (4?o по Ls 239,10), turpretim apgabaltiesa nospriedusi
piedzīt Ls 19,20. Ar to apgabaltiesa ir pārkāpusi CPN 298. p.
2. pkt., 303. pantus.
(1936. g. 25. septembva spr. Nr. 1207, Pavloviča pr. ]. pr. Daškovu.)

360. (258.).
Kasācijas sūdzību iesniegusi mir. Matildes Ķ. mantojuma
ni;is;i vicn; tā tad apgabaltiesas spricdums atticcībā uz Jāni Ķ.
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stājies likumīgā spēkā. Apgabaltiesa uz viuas norādīto lietas
apstākju, it sevišķi uz prasības petituma tcksta un satura pamata un aiz viņas paskaidroticm iemesliem konstatcjusi, ka
prasītāja, Matildes Ķ. mantojuma masa, un Jānis Ķ. vienā un tai
pašā prasības sūdzībā cēluši divas atseviškas prasībās, proti
prasību pēc CPN 239. p. un prasību pēc GPN 3. р., ка it scviški
pret Jāni Ķ. vcksela prasība nav tikusi celta un vekseļa sumrna
netick piedzīta. Šādi apgabaltiesas konstatējunii par abu praslbu raksturu un saturu un par abu prasību savieno.šanu vicnā
un tajā pašā prasības sūdzībā, attiecas uz lietas faktisko pusi
un nav tāpec pārbaudāmi kasācijas kārtībā. No šādicm saviem konstatējumiem apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena,
ka prasltāji pielaiduši subjektīvu (un proti aktīvu: CPN 20. p.
1. pkt.), un pic tam vēl arl objektivu (CPN 360. p.) prasību kumulāciju un uz šā pamata tagadējo prasības lictu izbeigt. Pretēji prasīlājas domām, Jānis !,<. ncbija „pievicnojies" prasības
pctītumicrn, bct ticši arī no scvis cēlis a b a s niinūtās prasības vienā pašā prasības sfidzībā kopā ar mir. Matildes Ķ. mantojuma masu. Nedz niir. Matildcs Ķ. niaiitojuma masa, nedz
Jānis Ķ. ncbija lūguši atstāt bcz caurskaiīšanas vienu vai otru
no abām prasībām. Apgabaltiesai nebija nekāda iemesla no
savas puscs „bij. prasītājam" (domāts Jānim Ķ.) „likt priekšā"
(domāts „lūgt") vicnu no prasībārn atstāt bez caurskatīšanas.
Partiem pašicm jāzina, kā viņiem bīītu jārīkojas, lai glābtu savu
procesuālo stāvokli. Prasītajas uzdotais Kr. CKD spr. 76/40
(Višomirska lictā) nemaz neattaisno prasītājas izteikto uzskatu,
bet uzsver tikai, ka prasītājam, kas pārkāpis CPN 258. p. (1864.
g. izd.), ir tiesība atteikties no prasības dalas. CPN neparcdz
noteikumu, kas aizlicgtu atbildētājam, uz nepieciešamu prasibu
kumulāciju aizrādīt arī otrā instancē, un ka šāds aizrādījums
bfītu jāizteic taisni tikai noraidījuma veidā. Arī CPN 90. p.
tninēto aizrādījumu vispār nepieskaita pie noraidījumieni. Jau
miertiesnesis bija prasību atraidījis taisni aiz divu prasību kumulācijas; tā tad, kumulācijas jautājums jau skatīts cauri un izšļdrts pašā pirmajā instancē un atbildētājam savā plaŠā rakstiskā paskaidrojumā uz prasītāju apellācijas sūdzību, bija neapšaubāma tiesība aizstāvēt, uzturēt un vēl sīkāki nodibināt
miertiesneša spriedumā izteikto motīvu par praslbu kumulācijas nepielaižamību. Savā apellācijas sūdzībā prasītāji pat nav
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apstrīdejuši miertiesneša slcdzicna pareizību par paradu kumulācijas nepielaižamību.
(1936. g-. 11. jūnija spr. Nr. Ш2, Matildes Ķikstes un Jāņa Ķikstes
pr. I. pr. O/olu.)

361. (2581.).
Rīgas pils. iec. miertiesnesim iesniegtā icsildzības rakstā
prasītāji lūguši, 1) izlikt atbildčtāju 110 prasītāju namā ieņemtā
d z ī v o k ļ a , 2) piedzīt no atbildētājas iztrūkstošo īres maksas daļu (par dzīvokli) par laiku no 1934. g. 1. novembra līdz
1935. g. 1. martam — Ls 40,— 1111 sākot no 1935. g. 1. marta
līdz izlikšanas dienai par Ls 30 mēncsī uz priekšu, un 3) picdzīt
no atbildētājas vēl neiemaksāto v e i к а 1 a īres naudu par
1934. g. decembri — Ls 60,— un par 15 dienām janvāra mēncsī
Ls 30, kopsummā Ls 90.
Apgabaltiesa, apstiprinot micrtiesneša spricdumu, prasību
atraidījusi. Apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildētājas ieņemtais
d z ī v о к 1 i s bijis atsevišķs no veikala neatkarīgs īrcs objekts,
un tādēļ nākusi pie slēdzicna, ka prasība izlikt atbildētāju no
d z I v о к 1 a saskaņā ar lik. par telpu īri piekrītot miertiesai
pēc s p e с i ā 1 a s a d а 1 ī j u m a, bct prasība par īres naudu,
kas it kā nebūtu samaksāta par v e i к а 1 a telpām pickrītot
v i s p ā r ē j ā m m i e r t i ' c s ā m . Atrodot, ka prasītāji tādā
kārtā pielaiduši dažādām ticsu iestādēm piekrītošu prasību savienošanu, apgabaltiesa atzinusi, ka prasība šī iemcsla dēl atraidāma. Prasītāju kasācijas sūdzība pelna ievērību. Prasītāji gan nepareizi apstrld apgabalticsas konstatējumu, ka Rlgā
tās Ires lietas, uz kurām attiecas likuma par telpu īri noteikumi,
piekrīt vienīgi mierticsām pēc speciāla sadalījuma un ka vispārējām miertiesu iestādēm piekrīt tikai tās lietas, kas lik. par
telpu īri nav padotas. Pretēji kasācijas sīidzības icsnicdzēju
domām, šis sadalījums ir visiem iedzīvotājiem saistošs, jo šo
sadalījumu izdarījusi Rīgas apgabaltiesa (ncvis apgabaltiesas
priekšsēdētājs, kā nepareizi aizrāda prasītāji) savu nodalu kopsapulcē (1934. g. 28. septembrī), rlkojotics saskauā ar likumu
un savas kompetences robežās [tiesu iek. Iik. 27. (451.) р.]. Šinī
jautājumā apgabaltiesa tā tad — principā — nākusi pie pareiza
slēdziena, ka augšā minētās īrcs lietu katēgorijas nepiekrīt vie-
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nām un tām pašām tiesu iestādēm un ka tādēl tās nevar savienot vienā prasībā (CPN 361. р.). Tomēr konkrētā lietā apgabaltiesa, nākot pie slēdziena, ka prasītāji pielaiduši neatlautu
prasību savienošanu, nav ievērojusi visus lietas apstāklus. Kā
redzams no augšā sacītā, šis slēdziens pamatots uz apgabaltiesas konstatējumu, ka atbildētājas ieņemtais d z ī v о к 1 i s bijis
a t s e v i š ķ s , no veikala neatkarīgs īres objekts, kamēr prasltāji visā procesa gaitā apgalvojuši, ka konkrētā gadījumā partu
starpā noslēgts viens к о р ī g s īres līgums, ka galvenais Ircs
objekts bijis v e i к а 1 s, bet dzīvoklis tikai veikala piederums,
un ka prasība tādēļ uzskatāma par pareizi iesniegtu tai tiesai,
kurai piekrīt strīda izšķiršana attieclbā uz šo galveno īres objektu. N0 apgabaltiesas sprieduma redzams, ka viņa savu pretējo uzskatu pamatojusi vienīgi uz liecinieku T. un K. liccībām,
kā arī uz iesniegticm īres kvīti un īres kvīšu pasakņiem. Prasītāji tomēr sava viedokļa pastiprināšanai atsaukušies uz veselu rindu pierādījumu, kas minēti viņu apellācijas sīīdzības
1—3. pktos, pastāvot uz tur aprādīto dokumcntu iesniegšanu,
kā arī uz pieprasītās apliecības izdošanu. Apgabaltiesa šo
prasītāju apellācijas sūdzības dalu tomēr nemaz nav apsvērusi,
pielaižot ar to motīvēšanas nepilnlbu. Pareizi kasācijas sūdzības iesniedzēji aizrāda arī uz to, ka apgabalticsa pielaidusi loģisku klūdu, atsaucoties sava uzskata pastiprināšanai par divu
atsevišku līgumu pastāvēšanu kā uz iesniegto īres kvīti, pēc
kuras 1925. g. (decembrī) īres nauda par dzīvokli maksāta a t s e v i š ķ i, tā arī uz īres kvīšu pasakņiem, pēc kuriem no
1929. g. līdz 1933. g. īres kvītes izdotas par veikalu un dzīvokli
к о р ā; pretēji apgabaltiesas aizrādījumam, īres kvīšu pasakņos īres m а к s a s šķirošana par veikalu un dzīvokli nav
konstatējama. Tādā kārtā apgabaltiesa piclaidusi arī motīvēšanas nepareizību un jau minēto likuniu pārkāpumu. Neatkarīgi no sacītā un pat izejot 110 apgabaltiesas viedokļa, ka konkrētā lietā tās tagadējā stāvoklī būtu konstatējama apgabaltiesas aprādītā neatļautā prasību savienošana, apgabalticsas
spriedums nav atstājams spēkā. Pretēji apgabaltiesas uzskatain, šāda prasību savienošana ncvar novest pie v i s a s prasības a t r a i d I š a n a s, bet gan tikai pie tās prasības dalas
atstāšanas bez c a u r s k a t ī š a n a s , kas icsniegta pārkāpjot (victējās) piekritības noteikumus. Tas izriet no CPN 361.
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panta izpratnes un tieši iztcikts šī likuma panta likumdošanas
motīvos (sk. arl Nolkcna, CPN koment. lp. 307). Rīkojoties
pretēji, apgabaltiesa pārkāpusi CPN 361. pantu.
(1936. g. 28. augusta spr. Nr. 1330, Šteinu pr. 1. pr. Bergs.)

435. (332.).

Prasītājs savā icsīīdzības rakstā paskaidrojis, ka mir.
Eduards A. vclcjics iegūt Rīgā nekustamu īpašumu un šinī
nolūkā uzdevis prasītājam u z m e к 1 ē t attieclgu namu, apņemoties samaksāt kā atlīdzību prasītājam 2% no īpasuma
pirkšanas cenas. Prasītājs arī a t r a d i s A. noderīgu namu
un A. to nopircis par Ls 58.000,—. Prasītājam tādēl picnākoties Ls 1160,— un šo summu prasītājs ari lūdzis picdzīt vioam
par labu по А. mantojuma masas.
Tiesu palāta, apstiprinot apgabalticsas spricdumu, prasību
apmicrinājiisi. Ticsu palāta konstatējusi, ka prasītājam atlīdzība 2% apmērā no pirkšanas summas esot piesolīta ncvis
par nama u z r ā d ī š a n u, bct par starpniecību pie 1 ī g u m a s 1 ē g š a n a S, un ka prasītājs šo uzdevumu esot izpildījis. Atbildētājas ierunu, ka prasītājs esot piclaidis prasības
pamata grozīšanu, prasot savā icsīīdzības rakstā atlīdzību par
naina u z in e к 1 ē š a n u, bet vēlākos paskaidrojumos par vidutājību pic l ī g u m a s 1 ē g š a n a s, Tiesu palāta atzinusi
par nepamatotu un noraidāmu.
Atbildētājas kasācijas siidzība nepelna ievērību. Kasācijas sūdzības iesniedzēja pārmet Tiesu palātai vienīgi ierunas
neievērošanu par prasītāja it kā pielaisto prasības patnata grozfšanu. Šis pārmetums atzīstams par nedibinātu. Kasācijas
sudzības iesniedzēja ncapstrīd Tiesu palātas slēdzienus, a) ka
prasītājs šajā lietā prasa no atbildčtājas vinain pienākošos
m a k l e r a atlīdzību, un b) ka māklera darbība var izpausties kā pirkuma objekta u z r ā d ī š a n ā, tā arī vidutājībā
i'ic p i г к u m а 1 ī g u m a s Iē g š a n a s . Ja īui prasītājs
šajā lietā pieprasa no atbildētājas māklera atlīdzību, saskaņā
ir atbildētāju noslēgto m ā k l e r a l ī g u m u , tad par prasības p а га а t u atzīstania tā d а г b I b a, kuru prasltājs kā
m ā k l e r s izpildījis atbildētājai par labu. Tādēļ, prctēji ka4
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sācijas sūdzlbas iesniedzējas aizrādljumam, prasltājs nav pielaidis nekādu prasības pamata ģfozīšanu, j;i vii.i.š procesa gaitā
atlīdzību prasījis par vidutājību pic pirkuma [Jguma slēgšanas,
bet ncvis par pirkuma objekta uzradīšanu (раг ко ir runa
iesūdzības rakstā). Jo kā jau aizrādits, māklera darbība var
izpaustics arī vidutājībā pie līguma slēgšanas, un apmierinot
prasību sakarā ar šādu prasītāja pierādīto d а г b ī b u, Tiesu
palāta nav atļāvusi prasītājam grozīt prasības p a m a t u , jo
par tādu, kā jau minēts, atzīstama prasītāja m ā k l e r a d a r b ī b a kā tāda, vienalga, vai tā izpaudusics vidutājībā pie pirkuma objckta uzmcklēšanas vai. pie pirkuma līguma slēgšanas.
(1936. g. 23. sept. spr. Nr. 704, Grīviņa pr. I. pr. Apiņa m. m.)

454. (366.).

Apgabaltiesa nenoliedz, ka prasītājs pierādījis, ka atbildētājai bija jāizdara prasītāja parādniekam K-, prasības rakstā
aprādītās pcriodiskās izmaksas, saskaijā ar 1931. g. 15. augustā
starp atbildētāju uii K. noslēgto līgumu. Apgabaltiesa atrod
tikai, ka prasītājs neesot pierādījis, ka atbildētājai 1933. g. septcmbrī (domāts maijā) v ē ] būtu pastāvējis pienākums maksāt minētam K. Ls 100 mēnesī saskaņā ar minēto līgumu, ar
kuru atbildētāja aptiēmusies sākot no 1931. g. 15. augusta izdarīt K. minētos maksājumus. Bct, ja nu atbildētāja aizstāvas ar
ierunu, ka viņai nebija v a i r s pienākuma maksāt K. Ls 100
mēnesī (sk. viņas apcllācijas sūdzību), tad, pretēji apgabaltiesas domām, taisni v i ņ a i bija jāpierāda šā sava ieruna
(CPN 102. p. 2. teik.), t. i. jāpierāda, ka aiz zināmicm iemesliem
šāds vioas pienākums (izdarīt izmaksas) izbcidzics, un ar kādu
īsti momentu. Turpretim, prasītājs jau no savas puscs bija
pierādījis minētā atbildētājas pienākuma izcelšanos, ar ко tad
šāda picnākuma pastāvēšana ir nodibināta līdz kamēr nav konstatēts, ka tas būtu izbeidzies (prof. Bukovska CP māclbas
grām. 342. lp.). Uzliekot prasītājam par piciiākuiiiii pierādlt,
ka atbildētājas pienākums, izdarīt K. periodiskas izniaksas, tālāk turpinājies un pastāvējis arī 1933. g., apgabalticsa ncparcizi
sadalījusi pierādīšanas nastu starp partiein.
(1936. g. п. jūnija spr. Nr. Ю90, oiscnn pr. l. pr. Baumanis.)
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560. (472.).

Pretēji prasltāja paskaidrojumam, it kā atbildētājs
ueinaz ncesot apstrīdējis prasītāja algas izmaksas burtnīcu un
ka tarndēl Tiesu palāta nevarējusi atstāt šo svarīgo dokumentu
bez ievērības, jāaizrāda, ka atbildētājs vēl savā 1932. g.
17. decembrī iesnicgtā lūgumā vispār
apstrīdējis,
ka
prasītājs būtu
strādājis 1926.—1929. gados
pie
atbildētāja un aizrādījis, ka viņš prasību neatzīst ne pamatā,
не apmērā. Jau tamdēl Tiesu palāta nevarēja piešķirt šai praSltāja vienpusīgi sastādītai burtnīcai nekādu nozīmi. Atticcībā
nz vienpusīgiem aktiem ir visur spēkā tas vispārējais procesualais noteikums, ka tic var noderēt par pierādījumu t i к а i
p r e t p e r s o n u , k a s t o s t a i s ī j u s i , b e t nc v i ņ a i
l) а г 1 a b u (sal. Bukovska Civīlprocesa mācības grāmata
401. lp.).
(1936. g. 25. septembļa spr. Nr. 499, Kiviada pr. 1. pr. Zeidmuni.)

568. (480.).
Vispār atzīšana var attiekties tikai uz notcikticm fakticm,
bet ne uz parta nodarījumu juridisko kvalifikāciju.
(1936. g. 23. janvāfa spr. Nr. 655, IIolcmui.m pr. 1. pr. a. s. „Latvijas
I loids".)

680. (589.).
Apgabaltiesa noraidījusi prasību uz noilguma pamata. Uz
to bija aizrādījis atbildētājs II instancē. Pretēji prasītāja kasācijas sūdzībā izteiktam uzskatam, norādījums uz noilgumu nenieder pie tiem noraidījumiem, kas uz CPN 666. p. pamata celaini pirmā atbildes rakstā vai pirmā tiesas sēdē. Tas izriet
(aisni no CPN 680. p. satura, kas paredz, ka iebildumi pret prasibu, kas pamatoti uz noilguma, nav uzskatāmi par tādiem, kas
celami icpriekš un atsevišķi no paskaidrojumiem pēc būtības un
tos var celt arī otrā instancē (Kr. Sen. 93/19; 75/330). Maldīgs
ir arī prasītāja uzskats, ka atbildētājam, kas aizrāda uz noilgu-
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mu, expressis verbis jālīldz prasību noraidīt noilguma dēļ. Likums to ncparedz; tamdēl aizrāde uz to, ka prasība noilgusi,
atzīstama par pictiekošu, jo tā sevl ietver nctiešu lūgumu
noraidīt prasību. Ar to atkrīt prasītāja kasācijas sūdzība.
(1936. g. 28. augusta spr. Nr. 678, Biciņa pr. 1. pr. Pommeri.)

■ 709. (609.).
Miertiesncsis nodrošinājis Tatjanas Pl. nākamo prasību
pret atbildētāju Kirilu Pl. 4000 latu apmērā, aizliedzot viņam atsavināt un apgfūtināt ar parādiem nekustamā īpašuma ideālo
pusi, kas atrodas Rīgas Jūrmalas pilsētā, ievedot atzīmi par
minēto 'summu Rīgas-Valmieras zemes grām. rcģistra 657.
foiijā.
Rīgas-Valmieras zcmcs grāmatu nodaļas priekšnieks nolēmis: ievcst zemes grāni. registra Nr. 657 IV daļā I. rubrikā
atzīmi: „saskaņā ar Rīgas apr. I. iec. miertiesneša 1935. g.
oktobra mēn. izpildu rakstu Nr. 685 par Tatjanas 'Pl. nākamās
prasības nodrošināšanu 4000 latu apmērā ir atzīmēts (žurn. Nr.
7063). Lūgumu dalā par atzīmes ierakstlšanu, ka nekustamas
mantas dom. pusi aizliegts atsavināt un apgrfltināt ar parādiem
atstāt bcz ievčrības". Apgabalticsa atstājusi sīīdzētājas blakus sūdzību bez ieverības, atrodot, ka miertiesncša lēmums
tajā dalā, ar kuru viņš aizliedzis atbildētājarn atsavināt un apgrūtināt ar parādiem, nevarēja tikt ievests, kā pretējs Not. nol.
317. pantam, jo saskaņā ar šo pantu atzīmc par prasības nodrošināšanu ar nekustamu mantu nepiclaiž īpašnickam to atsavināt vai apgfūtīnāt ar parādicm tikai tad, ja celta prasība par
īpašuma tiesībām uz nek. mantu.
Sūdzētājas kasācijas sfidzība pclna ievērību. Saskaņā ar
CPN 709. p. nctikai, kad prasības prickšmets ir īpašunia tiesība
uz nckustamu mantu, bct arī, kad prasība ir vērsta uz korroborācijas izdarīšanu — šādas praslbas nodrošinājums izdarāms,
ievcdot nekustamas mantas zcmes grāmatu reģistra attiecīgas
folijas otrā dalā atzīmi, kas aizlicdz korroborēt nekustamās
mantas īpašnieka labprātīgi nodibinātas tiesības uz šo mantu.
Izpildu rakstā, kuru sūdzētāja iesniegusi zcmes grāmatu nodajas prickšniekani, nekas nav teikts par kādu nākamo prasību ir
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runa un jau tamdēļ zemes grāmatu nodaļas priekšnickam bija
jāturas pie micrticsneša lēmuma redakcijas, к а s b i j a v i ņ a m s a i s t o š s . (Sen. CKD spr. 1931. g. 22./IV. Grundes
mant. m. 1. Nr. 798). Not. nol. 317. р., uz kuru apgabaltiesa
pamatojusi savu noraidošu lēmumu, paredz tikai atsevišķu atzīmju sckas, bet nemaz neizšķir jautājumu, kādā folijas dalā
bija ievedams miertiesneša lēmums, kas pēc sava satura un
rakstura (aizlicgt atbildētājam atsavināt un apgfūtināt ar parādiem nekustamas mantas ideālo pusi) bija ierakstāms otrās
daļas otrā slejā. Neņemot to vērā, apgabalticsa pielaidusi motīvu ncparcizlbu un nepilnību.
(1936. g. 25. sepicmbļ-a spr. Nr. 1336, Plauclis 1.)

844. (735., 1841.).
Ar miertiesneša 1926. g. 7. septembrī taisīto aizmugurisko
spriedumu piespricsti pēc neprotestēta vekseļa no vekseldevēja
lljas J., Jāņa G. un galvinieka Jēkaba S, solidāri Tukuma viesīgās bicdrības krāj-aizdevu kasci par labu Ls 500,— ar c/r un
tiesu izdcvumiem. 1933. g. 13. n о v e m b r ī tiesu izpildītājs
icsnicdzis p r a s ī t ā j a m .1 ē к a b a m S. uzaicinājumu saniaksāt picspriesto summu un apķīlājis viņa mantu. Sakarā ar
to, ka spriedums ir aizmugurisks un nodots izpildīšanai pret
prasītāju-galvinieku tikai 1933. g. 13. novembrī, t. i. pēc CPN
844. p. paredzētā laika, kaut gan pret vekseļdcvēju Ilju J.
spricdums nodots izpildei savlaicīgi, — prasītājs cēlis pret Tukuma viesīgās bicdrības krāj-aizdevu kasi prasību atzīt minēto
mierticsneša 1926. g. 7. scptcmbrī taisīto spricdumu par zaudējušu spēku un neizpildāmu pret viņu. Micrtiesnesis apmieriuājis šo prasību, bet apgabaltiesa to atcēlusi un praslbu noraidījusi, atrodot, ka picdzii,ms vēršana prct Ilju J. pārtraukusi
CPN 844. p. paredzētā termiņa tecējumii arī attieclbā uz tā solidāro līdzatbildētāju Jēkabu S. Prasītāja kasācijas sūdzība
l>elna icvērību. Vispirms jāaizrāda, ka prasība pamatota uz
CPN 844. р., pēc kura aizmugurisks spriedums, kuru izpildīt
prasītājs nav lūdzis triju gadu laikā, zaudē jebkuru spēku. Šajā
(844.) pantā minetais termiņš ir procesuāls un pie tam prckluzīvs tcrmiņš (sal. arī Kr. Sen. CKD 1882. g. Nr. 140 un 80. g.
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Nr. 298) 1111 tamclēl šā panta noteikums piemērojams attiecībā
uz katru no atbildētājiem, ja tikai visi atbildetāji ncatrodas savā
starpā tādās cieši saistošās materiālās attiecībās, ka izpildot
spriedumu attiecībā uz vienu no solidāriem atbildētājiem (resp.
iesnicdzot izpildu pavēsti vicnam atbildētajam) jāatzīst, ka
spriedums līdz ar to izpildāms arī atticcībā uz pārējiem, kā
picni., ja apmicrināta vindikācijas prasība, kas vērsta pret lietas dažādicm kopīpašniekiem. Šini gadījumā prasītājs jēķabs
S. uznēmies vekselticsisku galvojumu par vckseļdeveju Hju .1.
un tamdēļ apgabaltiesa, pamatojoties uz Veks. lik. 58. p. notcikumicm, atrod, ka prasītājs ir atbildīgs gluži tāpat kā avalats
— J. Šāds apgabaltiesas icskats šinī gadījumā atzīstams tomēr
par neparcizu. CPN S44. p. piemērošana atkarājas tikai no tā.
vai atbildētāju starpā pastāv solidāra atbildība n o m a t e r i ā l i t i e s i s к ā viedokļa. Ja tā ir, tad 844. p. nav piemērojams, ja turprctirn šādas solidāritfites nav, — tad 844. p. ir piemērojams. Konkrētā gadijumā GPN 844. p. biia picmēroinms
taisni tādēl, ka atbildētāju starpā no materiāli-ticsiskā vicdokla
patiesībā solidāras atticcības nepastāv [sal. arī Nolkena paskaidr. pic CPN 844. (agr, 735.) р.]. Apgabaltiesa savos motīvos gan atsaucas uz to, ka miertiesnesis, taisot savu aizmugurisko spriedumu, nodibinājis visu triju līdzatbildētāju solidāru
atbildību. N0 tā gan izriet, ka šāds spriedums dod piedzinējam ticsību pieprasīt visu piespriesto summu no kura katra līdzatbildētāja, bet šāda tiesas konstatēta atbildētāju solidāritāte
pēc veksela neatsvabina piedzinēju 110 pienākuma, vēršot piedziuu, icsniegt katram' atscviškam atbildētājam, uz кита mantu
viņš vērš piedziņu, — atsevišķu izpildu pavēsti, un pic tam likumā paredzētā laikā. Kriev. Senāts savos 1906. g. spricdumos Nr. 60 un 61, uz kuriem atsaucies arī prasītājs, paskaidrojis, ka pat dažādu veksclparādnicku (pēc agrakā vekselnolikuma) solidāra atbildība pēc būtibas atzīstama par katra parādnieka p a t s t ā v ī g u a t b i l d ī b u pilnā veksela summā
(самая солидарная отв'Ьтственность вексельныхъ должниковъ
въ сущности сводится къ с а м о с т о я т е л ь н о й о т в е т 
с т в е н н о с т и к а ж д а г о и з ъ н и х ъ въ п о л н о м ъ
разм-Бръ в е к с е л ь н а г о долга), Un ka tamdēļ CPN
844. р. noteikums piemērojams attiecībā uz katru atsevišku solidāru līdzatbildētāju pēc vekseļa. Šis prin-
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cips piemērojams pēc 1902. g. vekscllikuma arī attiecībā uz
līdzatbildētāju galvinicku jcb avalistu, kas kaut gan pēc veks.
lik. 58. p. ir atbildīgs gluži tāpat kā tā persona, par kuru vinš
galvojis, bet kam ir, kā tas arī burtiski aizrādīts likumdošanas
motīvos pic šā panta, tāda pat p a t s t ā v ī g a a t b i 1 d īb a,
kā arī tai personai, par ktiru viņš galvojis (поручитель несетъ
не дополнительную, но с а м о с т о я т е л ь н у ю о б я з а н 
н о с т ь , какъ и то лицо, за которое онъ поручился).
1902. g. vekseļu likumi, kā tas rcdzams no likumdošanas
motīviem atškiribā no agrakiera vekseļu likumiem. 30. pantā
noteikuši visu pēc vekseļa atbildīgo personu s о 1 i d ā r u a t b i 1 d ī b u, bet ne tani nozīmē, ka viņicm visiem ir savstarpēja
atbildība pēc principa „viens par visicm, visi par vienu", bet
tanī ziņā, ka katrs no vckscla līdzparādniekiem a t b i 1 d t i k a i p a r s e v i, pie tam neatkarīgi no vii.iu savstarpējiem
nprēķiniem (вексельная ответственность представляется со
вместною, ибо касается одного и того же векселя, одной и
той же суммы и зависитъ отъ выбора векселедержателя: въ
этомъ только емысле она можетъ называться солидарною,
но не въ с м ы с л е в з а и м н о й о т в е т с т в е н н о с т и
„ в с ъ х ъ за о д н о г о и о д н о г о за в с ъ х ъ " , и б о
к а ж д о е л и ц о отвъчаетъ только за себя и притомъ не
зависимо отъ какнхъ либо между отвътственными лицами
(|азсчетовъ). Ja nu arī pēc materiālām tiesībām — vekseļu
likumu 30. un 58. pantiem — galvinieka atbildība pēc
vekseļa ir patstāvīga (sal. arī Dr. Lēbera Tirdzn. tiesību pārskats, 335. lp.) un nav saistīta ar vekseldevēja atbildību, — tad ncvar būt šaubas, ka viņš, kā patstāvīgs atbildētājs var izlietot arī visus tos p r o c e s u a l o s n o t e i k u m u s , kas paredzēti procesa nolikumā viņam
par labu un starp citu arī CPN 844. panta noteikumus. Neuemot visu to vērā, apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepareizību.
(1936. g. 25. sept. spr. Nr. 1244, Silenieka pr. ). pr. Tukuma viesīgās
b-bas krāj-aizdevu kasi.)
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861. (750.).
Konstatējot ārkārtējas apcllācijas iesniegšanas priekšnoteikurnu trūkumu, Tiesu palāta varēja noraidīt atbildētāja ārkārtējo apellācijas sūdzlbu, pie kam vii.ias pienākuins ncmaz ncbija
īpaši apspriest šo sfidzību tajās daļās, ar kurām atbildētājs apstrīdējis apgabaltiesas sprieduma pareizību pēc būtības, jo atbildētājs nebija icsnicdzis apcllācijas sūdzību, bct gan ārkārtēju apellācijas sūdzību, resp. lūgumu atcelt apgabalticsas spricdumu jaunatklājusos apstākju dēj, un tādēl Ticsu palātai pirmā
kārtā bija jānoskaidro, vai atbildētājs ir pierādījis priekšnoteikumus, kunem pastāvot tāda sūdzība piclaižama. Konstatējot
šo priekšnoteikumu trūkumu, Tiesu palāta varēja atbildētāja
sīklzību noraidīt.
(1956. g. 28. augusta spr. Nr. 1608, Krauzes pr. 1. pr. Neivaldu.)

875. (763.).
Tiesu palāta uz CPN 875. p. pamata atstājusi prasītājas pavēsti tiesas kancelejā. Prasītāja gan nebija izpildījusi CPN 875.
p. noteikumus, nepaziņojot ticsai par savas dzīves vietas maiļiu,
bct lictā atrodas policijas kārtībnieka izziņa, no kujas redzams,
ka prasītāja pārgājusi dzīvot uz A. ielu Nr. 1, dz. 5. Tādēļ pavēsti vajadzēja sūtīt uz jauno dzīves vietu. Senāts jau ir paskaidrojis (Sen. CKD 31/85), ka gadījumā, ja ir kaut mazākā iespēja izsniegt prāvniekam ziuojumus un papīrus, tad tiesai nav
pamata to ncdarlt. Tādā kārtā, atstājot prasītājas pavēsti tiesas kancelejā, Tiesu palāta bija ati.icmusi prasītājai iespēju ierastics un dot paskaidrojumus pēdējā izšķirošā tiesas sēdē uii
pārkāpusi CPN 875. p.
(1936. g. 2S. aug. spr. Nr. 477, Mūrnieks pr. 1. pr. Arcimoviču.)

931. (814.).
Atbildctājs E. icsnicdzis kasācijas sfidzību par Ticsu palātas 1935. g. 23. septembra lēmumu, ar kuļ-u ir noraidīts atbildētāja līīgums apturēt apgabaltiesas 1933. g. 1. deccmbra spricdu-
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īna izpildLšanu. Jautājumā par apgabaltiesas 1933. g. l. decembra sprieduma izpildīšanas apturēšanu nepareizs pašā principā
ir atbildētāja viedoklis.it kā norādījums pašā spriedumā par
sprieduma iepriekšējas izpildīšanas nepielaišanu vai līigums prokurorarn „lietu atjaunot", varētu aizkavēt tiesas sprieduma izpildīsanu pēc tam, kad spricdums stājies liķumīgā spēkā, par
kādu ir atzīstams pirmās instances spricdums, kas palicis nepārsūdzēts apcllācijas kārtībā. Arī līiguma iesniegšana par apclIācijas tcrmii.ia atjaunošaiiu un šā luguma izšķiršanas gaita nevar icspaidot tāda sprieduma izpildīšanu, kas palicis termiņā
nepārsīidzēts (bij. Kriev. Sen. CKD 79,32).
(1936. g. 25. septembyu spr. Nr. 516, Zemkopības ministrijas pr. 1. pr.
Egllti.)

1230. (1086.).
CPN 1230. p. nav picmērojams noteicot uztura naudas артеги. Minētais likums nosaka tikai picdziņas kārtību un piemērojams vienīgi pie sprieduma izpildīšanas.
(1956. g. 28. maija spr. Nr, 77", Finkelštcin.s pr. 1. pr. Finkclšteinu.)

1263.
CPN 1263. р., kā arl tālākie panti viņu jaunā 1933. g. redakcijā, dodot parādnickam icspēju izdarīt pārdodamās nckustauiās mantas pārvērtēšanu, ja pēc pčdējās kārtējās novērtēšanas
parādnieka nckustamā mantā notikušas ievērojamas meliorācijas pārgrozības — iziet no tās prezumpcijas, ka katram nekustamas mantas īpašniekam-parādniekam p a š a m jāzin:
1) kad pedējā kārtējā novērtēšana notikusi uti 2) vai pēc tās
novērtēšanas izdaiitas kādas meliorācijas, kurām ir nozīme
novčrtējuma ziņā, un tamdēļ parādniekam nav jāgriežas ne ar
kādiem jautājumiem un paskaidrojumu pieprasījumiem pie tiesu
izpildītāja. Viņam pašam no likuma noteiktā prekluzīvā laikā
[2 nedēļu laikā no pavēstes izsnicgšanas (1237. p.)] jāziņo tiesu
izpildītājam par meliorācijām, kas izdarītas pēc pēdējā kārtējā
novērtējuma, pieliekot klāt pagasta vai pilsētas valdes apliecību.
Par immobiļa novērtējumu, par kuru parādniekam pašam jāzin,

< 'iv l l p n
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iicpiecic8 и 111 3 S /. i i.i ;i S i) i с l ā p a š a n о d о к ļ u i n s p с к t о г a. Viuam bija arī jāzin, ka pēc likuma katra atsevišķa nekustama manta pārdodama atsevišķi un tamdēl arī novērtējāma
atsevišķi, jo saskaņā ar CPN 1295. p. parādniekam ir tiesība
norādīt, kura no vairākām nckustamām mantām jāpārdod paprickš. Tamdēl arī sūdzētājam nemaz ncbija jāgriežas pic ticsu
izpildītāja, jo par savu nekustamu mantu parādnickam jāzin pašam un vajadzības gadījumā jāievāc ziņas attiecīgās iestādēs
(pie nodokļu inspektora), savā laikā, bet ne pēc izpildu pavēstes saoemšanas. Dotā gadljumā nekāds jauns vai nepareizs
novērtējums nav izdarīts, bet divu nekustamu mantu agrākais
kopējais novērtējums sadalīts. Neatkarīgi no tā, parādnicks var
izlietot CPN 1263. un tāl. p. notcikumu par pārvērtēšanu tikai
tādā gadījumā, ja viņš līdz ar līigumu par pārvērtēšanu iesniedz
ziņas par izdarītām meliorācijām, pie kam šo ziņu pareizība apliecināma pagasta vai pilsētas valdē, ко sūdzētājs, pat blakus
sūdzību iesniedzot, nav izdarījis. Tamdēļ par kādu pārgrozību
viņa nekustamās mantās vispār ncvar būt runas.
(1936. g. 25. sept. spr. Nr. 627. Tauriņa nek. īpaš. pārdoš. 1.)

1294. (1872.).
1933. g. 3. novembrī pirmā publiskā izsolē tika pārdota
Annai G. piederošā nek. manta. Šo izsoli apgabalticsa ar 1934. g.
S. novembra lēmumu atzinusi par spēkā neesošu tāpēc, ka aprādītais immdbilis pārdots izsolē bez 1929. g. 27. augustā ierakstītā apgrūtinājuma, pēc kura Jurim V. pienākas mūža uzturs,
bet hipotēkāriskā kreditore — piedzinēja, Latvijas bnnka, uz kuras līīgumu izsole noturēta bez apgrūtinājuma, ncvaicjiisi prasīt, lai izsole tiktu noturēta bez aprādītā ap.uriiliiiajiiina, jo niūža
uztura apgrūtinājums Jurim V. par labu Ierakstlts zemes grāmatās 1929. g. 27. augustā ar Latvijas bankas piekrišanu. Par
§o apgabaltiesas lēmumu pārsīidzībii lesniedza Marija un Jānis
A. (nosolītāja tiesību ņēmēji). Tlesu palāta pārsūdzlbu atstājusi bez ievērības aiz sckošicm iemesliem. Latvijas banka gan
varējusi prasīt izsoli bcz .Iiirini V. par labu ierakstitā mūža uz-
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tura apgrūtinājuma, jo viņa neesot piekritusi minētā apgrūtinājuma ierakstīšanai zemes grāmatās. Tomēr tādā gadījumā izsoli vajadzējis iesākt uo Ls 5844,39, jo Latvijas banka vērsusi
piedziņu pēc 2 obligācijam, kas ierakstītas pirms apgrūtinājuma
ierakstīšanas Jurim V. par labu, un vienas obligācijas, kas ierakstīta zemes grāmatās pēc minētā apgrūtinājuma. Pēc pirmām divām obligācijāffl Latvijas batikai uz izsoles dicnu pienācies Ls 5844,39 un no šās summas izsolc bijusi jāiesāk, jo
apgrūtinājumā dzēšanu varējis prasīt vienīgi kreditors ar
.Ls 5844,39 lielu prasījumu/bet ncvis kreditors ar pārējo prasību
summu, kas liipotēkāriski nodrošinātas pēc apgrūtinājuma ierakstīšanas. Ja Latvijas banka vēlējusies, lai izsolc sāktos по
Ls 7500,—, tad saskaņa ar CPN 1294. p. immobilis bijis jāpārdod vienīgi atstājot apgrūtinājumu, jo ar šādu summu jau tiekot
segti Latvijas bankas prioritāti baudošie prasījumi. Šāds Tiesu
palātas uzskats nav atzīstaras par parcizu. Šai gadījumā Latvijas bankai kā kreditorei pēc pirmām 2 hipotēkām bija ticsība
prasīt, lai izsoli saskaņā ar CPN 1294. p. noturētu bcz apgrīītinājuma, jo pēc Tiesu palātas konstatējuma Latvijas banka nav
devusi savu pickrišanu ap'grūtinājuma ierakstīšanai. Tomer CPN
1294. p. nemaz nenosaka, ka tādā gadījumā izsole jāicsāk no tās
summas, kādu sastāda prioritāti (pret apgrūtinājumu) baudošie
kreditora-piedzinēja prasījumi. No kādas summas jāicsāk pirmā izsole, nosaka CPN 1293. р., un šai ziņā tiesu izpildītājs pareizi iesācis izsoli no novērtējuma summas, jo nav strīda, ka
pēdējā summa ir liclāka par prioritāti baudošo prasījumu summu. Tamdēļ atzīstot, ka šai gadljumā izsole atzīstama par spēkā neesošu tikai tāpēc, ka tā icsākta no nepareizas summas, Tiesu palāta ir pārkāpusi CPN 1293. un 1294. p. p.
(1936. g. 24. sept. spr. Nr. 752, Gulbis nek. īpaš. pārdo.š. I.)

1307. (1874.).

Pretēji sūdzētājas paskaidrojumiem viņas kasācijas sūdzībā, apgabaltiesa, taisot adjudikricijas lēmumu, nebija spiesta aicināt uz šo tiesas sēdi arī parādnicci, bijušās nekustamās mantas
īpašnieci. Vispirms nav likuma, kas uzliktu tiesai par pienākumu aicināt parādnicci uz sēdi, kurā pārdotais immobilis tiek no-
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stiprināts nosolitājam par labu, un parādniece var pārsūdzēt
tlesas laisito adjudikācijas iēmumu un panākt tā atcelšanu, ja
ir piclaisti svarīgi likuma pārkāpumi, icsniedzot pārsīīdzību 2
ncdcļu laikā, skaitot no tās dicnas, kad parādniecei nācis zinfuns tiesas adjudikācijas lēmuras. Šai ziņā arī pareizi aizrāda
Tiesu palāta, ka ar piedziņas pavēstes izsnicgšanu parādniekam
tiek zitiots par piedziņas vēršanu 'uz vii.ia иск. mantu un Iīdz ar
to vii.ia paša pienākums ir tālāk sckot picdziņas gaitai, kas norit
procesā paredzētos tcrmitfos (sal. CKD 3527; 35/337). Hez tam
konkrētā gadījumā pēc Ticsu palātas atzinuma nav cietušas parādnieces intereses ar tādu apgabaltiesas rīcību, jo pnrādniece
arī nākošā instancē neesot uziTidījusi tādu ienicslu, vai apstākli,
kuri varētu bīit par pamatu izsolcs atzīšanai par spēkā neesošu,
vai par ncnotikušu.
(1936. g. 24. eeptembfa spr. Nr. 534, Sāpes nek. īpaš. pārdoš. 1.)

1316.
Runā csošā gadījumā izsolc tikusi atzīta par ncnotikušu.
Prasītāja atsaucas tikai uz to, ka viņai kā kreditorei ar ар.цаbaltiesas 1931. g. 10. jīilija lēmumu atzīta tiesība izsolē ncpārdoto iininobili paturēt scv, un ka apgabalticsa ar savu 1932. g.
8. jīīlija adjudikācijas lērnumu piešķīrusi to viņai. Tomēr, ja
izsolc atzīta par nciiotikušu, tad nekustamā manta taisni nav izgājusi no parādnicka mantas. Arī tiesas lēmums, atzīt krcditoram - piedzinējam paturēšanas tiesības, pats par sevi nav vēl
adjudikācijas lēmums un tāpēc ar to nckāda pārmaiija parādnieka mantā nenotiek. Tādēl ar to, ka kreditors — piedzinējs
pazitio tiesai par vēlēšanos paturēt nekustamo mantu sev, resp.
ar tiesas lēmumu atzīt vii.iam paturcšanas tiesības, krcditorspicdzinējs nekustanio mantu līdz ar to saistītām ticsībām uz
mantu, prasījumiem un citiem piederumieni vai augliem n с i e g ū s t, bct tādas tiesības var uz viuu pāriet, un, proti, tikai
ex minc (bet nevis ex tunc, kā tas notiktu, ja nekustamo mantu
pārdotn izsolē (CKD 24/452; 29/1043) vienīgi ar adjudikācijas
lēmumu (CKD 32,2558). Tāpēc Ticsu palātai bija pietiekošs pamats tagadējā lietā atzīt, ka prasītāja nav ieguvusi nekādas
prasljuma tiesības prct atbildētāju — apdrošināšanas sabicdrlbu.
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Šī pēdējā savu izpildljumu (apdrošinājuma atlīdzības izmaksu)
pret savu tiešo kontrahcntu, apdrošinājuma ņēmēju (nckustamās
mantas iepriekšējo īpašnieku) bija izdarījusi jau p i r m s tam
(t. i. 1932. g. 21. tnaijā), kad šī pati nckustamā manta pārgājusi
prasītājas Ipašumā uz apgabaltiesas 1932. g, 8. jūlija adjudikācijas lēmuma pamata. Prasltājas 1932. g. 4. maija vēstulei varētu būt nozīmc tikai tad, ja vitia līdz tam bfītu ieguvusi istā
apdrošinājuma ņēmēja tiesības, kas, kā minēts, taisni nav noticis, jo nekustamo mantu līdz ar to saistītām tiesībām, prasījumiern un citiem piederumiem vai augļiem, viņa varēja iegūt
tikai p ē c tam, t. i. 1932. g. 8. jOlijā. Tāpēc minētā vēstule,
kuru, labākā gadījumā, varētu uzskatīt par (novelotu) apdrošināšanas sabiedrībai it kā dcbitoram (dcbiīor ccssus) izdarītu
dcnunciāciju, nav radījusi nekādu cfektu, jo prasītāja taisni
n a v atzīstama par apdrošinājuma prasījuma cesionāru. Līdz
ar to vicn jau atkrīt arī prasītājas atsaucc uz vipas 1932. g.
18./19. jOlija atgādinājumu apdrošināšanas sabiedrības prickšsēdētājam.
(1936. g-. 23. septembfa spx. Nr. ЬУ), Auders [>r. ]. pr. Auderu un
Bārtas savstarp. apdrošinSŠanas b-bu.)

1362. (1219.-a).
Izsolē lenākušās siirnmas sada'īšanas kārtībā apietam kreditoram nav licgts zināmos apstāklos prasības ceļā panākt ticsas lēmuma atcelšanu, kas rcdzams Kr. Scn. CKD spr. 95 75
Lebedevs 1., kur Kr. Scnāts uzsvcr, ka tiesas lēmumus naudas
sadalīšanas lietā taisa blakus kāftībā (въ частномъ порядка)
un atzīstami par blakus lēraumiem, kas ncatņein icinteresētātiļ pcrsouāni iespēju to pašu strīdu ierosināt arī praslbas
cclā, t. i. prasot to, ko vii.ii nepareizi nav sai.iēmuši.
(1936. g. 11./17. jīīnija spr. Nr. 1214.

a. s. ..Kalknms" nck. īpaš.

pārdoš. I.)

1676. (1460.89a).
Prctēji atbildētājas paskaidrojumam, prasītājai, kura picdāvājusi 1934. g. janvāfa mēnesī bicdrības kasei visu bicdrībai
par 1934. g. pienākošos tckošo maksājumu, —nebija pienākums
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|)0i i им i .».i bledrlbns ku
о maksājumu nebija pieņSmusi,
vi'i ili poiioi attlecljco naudas summu saskaņā ar CPN 1676.
пи sek. pantiem, jo minētie noteikumi paredz parādhieka t i e s i b u dcponēt krcditoram picdfivāto summu, bct naudas deponēšana tiesā neattiecas uz parādnieka p i e n ā к u m i с m prct
kreditoru, jo, ja krcditors atteicies piedāvāto suminu pieņemt,
viņš pats pielaidis nokavējumu, par kura sekām viņam arī jāatbild (sal. arī $cn. CKD spr. 24/52 un 21/3).
(1936. g. 28. augusta spr. Nr. 1215, Sims pr. 1. pr. Alcksaiulra brīvprātīgo ugunsdzēsēju b-u.)

1396. p. piez. pielik. 3.
Prasītāji atrod, ka konkrētā gadījumā starp atbildOtāju S.,
no vienas puses, un atbildētājiem В., по otras puses, ticis noslēgts bezatlīdzības darījums 1916. gada 3. jūlija likuma (picl.
pie CPN 1396. p. piez.) 3. p. nozīmē. Šādu uzskatu prasītāji pamato uz to, ka S. savas mājas B. atsavinājis vienīgi pret alimenticm, pie kam alimentu vērtlba nesasniedzot pat māju rentes vērtību. Šāds prasītāju viedoklis atzīstams par nepareizu.
Kasācijas sūdzības iesniedzēji-prasītāji pat neapgalvo, ka S.,
noslēdzot līgumu ar В., būtu bijis animus donandi. Bet šādos
apstākļos minētais līgums nav kvalificējams kā dāvinājuma, t. i.
bezatlīdzības Hgums, bet gan kā t. s. „Pfriindnervertrag", t. i.
onerozs, darljums pēc CL 3995. p. un sek. pantu analoģijas (Sen.
CKD 26;45; 33/34; 164 un c). No šī viedokļa alimentu apmēram nav nozīmes (4000. p.) un Tiesu palātai tādē] nebija iemesla pārbaudīt prasītāju apgalvojumu, ka alimcntu vērtība ncsasniedzot māju rentes vērtību. Ievērojot saclto, jānāk pie slēdziena, ka Tiesu palāta pareizi atzinusi par nepiemērojamu konkrētā gadījumā 1916. g. 3. jīīlija lik. 3. p. 3. pktu.
(1936. g. 25. septembfa spr. Nr. 644, Salpiņu pr. 1. pr. Salpiņu un
Bergmaņiem.)
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18.
Apgabaltiesa atraidījusi praslbas daļu par atvaļinājuma atIīdzību par laiku pirms 1934. g. 15. februāra aiz tā iemesla, ka
prasītājs šai laikā strādājis akorddarbus, ka viņš nav bijis pieoemts par pastāvīgu darbinieku lldz 1934. g. apriļa mēnesim,
ka vinš strādājis atsevišķos periodos ar pārtraukumiem, nenostrādājot nepārtraukti 3 menešus. Šie apsvērumi tomēr nedod
tiesai pamata noraidīt šo prasības daļu, jo tas vicn, ka prasītājs
nebija pastāvīgs darbinieks un izpildīja akorda darbus ar pār~
traukumiem, neizslēdz to, ka prasītājam par šo darba laiku nepienāktos atvaļinājums. Arī pagaidu darbiniekam, kas izpilda
akorda darbus, pienākas atvalinājums uz lik. par darba
laiku 18. p. pamata, un izškiroša nozlmc
nav tam
apstāklim, vai darbinieks darbu izpildījis
ar
pārtraukumiem, bet svarīgi, vai visu šo laiku darbinieks ar
darba devēju ir nepārtraukti atradies darba līguma attiecībās. Ka konkrētā lietā prasītājam atbildētāja darba līgumu
būtu uzteikusi un pēc tam atkal no jauna noslēgusi, tiesa nav
konstatējusi.
(1936. g. 24. septerabļ-a spr. Nr. 1349, Aroloviča pr. 1. pr. Rīgas niājl.alpotāju slimo kasi.)

19.
1) Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma
uiotīviem, uz nopratināto liecinieku lieclbu pamata atradusi:
1) ka prasītājs ir bijis S. piensaimnieku sabiedrības pienotavas
Vadītāja palīgs; 2) ka viciš laikā по 1931. g. 2. jūnija līdz 1933.
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g. 2. jūnijam bieži izpildfjis visus pienotavas vadītāja Jāņa L.
pienākumus, jo pēdējam sakarā ar pienotavas daudzu krcjošanas punktu pastāvēšanu bieži vajadzējis bīīt prom no pašas
pienotavas galvenā punkta, kurā darbojies prasītājs; 3) ka pēdējais'par savu darblbu bijis atbildlgs S. piensaimnieku sabicdrlbas valdes priekšā; 4) ka prasītāja pienākumi bijuši tie
paši, kādi bija pienotavas vadītājam: viņam vajadzējis pieuemt
pienu, pieņemt sīitītās prcccs 110 stacijas, rūpēties par piena izlaišarui caur mašīnām, pārraudzīt sviesta pagrabu, iesvērt
sviestu, izdot to, izstrādāt darbības pārskatus, izrīkot strādniekus un t. t.; 5) ka prasītājam iztrīīkstot, to varējis atvietot
t i к a i p a t s v a d ī t ā j s Jānis L., bet tā kā pēdējais bijis bicži
prombūtnē, tad pienotavu f а к t i s к i vadījis un par to bijis
atbildīgs valdcs prickšā prasītājs, kas arī dzīvojis pienotavas
telpās; 6) ka šādos apstākļos prasītāja darba laiks nebijis aprobežojams ar notcikta darba laika notecēšanu, katrai dienai
noliktais darbs bijis jāpadara, bet 110 valdes bijis norādīts pēc
iespējas darbu padarīt tā, ka strādniekiem nevajadzētu strādāt
ilgāk par 8 stundām dienā . N0 visicm šicm kasācijas kārtībā
nepārbaudāmiem konstatējunriem apgabaltiesa, kā arī Tiesu palāta, kas pievienojusies apgabaltiesas sprieduma motīvicm, varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājs bijis savā amatā nzticības
pcrsona, kas faktiski izpildījis pienotavas vadītāia araātu, un kā
tāds bijis atbildīgs sabiedrības pricksā, un bijis pieņemts darbā
ar scvišķi rūpīgu izlasi, un ka tamdēļ prasītāis uz likunia par
darba laiku 19. p. nav padots šā likuma noteikumiem.
(1936. g. 25. sept. spr. Nr. 650, Mizas pr. 1. pr. Seces piensaimnieku
sab-bu.)

2) Apgabaltiesa apmicrināiusi prasītāja algas prasību, atrodot par ncpamatotu atbildētāja iebildumu, ka prasitājs ieiiēniis uzticības vietu. Pēc Scnāta konstantas prakses ar pcrsonām, kuras icņcm uzticlbas vietu lik. par darba laiku 19. p. 110zīmē, saprotamas pcrsonas, kuras piencmtas darbā ar sevišķi
rūpīgu izlasi 1111 kurām darba devējs pieškīris sevišķu uzticību,
un kuras, bez tam, nav katrā laikā viegli atvietojamas ar citām
personām. Tas apstāklis, ka prasltājs p a t s t ā v ī g i icpirka
un izlietoja produktus, noteica cdienu pagatavošanas veidu un
to cenas, 1111 ka šai ziņā viņam bija padoti citi virtuvcs darbi-
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nicki, norāda tikai uz to, ka prasītājs rīkojies kā s p e с i ā 1 i s t s, kas, kā katrs spcciālists, savā nozarē rīkojas ar zināmu patstāvību un neatkarību tādēl, ka viņam ir vajadzīgās speciālās zināšanas, kādē! arī ir saprotams, ka atbildētājs pavāru
nodaļā nciemaisījās. Šāds spcciālista darbs tomēr nemaz nepierāda, ka prasltājam vajadzēja būt tām seviški kvalificētām
īpašībām, kādas raksturo uzticības personu (Sen. CKD 32/1199).
Uzticības vietu ieņemošas pcrsonas darbs pēc tā rakstura un
bīītības nav aprobcžojams ar notciktu laiku (Sen. CKD 29/668).
Konkrētā gadījumā tomēr apgabāltiesā konstatējusi, ka prasītājam bija jāstrādā tikai zināmās dienās un notciktās stundās.
Atbildētājs zemākās instancēs arī nav apgalvojis, ka prasītāja
pienākums būtu bijis vienmēr bīīt gatavam pielikt savu darbu
uzņēffiuma sekmigai funkcionēšanai vai attīstībai, un ka viņs
ārpus sava tiešā darba laika bīitu nesis atbildību par uzņēmurnu
(Sen. CKD 29/668; 33/1879). Taisni otrādi, apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītāja brīvlaikā noteicēji bijuši citi darbinieki.
Tādos apstākļos apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka prasītājs nav
leņēmis uzticibas vai vadītāja vietu.
(1956. g. 30. apr. spr. Nr. 663, Feldmaija pr. 1. pr. Vežnieku.)

3) Prasītājs savu. prasību par sabiedrisko mežu darbos
nostrādāto virsstundu atlīdzību pamatojis ar to, ka viņš — pretēji šajos darbos nodarbinātiem bezdarbniekiem, kuvi saskaņā
;ir Lik. par darba laiku 1934. g. 18. I. papildinājumu ncvarot
prasīt virsstundu atlīdzību, — nav bijis nodarbināts kā bezdarbnicks, bet kā speciālists — krautuves uzraugs. Apgabaltiesa,
и/, lietā noskaidroto datu pamata, šajā ziņa tomēr konstatējusi,
ka prasītājs nav bijis tcchnisks darba vadītājs, bet dienas strādnicks, kas gan nav strādājis fizisku darbu. Icvērojot minēto,
kā arī to, ka minētais papildiriājums pie likuma par darba laiku
ncškiro fiziskā darba strādniekus un tādus, kam pie darbu izvcšanas piekrlt darbu savešana zifiāmā sistēmā, apgabalticsa
pareizi atzinusi, ka prasītājs padots minētam likumam par darba
l.iiku papildinājumam un nevar prctendēt uz virsstundu atlldzību. Apgabaltiesa varēja arī, aiz viņas spricdumā minētiem
lemesliem ncpiedot nozīmi tarn apstāklim, vai prasltājs bijis
г с ģ i s t r ē t s kā bezdarbnieks vai nē. Ar sacīto atkrīt visi
prasītaja apcerējumi viņa kasācijas sūdzībā.
(1936. g. 30. jūlija spr. Nr. 816, Kaktiņa pr. 1. pr. Tautas Labklājīboe ministr.)
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Pretēji Nodokļu dcpartamcnta domām, kas iztciktas vioa
kasācijas sūdzībā, izšķirošs ir apgabaltiesas konstatējums, ka
runā cso.šais Ilgums ir douatio sub modo. Šādam uzlikumam
pic dāvinājuma ir nosacījuma nozīmc (CL 4500. р.; Erdmann,
IV, 461. lp.), kurš paliefc par līguma bīitisko sastāvdaļu un kuru
nevar uzskatīt par blakus darījumu. Tādēl konkrētā gadījumā
ir tikai v i e и s darījuins, пи Rik. par zīmognod. 5. p. nav
piemērojams. Senāta 1935. gada spriedums (Sen. CKD 35/1218),
uz kuru atsaucas Nodoklu dcpartamcnts, šajā lietā nav piemērojams, jo tanī ir runa par m a n t i n i e k u i e c ē l u m a I I g u m ā noteiktiem alinicntiem, attiecībā uz kādiem līguniiem
noteikuma, līdzīga CL 4500. pantam, nav.
(Sen. CKD kopsēdes' 1936. g. 22./29. apr. spr. Nr. 48, Zībiņa I.) ■

44.

Fiiianču ministrijas Nodokļu dep-ts savā kasācijas sīīdzībā
lūdz atcclt apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apgabaltiēsa atstājusi bcz ievērības Nodokļu dcp-ta blakus sīīdzību par mierticsneša lēmuinu. Mierticsnesis ar savu 1935. g. 20. marta lēmumu
ir atcēlis Nodokļu dcp-ta lēmumu, ar kuru Tcodoram Ķ. bija
uzlikts zīmogsods par to, ka Ķ. nav apmaksājis ar zīmognodcvu
trešo personu galvojumus par lieta iesnieģto 15 līgumu pildīšanu. Apgabaltiesa ir konstatejusi, ka visi minētie galvojumu
uzraksti ir izdarīti uz pasa līgnnia dokumenta, pie kam no katra
atsevišķa uzraksta nav rcdzams, par kādu personu, kādā apmerā un sakarā ar kādu diirījuinu dots galvojums. Šādl tiesas
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konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāina kasācijas kārtībā. Pamatodamās uz savlem konstatējumiem, apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka galvojuma uzraksti nav sastādīti atsevišķa akta veidā, bet atzīstami par ietilpstošiem attiecīgos pirkuma-pārdcvuma līgumos, un ka tie
nav uzskatāmi par aktiem, kas minēti Rīk, par zīmognodevu
44. i). (i. pktā un nav apmaksājami ar zīmognodevu pēc Rīk.
par zīmognodevu 44. p. Šāda uzskata parcizība izrict no Rīk.
par zīmognodevu 44. p. 6. pkta teksta.
(1936. g. 25. septembra spr. Nr. 1286, Ķiģela 1.)

90.
Tiesu palāta ir konstatējusi, ka Nodoklu dcp-ts šajā lietā
par vairākiem ar blakussOdzētāju piedalī.šanos sastādīticm dokumciiticm aprēķinājis nesamaksātās zīmognodevas k o p s u Ш Ш a s, kas attiecas uz katru blakussūdzētāju, un šīs к о р s u m iii a s ņērilis par pamatu z ī m o g s o d a aprēķinfišanai
katram blakussūdzētājam, pic kam no departamenta lēmumiem
ncesot redzams, kādā apmcrā par к ā d u dokumentu un к u r a m blakussīīdzētājam zīmogsods uzlikts. Šo konstatējumu
parcizību Nodoklu dcp-ts savā kasācijas sūdzībā pašā pamatā
ncapstrīd, bct vienīgi aizrāda, ka gala slēdzienā csot gluži vienalģa, vai kādai personai uzlick zīmogsodu par katru dokumentu
atsevišķi un pēc tam saskaita zīmogsodus, vai iepriekš saskaita
zīmognodevas iztrīikumus par katru dokumentu un par iztriīkumu kopsummu uzliek zīmogsodu. Šāds dcpartamcnta viedoklis tomēr, pēc parciza Tiesu palātas aizrādījuma, nesaskan
ar Rlk. par zīmognodcvu 90. pantu, kurš noteic, ka katra persona sodāma a t s с v i š ķ i uti par к а t r u dokumentu ar
naudas sodu līdz desmitkārtīgam nenoinaksātās zīmognodcvas
apmēram. Tiesu palāta parcizi norāda, ka sodu summas specifikācija par katru dokumentu vajadzīga, lai pārbaudītu, vai
uzliekamā sodā ir ieturēts minimālais apmērs nenomaksātās zīmognodevas divkārtīgā apmērā.
(1936. g'. 4. jūnija spr. Nr. 31. akc. sab. „Vulkāns" u. с zlmogsoda 1.)
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3. р. 3. piez.
Runā esošo pārvedu vekseli (tratu) izrakstījusi firma „A.Film" G. m. b. H. par 840 vācu markām kā vekseli paša orderim Berlīnē, 1932. g. 23. novembrī uz A. G. kā maksātāja vārdu
Rīgā, ar samaksas vietu Berlīnē, un ar samaksas termiņu 1932.
g. 31. deccmbrī. Vcksclis tajā pašā izrakstīšanas dienā apmaksāts ar zīmognodevu 90 vācu f. apmērā. A. G. vekseli akccptējis (bez datuma). Šo vckseli minētā firma indosējusi in blanko.
Izrakstot un arī indosējot vekscli, minētā firraa atsvabinājusi
vekseļturētāju no pienākuma vckseli protcstēt, kā tas redzams
no uzrakstītiem vārdiem: „o. Kosten" („ohnc Kostcn", pēc vācu
vekselu nolikuma 1908. g. rcd., „Wechselordnung", 42. р.); ar
to izskaidrojams, ka veksclis palicis neprotestēts nesamaksas
dēļ. Pārvedu vekselis skaitās par pabeigtu jau ar izrakstīšanu
(CKD 28/1368), t ā tad, runā esošā gadījumā ārzemēs, Vācijā;
tāpēc viņa sastādīšanas formālie nosacījumi apspriežami pēc
vācu vekselnolikuma („Wechselordnung", kas vckscļa izrakstīšanas 1932. g. laikā bija spēkā). Saskaņā ar šo, vcksclis
bija jāapmaksā utl tika apmaksāts ar zīmognodcvu pēc vācu
likuma par vekselzīmognodcvu. Atbildētājs neapgalvo, ka vekselis nebfltu pareizi apmaksāts ar zīmognodcvu saskaņā ar vācu
likumiem. Neatkarīgi no tā, pēc vācu vekselnolikuma (kā vispār pēc Vakareiropas vckseļlikumiem) vekscla neapmaksa ar
attiecīgo zīmognodevu nekad neietekmē vekseļa spēku. Tā
tad minētais vekselis, kas stājies spēkā pēc vācu vekselnolikuma, paliek spēkā kā veksclis arī pēc tam, kad uz viņa pamata
celta prasība Latvijā pret Latvijā dzīvojošo parādnieku, pie
kam, iesniedzot vckscli, prasītāja apmaksājusi to ar attieclgo
zīmognodevu pēc Latvijas Rīkojuma par zīmognodevu. Ar to
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tiitl atkrīt visi atbildetāja paskaidrojumi vii.ia kasācijas sūdzībā,
Kin/os tas noliedz vekselim vekseļspēku it kā uz tā pamata, ka
Vekselis nav ticis viņa izrakstīšanas (izdošanas) momentā, aplīiaksāts ar zīmognodcvu pēc Latvijas vckselnolikuma, resp.
I atvijas Rīkoj. par zīmognodevu. Šajā sakarībā jāatzīmē, ka
Tiesu palātas galvenais argumcnts ir sprieduma motīvs, it kā
p.i r v c d u vckselis vispār, pēc Latvijas vekselnolikuma, nebiitii atzīstams Latvijā par spēkā neesošu aiz tā iemesla, ka tas
nav apmaksāts ar attiecīgo zīmognodcvu. Šādu ncpareizu tczi
Tiesu palāta dibina uz to, ka 86. p. nesaturot sevī atsauci uz
V. 1. 3. p. Gan 86. p. nemin 3. р.; tomēr 86. p. atsaucas uz 84. p.
Гаси 3. р. parcdz v i e n k ā r š a vckscļa rekvizītus; ir pilnigi saprotams, ka 86. p. nevar atsaukties uz 3. p. Turprctim
I. р., uz kuru gan atsaucas 86. р., paredz p ā r v e d u vekM|;I rekvizītus, un tāpēc 86. p. varēja atsaukties taisni tikai uz
B4. |). Šis 84. p. par pārvedu vekseļiem, taisni tāpat kā 3. p. par
vienkāršiem vekseliem, Sākas ar noteikumu, ka arī pārvedu
ekselis rakstāms uz attiecīgas vērtības vekseļa vai vienkarša
papīra, nomaksājot atticcīgo zīmognodokli (domāts nodevu)
markās. Tomēr, minētais Tiesti palātas nepareizais argumcnts
nevar būt par iemeslu atcelt Tiesu palātas spriedumu, jo tam
taisni nav izšķirošas nozīmes; Tiesu palāta, gala slēdziena ziiii. pareizi atzinusi, ka runā esošais vckselis nebija, kā augšā
uprādīts, jau izrakstlšanas vai akccptēšanas momentā apmaklājams ar zīmognodcvu pēc L a t v i j a s Rīkojuma par zīmogHOdevu. Pie tam jāaizrāda vel uz to, ka 3. p. 3. p i c z l m e
nepareizi, kodifikācijas celā, picvicnota 3. pantam im ka, tāpat
il sevišķi atsauce uz 3. p. 3. piezīmi ncpareizi kodifikācijas ceļā
li'vietota 84. pantā. 3. p. 3. piezīmc ir Rīk. par zīmognodevu
VI. р., kas runā netikvien par vckseļiem, bet arī par „visiem ciiirni dokumentiem"; gan kodifikācijas nodaļa, pārņemot 71.
p.intu — 3. pantā (kā 3. piez.), drusku grozījusi 71. р., atstājot
tajā tikai aizrādījumu uz vekscļiem. Bet kodifikācijas nodaļa
ai/.mirsusi galveno, proti, ka zīmognod. 71. pantā (uii sakarā
1Г to arī 3. p. 3. piezīmē) taisni n a v a i z r ā d ī j u m a , k a
Iv' i k. p a r z ī m о g n о d e v и 71. р. n о t с i к и m и n e i e Vērošana a t ņ e m t u vckselim v c k s e ļ a spēku,
kurpretim tada sankcija gan ir paredzēta Rīkoj. par zīmognod.
63. p. (3. teik.), kurs iegājis 3. p. 2. piezīmē. Tāpēc pilnīgi ne-
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pareizi 84. р., savā ievadā, atsaucas arī uz 3. p. 3. piez.; šo atsauci nesatur sevī pat pats 3. panta ievads. Tādā kārtā, Rīkoj.
par zīmognod. 71. p. un vckseļnolik. 3. p. 3. piczīmcs noteikumu
neievērošana nekādā ziņā n e atņem veksela spēku tādiem
vckseļiem, kas izdoti ā r z e m ē s un iesūtlti Latvijā vai nu
piedzīšanai, vai akceptešanai, kaut arī tie nebūtu apmaksāti ar
zīmognodevu pēc Latvijas Rīkojuma par zīmognodevu. Ja minētie, ārzemēs izdotie (izrakstītie) vekseji tiktu icsnicgti tiesā
piedzīšanai, neapmaksājot tos ar zīmognodevu pec Rīkojuma par
zīmognodevu, tad vienīgā sankcija būtu tikai zīmogsods saskaņā ar Rīk. par zīmognod. 89. un turp. p. Runā esošā gadījumā
vckselis, i e s n i e d z o t t o t i e s ā , pareizi apmaksāts ar
zīmognodevu pēc Latvijas likuma. Ja nu runā esošais vekselis
reiz ieguvis vekseļspēku un ir īsts vekselis, tad viņš vckseļspēku patur arī turpmāk attiecībā pret akceptantu kā tiešu
vekselparādnieku un, proti, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai tas ticis protestēts nesamaksas dēl vai nē, kā tieši teikts arī Latvijas vekselnolikumā (54. р.). Tas nozīmē, ka tiešam vekseļparādniekam tieslba celt ierunas pret veksclturctcāju tikai vekselnol. 33. p. robežās, t. i. tiešam parādniekam nav tiesības vekscļa pamatā esošo materiāli-tiesisko attiecību dē] celt icrunas
pret turētāju, kam vckselis pārgājis ar indosamentu, un, proti,
p i 1 ii ī g i n с a t к a r ī g i по t ā, v a i v e к s e 1 i s t i с i s
p r o t c s t ē t s v a i nē. Prctēji atbildētāja domām, protcsts
nekad nepieder pie veksela rckvizītiem. Protests prasāms vienīgi regresam (vekscļnol. 48. р.), t. i. lai paturētu prasību pret
regresatbildīgām personām (trasantu, indosanticm). Akceptants, t. i. tiešais vekselparādnieks, turpretim, atbild ncvis uz
rcgresa pamata, bet tieši, kā tiešs parādnicks. Šāda teze piedcr
pie vckseltiesību clemcntārām normām un neprasa vēl tuvāku
motīvāciju. Ar to atkrīt visi pārējie sīldzētāja paskaidrojumi
un apccrējumi kasācijas sūdzībā par to, ka tagadējais pārvedu
vekselis, kā neprotcstēts ncsamaksas dēl, esot zaudējis vcksela
spēku. un pārvērties par „vicnkāršu parādzīmi", ka tādēl indosamentam esot tikai civīltiesiskas cesijas nozīme, un ka tāpēc
atbildētājam csot tiesība, pret tagadējo vekselturētāju (prasltāju) celt ierunas uz materiāli-tiesisko attiecību pamata, kas
pastāvējušas starp atbildētāju un pirmo vckscļturētāju (indosantu). Sūdzētājs savā apellācijas sūdzībā bija atsaucies uz
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Scn. CKD spr. 31/828 Biuma lietā; šo spriedumu sūdzētājs savā
kasācijas sūdzībā vairs ncmin. Šajā ziņā jāaizrāda, ka sīidzētājs minēto spriedumu pilnīgi pārpratis. Senāts minētā spriedumā nemaz nav domājis kaut kādā veidā grozīt līdzšinējo
praksi un atgriezties pie krievu tiesu prakscs, kas bija nodibinājusics sakarā ar Kr. v e с о 1893. g. vekscļnolikumu; taisni otrādi, minētā spriedumā Scnāts notcikti uzsver, ka vekselis,
kuram nav vekseļa rekvizītu (par ncprotestētu vckseli tur vispār nav runas), ar to nekad nepārvēršas vienkārša parāda zīmē; tāda konversija tāpēc taisni nav atzīstama. īstenībā, dokuments, kam nav vekscla rckvizītu, varētu zināmos gadijumos noderēt tikai ka pierādījuma dokuincnts, bct nevis kā vērtspapīrs, par kādu atzīstams vckselis. Ar to pilnīgi sabrūk atbildētāja izvirzītā argumēntācija, it-kā runā csošais ncprotcstētais vekselis csot zaudējis veksela spēku, ncruuājot ncmaz par
to, ka ar augšā aprādlto klauzulu „o.. Kostcn" (bcz protcsta)
vckselturētājs taisni atzīstains par atsvabinātu no protcsta izdaiišanas saskaņā ar vācu vekscļnolikumu.
(1936. g. 23. .scptembļ-a spr. Nr. 736, „Norddcutsche Kredfibašk" pr.
1. pr. Gutcmani.)

33.

Tiesu palāta atraidījusi prasību, kurā prasltāja lūgusi atsvabināt viņu no vekscla samaksas. Tiesu palāta atzinusi par
picrādītu, ka atbildētāja saņēmusi no Baltijas cclluldzas fabrīkas a_. s. prasītājas parakstītu, ar veksela saturu neaizpildītu
vekscļa blanketu; ka atbildētāia, saņemot blankctu, bijusi
bona fidcs un ka viņai pinns vckseļa blankcta aizpildīšanas
ar vekscļa saturu paziņots par blankcta dcfektiem. Pēdējam
apstāklim Tiesu palāta nav pieŠķlrusi nozīrai, jo viņa atzinusi
par izškirošu apstākli, ka atbildētājai, saycmot blaiikctu, bijusi
bona fides, un ka „mala fides supcrvcniens non nocet". Tiesu
palātas vicdoklis nav atzlstams par pareizu. Saskaņā ar vekseļu
nolikuma 14. pantu parakstītam vekseļa blanketam nav veksela
spēka, kamēr tajā nav ierakstīts 3. pantā norādītais saturs. Tāds
blankets un tā aizpddīšanas tiesības pāriet tālāk civīltiesiskā
celā; ar cesiju vai uz mantošanas tiesību pamata (Dr. A.
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Lēbers, Tirdzn. tiesību pārskats, § 149. II). Arī šai gadījumā
prasītājas parakstītais vekseļa blankets pārgājis atbildētājas
rokās civlltiesiskas ccsijas cclā. Tādēl atbildētāja ir blanketa
pirmā ņēmēja, Baltijas cellulozas fabrikas a. s., ccsionāre, pret
kuru prasītājai, veksela blanketa parakstītājai, kamēr blankets nav palicis par vekseli, aizpildot to ar vekscla saturu, ir
tiesība celt visas ierunas, kādas vioai bija pret ccdentu,
Baltijas celluldzas fabrikas a. s. Tā tad prasītājai bija tiesība
pirms blanketa aizpildīšanas ar vekseļa saturu aizrādīt atbildētājai uz blanketa defektiem, ко vioa, pēc Tiesu palātas konstatējuma, arl bija darījusi. Bet, ja atbildētāja pēc tam aizpildlja blanketu ar vckscla saturu, ziyot par tā defektiem, tad
viņa katrā ziņā bija rīkojusies mala fide. Tādēl viņa ncvarēja
tikt atzīta par vekseļa labticīgu turētāju un prasītājai bija tieslba celt ierunu par atbildētājas mala fidcs. Tādā kārtā, pretēji Tiesu palātas domām, „mala fides superveniens" šai gadījumā gan „nocet". Šādu vicdokli šai gadījumā ieņem arī
vācu Juridiskā literātīīra (Griinhut, Handbuch dcs Wechselrechts, 1897. g. 1. sēj., 446. lp.; Bcrnstcin, Allgemeine deutsche
VVechselordnung, 1896. g. 63. lp.).
(1936. g. 23. scptcmbļa spr. Nr. 562, a. s. „Veisliūns' pr. ]. pr. Rīgas
tirgotāju bankas a. s. un Baltijas cellulozas fabrikas a. s.)
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XXXVI.
I'icsu palāta apmierinājusi prasību par Karlīnes B. mutiskā
i.micnta atzīšanu par spēkā neesošu, starp citu, aiz tā
H l,i, ka Karlīne В., lai gan esot pastāvīgi dzīvojusi Kauii и pagastā, tomēr savu mutisko testāmentu esot taisījusf
i nics pilsētā — Valmierā, kādēl tas, saskaņā ar CL 2095.
и XXXVI. p. esot nederīgs. Šāds Tiesu palātas uzskats ir
l/.s, jo saskaņā ar CL ievada XXXVI. p. atdecībā_jizjpēФ |as gribas rīkojuma formu jāpiemēro tās vietas Hkuma noniiii, kur rīkojums taisīts vai arī tas jāizpilda. Konkrētā
llt'IH p.utu starpā'nav strīda par to, ka testāments taisīts pilsētā
ни nthildētāji, tiesai lietu caurskatot pēc būtības, nav pat apgal\
i. ka tas ncbūtu arī izpildāms pilsētā. Tādos apstākļos
i ii'inesla dēl vien Tiesu palāta varēja atzīt mir. B. mutisko
li micntu par spēkā neesošu. Par to, ka B. būtu atstājusi kā
III mtojumu arī mantu uz laukiem, atbildētāji pirmo reizi aizffiilii savā kasācijas sūdzībā, kādēl šāds aizrādījums nav apIprlezams Senātā. Nepareizi atbildētājas savā kasācijas sūil ibā atsaucas uz CL XXVIII. р., jo šī panta noteikumi runā
l».n personas tiesīb- un darbībspēju, bet ne par paša darījuma
|i и, un testātores testēšanas spēju prasītāji nav apstrīdējuši.
Ncpnreizi atbildētājas atsaucas uz CKD 30/1460 un Krievijas
Scn.ii.i 1911/68 spriedumiem, jo minētie spriedumi nesatur noI.I lljumu, ka testāmenta forma bīītu nosakāma pēc tiem likuini'iii, kas pastāv spēkā testātora dzīves vietā.
(1936. {,'. 30. okt. spr. Nr. 519, Grinberga u. с. рг. 1. pr. Hincenbergs
пи Пси henau.)
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209.
Ar šo prasību prasītāja prasa no savas meitas likumisko
uzturu uz CL 209. p. pamata. Atbildētāja, aizstāvoties pret prasību, aizrādījusi, ka prasītāja nevarot no viņas prasīt uzturu uz
likuma pamata, jo viņa esot noslēgusi līgumu par prasltajas
uzturēšanu un tamdēl vina varot praslt tikai noslēgtā līguma
izpildīšanu. Apgabaltiesa atradusi par nepamatotiem šādus atbildētājas iebildumus aiz tā iemesla: 1) ka prasītājas vlrs,
resp. atbildētājas tēvs, esot slēdzis līgumu, pēc kura prasītājai
pienākoties uzturs, kādēl šāds līgums esot uzskatāms par tādu,
kas slēgts trešai personai par labu; 2) ka no prasītājas, kā trešās personas, atkarājies pienemt vai nepieņemt līgumā paredzēto uzturu, un 3) ka no prasītājas paskaidrojumiem šai lietā
esot redzams, ka viņa no uztura saņemšanas pēc minētā līguma atsakoties. īr pareizs apgabaltiesas uzskats, ka noslēgtais
uztura līgums attiecībā uz prasītāju uzskatāms kā līgums, kas
slēgts trešai personai par labu. Tomēr nākot pie slēdziena, ka
arī tagadējā lietas stāvoklī prasītāja vienpusīgi varētu atsacītics no līguma, apgabaltiesa nav apsvērusi visus šls lietas apstāklus. Partu starpā nav strīda par to, ka prasītāja ar scvišķu
prasību jau bija prasījusi līguma pildīšanu. Ar tādu rlcību prasītāja jau bija deklarējusi, ka viņa pievienojas minētam līgumam (CL 3117. р.). Prasītājai gan bija tiesība atteikties no tā
labuma, kas vinai pienācās pēc līguma pirms vina bija pievienojusies šim līgumam, bet līdz ar pievienošanos llgumam, prasītājas tiesības uz līguma pildlšanu kļuva p a t s t ā v ī g a s
un neatkarīgas по to gribas, kam apsolījums bija dots (CL
3117. р.). Tamdēl ar p.ievienošanos līgumam prasītāja uzskatāma par llguma dalībnieci, kurai ir saistoši Hguma noteikumi
(CL 3209. p.) un kura tāpēc vairs nevar vicnpusīgi atsacīties
no līguma. Varētu vēl pacelties jautājums, vai vispāri šāds līgums var būt par šķērsli prasīt uzturu pēc likuma. Tomēr šāds
līgums nekā pretlikumīga nesatur, jo likums tikai paredz bēraa
pienākumus uzturēt vecākus. N0 tā vēl neizriet, ka par šo
pienākumu i z p i l ' d ī š a'ri a s v e i d u nevarētu slēgt llgumus (sal. CKD 35/738), un ja panākta partu vienošanās par to,
kādā veidā māte sanems uzturu no meitas, tad tā priekš vinām
ir spēkā.
(1936. g. 24. septembfa / 29. oktobra spr. Nr. 1393, Daudzvārds pr. 1.
pr. Lēpelis.)
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917.
Prasītāja cēlusi intervencijas prasību. Miertiesnesis to noraidījis, atrodot, ka prasītāja ne ar ко nav pierādījusi, ka no
Marijas Z. aprakstītā manta piederētu prasītājai. Apgabaltiesa
pa dalai apmierinājusi prasību, atrodot: 1) ka aprakstīto zāles
plaujmašīnu ieguvis liecinieks — prasītājas Martas P. un atbildētāja Pētera P. tēvs jau sen, 15 gadus atpakaļ, un pēc tam atdāvinājis to prasītājai; 2) ka attiecībā uz pārējo aprakstīto
mantu prasītājas īpašuma tiesības nav pierādītas; 3) ka labības plaujmašīna un kultivātors nopirkti dažus gadus atpakaļ
по s a i m n i e c ī b a s i e n ā k u m i e m ; 4 ) k a atbildētājs
Pēteris P. visu laiku, kādus 15 gadus, saimniekojis un saņēmis
mājas ienākumus, nesauemot noteiktu algu; no sādiem saviem
konstatējumiem apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, a) ka tēvam
ar dēlu bijusi k o p l g a s a i m n i e c l b a un mājas ienākuinus tie izlietojuši arī koplgi; b) ka tamdēj arī pirktās mašīnas
и a v p i e d e r ē j u š a s t ē v a m v i e n a m p a š a m , bet
bijušas abu — tēva un dēla — kopīpašums; c) ka prasītājai
bijušas zināmas viņas brāja — atbildētāja Pētera P. 1 ī d z ī p a š u m a t i e s ī b a s uz strīdus mašīnām un arī mašīnu
atsavināšanas sekas — neiespēja vērst uz tām piedziņu pēc atbildētājas Z. prasības; d) ka mašīna atdāvināta prasītājai ar
Jiolūku palldzēt atbildētājam Pēterim P. izvairlties no piedziņas
pēc līdzatbildētājas Z. prasības, kamdēl prasītāja nav uzskatāma par labticīgu ieguvēju. Prasītājas kasācijas sūdzība pelna ievērību. Apgabaltiesa konstatējusi, ka labības pļaujmašīnu
un kultivātoru nopircis vecākais Pēteris P. dažus gadus atpakal no saimniecības ienākumiem, un ka atbildētājs Pēteris P.
(dēls) visu laiku saimniekojis un saņēmis mājas ienākumus, nesaņemot noteiktu algu. No šiem saviem konstatejumiem apgabaltiesa nākusi pie sava slēdziena, ka tēvam ar dēlu bijusi kopīga saimnieclba un mājas ienākumus tie arl izlietojuši kopīgi,
un ka tamdēl arī tēva pirktās mašīnas nav piederējušas tēvam
vienam pašam, bet bijušas abu — tēva un dēla kopīpašums, par
kuru tēvs arī nevarējis viens pats disponēt. Šāds apgabaltiesas slēdziens atzīstams par maldīgu. No tā vien, ka divas personas s a i m n i e к о кора vienā saimniecībā, nevar, saprotams, taisīt slēdzienu, ka saimniecība un tās ienākumi pieder

Latvijas civīllikums

7g

abiem. Starp pusēm nav strīdus par to, ka prasītājai no tēva
dāvinātā māja ar mājas inventāru piederējusi dāvinātājam —
prasītājas tēvam Pēterim Jāņa dēlam Р.. No tā izriet (CL
812. р.), ка arī mājas saimniecība un tās ienākumi bijuši Pētera
Jāņa dēla Р., tēva īpašums, jo vairāk vēl tāpēc, ka saskaņā ar
viņa liecību, uz kuru arī apgabaltiesa pamatojusi savu spriedumu, atbildētājs Pēteris P. (dēls) strādājis mājās par uzturu
un drēbēm. Saskaņā ar CL 917. p. īpašuma tiesības atzīstamas par pierādītām, ja ieguvējs pierāda, ka viņš ieguvis tiesību
uz pirkto lietu tiesīgā kārtā, un ja nu lietā ir konstatēts, ka mašīnas pircis, t. i. ieguvis Pēteris Jāņa dēls P. (tēvs) un no viņa
paša mājas ienākumiem, — tad apgabaltiesai nebija likumīga
pamata atzīt tās par abu (tēva un dēla) kopīpašumu. Visu to
neievērojot, apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepilnību un nepareizību.
(1936. g. 30. oktobļ'a spr. Nr. 1616, Pinnis pr. 1. pr. Začcsts un Pinni.)

1423.
Prasītāja lūgusi atzīt viņas rokas ķīlas tiesības uz prasības lūgumā minētām mantām. Tiesu palāta aiz viņas spriedumā
paskaidrotiem iemesliem nākusi pie slēdziena, ka prasītājai
1931. gada beigās un 1932. gada sākumā bijušas rokas ķīlas tiesības uz runā esošām mantām, jo prasītāja tās bija ieguvusi savā juridiskā valdīšanā, pieliekot tām zlmes ar uzrakstu par
mantu ieķīlāšanu prasītājai. Prasību Tiesu palāta tomēr atraidīja, konstatējot, ka prasītājas mantām pieliktās zīmes bijušas
norautas, vai noņemtas, un vēlāk palikušas nepicliktas, un ka
tām nav bijis pielikts arī sargs, jo liecinieks 0., kuram bijā uzdots uzskatlt iekīlātos priekšmetus, tikai pa retam, pat ne katru
mēnesi, tos apskatījis. Uz šo konstatējumu pamata Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka mantu aprakstīšanas brīdī tām nav
bijušas nekādas ārējas zīmes, nedz arī sargs, kas liecinātu par
rokas kllas esamību, un ka prasītāja bija zaudējusi par tām savu juridisko valdīšanu, kādēļ viņas rokas ķīlas tiesības bija izbeigušās. Šī iemesla deļ Tiesu palāta prasību atraidīja. Prasītājas kasācijas sūdzība pelna ievērību. Uz CL 1492. panta
pamata noteikumi par kīlas tiesību izbeigšanos (CL 1414. un
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turpm. panti) ir spēkā arī uz rokas ķīlas tiesībām. Kā tas izriet no CL 1423. panta un tā piezīmes satura, rokas ķllas iziešana no ķīlas turētāja valdīšanas pati par sevi vēl nav atzīstama
par iemeslu rokas ķīlas izbeigšanai. Tādā gadījumā, proti, ja
rokas ķīlas turētājs izlaidis ķīlu no savām rokām, rokas ķīlas
tiesības izbeidzas, kad rokas ķīlas turētājs palaidis likumā paredzēto noilgumu prasības celšanai par vina rokas ķīlas tiesību
atzlšanu (sal. arī Sen. CKD 34/420). Tādēļ pat gadījumā, ja
Tiesu palātas konstatējums, ka aprakstīšanas brīdī mantas
vairs neatradās prasītājas valdīšanā, būtu pareizs, tas pats par
sevi, kā tas izriet no augšminēto likumu nosacījumiem, nebūtu
pietiekošs, lai atzītu, ka prasītājas rokas ķīlas tiesības uz mantām bija izbeigušās. Bez tā, kā to pareizi aizrāda prasitājas
pilnvarnieks kasācijas sūdzībā, Tiesu palātas konstatējumi nebija pietiekoši, lai taisītu slēdzienu, ka prasītāja bija zaudējusi
valdīšanu par ieķīlātām mantām. CL 660. pants nosaka, ka
valdīšanas zaudēšanai vajadzīga darbība, kas ir pretēja vienam
vai otram valdīšanas iegūšanas veidam. Tas nozīmē, ka jāmainās valdītāja gribai, un, proti, tai zinā, ka vinam vairs nav gribas valdīt mantu, vai arī, lai viņa fiziskā rlcība pār mantu pārvērstos neicspējā tieši rīkoties ar mantu (Erdmans, II, 101. Ipp.).
CL 661. pants paredz gadījumus, kādos fiziskā rlcība par mantu
skaitās par neesošu un līdz ar to valdīšana par izbeigušos.
Tiesu palāta, kaut arī vioa atzinusi prasītājas valdīšanu par
ieķīlātām mantām par izbeigušos, tomēr nav konstatējusi nevienu no šiem gadījumiem, kā viņa arī nav konstatējusi prasltājas animus'a pārmainu. Tiesu palāta pat nav konstatējusi,
ka pats ķīlas turētājs noņēmis, vai norāvis ieķīlātām mantām
pieliktās zīmes. Aiz visiem šiem iemesliem Tiesu palāta atzīstot, ka prasītāja valdīšanu par ieķīlātām mantām bija zaudējusi tikai tādēļ vien, ka zīmes no šīm mantām bija norautas, vai
noņemtas, un ka 0., kam bija uzdots uzskatlt mantas, tikai pa
retam, pat ne katru mēnesi, tās apskatījis, pielaidusi motīvu
nepilnību. Bet, atzlstot, ka līdz ar valdlšanas zaudēšanu prasītāja bija zaudējusi arī rokas ķīlas tiesības, Tiesu palāta ir
pārkāpusi arī CL 1492., 1423. pantus un piezīmi pie pēdējā
panta.
(1936. g. 29. oktobra spr. Nr. 711, Rīgas amatnieku krāj-aizd. s-bas
pr. 1. pr. Veitiņu u. c).
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1493.
Apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildētājiem saskauā ar ieķīlāšanas raksta noteikumiem ir tiesības valdīt ieķīlāto nekustamo īpašumu līdz ieķīlāšanas rakstā minētā kapitāla parāda,
procentu un nekustamās mantas pārvaldīšanas izdevumu $amaksai. Šī konstatējuma pareizlbu prasītāja kasācijas sūdzībā
neapstrīd. Pie tādiem apstākliem ir nepareizs prasltājas viedoklis, it kā atbildētājiem pašlaik, kamēr nav nomaksātas ieķīlašanas rakstā minētās summas, piederētu uz nekustamo īpašumu tikai likumiskās aizturēšanas tiesības, kuras esot stājušās antichretiskās valdīšanas vietā. CL 1493. un turpmākie
panti, kas runā par ķīlas tiesībām uz augļnesošu mantu, nav atcelti, kādēl arī atbildētājiem ir tiesības valdlt runā esošo nekustamo īpašumu uz tā pamata, ka tas līdz ar ieķīlāšanu nodots viņu valdīšanā. Ar to atkrīt tie apcerējumi prasītājas kasācijas sūdzlbā, kuros viņa balstās uz viedokla, it kā atbildētājiem šai gadījumā piederētu tikai likumiskās aizturēšanas
tiesības.
(1936. g. 29. okt. spr. Nr. 1559, Slipiņš pr. 1. pr. Tontcgodi.)

3146.
Prasības rakstā prasītājs paskaidro, ka 1930. g. vioš esot
izpildījis atbildētāju jaunbūvei dažādus būvgaldniecības darbus,
par kuriem atbildētāji palikuši viņam parādā vēl Ls 174,50, kādu summu lūdz piespriest no abiem atbildētājiem solidāri. Otrā
instancē prasītājs ir lūdzis praslbu pret atbildētāju Mārtiau B.
atstāt bez caurskatīšanas. Apgabaltiesa uz viuas spricdumā norādīto datu pamata un aiz viņas paskaidrotiem iemeslicm, ir
konstatējusi, ka: 1) prasītājs izpildījis dažādus galdnicka darbus Mārtiņa B. namā; 2) šo namu Mārtiņs B. vēlāk atdāvinājis savam dēlam — atbildētājam Vilhelnumi В., kurš apņēmies
segt visas prasības, kas cēlušās sakarā ar i/.dariticm būvdarbiem. Šos apgabaltiesas konstatējumus atbildSiājS pat nemēģina atspēkot savā kasācijas siidziba. I'ainatodamās uz saviem konstatējumiem, apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena,
ka par prasītāja izdarītiem un vēl nesamaksātiera galdnieclbas
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darbiem jāmaksā atbildētājam Vilhelmam В.. Savā kasācijas
sūdzībā atbildētājs nepareizi runā par solidāru atbildību un par
atbildību, kas izriet no dāvinājuma llguma. Uz to apgabaltiesa
nav pamatojusi savu spriedumu, bet gan uz sava no atbildētāja
neapstrīdētā konstatējuma, ka atbildētājs apņēmies segt visus
prasījumus, kas cēlušies sakarā ar nama pārbūvi. Pretēji atbildētāja Vilhelma B. paskaidrojumam, ar to, ka prasītājs atsacījies no prasības pret M ā r t i о u В., atbildētāja V i 1 h e 1 m a B. atbildība neatkrita, jo solījums uzņemties svešu parādu
ir spēkā (CL 3146. p. l.pkt.).
(1936. g. 28. oktobra spr. Nr. 1584, Vilsona pr. 1. pr. Bcrgiem.)

3214.
Atbildētāja kasācijas sūdzlbā aizstāv viedokli, ka aiz tā
iemesla, ka dāvināšanas līgums, kurā bija paredzētas prasītāja
tiesības saņemt alimentus, ierakstīts zemes grāmatās nelikumīgi, apejot kreditoru intereses, šis līgums atzīstams par nelikumīgu un uz CL 3214. panta pamata par spēkā neesošu. Pretēji atbildētājas domām, tas apstāklis vien, ka līgums ierakstīts
zemes grāmatās, apejot kreditoru intereses, nepadara pasu līgumu par nelikumīgu un spēkā neesošu, bet gan varētu būt par
pamatu kreditoriem apstrldēt šāda līguma korroborāciju. Tiesu
palāta taču konstatējusi, ka atbildētājas intereses no līguma
korroborācijas nav cietušas, bet pie tādiem apstākliem atbildētāja līguma korroborāciju nemaz pat nevar apstrīdēt, jo pēc
vispārīgā principa sūdzēties var tikai par to, kas aizskar sūdzētāja intereses.
(1936. g. 29. okt5bja spr. Nr. 699, Veinbacha pr. 1. pr. Gulbis.)

3755.

Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motīviem uz viņas spriedumā aprādīto apsvērumu, sevišķi uz nopratināto liecinicku liecību pamata, atradusi, ka jau pirmā instancē ticis noskaidrots, ka atbildētāji
nodevuši
prasītāja lietošanā vienu savu truli, ко prasītājs pēc dar-
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ba beigšanas gan pirmo reizi atdevis, bet vēlāk pajēmis no trulīša divas asis un 4 riteņus, kurus atbildētājiem nav atdevis. Tā kā prasītājs savā apellācijas sūdzībā apstrīdējis, ka viņš vispār būtu saņēmis no atbildētājiem uz patapinājuma līguma pamata trulīti, — apgabaltiesa pārpratinājusi prasītāja uzdoto liecinieku Gedallju J., kas
tomēr noliecinājis, ka truļus viņš saņemis un citam nevicnam
tos neesot nodevis, bet prasītājam v i fl š t o m ē r
vienu
t r u l i e s o t a i z d e v i s . U z š ā liecinieka liecības pamata,
apgabaltiesa apmierinājusi atbildētāju pretprasību. Prasītāja
kasācijas sūdzība pelna ievērību. Apgabaltiesa, pievienojoties
miertiesneša sprieduma motīviem, nākusi pie slēdziena, ka prasītājam jāatdod atbildētājam trulītis pienācīgā kārtībā, pat pielaižot, ka prasītājs būtu paņēmis atpakal s a v a trulīša asis
un riteņus. Šāds apgabaltiesas uzskats atzīstams par nepareizu, jo atbildētāji uz trulīša atdošanu pienācīgā kārtībā, acīm
redzot, varētu pretendēt tikai tad, ja viss trulītis (līdz ar rite0iem un asīm) piederētu viņiem, a t b i 1 d ē t ā j i e m (šinī pēdējā gadījumā gan, pretēji prasītāja domām, nebūtu izškirošas
nozīmes, vai atbildētāji pretprasību būtu pamatojuši uz CL 897..
p. vai 3752. р., jo šādā gadījumā prctprasība būtu apmierināma
neatkarīgi no tā, vai atbildētāji savu pretprasību bīītu pamatojuši uz patapinājuma līguma, vai to būtu cēluši kā vindikācijas
prasību). Tādā kārtā apgabaltiesa nevarēja izvairīties no jautājuma izškiršanas, kam īsti trulīša riteoi un asis piederējuši.
Šai ziņā prasītājs noteikti apgalvojis, ka vioam bijusi tiesība
izņemt no strīdū esoša trulīša asis un riteņus uz tā parnata, ka
viņš bija konstatējis, ka tanī ielikti v i ņ a m , p r a s ī t ā j a m ,
piederoši un viņam nozagti riteņi un asis. Šī prasītāja izteiktā
apgalvojuma pareizība apgabaltiesai bija jāpārbauda, jo tam,
saskaņā ar izteikto, ir nozīme jautājumā par pretprasības pamatotību.
(1956. g. 30. oktobļa spr. Nr. 1525. Šlaga pr. 1. pr. Estermani un
Bliochu.)
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25. (17.) р. 2. piez.
Prasītāja aizrādījums paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību,
ka kasācijas sūdzība būtu atstājama bez caurskatīšanas aiz tā
iemesla, ka atbildētāja pilnvarniekam neesot speciāla pilnvara
šīs lietas vešanai, nav pamatots. Pēc prasītāj^ domām, atbildētāja pilnvarniekam uz CPN 25. p. 2. piezīmes pamata šls
darba algas prasības vešanai bija vajadzīga speciāla pilnvara.
Sads viedoklis nav atzīstams par parcizu. Darba algas prasības Iietās nav prasāma speciāla pilnvara, jo CPN 1459. pants,
uz kuru atsaucas CPN 25. panta 2. piezīme, tādu speciālu pilnvarojumu paredz tikai 1455. pantā norādītām lietām, starp kurām darba algas prasības lietas neatrodas. Ja CPN 25. panta
2. piezīme vispārīgi atsaucas uz CPN 1458. un 1459. pantiem,
tad gan tikai tādēļ, lai uzsvērtu, ka darba algas prasības lietas
vešanai pilnvaru var izdot pats pravnieks, ja viņš ir nepilngadīgs, bet sasniedzis jau 16 gadu vecumu. Tādēl atbildētāja pilnvarnieka pilnvara nav atzīstama par nepietiekošu šīs lietas уе
хала! aiz prasītāja uzdotiem iemesliem.
(1936. g. 29. okt. spr. Nr. 1261, Bitltes pr. I; pr. Kuču.)

37. (29. a).
Ar 1930. g. 1. jūlija likumu {Lkr. 100) CPN 37. p. 1. pkts
atcelts, ar ко visas lietas par nošķirto zemi izņemtas no mierticsnešu kompeteņces. Prasība šajā lietā cclta pie miertiesneša
1930. g. 29. maijā. Sakarā ar to šajā lietā jāizšķir jautājums,
vai lieta par zemniekiem noškirto zemi turpināma vai izbeidzauia, ja prasības celšanas brīdl lieta vēl piekrita miertiesneša
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kompetencei. Šis jautājums izšķirams pozitīvi, t. i. lieta turpināma, jo pēc vispārējiem noteikumiem process apspriežams
pēc tā lietas stāvokla un saskaoā ar tiem likumiem, kas bija
spēkā prasības celšanas momentā (Sen. CKD 29. (501.). Katram likumam (neizņemot arī procesuālos) piemērojams vispārējais noteikums, ka tam ir spēks tikai uz nākošo laiku un nav
atpakalejoša spēka, ja tikai pašā likumā nav tieši aizrādīts, ka
vii;am ir atpakaļejošs spēks (sal. arī Bukovskis, Mācības grāmata 127. un 128. lp.). Šis noteikums piemērojams arī tad, ja tiesa
lietu jau būtu izspriedusi likuma izdošanas brīdī. Kaut gan
Senāts savos 1931. g. spriedumos Nr. 1001 un Nr. 1048 nostājies
uz viedokļa, ka pēc 1930. g. 1. jūlija likuma par CPN 37. p. 1.
pkta atcelšanu jau iesāktās lietas par nošķirto zemi, kā \ъoemtas no miertiesneša kompetenccs, — vairs nav turpināmas
pie miertiesneša, — tomēr pēc tam savā jaunā 1934. g. 21. marta/17. aprīla spriedumā Nr. 677 Grigorjevas lietā pret Ščcdroviem Senāts nostājies uz pretēja, pareizāka viedokļa, ka process apspriežams pēc tā lietas stāvokļa un saskaņā ar tiem likumicm, kas bija spēkā prasības celšanas brīdi (Sen. CKD
29/501) un ka jau iesāktas lietas turpināmas un nobeidzamas tai
pašā tiesā kur tās bija iesāktas (ubi semel coeptum est judicium,
— ibi et finem accipere debet). Atrodot šo pēdējo viedokli par
pareizu Scnāta Civīlā kasācijas departamcnta kopsēde n о 1 ē m а : atzīt, ka lieta piekritusi miertiesnesim.
(Sen. CKD kopsēdes 1936. g. 22. apr. spr. Nr. 13, Naļimova pr. I.
pr. Kirjanovu.)

116. (84.).
Atkrīt atbildētājas aizrādījums, ka tiesa esot pārkapusi
OPN 116. p. 3. pktu, nopratinot pret atbildētāju vioas dēlu Jāni
Gr., jo no apgabaltiesas sprieduma redzams, ka viņa Jāņa
Gr. liecību ir izslēgusi no savas apspriešanas un lietu izspriedusi bez šīs liecības; tādā kārtā CPN 116. p. 3. pkta neievērošana konkrētā gadījumā ir nenozīmīga.
(1936. g. 30. oktobfa spr. Nr. 1495, Griezes pr. 1, pr. Griezi.)
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184. (133.).
•

Attieclbā uz piespriestiem no prasītāja atbildētāja labā tiesāšanas izdevumiem abās instancēs, prasītājs savā kasācijas
sūdzībā neapgalvo, ka piespricstais izdevumu apmērs pārsniegtu likumā noteikto apmēru, bet tikai aizrāda, ka apgabaltiesa,
izspriežot lietu no jauna pēc pirmā sprieduma atcelšanas, nevarējusi piespriest vairāk nekā bija piespriests pirmo reizi. Šis
prasītāja viedoklis nav pareizs, jo pēc pirmā sprieduma atcelšanas var rasties. jauni tiesāšanās izdevumi un apgabaltiesai pēc
atceltā pirmā sprieduma ir netikai tiesība, bet pienākums izdarīt jaunu tiesāšanās izdevumu aprēķinu. Tiesu izdevumu sadalīšanas veids miertiesnešu lietās nav pārbaudāms kasācijas
kārtībā (Sen. CKD 20/24, 27/761).
(1936. g. 28. oktobra spr. Nr. 1513, Kleinberga pr. I. pr. šīru.)

253.
Apgabaltiesa konstatējusi, ka miertiesnesis rezolūciju šajā
lietā pasludinājis 1935. g. 30. septembrl un ka prasītājs nav lūdzis sprieduma norakstu triju dienu laikā no rezolūcijas pasludināšanas. Tādēļ un ievērojot CPN 253. p. (1935. g. 15. jūn. lik.
red., lkr. 87), apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka termiņš apellācijas sūdzības iesniegšanai uzskatāms par izbeigušos 1935. g.
14. oktobrī. Atstājot prasītāja apellācijas sūdzību, kura pēc
apgabaltiesas konstatējuma nodota pastā 1935. g. 29. oktobrī,
bez caurlūkošanas, apgabaltiesa tā tad rīkojusies pilnīgi saskagā ar CPN 253. pantu. Prasītāja aizrādījums, ka viņam neesot
bijis zināms, ka viņam sprieduma noraksts bijis jāpasūta 3
dienu laikā no rezolūcijas pasludināšanas, nav ievērojams, jo ar
likuma nezināšanu prasītājs nevar atrunāties.
(1936. g. 30. oktobļ-a spr. Nr. 1516, Kalniņa pr. 1. pr. K.alniņu.1

255. (163.).
Prasītājs savā iesūdzības rakstā lūdzis piespriest vioam
par labu no atbildētājas Ls 218,— kā atbildētājai aizdoto miežu
ни kviešu vērtību. Apgabaltiesa, ievērojot prasītāja apellācijas
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sūdzībā izteikto prasības petītuma grozīšanu, nospriedusi uzlikt atbildētājai par pienākumu atdot prasītājam 7 pūrus miežu
un 18 pūrus kviešu, bet šā pienākuma neizpildīšanas gadījumā
piedzīt no atbildētājas prasītāja labā Ls 218,—.
Atbildētājas kasācijas sūdzība nepelna ievērību. CPN
255. p. gan aizliedz ievest apellācijas sūdzībā prasījumus, kas
nav celti pie miertiesncša. Tomēr konkrētā gadījumā atbildētāja savā kasācijas sūdzlbā nevar pārmest apgabalticsai prasības petītuma grozīšanas pielaišanu, jo pati atbildētāja otrā instancē pret šādu grozīšanu nekādus icbilduraus nav cēlusi.
Konstatējot, ka arī pret uzdoto labības vērtību, ja labība netiktu atdota dabā, atbildētāja nav cēlusi nekādas ierunas, apgabaltiesai bija likumlgs pamats piespriest prasītājam — labības
neatdošanas gadījumā — labības vērtlbu prasltāja uzdotā артега.
(1936. g. 30. okt. spr. Nr. 1444, Rcinholca pr. 1. pr. Zīverts.)

286. (190.).
1) Ar 1936. g. 22. janvāra lēmumu Rīgas apgabaltiesa apstiprinājusi Rīgas pilsētas bāriņu tiesas 1935. g. 23. decernbra
lēmtimu par Sofijas T. vccāku varas izbeigšanu par viņas meitu I^ubovu T. Par apgabaltiesas lēmumu Sofija T. iesniegusi
kasācijas sūdzlbu, bet Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs 1936.
g. 11. februārī nolēmis kasācijas sūdzību izsniegt T. atpakal
uz CPN 914. panta pamata drošības naudas neiemaksas dēl Ls
150. — apmērā.
Sofijas T. blakus sūdzība pelna ievērību. Prctēji apgabaltiesas priekšsēdētāja domām, sūdzētājai konkrētā gadījumā
nebija jāiernaksā Ls 150.—, jo drošības nauda šādā apmērā
prasāma tikai T i e s u p a l ā t a s sprieduma, resp. lēmuma
pārsīīdzēšanas gadījumā. Ja turpretim — kā konkrētā gadījumā — kasācijas sūdzība ir iesniegta par a p g a b a l t i e s a s, kā otrās instances, lēmumu, tad jāiemaksā tikai Ls 40.
drošības naudas (CPN 286. р.). No tā apstākļa vien, ka konkrētā gadījumā lietu pirmā instancē nav izlēmis mierticsnesis,
bet bāriņu tiesa, nevar secināt, ka CPN 286. p. šinī gadījumā
nebīitu piemērojams un ka sūdzētājai būtu bijis jāiemaksā Ls
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150*— drošības naudas, kāda summa, kā jāu teikts, iemaksāiama v i e n I g i pārsūdzot T i e s u p a l ā t a s spriedumu,
resp. lēmumu.
(1936. g. 30. okt. spr. Nr. 1519, Tribižs 1.)

2) 1935. g. 20. novembra sēdē Senāts ir caurlūkojis tikai
atbildētāja blakus sūdzību par kasācijas sūdzības nepieņemšanu. Par šādu blakus sūdzību kasācijas drošības nauda nav
jāmaksā; Senāts atbildētāja blakus sūdzību atstājis bez ievērības un tamdēļ apgabaltiesas priekšsēdētāja lēmurns par kasācijas sūdzības atpakaļ izsniegšanu palicis spēkā. Tāpēc, izsiiicdzot atpakaļ kasācijas sūdzību tās iesniedzējam, pēdējam
bija jāizsnicdz atpakal arī kasācijas sūdzības pielikumi, to
starpā arī kasācijas drošības nauda, un apgabaltiesas priekšsēdētājam nebija likumīga iemesla pārskaitīt valsts ienākumos
kasācijas droŠIbas naudu Ls 30.— apmērā, kas bija iemaksāta
apgabaltiesas depozītā.
(1936. g. 30. oktobj-a spr. Nr. 1440, šillera u. с pr. 1. pr. Saldus koo
perātīvu „Ncatkarība".)

436. (333.).
Savā 1933. g. 11. septembrī iesniegtā iesūdzības rakstā
prasītāja paskaidrojusi, ka vēršot piedziņu pēc Valkas apr.
3. iec. mierticsneša 1932. g. 23. janvāra galīga sprieduma par
Ls 960.— ar % un izdevumiem uz atbildētājam Oto D. piederošām mājām esot noskaidrojies, ka Oto D. esot izdevis obligāciju par Ls 6000.— ar 10% gadā, kurā 1932. g. 16. janvārī
es.ot apstiprināta uz minēto nekustarno īpašumu par labu Oto
I). sievai, atbildētājai Bertai D. Obligācija esot cedēta uzrādītājam. Tā esot bezvalūtas un fiktīva, un Oto ar Bertu П. —
viens izdodams, otrs sanemdams obligāciju, mājas esot apgrūtinājuši ļaunprātīgā nolūkā, lai Oto D. varētu izvairīties по
prasītājai pienākošās naudas summas samaksas. То arī esot
atzinusi Rīgas apgabaltiesa, sodot ar 1932. g. 24. oktobra spriedumu uz 1903. g. Sodu lik. 6071. p. 1. un 2. d. pamata abus atbildētājus ar ieslodzīšanu cietumā. Ar fiktīvas obligācijas ingrosēšanu Oto D. īpašums esot padarīts nevērtīgs izsolei, un
prasītājai esot oemta iespēja piedzīt no Oto D. pienāko-
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šos summu, kādēļ prasītājai esot nodarīts zaudējums.
levērojot saclto, prasītāja līigusi Rīgas apgabaltiesu atzīt minēto obligāciju par fiktīvu un spēkā nccsošu, dodot rīkojuniu Cēsu-Valkas zemes grāmatu nodalai dzēst
obligāciju zemes grāmatās ar visām sekām. Rīgas apgabaltiesa ar savu 1934. g. 30. nov. /14. dec. spriedumu prasību atraidījusi, konstatējot, ka strldīi esošā obligācija esot ieķīlāta kādam В., un atzīstot, ka apmierinot prasību saskanā ar iesūdzību tiktu aizskārtas B. interescs, kādēl
tiesa nevarot lietu izspriest, neizklausot arī viuu, ни prasība
katrā ziņā bijusi ceļama arī prct В., ко prasītāja necsot darījusi.
Par apgabaltiesas spricdumu iesniegtā apellācijas sūdzībā prasītāja lūgusi prasību apmierināt saskanā ar iesūdzību, bet
gadījumā, ja tiesa atrastu, ka tāda veida prasība nav apmierināma ievērojot prasības objckta atsavināšann, — pledzīt по
atbildētājiem solidāri obligācijas vērtību Ls 6000.— a i" °ii u n
tiesas un lietas vešanas izdevumus.
Tiesu palāta ar 1935. g. 4/11. aprīla spriedumu apgabaltiesas spriedumu apstiprinājusi, atrodot, a) ka — neatkarīgi no tā,
vai obligācija bijusi fiktīva vai ne — nccsot picrādīts, ka par
obligācijas fiktlvitāti būtu zinājis obligācijas cesionārs B, un
ka šai prasībā nevarot atzīt obligāciju par fiktīvu un dzēšamu, jo ar to tiktu aizskārtas trešās personas intcreses, pret
kuru šai lietā prasiba neesot celta, un b) ka ievērojot atbildētāju iebildumu prasītājas lūgums par prasības petītuma grozīšanu esot atraidāms, jo petītums csot sastādīts zem kondicijas
(CPN 359. р.). Prasītājas kasācijas sūdzība pelna icvērību,
cik tālu tā attiecas uz'atbildētāju Bertu D. Prasītāja savā kasācijas sūdzībā atzlst par pilnīgi pareizu, ka nevar skārt trešās personas, kuras launprātība nav pierādlta. No tā redzanis,
ka prasītāja neapstrīd Tiesu palātas augšā zem „a" aprādītā
motīvējuma pareizību. Senātam tādēl jāapspricž vicmgi kasācijas sūdzības iebildumi pret otro Tiesu palātas motīvu
(augšā zem „b"), ka praslba nebija apmicriiuniia pret atbildētājiem arī pārgrozītā veidā. Šai ziņā Scnāts atrod, ka nedz
CPN 359. р., uz kuru atsaucas Tiesu palāta, nedz kāds cits likums neaizliedz prasītājam celt а 11 e r n ā t ī v u prasību,
kādu viņš izteicis savā apellācijas sūdzībā (Tiesu palāta to ne-
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pamatoti atzinusi par celtu zem kondicijas). Tādā kārtā Tiesu palātai nebija likumīga pamata aiz šī iemesla visu prasību
atraidīt. Tiesu palāta gan arī konstatējusi, ka atbildētāji pret
prasības grozīšanu cēluši iebildumus. Tomēr arī šis fakts pats
par sevi nevarēja novest pie visas prasības atraidīšanas (pārgrozītā veidā). CPN 858. p. gan nosaka, ka apellācijas sūdzībā nedrīkst ievest prasījumus, kas nav celti apgabaltiesā, bet
turpat norāda, ka par jauniem prasījumiem nav uzskatāmi 436.
pantā norādītie gadījumi. Konkrētā gadījumā prasītāja atsaukusies uz to, ka viņa petītumu varējusi grozlt saskauā ar CPN
436. p. 4. pktu. Šis likuma pants ncuzskata par prasības grozīšanu gadījumu, kad sakarā ar notikušo mantas atsavināšanu,
zaudēšanu vai citām pārgrozībām mantā, kurā ir lictas priekšmets, prasītājs prasa, lai atbildētājs atlīdzina Šās mantas vērtību. Pēc šī likuma izpratnes tas piemērojams tad, ja likumā
minētā pārgrozlba mantā notikusi pēc prasības celšanas, kā
arl tad, ja pārgrozība gan notikusi p i r m s prasības celšanas,
bet prasltājs par pārgrozību bez viņa vainas dabūjis zināt tikai p ē с prasības celšanas. Tiesu palāta konkrētā gadījumā
netikvien nav konstatējusi apstāklus, kuyi saskaņā ar sacīto izslēgtu GPN 436. p. 4. pkta piemērošanu šajā lietā, bet pat nav
apspriedusi prasītājas atsauci uz šo likumu. Ar to Tiesu palāta pielaidusi motlvēšanas nepilnību, pie kam šis likuma pārkāpums atzīstams par svarīgu konkrētā lietā, jo ja prasītājai
būtu tieslba atsaukties uz šo likumu, un līdz ar to tiesība celt
prasību pārgrozītā veidā, Tiesu palātas pienākums būtu bijis
izšķirt jautājumus par to, vai obligācija ir nodota atbildētājai
Bertai D. ar nolūku kaitēt atbildētāja Oto D. kreditorei — prasītājai, v a i a r t o p r a s ī t ā j a i i r n o d a r l t i z a u d ē j u m i un — pozitīvā gadījumā — vai par šiem zaudējumiem atbild atbildētāja Berta D. Ievērojot sacīto, Senāts atrod, ka Tiesu palātas spriedums attiecībā uz atbildētāju Bertu D. ir atcelams. Turpretim kasācijas sūdzība nepelna ievērību, cik tālu tā attiecas uz atbildētāju O.to D. No iesūdzības
raksta redzams, ka prasītājai pret Oto D. ir vienīgi pretenzija
Ls 960,— apmērā (ar % un izdevumiem) un ka par šo summu
prasītājas rokās ir tiesas izdotais izpildu raksts. No tā redzams, ka prasītājas prasībai (pārgrozltā veidā) pret
Oto D. trūkst likumīgs pamats, jo prasītāja, protams,
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ncvar prasīt jau piespricstās summas otrreizēju piespriešanu. Jāpiezīmē, ka, protams, arī attiecībā uz atbildētāju Bertu D. prasījuma eventuāla piespriešana no viņas
varētu notikt tikai apmērā, kas nepārsniedz prasītājai
no Oto I). pienākošos naudas summu, jo no iesūdzības raksta redzams, ka pati prasītāja viņai nodarītos zaudējumus saskata vienīgi neiespējā saņemt no Oto D. minēto
naudas summu.
(1936. g. 30. okt. spr. Nr. 834, Dreimanis pr. I. pr. Dreimaņiem.)

444. (339.).
Kas zīmējas uz prasītāja aizrādījumiem uz Tiesu palātas
nepareizo rīcību, no sevis jau pēc sprieduma taisīšanas papildinot sēdes protokolu, tad prasītāja kasācijas sūdzība pelna
ievērību. Tiesu palātai nebija likumīga pamata no sevis bez
partu lūguma kaut kādā veidā grozīt vai papildināt protokolu.
Pavēstē, ar kuru parti tika izsaukti uz 1934. g. 5. novembra
sēdi, nav minēts un arī pašā lietā nav redzams, ka kāds no
partiem būtu ierosinājis protokola papildināšanu. Pēc būtības, protokola papildinājums, pierakstot vārdu „arī", ienes protokolā pilnīgi citu izpratni, jo liek domāt, ka priekšsēdētājs
devis prasītāja pilnvarniekam „arī" vārdu paskaidrojumu došanai pēc būtības; gan tieši tas protokolā nav izteikts, bet
taisni šāda klusēšana nozīmē protokola iztcikuma loģisku dēfektu. Taču, ja protokols konstatē vārda došanu „arl" blakus
jautājumā, tomēr neatzīmējot loģisko korelātu, proti, ka vārds
ticis dots p i r m ā m k ā r t ā m taisni pēc b ū t ī b a s , tad
šajā koncepcijā ieraugāms acīm redzams logisks trūkums;
prasītājs savā 1934. g. 11. augusta iesniegumā bija lūdzis protokolu izlabot; 30. augustā Tiesu palāta nolēmusi šo lūgumu
atstāt bez ievērības, nekā neminot par to, ka protokols būtu
jāpapildina ar vārdu „arī", bet 5. novembrī Tiesu palāta tad
но sevis papildina protokolu ar minēto vārdu „arī". Atzīmētā Tiesu palātas rīcība uzskatāma par nepielaižamu, jo vairāk
tāpSc, ka vispār iebildumi pret protokolu jāpieteic tikai 7 dieiiu laikā, skaitot no dienas, kas nolikta sprieduma izgatavošaiiai gallgā vcidā (Kr. Senāta CKD 79/150 Beiermeistera 1.;
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90/102 Bakurova 1.; 01/56 Weisenfeldta 1.). Tāpēc Tiesu palātai vispār nebija tiesība tikai 5. novembrī papildināt protokolu, kur sprieduma izgatavošanai termiņš tika nolikts uz 23.
augustu. Kr. Senāta 1. un kas. dep. apv. (соедин. прис.) sapulce savā 1903. g. 6. februāra lēmumā (pēc krāj. 1913. g. 327. lp.:
cit. pēc Šramčenko, Ust. ugolovnavo sud. 8. izd. Rīgā 1923.
pie 142. р. 81. piez.) noteikti paskaidrojusi, ka „pēc tiesas sēdes protokola parakstīšanas no tiesnešiem, kas lietas iztiesāšanā piedalījušies, un pēc tā, kad sekretārs apstiprinājis protokolu ar savu parakstu, tiesai n a v t i e s ī b a s taisīt papildinājumus pie protola un p ē c t a m i e v i e t o t
izgat a v о t ā galīgā veidā spriedumā apstāklus, kas ncatbilst tiesas sēdes protokolam, bet smelti no pierakstījuma protokolā".
Taisni pretēji šādiem Senāta paskaidrojumiem un aizrādījurniem bij rīkojusies Tiesu palāta šajā lietā, kādēl aiz šā iemesla
Tiesu palātas spriedums atceļams.
(1936. g. 23. sepiembra / 2 8 . oktčbra spr. Nr. 21, Rešala pr. 1. pr.
S. P. R. S. tirdzniecības priekšstāvniecību.)

486. (398.).
Šajā lietā kā Apgabaltiesa, tā arl Tiesu palāta savus spriedumus pamato pilnīgi uz liecinieka Jāņa R. liecībām, kuras
viņš devis citā 1934. g. Tiesu palātas lietā Nr. 116a. Ar to Tiesu palāta kā arī apgabaltiesa pielaidušas tiešuma principa pārkāpumu, kas likts arī mūsu Civīlprocesa kārtības pamatā (sal. prof. Vaskovska Kurs gražd. processa 1913. g. — 406.—410. lp.). Saskaņā ar šo tiešuma
principu — liecinieki p ē c i e s p ē j a s jānopratina personīgi tai tiesai, kas taisīs spriedumu. Ja arī ne vienmēr ir iespējams stingri ievērot tiešuma principu, piem.
kad liecinieki atrodas citā tiesas apgabalā vai ārzemēs (CPN
595. р.), vai nopratināmi caur miertiesnesi (CPN 588. р.), tomčr visur, kur tik vien ir iespējams ievērot tiešuma principu
tas arī jāievēro. Attiecībā uz liecinieku nopratināšanu CPN
173., 485., 486., 488., 489. p. tieši uzsver, ka lieciniekus nopralina atklātā tiesas sēdē; liecinieks a t b i 1 d uz jautājumiem un
dod savu liecību m u t i s k i . Tiesas priekšsēdētājs atlauj pu-
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sēm likt priekšā lieciniekam jautājumus par visiem priekšmetiem, kurus katra no tām atzīst par vajadzīgu noskaidrot, pie
kam kā tiesas priekšsēdētājs, tā aii locekli liek priekšā lieciniekam arī savus jautājumus. N0 šiem noteiktiem un skaidriem
CPN noteikumiem skaidri izriet, ka k a t r ā
atsevišķā
1 i e t ā lieciniekus nopratina vai nu t ā p a t i t i e s a, kas
taisls spriedumu šajā lietā, vai mazākais, ja tas nav iespējams,
cita tiesa, kurai š a j ā p a š ā l i e t ā liecinieku nopratināšanu uzdevusi tiesa, kas taisīs spriedumu (CPN 470., .588., 595. р.).
Bet atsaukties uz liecinieka liecību, kas dota citā lietā, kaut
arī starp tiem pašiem prāvniekiem, un pamatot savu spriedumu uz tāda liecinieka liecību, kas n a v
nopratināts
t a j ā p a š ā l i e t ā , likums izņēmuma veidā pielaiž tikai
vienā gadījumā, kas paredzēts CPN 792. р., kad liecinieki, kas
jau bija nopratināti izbeigtā lietā, nav vairs dzīvi. Konkrētā
gadljumā neviena no pusēm nav lūgusi tiesu nopratināt liecinieku Jāni Ķ. un tamdēl arī uz viņa liecību k ā n o p r a t i n ā t a l i e c i n i e k a l i e c ī b u Tiesu palāta nevarēja pamatot savu spriedumu. Atvietojot liecinieka mutiskus izteicienus konkrētā lietā ar zināmas lietas pievienošanu, kur atrodas protokols par liecinieka nopratināšanu kādā citā lietā, —
tiesa pārvērš šos mutiskos liecinieka izteicienus (CPN 486. p.)
rakstiskā pierādījumā un atņem pusēm CPN 488., 491., 492. p.
paredzēto tiesību likt priekšā lieciniekam jautājumus, kam ir
ciešs sakars ar šo konkrēto lietu, un kam varēja arī nebūt sakara ar agrāko lietu, kā arī atņem pusēm tiesību prasīt liecinieka konfrontēšanu ar citiem lieciniekiem, lai noskaidrotu
pretrunas. Saprotams, ja a b a s p u s e s atrod par iespējamu liecinieka nopratināšanas vietā pievienot Hetu, kurā vinas
nēmušas dalību, un necel pret to iebildumus, tad arī tiesai ir
tieslba pievienot tādu lietu un dibināt savu spriedumu uz citā
lietā nopratināta liecinieka liecību, kas tomēr konkrētā gadījumā nav bijis (sal. arī Kr. Sen. CKD 1873. g. Nr. 45 un 101;
1874. g. Nr. 690; 1875. g. Nr. 298 un 802; 1880. g. Nr. 60 un
tiesisko literātūru šinī jautājumā:
sal. Vaskovskis
Курсъ
гражд. процесса I— 1913. g. 406.—410. lpp. „Учебникъ гражд.
процесса" 1917.'g. 248. 1рр.; Гольмстенъ, Учебникъ гражданскаго судопроизводства 1907. g. 117.—119. lpp.; Isačenko,
Гражданск1й процессъ, практически коммент. Т. II 72. 1рр.

— 91 —

Civīlprocesa nolikums

un Т. III 927. Ipp.; Анненковъ П.—19. lpp., Bukovskis: Civīlprocesa mācības grāmata, 244. un 357. lpp.). Nenemot visu
to vērā, Tiesu palāta pārkāpusi CPN 473., 486., 488., 489. р..
(1936. g. 30. okt. spr. Nr. 1484, Šķerbels pr. 1. pr. a. s. „Ķieģelis".)

733. (640.).
Prasītāja pamato savu prasību uz to, ka viņas parādnieks
F., lai izvairītos no piespriestās summas samaksas, esot savu
rnantu, lopus nobēdzinājis, nododot tos atbildētājiem glabāšanā, un ka atbildētāji uz tiesu izpildītāja pieprasījuma atbilUējuši, ka pie viņiem parādnieka F. mantas neesot. Apgabaltiesa uz viņas norādīto apstāklu pamata konstatējusi, ka pie
atbildētājiem F. mantas nemaz nav atradušās. Šāds apgabaltiesas konstatējums, kā arī viņas slēdziens par nopratināto
liecinieku ticamību, attiecas uz lietas faktisko pusi un tāpēc
riav pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi kasācijas sūdzībā, kuros tā apstrld minēto
apgabaltiesas konstatējuma un slēdziena pareizību pec būtības,
IIII no sava viedokla analizē un apspriež liecinieces P. lietā
iloto liecību. Apgabaltiesa sīki motīvē, kādēl viņa nav apmierinājusi prasītājas lūgumu nopratināt vēl jaunus liecinickus:
|)ic tam apgabaltiesa varēja prasītājas līigumu iztirzāt
t;i. kā tas tika izteikts un formulēts, bet ne tā, kā
varbīīt — prasītāja to bija domājusi. Neatkarīgi no
l;i. prasītāja nebija lūgusi tiesu izpildītāju, lai tas izpildītu CPN 724. p. paredzēto noteikumu, t. i. uzrādītu
prasītājai izdoto izpildrakstu atbildētājiem, kā trešām personam, pret parakstu, atsauksmes došanai par to, vai apkīlājanias parādniekam F. piederošās mantas atrodas pie viņiem. Atliildetāji, kā trešās personas, nestu atbildību. par zaudējumiem
tikai tad, ja no vioiem būtu picprasīts 724. p. paredzētais pafaksts un viņi būtu devuši tiesu izpildītājam atsauksmi par to,
ka pie viņiem apķīlājamās mantas neesot, bet vēlāk būtu izrādījies, ka tajā laikā pie viņiem patiesi gan atradušās parādniokam piederošās mantas: vienīgi šajā gadljumā atbildētāļlem būtu jāatlīdzina prasītājai zaudējumi līdz tai summai, kas
lidz paraksta pieprasījumam patiesi atradusies atbildētāju ro-
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kās (CPN 733. р.). Runā esošā gadījumā atbildētāji, no kuriem
nekāds paraksts netika pieprasīts, būtu atbildīgi par zaudējumiem tikai kā noziedzīga nodarījuma dalībnieki, kuru parādnicks F. nodarījis. Prasītāja neapgalvo, ka . pats F. resp.
atbildētāji vispār būtu saukti pie atbildības pēc Sodu likuma
565. p. paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm.
(1936. g. 28. okt. spr. Nr. 1638, Janzeūs pr. 1. pr. Millcriem un Sunītis.)

896. (783.).
Miertiesnesis ar savu 1935. g. 16. novembra lēmurau picprasījis no Nodokļu departamenta Ls 0,40 lokšņu nodevas
samaksu par Nodoklu departamenta iesniegto blakus sūdzību
par zīmogsoda neuzlikšanu Michailam Č. Šo niierticsneša lēmumu Nodoklu departaments pārsūdzējis apgabaltiesai, kas
blakus sūdzlbu atradusi par nepareizu un atstājusi bcz ievērības. Ņemot vērā: ka atsevišķas blakus sūdzības pielaižamas tikai CPN 896. p. aprādītos gadījunios, ka arī par tādiem
ticsas blakus lēmumiem, kas galīgi izšķir jautājumu par tiesībām vai lietas būtību (Sen. CKD 29/129 im c , Bukovska Civīlproc. māc. gr. 525., 526. lp.); ka konkrētā gadījumā miertiesnesis 1935. g. 16. nov. tamlīdzigu lēmumu nav taisījis, kādēl viņa blakus sīīdzība bija atstajama bez caurskatīšanas, un
ka tāpēc arl Nodoklu departamcnta kasacijas sūdzlba par apgabaltiesas lēmumu, kas nemaz nav parsfidzams kasācijas kārtībā atsevišķi no lēmuma, ar kiini lieta būtu izspriesta pēc bfitības, — atstājama bez caurskatišanas, Senāts n о 1 e m j : Finanču Ministrijas Nodoklu Departamenta kasficijas sūdžību atstāt bez caurskatīšanas.
11936. g. 30. oktobļa spr. NJP. 1506, Finauču inin Nodoklu dt'p, I. ar
Čulkovu.)

906. (792.).

Tiesu palāta ar 1935. g. 8. maljti lemumil ntntujusl bez ievērības Ilzes un An.ša / . blakue iflcl īlbu p II l li i I] i ipKiibal
tiesas 1934. g. 1. decembfū Ičmumu Qi ku|
'i'i1. /. lū-
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gums izmaksāt viņiem atpakal samaksāto apellācijas nodokli.
Par Tiesu palātas Iēmumu Z. iesnieguši Senātam blakus sūdzlbu. Šo sūdzību Tiesu palātas priekšsēdētājs lūdzējiem izsniedzis atpakaļ kasācijas drošības naudas nciemaksas dēl.
Par Tiesu palātas priekšsēdētāja rīkojumu Z. iesnieguši blakus
sūdzību Senātam, lūdzot uzdot Tiesu palātai virzīt iesnicgto
blakus sūdzību Senātam.
lesniegtā blakus sūdzība nepclna icvērību. Scnāta GKD
jau paskaidrojis, ka blakus sūdzības Senātam iesniedzamas tikai ar tādiem otras inštances lēmumiem, ar kuriem kasācijas
sudzība izsnicgta sūdzētājam atpakal, vai par tiesas pielaislu vilcinašanu, vai par iemaksātās drošības naudas neatdošanu (20/25 u. c). Tiesu palatas 1935. g. 8. maija iēmums tādēļ
bija pārsūdzams kasācijas kārtībā, iemaksājot drošības naudu, kā pareizi atzinis Tiesu palātas priekšsēdētājs. Par vioa
nclbu iesniegtā blakus sūdzība tāpēc, kā nepamatota, atrai'l.nna.
(1936. g. 29. oktobva spr. Nr. 734, Zaudbcrgu pr. 1. pr. Kūns mant.
III.

II.

C.)

960. (837.).
Apgabaltiesas civīlnodalas priekšsēdētājs ar 1936. g. 27.
[čbruāra lēmumu nolemis izsnicgt atpakal atbildētājai A. blaluis sudzību par tiesas lēmumu, ar kuru atstāta bez ievērības
Л. siīdzība par miertiesneša lēmumu, kas noraidījis viņas lūv.iiuiii par apellācijas termiņa atjaunošanu. Priekšsēdētājs savn lēmumu motīvē ar to, ka A. savai sūdzībai neesot pieli1.11 si Ls 40 drošības naudas, kas bijis vajadzīgs, jo iesniegtā
lOdzība esot atzīstama par kasācijas sūdzību.
Hlakus sūdzība par prickšsēdētāja lēmumu nepelna ievēMIIII. Saskaņā ar CPN 960. p. (1935. g. lik. red.) par lēmuiiiuiii, ar kuriem ievērots v'ai noraidīts l ū g u m s par termiII.I .itjaunošanu, var divu nedēļu laikā iesniegt blakus sūdzīIHI и а к о š a i instancei. No šī likuma teksta izriet, ka blakus
lūdzības kārtlbā var pārsūdzēt tikai tās tiesas lēmumu, pie
BUras prāvnicks griezies ar l ū g u m u atjaunot apellācijas
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termiņu. Tādā kārta, ja lūgums iesniegts miertiesnesim, tad
viņa lēmumu šim jautājumā var pārsūdzēt apgabaltiesai, ja
lūgums iesnicgts apgabaltiesai kā otrai instancei, tad to var
pārsūdzēt t.ul.i pat kārtībā Senātam u. t. t. Konkrētā gadījumā turprelim ši kartība nav pielaižama, jo sūdzētāja nav iesniegusi apgabaltiesai l ū g u m u par apellācijas termiņa atjaiinn.šaini, bet gan blakus sūdzību par miertiesneša lēmumu,
ar knni m i e r t i e s n e s i m iesniegtais lūgums noraidīts. Uz
Sādu gadījumu CPN 960. p. (1935. g. lik. red.) neattiecas, kādēl jāatzīst, ka sūdzētāja apgabaltiesas lēmumu varēja pārsūdzēt parastā, t. i. к a s ā с i j a s kārtībā, kā to pareizi atzinis Apgabaltiesas Civīlnodalas priekšsedētājs.
(1936. g. 30. okt. spr. Nr. 1597, Kliesmeta pr. 1. pr. Ansons u. c.)

1011. (888.).
Prasītājs cēlis prasību par Ls 920.— darba algas. Miertiesnesis prasību apmierinājis tikai Ls 46,67 apmērā, piedzenot uz
CPN 303. panta pamata no prasītāja Ls 34, 92 tiesu izdevumus
valsts Iabā par atraidīto prasības dalu. Apgabaltiesa apstiprinājusi miertiesneša spriedumu, atstājot prasītāja apellācijas
sūdzību bez ievērības un nolemjot picdzīt no viņa valsts labā
Ls 34,16 tiesu un Iokšņu nodevas. Tādā kārtā abās instancēs no prasltāja valsts labā piespriesti pavisam Ls 69,08 tiesu
un lokšņu nodevas par atraidīto prasības daļu, lai gan vioam
pašam no atbildētāja piespriesti tikai Ls 46,67. Saskaņā ar
CPN 303. pantu valsts piedzen par atraidīto prasības daļu nenomaksāto tiesu, kancelejas un lokšņu nodevu no mazturības
tiesības baudošai personai p i e s p r i e s t ā s m a n t a s. Tā
tad tikai šajās robežās valsts var minētās nodevas piedzīt no
personas, kas baudījusi mazturības tieslbas, un tādēl apgabaltiesa kopā ar miertiesnesi šai gadījumā nevarēja no prasltāja
piespriest šo nodevu segšanai lielāku summu, nekā viņam pašam bija piespriests no atbildētāja.
(1936. g. 29. oktobfa spr. Nr. 1503, Gundera pr. 1. pr. Popljanski.)
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1019. (893.).
1) Zemes grāmatu nodaļas priekšnieks ar 1935. gada
14. decembra lēmumu atstājis bez ievērības vienā daļā Z. L.
pilnvarnieka lūgumu apstiprināt uz Z. L. vārdu ideālo pusi no
nekustamā īpašuma, kas ierakstīts Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļas muižu gruntsgabalu zemes grāmatu reģistra
6261. folijā un sastāv no Alojas pagastā atrodošās zemes gabala. Zemes grāmatu nodalas priekšnieks savā lēmumā aizrādljis, ka 1930. gada 8. decembrī uz Rīgas apgabaltiesas lēmuma pamata Уз domātā daļa no Annai K., dzim. Bl., piederošās
puses no augšminētā īpašuma apstiprināta Edci Dz., dzim. Bl.,
kādēl arl šai dalā īpašums nav apstiprināms uz Z. L. vārdu.
Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības Z. L. pilnvarnieka sūdzību par lēmuma daļu, ar kuru atraidīta apstiprināšana uz
domāto Уз daļu no domātās puses. Apgabaltiesa, starp citu
konstatējusi, ka 1931. gada 11. augustā Z. L. bija cēlusi prasību
pret minētās A. K. trim māsām, to starpā arī pret Edi Dz., un
kādu Jāni Pr. par Z. L. īpašuma tiesību atzīšanu uz ideālo pusi
но mājas un par šīs daļas pārvešanu zemes grāmatās
и/ Z. L. vārdu un par atzīmes dzēšanu par Jāņa Pr.
prasības piedzīšanu pret Edi Dz., un ka Tiesu palāta
§0 prasību apmierinājusi. Tālāk apgabaltiesa konstatējusi,
ka Tiesu palāta sava sprieduma motīvos aizrādījusi, ka
minētā Z. L. prasībā nebija vajadzīgs seviški izcelt apStākli par nepareizi taisītā ieraksta uz Edes Dz. vārda dzē.iiiu, jo, kā tas redzams no Tiesu palātas sprieduma, viņa at/inusi, ka tas pats par sevi saprotams. Un tomēr apgabaltie.i atstājusi Z. L. sīīdzību bez ievērības, jo, pēc viņas atzinuin;i. zemes grāmatu nodalas priekšniekam bij jārēķinājas tikai
и г sprieduma rezolūtīvo dalu, kura tikai stājās spēkā, bet neVls ar Tiesu palātas sprieduma motīviem. Scnāts ir jau paIkaidrojis (Sen. OKD 32/559; 32/894), ka tiesai ir ne tikai
llesība, bet arī pienākums rēķināties nc tikai ar sprieduma
rezolūtīvo dalu, bet arl ar motīviem, uz kuricm rezolūtīvā dali pamatota, kā nepicciešams slēdziens no šiem motīviem. Tāds
pats pienākums ir arī zemes grāmatu nodajas priekšniekam.
! Bdēļ vioš nevarēja neņcmt vērā, ka Tiesu palāta savos
i'iicdimia motīvos bija atzinusi, ka Zelmai L. viņas prasībā
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nemaz nebija vajadzīgs seviški izcelt apstākli par nepareizi
taisītā ieraksta uz E. Dz. vārdu dzēšanu, jo tas, pēc viņas atzinuma, bija pats par sevi saprotams. Ar to Tiesu palāta atzinusi, ka prasība pēc sava satura jau pati par sevi saturēja
ar! lūgumu dzēst šo ierakstu, kādēļ viņa, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, bija nospriedusi pārvest „J." mājas ideālo
pusi zemes grāmatās uz Z. L. vārdu, kaut arī viena ideālā
trešā daļa no šls puses zemes grāmatās bija apstiprināta uz
E. Dz. vārdu. Tādā kārtā Ticsu palātas spriedums pēc būtības bija atcēlis Rīgas apgabalticsas lēmumu,vuz kura pamata
ideālā dala no mājas bija apstiprināta uz E. Dz. vārdu, kādēl,
pretēji apgabaltiesas domām, zemes grāmatu nodaļas priekšniekam šis apgabalticsas lēmums nemaz nebija jāatceļ. Neņemot vērā šādus lietas apstāklus, apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepilnību un nepareizību.
(1936. g. 29. okt. spr. Nr. 1572, Liisītis 1.)

2) Prasītāja, atsaukdamās uz CL 9. pantu un apstākli, ka
viņa 1933. g. augusta mēnesī bija spicsta aiziet no atbildētāja,
viņas vīra, pēdējā nepanesamās apiešanās dēļ, lūgusi piespriest no atbildētāja uzturu. Apgabaltiesa, konstatējot, ka
prasītāja labprātīgi atstājusi savu vlru, aizejot dzīvot pie kāda
cita vīrieša, resp. atsaucoties uz pašas prasltājas vainu partu
atšķirtā dzīvē, prasību atraidīja. Apgabaltiesas spricduma
pareizlbu prasītāja kasācijas sūdzlbā apstrīd ar aizrādījumu,
ka apgabaltiesai vajadzēja šai lietā balstīties uz atzinumiem
un motīviem, kas minēti likumīgā spēkā gājušā tiesas spriedumā, ar kuru šķirta partu laulība, no kāda sprieduma esot
redzams, ka atbildētājs radījis apstākļus, kas spieda prasītāju
aiziet no viņa, un ka laulība šķirta atbildētāja vainas dē|. Pretēji prasītājas apgalvojumam, no minētā tiesas spricdiuna gan
nav redzams, ka ticsa laulību šķīrusi atbildētāja valnas dēļ, bct
gan, ka laullba šķirta neatkarīgi no Iaulāto vainas, jo prasītājas (tajā lietā atbildētājas) lūgumu par laullbas šķiršanu (tajā
lietā prasītāja) vainas dēl apģabaltiesa nebija icvērojusi. Tomēr apgabaltiesa nevarēja paiet gafām 8im siuiedumam un neņemt vērā, ka tai lietā tagad5jais atbildctajs bija lūdzis šķirt
laulību tagadējās prasitāja.s vain.r. ilčļ un ka apgabaltiesa tai
lietā lūgumu par prasitajiis v.iinu atraidījusi, atzīstot par pierā-
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dītu, ka tagadējā prasītāja 1933. gadā bija spiesta aiziet no atbildētāja taisni viņa nežēlīgās apiešanās dēl ar prasītāju, un ka
pēdējās kopdzīve ar kādu R. nav pierādīta. Ar to jautājums
par to, ka prasītāja nav vainojama partu atšķirtā dzīvē, izspriests ar tiesas spriedumu, kas, kā to atzīst arī apgabaltiesa,
stājies likumīgā spēkā. Ievērojot CPN 1019. pantu, šis tiesas
spriedums arī šai jautājumā bija saistošs partiem, un tādēl apgabaltiesa šai Iietā nevarēja citādi izšķirt jautājumu par prasītājas vainu (sk. Senāta CKD 23/57 un Sen. CKD kops. 36/29).
Bet ja prasītājas vaina šai lietā nevarēja vairs tikt nodibināta,
tad arī atbildētājs nav atsvabināts no pienākuma dot prasītājai
uzturu, jo, kā to Senāts ir jau paskaidrojis (Sen. CKD 28/214),
vīrs ir brīvs no uztura pienākuma tikai tad, kad sieva ir vainīgā
atšķirtā dzīvē. Tādēl tiesa nevarēja aiz viņas spriedumā norādītiem iemesliem atraidīt prasību par uzturu par laiku līdz
partu laulības šķiršanai. Līdz šādam laikam prasītājai ir tiesības praslt uzturu uz CL 9. panta pamata, uz kādu pantu prasiba pamatota.
(1936. g. 29. okt. spr. Nr. 1335.)

3) Ar apgabaltiesas 1934. g. 24./30. maija spriedumu tika
sadalīts mir. Krista F. un Jāņa F. atstātais mantojums starp
viņu mantiniekiem, pie kam šī sprieduma rezolūtlvā dalā apgabaltiesa ievedusi sekošu teikumu: „atļaut mantiniekiem 3
nienešu laikā, skaitot no sprieduma spēkā stāšanās šinī lietā,
celt atsevišķu prasību par pārdotiem „D." mājas kokiem."
1935. g. 26. aprīlī viena no mantiniecēm Orte F. iesniegusi tiesā
prasību pret Kristu F. par „D." mājas pārdotiem kokiem Ls
146,— apmērā. Miertiesnesis šo prasību apmierinājis, bet apjabaltiesa to atraidījusi tāpēc, ka šī prasība esot celta pēc
[934. g. 24.130. maija spriedumā aprādītā termiņa. Šis termioš
esot prasītājai saistošs uz CPN 1019. p. pamata, jo minētais
Bpriedums kā nepārsūdzēts esot stājies spēkā. Šāds apgabaltiesas uzskats nav atzīstams par parcizu. Ticsas spriedums
ir taislts mantojuma dalīšanas lietā, un sprieduma mērkis nav
kāda termiņa došana atseviškas prasības celšanai, jo
vairāk vēl tāpēc, ka likumā nav pat paredzēta termiņa noteiklana caur tiesu kādas prasības celšanai, un arī neviens no lietas
dalībniekiem nav līīdzis, lai tiesa noteiktu tādu termiņu. Tādēl
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tiesai nebija nekāda iemesla noteikt kaut kādu termiņu aprādītās prasības celšanai. Šāda termiua noteikšana runā pretim
CL 3618. р., jo ar to tiek grozlti vispārējie likuma noteikumi
par noilgumu. Tiesības celt prasību noilgst ar tāda termiņa palaišanu, kādu nosaka likums. Ja arī zināmos gadījumos šādu
termiņu var noteikt tiesa, bet tad tikai tieši tanīs gadījumos,
!;ad likums šāda termiņa noteikšanu uzlicis tiesai. Mantojuma
Jalīšanas noteikumi CPN 1641.—1657. p. tādas tiesības tiesai
nepiešķir. Tamdēl arī tāds tiesas nosacījums, kas taisīts pretēji procesa Iikuma noteikumiem un bez lietas dalībnieku lūguma, nevar iegūt likumam līdzīgu spēku uz CPN 1019. p. pamata
vien.
(1936. g. 30. okt. spr. Nr. 1497, Freijs pr. 1. pr. Freiju.)

1086. (953.).
Iesīidzības rakstā prasītājs paskaidro, ka 1928. g. aprlja
mēncsī viņš esot lūdzis atbildētāju, tiesu izpildītāju, vērst piedzīšanu pret Latvijas privātā lombarda krāj-aizdevu s-bu. Tomēr uz privātā lombarda aizgādņa un likvidācijas komisijas
pieprasījumu tiesu izpildītājs esot apturējis piedzlšanas lictu un
nodevis to likvidācijas komisijai. Šādu tiesu izpildītāja rīcību
tiesa esot atzinusi par nepareizu. Caur atbildētāju nepareizo
rīclbu viņš nedabīījis visas pretenzijas apmierinājumu, bet saaēmis no konkursa valdes tikai dalu, zaudējot Ls 2184,06. Tādēj līīdz piedzīt šo summu solidāri no abiem atbildētājiem. Rīgas apgabaltiesa prasību atraidījusi un Tiesu palāta apagabaltiesas spriedumu apstiprinājusi. Prasītājas kasācijas sūdzība
nepelna ievērlbas. Par tiesu izpildītāja (atbildētāja šai lietā)
rlcību prasītājs bija iesniedzis sūdzību apgabaltiesai. Pēdējā
minēto sīīdzību atstājusi bez ievērības, atrodot, ka uz 1928. g.
12. aprīla noteikumu par kooperātīvu sabiedrību un to savienību likvidāciju pēc slēgšanas ar tiesas lērnumu (Lkr. 77) pamata, tiesu izpildltājam bijusi tieslba piedzīšanas lictu .,nodot"
ieceltam aizgādnim saskaņā ar CPN V. piel. (pie 1396. p.) 12. р..
Tiesu palāta atcēlusi apgabaltiesas lemumu, atzīstot tiesu izpildītāja rīcību par nepareizu. Par Tiesu palātas lērnumu iesniegto kasācijas sūdzlbu Senāts atstājis bez ievērības. N0
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sacītā izriet, ka tiesu izpildītājs ir nepareizi rīkojies, nepareizi
iztulkojot likumu, kuru arī apgabalticsa, tāpat kā tlesu izpildītājs, nepareizi iztulkojusi. Pēc CPN 1086. panta tiesu izpildītājs nes materiālu atbildlbu par nolaidībām sprieduma izpildīšanā, ja aiz viņa nolaidības notikusi mantas vai paša parādnieka slēpšana. Konkrētā gadījumā, kur tiesu izpildītājs tikai'
nepareizi iztulkojis likumu, viņa rīcība nav atzlstama par nolaidību CPN 1086. p. nozīmē. Nav arī notikusi mantas vai paša
parādnieka slēpšana, bet visa no aprakstītās mantas ieņemtā
nauda nonākusi parādnieka Latvijas privātā lombarda krājaizdevu sab-bas konkursa masā (kur viņa nebūtu nonākusi,
ja tiesu izpildltājs nebūtu nepareizi rīkojies). Ja nu nauda nonākusi likvidejamās sabiedrlbas konkursa masā, pateicoties
tiesu izpildītāja nepareizai rīcībai un sakarā ar sabiedrības aizRādņa tiesu izpildītājam iesniegto lūgumu, tad prasītājs pilnīgi
pareizi darījis, griežoties pie likvidācijas komisijas ar lūgumu
npmierināt vioa pretenziju, bet kad likvidācijas komisija viņa
lOgumu neievēroja, tad viņš varēja par to iesniegt sudzību likumā paredzētā kārtībā un eventuāli noverst tos zaudējumus,
par kuriem viņš cēlis tagadējo prasību. Tiesu izpildītāja atbildība šinl gadījumā nav pamatojama arī uz CPN 1425. panta
piez., jo augšā aprādītā tiesu izpildītāja rīcība konkrētā gadī'umā nav atzīstama par tādu nepareizu rīcību (šī panta no/.īmē), par kuru viņam būtu jānes materiāla atbildība. Attiecībā uz otru atbildētāju — jāaizrāda, ka par viņa rīcību prasltājs nekādu sūdzību nav cēlis, bet vienīgi par tiesu izpildītāja
ricību. Senāts savā spriedumā minētā sūdzības lietā gan runā
arl par aizgādņa „rīkojumu", bet Senāta lietotais apzīmējums
nav saprotams kā „rīkojums", tā vārda techniskā nozīmē; ar
to jāsaprot aizgādņa tiesu izpildītājam iesniegtais lūgums, kura
ievērošana vai neievērošana atkarājas no tiesu izpildītāja. Šāda
(kaut arī nepamatota) lūguma iesniegšana, protams, nevar nodibīnāt aizgādua materiālu atbildību prasītājam pretim.
(1936. g. 25. sept./30. okt. spr. Nr. 651, Vīksniija pr. ]. pr. Grlnfel'lll II. C.)
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1234. (1092.).
1) Apgabaltiesa noraidījusi prasītājas intervencijas prasību, atrodot: 1) ka prasītājas vīrs Ludvigs K. 1928. gadā saimniekojis prasītājai piederošā saimniecībā Gārsenes pagastā; 2) ka
1930. g. tikusi izūtrupēta v i s a k u s t a m ā m a n t a , kas atradusies atbildētājam Ludvigam K. piedercšā saimniecībā Līvānu
pagasta D. mājās; 3) ka 1931. g. no prasītājas saimniecības Gārsenes pagastā uz Ludviga K. saimniecību Līvānu pagastā ticis
pārvests dzīvais un nedzīvais lauksaimniecības inventārs un
citas mantas; 4) ka neviens по lieciniekiem nezinājis aplieciriāt, ka aprakstīto mantu skaitā ietilptu pārvestās mantas un
kādas vispār mantas aprakstītas; 5) ka Ludvigam K. laikā
no viua mantas izūtrupēšanas 1930. gada rudenī līdz strīdus
mantu apkīlāšanai 1935. g. 6. februārī b i j a
iespējams
n о j a u n a i e g īī t s e v к u s t a m u m a n t u ; 6) ka
nav nozīmes prāvnieku Annas K. un Ludviga K. starpā 1932. g.
17. jīlnijā noslēgtam rentes līgumam, jo nav prezumējams, ka
rentes devējam nevarētu piederct savs personīgs lauksaimniecības inventārs un citas kustamas mantas; 7) ka tāpat nav
piešķirama nozlme minēto prāvnieku 1929. g. 10. augustā noslēgtam līgumam par škirtu mantu, jo ir pielaižams, bet sakarā
ar augstāk minēto, ir nesvarīgs tas apstāklis, ka prāvniekiem
piederējusi vai arl tagad pieder katram atsevišķa manta.
Prasītājas kasācijas sūdzība pelna ievērību. Konstatējot,
ka visa atbildētāja Ludviga K. manta D. sādžā 1930. g. rudenī
bijusi izūtrupēta, apgabaltiesa aizrāda, ka atbildētājam K. līdz
strīdus mantas apķīlāšanai 1935. g. 6. februārī b i j i s i e s p ē j a m s no j a u n a i e g ū t s e v k u s t a m u m a n t u , un
ka tamdēl aprakstītā manta v а г ē t u piederēt atbildētājam
Ludvigam K.. Pēc vispārējiem noteikumiem tiesa nedrīkst vadīties savos slēdzienos n о v a r b ū t ī b a s, bet vinai savi
slēdzieni jāpamato uz lietā nodibinātiem faktiem (Sen. CKD
27/50). То neievērojot, apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepilnību un neparcizību. Dotā gadījumā apgabaltiesa pielaižot, ka
aprakstltā manta varētu piederēt arī Ludvigam K., jo viņš
saimniekojis prasltājas mājās, un no lietas nav redzams, kam
piederējis lauksaimniecības inventārs, ar kuru vinš tur 1928. g.
saimniekojis — nav uēmusi vērā, ka pats atbildētājs S., kas
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aprakstījis mantu, 1935. g. 7. oktobra apgabaltiesas sēdē (II 23)
paskaidrojis, k a v i ņ š p a t s n e z i n o t , k a m
tieši
p i e d e r o t a p r a k s t ī t ā m a n t a , un tikai tamdēl, ka
saimniecība esot Ludviga K., viņš domājot, ka arī inventārs
esot vipa. Šis atbildētāja paskaidrojums apgabaltiesai bija jāapsver, un tikai sakarā ar tādu atbildētāja paskaidrojumu apgabaltiesai bija jāapsver jautājums par prasītājas īpašuma tiesībārn uz aprakstīto mantu, bet apgabaltiesai nebija tiesības
ierosināt no sevis jautājumu, kuru atbildētājs nav pacēlis (Sen.
CKD 30/404), par to, kam piederējis lauksaimniecības inventārs, ar kuru atbildctājs Ludvigs K. saimniekojis prasītājas mājās un vai aprakstītā manta arī varējusi piederēt Ludvigam K..
Ar to apgabaltiesa pielaidusi arī motīvu nepilnību un nepareizību.
(1936. g. 30. okt. spr. Nr. 1494, pr. 1. pr. Kurpnieku un Sineli.)

2) Pretēji atbildētājas domām viņas kasācijas sūdzībā, tas
ipstāklis vien, ka kreditors aprakstijis un vērsis piedziuu uz
kustamu mantu, kas nodota ķīlas ņēmējam par rokas ķīlu, —
nemaz nepārtrauc rokas ķīlas oēmēja lietiskās tiesības. Saskaņā ar CL 1486. р., ķīlas oēmējam nav pienākums atdot ķīlu
atpakal, iekām viyš nav pilnīgi apmierināts visos prasījumos,
par kufiem ta atbild. Tamdēļ arī, veršot piedziņu uz parādnieka ieķīlātp mantu, — personlgie kreditori ar to vien nevar
atņemt kīlas uēmējam viņam piederošās lictiskās tiesības (CL
1486., 1488. р.). R o k a s k ī l a s n o d o š a n a s m ē r ķ i s
ir i z ņ e m t i e ķ ī l ā t o l i e t u no p ā r ē j o k r e d i t o rii p i e d z ī š a n a s , l a i v i ņ a n o d r o š i n ā t u
tikai
ķ ī 1 a s ц ē m ē j a p r a s I j u m u, un tamdēl arī prasījumi,
kas bauda kīlu tiesību uz parādnieka kustamo mantu, pat paradnieka maksātnespējas gadījumā apmierināmi ārpus konkurBa, un ķīlas ņemējam nav pienākums nodot parādnieka ieķīlāto
lictu konkursa masai, izņemot gadījumu, kas paredzēts CPN
V. piel. (pie 1396. p.) 85. pantā (sal. arī likumdošanas motīvus
pie CPN V. piel. 83. un 84. p. Gasmaņa un Nolkena II. izd. 293.
пи 294. lp. un Sen. CKD 28/239, vai Nr. 75 pēc spr. krāj.). No
i;i apstākla vien, ka aprakstīto mantu Salacgrīvas vec. policijas
kārtībnieks nodevis glabāšanai prasītājas darbiniekam Eduar'l.iui K., nemaz neizriet, ka prasītāja, ķīlas nēmēja, līdz ar to
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būtu zaudējusi savas ķīlu tiesības, jo tad ar katras 3. personas
pat nepareizu darbību varētu pārtraukt un izbeigt kreditora
rokas ķīlas tieslbas, ко likums nepielaiž (CL 1414., 1418., 1419.,
1421., 1422., 1424., 1425. un 1434. р.). Аг parādnieka ieķīlātās
lietas aprakstīšanu un piedzioas vēršanu uz šo mantu no atbildētājas puses, prasītājas kīlu tiesības atzlstamas par apstrīdētām un tamdēl, arī prasītājai, kura gribēja pierādīt savas tālākās lietiskās tiesības uz apķīlāto lietu un atsvabināt to no aprakstīšanas un event. pārdošanas, bija tiesība celt pret parādnieku un piedzinēju CPN 1234. p. paredzēto intervencijas prasību. Tāda prasība, pretēji atbildētājas aizrādījumam, pieder
ne tikai aprakstītās mantas īpašniekam, bet arī katrai personai,
kurai pieder kāda lietiska tiesība uz aprakstīto mantu, ka tas
izriet arī no CPN 1234. p. satura (sal. arl Kr. Sen. CKD 69/973).
Pretēji Finanču ministrijas apgalvojumam viņas kasācijas sūdzlbā — Kr. Senāta CKD spriedumā 1900. g. Nr. 58 nemaz nav
runa par rokas k ī l u t i e s ī b ā m . Šajā spriedumā tikai aizrādīts, ka personai, kurai tiesība pagaidām lietot apķīlāto objektu, t. i. detentoram, nav tiesības uz intervencijas prasību,
bet ka tādas tiesības nepiederētu rokas ķīlas ņēmējam, kuram
pēc likuma ir lietiskas tieslbas uz aprakstlto mantu, — par to
Senāta spriedums nerunā. No tā apstākļa vien, ka rokas ķīlas
Oēmējam bija arī tiesība pārsūdzēt policijas kārtībnieka rīcību
CPN 1095. p. paredzētā kārtībā, nemaz neizriet, ka viņam nebūtu tiesība celt intervencijas prasību, sevišķi pemot vērā, ka
konkrētā gadījumā bija paredzams strīds par to, vai aprakstītā
manta patiesībā bija ieķīlāta (sal. arī Kr. Sen. CKD 06/22).
(Sen. CKD kopsēdes 1936. 7- okt. spr. Nr. 28, Latv. akciju bankas
pr. 1. pr. Finanču min. Jūrniec. dep. personā.)
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18.

Apgabaltiesa uz viņas spriedumā aprādīto datu pamata
konstatējusi, ka prasītājam nav bijis n o t e i k t s
darba
l a i к s, jo viņam tikai reizi nedēļā bijis jāierodas atbildētājas
kantorī norēķināties. Šos tiesas konstatējumus prasītājs savā
kasācijas sūdzībā pat neapstrīd. Bet šādos apstākjos uz prasītāju vispāri Lik. par darba laiku noteikumi nebija attiecināmi,
arī tad, ja prasītāju uzskatītu par atbildētājas kalpotāju. Šai
eiOā Senāts jau paskaidrojis (CKD 33/2493, 35/1549 un 35/1963),
ka tanīs gadījumos, kad partu attiecībās nav nodibināms notcikts darba laiks Lik. par darba laiku 8. p. nozīmē, tad vispār
nevar būt runas par atpfitas izlietošanu tā paša likuma 18. p.
nozīmē, kaut arī it kā par akorda darbiem, jo ir iespējamas arl
ladas darba līguma attiecības, kurām Lik. par darba laiku nolcikumi nav jāpiemēro. Tāpat pareizs ir apgabaltiesas aizrāilijums, ka prasītājam nepienākas atlīdzlba par atvalinājumu tāpSc, ka vioš nav pierādījis, ka būtu atvalinājumu pieprasījis
par kalpošanas laiku. Šai jautājumā apgabaltiesa, pievienojolics miertiesncša sprieduma motīvicm, atzinusi par pareiziem
micrtiesneša apsvērumus, ka prasītājs nav saņēmis notciktu
пи neša algu, bet °/o% no iekasētām summām, un ka prasītāja
lnteresēs bijis neiet atvaļinājumā. Šādi tiesas konstatējumi un
ilēdzieni attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma
i .i .icijas kārtībā. No tā apgabaltiesa varēja secināt, ka prasīiijiim jāpierāda, ka viņš atvalinājumu n-o darba devēja piepraMJIS, jo Senāts savos spriedumos (CKD 29/199, 33/2039,
11 J078) paskaidrojis, ka tiem darba ņēmējiem, kuru interesēs
и atpūtu neizmantot, ja izpelņa ir lielāka par atvalinājuma atlldzību, jāpierāda, ka atvalinājums nav izlietots tāpēc, ka darba
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devējs no atvalinājuma piešķiršanas atteicies. Atrodot, ka prasltājs nav pierādījis, ka viņš būtu atvaļinājumu pieprasījis kalpošanas Iaikā, apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka prasītāja prasība par atvalinājuma atlldzības samaksu' atraidāma.
Aprādītie apsvērumi vien jau attaisno apgabaltiesas gala
slēdzienu, kādēl apgabaltiesas motīvam,
ka prasītājam
nepienākas atvalinājuma atlīdzība tāpēc, ka viņš kā aģentsinkasents būtu pielīdzināms patstāvīgiem tirgotājiem — ir tikai
blakus motīva nozīme, kas neiespaido gala slēdziena pareizību,
kādēl tiesas apsvērumi šai jautājuma konkrētā lietā Senātā nav
jāpārbauda.
(Sen. CKD kopsēdes 1936. g. 7. okt. spr. Nr. 60, Malinina pr. 1. pr.
Amerikas a. s. „Singer Sevving Machine Сотрапу.")

19.
Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka: 1) atbildētāja, saskaoā ar
Liepājas pilsētas valdi noslēgto līgumu, ir uzturējusi kārtīgu
un nepārtrauktu satiksmi par pilsētas kanāli; 2) prasītājs kalpojis pie atbildētājas kā pasažieru pārcēlējs ar laivu; 3) pārceltava bez prasītāja — pārcēlēja nevarēja funkcionēt. Pamatodamās uz šiem konstatējumiem, kurus prasītājs savā kasācijas sūdzībā pat nemēgina atspēkot, apgabaltiesa varēja nākt pie
slēdziena, ka prasītājs atzīstams par satiksmes līdzekļa darbinieku likuraa par darba laiku 19. p. nozīmē (Sen. CKD 32 2703;
33/2026; 35/1332) un ka tādēļ prasītājam nav tiesības prasīt
atlīdzību par virsstundu darbu.
(1936. g. 28. oktobj-a spr. Nr. 1601, Štāla pr. 1. pr. Muccnieks.)
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Rīkojums par zīmognodevu.

25.

Pretēji apgabaltiesas domām īres līgums, kas noslēgts kaut
arī pēc 1924. g. 16. jūnija likuma par telpu Iri ar noteiktu mēueša maksu, neapzīmējot laiku, uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku, kas turpinājas no mēneŠa uz mēnesi. Tāpēc
šāds līgums apmaksājams ar zīmognodevu tāpat, kā līgums,
'cam termiņš nav paredzēts, t. i. kā beztermiņa īres līgums pēc
Rīk. par zīmognod. 25. p. Turpretim 29. р., uz kuru atsaucas
apgabaltiesa, nav pēc analoģijas piemērojams. Šis 29. p.
attiecināms uz tādiem līgumiem
(piem. piegādājuma lī;;umiem), kurus slēdzot parasti
nav
iespējams
noteikt līguma galīgo summu, bet tā varētu
noskaidroties tikai vēlāk (sal. 29. p. 1. pktu). Tāpēc vēlākie zīmognodevas maksājumi tick nosaukti par „papildu" zīmogno
ilcvu. Rīkoj. par zīmogn. 25. p. iziet nevis no s u m m a s nenoiciktības, bet gan по l a i k m e t a nenotciktības, kamēr suminas vienība (mēneša vai gada īre) ir noteikta jau līguma no■ lēgšanas momentā. Ja beztermina īres līgumiem domātu piemērot Rīk. par zīmognod. 29. р., tad 25. p. būtu pilMgi lieks, jo iztulkojot 29. p. tik plaši, attiecinot to
iM uz līgumiem, kuros nenoteiktlba attiecas tikai uz
.11 кu un ne tikai tieši uz līgumu maksājumu kopsummu, pēc
t9. p. paredzētās kārtības būtu apmaksājami visi beztermiņa
i uiiii. No Rīk. par zīmognod. 29. p. viedokla laikam kā tāl.iin nav izškirošas nozīmes un nenoteiktība attiecas vienīgi
ii/ liguma summu un izpildīšanas veidu. Nenoteiktība pēc 25.
p по vienas puses, un pēc 29. р. по otras puses, principā krasi
ii.lširas viena no otras un tāpēc arī atkrīt iespēja piemērot anaijn. Senāts savā spriedumā (CKD 30/636) gan bija nostā-
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и и vicdnklu, K.i bcztcrmiņa Ires līgumi apmaksālitinl nr zlmoKnodcvu saskaņā ar Rlk. par zīmognod. 29. p.
notelkuiuicm, lonier Senāta Apv. sapulce, izšķirot jautājumu,
ar kādu zīmognodevu apliekams īres līgums uz nenoteiktu laiku, nāca pie pretēja slēdziena (Sen. Apv. sap. spr. 32/19 — spr.
kr. Nr. 8 — 1932. g.) un šo viedokli arī CKD ir ieturējis savos
vēlākos spriedumos (32/108, 31/2346 u. c).
(Sen. CKD kopsēdes 1936. g. 7. okt. spr. Nr. 38, Galperina pr. !. pr.
Zilberu.)

43. p. 1. pkts.
Senāts jau paskaidrojis, ka nomas līgums, kurā nomas maksa noteikta skaidrā naudā un bez tam vēl produktos, uzskatāms
par līgumu ar noteiktu summu, saskaņā ar Rīk. par zīmognod.
43. p. 1. pkt. piez., t i k a i t a d , ja pašā līgumā pīīrvietu
skaits tieši atzīmēts (Senāta CKD kopsēdes 1936. g. 22. oktobra spriedums 1. 36 59). Runā esošā gadījumā, turpretim, pūrvietu skaits nav atzīmēts. Apgabaltiesa, nenoliedzot, ka līgumā pīīrvietu skaits nav atzīmēts, nomas objekta platību noteikusi pēc Sātiņu pagasta lauku nek. mantas vērtēšanas veidlapas; šādu pūrvietu skaita noteikšanu Rīk. par zīmognod. ncparedz. Tāpēc runā esošais līgums uzskatāms par noslēgtu ar
nenotciktu summu un tas apmaksājams ar zlmognodevu pēc
Rīk. par zīmognod. 13. p. paredzētās likmcs.
(1936. g. 28. oktobfa spr. Nr. 1631, Dambja pr. 1. pr. Rusuli.)

43. p. 7. pkts.
Rīkojumā par zīmognod. 43. p. 7. pkt. noteikums ievests
ar 1928. g. 16. jīīnija likumu (Lkr. 147) un proti šādā redakcijā:
„7) alimentu ierakstījumi atsavinot fonda objektus". Ar 1932. g.
1. decembra likumu (Lkr. 222) minētais 43. p. 7. pkt. tika grozīts, tuvāki notcicot atsavināšanas līgumu veidu un proli 7.
pkts tika izteikts šādi: „7) Valsts zemes fonda objekta i z p i r k š a n a s līgumos ievestie alimentu ierakstljumi". Tā
tad, saskaņā ar mineto 7. pkt. grozījumu, valsls zemes fonda
objekta izpirkšanas līgumos ievestie allmentu lerakstījurni apliekami ar 0,5% proporcionālo zīmognodevu. Tāpēc principā
šādi „alimentu ierakstījumi" ir aplickami ar zimognodevu, kā
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pareizi atzinis zemes grāmat. nod. priekšnieks. Gan zemes
grāffi. nod. priekšnieks, noteicot zlmognodevu tikai pēc Rīk.
par zīmognod. 13. p. 1. pkt., piemērojis nepareizu zīmognodevas vcidu. Runā esošā izpirkšanas līguma 11. § nodibināts nelikvien „aizliegums pārdot vai apgrūtināt ar parādiem izpirkto
zcmes gabalu", bet ir paredzēts šā pēdējā a p g r ū t i n ā j u m s
а г t i e š u a l i m e n t u s a i s t l b u laulātiem, Mikeļim un
Llbai V. par labu, graudā un naudā, pie kam tajā pašā 11. §
3. d. alimentu kopvērtība notcikta par Ls 2350. Šādam izpirkšaiias līgumā ievietotam alimentācijas darījumam ir — no zīmognodevas viedokla un arī pēc būtlbas — patstāvīga līguma
DOZĪme, kas uzliek izpircējam alimcntācijas pienākumu nevis
otram izpirkuma līguma kontrahentam, Zemkopības ministriļai, par labu, bct gan kādām trešām personām, un kas neraaz
nav uzskatāms par izpirkuma llguma esenciālo sastāvdaļu,
pat не par naturālo sastāvdaļu. Tāpēc minētais alimentācijas
darījums apmaksājams kā tāds ar atsevišķu zlmognodevu.
I'ie tam, pretēji zemcs grāmatu nodaļas priekšnicka un arī api;abaltiesas domārn, alimentu noruna uzskatāma nevis par līguiiiu, „kura objekts pēc savas būtības navnaudā novērtējams",
par kādu gadljumu vien runā Rīk. par zlmognod. 13. p. 1. pkt..
Kas attiecas uz līguma 12. § paredzēto alimentu noteikumu
I l/.ai V. par labu, tad, pretēji zemes grāmatu nodaļas priekšnicka domām, zemes gabala ī p a š n i e k a m ir pilnīga ticsība
apgrūtināt savu īpašumu trešai personai par labu ar atzīmi,
ari bez trešās personas piekrišanas (sk. Notār. nol. 316. p. 6.
pkt.). Bet runā esošā gadījumā nav arī šķēršļu pielaist aliniciitu ierakstljumu panta veidā, jo No'tār. nolik. 340. p. — kā
.ii/ist pati apgabalticsa — paredz vienīgi paša ī p a š n i e k a
piekrišanu. Turpretim trešās personas piekrišana panta iei.ik.stišanai v i ī i a i p a r l a b u prasāma tikai likumos ticši
minētos gadījumos, piem., Notār. nol. 312. p. (sk. Gasmana un
Nolkena 1889. g. novellas 2. izd. 347. lp.), pie kuriem runā
■ iošais gadījums nepieder.
(1936. g. 28. okt. spr. Nr. 1671, Vizbuļu 1.)
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46. р. 81. pkts.
Tirdzniecības registra tiesnesis ir sodījis ar zīmogsodu
Ls 20 apmērā notāru Pēteri Z. par to, ka viņš, apliecinot ar
r a ' k s t u n o d e v u apliekamā dokumenta norakstu (nodoklu
dep-ta atlauju), apmaksājis to ar zīmognodevu nevis Ls 5 артега, bet tikai Ls 1.— apmērā. Apgabaltiesa atcēlusi tirdzniecības reģistra tiesneša lēmumu un atsvabinājusi notāru Z.
no uzliktā zīmogsoda, atrodot, ka saskauā ar Rīk. par zīmognod. 12. un 46. p. 81. pkt. ar rakstu nodevu apliekamo dokumentu noraksti (izņemot rlk. par zīmognod. 16. p. 1. pktā un
17. p. 9. pktā paredzētos gadījumos) ar zīmognodevu nemaz
nav jāapmaksā. Ņemot vērā: 1) ka dotā gadījumā Nodoklu
dep-ta atlauja apmaksāta a r r a k s t u n o d e v u Ls 10,—
apmērā; 2) ka saskaņā ar rlk. par zīmognod. 46. p. 81. pktu no
zīmognodevas atsvabināti visi dokumenti, kas apliekami а г
r a k s t u n o d e v ā m ; 3)ka saskaņā ar tā paša likuma 12. р.,
ja o r ī ģ i n ā l s b r l v s no z ī m o g n o d e v a s , t a d a r ī
n o r a k s t s b r ī v s no z ī m o g n o d e v a s (izņemot 16. p.
2. pkt. b burtā norādītos norakstus, bet šis izņēmums uz doto
gadījumu neattiecas); 4) ka nedz rīk. par zīmognod. 37. р.,
nedz tā paša likuma 96. р., uz kuriem atsaucas Nodoklu dep-ts
savā kasācijas sūdzībā, nemaz nav piemērojami šajā gadījumā,
jo 37. р., kas atsaucas uz 36. р., paredz ar p r o p o r c i o n ā l o
zīmognodevu apliekamo aktu norakstus, par kuriem te nav
runa, bet 96. p. runā par akceptam sūtītu vekselu paraugu, —
Senats atrod, ka Nodoklu dep-ta kasācijas sūdzlba kā nepamatota noraidāma.
(1936. g. 30. okt. spr. Nr. 1454, Zībina 1.)

67.
Pretēji sūdzētāja domām, rlkojuma par zīmognodevu 67. p.
un arī šl panta 4. pkts runā tikai par privātiem dokumentiem,
t. i. par tādiem, kas vai nu vispār sastādlti bez amatpersonu piedalīšanās, vai kuros vienīgi apliecināti kontrahentu paraksti
(Sen. CKD 32/905; 34/559). Šai gadljumā, turpretim, runa ir
par dokumentu, kas bija uzrādīts notāram apliecināšanai, tā tad
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jau раг publisku dokumentu, un tādēl rlkojuma par zīmognodevu 67. p. uz to nav attiecināms. Zīmognodeva раг tādu dokumcntu bija nomaksājama pirms tā apliecināšanas, kas starp
citu izriet no jau minētā 67. p. 4. pkta, kas nosaka, ka arī раг
privātā kārtā sastādlto dokumentu zīmognodevai jābūt katrā
ziņā nomaksātai pirms akta iesniegšanas kaut arī tikai parakstu apliecināšanai. Tādēl vel jo vairāk prasāms, lai zīmognodcva būtu nomaksāta pirms paša dokumenta apliecināšanas.
Tā kā tas šai gadljumā nebija noticis, tad zīmognodeva atzīstama par nomaksātu ar novēlošanos, kādēl arī uz rlkojuma
раг zīmognodevu 906.
// p. pamata sūdzētājam bija uzliekams
zīmogsods. Kas attiecas uz sūdzētāja aizrādījumu, ka viuam
nav ticis izsniegts līguma orīģināls, tad atzīmējams, ka saskaņā
ar rīkojuma par zīmognodevu 108. pantu līguma orīģinālu viuum varēs izsniegt tikai pēc lēmuma par zīmogsoda piedzīšanu,
kad par to varēs taisīt uz dokumenta attieclgu uzrakstu (Sen.
CKD 31/1126). Tā kā par attiecīgo tiesas lēmumu bija iesniegta
pārsūdzība, tad tiesa vēl nevarēja taisīt minēto uzrakstu, kādēļ vioa arl nevarēja izsniegt sūdzētājam pašu dokumentu. Rlkojuma par zīmognodevu 104. p. šai gadījumā nav piemērojams,
jo runā esošais līguma orlģināls nevienai no šai pantā minētain iestādēm vai amatpersonām nebija vajadzīgs kādu Hetu
izšķiršanai.
(1936. g. 29. okt. spr. Nr. 1588, Krastiņa 1.)

110.
Caurlūkojusi Senāta Civīlā kasācijas departamenta kopsēdes 1936. g. 9. maija iesniegumu izšķirt jautājumu раг to, kādai iestādei (tiesai vai Nodoklu departamentam) jālemj par zīinognodevas atmaksu nekustamas mantas nosolītājam, kas zīniognodevu iemaksājis Latvijas bankā valsts ienākumos, ja izsole atzlta раг spēkā neesošu, izklausījusi virsprokurora atziiiumu, Senāta apvienotā sapulce a t г о d :
Latvijas Hipotēku banka 1932. g. 16. aprīja izsolē nosolīja
Machlas B. immobili Grlvā. Savas tiesības minētā banka cedcjusi Jānim Q. Pēdējais iesniedzis Daugavpils apgabaltiesai
lūgumu dēl minētās nekustamas mantas apstiprināšanu vica
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IpaSumā, pieliekot klāt Latvijas bankas 1932. g. 2. augusta kvīti par zīmognod. Ls 108.- samaksu Machlas B. immobiļa pārdošanas Iietā. No Latvijas bankas kvīts redzams, ka minētā
summa ieskaitīta Flnanču ministrijas Nodoklu departamenta
rēķinā. Daugavpils apgabaltiesas 1. civīlnodala 1932. g. 5. decembra tiesas sēdē atzina 1932. g. 16. aprīla publisko izsoli B.
nekustainas niantas pardošanas lietā par spēkā neesošu. 1933.
g. 2.S. janvan Jānis G. iesniedzis Daugavpils apgabaltiesai lūKiinin dēl icinaksāto nodoklu, tanī starpā arī zīmognodevas,
attnaksu. Apgabaltiesa, pamatojoties uz Rīkoj. par zīmognodevu ПО. р., nolēma atmaksāt Q. viņa iemaksāto zīmognodevu
Ls 108.—, kas ieskaitīta Nodoklu dcpartamenta ienākumos. Par
šo apgabaltiesas lēmurnu Nodokļu departaments iesniedzis Tiesu
palātai blakus sūdzību, kurā paskaidroja, ka pēc Civ. proc. lik.
1307. (1874.) p. zīmognodevas iepriekšēja samaksa G. nebija
obligātoriska un ka pēc Rīkojuma par zīmognod. 111. p. pārmaksāto zīmognodevu atmaksā, ja attiecīgu līgumu iesniedz
Nodoklu departamentam, divu mēnešu laikā pēc tādas pārmaksas, kāpēc apgabaltiesas lēmums aiz Rīk. par zīmognod. 111. p.
pārkāpuma esot atcclams. Tiesu palāta noraidīja Nodoklu departamenta blakus sūdzību, atzīstot, ka pircējam bij jāizpilda
izsoles nosacījumi, kāpēc tiesai jāpiemēro Rīk. par zīmognod.
ПО. р., un 111. p. paredzētais termiuš nekrītot svarā; Rīk. par
zīmognod. 111. p. zīmējoties tikai uz gadījumu, ja pati maksāšana (virs normas) bijusi kļūda, t. i. kad nepareizais apmērs
nebij jāmaksā.
Izspriežot iesniegto jautājumu, jātiem vērā sekojošais. Rīk.
par zīmognod. 110. p. (sākumā) nosaka, ka „pārmaksāto zīmognodevu vai zīmogsodu atmaksā", bct 111. p. 1. d. — ka
„zīmognodevas maksātāja kludas dēl pārmaksāto zīmognodevu
atmaksā, ja attiecīgo lūgumrakstu iesniedz Nodoklu departamentam divu mēnešu laikā pēc tādas pārmaksas". Katram no
citētiem panticm ir savs saturs un nozīme. 110. pantā (sākumā) izteikts vispārējs princips, ka ne tikai pārmaksātā zīmognodeva, t. i. zīmognodeva, kas samaksāta virs līkumīgi maksājamās normas, atmaksājama, bet atmaksājama arī tā zīmognodeva, kas vispār iemaksāta n e p а г е i z i : kad
tā
pēc likuma
nemaz nebij maksājama,
vai
samaksāta
uz kādas iestādes pieprasījumu,
bet velak pamats, aiz
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kura nodeva iemaksāta, atkritīs un t. 1. Ja jau Rīk.
par zīinogiiodevu (110. p.) nosaka, ka atmaksājama p ā r m а к s ā t ā zīmognodeva, t. i. virs normas samaksātā nodevas dala, tad nevar neatzīt, ka atmaksājama arī tā zīmognodevas dala, kas samaksāta bez likumīga pamata vai ja tāds
pamats vēlāk atkritis.
Rīk. par zīmognodevu 111. p. zlmējas tikai uz tiem gadījumiem, kad maksātājs sarnaksājis nodevu lielākā apmērā nekā
pēc likuma pienācās maksāt un to izdarījis aiz s a v a s к l ū d ī š a n ā s. Tā tad šis pants paredz tikai tādus nodevas maksājumus, kuri izdarīti uz likumīga pamata. Šis pamats joprojām pastāv, tikai samaksāts vairāk nekā pienācās, pie kam
pārmaksas vienīgais cēlonis ir maksātāja к ļ ū d ī š a n ā s. Šis
pants pilnīgi izslēdz ne tikai visus citus zīmognodevas p ā r m a k s a s c ē l o ņ u s , bet arī tos gadījumus, kas paredzēti
110. pantā. Šo secinājumu apstiprina ne tikai 111. panta 1. da|a.s teksts, bet arī šī panta 2. dalas nosacījums, pēc kura pārmaksātājam vipa klūdīšanās dēl jācieš zināms zaudējums,
5% atvilkuma veidā no pārmaksātās summas. 110.
pantā tāds atvilkums nav paredzēts. Lūgums dēl pārmaksātās
zīmognodevas atmaksas 111. pantā parcdzētā gadījumā iesniedzams Nodoklu departamentam divu mēnešu laikā pēc tādas
|)ārmaksas. Turpretim 110. pantā sevišķs termiņš atmaksas
pieprasījumam nav paredzēts, kāpēc šiem gadījumiem piemērojami vispārēji nosacījumi par noilgumu.
Personas, kas nosolījušas nekustamu mantu publiskā izsolē,
icmaksā zīmognodevu pec pastāvošās prakses uz tiesas pieprasījumu. Tāda zīmognodevas iemaksa nav uzskatāma par maksātāja к l ū d u, jo nosolītājs rīkojies nevis pēc sava ieskata,
bet saskaņā ar pastāvošiem izsoles nosacījumiem. Ja tiesa
vēlāk atzīst notikušo izsoli par spēkā neesošu, tad atkrīt arī
pamats zīmognodevas ņemšanai un tas notiek neatkarīgi no
nosolltāja gribas. Zīmognodevas ņemšanas pamats tādā kartā
Bajos gadījumos atkarīgs no tiesas lēmuma. Tā kā zīmognodevas samaksas pārzināšana nekustamas mantas publiskas pārdošanas lietās ietllpst tiesas pienākumos, tad tiesai uz nosolli.ija lfigumu jālemj arī par samaksātās zīmognodevas atmaksu,
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ja šīs nodevas ņemšanas pamats vēlāk atkrīt, resp. ja tiesa atzlst notikušo izsoli par spēkā neesošu.
Tāds spēkā stājies tiesas lēmums par zīmognodevas atmaksu Nodokļu departamentam jāizpilda saskaņā ar Rlk. par
zīmognodevu 110. p. nosacījumiem. Neatkarīgi no tiesas lēmuma Nodokļu departaments nevar izlemt zīmognodevas atmaksas jautājumu šādās lietās, jo tādu tieslbu vai pienākumu
110. pants viņam nav piešķlris un, otrkārt, tiesa šo jautājumu,
kā viņai piekrītošu, ir jau izlēmusi, tikai pati to izpildīt nevar,
tāpēc ka nauda iemaksāta citas iestādes (Nod. departamenta)
ienākumos. Rlk. par zīmognod. 111. p. uz šādām nodevas atmaksām nav attiecināms, jo tas, kā jau augšā aprādīts, paredz
citādākus nodevas atmaksas gadījumus.
Ievērojot augšā iztcikto, Senāta apvienotā sapulce n о 1 e m j : atzīt, ka par zīmognodevas atmaksu nekustamas mantas nosolītājam, kas zīmognodevu icmaksājis Latvijas bankā
valsts ieņēmumos, ja izsole atzīta par spēkā neesošu, lemj tiesa.
(Sen. Apvieo. Sap. 1936. g. 8. okt. spr. Nr. 19.)

1931. g. 16. marta pilsetu pašvaldības darbinieku
dienesta likums (Lkr. 54).
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motīviem, uz viņas kā arī miertiesneša spriedumā norādīto apsvērumu pamata sevišķi ņēmusi vērā nopratināto liecinieku liecības ir konstatējusi, ka: 1) prasltājs bijis pieņemts par zirgu
kontrolieri; 2) prasītājs bijis kā ārštata darbinieks noteiktam
pagaidu darbam, kuram izbeidzoties darbinieki tikuši atlaisti;
3) prasītājs strādājis pie atbildētājas uz tādiem pašiem noteikumiem 6 periodos, bet atlldzību par darba iepriekšēju neuzteikšanu sācis prasīt tikai tad, kad darbs pie atbildētājas priekš
viņa definītlvi izbeidzies. Šādi tiesas konstatējumi attiecas uz
lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kārtlbā.
Pamatodamās uz šiem konstatējumiem apgabaltiesa varēja
nākt pie slēdziena, ka pēc pilsētu pašv. darb. dienesta lik. 34.
p. (Lkr. 31/54) atbildētājai bija tieslba atlaist prasltāju no darba
bez iepriekšējas uzteikšanas un bez atalgojuma izmaksas uz
priekšu. Minētais likums neprasa, lai, slēdzot līgumu par noteikta pagaidu darba izpildīšanu, būtu paredzēta noteikta diena, kad darbs izbeigsies; pietiek, ja līgumslēdzēji paredzējuši,
ka darba līgums izbeidzas ar noteiktu pagaidu darbu nobeigšanu. Pretēji prasītāja kasācijas sūdzībā izteiktām domām, apgabaltiesa savu slēdzienu par to, ka prasītājam darba noteikumi bijuši zināmi, nav pamatojusi uz varbūtību, bet gan uz saviem konstatējumiem, ka prasītājs ir strādājis pie atbildētājas
uz vienādiem noteikumiem 6 periodos un ka atlīdzību par līguma neuzteikšanu viņš agrāk nebija prasījis. Šos konstatējumus prasītājs savā kasācijas sūdzībā pat nemēgina atspēkot,
kādēl apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājam
darba noteikumi bija zināmi.
(1936. g. 28. okt. spr. Nr. 1599, Auziņa pr. 1. pr. Rīgas pils. pasvaldībn.)
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1139.
No lietas redzams, ka Konstantīns M. ticis 1934. g. 9. au~
gustā aizturēts par Muitas nol. 1045. p. pārkāpumu. Saskanā
ar Muitas nolik. 1139. p. [1929. g. 17. janv. likuma (Lkr. 15) rcd.]
Valkas muitas iestāde pieprasljusi no apsūdzētā galvojumu paredzamās soda naudas apmērā, t. i. summā Ls 550.—. Tajā
pašā dienā, uz M. lūguma, galvojumu par vinu uzuēmics atbildētājs šajā lietā, K. Ar apgabaltiesas apstiprināto micrtiesneša
1934. g. 6. novembra spriedumu M. par Muitas nolik. 1045., 1055.,1054,
1065. p. pārkāpumiem sodīts ar naudas sodu muitas nodokļa 5
kārtīgā apmērā, t. i. summā Ls 550.—. M. izradijies par nespējīgu mineto summu samaksāt. Uz šā pamala Valkas inuitnīca
cēlusi prasību pret galvinieku, K. Apgabaltiesa, apstiprinot
miertiesneša spriedumu, atrod prasību par nedibinātu aiz tā
iemesla, ka saskaņā ar Krim. proc. nol. 19. (15.) p. katrs esot,
krimināllietās, atbildīgs tikai pats par scvi, ka M. uzliktais sods
pēc būtības esot kriminālsods, ко tam uzlikusl krimināltiesa un
ka tāpēc neesot „pārnesams" uz citu persoiiu, ka no atbildētāja
galvojums esot bijis pieprasāms un dots tikai ka iiodrošinājums
pret apvainotā, M., izvairīšanos no iznieklcšanas un tiesas.
Prasītāja kasācijas sūdzība pelna icveribu. PretSJi apgabaltiesas domām, Muitas nolik. 1139. p. pared/.elais galvojums
pieprasāms un dodams nevis pret apsūdzeta Izvalrlšanos по izmeklēšanas un tiesas, bet gan, kā tieši teikts minētā 1139. pantā, lai nodrošinātu „paredzamās soda naudas p l e d z ī š a n u
по apsūdzētā". Kr. Senāta Krim. kas. dep. sprledums (1892. g.
Nr. 29), uz kuru atsaucas apgabaltiesa, saskaoā uī Šramčenka
kommentāru pie KPN 427. p. (1914. g. izd.) 7. Nr., — nemaz
neattiecas uz galvojumu un neatbilst Šramčcnka forinulctai tezei, bet zlmējas uz gadīj'umu, kur trakticra koinijs apvainots
akc. nol. 628., 629. p. pārkāpuma. MinStS Šramčenka piczīmē
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gan runa ir par galvojumu, bet tikai par tādu, kas paredzēts
KPN 427. p. (1914. g. izd.), t. i. galvojumu īpaši pret apsūdzētā
izvairīšanos (sk. arī KPN 94. p. (78). Bet taisni t ā d u n e paredz Muitas nolik. 1139. p. Ar galvojumu pēc Muitas nolik.
1139. p. galvinieks nemaz neuzņemas uz sevi apsūdzētam uzlikto sodu it kā stājoties apsūdzētā vietā un atsvabinot šo pēdējo no soda, kā maldīgi domā apgabaltiesa. Taču galvojums,
kā intercesijas veids, ir a k c e s o r i s k a saistība, kas tieši
paredz g а 1 v e n ā s saistības tālākpastāvēšanu (CL 4505. р.).
Galvojumu var uzņemties par visāda veida parāda saistībām,
arī par d e 1 i к t u parādiem un arī par n о s а с 11 i e m parādiem (CL 4507. р.). Par tādu, runā esošā gadījumā, uzskatāms
soda naudas parāds, kas, galvojuma uzņemšanās momentā, bijis
tikai „paredzams", tā t'ad nebija vēl uzlikts (Muitas nolik. 1139.
p. 1. teik.). Tāpēc Muitas nolik. 1139. p. paredzētais galvojums
pēc būtlbas ir tīri civlltiesisks galvojums, bet nevis KPN 94.
(78.), (467.—475. (422.—429.) p. paredzētais galvojums par to, lai
apsūdzētais neizvairltos no tiesas. Ar to tad sabrūk visa apgabaltiesas argūmentācija par to, ka muitas iestādei neesot tieslbas galvojuma summu piedzīt no atbildētāja — galvinieka.
Muitas nolikuma 1139. p. (2. teik.) arī atspēko miertiesneša aizrādījumu par to, ka atbildētājam-galviniekam neesot bijis nekādas intereses uzņemties galvojumu par apsūdzēto M. Taču,
vispirms, šim pēdējam taisni bija interese, lai paredzamā soda
naudas samaksa „nekavējoties" (1139. p. 1. teik.) tiktu nodrošināta ar galvojumu, jo citādi apsūdzētais būtu nodots „vietējās
policijas uzraudzībā" (1139. p. 2. teik.). Tāpēc apsūdzētam, lai
viņš netiktu nodots policijas uzraudzībā, bija tūliņ jārūpējas par
galvinieku. Kāda interese (morāliska, sociāla vai pat materiāla) bijusi savukārt atbildētājam uzpemties galvojumu par apsūdzēto, lietā nav noskaidrots, un nav arī jānoskaidro, jo psīcholoģiskam motīvam tiesiskos darījumos nav nozīmes (sk. CL
2965. р.). Apgabaltiesa — pretēji miertiesneša sprieduma motīvam — nenoliedz, ka Muitas nolik. 1045., 1054., 1065. p. paredzētam sodam piemlt „ k o m b i n ē t s r a k s t u r s , proti,
viqš sevī ietver arī valstij nodarītā zaudējuma atlīdzību", kā
to atzinusi arī Senāta apv. sap. 1928. g. 9. marta lēmumā. Saskaņā ar Senāta paskaidrojumiem nupat minētā lēmumā, runā
esošā gadljumā, kur naudas piedzioai nebija tīri krimināls rak-
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sturs, bet ir „kombinēts raksturs", Muitas iestāde taisni varēja
n e izlietot tiesību, apsūdzētā maksātnespējas dēl soda naudu
tūliņ atvietot ar apsūdzētā arestu, bet vioa varēja piedziou
t u r p i n ā t civīlprocesa kārtībā pret galvinieku.
(1936. g. 28. oktobfa spr. 1668, Finanču min. Muitas dep. pr. I. pr.
Kanaviiju.)
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Noteikumi par koopcrātivam sabiedrībam un
viņu savienībām.
1) Ar to vien, ka atbildētājs nebija viena mēneša laikā saskaņā ar not. par koop. sab. un sav. 49. p. apstrīdējis aprēķinu
par papildu atbildības apmēru, atbildētājs aprēķinu nav atzinis
par pareizu. Aprēķina neapstrīdēšana 49. p. paredzētā laikā piesklra likvidācijas komisijai tiesību saņemt no tiesas izpildu
rakstu par aprēķinā aprādītās summas piedzīšanu bez prasības
celšanas. Šādu celu prasītāja nav gājusi, bet iesniegusi prasību par aprēķinā aprādltās summas piedzīšanu un šādu prasību atbildētājam ir tiesība atspēkot, tāpat kā viuam ir tiesība
prasības kārtībā arī pēc 49. p. paredzētā mēneša notecējuma
prasības kārtībā apstrīdēt aprēķina spēku (sal. CKD 32/975)
(1936. g. 30. oktobfa spr. Nr. 1626, Priekuļu piensaimnieku sab-bas
pr. 1. pr. Purviņu.)

2) Apgabaltiesa ir atraidījusi prasību, atsaucoties uz Senāta rīkojumu šai lietā, pēc kura likumā paredzētā papildu atbildības saistības izpildlšana iestājas pret biedru tikai sabiedrības darbību izbeidzot, lai apmierinātu sabiedrības kreditorus.
oai rīkojumā Senāts bija norādījis arl uz Sen. CKD 34/2841.
spriedumu. Minētā spriedumā Senāts ir paskaidrojis, ka prasīt
piemaksu no biedra var arl pie galīgas norēkināšanās ar izstājušos biedru (Not. par koop. sab. 20. р.). Apgabaltiesa savā
spriedumā norāda, ka šis Senāta paskaidrojums neesot piemērojams konkrētā lietā, jo atbildētājs pats neesot izstājies no sabiedribas. Apellācijas sūdzībā atbildētājs paskaidro, ka viņš
по sabiedrlbas ticis izslēgts. Jautājumā par papildu atbildību
pie galīgas norēķināšanās ar sabiedrību, izslēgta biedra stāvoklis ne ar ко neatšķiras no izstājušos biedra stāvokļa. Nākot
pie pretēja slēdziena, apgabaltiesa ir nepareizi iztulkojusi Not.
par кобр. sab. 20. p. Nav pamatots arī apgabaltiesas aizrādi-
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jums uz to, ka galīgs norēķins vēl nevarētu tikt izdarīts, jo praslba pret sabiedrlbas bijušiem pārvaldes organiem, kuru rīcibas
dēļ cēlušies zaudējumi, vēl nav izšķirta. Šim apstāklim konkrētā gadījumā nav izšķirošas nozīmes, jo pēc prasltājas statūtu 47. § zaudējumi, kas cēlušies no valdes, padomes vai revīzijas komisijas loceklu nepareizas rīcības vai nolaidības, jāmaksā visiem solidāri, bet viņu iemaksāto vai no viņicm piedzīto naudu izlieto to kapitālu papildināšanai, no kuriem zaudējums norakstīts, vai arī atdod biedriem, kuri kādu dalu samaksājuši saskaņā ar minētā § noteikumiem.
(1936. g. 25. septembra / 30. oktobra spr. Nr. 1217. Rūjienas kr.-aizd.
s-bas pr. 1. pr. Taubi.)
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364.
Caurlūkojusi Senāta virsprokurora 1936. g. 21. aprīļa
iesniegumu, tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumus, vai
Notāriāta nolikuma 360. un 361. pantā paredzētā zemes grāmatu
akta izdošana ir obligātoriska un vai Iīdz ar lūgumu par korroborāciju ir jāiesniedz Notāriāta nolikuma 369. p. 2. pkt. pielikumā paredzētā kancelejas nodeva par zemesgrārnatu akta
izsniegšanu, resp. sagatavošanu, izklausījusi virsprokurora atzinumu, Senāta apvienotā sapulce a t г о d :
Saskaņā ar šā Not. nol. 364. panta tagadējo rcdakciju
„360.—363. p. minētos zemes grāmatu aktus, to norakstus un
zemes grāmatu nodalas priekšnieka lēmumu norakstus izdod,
uzrakstus taisa un pavēstes izsūta ne citādi, kā pēc visu 369.
pantā norādīto nodevu samaksas". No tā neapšaubāmi izriet:
1) ka jautājumā par Not. nol. 369. p. norādīto nodevu samaksu
likumdevējs netaisa kādu starplbu starp zemes grāmatu akliem, to norakstiem un zemes grāmatu nodajas priekšnieka lēinumu norakstiem. Attiecībā uz visiem šiem norakstiem ir
spēkā viens un tas pats 364. p. noteikums, ka viņus izdod un pavēstes izsuta ne citādi, kā pēc visu attiecīgo nodevu samaksas;
2) ka ja šī nodeva nav samaksāta, tad arī minētos dokumentus,
Oeizņemot arī zemes grāmatu aktu, neizdod un neizsūta.
Nckur likumā nav aizrādīts, ka gadījuma, ja attiecīga nodcva par v ē l n e i z d o t u norakstu nav samaksāta, tad viqa
bOtu piedzenama bezstrīdu kārtībā kā valsts nodevas. Jau no
I.I izriet, ka piespiest cilvēku oemt zemes grāmatu aktu, ja
viiiš pats to negrib, nevar, bet ņemt no viua attiecīgu nodevu
i •.11 zemes grāmatu aktu, neizdodot šo aktu, pēc pastāvošā
16 I. i>. arī nevar.
Pastāv doma (sk. Ticsl. niin. rakstu), ka Not. nol. 360. un
Ihl j). paredzētā zemes grāmatu akta izdošana un sanem-
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šana ir obligātoriska tamdēļ, ka zemes grāmatu akta s a s t ā d ī š a n a un i z s n i e g š a n a i e i e t
korroborācij a s p r o c e d ū r ā . Šāds slēdziens būtu pareizs, ja zemes
grāmatu akta izsniegšana atrastos tādā ciešā sakarā ar pašu
korroborāciju, ka sadalīt tos divās stadijās nevarētu. Tomēr
iāatzīst, ka tāda cicša sakara nemaz nav, un zemes grāmatu
akta sastādīšanu un izsniegšanu netikai varētu pilnīgi pielīdzināt tiesas sprieduma noraksta vai izpildu raksta izsniegšanai,
kādos gadījumos no paša lūdzēja atkarājas saņemt sprieduma
norakstu vai izpildu rakstu (CPN 820. un 1052. р.), bet pats likums (364. p.) atdala un atšķir šo pēdējo izsniegšanas stadiju
no pašas korroborācijas.
No Not. nol. 340. p. un 352. p. satura skaidri izriet, ka к о г r o b o r ā c i j a s i z d a r ī š a n a i ir vajadzīgi zināmu nosacīJumu ievērošana no paša l ū d z ē j a (340. р.) по vienas puses
un no zemes grāmatu nodalas p r i e k š n i e k a (352. р.) по
otras, pie kam jautājums par zemes grāmatu akta izgatavošanu
un izsniegšanu šinī stadijā nemaz nav aizskārts. Pati korroborācija ir pavisam atsevišķa tiesāšanas stadija, kura sākas no
lūguma izdarīt korroborāciju (Not. nol. 340.) un beidzas ar Zeines grām. priekšnieka pozitīva lēmuma ierakstīšanu zemes
grām. reģistrī (Not. nol. 356. р.). Zemes grāmatu akta (360. р.),
kā arī priekšnieka lēmuma noraksta izsniegšana (357. p.) ir jau
zināmā mērā izpildīšanas
stadija, un šādu
dokumentu
izsniegšana vai neizsniegšana lūdzējam
neatrodas
nekādā ciešā
sakarā ar pašu
korroborāciju;
jautājums
par šādu norakstu izsniegšanu lūdzējiem vai neizsniegšanu nemaz neiespaido jau izdarītu korroborāciju.
Ka
tiešām jautājums par zemes grāmatu akta izsniegšanu nernaz nav saistīts ar pašu korroborāciju un neietilpst pašā korroborācijas proccdūrā skaidri redzams no Not. nol. 340. p. 3.
punkta, kur aizrādīts, ka lldz ar lūgumu izdarlt korroborāciju
lūdzējam jāiesniedz bez 340. p. 1. un 2. punktos minētiem dokumentiem, vēl 369. p. 1. p u n k t ā norādītās nodevas, tas ir
Civīllik. 3012. p. norādītās nodevas, bez kādu nodevu iesniegšanas izdarīt korroborāciju nevar. Turpretim Not. nol. 369. p.
2. p u n к t ā paredzētās kancelejas nodcvas pēc takses iesniegšana atkarājas no paša liīdzēja un по tā apstākla, vai vipš grib
dabūt zcmcs grāmatu aktu vai zcmes grāmatu nodalas priekšnieka lēmuma norakstu vai ne, un taisni tamdēl Not. nol. 340. p.
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3. punktā par šīm kancelejas nodevām nemaz nav teikts. Сле
за sakarā ar to arī Not. nol. 364. p. tieši aizrādlts, ka 360.—363.
pantos minētos a) zemes grāmatu aktus, b) to norakstus un c)
zemes grāmatu nodalas priekšnieka lēmumu norakstus izdod,
uzrakstus taisa un pavēstes izsūta n e с i t ā d i kā pēc visu
369. p. norādīto nodevu samaksas. Arī pēc CL 3002. p. korroborācija pastāv iekš tam, 1) ka aktu ieraksta (ingrosē) zemes
grāmatās un 2) ka izdod sevišķu apliecību par izdarīto korroborēšanu vārda šaurākā nozīmē. Tā tad šis likuma pants sadala korroborāciju plašā nozīmē divās dalās, no kuras pirmā
pastāv no akta ierakstīšanas (ingrosācijas) zemes grāmatās
(korroborācija šaurākā nozīmē), pēc kam par šo j a u i z d а r ī t o k o r r o b o r ā c i j u vai ingrosāciju izdod a t s e v i š ķ u
a p 1 i e с I b u. Tā tad apliccība tikai pierāda vai apliecina, ka
korroborācija jau izdarīta.
1889. g. novelas 1890. g. izdevumā (Gasmans un Nolkens
357. lp.) paskaidrots, ka šī 3002. panta terminologija (ingrosācija un korroborācija) nav pareiza un nemaz neatbilst pirms
reforrrias laikā pastāvošai praksei, jo zem ingrosācijas bija saprotama ķ 11 u t i e s ī b u aktu apstiprināšana, bet zem korroborācijas visu citu aktu apstiprināšana. Tagad, kad nckāda
atsevišķa apliecība nav izdodama, 3002 panta 2. punktam visp.īr nav nozīmes un paliek tikai 1. punkts, kas aizrāda, ka korroborācija šaurākā nozīmē pastāv iekš tam, ka aktu ieraksta
publiskās zemes grāmatās, t. i. zemes grāmatu reģistrī, bet ka
zcmes grāmatu akta kā prasījuma akta izdošana atvietotu
3002. pantā minēto apliecību un sevišķi kā korroborācija pastāvētu zemes grāmatu akta izdošana — tādu slēdzienu taisīt nevar. Jāņem vērā, ka arī tanī laikā, kad zemes grāmatu iestāde
Izdevusi 3002. p. 2. punktā minēto aplieclbu, kura tagad zaudējusi visu savu agrāko nozīmi — tomēr
zeincs grāmatu
aktu
kā p r a s ī j u m u
dokumentu
Vlenmēr izdeva, jo 3002. p. minētā
apliecība
nevarēja, saprotams, atvietot zemes grāmatu
aktu kā prasi.iiiiiia dokumentu, piem. kā kīlas aktu. Tamdēļ CL 3002. p.
iii neattaisno ieskatu, ka zemes grāmatu akta izdošana ietilpst
i korroborācijas proccdūrā un sevišķi, ka zemes grāmatu
Bkta izdošana būtu tik cieši saistīta ar pašu korroborāciju, ka
bez Ui izdošanas korroborācija biitu atzīstama par neizpildītu

Notariata nolikimis

— 122 —

un par nepabeigtu. No Not. nol. 357., 360. p. teksta un satura („par lēmumicm, а г kuriem nolemts i z d a r ī t k o r r o b о г ā с i j u, netiek ziņots" . . ; „ p a r t ā d a s k o r r o b o r ā c i j a s i z d a r l š a n u , ar kuru nodibināta jauna tiesība,
lūdzējam izdodams zemes grāmatu akts, kas sastāv no tā dokumenta noraksta, u z к u r a p a m a t a i z d a r ī t a k o r r о b о r ā с i j a") — skaidri redzams, ka zemes grārnatu akta
izdošana nemaz neietilpst pašas korroborācijas p r o c e d u r ā
un var būt daudz gadījumu, kur par i z d a r ī t o k o r r o b o r ā с i j u tomēr nekāds zemes grāmatu akts nav izdodams, kā
tas redzams no Not. nol. 360. р., kur tieši aizrādīts, ka zemes
grāmatu akts lūdzējam izdodams t i к a i t a d, kad ar korroborāciju nodibināta jauna tiesība.
Pastāv arī doma, ka zemes grāmatu akta izsniegšana un
akta s a ņ e m š a n a rēgulēta ar publiskām tiesībām un zemes grām. akta s a ņ e m š a n a esot lūdzēja subjektīva
publiska tiesība, kura pieder pie neatteicamām tiesībām (unverzichtbare Rechte). Uz to jāaizrāda, ka saskaņā ar Not. nol.
364. p. netikai zemes grāmatu aktu izsniegšana un saņemšana,
bet arī t о n о г а к s t u, kā arī zem. grām. nod. priekšnieka
l ē m u m u n o r a k s t u izsniegšana un s a ņ e m š a n a notiek u z v i e n a un t ā p a š a l i k u m a p a m a t a un
tamdēl visos šinīs gadījumos mums ir lieta ar lūdzēju s u b j e k t ī v ā m p u b l i s k ā m t i e s ī b ā m . Arl pēc CPN notcikumicm, kuri arī piedcr pic p u b 1 i s к ā m t i e s ī b ā m,
izpildu rakstu un spriedumu norakstu izsniegšana un saņemšana notiek uz publiska likuma pamata un pašam izpildu rakstam,
kas izdodams Latvijas suvcrēnās tautas vārdā un pēc kura
visām iestādēm un personām uzdots sniegt tiesu izpildītājam
pienācīgo palīdzību pie sprieduma izpildīšanas — ir neapšaubāmi publisks-tiesisks raksturs; tomēr viņa saņemšana vai nesaņemšana pilnīgi atkarājas no kreditora piedzinēja gribas.
Tas pats sakāms attiecībā uz tiesu spriedumu un lēmumu izdošanu un saņcmšanu. Beidzot jāaizrāda, ka pēc agrākās, vēl
krievu laika prakses zemes grāmatu akta sauemšana nekad
nebija obligātoriska un lai grozltu šo agrāko praksi nekāda pamata nav.
Aiz minētiem apsvčrumiem Senāta apvienotā sapulce
п о 1 e m j : atzīt, ka uzstādītais jautāiums izšķirams noraidoši.
(Sen. Apvien. Sap. 1936. g. 8. okt. spr. Nr. 13.)
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Dzelzceļu starptautiskā konvencija preču pārvadašanai
(Lkr. 26-74).
Pretēji atbildētāja domām, Bernes konvencijas CIM 31. p.
4. S (Lkr. 26/74) ncmaz nenosaka, ka „dzelzsceļš ncatbild, ja preces iztrūkums varēja notikt rīisas dēļ". Minētais 4. § paredz
gadījumu, kad „prece nozaudēta pavisam", kas šajā lietā nemaz
nav bijis. Tiesu palāta jau ņēmusi vērā 31. p. 1. § noteikumu,
kas vienīgi ir piemērojams runā esoša gadījumā un proti atzīstot dabiskā iztrīīkuma vērtību \% apmērā, saskaņā ar 1. §
lit. „b". Dzelzcela launam nodomam vai nolaidībai ir nozīme
tikai tad, ja prasltājs, pierādot šādus apstāklus, prasa zaudējumu pilnos apmēros līdz 29., 32., 35. p. paredzēto rnaksimālo
summu dubultiem apmericm (36. р.); tā tad uz 31. p. nupat norādītais 36. p. vispār neattiecas. Pēc 31. p. skaidrā teksta,
Dzelzcela atbildība nemaz neaprobežojas ar viņa [auno nodomu
vai nolaidību vien.
(1936. g. 28. okt5bfa spr. Nr. 779,
I )/cl/ce|u virsvaldi.)

Mozebacha pr. 1. pr. Latvijas
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Dažadi tirdzniecības tiesību jautajunii.
1) Ja P. arl uzskatītu par aptiekas pārzini, kuram bija
tiesība rīkoties aptiekas īpašnieka vārdā, un aptitkas īpašniekam bija saistoša pārziņa rlcība p r e č u i e g a d ā š a n ā ,
neatkarīgi no tā, vai viņam bija attiecīga pilnvara vai ne, tad
tomēr Р., kā aptiekas pārzinis, gan varēja iepirkt un pārdot
preces, bet kā pārzinim viņam nebija tiesības izdot vekselus
aptiekas Ipašnieka vārdā, jo šādai darbībai vajadzīga spcciāla
pilnvara, bet parastā tirdzniecības pilnvara neietver tiesību izdot vekselus (sal. Prof. A. Lēbera Tirdzn. tiesību pārskats
§ 35, IV prod.).
(1936. g-. 30. okt. spr. Nr. 1498, Seliga un с pr. I. pr. Daugavpils paŠvaldlbu.)

2) Uz viuas norādīto lietas apstākļu, partu sarakstes un
liecinieku liecību pamata un aiz viņas paskaidrotiem iemesliem
Tiesu palāta, pievienojoties apgabalticsas sprieduma motīviera,
konstatējusi: 1) ka 1930. g. 22. septembrī parti noslēguši h'gumu, pēc kura prasītāja apņēmusies piegādāt atbildētājai 2000
kg diegu 2/36, un 8000 kg diegu 2/52, un proti sākot ar 1930; g.
novembrl ik mēnesi pa Уз dalu (t. i. laikā no 1930. g. novembva
līdz 1931. g. janvārim); 2) ka pirmā partija — 2000 kg (īstenībā 2012 kg) tikusi piegādāta laikā (proti oktobrī un novcmbra
sākumā) par summu £ 798.11.9; 3) ka atbildētāji par šo partiju samaksājuši (ar čeku un ar akceptu) £ 718.18.4; 4) ka tāpēc atbildētāji par minēto partiju palikuši parādā £ 79.13.5, t. i.
jau uz novembri atradušies nokavējumā; 5) ka prasītāja 27.
novembrī piegādājusi Rīgā vēl 237,6 kg pēc faktūras Nr. 652
par £ 95.4.6; 6) ka atbildētāji, nepieņemot daļu no pirmās partijas (proti 30,1 + 111,5 — 141,6 kg) pēc faktūrām Nr. 645,
652, par £ 157.19.6 atradušies arī pieņemšanas nokavējumā;
7) ka atbildētāji ar savu 1930. g. 8. decembra tēlegrammu, t. i.
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vēl p i r m s vispārējā piegādāšanas termiņa notecējuma, pieprasījuši prasltājai, vai lldz 15. decembrim varētu viņiem piegādāt 2500 kg, uz ко prasītāja tēlegrafisiki 9. decembrī atbildējusi, ka 1800 kg varēšot piegādāt tūliņ, bet tālākos 500 kg
„anschliessend" (t. i. drīz pēc tam); 8) ka atbildētāji, nenogaidot minētā termiņa iestāšanos, ar savu 11. decembra 1930. g.
vēstuli paziņojuši prasītājai, ka viņi, atrodot, ka prasītāja neesot ieturējusi piegādāšanas termiņus, atsakoties no diegu pieņemšanas; 9) ka prasītāja savā 1930. g. 26. decembra vēstulē
atbildējusi atbildētājiem, ka viņa neakceptējot atbildētāju vienpusīgo atkāpšanos no līguma un pastāvot uz preču pieņemšanu
un to nomaksu, pie kam prasītāja atsaucas uz vēstulei pielikto
„vācu vilnas kārsēju xm vērpēju biedrības pārdošanas un piegādāšanas noteikumu" 2. § 7., 9. rindkopām; 10) ka pēc „noteikumu" 2. § pārdevējs nav spiests pirms pilnīgas samaksas izdaiit tālākus piegādājumus. Minētie Tiesu palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc
pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt visi atbildētāju paskaidrojumi kasācijas sīidzībā, kuros viai apstrld Tiesu palātas
konstatčjumu pēc būtības, un it sevišķi apstrīd tā apstākla konstatējuma pareizību, ka atbildētāji bijuši maksāšanas im arī
preču pieuemšanas nokavējumā. No saviem minētiem konstatējumicm Tiesu palāta varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētājiem nebija tiesības vienpusīgi atkāpties no līguma un ka viņiem tāpēc bija jāatlīdzina prasītājai zaudējumi, kas tai cēlušies no tā, ka atbildētāju nepieņemtās preces tikušas pārdotas
izsoles celā zernāk par norunātām pirkuma cenām, kā arl zaudējumi, kas cēlušies no to preču daudzuma cenu krisanas, kas
atbildētājas atteikšanās dēl nav tikuši piegādāti un tāpēc palikuši neapmaksāti. Noteikumu 2. § (1. dalā) dod pārdevējam
ticslbu neizdarīt tālākus piegādājumus pirms iepriekšējo partiju pilnīgas apmaksas. Tālāk, 2. § savā 2. daļā nosaka, ka
pircējs, kas neievēro norunāto termiņu, atrodas nokavējumā, ar
ко pārdevējs iegūst visas no pircēja nokavējuma izrietošās tiesības, un bez tā vēl tiesību pirms diegu nosūtīšanas praslt pirkuma cenu par tālākiem piegādājumiem pēc tckošiem līgumiem.
Ik'idzot, 2. § 2. daļa aizrādīts, ka savu gatavību nosūtīt diegus
pārdevējs deklarē pārsūtot pircējam rēķinu. Tā tad, vispirms,
piegādātāja gatavības deklarācija taisni rēldna piesūtīšanas
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formā neattiecas uz 2. § 1. dalā paredzēto pārdevēja tiesību apturēt tālāku partiju nosīītīšanu pirms iepriekšējo partiju nomaksas. Tāpēc vien jau pārdevējs no savas puses nenonāk
nokavējumā, ja viņš, aiz nupat minētā icmesla, tālākās partijas
nepiegādā, arī tad, kad viņš savu gatavību piegādāt tālākās
partijas nedeklarētu taisni ar rēķinu piesūtīšanu. Bez tam, šis
pēdējais pienākums jau pats par sevi atkrīt, jo, kā tas noticis
runā esošā gadījumā, pircēji pieprasljuši visas atlikušās partijas, uz reizi 2500 kg apmērā, vēl p i r m s termiņa, un prasītājs
nekavējoties notcikti i z t e i c i s (savā 1930. g. 9. deccmbra
Iēlegrammā) g a t a v ī b u piegādāt tūliņ 1800 un drīz pēc tam
(„anschliessend") tālāku dalu (500 kg), bet pircēji, nenogaidot
šo daudzumu piegādāšanu, 11. decembrī (t. i. tāpat vēl p i r m si
piegādājuma vispārejā termiņa notecēšanas), paši vienpusīgi
jau iepriekš attcikušies no prcču pieņemšanas. Neatkarīgi no
tā, pārdevēja tiesība nenodot nopirkto mantu pircējam p i r m s
pilnas pirkuma cenas samaksas, paredzēta arī CL 3881. p. 2.
teik. Tas pats — saprotams — atticcināms arī uz atsevišķām
preču partijām, sukcesīvā piegādājumā: gan Tiesu palātas
norādītais spriedums (Cvingmaoa spried. krāj. 3. sēj. 642. Nr.
377/8. lp.) tieši neattiecas uz runā esošo gadījumu; tomēr no šā
sprieduma katrā ziipā redzams, ka arī atsevišķai partijai ir sava
patstāvīga nozīme un ka pārdevējam ir tiesība prasīt attiecīgo
pirkuma cenu par katru atsevišķu piegādāto partiju nekavējoties pēc tās piegādāšanas. Tāpēc Tiesu palātai bija pietiekošs
iemesls atzīt, ka nekāds sevišķs „brldinājums" no prasītājas
puses nebija vajadzīgs. Ar to atkrīt kasācijas 2. un 3. pkti.
Atbildētājs nenoliedz, ka pats 1930. g. 16. septembra līgums
(atbildētāja parakstītais pasūtījuma apstiprinājums Nr. 438)
tieši atsaucas uz minētiem noteikumiem: „Im ūbrigen erfolgt
die Annahme dicses Auftrages zu den Vcrkaufs — und Lieferungsbedingungen des Vereins deutscher Wollkāmmer- u.
Kammgarnspinner". Ja atbildētāji laikā nav painteresējušies
par šo noteikumu saturu, pirms viņi līgumu bija parakstījuši, tad
viņi pielaiduši nepiedodamu nolaidību un tāpēc nevar atsaukties
uz noteikumu nezināšanu, kuri uzskatāmi par līguma csenciālo
sastāvdalu; par atbildētāju maldību šajā ziņā, acīm redzot, ne-
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var but runas, un vel mazāk par kādu atvainojamu
Ar to atkrīt atbildētāju kasācijas sūdzības 4. pkts.

maldību.

(1936. g. 28. oktobj-a spr. Nr. 989, akc. sab. „C. G. Schon" pr. 1. prCimermaniem un c.)

ļfBļ9pjiqļu щ '09dBļ isnfipiBJļB nqisujd ES0iļjuqi>3dv (£
neesot atzīstami par slēgtās Latvijas mazsaimnieku savstarpējās apdroš. b-bas bicdriem aiz sekošicm iemeslicm: 1) ka viņi
neesot iesnieguši pieteikumu par viņu uzņemšanu apdrošin.
b-bā; 2) ka viņiem neesot darīti zināmi b-bas statūti un ar to
vien, ka atbildētāji pieteikuši savas ēkas apdrošināšanai minētā
b-bā, viņi vēl nccsot izteikuši gribu iestāties b-bā par biedru
un esot uzoemti vienpusīgi par apdr. b-bas biedriem, un 3) ka
neesot nozīmes tam apstāklim, ka atbildētāji parakstījuši apdrošināšanas pieteikumu, kurā bijis aizrādīts, ka atbildētāji vēlas apdrošināt ēkas uz b-bas statūtu un apdrošināšanas noteikumu pamata, jo parasti, apdrošinot ēkas, apdrošināšanas b-bas
neprasot iestāšanos par biedriem un statūtu pildīšana attiecoties uz apdrošināšanas objektiem. Nākot pie slēdziena, ka atbildētāji vienpuslgi uzņemti par apdrošin. b-bas biedriem, apgabaltiesa tomēr nav ņēmusi vērā, ka parakstot pieteikumu
ēku apdrošināšanai, kurā aizrādīts, ka apdrošinātājs vēlas apdrošināt ēkas uz b-bas statūtu noteikumu pamata, atbildētāji
tieši ir iztcikuši gribu padoties b-bas statūtu noteikumiem. Tā kā pēc statūtu 1. § b-ba var apdrošināt tikai biedru
mantu, tad, parakstot pieteikumu, atbildētāji līdz ar to ir izteikuši vēlēšanos, lai viņus uzņemtu par biedrības biedriem. Ja
arī b-bas statūtu saturs pie tam atbildētājiem netika tuvāk paskaidrots, tad pašu atbildētāju pienākums bija pieprasīt statūtus un tuvāk ar tiem iepazītics. Tas vien, ka b-bas agents
būtu paskaidrojis, pieņcmot apdrošinājuma pieteikumu, ka atbildētājiem v а г b ū t būšot jāiestājas par biedrības biedriem,
ncatņem nozīmi un spēku atbildētāju pieteikumā deklarētai
gribai. Ja aģents ir maldinājis atbildētājus, tad par to viuš atbild p.ersonīgi, bet tas vēl neatsvabināja apdrošinātājus no pie-
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nākuma iepazīties ar b-bas statūtiem. Ar to apgabaltiesa savā
spriedumā ir pielaidusi motīvēšanas nepilnību un nepareizību.
4

(1936. g. 24. scptembva spr. Nr. 1265, Latvijas mazsaimnieku savstarpējās apdrošināšanas s-bas likvidācijas komisijas pr. 1. pr. Paliepiem.)

4) Tiesu palātas sprieduma apcerējumi gan attaisno Tiesu palātas slēdzienu, ka starp Z. un atbildētāju pastāvējusi sabiedrība. Bet Tiesu palātas uzdevums bija, bez tam, noteikti
konstatēt, ka sabiedrība bijusi p i 1 n a tirdzniccības sabiedrība. Šajā ziņā Tiesu palāta vispirms pati nenoliedz, ka sabiedrībai nav bijis „kopējas firmas", t. i. firmas, kurā būtu ajzrādījums uz pilnu sabiedrlbu un uz pašu (otro) pilno biedru.atbildētāju. Pilna tirdzniecības sabiedrība taču ir f i r m a s
sabiedrība, kurai pie tam jābūt kā tādai attiecīgi rcgistrētai.
Bez reģistrācijas pilna sabiedrība, attiecībā pret 3. personām
(piem. atbildētāju), kā pilna sabiedrība vispār neeksistē, un 3.
persona uz pilnas sabiedrības esamību atsaukties nevar. Tiesu palāta arī nenoliedz, ka pašā līgumā nav aizrādīj'uma taisni
uz p i 1 n u sabiedrību. Nevar, no otras puscs, Tiesu palāta
arī atsaukties uz to, ka līgumā nav paredzēts, ka atbildētājs
būtu atbildīgs aprobežoti. Tiesu palātai nav tiesības iziet jau
a priori no atbildētāja solidārās atbildlbas, kas izrietētu vienīgi no pilnas sabiedrības esamības, bet citādi n a v prezumējama (CL 3335. р.). Tāpēc Ticsu palātai arl nebija loģiska pamata, a priori, uzskatīt par nodibinātu atbildētāja solidāru atbildību, trūkstot aizrādījumam uz tās ierobežojumu pašā līgumā — un nākt pie slēdziena par pilnas sabiedrības esamību.
Patiesībā Tiesu palātai bija vispirms
jānodibina,
pēc
visām pilnas sabiedrības pazīmem,
pilnas
sabiedrības
esamība un tad tikai Tiesu palāta varēja pārict uz jautājumu
par
atbildētāja solidāru
atbildību.
Jāpiczlmē,
ka prasltājs vispār nav lūdzis atzīt atbildētāju par solidāri
atbildīgu, bet gan atzīt atbildētāju par
1) uzņēmuma
zern firmas „B." līdzīpašnieku, un 2) par uzuēmurna (?) pilnu
biedru. Tiesu palāta pirmo petltumu nav apmierinājusi, bet
apmierinājusi tikai otro, atzīstot atbildētāju par „uzņēmuma
pilnu biedru"; šis formulējums pats par sevi jau ir absurds, jo

-
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par pilnu biedru var būt tikai pilnā sabiedrībā, bet ne kādā
„uzņēmumā". Nepareizi Tiesu palāta noraida domas, ka atbildētājs bijis Z. kluss biedrs, uz tā pamata, ka viņam piederējusi rīcības tiesība. Pati par sevi gan klusam biedram rīcības tiesība sabiedrībā nepieder, tomēr klusās sabiedrības eksistence nav izslēgta ar to, ka pašā līgumā klusam biedram
piešķirta arl — kopā ar firmas īpašnieku — rīcības tiesība:
sk. Staubs — kommentārs (II. izd.) pie Hgb 335. §, 25. piez.:
„Der Vertrag ist auch den manigfachsten Anderungen zugānglich. So kann der stille Gesellschafter zur Geschāftsfuhrung
berechtigt oder sogar verpflichtet sein". īstenībā, lieta taisni
grozās ap klusu sabiedrību, kuras kodols pastāv tieši uzoēmuma „finansēšanā". Ncnodibinot pilnas sabiedrības visas
citas pazīmes un tomēr atrodot, ka konkrētais līgums esot atzīstams par pilnas sabiedrības līgumu, Tiesu palāta pielaidusi
sprieduma motīvu nepilnību un nepareizību.
(1936. g. 23. sept. spr. Nr. 637, Vutmaņa pr. I. pr. Brunneri.)

5) Savu spriedumu Tiesu palāta dibina nevis uz Noteikumiem par kara stāvokli vai vispār uz ārkārtējiem valdības rīkojumiem, kas būtu attaisnojami ar ārkārtēju apstāklu esamību runā esošā gadījumā, bet vienīgi uz to, ka Muitas departamentam esot bijusi tiesība uzdot atbildetājas valdei izslegt
prasītāju n o
artela biedru skaita
saskaņā ar
1924. g. 29. februārī starp Finanču ministriju un atbildētāju noslēgtā l ī g u m a 22. p. Tomēr, kā aizrāda pati Tiesu palāta,
no 22. р., redzams vienīgi tas, ka Muitas departamentam tiesība pieprasīt atbildētāja biedru galīgu izslēgšanu n о d а г b ī b a s m u i t ā par sliktu uzvešanos un citiem disciplīnāriiarkāpumiem. Slēgt minēto līgumu un, galvenais, izpildīt to,
.itbildētājs var vienīgi savu statūtu robežās. Pēc statūtiem
(14. §) atbildētājam tiesība izslēgt savus biedrus, ja tie bez
pietiekoši svarīgiem iemesliem neizpilda savus pienākumus
pret а г t e 1 i, vai pārkāpj arteja statūtus un tā likumīgas

I

prasības, vai vispār kaitē arteja interesēm. Tā tad, vispirms,
„sliktā uzvešanās vai disciplīnārpārkāpumi" (līguma 22. p.)
lnitu par iemeslu izslēgt biedrus no b i e d r u s k a i t a tikai

Dažādi tirdzniecības
tiesību jautājumi.

130 —

tad, ja biedrs ar to kaitē arteļa
interesēm.
Izslēgt
biedrus arpus Šām robežām artelim nav tiesības un
izslēgšanu tas nevar attaisnot ar līguma
noteikumiem.
Prctēji Tiesu palātas domām, nekad nevar atzīt, ka izslēgt
biedru no d a r b ī b a s m u i t ā būtu tas pats kā izslēgt
biedru no a r t e l a b i e d r u s k a i t a . Pirmais izslēgšanas veids zīmējas uz līguma attiecībām starp arteli un Finanču ministriju, bet otrais izslēgšanas veids zīmējas vienīgi uz
statūtos noteiktām attiecībām starp arteli un biedriem kā tādiem. Otrkārt, abi izslēgšanas veidi atšķiras savā starpā ne
tikai pēc būtības, bet arī formas (kārtības) ziņā. Ar biedra
izslēgšanu no arteļa darbības muitā, biedram atņemta tikai
tiesība i e i e t m u i t a s r a j o n o s un izpildīt d а г b u
m u i t n ī с a s г a j о n ā, kā tas redzams no paša atbildētāja
iesniegtā raksta. Bet ar to b i e d r a
sabiedriskās
a t t i e c ī b a s p r e t p a š u a r t e l i nemaz nav aizskārtas, jo taču ārpus minētiem „rajoniem" biedrs, arteļa uzdevumā, varētu vēl darboties (statūtu 7. §). M u i t a s d e p a r t a m e n t s varetu prasīt biedru izslēgšanu vienīgi uz statūtu pamata un tikai statūtos paredzētā kārtībā (14. S), t. i.
pilnai sapulcei pieprasot paskaidrojumus но biedra un atklāti
balsojot. Atbildētājs pat neapgalvo, ka šī kārtība būtu tikusi
ievērota. Prasīt biedra kā tāda izslēgšanu no paša arteļa ārpus statūtiem M u i t a s d e p a r t a m e n t s katrā ziņā
nevar.
Aiz aprādītiem iemesliem Senāts atrod, ka Tiesu palāta
nepareizi identificējot biedra izslēgšanu no p a š a
arteļa
ar biedra izslēgšanu no d a r b ī b a s m u i t ā, un pieškirot
Muitas departamentam tiesību prasīt biedra izslēgšanu по artela, ārpus statūtos paredzētiem gadījumiem un ārpus statūtos paredzētās kārtības, pārkāpusi atbildētāja statfitus.
(1936. g. 30. jūlija spr. Nr. 1605, Ramana pr. 1. pr. „Muiias Artelis".)

6) Ar savu 1934. g. 12. septembra lcnuuiiii Muitas departaments, atsaucoties uz 1934. g. 29. februārī ar atbildētāju noslēgtā līguma 22. р., uzdevis atbiklctāja v а I d с i, i z s 1 ē g t
p r a s ī t ā j u n о a t b i 1 d ē t ā j a b i e d r u v i d u s. Pēc
minētā 22. p. Muitas valdei tieslba atbildStāja biedru izslēgt
„no darbības muitā" par „sllktu irzvešanos... vai citiem
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disciplīnāriem pārkāpumiem". Tomēr toreiz Muitas departaments resp. Finanču ministrs ticšu lēmumu taisni par prasītāja izslēgšanu no „darbības muitā" nav taisījis, bet tāds ticis taisīts, pēc prasītāja paskaidrojumiem Tiesu palātas 1935.
g. 19. decembra sēdē, tikai 1935. g. 10. septembrī (t. i. jau pēc
prasības celšanas) un pie tam prasītājs to pārsūdzējis un šis
lēmums pat ticis atcelts Senāta administrātīvā departamentā,
ко nenoliedz arī atbildētājs. Tā tad palick tikai Muitas departamenta 1934. g. 12. septembra lēmums, ar kuru tas uzdevis
atbildētāja v а 1 d e i izslēgt prasītāju no atbildētāja b i e d r u s к a i t a, bet nevis no atbildētāja „darbības muitā". Ja
nu Muitas departaments šo savu lēmumu nav taisījis un tāds
lēmums vispār, juridiski, nceksistē, tad jau pašam par sevi
1934. g. 12. septembra lēmumam nav nckāda pamata. Pēc
atbildētāja statūtu 40. § v a l d e l n a v t i e s ī b a s
izs l ē g t b i e d r u s . Tāpēc valdei kā tādai nebija tiesības
Muitas departamenta lēmumu izpildīt. Pilnai sapulcci tādas
tiesības gan ir, bet tikai icvērojot statūtu 14. § noteikumus, t. i.
uzklausot biedra paskaidrojumus un aizklāti balsojot. Atbildčtāja nenolicdz, ka šādi noteikumi nav tikuši ievēroti. Tāpēc prasītājam bija likumīgs pamats prasīt, lai tiesa valdes un
pilnsapulces lēmumus atceltu. Gan Iekšlietu ministram uz
1919. g. 11. fcbruāra Noteikumu par kara stāvokli 17. р. „а"
pkt. pamata (Lkr. 49) tiesība dot rīkojumus par „biedrību
dzlves ierobežojumu". Bet šajā lietā apstrīdāmo lēmumu taisījis nevis Iekšlietu ministrs, bet gan Muitas departaments.
Qan Tieslietu ministram vai kooperātīvu revīzijas padomei ir
tieslba atcelt biedrību organu loceklus, bet nav tiesības tieši
izslēgt bicdrības biedrus (1932. 29. maija Noteikumu 2. р.;
Lkr. 146). 1934. g. 8. jūnija Noteikumi (Lkr. 159) nav šajā lietā
piemērojami jau tāpēc vien, ka Muitas artela darbinieki ncatrodas valsts vai pašvaldības dienestā.
(1936. g. 50. jūlija spr. Nr. 1604, Vītoliņa pr. 1. pr. „Muitas Artelis".)

7) Prasītāja līīgusi picdzīt viņai par labu no atbildētāja
pēc obligācijas Ls 20.000 ar %. Tiesu palāta, atceļot apgahaltiesas spriedumu, prasību atraidljusi. Tiesu palāta konstatējusi, 1) ka atbildētājs runā esošo obligāciju 1929. g. sākumā iesniedzis Rīgas Uniona bankai kā drošību firmai
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„E. A. B. un Ко" atvcramam labības lombarda kreditam
Uniona bankā, pie kam iepirktā labība skaitījusies kā rokas
ķīla, bet minētā obligācija tikai kā papildu drošība; 2) ka
Uiiiona banka, kā pirmā ķīlas ņēmēja, obligāciju pārķīlājusi
Latvijas bankai kā nodrošinājumu Latvijas bankas galvojuma
raksticm Rīgas Uniona bankai; 3) ka saskaņā ar firmas „B. un Ко" norunu ar atbildētāju
obligācija pēc
labības konta izbeigšanas bijusi atdodama
atbildētājam;
4) ka prasītājai
bijis zināms, ka
obligācija
atradusies Rlgas Uniona bankas rokās uz ķīlas tiesību
pamata: 5) ka saskaņā ar liecinieka B. liecību labības konts
Uniona bankā ticis slegts apm. 1931. gadā un tā tad Uniona
bankai neesot prasījumu pret firmu „B. un Ко" pēc darljumiem, kuru nodrošinājumiem dota runā esošā obligācija. Izejot no šādiem konstatējumiem, Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka prasītāju ncvarot uzskatlt par labticīgu obligācijas
turētāju, jo saskaņā ar CL 1480. p. ar pirmās ķīlas ņēmējas
— Uniona bankas — ķīlas tiesību izbeigšan'os izbcidzoties arī
prasītājas, kā pārķīlājuma ņēmējas, ticsības. Tiesu palāta
tādēļ prasību atraidījusi.
Savā kasācijas sudzībā prasltāja apstrīd Tiesu palātas
konstatcjumu, ka firmas „B. un Ко" parāds Uniona bankai esot
samaksāts. Pēc prasītājas domām, Tiesu palātas konstatētā
labibas konta s 1 ē g š а и а Uniona bankā taisni pierādot, ka
šai bankai ir prasījumi pret minēto firmu; ja parādu samaksā,
tad banka klienta kontu i z b e i d z 0 t, ja turpretim klients
nemaksā aizdevuma procentus vai neatmaksā aizdcvuma kapitāla noteikto dalu, tad banka klienta koiitu slēdzot. Šie
prasītājas paskaidrojumi nav parcizi. Konta s 1 ē g š а п а
nebūt nav uzskatāma par parāda pastāvēšanas tiešu pierādījumu, jo konta slēgšana var nozīmēt kā to, ka zināms konts
ticis slēgts un prasījuma sumina tikusi pārnesta uz citu kontu,
kā arl to, ka parāds ticis samaksāts. Tā tad Tiesu palātas
konstatētais konta s 1 ē g š.a n a s fakts pats par sevi neapgāž viņas uzskata pareizību, ka firmas „B- un Ко" parāds
Uniona bankai ticis segts.
(1936. g. 29. maija / 11. jūnija spr. Nr. 1231, Latvijas bankas pr. 1. pr.
Rozīti.)
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8) Apgabaltiesa, apsverot liecinicku dotās lieclbas un
partu paskaidrojumus, aiz vinas paskaidrotiem iemesliem
konstatējusi, ka 1934. g. vasarā, kad prasītājs nācis pēc atlīdzības summas, atbildētājas direktors apstrīdējis tikai tās артеги un piedāvājis prasītājam pusi — Ls 400, un ka atbildētāja
nav pierādījusi, ka viņai ar ugunsgrēka nepieteikšanu Visp.
ugunsapdroš. noteikumos paredzētā laikā bīitu cēlušies kādi
zaudējumi. Šādi apgabaltiesas konstatējumi, kā arī viņas slēdzieni jautājumos par liecinieku liecību saturu, ticamību, nozīmi un Iiecinieku uzticamību, attiecas uz lietas faktisko pusi
un nav tāpēc pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt visi
atbildētājas paskaidrojumi kasācijas sūdzībā, kuros tā apstrīd minēto apgabaltiesas konstatējumu un slēdzienu pareizību pēc būtības un по sava viedokla apsver, analizē un
kritizē liecinieku dotās liecības, aizrādot uz viņu pretrunu
savā starpā. No saviem minētiem konstatejumiem un slēdzieniem apgabaltiesa varēja nākt pie atzinuma, ka nav
svarīgs un nav izšķirošs tas apstāklis, ka prasītājs nav
3 dienu laikā a die scientiae un nav taisni rakstiski paziņojis
atbildētājai
par notikušo tigunsgrēku. īstenlbā atbildētāja
par to bija dabūjusi zināt jau citā ceļā, bet parti minētiem
apstākliem nav piešķīruši izšķirošu nozīmi, cc|ot iebildumus
vienīgi pret prasījuma apmēru un pat iemaksājot Ls 400,—
к ā d а 1 и по pieprasltās atlldzības summas. Vispārējos noteikumos paredzētā kasātoriskā klauzula iztulkojama visšaurākā nozīmē un tā piemerošana t a g a d ē j ā lietā tieši
runātu pretim lietas apstākliem, kur atbildētājai jau bez kāda
rakstiska pieteikuma ugunsgrēka fakts bija zināms (sk.
Sen. CKD 33/1233; 35/88), kādēļ šajā lietā kasātoriska klauzula nebūtu savienojama
ar apdrošinājuma lietās piemērojamo augstākās uzticības principu. Uz vispārējā pamata
apdrošinājuma nēmejam (CL 4362. р.), kas nav nekavējoties
pazinojis apdrošinātājam
par notikušo
apdrošinājuma
gadījumu,
jāatlīdzina
pēdējam
tikai visi
zaudējumi,
bet,
ka
apdrošinātājam
būtu
tiesība
katrā
ziuā
vienpusīgi atkāpties no līguma, to CL 4362. p. neparedz. Kā apgabaltiesa konstatējusi, atbildētāja zaudējumu
faktu un apmēru nav pierādījusi. Nākot pie slēdziena,.
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ka atbildētājai konkrētos lietas apstāklos nebija tiesības atsaukties uz Visp. apdroš. noteik. 31. § paredzēto kasātorisko klauzulu, un uz šā pamata atkapties no līguma, aiz
tā iemesla, ka prasītājs nav izpildījis 30. § „b" noteikumus,
apgabaltiesa nav pārkāpusi likumu. „Apdrošin. pieteikumā
priekš ēkām" nav paredzēts jautājums, vai runā esošais šķilnis (сарай) vai zeme, uz kuras tas atrodas, būtu iznomāti,
bet gan tikai jautāts, vai ēka atrodas uz paša (apdrošinājuma nemēja) vai uz nomāta gruntsgabala; uz šo jautājumu
prasītājs atbildējis „собств. земля", t. i. uz paša zemcs. Ja
apdrošinātājam būtu kāda intcrese zināt, vai apdrošinājuma
ņēmējs pašu zemi ir i z nomājis, tad apdro.šinātājam bīitu
„pieteikumā" (aptaujas sarakstā, anketā) jāparcdz attiecīgais
jautājums. Pieteikuma paraugu taču sastāda p a t s а р d r o š i n ā t ā j s . Šādam pieteikumam vispār ir tā nozīme, ka
apdrošinājuma ņēmēju nevar apvainot, ja viQŠ nedod ziiļas, kuras aptaujas raksts neparedz (Loebers, Tirdz. tics. pārskats,
240. § I 3, 440. lp.). Tāpēc, ja arī vēlāk izrādltos, ka ēka
(šķūnis) apdrošinājuma noslēgšanas laikā bij'usi iznoraāta, tad
tam izšķirošas nozīmes nav. Visp. apdr. noteikumu 17. § с
ievietots nodal. „VI Bīstamības palielināšana" un tā tad
zīmējas tikai uz p ā r m a i ņ ā m apdrošiiiatas mantas stāvoklī, kas notiek jau p ē c apdroš. līguma noslēgšanas.
Tāpēc 17. § с uz runā esošo gadījunui nemaz ncattiecas,
un uz viņu atbildētāja nevar atsaukties. Ncmaz nav nozīmes lietā, kādā stāvoklī atrastos t. s. „dzīvojamā ēka", kas
apdrošināta a t s с v i š ķ i par Ls 200, jo šī cka nav sadcgusi
un par viņu tā tad prasītājs atlīdzlbu neprasa. Tāpēc
pilnīgi atkrīt arī lietā iesniegtā fntografi.ia, kas, kā atzīst
pati atbildētāja, nemaz neatticcas u/. runā esošo šķinii. Atbil-

dētājas minētiem spriedumiem uav izšķirošas nozlmes, jn tur
paredzētie lietas apstākļi pa daļai nesedzas ar tagadējās lietas
apstākļiem, pa daļai (piem. Cviiiginai.Ki spr. krājuma VII 1416,
1418) notikuši tajā laīkā, kad nebija vēl nodibiuajies modernais uzskats (sakarā ar Vācijas uii Šveices 1908. g. izdotiem Hkumiem par privalapdrošinājuma līgumicm)
par
apdroš. līguma īsto raksturu ни nozīmi un par to, ka, ekonomiska līdzsvara uzturēšaiiai, likumu piemērojot, šaubu
gadījumā apdrošinājuma līgunia notcikumi jāiztulko ekono-
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miski vājākai pusei par labu. Aiz aprādītiem iemesliem
Senāts atrod, ka apgabaltiesa, gala slēdziena ziņā nav pārkāpusi likumu.
(1936.g. 11. jfinija spr. Nr« 1098, šerska pr. I. pr. Pirmo apdrošināŠanas s-bu.)
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Tiesu palāta uz viņas norādīto lietas apstāklu pamata un
aiz viņas paskaidrotiem iemesliem konstatējusi, ka inaksātnespējīgam parādniekam P. bijuši savi līdzekļi, bet savās veikala operācijās viņš rīkojies caur savu nepilngadīgo dēlu Eriku, ar n о 1 īī к u noslēpt savn fsto inantas stāvokli no kreditoriem un ar to pielaidls l a u n p r ā t ī b u
savā rīcībā. Šādi Tiesu palātas konstatējumi nav kasācijas instancē pārbaudāmi. Ar to atkrīt sEdzētāja paskaidrojumi
viņa kasācijas sīīdzlbā, kuros tas apstrīd minSto Ticsu palātas
konstatējumu pareizlbu pēc būtības. No saviem konstatējumiem Tiesu palāta varēja nākt pie sava gala slēdziena
par to, ka sūdzētāja maksātnespcja atzlstama par launprātīgu. Tiesu palāta šajā ziņā taisni rlkojusies saskaņā ar
Senāta CKD 34/217, jo Tiesu palata notelkti uzsver taisni sūdzētāja launo nodomu viņa rldbS.
(1936. g. 23. septembfa spr. Nr. 696, Podiijn maksātnesp. 1.)

— 137 —

1916. g. 3. julija likiinis par tirdzniecības un rupniecības
uzoēmumu pāreju uz līguinu patnata.
Prasītājs cēlis prasību pret Teodoru S. un viņa māti Lizeti Š. pēc 4 vekseļiem, kopsummā Ls 925,—, kurus savā laikā
(1931. g. 19. martā un 26. jūnijā) izdevis firmai „Thermo"
„T. Š. apavu fabrikas" īpašnieks Teodors $., aizrādot, ka
firma „T. Š. apavu fabrika" pārgājusi atbildētājas Lizetes Š.
īpašumā, kādēļ, saskaoā ar 1916. g. 3. jūlija noteikumu par
tirdzn. un rūpn. uzoēmumu pāreju 12. un 14. pantu, par minēto parādu s o l i d ā r i atbildīga arī vekseldevēja māte
Lizete Š. Miertiesnesis noraidījis prasību, atrodot, ka Teodora Š. apavu fabrika 1932. g. 2. maijā pārgājusi viņa tēva
Ernesta Š. īpašumā, un ka Lizete Š. uzņēmumu ieguvusf
pēc sava vīra Ernesta š. nāves rnaritošanas celā, daloties
ar pārējiem mantiniekiem, un ka tamdēļ tā nav atbildīga
uz 1916. g. 3. jūlija lik. paraata par Teodora Š. uzņēmuma
parādiem.
Apgabaltiesa atcēlusi miertiesneša spriedumu un pilnīgf
apmierinājusi prasību, atrodot; 1) ka Teodors Š. ar apgabaltiesas 1932. g. 23/30. novembra lēmumu atzīts par maksātnespējīgu parādnieku tirdzniecībā; 2) ka konkurss izbeigts
1935. g. 13. maijā; 3) ka ar konkursa izbeigšanu prasītājs tomēr nebija zaudējis tiesību celt pret Teodoru Š. prasību
pēc viņa izdotiem vekseliem; 4) ka vēl pirms Teodora Š. atzīšanas par maksātnespējīgu T. Š. apavu fabrika 1932. g.
2. maijā ir parreģistrēta slimo kasē no Teodora Š. uz viņa
tēva, Ernesta Š. vārdu; 5) ka Ernests Š. 1932. g. 30. augustā
ir reģistrējis Finanču ministrijas Patentu valdē ar Teodora Š.
iniciāliem „T. Š.M preču nozīmi, fabrikas „T. Š. marka Š.
apavu fabrika"; 6) ka šo Ernesta Š. pieteikto marku turpina
lietot arī atbildētāja Lizete Š.; 7) ka tas apstāklis, it kā
Ernests Š. ieguvis atbildētāja firmu izsolē nav pierādīts; 8) ka,
ia arl Ernests Š. ir ieguvis kādu uzņēmuma sastāvdalu publiskā
i/solē, tad tomēr viņ.š ir pārņēmis visu dēla uzņēmumu kā tādu,
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ar visām firmas, patentu, preču nozīmju tiesībām, faktiskām attiecībām, šansēm, personīgiem labumiem bez tiesiskas formas
(Rechtslagen), uzņēmuma klientūru, reputāciju, organizāciju,
iepirkšanas un iegādājumu avotiem (Bezugsquellen), veikala
noslēpumiem u. t. 1.); 9) ka tamdēļ atzīstams, ka šai gadījumā
ir notikusi 1916. g. 3. jūlija noteikumu par tirdzn. un rūpn.
uzņēmumu pārēju 12. pantā paredzētā uzoēmuma pāreja,
pie tam neievērojot 1., 2. un 6. p. noteikumus, ar ко ir nodibināta Ernesta Š. solidāra atbildība par viua dēla Teodora
Š. uzņēmuma parādiem; 10) ka pēc Ernesta Š. nāves vioa
•uzņēmumu mantošanas celā ieguvusi viņa sieva, daloties ar pārējiem mantiniekiem, kādēļ uz viņu arī ir pārgājusi solidārā atbildība par Teodora Š. uzņēmuma parādiem (CL 1822. un 2646. р.).
Atbildētājas kasācijas sūdzlba pelna icvērību.
Apgabaltiesa uz viņas spriedumā augšā minēto
apsvērurnu pamata nākusi pie slēdziena, ka ir notikusi 1916. g.
3. julija noteikumu 12. pantā paredzētā Teodora Š. uzņēmuma
pāreja, pie tam „bez 1., 2. un 6. p. noteikumu izpildīšanas".
Kā atbildētāja Lizete Š. pareizi aizrāda savā kasācijas sūdzībā, nevar būt runas par uzuēmuma pāreju 1916. g. 3. julija noteikumu nozīmē, pastāvot parādnieka konkursam. Minēto noteikumu 12. pants skan: kas iegūst tirdznieclbas vai
rūpniecības uzņēmumu: 1) no sava laulātā; 2) n o v i ņ a
paša vai viņa l a u l ā t ā r a d i n i e k i e m
taisnā
a u g § u p ē j ā v a i 1 e j u p ē j ā 1 ī и i j ā ; 3)
— tas
līdz ar atsavinātāju atbild par visiem uzņēmuma parādiem, pie
kam šais gadījumos nav piernērojams 10. pantā paredzētais
saīsinātais piecgadīgais noilgums. Nevar būt šaubas, ka
šis pants paredz labprātīgu atsavināšanu,
bet nekādā
■ziņā ne piespiedus atsavināšanu izsolē, kas notiek speciālā
vai ģenerālā parādnieka konkursā. Ka minētā likuma 12.
pantā paredzētā Teodora Š. uzoēmuma labprātīga tieša pāreja uz viņa tēvu Ernestu Š. vai māti Lizeti Š. būtu notikusi, apgabaltiesa nav konstatējusi. Apgabaltiesa konstatējusi: ka Teodors Š. ar apgabaltiesas 1932. g. 23/30. novembra lēmumu atzīts par maksātnespējīgu parādnieku tirdzniecībā, līdz ar ко un sakaņā ar CPN V. pielik. 79. pantu Teodora Š. konkursa masā ietilpusi: 1) visa manta, kas konkursu
atklājot p i e d e r ē j a p a r ā d n i e k a m p ē c
civīlli-
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к u m i e m, izņemot zināmus priekšmetus, kas pec speciāliem
likumiem nav ieskaitāmi konkursā un nav apkīlājami; 2) manta,
kas pievienojama konkursa masai uz VI. piel. 6. panta 2. pkta
pamata, t. i. manta, kas pārgājusi no parādnieka trešās personas rokās uz tāda darījuma pamata, kas atzīts par spēkā
neesošu uz konkursa masas celtas prasības pamata. No
šī likuma izriet, ka maksātnespējīgā Teodora Š. manta un
tai starpā arī viņa uzņēmums vai nu ietilpuši viņa konkursa masā vai, ja šis uzņēmums vēl ieprickš pārgājis trešās personas rokās — (šinī gadījumā, kā to atzinusi apgabaltiesa — maksātnespējīgā Teodora Š. tēva rokās), kreditoriem
un konkursa valdci bija dota tiesība un iespēja celt prasību
par attiecīga darījuma atzīšanu par spēkā neesošu. Tā kā pēc
paša prasītāja aizrādījuma viņa prasības sūdzībā, — šinī
gadījumā notikusi maksātnespējīgā Teodora Š. a p s l ē p t a
visa
uzņēmuma pāreja
uz v i ņ a t ē v u
Er n c s t u Š., tad saskaņā ar CPN VI. pielikuma (pie 1396. p.
piez.) 4. pantu konkursa valdei bija dota sevišķi viegla
icspēja celt tādu prasību un to pierādīt, jo saskaņā ar minēto likuma pantu jāpieņem, ka parādnieka kontrahents
imaksātnespējīKā tēvs — Ernests Š.) zinājis par parādnieka
nolfiku slēgt atsavināsanas līgumu in fraudem creditorum un
ja pat konkursa valde būtu atteikusies celt tādu prasību, tad
saskaņā ar tā paša VI. pielikuma 9. pantu, tiesība celt tādu
pašu praslbu būtu pārgājusi uz atsevišķiem kreditoriem
un viņu starpā arī uz prasītāju. Tomēr nedz konkursa
valde, nedz atseviškie kreditori, nedz pats prasītājs, kas
apvaino atbildētājus apslēptā darījumā, tādu prasību nav cēluši, un kā to apliecinājis nopratinātais konkursa valdes
[irickšsedētājs, konkursa valdē pat nav ienākušas sūdzības
p a r to, k a k ā d a m a n t a b ū t u n o b ē d z i n ā t a . Tas
pats liecinieks liecinājis, ka visa Teodora Š, k u s t a m a
un n e k u s t a m a m a n t a t i k u s i p ā r d o t a i z s o l ē s
nn ja nu Ernests Š., parādnieka tēvs, nopircis dēla apavu
fabriku publiskā izsolē, tad ncvar but runas par-tādu pāreju, kas paredzēta 1916. g. 3. jūlija noteikumos par tirdzniecības ни rūpniecības uzņēmuma pārcju vispār un 12. pantā sevišķi. .Visu to apgabaltiesa nav uēmusi vērā un tā pielaidusi
nHitivti nepilnību un nepareizību.
(1936. g. 25, scpl. spr. Nr. 1993, Levitaausa pr. 1. pr. šnikvaldiem.)
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1934. g. 12. jūnija likums par biedrību, savienību un politfsku
organizāciju slēgšanas, likvidēšanas un reģistrēšanas kārtību
izņēmuma stāvokļa laikā. (Lkr. 163).
Kā redzams no lietas, ar Iekšlietu ministra 1934. g. 30. jūnija lēmumu slēgta Latvijas Sociāldēmokratu strādnieku partija
un tai iecelta likvidācijas komisija (V. V. 34/147). Saskaņā
ar likuma
par biedrību, savienību un polltisku organizāciju slēgšanu 5. р., likvidējamās partijas mantas turētājiem,
debitoriem, kreditoriem un citām ieinteresētām personām
jripieteicas viena mēneša laikā likvidācijas kornisijā. Par
likvidācijas komisijas iecelšanu publicēts 1934. g. 6. jūlijā
(V. V. 34/147), bet likvidātoru uzaicinājums pietcikties kreditoriem etc. izsludināts 17. jūlijā. Atbildētāja Latvijas grāmatrfipnieclbas darbinieku krāj-alzdevu sabiedrība pēc Rīgas 5.
iecirkņa miertiesneša 25. jūnija 1934. g. taisītā sprieduma uzraksta uz vekscla pret Latvijas sociāldēmokratu strādnieku partiju — 1934. gada 10. jfflijā vērsusi piedzīšanu uz pēdējās mantu, piesūtot izpildu pavcsti 1Q. jūlijā sociāldēmokratu
partijas pilnvarniekam R. L. Uz minētā sprieduma pamata otrā
atbildētāja — Latvijas krcditkooperātīvu savienība • izmaksājusi (ieskaitījusi) no Latvijas sociāldēmokratu strādnieku
partijas Saeimas frakcijas tekošā konta Latvijas grāmatrūpniecības darbinieku krāj-aizdevu sab-bai Ls 998,96. Atrodot
šādu atbildētāju rīcību pēc tam, kad Latvijas sociāldēmokratu strādnieku partija jau tikusi slēgta, — par ncparcizu, šīs
partijas likvidācijas komisija cēlusi praslbu prct abām atbildētājām — Latvijas grāmatrūpniecības darbiriieku krāj-aizdevu
sab-bu un Latvijas kreditkooperātīvn savienlbu, līidzot piespriest no abām atbildētājaui solidārl par labu prasltājai
minēto summu ar % un tiesu izdevumiem. Micrtiesnesis apmicrinājis prasību, bet apgabaltk'.sa aicclnsi iniorticsncša spriedumu un noraidījusi praslbll, atrodot, 1) ka 1934. g. 25. jū-
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nijā, kad taislts miertiesneša spriedums pēc vekseļa, — Latvijas
sociāldēmokratu strādnieku partija vēl nebijusi slēgta, kas noticis tikai 30. jūnijā; 2) ka likvidātoru uzaicinājums
pieteikties kreditoriem etc. izsludināts tikai 1934. g. 17. jūlijā, t. i.
jau pēc tam, kad vekselis bijis nodots piedzīšanai; 3) ka likumā
par biedrību, savienību un polltisko organizāciju slēgšanas kārtību (V. V. 34/130) nav noteikumu par to, ka attiecīgas organizācijas slēgšanas gadljumā tiktu apturēta prasījumu picdzīšana un, 4) ka jau tamdēl Latvijas grāmatrūpniecības darbinieku krāj-aizdevu sabiedrībai bijusi tiesība
nodot vekseli ar sprieduma uzrakstu piedzīšanai tiesu izpildītājam, kas uzlicis arestu naudas summātn, kas atrodas Latvijas kreditkoopcrātlvu savienībā. Latvijas sociāldēmokratu
strādnieku partijas ar blakus uzņēmumiem likvidācijas komisijas kasācijas sūdzība pelna ievērību. Nav strīda par to, ka
ar Iekšlictu ministra 1934. g. 30. jūnija lēmumu Latvijas sociāldēmokratu strādnieku partija slēgta un par to iecelta likvidācijas komisija, p a r к о i z s l u d i n ā t s 1934. g. 6. j 0 l i j a V a l d ī b a s V ē s t n e s ī Nr. 147. Šajā sludinājumā
aizrādīts ne tikai likvidācijas komisijas sastāvs, bet arī
viņas sēdeklis Bruņinieku (tagad Aizsargu)
i e 1 ā Nr. 33. Saskaņā ar likuma par biedrību un polītisku organizāciju slēgšanas kārtību (Lkr. 34.163) 4. р., izsludināšanas diena skaitās par sabiedrības likvidācijas sākumu. Tā
tad sākot ar 1934. g. 6. jūliju par Latvijas sociāldēmokratu
strādnieku partijas ar blakus uzņemumiem vienīgo likumīgo
priekšstāvi uzskatāma tikai Iekšlietu ministra ieceltā likvidācijas komisija ar sēdekli Bruņinieku ielā 33 un tikai viņai bij
iesniedzama CPN 238., 1074. un 1076. p. paredzētā izpildu pavēste, k a s b i j a j ā z i n n e t i k a i t i e s u
izpildīt ā j a m , b e t a r ī a b ā m a t b i l d ē t ā j ā m , jo saskaņā ar
CL 2955. p. un likuma par Valdlbas Vēstnesi 2. p. (Lkr. 25/86)
neviens nevar aizbildināties ar Valdlbas Vēstnesī iespiestu, kā
arī Latvijā spēkā stājušos likurnu, lēmumu, pavēlu, rlkojumu un
oficiālu izziņojumu nezināšanu. Tā tad jāatzlst, ka izpildu pavēstes izsniegšana 10. jūlijā agrākam Socāldēmokratu'partijas
pilnvarniekam R. L. atzīstama par nepareizu un ka parādniekam — Latvijas Sociāldēmokratu strādnieku partijai, par kuras
vienīgo priekšstāvi no 6. jūlija skaitās Iekšlietu ministra ieceltā
likvidācijas komisija — i z p i l d u p a v ē s t e n e m a z n a v
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i z s n i e g t a. Nemot vērā: 1) ka saskaņā ar CPN 1074. p,
tiesu izpildltājam, stājoties pie sprieduma izpildlšanas, vispirms
jāpiesūta atbildētājam vai nu personīgi, vai uz viņa uzturēšanās vietu izpildu pavēste pēc CPN 368—393. p. noteikumiem;
386
2) ka lldz ar šo izpildu pavēstes izsniegšanu likums dod parādniekam iespēju triju dienu laikā по izpildu pavēstes izsniegšanas dienas labprātīgi izpildīt spriedumu (CPN 238. р.),
bet 3 mēnešu laikā celt prasību, lai apgāztu viņa prasījumu būtību (239. р.); 3) ka bez izpildu pavēstes izsniegšanas parādniekam izpildu darbība vispār nav pielaižama, kā tas izriet no
CPN 1102. р.; Senāts atrod, ka neņemot visu to vērā, apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepareizību un nepilnību.
(1936. g. 30. aprīļa / 29. maija spr. Nr. 548, Latv. sociāldēmokratn
strādnieku partijas ar blakns uzņēmumiem likvidācijas koraisijas pr. 1. pr.
Latv. kreditkooperāiivu eav-bn un Latv. grāmatrūpniecības darbiuioku
krāj-aizdcvu sab-bu.)
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203.

Nod. nol. 1903. g. (203. p. 1. pkt./1918. g. izd.) кап ncrunā,
kā Tiesu palāta maldīgi domā, tikai par r a d n i с k i e m vien,
jo paredz, ka mantojuma nodolclis ņemams minētā pantā paredzētā apmērā (2%%) — par mantojuma pāreju arī uz pabērniem, uz bērnu laulātiem un adoptētiem bērniem. Tomēr par
pareizu
atzīstams Tiesu palātas slēdziens, ka 203. p.
1. pkt. paredzētā norma n a v piemērojama mantojumam pārejot uz adoptētājiem vecākiem. 203. p. 1. pkt. gan, no vienas
puses, paredz gadījumu, kad mantojums pāriet uz tiešās lejupējās un a u g š u p ē j ā s 1 ī n i j a s r a d i n i e k i e m, bet,
no otras puses, runā vienīgi par adoptētiem b ē r n i e m (tā
tad „lejupējā līnijā") n e minot par mantojuma pāreju uz adoptētājiem-vecākiem („augšupējā līnijā"). levērojot to, ka fiskalie
likumi nav jāiztulko paplašināti, Tiesu palātai bija pietiekošs
pamats atzīt, ka no sūdzētājas, kā adoptčtājas mātes, mantojuma nodoklis aprēkināms pēc 203. p. 4. pkta, t. i. 24%
apmērā.
(1936. g. 23. septembfa spr. Nr. 706, Kroģa mant. 1.)

226.
Pretēji Tiesu palātas domām, Senāta principiēlais vicdoklis
par Nodevu nolik. 226. p. piemērošanu izteicas taisni Senāta
CKD 1931. g. spriedumā Nr. 68, proti, ka noteikums par parādu
atskaitīšanu saskaoojams tomēr ar principu, ka ar nodokli apliekama tikai mantas tīrā vērtība. Gadījumos, kad dāvlnātājs
paturejis sev blankocedētās obligācijas, vit.iš īās var ieķīlat vai

Nodevu nolikums

144

—

citādi izinantnt, kādas tiesības viņam izriet no blankocedētas
obllgācijas turStāja stāvokla, un pastāvot šādām tiesībām, ir
skaidrs, ka apdāvinātais nav ieguvis ar obligācijām apgrūtināto
immobili tā pilnā vērtībā, bet gan tikai atvelkot no tās obligāciju summu. Šāds Senāta principiēlais viedoklis atspoguļojas
arī vēlākos spriedumos (Sen. CKD 31/69; 321288; 33/60;
33/348; 33/471), bet partikulārais 1933. g. spriedums (Sen. CKD
33/175) ar vispārēja rakstura saturu (atvelkami parādi, bet nevis apgrūtinājumi), ir interpretējams saskaņā ar augstāk norādīto principiēlo viedokli. Ņemot vērā blanko cedētu obligāciju ticsisko nozīmi un to pielietošanas dažādos veidus, kā arī
to apstākli, ka ar obligācijas palīdzību dāvinātājs bieži mēdz
ieturēt sev dalu no dāvinājuma objekta vērtības, jāatzīst, ka
— prezumējot kontrahentu bona fides — apdāvinātam bieži
būtu jāmaksā nodoklis nevis par dāvinājuma objekta netto, bet
gan brutto vērtību, ja obligāciju vērtība netiktu atskaitīta no
dāvinājuma objekta vērtības. Tādēl immobili apgrūtinoša blanko cedēta obligācija principā būtu uzskatāma par parādu N0devu nol. 226. p. nozīmē, neatkarīgi no tā, kad obligācijas turētājs to reālizējis, izņemot gadījumus, kad tā ir izdota f i к t ī v i,
ar nolūku atsvabināties no nodokja. Fiktīvitāte tomēr nav prezumējama un tā jānodibina lietas apstāklos. Nodoklu departamenta norādījumi Iietā nepārprotami iziet uz obligāciju atzīšanu
par fiktīvām, un arī Tiesu palāta, uzsverot „neeksistējošu parādu", it kā domā obligāciju izdošanā saskatīt fiktīvitātes pazīmes. Tomēr Tiesu palātas apsvērumi šai ziņā nav pietiekoši
precīzi un ir nepilnīgi motīvēti. Tas vien, ka pēc iesakuojušās
parašas blanko cedētas obligācijas bieži tiek izgatavotas ar
pilnīgi neitrālu personu (Strohmann) palīdzību, vēl nedod pamata taisīt slēdzienu, ka parāds vispār nepastāv un ka obligācijas izdotas fiktīvi. Neievērojot to un nepietiekoši motīvējot,
Tiesu palāta ir pielaidusi savā lēmumā motīvēšanas nepilnību.
(Son. CKD kopsēdea 1936. g. 22. apr. spr. Nr. 19 Hazanu 1.)

-
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Noteikumi par jurniekiem.

(Lkr. 28/212, 30/94).
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motīviem, konstatējusi, ka atbildētāju kugis „V." 28. maijā pārlūzis
vidū pušu un ka kuga mašīnas pieplūdušas ar ūdeni, un uz šī
konstatējuma pamata atzinusi kuģi par gājušu bojā. Šī slēdziena pareizību prasīlājs kasācijas sūdzībā starp citu apstrld
arī ar aizrādījumu, ka apgabaltiesa viņas konstatētam kuģa stāvoklim nevarēja piemērot likuma par jūrniekiem 39. pantā
paredzēto pirmo gadījumu tiešā bezdarba laika sākumam, proti:
„ja kuģis aiziet bojā", jo kuģa bojā iešana, pēc prasītāja domām,
ir tikai tad, kad kugis aizgājis bojā pavisam un līdz ar to dabīgi izbeigusies tā pastāvēšana. Šāds prasītāja viedoklis nav
atzīstams par pareizu. Likums par jūrniekiem, nedz arī likums
par kugu hipotēkām un jūras prasībām nedod kuģa bojā iešanas
jēdzicnu. Agrākā ticsu prakse un juridiskā literātūra (Šeršenevičs, Kurs torgovago prava, III sēj., 376. lp.) atzinušas, ka
kuga bojā eju raksturo divi momenti: 1) kuģa atrašanās stāvoklī, kad tas pats sev, nedz arī cits kāds, tam nevar palīdzēt
un 2) kuga atrašanās apstāklos, kas draud to iznīcināt. Apgabaltiesa, konstatējot, ka atbildētāju kuģis bija pārlūzis vidū
pušu un ka kuģa mašīnas bija pieplūdušas ar ūdeni, nodibinājusi
kuga atrašanos stāvoklī un apstākjos, kas raksturo kuģa bojā
iešanu, un tādēļ apgabaltiesas slēdziens, ka kuģis atzīstams par
bojā gājušu, ir parcizs. Līdz ar to apgabaltiesa varēja atzīt, ka
likuma par jūrnickiem 39. pantā paredzētais tiešais bezdarba
kiiks sācies jau 28. maijā. Apstāklim, ka prasltājs un kuga koinaiida vēl kādu laiku pēc 28. maija turpināja uzturēties uz kuģa
пи izpildīt dažus pienākumus, nav izšķirošas nozīmes no apskatfiniū jautājuma viedokla, jo tikai kuģa bojā iešanas moments ir
i/ 'Ķiiošs no likuma par jūrniekiem 39. panta viedokja jautājumā
pai tiešā bezdarba laika sākumu.
(1936. g. 23. sept. spr. Nr. 1353, Loraaņa pr. 1. pr. Zeebergiem.)
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1925. g. 9. marta likums par algotiem darbiniekiem un
vinu ģimenes locekļiem agrāk piešķirtāni pensijām un
atlīdzību sakropļojuinu un profesionālu slimību
gadījumos. (Lkr. 40).
Nepareizs ir Tiesu palātas uzskats, ka 1925. g. 9. marta likums uzliktu par pienākumu maksāt paaugstināto pensiju tai
personai, kas līdz šim pensiju maksājusi. Ja šī Iikuma 4. pantā
ir arī lietots vārds pensijas m а к s ā t ā j s, tad šis izteiciens
ir iztulkojams sakarā ar šī likuma 3. p. noteikumiem un ar vārdu
m a k s ā t ā j s ir saprotamas tās pcrsonas vai iestādes, kufām pēc minētā lik. 1. p. pensijas izmaksa piekrīt. Šai gadījumā nav strīda, ka pensijas izmaksa pēc nelaimes gadījuma
piekrita arī A. K. kā s-bas pilnam biedram un lai atsvabinātos
no atbildības par tālāko pensijas izmaksu s-bas uzņēmumam
pārejot Р. Е. īpašumā А. К. bija jāievēro Rūpn. darba nolik.
(1913. g. izd.) 587. p. noteikumi, kas K. izstāšanās laikā (1923. g.)
no uzņēmuma vēl bija spēkā (Lkr. 27/91, 130. р.).
(1936. g. 24. sept. spr. Nr. 524, Jonaitis pr. ]. pr. Ēriņu u. c.)
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XII.
Apsverot jautājumu, vai strīda zemei piemērojamas zemes vai zemnieku tiesības, Tiesu palāta uz viņas spriedumā
aprādīto datu pamata konstatējusi: 1) ka strīdā esošās mājas
„S." zemc tiekot izmantota lauksaimniecībai parastā kārtībā,
ни 2) ka mir. mājas īpašnieks V. G. šajās raājās dzīvojis un
nodarbojies ar lauksaimniccību, apstrādādams. mājas ar pusgraudniekiem. Šādi Tiesu palātas konstatējumi attiecas uz
lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāmi kasacijas kārtībā. Ievrmjot pirmā Senāta rīkojumā (CKD 34/45) dotos aizrādljumus, Tiesu palāta по ininētiem konstatējumi'em varēja secinat: 1) ka mir. V. O. nodarbojics ar lauksaiinniecību aroda
vcidā, uri 2) ka uz strīda māju zemi atticcināmas zernnieku
tlesības (sal. CKD 30/29). Ar to atkrīt visi atbildētājas paskaldrojutni vioas kasācijas sīīdzībā, kuros vina apstrīd minSto konstatejumu un slēdzienu pareizību pcc būtības. KonItatējot, ka mir. V. Q. nodarbojies savās mājās „S." ar lauks;iiiniiiecību, Tiesu palāta nav sagrozījusi lietas apstākļus, jo
i'.iii kasācijas sildzības iesniedzēja atzīst, ka mir. V. Q. mājās
džlvojis ни ināj'u apsaimniekojis ar pusgraudniekiem. Jau tas
len norāda, ka pats U. ir nodarbojics ar lauksaimniecību, jo
Eomes apstrādāšana ar pusgraudniekiem ir nodarbošanās ar
l.uiKsaimiiiccibii. Tādos apstāklos Tiesu palāta nebija spiesta
I luvak apsvērt atbildētājas iesniegtos dokumentus par to,
i I inir. V. (i. ģalvenā nodarbošanās bijusi grāmatu izdcvniei ii>.i. Atzīstot lietas apstāklus par pictiekoši noskaidrotiem,
i lesu palātai nevajadzēja arī pratināt atbildētājas uzdotos lieikus.
(1936. £. 25, iMivcmlirii spr. Nr. 781), Rnniviks u. с \>r. I. pr. Gand/.i.)
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126.
Iesīidzības rakstā prasītāja paskaidrojusi, ka viņas lauliba ar atbildētāju E. Ž. esot šķirta. Laulības pastāvēšanas laikā viņa ar savu vīru esot kopīgi ieguvuši nekustamu īpašumu, kas bijis ievests zemes grāmatās vienīgi uz viņas vīra
vārda. Šo nckustamu īpašumu atbildētājs Ž. vēl pirms laulības šķiršanas esot pasteidzies atdāvināt savai meitai — līdzatbildētājai. Pēc CL 79. un 126. p. starp laulātiem pastāvot
mantas koplba, kas, laulībai izbeidzoties, esot sadalāma starp
bijušiem laulātiem. Tādēļ lūdz piedzīt no atbildētājiem solidāri
Ls 4000,— (pusi no immobila vērtības). Tiesu palāta apmierinājusi prasību pret atbildētāju Ž. Ls 3475,— apmērā, bet pret
atbildētāju 0. celto prasību atraidījusi. Tiesu palāta ir konstatējusi, ka: 1) prasītāja ir salaulāta ar atbildētāju 1900. g.
30. aprīlī; 2) no 1929. gada maija mēneša laulātie dzīvo atsevišķi, prasība par laulības šķiršanu celta 1929. g. 12. npvembrī, un ar Tiesu palātas 1931. g. 16. februāra spriedumu apstiprināts apgabaltiesas spriedums par laulības šķiršanu; 3) strīdā esošais nekustamais īpašums iegūts laulības pasiāvēšanas
laikā; 4) immobilis uz dāvināšanas līguma pamata 1929. g. 18.
jūlijā nostiprināts zemes grāmatās uz atbildētājas O. vārda;
5) dāvināšanas līgumu atbildētāji noslēguši bez prasītājas piekrišanas; 6) prāvnicku pastāvīgā dzīves vieta ir bijusi un ir
vēl tagad Rīgā. Šādi Tiesu palātas konstatējumi attiecas uz
lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā.
Pamatojoties uz saviem konstatējumiem, Tiesu palāta varēja
nākt pie slēdziena, ka pravniekiem šķiroties, saskaņā ar CL
126. р., vajadzēja sadalīt kopmantu uz pusēm, un ka atbildētājs
Ž. d r ī z pēc atšķirtās laulības dzīves ar prasītāju un n e i 1 g i pirms prasītājas prasības iesniegšanas par laulības sķiršanu, atdāvinājis nekustamo īpašumu, lai izvairītos no immobija sadalīsanas varbūtējā laulības šķiršanas gadījumā, nodarot ar to zaudējumu prasītājai. Prasības rakstā prasītāja norāda, ka vitia dzīvojot atšķirti no sava vlra jau no 1910. gada.
1933. g. 25. oktčbrī prasītāja iesniegusi Tiesu palātai г а к s t i s к u lūgumu, kurā paskaidro, ka iesūdzībā ieviesusies
klūda, jo prāvnieki dzlvojot šķirti sākot no 1929. g. maija mē-
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neša. Tādēļ, konstatējot, ka atbildētājs pret minēto prasītājas paskaidrojumu nekādus iebildumus nav cēlis, Tiesu palāta,
pretēji atbildētāju kasācijas sūdzībā izteiktām domām, varēja atzīt par pierādītu, ka prāvnieki dzīvo atsevišķi sākot*ar
1929. g. maija mēnesi, neapsverot sakarā ar šo jautājumu pārējos pierādljumus. Tiesu palāta nebija arī spiesta sevišķi apsvērt kasācijas sūdzības 1. pktā norādītos dokumentus, no kuriem esot redzams, ka atbildētājs jau agrāk (kad viņš vēl dzīvoja kopā ar prasītāju), csot apsolījis nodot namu pūrā atbildctājai 0., jo atbildētājs otrā instancē nemaz nebija norādījis
uz šo dokumentu nozlmi, t. i. ka ar tiem viņš grib pierādīt
savu bona fides. CPN 458. p. nav piemērojams gadījumos,
kad tiesa apspriež pierādījumus, kas taisni iesniegti uzdoto apstākļu noskaidrošanai (Sen. CKD 33/1823). Tādēl, atzīstot,
ka ar lietā iesniegtiem pierādījumiem vēl nav pietiekoši pierādlta prasītājas piekrišana immobiļa atsavināšanai, pretēji atbildētāja kasācijas sūdzībā iztciktām domām, Tiesu palātai nebija pienākuma noteikt termiņu pierādījumu iesniegšanai. Tas
apstāklis, ka prasītāja a t s e v i š ķ i nav apstrīdējusi atbildētāja apgalvojumu, ka prasītāja devusi piekrišanu immobila
atsavināšanai, vēl nepierāda, ka viņa to būtu atzinusi, un neatbrivo atbildētāju no pienākuma to pierādlt. Prasība taisni
ir pamatota uz atbildētāja launprātīgas rīcības, t. i. ka atbildētājs atsavinājis immobili bcz prasītājas pickrišanas. Uzturot visu laiku savu prasību, prasltāja līdz ar to ir apstrīdēļusi atbildētāja apgalvojumu, kādēļ arī Tiesu palāta nebija
spiesta pieprasīt no prasītājas paskaidrojumu, vai viņa atzīst
vai noliedz savu piekrišanu dāvinājumam. Aiz šiem iemesliem
atbildētāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Prasltājas kasācijas sūdzība ir pamatota. Praslba ir celta par zaudējuinicm, kurus atbildētājs nodarījis prasltājai, atdāvinot savai
meitai, līdzatbildētājai 0., ar nolūku izvairīties no prasītājai
plenākošās puses immobila vērtības samaksas, visu immobili.
Apmierinot uz savu konstatejumu un slēdzienu pamata prasīl'ii pret atbildētāju Eligiju 2., Tiesu palāta praslbu pret 0 . atraidljusi, nākot pie slēdziena, a) ka prasītāja atbildētājas 0.
"lidāru atbildību dibinot uz to apstākli, ka 0 . esot bijušas zināmas prāvnieku 2. attiecības, kas esot prezumējams saska-
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ņā ar 1916. g. 3. jūl. lik., resp. CPN VI. pielik. noteik., un
b) ka šis likums tomēr, kā speciāls izņēmuma likums, konkrētā gadījumā neesot piemērojams, ka prasītāja arī ncesot atzīstama par šī likuma 1. pantā minēto kreditoru un arī neesot cēlusi šinī likumā aprādīto prasību. Šie apsvērumi vien
tomēr neattaisno prasības atraidīšanu pret 0. Scn. CKD jau
paskaidrojis (25/22, Kajaka lietā), ka gadījumā, ja notiek (aunpratTga mantas atsavināšana tuvam radiniekam, sevišķi uz dā"vināšanas līguma pamata, radinieks (sieva, dēls, mcita u. t. t.)
nevar riezināt par atsavinātāja launprātību; radinieki šādos
gadījumos ir tikai ieroči atsavinātāja ļaunprātīgā nolūka izvešanai, un по paša sākuma p r e z u m ē j a m i kā līdzdalībnieki atsavinātāja launprātīgā rīcībā uz v i s p ā r ē j a princip^gamata^ Tādā kārtā, prctēji Tiesu palātas domām, nevar
teikt, ka šāda prczumpcija pastāvētu tikai 1916. g. 3. jTil. likumā tieši aprādltos gadījumos. Sakarā ar to Tiesu palātai
no šī viedokla bija jāapspriež jautājums, vai atbildētāja 0., tāpat kā Iīdzatbildētājs Ž., noslēdzot dāvinājuma Iīgumu, nav rlkojusics mala fidc, un vai viņa tādēj nav līdzatbildīga par prasītājai nodarītiem zaudējumiem, kādā gadījumā arī atkristu
Tiesu palātas apsvērumi, ka prasība pret 0. katrā ziņā būtu
atzīstama par priekšlaicīgu. Ncapsverot visus šos jautājumus, Ticsu palāta ir pielaidusi motīvu ncpilnību.
. (1936. g. 25". septembca spr. Nr. 645.)

906.
Pretēji atbildētājas paskaidrojumiem vinas kasācijas sūdzībā, skaidra nauda, kas individuālizēta, vai, kā šinī gadīj'umā, i c l i k t a a t s e v i š k ā a p l o k s n ē , k ā t o konstatOjusi
apgabaltiesa, var būt par vindikācijas praslbas objcktu, jo saskaņā ar CL 709. p. par īpašuma priekšmetu var būt viss tas,
kas ar likumu nav notcikti iznemts no vispārējās apgrozības.
Saskaņā ar CPN 1599. p. tiesu izpildītājam, kas atradis, izdarot mantojuma apsardzību, skaidru naudu, tā j ā a p z ī m o g o, s I к i a p z ī m ē j о t t о s a v ā ž u r n ā 1 ā, un jau tamdē| šī nauda, kas, kā to konstatējusi apgabaltiesa, ielikta at-
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sevišķā aploksnē un pēc likuma (CPN 1599. p.) apzīmogota
un sīki apzīmēta tiesu izpildītāja žurnālā, varēja būt arī par
vindikācijas prasības objektu.
(1936. g. 25. sept. spr. Nr. 1176 Budzinskis ra. m. pr. 1. pr. Gibovska
m. m.)

1051.
Pretēji kasācijas sūdzības icsniedzējas aizrādījumam, Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka CL 1051. p. paredzētie ierobežoj'umi dzirnavu darbībā attiecas tikai uz tām dzirnavām, kas
jau pastāvējušas CL izdošanas laikā. Tiesu palāta arī varēja
sava uzskata pastiprināšanai atsauktics uz Kriev. Sen. CKD
spr. 96/76 iztciktiem apcerējumiem par CL 1051. panta nozīmi, jo vairāk tādēļ, ka arl Latvijas Senāts Kr. Sen. uzskatam pievienojies (CKD 32/469).
(1936. g. 26. novembļ-a spr. Nr. 933, Sebris pr. 1. pr. Jaunzemi.)

3095.
Tiesu palātai bija pietiekošs pamats nepiešķirt nozīmi atbildētājas valdcs sēdcs protokolam it kā garantijas raksta intcrpretācijas ziņā. Tiesu palāta šajā ziņā pareizi aizrāda, ka,
ja dokumenta teksts pats par sevi ir jau pilnīgi skaidrs, tad
nav vajadzības piemērot sevišķos, CL paredzētos interpretācijas noteikumus. Bez tam, pēc CL 3093. p. 2. teik. viena pa§a dalībnieka (šajā gadījumā atbildētājas) iztulkojums nav atzīstams par pietiekošu.
(1936. g. 28. oktobra spr. Nr. 991, „Brāli Popovi" pr. 1. pr. Sprukstu
и и Rīgas Amatnieku кг.-ai/.d. s-bu.)

3337.

Apgabaltiesa nostājusies uz pareiza viedokļa, atzīstot, ka
zaudējumu atlīdzibas prasība vēršama pilnā zaudējumu apmērā arī pret vienu no tām personām, kas nodarljušas zaudēju-
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mus ar noziedzīgu darbību. Milsu CL — pretēji atbildētāja
domām, — nebīīt neparedz divējādu solidāru atbildību. Tas
taisni izriet no CL 3331. un sek. р., kuros izskaidrota solidāras atbildības biitība un paredzēti tās nodibināšanas gadījumi, to starpā arl solidārās atbildības izcelšanās pie zaudējumu izdarīšanas ar noziegumu vai pārkāpumu. CL 3339. p. un
sek. р., kā ticšais turpinājums minētiem vispārējiem pantiem,
taisni ir attiecināmi uz visiem gadījumiem', kādos nodibinājas
solidāra atbildība.
(1956. g. 28. oktobra spr. Nr. 1116, Oša pr. 1. pr. Lāci.)

3626.
Senātam jāizšķir jautājums, no kāda momenta sākas noilgums prasījumam par zaudējumu atlīdzību, kas izcēlušies no
noziedzīga nodarījuma. Tiesu palāta, pievienojoties apgabalticsas spricduma motīviem, noilguma sākumu attiecina uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas momcntu. Turpretim, prasītāja skaita noilgumu no tās dienas, kad viņai par atbildetāju
nelikumīgo rlcību nācis zināras (t. i. по 1925. g., kad prasītcāja
saņēmusi no Valsts kontrolcs zitiojumu par to), vai pat no tās
dienas, kad stājies spēkā Tiesu palātas Krimināldepartarnenta
spriedums, ar kuru atbildētāji tikuši notiesāti par runā csošo
noziedzīgo nodarījumu, t. i. no 1931. g. Prasītājas uzskats nav
atzīstams par pareizu. Saskaņā ar CL 3626. р., prasītāja nezināšana nenovērš noilgumu (iznemot 3627. p. norādlto gadījumu, parādnicka prombīītni, par kuru lietā nav runas). Tā
tad, uz vispārēja pamata noilgums nav skaitāms a dic scicntiae. Prasītājas norādītais Kr. Senāta CKD spr. 80/111 Nogotkova lietā uzsvcr tikai to, ka tiesai neesot tiesības s к а t ī t с a u r i („входить въ разсмотр'Ьше") prasību par zaudējuma atlīdzību, kas izcēlies no noziedzīga nodarījuma, līdz ка
тет pēdējais nav konstatēts a_r krimināltiesas sprieduniu. Tomēr, ar to nemaz nav teikts, ka civīlticsā nevarētu u z s ā к t
civīlprasību par zaudējumu atlīdzību arl pirms un neatkarīgi
no krimināltiesas sprieduma. Saskai.iā ar CPN 7. p. civīlprasību par zaudējumu atlīdzību, kas nodarīti ar noziedzīgu noda-
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rījumu, var celt krimināltiesā, iztiesājot krimināllietu, vai arī
atsevišķi no tās, c i v ī l t i e s ā , i e k ā m n o t e c ē j i s n o i 1 g u m а 1 a i к s. Vienīgās sekas, kas varētu iestāties, ja tamlīdzīga praslba celta civīltiesā pirms krimināltiesas sprieduma
notikšanas ir vienīgi tās, ka minētā gadījumā civīltiesa stājas
p i e i z t i e s ā š a n a s tikai pēc tam, kad pabeigta krimināltiesāšana par to priekšmetu, no kura prasība celas (CPN 8. р.).
Tādā kārtā prasība civlltiesā nekādā ziņā nav uzskatāma par
prickšlaicīgu it kā tāpēc vien, ka kriinināllieta tajā laikā nebūtu
vēl izspriesta, vai citādi pabeigta, bet civīlticsa gan nevarētu
līdz nupat atzīmētam momentam savu civīllietu iztiesāt un izspriest, t. i. civīllieta būtu līdz tarn tikai j ā а р t u r, saskaņā
ar CPN 10. р.. Tāpēc arī prasltājai nav tieslbas praslbas necclšanu noilguma laika robežās izskaidrot vai attaisnot ar to,
ka līdz noilguma notecēšanai krimināllieta necsot tikusi izspricsta ни prasītājai neesot bijis zināms, pret ко īsti viuai
būtu jāccl praslba. Prasītājam vienmēr pašam jāzina, kas pārkāpis viņa tiesības un devis pamatu prasībai; kriinināltiesas
spriedums pat ne v i e n m ē r ir vienīgais pamats vai picrādījums prasībai, jo prasītājs nezaudē tiesību celt prasību civīlticsā, kaut arī apsūdzētais ar kriminfiltiesas spriedumu nebūtu atzlts par vainīgu, ja no viņa darbības prasītājam cēlies
kaitējums vai zaudējums (CPN 9. р.). Tādēl Ticsu palātai,
konstatējot, ka atbildētāji deliktu nodarījuši 1922. g. novembva
mēnesī, bet prasītāja savu prasību cēlusi tikai 1933. g. marta
mēnesī, bija pietiekošs pamats prasljumu atzīt par dzestu ar
noilgumu un aiz šī iemcsla atraidīt prasību.
(1936. g. 28. okt. spr. Nr. S33, Dzelzceļu virsv. pr. 1. pr. Kārkliņu nn
Lauciņu.)

3829.
Senāts savā 1929. g. 7. februāra spriedumā šaja lietā
(CKD 29/254) paskaidrojis, 1) ka skaidrā naudā dotais nodrošinājums (drošības nauda, zalogs, Caution), tāpat kā parastas,.
ķcrmeniskas mantas ieķīlāšana, atzīstams par (akccsorisku, blakus) līgumu, kas uzliek ķīlas ņēmējam par picnākumu, saņemot
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apmierinājumu pēc nodrošinātā prasījuma, ķīlas priekšmetu nodot atpakaļ ieķīlātājam, t. i. izmaksāt viņam drošības naudu;
2) ka skaidrā naudā iemaksātā drošības nauda, kā fungibla
manta, pāriet saļjēmēja, kā ķīlas ņēmēja īpašumā (Windschcids,
Pandektcn, 7. izd. l.sēj. § 226-a, Nr. 2); 3) ka prasījums par
drošības naudas atpakaldošanu (atmaksu) raksturojams kā
drošības naudas devēja (ieķīlātāja) personīgs (obligācijas) prasījums pret tās saņēmēju; 4) ka Latvijas zelta frankos icmaksātā drošības nauda izmaksājama tās devējam (ieķīlātājam)
atpakal, aprēķinot drošības naudu saskaņā ar 1921. g. 14. jūnija
likuma (Lkr. 116) 2. p. pēc tās i z m а к s a s (nevis iepriekšējās
iemaksas) kursa. Sekojot Senāta paskaidrojumicm, kas Tiesu
palātai saistoši saskaņā ar CPN 930. р., Tiesu palāta atzinusi,
ka atbildētājiem tiesība prasīt, lai 14.250 zelta frankos iemaksātā drošlbas nauda tiktu izmaksāta viņiem atpakal Latvijas
rublos tikai tajā vērtībā, kāda zelta frankam ir taisni i z m а к s ā š a n a s dienā, proti, ncvis pēc proporcijas 71 :1 (kāda
bijusi iemaksāšanas dienā), bet gan tikai pēc proporcijas 50 : 1
(kāda bija izmaksāšanas dienā). Savā kasācijas sūdzībā atbildētājs Kl. izvirza tezi, it kā kustamas mantas leķīlāšana nozīmējol nevis līgurmi vai darījumu, bet gan tikai juridisku notikumu, kas izpaužoties vienkāršā tradicijā. Minēto iebildumu
atbildētājs cel pirmo reizi tikai kasācijas instancē, pēc tam,
kad lieta jau 2 reizes bija Senāta un 3 reizes Tiesu palātas apspriešanā. Tāpēc vien jau šāds atbildētāja paskaidroj'ums nav
ncmaz Senātā apspriežams. Neatkarīgi no tā, mūsu CL ieķīlāšanu kā tādu tieši atzīst par līgumu, proti, par ķīlas līgujnu
(CL 1384. р.), kādu tieši paredz CL 3829., 3830. p. (Krdmatis,
System, 4. sēj. 290. lp. II). Pēc 3829. р. по ša ķīlas līguma izriet notciktas tiesības un saistības, kuras nokārto CL 1335. sek.
p. noteikumi. It seviški taisni uz kīlas līguma pamata rodas
actiones pigneraticiae in personam, proti: no v i с п а s puses
ķīlas devējam pieder actio pigneraticia directa pret ķllas i,iCmēju par ieķīlātās mantas atdošanu nekavējoši pēc nodro.šinātā
prasījuma apmierināšanas (CL 1484. р.), un no o t r a s puses, ķīlas ņēmējam piedcr actio pigneraticia contraria (CL
1353. р.), kas, starp citu, vērsta picm. uz atlīdzību par ķīlā
paņemto mantu. R о к a s ķīlas, kā ķermeniskas mantas, rio-
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došana (traditio) nodibina tikai lietiskas tieslbas izcelšanos
(CL 1469. р.), un var notikt — saprotams — tikai sakarā ar
iepriekšēju vienošanos starp abiem kontrahentiem. Bet tur,
kur rokas ķīlas priekšmets ir nevis ķermeniska manta, bet
naudas summa (drošības nauda), tur nodibinājas t. s. pignus
irregulare: drošības nauda, kā fungibla manta, pāriet ķīlas
saņēmeja ī p a š u m ā, pie kam saskaņā ar drošības naudas
suminaš nodošanas pamatā esošo kīlas līgumu, šādas kīlas saņēmēja pienākums ir: saņcmto drošības naudu atmaksāt (izmaksāt atpakal) drošības naudas (kā ķīlas) devējam, tiklīdz
pēdējais savukārt apmierinājis saņēmēju (kā nodrošinātā prasījuma kreditoru), par ко tad ķīlas (drošības naudas) devējam
pieder minētā actio pigneraticia directa, kas vērsta uz noteiktas naudas summas (drošības naudas) atmaksu. Taču, pat
ķermeniskas mantas nodošana, kā ķīlas traditio, pati par sevi
nenodibina tādas ķīlas saņēmēja pienākumu šo pašu mantu nodot atpakaļ šās mantas devējam, jo šim pēdējam, saprotams,
tiesība atprasīt to no saņēmēja tikai tad, ja un cik tālu nodošanas pamatā esošais ķīlas līgums rada, konkrētā gadijuma,
šādu ticsību. Gan pēc romiešu tiesībām pignus (tāpat kā
mutuum, commodatum, depositum) atzīts par reālu līgumu
(contractus, qui re fiunt': Windschcid, Pandekten, 7. izd. § 312,
Nr. 4), un arl pēc mūsu CL rokas ķīla (CL 1469. р.), tāpat kā
aizdevums (CL 3641. р.), patapiimjums (CL 3737. p.) un glabājums (CL 3778. р.), uzskatāma par reāllīgumu (sk. arī Erdmans, System, 4. sēj. 256. lp.). Šādu reāllīgumu kodols pastāv
iekš tam, ka viņi b e z v i e n o š a n ā s ( a r k o apmierinājas
konsensuālie līgumi) prasa а г I mantas nodošanu. Tā tad arī
reāllīgumi ir īsti līgumi un iziet no vienošanās starp kontrahentiem, bet skaitās par notikušiem (kas izcēlušies, noslēgti)
tikai ar mantas nodošanu. Erdmans šajā ziņā notcikti uzsver
(256/257. lp.): „Damit" (ka Iīgums izceļas tikai ar mantas nodošanu) soll nun keineswegs gesagt sein, dass zur Abschliessung der Vertrāge kein Consens der Parteien erforderlich ist.
Das letztere zeigt sich eben in der bei dem Geben resp. Nehmen
der Sache stillschweigend geāusserten Absicht der Parteien.
Auch hicr ist daher diesc Obcreinstimmung notwendiges Requisit des-Rechtsgcschāfts. Aber das letztere ist erst geschlossen
mit dem Augenblick der Hingabe der Sache". Saskaņā ar šo
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arī mūsu CL attiecina ķīlas līgumu taisni uz līgumiem (3829.,
1384. p.) un savā 1469. p. uzsver mantas nodosanas n о 1 īī к u,
proti prasījuma nodrošināšanai, vai nu šāds nolīiks tiktu izteikts tieši, vai klusu ciešot. Vēl vairāk, minetam pignus irrcgularc, drošibas n a u d a s nodošanai, pat nebūtu piemērojama traditio. Istā vārda nozīmē tur nav runas par ķermenisku mantu, kuyai vien tradicijas jēdziens vispār būtu domājams
(CL 799., 637. р.), bet lieta grozās vienkārši ap naudas summas icmaksu uz ķ ī l a s l ī g u m a p a m a t a. Tā tad,
drošības naudas iemaksāšanas pamata, arī runā esošā gadījumā, ir bijis Iīgums, darījums, kas, ja nodrošinātais prasījuuis
ir dzēsts, no saņēmēja puscs izpildāms ar to, ka tas saņemto
summu atmaksā devējam. Šāda atmaksa (izmaksa) tad nu ir
kīlas līguma izpildīšanas veids (no saņēmēja puses) un tāpēc tā
pilriā mērā paklauta 1921. g. 14. jūnija likumam. Ar to sabrūk
visa atbildētāja ar atsauci uz rakstu („Jurista" 1934. g. 8/9.
Nr.) izvirzītā argumentācija, ar kuru atbildētājs ccn.šas picrādīt,
ka runā esošam ķīlas līgumam 1921. g. 14. jfinija likums neesot
pieraērojams.
(1936. g. 28. oktobra spr. Nr. 454, Dzdzeeju virsvaldes pr. I. pr. Knli
un Klimovu.)

4175.

Pretēji prasītājas kasācijas siīdzībā izteiktām domām apgabaltiesa taisni ir apsvērusi prasītājas iekustināto jautājumu,
vai lietā bīītu piemērojams CL 4175. p. Pamatojotics uz lietā
noskaiclrotiem apstākļiem, apgabalticsa pie tain nākusi pie atzinuma, ka prasītājai ar atbildētāju nav pastāvējis tāds personisks darba līgums, kas vii.iai dotu tiesību prasīt atlīdzību saskaņā ar CL 4175. p. Šāds tiesas konstatējums pcc butības
nav pārbaudāms Senātā. Par maldīgu atzīstams prasltājas uzskats, ka darba strādāšanas fakts vicn pats par sevi jan pietiekošs CL 4175, p. piemčrošaiiai. Minčtais pants paredz tikai
algas noteikšanu pēc tiesas icskala tajos gadfjumps, kad |)ic lietas apstākļiem darba Izpildīšanu nebfitu iespējains sagaidīt citādi kā prct atlīdzību. Taisni go pēdējo apstākll tiesa konkrētā
lietā nav atradusi par apstiprinātu, bel konstatējusi pretējo,
kamdel viņai nebija pamata CL 4175. i>. pIcm5rošanai (sal.
Sen. GKD 34/2631).
(1936. g. 29. oktObraspr \ i

1206

!i'gliņ pi i pi Cirlkovska m. m.)

—
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Likums par laulību.
60.
Apgabaltiesa, apmierinot prasību, ir atbrīvojusi prasītāju
no pienākuma dot uzturu atbildētājai — viņa šķirtai sievai,
kāds pienākums viņam bija uzlikts ar agrāko tiesas spriedumu.
Savu sprieduinu apgabalticsa ir pamatojusi uz konstatējuma, ka
prasītājs „tagad" atrodas grūtos materiālos apstākļos. Agrāko
tiesas spriedumu varēja grozīt vienīgi tad, ja lietā būtu konstatēts, ka prasītāja materiālie apstākli ir grozijušies, salīdzinot viņa tagadējos matcriālos apstākļus ar tiem, kādi bija agrākā sprieduma laikā. Apgabaltiesa savā spricdumā gan saka,
ka prasītāja materiālie apstākļi esot pavisam bēdīgi, salīdzinot
ar tiem, kādi viņani bija agrākā sprieduma laikā, bct no sprieduma tomēr nav redzams, kādi īstenībā ir bijuši agrākie apstākli. Nckonstatējot savā spricdumā, kādi bija prasītāja materiālie apstākli agrākā sprieduma laikā, apgabaltiesa ir pielaidusi motīvu nepilnību.
(1936. g. 28. a u g u s t a spr. Nr. 1523.)
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1. (1.).
1) Konkrētā lietā Senāts savā rīkojumā jau ir paskaidrojis, ka šī prasība, kas celta par prasītāja kā pašvaldības darbinieka algu, ir pamatota uz prasītāja publiskā dienesta attiecībām un tādēļ nepickrīt civīltiesai. Nesvarīgs ir tas apstāklis,
ka prasītājs vairs nesastāv atbildētājas diencstā, bet izšķiroša
nozīme ir tam apstāklim, ka praslba ir pamatota uz agrākām
prasītāja dienesta attiecībām ar pašvaldību. Tāpēc, Tiesu palāla, ņcmot vērā Senāta rlkojumu un izbeidzot lictu uz CPN
675. p. 1. pkt. paraata, nav pārkāpusi likumu.
(1936. g. 27. nov. spr. Nr. 986, Zundes pr. 1. pr. Aizputcs
valdi.)

apriņķa

2) Par nepareizu atzīstama Tiesu palātas ieze, ka ,„n e i z p i l d ā m s t i c s a s s p r i e d u m s — ir n e e s o š s
s p r i e d u m s". Kaut gan spricduma izpildīšana vispār ir prāvas neatpemama dala, tomēr no tā nemaz neizriet, ka katram
spriedumam nepieciešama izpildlšana piespicdu kārtā, jo, vispirms, izpildot spriedumu l a b p r ā t ī g i , atkrīt izpildīšana
p i e s p i e d u c e ļ ā . Tālak, tikai tādam tiesas spricdumam
nepiecicšama picspicdu izpildīšana, kas paredz, ka atbildētājam kas jāizpilda. No šā viedokļa jāizšķir spriedumi, kas izpildāmi (cum condemnationc) un kurus var izpildlt, un spriedumi,
kas nav izpildāmi no atbildētāja puses (sine condemnatione).
Pēdējiem pieskaitāmi spriedumi prasībās par atzīšanu, vai juridiska attiecība pastāv vai nepastāv (CPN 3/1801. p. FeststelluiiKsklagen), piem. spriedumi prasībās atzīt darījumu par
spēkā neesošu (CL 2961., 2979., 2968. р.), vai prasībās par lau2986.
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lības šķiršanu, prasībās atzīt personu par dzimušu laulībā vai
ārlaulībā, kur nekāda atbildētāja līdzdarbība, izpildot spriedumu nav vajadzīga. Tāpat nav vajadzīga sprieduma izpildīšana
tajās praslbās, ко tiesa noraidījusi (sal. arī Bukovska civīlproccsa mācības grāmatas 591. lp.). Jau no minētā izriet, ka pretēji Tiesu palātas izteiktai tezci — v a r bīīt s p r i e d u m i ,
k a s n e m a z n a v i z p i l d ā m i u n t o m ē r ir s p r i e d u m i. Arī CPN 1022. un sek. panti paredz tādus ticsu spriedumus, ar kuj-iem prasītājam piespricstas t i k a i z i n ā m a s
t i e s I b a s saņemt zaudējumu vai ienākumu atlīdzību, dodot
prasītājam pēc tam tiesību prasīt šo atlīdzības summu izpildu
kārtībā. Arī minētā gadījumā pirmais pamatspricdums atzīstams par tādu spriedumu, kas ncmaz nav izpildāms, bet uz
kura pamata prasītājam tomēr ir tiesība celt jaunu prasību izpildu vai aprēķina kārtībā.
(1936. g. 30. okt. spr. Nr. 738. Kri.šjāi,m Dakera m. m. pr. 1. pr. Jāņa
Dakera m. m. un c.)

.

20. (151.).

Tiesu palāta pareizi nav ievērojusi atbildētājas iebildumu
par it kā divu prasību nepareizo kumulāciju. OPN 20. p. 2. pkt.
pilnīgi pielaiž prasījumu objcktīvo pasīvo kumulāciju, kaut arī
viņu priekšmeti cēlušies no atsevišķiem un seviškiem, bct pēc
būtlbas vienādicm pamatiem, ja vien atbildētāji padoti tai pašai tiesai. Runā esošā gadījumā abi atbildētāji — līdz summai
Ls 20.000, pēc būtlbas, atbild solidāri un proti Spr. uz sava
galvenā parāda pamata, un atbildētāja-sabicdrība uz sava galvojuma pamata par to pašu parādu.
(1956. g. 28. oktobfa spr. Nr. 99i, „Brāji Popovi" pr. 1. pr. Sprukstu
uii Rīgas Amatnieku kr.-aizd. s-bu.)

239. (161".).
Prasītāja prasības petītumā lūdz: atzīt, ka uz runā esošā
voksela-ar apgabalticsas tiesneša izpildu parakstu prasītājas
paraksts ir viltots un ka prasītāja nav atbildīga pēc minētā
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vekscla. Ar to, kā pareizi atziriusi Tiesu palāta, prasītāja tais- ni ccl CPN 239. p. paredzēto prasību „lai apgāztu prasījuma
bOtību". Likums paredz tikai vienu pašu līdzekli piespiedu
izpildlšanas kārtībā pēc aktiem pret atbildētāju taisītā sprieduma pārsīīdzēšanai un atcclšanai, un proti, vienīgi 239. p. minēto
atbildētāja prasību. Šāda prasība pēc savas procestiesiskās
būtības ir pārsfidzības līdzeklis un pie tam vienīgais un tā nav
atvictojama ar kādu citādi formulētu prasību. Picspiedti izpildīšanas kartībā pēc aktiem taisītais spriedurns, kas nav pārsūdzēts ar 239. p. paredzēto prasību šai pantā parcdzētā 3 tnēnešu termiņā, stājas spēkā un nav ne ar kādu citu prasību atspēkoj'ams, nekāda citādi formulēta praslba ncvar novcst pie
239. p. parcdzētā kārtlbā taisītā sprieduma atcelšanas. Spriedums, ко prasītāja apstrīd tagadējā lietā, atzīst un iziet no tā, ka
runā csošais vekselis ir īsts, t. i. ir prasītājas parakstīts. Tāpēc arī prasītājai nav tiesības ar prasību, kas cclta jau p ē c239. pantā parcdzētā tcrmiņa notecēšanas, panākt tā paša veksela atzīšanu par viltotu un prasītāju par neatbildīgu pēc šā
vekseļa. Pati prasītāja netieši atzīst, ka aprādītais spricdums
bijis jāatspēko taisni tikai ar 239. p. paredzēto prasību, jo prasītāja atrod, ka 239. p. paredzetais 3 mēnešu termiņš esot ticis
pārtraukts pieteicot civīlprasību krimināllictā, pie kam prasītāja savā sūdzībā izmeklēšanas ticsncsim tieši aizrāda. ka vioa
neesot spējīga tagad icsniegt civīlprasību saskaoā ar CPN 239.
р., jo vioai necsot līdzeklu izdcvumiem un ka viņa tāpēc picteicot civīlprasību krimināllietā par veksela atzīšanu pnr spi3kā
neesosu un vioai ncsaistosu. īstcnībā, par minēto (ermir.ia pārtraukšanu nupat aprādītā ceļā nevar būt runas, jo, pretēji prasftājas domām, termipš kā procesuāls, ir taisni prcklnsīvs un
tāpēc nav nedz pārtraucarns, nedz apturams, tāpal kā nav pārtraucami vai apturami termiņi parasto pārsHdzībii lēsniegšanai.
Gan viltojuma strldu var pietcikt jebkura lictas stāvokli (CPN
645. р.), bet tagadējā prasības lieta taisni nav i;i IJeta, ни nav
tas cejš, kurā viltojuma strīdu vēl bOtu iespSjams celt, jo praslba celta jau p ē c 239. p. paredzēlā (cniiiņ.i notecēšanas un
likums nepielaiž citu celu, nekā to noteic 239. р., lai atspēkotu
piespicdu izpildlšanas kārtībā pēc aktlem taisTtu spriedumu.
Pati prasītāja arī nenoliedz, ka kriiiiiii;illitt;i likusi i/.bcigta, kādēl arī viņai nav iespējams iet CPN ^ON. p, I. pkt. iuincto celu.
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Pretēji prasītājas domām, nav arī nozīmes tam, ka pati prasltāja tiesas nodevu šajā lietā samaksājusi apgabaltiesā parastā
(nevis pus) apmērā; prasltāja pati bija tā rīkojusies, bet nevis
uz apgabaltiesas pieprasījuma. Kā pareizi aizrāda atbildētāja
savā paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību, tiesas nodevu samaksas fakts parastā apmērā dotu prasītājai vicnīgi tiesību
lūgt atmaksāt viņai licki iemaksāto nodevas sumtnu. Tiesu
palāta atraidijusi praslbu aiz vioas patstāvīgi norādītiem motīvicm, nemaz ncatkārtojot apgabaltiesas sprieduma motīvus un
neaizskarot arī jautājumu par to, vai prasītāja varētu atsaukties
uz civīlprasības pieteikšanu krimināllictā. Tstenībā, civllprasības picteikums krimiitāllietā uzskatāms runā esošā gadījumā
par formāli pilnīgj indifercntu jau tāpēc vien, ka krimināllieta
tikusi izbeigta un prasītājas ierosinātais viltojuma strīdus nav
ticis izspriests vai konstatets krimināllietā.
(1936. g. 28. okt. spr. Nr. 818, Dumpe pr. 1. pr. savstarp, kreditbiedr.
„I/stāde" u. c.)

498. (410.).
Bez pamata atbildētāļa pārmet Tiesu palātai, it kā tā esot
pārkāpusi OPN 498. р., piclaižot liecinieku liecības oficiāla dokumenta, plāna, atspēkošanai. Pats par sevi viens plāns, ja
arī tas pievienots zemes grāmatu lietai, nepieder pie dokumenticm, ar kuricm, bez attiecīga līguma vai tiesas sprieduma varētu nodibināt kādas lictiskas tiesības uz nekustamu mantu un
tamdē] liecinieku nopratināšana plana satura un datu noskaidrošanai un apgaišmoŠanai nemaz ncrunā pretim minētam likuшаш.
(1936. g. 30. okt. spr. Nr. 714, Endrups pr. 1. pr. Glanicas pagasta

pašvaldību.)

605. (515.).
Tiesu palāta savu slēdzicnu par prasītāja launprātību pani.iio и/ Tlesu palātas aizrādījumu citā lietā — t. i. sprieduiii,i motivos prasltāja prasttiā prct 1. R. apdrošināšanas bicdrī-
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bu — kā eksperti, apskatot mašīnu, pie kuras strādājot prasītājam ir nogriezta roka, esot konstatējuši, ka mašīna bijusi pietiekoši droši ierīkota un ka rokas sakropļojums varējis notikt
tikai ar nolūku. Tādā kārtā, vispirms skaidrs, ka tagadējā lietā
•ekspertīze nav izdarīta. Iepriekšējā lieta, uz kuru tagad atsaucas Tiesu palāta, nav pievienota tagadējai lietai, kufā nav pat ekspertīzes protokola. Tiesu palāta arī tagadējā lietā neizteicās par to, kas īsti un kādā kārtībā ekspertīzi izdarljis. Iepriekšējā lietā Tiesu palāta
sprieduma vēsturiskā daļā par ekspcrtīzi nemaz nerunā
un no minētā sprieduma pat nav redzams, kad un kādā tiesā ekspertīze būtu tikusi izdarīta. Šādos apstāklos Tiesu palātai nav pamata savā tagadējā spriedumā iziet no tā, ka
ekspertu slēdziens (iepriekšējā lietā) esot spēkā un saistošs
partiem arī šajā lictā, jo arī šajā gadījumā ir runa par to ра
зи rokas sakroplojumu, sakarā ar kuru eksperti ir devuši savu
slēdzienu icprickšējā prasītāja analogā praslbā prct citu apdrošināšanas biedrību par pensijas izmaksu. šādi Tiesu palātas apcerējumi nav atzīstami par pareiziem. Varētu zināmos gadījumos pielaist, ka tiesas spriedums ir spēkā un saistošs, kas noticis lietā, kurā tagadējais parts piedalījies kā ри
зе. Bet nav likuma, pēc kura iepricksējā lietā e к s p e r t и
d o t a i s s l ē d z i c n s būtu „spēkā" un bīītu „saistošs" tagadējās lietas partam. Ja atbildētāja tagadējā lictā atrastu par
nozīmīgu un vajadzīgu picprasīt ekspertu atzinumu par to, kādā veidā noticis nelaiines gadījums ar prasītāju, tad atbildētājai bija jālūdz tiesa izdarīt attiecīgu ekspertīzi. Iesniedzot Tiesu palātas sprieduma norakstu, atbildētāja savā īūgUmā nemaz
nav atsaukusies uz minētā sprieduinā" izteikto aizrādljumu par
ekspertu slēdzienu, bct vienīgi uz Ticsu palatas aizrādījumu
tajā lictā par prasītāja „icdzīvošanās mērki" un riska paaugstinājumu, kas toreizējai atbildētājai it kā esot culics picuemot
prasītāja apdrošinājumu. Piešķirot izšķirošu iiozuui ekspertu
slēdzicniem, kas tagadējā lietā ncinaz nefigifrē, Tiesu palāta
pārkāpusi 816. p.
(1936. g. 23. sept. spr. Nr. 1672, Grosa pr. I. pr. apdroš. un transp.

a. s. „Daugava".)
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911. (797.).
Lieta tika Tiesu palātā izklausīta 1936. g. 15. janvārī, bet
rezotūcijas pasludināšana atlikta uz 29. janvāri. 1936. g. 29.
janvārī Tiesu palāta nolēmusi rezolūcijas pasludināšanu atlikt
uz 5. februāri, kad rezolūcija patiesi pasludināta. Uzrakstā uz
pašas rezolīīcijas apliecināts, ka spriedums galīgā veidā „tiks"
izgatavots 1936. g. 29. februārī. Atzīmē uz paša sprieduma
minēts, ka referents paticsi izgatavojis spriedumu gaiīgā veidā 1936. g. 6. martā, tā tad 7. dienā pēc termiņa, kas bija nolikts uzrakstā uz rezolīīcijas. Kasācijas termioš 2 mēneši skaitās no „sprieduma pasludināšanas dienas" (CPN 911. p. 1. р.).
Par sprieduma pasludināšanas dienu uzskatāma diena, ко
priekšsedētājs nosaka, pasludinot rezolīīciju (CPN 806. р.).
Runā esošā -gadījumā, kur rezolūcijas pasludināšana 2 reizes
atlikta, par Isto rezolūcijas pasludināšanas termiņu atzīstama
diena, kurā, pēc atzlmes uz rezolīīcijas, spriedums „tiks" izgatavots galīgā veidā, proti 29. februārī. Tāpēc kasācijas teriniuš izbeidzies 29. aprīlī. Tas apstāklis, ka spriedums faktiski ticis izgatavots (ne 29. februārī, bct) tikai 6. martā, nav
devis sūdzētājai tieslbu, kasācijas termtou skaitīt no 6. marta
(it kā līdz 6. maijam), bet gan deva viņai tikai tiesību lugt atjaiinot viņai kasācijas tcrmiņu (CKD 28/316 u. c). Tāpēc TieSU palatas priekšsēdētājam bija likumīgs pamats sūdzētājas
kasācijas sūdzību nepieoemt. Tomēr sūdzētāja savā 1936. g.
13. maija lOgumā lūgusi atjaunot viņai kasācijas termiņu. Lūguins atjaunot kasācijas termiņu iesniedzams 2 nedēlu laikā
по las dienas, kad izbeidzies kasācijas termiņš (arg. CPN 891.892.
р., 1935. g. lik. red.). Taisni šādu termipu sūdzētāja bija ievērojusi, jo ja kasācijas termiņš izbeidzies 29. aprīlī, tad termiņš
Iflgumara atjaunot kasācijas termiņu izbcidzies tikai 13. maijā,
I. i. taisni tajā dienā, kad sūdzētāja iesniegusi savu mineto Ш".iiiiiu. Tāpēc Tiesu palātai nebija tieslbas savā 20. maija lēiniiina sfldzētājas lūgumu atstāt bcz caurskatīšanas.
(1936. g. 28. oktohfa spr. Nr. 1944, Mankosu pr. 1. pr. Jansonu.)

Civilprocesa nolikums.

ļg4

939. (816.).
Prasītāja cēlusi prasību par atbildētājas izlikšanu no ieņemtām telpām uz likuma par telpu īri 32..p. 1. pkt. pamata
Ires naudas ncsamaksāšanas dēļ. īres valde apmierinājusi
prasību, atrodot, ka īres nauda nav maksāta kopš 1933. g. 19.
о к t б b г а, ко atzinusi arī atbildētāja, un ka prasltāja 17. n о v e m b r I sūtījusi atgādinājumu par īres naudas maksāšanu.
Apgabaltiesa noraidījusi prasību par izlikšanu, atrodot, 1) ka
atgādinājuma kartiņa (vietējs sīītljums) ir datēta ar 19. n o v e m b r i, bet nodota pastā un apzlmogota ar pasta z ī m o gu 17. n o v e m b r ī ; 2) ka atgādinājuma piesūtīšana pirms
Ires maksas termiņa notecēšanas ir u z s k a t ā m a p a r n e esošu, resp. pielldzināma atgādinājuma n e n о s ū 11 š a n a i; 3) ka prasītājai uz vioas Iūgumu tiesa
1934. g. 28. martā izsniegusi apliecību pasta pārlieksmes saņemšanai un tās iesniegšanai divu nedēļu laikā, lai viņa varētu noskaidrot, kad atbildētājai izsniegta pasta karte — atgādinājums, un ka šo pārlieksrni prasltājas pilnvarnieks iesniedzis 1934. g. 4. maija tiesas sēdē (kaut gan aplieclbas iesniegšanas termiņš izbeidzies 11. aprīlī); 4) ka-prasītājas pilnvarnieks pirms termiņa notecēšanas nebija lūdzis termiņu pagarināt (CPN 956. p. 2. pkt.), kamdēļ tiesa, ievērojot atbildētājas iebildumu — nav pieņēmusi minēto pārlieksmi. Prasītājas
kasācijas sūdzība pelna icvērību. Prasība celta uz Iikuina par
telpu īri 32. p. 1. pkta pamata, pēc kuva izīrētājam ir tiesība
prasīt īres līguma atcelšanu un īrnieka izlikšanu, ja īrnieks pēc
Ires maksas termiņa notecēšanas, ncraugoties uz izīrētāja atgādinājumu nav 10 dienu laikā no šī atgādinājuma samaksājis
termiņā pienācīgo īres maksu. Pati atbildētāja ir iesniegusi
tiesai no prasītājas sarjemto, ar 1933. g. 19. novembrī datēto
vēstuli — atgādinājumu, kurā prasītāja atgādina atbildētājai
samaksāt viņai pienācīgo īres naudu par laiku no 18. о к t о b r a l ī d z 18. n o v e m b r i m . Tam apstāklim, ka minētā atgādinājuma kartiņa ir nodota pastā un apzīmogota ar pasta
zīmogu 17. n o v e m b r ī , apgabaltiesa ir piešķīrusi izšķirošu
nozīmi, atrodot, ka atgādinājuma piesūtīšana pirms īres maksas termiņa notecēšanas ir u z s k a t ā m a p a r n e e s o š u ,
resp. pielīdzināma a t g ā d i n ā j u m a
nenosūtīšanai.

—
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Šāds apgabaltiesas ieskats atzīstams par maldīgu, jo tāda noteikuma nckur likumā nav un to nevar arī secināt no apgabaltiesas minētā Senāta sprieduma (Sen. CKD 1931. g. 21. III.
Nr. 853), kur Senāts paskaidrojis, ka jautājumā par atgādinājuma laiku pēc vispārējā principa (CL 3307., 3308. p.) par izšķirošu uzskatānis nevis laiks, kad ierakstitā karte nodota pastā, bet laiks, kad parādnieks saņēmis atgādinājumu. То арstākli, ka atbildētāja saņēmusi prasītājas kartiņu ar atgādinājumu — atbildēta.i. fie tikai atzinusi, bet pati iesnicgusi tiesai
šo kartiņu -a t g ā d i n ā ju m u, kurā atbildētāja ir aicināta
maksāt prasītājai īrcs naudu, kas pēdējai pienākas par laiku
no 18. oktčbra līdz 18. novembrim. Noliegt šā aicinājuma saoemšanu vispār nekādā ziņā nevar un var runāt vienīgi par to,
no kāda datuma šis aicinājums un līdz ar to likumā minētais
10 dienu termiuš skaitāms. Apgabaltiesa, atrodot par izšķiro
šu aicinājuma saņcmšanas laiku, — devusi 1934. g. 28. martā
prasītājai divu ncdēlu termiņu pasta pāiiieksmes iesniegšanai
Hesai, un to prasītāja arī iesniegusi 1934. g. 4. maija tiesas sēdē, bet tiesa, ievērojot atbildētājas icbildurnu, nodevusi to praSītājai atpakal, atrodot, ka prasītāja nav līīgusi pirms termiņa
tlotecēŠanas (11. aprfla) pagarināt tcrmiņu. Arī šāds apgabaltiesas ieskats atzīstams par maldīgu. Kā pareizi aizrāda prasilaja savā kasācijas sīīdzībā, — tiesas noteiktie termioi vispār nav atzlstami par p r e k l ū z ī v i e m t e r m i ņ i e m , bet
par ii г о г о g ā с i j a s t e r m i ņ i e m, kuru nolūks un galveniis mērkis ir, kā to arī pareizi aizrādījis Isačenko (Gražd.
process IV. sēj., 657.—658. lp.), novērst prāvnieku proccsa vili inašanu, kamdēl arl pati tiesa ex officio ncscko šo prorogāi Ijas termiņu icvērošanai, dodot ieintcrcsētai pusei iespēju cclt
attiecīgu iebildumu. Saprotams, ka arī pretējā puse var šā
prorogacijas termiua neievērošanas gadījumā celt attiecigu
li bildumu tikai tad, kad ar tādu termiņu nokavēšanu.draud vai
notiek lietas izspricšanas novilcināšana un sakarā ar to arī
tlesai jāizškir, vai pretējas puses iebildums ievērojams, vai ne.
i onkrētā gadīj'umā pasta pārlieksme iesniegta tikai p i r m ā
рбс a p l i e c ī b a s i z d o š a n a s l i o l i k t ā sēdē(1934.
с 4. inaijā) un par lietas novilcināšanu sakarā ar šās pārlieksjnes iesniegšaiiu nevar bīīt runas. Tamdel arī atbildētājas ie-
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bildumam pret tās pārlieksmes pieņemšanu, kuru pati tiesa, izdodot apliccību, atzinusi par izšķirošu lietai, — nebija pamata.
(1936. g. 30. okt. spr, Nr. 1551, Kuzņičenkovs pr. 1. . pr. Bakšs)

1237. (1095.).
N0 lietas redzams, ka ar 1926. g. 8. februāra līgumu Dāvis
L. uzdāvinājis savam brālim Jānim L. (sūdzētājam šajā lietā)
runā esošo nekustamo niantu. Dāvja L. kreditorcs, Sm.-P.-A.-G.
krājaizdevu kases pret brāliem L. celtā prasībā Tiesu palāta
ar 1929. g. 11. aprīļa spriedumu atzinusi mineto dāvinājuma līgumu attiecībā pret kasi par spekā neesošu, dodot kasei tiesību vērst piedziņu uz aprādīto nekustamo mantu. Tiesu izpildītājs nolicis nekustamo mantu izsolē uz 1932. g. 8. decembri,
paziņojot sudzētājam par izsoles dienu, tomēr ncizsniedzot sūdzētājam OPN 1237. (1095.) p. paredzēto izpildu pavēsti. Aiz
šā pēdējā iemesla Tiesu palāta savā 1933. g. 23. marta lēmumā izsoli atzinusi par spēkā neesošu. Sakarā ar minēto Tiesu
palātas lēmumu tiesu izpildītājs nolicis nekustamo mantu no
jauna izsole uz 1934. g. 7. aprīli, par ко tāpat paziņojis sūdzētājam, tomēr arī šoreiz neizsniedzot viņam CPN 1237. p. paredzēto izpildu pavēsti. Par izsoles noturēšanu sūdzētājs Jānis L. un Karlīne L. iesnieguši sūdzību apgabaltiesai, un proti:
pedējā uz tā pamata, ka tiesu izpildītājs esot nepareizi noteicis summu, no kuras jāsākas izsolei. Apgabaltiesa abas sūdzības atstājusi bez ievērības. Tiesu palāta savā, tagad pārsūdzētā, 1934. g. 20. decembra lēmumā atstājusi abu minēto
sūdzētāju sūdzības bez ievērības. Jāņa L. sūdzību Tiesu palāta atrod par ncpamatotu aiz tā iemesla, ka tas neesot materiāli-ticsisks parādnieks, t. i. neesot piedzinēja kontrahcnts,
un tāpēc CPN 1237. p. necsot viņam piemērojams. Šāds apsvērums nav atzīstams par pareizu. Kaut arī 1237. p. runā
par „parādnieku", tad tas nav domāts līgumisko saistību tiesību nozīmē; 1237. p. jāievēro nctikvien tad, kad piedziņa izcelas no prasījuma ex contractu, bet arī tad, kad piedziņa izcclas, piem., ex delicto. Bet 1237. p. īstais pamats un mērķis ir
dot pārdodamās nekustamās mantas īpašniekam kā tādam ie-
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spēju 1 mēneša laikā samaksāt to parādu, kura apmierināšanai piedzina tiek vērsta uz šo mantu. Tāpēc principā, katram
mantas īpašniekam, neatkarīgi no piedziņas juridiskā pamata,
līdzīgā mērā tiesība izlietot 1237. p. viņam kā tādam piešķirto
privilēģiju. Tam apstāklim, ka konkrētā gadījumā, по materiāli-tiesiskā viedokla piedzinēja parādnieks-kontrahents nav
tā persona, kurai pieder piedzinas priekšmets, — nav nozīmes. Istenībā, konkrētā gadījumā, prasītājas-piedzinējas rīcībā ir d i v a s solidāri atbildīgas personas, proti: 1) viņa tiešs
kontrahents, kas atbild personīgi (Dāvis L.), un 2) tagadējais
sūdzētājs, kas atbild gan ne personīgi, bet ļ i e t i s k i , t. i. ar
to nekustamo mantu, кщи viņš bija ieguvis fiktīvi launā ticībā un kura, attiecība pret piedzinēju, skaitās vēl par īstā
parādnieka mantu un kas tāpēc tikusi, ar ticsas spriedumu, atzīta par piedziņas priekšmetu minētai piedzinējai par labu.
1237. p. paredzēto izpildu pavēsti tiesu izpildītājs ncvarēja izsniegt piedzinējas matcriāli-tiesiskara parādniekam, kas neskaitās pēc zemes grāmatām par pārdodamās nekustamās mantas
īpašnieku; parādniekam izsniedzama CPN 1074. p. paredzētā
izpildu pavēste. Pilnīgi cits jautājums ir tas, vai tagadējās lietas apstāklos minētās pavēstes izsniegšana sūdzētājam maz
bija vajadzlga. Pašam parādniekam, kura manta nolikta izsolē, un kas reiz saņēmis OPN 1074. p. paredzēto pavēsti,
gan par pašu izsoles dienu nav vairs sevišķi jāpaziņo (Sen.
CKD spr. 34/373 u. c), jo taisni sakarā ar 1074. p. paredzētās
izpildu pavēstes izsniegšanu p a r ā d n i e к а m, viņam pašam
jāseko izpildījuma lietas gaitai. Bet šāds pienākums negulstas
uz trešo personu, un proti pārdodamās nekustamās mantas
īpašnieku, kas par piedziuu atbild tikai lietiski, ne personīgi,
un kuram 1074. p. paredzētā izpildu pavēste nemaz nav izsniedzama. Šajā lietā sūdzētājs gan bija saņēmis pazinojumu
kā par p i r m ā s , tā arī o t r ā s izsoles dienu. Bet 1237. p.
paredzēto pavēsti viņš nebija saņēmis nedz priekš pirmās, nedz
priekš otrās izsoles. Ja nu Tiesu palāta bija atzinusi nupat
minētās pavēstes izsniegšanas vajadzību sakarā ar pirmo izsoli un to atzinusi par spēkā neesošu taisni šā trūkuma dēļ,
tad Tiesu palāta, nekonstatējot, ka minētā procedura būtu tikusi izpildīta vismaz otrā izsolē, rīkojusies, acīm redzot, nekonsekventi. Kamdēļ un ar ко īsti apstākļi š a j ā ziņā būtu
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grozījušies, Tiesu palāta nepaskaidro. Mērķis, kas saistlts ar
1237. p. paredzēto izpildu pavēsti, tā kā tā ir palicis tas pats
kā pirmā, tā arl otrā gadījumā. Augšā aprādītais pienākums,
sekot izpildu lietas gaitai, negulstas uz trešo personu, kas par
piedziau atbild ne personīgi, bet tikai lietiski. Šādai trešai personai 1074. p. paredzētā pavēste nav jāizsniedz, bet vioai gan
ir tiesība sagaidlt, ka tiktu izpildīts 1237. p. noteikums, un proti
jau pirms tam, kad otrā izsole ir nolikta. Tā tad, tas pats trūkums palicis un turpina radīt tās pašas sekas arī attieclbā uz
otro izsoli. Ar Tiesu palātas pirmo lēmumu nodibināts objektlvs tiesisks stāvoklis, proti, pirmā izsole atzīta par spēkā neesošu 1237. p. noteikuma neizpildīšanas dēļ. Šis tiesiskais status un līdz ar to minētais pirmais lēmums bija arī formāli saistošs Tiesu palātai un paliek saistošs arī Senātam šajā pašā izsoles lietā. Ja nu, pretēji Tiesu palātas domām, nckas šai stāvoklī nav grozījies, tad, vispirms, apgabaltiesai nebija tiesība
pielaist jaunu (otru) izsoli, i'ekām nav novērsts tas pats trūkums (1237. p. neizpildīšana), kura dēl pirmā izsole atzlta par
spēkā neesošu, t. i. iekām sūdzētājam Jāriira L. nav izsniegta
1237. p. paredzētā izpildu pavēstc. Tāpēc arī Tiesu palātai nebija likumīga pamata tagadējā lietas stāvoklī sankcionēt jaunu izsoli.
(1936. g. 28. oktobra spr. Nr. 831, Lielā nek. īpaš. pārdoš. I.)

1358. (1890.).
Apgabaltiesa, apstiprinot С mājas publisko izsoli un
piešķirot šo māju nosolltājai Katrīnei M., ieskaitījusi, starp citu, pirkuma summas segumā Ls 2582,52 pēc tiēsu hipotēkas,
kas ierakstīta zemes grāmatās uz Tiesu palātas 1929. g. 20.
aprīla izpildu raksta pamata, ar kuru Katrīnei M. piespriests
viņas bērnu Jāņa-Arnolda un Voldcmāra uzturam pa Ls 36,—
mēnesī, sākot ar 1926. g. 1. fcbruāri līdz tam laikam, kamēr
viņi paši (bērni) būs spējīgi sevi uzturēt. Par minēto lēmumu
kreditore Anna Kl. iesnicgusi blakus sūdzību Tiesu palātai, kufā paskaidrojusi, ka apgabaltiesa esot nepareizi ieskaitījusi pēc
tiesu hipotēkas Ls 2562,52, jo pēc minētās hipotēkas varot ie-
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skaitīt tikai tik daudz, cik liels bijis nesegtais Annas M. prasījums uz izsoles dienu, t. i. 1933. g. 25. oktčbri. Pēc aprādītā
Tiesu palātas sprieduma Katrlnei M. esot piespriesti Ls 36,—
mēncsī, sākot ar 1926. g. 1. februāri, līdz tam laikam, kad bērni būšot spējīgi paši sevi uzturēt, t. i. līdz viņu 16 gadu vecumam (lik. par soc. apgādi 32. р.). Jānis-Arnolds esot dzimis
1913. g. un Voldemārs 1915. g., kādēl pirmam uzturs pienākoties par 3 gadiem, bet otram par 5 gadiem. Uztura nauda,
Ls 36,— mēnesī, esot piespriesta ne katram bērnam, bet abiem
kopā, un zemes grāmatās esot nepareizi icrakstīts, ka katram
pienākoties Ls 36,— mēnesī. Tāpēc Katrīnei M. pēc mlnētā
sprieduma pienākoties, picskaitot vēl tiesas un lietas vešanas
izdevumus, tikai Ls 1859,66, bct viņa esot jau saņēmusi no tiesu izpildītāja Ls 1000,—, kādēl tā varot prasīt vēl tikai Ls
859,66. Šo summu arī vienīgi varot ieskaitlt pirkuma summas
segumā. Bet ja pat nostātos uz tā viedokla, ka Katrīnc M. varētu prasīt uztura samaksu līdz publiskās izsoles dienai no
1926. g. 1. februāra, tad pavisam Katrīnei M. pienāktos Ls
2943,66; atskaitot satierntos Ls 1000,— paliekot tikai Ls 1943,66,
bct ne Ls 2562,52. Pārējā summa bijusi iemaksājama naudā
im sadalāma starp pārējiem kreditoriem. Šādu uzskatu ncvarot grozīt arī tas apstāklis, ka zemes grāmatu nodala uz
Tiesu palātas izpildu raksta pamata ierakstījusi Katrīnei M.
par labu kīlu tiesības par 10 gadiem un divkāršā apmērā
(l.s 8640,—), jo tas esot nepareizi un šīm kīlu tiesībām esot
nozīmc tikai nākamās naudas sadalēs. Tiesu palāta iesniegto
blakus sūdzību atstājusi bez ievērības. Par Tiesu palātas lēmumu iesniegtā kasācijas sildzība tāpat nepelna ievērības. Lietā nav strīda, ka Katrīnei M. par labu viuas bērnu uzturam
uz pārdotās mājas ir ierakstīta tiesas hipotēka Ls 8640,— артега. Bet tiesa, izspriežot CPN 1358. p. un turp. pantu kārliba jautājumu par to, kādā apmērā apmierināma katra atsevišķa hipotēka, ir saistīta ar ierakstiem zemes grāmatās. Kaiiicr ieraksta pareizība nav atspēkota prasības celā ar tiesas
spricdumu, tikmēr šāds ieraksts zemes grāmatās, ievērojot šo
grāmatu publicitātes principu, ir saistošs tiesai, kā arl visām
trcšam personām. Tamdēļ konkrētā gadljumā, lai atspēkotu
и/. Tiesu palātas sprieduma pamata ierakstītās hipotēkas spēku
пи vir.ias summas apmēru, sūdzētājai prasības kārtībā bija jā-
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panāk ierakstljumu pārgrozījums (sal. not. nol. 365. p. beigas)v
bet kamēr tas nebija prasības kārtībā izdarīts, tikmēr ieraksts
tiesai ir saistoss un blakus sūdzības kārtībā šādi jautājumi nav
izšķirami (sal. CKP kops. 36/51). Tādos apstāklos Senātam
konkrētā gadījumā iesniegtās kasācijas sūdzības saturs nav jāpārbauda, bet tā uzskatāma par ncdibinātu jau tāpēc vien, ka
pārsūdzēts ir blakus sūdzības kārtībā tāds jautājums, kuru var
izšķirt vienlgi prasības ceļā. Tiesu palāta gan ncpareizi ir
caurskatījusi blakus sūdzību pēc būtības, bet tā kā Tiesu palāta blakus sīīdzību atstājusi bez ievērības, tad gala slēdziena
ziņā Tiesu palātas lēmums ir pareizs un nav dibināta iemesla
atcelt pārsūdzēto lēmumu.
(1956. g. 30. oktobra spr. Nr. 1047. Majora nekust. īpašuma pārdoš. !.)•

1488. (1367.).
Tikai savā kasācijas sūdzībā prasītājs pirmo rcizi aizrāda uz to, ka šinī gadījumā ir runa nevis par formālo šķīrējticsu, kas darbotos uz procesuālo noteikumu pamata, bet par
a r b i t r ā ž a s klauzulu, kas nav atkarlga no procesuāliem
noteikumicm par škīrējtiesām un no kuras (t. i. arbitrāžas) atzinuma ievērošanas tirgonim nav tiesības izvairīties. Ir liela
starpība starp š k ī r ē j t i e s a s s p r i e d u m u , kas izškir
t i e s i s k u s j a u t ā j u m u s , un speciālistu-lietpratēju atzinumu (arbitrium boni viri), pie kuviem prāvnieki griežas, lai
noskaidrotu zināmus f a k t i s k u s j a u t ā j u m u s (sal. Dr.
Lēbera, Das Schiedsgerichtswcsen in Lettland, Internationales
Jahrbuch fūr Schiedsgerichtsvvesen, 1931. g. III. sēj., lp. 27—29
un Bukovskis, civīlprocesa mācības gr. 579. lp.). Uz arbitrāžas lietpratēju domām prāvnieki varētu atsauktics t i с s ā, pie
kam, ņemot vērā llgumā izteikto vienošanos, — tādu lictpratēju uzskats par f а к t i s к i e m daticm būtu strīda dalībniekiem saistošs. Konkrētā gadījumā tomēr, kā to konstatējusi
apgabaltiesa, prasītājs pamatojis savu prasību uevis uz lietpratēju atzinumu par f а к t i s к i e m daticm, bet uz šķīrējtiesas s p r i e d u m u k ā t ā d u . kufā izškirts t i e s i s k s .
jautājums.
(1936. g. 30. okt. spr. Nr. 1443. Decoutcra pr. 1. pr. Levitinu.)

—
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1583. (1966.).
Atraitne Natālija-Aurora D., lldz ar lūgumu par mirušā Jāaa D. testāmenta apstiprināšanu, iesniegusi apgabaltiesai ziaojumu par mantojuma sastāvu un vērtību, kurā deklarē, ka viца atstāto mantojumu jau pieņēmusi. Publikācijas laikā N. P.
ir pieteikusi alimentu prasījumu mirušā D. ārlaulības bērnam.
Pēc tam mantiniece D. savā 1934. g. 29. decembra rakstā paziuo, ka viņa no mantojuma atsakās un lūdz apgabaltiesu lietu izbeigt. Apgabaltiesa šo līigumu atstājusi bez ievērības, un
Tiesu palāta par apgabaltiesas lēmumu iesniegto pārsūdzību
arī atstājusi bez ievērības, atrodot, ka mantiniecei, kas jau pieņēmusi mantojumu, neesot tiesības no tā atteikties. Kasācijas
sūdzība pelna ievērību. Lūgums dēļ lietas (par testāmenta pasludināšanu par spēkā nākušu) izbeigšanas nav identificējams
ar jautājumu par mantinieka ticsībām atteikties no mantojuma.
Ar lietas izbeigšanu nemaz netiek izšķirts jautājums, vai mantiniekam ir tiesība atteikties no mantojuma un vai mantinieks
tiek atsvabināts no atbildības par mantojuma atstājēja parādiem. CPN 1700. p. paredz gadljumu, kur tiesa pat ex officio
izbeidz lietu; jo vairāk tiesai bija pamats un pienākums izbeigt
lietu uz mantinieces lūgumu. Minētais likuma pants attiecas
ijetikai uz lūgumiem par mantinieku apstiprināšanu pēc likuma, bet arī uz gadījumiem, kad mantinieki uzaicināti ar publikāciju lietā par testāmenta pasludināšanu par spēkā nākušu
(CPN 1584. р., sk. prof. Bukovska CPN māc. gr. 704. ]p.).
Pretēji Tiesu palātas domām, no tā apstākļa, ka ir iesniegts
lūgums par testāmenta pasludināšanu par spēkā nākušu, neizriet, ka pasludināšanai būtu jānotiek uz OL 2452. un CPN
1583. p. pamata arī tad, ja šis lūgums būtu atsaukts. Jo CPN
1583. p. tieši nosaka, ka pasludināšana izdarāma tikai uz ieinteresēto personu lūgumu; tā tad tiesai šai ziņā nekāda iniciātīva nav jāaizrāda un bez ieinteresēto lūguma viņa CPN 1583.
p. aprādīto lēmumu taisīt nevar (sk. arī Tatarin, Die Legitimation des Erben nach russ. und. baltischen Recht, 42.§ B»
46. § V). Nākot pie pretēja slēdziena, Tiesu palāta ir nepareizi iztulkojusi likumu.
(^^б. g. 27. nov. spr. Nr. 966, Drešmaņa 1.)
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Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas spriedu.ma motlviem, aiz viņas spriedumā paskaidrotiem iemesliem nākusi
pie slēdziena, ka notikušā sadursmē csot vainojams atbildētājas kuģa „P." kaptcinis. Šis Ticsu palātas slēdzicns attiecas
uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā. No šī slēdziena Tiesu palāta pareizi tālāk secinājusi, ka
par zaudējumiem, kas prasītājai cēlušies no liellaivas un kuģa
„P." sadursmes, ir jāatbild atbildētājai, kā kuģa saimniekam,
jo kuģa saimnieks atbild prīmāri par tiem zaudējumiem, kas
nodarīti trešām personām aiz kuģa vadītāja (kapteiua) vainas
(sal. Lēbers, Tirdzn. tiesību pārskats § 207 un CKD 33 539>.
Tādos apstākļos Tiesu palāta vairs nebija spiesta pārbaudīt, vai
atbildētāja, kā kuģa saimnieks, ir pielaidusi arī culpa in eligendo
(CL. 3447. р.). Aiz aprādītiem apsvērumiem Tiesu palāta varēja atzīt prasības pamatu par pietiekoši nodibinātu.
(1936. g. 30. oktobra spr. Nr. 656, akc. sab. ..A. M. Smidts" pr. 1. pr.
akc. sab. „Kurzemcs kuģniccība".)
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9. (9.).
Apgabaltiesa konstatējusi, ka lietā icsniegto vekseli uz rakstītnepratējas Annas 0 . lūgumu viņas vietā parakstījusi Hermine A. un ka pēdējās parakstu apliecinājusi pagasta valde.
Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka minēto parakstu varēja
apliecināt vienīgi notārs, bet tā kā tas nav izdarīts, tad vekselim nav vekseļa spēka pret Annu 0 . Šis apgabaltiesas slēdziens atzīstams par pareizu un izriet no Veks. lik. 9., 14. panticm un instrukcijas par vekselu protestēšanu (V. V. 24/218) 3.
panta 3. pkta, pēc kura nav protestējami vekseli, kuros nav
notāriālā kārtībā apliecināti to personu paraksti, kuras parakstījušās par rakstītnepratēju. Vekselu likums ir speciāls likums un nav paplašināti tulkojams. Tādēļ jautājums par to,
kas var apliecināt uz veksela parakstus rakstītnepratēja vietā,
ir izšķirams vienīgi pēc vekseļa likuma noteikumiem. Ja nu
atbildētāja 0. konkrētā gadījurnā neatbild pēc vekseļa likuma
solidāri ar citiem atbildētājiem, tad, pēc prasītājas pareiza norādījuma kasācijas sūdzībā, apgabaltiesai bija jāapspricž jautājums, vai 0 . neatbild vismaz attiecīgā daļā pēc vienkāršas
Saistības uz vispārējo civīllikumu pamata (sk. Nolken, Veks.
Ilk. komment. pie 9. р.; Кг. Sen. 93/72; 80/257). Sakarā ar saClto apgabaltiesai bija arī jāapsver prasītājas lūgums noprainiat lieciniekus tā apstākļa pierādīšanai, ka atbildētāja 0. de\usi ttermīnei A. piekrišanu parakstlties viņas vietā. NeapBverot šos apstāklus, apgabalticsa ir pielaidusi motīvu nepilinhii.
(1936. i,r. 28. aug. spr. Nr. 1203, Bauskas Latviešu krāj-aizdevu ка
рг. I. pr. Ozoliņš un Auniņiem.)
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Likums par darba laiku.

19.
Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, atraidījusi prasību, atrodot, ka prasītājam, kā velkoņa vadītājam pēc
lik. par darba laiku 19. p. nav tiesības prasīt atlīdzību par virsstundu darbu uz minētā likurna pamata. Prasītāja kasācijas
sīīdzība nepelna ievērības. Apgabaltiesas slēdziens saskan
ar likumu un Senāta praksi (Sen. CKD 31/1230). Kasācijas
sūdzībā norādltie not. par jūrniekiem gan neaizliedz sanemt
atlīdzību par virsstundu darbu (ja tāda paredzēta līgumā), bet
nenorāda, kad un kādā veidā jūrniekam būtu ticsība prasīt atlīdzību par virsstundu darbu, ja vinš tādu darbu strādājis uz
kuģa, izpildot savus tiešos amata pienākumus. Ka konkrētā
gadījumā partu starpā būtu pastāvējis 1 ī g u m s par virsstundu darba atlīdzību, prasītājs neapgalvo. Par to, ka prasītājam
bez viņa ticšiem — velkoņa vadītāja pienākumiem — bijuši jāstrādā pat fiziski darbi un pie tam arl к г а s t ā, prasītājs ти
па pirmo reizi tikai savā kasācijas sūdzlbā, kādēl šis jautājums
Senātā nav apspriežams.
(1936. g. 27. nov. spr. Nr. 1704, Sējas pr. 1. pr. „Enkurniekn arteli".)
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Notāriata nolikums.

363.
Saskaņā ar Not. nol. 363. p. „tādu nostiprinājumu ierakstīšana zemes grāmatās, kas iznīcina nodibinātās tiesības (360.
р.), apliecināma ar norakstu izdošanu no zcmes grāmatu nodaļas priekšnieka lēmumicm" (357. р.); bet, s a k a r ā a r
pirmējo korroborāciju izdotais zemes g r ā matu akts pievienojams zemes g r ā m a t u l i e t a i". Kā tas redzams arī no šā panta likutndošanas motīviem (Gasmans un Nolkens 1890. g. izd. 358. lp.), zemes grāmatu akts atņemams personai, kuras rokās viņš atrodas, un
pievienojams zemcs grāmatu lietai tikai tanīs gadījumos, ja
tfis tiesības, kas paredzētas minētā zemes grāmatu aktā, piluīgi iznīcinātas un pats akts zaudējis prasījuma dokumenta nozlmi. Saskaņā ar CL 1456. р., ja summa, kas iegūta, pārdodot ieķīlāto lietu publiskā izsolē, nav pietiekoša ķīlas ņēmēja
pilnīgai apmierināšanai, tad viņam paliek tiesība prasīt no parādnieka parāda atlikuma samaksu. No tā izriet, ka pretēji
LCL 16491. p. (in fine) notcikumam, pēc CL, ja arī ieķīlātā
nckustamā manta pārdota publiskā izsolē, un hipotēkāriskie
parādi, kurus nekustamās raantas ieguvējs uz sevi nav ņēmis,
biltu dzēsti zemes grāmatās (CL 3967. р.), zemes grāmatu akts
tomēr paliek kreditora rokās kā personīgs prasījuma dokuments, pēc kura vii.iš var celt prasību pret savu personisko
parādnieku un j a u t a m d ē l š i s z e m e s g r ā m a t u
a k't s, k a s p ā r v ē r š a s n e p e r s o n i s k ā p a r ā d a
prasījuma dokumentā, līdzīgos
gadījumos
n a v p i e v i e n o j a m s z e m e s g r ā m a t u l i e t a i , pie

Notāriāta nolikuras.
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kam, saprotams, lai novērstu kādu eventuālu nelietīgu Iietošanu, par kuru runā arī likumdošanas motīvi (Gasmans, Nolkcns 358. lp.), pašā zemes grāmatu aktā izdarāms uzraksts par
to, ka ķīlu tiesības zemes grāmatās dzēstas. Pati apgabaltiesa savā lēmumā aizrāda, ka pierādot, ka aktam pēc ķīlu tiesību dzēšanas vēl būtu prasījuma dokumenta raksturs, —
„varētu būt runa par akta izsniegšanu atpakal līīdzējam, gan
ar uzrakstu, ka ķīlu tiesības dzēstas", bet atrod, ka līīdzēja paskaidrojumi dibinās vienīgi u z n e p i e r ā d ī t u
apgalvojumu par šāda prasījuma
e k s i s t e n c i un
ka konkrētā gadījumā n a v n o d i b i n ā t s , к а r u n ā
e s o š a i s a k t s b ū t u v a r ē j i s n o d e r ē t kā p r a sījuma
d o k u m e n t s . Šāds apgabaltiesas slēdziens atzīstams par nepareizu, jo kā to pareizi aizrāda sīīdzētājs, vislabākais pierādījums par prasījuma eksistenci taču ir augstāk
minētais zemes grāmatu akts, k a s a t r o d a s
zemes
g r ā m a t u n o d a l ā un p a r k u r a
neizsniegšanu a t p a k a l s ū d z ē t ā j s iesniedzis apgabalticsai sūdzību. То neievērojot, apgabaltiesa pielaidusi motlvu nepilnību
un nepareizību.
(1936. g. 30 okt. spr. Nr. 1553. Blēzes 1.)
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Likums par atsavinašanas nodevu.

5.

Ar savu 1935. g. 11. februāra spriedumu Tiesu palāta apmierinājusi mir. Andreja Kr. mant. masas pret Andžu Kr. celto
prasību un atzinusi mir. Andreja Kr. mantojuma masas īpašnma tiesības uz 2 amatnieku saimniecības zemes gabaliem,
kuri atdalīti no Madonas apriuķa Metrienas pagasta „V.-A.
Nr. 166" mājām ar zcmes grām. reģ. Nr. 1260. Ar savu 1935.
g. 11. jūlija lēmumu Tiesu palāta pēc tam aprēķinājusi no Andrcja Kr. mantojuma masas pienākosos atsavināšanas nodevu
Ls 36,— apmērā, atrodot, ka, t r ū k s t o t d a t i e m p a r
likumiskiem novērtējumiem,
atsavināšanas
nodeva
aprēķināma
no p r a s ī b a s
summas
Ls 1200.—. Šāds Tiesu palātas lēmums atzīstams par nepareizu tm nesaskanošu ar likumu. Kā pareizi aizrāda Nodokļu
departaments savā kasācijas sūdzībā, likuma par atsavināsaūas nodevu 5. p. paredz kā vienu no likumiskiem novērtēju(iiicin — novērtējumu aplikšanai ar nodokli valstij un pašvaldlbai par labu, bet gadījumā, ja runā esošā nekustama manta
nodokļa uemšanai nemaz nav novērtēta, vai nav novērtēta atscviški, kā dotā gadījumā, tad saskaijā ar tā paša likuma 6. pantu vcrtību atsavināšanas nodevas ņemšanai n о t e i с п о d o k l u i n s p e к t о г s. Tādos apstāklos, trūkstot datiem
par likumiskicm novērtējumiem, Tiesu palātai nebija tiesības
ftprēķināt atsavināšanas nodevu no p r a s ī b a s s u m m a s .
Neatkarigi no tā Tiesu palāta, nekonstatējot, ka piešķirtie zemes
jabali izmantojami l a u k s a i m n i e c i s k i , nevarēja arī appl Mnāt atsavināšanas nodevu Ъ°/с apmērā, kā viņa to darījusi.
I niidcl Tiesu palāta ar savu 1935. g. 11. jillija lēmumu pielaiilnsi likuma par atsavināšanas nodevas 4.—6. pantu pārkāpumu.
(1936. g. 27. novembra spr. Nr. 1077, Krasta m. m. pr. 1. pr. Krastu.)
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Likums par peļņas uzoemumu administraciju (Lkr. 31/128).

37.

Starp partiem nav strīda, ka prasītājs bijis bij. firmas (atklātās s-bas) „R. u. D." līdzīpaŠnieks. Kā bijušais sabiedrības
atklātais biedrs, prasītājs arī pēc izstāšanās atbild par s-bas
parādiem, kas izcēlušies pirms šā biedra izstāšanās, iin proti
solidāri ar sabiedrībā palikušo biedru: to nenoliedz arī atbildētāja. Gan admmistrācija šajā lietā tika nodibināta tikai pēc
prasītāja izstāšanās un tāpec administrācija kā tāda tieši nerada sekas attiecībā uz pcrsonu, kas vairs neskaitās par sabiednbas biedru un uzņēmurna līdzīpašnieku, un arl neierobežo
viņas rīclbas apjomu. Tomēr bijušais biedrs un līdzīpašnieks,
kā solidārs līdzatbildētājs, arī p ē с izstāšanās nes atbildību
tās pašas sabicdrības kreditoru priekšā ļlik. par peļņas uzņ.
administr. (Lkr. 31/128) 13. р.], tajā ziņā, ka ja piespiedu izligurnā (37. p.) parcdzēts, ka izlīgumā noteikto akorda kvotu saCiemot, kreditori atteicas no visiem tālākiem prasījumiem, netikvien pret s-bā un uzņēmumā palikušo īpašnieku, bet arī pret
bijušo biedru un līdzīpašnieku, kas tāpat bijis to pašu kreditoru parādnicks, tad šāda krcditoru atteikšanās saistoša kreditoriem arī attiecībā uz bijušo bicdru, prasītāju šajā lietā, un
šim pēdējam tlesība sev par labu atsaukties uz to pašu izlīgumu. Tas izriet no CL 3116. р., uz kuru atsaucas apgabaltiesa
un Tiesu palāta, kā arī no 3610. р., saskaņā ar kuru, kaut arī
principā izlīgums ncskar trešās personas, tad tomēr izlīgums
ir spēkā arī blakus saistību nesējiem tik tālu, ka ar to s a m а z i n ā s v i ņ u s a i s t ī b a . Tā tad prasltājam tiesība atzīt
sevi par atsvabinātu no sava parāda akorda kvotu pārsniedzo-
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šā dalā attiecībā uz visiem kreditoriem, arī tiem, kas nav iztcikuši piekrišanu izlīgumam un palikuši mazākumā (37. p.
2. d.). Pretēji atbildētājas domām, izlīguma noteikums par to,
ka tas attiecināms arl uz prasītāju, tāpat saistošs visiem kreditoriem, kā ari pārējais izlīguma saturs; taču prasītājs atbild
bij. sabiedrlbas (uzņēmuma) kreditoriem tāpat kā sabiedrībā
(uzņēmumā) palikušais Ipašnieks im parādnieks, jo izstājušos
biedra atbildība par parādiem, kas izcēlušies pirms prasitāja
i/stāšanās no sabiedrlbas, pret bij. sabiedrības krcditoricm pēc
būtības ne ar ко neatšķiras no palikušā īpašnieka atbildības.
Atbildētāja nenoliedz, ka prasītājas lūgumā minētie prasītāja
kapitāli palikuši pasā uzņēmumā, tā tad, kā pareizi uzsver pralltājs savā paskaidrojumā uz kasācijas sūdzlbu, prasītājs arl
рбс izstāšanās palicis zināmās tiesiskās attiecībās ar uzpēmuIIIII. jo tas savu daļu no sabiedrības nebija saņēmis.
(1936. g. 28. oktobfa spr. Nr. 1015, Danenberga pr. 1. pr. „Industrie
lile alsacienne Arthur Battegay".)
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Tarifs preču parvadašanai.
Tiesu palāta atzīst par nepiemērojamu Preču tarifa 1. daļas 14. § transittarifam (43. §) uz tā pamata, ka „vietējais" tarifs neesot subsidiāri piemērojams transittarifam, jo vietējais
tariīs neesot nekāds vispārējs tarifs, abi tarifi esot koordinēti
un pamatojoties uz dažādiem principiem. Šāds Tiesu palātas
uzskats atzīstams par pareizu. Gan preču tarifa 1. d. neizšķir
1) vispārēju un 2) vietēju tarifu; Istenībā tarifa 1. d. iedalīta
4 nodalās, no kurām 1. nodala paredz nevis it kā „vispārējā
tarifa noteikumus un normas", bet gan vispārējos tarifa (t. i. kā
viena paša tarifa) noteikumus un normas, un 4. nodaļa paredz
izņēmuma tarifus. Tā tad 1. nodala — visumā — aptver taisni
tarifa v i s p ā r ē j o s
noteikumus, kuriem tāpēc arī piemīt
vispārējs raksturs un kuriem līdz ar to — principā — arī subsidiāra nozīme pie noteikumiem par izņēmuma tarifiem; 14. §
2. d. arī ietilpst minētos „vispārējos" tarifa (kā tāda) noteikumos. Tomēr taisni 14. §, kas paredz vedummaksas likmes,
jau pēc savas būtības attiecināms tikai uz vietējo satiksmi:
14. §' nosaka, ka vedummaksa aprēķināma pēc „z e m ā к
i e v i c t o t ā t a b u l ā " paredzētām likmēm. Tabula tad paredz vedummaksu par 100 kg santimos atkarīgi no attāluma,
sākot ar 1—8 km un noteic pirmo likmi par 46 līdz 2 sant.
skatoties pēc klasēm. Turpretim, 43. §, kas paredz „tarifu
kravu pārvadāšanai transitā pa dzelzceļiem", savā 3. pkt. nosaka vedummaksas likmcs — atkarībā no grupām — par attalumu jau tieši tikai līdz 230 km un virs 230 km un pie tam
atsevišķi I un II grupā (piem., I grupa 0,488 sant. par katru
km līdz 230 km attālumam), bet III grupā — pēc „vispārējā"
tarifa. Tā tad šajā zinā 43. § picņcmtā terminoloģija „vispārējais" tarifs (nevis tarifa vispārējie noteikumi) atšķiras no tarifa
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I. d. 1. nodalā pieņemtās terminoloģijas; vēl vairāk, 43. § 9. pkt.
j;iu tieši runā par „vispārējo i e k š ē j o tarifu", acīm redzami
domājot tarifa vispārējos noteikumus, kas ievietoti Tarifa 1. d.
1. nodaļā. Tāpēc ievērojot 14, § 2. d. noteikumu sevišķo saimniecisko un technisko nozīmi, Tiesu palātai bija pietiekošs pamats atzīt, ka atbildētājai par runā esošo transitsūtījumu nav
tiesības vedummaksu ņemt par pilniem 8 km..
(1936. g. 28. oktobfa spr. Nr. 785, Lēvina pr. 1. pr. Dzelzceļu virsvaldi.)
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1928. g. 22. marta pilsētu zemju likums (Lkr. 52).

10. p. 1. piez.
Prasītājs cēlis prasību pret atbildētāju par Ls 105,— nomas naudas, kas viņam pienākas par iznomātām mājas 2%
pfirvietām zemcs. Micrtiesnesis apmierinājis prasību un apgabaltiesa apstiprinājusi miertiesneša spriedumu, atrodot, 1) ka
ar 1931. g. likumu par nekustamas mantas atsavināšanu (Lkr.
119) ir atsavināts prasītājam piederošais zemes gabals, bet tas
vēl līdz šim nav pārvests zemes grāmatās uz Zemkopības ministrijas vārdu un to Zemkopības ministrija arī vēl nav pārdevusi atbildētājai; 2) ka tamdēļ saskaņā ar Pilsētu zcmju
likuma (Lkr. 28/52) 10. p. 1. piezīmi turpinās nomas attiecības
starp prasītāju un atbildētāju; 3) ka līdz ar to prasītājam
tiesība saņemt nomas maksu no atbildētājas lldz tam laikam,
kamēr strīdus zemes gabals būs pārgājis Zemkopības ministrijas īpašumā un to pirkšanas ceļā būs icguvusi atbildētāja. Atbildētājas kasācijas sūdzība nepelna ievērības.
Konstatējot, ka kaut gan ar 1931. g. likumu (Lkr. 31/119)
prasītājam piederošais zemcs gabals atsavināts, bet tas vēl līdz
praslbas celšanas dicnai nav pārvests uz Zemkopības ministrijas vārdu un ka Zemkoplbas ministrija arī vēl minēto nekustamo mantu nav pārdevusi atbildētājai, apgabaltiesa uz Pilsētu
zemju likuma (Lkr. 28/52) 10. p. 1. piezīmes pamata varēja nākt
pie slēdziena, ka starp prasītāju un atbildētāju turpinās nomas
attiecības un ka prasītājam ir tiesība saijemt prasības sūdzībā
minēto nomas maksu. Arī pēc 1931. g. likuma par prasītāja
nekustamas mantas atsavināšanu — Pilsētu zemju likuma 10.
p. 1.piezlmes n o t e i k u m s p a r to, k a l ī d z j a u n u
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a t t i e c ī b u n o k ā r t o š a n a i 9. unlO. p. k ā r t ī b ā t u r pi nā s a g r ā k ā s nomas a t t i e c ī b a s — nav a t c e l t s , b e t p a l i e k s p ē k ā un tas apstāklis vien, ka
no Pilsētu zemju likuma izdošanas jau pagājuši vairāk par 7
gadiem, nemaz negroza šā likuma nozīmi. Vēl vairāk, proti
tamdēļ, ka likumdevējs labi zinājis, ka nokārtot Pilsētu zemju
likuma 9. un 10. pantos paredzētās attiecības atkarībā no ieSnieģto lūgumu skaita, var praslt daudz pūlu un laika, viņs
jau iepriekš noteicis minēto noteikumu, ka līdz attiecību nokartošanai 9. un 10. panta kārtībā agrākām nomas attiecībām
lāturpinās, Saskanā ar CL 868. p. 6. pktu pirms pašas atsaviiiiišanas nokārtošanas īpašniekam jāsaņem atlīdzība, к a s n о t с i с a m a uz 1923. g. 24. m a i j а 1 i к u m a pamata (Lkr.
23/59). Viss tas prasa zināmu laiku un sakara ar to likumdevējs arī radījis minēto speciālo likumu, kam ir liela praktiska
iio/'ime, dodot Zcmkopības ministrijai iespēju nokārtot visas
šinī likumā paredzētās atticcības pēc zināmas kārtas. Ar to
atkrlt visi kasācijas sūdzībā minētie paskaidrojumi, ku^os atbildētāja apstrīd apgabaltiesas sprieduma pareizību. Tā kā
atbildetāja nav pierādljusi un savā kasācijas sūdzībā pat neapgalvo, ka Zemkopības ministrija būtu jau nokārtojusi prāviiicku attiecības un būtu jau pārdevusi atbildētājai minēto zeiiics gabalu, tad apgabaltiesa uz minētā likuma pamata varēja
apmierināt prasību. Ncpclna ievērību arī atbildētājas atsauksmc uz CL 4109. р., pēc kura nomas līgums izbeidzas pats no
scvis, kad izbeidzas tiesība, kas izmantotājam piederējusi uz
llguma priekšmetu. Kā jau aizrādīts un kā to uzsvērusi apgabaltiesa, saskaņā ar speciāla pilsētu zemju Iikuma 10. p. l.pieļlmi agrākās nomas attiecības ar formāla likuma izdošanu par
nomas objckta atsavināšanu nav izbeigtas, bet turpinās līdz
prfivnieku un Zemkopības ministrijas juridisku a'ttiecību pilnigai
nokārtošanai. Ar to atkrīt visi kasācijas sūdzībā minētie paIkaidrojumi.
(1936. g. 25. sept. spr. Nr. 1334, Prīlapas pr. 1. pr. Kampe.)
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Spriedumu rādītājs
pēc lietu nosaukumiem.
1956. g.
Apv. sap. Nr. 13
n
„ Nr. 19
645
885

835 Dzelzceju virsvald. — Kārk122
112
150
6

1121
6
1208
5
1379
38
1523
157
1535
_.
97
1349 Aroloviča — Rlgas mājkalpotāju slimo kasi
63
639 Auders — Audera un c... 6l
1599 Auziņa — Rīgas pils. pašvaldību
113
937 Bankovskis — Kaposts
43
789 Baraviks un с — Gaudzis 147
1205 Banskas Latviešu kr.-aizd.
kases — Ozoliņš un Auniņiem
173
1110 Bcbra— s-bu: „Auto-trams" 45
678 Biciņa — Pommcri
52
496 Biscnieka — Paukuls un
Finanču min
22
1261 Bitites-Kuču
81
1533 Blzes 1
176
1415 firmas: „Felix Bloch Erben" — Latvijas Nacionālo
teātri
• — 35
1176 Budzinskis m. m. — Gibovska m. m
151
738 Dakeia m. m. — Dakcra
m. m. un с
159
1651 Dumbja -- Rusuli
106
1015 Danenberga — „īndustrie
textile alsacienne Arthur
Battegav
179
1393 Daudzvārds — Lepelis • • • • 74
1443 Decoutera — Levitinu.... 170
1332 Deģis — Deģi
4
834 Dreimanis — Drcimaņiem 88
966 Drešmaņa 1
171
818 Dumpe — savst. krcdltb.:
„Izstāde" un с
161

liņu un Lauciņu
434 Dzclzcelu virsv — Kūli im
Klimovu
714 Endrups — Planicas pagasta pasValdflra
663 Feldmaņa — Vežnieku—
1416 Feldhūna — švalbu
lh68 Finanču min. Muitas dep.
— Kanaviņu
1506 Finanču rain. Nodokļu dep.
— Čulkovu
.'
777 Finkelšteins — Finkelšteinu
1497 Frcijs — Freiju
C. K. D. kops. 38 Galperina —
Zilberu
1101 Gorbačova - Gilbi
1495 Griezes — Griezi
519 Griuberga — Hincenbergs
iin Reichenaii
704 Grlviņa — Apiņa m. m...
1672 Grosa — a. s. „Daugava"..
752 Gulbis nek. īpaš. pārdoš.l.
1503 Gundera Popljanski
C l D. kops. 19 Hazanu 1.....
655 Holcmaņa — a. s. „Latvijas

Lloids"
1344 Jankovska — Rungi
1638 [anzens — Milleriem un
Šunltis
524 Jonaitis — Eriņu nn с
816 Kaktiņa — Tautas labklājības min
1214 a. s. ,.Kalkums" nok. īpaš.

pārdoš. 1
1516 Kalniņa - Kalniņu
1427 Kāpnicks—Bertraaņa m.ra.
775 Kāpostina — Kokneses kr.aizd. sab-bu
1286 Ķiģela 1
1112 Ķikstes un с — Ozolu....
499 Kiviada — Zeidmaņi
1438 Kļaviņa — Kļaviņu
1515 Kleinberga — Širu
159? Kliesmeta — Ansons un с

153
156
161
65
32
116
92
57
98
106
18
82
73
50
162
59
94
144

51
24
92
146
65

61
83
23
28
67
47
51
30
83
94
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1077
1588
1608
706
1494

Krasta m. m. — Krastu
177
Krastiņa 1
109
Krauzes — Neivaldu
56
Kroga mant. 1
143
Kurpnieks — Kurpnieku un
Sineli
101
1551 Knzničenkovs — Bakšs .. 166
1234 Lācis — Lāci . . . . ;
8
735 Laimiņš — Skadiņš
19
927 Lapiņa — Šķibiistu
17
С. К. D. kops. 28 Latvijas
akciju bankas — Finanču
min. Jūrniecības dep
102
1231 Latvijas bankas - - Rozīti 132
1265 Latvijas
mazsaimnicku
savsiarp. apdroš. s-bas likvid. komisijas — • Paliepiem 128
r
>4S Lalv. sociāldēm. strādnieku
partijas ar blakus uzņēmuiniem likvid. kom. — Latv.
krcditkooperātīvu s-bu iin
Lutv.
grāmatrūpniecības
darbinieku kr.-aizd. s-bn.. 142
боб Leinerts im с — Abolts
un Abolta m. m
13
7Nr> l.i'vina — Dzelzce]u virsvald
181
1993 l.oviiaiuisa — šnikvuldirm 139
1119 l.t'vitasa — Renbcrģiem .. 42
831 l.ielā nek. īpaš. pārdoš. 1. 168
1353 Lomaņa — Zeebcrgiem .. 145
1372 l.iisītis ]
96
926 I.iisa — a. s. „Ch. Jiirgensdii — Otto Švarc"
43
1047 Majora иск. Ipa.š. pārdoš. 1. 170
С. К. D. kops. 60 Malinina
— „Singer Sevving Machine
Сотр."
104
l'»44 Maiikosu — Jansons
163
650 Mizas — Seces piensaimnieku s-bu
64
'9 Mozebacha — Dzcl/.ceļu
\ 'irsv
123
•177 Mūrnieks — Arcimoviču .. 56
C. K. D. kops. 13 Naļimova
— Kirjanovu
82
16 „Norddeutsche Krcdilbank"
— Gutcmani
71
' ' ii Okseles uņ apkārtnes vācu
lauksaimniecības b-bas —
[rŠiku
26
1090 Olscna — Baumanis . . ^ . . . 50
11 ICi Oša
Laci
152
l'avloviča
Daškovn
45
1616 l'imiis - Začests un Piimi 76
i •■'. Plaudis 1
53
«•■•■
' Podiņa maksātnesp. 1
136

991 „Brā|i Popovi" — Sprukstu
un Rīgas Amatnieku kr.aizd. s-bu' . . .
. . . 151,
1626 Priekuļu
picnsaimnieku
s-bas — Purviņu
1334 Prllaps — Kampe
1401 Pūpēža — Melnbārdis
1605 Ramana — ..Muitas Artelis"
1444 Reinholca — Zīverts
21 Rešala — S. P. R. S. tirdzniec. priekšstāvniecību ..
711 Rīgas aniatnicku kr.-aizd.
s-bas — Veitiņu un с
1355 Rīgas namnieku, amatnieku un tirgotāju kr. aizd.
s-bas — Sniķeri
1436 Rīgas pilsētas — Joginu ..
710 Rīgas Rom.-katoļu archiblskapa kūrijas — Rāciem
815 Rozlts — Kēnigsšteters
1217 Rūjicnas kr.-aizd. s-bas —
Taubi
644 Salpiņu — Salpiņu un
Bcrgmaņiem
534 Sāpcs nek. īpaš. pārdoš. I.
933 Sebris — Jaunzcms
1206 Seg'Jiņš — Grikovskn m. m.
1704 Sējas -^- „Enkurnieku arteli"
1498 Seliga un c. Daugavpils
pašvaldlbu
1244 Sileuieka — Tiikimia viesīgas b-bas kr.-aizd. kasi ..
1215 Sims — Aleksandra brlvprātīgo ugnn.sdzčsēju b-bu
1559 Slipiņš — Tontcgodi
1599 Strautnieks — Zaki-ZaķC'nu
iin с

_.

1098 Šerska — I apdrošinašanas
s-bu
1034 šics — Šicu
494 Šikera — I.āci
1440 šillera un с — Saldus kooperātīvu: „Neatkarlba" ..
1484 šķerbals — a. s. „Ķieģelis"
1525 Ālaga — Estermani un Bliochu
•
656 a. s. „A. M. Smidts" — a. s.
„Kurzemes kuģniecība" ..
989 a. s. „C. G. Schbn" — Cimmermaniem un с
1395 špajera — atsevišķo tirdzn.
un rūpn. uziiēmumu darbinieku slimo kasi
1601 Ātāla — Muccnicks
1330 šteinu — Bergs

159
117
183
45
130
84
89
77
40
19
33
9
11S
62
60
151
156
174
124
55
62
78
10

135
43
22
85
91
80
172
127
27
104
49
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1391 Šteļmachera — Kaj-a min.
armijas ekonomisko veikalu
627 Tauriņa nek. īpaš. pardoš.
1
501 Tlde - Struts un Grons ..
760 Tobis — Treimani
938 b-bas „Tora Vderech Erec"
— Dolgopolskis
1519 Tribižs 1
1224 Yaga]a — CSttti un с
699 Vcinbacha — Gulbis . . . .
562 a. s. „Veisliūns" — Rlgas
tirgotāju bankas a. s-bu un
Baltijas cellulozas fabrikas
a. s-bu

41
58
11
44
37
85
17
79

72

886
651
1584
1604
1671
31
637
734
660
516
1454
986

Velvera ■— Velveri
4
Vīksniņa-Grīnfeldu u. с 99
Vilsona — Bergiem
79
Vītoliņa — „Muitas Artelis" 131
Vizbulu 1
107
a. s. „Vulkāns" un с zīmogsoda 1
67
Vutmaņa — Brunneri
129
Zandbergu — Kūns m. m.
un с
93
Zandcrbeka — Purmali • • 27
Zomkopības min. — Egllti 57
С. К. D. kops. 48 Zibiņa 1. 66
Zibma 1
108
Zundes — Aizputes apriņķa
valdi
158
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Priekšmetu alfabētisks rādltājs.
A.
Abstrakts darījums.
a d i o pigneraticia contraria 154; a.
pigneraticia directa 154; a. pigneraticia in personam 154; a. spolii 42.
adjudikācijas lēmums 59, 60.
adininistrācija 178.
nduiiiiistrātīvū tiesā izspriostās lietas izpildīšana 41; a. liesas sprieilnins 41.

adopcija 7.
ttdoptētāji-vecākie 143; a. bērui 143.
adresāts 27.
ndvokāts, zTērināts 39.
aīenis 104, I27._
aFcināšana, parādnieka a. uz tiesas
sCdi 59.
nizbildnis 7.
nizdevums 155.
aizgādnība 17.
aizgādnis 6, 17, 18: a. matcriāla atbildība 99; a. tiesības 7.
aizlieguma atzime 52.
ai/.mugurisks spiiedums 43, 53.
tli'/sardzība, aiiinru ticsību a. 34.
iii/iiircš;inas tiesības 78.
ukccsorisks līgums 153; a. saistība
115; a. tiesības 14.
ftkorda darbs 63, 103; a. kvota 178.
,1 i.. atsevišks 67: zemes grāmatu a.
175; zemes grāmatu a. izdošana
i |9j vicnpusīgs a. 51.
nlga 41, 156: darba a. 45; darba a.
prasība 8i; mēneša a. 26, 103;
paSvaldlbas darbinieka a. 158.
nl
•iitiicijas darijuins 107; a. prailbū 3, 5.
lllmenti 5, 66, 79, 171: a. apmēra
Mi/iš,iiiii 157: a. icrakstljums 106;
п. nav laulāto kopēja manla 4;
/i vrrtiba 62.
■ 111■ -1 ii;itn;i prasība 86.
BIDulpersona 18.
iiiiiiniis donandi 62.
inficliretisks valdījums 78.
ipilnvinālājs 144.

apdrošinājuma gadījums 133; a. līgums 134; a. ņēmējs 60.
apdrošinā.šaiias pieteikums 127: a. sabiedrība 60.
apdrošinātājs 133.
apdrošinātā mantā pārmaiņas 134.
apellācija, ārkārtēja 56; jauns prasījums a. sūdzlbā 84, 87; lūgums
par a. termiņa atjaunošanu 57; a.
nodokbs 93; a. sūdzība 39, 56; a.
termiņš 83; a. terraiņa atjaunošana 44, 93.
apgā.šana, prasījuma 160.
apgrūtinājums 58; a. dzēšana 59; a.
trešai personai par labu 107.
apliecinājums, pagasta valdes 173.
apliecināšana, paraksta 109.
apmērs, zīmogsoda minimālais a. 67.
aprakstlšana ieķilātas manlas 101;
mantu a. 76.
aprakstīta manta 75.
aprēķina apstrīdēšana 117; a. kārtība 159.
apsolījums 74.
aps.tāklis, jaunatklājušais 56; a-i шаteriālie 157: a. un likumi prasības
celšanas laikā 82.
apstiprināšana, testāmenta 171.
apstrādāšana, zemes 147.
apstrīdēšana, aprēķina 117.
apsūdzētājs 115.
aptiekas īpašnicks 124; a. pārzinis
124.
apturēšana, civīlliolas 153; piedzīšanas a. 98; sprieduma izpildīšanas a. 57.
arbitrāža 170.
ārējās zīmes 76.
ārkārtēja apellācija 56.
Srlaulības bērna leģitimēšana 7: prasība atzīt bērnu par dziinu.su ā-ā
7: ā. bērna uzturs 5.
artelis 129.
ārzemcs vekselis 68.
atbildlba, aizgādņa materiāla a. 99;
galvinieka patsluvlga a. 55; izstāTUSOS biedra a. 179; kuģa saimnieka a. 172; lietiska a. 167; mate-
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riāltiesiska solidara а. 54; papildu
а. 117; а. раг zaudējumiem 19; soiidāra а. 78, 128,_ 149, 152; tiesu izpilditāja materiala a. 99; vekseļdevēja a. 55. ,
atbildētāji, solidārie 54.
atcelšana, lēmuma a. iizraudzibas
kārtībā 5: sprieduma a. 83.
atceīts tiesas spriedums 9.
atceļpšais nosacijums 22.
atgādinajuina laiks 164; pirmstermii.ia a. 164.
atjaunošana, apellācijas termiņa 44,
95; kasācijas termiņa a. 165; lūgums par apellācijas tenuiaa a. 57;
iraucēta valdijuuia a. 42.
atklātais biedrs 178.
atlidzība 156; atvaļinājuma a. 63; a.
par lietas vešanu 39;, a. pec pagaidu iakses 39; virsstundu a. 174.
atlikšana, rezolīicijas pasludinūšanas
a. 163.
atraaksa, zīmognodevas 109.
atpakaļejošs spēks, likuma 82.
atpakajizpildībana, spricduina 10.
atpūta 103.
atraidišana, praslbas 42, 48, 52.
alraitne, bezbērnu 10; a. gada lietošanas tieslbas 11.
atsauksme, tiesii izpildītājam 91.
atsavināšana, labprātīga 158; a. IIgums 106; mantas a. 87; mantas
jaunprātīga a. 150; a. nodeva 177;
picspiedu a. 138; zcmcs gabala
' a. 182.
atsevišķs a. 67; a. īres objekts 47.
atskaitīšana, parādu 143.
atspēkošana, zemes gramatu ieraksta 169.
alstāšana, laulāta 3.
atšķirta dzive, laulāto 148.
atteikšanās no inantojuma 171.
attieclbas, publiskas 158.
atvainojama maldība 127.
atvaļinājums 103; a. atlīdzība 63.
atvietojamais 17.
alzlme 107; aizlieguma a. 52; a. par
prasības nodrošināšanu 52.
atzišana 51.
atzlšanas prasība 158.
audzināšanas izdevumi 30; nepilngadiga a. 29.
augļnesoša manta 78.
augstākas uzticības prmcips 133.
autoru ticslbu aizsardzība 34.
avalisis 55.

-

B.
Bārirjticsa 18; b. kā pirmā instance
84; b. piekrišana 5; b. priekšsēdētājs 18; b. sekretārs 18.
bērns 5; adoptētie b. 143; ārlaullbas
b. leģitiinOšana 7; ārlaullbas b.
uzturs 3; b. intcreses 6; b-a pieuākuni.s uzturēt vecākus 74; prasība
atzīt b. par dziraušu ārlaullbā 7;
b. uzturs 6.
bezathdzdjas darljums 62; b. līgums
62._
bezbērnu atraitnc 10.
bez caurskatlšanas 46, 47, 78.
bczdarbnieks 65; bezdarba laiks tiešais 145.
bezdarbība 19, 28.
beznaudīga obligacija 14.
beztermiņa īres līgums 105.
bezvalūtlbas ieruna 21.
biedrs 127; atklātais b. 178; galīga
norēķināšanās ar izstājušos b. 117;
b. izslēgšana 129, 131; izstajušos
b. atbildība 179; klusais b. 129;
pilns b. 146.
biedribas statūti 127.
blakn.s darljums 66: bl. kārtiba 61;
bJ. lēmums 61; bl. līgunis 153; bl.
sūdziba 93; bl. .sūdzības kārtiba
170; bl. sūdzlba par bl. lēmuuriem
92; bl. sūdzība Senātam 93.
blaukets, vckseļa 71.
blankoccdēta obligācija 143.
blaoko vekselis 71 .
bojā iešana, kuģa 145.
bona fidcs 71, 149.
briesmu laiks 12.

С
Causa data, causa non secuta 23.
cautio discreta 21.
cedents 20.
cena, pirkuma 125.
cesija (sk. arī «cessio») 43, 71; с denunciācija 20; с līgums 21; с perfekcija 20.
cesionārs 20, 44.
cessio legis 20; с necessaria 20; с
voluntaria 20.
cessus debitor 20.
civlllietas apturēšana 153.
civllprasība 152; с. р. г. krimināllietā 160.
civiltiesas kompetence 41.
civdtiesības, strīds раг с 41.
commodatum 155.
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Cltlpa in eligendo 172.
< - и ii) condemnatione 158.

dzīves vieta, jaiinā 56; dz. v. maiņa
56; testālora dz. v. 73.
dzīvoklis 36, 47.

D.
Dabiskais iztrūkums 123.
dalīšana, mantojuma d. lieta 97.
darbs, akorda 63, 103; d. alga 45; d.
algas prasība 81: d. llgums 17, 23,
65. 105, 113: literātūras d. 34; māk-liis (1. 34; noteikts d. laiks 103;
pagaidu d. 113: personiskā d. līeums 26, 156: sabiedriskie d. 65;
(I. vadītājs 65: d. vērtība 23.
datbība 19: māklera d. 49; noziedzīga d. 152.
dtirbībspēja 73.
darbinieks, pagaidn 63: pašvaldības
il. alga 158; satiksmes lldzekļa d.
104; Šlata d. 26.
(liinjnniH 154: abstrakts d. 21: alimentācijas d. 107; bezatlld/.ibas d.
62; blakns d. 66: d. forraa 73: onerozs d. 21, 62.
tlāvinājuma līgums 62, 66, 79, 148,
166.
<!ii\ inalājs 143.
(lebitor cessus 20.
defekti vekseļa blanketā 72.
ilcls kii limnicks 82.
dolikts П5. 155.
ilenunciācija, cesijas 20.
dcponēšana, naudas 62.
tlcpositum 155.
detentors 102.
dicna, izsoles 166. 167, 169; sprieduIII.I pasludināšanas d. 163.
dlenests, valsts 131.
dies scientiae 152.
discreta cautio 21.
dokumeūts 149: d. kā pierādījnms
51: līgimui d. 66: d. noraksts 108:
oficiāls d. 161: d. oriģināls 109;
prasījumu d. 121, 175: privāts d.
108; pnblisks d. 109; d. tcksts 151.
Moiialio sub modo 66.
[h.nandi animus 62.
tlrunia ^">iļi Mniiiisks sacerējums 35.
tlrn■•iltiis nauda 155; kasācijas dr.
nauda N4, 85, 93.
i i ли!, apgrūtinājuma 59; ieraksta
cl/. zeraes grāmatās 95.
'l iriiavu darbības ierobežojumi 151.
i c, laulāto atšķirta dz. 148; lauIIIIMS dz. izārdlšana 38.

E.
Ekspertu slēdziens 8; e. slC'dziena
spēks 162.
eksperiize 162.
exceptio non numeratae pecuniae21;
e. rei judicalae 42.
F.
Fakta atzīšana 51.
Feststellungsklage 158.
fides bona 71, 149; mala f. 72, 150.
fiktīva obligacija 86.
firma'128; f. līdzlpašnieks 178.
fiziska rlclba 77.
forma, darljuma 73; pēdējās gribas
rīkojuma f. 73; tcstāmenta f. 73.
foimulējums, sprieduma rezolūtīvas
daļas f. 5.
franks. zelta 154.
fungiblu inanta 154.

G.
Gads, alraitnes g. lictosanas tiesības
11.
gadījums, apdrošinājurna 133; nelaimes g. 146.
galīga norēķināšanās ar izslājušos
biedru 117: spriedums g. veidā 163;
spricduraa izgatavošana g. veidā
88.
galvenais īres objekts 48; g. parādnieks 27.
galvinieks 28, 44, 114; g. patstāvīga
atbildība 55.
galvojiims 25, 28, 144; g. u/.raksts
66; vekseļtiesisks g. 54.
garā slimais 6: g. vājais 17.
garantijas raksts 151.
glabājums 155.
grāmatas, zetnes 10, 169; z. gr. akts
175; z. gr. lieia 175; z. gr. nodaļas
priekšnieks 53; z. gr. publiskā ticamlba 19: z. gr. reģistrs 52.
griba, pēdējā 12; pēdējās gr. rlkojuma forma 73.
grozlšana, alimcntu apmēra 157; gr.
pctiluma 84, 86; prasības gr. 87;
prasības pamata gr. 49.
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H.
Hipotēkas ieskaits pirkuma summā
169; ticsu h. 168.
Lupotēkārisks parāds 175.
I.
Iebildums prct protokolu 88.
ied/.Ivošanās 23.
ieguvējs, labticlgs 75.
ieķilāšana, ķermeniskās inantas 155;
kustamas mantas ie. 154-; ie. raksis
78.
ieķīlātājs 154.
ieķīlāta lieta 175; ie. raanta 77; ie.
mantas aprakstīšana 101; ie. nekustama īpašuma valdīšana 78.
ieilgums, valdījuma 33.
ienākumi, mājas 75; tīrie ie. 11;
valstsic. 109.
icpriekšēja uztcikšana, hguma 113.
ieraksta dzēšana zenies grāmatās 95;
ie. zemes grāmatās 10, 169; zemes
grāmatu ie. atspēkošana 169.
ierakstījums, alimentu 106.
icrēdnis, valsts 41,
Lerobežojurai, dzirnavu darbības ie.
151.
ierima 50; be/.valutības ie. 21; ie.
pret vekseļturēiāju 70.
iesūdzētājs 33.
immobiļa paturēšana 60.
indosamcnts 70.
indosants 44.
informācijas pienākums 127.
in fraudem creditorum 139.
ingrosācija 121.
inkasents 104.
inspektors, nodokļu 58, 177.
intereses, biīrna 6; kreditoru in. 79.
interpretācijas noteikumi 151.
intervencijas prasība 75, 100, 102.
īpašnieks, aptiekas 124; nekustamas
mantas īp. 166: piedziņas priekšmcta ip. 167.
īpašums, prasība par ī. tiesībām 52;'
īp. priekšmets 150; Ip. ticsības 9,
76; īp. veidīgs valdījunis 33.
Ire, atsevišķs I. objekts 47; bezterraiņa ī. līgums 105; galvenais ī.
objekts 48: kopīgs ī. līgums 48; ī.
kvīte 48: ī. lieta 47; ī. llgums uz
nenoteiktu laiku 105; I. nauda 47,
164.
irregulare pignus 155.
izārdīšana, laullbas dzīves 38.

izbeigšana, kouta 132; lietas izb. 42,
46, 171; lietas i. uz visiem laikiem 6.
izbeig.šanās, ķilu tiesību 76; rokas
ķilas i. 77.
izdevumi 24; audzināšanas i. 30; nepieciešamie 8; tiesāšanas 83.
izdošana, /.emes grāmatu akta 119.
izlīgums, miera 5; izlīgums picspiedu 178.
izmaksas kurss 154.
izmanto.šana, lauksaimnieciska 147,
177.
izņemuma tarifs 180.

izpildīhuns 23.

izpildīšana, adminisfrātlvā tiesā izspriestas lietas izp. 41: sprieduma
izp. 57, 159; spricduma i. apturēšana 57; spricduma iepriek.šēja i.
57; sprieduma nodošana izp. 53.
izpildītājs, tiesu 57, 140, 166.
izpildu kūrtlbā 159: i. pavēste 54,
58, 60, 140, 166; i. raksts 122; i.
raksta uzradīšana Ire.šam personām 91; i. uzraksts 44.
izpirkšanas llgnms 106.
izslēgšana, biedra 129, 131.
izsole 137: i. diena 166, 167, 169; neesoša i. 109, 166; nenotikuša i. 60;
otra i. 167; pirmā publiskā i. 58;
publiskā i-ē icgūta summa 175;
spčkā neesoša i. 59.
izstājušos biedra atbildība 179.
iztrūkuins, dabiskais 123; preces i.
123.

iztulkojums 151.

iztulkošana, likuma 99.

J.
Jaunatklājušais apstāklis 56.
jauna dzīves vieta 56; j . prasījums
apellācijas sūdzībā 84, 87.
jautājumi lieciniekiem 90.
judicata res 44.
juridisks notikums 154: j . valdījums
76.
jīirnieks 174.
jus cogens 5.

K.
Kairaiņn tieslbas 31.
kancelcjas nodeva 119; tiesas k. 56.
kupteinis 172.
kārtējais novērtējums 57; k. satiksme 104.
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rtiba, aprēķina к. 159; blakus к.
61; blakus sūdzības k. 170; izpildu
k. 159; Iēmuma atcelšana uzrauil/ibas k. 5; piespiedu izpildlšanas
k. 160.

kiibīicijas drošības nauda 84, 85, 95;
k. kārtībā nav pārbaudāms 14, 15,
10. 22, 24, 55, 42, 42, 46, 64, 67, 83,
91, 105, 115, 125, 135, 156, 147, 148,
156, 172; k. sūdzība 84; k. sūdzības nepieņemšana 85; k. sūdzība
par blukus lēmumu 92; k. termiņš
163; k. termir,ia atjaunošana 165.
kasātoriska klan/.ula 155.
ķorineniskās mantas iekīlāšana 155.
Ķil.is līgums 154; k. ņēmojs 101, 153,
175; ķ. priekšmets 154; rokas ķ.
101, 154: ķ. tiesības 14, 76_, 121, 169,
175; ķ. tiesību izboigšanās 76.
klauzula, arbitrāžas 170; kasātoriska
kl. L33.
kļīldlšanās, zīmognodevas maksataja
III.
I. Iuss biedrs 129; k. sabiedrlba 129.
komanda, kuģa 145.
komisija, likvitlācijas 140.
komisionārš 25.
kompetence, civīltiesas 41; miertiesIICŠII k. 81.

komulācija, paslva, objektīva 159;
prasibu k. 46, 159.
kurss, izmaksas 154.
kustamas mantas ieķīlāšana 154.
kvalifikācija, uodarījuma 51.
kvlte 18; Ires k. 48.
kvota, akorda 178.
L.
Laba ticība 33.
labprātīga atsavināšana 158.
labticlg's ieguvējs 75; 1. valdītājs 15;
I. vekseļturētājs 72.
Iabums 11.
laika apzīmēšana rezolācijā 5; atgādinājuma 1. 164; briesmu 1. 12;
līgunis uz nenoteiktu 1. 26; nenoteikts 1. 105; noteikts darba 1. 105;
posta 1. 12; tiešais bezdarba 1. 145.
laikmcta nenoteiktība 105.
lauksaimaieciska izmantošana 147,
177.
laulātie, alimenti nav 1. kopēja шапta 4; I. atstāšana 5; 1. atšķirta dzīve 148; 1. gara slimība 7; 1. kopdzīve 3: kopeja manta 148; , vaina
38, 96.
laulibas dzīves izārdišana 38; 1. pārkāpšana 38; prasība par I. sķiršanu 6; 1. šķiršana 97, 148.
ļauns nodoms 123.
ļaunprātiba 136, 149; 1. prezumēšana 150.
ļaunpratlga maksatnespeja 156; 1.
mantas atsavināšana 150.

konfrontēšana, liecinieka 90.
Konkurss 158; k. masa 10].
i onsensuāls līgums 155.
I I,I izbeigšana 152; k. slēgšana
132.
kontrahents 18; piedzinēja k. 166;
k< vicnošiinās 155.
updzive, laulāto 5.
legāts n.
npoju laulāto manta 148; alimcnti
lcgis cessio 20.
и i\ k. I. m. 4.
legitimēšana, ārlaulības bērna 7.
i npiba, mantas 148.
lēmnms, adjudikācijas 59, 60; 1. ati ■ ■ i ■ t - -'. īres līgums 48; k. saimniecī-celšana uzraudzības kārtlbā 5;
i
blakus 1. 61; blakus sūdzība par
l1 nplpašums 75.
blakus 1. 92; kasācijas sūdzība par
ipinanlas sadalīšana 148.
blakus 1. 92; 1. naudas sadalīšanas
1
ip шита, zīmognodevas iztrūkulietā 61; 1. par vecāku varas izk. 67: zīmogsoda k. 67.
beigšanu 84.
iborācija 9; līguma k. 79; k. lilīdzatbildētājs, solidārs 55, 178.
kuinigais pamats 10; k. procedūra līdzdalība, privātas 1. tieslbas 31.
i 'и
līdzeklis, pārsūdzības 160; satiksmes
i i• ■ 111■ • i•. 150; k. intereses 79; k. ma- 1. darbinieks 104.
il llilis 179; k. nokavējums 62.
līdzīpa.šnieks, firmas 178.
innllicta, civīlprasība k-ā 160.
līdzīpašuma tieslbas 75.
nilimlsods 114.
lieclbas izslēgšana no pierādljumu
Ilicsas spriedums 152.
skaita 82; liecinicku 1. 161; liecii '. 174; k. bojā iešana 145; k.
nieka 1. citā lietā 89.
1
iiidn 145; k. saimnieciska at- Iiecinieks, dēls kā 1. S2; jautajumi 1,
iilldlbn 172; k. vadītājs 172.
90; 1. konfrontēšana 90; 1. Hecības
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161: 1. liecība citā lietā 89; 1. mutiskic i/.teicicni 90; 1. nopratināšana 89: 1. paraksts 12; I. ticamlba 43.
liellaiva 172.
lieta, atlīdzība par 1. vešanu 39; ieķllāta 1. 175; īres I. 47; 1. izbeigšana 42, 46, 171; 1. izbeigšana uz visicm laikicm 6: mantojuma dalīšanas 1, 97; 1. pievienošana 90; zemcs grāmalu 1. 175.
lietiska atbildība 167: I. liesības 101,
155, 161.
lietāšanas tiesības atraitncs gadā 11.
līgava 23.
līgums 154: akcesorisks 1. 153; apdrošinājuma 1. 134: atsavināšanas
I. 106: bezatlīdzības 1. 62: beztermiņa īres 1. 105; blakus 1. 153; cesijas 1. 21: darba 1. 17, 23, 63, 103,
113; dāvinājuma 1. 62, 66, 79, 148,
166; 1. dokuments 66; ]. icpriekšēja uzteikšana 113; 1. ierakstīšana
zemes grāmatās 79; īres 1. uz nenoteiktu laiku 105; 1. izpildīšana
74: izpirkšanas 1. 106; ķīlas 1. 154;
konsensuāls 1. 155; kopīgs īres 1.
48; 1. korroborāeija 79; māklera
1. 49; mantinieku iccelšanas 1.
7,66: nonias 1. 106, 182; 1. pārjaunojinus 22; patapinājuma 1. 80; 1.
par uzturu 74: pārvadājuma 1. 27;
personiskā darba 1. 26, 156; piegadājuina 1. 105; pievienošanās 1.
74; pirkuma 1. 23, 25; 1. priekšmets 183; reāls 1. 155; spēkā neesošais 1. 79: 1. summa 105; I. trešai personai par labu 74; 1. uz nenoteiktu laiku 26.
llgumiskais uzturs 74.
likuma atpaka|ejošs spēks 82, 1. iztulkošana 99; 1. un apstakļi prasibas celšanas momentā 82.
likumisks novērtējums 177; likumīgais korroborācijas pamats 10; 1.
uzturs 74.
likvidācijas komisija 140.
līmcnis, ūdens 32.
litcrātūras darbi 34.
lokšņu nodeva 92.
lūgurns par apellācijas lermiņa atjauiiošaiui 57.
M.
Maiņa, dzlves vielas 56.
niājas ienākumi 75.

māklers 49: m. darblba 49; m. llgums 49.
maksāšanas nokavējums 124.
maksātājs, pensijas 146; zīmognodevas m. kļūdīšanās 111.
maksātnespēja, Jaunprātlga 136.
maksātnespējīgais 139.
mākslas darbi 34.
mala fides 72, 150.
maldība, alvainojama 127.
mandatārs 25.
manta, alimenti nav laulāto kopēja
m. 4; m. aprakstlšana 76; aprakstīta m. 75; m. atsavināšana 87;
augjņesoša m. 78: fungibla m. 154;
ieķīlata m. 77; ieķīlātas m. aprakstlšana 101; ķernieniskas m. ieķīlāšana 153; m. koplba 148, kustamas m. iekllāšana 154; laulāto kopeja^m. 148: launprātīga m. atsavinašana 150; nekustamas m. nosolīlājs 109; nekustamas m. novērtēšana 177; pārgrozība m-ā 87;
pārmaiņas apdrošinātā m-ā 134.
mantinieks 171: m. iecclšanas līgums 7, 66; neatraidāmais m. 11.
mantojinns 29; m. atstājēja parādi
171; aticikšanās no m. 171; m. dalīšanas lieta 97: m. nodoklis 143;
m. pāreja 143; m. pieņemšana 171;
zitjojums par m. sastavu 171.
masa, konkursa 101.
materiālie apstākli 157; m. — tiesisks parādnieks 166; m. — tiesiska solidāra atbildība 54.
mazākums, kreditoru 179.
mazturības tiesības 45, 94.
meliorācija 57.
mēneša ajga 26, 103.
miera izlīgums 5.
niicrtiesncšu kompetence 81.
miertiesu piekritība 47.
motīvs, psīcholoģisks 115; sprieduma m. 5, 95.
imiilas nodoklis 114: m. rajons 130.
mutiskie izteicieni, liecinieka 90; m.
teslāmcnts 12, 73.
miituum 155.
mūža uzturs 58.

N.
Nākamās prasības nodro.šināšana 52.
naina pārvaldnieks 36.
nasta, pierādišana 4, 50, 149.
naudas de[)on(;šana 62; n. drošības
153; īres n. 47, 164; kasācijas dro-
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Sibas n. 84, 85, 93; lēmums п. sadalīšanas lictā 61; nomas n. 182;
ekaidra n. 150, 153; soda n. 114;
iizliira n. 57.
miv parbaudāms kasācijas kārtībā
14, 15, 16, 22, 24, 35, 42, 42, 46, 64,
67, 83, 91, 103, 113, 125, 153, 136,
147, 148, 156, 172.
neatraidāmais mantmieks 11.
noatteicamas tiesības 122.
necessaria cossio 20.
i sošii i/.sole 109, 166.
ncizpildāms spriedums 158.
nekustamais īpašums, ieķīlāta n. i.
valdīšana 78.
nekustamas mantas īpašnicks 166:
и. ni. nosolītājs 109: n. m. novērtēšiinn 177: n. m. pārvērtēšana 57.
nelaimes gadījums 146.
niimlcikllba, laikmeta 105; suramas
n. 105.
DCnoteikts laiks 105.
ni'iKilikiiša i/sole 60.
nepieciešamie izdevumi 8; n. ren i i i i i l i Ķ.

nosacījums 66; atcelo.šais 22.
nosolltājs, nckustamas mantas 109.
notārs 108, 173.
notcikls darba laiks 103.
noteikumi, intcrprctācijas 151; piekritības n. 48.
notiknms, juridisks 154.
novērtējums, kārtējais 57; likumisks n. 177; n. siimma 59.
novērtēšana, nekustamas mantas 177.
noziedzīga darbība 152: n. nodarījums 19, 92.
noziegums 152.

O.
Objckts, atsevišķs īres o. 47; galvenais īres o. 48; nomas o. 183; vindikācijas prasības o. 150.
objektiva pasīva kumulācija 159; o.
vajadziba 37.
obligācija 27, 59; beznaudīga o. 14;
blankocedčta o. 143; fiktīva o. 86.
oficiāls dokuments 161.
ohne Koslen 68.
onerozs darījums 21, 62.
ontis probandi 50.
orīģināls, doknmenta 109.
otrā instancē noraidījums 51; o. instances spriedums 59; o. i/.solc 167.

nopioņerašana, kasācijas sūdzības 85.
ncpilngadīgais 29; n. aud/.ināšana
19; n. prāvnieks 81.
iMii/inanība 23, 27.
■■■<■ I.irijimin kvalifikācija 51: nozietl/.Igais п. 19, 92.
nodeva, atsavināšanas 177; kanceleļofi n. 119; lokšņu n. 92; rakstn n.
108; tiesu a. 45, 94, 161.
P.
nodnklis, apellācijas 93: a. mspektors
177: mantojuma a. 143: muiPagaidu darbs 113; p. darbinieks 63.
tflS п. 114.
pagarināšana, termiņa 164.
loms, laims 123.
psgasta valdes apliecinājums 173.
IroSinājums 153.
pamats, korroborācijas likumīgais
Irošināšana, atzlme par prasības
p. 10; prasības p. 29, 42, 49; pran 52; aākamās prasības n. 52,
sības p. gro/.īšana 49.
prasījuraa a. 156.
pants 107.
(
Dollgums 2>. 51, 77, 98, 111, 152.
papildināšana. sēdes protokola 88.
'MJiinis, kredilora 62; maksāša- papildu atbildlba 117.
ii ifl n. 124: pieņemšanas n. 124: n. paplrs, uzrādltāja 16.
I 'i'iili 18.
parāds 132, 175; p. alskaitī.šana 143;
niilaidlbo 19, 99, 123, 126.
liipotēkārisks p. 175: mantojuma
IMIIIIJIS līgums 106, 182; n.nauda 182;
atstājēja p. 171: sabiedrības p.
и objekls 183.
178. solījnms uzņeraties svešu p.
nomnicka 33.
79; p. zīme 71.
iii rnidljuras <>, 46; H. otrā instance parādnieks 20, 57; p. aicināšana uz
•i
tiesas s5di 59; galvenais p. 27;
mn.ik'.ls. ildkuiiH'iila 108; spricdnma
materiāli-tiesisks p. 166; p. pieoāprieduma cralīsrS veidS a.
kiimi 62; p. prombūtne 152.
11 npricduraa rezoiOcijas n. 44.
paraketa apliecinfiSana 109; IieciI ■ i inii .m.i .и lz8lDjuīo8 biedni
nieko i> i': i> tieeu izpildītājam
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pārbaūdāms nav kasācijas kārtībā:
14, 15, 16, 22, 24, 35, 42, 42, 46, 64,
67, 83, 91, 103, 113, 125, 153, 136,
147, 148, 156, 172.
pārcelejs 104.
pārceltava 104.
pāreja, mantojuma 143, u/ņemuma
p. 137.
pārgroziba raantā 87.
pārjaunojums, līguma 22.
pārkāpšana, laullbas 38.
pārkāpums 152.
pārmaiņas apdrošinātā mantā 134.
pārmaksāta zīmognodeva 110.
pārstāvība 7.
pārsfidzlbas līdzeklis 160.
partija, politiskās p. slēgšana 140,
preču p. 126.
pārtraukšana, terraiņa 160.
pārvadājuma llgums 27.
pārvaldes organi, sabiedrlbas 118.
pārvaldnieks, паша 36; р. vujadzlba
37.
parvedu vekselis 68.
pārvērtēšana, nekustamas mantas
57.
parziuis, aptiekas 124.
pasludinfišaua, rezolūcijas 83; rezolūcijas p. atlikšana 163, sprieduma p. diena 163.
pašvaldības darbinieka alga 158.
patapinājums 155; p. līgums 80.
patsiāvīga atbildība, galvinieka 55.
paturēšaua, immobiļa 60; p. iiesības
60.
paveste 56; izpildu paveste 54, 58,
_60_, 140, 166.
pēdējā griba 12; p. gr. rīkojuma
forma 73.
pensijas maksātājs 146.
perlekcija, cesijas 20.
persona, apgrūtinajums trešai p. par
Jabu 107; izpildraksta uzrādīšana
treŠām p. 91: uzticlbas p. 64.
personīgs prasījums 154.
personiska darba līgums 26, 156; p.

tiesības 7.
petituma grozlšana 84, 86; prasības
p. 46.
Pfriindnervertrag 62.
picderums 48.
piedziņa 75; p. priekšmets 167; p.
pr. īpašnieks 167; p. vēršana 53,
60. 166.
piedzinēja kontrahcnts 166.
picdzīšanas apturēšuna 98.
piegādājuma llgums 105.

piegādāšanas termiņš 125.
piekrišana, bāriutiesas 5.
piekritība, mierliesu 47; p. notcikums 48.
picnākums, informācijas 127; parādnieka p. 62.
pieyeinšana, mantojuma 171; p. nokavējums 124.
pienotavas vadltājs 64.
pierādijums 149; dokuments kā p.
51, liccibas izslēgšana по р. skaita
82.
pierādīšanas nasta 4, 50, 149.
piespicdu atsavināšana 138; piespiedn izligums 178; p. izpildišanas
kārtlba 44, 160.
pieteikšana, pretenzijas II.
pieteikiun.s, apdrošināšanas 127.
pievienošana, lietas 90.
pievienošanās līgumam 74.
pigneraticia, actio contraria 154;
p. a. dbrecta 154; p. a. ia pcrsonaiii

154.

pignus 155; p. irregularc 155.
pilns biedrs 146; p. sapulce 151; p.
tirdzniccibas sabiedrlba 128.
pilnvara 16, 24, 4i), 124; ?peciāla p.
81; tirdzniecībus p. 124.

pilnvarmeks 14.
pilnvarojums 17; p. uzdevums 14.
pirkuiiia cena 125; p. līgums 25, 25;
p. suinma 16s.
pirinās instances spriedums 59; p.
publiska izsolc 58.
pinnpircējs 25.
plāns 161.
platlba 19.
policijas azraudzība 115.
posesora prasiba 42.
posta laiks 12.
prasiba, alinicnlācijas 3, 5; altcrnātīva pr. 86; apstāk|i un likumi pr.
celšanas monicntā 82; pr. atraidīšana 42, 48, 52; alzinie par pr. nodrošināšanu 52; atzīšanas pr. 158;
pr. atzīt bērnu par dziraušu ārlaulībā 7; pr. ceļā 61, 170; civllpr.
152: darba algas pr. 81; pr. gro/.īšana 87; intervcnciias pr. 75, 100,
102; pr. kumulācija 46, 159; nākamās pr. nodrošinā.šana 52: pr. paraats 29, 42, 49; pr. pamata grozīšana 49; pr. par īpašuma ticslbām
52; pr. par laulības šķiršanu 6; pr.
par rokas ķīlas tiesību atzišanu
"7: pr. par tcstāmenta atccl.šanu
29; pr. petitums 46; posesora pr.
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42; pr. priekšlaicība 153; рг.
prieksmets 52; рг. savienošana 46,
i . 48; рг. skaldīšana 29; рг.
-.iiiiiш.-i 177; termiņš pr. celšanai
vekseļpr. 44; vindikāc-ijas pr.
•i, 80; vindikācijas pr. objekts
i 10; zaudējumu atlīd/ības pr. 151,
i 12,
ijiiinu apgašana 160; pr. dokuininls 121, 175; pr. ex contractu
IdO; pr. ex dclicto 166; jauns pr.
ttpcllācijas sūdzībā 84, 87; pr. nodniniašana 156; personīgs pr. 154;
ш pieteikšana proklāmas laikā
i i. pr. priekšmets 159; prioritāti
bniidošie |>r. 59; pr. tiesības 15;
pi и/ izsoles dienu 169.
nicks, ncpilngadīgais 81.
i/.lrūkuras 123; pr. partija
■ ijn II.
pn I III/.IVS tcrmiņš 53, 57, 160, 165.
• n/.ijas pieteikšana 11.
-Алии, launprātības 150.
ļllli l hiiciba, prasības 153.
nicl . īpašuma 150; ķīlas pr.
i i lignina [>r. 183; piedziņas pr.
|(i ļirasibas pr. 52; prasijuma pr.
i iU

i nicks, /cincs grāmatu nodaļas
■II I ■. 95, 120.
i clriiijs, bāriņtiesas 18.

i'

I

pnblicitātes 169: tiešuma

|H N9
ili liaudošio prasijumi 59.
llni hdzdalības tiesības 31; pr.
'ui* ii's; pr. testāments 12;
lvlli nl li'slanirnls 12.
Iiil
li, (iniis (sk. pierādlšanas
korroborācijas 120.
ill, nokavējuma 18.
i \ ilcinašana 165.
iinls li'rmiņš 160..
I i, 106.
i iitifi I I. 171.
iiiliic, parādnieka 152.
i
н IH.
и IjnK lermiņš 165.
i vckselis 43, 68.
vt'ksc|u 173.
i . icbildums pret pr. 88; sēiii piipildinā.šana 88.
ks motivs 115.
ļli HalcH princips 169.
lill ,i ij|| l.l.
■ l i nKiccības 158; p. dokuIIII.I.

ments 109; p. izsolē iegūta sumrna 175; p. ticamība, zemes grāmatu 19.
pūrs 149.
pūrvietu skaits 106.
pusgraiidnieks 147.
R.
Radinieks 143, 150.
rajons, juuitas 130.
raksts, garantijas 151; ieķilāšanas r.
78; izpildu r. 122; r. nodeva 108.
rakstitneprateja parakstlts vckselis
173.
ratihabitio 17.
reāls llgums 155.
reģistrs, zemes grāmatu r. 52.
regress 70.
rēķins 125.
rekvizlti, vekseja 70.
remonti, nepieciešamie 8.

rentes vērtība 62.

res judicata 44; r. judicatae ехсерtio 42.
restitucija 23.
restitutio in inlegrum 23.
rezolūcija, laika apzlraēšana r-ā 5;
r. pasludināšana 83; r. pasludinašanas atlikšana 163; sprieduma r.
noraksts 44.
rezolūtīva sprieduma da]a 95, sprieduma r. aaļas formulējums 5.
rīcība, fi/.iskā 77; tiesu i/.pildītāja r.
98.
rīkojimis. pēdējās gribas r. forma
73.
risks 23.
rokas ķfla 101, 154; r. ķ. izbeigšanās
77; r. ķ. i/.icšana no ķīlas turētāja
valdljuma 77; prasība par r. \tiesību atzīšanu 77; r. ķ. tiesības
76.
rublis 154.
S.
Sabiedrība, apdrošināšanas 60; s-bas
parādi 178; s. pārvaldes organi
118: pilnā tirdzniocīl)as s. 128.
sabicdriskie darbi 65.
sacerējums, drāmatisks 35.
sadali.šana, kopmantas 148; lēmunis
naudas s. lietā 61.
sadursme 172.
saimnieclba, kopīga 75; s. vadltājs
23.

—
saimnicko.šana 75.
saistība, akcesoriska 115.
sapulco, pilnā 131.
sargs 76.
satiksme, kārlēja 104; s.
darbinieks 104.

lld/ekļa

saturs, vekseļa 72.
savienošana, praslbu 46, 47, 48.
sēdes protokola papildināšana 88.
sekretārs, bāriņtiesas 18.
Senāts, blakus sūdzība S-am 93.
servitūts 42.
sētnieks 36.
sieva 3; uzturs šķirtai s. 157.
sine condenmatione 158.
skaidra nauda 150, 153.
skaits, pūrvietu 106.
skaldīšana, praslbas 29.
slēdziens, ekspertu 8: ekspcrtu sl.
spēks 162.
slēgšana, konta 132; polltiskas partijas sl. 140.

slimais garā 6.
soda nauda 114.
solidārie atbildētāji 54: s. atbildlba
78, 128, 149, 152; s. līdzatbildētājs
53, 178; s. materiāltiesiska atbildlba 54.
solījums 14; s. uzijemties svešu parādu 79.
speciālā pilnvara 81.
spcciūlists 65.
spčks, ckspertu slčdziena sp. 162, likiinia atpakalejošs sp. 82; sp. neesoša izsole 59: sp. neesošais līgums 79: sprieduma sp. 96, 97.
spriodmns 42: administrātlvas tiesas
spr. 41; aizmiigurisks spr. 43. 53:
ateelts tiesas spr. 9: spr. atcelšana
83: spr. atpakalizpildīšana 10; spr.
eum condemnationc 158: spr. galīgā veidā 163: spr. ļjalīgā veidā
■noraksts 44; spr. iepriekšēja i/.pildīšana 57: spr. izgatavošana galīgā veidā 88; spr. izpildīšana 57,
159; spr. i/.pildišanas apturēšana
57; krimināltiesas spr. 152; spr. likumīgā spēkā 57; spr. niotivi 5,
95; neizpildāras spr. 158; spr. nodošana izpildei 53; spr. noraksts
83; otrās instances spr. 39; spr.
pasludinā.šanas dicna 163: spr.
piespiedu izpildīšanas kārtlba 160;
pirmās instances spr. 39; spr. rezolricijas noraksts 44; spr. rezolūtīvg daļa 95; spr. rezolūtīvās dalas
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formiildjuras 5; spr. spēks 96, 97;
spr. šķirējtiesas 170.
sfarpniecība 49.
sfatūti 129; biedrlbas st. 127.
slatus quo 32.
slrīds par civīlliesībām 41: vilfojuma str. 160.
sūdzība. apellāciias 39, 56: blakus s.
93; bJakus s. kārtība 170; bīakus
s. par blakus lēmumiem 92; blakm s. Senātam 93: kasācijas s. 84;
kasācijas s. par blakus lēnnimiem
92.
summa, līguma s. 105; s. nenoteiktība 105; novērtējunia s. 59; pirkuma s. 168: prasības s. 177; pnbliskā izsolē iegūta s. 175.
Š.

Šķirējtiesa 170: šķ. spriedums 170.
šķiršana. laulības 97, 148; prasiba
par laulības šķ. 6.
šķirtas sicvas uztnrs 157.
šlata darbinicks 26.

T.
Takse, atlīdzība pēc pagaidu t. 39.
talākpārdevējs 25.
tarifs, izņēmuma 180; vietējais t. 180;
vispārējais t. 180.
teksts. dokumenta 151.
telpas 9.
termiņš, apellācijas 83: opellācijas t.
atjaunošana 44, 93; kasācijas t.
163; kasācijas i. atjaunošana 163;
lūgums par apollācijas t. aljaunošanu 57: t. pagarināšana 164; t.
pārtraiikšana 160; piegādā.šanas t.
125: t. prasības celšanai 97; preklūzīvs t. 53, 57, 160. 165; procesuāls t. 160; prorogācijas t. 165;
tiesas noleikls t. 98, 163: uzteikšanas t. 26.
testāments 7, 11, 29; testāmenta apstiprināšana 171; t. forma 73; rautisks t. 12, 73; t. pēc Vidzomes un
Kurzemes zemes ticslbām 12: prasība par to alcclšanu 29: privāts
t. 12: privilēģēts t. 12.
lcslātora dzīves vieia 73.
licamība. liocinieku 43; zemos grāmatu publiskā 1. 19.
ticība, labā 33.
tiesu Iiipotēka 168; t. kanceleja 56;

—
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i. aodevas 45, 94, 161; t. noicikts
l.Tiniņs 48, 165.
In'ii izpildītājs 57, 140, 166; atsanksmc t. i. 91; t. i. materiāla atbildlba 99; paraksts t. i-jam 91; t. i.
rlcība 98.
tiesāšanas izdevumi 85.
liesibas, aizgādņa 7; aizturēšanas <.
~s : akcesoriskās t. 14: atraitne,
gada lietošanas t. 11: autoru t. aizsardzība 34; Ipašuma t. 9, 76; kaimii.ni t. 51; ķilll (. 14, 76, 121, 169,
175; ķīlu t. izbeigšanas 76: t., lietiskas 101, 155, 161: līd/.īpašimia t.
75; mazturības t. 45, 94: neatteicaraās i. 122: paturēšanas t. 60; perstuiiskās t. 7: prasjba |>ar īpašuma t.
52; piasījnma t. 15; privātas līdzdalibas *• 31: rokas ķllas t. 76;
vckscļii izdo.šanas t. 124; zemcs t.
147: zoinnicku t. 147.
lio.sībspēja 73.
liesais bezdarba laiks 145.
lnMiiiia princips 89.
Hric ienākumi 11.
tivdznieclbas, pilnā sabiedribu 128:

i pilnvara 124.
lirgonis 170.
Imdicija 154.
Imditio 155.
ii.nisilsiitījnms 180: tr. tarifs 180.
Imlu 68.

it.iiiicia valdljnma aljannošana 42.
in■ .a persona, apgrūtinājums tr. p.
пи labu 107: izpildraksta uzrādīlana 1r. p. 91: līgums tr. p. par
labu 74.
inll.iijHiiis 55.

U.
i ili ns līraenis 32: u'pes ū. 31.
ū iinsgrēks 135.
Нррн ndciis 31.
и di'Miins 25; pilnvarojuma u. 14.
'i l i l IIIIIS 66.

uims 129: u. pāreja 137.
II nnlilāja papīrs 16.
II rnksls, galvojuma 66; izpildu u.
и
II rnudzība, lēmuma atcelšana u.
I и hba 5; policijas U. 115.
kšana, līguma iepriekšēja u.
ii
и. liTiniņš 26.
II ln iba, augsiākas u. princips 133;
ii persona 64; u. vieta 64.
I lilis 3. 4, 5, 96;97, 168; ārlaullbas

bērna u. 5; bērna U. 6; ligumiskais
u. 74; līgums раг и. 74; likumiskais u. 74; mīiža u. 58; u. nauda
57; u. šķirtai sievai 157.
V.
Vadītājs, darba 65; kuģa v. 172; pienotavas v. 64; saimniecības v. 23;
velkoņa v. 174.
vaina 3, 172; laulāto v. 38, 96; zaudejumu nodaritaja v. 19.
vajadzība, objektīva 37; parvaldnieka v. 57.
vājprātīgais 24.
valde 131.
valdījuins, antichrētisks 78; v. iegušanas veids 77; v. ieilgums 33;
[pašumveidīgs v. 35; jnridisks v.
76; traucēta v. atjaunošana 42; v.
zaudēšana 77; ieķīlāta nekustama
īpašiuna v. 78.
valditājs, labticīgs 15.
valsts dienests 151; v. ienākumi 1<!9;
v. ierēdnis 41.
vara, lēmums pai vecāku v. i/.beigšanu 84,
varbūtība 100.
vecākie — adoptctaji 145: bcrnu
pienākumš uziurēt v. 74; lēmums
par v. varas izbeigšanu 84.
vedmnmaksa 180.
veids, valdljuma iegūšanas v. 77.
■ veikals 47.
vekselis 160; ārzemes v, 68; v. blankeis 71; v. devēja atbildība 55; ierunas pret v. turētāju 70: v. izdo-

šanas tiesības 124; fabticīgs v. turētājs 72; v. neapmaksa ar zīmognodevu 68; v. parādnieks 54, 70;
pārvedu v. 68; v. prasība 44; prolestēts v. 45: v. protcsts 68, 175;

rakstītneprateja paraksiīts v. 175;
v. rckvizīti 70; v. saturs 72; v.
spēks 69; v. tiesisks galvojums 54;
vienkāršais v. 69.
velkoņa vadītājs 174.
vcrtlba, alimentu 62; darbu v. 25;
rentes v. 62.
vērtspapīrs 71.
vidutājība 49.
vienkāršais v. 69.
vienošanās, kontrahentu 155.
vienpusīgs akts 51.
vieta, testātora dzīves v. 75; uzticības v. 64.
vietējais tarifs 180.

vietnieks 17.
vilcināšana, procesa 165.
viltojuma strīds 160.
vindikācijas prasība 54, 80; v. prasības objekts 150.
vīrs 3, 148.
virsstnndu atlīdzība 174.
vispārējais tarifs 180.
voluntaria cessio 20.
Z.

Zaudt'jiimi 14, 18, 19, 24, 55, 87. 91,
125, 149, 172; atbildība par z. 19;
z. atlīdzības prasība 151, 152: z.
nodarītāja vaina 19.
zaudēšana, valdījuma 77.
zelta franks 154.
zemes apstrādāšana 147; z. gabala
atsavināšana 182; z. grāmatas 10,
169; /.. grāmatu akts 175; z. grāmatn akta izdošana 119: ieraksts
z. grāmatās 169; ieraksta dzēšana
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z. grāmatās 95; z. grāmatu lieta
175: z. grāmatu nodaļas priekšnieks 55, 95, 120; z. grāinatu reģistrs 52; z .gr. publis'ka ticamība
19; z. tiesības 147; zemniekiem
noškirta z. 81.
zemniekiera nošķirta zeme 81: z. tiesības 147.
zīmes, ārējas 76; parāda z. 71.
zīmognodevas atmaksa 109; z. iztrūkuma kopsumma 67; z. maksātāja k|ūdī.šanās 111: pārmaksāta
z. 110: vekseļa neapmaksa ar z.
68.
zlmogsoda kopsunima 67; /.. inini-

mālais apmers 67.

ziņojums par maniojuma
171.
zvērests 7.
zvērināts advokāts 39.
Ž.

Žirants 45.

sastāvu

Likumu radītajs,
XIII. sej., 1. — 5. burtn.
1931. g'. 30. jun. lik. par
n/.i.iemumu
udniinistrāciju. (Lkr. 128.)
13. — 178.
37. — 178, 179.

peļņas

628. — 114.
629. — 115.
1916. g. 3. jūn. lik. par to darījuIIIII

tinullēšanu, kurus parādnieks noslē(l/is kreditoriem pai- launu (CPN
\ 1. pielik.)
1. - 150.
3. - 62.
4. — 139.
6. - 139.
'). — 139.
Lik. ]>ar sociālo
Opgndībū (Lkr. 28/73).
32. — 169.
1923. g. 24. maija lik. par nokust.

mantas piespiedu

nl MI\ inašanu valsts un sabiedr. va(adzībām (Lkr. 59.) — 183.
1931. g. 11. jūn. lik. par nckustam*
iimnlas
i t i n v i n ā š a m i Jēkabpils u. с pilsētās
il kr. 119.) — 182, 183.

Lik. par

l ū t o r a tiesībām — 34, 35.
|Q i4. g. 12. jūn. lik. p a r
bli ilribu, savienību un polītisku orini/āciju slēgšanas, likvidēšanas
и и reģistrēšanas kārtību izņēmulllii slūvokja laikā (Lkr. 163).
4
141.
140.
1

il

i

MIC.S

(Kr.

lik.

кор.

.i i

и •
и •

451. — 32.
31, 52.
31, 32.
33.
',"• i ми lurpm. — 35.
34, 35.

175.

Latvijas
Civīllik. (Viet. lik. кор. I][I. d.)

Akcīz. nol.

« Ivillikumi

1649.1

X. sēj.

XII. - 147.
XXVIII. - 73.
XXXVI. - 73.
7. - 3, 4.
9. — 96, 97.
12. — 4.
79. — 148.
126. — 148, 149, 150.
168. — 5, 6.
199. — 6.
209. — 74.
359. — 18.
407. — 18.
495. — 18.
501. — 6, 7, 8.
577. — 8, 9.
578. — 8.
637. — 156.
660. — 77.
661. — 77.
709. — 150.
799. — 156.
812. — 9, 10, 76.
868. — 183.
897. — 80.
906. — 150, 151.
917. — 75, 76.
1051. — 151.
1355. sek. — 154.
1337. — 15.
1341. — 15.
1355. — 154.
1584. — 154, 156.
1414. sek. — 76, 77.
1414. — 102.
1418. — 102.
1419. — 102.
1421. — 102.
1422. — 102.
1423. — 76, 77.
1424. — 102.
1425. — 102.
1434. — 102.
1456. — 175.
1469. — 155, 156.

—
1480. — 132.
1484. — 154.
1486. — 101.
1488. — 101.
1492. — 76, 77.
1492. р. piez. — 76, 77.
1493. sek. — 78.
1701. — 11.
1742. — 11.
1783. — 10, 11.
1784. — 11.
1822. — 138.
1984. — 7.
1988. — 7.
2022. — 11.
2091. — 12, 13.
2092. — 12.
2095. — 12., 15., 73.
2452. — 171.
2483. — 7.
2619. — 29.
2620. — 29.
2646. — 138.
2793. — 11.
2916. — 17.
2961. — 158.
2965. — 115.
2977. — 13., 14., 15., 16., 17.
2979. — 158.
2986. — 158.
3002. — 121.
3012. — 120.
3093. — 151.
3095. _ 151.
3109. — 17.
3110. — 26.
3113. — 17.
3116. — 178.
3117. — 74.
3122. — 16.
3146. — 78., 79.
3175. — 22.
3209. — 74.
3214. — 79.
3284. — 28.
ЗЗЭ7. _ 1 6 5 .
3308. — 165.
3331. sek. — 152.
3355. — 128.
3557. — 151., 152.
3339. sek. — 152.
3421. — 18.
3441. — 19., 28.
3444. — 14., 19., 28.
3447. — 172.
5453. — 18.
3466. — 20., 21.
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5471. — 19., 20. 21., 22.
3475. — 16.
5474. — 20.
5478. — 20.
5585. — 22.
3610. — 178.
3618. — 98.
3626. — 152., 153.
5627. — 152.
3641. — 155.
3696. — 23.
3700. — 2i., 22.
3701. — 21.
5705. — 22., 23.
5715. — 23.
3727. — 23.
5729. — 25., 24.
5757. — 155.
5752. — 80.
5755. — 79., 80.
3778. — 155.
3829. — 153., 154., 155., 156.
3830. — 154.
5851. - 24., 25., 26.
3838. — 15.
3881. - - 126.
5889. — 15.
5967. — 175.
4109. - - 183.
4175. — 156.
4186. — 26., 27.
4254. — 27.
4362. — 135.
4575. — 14.
4578. — 14.
4582. — 14.
4589. — 14.
4500. — 66.
4505. — 115.
, 4507. — 115.
4549. — 27., 28.
Vācu
CivīlHk. (BGB).
1336. — 7., 8.
Civīlprocesa nol. (1952. g. i/d
1. (1.) — 41., 158., 159.
5. (1801.) — 41., 46., 158.
7. (5.) - 152.
8. (6.) - 153.
9. (7.) - 153.
10. (8.) — 155.
20. (15.1) — 46., 159.
25. (17.) p. 2. piez. — 81.
56. (1806.) — 41., 42.
37. (29.a) — 81., 82.
90. (69.) - - 42., 43., 46.
94. (1807.) - - 42.

— 201
102. (81.) — 50.
116. (84.) — 82.
135. (102.) — 43.
181. (129.) — 9.
184. (133.) — 83.
196. (142.) — 5., 9.
202. (146.) — 43.
229. (16i.3) — 43., 44.
238. (161.10) — 141., 142.
239. (161.") — 46., 142., 159., 160.,
161.
253. (162.) — 83.
255. (163.) — 83., 84.
l>(,5.« — 44., 45.
286. (190.) —84., 85.
298. (200.2) — 45.
303. (2007) — 45., 94.
559. (257.) — 86.
360. (258.) — 45., 46., 47.
361. (258.1) — 47., 48., 49.
3s6. (282.), 393. (289.) — 142.
435. (332.) — 49., 50.
436. (333.) — 85., 86., 87., 88.
444. (339.) — 88., 89.
453. (365.1) — 43.. 44.
454. (366.) — 22.
458. (368.) — 149.
470. (5S2.) — 90.
473. (385.) — 89., 91.
485. (397.) — 89.
486. (398.) — 89., 90., 91.
188. (400.) — 89., 90., 91.
489. (401.) — 89., 91.
491, (403.) _ 9().
492. (404.) — 90.
498. (410.) — 161.
160. (472.) — 51.
,i,s. (480.) — 51.
174. (486.) — 7.
576. (488.) — 7.
381. (494.) — 7.
188. (500.40 — 89., 90.
." .. (505.) — 89., 90.
1.05. (515.) — 161., 162.
645. (555.) — 160.
666. (575.) — 51.
667. (576.) -

- t,
i,so.
09.
'l.
•
92,
06.
!0.
МП.

(584.)
(589.)
(609.)
0,31.)
(640.)
(091.)
(704.)
(715.)
(735.,
(747.)

6.

- 158.
— 51., 52.
— 52., 53.
— 91.
— 91., 92.
— 90.
— 163.
— 120.
1841.) — 53., 54., 55.
— 87.

861. (750.) - 56.
875. (763.) - 56.
892. 1779.) - 165.
896. (783.) - 92.
906. (792.) - 92., 93.
908. (794.) - 160.
911. (797.) - 163.
930. (813.) - 154.
931. (814.) - 56., 57.
939. (816.) - 164., 165., 166.
956. (833.) - 164.
960. (837.) - 95., 94.
1011. (888.) -- 94.
1019. (895.) - - 95., 96., 97., 98.
1022. (896.) sek. - - 159.
1052. (926.) -- 120.
1074. (942.) -- 141., 142., 167.
1076. (945.) -- 141.
1086. (953.) -- 98., 99.
1095. (962.) -- 182.
1102. (967.1) - 142.
1230. (1086.) — 57.
1234. (1092) -- 100., 101., 102.
1237. (1095.) - 57., 166., 167., 168.
1263. (1118.) sck. — 57., 58.
1263. (1118.) -• 57.
1293. (1.871.) - 59.
1294. (1872.) — 5S., 59.
1295. (1152.) — 58.
1307. (1874.) - 59., 60., 110.
1316. (1880.) •- 60., 61.
1558. (1890.) sek. — 169.
1358. (1890.) - 168., 169., 170.
1362. (1219.a) — 61.
1396 p. pielilс (V. piel.)
12. (12.) - 98.
79. (18.) - 138.
85. (23.) - 101.
1396. p. piez . pielik. (VI. piel.) —
15().
1. - 150.
3. - 62.
4. - 139.
6. — 139.
9. — 139.
1425. (1336.) -• 99.
1455. (13457) — 81.
1458. (1345.2) — 81.
1459. (1345.5) — 81.
1488. (1367.) - 170.
1523. (1460.1) — 7.
1583. (1966.) — 171.
1584. (1967.) — 171.
1599. (1982.) — 150., 151.
1641. (2024.) — 1657. (2029.) — 98.
1676. (1460.29a) — 61.
1700. (2067.) — 171.

—
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Vācu
Civīlproc. nol.
612. — 7., 8.
1922. g. 24. marta lik. par
darba laiku (Lkr. 74.)
8. — 105.
18. — 63., 103., 104.
19. _ 63., 64., 65., 104., 174.
Dzelzceļu tarifs preču pārvad.
14. § - 180., 181.
19. § - 180.
43. § — 180., 181.
1924..g. 16. jūn. lik. par telpu
īri (Lkr. 91.).
32. p. 1. pkts — 164.
8. pkts — 36., 37.
32. p. 2. piez. — 36., 37.
39. — 9.
Noteik. par
jūrniekiem (Lkr. 28./212., 30./94.).
39. — 145.
1919. g. 11. febr. noleik. par
kora stāvokli (Lkr. 49.)
17. p. «a» pkts — 131.
Dzelzccļu starptautiskā
konvencija
preču
pārvadāšanai
(Lkr. 26./74.)
29. — 123.
31. p. 1. § — 123.
31. p. 4. § — 123.
32. — 125.
35. — 123.
36. - 123.
1919. g. 5. sept. noteik. par
kooperātīvām sabiedr. un viņu savienlbām (Lkr. 126.)
20. — 117.
49. - 117.
1928. _g. 12. apr. noteik. par
kooperātīvu sabiedr. un to savicnību
likvidāciju pēc slēgšanas ar tiesas
lēmumu (Lkr. 77.) — 98.
1934. g. 29. maija noteik. par
kooperātīvo sabiedrlbu un viņu savienlbu darbības ierobežošanu izņēmuma stāvok]a laikā (Lkr. 146.)
2. — 151.
Krim. proc. nol.
94. (78.) — 115.
467. (422.), 475. (429.) - 115.
1914. g. izdev.:
427. — 114., 115.
1921. g. 1. febr. lik. par
laulību (Lkr. 59.)
45. - 7.

—

49. — 58.
60. — 157.
Tirdzniecības un kuģniecības.
līgums starp Latviju un Lielbritāniju (Lkr. 23./95.)
22. — 34.
Līgums starp Latv. Republiku un
Vācijas valsti saimniecisko attiecību nokārtošanai starp Latviju un
Vāciju (Lkr. 26,/155.)
1. p. 1. § — 54.
7. § - 34.
1921. g. 14. jūn. papiki. un pārgr.
1920. g. 18. marta likumā par vienīgo
maksāšanas līdzekli im agrako parāchi nokārtošanu (Lkr. 116.) — 156,
2. — 154.
Muitas Hk.
1045. — 114., 115.
1054. — 115, 116.
1065. — 114.
1159. — 114., 115.
Nodevu nol. (Kr. lik. кор. V. sēj.)
205. — 145.
226. — 145., 144.
1954. g. 17. aug. lik. par atsav.
nodevu (Lkr. 228.)
4 . - 6 . — 177.
5. — 177.
Notār. nolik.
516. — 107.
517. — 52.
540. — 107.. 120.
352. — 120.
356. — 120.
357. — 120., 122., 175.
560.—565. — 119., 121.
561. — 119.
563. — 175., 176.
364. — 119., 120.. 121., 122.
365. — 170.
369. — 119., 120., 121.
369. p. 2. pkta piel. — 119.
1928. g. 22. marla
pilsētu zemju lik. (Lkr. 52.)
9. — 183.
10. — 183.
10. p. 1. piez. — 182., 183.
1951. g. 16. marta
pilsētu paSvaldības darbinieku dienesta Iik. (Lkr. 54.)
54. — 113.
Sodu lik.
565. - 92.

—
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1903. g.
ROdu lik.
607.* - 85.
Likttms par
(<lpu īri 47.
Tiesn iek. lik.
27. (45.1) — 47.
"S2I. p. piel.
b. — 39.
12. — 59.
14. - 59.
Tird/.n. nol.
240. — 172.
I'inl/.n. proc. nol.
390. ^ J56.
1916. g. 5. jūl. ]ik. par
tinl/n. un rupn. uzņēmumu pāreju
и/ līgumu pamata
1.
158.
2. - 158.
(.. - 158.
1(1. - 158.
12. - - 157., 158., 159.
14. - 157.
I.ik. par
Vnldības Vēstnesi (Lkr. 25./86.J
2.
141.
1954. g. 8. jūn. lik. par
viilsls civlliestāžu un pašvaldību
darbinieku atlaišanu
izņēmuma
utuvokļa laikā (Lkr. 159.) — 151.
Vekseļn lik.
3. (5.) — 69., 70.
3. (3.) p. 2. piez. — 69.
3. (5.) 5. piez. — 68., 69., 70., 71.
9, (9.) — 175.
14. (14.) — 175.
31). (30.) - 55.
33. (35.) — 70., 71., 72.
4S. (49.) — 70.
31. (52.) - 44.
34. (55.) - 70.

58. (59.) — 54., 55.
65. (64.) - 69.
71. (72.) — 69., 70.
84. (86.) - 69., 70.
86. (88.) — 69.
Instrukcija par
vekseļu protestēšanu (V.V. 24./218.)
3. - 173.
Vācu
Veks. lik.
42. — 68.
Vidzemes
Zcmn. lik.
1007. — 29., 50.
Rīk. par
zīmognod.
4. — 108.
5. — 66.
12. — 108.
15. — 106.
1. p. — 104.
16. p. 1. p . — 108.
2. p. — 108.
17. p. 9. p. — 108.
25. — 105., 106.
29. - 105.
1. p. - 105.
56. — 108.
37. - 108.
45. p. 1. p. — 106.
7. p. - 106., 107.
44. — 66., 67.
6. p. - 67.

46. p. 81. p. — 108.
67. - 108., 109.
4. p. — 109.
89. sek. — 70.
90. — 67., 109.
96. - 108.
104. - 109.

XIII. sēj. 1 - 3 burtn.

Spriedumu rādītājs
iietu numerācijas kārtībā.
Lietas

Lietis

Lietas
Lpp.

Ni

Ni

Lpp.

Ni

Lpp.

1176
1205
1206
1207
1208
1214
1215
1217
1224
1231
1234
1244
1261
1265
1276
1286
1330
1552
1334
1356
1344
1349
1353
1555
1579
1591
1595
1395
1399
1401
1415
1416
1427
1436
1438
1440
1443

151
175
156
45
5
61
62
118
17
152
8
55
81
128
26
67
49
4
183

1444
1454
1484
1494
1495
1497
1498
1505
1506
1515
1516
1519
1525
1525
1553
1535
1551
1559
1572
15S4
1588
1597
1599
1601
1604
1605
1608
1616
1626
1631
1638
1668
1671
1672
1704
1944
1993

84
108
91
101
82
98
124
94
92
85
85
85
157
80
176
97
166
78
96
79
109
94
113
104
151
150
56
76
117
106
92
116
107
162
174
163
159

1936. S159
59
44
28
57
123
181
147
9
65
161
168
153
88
6
4
45
17
151
43
37
171
158
127

738
752
760
775
777
779
785
789
815
816
818
831
833
834
885
886
929
927
933
937
958
966

986
989

151,159

99 i
1015
1034
1047
1077
1090
1098
1101
1110
1112
1116
1119
1121

179
43
170
177
50
155
18
45
47
152
42
6

С. К. D.

kopsēdes Nr 13

»l

И

»

))

S»

99

j>

'i

л

л

и

»i

»»

«1

\t

»i

99

11

Jī

>*

Apvicn. sap. spr.
?»

9J

M

Nr
Nr
Nr
Nr

19
28
38
48

Nr . 60
Nr 13
Nr 19

53
24
63
145
40
38
41
74
27
10
45
34
32
23
19
30
85
170
.
.
.
.
.
.
.
.

82
144
102
106
66
104
122
122

XIII. sē]. 1-2 burtn.

Kļūdu izlabojums
Lpp,

Jābūt

Iespiests

Rinda

7. 5. no apakšas
17. 4. i»
и
27. 13. „ augšas
36. 13. H
II

BCB
Dāvja d.

BGB
Dāvja L.

pārvaldītāja

44,
44.
И,
П.
47.
57.
60,
83,
03,
96,
98,
101.
109.
IM,
130,
[42

(433)
2631

pārvadātāja
cksistē tādā pašā vcidā
kā agrāk — šāds konstatējums tomēr pats par
(455)
265*
503 (2007)
nepielaižarau
prasību

5.
II.
M.
1.
16.
II).

II

„
„
„
„
„
„

II

apakšas
augšas
apakšas
augšas
apakšas
augšas

15, и

и
III. и
и
(.. „ apakšas

12. ii
ii
15. н augšas
II. n
ii

sevi... 32. p. 2. piez,

503
nepieciešamu
parādn
1263
1516

253
ar

1263 (1118)
1516 (1880)
255 (162)

par

šķiršanu (tajā
apagabalNr. 1494 pr.

šķiršanu atbildētāja (tajā
apgabalNr. 1494 Kurpnieks pr....

906

90
1054
aizklāti

386

Iii. и

и

21.
4.

и

и

1055
atklāti

"

ii
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SASTADĪJUŠI:
S E N Ā T O R S F. K O N R A D I
UN RIGAS APGABALTIESAS LOCEKLĪS
A. V A L T E R S

Tleslietu Ministrijas Vestneša pielikums

№ 4
TIESLIETU

1936/1957
MINISTRIJAS

IZDEVUMS
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830.

1) Prasības Iūgumā prasltāja lūdz atzīt, ka viņa ieguvusi
iiz i e i l g u m a p a m a t a - ī p a š u m a tiesības uz „Б-" Nr. 25
mājas pēc zemes grāmatām Jēkabam S. picderošo ideālo pusi.
Tiesu palāta ir konstatējusi, ka: 1) strīdīī esošās mājas bijušas
icrakstītas zcmes grāmatās uz Ādama S. im vii.ia pirmās laulības dēla Jēkaba S. vārdiem; 2) Jēkabs S. ar Tiesu palātas
1931. g. 22. janvāra lēmumu atzīts par mirušu 1905. gadā. Pamatodamās uz saviem konstatējumiem, Tiesu palāta nākusi pie
slēdziena, ka: 1) Ādams S. ncvarēja ar tcstāmentu novēlēt savam otrās laulības dēlam Jānim S. (prasītājas adoptētājam) to
pusi no mājas, kura viņam nepiederēja un zcmes grāmatās bija
ierakstīta uz Jēkaba S. vārda; 2) ne Jānis S., nedz prasītāja
nevarēja pirms Jēkaba S. atzīšanas par mirušu valdīt labā
ticībā un iegūt uz ieilguma pamata to pusi no mājas, kura piederēja Jēkabam S. Kasācijas sfidzība ncpclna ievērību. Šai
gadījumā izšķij-oša nozīme ir jautājumam, no kura laika prombīītne csošā mantinickam vispār būtu icspējams pieocmt mantojumu un valdīt mantu „pro herede". Šai jautājumā Sen. CKD
savā 1930. g. spr. I. Nr. 142 paskaidrojis: 1) ka mantojums
atklājas tikai ar tiesas lēmumu par mantudevēja atzīšanu par
mirtišu un tikai ar šo momentu vispār būtu iespējams pieņemt
mantojumu un valdīt pro hcrcde un līdz ar to notcikt mantu sastāvu un vērtību, kā arī izškirt jautājumu par to, kas konkrētā
gadījumā būtu atzlstams par mantinieku; 2) ka pirms tiesas
lēmuma par bczvēsts promesošā atzlšanas par mirušu gan
varētu aprēķjnāt dienu, kad nākošais mantudcvējs sasniedzis
70 gadu vecumu, bet tomēr neviens nevarētu sevi vēl uzskatīt
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par mantinicku un pārņemt vai pieņemt viņa mantu kā mantojumu. Šāds viedoklis pilnīgi saskan ar likumdošanas motīviem
pie CPN 1565. un turpm. p. (Gasman un Nolken, lp. 167):
,.безвЬстное отсутств1е въ течете не менЪе 5 лътъ, при условш достижешя отсутствующимъ 70 л-втняго возраста, служитъ
основашемъ къ объявленш отсутствующаго умершимъ и от.
к р ы т i ю въ с и л у э т о г о о б ъ я в л е н 1 я н а с л е д с т в а
(CL 2583)." Ja nu mantojums atklājas tikai ar tiesas lēmumu
par promcsošā atzīšanu par mirušu, tad pirms tam ncviens
sevi nevar uzskatīt par mantinieku un tādēl arī nevar valdīt
pro heredc; valdījums pro hcrcdc pirms mantojuma atklāšanas
nav domājams. Šāds valdījums nav iespējams arī tādēļ, ka
tas fakts, ka promesošā pcrsona "sasniegusi 70 gadu vecumu,
pats par se\i vēl nenozīmē vinas atzīšanu par mirušu, jo atzīt
personu par mirušu var tikai pēc tam, kad ir izpildīti visi likumā
notciktic nosacījumi (CL 2583. p.) ar publikācijas (CPN 1568.
p.) un event. izmeklēšanas rezultātiem (CPN 1567. р.). Šie
rezultāti ncvienam nevar būt zināmi pirms tiesas lēmuma par
personas atzīšanu par mirušu un tādēl nevienam arī nevar būt
justus titulus possessionis. Tādēl nav nozīmcs tam apstāklim,
ka prasītājas tiesību devējs Jānis S. mājas valdījis no 1871. līdz
1905. g„ reiz Jēkaba S. mantojums atklājies tikai 1931. g. 22.
janvārī, jo pirms šī tcrmiņa Jānim S. ncvarēja noderēt kā ieilguma justus titulus mantošanas tiesības pēc Jēkaba S. Uz
šādu titulus posscssionis prasītāja konkrētā gadījuinā taisni
atsaucas. Tiesu palāta pareizi aizrāda, ka nav svarlgs tas,
kādu motīvu dēl Ādams S. pārvedis pusi no mājas uz Jēkaba
S. vārda. Rciz puse no mājas skaitījās zcmes grāmatās uz
Jēkaba S. vārda, tad tā atzīstama par vina īpašumu (CL 812. р.),
iekām šis ieraksts ar tiesas spriedumu nav atzīts par dzēšamu
zemes grāmatās. Ar to atkrīt visi kasācijas sīīdzībā aprādltie
apsvērumi.
(Sen. CKD kopsēdes ,1936. g. 7. okt. / 12. nov. spr. Nr. 50, Brūgans
pr. 1. pr. Siliņa mant. masu.)

2) Mierticsnesis savā spriedumā vispirms tieši atzīst, ka
strīdū esošās mantas piedercjušas mirušai Luizei B. (izņemot
tikai mucas ar elļu un pernicu), bet no sevis, bez prasītājas
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.n/iadljuma, ierosinājot jautājumu par ieilgumu, atrod, ka
Aleksandrs B. esot tās savukārt ieguvis ar ieilgumu. Apgabaltiesa bez tālākiem motlviem apstiprinājusi mierticsncša sprieilinuii uz tā pamata vien, ka 2. instancē apstākļi neesot gro/ijušies prasltājai par labu. Apgabaltiesa pie tam nav ņēmusi
vtšrā un pat nav apspricdusi prasītājas apellācijas sūdzībā izteiktos paskaidrojumus par to, ka atbildētājs Alcksandrs В.,
niir. Luizes B. atraitnis, taisni nav bijis vienīgais viuas mantinleks un par mantinieku vispār nav ticis apstiprināts, un ka
Aleksandra B. personā nav bijuši ieilguma rekvizīti, it sevišķi
nedz possessio, nedz tempus. Miertiesnesis atsaucas uz CL
2651., 830. p. CL 2631. p. tomēr nenosaka, ka par mantinieku
bnlu uzskatāma pcrsona, kas mantudevēja nāves momentā faktiski valda mantojumu, bct gan nosaka tikai, ka mantinieks,
I. i. persona, kurai i r mantošanas tiesības (kas aicināta mantot) uzskatāms par mantojumu pieņēmušu, ja vioš valda manii'.iiuiiu tajā momcntā, kad viņš aicināts mantot. CL 830. p.
8, pkt. paredz, ka par valdījuma titulu atzlstama arl ticslba
mantot ab intestāto („das gesetzliche Erbfolgerecht"); bet turkl;il piebilst, ka uz šā pamata mantinieks var iegūt ar ieilgumu
;iii svešas mantas, kuras viņš atradis mantoj'umā. īstenībā,
CL domā taisni t i к а i šo pēdējo gadījumu, kā tas ir rcdzams
iiii avota: 13. D pro herede 41,5, kur taisni runāts par nupat
miiiēto gadījumu. Turprctim, par vispārējo mantošanas titulu
niiv runas tajā digestu titulā, kuru min 830. p. 3. pkt. 1it. „c",
(I) XLI, 5), bet gan tikai speciālā 1. 33. § I. D de usurp. 41., 3., uz
К и iii ncdz 830. р., nedz kāds cits CL pants neatsaucas (cf. Windsclicid, Lchrb. d. Pandektenrechts, 7.izd. I sēj. § 179. N.3). Taču,
konkrētā lietā miertiesņesis piešķir Aleksandram B. ieilguma
tlesību it kā tikai atticcībā pret pašu mantudevēju, t. i. manto.iimia masu, bet ne pret kādu no mantiniekiera. Miertiesnesis
fttsaucas nevis uz to, ka B. bīītu valdījis, kā savas, noteiktas,
kcniicniskas lietas, pārliccībā, ka viņš tās iemantojis, bet gan
и/ lo, ka B. esot valdljis mantudevējas v e i к а 1 u, izņēmis
..lirdzniecības papīrus" uz savu vārdu, turpinājis iekasēt un
maksāt parādus. Bct taisni vcikals kā tāds, t. i. tirdzniecības
■ Bēmums, kā universitas (CL 540., 541. р.), ncvar būt par ieilr.iima prickšmetu, tāpat kā tas nevar būt par vindikācijas
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priekšmctu (CL 906. р.), jo icilguma priekšmcts var būt tikai
к с r m с n i s к a s mantas, kā tas tieši izriet no CL 625. р.:
„lietas valdījums ir Ipašuma tiesībām atbilstošā faktiskā vara
par lietu; faktiskā vara pastāv, kad licta (ķ e r r a e n i s к а)
f а к t i s к i atrodas kādas personas pllnīgā varā etc . . . " Prasītāja apcllācijas sūdzībā noteikti aizrādījusi, ka Aleksandram
B. pat nevarējusi būt pārliecība, ka viņŠ būtu yienīgais likumīgais mantinieks, jo viņa mirušai (pirmai) sievai bijuši asinsradinieki, no kuricm, kā viņš pats atzīst, viena mantiniece nav
piekritusi viņa kā vienīgā mantinicka apstiprināšanai mantošanas tiesībās. Par to prasītāja iesniegusi 2. instancē Igaunijas
tiesu lēmumu norakstus, kurus apgabaltiesa pat nav apspriedusi. Miertiesncsis un, pēc viņa, ari apgabaltiesa, piešķir Alcksandram B. ieilguma ticsību, tā tacl animus possidendi, kur pats
B. prasību noteikti atzinis, t. i. atzinis taisni mir. Luizes B. īpašuma tieslbas uz strīdus mantu. Ar to abas zemākās instances pielaidušas acīm rcdzamu loģisku inkonsckvenci. Tā tad,
ar to pilnīgi atkrlt visa micrtiesneša argumcntācija, kurai bez
jebkādas kritikas pievienojusies apgabaltiesa.
(!436. g. 28. okt. spr. Nr. 1629, Bcrgs m. m. pr. 1. pr. Bergu u. c.)

3284.
Konstatējot, ka atbildētāji nav izpildījuši 1909. g. ticsas
spriedumu, Tiesu palāta, pretēji atbildētājas domāni, parcizi atsaukusies uz CL 3284. р., jo tiesas spricduma neizpildīšana, bez
šaubām, atzīstama par neatlautu darbību šī panta nozīme: rīkojoties pretēji likumlgā spēkā gājušam tiesas spriedumam, atbildētāji pārkāpuši pozitīvu likuma normu (CPN 1019. p.) un ar
to pielaiduši tiesisku aizskārumu rcsp. ncatlautu darbību.
Katrs tiesisks aizskārums dod tam, kam tā kaitējusi, ticsību
prasīt apmicrinājumu no aizskārēja, ciktāl šo darbību var pieskaitīt viņam par vainu (3284. р.). Ja — kā konkrētā gadījumā — agrākā stāvokļa (atticcībā uz pagājušo laiku) restitūcija nav iespējama, tad cietušam rodas tiesība uz viņam ar tiesisku aizskārumu nodarīto zaudējumu atlīdzību (Krdmann IV.,

— 213 —
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lp. 106). No tā izriet, ka Tiesu palāta, preteji atbildetajas doināin, šinl gadījumā pareizi atsaukusies arl uz CL 3444. p.
(1936. g. 18. dec. spr. Nr. 1686, Millas pr. I. pr. Olclbergiem.)

3734.

1) No lietas redzams, ka atbildētāja sievai, Katrīnai Str.»
piespriesti no atbildētāja viņas meitas uzturam laikā no 1926. g.
8. februāra lldz 1930. g. 8. februārim, pa Ls 16 mēnesī un Ls 10
tiesu izdevumi. Viņai piespriestās summas piedziuu Katrīna
Str. CPN 724.—733. p. kārtībā vērsusi uz algu, kas viņas vīram, atbildētājam šajā lietā, pienākusics no tagadējā prasītāja.
Tagadējais prasītājs tomēr algu nav ieturējis. Tādēļ Katrīna
Str. cēlusi prct viņu CPN 733. p. parcdzēto prasību Ls 240,30
apmērā ar % un tiesāšanas izdevumiem. Apgabaltiesa šo prasību apmierinājusi, un spriedums stājics likumīgā spēkā. Tagadējais prasītājs no viņa piespricsto summu, kopā Ls 277,50 артега, iemaksājis apgabaltiesai, par labu Katrīnai Str. Savā
tagadējā prasībā prasītajs Fr. pieprasa no tagadējā atbildētāja,
Miķcļa Str., Ls 330,62, t. i. prasītāja apgabaltiesai iemaksāto
summu Ls 277,50 + prasības rakstā minētos izdevumus.
Savu prasību prasītājs Fr. pamato uz to, 1) ka viuš pie viņa apkīlāto algu atbildētājam, Mikelim Str., nav varējis ieturēt Katrīnai Str. par labu, jo Miķelis Str. pats jau apmierinājis savu
algas prasījumu (pret prasītāju), neizmaksādams prasītājam
summas, ко Miķelis Str. iekasējis priekš prasītāja no 3. personām, un 2) ka prasītājs tādā kārtā izmaksājis atbildētāja sievai
runā csošo summu, uz atbildetāja rēķina, t. i. sedzis atbildētāja
parādu viņa sievai, Katrīnai Str., ar ко atbildētājs netaisni iedzīvojies uz prasītāja rēķina. Šādos apgabaltiesas konstatētos
apstāklos atkrīt, kā nenozīmigs, atbildētāja iebildums, ka prasītājam esot bijis iespējams ieturēt atbildētājam pjenākošos algu
un šo summu tad iemaksāt tiesā Katrīnai Str. par labu. Tomēr
arī rīkojoties tikko norādītā veidā, prasītājs tik un tā būtu rīkojies uz atbildētāja rēkina. Ja atbildētājs pats izlictojis viņa
faktiskā rīcībā esošo prasītāja naudu (ко atbildētājs iekasējis
priekš prasītāja no 3. personām), lai ar šo naudu segtu savu algas prasljumu pret prasītāju, tad, no vienas puses, prasītājam
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nav pamata atbildētājam šo algu izmaksāt, un, no otras puses,
prasītājam nav tiesības neievērot uz algu uzlikto arestu. Taču
atbildētājs nevar pārmest prasltājam, ka tas nebūtu ieturējis
atbildētājam pienākošos algu un visu apķīlāto algas sumrau
(atbildētāja sievas prasījuma apmērā) iemaksājis tiesā. Atbildētājs nenoliedz, ka prasītājam n a v bijusi tiesība v i ņ a m
izraaksāt algu; atbildētājs algas prasljumu aprādītā summā nemaz nav cēlis un nevarēja celt prct prasītāju. Atbildētājs arī
neapstrīd un nenoliedz, ka ar to, ka prasītājs iemaksājis runā
esošo summu tiesā, atbildētājs tik tālu ticis atsvabināts no
sava parāda sievai, Katrīnai Str.: pretēji atbildētāja paskaidrojumam kasācijas sūdzībā, apgabaltiesa savā tagadējā spriedumā taisni varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājs — gala rczultātā — samaksājis atbildētāja parādu viņa sievai, un ka atbildētāja pienākums ir atlldzināt prasītājam summu, kurā atbildētājs iedzīvojies uz prasītāja rēķina (CL 3734. p. ar piczīmi).
(1936. g. 25. novembļa spr. Nr. 1756, Frickopa pr. 1. pr. Skaupcnieku.)

2) Nav strīda par to, ka prasītājai bijušas līguma attieclbas vienīgi ar franču sabiedrību, bet ne ar C. Apgabalticsa
atraidījusi prasību prct abiem atbildētājiem. Ja nu prasītājai
ar C. līguma attiecības nav bijušas, tad prasītājas uzdcvums
bijis pierādīt tādu parādu pamatu, kas dotu prasītājai tiesību
celt solidāru prasību prct abicm atbildētājicm. Šajā ziņā prasītāja atsaucas, no v i с n a s puses, uz to, ka C. esot nctaisīii i e d z ī v o j i e s uz p - r a s l t ā j a š rēķLna, panākot
no franču sabiedrības rabatu, ко franču sabiedrība savukārt
icturējusi no prasītājai picnākošās komisijas naudas. Prasītāja
uz šo iedzīvošanās argumentu gan bija atsaukusics jau savā
1933. g. 16. dcccmbra paskaidrojumā; tāpēc atkrīt С aizrādījunis paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību, it kā prasītāja so
argumentu būtu izteikusi pirmo reizi tikai kasācijas sīīdzībā.
Bct C. nctaisnā icdzīvošanās dotu prasītājai ticsību atprasīt
iedzīvojumu по С tikai tad, ja С bīītu iedzīvojies taisni uz
p r a s ī t ā j a s rēķina, t. i. ja kāda manta vai vērtība bīītu uz
C. pārgājusi no it kā cietušā, t. i. no prasītājas. Bet prasītāja
nav mēģinājusi pierādīt un pat neapgalvo, ka vii.ia būtu kaut
ко nodevusi vai iedevusi C, kas viņam būtu prasltājai Jā-
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atdod": sk. CL 3735. р., uz ко atsaucas arī prasītāja (Sen.
CKD 21/19), vai ka prasītāja būtu atsvabinājusi а г s a v i e m
1 ī d z e к 1 i e m С. по kādas saistības izpildīšanas (CKD
33/956). Runā esošā gadījumā franču sabiedrība vienkārši ieturējusi ziiiāmu summu, kas pienākusies prasītājai, lai ar to iegūtu sev atlīdzību par zaudējumicm, kas viņai cēlušics по tā, ka
С pieprasljis rabatu sakarā ar franču sabicdrības piclaisto pietfādes nokavējumu. Prasītāja, neatzīstot atvilkumu, по šādas
situācijas vilkusi attiecīgo konsekvenci, ceļot prct franču sabicdrību по komisijas līgnma vinai par labu izrietošo prasību
par komisijas naudas summas izmaksu viņai pilnā apmērā. Ja
prasītājai, it kā cietušai personai, ir по līguma izrietoša praslba
pret to pašu personu, по kuras prasītājai pēc vinas apgalvojuina pienāktos attiecīgais apmierinājums (izpildījums), tad nevietā ir kondikcijas prasījums pret trešo pcrsonu, kurai prasītāja nekādu labumu по savas puses nav sagādājusi. No otras
puses, pati prasītāja galu galā arl pamato savu prasību pret C. taisni uz to, ka C. ar viltu, sniedzot franču
sabiedrībai nepareizas ziaas par prasītājas darbību, piedabūjis
franču sabiediibu ieturēt prasītājai pienākošos komisijas naudu. Ja nu prasītāja pamato savu praslbu pret C. uz viltu, tad
Šāda prasība varējusi pamatotics tikai uz to, ka pati prasītāja
it kā būtu tieši kritusi C. nodarītam viltam par upuri (CL 2977.
р.). Konkrctā gadījumā, по pašas prasītājas norādītiem lietas
apstākliem tomēr izriet tikai tas, ka nevis prasītāja, bet gan
iranču sabicdrība tikusi по С. maldināta. Tā tad, kā pareizi
aizrāda С pilnvarnieks apcllācijas sūdzībā, tikai franču sabiedrība būtu varējusi celt pret C. r e g r c s a p r a s ī b u par
zaudējumiem sakarā ar to, ka — kā apgalvo prasītāja — С
savā 1930. g. 8. dcccmbra vēstulē sniedzis franču sabiedrībai
nepareizas zinas, kas it kā pamudinājušas franču sabiedrību
Iiicšķirt С rabatu, par kuru franču sabicdrība savukārt mēgina
incklēt sev apinierinājumu, ieturot prasītājai pienākošos komiSijas naudu C. pieškirtā rabata apraērā.
(1936. g'. 25. novembj'a spr. Nr. 1171, Giršovičs pr. 1. pv. Cukeimaui.)
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Lietā nodibināts, ka cietušais nodegušās ēkas īpašnieks,
Pētcris L., pēc apdrošinājuma atlīdzības bija griezies Finanču
ministrijā, kas viņa prasījumu apmierinājusi. No tā vēl, pretēji prasītājas, Finanču ministrijas, domām, neizriet, ka prasītājai būtu regresa tiesība pret atbildētāju — trešo pcrsonu, pat
ja atzltu, ka tas bijis vainīgs, ka izcēlics ugtmsgrēks. Prasītāja, apdrošinātāja, iztnaksājot cietušam apdrošinājuma atlīdzību, nav rīkojusies un nevarēja rīkoties it kā uz atbidētāja rēķina, bet kā apdrošinājuma ņēmēja kontrahentc, izpildot apdrošinājuma līgumu. Atbildētājs nckādās juridiskās atticcībās
ar prasītāju nav atradies. Prasītāja, izmaksājot cietušam apdrošinājuma atlīdzību, tikai izpildījusi savu saistību, kas izrietējusi no apdrošinājuma līguma, ко prasītāja noslēgusi ar cietušo. Šis līgums ncuzlika un nevar uzlikt, kā rcs inter alios
acta, a t b i 1 d ē t ā j a m nckādas saistības vai pienākumus
prasītājai par labu. Ja atbildētājs arī būtu padarījis nelikumīgu darbu un ar savu nelikumīgo darbību būtu nodarījis zaudējumus, tad atbildētājs tomēr nodarījis zaudējumus nevis prasītājai, bct gan tieši с i e t u š a m (CL 3444. р.). Tikai t a m
tieslba prasīt atlīdzību no vainīgā par nodarīto tiesību aizskārurnu (CL 3284. р.). Tāpēc prasītāja nevar pret atbildētāin
celt zaudējumu prasību, pamatojot savu prasību uz vainīgā,
atbildētāja, nodarīto nelikumīgo clarbu (t. i. deliktu), jo ar šādu
vainīgā darbu pārkāptas nevis apdrošinātāja (prasītājas) tiesības, bet gan apdro.šinājuma ņēmēja (cietušā, t. i. trešās personas)
tiesības. Taisni tāpēc, ka atbildētājs (vainīgais) par savu nelikumīgo darbu ir atbiklīgs с i e t u š a m, t. i. apdrošinājuma ņēmējam, atbildētājs n a v atbildīgs apdrošinātājai-prasītājai. Bet
prasītājai nav ari regresa prasības; izmaksājot apdrošinājuma
atlīdzību s a v a m к о n t r a h e n t a m, apdrošinājuma ņēmējam (cietušam), prasītāja nemaz ncizpilda v a i n ī g ā (atbildētāja) pienākumu atlīdzināt zaudējumus cietušam, it kā vainīgā vietā, kā vainīgā negotiorum gcstor (Šeršenevičs, Kurss
torgovavo prava, 4. izd. 2. sēj. 424/5. lp.; Hagcn, Ehrenberga
Handbuchā 8. sēj. 1. grām. 659. lp.; Bruck, Das Privatversicherungsrecht (1930. g.) 44. § VI; Kr. 1899. g. civīllik. 5. gr. proj.
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i'.r.k. 5. sēj. 80.— 82. lp.). Cietušam ir divi parallēli prasījumi:
I) pret vainīgo, uz pēdējā viņam (cietušam) nodarītā d e 1 i к t а
ļftmata; un 2) pret savu kontrahentu, apdrošinātāju, uz noslēgП ar pēdejo apdrošinājumā l ī g u m a pamata, tā tad uz divu'iii pilnīgi dažādiem pamatiem. Reālizējot savu prasījumu
pre! vainīgo, cietušam gan vairs nav tieslbas celt tādu prasību
pret apdrošinātāju, un proti, jau tāpēc vien, ka apdrošinātājs ir
brīvs no sava 1 ī g u m i s к ā atlīdzības pienākuma, ja cietušais
i.iи saņēmis apmierinājumu. Tomēr, no otras puses, cietušais,
kas saņēmis apdrošinājuma atlīdzību no sava к о n t r a h e n l a (apdrošinātāja), var cclt d с 1 i к t a attldzības prasījumu
prct vainīgo; šādā pēdējā gadījumā gan apdrošinātājam savukārt nevarētu noliegt tiesību celt kondikcijas prasijumu pret
savu kontralientu (cietušo) uz tā pamata. ka pēdējais netaisni
iedzīvojies uz apdrošinātāja rēkina, t. i. condictio pēc CL 3724.
p. (sk. Šeršencvičs, 1. с 424., 426. lp.; Hagen 1. с 649., 659. р.).
Istenībā, apdrošinātājs tikai tad varētu celt tiešu prasību pret
pašu vainlgo, ja apdrošinātājs, apmierinot savu kontrahentu,
apdrošinājuma oēniēju, cietušam l i c i s c e d ē t v i n a m ,
apdrošinātājam, apdrošinājunia ņēmēja atlīdzības prasījumu
pret vainlgo. Ja tāda ccsija notikusi, tad apdrošinātājam būtu
prasījums pret vainīgo ncvis uz regresa pamata (kādu prasītāja tagad cēlusi prct vainīgo), bct gan taisni zaudējuma prasljum's, kas pārgājis uz apdrošinātāju kā cesionāru. Tādā ceļā
tad nu apdrošinātājs varētu rcālizēt pašam cietušam agrāk piedcrējušo delikta atlldzības prasījumu. Mūsu 1932. g. 30. janvāra „Vispfirējie ugunsapdrošināšanas noteikumi" šajā zioā tieši
paredz (45. § 6. d.), ka apdrošinājuma ņēmēja tiesibas, saijemt
zaudējuma a t l l d z ī b u no trešām personām, „automatiski"
(t. i. juridiski sakot, ipso jure) pārict apdrošinātājam tādā артега, kādā tas izmaksājis a t l ī d z ī b u pēc apdrošinājuma
līguma. Šajā pantā (45. § 6. d.) gan nav — vismaz terminoloģijas ziņā — noteikti izšķirti 2 pilnīgi dažādi juridiski jēdzieni: „zaudējuma atlīdzība" pēc apdrošinājuma līguma (kuru
apdrošinatājs izmaksā apdrošinājuma ņēmējam uz apdrošinājuma līguma paniata) no vienas puscs, un tā zaudējumu atlīdzības „ticsība" (domāts „prasljums"), kas pēc minētā 45. §
6. d. ipso jurc skaitās par pārgājušu uz apdrošinātāju, un kas
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apdrošinājuma ņēmējam piederēja pret vainīgo uii kas tāpēc
vien pāriet un varēja pāriet uz apdrošinātāju uz 45. § 3. d.
paredzētās cessio legis pamata (sk. Šeršenevičs 1. с
425. lp. pie 2., 3. parinda piez.; Hagen, 1. с 295 §,
649. lp.; Bruck, 1. с § 44., III. 1.). Vācu Versicherungsvertragsgesetz (1901. g. 12. maija 67. § 1. d. 1. teik.)tieši
parcdz tādu pašu ccssio legis, tāpat kā arl citu valšķu likumi,
ко uzskaita Šeršenevičs (1. с 2. par. picz.). Runā esošā gadījuraā prasītāja lietā nav iesniegusi ne savus apdrošinājuma noteikumus, nedz pašu polisi un arī pat neatsaucas uz to, ka viņai
par labu vispār būtu notikusi cessio legis augšā norādītā izpratnē un, galvenais, vispar cēlusi tagadējo prasību nevis kā
vioai pārgājušu no cietušā (uz cessio voluntaria vai legis pamata) prasījumu, bet cēlusi taisni tikai r e g г e s a p r a s ī b u.
Bct šāds „regress" prasītājai nekādā ziņā nepicdcr, un Ticsu
palātai nebija tiesības, uz šā pamata apmierināt prasību, nedz
kā zaudējuraa prasību, nedz kā rcgresa prasību.
(1936. g. 25. nov. spr. Nr. 913, Finanču mmistrijas pr. 1. pr. Jonifl.u.)
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2158. р. 1. piez. pielik.
Senātam jāizšķir jautājums, vai persona, kas uzrādītāju akcijas nav pieteikusi, piclaižama ņemt dalību akcionāru pilnsapulcē, ja viņa uzrādītāju akcijas uzrāda valdei pie icejas pilnsapulccs tclpās, un vai šādas pcrsonas nepielaišanas dēļ var atzīt pilnsapulci par nelikumīgu un visus viņas lēmumus par spēkā neesošiem. Abi jautājumi izšķirami noraidoši kā uz akciju
sab-bas statīītu, tā, subsidiāri, arī uz 1901. g. 21. decembra Pagaidu noteikumu (LCL 2158. p. 1. picz. pielikuma) pamata.
Teorētiski gan jāizšķir picdalīšanās, t. i. klātbūšana pilnsapulcē,
un balsošana pilnsapulcē un, sakarā ar to, tiesība piedalīties,
t. i. būt klāt pilnsapulcē, no vicnas puses, un ticsība nodot balsi pilnsapulcē, no otras puses, pie kam tiesība būt klāt (picdalīties apspriedēs) aptvcr arī balsošanas tiesības. Bet šāda
teorētiska izšķirība starp minētiem 2 jēdzieniem atzlstama tikai tik tālu, cik tā saskaņojama ar pozitlva likuma un akciju
sabiedrības statūtu noteikumiem un it sevišķi ar tais paredzētām akcionāru kontrolcs tiesībām un kontroles proccdūru, kas
uepieciešama, lai nodibinātu akciju sabicdrības, viņas lemjošā
organa, t. i. akcionāru pilnsapulces personā, balsošanā izteikto gribu. Kā akcionāru tiesību kontroles līdzekli, statūti un likums paredz to akcionāru sarakstu, kam ir b a l s s t i e s ī b a
pilnsapulcē un kas pie tam i z t e i k u š i v ē l e š a n o s p i e d a l ī t i e s p i l n s a p u l c ē (prasītājas statūtu 63., 64. §,
Pagaidu notcikumu 2., 5. р.). Saskaņā ar statūtu 63. § а к c i o n ā r u s a r a k s t u izgatavo uz statūtu 60., 61., 62. § minētiem pamatiem, t. i. ierakstot sarakstā: a) visus akcionārus,
kam ir vārda akcijas, ja tās vēlākais 1 mēnesi pirms pilnsapul-
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ces ir ieraķsfitas akciju sabicdrības grāmatās uz attiecīga akcionāra vārda (statūtu 61. § 4. teik.); b) akcionārus, kas savas
uzrādītāju akcijas iesnieguši valdei vēlākais 2 nedēļas pirms
pilnsapulces (statīītu 61. § 1.—3. teik.); c) akcionāru pjlnvarniekus (kam tāpat jābūt vienlgi akcionāriem), ja par tiem paziņots valdei vēlākais 7 dienas pirms sapulces (62. § 2. teik.).
Minētais balsstiesīgo akcionāru saraksts jāizgatavo „pirms"
pilnsapulces (pēc statūtu 63. § 1, teik.) un jāizlick 4 dienas pirms
pilnsapulces (Pagaidu noteikumu 2. p. 1. tcik.). Sarakstā atzīmē akcionāru icsnicgto (uzrādītāju) akciju numurus, tā tad atzīmējot arī pašus akcionārus. Prasītājs sevišķi atsaucas uz
62. § 1. teik., pēc kura „katram akcionāram tiesība būt klāt pilnās sapulcēs un pašam vai caur pilnvarnicku picdalīties pie
apspriežamo jautājuinu iztirzāšanas"; no šā noteikuma prasītājs
secina, ka viņam esot tiesība prasīt, lai viņu pielaistu pilnsapulcēs neatkarīgi no tā, vai viņš akcijas, kuras viņš uzrāda pie
ieejas pilnsapulces telpās, iepriekš pietcicis jeb ne. Šāds prasītāja uzskats ir maldīgs. Saskaņā ar 63. § 1. teik. akcionāru
saraksts izgatavojams ne tikvien uz 60. un 61. §, b c t а г ī
u z 62. § minēticm pamaticm, t. i. sarakstā ierakstāmas vispār
visas akcijas, uz kuru pamata konkrētā pilnsapulcē akcionāri
vispār vēlas „piedalīties"; bct akcijas ir šajā ziņā ņcmamas vērā vienīgi tikai tad, ja viņas kā uzrādītāju akcijas iepriekŠ icsniegtas valdei 61. § paredzētā kārtībā un laikā un kā vārda
akcijas, ja tās ne vēlāk kā 1 mēncsi pirms pilnsapulces ierakstītas akciju grāmatās uz konkrētā akcionāra vārda. Jēdziens
„piedalīties pilnsapulcē" ir plašāks par jēdzienu „balsot", un
statūti, kā izrādās, lieto abus jēdzienus promiscue. Saskaņā ar
60. §, k a t r a a k c i j a dod tiesību uz vieriu balsi: tā tad
nav domājams, ka varētu pilnsapulcē piedalīties akcionārs, t. i.
pcrsona, kas vai nu skaitās kā vārda akcijas īpašnieks akciju
grāmatā 61. § 5. teik. paredzētā laikā, vai kas savas uzrādītāju
akcijas pieteicis 61. § 1.—4. teik. noteiktā kārtībā un laikā, un
kuram nebūtu tajā
pašā laikā arī
balss
t i e s ī b a s. Taču arī prasītājs neapgalvo, ka pilnsapulces telpās varētu būt klāt kura katra nepiederīga (postoronņcjc ļico)
persona; pats prasītājs mēģinājis legitimēties kā akcionārs, tikai šāds viņa mēģinājums nav izdevies un nevarēja izdoties,
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jo saskanā ar statūtu 60.—63. § akcionāru leģitimācija pilnsapulcē ir atkarīga по zināmu formālitāšu ievērošanas, kas garantētu, ka pilnsapulce izteiktu pašas akciju sabicdrības īsto
gribu; tāpēc visām personām, kas skaitās par akcionāriem, vispirmā kārtā jāpierāda šāda kvalifikācija. Ja personai šāda
kvalifikācija ir, t. i. ja viņa pierāda, ka viņai ir kaut arī vicna
pati akcija, kas ir ierakstīta 63. § minētā sarakstā ar attiecīgo
akcijas numuru, tad ar to pietiek: vioa var piedalīties pilnsapulcē vai nu tikai apspriešanā vai arī balsošanā. Bet nav domājams, ka pilnsapulcē varētu kaut kādā veidā piedalīties, kaut arī
uz pilnvaras pamata (62. § 3. teik.), persona, kas nebūtu akcionārs. Bct Iegitimēties kā akcionārs persona var tikai 63. §
paredzētā kārtībā, t. i. atsaucoties uz sarakstu. Statūti (64. §)
piešķir vissvarīgāku nozīmi taisni šim sarakstarn, noteicot, ka
tas vēl sevišķi jāpārbauda revīzijas komisijai kopā ar 2 pilnsapulcē izvēlētiem akcionāriem. Statūti nemaz neparedz citu leģitimācijas Ildzekli, kā tikai pašu sarakstu. Pats prasītājs atzīst, ka ar vienkāršu apgalvojumu, ka viņš esot akcionārs, nepieliek, lai leģitimētos kā akcionārs. Tikai tas leģitimācijas
veids, kuru vinš izvēlējis, nav attiecīgais, statūtos paredzētais:
p г о t i. s t a t ū t i n e p a z ī s t (u z r ā d ī t ā j u) а к с i j u
v ienкā rš u uzrādīšanu
v а 1de i p i e
i e e j as
p i l n s a p u l c c s t e l p ā s . Prctēji prasītāja domām, šāds,
prasītāja izvēlētais leģitimācijas līdzeklis nav pienemams nevis
aiz techniskiem iemesliem vien, t. i. it kā tāpēc vien, ka valdei
uz vietas nav iespējams pārbaudīt visu priekšnoteikumu esamību, uz kuru pamata akcijas būtu ierakstāmas sarakstā; īstenībā,
sarakstam ir v i s s v a r ī g ā к ā j u r i d i s к ā n о z ī m c, jo uz
viņa pamata vien pilnsapulce var spriest, vai persona, kas sevi
uzdod par akcionāru, patiesi par tādu būtu atzīstama un piclaižama pašā pilnsapulcē. Citu kritēriju statūti neatzīst un nepielaiž. Taisni ar to arī izskaidrojams, ka statūtu 64. § nosaka jau minēto, saraksta pareizību garantējošo procedūru.
Tā tad 64. § paredzētā kārtībā pārbaudītais akcionāru saraksts
iegūvst it kā likumīgu spēku, un tas noder kā vienīgais pamats
un avots prezences listei par klātcsošo akcionāru balsu skaitu
(64. § beigās). Minēto sarakstu pēc tam vairs nevar nedz
grozīt, nedz papildināt, piem., ierakstot tajā tikai pilnsapulces
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dienā īsi pirms tās atklāšanas pirmo reizi uzrādītās akcijas,
pilnīgi neatkarīgi no tā, vai tas „techniski" būtu vēl iespējams
jeb ne. Statūti nepazīst tādu „prezences listi", kas būtu izgatavojama bez un neatkarīgi no minētā 63., 64. § paredzētā saraksta. 'Persona, kas pie ieejas pilnsapulces telpās uzrāda jaunas, sarakstā neminētas akcijas; a t r a s t o s ā r p u s a t tieclgiem, statūtos vienīgi atzītiem saraks t i e m u n 1 i s t ē m un izrādltos par pilnīgi svešu, nepiederīgu personu (postoronņeje ļico), kurai nekādā ziņā nav vietas
pilnsapulcē. Nav saprotama Tiesu palātas argumentācija, it kā
no statūtu 62. § izrietētu e contrario, ka „personīgai picdalīšanai nav vajadzīga iepriekšēja pieteikšana". Kā pareizi aizrādīts jau Sen. krim. kas. dep. 1935. g. 9. marta spriedumā, 62. §
norāda tikai to, ka katram akcionāram ir tiesība piedalīties
pilnsapulcē, ņemt tajā dalību („būt klāt") iztirzājamo jautājumu
apspricšanā pašam pcrsonīgi vai arī „caur pilnvarniekiem", un
nosaka pie tam, kā pēdējā gadījumā rīkoties; tā tad 62. § nemaz
neattaisno Tiesu palātas izvirzīto argumentāciju с contrario.
Jāpieteic nevis pcrsonas, bet akcijas; pcrsona leģitimējas a r
p i e t e i к t ā m uzrādītāju akcijām, icsniedzot tās (vai apliecību par to glabāšanu) valdei 61. § noteiktā kārtībā; vārda akcijas vispār nav jāpieteic ncdz jāiesniedz. Tiesu palāta nepaskaidro un neizskaidro, аг ко tad īsti persona, kas uzdodas par
„akcionāru" prasot pielaišanu pilnsapulces telpās, varētu leģitimēties kā akcionārs. Atbildētāja pareizi aizrāda, ka pie ieejas
pilnsapulces telpās uzrādītām akcijām tādā gadījumā būtu piešķirama it kā tikai „iecjas bilešu" raksturs, un šāda nozīme,
saprotams, akcijām nekad nepiemīt. Tiesu palātas pielaistā
pamatklūda ir taisni tā, ka viua igndrē 63. § noteikumus un tajā
paredzētā saraksta izškirošo juridisko nozīmi, ar ко tad pilnīgi
sabrūk viijas uz ncpareizās prcmisas uzbūvētā argumentācija.
Taisni tikai p ē c s a r a k s t ā ierakstīto akciju skaita jāizšķir jautājums par pilnsapulces kvorumu un balsu vairākumu.
Kvorums, saskaņā ar 67. p. 1. teik., noteicams pēc pilnsapulcē
reprezentētām (pašu akcionāru vai to pilnvarnieku personā)
akcijām samčrā ar visu akciju skaitu. Saraksts taisni ir vienīgais dokuments, kas atbild uz jautājumu, kas ir ierakstāms prezences listē. Ja skaitītu līdzi nevis balsis kā tādas, t. i., kon-
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krēti runājot, balsstiesīgos akcionārus, bet arī tādus, kuriem
iirhiītu balsstiesības (kā neierakstītus sarakstā un tā tad arī ne
prezences listē), tad varētu izradīties, ka pilnsapulce būtu at/istama par „pilntiesīgu" un lemšanas spējlgu neatkarīgi no
klatesošo balsstiesīgo akcionāru skaita, t. i. neatkarīgi no repiczentētām balsīm. Ja arī 67. § 1. teik. pilnsapulces kvorumu
nosaka it kā pēc tā, vai tajā piedalās akcionāri ar pilnvarām,
kas reprezentē ne mazāķ par */■ dalu no kapitāla, tad ar to doniātas pilnsapulcē reprezentētas b a l s i s , ко dod ne mazāk
kā l/e dala no akciju kapitāla. Citādi, ja nav klāt taisni pietiekošais b a l s u skaits, tad taisni tāDēc nevarētu konkrēto
pilnsapulci atzīt par spējīgu lemt, un taisni tāpēc jāsasauc otra
sapulee, kas ir spējīga lemt neatkarīgi no reprezentēto balsu
skaita. 67. § paredz netikvien parasto kvorumu, bet atsevišķos gadījumos arī kvalificētu kvorumu (piem. statūtu grozīšanas jautājumā): šajā ziļjā 67. § 3. teik. jau tieši un noteikti paredz, „vai kad pie lietu apspriešanas vispārējā sapulcē nav panākts statūtos notciktais b a'l s u v a i r ā к u m s, tad . . . izsludina otru sapulci..." Pēc 67. § 4. teik. „šī otra sapulce
tiek atzīta par p i 1 n t i e s ī g u un viuas lēmumi par galīgiem,
neskatoties uz r e p r e z e n t ē t o a k c i j u s k a i t u." Ja
nu pēc statīītu 60. § katra akcija dod vicnu balsi, tad ar frazi
„reprezentēto akciju skaits" jāsaprot taisni „reprezentetais
b а 1 s u s к a i t s". Šādu slēdzicnu tieši apstiprina statīītu 69. §,
kas, nosakot balsu kvalificēto vairākumu, tieši runā par „k 1 ā t e s o š ā m b a l s ī m". Tā tad statūti nc vienmēr pieturas pie
vienādas terminoloģijas un, kā tas i.zriet, salīdzinot 67. § ar
69. §, runājot par to, ka jābūt „r e p r e z e n t ē t a i ne mazāk kā
pusei no visa akciju kapitāla" (67. § 2. teik.), vai par to, ka otra
pilnsapulce ir pilntieslga „neskatoties uz r e p r e z e n t ē t o
а к с i j u s к a i t u" (67. §, 3. teik.), vienmēr un vispār domāts
reprezentēto „b а 1 s u skaits." Kā pareizi uzsvērts jau Senāta
krim. kas. dep-ta 1935. g. 9. marta spriedumā, nedz minētie
Pagaidu noteikumi, nedz atbildētājas statūti vispār nešķiro
pilnsapulču dalībniekus: balssticsīgos, pilntiesīgos un nepilntiesīgos, t. i. balsstiesīgos un tādos, kam nebūtu balsstiesība,
bet kas varētu piedallties pilnsapulcēs it kā ar padomdevēju
tiesībām, bez lemšanas tiesībām. Saprotams, ir pilnlgi pielaižams, ka atsevišķos gadījumos klātesošais vispārlgi kā balss-
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tiesīgs, sarakstā ierakstīts akcionārs balss tiesību nevar in casu
izlietot (piem., valdcs locckļi pēc 76. §), paliekot toraēr pilnsapulces telpās un ocmot arī dalību jautājuma apspriešanā par
gada pārskata apstiprināšanu. Piedalīšanās ticsības kā plašāks jcdziens vienmēr aptver arī balsošanas tiesības (izi.iemot
tikko atzīmētos izņēmuma gadījumus). Kas nav ierakstīts
sarakstā, tam nav picdalīšanās tiesības, jo viuain nav balss
tiesības, bet nevis otrādi, kā maldīgi domā prasītājs (sk. arī
Staub'a komraentāru pie vācu Hgb 32.—35. piez. pie 252. §).
Tcīpat kā vācu Hgb, tā arl īnūsu likums (minēto Pagaidu noteikumu 2., 5.—8. p.) un statūtu 60.—64., 67., 69. §), skaidri un
tieši ncizšķir piedallšanās un balss tiesības, un minētos pantos
un statūtu §§ clomātas taisni balss tiesības. Ja nu valdci, in
casu, bija ticsība ncpiclaist prasītāju picdalīties pilnsapulcē, jo
vii,iš nav varējis leģitimēties kā akcionārs statūtos un likumos
paredzetā kārtibā uii vcidā, tad ar to vicn jau atkrīt viss pamats prasībai, kas vērsta uz pilnsapulccs atzīšanu par nelikumīgu uti viņas lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Tiesu
palātas spriedums nav uzturams spēkā LCL 2158. p. 1. piez.
picl. 2., 3., 4. р., atbildētājas statūtu 60.—63., 67. §, CPN 816. p.
pārkāpumu dēļ.
(1936. g. l'y. nov. spr. Nr. M"4, Baļinska pr. 1. pr. a. s. „Latviešu Лкciju lianku".)

—
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34.

1935. g. 31. augustā iesniegtā iesfidzības rakstā prasltājs
paskaidrojis, ka atbildētājs īrējot prasītāja namā dzlvokli par
I s 65,— īres naudas mēncsl, bet kopš 1935. g. 1. jūlija pārtrauIs īres maksāšanu. Prasītājs tādēl lūdzis izlikt atbildetāju no
d/ivokļa un piedzīt но viua prasltājam par labu īres parādu
ik pa Ls 65,— mēnesī, sākot ar 1935. g. 1. jīiliju līdz telpu atbnvošanas dienai.
Apgabaltiesa, pievienojotics miertiesneša sprieduma motīviem, konstatējusi, 1) ka atgādinājums atbildētājam izdarīts
1935. g. 8. jīīlijā un ka tai pašā dienā atbildētājs piedāvājis pratftājam īres maksuLs45,— apmērā, kas tomēr necsot pieņemta, 2) ka 8. jīilijā, 2. augustā un 2. septembrī atbildētājs iemakSājis miertiesneša depozitā prasītājam par labu īres naudu par
julija, augusta un septembra mēnešicm pa Ls 45,— menesī,
3) ka saskaņā ar lietā izdarīto ekspertīzi likumīga īres maksa
par dzīvokli iztaisot Ls 31,20 mēncsī. Izcjot no šādiem konstatējumicm, apgabalticsa atzinusi, ka atbildētājs, picdāvājot
iui dēponējot pirms šīs prasības iesniegšanas īres maksu артега, kas pārsniedzot likumīgi pienāclgo īres maksu, neesot
pielaidis nokavējumu, bet, gluži otrādi, esot picrādīts krcditora
iiokavējums. Apgabalticsa tādēļ nākusi pic slēdziena, ka prasība par atbildētāja izlikšanu īrcs nemaksas dcl atkrītot un ka
prasītājam par labu esot piespriežama tikai īres maksa augstāk
konstatētā apmērā par jūlija un augusta mēnešiem (31,20X2)
Ls 62,40 apmērā, jo deponētā īres nauda vēl neesot pārgājusi
prasītāja rīcībā.
Prasītāja kasācijas siidzība nepelna ievērību.
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Pretēji prasītāja aizrādījumam, apgabaltiesas spriedums
nerunā pretim Scn. CKD 32/916 Zandberga lietā izteiktiem apsvērumiein. Šinī spriedumā Senāts atzinis, ka 1 ī il z s t г I d u s i z c e l š a n ā s par Ires maksas apmēru agrākai īres
maksai jābOt nomaksātai, ja īrnieks grib izvairīties no konsekvencēm par īres naudas nemaksu. Konkrētā gadījumā, kā konstatējusi apgabalticsa, strīdus par īres maksas apmēru pastāvēja
jau no 1. jūlija un tādēl apgabaltiesa pilnīgi saskaņā ar minēto
Senāta spriedumu atzinusi, ka par laiku no 1. jūlija atbildētājam vairs nebija jāmaksā agrākā (nolīgtā) īres maksa, bet bija
jāmaksā vai jādeponē tā īres maksa, kas atbilst lik. par telpu
Iri 37., resp. 38. p. ņoteikumiem; agrākā (nolīgtā) īres maksa
atbildētājam bija jāmaksā l ī d z s t r ī d u s i z c e l š a n ā s ,
t. i. līdz 1. jūlijam. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam, minētā Senāta spriedumā nav izteikts un no tā arī
neizriet, ka par strīdus pieteikuma momentu jāuzskata tikai tas,
kad t i e s ā vai nu celta normēšanas prasība, vai arī cclts
icbildums par to, ka picprasāmā īrc ncatbilst Iikumlgai, Zandberga lietā apskatītā gadljumā strīdus izcelšanās gan sakrita
ar normēšanas prāvas iesniegšanu, bet Senāts minētā lietā nav
izteicies, ka strīdus izīrētāja un īrnieka starpā būtu uzskatāms
par izcēlusos t i k a i normēšanas prāvas-celšanās brīdī vai
tad, kad atbildētājs attiecīgo iebildumu cēlis t i e s ā. Nav nekāda pamata nepielīdzināt šiem gadījumiem lik. par telpu īri
34. pantā aprādītos gadījumus, kad Irnieks, a p s t r ī d о t pieprasītās īres maksas apmēra likumību, to piedāvā vai dcponē
apmērā, kas atbilst likuma prasījumiem (sk. Sen. CKD 26 211);
tā tas ir bijis konkrētā lietā.
(1936. g. 27. noveinbya spr. Nr. 1764. Eglīša pr. I. pr. Cābeli.)
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Pagasttiesu likums.
Apgabaltiesa nenoliedz, ka pagasta tiesa pieder pie pašvaldības iestādēm, bct savu uzskatu, ka valstij esot jāatbild
par pagasttiesas priekšsēdētāja noziedzīgo nodarījumu — uzticctās naudas picsavināšanos, — pamato ar to, ka apgabaltiesai
pickrīt augstākā uzraudzība par pagasttiesām un ka apgabaltiesa izdod pagasttiesām instrukciju par naudas glabāšanas
/
kārtību un kāses vešanu (pagasttiesu lik. 33., /435.
p. 1924. g.
izd.). Tomēr, apgabaltiesa nav konstatējusi, ka pats pagasttiesas 1933. g. 8. jūnija lēmums, ar kuru tā uzdevusi toreizējam
pagastliesas priekšsēdētājam noguldīt runā esošās naudas suminas uz K. mantošanas masas vārda, maz bfitu bijis nelikumīgs. Apgabaltiesa arī neuzskata, ka pagasttiesas priekšsēdētājs bfltu valsts civīldienestā. Pretēji apgabaltiesas domām,
tas apstāklis vien, ka valsts icstādei, apgabaltiesai un micrtiesai, piekrīt augstākā (ne tuvākā) uzraudzlba par pagasttiesām,
nevar pats par sevi nodibināt apgabaltiesu vai miertiesu kā
tādu un līdz ar to arī valsts materiālo atbildību par pagastliesas priekšsēdētāja noziedzīgo nodarījumu, t. i. par pagasttiesā iemaksātās naudas picsavināšanos. Ja arl runā esošā
gadījumā pats pagasta tiesas prickšsēdētājs nevar sevi pašu
revidēt, tad tomēr pagasta pašvaldības sastāvā ir paredzēta
arī revīzijas komisija (Likuma par pag. pašvald. 52.—63. р.:
Lkr. 22/119). Pēc minētā 52. р., revīzijas komisijas uzdevums,
starp citu, taisni ir revidēt pagasta iestāžu amatpersonu darbibu, tā tad arī pagasttiesas priekšsēdētāja darbību. Izdarot
„tuvāko" revlziju, revīzijas komisijai jādarbojas netikvien pagasta darbības nobeigšanas laikā (58. р.), bet attiecīgos gadījuinos, pēc vajadzības, ari kufā katrā laikā (59. р.). Ncatkarīgi no
i;i. lai pasargātu pagasta pašvaldību no zaudējumiem (sk. Sen.
CiKD 33/1135), pagasta pašvaldības revīzijas komisijas pienā-
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kums bija laikā revidēt un pārbaudīt arī pagasttiesas priekšsēdētājam uzdotā rīkojuma (iemaksāt naudu krāj-aizdcvu kasē)
izpildīšanu. Katrā ziļjā, pagasta pašvaldība savukārt n e v а r ē t u izvairīties по sava pienākuma — atlīdzināt cietušam
zaudējumus,
kas vii,iam radušies
110 pagasta
pašvaldības organa (pagasttiesas
priekšsēdētāja)
noziedzīgo nodarījumu,
it kā uz tā pamata,
ka
a pgab a l t i e s a vai miertiesa, t. i. valsts iestādcs, nebīītu
izdarījušas (augstāko, resp. tuvāko) revīziju. Taču pagasta pašvaldībai im tās organiem attiecīgos gadījumos, pēc
valsts atbildības analoģijas, likumos paredzētās robežās pašiem jau būtu jāatbild par savu organu nclikumīgo rīcību. No
otras ptises, arī pašam cietušam nav tiesības celt prasību pret
valsti uz tā pamata, ka, piem., valsts iestādei pēc likuma esot
tieslba izdarīt (augstāko) pēc Pagasttiesu lik. 36. p. revīziju.
Pagasttiesa ietilpt pagasta pašvaldībā: pagastticsu prickšsēdētāju, kā arl pārējās pagasta amatpersonas ievēl pagasta
padome no pagasta iedzīvotājiem (pagasttiesu lik. П. р.; Lik.
par pag. pašvald. 13. p. a. pkt.); kā pagasttiesas rakstvedis
ipso jure rīkojas pagasta darbvedis (pagastticsu lik. 18., 19. р.);
atlīdzību priekšsēdētājam notcic pagasta padomc (pag. ticsu
lik. 37. р.). Gan pagasttiesas priekšsēdētājs nepārzina pagasta
pašvaldības Iietas un neizteic viņas gribu, bet savā darbības
aplokā, kā p a g a s t t i e s a s priekšsēdētājs, viņš tomēr pieder
pie pagasta pašvaldības darbiniekiem. Tāpēc taisni pagasta
pašvaldība ir atbildīga trešai personai, kas savu naudu uzticējusi pagasttiesai kā bāriņu tiesai (Pagasttiesu lik. 73.—107.
р.), un kuras naudu pagasta tiesas priekšsēdētājs, kā pagasta
pašvaldības darbinieks un ierēdnis, nav iemaksājis pēc piederības, bet piesavinājies, nodarot tā noziedzīgo nodarījumu
(pagastticsu lik. 39. р.; Sen. CKD 35/567). Apgabaltiesa šajā
lietā nav konstatējusi un vispār neiziet no tā, ka vietējā apgabaltiesa būtu kaut kādā veidā pārkāpusi, vai nebūtu izpildījusi savu „augstāko uzraudzību" par pagasttiesu. Tāpēc arī
no šā viedokļa atkrīt pamats uzlikt valstij atbildību par pagasta
pašvaldības tiesas organa, tās priekšsēdētāja, noziedzīgo nodarījumu. Pretēji apgabaltiesas domām, tuvākā uzraudzība
par pagasttiesām nemaz nepickrīt mierticsām; taisni otrādi,
miertiesas, tāpat kā arī pašas pagasttiesas padotas apgabal-
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tlesai un kā pēdējā, tā arī micrticsa ir, kā valsts iestādes, pansttiesai svešas iestādes. Turpretim, pagasta pašvaldības
revīzijas komisija, kurai vispirmā kārtā piekrīt tuvākā revl/ii;i. ir pašas pagasta pa.švaldības organs. Apgabaltiesa, шпа
ки par vietējās apgabaltiesas un rcsp. miertiesas U2raudzības
funkcijām, nepaskaidro, aiz kādiein Isti iemesliem vina tām
plešķirnozīmilietā: v a i t ā p ē c , k a t ā s ir v a l s t s i c s t ā d e s
ни ka tāpēc valsts būtu atbildīga par pagasttiesas prickšsēdē:ij;i noziedzīgo nodarījumu un ar to izsauktiem zaudējumiem,
vai tāpēc, ka vietējā apgabaltiesa un miertiesa būtu pielaidušas
kādu vainu it kā uzraudzības jeb revīzijas organi. Izcjot по
pirmās. hipotezes, apgabalticsai bntn jāinotīvē tcze, ka valsts
atbild visos gadījumos, kad kādai valsts icstādei piekrīt funkcija rcvidēt vai uzraudzīt pašvaldības iestādcs; šajā ziņā apgabaltiesa aprobežojas ar aizrādījumn, ka pēc Senāta apvienotās sapulces sprieduma 32/2 valsts atbilcl par privāto personu
IIII icstāžu mantu, ko savā rīcībā saņēmušas v a l s t s amata
pcrsonas uz likuma noteikumu vai priekšrakstu pamata un kas
gājusi bojā resp. piesavināta vai izšķērdēta valsts amatpersonu
vainas dēļ. Ar tādu apcerējumn varētu tikai motīvēt v а 1 s t s
atbildlbu zināmos gadljumos par valsts icstādes vai v а 1 s t s
ierēdna, bet nekad n e par p a š v a l d ī b a s
amatpersonu
privātām personām nodarītiem zaudējumiem. Apgabaltiesa pie
tam iztcicas, ka lielākā daļa pagasttiesas darbības noteikšanas
un kontroles esot pakļauta miertiesai, rcsp. apgabaltiesai un
ka tā p ē с „indirekti", sevišķi naudas lietās, pagasttiesas darbinieki esot „pielīdzināti" valsts amatpersonām. Šāda apgabaltiesas teze ncprasa nopietni atspēkošanu. Ja apgabaltiesa
patiesi nodibina savu tezi par valsts atbildību uz vietējās apgabaltiesas vai miertiesas nepietiekoši izdarīto kontroli taisni
par vainīgo pagasttiesas priekšsēdētāju, tad apgabalticsas pienākums bija vispirms nodibināt kauzālo sakaru starp kontroles
ncpietiekošo izdarlšann un pašu minētās pagasttiesas amatpersonas izdarlto noziedzīgo nodarljumu, t. i. vismaz nodibināt
to apstākli, ka valsts iestādēm bijis iespējams laikā izdarīt
kontroli un ka ar pēdējo bīītu konkrētā gadījumā novērsts pats
noziedzīgais nodarījnms. Apgabaltiesa tomēr nav pat mēģinājnsi nodibināt tikko minētos faktus. Ar to vien sabrūk visa
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apgabaltiesas argumentācija, kā arī prasītājas apcerējumi paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību, kuros tā pievienojas apgabaltiesas uzskatam. It sevišķi atkrīt viņas atsauce uz Kr.
sen. krim. kas. dep. spriedumu 92/36, kur iztirzāts gadījums,
kam nav nckā kopēja ar tagadējo Iietu. No tā, ka pagasttiesas
ftmkcijas aizbildnības lietās nav pārvaldības, bet tiesas funkcijas, — pretēji prasītājas domām — nemaz ncizriet, ka minētās funkcijas būtu valsts iestādes, un ne pašvaldības iestādes
funkcijas. Arī prasītāja neapgalvo, ka pagasttiesas lēmums,
ar kuru toreizējam priekšsēdētājam uzdots ieguldīt runā esošo
summu krāj-aizdevu kasē, būtu bijis nelikumīgs un kādēļ īsti,
un ka miertiesas revlzija būtu novērsusi lēmuma izpildīšanu,
t. i. summas nodošanu toreizējam pagasttiesas prickšsēdētājam.
Culpa in eligendo ir tīri civīltiesisks jēdziens un nekad nav piemērojams publiski-tiesiskās attiecībās, uz kurām vien dibinājas
pagasttiesas prickšsēdētāja iecelšana, apstiprināšana vai atcelšana un vispār viņa, kā pagasta pašvaldības un sevišķi pagasttiesas darbinieka, darbība; tāpēc prasītājai nav tiesības
opcrēt ar minēto jēdzienu, lai konstruētu valsts atbildību.
(1936. g. 16. dec. spr. Nr. 1886, Kūkuma mant. masas pr. 1. pr. Latvijas valsti.)
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I'rivātadvokāts A. F. savā pārsūdzlbā aizrāda, ka Tiesu palii.is departamentu kopsapulce savā sēdē, 1931. gada 28. fcbruIrl, nolēmusi pielaist viņu pie svcšu lietu vešanas Tiesu palātā,
par ко viņam visus šos gadus tikusi izdota attieclga apliecība,
|k pusgadus to atjaunojot pēc tam, kad sūdzētājs ikreizes ieMiicdzis Tiesu palātai Latvijas bankas kvīti par Ls 20,— pusv.ada nodcvas samaksu, saskaņā ar Tiesu iekārtas lik. 340. un
341. p. Par 1936. g. otro pusgadu Ls 20,— nodevu sūdzētājs
samaksājis ar 8 dienu nokavējumu, t. i. 1936. g. 8. augustā, lūdzot atjaunot apliccību 1936. g. otram pusgadam. Šo lūgumu
Tiesu palātas dep-tu kopsapulcc ar š. g. 20. augusta lēmumu
noraidljusi. Tā kā privātadvokāts bez apliocības svešu lictu.
attieclgā tiesā vest nevar, tad ar minēto lēmumu A. F. esot
atoemtas tiesības vispārīgi izpildīt advokāta pienākumus pie
Tiesu palātas, pie tam uz nenoteicamu laiku. Lūdzot minēto
lēmumu atcelt un uzdot Tiesu palātai izdot viņam apliecību par
svešu lietu vešanu pie Tiesu palātas, A. F. aizrāda, ka tieslbu
vest svešas lietas privātadvokātam varot atņemt tikai disciplīnārsodīšanas celā tanī gadījumā, ja viņš darbojies nepareizi vai
peļami (Tiesu iek. lik. 344. р.), bet viņa 10 gadu ilgā privātadvokāta praksē sūdzētājs nevienu reizi neesot ticis disciplīnāri sodīts, kāpēc arī nevarot būt runas par viņa nepareizu vai
peļamu darbību T. iek. lik. 344. p. nozīmē. Bet, no otras puses,
likumā neesot paredzēts, ka privātadvokāta tiesības vest svešas lietas varētu ierobežot vai atņemt kaut kā citādi, kā vien
disciplīnārsodīšanas celā, un tāpēc arī nevarot radīt tādu stāvokli, kui'š kaut kā citādi faktiski ņcm iespēju darboties pie
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tiesas, piem., apliecības neatjaunošanas cclā. Nodevas saraaksas nokavējums savukārt necsot tik smags pārkāpums,
kurš pēc savām s.ekām būtu pielīdzināms neparcizai vai pejamai darblbai, kas sodāma ar vissmagāko disciplīnārsoda mēru
— praktizēšanas tiesību atnemšanu, Šo apsvērumu pamatojumam siidzētājs uzdod Tiesu iekārtas likurna 172., 174., 344.
un 345. p.
A. F. pārsūdzība pelna ievērību. No Tiesu iekārtas likuma
devītās sadaļas trešās nodalas (331.—347. p.) kopības un speciāli no 335. un 344. p. risināms, ka privātadvokāts, kuram savā
laikā izdota 338. pantā paredzētā apliecība svešu lietu vešanai, var zaudēt praktizēšanas ticsības — izņemot turpat 346.
pantā parcdzēto gadījumu sakarā ar Tieslietu ministra diskrēcionāro varu — tikai tad, ja disciplīnārkārtībā konstatēts, ka
viņš darbojies ncpareizi vai peļami. То tā ir atzinusi arī Senāta apvienotā sapulce, skat. tās 1933. g. spried. krāj. Nr. 2.
Šinī gadījumā par disciplīnārkārtlbā uzliktu sodu nav runas. No Tiesu palātas iesniegurna Senātam tikai redzams, ka
viua piivātadvokāta A. F. līīgumu dēļ aplieclbas atjaimošanas
noraidījusi aiz n e f о r m ā 1 i с m iemesliem, по kā risinānis,
ka Tiesu palāta pielictojusi Tiesu iek.- lik. 338. pantu, kurš likts
tam gadījumain, kad kāda 331. p. rninēta persona pirmo reizi
līīdz vai arī līīdz viņu no jauna uzņemt privātadvokātu skaitā,
kāpēc arī 338. pants pavēl tādā gadījumā „lūkot cauri lūdzēja
iesniegtos dokumentus un apsvērt arī visas par vajadzīgām
atrastās zinas", pēc каш tiesu iestāde nolemj: „vai nu atļaut
lūdzējam būt par advokātu tieslietās, izdodot vinam par to
pienācīgu apliecību, vai atraidīt līīdzēju, kaut arī vinš apmierinātu likumā prasītos f о r m ā 1 о s nosacījumus". Tiesu palātas š. g. 20. aug. lēmuinam A. F. lietā, kaut netaisītam disciplīnārsodīsanas kārtībā, kad pieprasa apvainotā paskaidrojumus un vispār ievēro šurp attiecīgās procesuālās garantijas,
— ir tomēr faktiski disciplīnārsoda sckas, pie tam visaugstākā
pakāpē. Un proti, pilnā mērā pēc Tiesu iek. lik. 344. р., kura
tesākuras: „ja a p l i e c ī b u d a b ū j u š ā s personas darbotos nepareizi vai pelami..." — ncpārprotami norāda, ka šo
pantu nevar pielietot tad, kad, kā to acīmredzot ir darījusi Tiesu palāta. lūdzēju pielīdzina pcrsonai, kas lūdz viņu no jauna
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ii/.i.icmt privātadvokātu skaitā. Pie šīs nesamierināmās pretninas Tiesu iekārtas likuma pantus savā starpā Tiesu palāta
и faktiski novcdusi tfipēc, ka ilggadīgu privātadvokātu, kurarn
p.ili pirmo reizi apliecību izdevusi 1931. g. 28. februārī, kad
im tas pēc 8 dienu nokavējuma ir hldzis atjaunot pusgada apUeclbu, ir p i e l ī d z i n ā j u s i vicnai no 331. p. minetām
personām, kas līidz apliccību, vēl — vai vairs neatrazdamās
privātadvokātu skaitā. Tādam pielīdzinājumam likumā pamata
n;iv, un arī nevar biīt, jo citādi tūliņ nonāk augstāk uzrādītā
lu'.snmierināmā pretrunā starp Tiesu iekārtas likuma atscvišKicin pantiem, ко pats likums, protams, nekad nav paredzējis,
не vēlējies. Pic tāda rezultāta nonāk, kad pārkāpj sistēmaliskas iztulkošanas pamata noteikumus, kā šinī gadījumā.
Sacīto pastiprina arī tas apstāklis, ka lemjot pēc 338. p.
par 331. p. minētām personām nebūt nenonāk pie labiegūtu
(iesību aizskāršanas, kurpretim šinī gadījumā tas kā nenovēršiimas sekas no Tiesu palātas lēmuma ir nācis līdz, tai starpā
aizskartas sūdzētāja 10 gadu praksē labicgūtās privātadvokāta
licslbas uz ncvainojamu advokāta vārdu, jo šinī laikā A. F.
nckad nav inkriminēta 344. p. minētā „nepareiza vai peļama
ricība", un viņš nekad disciplīnāri sodīts nav ticis, bet dotajā
gadījumā disciplīnārtiesāšana nemaz nav notikusi. Tiesu palātas lēmumā involvētā pielīdzināšana, kura precīzēta še augstāk, ir tiesiski nepielaižama vēl arī tāpēc, ka apliecības neatjaunošanas formā uzliekot ilggadīgam privātadvokātam tās
pašas sekas (pie tam visaugstākā pakāpē),kādas ir disciplīnārkārtībā uzliktam sodam, pilnīgi automatiski un nenovēršami
tionāk pie faktiska quasi — procesa bez nekādām garantijām.
Tas ir — pie tādas kārtības, kādu pats disciplīnārprocess —
kurš šinī gadljumā nav pielietots — protams, ncpielaiž, paredzot, starp citu, arvien vēl apvainotā paskaidrojumu uzklausīšanu. Likuma iztulkošanas viedoklis, kas faktiski noved pie
tikko uzrādītām sekām un kurš implicitc ir pieņemts Tiesu palātas lēmumā šinī lietā, ir nepareizs: proti, viedoklis, pēc kura
privātadvokāts, vienalga, cik ilgi viņš kā tāds jau netraucēti
un nevainojami darbojies, nemaz pat ncdomādams šo savu
reiz iesākto darba lauku atstāt, — būtu it kā uzskatāms par
izstājušos no privātadvokātu skaita, tiklīdz, kā tas nav atjau-
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nojis apliecību nākamam gadam, resp. pusgadam. Tas ir mūsu
tiesību kultūrai — un, kā tālāk nāks redzams, arī pozitīviem
likumu noteikumiem — svešs tiesību formālisms, kurš šinī
gadījumā fiskālus un kārtības kontroles momentus pacel bīītisku normu nozīmē ar attiecīgām sckām, kuras šai pašai būtībai neatbilst. Kā tādu viedokli paša likuma pozitīvi noteikumi nepicņem, uz to norāda, starp citu, Tiesu iek. likuma
255. р., pēc kura tiesu izpildītājs, kura drošības nauda pilnīgi
vai pa dalai izlictota, atlīdzinot viņa nodarītus zaudējumus,
nebīīt nav „uzskatāms par izstājušos no tiesu izpildītāju sastāva", bet ir tikai „atstādināms no pienākumu izpildīšanas līdz
drošlbas naudas papildināšanai vai jaunas drošības naudas iemaksāšajiai". Gluži tāpat raugās uz lietu Notār. nolik. 11. р.,
analogi nosakot par notāriem un viuu drošlbas iiaudu, pie kam
tālāk, notār. nolik. 12. pantā, paredzēta notāra atlaišana no
amata tikai tad, ja tas sešu mēriešu laikā nav no jauna icmaksājis vai papildinājis notāra drošības naudu. Daudz niazāka
nozīmc, nekā abu šo amatu drošības naudāni, ir privātadvokāta
gada resp. pusgada apliccības nodevai, turklāt samērā mazai,
šinī gadījumā Ls 20,— par pusgadu. Šinī gadljumā minētā
nodcva ir pat tikusi icmaksāta (ar 8 dienu — un nevis, p. picm.,
6 mēnešu — nokavējumu), bct tomēr nav ņemta vairs vērā,
ar visārn augstāk raksturotām sekām no tā — sckām, kas pilnīgi pretējas likko citētiem analogiem gadījumicm un likuma
nolīīkiem un ticšiem tcksticm. Paša ties. iek. likuma 343. pants
dod vadošu normu un izeju, kā rlkoties privātadvokātu apliecību nodevu lictās, neskarot bez pamata pašu advokāta prakscs tiesību. Minētais 343. pants, proti, paredz īpašu uzraudzības kārtību, kā privātadvokātu nodevu lictas vajadzības gadījumā nokārtojamas: šī „uzraudzības kārtlba . . . nosakāma
pēc ticslietu ministra vicnošanās ar finanču ministri un valsts
kontrolieri". Arī šim 343. pantam Tiesu palāta, izlemjot privātadvokāta A. F. lietu, ir pagājusi bez ievērības garām. Aiz
visiem šiem apsvērumiem un pamatojotics uz tics. iek. lik.
331.—347. р., Senāts nolēma: Tiesu palātas departamentu kopsapulces 1936. g. 20. augusta lēmumu atcclt un uzdot vinai
taisīt jatinu lēmumu šinī lietā.
(Sen. Apvien. Sap. 1936. g. 9. dec. spr. Nr. 41.)

Civīlprocesa nolikums.
23. (154.).
Atbildētāja, atsaucotics uz to, ka pēc runā esošā veksela
miurticsncsis piespiedu izpildīšanas kārtībā taisījis spriedumu
fcolidāri
pret vekseldevēju un žirantu (prasītāju), atrod,
ka piedziņas uzsākšana pret vienu no solidāriem atbildctājicm
pārtrauca noilguma tecēšaiiu aii prct otru atbildctāju. Senāts
jau ir paskaidrojis (Scn. CKD spr. 36/1244), ka tiesas konstalctā atbildētāju solidāritāte pēc vekscla neatsvabina piedzincju no pienākuma, vēršot piedziņu, izsnicgt atsevišķu izpildu
pavēsti katram atsevišķam atbildētājam, uz kura mantu viņš
vērš piedzinu, un ka vekselparādnicku „solidārā" atbildība pēc
bOtības atzlstama par katra parādnieka p a t s t ā v ī g u atbildību pilnā vekseļa summā. īstcnībā katras vekselatbildlgas
personas atbildība ir к u m u 1 a t ī v a (kopīga, sovokupnaja
otvietstvennostj), s о 1 i d ā r a tā būtu tikai starp personām, kas
savā starpā saistītas ar civīltiesisku līgumu (piem., vairāki
vekseldevēji), bet ne starp vckscļdevēju un indosantu (sal. bij.
Kriev. Sen. spr. 1906. g. Nr. 60—61). Veksellik. 30. p. latviskais tcksts šajā ziņā ncparcizi licto vārdu „solidāri", jo katra
vekselatbildīga persona atbild tikai par sevi, kādēl veksellik.
30. p. krievu teksts ar nodomu izvairās no vārda „solidarno",
lietojot vārdu „sovokupno" (sal. Lēbers, Tirdzn. tiesību pārskats 313. p. 1. р.). Bij. Kr. Sen. CKD spr. 1906. g. Nr. 65 izteikts
м въ противоположность солидарному обязательству, вексель
представляетъ собою совокупность отд'вльныхъ и ВПОЛН-Б самостоятельныхъ обязательствъ, разновременно возникающихъ
съ каждой особой на немъ подписи . . . Поэтому самая
солидарная ответственность" вексельныхъ должниковъ въ
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сущности сводится къ самостоятельной ответственности каждаго изъ нихъ въ полномъ размере вексельиаго долга, уста
новленной въ законъ по практическимъ соображешямъ, въ
видахъ облегчешя вексельнаго обращешя и укр-вплешя век
сельиаго кредита, но не им'Ьющимъ никакого отношешя къ
солидарнымъ обязательствамъ.
(sal. Nolkcna komment.
pie vekseļlik. 30. р.). Tādā kārtā izejot no vcksclatbildības juridiskā rakstura, un no tā, ka vekscjatbildīgās personas nav saistītas solidāri tai nozīmē, ka darblba pret vienu attiecināma arī pret otru (sal. arī CPN 23. р.),
atbildētāja no tā fakta vien, ka viņa bija icrosinājusi piedzinu
prct vienu vekselatbildīgo personu, nevareja secināt, ka piedziņa attiecas arī uz otru vekselatbildīgo personu, un ka tādēļ
arī prct pēdējo noilgums bija pārtraukts. Taisni tādēj, ka
prasītāja vekseļatbildība bija p a t s t ā v ī g a , noilgums piedziņā pret vinu turpināja tecēt neatkarīgi по picdzinas pret citu
veksclatbildīgu personu. Tādā kārtā, gala slēdzicna ziņā, apgabaltiesas spriedums atzīstams par pareizu un kasācijas sūdzība par nepamatotu.
(1036. g. 25. nov. spr. Nr. 1715, Eglīša pr. 1. pr. Latvijas banku.)

102. (81.).
1) Atbildētāji cēluši icrunu pret tagadējo prasību uz tā
pamata, ka prasītāja savu vekselprasību nav pietcikusi proklāmas laikā atbiltlētāja tēva (vcksela izdevēja) mantošaiias lietā.
Apgabaltiesa prasību atradusi par apmierināmu uz tā pamata,
ka a t b i l d ē t ā j i nav apgalvojuši, ka viņi nebūtu zinājuši
par vekselprasījumu. Ar to apgabaltiesa nepareizi sadalījusi
pierādīšanas smagumu starp partiem. Ja prasītāja nay savu
prasīj'urau pieteikusi proklāmas laikā, viņa tikai tad varēja
celt prasību pret parādnieka mantiniekicm, ja v i i i a pati apgalvo un pierāda, ka atbildētājiem, mantiniekiem, par šo prasījumu bijis zināms. Ar to apgabaltiesa pārkāpusi CPN 102. p.
(1936. g. 16. dec. spr. Nr. 1887, Bogdanovs pr. 1. pr. Berziņieni.)
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') Pretēji atbildētāja aizrādījumam vina kasācijas sūdzlipv.abaltiesa nav pārkāpusi notcikumu par onus probandi
Hdnlīšanu. Saskauā ar CPN 102. p. prasītājam jāpierāda sava
prnsiba, bet atbildētājam, kas cel ierunas pret prasītāja praMiniiiciii, jāpierāda savas ierunas. Konkrētā gadījumā pralltuja apgalvojusi, ka vii.iai ar atbildētāju bijušas Ircs līguma
Ittiecības, pie kam atbildētājs, kā īrnieks atstājot dzīvokli pran.ii.is namā, nav samaksājis viuai visu no viņa pienākošos īres
n.iiulii. N a v s t r ī d a par to, ka atbildētājs tiešām īrējis dzījfokli пи veikalu prasītājas namā par Ls 32,— mēnesī un ka
ВО šām īres atticcībām uz paša likuma pamata (Latg. civ. 1.
[705. p.) izriet atbildētāja picnākums samaksāt visu по viņa
prasītājai pienākošos īrcs naudu. Tā tad prasītāja saskaņā ar
v I \N 102. p. pierādījusi, ka prāvnickiem bijušas tādas juridiskas
iiiliccības, no kurām izriet atbildētāja pienākums samaksāt praSltājai pienākošos naudas summu. Atbildētājs но savas puses
cčlis i c r u n u pret prasītājas prasījumiem, aizrādot, ka viņš
i;m samaksājis prasltājai visu izīrētajam pienākošos Ircs naudu, bet atrod, ka pretēji CPN 102. p, šī vina icruna viņam nav
jāpierāda, jo pēc tam, kad viņš atstājis dzīvokli, īres līguma atliccības prāvnieku starpā izbeigušās im viņam par labu radusies prezumcija, ka visa īres maksa samaksāta uii ka ncvis vii.ui, bijušā īrnieka, bet prasītājas picnākums csot atspēkot šo
prezumciju. Šāds atbildētaja paskaidroj'ums atzīstams par
nepareizu. Pēc vispārējiem noteikumiem katrs prasījums izbcidzas pats no sevis, k a d i z p i l d ī t a v i ņ a m a t b i l S t о š ā p a r ā d n i с к a s a i s t ī b a, t. i. apmicrinot vai nolīdzinot parādu (solutio), pie kam, ja prasījuma priekšmets ir
nauda, tad izpildīšana pastāv tās samaksā. Atbildētājs gan
pareizi aizrāda, ka prasītājam pēc vispārējiem noteikumiem
jāpierāda prasības aktīvais un pasīvais pamats, t. i. ka prasltājam jāpierāda vispirms tās juridiskās attiecības, no kufām
izrict prasītāja tiesība (aktīvais pamats) un pēc tam arī ka
atbildētājs pārkāpis prasītāja tiesības (pasīvais pamats). Bet
atbildētājs aizmirst, ka pasīvais pamats, t. i. prasītāja tiesību
traucējumi vinam jāpicrāda tikai tanīs gadījumos, kad šie traucējumi izteicas atbildētāja aktīvā darbībā, kaut gan vina pienākums pastāvēja in non faciendo, bet ja viņi izteicas atbil-
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dētāja pasīvitātē, viņa bezdarbībā, kaut gan viņa pienākums
pastāvēja in faciendo, - tad onus probandi pāriet uz atbildēla.iti un šinīs gadījumos paslvais pamats jāpierāda atbildētājam, kuram arī vieglāk pierādīt sava aktīvā pienākuma izpildīšanu, kas pastāvēja in faciendo, nekā prasītājam, kuram bOtu
jāpierada negātīvs fakts, t. i. ka atbildētājs nav izpildījis savu
pienākumu (sal. arī Bukovskis civīlprocesa mācības grām.
343., 344. lp.). Atbildētāja atsauccs uz Krievu Senāta spr.
1875. g. Nr. 383, Nr. 458; 1870. g. Nr. 1893, 1175; 1869. g.
Nr. 754 un t. 1. par onus probandi nepelna ievērību, jo kā viņš
pats aizrāda savā kasācijas sūdzībā — Senāts 1879. g., no jauna pārbaudīdams savus agrākos spriedumus šinl jautājumā,
nācis pie pretēja slēdziena attiecībā uz onus probandi, atrodot,
ka katrā atseviškā gadījumā šis jautājums izšķirams atsevišķi
un ad hoc (Sen. CKD spr. 1879. g. Nr. 336). Pretēji atbildētāja
apgalvojumam viņa kasācijas sūdzības pēdējā daļā, apgabaltiesa nemaz nav atsvabinājusi prasītāju no prasības а к t ī v ā
p a m a t a pierādīšanas, t. i. ka prāvniekiem bijušas īres līguma attiecības, bet apgabaltiesa pareizi pieprasījusi no viņa
pierādījumus par to, ka viņš, aizejot no prasītājas namā ieņemtā dzīvokļa, izpildījis savus īrnieka pienākurnus, t. i. samaksājis no viņa pienākošos īres naudu. Ar to atkrlt visi kasācijas
sūdzībā minētie paskaidrojumi.
(1936. g. 18. dec. spr. Nr. 1921, Čemenko pr. 1.. pr. Joršu.)

433. (331.).
Nepelna ievērības arl atbildētāja kasācijas sīīdzības
punkts, kurā atbildētājs pārmct Tiesu palātai, ka viņa esot pārkāpusi CPN 433. р., neicvērojot viņa līīgumu atlikt lietas izspriešanu sakarā ar prasītāja pilnvarnieka mutiskicm paskaidrojumiem un grozījumicm viņa 1935. g. 5. oktobra iesniegumā attiecībā uz Senāta atceltiem posteuiem. Ticsu palāta varēja noraidīt šo lūgumu, aiz tā iemesla, ka a t b i 1 d ē tājs nav k o n k r ē t i z ē j i s apstākļus, par kuriem
v i ņ š v ē l g r i b ē j i s i e s n i e g t p i e r ā d ī j u m u s sakarā ar pretējās puses paskaidrojumiem. Prasītājas pilnvar-
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nicki pēdējā Tiesu palātas sēdē nav uzdevuši jaunus apstākļus
nedz jaunus pierādījumus, bct viuu paskaidrojumi un grozījumi
1935. g. 5. oktdbra iesnicgumā picder pie tādiem pielaižamicm
Krozījumiem, kas paredzēti CPN 436. p. 5. pktā. No otras puBes, nedz savos mutiskos paskaidrojumos pēdējā Tiesu palātas
Sēdē, nedz arī savā kasācijas sūdzībā atbildētājs nav aizrādījis
Bīkāk, kādus pierādījumus un par kādicm posteņiem viiļam bija
atņemta iespēja iesniegt tiesai, un līdz ar to arī Senātam nav
dota icspēja pārbaudīt jautājuinu, vai tiešām atbildētājam bija
iiii.icmta icspēja sniegt Tiesu palātai kādus pierādījumus.
(1936.-g. 27. novembra spr. \ r . 1923, Lāča pr. 1. pr. Matīsu.)

454. (366.).
Tiesu palāta apmierinājusi prasību Ls 1019,22 apmērā,
Starp citu, atzīstot, ka bilances peļņas un zaudējumu rēķinu,
kuru viņa likusi pamatā savam aprēķinam, nevarot iespaidot
npstāklis, ka savā laikā preces Ls 1187,23 vērtībā bijušas pārdotas uz parādu. Tiesu palāta ar liecinieku B, un 0. lieeībām
atzinusi par picrādītu, ka šī par pārdotām precērn izstāvošā
sumrna vēlāk iephldusi uzņēmuma kasē. Atbildētājas pilnvarniekā Iūgumu nopratināt liecinieci Gl., kurai, pēc Tiesu palātas
konstatējuma, vajadzēja picrādīt pretējo, Tiesu palāta atstājusi
bez ievēiibas aiz tā iemesla, ka viņa piešl.vīrusi ticamību liecinieku B. un 0 . liecībām. Tomēr šī iemesla dēļ Tiesu palāta nevarēja liegt atbildētājai ticsību pierādīt savu apgalvojumu, ka
izstāvošā sutnma nebija ieplūdusi uzDēmuma kasē, jo ja šis
apgalvojums būtu pierādīts, Tiesu palāta būtu varējusi nākt
pie cita gala slēdziena. Prasītājas pilnvarnieka atsaukšanās
paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību uz Sen. CKD spr. 23/99,
saskaņā ar kuru Ticsu palātai it kā būtu bijusi ticsība neriopratināt liecinieci 01., nav pamatota, jo lieciniece 01. nebija uzdota tikai, lai apšaubītu liecinieku B. un 0. liecību ticamību,
bct pēc pašas Tiesu palātas konstatējuma, viņai vajadzēja apliecināt apstāklus, pretējus tiem, uz kuriem Tiesu palāta balstījās savos slēdzienos, un kuriem tādēļ varēja būt nozīme lietā,
jo tie būtu varējuši novest tiesu arī pie pretējiem slēdzieniem.
Nenopratinot šo liecinieci, Tiesu palāta pārkāpusi CPN 454. p.
(.1936. g. 26. novembra spr. Nr. 896, Ozoliņš pr. 1. pr. Birmaņa m. m.)
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653. (563.).

Kā no Otto L. prasības lietas pret Emīlu M. redzams, pēdējais iesniedzis Rīgas apgabaltiesai kā pierādījumu, ka prasītājs saņēmis no viņa, Emīla M., Ls 6000,— prasītāja Otto L.
parakstītu kvīti. Prasītājs šo kvīti apstrīdējis kā viltotu, apgalvodams, ka viņš esot saņēmis no atbildētāja tikai Ls 1000,
un par šo summu viņš arl esot parakstījis rainēto kvīti, ka
cipars „1000" esot pārtaisīts par „6000" un tāpēc kvīts esot
atzīstama tikai par Ls 1000,—. Rīgas apgabaltiesa uz zinātniskas ekspertīzes atzinuma pamata atzinusi kvīti par viltotu
par Ls 5000 un pieņēmusi šo kvīti kā pierādījumu tikai Ls 1000
apmērā; šo summu atzinis pats kvītes izdevējs OttoL. Tiesu
palāta arī atzinusi, ka ar ekspcrtīzi ir noskaidrojics prasītāja
apgalvojums, ka rriinētā kvīts viltota par Ls 5000, kādēl viņa pieņemama kā pierādījums tikai Ls 1000 apmērā. Tā tad civīltiesas lēmums, ar kuru kvlts atzīta par viltotu par Ls 5000, stājies likumīgā spēkā.
Līdz ar to Emīls M. un viļja dēls Gerhards ir saukti pie
kriminalatbildibas uz sodu lik. 415. un 424. p. pamata par
minētās kvīts viltošanu. Rīgas apgabaltiesas kriminālnodaļa
arī atzinusi viņus par vainīgiem, bet Tiesu palātas krimināldepartaments, iztiesājot minēto lictu, savā 1934. g. 30. n о v e m b r a spriedumā atradis, ka ekspertu izskaidrojumam ir
psīcholoģisks pamats un ka bez Otto L. izteicieniem, ka kvīts
teksts pārgrozīts, lietā nav nekādu citu objektīvu pierādījumu,
ka kvlts viltota, un tamdēl Tiesu palāta abus apsūdzētos atzinusi par attaisnotiem. Pamatojoties uz šo 1934. g. 30. novembra krimināltiesas spriedumu, Emīls M., aizrādot, ka prasītājam
ar Tiesu palātas civīldepartamenta 1933. g. 6/27. aprīla spriedumu piespriests par Ls 5000 vairāk, nekā viņam pienākoties,
1935. g. 25. janvārī iesniedzis Senātam lūgumu par sprieduma jaunu caurlūkošanu, kurā lūdz minēto Tiesu palātas civīldepartamenta 1933. g. 6/27. aprīla spriedumu atcelt un lietu
nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
Sakarā ar to, ka viens un tas pats jautājums par minētās kvīts
īstumu vai viltojumu izšķirts dažādi civīltiesā, kas atzinusi to
par viltotu par Ls 5000, un krimināltiesā, kas attaisnojusi abus
apsūdzētos un līdz ar to atzinusi, ka kvīts viltojums nav pie-
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i.nlils, — Senātam jāizšķir jautājums, kādam no šiem diviem
Ipriedumiem, civīltiesas vai krimināltiesas, ir prevalidējoša,
prlekšrocības nozīme. Saskaņā ar CPN 653. p. 1) ja tas, kas
piiiteicis aktu viltojuma strīdu, tieši vaino kādu šajā viltojumā
ни viltošana nav dzēsta ar noilgumu vai vainotā nāvi, kā arī
') j a a k t s p ē c p ā r b a u d ī j u m a c i v l l t i c s ā a t / i l s p a r v i l t o t u un t ā l a b p a r i z m e k l ē j a m u ,
tad tiesa savu lēmumu šajā lietā kopā ar pašu aktu picsīīta
prokuroram. Saskaiiā ar CPN 654. р., nododot prokuroram
lletu par viltojumu, kurā kāds tieši vainots, tiesa vai nu aptur
pie scvis visu civīltiesāšanu, kamēr lieta beidzas kriminālkārtībā, vai arī uz vienas vai otras puses lūgumu turpina lietas izliesāšanu tajās daļās, kurās spriedums neatkarājas no apšaubltā akta. No šiem likuma pantiem izriet, ka viltojuma
Strldu gadījumos civilticsa nodod apšaubītu vai par viltotu at/ilu aktu prokuroram divos gadījumos: 1) kad prāvnicks, kas
picteicis aktu viltojuma strīdu, tieši vaino kādu šajā viltojumā;
šajā gadījumā civīltiesa aptur pic sevis civīltiesāšanu, kamēr
lieta nav izškirta krimināltiesā, pie kam šāds krimināltiesas gaIlgs spriedums — jautājumā par to, vai viltojums tiešām noticis un vai tas ir bijis tiesājamā nodarījums — saskaņā ar Kr.
pr. lik. 35. p. ir saistošs civlltiesai; 2) kad akts GPN 646.—651.
|). kārtībā jau pārbaudīts civīltiesā un no šīs civīltiesas atzīts
par viltotu; šajā gadījumā, kas saistlts ar CPN 10. p. lieta nododama caur prokuroru krimināltiesai, lai tā atrastu vainīgo
akta viltojumā, bet nevis lai tā vēl reiz pārbaudītu, vai akts tiesiim viltots vai ne. Krimināltiesa attiecībā uz civīltiesu nav
augstāka ticsas instance, kas varētu no jauna pārbaudīt jautā.iiimti, vai civīltiesas lēmums vai spriedums par akta atzīšanu
par viltotu ir pareizš vai ne.- Šis jautājums jau izšķirts likumā
paredzētā kārtībā (CPN 646.—651. р.) по kompetentas civīltiesas un ja civīlticsas spriedums pēc tam nav pārsūdzēts un
atcelts no augstākās civīltiesas instances, — tad tas stājies likumīgā spēkā. Tamdēl arī š i n l p ē d ē j ā
gadījumā
krimināltiesai, kui'ai caur prokuroru nodots civīltiesas lēmums
kopā ar pašu par viltotu atzīto aktu, — nemaz nav jāapspriež
но jauna jautājums, vai no civīltiesas jau par viltotu atzītais
akts tiešām viltots vai ne. Tas nozīmētu, ka krimināltiesa no
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jauna izšķirtu jautājumu, ко kompetenta civīltiesa likumā paredzētā kārtlbā jau g а 1 ī g i i z š ķ I r u s i, un tamdēļ arl
tāda jauna akta pārbaudīšana vairāk nav piclaižama. Kā jau
aizrādīts, šajā gadījumā krimināltiesas uzdevums ir tikai izšķirt
jautājumu, vai akta viltojums ir bijis t i e s ā j a m ā n o d a r l j u m s v a i n e, un tikai ša jautājuma robežās krimināltiesai jāizšķir lieta.
Sādā gadījumā, saprotams, nevar būt runas par kādu kollīziju starp civīltiesas un krimināltiesas lēmumiem vai spriedumiem. Bet nav tomēr izslēgta iespēja, ka krimināltiesa, apspriežot jautājumu par tiesājamā nodarījumu un
attaisnojot, kā šinī gadījumā, tiesājamo viuarn inkriminētā nozicgumā — viltojumā — līdz ar to varētu nākt
pie slēdzicna, ka viltojuma vispār nav bijis, vai ka tas
nav pierādīts. Šajā gadījumā tomēr jāņem vērā, ka jautājums
par akta viltojumu jau izšķirts civīltiesā viņas kompetences robežās likumā paredzētā kārtībā (CPN 646.—651. p.) un ka šis
lēmums vai spriedums jau stājies likumīgā spēkā un ka, no
otras puses, krimināltiesas lēmumam šajā jautājumā nav izšķiroša un saistoša nozīme civīlticsai, jo krimināltiesai šis jautājums pēc tam, kad civīltiesas lēmums par akta viltojuma viņai
bija CPN 653. p. (in fine) nodots, — nemaz nebija jāapspriež
un tikai garām ejot, atrodot, ka tiesājamais attaisnojams viņam
inkriminētā viltojumā — krimināltiesa nākusi pie slēdziena, ka
viltojums vispār nav picrādīts. Tamdēl arī, kā to paskaidrojis Kricvu Scnāts savā spriedumā (Sen. CKD spr. 1901. g.
Nr. 75), — tāds akts, ко civīltiesa atzinusi par viltotu, — izslēdzams no pierādījumu skaita, kaut arī krimināltiesa atzītu
akta viltojumu par nepierādltu. Pie tā paša slēdzicna pieturas arī CPN nolikuma komnientātori Isačenko (Gražd. process
praktič. kornrnentarii na 11. kņigu Ust. gr. sud. po 11.—1036. un
1037. lp.), Anncnkovs (Opit kommentarija к Ust. gr. sud. 11. t —
460. un 461. lp.), Nolkens (Ust. gr. sud. lp. 499). Pamatojoties
uz šādiem saviem apsvērumiem, Senāts atrod, ka Eniīla M.
ltigums par sprieduma jaunu caurlūkošanu atstājams bez ievērības, jo kā tas izriet no augšminētiem apcerējumiem, — tas
apstāklis vien, ka krimināltiesa attaisnojusi Emīlu M. un viņa
dēlu Gerliardu M. viņiem inkriminētos noziegurnos, atrodot, ka
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i iniiietās kvīts viltojums nav pierādīts, nemaz neatspēko
i l\ (ltiesas Iikumlgā spēkā stājušos spriedumu, ar kuru šī kvīts
Btzlta par viltotu par Ls 5000. Kaut gan saskaņā ar CPN 908. p.
Iiu'.iniii par spriedumu jaunu caurlūkošanu pielaižarni, kad atkluti jauni apstākļi, vai arl kad aktos, uz kuriem spriedums diblllāts, ir uziets viltojums, — bet kā no CPN 922. p. redzams,
likiiins šajā gadijumā parcdz tādus jaunus apstākļus, kas varētu
lespaidot civlltiesas taisīto spriedumu un atspēkot tā pareizlbu
pēc būtības. Ja nu, kā jau augšā aizrādīts, krimināltiesas
Bpriedums par tiesājamo attaisnošanu uz tā pamata, ka viltoiiuns nav pierādīts, nevar iespaidot civīlticsas spriedurnu
par akta viltojumu, tad arī šis krimināltiesas spriedums nav
.ii/iskuns par tādu jaunu apstākli, kas saskaņā ar CPN 908. p.
dotu tiesību lūgt spricduma jaunu caurlūkošanu.
(I()%. g. 27. novembfa / 18. decembia spr. Nr. 484, Lāča pr. I. pr.
M.IIISll.)

661. (571.)
Saskaņā ar CPN 678. p. par lēmumu, ar kuvu noraidījums
atstāts bez ievērības, blakus sūdzība atsevišķi no apellācijas
pielaižama tikai vienā gadījumā: kad noraidījums atticcas uz
piekritību. Runā esošā gadljumā atbildētāja cēlusi nevis noraidījumu par lietas ncpickritību, bct gan par ticsas izdevumu
iicnodrošināšanu pēc 661. p. 5. pkta. Tāpēc apgabaltiesas 1934.
g, 9. marta lēmums, ar кщ-u atbildētājas pēc CPN 661. p. 5.
pkt. celtais .noraidījums atstāts bez caurskatīšanas (īstenībā
noraidījums pēc būtības ir atstāts bez ieverlbas), nemaz ncbija
pārsūdzams atsevišķi no apcllācijas, saskaņā ar CPN 678. p.
Tāpēc Ticsu palātai ncbija tiesība pieuemt un caurlūkot atbildetājas iesniegto blakus sūdzību. Līdz ar to arī atbildētājas
par Ticsu palātas lēmumu icsniegtā kasācijas sūdzība nav Senatā caurlīīkojama.
(Sen. CKD kopsēdes 1936. g. 12./25. пол-, spr. Nr. 41, a. s. .JKapsi
(Ш Со." pr. I. pr. Arīictu mm.)
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682. (1824.)
Miertiesnesis ar savu 1935. g. 16. decembra lēmumu nodrošinājis Renno U. nākamo prasību pret Jāni K. Ls 50.260.—
apmērā, uzliekot arestu uz 8 obligācijām, kuras atrodas pievienotā Rupertmuižas izsoles lietā, pie kam devis prasītājam laiku
prasības celšanai 1 menesi no Rupertmuižas korroborēšanas
zemes grāmatās uz Jāpa-Villielma K. vāfdu. Apgabaltiesa atcēlusi šo miertiesneša lēmumu, atrodot: 1) ka miertiesnesis
bez jcbkāda pamata piemērojis CPN 686. р., neaicinot pretējo
pusi; 2) „ka prasījuma — īiodrošinājuma" lūdzējs nav iesniedzis pietiekošus pierādījumus, ka K. gribētu atsavināt savu
mantu par kaiti lūdzējam. Renno U. kasācijas sfīdzība nepelna
ievērības. Saskapā ar CPN 686. p. t i k a i n e a t l i e k a m o s g a d ī j u m o s tiesa izšķiļ- lūgumu par iepriekščju nodrošināšanu, neaicinot pretējo pusi, un tamdēļ kasācijas iesniedzēja aizrādījums, ka pēc CPN 686. p. p r e t ē j a s p u s e s
aicināšana nemaz nav ncpieciešama, neatbilst likuma skaidram
t e k s t a m . Tāpēc arī apgabaltiesai bija pietiekošs pamats savā lēmumā aizrādīt, ka
miertiesnesis, neaicinot pretējo pusi, bez pamata piemērojis
CPN 686. p. Ar to atkrīt kasācijas sūdzības 1. pkts. Saskaņā
ar CPN 682. p. saistības izpildīšanu var nodrošināt pirms praslbas celšanas, kad parādnieks aclmredzot gribēdams izvairīties izpildīt saistību, kuras termiņš jau iestājies vai drīzā laikā
iestāsies, 1) slepeni atstājis savu dzlves vietu, 2) v a i a t s а v i n a s a v и m a n t и, 3) vai arī izved no nomātā immobila
tajā esošo kustamo mantu, bet saskaņā ar GPN 685. р., iesniedzot lugumu par iepriekšēju nodrošināšanu, līidzējam jāiesniedz
pierādījumi, kas apliecina 1) kā viņa n e a p š a u b ā m o t i e s ī b и pēc saistības, tā arī 2) n e p i e с i e š a m ī b и s p e r t
n о d г о š i n ā j и m a s о 1 и s. Šis CPN 685. p. pēdējais noteikums par pierādījumu izsniegšanu, ka nepieciešami spert nodrošinājuma solus, atrodas ciešā sakarā ar CPN 682. р., kas
paredz, kādos gadījumos nākamāš prasības nodrošināšana pielaižama, — konkrētā gadījumā, kā to aizrādījusi apgabaltiesa,
k a d p a r ā d n i e k s a t s a v i n a s a v u m a n t u . Konstatējot, ka lūdzējs neesot iesniedzis pietiekošus pierādījumus,
ka K. gribētu atsavināt savu mantu par kaiti lūdzējam, — šis
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onstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbau'i.iiiis kasācijas kārtībā, — apgabaltiesa varēja nākt pie slēdzlena, ka iepriekšējai nodrošināšanai nebija pietiekoša pamata.
I inl/AJs pat savā kasācijas sudzībā ncapgalvo, ka viņš bOtu
plerādljis šo likumā minēto apstākli, un pat nav paskaidrojis,
i nlii iemeslu dēl viņš līdz šim laikam nevarējis celt savu prailni par viņam nodarītiem zaudējumiem, kuras iepriekšēju nodroširiāšanu viņš lūdzis.
(I'»36. g. 27. novembra spr. Nr. 1708, Univera pr. I. pr. Kilovski.)

896. (783.)
Apgabaltiesa ar savu 1934. g. 24. maija lēmumu atzinusi
1934. g. 2. martā nolikto Pētera S. māju pārdošanu par nenotikiisu iin nenotikušās izsoles sckas nolēmusi apspriest pēc CPN
1316. p. paredzētā 2 nedēļu laika notccēšanas. Vēl pirms tam
Grobiņas lauksaimniecības kraj-aizdevu sabiedrība, kā minētās
nekustamās mantas otras obligācijas hipotēkāriskā krcditore,
1934. g. 17. maijā iesniegusi apgabalticsai lūgumu, kurā viņa
Izteikusi savu vēlēšanos paturēt ieķīlāto nekustamo mantu par
l.s 5750. Bez tam Liepājas un apkārtnes krāj-aizdevu s-ba, kā
pirmās obligācijas turētāja, ar savu 1934. g. 7. jīīnija icsniegto
liigumu pazioojusi apgabalticsai, ka viņa vēlas paturēt mājas
par Ls 3000. Apgabaltiesa, nemaz neņcmot vērā minēto Grohii.ias lauksaimniecības krāj-aizdevu sab-bas icsniegumu, un
rcķiiiotics t i к а i ar pēdējo Liepājas un apkārtncs krāj-aizdevu s-bas priekšlikumu — 1934. g. 10. j ū 1 i j ā nolēmusi: „piešķirt paturēšanas tiesības uz minētām mājām Liepājas un apkSrtnes krāj-aizdcvu s-bai par Ls 3000, dodot viņai 2 nedēlas
laiku pirkšanas cenas, kā arī atsavināšanas un zīmoga nodevu
[( iiiaksai, un šo savu lēmumu, starp citu, paziņojusi 1934. g. 24..
j n l i j ā arī Grobiņas lauksaimniccības krāj-aizdevu s-bai.
I(>34. g. 20. jūlijā Liepājas un apkārtnes krāj-aizdevu s-ba ce• l.iiisi savas paturēšanas tiesības kādam Nikolajam-Albertam
I i., kas 1934. g. 24. jūlijā iesniedzis lūgumu apstiprināt mājas uz
vii.ia vārdu kā iegūtas publiskā izsolē, par Ls 3000.—, „uz palurešanas tiesībām" un dzēst visas nesegtās hipotēkas. Gro-
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bii.ias lauksaimniecības krāj-aizdevti s-ba 1934. g. 30. jūlijā iesniegusi Tiesu palātai blakus sūdzlbu par apgabaltiesas 10. jūlija lēmumu, ar kuru paturēšanas ticsības uz mājām pieškirtas
par Ls 3000 Liepājas un apkārtnes krāj-aizdevu s-bai. Tiesu
palāta ar savu 1934. g. 1. о к t б b r a lēmumu atstājusi šo sūdzlbu bcz icvērības, atrodot, ka sūdzētājai, k ā o t r ā s о b 1 i g ā с i j a s t u r ē t a j a i, saskaņā ar CPN 1317. un 1301. p.
3. pkt. noteikumiem, pieteicot paturēšanas tiesības, r e i z ē
a r t о b i j a j ā i с s n i e d z a r ī n о d г о š i n ā j u m s, ко
vii,ia savā laikā nav izdarīj'usi, jo pienākošos nodrošinājumu
vii;a iesniegusi tikai 13. augustā. 1934. g. 31. dccembrī apgabalticsa taisījusi adjūdikācijas lēmumu, ar kufU piešklrusi Nikolajam G. paturēšanas ticsības, nostiprinot mājas uz Nikolaja
G. vārdu par Ls 3000, dzēšot visas pārējās hipotekas. Šo apgabalticsas adjūdikācijas lēmumu Grobiņas lauksaitnniccības
krāj-aizdevu s-ba n о j a u n a p ā r s ū d z ē j u s i T i e s u
p a l ā t a i , kas 1935. g. 1. aprīlī atstājusi sūdzību bez ievērības, atrodot к a p i r m a i s T i e su p а 1 ā t a s 1934. g. 1.
oktobfa lēmums nav atcclts
un
saistošs
partiem
un t i e s a i
turpināmā
procesuālā
g a i t ā , un к а š i s p i r m a i s T i e s u p a l ā t a s 1 ē m u m s a r ī l i k t s a p g a b al t i e s a s 1934. g. 31. d e c e m b r a a d j ū d i к ā с i j a s 1 ē m n m a p a m a t ā. Grobiņas lauksaimniecības krāj-aizdevu sab-bas kasācijas sūdzība
pelna ievērību. Kaut gan Grobiņas lauksaimniecības krāj-aizdevu s-ba pārsīidzējusi Liepājas apgabalticsas 1934. g. 10. jūlija lēmumu, ar kuru paturēšanas ticsības uz Pēterim S. piederošām mājām piešķirtas Liepājas un apkārtnes krāj-aizdevu
s-bai par Ls 3000, tomēr jāatzīst, ka šis lēmums, ar kuru jautājurns par šās nekustamās mantas likteni un par tās adjīīdikāciju šai pēdējai sabicdrībai galīgi vēl nav bijis izšķirts, nemaz nebija pārsūdzams Tiesu palātai. Kaut gan no CPN 896.
p. satura izriet, ka blakus sūdzības iesnicdzamas atsevišķi no
apellācijas ne tikai gadījumos, к a d t i e s a g а 1 ī g i i z šķir kādu jautājumu par kādām
tiesībām,
bet arī citos gadījumos, piem., CPN 696. p. par tiesas lēmumiem
attiecībā uz prasību nodrošināšanu, 678. p. par piekritības noraidījuma atstāšanu bez ievērības, — tomēr jāatzīst, ka blakus
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iBmumus vispār var pārsūdzēt atseviški no apellācijas tikai:
l) kad apellācijas iesniegšana vispār nav iespējama, t. i. kad
П blakus lēmumu izbeidz lietu, neizspriežot to pēc būtības, un
n.i\ citādas icspējas pārsūdzēt lemumu. Šc ir tā sauc. querela
donegatae justitiae (sal. CPN 675., 677., 661., 667. un cit.) un 2)
kad blakus lēmuma pārsūdzēšana ir gan iespējama kopā ar
Rpellāciju, bet būtu novēlota un nesasniegtu savu mērķi, t. i. kad
pārsūdzlba, ко pieuemtu un lūkotu cauri kopā ar apellāiin, nevarētu vairs novērst blakus lemuma launās sekas (sal.
I I 'N 344., 338., 678., 679., 696. p. sal. Vaskovskij učcbuik gr.
proc. 1917. g. — 320. lp.; Engelmans, Kurs russk. gr. sud. 1912.
'.'.. 394. lp.; Bukovskis, civīlproccsa mācības grām. 525., 526. lp.).
I a kā adjūdikācijas lēmums pēc sava rakstura pielīdzināms
spricdumam, tad minētie noteikumi piemērojami arī nekustainas mantas publiskas pārdošanas gadījumos. Šinī gadījumā
Grobiņas lauksaimniecības krāj-aizdevu sab-ba iesniegusi
1934. g. 30. jūlijā savu blakus sūdzību par apgabaltiesas 1934. g.
10. jūlija lēmumu, atrodot, ka apgabalticsa ar savu lēmumu
esot nepareizi pieškīrusi paturēšanas tiesības uz mājām par
Ls 3000 Liepājas un apkārtnes krāj-aizdevu sabiedrībai, pilnīgi
ignorējot viņas, sildzētājas, 1934. g. 17. maijā icsniegto lūgumu,
kurā viņa izteikusi velēšanos paturēt ieķīlāto nekustamo mantu
par Ls 5750. Tā kā minētais jautājums par māju pieškiršanu
1934. g. 10. jūlijā vēl nebija galīgi izšķirts un šo jautājumu Liepājas apgabaltiesa izšķīrusi un arī varēja izškirt tikai ar savu
adjūdikācijas lēmumu, kas taisīts 1934. g. 31. decembrī, tad minētā Grobiņas lauksaimnieclbas krāj-aizdevu s-bas pirmā blakus sūdzība nemaz nebija iesniedzama Tiesu palātai, bet pēdējai šī blakus sūdzība bija jāatstāj bez caurskatīšanas. No tā apstākļa vien, ka Tiesu palāta nepareizi caurskatījusi šo blakus
sūdzību pēc būtības, atstājot Grobiņas krāj-aizdcvu s-bas sūdzību bez ievērības — nemaz neizriet, ka tās pašas sabiedrības
jauno blakus sūdzību par apgabaltiesas g a l ī g o
adjūdik ā c i j a s l ē m u m u Tiesu palāta varētu neapsvērt no jauna, atzīstot to par res judicata. Ja adjūdikācijas lemums, kā to
jau paskaidrojis krievu Senāts (Sen. CKD spr. 1899. g. Nr. 63;
91. g. Nr. 27; 89. g. Nr. 117 un cit), pielīdzināms pēc sava rakstura ticsas spriedumam pēc būtības, tad nevar atijetnt iein-
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teresētai personai tiesibu pārsūdzēt šo galīgo adjūdikācijas lēmumu pēc biitības likai tamdēļ, ka savā laikā tā pati persona
ncparcizi jau icsniegusi blakus sūdzību par tādu apgabaltiesas
blakns lciiiuiiiu, kas nemaz nebija pārsīidzams (sal. arī Sen.
CKD 1934. g. 25. okt. spr. Nr. 223 Rieksta nek. īpaš. pārd.).
Neuemot to vērā, Tiesu palāta pielaidusi motīvu nepareizību.
Saskaņā ar CPN 1316. р., ja vairākas personas izsaka vēlēšarios paturēt nekustamo mantu sev, priekšroka ir tai, kas piedāvā liclāko summu. No šā panta satura izriet, ka likumdevēja
galvenais mērķis bija dot iespēju pārdot izsolē nolikto nekustamo mantu par iespējami augstāku cenu. Šinī gadījumā Grobiņas lauksaimniecības krāj-aizdevu s-ba vēl 1934. g. 17. maijā
piedāvājusi par mājām Ls 5750, t. i. daudz vairāk, nekā Liepājas un apkārtnes krāj-aizdevu sab-ba. Ja viņa arī nav izpildījusi tanī laikā CPN 1301. p. 3. p. un 1317. p. (kuram nav preklusīva termiņa raksturs) noteikumu par nodrošanājuma iesniegšanu, tad viņa tomēr 1934. g. 13. augustā papildus icsniegusi drošības naudu, izlabojot piclaisto defektu, kamdēļ arī
Tiesu palātai bija jāapsver, vai ar tādu izlabojumu, kas izdarīts
4У2 mēnešu pirms adjūdikācijas lēmuma taisīšanas, apgabaltiesai nebija jāņem vērā Grobiņas lauksaimniecības krāj-aizdevu s-bas 1934. g. 17. maija piedāvājums. Arī Liepājas un apkārtnes krāj-aizdevu s-ba savā 1934. g. 7. jūnija iesniegumā
aizrādījusi, ka tai gadījumā, ja minēto nekustamo mantu vēlētos paturēt sev arī cits kāds kreditors, piesolot augstāku summu, tad Liepājas un apkārtnes krāj-aizdevu sabiedrība ir ar
mieru piedāvāto pirkuma summu vēl paaugstināt, sakarā ar ко
varētu ņemt GP'N 1316. p. 3. daļas notcikumu. Ncoeniot visu
to vērā, Tiesu palāta pielaidusi motīvu nepilnību un nepareizību.
(1936. g. 27. novembļ-a spr. Nr. 1055, Simaiša nek. īp. pārd. 1.)

907. (793.)
Pretēji prasltājas pilnvarnieka viedoklim, kas izteikts viņa
paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību, jautājums par Kguma juridisko kvalifikāciju ir pārbaudāms kasācijas kārtībā. Šajā ga-
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'liiiiiii.i taisni ir pārbaudāms jautājums, vai Tiesu palāta viuas
I statētam līguma saturam devusi pareizu juridisku kvalifiI li I.III, bct nevis jautājurai par līguma saturu, vai tā iztulko.inii. kas gan nav pārbaudāmi kasācijas kārtlbā.
(1936. g. 16. dec. spr. Nr. 1128, Siščikovas pr. 1. pr. Krišjāņa mant. m.)

1161. (1014.)
Apgabaltiesas konstatējumi, ka aprakstītie vekseli pēc арга kstīšanas glabājušies parādnieccs naudas skapī, tāpat kā
pirms tam, un ka, sākot ar 1933. g. vasaru, tie glabājušics kuiiiodī3 prasītāja dzīvoklī, kā arī apgabaltiesas uz šo konstatēiiiinu pamata taisītais slēdziens, ka aprakstīto vekseļu glabāšaiia no prasītāja nekādas pūlcs nav prasljusi, attiecas uz lietas
faktisko pusi un nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Pretēji
prasltaja apgalvojumam kasācijas sūdzībā, apstākli, ka aprakstītie vekseļi glabājušies parādnieces naudas skapī līdz 1933. g.,
apliecinājuši liecinieki, kādēl atkrīt viņa aizrādījums uz it kā
lictas apstākļu sagrozīšanu apgabaltiesas spriedumā. Nākot
pie augšminētā slēdziena, ka aprakstīto vekseļu glabāšana no
prasltāja nekādas pūlcs nav prasījusi, apgabaltiesa varēja prasibu atraidīt, jo kā to Senāts ir jau paskaidrojis (Sen. CKD
31/1584.; 35/240), CPN 1161. panta noteiktā atlldzība glabātājam pienākas taisni par vii;a pūlēm, glabājot aprakstito mantu,
kādēļ tai jāatkrlt, kā tas ir konkrētā gadījumā, kad glabāšana,
pēc tiesas atzinuma, nav prasījusi no glabātāja nekādas pūles.
(1936. g. 26. nov. spr. Nr. 1791, Bīriņa pr. 1. pr. Zemk. min.)

1315. (1879.)
Saskauā ar CPN 1315. p. (1933. g. 12. jīilija red.) ceturto
daļu lērriumu par izsoles sekām apgabaltiesa picsūta pantā minctām personām, ciktāl šīs personas uzdevušas savu dzīves
vietu tanī pilsētā, kurā atrodas tiesa. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas domām, Tiesu palāta no šī likuma panta ir taisijusi pareizu slēdzienu, ka minētām personām nav seviški jāpaziņo par tiesas sēdi, kura nolikta jautājumā par izsoles atzī-
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Šanu par notikušu. Nav pietiekoša pamata pieņemt, ka likums,
ja viņš ieintcresēto personu aicināšanu uz tiesas sēdi biltu atzinis par vajadzīgu arī apspricžamā gadījumā, būtu uzlicis tiesai par pienākumu bez tam vēl piesūtīt šīm personām tiesas sēdē taisīto lēmumu par izsoles sckātn. Jo, ārpus CPN sevišķi
minetiein izņēmuma gadījumiem (sk. 207., 832., 1407. р.), šis
likurns nepazīst kārtlbu, pēc kuras uz tiesas sedi a i с i n ā t ā m
personām vēl sevišķi butu jāpicsīīta tiesas lēmunis. No CPN
1315. panta nevar nākt pic slēdziena, ka likunis arī apspriežamā
gadījumā biitu domājis radīt šādu izijēmuma stāvokli, bet gan
iāpieņem, ka likums CPN 1315. pantā paredzētā gadījumā ir atzinis par lietderīgu, bet līdz ar to ari par pietiekošu, ja ieinteresētās personas tiek informētas par ticsas lēmumu ar tā paziņošanu šīm personām. Kasācijas sfidzības icsnicdzējai, pēc pareizā Tiesu palātas atzimmia, ticsas lēinums nebija jāpicsiita
tādēļ, ka vii.ui kā picdzinēja nebija uzdevusi savu adresi vietā,
kur atrodas ticsa, t. i. Rīgā. Sakarā ar kasācijas sīīdzības icsniedzējas aizrādījumu, ka no CPN nccsot redzami pamats un
moments piedzinēja juridiskas dzīves victas uzradlšanai izsoIes lietās, jāļjem vērā sekošais:
Kā atigšā jau aizrādīts, pēc CPN 1315. p. (1933. g. lik. red.)
4. dalas lemumu par izsolcs sckām apgabaltiesa piesīīta parādnickam, kreditoricm u. t. t., ciktāl šls personas uzdcvušas savu
dzīves vietu t a n ī p i 1 s ē t а, к u r ā a t г о d a s t i e s a.
CPN 1076. p. 2. pkts un 1078. p. nosaka, ka piedzinējam jānorāda sava uzturēšaiiās victa taja p i 1 s ē t ā ( v a i а р г i ņ ķ ī,
kur spriedunis izpildāins, pie kam viņam tas jāizdara, acīin redzot. izsakot izpildīšanas pieteikninu, jo piedzinēja uzturēšanās
vieta jāatzīme izpildu pavēstē (CPN 1076. p. 2. pkts). Šī pienākuma neizpildīsaiia saistīta ar GPN 1078. p. iiorādītām sekām. Mitičtic likunia notcikunii tā tad neuzliek piedzinējam
par pienākumu norādlt savu uztui'ēšanās victu taisni t a j ā
p i 1 s ē t ā, kujā atrodas ticsa; viņš to var norādit arī a p r i ļ j ķ l , ja spricdumu izpilda aprii.iķī. Šadu p i e n ā k u mu viiļam neuzlick arī CPN 1315. p. 4. daļa (1933.
g. red.), uii tikai vii.ia paša intcrcscs spiedīs vii.ui uzrādīt savu dzīvcs vietu pilsētā, kurā atrodas ticsa, jo citādi vit.iš nesauems 1315. p. 4. daļā niinēto apgabalticsas lē-
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пинии. Attiecībā uz m о m e n t u, kad viņam par savu dzTves vietu pilsētā jāpaziņo, likumā nekas nav teikts, bet tas nav
lic.ši notcikts arī attiecībā uz uzturēšanās vietu, kura viņam
o b l i g ā t o r i s k i jāpaziņo pēc CPN 1076. p. 2. pkta un
1078. p. Visparcizāk piedzinējs rīkosies, ja viņš arī savu dzīves
victu pilsētā paziņos rcizē ar jzpildīšanas pieteikumu, bet viņš
v a r to izdarīt arī vēlāk, jo CPN 1315. p. (1933. g. red.), kā jau
lcikts, nekādu terminu šai ziņā neparedz. Katrā ziņl pats piedzinējs būs v a i n ī g s, ja viņš šo paziņojumu izdarīs ar tādu
nokavējumu, ka vin.š tiesas lēmumu nevarēs saņemt 1316. p.
(1933. g. red.) 1. teikumā aprādītā laikā. Piedzinējam tādā
kārtā nav pamata sūdzēties par to, ka viņam tiesas lēmums palicis nezināms; ar pietiekošu uzmanību viqš šādas nelabvēlīgas
sekas vienmēr var novērst.
(Scn. ('KI) kopsēdes 1936. g. \2. nov. spr. Nr. 42, Melgaiļa I.)

1357. (1215.-a).
Pretēji sūdzētājas domām, CPN neatzīst kreditora tieslbas prasīt, lai ticsa viņam pēc atsevišķiem prasījumu dokumenticm piespriestās un pieteiktās prasījumu summas CPN 1357. p.
kārtībā sadalltu nevis pēc prasījumu samērības, bet gan paša
kreditora — noteiktās proporcijās. Nav šajā ziņā nozīmes tam,
ka gala iznākumā pārējie kreditori no tā arī neciestu. Sadalīsanas kārtlbu noteic likums, un tiesai nav ticslbas atkāpties по
iikumā parcdzētās dalīšanas kārtības. .Ja sūdzētāja vēlas, lai
uz katra no viņa prasījumiem krītošās summas tiktu sadalītas
pēc viņas ieskata, bet ne uz vispārējā pamata, tad no viņas biltu
atkarājies visus prasījumu dokumcntus savienot jau v i e n ā
p a š ā p r a s ī b ā un tādā kārtā panākt vienu pašu kopēju
spriedumu reizē par visiem prasījuma dokumcntiem. Bct ja, kā
tas bija runā csošā gadljumā, sūdzētāja bija par katru prasījuma dokumentu (vekscli) cēlusi atscviškn prasību, un par katru
dokumentu saņēinusi atsevišķu spriedumu un izpildu rakstu un
arī atsevišķi pietcikusi savus atscviški piespriestos prasījumus,
tad dalīšanas plānā katram prasījumam arī jāfigūrē atseviški
kā atseviškam postenim. Arī CPN 1357. p. 2. d. nedod nekādu
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pamatu citādi izšķirt šo jautājumu. Arī iemesls, kuru norāda
sīīdzētāja savos lūgumos apgabalticsai, un proti, ka uz veksela
par Ls 2000 csot žiranti, neattaisno viņa lūguma, jo taisni tie
paši žiranti bija indosējuši arl pārējos 4 vekselus.
(1936. g. 25. nov. spr. Nr. 1139, Dzirnieka u. с I.)

1468. (1348.)
1931. g. 24. oktobrl mazg. Jāņa Jāņa d. K. aizbildņa pilnvarnieks iesniedzis Latgales apgabalticsai prasības lūgumu,
kiiļā paskaidrojis, ka 1919. g. 29. martā nomiris prasītāja tēvs
Jānis Jura d. K., pēc kura kā mantojums palicis Daugavpilī nekustams īpašums. Neraugoties uz to, ka prasltājs esot Jāņa
Jura d. K. tiešs mantinieks, par vit„ia mantiniecēm ar apgabaltiesas 1927. g. 21. marta lēmumu un 1927. g. 6. oktobra spriedumu esot apstiprinātas atbildētājas. Prasītājs tādēļ līidzis:
1) tiesas apsardzības kārtībā 1927. g. 21. martā taisīto lēmumu
par atbildētāju Anelas G. un Annas T. apstiprināšanu mantošanas tiesībās pēc mir. Jāņa Jura d. K. 1111 prasības kārtībā tai- slto 1927. g. 6. oktobra spriedumu par atbildētājas Marijas S.
apstiprināšanu tādās pat ticsībās atcelt, 2) dzēst icrakstus
Daugavpils pilsētas zcmes grāmatu reģistra folijā Nr. 3140 uz
atbildētāju vārdiera, kurus viņas ievedušas uz minēto Iēmuma
un sprieduma pamata un 3) uz visu mantojumu, kas palicis pēc
1919. g. 29. martā mirušā Jāņa Jura d. K. apstiprināt mantošanas tiesībās viņa dēlu, prasītāju Jāni Jāņa d. K.
Atbildētāju pilnvarnieks, neatzīstot prasību, paskaidrojis,
ka prasītājs esot nepareizi uzdots par Jāņa Jura d. K. un viņa
sievas Malvīnes, dzim. J.,dēlu, it kā piedzimušu Daugavpilī
1918. g. 1. julijā. Malvīne K. esot izbraukusi 1915. g. kā bēgle
no Daugavpils un līdz šim neesot atgriezusies. Istcnībā ap
1918. g. 1. jūliju picdzimis vīriešu dzimuma bērns Sofijai Koz.,
kura atbraukusi līdz ar nelaiķi K. un apmetusies dzīvot kopā
ar viņu, vioa paša mājā tin dzīvoklī. Sofija Koz. panākusi, ka
prasītāju nokristīja un ierakstīja Daugavpils Sv. Marijas R.-kat.
baznīcā kā Jāņa K. un viņa likumīgās sievas Malvīnes, dzim.
J., dēlu Jāni, dzim. 1918. g. 1. jūlijā. Vēlāk Sofija Koz. lūgusi
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lecelt viņu par prasītāja mantas aizbildni, iesniedzot no Daugavpils izpildu komitejas civīlstāvokla reģistrēšanas nodajas aplieniatii tās pašas Sv. Marijas R.-kat. baznīcas metrikas grāmatas tā paša ieraksta Nr. 151 norakstu. Bet šinī norakstā par
prasītāja māti uzdota nevis ncl. Jāņa K. sieva Malvīne, dzim. J.,
bet gan pati Sofija Koz. Šī pēdējā arī tikusi iccclta par prasītāja mantas aizbildni.
Prasītāja pilnvarnieks paskaidrojis, ka saskaņā ar CPN
1468. р., bērna likumību varot apstrīdēt tikai tēvs, bet šinī gadijumā nel. Jānis K. prasītāju esot atzinis par savu dēlu. Mantinieki saskaņā ar CPN 1473. p. varot ierosināt lietu par bērna
likumību tikai tanī gadījumā, ja tēvs dzīvs būdams to ncesot
atzinis par savu un tikai 3 mēnešu laikā no tēva nāves vai no
tās dienas, kurā vini dabūjuši zināt par bērna dzimšanu. Uz tā
paša viedokļa esot nostājusies Tiesu palāta un Senāts prasības lietā starp tagadējām atbildētājām un Ignātij'u J. Iesniedza
Tiesu palātas 1928. g. 3. oktobra un Senāta 1930. g. 24. seplcmbra sprieduma Nr. 352 norakstus.
Latgales apgabaltiesa ar 1932. g. 6. oktobra spriedumu
prasību atraidījusi. Tiesu palāta ar 1933. g. 25. oktobra spriedumu apgabaltiesas spriedumu ir apstiprinājusi.
Pievienojoties apgabaltiesas sprieduma notīviem un atsaucoties uz Kr. Sen. spried. 76/148; 79/152; 79/378 un Isačenko
„Особыя производства" 1913. g. izd. 523.—531. lp., Tiesu palāta
nākusi pie slēdziena, 1) ka CPN 1468.—1473. p. nemaz nav piemērojami līdzīgos konkrētam gadījumam strīdos, t. i. kad apstrīd zināmas personas.dzimšanas ieraksta pareizību metrikas
grāmatās uz tā pamata, ka šī persona nepareizi ierakstlta kā
dzimusi likumīgā laulībā no attiecīgiem laulātiem draugiem,
kaut gan patiesībā tā dzimusi ārlaulībā, proti, ne no īstā tēva
likumīgās sievas; 2) ka CPN 1468. panta izteiciens „pastāvot
likumīgai laulībai" iztulkojams faktiskas laulības kopdzīves
nozīmē, rcsp. tādas laulības nozīmē, kad laulātie nedzīvo acīm
redzami atšķirti, un nevis vienkārši laulības pastāvēšanas (esainības) burtiskā nozīmē, 3) ka tādēļ uz tēva atzīšanas pamata
vien nav uzskatāms par likumlgā laulībā dzimušu bērns, kas
faktiski dzimis ne no tās tēva sievas, ar kuru tēvs atradies laullbā bērna dzimšanas momentā, 4) ka šo secinājumu pastiprina
•arī CPN 1468. p. pēdējā dala, kas, noteikdama, ka vīram jāpie-
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rāda atrašanās at.šķinba по sievas pa bērna ienemšanas laiku,
lldz ar to norāda, ka 1468. p. runā vicnīgi par bērnicm, kas dzimuši no vīra sievas - laulātās draudzenes, 5) ka līdzīgu konkrētam gadījimiam strīdu pret bērna dzimšanu likumīgā laulībā var cclt kā prasības, tā arī icbilduma celā, pierādot prasību
vai icbildumus ar visiem likumā paredzētiem pierādījumu veidiem, ncizslēdzot arī liecinieku liecības, 6) ka konkrētā gadījumā, saskanā ar nopratināto liccinieku liccībām, mir. .lānis K.
un viua sieva Malvlne kara sākumā esot aizbraukuši uz Krieviju, pie kam 1918. gadā Daugavpilī atgriczies vienīgi Jānis K.,
7) ka līdz ar Jāni K. 1918. g. atbraukusi kāda Sofija Koz., kas
bijusi jau grūtniccības stāvoklī un Daugavpill, Jāua K. dzīvokll,
dzemdējusi dēlu, 8) ka pats Jānis K. agrāk stāstījis, ka sakarā
ar izdarīto operāciju vina sicva Malvīne esot palikusi neauglīga
un arī pati Malvīnc K. stāstījusi, ka tā sakarā ar slimību nevarot bērnus dzemdēt, 9) ka dzimušo bērnu Jānis K. līidzis nokristīt par savu bērnu, lai gan Jānis K. nav teicis, ka viņš tiešām ir šī bērna tēvs, 10) ka ar sacīto atzīstams par neapšaubāmi pierādītu, ka 1918. g. Jāna K. sicva Malvīnc K. Daugavpilī nekādu bērnu nav dzemdējusi, kā tas Daugavpiļs Dievmātcs baznīcas grāmatās par dzimušiem 1918. g. ar Nr. 151 ir
nepareizi ierakstlts un ka šai icrakstā minētais jaunpiedzimušais
(resp. prasītājs) Jānis var būt vienīgi 1918. gadā Jāna K. dzīvoklī dzimušais Sofijas Koz. dēls, 11) ka tādēļ prasītājs nav atzīstams par mir. Jāņa K. likumīgo mantinicku un vina prasība
atraidāma, un 12) ka Tiesu palātas spriedums, uz kuru prasītājs
atsaucas, nav saistošs šinī lictā, jo tanī lictā ir citi prāvnieki,
t. i. tur nav ņēmis dalību prasītājs šinī lictā.
Prasītāja kasācijas sīldzība ncpclna ievērību.
Tiesu palātas augšā minetos, pilnīgi pareizos un ar likumu
saskanošos apcerēj'unius kasācijas sīidzības iesniedzējs pat
nemēģina atspekot, atsaucoties vicnīgi uz Senāta 30/352 un
CPN 1019. pantu. Toinēr Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka prasītāja minētais Tiesu palātas spricdums šinī lietā nav saistošs
uz tā pamata, ka tanī lietā prasītājs nav nēmis dalību. Šāds
Ticsu palātas slēdziens saskan ar CPN 1021. p. Kas attiecas
uz Sen. 30/352 iztciktiem apcerējumiem, tad tos Senāts neuztur.
(Sen. CKD kopsēdes 1936. g. 7. okt. / 12. nov. spr. Nr. 26, Kaļitas
pr. 1. pr. Gajevskis n. c.)
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V. piel. 105.
Ticsu palāta uz viņas norādīto skaitlisko datu pamata par
kreditoru 1932. g. 14. scptembra sapulces kvorumu un balsu
Valrākumu un aiz vii,ias paskaidrotiem icmesliem konstatējusi:
I) ka 2. katēgorijas parādu kopsumma bijusi Ls 144.958,10;
') ka kreditoru sapulcē ieradušies kreditori ar prasījumiem
kopsummā par Ls 119.792,06, no kuriem % līdzinās
i S !• 18.703,86; 3) ka 5 kreditoru pārstāvji, kuru summa ir
l.s 18.844,42", atturējušies no balsošanas savu pilnvaras devēju
Bttiecīgo instrukcijii dēļ, un ka vicns kreditors, sūdzētāja konkMlii lletā, ar prasījumu Ls 20.072,54 balsojusi pret miera izlīi'.iiiiiu; 4) ka pārējie klātesošie kreditori ar prasījumiem koplumraā par Ls 83.995,05 balsojuši par izlīgumu, t. i. majoritāte
ii v a i r ā k par % balsīm (no minētās klātesošo kreditoru
pi.iMiiiiiui kopsummas Ls 119.792,06). Šādu skaitlisko datu
pareizību stldzētājs nenoliedz, bet viņš ceļ iebildumu tikai par
hi, Ka : 'i kvčrumā nevarot ietilpt 5 kreditoru prasījumi koplUtnmā par Ls 18.844,42, kuriem, pēc sūdzētāja domām, neesot
ininsi „p i 1 n v а г a" ieuemt stāvokli „pro" vai „pret", un kas
tflpēc ii e esot bijuši „b а 1 s s t i e s ī g i". Sūdzētājs šajā ziuā
Bajauc divus pilnīgi dažādus,atšķirtus jēdzienus: pilnvaru un
Oiandātu (instrukciju). Ja paticsi minēto 5 kreditoru pārstāviinii и e būtu bijusi p i 1 n v а г а noslēgt izlīgumu, tad, saproI.IIIIS, šādu sapulcē reprezentēto kreditoru prasījumi gan bOtu
tttskaitāmi no „klātesošo" kreditoru prasījumu kopsummas
M s 119.792), t. i. it kā no tās summas, kas līdzinās % no minēlas visu 2. katēgorijas kreditoru prasījumu kopsummas
(l.s 144.938,40); šajā gadījumā gan iznāktu, ka, atskaitot minēto
6 kreditoru prasījumu summu Ls 1S.844,06, atlikums (drusku
vairāk par Ls 100.000) nesasniegtu vajadzīgo kvorumu, t. i.
I.s IOS.703,80. Bet sūdzētāja izejas punkts taisni nav pareizs.
I leta ncgrozās ap to, ka 5 kreditoru pārstāvjiem nebūtu bijušas
,.iiilnvaras", kā nepareizi tagad apgalvo sīidzētājs, bet gan tikal ap to, ka 5 kreditoru pārstāvjiem neesot bijis mandāta vai
iii itrukcijas izšķirties par vai pret izlīgumu, kā sūdzētājs pats
.n/i'āda savā sūdzībā apgabaltiesai, izteicoties, ka 5 kreditoru
pārstāvjiem neesot bijis tikai „attiecīga r ī k o j u m a no piln-
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vardevējicm." Ja nu minēto 5 kreditoru pārstāvji tikai f a k t i s к i bijuši spiesti atturēties no balsošanas, t. i. faktiski nav
balsoj'uši, tad ncvar teikt, ka vini „nebīitu balsstiesīgi"; viņicm
katrā zioā gan bija tiesība likumīģi rcprczentēt savus „pilnvardevējus" krcditoru sapulcēs, un tāpēc šo 5 krcditoru pras.ījumi
ietilpst ЦП ir ieskaitāmi to kreditoru prasījumu kopsummā, kas
bija klāt kreditoru sapulcē. Tāpēc, prctēji sīidzētāja domām,
Tiesu palāta varēja atzlt, ka lai aprēķinātu vajadzīgo kvoruma
apmēru, 5 krcditoru, kas по balsošanas atturējušies, prasījumu
kopsumma (Ls 18.844,42) ncbīītu iepriekš atskaitāma no
Ls 119.792,06 (t. i. it kā no 2. škiras prasījumu kopsummas
Ls 144.938,30), bct gan kvdruma niinimunis aprēķināms taisni
по Ls 108.703,80, uii šis kvorums konkrētā gadījumā ir pilnā
mērā sasniegts, jo sapulcē bija i e r a d u š i e s krcditori ar
prasījumicm kopsummā par Ls 119.792,06. Kvalificētais balsu
vairākums (sapulccs protokolā nepareizi minēts „kvorums")
kas prasāms, lai izlīgutnu uzskatītu par pieņemtu, aprēķināms
% по 2. šķiras to kreditoru prasījumiem, kas ieradušies pilnsapulcē (t. i. no Ls 119.792,06) un tas būtu Ls 79.961,38. Šāds
balsu vairākums tika sasniegts, jo, kā Ticsu palāta konstatejusi,
par izlīguma pienemšanu balsojuši kreditori ar prasījumiem
kopsummā par Ls 83.995,05. Ar to atkrīt kasācijas sūdzības
1. pkts.
Tiesai gan ex officio jāpārbauda, vai izlīgumam nebūtu
CPN V. piel. 106. р. 1.—3. pktos parcdzētie defckti. Sūdzētājs
arl ncapgalvo, ka izlīgumam būtu bijuši tikko norādītic defekti.
Bet tiesai, pretēji sūdzētāja domām, nav cx officio jāpārbauda
izlīguma saturs pēc bfitības. Sūdzētājs neaizrāda, kādā zioā un
ar ко Tsti viņa intereses vai tiesības tiktu pārkāptas, ja izlīgums
paredz, ka konkurss izbeidzams tikai pēc izlīguma pilnīgas izpildīšanas. Kā parcizi aizrāda konkursa valdes priekšsēdētājs,
šāds noteikums uzņemts izlīgumā taisni kreditoru intcresēs.
Tstenībā šis noteikums uzskatāms par izllguma spēka rczolūtīvu nosacījumu, kas nemaz nerunā pretim nedz V. piel. 105. р.,
nedz TPN 544. p. Ar to atkrīt kasācijas sūdzības II. pkts.
(1036. g. 2ī. iio\cinl)ru spr. Nr. 1020. Kellima maksāinesp. 1.)
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1925. g. 10. marta likums par iznīcinato ierakstu atjaunošanu
Latgales notāriālā archīva zemes grāmatu reģistros.
(Lkr. 42).
1) Tiesu palāta atstājusi bez caurskatīšanas sūdzētāju pārsndzību, atrodot, ka viņu blakus sūdzība par Paugavpils apgabaltiesas 1932. g, 12.V. lēmumu, kā otrās instances lēmumu, TieSII paJātas kompetencci nepiekrīt. Šāds Tiesu palātas uzskats
atzlstams par maldigu. Saskaņā ar likuma par iznīcināto ierakslii atjaunošanu (Lkr. 25/42) 22. p. zcmcs grāmatu atjaunošanas
komisijas lēmumi par līiguinu atraidīšanu ierakstīt zemcs grāinatu reģistrā nckustamu mantu vai kādu lietisku tiesību pārSŪdzami notāriāta nolikuma 62. un 63. p. norādītā rnēneša laikā,
skaitot по paziuojuma saņemšanas dicnas. Saskaņā ar not. nol.
62. un 63. p. sūdzības par zcmcs grāmatu iiodaļu priekšniekicm
iesniedzamas caur pēdējiem apgabaltiesai, bct šo sūdzlbu lietās taisītos apgabaltiesas lēmumus, ar kuricm noraidīta akta
taislšana, var pārsīīdzēt Ticsu palātai divu nedēļu laikā. Neņemot to vērā, Ticsu palāta pielaidusi motīvēšanas ncparcizību,
pārkāpjot līdz ar to Not. nol. 63. p. un likuma par iznīcināto
ierakstu atjaimošanii 22. p.
(Sen. CKD kopsēdes 1935. gr. 8. maija spr. Nr. 14. Laborie u. с ].)

2) Saskaņā ar šā likuma 22. pantu „atjaunošanas komisijas 1 ē m u m i p a r 1 ū g u m u a t r a i d ī § a n u i e г а к s t ī t г с ni с s g r ā ni a t u r e ģ i s t r ā n с к u s t a m u
m а и t u v a i к ā d u 1 i с t i s к u t i с s ī b u paziņojami
Ifidzējam pēc lūgumā uzdotās dzīves vietas. norādot pārsiīdzības kārtību". Š i с 1 ē m u m i, t. i. 1 ē m u m i, а г к и r i e m 1 īi g u ni s i e г а к s t ī t z e m e s g r ā m a t u г с ģ i s t r ā n с к u s t a īri u m a n t u v a i к ā d u 1 i e t i s к u
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t i e s ī b u a t r a i d l t s — pārsūdzami notfir. nol. 62. un 63. p.
norādltā kārtībā. Šinī gadījumā satiksmes ministrijas lūgums
par strīdus nekustamās mantas ierakstīšanu zcmcs grāmatu reģistrā nav atraidīts, bet, turpretim, apmierināts, kamdēļ arī pēc
minētā 22. panta burtiskā satura šis lēmums not. nol. 62. un 63.
p. norādītā kārtībā, prctēji atjaunošanas komisijas paziņojumam,
nemaz nebija pārsūdzams, un apgabaltiesa tamdēl, pieturoties minētā panta burtiskam tekstam un saturam, varēja, saprotams, nerēķināties ar atjaunošanas komisijas ncpareizu paziņojumu, jo katrai tiesai jārēķinās pirmā kārtā ar likumu
(1925. g. 10. marta lik. 22. р.; CPN 11., 12. un 816. p. 2. pkts).
No tā apstākja, ka apgabaltiesa uz 1925. g. 10. marta lik. 22.
panta pamata pareizi atstājusi bez caurskatīšanas MaskavasVentspils-Ribinskas dzelzceļu sabiedrības blakus sīīdzību par
strīdus nekustamās mantas ierakstīšanu zemes grāmatu registrā — nemaz neizriet, ka sīīdzētājai bija atņcmta iespēja
vispār apstrīdēt atjaunošanas komisijas lēmumu par tādu ierakstīšanu zemes grāmatu reģistrā. Šāds apstrīdēšanas ce|š,
kā to arī pareizi aizrādljusi apgabaltiesa, paredzčts tā paša
1925. g. 10. marta lik. 23. pantā, pēc kura komisijas lēmumus
par nekustamas mantas īpašuma vai kādas citas lietiskas tiesības ierakstīšanu zcmes gramatu registrā var apstrīdēt uz vispārējā pamata p r a s ī b a s c e l ā , pie kam šajā gadījumā
saskaņā ar tā paša likuma 20. panta otro dalu, ja apgabaltiesa
atzīst prasību par pamatotu, tad uz prasītāja līīgumu var taisīt
lēniumu par attiecīgas atzīmes ierakstlšanu zemes grāmatu
reģistrā uz strīdus nekustamo mantu.
(1936. g. 12. dec. spr. Nr. 1163, Laborie u. c. 1.)

— 259 —

Likums par darba Iaiku.

17.
1) Prasitāja strādājusi kā viesu apkalpotāja atbildetāja
edicnu veikalā, pie kam pēc slimo kases datiem prasītājas
normālalga noteikta Ls 92,— mēnesī. (Ls 80 'alga + Ls 12
nzlurs). Tomēr faktiski prasītāja saņēmusi kā atlīdzību par
darbu un ēdicnu veikala apmeklētājicm prasītājai dotās dzeramnaudas. Ņemot vērā, ka prasītājai bija jāstrādā atbildetāja
edienu veikalā arl virsstundas: katru nedēļu 3 dienas, katru
dienu 4 virsstundas uii arl katru otro svētdienu bija jāstrādā
no plkst. 10 rītā līdz plkst. 21 vakarā, — prasītāja cēlusi par šo
virsstundu atlīdzību prasību prct ēdienu veikala īpašnieku, lūdzot piešķirt viņai Ls 1941,68 atlīdzības par virsstundām un
Ls 104.— atvaļinājuma atlīdzlbas. Apgabaltiesa, pamatojoties
uz slimo kases daticm, picšķīrusi prasītājai par virsstundām
Ls 197,34 (Ls 120,06 par darbdienu virsstundām + Ls 77,28 par
svētdicnu virsstundām).
Atbildētāja kasācijas sūdzība pclna ievērību.
Sakarā ar to, ka prasītāja, saņeinot no ēdienu veikala apmeklētājiem atlīdzību dzcvamnaudas vcidā, bet no ēdienu veikala īpašnieka nekādu normālalgu nav sauēmusi un pēc vienošanās arl nevarēja saueint, — Senātam jāizšķir jautājums, vai
šādos gadījumos darbiniekam ir tiesība prasīt virsstundu atlīdzību no tāda darba devēja, no kuja viuš pēc vicnošanās nekādu algu par normāldarbu ncsaņcm. Ncvar būt šaubas, ka
virsstundu atlīdzība ir papildu atlīdzība, kas pienākas darbiniekam par darbu, kuļ'u viaš strādā virs normālā darba laika.
Virsstundu atlīdzība tik cieši saistīta ar kārtēju darba stundu
atlīdzību, ka viņas procentuālais apmērs atrodas ciešā sakarā
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ar normālās algas atlīdzību un izrēķināms proccntuāli pēc kārtējas darba stundas atlīdzības (sal. likuma par darba laiku
17. р.). Jau no tā izriet, ka virsstundu atlīdzība saņemama no
tā paša darba devēja un tā jāmaksā tam pašam darba devējam,
kas maksā normālo algu par kārtējām darba stundām. Virsstundu atlīdzība ir papildu saistlba, kuras apmērs tieši iin cieši
saistīts ar galveno saistību un ar pēdējās apmēru. Ja nu pēc
kontrahcntu vienošanās darba devējam pašam nebija jāmaksā
nekāda atlīdzība par kārtējām darba stundām, tad arī par virsstundu darbu no viņa nevar prasīt atlīdzlbu. Virsstundu atlīdzības apmērs likumā paaugstināts по tā vicdokla, ka darba
devējam ir sevišķa interese, lai darbinieks vēl'strādātu ilgāk
par normālām 8 vai 6 stundām un par šo darbu, kurā sevišķi
ieinteresēts da'rba devējs un kuru darbinieks strādā kā sevišķu
arpus normālā laika darbu, — darba devējam arī jāmaksā
procentuāli paaugstināta atlīdzība (sal. lik. par darba laiku
17. р.). Turprctim tur, kur darbinicks vai kalpotājs nesaijem
nekādu algu no saimnieka un kur vii;š kā darba atlldzību s&ņem dzeramnaudu no trešām personām — apmcklētājiem —
pašam darba devējam nav sevišķas intereses, lai tas pats darbinieks vai kalpotājs strādātu virsstundas, jo viuš vienmēr varētu pavairot darbinieku vai kalpotāju skaitu, dodot viņiem iespēju mainīties, un sadalot darba laikti tādā vcidā un kārtā, ka
katram būtu jāstrādā tikai normālā kārtējā darba laikā. Bet
darbiniekiem vai kalpotājiem gluži otrādi ir liela interese strādāt arī virs normālā kārtējā darba laika, jo viņi par sīm „virsstimdām" saļjem lieku atalgojumu no apmeklētājiem dzeramnaudu vcidā. Konkrētā gadījumā apgabaltiesa ncmaz nav apsvērusi atbildētāja paskaidrojumus, ka viņam neesot bijusi nekāda interese, lai prasītāja strādātu virsstundas, bet ka pati
prasītāja negribējusi, lai atbildētājs pieņemtu vairākus viesu
apkalpotājus. Šo atbildētāja apgalvojumu apstiprinājušas arī
liecinieces, kuras liecinājušas, ka prasītāja negribējusi, ka piei,iem trešo apkalpotāju: „te divām nav darba, kur tad 3 strādās". Neņemot visu to vērā, apgabaltiesa pielaidusi motīvu
nepilnību un nepareizību.
(1936. g. 27. nov. spr. Nr. 1674. Dančs pr. 1. pr. Priedīti.)
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2) Sakarā ar atbildētājas atsaukšanos uz noilgumu, atzīmejarns, ka prasība celta 1936. g. 17. janvārī. Prasītājs lūdzis
piespriest atlīdzību par virsstundām, kas nostrādātas pēdējos
divos gados līdz viņa aiziešanai no atbildētājas darba. No atbildētājas darba, kā viņš uzdevis praslbas lūgumā, prasītājs
aizgājis 1935. g. 16. novembrī. Tāda kārtā viuš lūdzis piespriest
atlīdzību par virsstundām, kas strādātas laikā no 1933. gada
16. novembra līdz 1935. g. 16. novembrim. Virsstundu atlldzības praslbas noilgst 2 gadu laikā (lik. par darba laiku 17. pants
'm fine). Tādēļ līdz 1936. gada 17. janvarim, kad celta prasība,
tā atticcībā uz atlīdzību par tām virsstundām, kas bija nostrādātas līdz 1934. g. 17. janvārim, jau bija noilgusi, jo apgabaltiesa nav konstatējusi, ka prasītājam nebūtu bijusi tiesība prasīt atlīdzību par virsstundām tfflit pēc to nostrādāšanas, vai
arī ka noilguma tecēŠana būtu bijusi apturēta, vai pārtraukta.
(1936. g. 26. novembva spr. Nr. 2075, I.upšāna pr. 1. pr. a./s. „Buffalo".)
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Dažadi tirdzniecības tiesību jautajumi.
Pretēji atbildētājas paskaidrojumam viuas kasācijas sūdzībā Tiesu palāta, konstatējot, ka atbildētājas aģents neilgi
pēc ugunsgrēka esot ieradies uz vietas un sastādījis nodarīto
zaudējumu aprēķinu, kuru tomēr atbildētāja tiesai nav iesniegusi, varēja nākt pie slēdziena, ka polisē uzdoto apdrošināto
priekšmetu novērtējums, par kuru prāvnieki vienojušies, ņemams vērā, ciktāl atbildētāja nebūtu iesniegusi pietiekošus
pierādījumus, kas šo novērtējumu liktu apšaubīt. Apdrošinājuma novērtējums atzīstams par apdrošinājuma intereses novērtējumu, t. i. par summu, par kādu a p d г о š i n ā t ā j s novērtē objektu, pieņemot to apdrošināšanai, un ar to apdrošinājuma ņēmējam atvieglināta zaudējuma apmēra nodibināšana.
No šā novērtējuma jāatšķir apdrošinātā summa, kas atzīmēta
apdrošinājuma ņēmējam izsniegtā polisē, un par kuru atzīstama tā summa, par kuru apdrošinātājs objektu pieņem apdrošināšanai un šī s u m m a p a r a s t i s a k r ī t a r a p d r o š i n ā j u m a n o v ē r t ē j u m u (Dr. iur. Lēbera tirdzniec. tiesību pārskats, 430. lp.). Pati atbildētāja kasācijas sūdzībā atrod, ka šai polisē atzīmētā summa nodibina apdrošinājuma ņēmējam par labu prezumciju, ka polisē minētā summa
saskan ar priekšmeta patieso vērtību un tamdēl atbildētājas
pienākums, ja viņa apstrīd šo prezumciju, ir iesniegt p i e t i с к о š u s pierādījumus, kas šo novērtējumu liktu apšaublt.
(19^6. g. 27. nov. spr. Nr. 1536, Feldmaņa pr. 1. pr. a. s. „Daugava".)
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386.
Ar Rīgas apgabaltiesas 1935. g. 11./18. clccembra lēmumu
Augusts Q. atzīts par maksātnespējīgu parādnieku tirdzniecībā.
Augusta G. par šo lēmumu icsniegto blakus sūdzību Tiesu
palāta ar savu 1936. g. 23. marta lēmumu atstājusi bez ievērlbas. Tiesu palāta konstatējusi, ka G. vairs neuzturot savu sūdzību attiecībā uz maksātnespēju vispār un ka tādēl lietā esot
izškiramš vienīgi jautājums, vai šl maksātnespēja ir atzīstama
tirdzniecībā, vai ārpus tās. Apsverot šo jautājumu, Tiesu palāta atradusi, 1) ka pēc tirdzn. proc. nol. 386. p. (1925. g. red.)
tirdznieciskā maksātnespēja ir atzīstama tur, kur parādu izcelšanās vai maksājumu partraukšanas laikā bija iziļcmta vai
bija jāizņem tirdzniecības vai rūpniccības zīme, 2) ka tirdzniecības zīmc G. bija līdz 1926. gada beigām, 3) ka no visām
pieteiktām pretenzijām par parādu, kas izcēlics laikā, kad G.
bija tirgotājs tirdzn. proc. nol. 386. panta izpratnē, atzīstams
vienīgi nekustamas mantas nodokļa parāds valstij, kas G. bija
jāsamaksā līdz 1926. g. 1. septembriin (Nod. nol. 152. р.), 4) ka
pēc tirdzn. proc. nol. 386. p. (1925. g. red.) nav nozīmes, kādā
celā izcēlies parāds, t. i. ka tam vajadzētu izcelties no tirdznieciskām operācijām, un 5) ka tādēļ sakarā ar minētā 1926. g.
izcēlušos parādu G. maksātnespējas atzīšana tirdzniecībā uzskatāma par dibinātu.
G. kasācijas sīīdzība nepelna ievērību.
Saskaņā ar tirdzn. proc. nol. 386. p, (1925. g. lik. red.) tirdznieciskā maksātnespēja atzlstama, ja kāda persona, kas p а r ā d a i z c e l š a n ā s vai m a k s ā j u m u p ā r t r a u k š a -
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n a s 1 a i к ā bija izuēmusi tirdzniecības vai rūpniecības zīmi,
vai kurai tāda bija jāizņem, nokļīīst tādā stāvoklī, ka tai nav
skaidras naudas, ar ко termiņos apmierināt visus kreditoru
prasījumus kopsummā par vairāk kā 1000 (rcsp. 2000 pēc lik.
1929. g. red.) latiem, un ja bez tam ir šinī likumā paredzētas
pazlmes, ka parādnicka manta ir ncpietickoša visu parādu segšanai. Tirdzn. proc. nol. 386. p. pēc tā burtiskā teksta, tā tad
gan prasa, lai konkursa icrosināšanas laikā parādnieka skaidra
nauda vai manta bīītu nepietickoša visu parādu segšanai; 386.
pants arī prasa, lai parādnieks p a r ā d a i z с e 1 š a n ā s vai
(vismaz) maksājumu p ā r t г a u к š a n a s laikā būtu tirgotājs. Bet 386. p. n e p r a s a, lai parādnieks būtu t i r g о t ā j s
vēl konkursa i e r o s i n ā š a n a s dicnā. Šis pēdējais moments ir nejaušs un patvallgi izsaucams vai nu no kreditoriein
vai no paša parādnieka. Ar to atkrīt visi G. paskaidrojumi
viņa kasācijas sīīdzībā, kuros viiiš aizstāv viedokli, ka viņš
jau tādēl ncbija atzīstams par maksātnespējīgu tirdzniecībā,
ka vii,iš maksātnespējas ierosināšanas laikā vairs nebija tirgotājs. Sen. CKD 33:3224 Eglīša lictā šinī jautājumā izteikto viedokli, uz kuru kasācijas sūdzlbas iesniedzējs atsaucas, Senāts
neuztur.
Pretēji kasācijas sūdzības icsnicdzēja aizrādījumam, pēc
tirdzn. proc. nol. 386. p. (1925. g. rcd.) vairs nav prasāms, lai
parādnieka niaksātnespēja izceltos taisni sakarā ar viņa
t i r d z n i e с i s к ā m о р е г ā с i j a m, kā to prasīja 386. p.
agrākā redakcija: „ . . . когда кто либо по т о р г о в л е , при
своенной лицам, взявшими промысловыя свидетельства,
придет в такое положеше, что..." j a n u tagad minētais rekvizīts atkritis, tad vairs nav prasāms, lai parādi, k-uru dēļ kreditors prasa parādnicka atzīšanu par maksātnespējīgu, izceltos no vir.ia tirdziiieciskām operācijām, un tādēl konkursa ierosinātājam — kreditoram tāds apstāklis arī nav jāpierāda.
Sūdzētājs nenoliedz, ka vinš 1926. g. bijis pilnās (atklātās)
sabiedrības zcm firmas „G. un J." atklāts biedrs. leejot sabiedrības sastāvā kā tās atklāts biedrs, viņ.š ipso jure atzlstains par
tirgotāju. Biedri ir sabiedrības maiitas vienīgic nesēji, jo atklāta
sabiedrība nav juridiska persona; biedri atbild prīmāri, solidāri, neaprobežoti им personīgi par sabiedrības parādiem; par
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sabiedribu var atklāt konkursu nc citādi, kā atklājot konkursu
par sabiedrības biedricm. Tāpēc arī sūdzētājs uzskatāms par
tirgotāju ar to vien, ka tirdzniecības zīme izi.iemta uz atklātas
sabiedrības vārda, kuras biedrs viuš ir (Rhrenbcrg, Handbuch
11., 72. un sek. lp., Cosack, Lehrbuch 12. izd. § 13, 111; MullerErzbach, Deutsches Handclsrecht 2;3. izd. 35. sad. IV. 2a; Lēbers, Ztsclir. f. osteurop. Recht, Neue Folge, 1936. g. 2. Nr.,
86. Ip. 1, 12). Tādēl prctēji sūdzētāja domām, tas apstāklis, ka
tirdzniecības zīme nebija izņemta по О. р с г s о n ī g i, bet gan
но sabiedrlbas, kurā viņš iegāja kā atklāts biedrs, nevar novērst viua atzīšanu par maksātnespējīgu tirdzniecībā.
Ncparcizi arī kasācijas sūdzības iesniedzējs domā, ka saskaņa ar tirdzn. proc. lik. 386. p. bOtu vājadzlgs, lai faktiskā
nespēja segt parādus, sakristu ar tirdzniecības zīmes izņemšanas laiku; šādam uzskatam tirdzn. proc. nolik. 386. panta
tekstā pamatojums nav atrodams. Senāts arī nevar piekrist
sūdzētāja uzskatam, ka par parādu tirdzn. proc. nol. izpratnē
varot atzlt tikai prasījumu, kura pamats ir labprātlgā v i e n о š a n ā s starp kreditoru un debitoru, un ka tādēl par parādu neesot uzskatāma valsts bezstrīdus prasība; ka nodoklu nemaksāšana neesot labprātīgas saistības nemaksāšana, bet uzHkto к 1 a u š u (povinnosti-podati) neizpildīšana un šis neizpildītais atlikums saucoties par „nedoimka" un nevis par „parādu". Sādu sūdzētāja izvirzīto izšķirību starp „parādu" un
„nedoimka" likums tomēr neapstiprina, un sūdzētājs šai ziņā
uz Iikuma notcikumiem arī neatsaucas. īstenībā, šāda izšķiriba
nemaz nepastāv, bet „nedoimka" tāpat atzīstama par parādu
tirdzn. proc. nol. izpratnē. Tas, starp citu, redzams no CPN
V. piel. 97. р., pēc kura nokavētie valstij un pašvaldībārn pienākošies n с к u s t a m a s m a n t a s nodokli tieši pieskaitīti
pie parādnieka pirmās šķiras p a r ā d i e m (tāpat aii šl likuma
agr. (CPN 1899. p. piel. 36. p.) krievu tekstā vārdi „dolgi" iin
„nedoimki" ir pilnīgi identificēti).
Par ncpamatotu, beidzot, atzīstams kasācijas sūdzības
iesniedzēja uzskats, ka nekustamas mantas nodokļa iztrūkums
neesot atzīstams par prasījumu, kas gulstotics uz immobila
īpašnicka personīgi, un ka tādēl šāds iztrīikums ncvarot būt
par pamatu parādnieka atzīšanai par maksātnespējīgu vispār
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un vēl mazāk tirdznieclbā. Atsaucoties uz nodoklu nolik. 108.,
118., 119. р., sūdzētājs aizrāda, ka no šiem likuma pantiem izrietot, ka nekustamas mantas nodoklis gulstoties vienīgi uz
pašu n e k u s t a m u m a n t u . Apsverot šo sūdzētāja iebildumu, Senāts atrod, ka saskaņā ar CPN V. piel. 97. p. 3. pktu
nokavētie valstij un pašvaldībām picnākošies n e k u s t a m a s
m a n t a s nodokli ir apmierināmi no konkursa masas, t. i. no
visas parādnieka mantas (izuemot CPN V. piel. 79. p. minēto).
Ja — kā domā sūdzētājs — nekustamas mantas nodoklis būtu
apmierināms v i e n I g i iz apgrūtinātās mantas vērtības, tad
tas taisni nebūtu apmierināms konkursa kārtībā, bct gan ā r p u s konkursa lldzīgi CPN 83. pantā minētiem prasījumiem,
ar kuriem tas tādā gadljumā arī tikai konkurētu. Nekustamas
mantas nodoklis ir r e ā 1 n a s t a (CL 1321. р.), par kuļ'u atbild nekustama manta, bct no CL 1305., 1306. p. un nod. nolik.
118., 119. p. neizriet, ka par nokavētiem nodokļa maksājurniem
atbildētu v i e n ī g i nekustama manta. Taisni otrādi, CL
1307. p. nosaka, ka nodibinot konkursu par kalpojošas nekustamas inantas īpašnieku, par šās mantas tckošām reālnastām atbild konkursa masa, t. i. v i s a parādnieka manta. Pilnīgi
saskaņā ar šo noteikumu CPN V. picl. 86. p. l.pkts nosaka, ka
tekošas reālnastas samaksājamas по konkursa masas (pirms
tās sadalīšanas starp kreditoriem), bet attiecībā uz n o k a v ē t ā m reālnastām to pašu, t. i. apmierināšanu no konkursa
masas, nosaka, kā jau teikts, CPN V. picl. 97. p. 3. pkts. Ar izteikto saskan arī prof. Erdmana uzskats (II, lp. 517): „Fiir
die Zahlung der Reallasten haftct dcr verpflichtete an sich mit
seinem g a n z e n V e r m o g e n . Es steht kein Hindernis
entgegen, wenn der Berechtigte seine Beitreibung der fālligen Geldleistungen u. s. w. gcgcn andere Vermogenseffekten
des Schuldners odcr gcgen dessen Person richten \viU". —
„Beim Konkurse des Besitzers ubernimmt die Konkursmasse
die Bcrichtigung der laufcndcn Abgaben, \vāhrcnd die rtickstāndigen den Charakter von Konkursforderungen annehmen
und daher auch der Prāklusion unterliegen". No atbildlbas
par reālnastām nekustamās mantas īpašnieks var atsvabinā-.
ties tikai atstājot to (CL 1305. р.), bet kamēr tas nav noticis,
viņš atbild pilnā apjomā, t. i. ar visu savu mantu, (Erdmann,
1. c).

267

Tirdzniecības piocesa
nolikums.

Tādā kārtā sūdzētāja uzskats, it kā par nekustamas mantas
uodokļa parādu atbild vienīgi pati nekustama manta, izrādās
par nepareizu. Līdz ar to atkrīt visi no šīs tezes taisītie secinājumi.
Aiz minētiem iemesliein Scnāts atzīst G. kasācijas sū-.
dzlbu par nepamatotu.
(Sen. СКВ kopsēdes 1936. g. 7.122. okt., 12./25. nov. spr. Nr. 58,

Golta 1.)
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Noteikumi par kooperatīvam sabiedrībam un viņu savienībam.
Saskaņā ar atbildētājas statūtu 8. §, biedrs, iestājoties sabiedrlbā, iemaksā Ls 20,— vienreizējās iestāšanās naudas un
Ls 2,40 d а 1 u n a u d a s no katras slaucamās govs. Bez tam,
biedram a t v e l k k a t r u m ē n e s i n о n o d o t ā p i e n a
v ē r t ī b a s „p а 2% к ā i с m а к s u u z b i e d г а p а p i 1 d u d а 1 u n a u d ā m, kamēr papildu daju nauclas summa
sasnicdz Ls 20 no slaucamas govs". Kā pareizi aizrāda Ticsu palāta, 2% по nodotā picna vērtības atvelkami по summām,
kas biedram pienākas par vi'ua nodoto pienu, bct и а v nemaini но sabicdrības tīrās pelņas, un tfipēc ieskaitāmi bicdra
p a p i 1 d п daļu nandā n e a t k a r I g i no tā, vai sabicdrībai
attiecīgā operācijas gadā bijnsi pelna vai zaudējumi. No statīītn 60. § tālāk rcdzams, ka tikai p i l n a i s a p u 1 с с i tiesība izdalīt sabiedrības tīro „atliknmu" un it scviški arī pieskaitīt bicdru d а 1 u naudāni — „prēmiju nz bicdru sabicdrībai nodoto pienn". Tādā kārtā sabiedrības v a 1 d с i nekādā
zinā nav tiesības по sevis tīrn atlikurau pieskaitīt atsevišķu
biedru d а l u naudām. Runā esošā gadījumā, kā konstatējusi
Tiesu palāta nn prasītājs ncapstrīd, atbildētājas valdes pārskatos par 1928., 1929., 1930. gadiem, apgrozījuma bilancē un noslēguma bilancē bicdru daln naudas summas skaitījušās Ls
25387,03 (1928. g.), Ls 47000 (1929. g.) un Ls 10500 (1930. g.),
t. i. kopā par visiem 3 gadiem Ls 82.887,03. Šādas snmmas atbildētājas valde по scvis, bcz pilnas sapulccs piekrišanas un
tiešiem lēmurniem, vienkārši pieskaitījnsi atsevišķu biedru daļn
naudu kontiem, pieskaitījnsi tieši bicdru d а 1 н naudām, atskaitot minētās summas no tīras pelņas. Turpretim, pašās noslēgumu bilancēs uz attiecīgā nākošā gada (1929., 1930., 1931.).
1. janvāri valde uzdevusi kā tīru pelņas atlikumu tikai niecīgas
summas (1928. g. — Ls 1190,—; 1929. g. — Ls 1981,58 un

269

Noteikami par kooperātīvām
sabiedrībām.
1930. g. — Ls 1780,52). Šādu „tīru pefoas atlikumu" pilnas
sapulces arī sadalījušas dažādiem kultūrāliem etc. mērķiem.
И seviški tas izriet no sckošiem, atbildētājas aprādītiem un
prasltāja tieši neapstrīdētiem faktiskiem datiem: Valdc, saskana ar 1928. g. pārskatu, bija pārskaitījusi no sabiedrlbas tīrās
peluas „d а 1 u n a u d ā : Ls 2,5.387,03 (pārskata 12. lp. ar apzīmējumu: „saņemti", kur blakus ailē postenī apzīmēts: „Atskait... dalu naudu"). Tāpat 1929. gadā valde ieskaitījusi no
sabiedrības tīras pcļi.ias daļu naudā Ls 47.000,— un pēc
1930. g. pārskata pārskaitījusi Ls 10.500,—. Viss tas noticis
bez pilnas sapulccs lēmuma, pretēji statūtu 60. § „d". Ar miriētām operācijām tad nu sabiedrlbas tīra pekia tikusi samazināta līdz jau minētāra niecīgām summām: 1928. g. — Ls 1190;
1929. g. — Ls 1981,58 un 1930. g. — Ls 1780,52; ar šādām
summām vien tad arī pilnās sapulces bija rīkojušās kā ar tīru
pclņu, sadalot tās kā aprādīts pārskatos 16. Ip. Minēto pārskaitījumu (atskaitljumu) iaktu, kuru Slki izskaidrojusi atbildētāja savā 1933. g, 23. okt. paskaidrojumā, prasltājs nc tikai
nav apstrīdējis, bct nav arī atspēkojis atbildētājas no minētiem
pārskaitījumicm (atskaitījumiem) taisīto slēdzienu pareizību
par to, ka pārskatos ievietotās bilancēs kā tīra peļi.ia norādīta
nevis visa sabiedrības tīrā pcl.ua, bct gan tikai jau samazinātās peloas atlikumi, un proti, valde atskaitījusi no tās pcluas
pārskatos minētās summas un patvaļīgi, t. i. nelikumīgi, pārskaitījusi biedru dalu naudās. Tādā kārtā izrādās, ka, ja izrādījies, ka prasītāja daju naudas kontā ir Ls 1619,23, tad tas
varēja notikt tikai pateicoties sabiedrības bijušās valdcs nelikumlgai rīcībai, jo īsto, patiesi vii.iam pienākošos daļu naudu,
Ls 52,05, prasītājs jau saļjēmis. 1928., 1929. un 1930. gadu
pilnsapulces bija apstiprinājušas tikai 1929., 1930. un 1931. gadu
1. janvāru noslēgumu bilancēs valdes kā tīrns atlikumus uzdotās nieclgāš summas, bet par īsto (liclāko) tīrās peļijas atlikumu
sadalīšanu starp biedricni minētās pilnās sapulces ncbija noIēmušas, jo to esamība bija noslēpta. Tādā kārtā, valde tīro
atlikumu par minētiem 3 gadiem, Ls 82.887,03 apmērā, ieskaitījusi vienīgi b i e d r u daļu naudās, t. i. b i c d r i e m par
labu, apejot pārējos piena piegādātājus — nebiedrus, kuriem
tāpat ticsība saņcmt prēmiju par piegādātā piena vērtību. То-
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mēr vēlāk, 1932. g. 1. oktobra ārkārtīgā pilnā sapulcē ticis nolasīts jaunās valdes ziņojums par 1932. g. pirmo pusgadu. Noklausījusies jaunās valdes im revīzijas komisijas ziņojumus
par iepriekšējo gadu tlrā atlikuma nepareizo sadalīšanu, kas
notikusi bez pilnas sapulces piekrišanas, minētā ārkārtējā pilnā
sapulce nolēmusi, apstiprinot tagadējās valdes 1932. g. 30. septembra lcmumu, atskaitīt no b i e d r u d а 1 u n a u d u
к о īi t a, kā arī no katra atsevišķa b i e d r a p e r s o n ī g ā
к о n t a biedru daļu naudās ieskaitītās tīra atlikuma summas
par 1928., 1929. un 1930. g., un pārskaitīt tās p i e n а р i e g ā d ā t ā j u kontā (kas aptvertu kā biedrus, tā arī nebiedrus).
Minētais ārkārtējās pilnās sapulces 1932. g. 1. oktobra lēmums,
kā konstatē Tiesu palāta, nav ticis ne no viena apstrīdēts. Tāpēc Tiesu palāta varēja minēto pilnās sapulces lēmumu atzīt
par saistoŠu arī prasītājam, jo lēmums attiecas taisni uz to laiku, kad prasītājs bijis vēl atbildētājas bicdrs. Viņam tādēļ
nav tiesības prasījumu pamatot uz iepriekšējiem, bijušās valdes rīkojumiem par minēto 3 gadu tīru atlikumu ieskaitīšanu
b i с d r u daļu naudās bcz pilnās sapulccs piekrišanas, jo šādus
bijušās valdcs rīkojumus minētā 1932. g. 1. oktdbra ārkārtējā
pilnā sapulce taisni atcēlusi. Ar to tad radīts juridisks stāvoklis, kurain ir absolūts, objektīvs efekts un kuram tāpēc vien
jau ir vienādas sekas kā attiecībā uz tagadējicm biedriem, tā
arī attiecībā uz biedriem, kas gan 1932. g. jau bija izstājušies,
bet kas tomēr bijuši biedri tajā laikā, kad toreizējā valdc taisījusi savus norādītos nelikumīgos rīkojumus. No šādiem nelikumīgiem, tagad vairs neeksistējošiem bij. valdes rīkojumiem
prasltājs nevar sev par labu atvasināt nekādas tiesības un
prasījumus. Tāpēc atbildētājai ir tiesība neatzīt prasītājam
par labu nepareizi ierakstltās dalu naudas summas un noliegt
viņam tiesību tādas sev piepraslt. Prasītājs savā kasācījas
sūdzībā atkārto apgabaltiesas sprieduma motīvos izteikto atsauci uz protokolu grāmatu, no kuras tomēr nav redzams nekas
cits, kā tikai tas, ka pilnās sapulces apstiprinājušas valdcs pārskatus par 1928., 1929. un 1930. gadiem, un sadalījušas kā pelou
taisni tikai šos noslēguma bilancēs nepareizi samazinātos peloas tīrps atlikumus, atbildētājas norādītos apmēros, pilnīgi ignorējot, ka valdc pārskatos „apgrozījuma bilancēs" aprēkinā-
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liis hiedru daļu naudas summas nepareizi atskaitījusi по tīrā
atllkuma, tieši no sevis pretēji statūtu 60. § „d" pārskaitot tās
Ь i с d г u dalu naudās. Tiesu palātas slēdziens pilnīgi saskan
и mstruktora-revidenta atsauci 1932. g. 30. oktobra protokolā,
Kur tas izteicis sekošo: 1. savā iesniegumā ārkārtējā biedru
Bftpulcē 1932. g. 1. oktobrī, jaunā valclc aizrādījusi: 1928., 1929.,
1930. gadu pārskati rādījuši tīru atlikumu; 2. atlikumi bijuši
fcāpēc, ka par koppienotavā no biedriem un n e b i e d г i e m
Banemto pienu ticis izmaksāts mazāk nekā bijis iespējams
maksāt; 3. valdc šo ncpareizi neizmaksāto atlikumu nelikumlgi, pretēji statūtu 60. §, bcz pilnās sapulccs lēmuma sadali.iusi starp b i e d r i e m , pieskaitot atlikumu b i e d r u d a l u
naudām; 4. tfipec 1932. g. 1. oktobra pilnā sapulcc pareizi
miiiētās summas, kopā Ls 82.887,03 apmērā, . i z s l ē g u s i no
I) i e d r u daļu naudu konta; 5. ka tādā kārtā atbrīvotā summa Ls 82.887,03 nākusi p i I n a s s a p u l c e s r ī с ī b ā, sadalīšanai pēc tās ieskatiem. Tiesu palāta sakarā ar pārskatos
aprādītiem datiem un saskaņā ar statūtu 8. § un 60. § „d" parcizi aizrāda, ka 1) no biedru nodotā piena vērtības atvelkami
biedram katru mēncsi 2% un šo atvilkumu pieskaita kā „prēmiju" (pēc 60. § „d" terminoloģijas) biedra p a p i 1 d u dalu
naudām, līdz kamēr papildu daļu naudas summa sasnicdz Ls
20,— „no slaucamas govs"; pie kam šāds atvilkums netiek
uemts no s-bas peļnas un neatkarājas no s-bas peļņas vai zaudējuma; bet ka 2) no o t r a s puses, par minētās 2% prēīniju pieskaitīšanu biedru d а 1 u (nc tikai p a p i 1 d u daļu)
naudām var lemt vienīgi pilnā sapulce. Apstrīdēt atscvišķi
iepriekšējās valdcs nepareizos rīkojumus un sakarā ar tiem
taisītos pilno sapulču lēmumus atbildētājai nebija iemesla, jo
1932. g. 1. oktdbra ārkārtējā pilnā sapulce jau pati bija atcēlusi
valdcs rīkojumu un rcstaurējusi īsto stāvokli. Konstatējot aprādīto valdes nclikumīgo rīcību, kuru ārkārtējā 1932. g. 1. oktobfa pilnā sapulce korrigējusi un novērsusi, un nākot pie slēdziena, ka prasītājam par labu, sakarā ar 1932. g. 1. oktobja
ārkārtējas pilnās sapulccs lēmumu izdarīto korriģējumu, īstenībā nekādas summas vairs vina dalu naudas kontā neskaitās,
Tiesu palāta sankcionējusi tikai miričto s-bas pilnā sapulcē
īstā stāvokla restaurāciju. taisni saskaņā ar statūtu 60. §. Tā
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tad, prctēji prasītāja domām, nedz Noteik. par koop. sab. 31. p.
4. pkt, nedz statūtu 60. §, Tiesu palāta nav pārskāpusi, Tiesu
palāta it sevišķi arl nav pārkāpusi prasītājas norādītos statūtu
27., 28., 56., 57. §, nedz arī Noteik. par koop. 34. р., jo Tiesu
palāta nemaz nenoliedz pilnām sapulcēm šajos pantos minētās
funkcijas, bet tikai pārmet toreizējai s-bas valdei, ka t ā piesavinājusies statīītu 60. § tikai pilnām sapulcēm piederošās
iiesības un ka toreizējā valdc noslēpusi — pilnas sapulces
priekšā — tīras peļoas īstos apmērus un ar to panākusi, ka
pilnās sapulces par minētiem 3 gadiem savos lēmumos izgājušas no nepareizi viņai uzdotām tīras peloas summām.
(1936. g. 28. oktobļ-a spr. Nr. 958, Frīdemaņa pr. 1. pr. Krimūnu piensaimnieku s-bu.)
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138.
Prasītājs — starp citu — lūdz atzīt, ka atbildētājam rek'istrētā preču nozīme nedod viņam tiesību to lietot un lūdz
nzlikt atbildētājam par pienākumu izoemt ņo apgrozījuma ražojumus, uz kuriem atrodas preču nozīme, kas līdzīga prasītāja preču nozīmei. Atbildētājs cēlis iebildumu, ka prasība esot
noilgusi saskaņā ar Rūpn. nol. 138. р., jo tā neesot celta 3 gadu
laikā no sludinājuma, ka prasītāji savas preču nozīmes tiesības
csot ieguvuši bez attiecīgā uzņēmuma un ka prasītāju firma
kā tāda nepastāvot. Apgabaltiesa apmierinājusi prasību augšā
aprādītās robežās. Tiesu palāta apstiprinājusi apgabaltiesas
spriedumu. Atbildetāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību.
Gan Tiesu palāta nepareizi atrod, it kā prasltāja būtu varējusi
tagadējo prasību celt uz 1927. g. 4. oktobra Noteikumu (174)
pamata par negodlgas konkurences apkarošanu, un šāda prasība nebūtu noilgusi. Pretēji Tiesu palātas domām, cietušam
ncpieder it kā izvele starp prasību pēc Rūpn. nol. 142. p. un
prasību pēc 1927. g. Noteik. 14. un sek. p. No preču nozīmes
tiesībām no vienas puses, un no negodīgas konkurences apkarošanas tiesībām no otras puses izrietošās prasības likums
aizsargā no pilnlgi dažādiem viedokliem un uz dažādiem pamatieni, un tāpēc abas prasības nav parallēli izlietojamas. Preču nozīmes tiesības gan ierindojamas konkurences tiesībās, kas
ir plašākas par pirmām, bet konkurences tiesība (no 1927. g.
Noteikumiem izrietošā prasības tieslba) aizsargā cietušo tikai
tik tālu, ka vainlgais, kam ir reģistrētas preču nozīmes tiesība,
izlieto šādu tiesību tādā sevišķā veidā un ar tādiem darbības
paņēmieniem, kas tieši paredzēti 1927. g. Noteikumu 1. p. par
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ģenerālo klauzulu. Tā tad, 1927. g. Noteikumi reaģē tikai pret
preču nozīmcs tiesību ncgodīgo i z l i e t o Š a n u („Missbrāuchlichc Benutzung": sk. Pinner-Elster, Kommentārs pie
vācu 1909. g. 7. jīīnija likuma pret negodīgo konkurenci (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) 8. izd. 1927. g. 58.,
75., 183. lp.), arī Pisko, Das Kaufmānnische Untcrnelimen, —
Ehrenberga Handbuch'a 2. sēj. 354. lp. beigās). Turpretim
priekšnoteikumi, pēc kuriem preču nozīme bauda likuma aizsardzību, kā arī aizsardzības veids un apjoms, apspriežami
vienīgi pēc likuma par preču nozīmi (Rūpn. nol. 124.—146. p.
ar 1922. g. 1. maija likumu (100) papildinājumiem un pārgrozījumiem). Ja tāpēc ticsa piemērotu preču nozīmju tiesībām
1927. g. Noteikumus par negod. konkurences apkavošanu, tad
tiesai notcikti jākonstatē šo pēdējo Noteikumu piemērojamības
prickšnoteikumi, t. i. vainīgā sevišķie darbi un atsevišķi negodīgi paņēmieni, ar kuriem tas n e g о d ī g i i z 1 i e t o, izmanto viņam piederošās un atzītās prcču nozīmju ticsības.
Bet kur cictušais apstrīd pēc bīītības vienīgi pašas preču nozīmes t i e s ī b a s к ā t ā d a s, tur cietušam pieder tikai tā
prasība, ко dod viņam speciālie noteikumi par preču nozīmēm,
t. i. vienīgi prasība, ко paredz Rūpn. nol. 138. p. Tagadējo
prasību prasltājs cēlis un varēja celt vienīgi uz Rfipn. nol. 138.
p. pamata, bet ne uz 1927. g. Noteik. 14. p. un sek. p. pamata.
138. p. nosaka minētai prasībai prekluslvu (nevis noilgtima)
termiņu, proti 3 gadus no sludinājuina. Nav strldu, ka prasītāji šo prcklusīvo termir.ui nav ievērojuši un ka tfipēc, pati
par scvi, prasība bfitu atkritusi. Tomēr, prasītāji atsaucas uz
to, ka atbildētājs prcču nozīmes reģistrāciju panācis launprātīgi, maldinot publiku ни pašu reģistrācijas iestādi, noklusējot
to, ka prasītājiem, Anglijas pilsoņiem, jau 5 gadus agrāk tikusi
reģistrēta augstā mērā līdzīga prcču nozīme Anglijā, ka prasītāju preču nozīme daudz agrāk par atbildētāja prcču nozīmes
reģistrāciju Latvijā (1928.) jau bija pazīstama Latvijā, uii ka
atbildetājs savas preces bija laidis apgrozībā nevis tūliņ pēc
preču nozīmes apstiprināšanas viņam, bet tikai 3 gadus pēc
tam, t. i. nogaidot 138. p. parcdzētā 3 gadu termiņa notecējumu.
Tiesu palāta tikko aprādīto apstāklu esamību noteikti konstatējusi. Šādi Tiesu palātas konstatējumi nav kasācijas kārtībā
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paibaudāini. Šajā sakarībā prasītāja aizrāda uz atbildētāja
tiešo nolūku minētā 3 gadu laikā neizsaukt prasltāja protestu
vai prasību. Atbildētājs šo savu nolīīku nav apstrīdējis. Tāpēc
Tiesu palāta varēja atzīt, ka atbildētāja rīcībā saskatāmas
[aunprātības pazīmes. Saskauā ar 1923. g. 22. jūnija Latvijas
ни Lielbritanijas tirdzniecības un kugniecības līguma (Lkr.
23/95) 22. p. „katras līgumslēdzējas valsts pavalstnieki vai
pil.soi.ri attiecībā u z . . . tirdzniecības prcču nozīmem.. bauda
olras valsts territorijās tās pašas tiesības, kādas piešķii' vai
varētu piešķirt attiecīgas valsts likuini saviem pilsoi.iiem vai
pavalstniekiem". Pēc Rfipn. nol. 131. p. 2. pkt. nav reģistrējanias tādas preču nozīmes, kas nepietiekoši atškivas по agrāk
reģistrētām preču nozlmēm. Taisni ar tādu noteikumu ir aizsargātas, kaut arl tikai administrātīvā kārtībā, pcrsonu intereses, kui'u preču nozīmes tiesības jau apstiprinātas viņu vienlgai (izslēdzošai) lietošanai (sk. Šeršencvičs, Kurs torgovago
prava, 4. izd. II sēj. 17. lp. VII 1.). Ja nu Lielbritanijas pilsoni
bauda tās pašas tiesības preču nozīmju aižsardzībā kā Latvijas
pilsoņi, tad 131. p. 2. pkt. Latvijas pilsouicm nodrošinātā administrātīvā aizsardzība nāktu par labu arī Lielbritanijas pilsoi.iicm. 'ITipec, ja mfisu rcģistrācijas iestādci, sai,iemot atbildetāja rcģistrācijas lūgumu, būtu bijis zināms par Lielbritanijas
pilsoņa jau agrāk apstiprinātām tiesībām uz preču nozīmi, kas
izplatītas un pazīstamas Latvijā līdz ar preču nozīmi, t. i. ja
atbildēfājs nebūtu šo apstākli tīši noklusējis, tad musu reģistrācijas icstādei nebīitu bijusi tiesība rcgistrēt atbildētāja pictcikto
preču īiozīmi, kas augstā mērā līdzīga atbildētājas preču nozīmci. Tiesa varēja izict no atbildētāja launprātības, kas konkrētā gadījumā jo spilgtāk izteicas tai apstāklī, ka viņš 3 gadu
laikā atturējies no savas prcču nozīmes izlietošanas, neizlaižot
apgrozlbā savas preccs ar savu prcču nozīmi, lai ncizsauktu
prasītāju protestu vai prasību minēto 3 gadu laikā. Šos praSītāju apgalvojumus atbildētājs pat nav apstrldējis. Mīīsu likumi neaizsargā formālas ticsības, kas iegūtas ar ļaunprātību,
un seviški ne tur, kur citu personu ticsību un prasījumu preklusija panākta tīši, ļaunticīgi līīdzējam, t. i. prcklusijas ierosinātājam noklusējot par tiem faktiem, kas par prekludetām
ticsībārn viņam bija noteikti zināmi, un kur lūdzēja tiesības
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nebūtu tikušas atzītas, kamēr pastāv spēkā prekludētās tiesības. Tā CPN 1701., 1702. p. pielaiž iespēju preklusijas lēmumu apstrīdēt blakus sūdzības vai atsevišķas prasības ceļā,
ja lūdzējs (uzaicinājumu icrosinātājs) nav pieteicis viņam zināmas ieinteresētas personas un ar to paslēpis viņām piederošās tiesības un prasījumus (CPN 1696. р.). Tāpat arī šāda
formāla likuma noteikumus, kā vekselnolikuma33. р., neizslēdz
vekseļatbildīgās personas iebildumu pret tādu formālu vekselturētāju, kas vekseli ieguvis ar indosamentu, pat uz materiālitiesisku attiecību pamata, kuras vekselatbildīgai personai bija
ar iepriekšējo vekseļa turētāju, ja vien tagadējais vekselturētājs zinājis par ierunām, kas vekseļatbildīgai personai ir uz
vioas materiāli-tiesisko attiecību pamata pret iepriekšējo vekselturētāju (Sen. CKD 27/895; 28/572; 444, 30/713, 1385, 630).
Tā tad, izejot no augšā norādītā principa, ka likums neaizsargā
ļaunprātīgu darbu (CL 2922. p. sk. arī Bgb. 826. §) un neaizsargā personu, kas savas formālās ticsības ieguvusi ar ļaunprātību („Nemo suo delicto meliorem suam conditionem facere
potest": 1.134 § 1, D. de P. J. 50,17; arī 1 12 § 1, D. de
furtis 47,2), jāatzīst, ka atbildētājam nav tieslbas celt pret tagadējo prasību iebildumus par to, ka tā būtu uzskatāma par
prekludētu uz Rfipn. nol. 138. p. pamata. Pretēji atbildētāja
domām, arl pēc mīīsu likumiem (tāpat kā, piem., pēc vācu likuma: Pisko, 1. с 358. lp.) administrātīvās iestādes lēmumam
par reģistrāciju nav konstitūtīvas, bet ir tikai dcklarātīva nozīme (sk. Šeršenevičs, 1. с. 16./17. lp. VII). Tāpēc arī ar „reģistrāciju formālizētās atbildētāja tiesības" nav absolūtas un
tās nevar pilnīgi atraisīt no materiāli-tiesiskām attiecībām, kas
bijušas viņa preču nozīmes reģistrācijas pamatā.' Tādā kārtā
Tiesu palāta, atrodot, ka uz Rīīpn. nolik. 138. p. atbildētājam
nav tiesības atsaukties runā esošā gadījumā, g а 1 a s 1 ē d z i e n a z i ņ ā pareizi atzinusi, ka 138. p. nav izškirošs šās
lietas konkrētos apstāklos.
01936. g. 25. nov. spr. Nr. 1019, Hancocka un Kleinmichela pr. 1. pr.
Taubinu.)

277

Rūpniecības nolikums.

139.

Jautājums, vai preču nozīmes tiesibas pareizi pārgājušas
u/. prasītājiem, izšķirams saskaoā ar CL ievada 35. un 36. p.
un proti tā, ka darījuma (cesijas) spēks apspriežams pēc tiem
likumiem, pēc kuriem darījums, cesija, bija izpildāms, proti,
Anglijā (kur dzīvojuši cedents un cesionārs, kur taisīts cesijas
akts, kur notiku.si cesija un kur tā reālizējama). Atbildetājs
neapgalvo, ka arl Anglijā būtu spēkā taisni 139. pantam līdzīgs
ierobežojums. Uz cesijas akta atrodas mūsu konsulāta Londonā izdarīts cesijas akta legālizācijas uzraksts par to, ka akts
taisīts saskaņā ar Lielbritanijas likumiem. Akta legālizāciia
nodibina vismaz prezumciju par akta satura likumību. Sādu
akta likumību atbildētājs pat nav mēģinājis atspēkot. Ja pēc
vietējiem Lielbritanijas (Anglijas) likumiem preču nozimes
liesības var pāriet neatkarīgi no uzņēmuma, tad cesija taisai
palikusi spēkā, kaut arī pēc Rfipn. lik. 139. p. cesija, Latvijas
valsts robežās, var notikt tikai līdz ar uzņēmumu.
(1936. g. 25. nov. spr. Nr. 1019, Hancocka un Kleinmichela pr. 1. pr.
Taubinu.)
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Likums par Latvijas kreditbanku.
(Lkr. 35/58).

29.
Saskaņā ar likuma par Latvijas kreditbanku (Lkr. 1935. g.
— 58) 29. pantu ieintcresēto personu sūdzības un visi strīdi
sakarā ar šā likuraa 16.—19., 22.—24. un 26.—28. p. picmerošanu nepiekrīt ticsu iestādēm; sūdzības iesnicdzamas viena
mēneša laikā, skaitot по sīidzētāja tiesības aizskārušā notikuma, tieši finanču ministram, kura lēmums šinīs lictās ir galīgs un nepārsūdzams. Saskanā ar šā likuma 18. un 19. pantiem, uz kuriem atsaucas 29. pants, — Latvijas kreditbanka
savā vārdā atbild maksāšanas grīitībās nonākušās kredītiestādes kreditoriem, bet tikai par šā likuma 19. paiitā minētās komisijas s а г а к s t ā u z r ā d ī t i e m p а г ā d i e m un tikai
tās summas robežās, ku?;u Latvijas kredītbanka, likvidējot kredītiestādi, patiesi pārņems vai iegūs, pie kam krcditori apmierināmi ne citādi, kā šā likuma 24. vai 27. p. kārtībā. Latvijas
kreditbanka pārņem maksāšanas grūtībās nonākušās kreditiestādes vērtības, saistības un darbību pēc saraksta, kuru izgatavo un pēc kura novertējumiis izdara īpaša komisija; komisijas lēmumus apstiprina finanču ministrs (19. р.). No minēticni īioteikutniem izriet, ka 19. pantā paredzetā īpašā komisija izgatavo sarakstu par maksāšanas grīītlbās nonākušās kreditiestādes aktīvu un pasīvu, pie kam jautājumi, kādi parādi
ierakstāmi minētā sarakstā kā kreditiestādes pasīvs (sal. likuma 18. un 19. p.) izšķirami ar komisijas lēmumicm, kurus galīgi apstiprina finanču ministrs (29. р.), bet visi jautājumi uri
strīdi, kas saistīti ar šā saraksta saturu un, starp citu, arī jautājumi par sarakstā uzrādītieni parādiem (lik. 18. р.), t. i. par
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sarakstā uzņemtiem maksāšanas grūtībās nonākušās kreditiestādes krcditoriem — nepiekrīt saskaņā ar likuma 29. pantu
tiesu iestādēm. Visi šādi jautājumi un strldi saskaņā ar likuma
par Latvijas kreditbanku 18., 19. un 27. pantu jāizlemj 19. pantā
minētai īpašai komisijai, kuras lēmumi pārsūdzami mēneša
laikā finanču ministram, kura lēmums ir galīgs. Konkrētā gadījumā prasītājs, kā maksāšanas grūtībās nonākušās otrās Liepājas savstarpējās kreditbiedrības bijušais juriskonsults, pieteicis minētai īpašai komisijai savu prasījumu par viņam pienākošās algas atlīdzlbu par 6 mēnešiem uz priekšu. Prasītāja
pieteikumu minētā komisija bija noraidījusi, pēc kam viņš iesniedzis pārsūdzību finanču ministram, kas atstājis pārsūdzību
bez ievērības. Tā tad nevar būt šaubas, ka pats prasītājs jau
griezies ar savu prasījumu likumā (19. p.) paredzētā komisijā
un pēc tam pie nākošās pārsūdzības instances — finanču ministra im tikai, sauemot noraidošu atbildi, cēlis prasību tiesā.
Jau no šā viedokla jāatzlst, ka tiesai tagad būtu jāizšķir lieta,
kuru a d m i n i s t r ā t ī v a i e s t ā d e s a v a s k o m p e t e n с e s ro b e ž ā s j a u iz š ķ ī r u s i (Lik. par Latvijas
kreditbanku 18., 19. un 29. p.) un prasltājs, celot savu prasību,
īstcnībā grib panākt finanču ministra galīgā lēmuma atcelšanu,
bet šis lēmumus saskaņā ar rninētā likuma 29. p. nav pārsūdzams. Konkrētā gadījumā prasītājs, ja viņš arl nebīitu izlietojis likumā paredzēto administrātīvo ceļu, — saskaņā ar minētiem likuma par Latvijas kreditbanku 18., 19. un 29. p. —
nekādā ziņā nevarēja celt tiesā prasību, kas ar speciālu likumu
izņemta no tiesas kompetences. Neņemot to visu vērā, apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepareizību.
(1936. g. 18. dec. spr. Nr. 1804. Dzelmaņa pr. 1. pr. a. s. „Latvijas Kreditbarika''.)

Likums par algotu darbinieku apdrošinašanu nelaimes un
arodu slimību gadījumos.

25.

Pretēji prasītājas domām, likuma par algotu darbinieku
apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos (Lkr.
27/91) 25. p. 2. pkta teksts jautājumā, līdz kādam vecumam
cietušā bērniem ir tiesība saņemt pensiju, ir tik skaidrs un nepārprotams, ka tas nekādas šaubas nevar radīt. Viņiem ir tiesības saņemt pensiju, lldz kamēr viņi sasniedz sešpadsmito
dzīvības gadu, vai astoņpadsmito dzīvības gadu, ja viņi apmeklē skolu, vai mācās amatu, resp. ja viņi sasniedz pilnu 15
vai 17 gadu vecumu. Tam apstāklim, kāds bija paredzēts šis
vecums likumprojektā, nav nozīmes, jo svarīgs ir paša likuma
teksts. Kas attiecas uz minētā likuma 18. р., tad tas runā 'par
citu gadījumu, proti, par pensijām, c i e t u š i e m b ē m i e m ,
bet nevis par pensijārn b ē r n i e m k ā c i e t u š ā ģ i m e n e s l o c e k l i e m , un tādēl šī panta nosacījumus nevar attiecināt uz likuma 25. p. 2. pktā paredzētiem gadījumicm. Nav
nozīmes šai gadījumā arī tam apstāklim, ka 1931. g. pensiju
likums paredzējis citu vecumu, līdz kuram bērniem izmaksājama pensija, jo tikai tādēl vien, ka šis likums paredzējis citu
vecumu, pēdējo nevar attiecināt uz gadījumiem, kas rēgulēti
citādi.ar īpašu likumu.
(1936 g. 26. novembfa spr. Nr. 2049, Dunkels pr. 1. pr. Vispār. apdroš. s-bu nelaimes gadījumos.)

— 281 —

Likums par slirao kasu un to savienību parvalžu darbību
izņēmuma stāvokļa laikā.
(Lkr. 34/204.).
Prasītājs lūdzis piespriest no atbildētājas sakarā ar viņa
atlaišanu no darba atlīdzību 3 mēnešu algas apmērā saskaņā
ar viņa līguma noteikumiem. No prasītāja līguma grāmatiņas
redzams, ka viņa līgums ar atbildētāju bija noslēgts saskanā
ar pēdējās kollektīvo līgumu ar Latvijas strādnieku kopejo
arodbiedrību. Apgabaltiesa, izejot no viedokļa, ka partu attiecības rēgulē tieši kollektīvais līgums, un konstatējot, ka šis
kollektīvais līgums anullēts jau pirms līguma uzteikšanas prasītājam uz likuma par slimo kasu un to savienību pārvalžu darbību izņēmuma stāvokla laikā (Lkr. 34/204) 3. panta pamata,
prasību atraidīja. Pēc pareiza prasītāja pilnvarnieka aizrādījuma kasācijas sūdzībā, partu attieclbas rēgulēja nevis kollektīvais darba līgums, bet gan vinu starpā noslēgtais individuālais darba līgums. Saskaņā ar noteikumu par kollektīvu darba līgumu (Lkr. 27/173) 1. pantu kollektīvu līgumu slēdz atsevišķs darba devējs, vai darba devēju organizācija по vietias
puses un algotu darbinieku organizācija no otras. Saskaņā ar
to pašu notcikumu 5. pantu šāda līguma objekts var būt nosacījumi par atalgojumu, darba Iaiku, darba apstākļiem un citi
nosacījumi, kas rēgulē attiecības starp darba devēju un algotiem darbiniekiem. Tā ir tā saucamā kollektīva darba līguma
normātīvā dala, kas satur objektīvus priekšrakstus turpmāk
slēdzamiem individuāliem darba līgumiem. Šī daļa kā tāda
nepiešķir subjektīvu tiesību un neuzliek arī subjektīvu pienākumu atsevišķam darba devējam, resp. darba ņēmējam, kā to
paredz individuālais darba līgums (privātdoc. P. Mucenieka
raksts „Noteikumi par kollektīviem darba līgumiem", Tiesl.
Min. Vēstn. 1929. g. Nr. 11/12, lp. 410). Tādēl nav pareizs ap-
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gabalticsas viedoklis, ka partu attiecības rēgulē tieši kollektlvais līgums, kas bija noslēgts starp atbildētāju un Latvijas
strādnieku kopējo arodbiedrību. Paticsībā partu attiecības rēgulēja individuālais darba llgums, kas bija noslēgts saskauā ar
kollektīvā darba līguma notcikumiem. Tādēļ konstatējums,
ka kollektīvais darba līgums ar likumu aņullēts, pats par sevi
vēl nebija pietiekošs, lai atraidītu prasību, bct apgabaltiesai
vajadzēja vēl nodibināt arī to, vai līdz ar kollcktīvā līguma
anullēšaiiii atkritis arī partu individuālais līgums, jo taisni pēdējais, kā tas jau aizrādīts, rēgulēja partu attiecības. Kā tas
izriet по jau minētā likuma par slimo kasu un to savienību
pārvalžu darbību izņēinuma stāvokļa laikā (Lkr. 34/204) 3. paiita, tad līdz ar kollektīvā darba līguma anullēšanu, kas bija notikusi vai nu uz paša likuma pamata, var arī ar tautas labklājības ministra rīkojumu, individuālic darba līgumi nctika atcclti.
Šis likums piešķīra tautas labklājības ministram vienīgi tiesības anullēt arī šos līgumus, un gadījumā, ja tas bija noticis,
tad šo līgumu slēdzēj'u turpmākās tiesiskās attiecības bija nokārtojamas saskaņā ar civīllikumiem. Zināms, ka līdz ar kollcktlvā darba līguma anullēšanu, kad partu starpā tika rcsti- '
tuēta līguma brīvlba, kufU kollcktīvais darba līguins bija ierobežojis, parti brīvas vieaošanās celā varēja atcelt vai grozīt agrākā individuālā līguma noteikumus, kas pamatojās uz
kollektīvā līguma normātīvo daļu. Bet apgabalticsa nav konstatējusi, ka partu individuālais darba līgums tādā ceļā bīitu
ticis grozīts vai atcelts. Aiz visiem šicm iemcslicin apgabaltiesas konstatējumi paši par sevi nebija pietiekoši prasības
atraidīšanai.
(1936. g. 29. okt. spr. Xr. 1595, Jaunzema pr. 1. pr. Ilīgas ("enlrālo
kopējo slimo kasi.)

—
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Vekseļu likumi.
3. р. 2. piez.
Ticsu palāta uz viņas spricdumā aprādīto apsvērumu pamata atradusi: 1) ka saskanā ar jauno 1932. g. 15. decembra
pārgrozījumu vekscļu likumā (Lkr. 1932. g. 227), kuram ir atpakalejošs spēks, — datums uz markām nav nepieciešami atzīmējams ar vekseldevēja roku, bet vajadzīgs vienīgi, Iai markas būtu dzēstas ar paša vekseldevēja parakstu; 2) ka, neskatoties tomēr uz to, apgabaltiesai, kuras spriedums ir taisīts
1932. g. 3. novembrī, t. i. pirms vckseļa likuina pārgrozījuma
izdosanas — bija jārēķiiiājas ar šī vekseļa nepareizu dzēšanu,
t. i. ar defcktu pēc toreizejā likuina, kas atuēma tai laikā vekseļiem veksela spēku, jo attiecībā uz tiesas spriedumu likuma pārgrozījumam nevar bīīt atpakalcjošs spēks; 3) ka за
ката ar to jāpārbauda, kādos apstākļos prasības lūgumā minētais vckselis ir izdots; 4) ka pēc minetā vekseja prasītājs nav
saņēmis no atbildetājas pretvērtību, jo saskaņā ar nopratināto
liccinieku liccībām, vckselis ticis dots Š. darījuma nodrošināšanai un 5) ka aiz šiem icmcsliem prasitāja atsvabināma по atbildības un samaksas pēc šī vcksela.
Atbildētājas kasācijas sīīdzība pclna ievērību.
1932. g. 15. dccembra likumam gan nav pieškirama likuma autentiskas iztulkošanas nozīme, bet tam tomer piešķirts
atpakaļejošs spēks, jo saskaņā ar šā likuma burtisko tekstu:
„šis pārgrozījums piemērojams arī tiem vekseliem, kas izrakstīti pirms 5ā pārgrozījunia spēkfi stāšanās", kas norāda, ka
tiesai tas jāpiemēro arī tanl gadījumā, ja pirrnā instance, kā
šinī gadījumā, būtu spriedusi vēl tai laikā, kad pārgrozījums
vēl nebija pienemts. Šādā gadījumā nav piemērojams vispārējais princips, ka lieta izspriežama pēc likumiem, kas bija
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spēkā prasības celšanas laikā. Jaunais likums nav piemērojams tikai lietām, kas pirms likuma spēkā nākšanas izšķirtas
ar g а 1 ī g u tiesas spriedumu (sal. arl Sen. CKD spr. 1928. g.
Nr. 332). Konkrētā gadījumā 1932. g. 15. decembra pārgrozījums vekseļa nolikumā ir stājies spēkā pirms notecējis pārsūdzības termiņš par apgabaltiesas spriedumu, un apellācijas sūdzība tikusi caurskatīta 1934. g. 17. maijā, t. i. tad, kad vekseja
likuma pārgrozījums jau bija spēkā, un rciz likumam ir piešķirts atpakalejošs spēks, tad arī Tiesu palātai bija pamats
piemērot likumu, kas bija spēkā apellācijas sūdzības caurskatlšanas laikā. Neņemot to vērā, Tiesu palāta pielaidusi Vekseļlik. 3. p. 2. piez. pārkāpumu.
(Sen. CKD kopsēdes 1936. g:. 12. nov. spr. Nr. 37, Kleina mant. masas pr. 1. pr. II. Liepājas Savstarp. kreditbiedr.)
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Latvijas civillikums.
12,
Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas apsvērumam, uz
viņas spriedumā aprādīto datu pamata un aiz viņas paskaidrotiem iemesliem konstatējusi: a) ka prasītājas noguldījums, kuru
prasītāļas vīrs iemaksājis atbildētājai, esot pārskaitīts uz dzīvokļu kooperātīva „I." kontu prasītājas vīram uzcelto namu
samaksu segšanai, un b) ka šāda noguldījuma pārskaitīšana
notikusi uz prasītājas vīra rīkojuma pamata. Šādi Tiesu palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav
pārbaudāma kasācijas kārtībā. Pretēji prasītājas paskaidrojumiem viņas kasācijas sūdzībā, nav izšķirošas nozīmcs tam
apstāklim, kad tieši prasītājas vīrs devis rīkojumu noguldijumu pārskaitīt, — vai jau pie noguldījuma iemaksas vai arī vēlāk, jo no svara ir tikai tas, ka attiecīgs rīkojums ir bijis. Tiesu palāta arī pareizi atzinusi, ka prasītājas vīram bija tiesības dot rīkojumu noguldījuma pārskaitīšanai, jo neatkarīgi no
tā, vai prasītājas vīram bija no prasltājas dots attiecīgs uzdevums, vai nē, vīrs varēja disponēt par prasītājas noguldījumu
uz tām pārvaldīšanas tiesībām, kuras viņam pieder pēc likuma (CL 12. р.). Jautājums gan bfitu citādi izškirams, ja jau
pie noguldījuma iemaksas atbildētājai būtu zināms darīts, ka
noguldījums ir sievas atsevišķa manta, bet tas, pēc Tiesu palātas kasācijas kārtībā nepārbaudāma konstatējuma, neesot
bijis zināms atbildētājai. Tamdēļ arī pareizi aizrāda Tiesu
palāta, ka ja arī prasītājas vīrs butu pārkāpis sava uzdevuma
robežas, vai savas pārvaldīšanas tiesības, tad par to atbild
vienīgi prasītājas vīrs, bet ne atbildētāja. Ja nu noguldljums
bija likumīgā kārtībā pārskaitīts citas sabiedrības rīcībā, tad
Tiesu palāta varēja atzīt, ka atbildētājas pienākums nav to atmaksāt prasītājai.
(193Г. g. 29. janv. spr. Nr. 80, Freimanis pr. 1. pr. sab. „Imanta".)

Latvijas civīllikums.

286

13.

Prasītājs cēlis intervencijas prasību pret savu sievu Otiliju M. un pret atbildētāju M. par mantām, kas aprakstītas par
Otilijas M. parādu M-im prasītāja un tā sievas kopējā dzīves
vietā — prasītājam piederošās un viņa pārvaldībā atrodošās
lauku mājas. Ievērojot šādus lietas apstākļus, par kuriem strīdus nepastāv, prasītājs atsaucies uz CL 13. pantu un pieturējies
pie uzskata, ka īpašuma tieslbas uz strīdus mantām vipam ne~
esot sevišķi jāpierāda, jo prezumcija par vīra pārvaldībā esošo mantu piederību viņam — prasītājam — esot jāapgāž atbildētājiem, kuriem tamdēļ jāuzliek onus probandi par mantu piederību prasītāja sievai. Apgabaltiesa, nenoliedzot, ka strīdus
mantas atradušās prasītāja mājās un vifla pārvaldībā, — tomēr nav piekritusi prasītāja uzskatam un atzinusi CL 13. p.
par nepiemērojamu konkrētā Iietā, jo šajā pantā ejot runa vienīgi par strīdu laulāto starpā. Apgabaltiesas motīvi par šī
panta nepiemērojamību nav pareizi. Vispirms jāatzīmē, ka
CPN 1124. p. nepārprotami nosaka, ka v i s ā s p i e d z i ņ a s
1 i e t ā s pret vienu no laulātiem Vidzemē, Kurzeme un Zemgalē jāvadās no CL un zemnieku tieslbu noteikumiem par
mantiskām attiecībām starp laulātiem. Konstatējot, ka prasītājs un tā sieva padoti Kurzemes zemnieku likumam, kuram,
kā subsidiāras tiesības, piemērojami civ. lik. Šo likumu 13. p.
satur prezumciju par labu vīram, kāda prezumcija iedarbojas
arī pret III. personām, bet nevis vienīgi strīdos starp laulātiem (sal. Gasmann un Nolkcn, 101. Ip.; Sen. CKD 25/132).
Tādā kārtā apgabaltiesa savā spriedumā pielaidusi motīvēsanas nepareizlbu.
(1936. g, 16. decembj-a spr. Nr. 1273, Mucenieka pr. 1. pr. Mucenieks
iin Melderi.)

941.
Tiesu palata kopīpašuma dalīšanas kārtībā piešķīrusi Kuldīgas apr. Skrundas pag. „K.-B. Nr. 46" mājas ar zem. gr.
Nr. 5908 viena paša Jāoa R. īpašumā, uzliekot viņam par pienākumu 3 mēnešu laikā izmaksāt Ernestam R. un Ievai Gr.
katram Ls 4813, bet Ievai R. dot uzturu dabā, kas aizrādīts
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apgabaltiesas spriedumā un ко Jānis R. jau izsniedzis līdz šim
laikam. Taisot minēto dalīšanas spriedumu, Tiesu palāta atradusi, ka šī dalīšanas lieta uzskatāma ne par m a n t o j u m a
dalīšanas lietu, bet par k o p ī p a š u m a dalīšanas lietu un
sakarā ar to nav piešķīrusi Jānim R. „K.-B. Nr. 46" mājās atrodošās ekas bez atlīdzības.
Pretēji mirušā Jāņa R. mantojuma masas pilnvarnieka aizrādljumam viņa kasācijas sūdzībā, — Tiesu palāta savu augšā minēto viedokli pamatojusi uz zemes grāmatu reģistra izrakstu, pēc kura Ievai R. un Ievai Gr. ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz runā esošās nekustamās mantas vienu ideālo
ceturto dalu katrai u z 1914. g. 11. j ū n i j a i z p i r k š a n a s
а к t a p a m a t a, pie kam pēc minētā izpirkšanas akta „K.-B."
mājas viņas ieguvušas kopā ar Jāni un Ernestu R. no bij. Baltijas domēņu valdes par 3724 krievu cara rubļiem. Tas apstāklis vien, ka šis izpirkšanas akts prāvniekiem ticis izdots
uz kopīgo mantojuma tiesību pamata, neatspēko Tiesu palātas
slēdziena pareizību par to, ka konkrētā gadījumā tomēr lieta
grozās ap k o p ī p a š u m a , bet ne mantojuma dalīšanu, jo izpirkšanas akts izdots ne uz mirušā tēva Jura R. vārda, nedz
arī uz pēdējā mantojuma masas vārda, bet uz pašu prāvnieku
vārda un tamdēl arī par šās nekustamas mantas v а 1 d ī š а n a s p a m a t u saskaņā ar Not. nol. 321. p. 1. pktu zemes grāmatu reģistra otrā dalā atzīmētas ne mantojuma tiesības, bet
izpirkšanas akts, kā pilnīgi patstāvīgs iegūšanas akts, pie kam
atzīmēta arī pirkuma cena. Neatkarīgi no tā, kā pirmā, tā
arī otrā instancē nezināmā prombūtnē esošā Ernesta R. mantas aizgādnis paskaidrojis, ka pie mantojuma pieņemšanas
mantinieki kustamo mantu savā starpā esot izdalījuši, paliekot
koplpašumā attiecībā uz nekustamo mantu. Šo Ernesta R.
mantas aizgādņa apgalvojumu atbildētājs nav apstrīdējis. Tā
kā mantojuma dalīšana арцет v i s u mantojumu kā ū n i v e r s ā l s u k c e s i j u un pielaižama tikai vienu reizi (CL
2687. p. un Erdmann, System des Privatrechts, III. sej. 466. lp.
un Romiešu avotu 1, 20. § 4. Dig famil ercisc. (X, 2), uz kuru arī
atsaucas Erdmans: „Familiae erciscundae judicium amplius
quam semel agi non potest nisi causa cognita: quod si quadem
res indivisac relictae sunt, communi dividundo de his agi potest"), tad līdz ar to jauna ū n i v e r s ā 1 a m a n t о j u m a da-
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līšana nav iespējama. Ar to atkrīt visi mir, Jāņa R. mantojuma masas pilnvarnieka paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd Tiesu palātas sprieduma pareizību pēc
bīītlbas.
(1937. g. 27. janvāļ-a spr. Nr. 265, Rožkalnu I.)

1486.
Apgabaltiesa uz viņas spriedumā norādlto datu pamata,
sevišķi ņēmusi vērā nopratināto liecinieku liecības, ir konstatējusi, ka atbildētājs apņēmies samaksāt prasītājam parādu
Ls 200,— apmērā. Šā konstatējuma pareizību atbildētājs neapstrīd, bet paskaidro, ka viņš esot nodrošinājis savu parādu,
ieķīlājot prasītājam preces, kādēļ, pretēji apgabaltiesas slēdzienam, viņam esot tieslba atturēties no parāda samaksas līdz ieķīlāto preču atdošanai. Pēc CL 1414. p. ķīlu tiesības gan izbeidzas, kad dzēš saistību, kurai tās noder par nodrošinājumu,
bet ķīlas ņēmējam nav pienākuma atdot ķīlu atpakal, iekām
viņš nav pilnīgi apmierināts visos prasījumos, kuri ar to nodrošināti (CL 1486. р., Scn. CKD 35/1203). Tādēļ atzīstams par
' pareizu apgabaltiesas slēdziens, ka prasltājam ir tiesība prasīt
parāda samaksu, kaut arī vēl būtu pastāvējušas kādas ķīlu
tiesības.
(1937. g. 29. janv. spr. Nr. 316, KJaviņa pr. 1. pr. Sverdlovu.)

3213.

Tiesu palāta atzinusi par pareizu prasītāja aizstāveto versiju, pēc kuras atbildētājam ir pienākums atdot mājas atpakal
prasītājam pēc visu prasītāja kreditoru apmierināšanas, kas
implicite nozīmē arī dāvinašanas līguma atcelšanu, par kuru
runāts iesīidzības rakstā. Konstatējot tomēr, ka ar parādiem
prasītāja kreditoriem saprotami netikai parādi firmai Š., bet
arī parāds pašam atbildētājam, Tiesu palāta prasību atzinusi
par neapmierināmu, tādēļ, ka prasītājs nebija pienācīgā veidā
piedāvājis atbildētājas pusei parāda atmaksu. Prasītāja 1930.
g. 30. maijā icmaksāto naudas summu gan, pēc Tiesu palātas
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atzinuma, varētu uzskatīt par parāda ekvivalentu, jo šī parāda
summa būtu padota 1920. g. 18. marta resp. 1923. g. 17. marta
likumu noteikumiem. Bet šī summa, pēc Tiesu palātas ieskata,
eso't iemaksāta par vēlu (tikai 1930. g. 30. maijā, t. i. pēc praslbas celšanas), bet ar gatavības izteikšanu parādu nomaksāt,
ко prasītājs izteicis iesūdzības rakstā, nepietiekot, lai konstatētu pienācīgā kārtā izdarīto piedāvājumu, kuram esot jānotiek
piedāvājot dabā pašu izpildījuma objektu (CL 3514. р.), šinī gadljumā naudu, resp. kvlti par deponēto naudu. Šāda Tiesu palātas argumentācija atzīstama par nepareizu. Senāts abos
savos rīkojumos norādījis uz to, ka Tiesu palātai bija jāapsver
но CL 3213. panta viedokla tā apstākla nozīme, ka prasītājs jau
iesūdzības rakstā piedāvājis atbildētājam to naudas summu,
kas atbildētājam pienākas. Tomēr Tiesu palāta an savā jaunā
spriedumā nav apstājusies pie nupat minētā likuma, nenorādot
arī savā spriedumā motīvus, kuru dēļ šis likums n e b ū t u
piemērojams. CL 3213. p. attiecas uz gadījumu, kad cel prasību, lai izpilda pilnīgi abpusēju (gegenseitigen Vertrag) līgumu,
un nosaka, ka šādā gadījumā prasītājam vai nu j ā i z t e i с
g a t u v ī b a attiecīgi izpildīt līgumu ari no savas puses, vai
jripierāda, ka viņš to jau izdarījis; pretejā gadījumā pret viņu
var celt ierunu par līguma neizpildīšanu, ja vien pēc paša darījuma rakstura izpildīt vispirms nepienākas
atbildētāj a m. Pēc CL 3105. panta ar līgumu šuurākā nozīme '(parāda
līgumu), par kuru ir runa CL IV. grāmatā, jāsaprot tāds uz
savstarpēju vienošanos (gegenseitige Villenserklārung) dibināts vairāku personu gribu izteikums, kura mērķis ir nodibināt
prasījumu tiesības, t. i. tādas tiesības, uz kuru pamata vienai
personai — parādniekam — jāizdara par labu otrai — kreditoram — zināma darbība, kurai ir materiāla vērtība (CL 2907.
р.). Saskaņā ar CL 3106. p. pie parāda līguma būtības pieder
vienas personas apsolījums un tā pieņemšana no otras puses
— vienpusējs līgums vai savstarpējs katras puses apsolījums
(gegenseitiges Versprechen) un tā pieoemšana — divpusējs
vai vairākpusējs līgums (pēc likuma vācu teksta „zweiseitiger
oder g e g e n s e i t i g e r Schuldvertrag"). Ja nu CL 3213.
p. runā par pilnīgi abpusēja liguma izpildīšanu, tad tas paredz
taisni nupat minēto līgumu, pie kura būtības pieder savstarpējs katras puses apsolījums un tā pieņemšana. Bet šie ele-
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menti ietilpst arī strīdū esoša līgumā, jo saskauā ar Tiesu palātas konstatēto prāvnieku līguma saturu pravnieki bija vienojušies uz tādiem noteikumiem, pēc kuriem prasītājam bija jāsamaksā savs parāds atbildētājam, bet atbildētājam šādā gadījumā bija jānodod prasītājam atpakaļ mājas. Reiz nu tādā
kārtā prāvnieku starpā bija dots un pieņemts šāds savstarpējs
apsolījums, tad Tiesu palātai nebija pamata nepiemērot konkrētā gadljumā CL 3213. р., jo prasītājs šinī gadījumā taisni
prasa ar atbildētaju noslēgtā savstarpējā līguma izpildīšanu.
Bet, kā jau aizrādīts, pēc CL 3213. p. pietiek, ja prasītājs šādā
gadījumā i z t e i c g a t a v ī b u izpildlt līgumu, t. i. konkrētā gadījumā — samaksāt atbildētājam pienākošos naudu. Gan
pats par sevi saprotams, ka šim piedāvājumam jābūt pilnīgi
r e ā 1 a m. Tomēr atbildetājs šajā lietā nekad nav apšaubījis
prasītāja piedāvājuma reālitāti un to prasītājs arī faktiski pierādījis, iemaksājot prāvas gaitā tādu naudas summu, kas, pēc
pašas Tiesu palātas atzinuma, uzskatāraa par atbildētāja aizdotās summas ekvivalentu. Atzīstot tomer šādos apstākjos, ka
prasītājs nav pienācīgā vcidā picdāvājis atbildētājam parāda
atmaksu, Tiesu palāta pielaidusi motīvēsanas nepareizību un
CL 3213. p. pārkāpumu.
(1936. g. 18. decembra spr. Nr. 1839, R. Jansona pr. 1. pr. K. Jansoiia га. га.)

3474.

Pretēji atbildētājas pilnvarnieka domām, Johans Т., kas
prasījumu cedējis prasītājai, pats vairs nevar celt prasību par
šl prasījuma izpildīšanu. Saskaņā ar CL 3474. pantu — to
atzīst arī atbildētājas pilnvarnieks kasācijas sūdzībā — agrākais kreditprs zaudē tiesību celt prasību pret parādnieku, debitor'u cessus, starp citu, arī tad, ja cesionārs jau cēlis prasību pret parādnieku. Šajā gadījumā prasītāja, Johana T. cesionāre, celusi prasību pret parādnieci, atbildētāju, un tādēl, saskaņā ar jau minēto CL 3474. pantu, agrākais kreditors, Johans
Т., vairs nav atbildētājas kreditors un nevar celt pret viflu prasību par cedētā prasījuma izpildīšanu. Ar to sabriīk atbildētājas pilnvarnieka argumentācija, ka Johans T. šajā lietā neva-
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rcjis būt liecinieks, un atkrlt arī viņa atsaukšanās uz Sen. CKD
kops. 35/15.
(1936. g. 16. decembfa spr. Nr. 1916, Toše pr. 1. pr. Pilaju.)

4239.
Apgabaltiesa ir konstatējusi un prāvnieku starpā nav strīda par to, ka: 1) atbildētāja uzdevusi prasītājam sastādīt
„Rokas grāmatu sociālās apdrošināšanas darbiniekiem"; 2)
prasītājs šo uzdevumu izpildījis un atbildētāja prasītāja darbu
pieņēmusi un nodevusi iespiešanai valsts papīru spiestuvē; 3)
prāvnieku līguma noteikumi tikuši protokolēti; 4) pēc lietpratēju atzinuma prasltāja darba vērtība noteikta uz Ls 419,80.
Pamatodamās uz šiem konstatējumiem apgabaltiesa nākusi pie
slēdziena, ka starp prāvniekiem pastāv darbuzņēmuma llguma
attiecības (CL 4226. p.) un ka prasītājam ir tiesība prasīt no
atbildētājas atlīdzību (CL 4244. р.) по lietpratējiem noteiktā
apmērā. Pretēji atbildētājas kasācijas sūdzībā izteiktām domām, tas apstāklis, ka vēlāk atbildētājai radušies š ķ ē r š 1 i
„rokas grāmatas" izdošanai, neatsvabina viņu no pienākuma
samaksāt prasītājam par izpildīto pasūtījumu. Pēc CL 4237. р.,
4239. р. uzņērnējs vienmēr atbildlgs tikai vainas gadījumā un
tas principā nenes risku par casus (Sen. CKD 35/192). Tādēļ
apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājam tiesība
prasīt samaksu p i l n ā a p m ē r ā . Aizrādot, ka prāvnieku
līguma noteikumi tikuši protokolēti, apgabaltiesa taisni izteikusi, ka ar to ir izpildīts lik. par autora tiesībām 8. p. (LCL
6958. p.) noteikums par līguma rakstisko formu. Vispār no minētā likuma neizriet, ka rakstiskās formas neievērošanas gadījumā autors zaudētu tiesības prasīt norunāto samaksu.
(1936. g. 2?. nov. spr. Nr. 1675, Eichvalda px. 1. pr. Latvijas slimo

ļcasu sav-bu.)
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531.
1) Apgabaltiesa uz viņas spriedumā aprādīto datu pamata
konstatējusi: a) ka strīdus zemes gabals atradies prasītājas
faktiskā valdījumā un b) ka prasītājas valdījumu par strīdus
zemes gabalu esot traucējuši atbildētāji, patvalīgi pārcelot sētu
un uzbūvējot šķūņa dalu uz strīdus zemes gabala. Šādi tiesas
konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā. No minētiem konstatējumiem un LCL
531. p. apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka prasība ir apmierināma. Tas vien, ka škūnis uzcelts ar pilsētas valdes atJauju un piekrišanu, vēl nemaz nepierāda, ka šķīiņa uzcelšana
nebūtu uzskatāma par atbildētāja patvaļīgu rīcību pret prasītāju, jo izņemt zemi no prasītājas valdījuma un nodot to atbildētājam varēja tikai l i k u m ī g a v a r a , t.i. tādas personas, kas uz to pilnvarotas. Šai gadījumā pilsētas pašvaldība,
resp. viņas mērnieks vai būvtechniķis nav uzskatāmi par tādām
amatpersonām, kurām būtu tiesība izņemt zemi no vienas personas valdījuma un nodot to otras personas valdījumā. Viņi
var gan savu kompetenču robežās norādīt vietu, kur ceļams
šķūnis saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem, vai arī norādīt
attiecīgas zemes robežas, bet ar to viņi neizšķir prāvnieku strīdu par zemes gabala valdījumu; šis pēdējais piekrlt tiesas izškiršanai. Apgabaltiesa savā spriedumā sīki paskaidro, kāpēc
nav nozīmes tam apstāklim, ka gan prasītāja, gan arī atbildētāji
nav pilnīgi zemes īpašnieki, bet tikai dzimtsnomnieki. Šos apgabaltiesas apsvērumus, kas vien jau attaisno viņas slēdzienu,
neatspēko atbildētājas D. paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzlbā. Šai ziņā apgabaltiesa pareizi aizrāda, ka arī Latgalē prasībās par traucēta valdījuma atjaunošanu ir svarīgi noskaidrot,
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ka strīdus zemes gabals pirms prasības celšanas ir atradies
l>rasītāja faktiskā valdījumā un ka šādu valdījumu atbildētājs
patvaļīgi traucējis (sal. CKD 21/102). Nav pareizs kasācijas
sīīdzības iesniedzējas aizrādījums, it kā prasītājs savas tiesības uz traucēta valdījuma atjaunošanu dibinātu uz ieilgumu
(icsēdējumu), jo uz to prasītāja nav aizrādījusi ne iesūdzības
rakstā, nedz arī tālākā prāvas gaitā abās instances. Apgabaltiesa varēja nerēķināties ar prof. Šeršeņeviča izteiktām domām
(Učebņik russk. gražd. prava, IX. izd., 345. lp.) jautājumā par
to, vai dzimtsnomniekiem ir tiesība uz posesoru prasību vai nē.
Ja arī Šeršeņevičs ir nācis pie negātīva slēdziena šai jautājumā,
tad tomēr pats Šeršeņevičs turpat atzīst, ka viņa domas nesaskan ar valdošo uzskatu literātūrā šai jautājumā. Turpretim
Kr. Senāts atzinis (75/122 un cit), ka posesora prasība pieder
pat p a g a i d u v a l d ī t ā j a m , kādēl šādas tiesības jo vairāk pieder dzimtsnomas valdītājam. Nepareizs ir kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādījums, it kā Isačenko savos kommentāros „Mirovoi sud" 241. lp. būtu aizrādījis, ka dzimtsnomnieki
nevarētu viens pret otru celt posesoru prasību, jo minētā vietā
sen. Isačenko, atsaucoties uz Senāta praksi, vienīgi aizrāda,
ka posesora praslba nepieder rentnickam pret īpašnieku un
vienam rentniekam pret otru rentnieku, ja zemi abiem rentniekiem izrentējis viens īpašnicks. Par tādu gadījumu tomēr
konkrētā lietā nav runas. •
(1936. g. 1S. decembļ-a spr. Nr. 1963,
diaudzes pr. 1. pr. Desjatnikovu un c.)

Daugavpils

vecticībnieku

2) No Apgabaltiesas konstatējumiem viņa varēja secināt,
ka atbildētājs ir traucējis prasītājam norādīto zemes gabalu
valdījumu un tamdēļ tiesa varēja šo prasību par traucēta valdījuma atjaunošanu apmierināt un piespriest arī no atbildētāja tos
zaudējumus, kurus viņš ar savu rīcību bija nodarījis prasītājām. Nepareizs ir atbildētāja uzskats, ka prasītājas, kā zemes
lldzīpašnieces, nevarēja pret viņu kā līdzīpašnieku celt posesorisku prasību. Šai gadījumā uz prāvnieku vienošanās pamata
prasītāju vienīgā faktiskā valdījumā un lietojumā bija nodoti
aprādītie zemes gabali. Ar savu patvalīgu rlcību atbildētājs
ir traucējis prasītājas un tās nav varējušas izmantot savas tieslbas im tamdēl ticši ar posesorisku prasību viņas varēja pa-
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nākt savu tiesību atjaunojumu, ja vien nebija notecējis CPN
37. p. 1. pktā paredzētais termiņš. Arī Krievijas senāts savā
slki motīvētā spriedumā Kostmeckas lietā (84/92) ir aizrādījis,
ka pec LCL noteikumiem kopīpašnieks pret savu līdzīpašnieku
yar celt posesorisku prasību. Pretēji atbildētāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzības 4. pktā, apgabaltiesa varēja piespriest prasītājam visus tos zaudējumus, kas prasītājam cēlušies no tā, ka atbildētājs patvaļīgi nebija pieļāvis izmantot prasītājām visu viņam nodalīto zemes gabalu, bet ne tikai 3/7 dalas
no šiem zaudējumiem — šais dalās prasītājām ir īpašuma tiesības — tamdēl, ka ar aprādīto zemes gabalu nodošanu vienīgi
prasītāju rlcībā, vienīgi viņām piederēja ienākumi по šīs zemes
un ja nu prasītājs ar savu rlcību neļāva viņām ienākumus saņemt, tad viņš atbild par nodarītiem zaudējumiem.
(1936. g. 18. clecembļa spr. Nr. 1917. Molnieks un с pr. 1. pr. Cakulu.)

574.

Prasītāja pamato savu prasību uz to, 1) ka mir. Al. bijis
parādā krāj-aizdevu sabiedrībai pēc vekseļa Ls 780,— 2) ka
viņš pat vairāk par šo summu samaksājis sabiedrībai dažādās
summās un termioos; 3) ka sabiedrība vekseli tomēr nav atdevusi, bet gan to iekīlājusi Latvijas bankā (Rēzcknes nodalā);
4) ka sabiedrība no mir. Al. saņemtās summas Latvijas bankā
nav iemaksājusi; 5) ka Latvijas banka, nesaņemot samaksu
no mir. Al., cēlusi prasību pret viņu un indosantu pēc minētā
vekseļa, vēršot piedziņu uz Al. kustamo mantu. Micrtiesnesis
praslbu apmierinājis. Apgabaltiesa prasību atraidījusi kā
prickšlaicīgu uz tā pamata, ka Latvijas banka parādu vel nav
piedzinusi, jo prasītājai zaudējums vēl neesot nodarīts.
Prasītājas kasācijas sūdzība pclna ievērību.
Tagadējā prasība nav celta kā regresa prasība un arī ne
kā zaudējumu prasība, bet gan kā condictio indebiti. Al. samaksājis parāda summu sabicdrībai pārliecībā, ka tā ir attiecīgā kreditore, t. i. īstā vekseļturētāja, un sabiedrība, saņemot
maksājumu, arī uzstājusies par vekseļturētāju. Ja nu izrādījies, ka sabiedrība tomēr nav bijusi tajā momentā īstā vekseļturētāja, jo vekselis bijis ieķīlāts Latvijas bankā, kas, nesaņe-
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inol но sabiedrības apmierinājumu, savukārt reālizējusi savas
К11 u uēmējas-kreditores tiesības un pieprasījusi vekseļsummu
no vekseļdevēja, Al. Tā tad izrādās, ka tagadējā prasltāja
•.anmksājusi vekselsummu neattiecīgam kreditoram, t. i. sal'icclrībai, kurai nebija tiesības saņemt parāda summu un patuMI to sine causa un kurai tāpēc jāatmaksā prasītājai nelikunngi saņemtā summa. Atbildētāja nelikuraīgi iedzīvojusies uz
prasītājas rēķina un tāpēc atbildētājai saņemtā summa jāatinaksā cietušam (sk. Šeršeņevičs, Učebņik russk. gražd. prava,
11. izd. 2. sēj. 53. § III, 257. lp.). Par tagadējās prasības pfiekšlaicību nevar būt runas. Lai pamatotu prasību, pictiek pierādlt, ka sabiedrībai nav bijis tiesības saņemt parādu samaksu,
ka vckseļa īstā turētāja bijusi Latvijas banka un ka taisni
v i и а uzstājusies kā vekselturētāja un, kā tāda, jau cēlusi
vckselprasību un uzsākusi piedziņu.
(1936. g. 16. decembra spr. Nr. 1904, Aleksadrova m. m. pr. 1. pr.
Būltinovae kr.-aizd. s-bas konkursa niasu.)

1649. piezKā izskaidrojis Senāts (CKD 29/878), vietējai pilsētai par
labu no prasījumu dokumentiem ņemamas divējāda veida nodcvas: 1) nodeva zīmognodevas apmērā — no parāda aktiem
un līgumiem, ко taisa („soveršajemich") notāri un kas uzrādāmi
viniem apliecināšanai vai protestam, izņemot tos, kas ierakstāmi zemes grāmatās (Notār. nolik. 201., 202., 203. р.); 2) nodeva
x
\ifo apmērā — no ieķīlāšanas aktiem uz nekustamu mantu,
iesniedzot tos piedzīšanai (LCL 1649. p. piez.). Ar 1934. g. 12.
septembra Noteikumu (Lkr. 240) Notār. nol. 201. p. tika papildināts ar šādu piezīmi: „Šajā nodalā minētā nodeva nav nemama no aktiem, kurus slēdz vai iesniedz piedzīšanai vai jau agrāk iesniegusi piedzīšanai Latvijas banka, Valsts zemes banka
vai Latvijas hipotēku banka. Samaksātā nodeva nav atmaksājama".
Tādā kārtā, Noteikumi atsvabina minētās bankas no nodevas no aktiem, kurus minētās bankas 1) slēdz, 2) iesniedz,
vai iesniegušas piedzīšanai.
Nodeva no aktiem, kurus bankas s 1 ē d z, ir paredzēta
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Notār. nolik. 201.—203. p. Nodeva no aktiem, kurus bankas
i e s n i e d z p i e d z ī š a n a i , ir paredzēta L. C. L. 1649. p.
piezīmē.
Tāpēc minētās bankas, to starpā arī sūdzētāja šajā lietā,
Latvijas banka, uz norādītā, 1934. g. 12. septembra Noteikuma
pamata, ir atsvabināta no nodevas, kas līdz tam bija ņemama
no aktiem, ко Latvijas banka iesniedza piedzīšanai. Tā tad
1934. g. 12. septembra Noteikumi d а 1 ā, kurā viņi nosaka, ka
Not. nol. 3. nodaļā (par nodevām no notāriāliem akticm pēc
viņu noslēgšanas vietas), it sevišķi tai nodaļā ievietotā 201.
pantā, minētā nodeva nav ņemama no aktiem, ко „s 1 ē d z . . .
Latvijas banka"..., patiesi papildina taisni Not. nol. 201. p.
un t i k a i šo 201. р., kā pareizi aizrādīts citēto Noteikumu
ievadā. Bet savā t ā 1 ā к ā t e к s t ā, kurā paredzēta nodeva „no aktiem, к о . . . i e s n i e d z piedzīšanai vai jau agrāk
iesniegusi piedzīšanai Latvijas banka ...", 1934. g. 12. septembfa Noteikumi jau nekādi nevar „papildināt Not. nol. 201. р.,
jo 201. p. taisni par nodevām, kas ņemamas no aktiem, ко
„ i e s n i e d z p i e d z ī š a n a i vai jau a g r ā k i e s n i e g u s i Latvijas banka" . . . n e m a z n e r u n ā, bet par tiem
runā vienīgi LCL 1649. p. 1. piez.. 1934. g. 18. janvāra Noteikumi (Lkr. 26) runāja vienīgi par Valsts zemes banku un Latvijas hipotēku banku, tā tad ne par Latvijas banku, un tādā
kārtā vēl nebija atsvabinājusi Latvijas banku no LCL 1649. p.
piez. minētā „nodokļa" (domāts: nodevas), kas ņemams no
ieķīlājumu rakstiem, kurus Valsts zemes banka un Latvijas
hipotēku banka „jau agrāk iesniegusi piedzīšanai". Salīdzinot
1934. g. 18. janvāra Noteikumus ar 1934. g. 12. septembra Notcikumicm, jāatzīmē, ka pēdējic Noteikumi savā t ā 1 ā к ā
t e к s t ā (sk. augšā) pēc satura pilnlgi identiski ar 18. janvāra
Noteikumiem. Ja nu 18. janvāra Noteikumi izdoti kā LCL
1649. p. piezīmes pārgrozījums, tad pats par scvi saprotams,
ka arī 12. septembfa noteikumi savā minētā t ā l ā k ā t e k s t ā
(sk. augšā) tāpat bija domāti taisni tikai kā tā paša LCL 1649.
p. piez. „pārgrozījumi". Tāpat pilnīgi dabīgi, ka 18. janvāra
Noteikumos savukārt nav aizrādījuma, ka tiem bīītu jāpapildina
Notār. nol. 201. р., jo viņi (pretēji 12. septembra Noteikumu
pirmajai daļai: sk. augšā) n e r u n ā par nodevu (nodokli),
kas ņemama no aktiem, ко „slēdz" minētās bankas. 12. sep-
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irmhra Notcikumi bija nepieciešami tāpēc, ka: 1) 18. janvāra
Nolciluimos nebija minēta Latvijas banka, un 2) ka 18. janvāra
Notelkumos nebija minēti akti, ко „slēdz" Valsts zemes banka un
l .iivijashipotēku banka. Gan 12.septembra Noteikumos nebija
viijadzības, attiecībā uz Valsts zemes banku un Latvijas hipoiikn banku, atkārtoti runāt par aktiem, ко šādas divas bankas
„iesniedz vai iesniegušas" piedzīšanai, jo šādu normu paredzēja jau 18. janvāra Noteikumi. Tikko izteiktā tekstu analize
pierāda, ka 12. septembra noteikumu ievadvārdiem jāpieiet ar
iizmanību un tam nav jāpiešķir izšķiroša nozīme. Ja nu 1934.
g. 12. septembra Noteikumi atsvabina tajos minētās bankas no
nodevas arī aktus, ко viņas iesniedz p i e d z ī š a n a i , tad
viuas ir atsvabinātas netikvien no Not. nol. 201.—203. p. paredzētās nodevas, bet arī по г1*% nodevas, kas no aktiem jāmak8ā, iesniedzot tos piedzīšanai (Sen. CKD 35/876).
Aiz norādītiem iemesliem Senāts atrod, ka Tiesu palāta,
ncatzīstot Latvijas banku par atsvabināmu no 1U% nodevas iesnicdzot obligāciju piedzīšanai, pārkāpusi 1934. g. 12. septembra Noteikumus (Lkr. 240).
(1937. g. 27. janvāja spr. Nr. 76, Latvijas bankas pr. 1. pr. Pavlovsku.)
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32.
Apgabaltiesa prasību par paaugstinātas īres samaksu, sākot ar 1935. g. 1. augustu, atraidījusi aiz tā iemesla, ka izīrētāju
uzrakstu uz īres kvīts nevarot uzskatīt par īres līguma grozīšanu, bet tas esot uzskatāms par agrāka īres līguma uzteikšanu
un priekšlikumu noslēgt jaunu Ires līgumu; tomēr īrnieks jauniem īres līguma noteikumiem neesot piekritis, jo viņš 1. augustā piedāvājis izīrētājam agrāko īres maksu. Tamdēļ starp
partiem neesot notikusi vienoŠanās par cenu (īres apmēru) un
tāpēc izīrētājs gan varot prasīt pēc 1. augusta īrnieka izlikšanu,
bet nevarot prasīt paaugstinātu īres maksu. Šāds apgabaltiesas uzskats nav atzīstams par pareizu. Tā īres maksa, kuru
pieprasījis izīrētājs pēc pirmā augusta, bija likumīga īres maksa, jo nams, kurā atrodas strīdus dzīvoklis, nav padots īres
maksas normēšanai. Saskaņā ar lik. par telpu Iri 32. p. 10. pkt.
izīrētājam ir tiesība prasīt īres līguma atcelšanu un īrnieka jzHkšanu, jo namos, kas uzskaitīti š'i likuma 1. panta piezīmē,
telpu īrnieks atsakās maksāt i z ī r ē t ā j a n o t e i k t o ī r e s
m a k s u . No šāda likuma noteikuma izriet, ka izīrētājs šais
gadījumos var paaugstināt Ires maksu pēc sava ieskata pēc
likumiska vai līgumiska termiņa notecējuma un ka īrniekam
šis paaugstinājums ir saistošs, jo citadi izīrētājs var prasīt viņa
izlikšanu. Tādā kārtā likums aprādītā kārtībā noteikto īres
maksu uzskata par 1 i к u m ī g u. Bet ja tas tā un ja izīrētājs
pat var prasīt īrnieka izlikšanu likumlgas īres naudas nesamaksāšanas dēļ, tad jo vairāk viņam ir tiesība aprobežoties ar likumīgas, t. i. aprādītā kārtība izīrētāja noteiktas īres maksas pieprasīšanu, neizlietojot viņam ar likumu piešķirtās p 1 a š ā к ā s
t i e s ī b a s , t. i. neprasot īres līguma atcelšanu un īrnieka
izlikšanu. Saņemot 1935. g. 1. jūlijā izīrētāja paziņojumu, ka
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sakot ar 1. augustu par dzīvokli būs jāmaksā Ls 55,— mēnesī,
iigrāko Ls 50,— vietā, īrniekam bija jārēķinās ar to, ka likuniigā īres maksa, sākot ar 1. augustu, ir Ls 55,— mēnesī. Tamild nākot pie slēdziena, ka prasītājam konkrētā lietā būtu tiesība vienīgi prasīt īrnieka izlikšanu, apgabaltiesa ir pārkāpusi
CiFN 181. un 196. p.
(1936. g. 30. oktčbļ-a/2?. novembra spr. Nr. 1510, Zeibota pr. 1. p r .
! Icllcrn.)

37.

Prasītājs cēlis pie miertiesneša, pēc v i s p ā r ē j ā s v i e t ē j ā s piekritības, Lik. par telpu īri 37. p. paredzēto prasību
par Ires maksas normēšanu par laiku no 1931. g. 1. jīīlija līdz
31. decembrim, uz tā pamata, ka īres nauda par pēdejo pusgadu līdz 1931. g. 31. decembrim, kad īres līgums izbeidzies,
ncatbilst lik. par telpu īri paredzētam apmēram. Miertiesnesis
lietu izbeidzis. Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības prasītāja
blakus sūdzību uz tā pamata, ka īrcs līgums izbeidzies jau
pirms prasības celšanas, ka ar to izbeigušās arī kontrahentu
ļres attiecības, ka tāpēc īres nauda nav vairs noteicama pēc
37. p. un ka, neatkarīgi no tā, īres priekšmets bijis netikai viesnīcas telpas kā tādas, bet gan kopā ar restorānu, kādēļ šādām
tclpām īres likums vispār necsot piemerojams, un ka prasības
summa bijusi jānoteic pēc pilnas īrcs summas, kuras apmēru
prasītājs apstrīd savā tagadējā praslbā, un ka saskaņā ar 1934.
g. 7. septembra pārgrozījumicm likumā par telpu īri (Lkr. 231)
īres likums attiecībā uz 1. р. „с" pktā minētām telpām (to starpā arī veikala telpām) ticis atcelts.
Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību.
Gala slēdziena ziņā, apgabaltiesa pareizi atrod, ka tagadējā prasība nav apmierināma jau tāpec vien, ka īres priekšmcts bijušas netikvien viesnīcas, bet līdz ar to arī restorāna
telpas, t. i. īres priekšmets bijis tirdznieclbas veikala telpas,
kas sakarā ar lik. par telpu īri 1. р. „с" pkta un 37. p. 2. pkta
atcelšanu ar 1934. g. 7. septembra likumu vairs nav padotas
likumam par telpu īri. Ja šis pēdējais 1934. g. 7. scptembra
likums piemērojams pat jau iesāktām, bet līdz šā likuma spēka
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nākšanai galīgi neizspriestām lietām (pārējas noteikumu 1. р.),
t a d jo m a z ā k īres likums ir piemērojams prasībām, kas
celtas jau p ē с 1934. g. 7. septembra likuina spēkā stāšanās.
Tāpēc tagadējā prasība, kas celta tikai 1936. g., izspriežama
nevis pēc vecā likuma par telpu īri, bet pēc vispārējiem CL
notcikumiem. CL nckādu „normu" īres naudas maksājumiem
neparedz. Prasītājs savā kasācijas sūdzībā jautā, kādi tad
noteikumi būtu piemērojami, ja īres attiecībām nebūtu piemērojams Likums par telpu īri. Šis jautājums taču izšķirams loti
vienkārši: Ja nevar vairs prasīt, lai „normētu" īres maksu
veikaliem, tad var prasīt īres maksas samazināšanu vai paaugstināšanu tikai izņēmuma gadljumā, piem., ja būtu laesio enormis pazīmes un priekšnoteikumi. Prasītājs tomēr neapgalvo,
ka lietā būtu, piem., laesio enormis pazlmes un priekšnoteikumi.
(1936. g. 16. decembļa spr. Nr. 1867, Bērziņa pr. 1. pr. Blanken-

šteinu un cit.)
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1. (U
1) Apgabaltiesa, atzīstot, ka uz nodoklu nolikuma 47. panta
pamata dotais galvojums nodibina nodokļu departamentam par
l.ibu prasljumu, kuram likums piešķīris neapstrīdamības rakBturu, izbeigusi lietu nepiekritlbas dēļ. Pēc parciza prasītājas
pilnvarnieka aizrādījuma kasācijas sūdzībā, šajā gadījumā bija
piemērojama nevis nodokļu nolikuma pirmā nodaļa 1935. g.
redakcijā (Lkr. 35/164), resp. nodoklu nolikuma 47. pants, bet
gan 1928. g. redakcijā ar vēlākiem grozījumiem, jo galvojums
dots 1934. g. 16. jūnijā. Šajā redakcijā par nodokļa samaksas
nodrošināšanu ar ķīlu vai galviniekiera runāja nodoklu nolikuma 46. pants, kurš gan šajā jautājumā pēc būtības ar 1935. g.
likumu nav grozīts. Pretēji apgabaltiesas domām, partu starpā
|)astāvējušas taisni civīlticsiskas attiecības, proti: galvojums
pēc CL 4505. un turpmakiem pantiem, un nav tāda likuma, kas
prasījumam, kuru šis galvojums nodibinājis par labu nodoklu
dcpartamentam, piešķīris neapstrldamības raksturu. Taisni
otrādi, partu strīds, kas pamatojas uz šo galvojumu, ir strids
par civlltiesībām un tādēļ, ievērojot GPN 1. pantu, šī strīda izškiršana pickrīt civīltiesai. Senāts ir jau paskaidrojis (Sen.
OKD 36/291), ka publiski-tiesiskas attiecības starp fisku nodokiu depar'tamenta personā un privātām personām nodibinājās tikai tad, ja pēdējās ir nodoklu tiešie maksātāji. Šajā gadījumā prasītāja nav nodokļu tiešā maksātāja, ar kuru fiskam būtu nodibinājušās publiski-tiesiskas
attiecības, bet gan atbildētāja kontrahents civīltiesiskā
darījumā, kam eventuāli jāatbild uz šī darījuma parnata. Aiz
norādītiem icmcsliem apgabaltiesa, izbeidzot šo lictu nepiekrilības dēļ, pārkāpusi CPN 1. p.
(193?. p. 28. janv. spr. Nr. 313, a. s. ,,Delka ; ' pr. 1. pr. Latv. valsti,
l'inanču min. nodok|u dep-ta personā.)
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2) Prasītājs pamato savu prasību uz to, ka viņš prasības
rakstā norādīto laiku kalpojis uz atbildētājas zcmessmēla kā
sargs uz brīva līguma pamata ar algu pēc XX. kat. 1. рак. —
Ls 84 mēnesī, pie kam atbildētāja viņam neesot atlīdzinājusi
par virsstundu darbu. Prasītājs tādā veidā pamato savu prasību uz viņa publiskā dienesta attiecībām ar Finanču m-ju, pret
kuru arī vērsta viņa praslba. Preteji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam valsts civīldienestā skaitās ne tikai
stata darbinieki, bet arl valsts civīldienesta lik. 5. p. 2. pkta
„c" minētie brīva līguma darbinieki; prasītājs neapgalvo, ka
šī panta piemērošanas priekšnoteikumi konkrētā gadījumā nebūtu konstatējami . Nav nozīmes arī tam apstāklim, ka prasītājs
no 1934. g. 1. sept. līdz 1934. g. 1. dec. bijis sarga pagaidu vietas izpildītājs, jo valsts civīldienesta likums attiecas arl uz vietas pagaidu izpildltājiem, izņemot 111. pantā paredzētos gadījumos, par kura piemērošanu prasītājs nerunā (valsts civīldien.
lik. 5. p". 2. pkt. „a" un „b"). Pēc CPN 1. p. civīltiesai piekrīt
tikai strīdi par civīltiesībām, bet ne par publiski-tiesiskām attieclbām. Tamdēļ prasība, kufa izrict no prasītāja dienesta attiecībām pret valsti un vērsta uz viņa tiesību izvešanu pret
valsti, pamatojas uz publiskām tiesībām un apspricžama tikai
pec publiskām tiesībām, bet nepickrit civīltiesai (Sen. CKD
34/2582, kopsēdcs 36/16). Senāts tādēļ atrod, ka apgabaltiesa,
atstājot bez ievērības prasītāja blakus sīīdzību par miertiesneša lēmumu, ar kuru lieta izbeigta nepiekritības dēļ, nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā norādītos likumus un ka tādēļ kasācijas sīidzība atraidāma.
(1936. g. 27. nov. spr. Nr. 1630, Lapsas pr. 1. pr. Fjn. Min. Jiīrn.
depart.)

6. (4.).
Pretēji prasītāja paskaidrojumiem vioa kasācijas sūdzībā,
Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka šī lieta izbeidzama tāpēc, ka
prasība nav celta pret visiem nepieciešamiem atbildētājiem.
Lūdzot atcelt L. mājas pirkuma-pārdevuma līgumu, kas noslēgts starp atbildetāju Jūliusu S. un Rīgas pilsētu, prasītājam
šāda prasība bija jāvērš pret līguma otro kontrahentu, Rīgas

—
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pllsētu. Šajā lietā tieši ir nepieciešama Rlgas pilsētas līdzdalib.i tāpēc, ka pēc juridisko attiecību dabas ir izslegta iespēja
Uzsķatīt ticsisko attiecību (pirkuma-pārdevuma līgums) par
p istāvošu vienam līdzdalībniekam un nepastāvošu otram (Sen.
CKD 35/168). Atrodot, ka prasība nav celta pret visiern nepleciešamiem atbildētājiem, Tiesu palāta vareja atzīt, ka šī
lieta izbeidzama uz CPN 6. p.
(1937. g. 25. febr. spr. Nr. 111, Siliņa pr. 1. pr. Sfliņu.)

60. (48.).
Apgabaltiesas konstatējuma pareizību, ka miertiesneša
1936. g. 19. fcbruāra tiesas sēdes protokolā ierakstīts atbildēlajn pilnvarojums zv. adv. J. K. vest lietu, neminot par pilnvarojumu iesniegt pārsūdzības vai vest lietu otrā instancē, atbildētāji kasācijas sūdzībā neapstrid. Apgabaltiesa, atzlstot tādu
pilnvarojumu par nepietiekošu apellācijas sūdzlbas iesniegšanai, rīkojusies saskaņā ar CPN 60. pantu, kurš nosaka, ka starp
citu arī pilnvarniekam dotā tiesība iesniegt apellācijas sūdzību
licši jānorāda pilnvarā, jo pretējā gadljumā pilnvarnieks nav
ii/.istams par pilnvarotu apellācijas sūdzības icsniegšanai (sal.
arī Sen. CKD 34/192). Atbildētāju norādītais Sen. CKD 30/1044
nz šo gadījumu nav attiecināms, jo lietā, kurā dots tas Senāta
spriedums, parts bija pilnvarojis advokātu vest lietu a b ā s
i īi s t а п с ē s, kas šajā gadījumā, pēc atbildētāju neapstrīdētā apgabaltiesas konstatējuma, nebija noticis. Pretēji atbildētāju domām, apgabaltiesai bija taisni pienākums atstāt apellācijas sūdzību bez caurskatīšanas, ja viņa bija konstatējusi, ka
atbildētāju pilnvarniekam, kas apellācijas sūdzību parakstījis,
nebija pilnvarojuma iesniegt atbildētāju vārdā tādu sūdzību,
kaut arī miertiesnesis so sūdzību bija pieņēmis un virzījis uz
apgabaltiesu, nepārbaudot vai nepareizi pārbaudot pilnvarnieka tiesības. Pilnvarojuma trūkumu nevar atzīt par izlabotu ar apstākļi, ja tas arī būtu pierādīts, ka paši atbildētāji
viņu pilnvarnieka parakstlto apellācijas sīīdzību nodevuši miertiesncsim, uz kādu apstākli atbildētāji atsaucas kasācijas sūdzībā, jo parakstījis apellācijas sūdzlbu taču pilnvarnieks, bet
nevis atbildētāji, bet pilnvarnicka tiesības to darīt bija nokār-
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tojamas pēc CPN 60. panta, bet nevis kaut kādā citā veidā.
Miertiesneša pienākuins, saņernot no atbildētājiem apellācijas
sfidzību, nebija tulīt pic saņemšanas aizrādīt atbildētājiem, ka
vii.iicm la jāparaksta personīgi, ja uz apellācijas sūdzlbas jau
atradās cits paraksts, jo pašiem atbildētājicm vajadzēja zināt,
каш sūdzība bija japaraksta un vai sūdzības parakstī.tājs bijis
pilnvarots to darīt. Miertiesneša pienākums gan bija pirms
apellācijas sūdzības virzīšanas uz apgabaltiesu pārbaudīt pilnvarnieka pilnvarojumu, bet, ja viņš to nebija darījis, tad šī iemesla dēļ tomēr nevar atzīt, ka apellācijas sīīdzība iesnicgta
uz pietiekošas pilnvaras pamata.
(1937. g. 28. janv. spr.-Nr. 372, Ķēniņš pr. 1. pr. Fišeriem.)

106. (821.).
Par nepamatotu atzīstams prasītājas uzskats, ka apgabaltiesai uz CPN 106. p. pamata bija jāaizrāda prasītājai, ka prasība pēc ticsas ieskata nav pierādīta ar liecinieka A. lieclbu.
Prasītāja apzinājusies savu picnākumu pierādīt aizdevumu
faktu, kas izriet, starp citu, arī no tā, ka viņa uzdevusi apgabaltiesā par to vēl otru liecinieci. Tādos apstāklos prasītāja ne
var pārmest apgabaltiesai neaizrādīšanu uz pierādāmiem apstākliem, jo CPN 106. p. paredz tikai, ka tiesa aizrāda uz nenoskaidrotiem apstākjiem, par kuriem pieradījumi nav iesniegti,
bet neuzliek tiesai pienākumu pieprasīt papildus picrādījumus
par tādiem apstākļiem, kuru pierādīšanu pats prāvnicks atzinis par nepieciešamu un par kuricm viņš jau ir uzdevis pierādījumus.
(1936. g. 17. decembļa spr. Nr. 1264, Mirkšs pr. 1. pr. lcviiju.)

226. <161\).
Saskaņā ar vekscļu likumu 3. p. 2. piezīmi veksela izrakstīšanas datums jāuzraksta vai jāuzspiež uz katras zīmogmarkas; saskaņā ar tā paša Likuma 14. pantu akts, kas neapmierina
kaut arī vienu no 3.—5., 9.—11. un 13. pantā norādītiem prasījumiem, nav uzskatāms par vekseli. Arī Latvijas Senāts savā

305

Civīlprocesa nolikums..

ipriedumā 25/191, atsaucoties uz Rīk. par zīmognodevu 63. р.,
ii/iuis, ka vekseļiem vispār gan nav vekseltiesiska spēka, ja
ii« izrakstīti, neievērojot noteikumus par zīmognodevu (Veklellik. 3. p. un tā 1., 3. piezīme, 14. р., rīk. par zīmognodevu
II. p. 1. pkt., 63. р.). Šajā gadījumā pretēji minētam vekseļu
likiiinu noteikumam uz dokumenta, kas iesniegts piespiedu izpiklisaiias kārtībā pēc aktiem, abas 40 sant. zīmogmarkas dzēsi;is ar vienu kopēju dzēšanas datumu, kamdēļ arī minētais doIviiincnts uz veksellik. 14. p. pamata par vekseli nav uzskatāms
iin piespiedu izpildīšana pēc tā nav pielaižama. Kasācijas sūdzībā minētie Senāta CKD 32,729 un 31/720 nav piemērojami
6ajā gadījumā, kur ir runa par vekseļlik. 3. p. 2. piezīmes noteikuma par datuma uzrakstīšanu uz k a t r a s z ī m o g ni а г к а s neievērošanu.
(1937. g. 27. janvāļ-a spr. Nr. 314, „Latvijas kredltbankas - ' pr. 1. pr.
Zagaru un c.)

231. (1614., 1807".)
A. S. „Latvijas kreditbanka", kas stājusies maksāšanas
grīltībās nonākušās Rīgas komercbankas vietā, iesniegusi piespiedu izpildīšanas kārtībā protestētu vekseli, izdotu no Movša
Mi. „Brāļiem M.", kuri taisījuši blanko pārvedi, un lūgusi piedzīt vekseļa kapitālsummu Ls 210 ar °/c un izdevumiem solidāri
110 vekseldevēja Movša Mi. un Izraēla, Nauma un Tzaka M., kas
tirgojas zem.firmas „Brāli M.".
Miertiesnesis piespiedu izpildīšanas kārtībā nospriedis:
piedzīt minēto summu ar % un izdevumiem solidāri no Movša
M. un Firmas „Brāli M.", aizrādot savā rezolūcijas uzrakstā,
ka piespiedu izpildīšana pielaižama tikai pret tām personām,
kuras neapšaubāmi redzamas no paša dokumenta. Apgabaltiesa atstājusi a. s. „Latvijas kreditbanka" blakus sūdzību bez
ievērlbas, atrodot 1) ka picspiedu izpildīšanu pēc protestētā
vekseļa varētu pielaist tikai pret tām personām, kuru
vekseļtiesiskā atbildība izriet no paša veksela; 2) ka
no firmas „Brāļi M., Rēzeknē" uzraksta uz strīdus vekseļa neesot redzams, ka šls firmas īpašnieki būtu Izaks,
Naums un Izraēlis M., 3) un ka, piespiedu izpildīšanu
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pielaižot, tiesai neesot pienākums pārbaudīt pēc citiem dokumenticm, kādas personas skaitoties par vekseli parakstījušās
firmas īpašniekiem. A. s. „Latvijas kreditbanka" kasācijas
sūdzība pelna ievērību. Saskaņā ar OPN 231. p. piespiedu izpildīšana pēc aktiem pielaižama pēc protestēta veksela — pret
v i s ā m p a r to a t b i l d ī g ā m
personām.
Miertiesnesis konkrētā gadījumā nospriedis piedzīt vekseļa summu
no f i r m a s „Brāli M.", bet f i r m a ir tikai tirgotāja tirdznieciskais vārds (Nahrungs- vai Handelsname, sal. prof. Dr.
Aug. Lēbera tirdzniecības tiesību pārskatu 46. lp. un Sen. CKD
spr. 1920. g. Nr. 481), pie kam firmas nesējs var bīīt j u r i d i s k a vai f i z i s k a persona. Šajā gadījumā firma „Brāļi
M." ietilpst atklāto tirdzniccības sabiedrību grupā. Atklātai
tirdzn. sabiedrībai gan nav juridiskas personas rakstura, tomēr
viņai ir partu spēja (CKD 30/505; 28/799; 29/1028; 23/156). Tāpēc pats par sevi iespējams prasību cclt taisni pret atklāto
sabiedrību kā tādu. Konkiētā gadījumā prasītāja cēlusi prasību pret atklātiem sabiedrības biedriem ar aizrādījumu, ka
viņi sastāda atklāto tirdzn. sabiedrību. Tāds prasības formulējums pilnīgi pielaižams; ar to prasītāja panāk, ka viņa var
piedziņu vērst kā pret atklātu tirdznieclbas sabiedrības mantu,
tā arī pret tās sabiedrības biedricm personīgi. Kā izriet no
klātpieliktās Nodoklu inspektora apliecības, koloniālu un tabakas preču tirgotava Rēzeknē по 1927. g. līdz 1931. g. beigām
skaitījusies uz brālu I z r a ē l a , N a u m a un ī z a k a M.
v ā r d i e m ; bez tam veksela protesta aktā notārs atzīmējis,
ka firma „Brāli M." viņam, notāram, 1935. g. 6. jūnijā esot
iesniegusi paziņojumu, kurā vini N a u m a , I z a k a un I z r a ē l a M. v ā r d ā pazinojuši, ka minētais vekselis atzīstams
par bezvērtīgu. Pretēji miertiesneša un apgabaltiesas aizrādījumam, likumā nckur nav aizlieguma papildus saistlbas dokumentam iesniegt tiesai apliecību par to, kas ir atbildētājas
firmas īpasnieks. Konkrētā gadījumā, kur p a š ā p r 0 t e s t а а к t ā, kas vienmēr iesniedzams piespiedu izpildīšanas
kārtībā (CPN 233. р.), tieši norādīts t ka firmas „Brāļi M." īpašnieki i r N a u m s , ī z a k s un I z r a ē l i s M. — miertiesnesim
nebija pietiekoša pamata piespriest vekseļa summu no firma's
„Brāli M.", kura nav juridiska persona, neaizrādot šās firmas
īpašniekus: N a u m u , I z a k u un I z r a ē l i M., kuri paši
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firmas „Brāli M." vārdā apstrīdējuši tā paša protestētā vekseļa nozīmi un atzīmēti veksela protesta aktā. Tādēl arī ар
ка baltiesas lēmums, kurā apgabaltiesa pievienojusies miertleslieŠa ieskatam un ar kuru apgabaltiesa aiz tiem pašiem iemesliem atstājusi a. s. „Latvijas kreditbanka" blakus sūdzību
bcz ievērības, atzīstams par nepareizu, jo šinī lēmumā apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepilnību un nepareizību sakarā
ar ko apgabaltiesas lēmums nav atstājams spēkā.
(1937. g. 27. janv. spr. Nr. 304, a. s. „Latvijas kreditbanka" pr. 1. pr.
Milliiori un Miclielsoniem.)

2652.
CPN 265.1-—4- p. (1935. g. red.) izšķir 2 gadījumu grupas,
kad pārsūdzības termiņi ir atjaunojami, proti: 1) kad no parta
gribas neatkarīgu apstākļu dēl termiņi nokavēti (2651. р.), un
2) sprieduma neizgatavošana 2 nedēļu laikā no rezolūcijas pasludināšanas (2652. p. 1. d).
1) Pirmajā gadījumā lūgums par termiņa atjaunošanu jālesniedz 2 nedelu Iaikā, skaitot no tās dienas, kad izbeidzas
parsīķlzības termiņš (2651. р.).
2) Otrā gadījumā liīgums par termiņa atjaunošanu jāiesniedz 7 dienu laikā, skaitot no tās dienas, kad izbeidzas pārsiīdzības termiņš (2652. p. 3. d.). Ja tiesa atjauno pārsūdzības
tcrmiou, tad apellācijas stidzība jāiesniedz 2 ncdēlu laikā, skailot no atjaunošanas lēmuma dienas, vai no sprieduma noraksta saņemšanas dicnas, atkarībā no tā, kas noticis agrāk
(2654. р.). Likums nenosaka, ka termiņa atjaunošanas lēmuniam jānotiek zināmā laikā pēc atjaunošanas lūguma iesniegšanas. Partam atjauno pārsūdzības termiņu tikai tad, ja tas
3 dienu laikā no rezolūcijas pasludināšanas lūdzis spricduma
norakstu un spriedums nav izgatavots 2 nedēlu laikā no rezolūcijas pasludināšanas (2652. p. l.d.).
Runā esošā gadījumā apgabalticsas kā otrās instances
spricduma rezolūcija tikusi pasludināta 1935. g. 9. novembrī.
Tā tad, normāli, apellācijas termiņs notecējis 9. decembrī. Sūdzētājs lūdzis sprieduma norakstu 9. novembrī. Spriedumam
bija jābūt izgatavotam 23. novembrī, bet faktiski tas līdz pār-
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sūdzības termiņa notecējumam netika izgatavots. Lūgums par
termiņa atjaunošanu bija jāiesniedz 16. decembrī (nevis 23.
decembrī, kā maldīgi domā miertiesnesis savā 1936. g. 31. marta lēmumā, izejot, kā liekas, по 2651. panta, kurpretim bija jāpiemēro 2652. p. 3. d.). Sūdzētājs savu termiņa atjaunošanas
lūgumu tomēr iesniedzis, kā to konstatējis miertiesnesis, tikai
18. decembrī, kā tas redzams arī по atzīmes uz paša lūguma,
kas gan no paša lūdzēja datēts ar 14. decembri, bet izškivošs
ir nevis datums, ко parts atzīmē uz sava līīguma, bet gan lūguma iesniegšanas datums (GPN 948., 951. р.).
Tāpēc vien jau, ka sūdzētājs savu līīgumu par termiņa atjaunošanu icsniedzis pēc 2652. p. 3. d. parcdzētā 7 dienu termiņa, viņa lūgums bija jāatstāj bez ievērības.
(1936. g. 16./21. decembļ-a spr. Nr. 1870, Voronoviča pr. 1. pr. 0.šri.)

290. (193.).
Pretēji atbildētāja aizrādījumam viņa kasācijas sūdzībā,
no tā apstākļa vien, ka apspriedes istabā atradies arī tiesnesis
A. A., kas piedalījies p i r m ā a p g a b a l t i e s a s
spried u m a t a i s ī š a n ā , — nemaz neizriet, ka šis tiesnesis
tiešām būtu piedalījies, iztiesājot to pašu lietu no jauna. Kā
no 1936. g. 21. februāra apgabaltiesas sēdes protokola, tā arī
no apgabaltiesas rezolūcijas redzams, neviens no agrākiem
tiesnešiem, kas taisījuši pirmo 1934. g. 27. sept. / 4. oktobra
spriedurnu, nav piedalījies, izspriežot lietu no jauna.
(1936. g. 18. decembļ-a spr. Nr. 1912, Vegeru pr. 1. pr. Katoevu.)

303. (2007.).

Senāts, ņemot vērā: ka miertiesneša lēmums jautājumā
par mazturības apliecības izsniegšanu lietas vešanai vispārējās
tiesu iestādēs nav pārsūdzams (Kr. Sen. CKD spr. 04/82,
36/1866); ka tāpēc miertiesnesim bijis likumīgs pamats nepieņemt apellācijas sūdzību; ka tāpat arī apgabalticsai bijis likumīgs pamats sūdzētāja blakus sūdzību par miertiesneša lēmumu atstāt bez ievērības, atrod, ka tāpēc sūdzētāja kasācijas
sīīdzība kā nepamatota atraidāma.
(1936. g. 16. decembra spr. Nr. 1874, Kadiķa 1.)
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435. (332.).

Prefēji prasītāju paskaidrojumiem viqu kasācijas sūdzībā,
I lesu palāta nebija spiesta dot prasītājiem termiņu, lai viņi
inlii rakstiskā veidā iesniegt prasības petītuma grozljumu
v;ii noteiktāk foimulēt prasības petītumu, jo CPN 435. р., uz
kiim atsaucas kasācijas sūdzības iesnicdzēji, nemaz ncparedz
i.ulu kārtlbu. Ja prasītāji vēlējās grozīt savu prasības petīiniini vai to noteiktāk formulēt, tad viņiem to vajadzēja darīt
rakstiski, iesniedzot Tiesu palātā līdz sēdci vai arī pašā sēdes
dienā attiecīgo līīgumu ar prasības petltuma pārgrozījumu, bet
riesu palāta nekādā ziņā nebija spiesta lietas caurlūkošanu atllkt, lai dotu iespēju iesniegt prasības petītuma grozījumu rakBtiskā veidā. Tas.vien, ka atbildētāja „iclaidusics sacīkstēs"
bez ierunām pret prasības grozījumu, konkrētā gadljumā nepierāda, ka atbildētāja tādam grozījumam būtu piekritusi, jo
IKI ļ)rasītāju puscs prasības petītuma grozījums vai notciktāks
lormulējums nebija Tiesu palātā pieteikts ne rakstiski, ncdz
;uī mutiski, kadēļ atbildētājai, nezinot grozījumu saturu, pat
ncbija icspejams to apstrīdēt.
(1936. g. 18. decembya spr. Nr. 959, Francmai,ui pr. 1. pr.
luterāņn clraudzi.)

Dobeles

460. (369.).
Pretēji atbildētājas kasācijas sūdzībā izteiktām domām,
;ipgabaltiesa nav pārkāpusi un arī nevarēja pārkāpt OPN 460.
р., jo konkrētā gadījumā, kur apgabaltiesa rīkojusies kā miertiesnešu otrā instance, šis likuma pants nav piemērojams.
(1937. g. 29. janv. spr. Nr. 559, Bričkas pr. 1. pr. a. s. „Rīgas vilnas
niaiiiifaktūru".)

499. (411.).
Aizrādot uz liecinieku liecību neobjektīvitāti, Tiesu palāta
savu uzskatu motlvē vienlgi ar liecinieku draudzīgām, resp.
radnieciskām atticcībām ar prasītāja ģimeni. Šāds motīvējums nav atzīstams par parcizu, jo no tā izriet, ka pēc palātas
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domām, minētās attiecībās esošas personas vispār un nekad
nevaretu nodot objektīvas lieclbas. Bet ja tas tā bīītu, tad likumdevējs nebūtu atcēlis liecinieku atstatījuma institūtu. Ar
to, protams, nav teikts, ka tiesa nedrīkstētu ņemt vērā minētās
attieclbas, apspriežot liecinieku lieclbas no t i с a m ī b a s
viedokļa; to Tiesu palāta konkrētā gadījumā tomēr nav darījusi.
(1937. g. 29. janv. spr. Nr. 56, Sikatera pr. 1. pr. Dzelzceļu virsv.)

808. (706.).

Atbildētājs miertiesneša spriedumu nav pārsūdzējis, bet,
sakarā ar prasītājas apcllācijas sūdzības iesniegšanu, apgabaltiesa pārgrozljusi miertiesneša spriedumu. Apgabaltiesa, starp
citu, grozījusi miertiesneša spriedumu tanī daļā, ar kuru miertiesnesis piespriedis abu bērniem par labu uztura naudu p а
Ls 25,— m ē n e s l k a t r a m no 1934. g. 5. n о v e m b г а
11 d z 1935. g. 10. о к t о b r i m, pie kam samazinājusi bērnu
uztura naudu pēc aprēķina Ls 10,— mēnesī par laiku, sākot ar
1934. g. 1. martu līdz 1935. g. 7. augustam. Pārgrozot tādā
veidā miertiesneša spriedumu, apgabaltiesa nav oēmusi vērā,
ka atbildētājs nav pārsūdzējis miertiesneša spriedumu, kamdēļ
arī apellātores (prasītājas) stāvoklis, pārsūdzot spriedumu zaudētā dalā, nevarēja pasliktināties (reformatio in pejus), kaut
otrā instance arī nāktu pie slēdziena, ka tā dala, kas taisīta
apellātorara par labu un no pretējās puses (konkrētā gadījumā
no atbildētāja) nav pārsūdzēta, ir nepareiza. Šī nepārsīidzētā
sprieduma daja, kaut tā arī būtu nepareiza, uz GPN 6., 808. un
885. p. pamata tomēr stājas likumīga spēkā (sal. arī Vaskovskis,
Učebņik gr. processa, 1917. g., 276. lp.; Engelman, Kurs russk.
gr. sud., 391. lp.; Bukovskis, Civīlprocesa mācības grāmata,
458. lp., un Kr. Sen. CKD spr. 1872. g. Nr. 1152; 1880. g. Nr.
271, Nr. 1152; 1882. g. Nr. 66). Neuemot to vērā, apgabaltiesa pielaidusi motīvu ncpareizību, pārkāpjot arī CPN 6. un
808. p.
(1936. g. 27. novcmbra spr. Nr. 1642, Igenbergs pr. 1. pr. Igenbergu.)
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891. (778.).

Prasītāja bija cēlusi prasību CPN 239. panta kārtībā par
niiis atsvabināšanu no samaksas pec obligācijas ar uzrakstu
plespiedu izpildīšanas kārtībā. Apgabaltiesa ar savu 1933. g..
12. janvāra spriedumu prasību apmierināja, noliekot sprieduma
Kallgā veidā izgatavošanu uz 1933. g. 25. janvāri. 1933. g.
15. fcbruārī apgabaltiesa saņēma atbildētājas pilnvarnicka 10iiiiui, kuram bija klātpieliktas apellācijas un kasācijas sūdzības par apgabaltiesas 1933. g. 12. janvāra spriedumu. Šajā
lOgumā atbildētājas pilnvarnieks bija aizrādījis, ka viņš ir ne/niašanā par to, kādā kārtībā apgabaltiesas spriedums pār■ ndzams, kādēl viņš lūdza apgabaltiesu gadījumā, ja viria vir/iiu kasācijas sūdzību tālāk uz Senātu, atstāt apellācijas sūdzību pagaidām bez kustības. Apgabaltiesa ar savu 1933. g.
k'imimu atzinusi, ka viņas spriedums pārsūdzams kasācijas
kārtībā, kādēl viņa nolēma apellācijas sūdzību izsniegt atbildētājas pilnvarniekam atpakaļ, bet apgabaltiesas priekšsēdēlajs ar savu 1933. g. 22. marta Iēmumu nolēma kasācijas sīīdzībai dot tālāku virzicnu. Senāts. atzīstot, ka apgabaltiesas
Spriedums bija pārsūdzams apellācijas kārtībā, 1935. g. 25. janvārl nolēma atbildētājas pilnvarnieka kasācijas sūdzību atstāt
bcz caurlūkošanas. Vēl pirms Senāta sprieduma došanas šajā
lictā, proti 1934. g. 9. aprīll, atbildētājas pilnvarnieks bija iesniedzis savā laikā atpakajizsniegto apellācijas sūdzību, ar
kādu lūgumu vioš lūdza apgabaltiesu dot šai apellācijas sūdzībai virzienu, aizrādot, ka tā savā laikā bijusi iesniegta likumīgā termiņā, bet gadijumā, ja apgabaltiesa neatzītu to par
iesniegtu termiņā, atjaunot viņam termiņu apellācijas sūdzības
icsniegšanai. Apgabaltiesa lūgumu atstājusi bez ievērības, bet
Tiesu palāta atjaunojusi atbildētājai apellācijas termiņu. Par
Tiesu palātas lēmumu prasītājas pilnvarnicks iesniedzis kasācijas sūdzību. Senāts ir jau paskaidrojis (Sen. CKD 35/620),
ka otrās instances lēmums par pārsūdzības termiņa atjaunošanu pārsūdzams kasācijas kārtībā. Prasltājas pilnvarnieks
kasācijas sūdzībā atzīst, ka apgabaltiesa pieņēmusi un virzījusi uz Senātu atbildētājas pilnvarnieka iesniegto kasācijas sūdzību, uz kādu apstākli, starp citu, atsaucas arī Tiesu palāta
savā lēmumā. Bet taisni šis apstāklis bija par iemeslu, kādēļ
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apgabaltiesa izsniedza atpakaļ atbildētājai termiņā icsniegto
apellācijas sūdzību, un arī par šķērsli atbildētājai pārsūdzēt
apgabaltiesas lēmumu, jo apgabaltiesa taču kasācijas sūdzību
bija pieņēmusi, atzīstot, ka viņas lēmums pārsūdzams kasācijas kārtībā. Vispārīgi Tiesu palātas slēdziens, ka atbildētāja
nav vainojama apcllācijas termiņa nokavēšanā, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Ar to
atkrīt apcerējumi kasācijas sūdzībā, ar kurit:m prasītājas pilnvarnieks apstrīd šī slēdziena pareizību pēc būtības, pic kam
Tiesu palāta nemaz nebija spiesta īpaši apstāties pie katra viņa
paskaidrojuma. Jautājumā par to, no kāda laika skaitārns termiņš lūguma iesniegšanai par apellācijas terniiņa atjaunošanu,
atzīmējams, ka apgabaltiesa, kā tas jau minēts, bija atzinusi,
ka viyas spriedums pārsīīdzams kasācijas kārtībā, un sakarā
ar to pieņēmusi un virzījusi atbildētājas pilnvarnieka kasācijas
sūdzību. Ar to tiesa bija atzinusi, ka apellācijas kārtība un līdz
ar to arī apellācijas termiņš attiecībā uz viņas spriedumu nemaz nepastāvēja. Tikai pēc tam, kad Senāts atstājis atbildētājas pilnvarnieka kasācijas sūdzību bez caurskatlšanas, atzlstot līdz ar to par nepareizu apgabaltiesas lēmuniā izteikto
viedokli, ka viņas spriedums pārsūdzams kasācijas kārtībā,
šajā lietā noskaidrojās, ka apgabaltiesas spriedums bija
pārsīīdzams apcllācijas kārtībā, un tikai tad nodibinājās atbildētājai iespēja icsniegt apellācijas sūdzību, resp.
lūgumu par apellācijas termiņa atjaunošanu. Tādēļ šajā
konkrētā gadījumā, ievērojot tā īpatnējos apstāklus, kad
tiesa bija atzinusi, ka viuas spricdums pārsūdzams kasācijas kārtlbā, un bija pieņēmusi kasācijas sīīdzību uii virzīj'usi
to Senātam, termiņš lūguma iesniegšanai par apellācijas termiņa atjaunošanu varēja sākties tikai 1935. g. 25. janvārī, kad,
pēc Tiesu palātas konstatējuma, dots Senāta spriedums šajā
lietā. Bet tā kā atbildētāja, pēc Ticsu palātas atzinuma, šo lūgumu bija icsniegusi jau pirms šī termiņa, tad tas atzīstams
par iesniegtu termiņā. Ar to atkrīt kasācijas sfidzības 2. pkts.
Kas attiecas uz kasācijas sūdzības 3. pktu, tad tas atzīstams
par nepamatotu aiz tā iemesla, ka jautājums par apcllācijas
termiņa atjaunošanu lūkots cauri instanču kārtībā un tikai par
Tiesu palātas, kā otrās instances, lēmumu iesniegta kasācijās
sūdzlba Senātam. Šāda kasācijas sīīdzība pirms tam ncbija
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in idz iesniegta, nedz arī no Senāta noraidīta, kādēļ atkrīt pralltājas pilnvarnieka atsaukšanās uz CPN 925. pantu. Aiz norādītiem iemesliem Senāts atzīst, ka Tiesu palāta nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā uzrādītos likumus un ka tādēļ kasācijas
lOdzība atraidāma.
(1937. g. 28. janv. spr. Nr. 19, Ozols pr. ]. pr. I. Lielsesavas krāj-aizd.

lob.)

928. (811.).
'Pretēji atbildētājas domām, Tiesu palātai bija pilnīgs ра
ит ts jautājumu par tiesāšanas izdevumiem izšķirt patstāvīgi,
|o viua nav saistlta ar iepriekšējo Tiesu palātas spriedumu (sk.
01'N 928. р.). Atcelot pirmo Tiesu palātas spricdumu attiei ;is dalās, Senāts par tiesāšanas izdevumiem gan nav izteii les. Bet pats par sevi saprotams, ka līdz ar Tiesu palātas
Bprieduma atcelšanu, kaut arī ne visumā, zaudē savu speku arī
ii sprieduma dala, kurā tiesa sadalījusi starp partiem tiesānnas izdevumus. Tāpec Tiesu palāta, izspriežot lietu no jauna
IIи pieturoties pie Senāta dotiem aizrādījumiem, piespriežot
prasītājiera daudz lielāku summu, varēja piespriest prasītājiem
\ ien tiesāšanas izdevumus par abām instancēm, spriedumā aprādītā apmērā. Jautājums par izdevumu apmēru, tiesai sadalot tos starp partiem, nav kasācijas kārtībā pārbaudāms.
(1937. g. 27. janvāia spr. Nr. 21, Kroma un Rabinoviča pr. 1. pr.

Dzelzceļu virsv.)

1019. (893.).
Prasītāja apstrīd Ticsu palātas sprieduma parcizību no
tā viedokla: a) ka nav pareizs Ticsu palātas atzinums, ka
laulātais, kas atzīts par vainīgu l a u l ī b a s š ķ i r š a n a s
lietā, it kā automatiski atzīstams par vainīgu arī pirms laulības šķiršanas nodibinātā a t š ķ i r t ā d z ī v ē ; b)ka jautājumā par uztura tiesībām atšķirtā dzīvē līdz laulības šķiršanai
tiesai, neatkarīgi no vainas jautājuma laulības šķiršanas lietā,
patstāvīgi jāpārbauda laulāto vaina atšķirtā dzīvē, jo laulība
var būt šķirta uz pamata, kuram nav sakara ar atšķirtas dzī-
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ves iemesliem; c) ka tādēl Tiesu palāta nepareizi atteikusies
nopratināt viņas lieciniekus, kuriem bija jānoskaidro arī viņas
vlra vaina atšķirtā dzīvē.

r

Prasītājas kasācijas sūdzība nav ievērojama.
Kā redzams no lietas, partu laulība kā pirmā, tā otrā instancē šķirta uz lik. par laulību 44. p. pamata, konstatējot, ka
sieva launprātīgi atstājusi vīru, pie kam šim konstatējumam
pamatā bija tas pats incidents 1930. g. rudenī, kad sieva pret
vīra gribu aizbrauca pie kāda J., uz kādu incidentu prasītāja
atsaucas arī šajā alimentu lietā, kā uz atšķirtas dzīves sākumu. Tādā kārtā, taisni laulāto atšķirtā dzīve un tās iemesli
bija par tiesas izmeklēšanas un diskusijas priekšmetu laulības
šķiršanas prāvā, un ja tanī lietā tiesa konstatējusi vienīgi sievas vainu atšķirtā dzīvē, kvalificējot to par ļaunprātīgu vīra
atstāšanu, tad gan var pacelties jautājums par šāda vainas fiksējuma svarīgu nozīmi arī priekš konkrētās alimentu prāvas,
kurā tiesai jāapspriež tās pašas atšķirtās dzīves iemesli. ApgabaUiesa, korislalējot, ka prāvnieku laulība šķirta tās pašas
aizbraukšanas dēl pie J., uz kuru prasītāja, kā atšķirtas dzīves
iesākumu, atsaucas šajā lietā, nākusi pie atzinuma, ka atšķirtā
dzīvē vainojama vienīgi prasītāja, pie kam savu atzinumu dibina arī uz jau minēto spriedumu laulības šķiršanas lietā.
Tiesu palāta ir solidārizējusies ar apgabaltiesas spriedumu, atzīstot to par pareizu. Tiesai nevar ņemt tiesību dibināt savus
atzinumus arī uz lietā iesniegtā sprieduma un tanī izdarītiem
apstākļu apsvērumiem un novērtējumiem. Atrodot, ka tanī
lietā partu atšķirtas dzīves iemesli ir pietiekoši novērtēti un
prasltāja atzīta' par vienīgi vainīgo atšķirtā dzīvē, tiesa varēja
atrast par lieku pratināt prasītājas uzdotos lieciniekus. Tā tad
taisni tādēl, ka partu laulības šķiršanas lieta un alimentu lieta
dibinās uz viena un tā paša pamata, proti, laulāto atšķirtās
dzlves, kurā vainojama vienīgi pate prasītāja, Tiesu palāta —
gala slēdzienā — varēja atrast, ka vainas jautājums sakarā ar
laulības šķiršanas prāvas rezultātiem vairs nav īpaši pārspriežams (sal. arī Sen. CKD spr. 36/1535).
(1957. g. 28. janv. spr. Nr. 54.)
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1222. (1078.).

Pretēji prasītāja aizrādījumam viņa kasācijas sūdzībā —
ucs nauda, kas pienākas izīrētājam, var būt likuma par telpu
III 34. pantā paredzētā gadījumā samaksāta ne tikai pašam
i/nctājam vai īres valdes depozitā, bet arī tiesu izpildītājam,
j;i pēdējais šajā Hekā CPN 1222. p. paredzētā kārtībā uzlicis
Brestu uz īres naudu, kas īrniekam jāmaksā izīrētājam. Tas
fiepārprotami izriet no CPN 729. p. satura, uz kuru atsaucas
OPN 1222. pants.
(1936. g. 18. decembļ-a spr. Nr. 1678, Šulca pr. 1. pr. Kuršinski.)

1307. (1874.).
Kā no lietas redzams, Jānim L. 1935. g. 29. martā izdota
I Eeslietu ministrijas atlauja iegūt publiskā izsolē nekustamu
uiaiitu uz laukiem, ar atzīmi, ka atļauja derīga 3 mēnešu laikā.
Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam — minēlais 3 mēnešti atļaujas derīguma termiņš noteikts, lai persona,
kllfai dota minētā Tieslietu ministrijas atlauja, i z l i e t o t u
Во a t ļ a u j u p a r e d z ē t ā 1 a i к ā, t. i., lai viļja to iesnicgtu atticcīgā tiesas iestādē 3 mēnešu laikā no atļaujas izdošanas dienas. Jautājums, kad apgabaltiesa taisīs adjūdikāCljas lēmumu šajā jautājumā, atzīstams par irrelevantu, jo ja
niiiietā atlaujā ir noteikts speciāls 3 'mēnešu laiks — tad Šis
laiks, acīm redzot, noteikts tai personai atļaujas izlietošanai,
Kurai apliecība dota, bet nemaz ne, lai tiesa, noliekot lietu uz
BSdi adjīidikācijas lēmuma taisīšanai, ievērotu šo 3 mēnešu terniii.ui. Tiesa ir pilnīgi patstāvīga un neatkarīga no administrātlvām iestādēm un tamdēļ viņai neviena iestāde, ncdz prāvnicks vai lūdzējs nevar noteikt laiku tiesas sēdes nolikšanai.
Bet ja, kā to apgalvo kasācijas sūdzības iesniedzējs, — adjūdlkācijas lēmums bīītu taisāms Tieslietu ministrijas atlaujā pandzctā termiņa robežās, tad tas nozīmētu, ka personai, kurai
Izdota Tieslietu ministrijas atļauja, daudzos gadījumos nebūtu
lespējams izlietot minēto atlauju, jo, kā jau augšā aizrādīts, tiesas sēdes nolikšana nemaz neatkarājas no šās personas gribas,
bet tikai no apgabaltiesas priekšsēdētāja.
(1936. g. 18! decembja spr. Nr. 1657, Vīksnes nek. Ipaš.. pārdoš. 1.)
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1316. (1880.).
Lictā nav strīdus par to, ka hipotēkāram kreditoram Mozusam L. bez ticslietu ministra atļaujas nav bijusi tiesība
i e g ū t runā esošo nekustamo mantu. Bet no tā — pretēji
sīidzētāja domām — vēl neizriet, ka L. tieslietu ministra atlauja bīltu jāiesniedz tikai jau līdz ar pietcikumu p a t u r ē t
nckustamo mantu, jo paturēšanas tiesību pieteikums vēl nenozīmē tiešu Iūgumu apstiprināt nekustamo maiitu uz paturēšanas tieslbu pamata. Sakarā ar šo tad apgabaltiesa, atrodot, ka lūdzējam tiesība paturēt nekustamo mantu izsoles nenotikšanas dēļ (CPN 1316. р.), arl runā esošā gadījumā, savā
1934. g. 8. oktobra lēmumā likusi līīdzējam priekšā iemaksāt
pirkšanas cenu un nodokļus, kā arī iesniegt ticslietu ministra
atļauju. Ja nu paturēšanas tiesības tikušas atzītas lūdzējam
Mozusam L. ar tiesas lēmumu, tad nav šķēršlu, ka tas savu
prasījumu, t. i. savas kreditora tiesības, kas ietver sevī arl
paturēšanas tiesības, nodotu tālāk citai personai (sķ. CKD
35/426). Nododot šādas tiesības tālāk, L. pārnesis uz cesionāru taisni šādas, ar CPN 1316. p. vinam nodrošinātas paturēšanas tiesības, ktiru sastāvā nemaz neiciet p u b 1 i s к u
tiesību rakstura ticsība, kas izrietētu no administrātīvas iestādes izdodamas atļaujas i e g f i t nekustamo mantu; tieslba
saņemt atlauju по Tieslietu ministrijas vispār nav civīltiesiskas
cesijas ceļā tālāk nododama. Tāpēc, ja arī L. būtu tikusi izdota atlauja jau paturēšanas pieteikuma laikā, tad tomēr šāda
atlauja vai no tās izrietošas tiesības nekad ncbīitu pārgājušas
uz to personu, kurai L. cedējis savas paturēšanas ticsības, un
cesionāra picnākums katrā ziņā bīītu iegādāties по sevis attiecīgu atļauju sev pašain. Tā tad sūdzētāja norādltais princips: nemo plus juris in alium transferre potest, quam ipse
habet, nav picrnērojams runā esošā gadījumā, kur L. nodcvis
savam cesionāram, Albertam F., tikai savas tiesības, kuras L-im
atzinusi apgabaltiesa ar minēto 1934. g. 8. oktobra lēmumu.
Ja, kā Senāts atzinis (apv. sap. 1933. g. spricd. Nr. 3), izsolē
iegīītās tiesības.var kā tādas nodot tālāk ar cesij'u, tad tas pats
sakāms arī par nekustamas mantas paturēšanas tiesībām, un
proti, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai cedentarn tajā biidī, kad apgabaltiesa viuam atzinusi paturēšanas tiesības, bijusi va nē
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Hcslietu ministra atļauja, jo cedēt var arī suspensīvi tiosacītus
prasījumus (CL 3467. р.).
(1936. ģ. 28. oktobva spr. Nr. 810, Ozola пек. īpaš. pārdoš. I.)

1324. (1180.).
Šai lietā parādniece E. G. lūgusi atcclt, resp. atzīt par spēk,i neesošu viņai piederošas nekustamas mantas publisko \zsoli, kas notikusi 1936. g. 14. martā, aiz tā iemesla, ka tiesu
Izpildītājam ar apgabaltiesas 1933. g. 8. novembra lēmumu
bijis uzdots noturēt viuas īpašuma o t r o izsoli, jo pirmā izBole, kas notikusi Д933. g. 12. augustā, atzlta par nenotiktišu,
licl tiesu izpildītājs 1936. g. 14. martā noturējis tomer pirmo
i/soli, un arī sludinājumā V. Vēstnesī bijis aizrādīts, ka tiks
noturēta pirmā izsole. Apgabaltiesa un Ticsu palāta atstāju5as bcz ievērlbas parādnieccs E. G. sūdzības. Iesniegtā kaSācijas sfidzība ncpelna ievērību. Publisko izsoli var atzīt par
spēkā neesošu CPN 1324. p. paredzētos gadījumos. Ārpus šai
pantā aprādītiem gadījumiem izsoli var atzīt par spēkā neesošu tikai gadījumos, kurus Senāts izsmeļoši uzskaitījis sava
CKD kopsēdcs spriedumā 35/10. Konkrētā lictā nav konstatejams ncviens no aprādītiem izsoles atcclšanas icmcsliem, jo,
кa jau aizrādīts, par tādu sūdzētāja uzdod tikai to, ka о t г а s
Izsoles vietā noturēta p i r m ā izsole. Saskaņā ar jau teikto,
ši tiesu izpildltāja rīcības neparcizība, trūkstot attiecīgam li. kiinia noteikumam, nevar biit par pamatu izsoles atzīšanai par
spēkā neeso^u (sal. CKD 36/445). Ar to atkrīt visi sūdzētājas
paskaidrojumi, kuros viņa cenšas pierādīt, ka tiesu izpildītāja
pielaistā ncpareizība esot tik svarīga, ka pat apgabaltiesas
tiesnesim, kas uzraudzījis izsoles noturēšanu (CPN 1302. р.),
vajadzējis nepielaut noturēt izsoli. Kas atticcas uz sūdzētājas
aizrādījumu, ka vinai esot bijis svarīgi, lai tiesa atzītu tiesu
izpildītāja rīcību par ncpareizu ar sava lēmuma rezolūtīvo
daļu, tad šādu lēmumu par tiesu izpildltāja rlcības nepareizību
nc apgabaltiesa, nedz arl Tiesu palāta nevarēja taisīt, jo pati
sūdzētāja ne sūdzībā apgabaltiesai, ne blakus sfidzībā Tiesu
palātai nav lūgusi, lai ticsa atzītu tiesu izpildītāja rīcību par
nepareizu, bet ir liīgusi tiesu, lai tā atzīst 1936. g. 14. martā
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noturēto publisko izsoli par nederīgu, resp. spēkā neesošu un
to atcelt. Bez tam minētais parādnieces E. G. aizrādljums ir
pacelts pirmo reizi tikai kasācijas sūdzībā, kādēl tas saskanā
ar Tiesu iek. lik. 5. p. Senātā nebīītu pat apspriežams. Tiesu
palātas aizrādījurnam, ka sīīdzētāja neesot cietusi materiālus
zaudējumus по tiesu izpildītāja rīcības, noturot pirmo izsoli
otrās vietā, piešķirama tikai blakus motīva nozīme, kas nav
iespaidojusi lēmuma pareizību.
(1936. g. 25. novcmbra spr. Nr. 2219, GnJta nek. īpaš. pārdoš. ].)

1358. (1890.).
Apgabaltiesa ar savu 1934. g. 28. novembra lēmumu apstiprinājusi pārdoto nekustamu mantu kā piederošu KristapamNikolajam S. un sadalījusi ienemto naudu starp kreditoriem.
Apmierinot prioritāti baudošos prasījumus ļielākā apmērā, пе
ка tie ierakstīti izsoles lapā, apgabaltiesa apmierinājusi Latvijas hipotēku bankas prasījumu tikai nepilnā apmērā. Latvijas hipotēku banka par šo apgabaltiesas lēmumu iesniegusi
Tiesu palātai blakus sīīdzību, kurā lūdz apgabaltiesas lēmumu
atcelt dalā, attiecībā uz naudas sadalīšanu. Tiesu palāta blakus sūdzību atstājusi bez ievērības. Lictā nav strīda par to,
ka visi tie prasījumi, kurus apgabaltiesa apmierināj'usi pirms
Latvijas hipotēku bankas prasījuma, ir priekšrocību baudoši
prasījumi. Latvijas hipotēku bankai, ja tā atrada, ka noturot
izsoli pielaisti kādi pārkāpumi, tad viņai likumā paredzētā laikā
bija jāiesniedz attiecīga sūdzība, ко viņa nav darījusi. Tādos
apstākjos, ja izsolē nav sasolīta tāda summa, kas nesedz visus
prioritāti baudošos prasījumus un arī Latvijas hipotēku bankas
prasījumu, pēdējai nav nekāda likumīga pamata prasīt vinas
prasījuma apmierināšanu pilnā apmērā uz citu, prioritāti
baudoša prasījuma rēkina. Pretēji sīīdzētājas domām, apgabaltiesai nebija iemesla по sevis, ex officio, it kā uzraudzības
kārtībā, izsoli neapstiprināt, ja par izsoles noturēšanā pielaisto
neparcizību pati ieinteresētā persona (L. hip. banka) nav sīīdzību iesniegusi (Sen. CKD 35/1653). Tādēl Senāts atrod, ka
Tiesu palāta nav pārkāpusi kasācijas sīīdzibā minētos likumuš
un ka tādēļ kasācijas sīīdzība atraidāma.
(1936. g. 17. deccmbra spr. Nr. 1050, Plūmes пек. īpaš. pārdoš. 1.)

.
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VI. piel. 1.
Tiesu palāta konstatējusi: 1) ka V. V. parāds Gr-am bijis
maz Ls 2260,—, 2) ka šis parāds izcelies jau pirms tā,
kad prasītāja cēlusi savu alimentācijas prasību prct V., 3) ka
V. runā csošo obligāciju izdevis un nodevis Gr. taisni sava parflda nodrošināšanai un rcsp. segšanai, 4) ka Gr. minēto oblitciju nekustamās mantas izsoles lietā izlietojis tikai summā
I ', 2029,—, ieskaitot savu obligācijas prasījumu, šās sunimas
ftpmērā, pirkuma cenas segumā, 5) ka ar apgabaltiesas 1931. g.
augusta adjūdikācijas lēmumu obligācija tikusi dzēsta,
<>) ka obligācija atzīstama par fiktīvu tikai vienā dalā — augItākais — summu Ls 2260,— p ā r s n i e d z o š ā d a ļ ā .
Šādi Tiesu palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko
pusi uti nav tāpēc pārbaudāmi kasācijas kārtībā.
No minētiem konstatējumiem Tiesu palāta varēja nākt pie
Blēdziena, ka Gr. bijis V. īsts kreditors, vismaz summā
I s -260,—, t. i. summā, kas pārsniedz to summu, kuru Gr. vispār bijis iespējams izlietot, iegūstot sava parādnieka, V., nekustamo mantu publiska izsolē, proti, pārsniedz summu
l _'i)29,—. Saskaņā ar CL 3285. р., nepārkāpj citas personas
tleslbu tas, kas izlieto tikai savu paša tiesību: „qui suo jure
Utitur ncminem laedit". Prasītāja ir tikai V. kreditors, tāpat
kS Gr.. Ja prasītāja zaudējusi iespēju sauemt apmierinājumu
но V. nekustamas mantas sakarā ar to, ka Gr. p i r m s praBltājas paspējis nodrošināt savu īsto prasījumu pret to pašu V.,
tad tas varēja notikt tikai tāpēc, ka prasītāja nav panlpējuSies laikā lūgt attiecīgo tiesu nodrošināt viņas prasību, vai nodrošināt viņai par labu jau ar Ticsu palātas 1930. g. 5./12. jūnija spriedumu piespriesto summu ar atzīmi zemes grāmatās
ii/. V. nekustamas mantas, vai nekavējoties vērst uz pēdējo
|)icdziņu par piespriesto summu. Prasītāja, turpretim, nodrosinājumu nav līigusi un izpildu rakstu, viņai piespriestās summas piedziņai, izņēmusi tikai 1930. g. 25. jūnijā, kad Gr. savu
obligāciju jau bija licis ievest zemes grāmatās. Prasītājai bija
jauem vērā vispārējais princips: prior tempore potior jure.
Ja prasītāja tā nebija rīkojusies, tad viņai pašai jācieš no tā
izrietošās nelabvēlīgās sekas (CL 3441. р.). īstenībā, konkrētā
gadījumā lieta grozās vienīgi ap divu kreditoru konkurenci, pie
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kam vienam kreditoram izdevies savu prasījumu agrāk par
otro iiodrošināt ar kopējā, parādnieka mantu. Ja arī parādnieks bija vienam (pirmajam) kreditoram palīdzīgs nodrošināt
tam viņa prasījumu, pat rlkojoties pie tam arl savās paša interesēs, tad ar to vēl nemaz nav radīts tāds juridisks stāvok- ,
lis, ко paredz CPN VI. piel. 1. p. 3. p. 1. pkts un kas dotu otram kreditoram (prasītājai šai lietā) tiesību apstrldēt minētam
pirmajam kreditoram kopējā parādnicka doto nodrošinājumu,
kurii otrais kreditors pie tam būtu varējis novērst, laikā izlietojot attieclgos proccsuālos līdzeklus. Par „zaudējumiem" vai
„kaitējumiem", citēto VI. piel. l.p. 3. p. l.pkt. izpratnē, nevar
būt runas. Nevienam kreditoram taču nav jus quacsitum uz
priekšrocību, saņemot apmierinājumu no noteiktas parādnieka
mantas. Savā kasācijas sīīdzībā prasītāja gan apgalvo, ka vipas prasība „ncizejot uz to, lai ticsa atzītu minēto obligāciju
par fiktīvu", bet savos turpmākos paskaidrojumos tomēr taisni
apstājas pic jautājuma par obligācijas it kā fiktīvo raksturu,
atrodot, ka pictiekot, ja obligācija atzīta par fiktīvu kaut arī
vienā dalā. Pretēji prasītājas domām lictā taisni bija jāizšķir
jautājums, vai un cik tālu Or. bijis īsts krcditors, t. i. vai un
cik tālu obligācija bijusi īsta prasījuma dokuments. Ja obligācija bija īsts prasījuma dokuments taisni tajā daļā, kurā Gr.
to bija izlietojis un varēja faktiski izlietot (ieskaitot to pirkuma cenā izsoles lietā), tad izrādās, ka šajā daļā obligācija bija
Ista, t. i. nefiktīva. Pretēji prasītājas domām, nemaz nav nozlmes tara, ka obligācija savā pārējā daļā arī būtu atzīstama
par ncīstu vai fiktīvu. Tiesu palāta noteikti apzīmējusi dalu,
kurā obligācija atzīstama par īstu un nefiktīvu, un kurā tad nu
Gr. nav nedz pārkāpis prasītājas tiesības, nedz nodarījis viņai
zaudējumus vai kaitējumus CPN VI. piel. 1. p. 3. p. 1. pkt. izpratnē. Jautājums par Gr. bona vai raala fides, resp. viņa zināšana vai nezināšana par prasitājas prasījumu un par V. nolīīku kaitēt prasītājai, nemaz nebija apspricžams, kā atrodošos
pilnīgi citā plāksnē. Tāpēc Tiesu palātas apcerējumiem šajā
jautājumā piešķirama tikai blakus motīvu nozīmc, kas nevar
iespaidot Tiesu palātas gala slēdziena pareizību.
(1937. g". 27. janvāļa spr. Nr. 75, Veinberga pr. 1. pr. Vcinbergu u. c.)
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1932. g. 13. junija
Noteikumi par apķilātas mantas glabāšanas atlīdzību.
(V. V. Nr. 133., 1932. g.)

I

No lietas rcdzams: 1930. g. 25. janvārī uz Latvijas liipotēku bankas pieprasījumu Rīgas apgabaltiesas —. icc. tiesu
izpildltājs aprakstījis a. s. „E." kustamo mantu par Ls 47.200,—.
Pēc aprakstīšanas žurnāla, aprakstā minēto kustamo mantu
pieņēmis glabāšanā Herberts К., раг ко tas parakstījics pašā
žurnālā. Citu atzīmj'u vai piezīmju aprakstā nav. 1935. g.
17. janvārī K. iesnicdzis tiesu izpildītājam savu rēķinu par izdarīto glabāšanu par laiku по 1930. g. 25. janvāra līdz 1935. g.
I. janvārim, pēc kura vinam pcrsonīgi picnākoties par glabāšauu Ls 4016,50, bet par it kā 3 sargiem izmaksāto algu par
minētās mantas apsargāšanu vēl Ls 16.019,80. Tiesu izpildītājs minēto summu ierakstījis 1935. g. 27. aprīļa izsoles žurnālā
par a. s. ,,E.'-' nckustamas mantas pārdošanu izsplē, kā parādu,
kas skaitās uz nekustamās mantas. Par šādu tiesu izpildītāja
ricību Latvijas hipotēku banka icsniegusi sūdzību apgabaltiesai, apstrīdot K. prasījuma pareizību pēc būtības. Apgabaltiesa savā 1935. g. 5./12. jūnija lēmumā atzinusi 1935. g. 27.
aprīļa izsoli par spēkā neesošu, uzdcvusi tiesu izpildītājam izdarīt jaunu izsoli un kā priekšroku baudošu summu uzuemt
atlīdzību par glabāšanu, ne augstākā apmērā kā par */• no aprakstītās mantas vērtlbas, saskaņā ar 1932. g. 13. jūnija Noteikumiem par apķīlātas mantas glabāšanas atlīdzību (V. V.
l33.Nr.). Šo apgabaltiesas lemumu, daļā par glabāsanas atlīdzību, pārsūdzējis K. Ticsu palātai, atsaucoties uz Noteikuiiui 5. р., pēc kura glabātājam esot tiesība prasīt sevišķu atlidzlbu par sargiem izsniegto algu. Tiesu palāta savā 1935. g.
19. septcmbra lēmumā atcēlusi apgabaltiesas lēmumu un atStājusi Latvijas hipotēku bankas sūdzību bez ievērības, uz tā
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pamata: 1) ka glabātājam, saskaņā ar Noteikumu 5. р., atmaksājami arī izdevumi par sarga atalgošanu, ja īpašs sargs ir nepieciešams, un 2) ka šādu nepieciešamību netieši esot atzinis
jau tiesu izpildītājs. Latvijas hipotēku bankas kasācijas sūdzība pelna ievērlbu. Latvijas hipotēku banka kā savā blakus
sūdzībā, tā arī savā paskaidrojumā uz blakus sūdzlbu, atsaucoties uz Noteikumu 6. р., pareizi aizrādījusi, ka pretēji Noteikumu 6. р., К. pieņēmis un algojis sargus nesazinoties ar tiesu
izpildītāju, ka tiesu izpildītāja žurnālā nav aizrādījumu, ka
tiesu izpildītājs būtu noteicis izdevumu kopsummu, ka visas
apsargājamās mašīnas uzglabātas tikai vienā pašā ēkā, ka
viens no K. algotiem sargiem, Kr., bijis jau pašas fabrikas algots sargs un algu saņēmis no fabrikas, kā tās darbinieks, vismaz pa to 2 gadu laiku, kad fabrika darboj'usies vēl pēc mašīnu aprakstīšanas. Šo apstākju pierādīšanai Latvijas liipotēku banka līīgusi pievienot lietā Tiesu palātas 1934. g. lietu
Nr. 42b. Tiesu palāta atstājusi pilnīgi neapspriestus tikko norādītos apstākjus un lūgumu un it sevišķi nav apsvērusi minētā Noteikumu 6. p. saturu un izpratni. īstenībā, saskaņā ar
6. р., sarga algas izdevumi atmaksājami tikai tad, ja tiesu izpildītājs noteicis šo izdevumu kopsummu (samērā ar glabāšanas laiku un vietejām cenām), j a u m a n t u n o d o d o t
g l a b ā t ā j a m un a t z ī m ē j o t p a r to a p r a k s t ī š a n a s ž u r n ā l ā , Tiesu palāta nav nodibinājusi, ka visi minētie priekšnoteikumi būtu izpildīti šai, runā esoša, gadījumā.
Tiesu palāta arī nepaskaidro, no kā īsti viņa nākusi pie slēdziena, it kā tiesu izpildītājs būtu „netieši" atzinis izdevumu nepieciešamību taisni K. pretendētā apmērā, nerunājot nemaz
par to, ka „netieša" atzīšana, acīm redzot, nav pietiekoša, kur
6. p. prasa izdevumu noteikšanu formālā veidā, taisni „atzīmejot par to aprakstīšanas žurnālā". Tiesu palātas uzdevums
konkrētā gadījumā bijis, pie jautājuma par glabāšanas izdevumiem pieiet ar sevišku uzmanību, ievērojot pieprasīto izdevumu ārkārtīgi lielo summu, kas neatrodas nekādā samērā ar apsargājamās mantas vērtību. Taču glabāsanas atlīdzības mērķis ir tikai dot glabātājam attiecīgo ekvivalentu par viņa praslto darbību (Sen. CKD 31/1584). Turpretim, no paša iesniegtā Tiesu palātas 1934. g. 7. maija lēmuma noraksta redzams,
ka K. jau 1931. g. maija mēnesī a i z b r a u c i s , tā tad par
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paša darbību, glabājot mantu, nevarēja būt runas. Šādos
tpstāklos Tiesu palātai bija jāpārbauda jautājums, vai K. pats
liclnitu atsacījies no tālākas glabāšanas un ar to pat zaudējis
Ucsibu prasīt atlīdzību saskaņā ar Noteikumu 12. p. un vai ar
i" nav izbeigušās vioa personīgās darba līguma attiecības ar
vlua it kā pieņemtiem sargiem.
III.I

(I()"i7. g. 27. janvāfa spr. Nr. 69, a. s. „Extrans" uek. īpaš. pārdoš. 1.)

—
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1) Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs ir bijis pagaidu
darbinieks, un ka vipam ikkatru otru dienu bija jāatrodas darba vietā, resp. bija jādežīirē 24 stundas, un tāpat katru otru
dienu viņš atkal bija 24 stundas brlvs. Par šo darbu prasītājs,
kā d i e n a s strādnieks, saņēma Ls 3,90 dienā, neatkarīgi no
tā, vai viņš bija brīvs vai strādājis. levērojot šādus prasltāja
darba apstāklus, apgabaltiesai, preteji prasītaja aizrādījumam,
bija pamats no tās atlīdzības, kura prasītājam pienākas par
virsstundām, atvilkt tās summas, kuras prasītājam tika makSātas dienās, kad viņs nemaz nav strādājis. Ar to apgabaltiesa, pretēji prasītāja domām, nav pielaidusi virsstundu atlldzības kompensāciju ar pie.šķirtām brīvām dienāni, bet gan tikai но prasītājam maksāj'amas atlīdzlbas atvilkusi summas,
kuras prasītājs n с р с 1 n ī t i saņēmis no atbildētājas, nemaz
darbā neierodoties. Tādā kārtā prasītājs nepatnatoti apstrīd
apgabaltiesas spriedumu, cik tālu ar to atzīts par atvelkamiem
no prasītāja virsstundu darba atlīdzības Ls 358,80 par 92 n e s t r ā d ā t ā m dienām.
Par nepareizu turpretim atzlstams apgabaltiesas uzskats,
ka prasītāja virsstundu darbā ieskaitāmas 9 stundas uz tā pamata, ka naktīs, ja ncbijis ugunsgrēks, prasītājs varējis izgērbies gulēt no plkst. 10 vakarā līdz plkst. 7 rītā, t. i. 9 stundas.
Tomēr — kā pareizi aizrāda prasītājs savā kasācijas sīīdzībā
— saskaņā ar lik. par darba laiku 8. pantu, par darba Iaiku
uzskatāms laiks, kurā strādniekam pēc līguraa un uzF.iēmuma
vai iestādcs iekartas noteikumiem ir j ā a t г о d a s darba vietā un administrācijas vai priekšnicclbas rīcībā. Tādēļ — kā
to Scn. CKD arī jau paskaidrojis (29,'88) — lai piemērotu Lik.
par darba laiku 8. pantu, nav nozīmes, vai darbinicks šinī pan-
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la aprādītā laikā arī faktiski izpilda kādu darbu vai tikai, saskai.iā ar līgumu un iestādes iekšējo ickārtu, nevar atstāt darba victu, gaidot attiecīgas administrācijas vai priekšniecības
nkojumus. Nekonstatējot, ka prasītājam augšā minētās 9
Btundas dienā nebūtu bijis jāatrodas darba vietā un priekšniecības rīcībā, apgabalticsa bcz Iikumīga pamata atzinusi, ka šīs
9 stupdas nav picskaitāmas prasītaja virsstundu darbam.
(1936. g. 18. decembļ'a spr. Nr. 1822, Takša pr. 1. pr. Rīgas pilsētu.)

2) Caurlīīkojis Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1936.
gada 30. novembra iesniegumu Nr. 2495, izšķirt jautājumu,
1) vai darbs svētku un svināmās dienās, kas iekrīt darbdienās,
lr pielīdzināms svētddenas darbam Lik. par darba laiku 17. p.
nozīmē, un 2) vai — apstiprinošā gadījumā — strādnieks ar
mēneša algu var saņemt par darbu šādās dicnās vienīgi 75%
piemaksu (uzskatot, ka pamatatalgojums par šādām dienām
jau samaksāts ar mēneša algu), vai arī pašu pamatatalgojuiiiu, ко dabūn, dalot mēneša algu uz 2r> dienām, Senāta Apvienotā Sapulce, izklausījusi virsprokurora atzinumu, a t г о d :
Likumdevčjs Latvijā līdz šim nav nekādu lēinumu taisījis
par svinamām dienām privātos rūpniecības un amatniecības
uzņēmumos un iestādēs. Saskaņā ar Likumu par agrāko Krievijas likumu spēkā atstāšanu Latvijā (1919. g. Lkr. 154)
jāatzīst, ka šo jautājumu rēgulē agrākais Krievijas rfipniecības darba likums (Krievijas likumu kopojuma XI. sēj.
2. daļa) ar savu 103. p. 2. pktu un 198. pantu, kuļ'ā noteikts,
kādas dienas bez svētdienām obligātorlski ievedamas svināmo
dienu sarakstā. Neticši to apstiprina arī Latvijas likuma par
darba laiku (1922. g. Lkr. 74) 4. р., kurā noteikts, ka tur uzskaitīto svinamo dienu priekšvakarā darbi beidzami līdz plkst.
12 dienā. Pievestā rripniecības likuma 198. pantā visas svētdienas un pantā uzskaitītās svētku dicnas kopīgi apzīmētas
par svinamām dicnām, no kā izriet, ka arī uz svētku dienām
attiecināmi Latvijas likuma par darba laiku 17. p. noteikumi
(1930. g. Lkr. 194) arī tādā gadījumā, ja šīs dicnas ickristu
darbdienās, t. i. darbs šādās dienās apmaksājams pēc svētdienas darbu tarifa. Likuma par darba laiku 17. p. ņoteic, ka
svētdicnas darbs, kurš viss uzskatāms par virsstundu darbu,
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atalgojams vismaz 75% augstāk nekā kārtējās darba stundas.
Tā tad arī par svinamās un svētku dienās strādātu darbu jāatlīdzina vismaz 75% augstāk neka par kārtējām darba stundām, t. i. pie kārtējā darba dienas atalgojuma jāpieskaita vēl
vismaz 75% klāt. Stāvokli negroza Lik. par darba laiku 17. p.
noteikums, ka pie stundu atalgojuma aprēķmāšanas strādniekiem, kuri saņem mēneša atalgojumu, mēnesī skaitāmas 25
darba dienas. Šim noteikumam, kā tas izriet arl по likurna
tiešā teksta, nozīme vienīgi pie stundu atalgojuma aprēķināšanas.
Ievērojot sacīto, Scnāta Apvienotā Sapulce n о 1 e m j :
atzīt, ka darbs svetku un svinamās dienās, kas iekrīt darbdienās, pielīdzināms svētdienas darbam Likuma par darba laiku 17. p. nozīmē, pie каш darbiniekam ar noteiktu mēneša algu pienākas par šādu darbu nostrādāto darba stundu pamatatalgojums līdz ar 75% piemaksu.
(Sen. Apvien. Sap. 1957. g. 10. febr. spr. Nr. 8.)

19.
Pretēji a t b i l d ē t ā j a s paskaidrojumiem viņas kasācijas sīīdzībā, prasītājs, kā pilsētas ugunsdzēsēju komandas Ioceklis, nav pieskaitāms Lik. par darba laika 19. pantā minētiem
darbiniekiem, kuriem darba Iaiks nosakāms ar sevišku likumu. Ja arī — kā norāda atbildētājs — ugunsdzēsējiem darbs
jāizpilda pēc stingri noteiktas kārtības un disciplīnas, ja arī
viūiem uzticēts nopietns un atbildīgs darbs un šis darbs prasa sevišļai darba iekārtu, tad tomēr visi šie apstākļi nav pictiekoši, lai uz ugunsdzēsējiem attiecinātu Lik. par darba laiku
19. pantu, kas ugunsdzēsējus sevišķi nemin un arī neapstiprina
atbildētājas uzskatu, ka atbildētājas uzsvērtā prasītāja darba
rakstura dēl vinš būtu pielīdzināms 19. pantā minētiem darbiniekiem. Nav arī pietiekoša pamata atzīt, ka prasītājs, kā vienkāršs ugunsdzēsēju komandas loceklis, bīītu ieņēmis uzticlbas
vietu Senāta konstantā praksē izskaidrotā nozīmē (Sen. CKD
29/668 u. c). Tāpat nevar runāt par to, ka prasltājam bīītu
bijušas uzraudzības funkcijas Lik. par darba laiku 19. p. nozīmē. Ja arī Tautas labklājības ministrijas darba aizsardzības
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departaments ir izteicis pretējo uzskatu, tad tomēr šl departamenta norādījumi nevar grozlt likumu, nemaz nerunājot par
lo, ka atbildētājas aizstāvētais uzskats nav iztcikts Lik. par
darba laiku 21. pantā paredzētā, Tautas labklājības minstrijas
Izdodamā instrukcijā, bet gan tikai darba inspektoram un Rījas komūnālo iestāžu darbinieku aroda savicnības valdei adresētos darba aizsardzības dep-ta rakstos (Darba aizsardzības
dep-ta raksti no 7. sept. 1922. g. Nr. 16355 D un 5./6. marta
1925. g. Nr. 50163).
Ievērojot sacīto, Senāts atrod, ka a t b i l d ē t ā j a s kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma.
(1936. g. 18. decembļa spr. Nr. 1822, Takša pr. 1. pr. Rīgas pilsētu.)
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25. (25.).

Atbildētājs cēlis iebildumu pret prasītājas kā vekselu turētājas vekseļtiesisko aktīvleģitimāciju. Šo savu iebildumu
atbildētājs pamato uz to, ka vckscļņēmējs, Zalomons K., vekseli nodevis prasītājai tikai ar prokūrindosamentu, t. i. iekasēšanai, bet ne īpašumā. Prasītāja ticši atzinusi, ka vekselis
nokļuvis viņas rokās taisni ar prokūrindosamentu. То nenoliedz arī Tiesu palāta. Kā prokūrindosatāre prasītāja varējusi rīkoties nevis savā, bet tikai prokīirindosanta vārdā, jo
vekselturētājs ir tikai pēdējais, bet nevis prokūrindosatārs (sk.
Vekseļnol. 25., 26. р.). Tiesu palāta noraidījusi minēto atbildētāja iebildumu uz tā pamata, ka citādi prasītāja nevarētu
reālizēt vipas prasījuma nodrošinājumam iedoto drošību. Šāds
apsvērums nav saprotams. Jautājums taisni ir, vai prokūrindosatārs ir īsts vekselturētājs un kā tāds ir aktīvi leģitimēts rlkoties, celot savā vārdā un tieši sev par labu vekscļprasību, kaut arī nolūkā reālizēt vioam iedoto drošlbu. īstenībā, prokīīrindosatārs atzīstams tikai par prokīīrindosanta
(vekselturētāja) vekseltiesisku pilnvarnieku, kam tiesība rīkoties vtenīgi prokūrindosanta, t. i. sava pilnvardcvēja vārdā un
tāpēc celt vcksclprasību ncvis savā vārdā un sev par labu,
bet gan tikai sava pilnvardevēja vārdā un pēdējam par labu
[sk. Staub-Strenc, Kommcntāru (II. izd.) pie vācu „Wechselordnung" 17. р.: 3. piez.; 3. teik. 104. lp.]; kricvu Senāta CKD
nodaļas prakse šajā jautājumā svārstās: sk. Kaminka, Ustav
о vekseļach, 4. izd. 253. Ip. Nr. 6 un 276. lp. Nr. 44, Šeršeņcvičs,
Kurs torgovago prava, 4. izd. 99. lp. iztcicas ncnotcikti: prokūrindosatāram esot tiesība „ . . . sam predjavitj veksel к platjcžu...": bct, vai savā vārdā, nav teikts: sk. Lēbers, Vckseļtiesību pārskats, 40. lp.; sk. arī Kvasovskis un Albrcclits,
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Wcchselgesetz vom 21. Juni 1933, Berlin, 1934, pic 18. p. 7.
piez.). Apmierinot prasību, ко prasītāja, kā prokūrindosatāre, cēlusi savā vārdā un sev par labu, Tiesu palāta nepareizi
atzinusi prasītājai patstāvīgas vekselturētājas tiesības un līdz
ai lo aktīvu leģitimāciju, pretēji vckselnol. 23., 25., 26. p.
(1937. g. 27. jauv. spr. Nr. 6t, Ventspils pils. bankas likvid. кош. pr.
I pr, Aliiiimsonu.)

68. (69.).
Apgabaltiesa uz viņas aprādīto datu pamata un uz viņas
paskaidrotiem iemesliem konstatējusi, ka runā esošie vekseli
liKiiši izdoti bez valīītas un ka prasītājam tas bijis zināms. Šādl apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi
пи nav tāpēc pārbaudāmi kasācijas kārtībā (Sen. CKD 28/444).
Л г to atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi kasācijas sūdzībā,
kuros tas apstrīd minēto apgabaltiesas konstatējumu pareizībii pēc būtības. īstenībā prasītājs pat neapgalvo, ka CPN 239.
p. paredzētā izpildu pavēste vispār būtu tikusi izsniegta atbildētājiem un ka tāpēc atbildētājiem vispār būtu bijusi iespēja
Sādu prasību celt. Prasītājs nav apstrīdējis atbildētāju aizrādījuma pareizību, ka indosants, Pēteris Tr., vekseļa protesta
laikā (1933. g. 16. oktobrī) jau bija miris, proti 1933. g. 16. sepliiubri; prasītājs veksela protesta akti nav iesniedzis un tāрёс tiesa vispār nevar spriest par to, vai protestējot vekseli,
notārs ievērojis visas formālitātes un atzlmējis protesta aktā
par indosanta nāvi (sk. Sen. CKD 77/343), tāpēc vien veksela
protests nevarēja radīt kādas sekas attiecībā uz Pēteri Tr.;
tāpēc veksclis, attiecībā uz viņu, uzskatāms par ncprotestētu;
lidz ar to atkritis arī viņa indosaments un atsvabinātas no vckscltiesiskās atbildības arī vioa mantinieces, atbildētājas šajā
lietā.
(1956. g. 25. novembļa spr. Nr. 1982, Aboliņa pr. 1. pr. Treiju u. c.)
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1) Apgabaltiesa prasību atraidljusi aiz tā iemesla, ka atbildētajs neesot vainojams, ka kuģa iekraušanas darbi ilguši
vairāk par 6 dienām. Šo savu slēdzienu apgabaltiesa pamato
uz sekošiem apsvērumiem. Kuģa iekraušanas darbi turpinājušies no 1933. g. 3. novembra līdz 16. novembrim plkst. 12
dienā — kopā pavisam \2Уг dienas. Saskanā ar čarterlīguma
§ 6 atbildētājs varējis neizdarīt iekraušanas darbus 6., 7., 8.,
9., 10., 11. un 15. novembrī, jo minētais līguma § 6 nosakot,
ka iekraušanas darbi izdarāmi, ja to atļauj Iaika apstākļi. Minētās 7 dienās iekraušanas darbi necsot bijuši iespējami, vai
apgrīītināti stipra vēja vai jūras viļņošanās dēļ. Nākot pie
slēdziena, ka 7 dienas a t b i l d ē t ā j s i r v a r ē j i s n e i z d a r 11 iekraušanas darbus, apgabaltiesa objektīvas mērauklas vietā ir pielietojusi subjektīvo, jo tiesai bija jānoskaidro,
cik dienas varēja strādāt iekraušanas darbus, bet ne — cik
dienas iekraušanas darbus varēja arī nestrādāt. Šai ziflā čarterlīguma 6. § tieši nosaka, ka iekraušana jāizdara, ciktāl laika apstākļi to atlauj (Die Beladung erfolgt s o f e r n das Wetter es erlaubt). Tamdēl apgabaltiesai vajadzēja tieši noskaidrot, kādās dienās о b j e к t ī v i iekraušanas darbi nebija izdarāmi laika apstākļu dēļ. Apgabaltiesa savā spriedurnā gan
atsaucas uz ckspcrtu slēdzienu un meteorologiskā biroja datiem, bet šie dati tomēr neliecina, ka visas 7 dienas nebīitu
bijis iespējams izdarīt iekfaušanas darbus. Kā metcoroloģiskā
biroja apliecībā, tā arī eksperta slēdzienā ir norādljumi, ka da~
žās no minētām dienām iekraušanas darbi bijuši tikai apgrīitināti. Bet ja iekraušanas darbi bija tikai apgrūtināti, tad no
čarterlīguma 6. § neizriet, ka arī tās dienas būtu atskaitāmas
no obligātoriskām iekraušanas dienām. Ar to apgabaltiesa ir
sagrozījusi čarterlīguma noteikumus. Nepareizs ir apgabaltiesas uzskats, ka 4. novembris bīītu atskaitāms no „iekraušanas" dienām. Ja arī atbildētājam, saskaņā ar Iīguma 6. §, bi-
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ii tiesība 4. novembrī neuzsākt iekraušanas darbus, tad toiin i, uzsākot iekraušanu jau 4. novembrī, arī šī diena ir pieBkaitāma ickraušanas dienām, jo čarterlīguma 6. § to tieši noЕШка
Die Ladezcit beginnt zu zehlen mit Beginn dcr BeIftdung —, t. i. ka iekraušanas laiks skaitāms no iekraušanas
'i.иliii uzsakšanas. Pareizs ir gan apgabaltiesas uzskats, ka
kllga pārvietošanas laiks atskaitāms no iekraušanas dienām,
bel arl šai jautājumā apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepilnīIMI, jo nav konstatējusi, kāds tad tieši laiks faktiski izlietots
i uga pārvietošanai. Ar to Senātam ir ņemta iespēja pārbaudīt, ciktāl ir vainojama viena vai otra puse nolīgtā iekraušan.г. laika neievērošanā. Tāpat nedibināts ir apgabaltiesas aizrādījums, ka šī prasība jau tāpēc vien butu atraidāma, ka pran.i.is pirms šīs prasības celšanas neesot nosūtījis atbildētājam
notāriālu protestu, jo tādu nosīītīšanu prasot vietējās parašas.
Š<i jautājumu par aprādītās parašas pastāvēšanu, apgabaltiesa
pacēlusi pati no sevis, kādēl apgabaltiesai, saskaņā ar CPN 93.
p. par to bija jāaizrāda pusēm un jādod iespēja izteikties šai
jautajumā.
\')~->b. g. IS. dccembra spr. Nr. 1821, firmas: „A. H. Schwederskij
11 hfolger pr. 1. pr. Zalkindu.)

2) Tiesu palāta piekrīt atbildētājas aizrādījumam, ka 11"iniis izteikts atbildētājas iesniegtās pārdevumu zīmītēs. Noleikumu § 1 paredz, ka preces atbildētāja nodod no n o l i k t a v a s (ab Lager), un tās „celo" uz pircēja (prasītāja) riska.
T.i tad, vispirms, atbildētājas izpildīšanas vieta ir Holandē, ко
им atzīst Tiesu palāta, uzskatot par „kauzāldarījuma" (?) izplldīšanas vietu Holandi; ar to Tiesu palāta izteikusi, ka tagadējam līgumam, kā divpuslgam, ir 2 izpildīšanas vietas, proli: preces jānodod Holandē, bet jāmaksā par to Rīgā. Tāpēc
atbildētājai jāncs preču transporta risks, kā to atzīst arī Tiesu palāta. Gan Tiesu palāta nav izškīrusi jautājumu par pirkuuia līgumā piemērojamām klauzulām, t. i. par preču piegādašanas veidu; Tiesu palāta pat nav noteikusi, vai transports
noticis jūras ceļā vai ne. No Lloida aģenta atzinuma tomēr
redzams, ka preccs tikušas pārvadātas ar kuģi. Atbildčtāja pati
nav nākusi skaidrībā nedz jautājumā par kuģa pārvadāšanas
klauzulu, nedz par apdrošināšanas veidu. Pretēji atbildētājas
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domām, nedz par „cif", nedz par „fob" klauzulām nevar bfit
runas, jo atbfldētāja nav uzņēmusies preces uz sava rēķina 110gādāt uz kuģa, bct gan prasītājai bija jāsaņem prcccs atbildētājas n 01 i к t a v ā, un prasītājai bija jāatlīdzina atbildētājai transporta izdevumi (pardevuma notcikuimi 1., 3. §), pēcmaksas veidā, kopā ar pirkuma cenu. Parti neapgalvo, ka
pārdevējam bīitu jānes ostas izdevumi (Handelsiibliclic Vertragsbedingungen, Starptautiskās tirdzn. kameras izdevumā,
1928. g. 120. lp.) А I, 2, В 1); tāpēc par „fob" klauzulu nevar
bfit runas. Tāpat atkiīt arī hipoteze par „cif" klauzulu, jo parti
neapgalvo, ka a t b i 1 d ē t ā j a i būtu bijis jānogādā preces uz
s a v a rēķina līdz Rīgai, 1111 ka, tā tad, atbildētājai minētie izdevumi it kā būtu bijuši jāiekalkulē pirkuma cenā (Handclsūbliche Vetragsklauzeln 1. с 122/3. lp. А 1, 3; Lēbers, Tirdzn.
ties. pārskats, § 97, IV.—VI.). Nciztur kritiku atbildētājas kasācijas sūdzībā izteiktā versija. 1t kā atbildētāja, nosūtot preces uz adreses vietu (Rīgu), biītu fīkojusies kā prasītāja spedltors; tāds līgums nav prezumējams; atbildētāja arī nenorāda
nevienu spedīcijas darījuma pazīmi, kas būtu konstatējama tagadējā lietā. Ncpareizs gan ir Tiesu palātas apgalvojums, it
kā apbildētājas pārdoto prcču apdrošināšana necsot aptvērusi
visus „atbildības" gadījumus. Taisni otrādi, transportapdrošinājums vienmēr iziet no „segto risķu īīniversālitātes" (sk. Lēbers, Tirdzn. tieslbu pārskats, § 245, I): tā ari konkrētā gadījumā: sk. polises virsrakstu: „ALL risks bloembollcn polis"
(II. 24); tā tad, atbildētāja, principā, gan būtu varējusi saijcmt
atlīdzību no apdrošinātāja, arī par sīpolu bojājumiem transporta laikā. Tomēr, neskatoties uz atzīmētiem Tiesti palātas
sprieduma trūkumiem un neparcizībām, Tiesu palātas sprieduins gala slēdzicnā ir atstājams spēkā. Tiesu palāta konstatējusi (bcz jau minētā fakta, ka partu līgums izteikts atbildētfijas iesniegtos „pārdevuma noteikumos", pēc kuriem prasītājs uzņēmies visu transporta risku 1111 izdevumus), arī to izškirošo faktu lietā, ka atbildētāja no savas puses tomēr apņēmusies preces nogādāt uz Rīgu. kā a d г е s e s (nevis izpildīšanas) vietu, pie t a m p i e 1 a i d u s i v a i n u, nerūpējoties par prcču (sīpolu) novietošanu attiecīgās kuģa telpās, u'n
ka preces gājušas bojā vai kļuvušas ncderīgas taisni tāpēc, ka
tās gulējušas mitrā vietā. Šādi Tiesu palātas konstatējumi
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nav kasācijas kārtībā pārbaudāmi. Ar to atkrīt atbildētājas
paskaidrojumi kasācijas sīidzībā, kuros tā apstrīd Tiesu pal.iia.s konstatējumu pareizību pēc būtības. Tiesu palātas apsvērumiem par to, ka atbildētāja savu tiešo pienākumu — ļepretim prasltājam — atlīdzināt pēdējam zaudējumus, esot at/iiiusi ar to, ka viņa uzdevusi prasītājam („Beaņtraget Lloidsattest); izdarīt ekspertīzi, ir tikai blakus motīva nozīme: īstenībā, uzdodot prasītājai rūpēties par ekspertīzcs izdarīšanu,
atbildētāja gan tikai rezervējusi sev iespēju eventuāli prasīt
atlīdzību no apdrošinātāja vai ku£a kapteiņa, nemaz neprejudicējot ar to jautājumam par atbildētājas pienākumiem iepreliin prasītājam.
(1937. Ц'. 27. janvāra spr. Nr. 39, Cīruļa pr. 1. pr. „N. V. Blucnibollen-

kweekerij & Handel v/h. Rene Schoo & Со.)

3) Tiesu palāta uz vii.ias spriedumā norādīto datu pamata
uii aiz viņas paskaidrotiem iemesliem, ir konstatējusi, ka: 1) atbildētāja ir cēlusi icrunu pret prasību, ka tā celta pēc vispārējo
iioteikumti § 28 pkt. 6 paredzētā viena sada termiņa notecēsanas; 2) prasītājs ir parakstījis iesniegumu atbildētājai, ka viņara ir zināmi vispārējie apdrošiiiāšanas notcikumi. Šos Ticsu
palātas konstatējumus prasītājs savā kasācijas sfidzībā ncapstrīd. Pamatodamās uz šiem konstatējumiem, Tiesu palāta varēja nākt pie slēdziena, ka praslba atzīstama par noilgušu. Gan
pēc pareiza kasācijas sudzības iesnicdzēja aizrādījuma, CL
2942. pants иецет akta parakstltājam absolfiti tiesību apgāzt
viua parakstītā akta saturu (Sen. CKD 32/1325). Tādēļ arl
konkrētā gadljumā prasītājam bija tiesība pierādīt, ka viuam,
pretēji pieteikumā izteiktai dcklarācijai, „vispārūjie noteikunii" ncbija zināmi. Tomēr Ticsu palāta ar prasltāja šai ziņā
niinētiem paskaidrojnmicm varēja nereķināties, jo prasītājs sava apsalvojuma pierādīšanai atsaucies vienīgi uz to, ka viņam
pic līguma noslēgšanas „vispārējie notcikumi" nebijuši prezentēti vai paziņoti. Bct ja arī šīs atsauces pareizība tiktu
pierādita, tad ar to, protams, nemaz nebīītu apgāzta paša prasītāja pieteikumā izteiktā deklarācija par to, ka viijam jau tad
„vispārējie noteikumi" bija zināmi; prasītājs taču ar tiem varēja iepazīties arī citā celā. Ja nu Tiesu palātai konkrētos
lietas apstākļos bija pietiekoss pamafs atzīt, ka prasītājam
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„vispārejic noteikumi" bija zināmi, un ja pie tam pats prasītājs pat nav apgalvojis, ka viņam nav bijis icspējams icsniegt
prasību „noteikumos" aprādītā laikā, tad arī prasltājam nav
pamata apgalvot, ka prasības atraidīšana šādos apstāklos runātu pretim godprātības principam. Prasītājs savā kasācijas
sūdzībā nepaskaidro, kādēļ viņam nebija iespējams ievērot
„vispārejos noteikumus" un iesniegt prasību noteikumos paredzētā laikā. Ja — kā to Senāta CKD jau paskaidrojis
(35/88) — „vispārējie notcikumi" uzskatāmi par līguma sastāvdaļu, tad nav nozīmes, vai „noteikumi" būtu izsludināti „Valdības Vēstnesl" un vai atbildētājas statūtus apstiprinājis Iekšlietu jeb Finanču ministrs. Par to, ka runā esošie „vispārējie
noteikumi" necsot tie paši, kas minēti statūtos, prasītājs runā
pirmo reizi kasācijas sīidzībā, kādēl šis apgalvojums Senātā
nav apspriežams. Prctēji kasācijas sūdzības iesnicdzēja domām, noilguma termina salsināšana pēc kontrahentu vienošanās ir atzīstama par spēkā esošu (Sen. CKD 33/35). Atzīstot
šo prasibu par noilgušu, Tiesu palāta, tā tad, nav likumu pārkāpusi.
(193?. к. 29. janv. spr. l\r. 92. šantera pr. 1. pr. apdroš. a. s. „Rīgas
L'nion.s".)

4) Spriežot pēc šīs lietas apstākliem, starp partiem nodibinājušās divējādas juridiskas attieclbas, proti: 1) tīri civīltiesiskas, kas izrietējušas 110 pirkuina-pārdcvuma līguma, ar
kuru prasītāja vispirms nopirkusi по atbildētājas runā esošās
mājas par Ls 20.000,—, pārnemot, pirkuma cenas segšanai, hipotēku (parādu pēc obligācijas) par Ls 10.000,—, bet atlikumu
samaksājot skaidrā naudā; 2) banku tiesiskas attiecības, kas
bija nodomātas, lai samaksātu prasītājas uzuemto obligācijas
parādu 5 gadu laikā ar daļu maksāj'umiem pa Ls 1000,— katrā, izdodot par katru daļu maksājumu vekseļus ar atticcīgiem
termiņiem, atstājot obligāciju atbildētājas rokās, dalu maksājumu nodrošināšanai. Pēdējām, t. i. banku tiesiskām attiecībām par pamatu bija nodomāts kreditatklāšanas darījums, kura mērkis konkrētā gadījumā bija dot prasītājai iespēju samaksāt obligācijas prasījumu ar minētiem vckseļu veidā izdarāmiem dalu maksājumiem, nodrošinot tos ar tikko norādīto obligāciju. Augšā, pirmajā vietā mlnētās civīltiesiskās attiecības
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ipspriežamas pēc civīltiesībām uz vispārējā pamata, un šai ziii.i nekādu strīdu starp partiem nav; normālā kārtā prasītājai
blja jascdz atbildētājas prasījums pēc obligācijas, tajā paredzētfi termiņā ar attieclgiem, obligācijā norādītiem procentiem.
I;i imparti, papildam pirkuma-pārdevuma līgumam nodomāIIIм picvienot vel kreditatklāšanas darījumu ar augšā aprādīto saturu, tad kreditaklāšanas līgums apspriežams nevis pēc
Vispārējām civīltiesībām, bet gan pēc speciālām normām, kas
rēgulē tirdzniecības, un proti, banku tiesības, it sevišķi arī banKn darbības nosacījumi („Geschāftsbedingungen", Lēbers,
Tirdzii. ticsību pārskats, § 110, 1). Lai starp kontrahentiem nodibinātos kreditatklāšanas darijuma atticcības, prctēji prasītāja
domām, nemaz nav prasāms, lai abas līguma slēdzējas puses
biilu tirgotāji; pietiek, ka kreditatklājoša pusc, t. i. banka ir
tirgotājs. Kreditatklāšanas darījums nav divpusīgs tirdznieClbas darījums. Uz vispārēja pamata tirgotājs nekad neatvēlē
kreditu bez ekvivalenta, jo par kreditu jāmaksā (Lēbers, 1. с
§ 110, 1, 3. teik.). Vispār tirgotājs nevienu pakalpojumu nesniedz bez atlīdzlbas: citādi tirdzniecība un tirgotāju arods
(profesija) nav domājami (Lēbers, 1. с §3,15; §86,1, 3, 4). Janu
atbildētājai būtu pēc norunām prasītājai jāatvēlē krcdits, tad,
pats par sevi saprotams, ka atbildētāja prasa attiecīgo statūtos
ни darbības nosacījumos paredzēto atlīdzību. Šī atlīdzība, kur
lieta grozās ap vekseļu operācijām, izteicas procentos, kas būtu
pieskaitāmi summām, par kurām jāizraksta terminu vekseļi (sk.
arī CL 3453. р.). Та tad, izdodot šādā kārtībā tcrmiņu vekselus, un resp. sanemot tos, parti būtu norēķinājušies savā starpā
iiii līdz ar to likvidējuši minēto kreditatklāsanas darījumu.
Bct konkrētā gadījumā prasītāja šādu kreditatklāšanas darījuma
likvidācijas veidu tomēr nebija pieņēmusi. Ar to tad krcditatklāšanas darījums kā tāds izjucis; par darījuma „laušanu" nevar runāt, jo patiesi darījums vispār nav noticis. Tālākās sekas по tā, ka partu noslēgtam pirkuma-pārdcvuma līgumam
nodomātais kreditatklāšanas darījums faktiski nav ticis pievienots, bija tas, ka atbildētāja tad nu pieprasījusi paša pirkumapārdevuma līguma izpildīšanu, prasot prasītājas uznemtai hipotēkai korrcspondējošā obligācijas prasījuma samaksu, t. i.
cēlusi pret prasītāju attiecīgo prasību ticsā CPN 226. un turpm.
p. paredzētā kārtībā; pie tam prasītāja, savnkārt, tad nu cēlusi
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savu tagadējo prasību pēc CPN 239. p. Šādas prasības mērķis vienigi „apgāzt lūdzēja (t. i. pirmprasftāja-kreditora) prasījuma būtību" (CPN 239. p. 1. teik.) pēc šai prasībā minētās
obligācijas. Šais prasības robežās Senāts ncvar iztcikties par
2. obligācijas likteni. Tfipēc prasītājai šajā lietā nav ticsības savus icbildumus pret obligācijas prasījuimi dibināt — starp citu
— uz to, ka atbildētāja neesot vēl nodevusi obligāciju, ко prasītāja, pēc viņas apgalvojuma, esot к ā t ā d u samaksājusi
ar summu Ls 10.000,—, ко tagadējā atbildētāja ieskatījusi pirkuma cenā. Ar to atkrlt visi atbildētājas paskaidrojumi kasācijas sūdzībā, kuros tā pārmet Tiesu palātai CL 3213. p. un pārejo kasācijas sfidzībā citēto CL pantu notcikumu pārkāpšanu.
Prasītājas pamatkļūda šai ziņā taisni ir tā, ka viņa ncatšķir
partu starpā noslēgto pamatlīgumu (pirkuma-pārdevuma llgumu) no partu nodomātā, bet faktiski nenotikušā kreditatklāšanas darījuma. Līdz ar to atkrīt arī visi pārējie prasītājas noradītie kasācijas icmesli.
(1937. g. 27. janvāfa spr. Nr. 50, Alksnis pr. 1. pr. Vidzemes savstar-

pīgo kreditbiedrību.)
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Nodevu nolikums.

213.
Tiesu palāta, starp citu, atzinusi, ka no raantojuma vērtības atskaitāmi: a) mir. J. P. ncnomaksātie nodokļi Ls 13.771
upmērā; b) hipotēkariskie paradi Ls 6333,36. Nodokļi atskaii.niii tādēļ, ka tie uzlikti par laiku līdz mantojuma devēja nāvei
1934. g. 7. novembrim, hipotēkariskie parādi — tādēļ, ka
obligāGijas lldz viņu dzēšanai zeraes grāmatās apgrūtina imiuobili kā hipotēka. Šādu Tiesu palātas atzinumu Nodokļu
dcp-ts apstrīd no tā viedokla: a) ka atvilkt nodoklus varēja
vienīgi Ls 7182 apmērā, jo nevar atvilkt tos nodoklus, kuriem
i u a k s ā š a n a s t c r m i ņ š iestājas pēc mantojuma atstā|5ja nāves, b) ka nav atvelkams hipotēkarisks parāds, ja kreilitors, kuram par labu parāds ingrosēts zemes grāmatās, a p 1 i e с i n a, ka parāda nav. Tiesu palātas konstatējumus, ka
inir. J. P. nesamaksātie nodokļi attiecas uz laiku līdz mantojuma atstājēja nāvei, t. i. līdz 1934. g. 7. novembrim, ir faktiskas
dabas konstatējums, kas nav pārbaudāms kasācijas kārtībā.
Izcjot no šā konstatējuma un ievērojot Nodevu nolik. 213. p. 3.
pkt., Tiesu palāta varēja atzīt, ka izšķiroša nozīme ir laikam,
uz kuvu nodokļi attiecas, bet ne maksāšanas termiņiem, kādos nodokla samaksa tiek sadalīta. Tādēļ šai dalā Nodokļu
dep-ta kasācijas sūdzība nav ievērojama. Turpretim dalā par
hipotēkārisko parādu atskaitīšanu kasācijas sūdzība ir ievērojama. Senāts jau ir paskaidrojis (Sen. CKD 36/128), ka noteikums par parādu atskaitīšanu saskaņojams ar principu, ka
ar nodevu apliekama mantas tīrā vērtība; tādēļ tanī lietā Senāts atrada par pareizu, ka Tiesu palāta atskaitīja zemes grāmatās nodzēsto obligāciju vērtību. Tomēr šādi apsvērumi attiecas vienīgi uz b 1 а п к о cedētām obliģācijām, ievērojot to
tiesisko nozīmi un pielietošanas veidus. Konkrētā gadījumā
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Tiesu palāta nav nodibinājusi, ka obligācijas būtu b 1 а п к о
cedētas, bet no ierakstiem zemes grāmatās redzams tieši pretējais. Ja, tādā gadījumā, kreditors paziņo, ka vioam pēc obligācijām nekas nepienākas, Tiesu palāta nevarēja aprobežoties
ar vispārēja rakstura aizrādījumu, ka hipotēka apgrīītina immobili, kaut arī būtu atkritis tas materiālais pamats, bet tai bija
jānodibina parāda faktiskā pastāvēšana. Tiesu palāta gan aizrāda, ka paša pamata atkrišana nav „noteikti" pierādīta. Tomēr, ja kreditors, kam par labu parāds ingrosets, apliecina, ka
parāda nav, prezumcija runā p r e t mantinieku, un pēdčjam
taisni jāpierāda parāda pastāvēšana (Sen. CKD 34/236). Tādā
kārtā Tiesu palāta šajā lēmuma daļā ir pielaidusi motīvēšanas
nepareizību.
(1936. g'. 16. decemb|a spr. .\r. 1140, J. Purga|a mant. 1.)
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1914. g. 4. okt. noteik. par mantas likumisko novertejumu
nodevu ņemšanai bezatlīdzības pārejas gadīj.
1934. g. 17. aug. lik. par atsavināšanas nodcvu (Lkr. 228)
31. p. nosaka, ka ir atcelti nodevu nolikuma (1914. g. izd.)
235. 276. p. 1J d z a r 1914. g. 4. о к t о b r a n о t e i к u III i e in (Lkr. 2870) par mantas likumisko novērtējumu. Pamatojoties uz šādu likuma tekstu, Tiesu palāta nākusi pie slēdzlena, ka ar 1934. g. 17. aug. likumu 1914. g. 4. oktobra noteikiimi atzīstami par atceltiem v i s ā v i s u m ā , tā tad arī atlieclbā uz mantas b e z a t l ī d z ī b a s pārejas nodevu, resp.
Iiis aprēķināšanu. Šim Tiesu palātas vicdoklim Senāts nevar
piekrist. 1934. g. 17. aug. lik. attiecas tikai uz a t s a v i n ā S a ii a s nodevu, bet ne uz nodevu mantas bezatlīdzības pārejas gadījumos, un tādēļ — neskatoties uz likuma burtisko
tekstu — nav pietiekoša pamata atzīt, ka ar šo likumu 1914. g.
•I. oktobra noteikumi būtu atcelti visumā, t. i. arī atticcībā uz
tnantas bezatlīdzības pārejas gadījumiem. 1934. g. 7. aug. lik.
31. p. teksts šai ziņa ir neprecīzi rediģēts, bet šai rcdakcijai nav
i/sķiroŠa nozīme. Tādēl jānāk pie slēdziena, ka 1914. g. 4. okt.
noteikumi aprādītās robežās joprojām ir spēkā, un šai ziņā jāplekrīt nodokļu departamenta kasācijas sīīdzībā izteiktām

domām.
Šī sūdzība tomēr nepelna ievērību. Tiesu palāta, evenlnāli nostājoties uz nodokļa dcpartamenta aizstāvēto viedokii,
n.ikusi pie slēdziena, ka konkrētā gadījumā nav nekāda pamata rēķināties ar a p d r o š i n ā š a n a s s u m m u , resp. tai
pieskaitīt l/e un no kopsummas ņemt bezatlīdzības pārejas nodcvu; jo, pēc Tiesu palātas konstatējuma, konkrētā gadījumā
ir pastāvējis speciāls immobila n o v ē r t ē j u m s apdrošināšanai. Šāds Tiesu palātas viedoklis atzlstams par pilnīgi
pareizu un saskanošu ar 1914. g. 4. okt. noteik. 2. p. pēc kura
nodcvas aprēķināšanai jāiziet taisni no immobila n o v ē r t ē j u m a. Sava pretējā uzskata pastiprināšanai nodokļu depar-
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taments nepareizi atsaucas uz Sen. CKD 28674, jo šinī spriedumā Senāts atzinis, ka notcicot mantojuma nodokļa summu
jāiziet taisni no apdrošinājuma n o v c r t ē j u m a (strachovaja ocenkaj; ka šis novērtējums krlt svarā mantoj'uma nodokli aprēķinot, Senāts uzsvēris arī nodokla departamcnta citētā spriedumā 32/278. Gan Senāts šinī 1111 citos spricdumos
šai ziņā atzinis arl apdrošināšanas summas nozīmi, bct tas attiecas tikai uz gadījumiem, kad novērtējums n a v izdarīts
(sk. 34/529, 35/68 un c); arī no 1. 35/414, uz kuru dep-ts atsaucas, redzams, ka tur apdrošināšanas bicdrība objekta taksācijas nebija izdarījusi. Tādā kārtā minētie Senāta spriedumi šajā
Iietā nav picmērojami, jo Ticsu palāta konstatējusi, kā jau
aizrādīts, ka konkrētā gadrjumā i r pastāvējis speciāls immobiļa novērtējums apdrošināšanai.
(1937. g. 29. janv. spr. Nr. 89, Bekmaņu 1.)

—
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Likums par atsavinašanas nodevu.
31.
Rīgas apgabalticsa ar savu 1934. g. 12. janvāra spriedumu
uzlikusi Vasiļijam 0. par pienākumu parakstīt pirkuma līguma
projektu, pēc kura Vasilijs 0. pārdod Augustam un Marijai N.
0,1351 ha lielu zemes gabalu. 1935. g. 4. februārī Tiesu palāta
apstiprinājusi šo apgabalticsas spriedumu, pie kam ar 1935. g.
1. augusta atsevišķu lēmumu, atsaucoties uz Lik. par atsavināšanas nodevu 4. un 16. р., aprēķinājusi atsavināsanas nodcvu
Ls 91, pieņemot par augstāko novērtējumu Ls 3820,—.
Saskanā ar Likuma par atsavināšanas nodevu (Lkr. 34/228)
31. p. iesāktās lietas, kurās nekustamas mantas pirkšanas-pārdošanas akts vēl nav attiecīgi apliecināts, vai kurās nav taisīts
tiesas spriedums par nekustamas mantas nostiprināšanu uz
ieguvēja vārdu, piemērojami šā likuma noteikumi. Konkrētā
gadījumā Rīgas apgabalticsa ar savu 1934. g. 12. janvāra spriedumu uzlikusi atbildētājam par pienākumu parakstīt 7 dienu
laikā, s k a i t o t no š ā s p r i e d u m a s p ē k ā s t ā š a n ā s d i e n a s pirkuma līguma projektu. Tā tad pretēji Nodokļu dep-ta apgalvojumam ar šo spriedumu n e m a z n a v
atzītas
p r a s ī t ā j u N. ī p a š u m a
t i e s ī b a s uz
strīdu nekustamo mantu, bet atbildētājam tikai uzlikts pienākums parakstīt pirkuma-pārdevuma līguma projektu 7 dienu
laikā pēc sprieduma stāšanās likurrrigā spēkā, t. i. konkrētā gadījumā pēc Tiesu palātas sprieduma taisīšanas (CPN 1018. р.),
kas noticis 1935. g. 4. februārī, t. i. jau tad, kad minētais jaunais
1934. g. 17. augusta likums par atsavināšanas nodevu stājies likumīgā spēkā. Tamdēl arī Tiesu palāta pareizi piemērojusi
Jaunā likuma 4. un 16. pantus.
(1936. g. 18. decembļ-a spr. Nr. 1168, Neulandu pr. 1. pr. Osokinu.)

—

342

—

Dzelzceļu likums. (Lkr. 27/127).

97.
Pēc dzelzc. lik. (Lkr. 27/127) 97. p. (1932. g. 20. apr. lik.:
Lkr. 106, red.) „personas, kurām cēlusies zaudējumi... mantas bojājumu dēļ saņem no dzelzcela atlīdzību, ja zaudējumi
cēlušies sakarā ar dzelzcela ckspluatāciju un ja с i e t u š a i s
picrāda, ka nclaime notikusi dzclzceļa vai viua darbinieku vainas dēļ". Tā tad, 97. p. savā tagadējā redakcijā vairs neuzliek
dzelzceļam ekskulpācijas pierādīšanas pienākumu, bet šai
ziņā ncatkāpjas no vispārējā CL pieņemtā principa, ka tam, kas
prasa atlīdzību par zaudējumiein, jfipierāda atbildētāja vaina
(CL 3284., 3440. р.). Tāpēc arī konkrētā gadījumā prasītājai
bija jāpierācla dzelzccļa vaina ar prasītāja niantu notikušā nelaimes gadījumā. Šai ziuā Tiesu palāta, uz viņas norādīto iietas apstāklu pamata, it sevišķi arī pēc apskates uz vietas iegūtiem datiem, un aiz viuas paskaidroticm iemesliem, konstatējusi, ka: 1) prasītājas šoferis pats bijis vainīgs, jo nav rīkojics
ar to gādību uii rtīpību, kāda vispār vajadzīga krietnam un rīīpīgam saiinnickam, un varējis zaudējumus novērst, ievērojot
pienācīgo rūpību; 2) ka šoferim, nobraucot līdz strupceļam,
bijis jāredz no labās puses tuvojošais vilciens; 3) ka uz strupceļa csošaie vagoni un sniega aizsargi redzamību samazināt
nevarējuši; 4) ka šoferim, nobraucot līdz strupcela uzbēruma
malai un redzot no stacijas puscs tuvojošos vilcicnu, bijis iespējams mašīnu nobremzēt un tā novērst sadursmi: 5) ka nevar pārmest atbildētājai, ka pārbrauktuve ncbīitu bijusi apsargāta, }0 trīsstūrvcidīgs starptautiskais brīdinājuma signāls atrodas 66,10 m. attālumā no katastrofas vietas un 52,90 m. attālumā no viņa atrodas dzelzceļa sarkanbaltais brīdinājuma
krusts. Šādi Tiesu palātas konstatējumi nav kasācijas kārtībā
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pArbnudāmi. Ar to atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi kasāl IJus sūdzlbā, kuros tā apstrīd minēto konstatējumu pareizību
i" i būtlbas. No saviem konstatējumiem Tiesu palāta varēja
ii.ilsi pie slēdziena, ka pic nclaimcs gadījuma vainīgs bijis vieN I I pats prasītājas šofcris, bet ne dzelzcels, jo vairāk tāpēc, ka
рбс dzelzc. lik. 150. p. (193i. g. red.) braucējam, lietojot pārbrauktuves, j ā p ā r l i e c i n ā j a s vai pārbrauktuvei netuvojas vilciens. Tāpēc Tiesu palātai bija tiesība, saskaņā ar CL
1441. р., atsvabināt dzelzcelu no pienākuma atlidzināt prasītājai
kfttastrofā cēlušos zaudējumus. Lldz ar to atkrīt prasītājas
и/Па teze par culpa maixta, no kuras iziet Senāta CKD
;
I 1900 sprieduma minētais gadļjums. Jautājumā par krimināltlesas sprieduma nozlmi, Tiesu palāta uzsver: 1) ka šoīeris
lavā laikā ticis saukts pie atbildības un attaisnots tikai apsūdzībā pēc Sodu lik. 231. p. l.pkt., t. i. par nevērīgu un pārāk
.ilni braukšanu pa pilsētu (tā tad ne „pārbrauktuvcs un pārejas
Hetošanā" pretēji Noteikumiem dzelzcelu pārbrauktuvju un
pāreju lietotājicm), un 2) ka ja arī prasītājas šoferis, braucot pār
neapsargātu pārbrauktuvi, nav izrādījis sodāmu nevērību, tad
l.is tomēr vēl nenozīmē, ka viļjš runā esošā gadījumā, pārvadājot prasītājas kravu, būtu rīkojies ar to gādību un rūpību,
I ul;i vispār prasāma pēc CL 3298. p. Savā kasācijas sudzībā
prasītāja nav mēģinājusi atspēkot tikko minēto Tiesu palātas
npsvērumu pareizību.
(1937. g-. 27. janv. spr. Nr. 41, a. s. „Livonija" pr. 1. pr. Dzelzccļu
l и v.)
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Tarifs eksportpreču parvadašanai pa valsts dzelzceļiem.
Senāts savā nodibinātā praksē izskaidrojis, ka 1923. ģ.
10. septembra tarifa 5. §, resp. 1928. g. 8. marta tarifa 8. $.
(V. V. 23/208; 88/63) paredzētās muitas apliecības gan nav atvietojamas ar liecinieku liecībām, bet minētās aplieclbas tomēr
papildināmas ar liccinieku liecībām un citicm pierādljumiem
(CKD 32/2424; 34 229, 234, 309; 35/291, 709 u. c). Šajā gadb
jumā Ticsu palāta konstatējusi, ka Rīgas muitnīcai nav iespējams izsniegt taisni 1923. g. tarifā paredzēto apliecību par uz
ārzemēm izvedamiera piena produktiem, jo minētās preces un
resp. saldētavas noliktava nav atradušās niuitas uzraudzībā,
un ka Zemkopības ministrija, no kuras tieši atkarājas izsniegt
atļauju sviesta eksportam uz ārzeinūm (iin kuras rīcībā un uzraudzībā atrodas piena produkti saskaņā ar 1923. g, 17. fcbruāra likumu 2. p. par cksporta sviesta kontroli uii izvešanu uz
ārzcmēm: Lkr. 23:6), devusi attiecīgo atļauju. Tāpēc Tiesu
palātai bija pietiekošs pamats atzīt pilnīgu pierādījumu spēku
(papildus muitas apliecībām) Zemkopības ministrijas valsts
eksportsvicsta kontroles izdotiem aplieclbai, protokolam un
kontroles apliecinātiem prasītājas paziņojuma un nosiltīšanas
faktūru norakstiem, uz kuriem atsaucas ari eksperts savā
\935. g. 10. aprīla slēdzienā. Ar to atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā, kuros tā apstrīd tikko uiineto dokumentu pjerādījumti spēku.
(1917. g, 27. janvāra spr. Nr. 9, Moller-Nol.sta pr. I. pr. Dzelzceļu
virsv.)

—
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Muitas nolikums.
1106.
Pretēji sūdzētāja domām, Nodokļu departamentam taisni
plekrīt visu valsts nodokļu piedziņas lietas, to starpā, saprolains, arī muitas nodokļu piedziņas lictas (sk. 1928. g. 2. jūnija
lik. 1. р.: Lkr. 119; Muitas nolik. 1106., 1144. р.). Nodoklu departamentam ir partu spēja (Sen. CKD spr. 30/44, 656 u. c ) . Tāpēc
Nodokļu dcpartamenta pilnvarniekam tieslba reprezcntēt tiesā
Nodokļu dcpartamentu aii muitas nodoklu piedziņas lietās, to
Starpā arī lietā par valsts parādnicka izsludināšanu par makSātnespējīgu parādnicku, par ко zv. adv. P. izdots speciāls
uzdevuma akts. Vai Muitas dcpartamcnts, kā tāds, pats ņēmis
tlalību sūdzētāja konkursa lietā, tam nav izskirošas nozīmes.
Tiesu palāta gan nav sevišķi apsvērusi minētos siīdzētāja iebildumus, kurus viņš, garām ejot, iztcicis Tiesu palātas sēdē,
bet šis apstāklis vien nevar būt par pamatu Tiesu palātas lēmuma atcclšanai, jo jau tas fakts vien, ka Tiesu palāta lietu
nav izbeigusi it kā Nodoklu departamenta nckompetences dēl,
Jiorāda uz to, ka Tiesu palāta minētos icbildumus atzinusi par
nepamatotiem. Tiesu palāta konstatējusi, ka muitas soda prasījuma izcelšanās laikā sīīdzētājam bijusi jāiznein tirdzniecības
zīme. Tāpēc Tiesu palātai bija pietiekošs ieraesls atzīt sīklzētāju par maksātnespčjīgu parādnieku tirdzniecībā. Jautājumā
par muitas nodokla soda naudas piedzīšanas noilgumu, jāaizrāda, ka s о d a naudas prasījums gan var noilgt, bet noilgums
apstājas par visu piedzīšanas procedūras -laiku. Kā rcdzams
по Nodoklu departamenta 1935. g. 6. jīilija raksta Nr. 5233/4,
Nodokļu departaments jau bija uzsācis piedziou un aprēķinājis arī piedziņas izdevumus. Tāpēc par soda naudas prasījuma noilgumu vispār nevar runāt. Muitas nolik. 1060. p. attiecas uz pašu muitas pārkāpumu, bet ne uz jau uzliktās soda
naudas noilgumu.
(1937. g. 27. janvāļ-a spr. Nr. 53, Lēvinsona maksātnesp. 1.)

—

346 —

1927. g. 1. jun. lik. par algotu darbinieku apdrošinašanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos (Lkr. 91).
112.

Saskaņā ar Lik. par algotu darbinieku apdrošināšanu etc.
(Lkr. 27/91) 112. p. 3. d. pensijas pieprasītājs, kurš nav apmierināts ar pensijas komisijas galīgo lēmumu, var б mēnešu laikā pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību no sabiediibas tiesas
ceļā. Šai gadījumā ar pensijas komisijas galīgo lēmumu
prasītājai notcikta p a g a i d u pensija Ls 74,80 apmērā
par gadu, izejot no 20% darba spējas zaudējuma un padodot prasītāju periodiskai ārstu izmeklēšanai augstak minētā
lik. 35. p. 1. pkta kārtībā. Šo pcnsijas komisijas galīgo lēmumu prasītāja apstrīd no tā viedokla: a) ka pensija bija noteicama, izejot no 30% darba spēju zaudējuma, b) ka bija noteicama nevis p a g a i d u pensija, bct m ū ž a pensija.
Tiesu palāta, dibinoties uz abās ticsu instancēs izdarītām
tiesas ekspcrtīzēm, atzimisi, pirnikārt, ka prasītājas darba spēju zaudējuins iztaisa tikai 20%, otrkārt, ka prasītājai nav pamata prasīt m ū ž a pcnsiju, jo darba spējas nav ierobežotas
p a s t ā v ī g i , bet uz laiku, un pēc zināma laika pārbaudāmas. Atrodot tādā kārtā, ka prasītājas iebildumi pret pensijas
komisijas galīgo lēmumu nav attaisnojušies un ka pensijas коmisijas galīgais lēmums viņa esenciālās dalās — (20% darba
spēju zaudējums prasītājas apgalvoto 30% vietā un darba spēju zaudējuma p a g a i d u raksturs līdz darba spēju stāvokļa
galīgai noteikšanai prasītājas apgalvotā p a s t ā v ī g ā darba
spēju zaudējuma vietā) — ir pareizs, Tiesu palāta ir noraidīdījusi prasību, ar kuru prasītāja ir apstrīdējusi pensiju komisijas galīgo lēmumu, pieprasot pensiju plašākos apmēros, nckā-ta
piešķīrusi pensiju komisija.
Prasītājas kasācijas sūdzība nav ievērojama.
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Praslba iesniegta 1934. g. 26. oktobri, tādēl krit svarā stāvoklis uz šo dienu. Pati prasītāja paskaidro, ka viņa sapēmusi
no atbildētājas pensijas izmaksas lldz 1934. g. 14. decembrim.
Tā tad, prasības iesniegšanas dienā prasītāja bija saņēmusi
visu, kas viņai pienācās pēc pensijas komisijas galīgā lēmuma
uz šo dienu. Ja nu tiesa, pretēji prasītājas apgalvojumiem, ir atzinusi pensijas komisijas lēmumu attiecībā uz 207c darba spēju zaudējumu un šā zaudējuma n e p a s t ā v ī g o raksturu
par pareizu, tad nekrīt svarā, ka tiesas ekspertīzes, konstatējot darba spēju zaudējuma n e p a s t ā v ī g o raksturu, atzinušas šā zaudējuma nepastāvīgo raksturu vcl daudz vēlākā laikā,
nekā pensiju komisija savā galīgā lēmumā. Konstatējot, ka
prasības iesniegšanas momentā prasītāja saņēmusi visu to,
kas viņai pienācās pēc pensijas komisijas lēmuma, kurš, pēc
tiesas konstatētiem un kasācijas kārtībā nepārbaudāmiem
datiem, ir pareizs, tiesa varēja uzskatīt, ka jantājums par tiem
pensijas pieprasījumicm, (kas izriet no pensiju komisijas lēmuma) par laiku p ē с prasibas iesnicgšanas neietilpst šās
prasības robežās. Aiz tā paša iemcsla Tiesu palāta varēja noraidīt lūgumu apturēt lietu uz 6 mēncšiem jaunas ekspertīzes
izdarīšanai, jo vispār pārgrozījumi, kas iestātos prasītājas
darba spēju zaudējumā p ē с šīs prasības iesniegšanas, varētu noderēt vienīgi par pamatu jaunai praslbai. Konkrētā
prasībā tiesa varēja aprobežoties ar ekspertīzes konstatējuma
apsvēršanu tajā daļā, kurā tick pastiprināts pensiju komisijas
atzinums par darba speju zaudējuma n e p a s t ā v ī g o raksturu.
(1936./1937. g. 16./21. dec./27./29. janv. spr. Nr. 142, Apsīlis pr. 1. pr.
\ ispār. apdroŠ. sab-bu nelaimes gadīj.)
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Likums par tautas izglītību.
(Lkr. 34/200).
Pretēji prasītāja paskaidrojuiniem viņa kasācijas sūdzibā,
skolotāja — ārvalstnieka tiesiskais stāvoklis nav idcntisks ar
skolotāja, Latvijas pavalstnieka, stāvokli, jo, saskaņā ar Lik. par
tautas izglītību (Lkr. 34/200) 178. p. piezīmi, ārvalstniekus pielaiž par skolotājiem, izņēmuma gadījumos, izglītības ministrs.
Konkrētā lietā pēc tiesas konstatejuma, kuru pareizlbu prasītājs neapstrīd, atļauja nodarbotics par skolotāju prasītājam
izdota no viena mācības gada uz otru un par 1934./35. mācības
gadu izdotā atlauja izbeigusies 1935. g. 31. jīīlijā. Ar šl termina iestāšanos tad arī izbeidzās prasītāja tiesības būt par
skolotāju Latvijā un vairs ncbija vajadzīga kaut kāda prasltāja
atlaišana vai atsvabināšana no skolotāja picnākumu izpildīsanas по Izglītības ministrijas vai skolu valdcs puses. Lai pastiprinātu savu viedokli, prasītājs nepareizi atsaucas uz CKD
33/2130 spriedumu, jo tai lietā runāts par skolotāju, Latvijas
pavalstnieku, bet ne skolotāju, ārvalstnicku, kādēl abu lietu
apstākli nav analogi. Ar to atkrīt visi prasītaja paskaidrojumi viņa kasācijas sīīdzībā, kuros vinš cenšas pierādīt, ka skolotāja — ārvalstnieka stāvoklis esot tāds pats kā skolotāja —
Latvijas pavalstnieka, un ka vinu no skolotāja amata varējusi
atl.aist vienīgi skolu valde ar attiecīgu lēmumu. Atbildētāja šai
lietā ir ievērojusi arī partu privāttiesisko llgumu, jo 1935. g.
4. aprīlī ir paziņojusi, ar direktora vidutājību, prasītājam, ka
viņa nākošam 1935./36. mācības gadam vairs nelīīgs no ministra atļauju, lai prasītājs varētu vinas skolā nodarboties par
skolotāju. Pats prasītājs ncnoliedz, ka bez atbildētājas attiecīga lūguma viņam nav bijis iespējams saoemt atlauju skolbtāja amata pickopšanai atbildētājas skolās, kādēļ arī aprādītais
direktora pazioojums pēc būtības ir pielīdzināms llguma uz-
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iriksanai. Kā konkrētā gadījumā nebūtu ievērots ligumiskais
\.n likumiskais uzteikšanas termi&š, to prasītājs neaizrāda,
tnnidēl apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka arī no tīri ci\ i! 1 icsiskā vicdokla atbildētāja savus picnākumus pēc līguma
pret prasītāju ir izpildījusi. Par to, ka direktoram L. nebfitu
lii.iusi tiesība uzteikt līgumu atbildētājas vārdā — prasītājs aizrāda pirmo reizi savā kasācijas sūdzībā, kādēļ šāds aizrādīmiiis Senātā nav apspriežams.
(1937. g. 29. janv. spr. Nr. 553, Vārhaftiga pr. 1. pr. „Ezras biedrību".)
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Rīkojums par zīmognodevu.
13.
Gan nepareizs ir kasācijas sūdzlbas iesnicdzēju apgalvojums, ka runā stāvošais līguma noraksts (par kura apliecināšanu sūdzētājiem uzlikts zlmogsods) ir uzskatāms par procespapīru, kurš miertiesneša lietās būtu brīvs no zīmognodevas. No prasības lūguma satura un lūgumā minētiem pielikumiem tiesa vareja nākt pie slēdziena, ka līguma noraksts,
kuru Daugavpils pilsētas pašvaldība izsniedza ar pilsētas valdes apliecinājumu savam pilnvarniekam iesniegšanai ticsā, ir
patstāvīgs p i e r ā d ī š a n a s dokuments, bet ne procespapīrs. Senāts jau ir paskaidrojis, ka vienīgi p r o c e s p a p ī r i
miertiesnešu lietās ir brīvi no zīmognodevas, bet ne papīri, ко
pašvaldības izsniedz saviem pilnvarniekiem iesniegšanai tiesā
pierādījumu veidā (Sen. CKD 30/374; sal. arī 28/626). Tādēl lietā
iesniegto līguma norakstu tiesa varēja uzskatīt „par patstāvīgu" dokumentu. Tomēr apsūdzētāju kasācijas sūdzība pelna
ievērību sekošu iemeslu dēļ. Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka
nomas līgumu orīģināls bija apmaksājams ar proporcionālo zīmognodevu 18 sant. apmērā, bet tā kā liguma 3. p. paturēja līgumsoda noteikumu uz n e n o t e i k t u summu (3% mēnesī
no nesamaksātās summas, pie kam laiks nav noteicams), tad
pēc rīk. par zīmognod. 13. p. 4. pkt. līgums jau p i e t ā n о s l ē g š a n a s bija apmaksājams bez proporcionālās zīmognodevas (18 sant.) \ēl ar vienkāršo zīmognodevu (Ls 6.,—). Tā
kā orīģinālā līguma zīmognodeva pārsniedz Ls 5,—, tad pec
rīk. par zīmognod. 37. p. un 14. p. 8. pkt. noraksts bija apmaksājams ar zīmognodevu Ls 5,— apmērā, par kādu pārkāpumu
pie noraksta apliecināšanas sodāmas pašvaldības amatpersonas, kas līgumu apliecinājušas. Šādi apgabaltiesas apsvērumi
visumā nav pareizi. Likums iziet (42. р.) по līgumsodiem, kas
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lastādīti a t s e v i š ķ a l ī g u m a veidā, un no tādiem, kas
[ e t l l p s t p a š ā l ī g u m ā , kā blakus noteikums (CL 3370.
p ). Apgabaltiesa neapgalvo, ka nolīgums par līgumsodu šajā
.MIi.iumā bija slēgts atsevišķa līguma veidā, vai tam pēc rīk.
i'.n' zīmognod. 5. p. pirmās dalas bija jāietilpst atsevišķā aktā.
Bet rīk. par zīmognod. 13. p. 4. pkt., kas runā par līgumsoda
Boligumu apmaksu ar vienkāršo zīmognodevu j a u p i e 1 ī и m a s l ē g s a n a s , attiecināms vienīgi uz līgumsoda noii iimiem, kas tiek noslēgti a t s e v i š ķ ā a k t ā . Tas izriet
kS по rīk. par zīmognod. 13. p. 4. pkt. burtiskā teksta (kas arī
iilliccībā uz līgumsodu runā par l ī g u m a noslēgšanu), tā arī
ни nvotiem, kas guļ 13. p. 4. pkt. (un aiī 14. p. 7. pkt. (Gerb.
USt. 13. p. 18. pkt., 18. p. 4 b pkt). Tādēl līgumsoda nolīgumi,
kas i e t i l p s t p a š ā a k t ā , taisni nav apmaksājami jau
pamatlīgumu noslēdzot (par kādu pamatlīgumu atsevišķi tiek
UOraaksāta proporcionālā zīmognodeva no akta summas),
Ы 1 gan tikai pie izpildīšanas vai prasības iesr.iegšanas tiesā
(42. р.), k ā t o jau paskaidrojis Senāts savā 1932. g. spriedumā
Rogula lietā (Sen. OKD 32/2402). Gan apgabaltiesa aizrāda,
k;i šādu viedokli neatbalsta Senāta 1934. g. spriedums (Sen.
CKD 34/500), kurā Senāts izteicies. ka vienkārša zīmognodeva tiemama j a u p i c l l g u m a
noslēgšanas,
kad līgumsods bijis uz n e n o t e i k t u summu. Tomēr
tanī spriedumā Senāta apspriešanā nav bijis tieši šis
jautājums, bet gan jautājums par līgumsodiem atsevišķa
Itguma veidā. Tādēļ, bez tieša sakara ar apspriežamo
jautājumu, un, tā sakot, gafāmejot izteiktā fraze, „ja tie noslēgti uz nenoteiktu summu", ir interpretējama sakarā ar tālākiera apsvērumiern, kuros Senāts netikvien neapšauba 32/2402
sprieduma pareizību, bet pat tieši uz to atsaucas. Tādā kārtā,
pretēji apgabaltiesas domām, no Senāta 34/500 sprieduma nevar atvasināt vadošu viedokli uzskatam, ka rīk. par zīmognod. 13. p. 4. pkt. attiecas arī uz tādiem līgumsodiem, kas ietilpst pamatlīgumā kā blakusnoteikums, vienkārši tādēļ, ka
šādā nozlmē Senāts jautājumu nemaz nav apspriedis, bet pieturējies savos apsvērurņos arī pie agrākā 32 2402 sprieduma.
Ja nu līgumsods nebija maksājams līgumu slēdzot, tad nevar
par tā nenomaksu sodīt, bet tas ir pieprasāms pie prasības
iesniegšanas tiesā (Sen. CKD 35 2458). Tādēl nomas līguma
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noraksta apliecināšanas momentā sūdzētājiem varēja pārmcst
zīmognodevas noteikumu neievērošanu vienīgi par tik, par cik
vini bija apliecinājuši norakstu, ncievērojot uz orīģināla nomaksato zīmognodcvu 18 sant. apmerā, jo līgumsoda apmaksai
ar zīmognodevu vēl nebija pienācis termiņš. Ar proporcionālo
zīmognodevu apmaksāta orīģināla noraksts apmaksājams tāpat kā orīģināls (36. р.), pie kam 37. p. nav piemērojams tādel,
ka zīmognodeva nesasniedz 5 latus. 37. p. parcdz privileģiiu
apliecinātiem norakstiem, kāda privilēgija atkrīt, ja maksājamās zīmognodevas apmērs ir zemāks par privilēģijā paredzēto
normu. Tādēļ tiesa, sodot amatpcrsonas par noraksta apliecināšanu, varēja iziet vienīgi по ncsamaksātās uz noraksta zīmognodevas 18 sant. apmērā, bet nevis no 5 latiem. Rīkojoties pretēji tam, tiesa pielaidusi motīvēšanas ncpareizību un
rīk. par zīmognod. 13. p. 4. pkt. pārkāpinmi.
(1936. g. 25. novembfa spr. Nr. 1908, Daugavpūs pilsētas pašvaldības
pr. I. pr. šcetkovski.)

44. p. 10. pkts.

Sūdzētājs savā kasācijas sūdzība vairs neuztur icbildumu
par to, ka runā esošā akta apliecinājums bīītu uzskatāms par
paraksta apliecinājumu. Šādos apstākļos jāizškii; vispirms jautāj'ums par to, vai minētais akts bOtu atzīstams par cesiju, vai
par indosamentu. Pirmajā gadījumā par Rlk. par zīmognod.
44. p. 10. pkta noteikuma piemērojamību nevar bīīt šaubas.
īstenībā runā esošais uzraksts atzīstams nevis par indosamentu, bet gan par vekseļa prasljuma cesiju. Ka arī vekseļprasījuma tiesības var bīīt par cesijas prickšmctu, pilnā mērā atzīts
vekseltiesiskā teorijā un praksē (Staub's-Strantz's, Kommentārs 11. izd. pie vācu Veksellikuma: 9. p. 9. piez.; sk. Sen.
CKD 29/855; 31/347). Ka lunā esošais uzraksts ir cesijas akts,
izriet jau no paša uzraksta teksta, kur tieši teikts: „visas savas t i с s I b a s pec šī vekscja un pievienotā protesta akta
cedēju un nododu . . . no kura pilna a 11 ī d z ī b a s a ņ e m t a."
Tā tad, paša cedenta griba bija izdarīt с i v ī 11 i e s i s к u cesiju, un, proti, nodot cesionāram s a v a s t i e s Г b a s (t. i'.
prasījumu). Runā esošais cesijas uzraksts tieši aizrāda uz
sukcesijas momcntu, prasījuma tiesības nodošanu pret zināmu
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ekvivalentu. Turpretirn, indosaraeflts nodibina nevis sukcesiju, — indosātārs nav indosanta tiesību iļēmējs (sukccsors),
- bet gan indosamcnts nodibina patstāvīgu indosantu vekseļticsisku saistību indosatāram un turpmākiem vekselturētājiem
par labu; šāda indosanta saistība nav atkarīga no pašam indosantam picderošām tiesībām. Vckseļa vārda indosants ir
tīri formāls vekseļtiesisks akts, kura forma paredzēta pašā
vekselnolikumā (sk. pielik., pie 1. p. XXI. paraugu la), un kas
izteicams tā: „Manā vietā samaksājiet... -am". Taisni šādas,
tīri vekseļtiesiskas attieeības nebija nodibinājušās uz runā esošā cesijas uzraksta pamata. Sūdzētāja norādītais vckscl.nolikuma 55. p. neattaisno viņa slēdzienu par to, it kā tagadējais
uzraksts būtu indosaments. Gan arī protestēts vekselis var
pāriet ar „pēcindosamentu", kam arī būtu transportfunkcija
(gan ne garantijas funkcija). Bet lietas kodols īaisni ir tas, ka
konkrētais uzraksts n a v indosaments, bct tikai civllticsisks
cesijas akts. Tādā kārtā, ja nu runā csošais uzraksts ir uzskatāms par ccsijas aktu, tad tas bija apmaksājams ar zīmognodevu pēc Rīk. par zīmognodevu 44. p. 10. pkt., kā — gala slēdzienā — pareizi atzinusi apgabaltiesa.
(1937. g. 27. janv. spr. Nr. 292, Černiševu pr. ]. pv. Muškaiu.)

100.
Caurlūkojusi Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1936.
gada 8. februāra iesniegumu Nr. 340, izšķirt jautājumu, vai saskaņā ar Rīk. par zīmogn. 100. р., Senātam jāuzliek zīmogsods par Senāta aktī icsniegtiem dokumentiem, kas nav apmaksāti attiecīgā kārtā un apmērā ar zīmognodevu, Senāta Apvienotā Sapulce, izklausījusi virsprokurora atzinumu, atrod:
Pēc Rīkoj. par zīmognod. 100. p. 1. teik. (kas atbilst Kr.
zīmognod. nolik. 185. p.) t i e s u i e s t ā d e s, kas saņem aktus un dokumentus, kur pārkāpti zīmognodevas noteikumi, taisa lēmumus par soda piedzīšanu neatkarlgi no summas no visām 3., 4. p. minētām summām. Pēc tā paša 100. p. 2. teik.
(kas atbilst Kr. zīmognod. nolik. 186. р.), šos lēmumus t i e s а
var taisīt katrā lietas stadijā („во всякомъ положенш д-Ьла")
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un, neatkarīgi no tā, kādā kārtībā lieta caurlūkojama un kā
beigtos. Fraze „katrā lietas stadijā" tikai neveikls krievu
vārdu: „во всякомъ лоложенш д-вла" (Кг. zīmognod. nolik.
186. р. 1. teik.) tulkojums. Šāds izteiciens nozīmē vienīgi to,
ka lemumi par zīmogsoda uzlikšanu pielaižami līdz lietas nobeigšanai. Frazei „katrā lietas stadijā" (pēc rīk. par zīmognod. 100. p. 2. teik.), tā pati nozīme, kā frazei „jebkurā lietas
stāvoklī" pēc GPN 645. (555.) р., (pē.c krievu teksta: во вся
комъ лоложенш д-вла"). § 0 frazi Kr. Senāts (1872. g. spriedumā, Iskrickas lietā, Nr. 1003) izskaidrojis tā: „ По смыслу
ст. 555. споръ о подлоге можетъ быть предъявленъ во вся
комъ положенш двла, т. е. во время судебнаго производ
ства двла, прежде постановлешя по оному судебнымъ Mtстомъ окончательнаго р-вшешя по существу двла, а реше
т я съезда почитаются окончательными". Та tad, ja rīk.
par zīmognod. 100. р. 2. teik. Iieto to pašu frazi, kā CPN
645. р., un ja pēc CPN 645. p. tā domā tikai tādu lietas
stāvokli, kurā lieta atrodas tiesas instancē, kur lieta izspriežama pēc būtības, bet nckad ne Senātā, kā kasācijas instancē,
tad tas pats sakāms arī par rīkoj. par zīmognod. 100. p. 2. teik.
Tāpēc lēmumu par zīmogsoda piedzīšanu var taisīt tikai tiesas
instance, kurā lieta caurlūkojama pēc biītības, bet nekādā ziņā
ne Senāts. Frazes beigu vārdi: „ . . . neatkarīgi по tā, kādā
lieta caurlūkojama un kā beigtos" nemaz nav attiecināmi arī
uz kasācijas sūdzībām, bet zīmējas uz to lietas kārtību, kiijā
zīmognodevu lietas vispār var nonākt tiesā, kas lietu lūko cauri
pēc būtības, t. i. vai civīlā, vai kriminālā, vai administrātīvā
procesa kārtībā, bet nezīmējas tikai it kā uz pārsūdzības kā
tādas kārtību vien, jo 100. p. 2. teik. nemaz nerunā taisni par
pārsūdzības kārtību. Tāpēc no minētās 100. p. 2. teik. izteiktās frazes taisni jānāk pie slēdziena, ka Senātam nav jātaisa
lēmums par zīmogsoda uzlikšanu. Senātā gan var arī ienākt
dokumenti, piem., kopā ar otrās instances aktīm, vai arī ко
ра ar lūgumu par lietas jaunu caurlīīkošanu; tā tad Senātam
gan varētu būt f а к t i s к a iespēja taisīt arī lēmumu par zīmogsoda piedzīšanu. T о m ē r taisīt lēmumu par zīmogsoduvar tikai tāda tiesu iestāde un tāda tiesas instance, kas pārbauda attiecīgo aktu vai dokumentu pēc bīītības, apsverot un
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ležot pēc būtības jautājumu par šl akta vai dokumenta īsilnru un izpratni. Bet taisni šādas funkcijas Senātam, kā
lllgstākai kasācijas tiesai, nepiekrīt (Tiesu iek. lik. 5. р.; CPN
р.). Senāts, rīkojoties tieši kā augstākā kasācijas tiesa
1
l 'N 283., 907. р.), lēmumu par zīmogsodu taisīt nevar; viii и и jāaprobežojas vienīgi tikai uzraudzības kārtībā uzdodot
Bemākai (2.) instancei apspriest jautājumu par to, vai akts vai
dokuments apmaksāts ar attiecīgo zīmognodevu, un taisīt par
i" attiecīgo lēmumu. Tāpat Senātam jārīkojas arī tad, kad
nāts, izspriežot lūgumu par lietas jaunu caurskatīšanu pēc
( I 'N 284., 908. р., a t с e 1 aiz tajā paredzēticm iemesliem 2.
itances spriedumus un nodod lictu 2. instancei izspriešanai
DO jauna. Atliktu vienīgi tikai apstāties vēl sevišķi pie jautāiiima par to, kā bīītu jārīkojas Senātam jautājumā par zīmogSoda uzlikšanu gadījumā, ja Senāts atstāj b e z i e v ē r ī b a s
ļflgumu par lietas jaunu caurlūkošanu, kad līdz ar lūgumu ieliiiegtos dokumentos atrastos akti vai dokumenti, kas nav apinaksāti ar attiecīgo zlmognodevu. Lai ņemtu stāvokli nupat
norādītā jautājumā, vispirms būtu jānāk skaidrībā par lūguma
par lietas jaunu caurlūkošanu Isto procesuālo raksturu un IUz
;ir to par Senāta īsto procesuālo darbību, taisot spriedumu par
Sādu lūgumu. C'PN 908. pantā paredzētais līīgums pēc būtības pieder jau pie z e m ā к ā s instances procedūras. Normālā kārtā (kā tā pieņemta arī Rietumeiropas likumos) lūgumi, ко paredz CPN 908. р., būtu jāizspriež nevis augstākā
kasācijas tiesā, bet gan taisni tajā instancē, kura taisījusi attiecīgo spriedumu: sk. paskaidrojumus (2. sēj., 192.—194. lp.)
pie 1900. g. CPN projekta 773.—783. p. un paša projekta
777. р., pēc kura minētie lūgumi būtu iesniedzami un izspriežami taisni tajā instancē, kura bija taisījusi no jauna caurlOkojamo spriedumu un pie tam neatkarīgi no tā, vai no jauna caurlūkojamo spriedumu būtu taisījusi pirmā vai otrā instancē; pēc
minētā projekta abi, 750. un 794. p. (1914. g. izd.) paredzētie
lūgumi saplūst kopā vienā un tajā pašā pār$ūdzībā. Arī pirmajā CPN projektā bija paredzēts (62. р.), ка Tiesu palātas
sprieduma jauna caiuiūkošana jāatstāj pašai Tiesu palātai: sk.
Tjutjrumova kommentāru (1923. g. izd.) pie CPN 794. p. (1478.
lp.). Ar to, ka spēkā esošais likums tomēr uz Senāta funkci-
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jām attiecina 908. p. (1932. g. izd.) paredzēto Iīigumu izspriešanu, nav teikts, ka Scnātam taisni un vienīgi šādā normālā
kārtībā būtu pašam jātaisa arī lēmums par zīmogsodu; Senāts
minētā kārtībā luko cauri tikai lūgumu kā tādu, bct nemaz ne
pašu lictu, visumā pēc būtības, uz kuru vien attiektos varbūt
ncattiecīgi apmaksātie akti un dokumenti. Tāpēc, trīīkstot tiešam aizrādījumam pašā likumā, jānāk pie slēdziena, ka Senātam v i s 0 s g a d ī j u m 0 s, kur viuam uz CPN 906. p. pamata nonāk kādi dokumenti, kas nav ar attiecīgo zīmognodevu
apmaksāti, tādi jānosūta zemākai instancei, uzdodot tai izšķirt jautājumu par uzliekamu zīmogsodu arī tad, ja Senāts
attiecīgo līigumu atstāj bez ievērības.
Ka Scnātam nevar dot tiesību vai uzlikt par pienākurnu
taisīt lēmumu par zīmogsoda uzlikšanu pēc būtības, izriet jau
no tā, ka citādi iznāktu, ka, pretēji Rīk. par zīmognod. 107. р.,
tāds lēmums nebūtu nekur pārsūdzams. CPN tagad vairs neatzīst tādu stāvokli, kur lieta, kaut arī jautājumā par zīmognodevu, būtu izspriežama pēc būtības tikai v i e n ā pašā instancē: CPN 134. p. (1894. g. izd.) tika atcelts ar 1912. g. 15.
jīīnija lik. (Lkr. 1003. р.). Jautājums par zīmogsodu var nonākt
Senāta izspriešanā vienīgi sakarā ar kasācijas sūdzību, kuru
sūdzētājs iesniedz par zemākās instances lēmumu jautājumā
par zīmogsoda uzlikšanu. Aiz aprādltiem iemesliem Senāts nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams noraidoši.
'Sen. Apvien. Sap. 1936. g\ 9. dec. spr. Nr. 2.)
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321.
Apgabaltiesa konstatējusi, ka Jclgavas-Bauskas zemes
grāmatu nodaļas priekšnieks 1935. g. 20. septembrī caurskanjis Jelgavas apriņķa 1. iecirkņa tiesu izpildītāja lūgumu ievest zemcs grāmatu reģistrā picdziņas atzīmi uz Pēterim 0 .
picderošo immobili Madlenes 0. piedziņas lietā par Ls 2900
;ir augļicm iin izdevumiem, un atradis, ka Pēteris 0 . immobili
leguvis uz korroborēta testāmenta pamata, ar kuru noteikts,
кa immobilim pēc Pētera 0 . nāvcs jāpāriet vina dēla Artūra
ipašumā un ka Pēterim 0. ar reģistra II. dalas 2. slejā ierakStito aizliegumu aizliegts immobili pārdot, kādēļ zemes grāmatu nodaļas priekšnieks, atsaukdamies uz CL 959., 3833. un
3954. pantiem, nolēmis tiesu izpildītāja lūgumu atstāt bez ievērības. Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības par zemes grāmatu nodalas priekšnieka lēmumu iesniegto sūdzību, starp citu arī aiz tā iemesla, ka ierakstītais aizliegums pārdot immobili ir šķērslis piedziņas atzīmes ievešanai aiz iemcsliem, kas
uzrādīti zcmes grāmatu nodaļas priekšnieka lēmumā. Apga-"
baltiesas lemums nav atzīstams par pareizu. Apgabaltiesa pamatojas uz to, ka lūgums par piedziņas atzīmes ievešanu nav
ievērojams tādēl', ka no izpildu raksta un lūguma neesot redzams, ka piedziņa pamatota uz tcstāmentu. Pretēji apgabaltiesas domām, sakaram starp lūgumu par piedziņas atzīmes ievešanu un testāmentu vispārīgi nav nckādas nozīmes šajā gadījumā, kur jāizšķir pavisam cits jautājuras, proti: vai zemes
grāmatās ievestais aizliegums atsavināt Ipašumu var aizkavēt piedziņas atzīmes ievešanu uz šo Ipašumu. Senāts ir jau
paskaidrojis, (Sen. CKD 36/950), ka Not. nolik. 321. panta 2.
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dala atsaucas uz CL 959. pantu un ka tādēļ līgumā, resp. testāmentā noteiktā aizlieguma spēks un nozīme atsavināt nekustamu mantu nosakāmi saskaņā ar šo pēdējo likumu. CL
959. panta skaidrais tcksts paredz tikai, ka īpašnieka rīcība
par nekustamu mantu aprobežota, t. i. paredz tikai nekustama
īpašurna labprātīgu atsavināšanu vai ieķīlāšanu, bet tas nav
attiecināms uz piespiedu kārtā zemes grāmatās ierakstāmo tiesas hipotēku, resp. arl piedziņas atzīmi. Tam nerunā pretim
CL 1357., 3833. un 3954. panti, kas paredz vienīgi neiespēju
atsavināt vai ieķīlāt lietu atkarībā no pašas lietas Ipašības,
piem., atkarībā no tā, ka tā ir res extra commercium, bet šie
panti nedomā rēgulēt šo jautājumu atkarlbā no īpašnieka rīcības tiesībām par lietu un no šo tiesību ierobežojumiem. Tādēl zemes grāmatu nodalas priekšnieks nevarēja atraidīt 10gumu par piedziņas atzīmes ievešanu uz Pētera 0. immobili
tikai tādēl vien, ka ar testāmentu, uz kura pamata immobilis
korruborēts uz 'Pētera 0 . vārda, pēdējam aizliegts to pārdot,
un ka šis aizliegums' ierakstlts reģistra II. dalas 2. slejā, bet
apgabaltiesa nevarēja atzīt šādu zemes grāmatas nodaļas
priekšnieka lēmumu par pareizu.
(1936. g. 16. dec. spr. Nr. 1303, Ozola 1.)

340.

Nodoklu departaments, pamatojotics uz Rīgas apgabaltiesas 1934. g. 4. aprīla lēmumu par piedzenamās mantojuma nodevas Ls 1345,— samaksas nodrošināšanu, — līīdzīs Cēsu-Valkas zemes grāmatu nodaļu ierakstīt tiesu hipotēku valstij par
labu uz Palsmaņa muižas „Q." māju. Griežoties ar tādu lūgumu, Nodoklu departaments nav iesniedzis zemes grāmatu
nodalai ne attiecīga tiesas lēmuma norakstu, nedz apliecību
par to, ka šis tiesas lēmums stājies likumīgā spēkā, bct aprobežojies ar vienkāršu paskaidrojumu savā rakstā, ka tiesas
lēmums par mantojuma nodokli stājies likumīgā spēkā. Zemes
grāmatu nodalas priekšnieks, pamatojoties uz Not. nolik. 304:,
340., 351.—355. р., atstājis Nodoklu departamenta lūgumu bez
ievērības, un apgabaltiesa, atrodot zemes grāmatu nodalas
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priekšnieka rīkojumu par pareizu, atstājusi Nodokļu departamenta blakus sūdzību bez ievērības. Nodoklu dep-ta kasācijas
sfldzlba nepelna ievērību.
• Pretēji Nodokļu departamenta aizrādījumam viņa kasāciJas sūdzlbā, viņš savu iesniegumu zemes grāmatu nodaļai pam;ilojis ne uz administrātīvas iestādes prasījumu, kuram likimis
piešķir iieapstrīdāmības raksturu (CPN 1, p. piezīme un Not.
IK»I. 316. p. 4. pkts), bet uz t i e s a s l ē m u m u , lūdzot ierakstīt t i e s u l ē m u m u zemes grāmatās kā tiesu hiputēK u. Sakarā ar to Nodoklu departamentam saskaņā ar CL 1412.
I>. un Not. nol. 340. un 341. p. bija jāiesniedz t i e s a s l ē in u ma * n o r a k s t s , k a s p i e v i e n o j a m s
zemes
К г ā m a t a i (Not. nol. 304. p.) ar uzrakstu, ka šis tiesas !ēiiiuins stājies likumīgā spēkā. Kā to pareizi aizrādījusi apgabaltieša, bez tiesas lēmuma noraksta iesniegšanas un bez tās
pašas tiesas apliecības par to, ka šis tiesas lēmums stājies Iikumīgā spēkā, ierakstīt pantu par ķilu tiesību nodibināšanu nekailā ziņā nevar. Atvietot tādu svarlgu dokumentu, kā tiesas
sprieduma vai lēmuma norakstu, uz kura pamata zemes grāiuatu reģistrā ierakstāma tiesu hipotēka un kāds noraksts pievicnojams zemes grāmatai, ar paša Nodokļu departamenta ap~
liecīpu nav pielaižams. Kaut gan Senāts savos CKD spriedumos 1930. g. Nr. 2168 un 1934. g. 1. Nr. 733, uz kuriem arī
pamato savu viedokli Nodokļu dep-ts, aizrādījis, ka Nodoklu
dcpartamentam nav jāiesniedz zemes grāmatu nodalā attiecigais tiesas lēmums, bet pietiek, ja departaments iesniedz apliecību, ka lēmums, uz kura pamata nodibināmas ķīlu tiesības,
ir stājies likumīgā spēkā, b e t ī s t e n ī b ā a d m i n i s t r ā t ī v a s i e s t ā d e s a p l i e c ī b a , ka l ē m u m s s t ā jics likumīgā spēkā, iesniedzama
zemes
g r ā m a t u nodalai t i k a i t a n ī s gadījumos, kad
a t z ī m e i e v e s t a z e m e s g r ā m a t u r e ģ i s t r ā uz
Not. nol. 316. p. 4. p k t a p a m a t a , t. i. bez tiesas
starpniecības un vienīgi uz tāda administrātīvas iestādes vai
personas pieprasījuma, kurarn likums piešķīris neapstrīdāmības raksturu. Visos pārējos gadījumos, kur atzīme ierakstīta
zemes grāmatu reģistrā uz tiesas sprieduma vai lēmuma pamata, lai pārvērstu šo tiesas atzīmi tiesu hipotēkā, vienmēr
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vajadzīgi iesniegt tiesas sprieduma vai lemuma norakstus ar
tiesas uzrakstu, ka spriedums vai Iēmums stājies likumīgā spēkā (CL 1412. p. un Not. nolik. 304., 340. un 341. р.).
(Sen. CKD ķopsēd'es 1936. g. 7. okt. • 12. nov. spr. \ r . 24.)

349.
Tagadējā lietā jāizšķir jautājums, vai tiesa, izsolē ienākušās summas sadallšanas kārtībā (CPN 1358. un turpm. р.),
nevar atzīt par spēkā neesošu zemes grāmatās a r n o t e i k t u d a t u m u ievesto pantu par vienas hipotēkas (112 obligācijas pamata) ingrosāciju un uz šā pamata atzīt vienai hipotēkai priekšrocību par otru, neskatoties uz to, ka abas hipotēkas
tika ievestas zemes grāmatās vienā un tai pašā dienā. Jautājums izšķirams noraidoši. Zemes grāmatās līdz ar viņas ievestiern ieraksticm pelna publisko ticamību (CKD 2493;
28/128). Tāpēc tiesa, izspriežot CPN 1358. un turpm. p. kārtībā jautājumu par vienas hipotēkas priekšrocību par otru, saistīta ar ierakstiem zemes grāmatās, 11 d z к a m ē r i e г а к sti nav a t z ī t i par n e p a r e i z i e m
prasības
c e ļ ā a r t i e s a s s p r i e d u m u uz v i s p ā r ē j ā . p a m a t a , sakarā ar ieinteresētās personas celto prasību (sk.
CKD 35/534; 31/1141, 1056; 29/1486); jo ieraksti vienmēr skaitās'par izdarītiem tikai in quantum de jure (CL 3016. р.). Ja
sūdzētājs, kā obligācijas krcditors, atrod, ka viņa hipotēka,
kas vienā un tai pašā datumā ierakstīta zcmes grāmatās, ar
otra, konkurējošā kreditora hipotēku, tomēr baudot priekšrocību par šo otra kreditora hipotēku, tad viņam n a v tiesības
naudas s a d a l ī š a n a s k ā r t ī b ā atsaukties uz to, ka lūgums par viņas hipotēkas (obligācijas) ievešanu zemes grāmatās, esot ienācis p i r m s sava konkurenta lūguma un ticis
ievests zemes grāmatu žurnālā ar agrāku numuru, un ka tāpēc panti par abu hipotēku ievešanu zemes grāmatās ar vienu
un to pašu dienu esot uzskatāmi par nepareiziem. Šādos apstāklos sūdzētājam, kas savā laikā nav izlietojis Notār. nolik.
365. p. paredzētās tiesības pārsīīdzēt zemes grāmatu nodalas
priekšnieka lēmumu, atlika tikai tiesība p r a s ī b a s c e j ā
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ftpstrīdēt un atspēkot ierakstus zemes grāmatās, kuros a b a s
hipotēkas ievestas zemes grāmatās tajā pašā datumā. Šādu
Bavu prasību sūdzētājs varētu tikai pamatot uz to, ka zemes
•..i aiuatu nodaļas priekšniekam ienākušie līīgumi esot bijis jāskata cauri vienīgi („единственно") tajā pašā kārtā („очеi" "'", „Reihenfolge"), kādā tie ievesti zemes grāmatu žurnālā
(Notār. nolik. 350. p. 2. teik.), bet žurnālā tie ievedarai pēc viI.III ienākšanas laika (348. р., „по времени ихъ вступлешя";
350. р. 2. teikuma orīginālais teksts ir: „ очередь разсмотр-вВ1я требованш просьбъ определяется единственно порядкомъ
ихъ внесешя въ крепостной журналъ"). Та tad tiesai, un proti
l i k a i p r a s ī b a s c e l ā , būtu jāpārbauda: 1) vai ingrosacijas lūgumi pareizi tikuši ievesti žu r n ā 1 ā (348. р.); 2) vai
priekšnieks lūgumus pareizi p ē c k ā r t a s caurskatījis;
3) vai priekšnieka lēmumi pareizi ievesti zemes grāmatās
(šaurākā nozīmē, t. i. zemes grāmatu reģistrā). Visas šīs proccdīīras atspēkošana nozlmē „strīdu" celšanu. CPN 1336. p.
(sk. arī 1702. p.) noteikti šķiro: 1) blakus procesus un 2) strīdti celšanu, pie kam strīdu celšana notiek taisni celot prasību.
Ja sūdzētāja bija tajās domās, ka viņas hipotēka tikusi nepareizi ievesta zemes grāmatu reģistrā (piem., ka tā esot bijusi
iaieved reģistrā nevis tajā pašā dienā kā Annas L. hipotēka,
bet dienu agrāk), tad sūdzētājam par to bijis laikā jāpārsūdz
zemes grāmatu nodaļas priekšnieka lēmums (Notār. nolik. 365.
p.) vai jāceļ attieclga p r a s ī b a pret Annu L. Tā tad, sūdzētājam nav tieslba, tagadējās n a u d a s s a d a l ī š a n a s k ā r t ī b ā , apstrīdēt un atspēkot ierakstu pareizību p a š ā s z e m e s g r ā m a t ā s , ar kuriem abu konkurējošo hipotēkāru
hipotēkas ievestas ar v i e n u datumu un tāpēc bauda līdzīgo
prioritāti; l ī d z k a m ē r i e r a k s t ī t i n a v a t z ī t i p a r
n e p a r e i z i e m ar t i e s a s s p r i e d u m u p r a s ī b a s
с el ā.
(Sen. CKD kopsēdes 1936. g. 7. okt. spr. Nr. 51, Lickmaņa 1.)

—
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Sodu likums (1903. g.).

662.
Caurlūkojusi Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1936. g.
25. jūnija iesniegumu izšķirt jautājumu, vai personai, kura sodīta pēc Sodu lik. 658. p. I. d. (1903. g.) un no kuras saskaoā
ar Sodu lik. 662. p. I. d. (1903. g.) piedzītā valstij par labu dāvanas vērtība, ir jāatlīdzina cietušam dāvanas vērtība nelikumīgo nodevu apmērā, Senāta Apvienotā Sapulce, izklausījusi
virsprokurora atzinumu, atrod:
1903. g. Sodu lik. 662. p. nosaka, ka notiesājot par 656.—
661. pantā paredzētiem nodarījumiem, vainlgam ienākušā dāvana viņam atņemama, bet ja tās nav, tad piedzenama vioas vertība. Ja tiesa atzītu, ka dāvana bijusi izspiesta, tad tā atdodama viņas saimniekam. Šinī likuma pantā ir izteikts tas
princips, ka kukulis vai nelikumīgs ņēmums nekad nepaliek
vainīgai personai, bet uz paša likuma un neatkarīgi no cietušo
personu celtām atlīdzības prasībām tiek viņiem atflemts. Krimināltiesai, nosakot vainīgam sodu, tanī pašā laikā un uz šī
likuma pamata spriedumā arī jānosaka, kas darāms ar mantām, kas iegūtas caur konkrēto noziegumu. Pēc šī likuma
panta kukulis, resp. nelikumīgais ņēmums atņemams, bet ja
viņa vairs nav, tad piedzenama viņa vērtība valstij par labu.
Tikai vienā gadījumā, un proti, kad tiesa atzīst, ka kukulis, resp.
nelikumīgs ņēmums ir izspiests, tad tas atdodams tā devējam.
Sodu lik. cenšas nodrošināt dienestpersonu neatkarību no pnvātām personām, un tāpēc Sod. lik. ir paredzēts sods ne tikai
kukuļu ņēmējiem, bet arī devējiem (1903. g. Sod. lik. 149.' un
150. р.). Ar to tad arī izskaidrojams noteikums, ka kukulis,
resp. nelikumīgs ņēmums tikai tad atdodams viņa saimniekam,
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kacl tiesa atzīst, ka tas ir bijis по vfoa izspiests, t. i. ka devēja
v.-iina ir pilnīgi izslēgta. Konkrētā gadījumā vainīgā persona
и sodīta pčc 1903. g. Sod. lik. 658. p. I. d., t. i. tiesa nav atziniisi, ka nelikumīgais ņēmums izspiests un sakarā ar to uz Sod.
lik. 662. p. pamata nelikumīgais ņēmums, resp. viņa vērtība
piedzīta valstij par labu. Arī nelikumlga ņēmuma izspiešanas
jadījumā, viņa vērtība nevar būt par pamatu civīlprasības
celšanai, jo, kā teikts, uz šī speciālā likurna panta pamata kriniināltiesai ar savu spriedumu izspiestais kukulis, resp. nelikinnīgais ņēmums atdodams viņa saimniekam.
Uz izteikto apsvērumu pamata Senāts nolemj: atzīt, ka
jautājums izšķirams noraidoši.
(Sen. Apvien. Sap. 1956. g. 9. dec. spr. Nr. 28.)

(
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Kriminālprocesa nolikums.

35.

Kā pareizi aizrāda atbildētājs savā kasācijas sūdzībā, ar
krimināllietā KPN 216.—221. p. kārtībā taisīto spriedumu tagadējais atbildētājs ticis nosodīts pēc Sodu lik. 236. p. 1. pkt,
t. i. tikai par to, ka tas p ā г к ā p i s d г о š ī b a s 1 i к u m а
n o s a c ī j u m u s , smēķējot kūtī paša satītus papīrosus, kuru
neizsmēķētos galus tas metis turpat kīītī (zemē), un šīs neuzmanības sekas bijušas cietušam, Pēterim L., pieredošas kīits
nodegšana. Tā tad atbildētājs saukts pie atbildības tikai pēc
Sodu lik. 236. p. 1. pkt. paredzētā pārkāpuma pazīmēm, bet
nevis pēc 568. p. 1. d. paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm. Tāpēc miertiesnesim krimināllietā pat nebija tiesības
iztirzāt jautājumu, vai kūts nodegšana bijusi 236. p. 1. pkt. paredzētā pārkāpuma sckas, jo šādu scku iestāšanās nemaz neietilpst minētā pārkāpuma pazīmēs. Tādēl miertiesneša sprieduma pēdējai dalai nav izšķirošas nozīmes jautājumā par kauzālo sakaru starp pašu pārkāpumu un kūts nodegšanu. Tā tad,
miertiesneša izteiktais konstatējums šajā ziuā nav saistošs civlltiesai, pēdējai iztirzājot jautāj'umu par kauzālo sakaru. Tiesu palāta, turpretim, savukārt nemaz nav izšķīrusi un pat nav
ierosinājusi šo jautājumu, bet aprobežojusies ar vienkāršu atsauci uz KPN 35. р., izlaižot no acīm, ka 35. pantā domāti tikai tādi krimināltiesu spriedumi, kuros pēc attiecīgā noziedzīgā nodarījuma rakstura, tiesai bija tiesība un pienākums izškirt pēc būtlbas jautājumu par kauzālitāti. Tāpēc Tiesu pa-. lāta nav uzskatāma pat atsvabinātu no pienākuma, pašai no
sevis izšķirt jautājumu par kauzālo sakaru un tikai apstiprinošā gadījumā uzlikt atbildētājam civīlticsisko atbildību par
vioa nodarīto pārkāpumu.
(14^6. g. 25. novembfa spr. Nr. 913, Kinanču ministrijas pr. 1. pr.
Joniņu.)
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Latvijas civīllikums.
XXXV.
1) Tiesu palāta, konstatējot, ka partu līgums slēgts Rīgā
U maksāšanas vietu Rīgā un ka teikums „franko elektriskās
i и Ijas ēka Krāslavā" nepārvērš Krāslavu par līguma izpil'b lanas vietu, nākusi pie slēdziena, ka no llguma izrietošās sei..iв apspriežamas pēc CL un nevis LCL noteikumiem. Tiesu
pulata tomēr nav ņēmusi vērā, ka atbildētājs ne tikai bija pārUVis prasītājai sūcgāzes ietaises komplektu, bet bija arī ap|и inics uzbūvēt pamatus motoram un ģenerātoram, uzstādīt
B8 un „palaist darbā". Šai darbībai bija jānotiek Krāslavā, tā
I i pats līguma saturs nepārprotami norādījis, ka atbildētāja
ļftjstības izpildīšanas vieta ir Krāslava. No partu līguma, kā
l ili;i divpusīga līguma, izriet divas saistības: viena par līguIII.I noteiktās darbības izpildlšanu un otra par samaksu par šo
dnrbibu. Tādos gadījumos par līguma izpildīšanas vietu, pēc
ļjUras izšķirams jautāj'ums par to, pēc kādiem likumiem apipriežamas no līguma izrietošās sekas, atzīstama tā vieta, kur
lni.i izpildāma līgumā noteiktā darbība, bet nevis tā, kur bija
tzdarāmi maksājumi par šo darblbu (Kr. Sen. CKD 94/23). Aiz
•nni iemesliem atzīstams par nepareizu Tiesu palātas slēdziens,
Км по partu līguma izrietošās sekas apspriežamas pēc CL un
hevis LCL noteikumiem.
1936.

(1937. g. 16. dec. spr. Nr. 1076, Krāslavas pils. valdes pr. 1. pr. DaBlcli.)

2) Tiesu palāta, konstatējot, ka Finanču ministrs noraidijis prasītājas lūgumu dot rīkojumu strīdū esošās parāda zīmes samaksai termiņā Francijas frankos, nākusi pie slēdziena,
k.i tiesību traucējuma momcnts jau iestājies un ka tādēļ vairs
nav vietas prejudiciālai prasībai (Scn. CKD 29/37), bet bija
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ceļama praslba par prasījuma apmierināšanu pēc būtības (actio
cum condemnatione). Tiesu palāta nav ņēmusi vērā, ka pēc
saistības raksta maksāšanas termiuš ir 1934. g, 1. novembris,
bct prasība celta 1934. g. 29. oktčbrī, un nav apsvērusi jautājumu, vai tādos apstākjos vispār prasītājai jau bija iespējams
celt kondemnācijas prasību. Ar to Tiesu palāta ir pielaidusi
motīvu ncpilnību. Tālāk, Tiesu palāta konstatējusi, ka līgums
par Liepājas cukurfabrikas bīīvi bija i z p i l d ā m s L a t v i j ā, un strīdū esošam parādrakstam nav patstāvīgas saistības
rakstura, bet tas sastāda tikai vienu daju no tām kontrahentu
attiecībām, kuras izriet по līguma par Liepājas cukurfabrikas
būvi. Tādēļ Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka kontrahenti
vienojušies padoties Latvijas likumiem, kādēl arī konkrētā Iietā piemērojams noteikumu par naudu (Lkr. 22/146) 10. р., pēc
kura vispār visi maksājumi aprēķināmi latos, pie kam attiecībā uz ārzemju valūtā Latvijā noslēgtiem darījumiem aprēķins izdarāms Latvijas naudā pēc darījuma slēgšanas dienas
kursa. Tālāk, Tiesu palāta aizrāda, ka prasība būtu atraidāma arī tai gadījumā, ja strīdū csošam parādrakstam piešķirtu
patstāvlgas saistības raksturu un ja tādā gadījumā saskaņā ar
CL ievada XXXV. р., prāvnieku savstarpējas attiecības bīītu
apspriežaraas pēc Vācijas likumiem. Pēc vācu civ. lik. (BGB)
244. p. samaksa būtu izdarāma ārzemju valūtā tikai tad, ja tāda samaksa būtu norunāta expressis verbis („ausdrūcklich"),
kas dotā gadījumā necsot darīts. Šāds Tiesu palātas viedoklis nav atzīstams par pareizu. Pēc prāvnieku līguma § 7 prasītājai picnākošos naudas summu atbildētāja s e d z ar parāda rakstiem. Tādēļ jāpiekrīt atbildētājas izteiktām domām,
ka parāda raksts izdots i n s о 1 u t u m un ka tādēl konkrētā
gadījumā, saskaņā ar CL XXXV. р., prāvnieku attiecības apspriežamas pēc Vācijas Iikumiem. Apspricžot lietās apstākļus
eventuāli arl no šī viedokļa un atzīstot šādā gadījumā par izšķirošu vācu CL 244. р., Tiesu palāta tomēr neparcizi interpretējusi šo likuma pantu. Pēc vācu civīllikumu (BGB) § 244
nav vajadzīga e x p r e s s i s v e r b i s izteikta noruna par samaksu ārzcmēs valūtā, bet pietiek šai ziuā n с p ā г р г о t а ma, s , k a i d r a g r i b a s i z t c i k š a n a . Pie tam ir ncsvarīgi, kādā veidā šāda griba ir izteikta. „Ausdriicklich bedeutet nichts anderes, als daB die Verpflichtung zur Zahlung in
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llislāndischer Wāhrung besonders zum Ausdruck gebracht
\vcrdcn muB, gleichviel durch weiches Mittel." (Staub, Komtnentar zum HGB III., lp. 386. — 12. un 13. izd.). „Es gentigt
Dlne s i n n g e m ā s s e u n z \ v e i d e u t i g e
Offenbahrung
der Willcnsabsicht durch Worte wie durch Tatsachen von sich
.mi'drangender Schlussigkeit" (ibid., IV. lp. 405). „Die Erklārung mufi iliren unzweideutigcn Ausdruck gefunden haben,
(lurcli welches Ausdrucksmittel, Sprache, Schrift odcr konkludente Handlungen (Zeichensprache) ist gleichgūltig (Staudin•'ir, Komentar zum BGB, II., lp. 23. — 2.J3. izd.). Tādā pat
tiozīme vācu civ. lik. 244. pantu interprctē citi BGB kommentātori: sk. Planka komment. II. sēj. 3. izd., lp. 16; FischerI lciilc-Titze, BGB 14. izd., lp. 131; Stier-Somlo, Handbuch der
lvcchtswissenschaft, IV. izd., lp. 657; Enneccerus-Kipp-Wolf,
Lehrb. des būrgerl. Rcchts, II., lp. 25; Ehrenberg, Handbuch
des gesamten Handelsrechts, IV. sēj., 2. nod., lp. 225. Uz tāda
paša viedokla ir nostājusies arī'vācu tiesas prakse (Vācu valsts
licsas spr. krāj. 107. sēj., lp. 111; III. sej., lp. 317; 138. sēj., lp.
52 sek. u. c). Nostājoties uz pretējā viedokla, Tiesu palāta ir
nepareizi iztulkojusi BGB § 244. Aiz šiem iemesliem Senāts
atrod, ka Tiesu palāta pielaidusi arī motīvēšanas nepareizību,
kādēļ spriedums nav atstājams spēkā.
(1937. ģ. 29. janv./26. febr. spr. Nr. 8t a./s. „The International Shipbnilding and Engineering Со Ltd." pr. 1. pr. Fin. min.)

199.
1) Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādljumam, tas
apstāklis, ka miertiesnesis šajā lietā prasītājai piešķīris mazturības tiesības, neņēma apgabaltiesai tiesību, apspriežot lietu
pēc būtības, nākt pie slēdziena, ka prasītājai tomēr ir tik daudz
līdzeklu, ka viņa var attiecīgi piedalīties dēla alimentācijā. Šis
apgabaltiesas slēdziens nerunā pretim CL 199. р., pēc kura bērna apgādāšana gulstas p i r m ā k ā r t ā uz tēvu, bet mātc šinī
pienākumā piedalās samērā ar savu mantas stāvokli.
(1937. g. 29. таптага spr. Nr. 288, Pinnis pr. 1. pr. Pinni.)
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2) Apgabaltiesa apmierinājusi (pa daļai) prasību, piespriežot no atbildētāja prasītājai prāvnieku nepilngadīga dēla uzturam Ls 20 mēnesī, sākot no 1935. g. 3. augusta līdz tam laikam,
kamēr prāvnieku dēls būs spējīgs pats sevi apgādāt. Savā
kasācijas sūdzībā atbildētājs pārmet apgabaltiesai tās pašas
tiesas lietas Nr. 676 /1931. g. nepievienošanu, no kuras būtu redzams, ka jautājums par alimentācijas ilgumu esot jau izšķirts
un ka tādēļ konkrētā lieta esot atzīstama par res judicata. Šādu uzskatu atbildētājs motīvē ar to, ka agrākā lietā prasītāja
bija lūgusi, dot bērnam uzturu līdz tam laikam, kamēr bērns
pats varēs sevi uzturēt, bet apgabaltiesa nospriedusi dot bērnam uzturu tikai līdz 14 gadu vecumam. Tomēr atbildētājs
neapgalvo, ka apgabaltiesa agrākā lietā būtu p r i n с i p i ā 1 i
izšķīrusi jautājumu par alimentācijas ilgumu un būtu — pretēji CL 199. p. skaidram tekstam — principiāli noliegusi prāvnieku bērna tiesību saņemt alimentus arī pēc 14 g. sasniegšanas, ja viņš tad vēl nebūtu spējīgs pats sevi uzturēt. Bet trūkstot tādam apgalvojumam, aprākais tiesas spriedums nebūt nav
saprotams atbildētāja aprādītā nozīmē, jo alimentu piespriešana agrākā lietā tikai līdz bērna 14 gadu vecumam šādos apstāklos izskaidrojama ar to, ka apgabaltiesa tad vēl nevarēja
noteikt, vai bērns pēc 14 g. vecuma sasniegšanas būs vai nebūs spējīgs pats sevi apgādāt un vai vinam tādēl būs vai nebūs vajadzīgi alimenti. No šī viedokļa jāatzīst, ka agrākais
tiesas spriedums nebūt nav ņēmis prasītājai tieslbu celt šo
praslbu, pieprasot bērna uzturam alimentus pēc tam, kad bija
noskaidrojies, ka bērns arī pēc 14 g. vecuma sasniegšanas nevar pats sevi uzturēt. Sādos lietas apstākļos augšā minētās
fietas nepievienošana konkrētai lietai nevar novest pie apgabaltiesas sprieduma atcelšanas. Nav ievērojams arī kasācijas
punkts, kurā atbildētājs uzsver, ka prasltājai, kā šķirtai sievai,
neesot tiesības prasīt по vīra uztura naudu bērnam, jo viņš
esot piešķirts tēva audzināšanā un apgādībā. No atbildētāja
atkarājas prasīt tiesas sprieduma izpildlšanu attiecībā uz bērna nodošanu vina, atbildētāja audzināšanā un kopšanā, bet ja
viņš to nav darījis un bērnu atstājis mātes audzināšanā un kopšanā, tad viņš no bērna alimentācijas nav atsvabināms.
(1937. g. 29. janvāfa spr. Nr. 315.)
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209.

Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam, apgabaltiesa prasību nevarēja apmierināt tādēļ vien, ka prasītājs sasniedzis lielu vecumu, jo pēc CL 209. panta uztura praSlbas apmierināšanas priekšnoteikums ir vecāku krišana b e z p a l ī d z l b a s s t ā v o k l ī un n a b a d z ī b ā , kādu prasītāja stāvokli apgabaltiesa atzinusi par nepierādītu.
(1937. g. 19. marta spr. Nr. 675, Verika pr. 1. pr. Rasnačs un c.)

730.

CL 730. р., uz kuru atsaucas apgabaltiesa, noteikti prasa,
lai agrākais īpašnieks izteiktu savu gribu tieši vai ar kādu nepārprotamu darbību; bet nepietiek ar to, ka tas vienkārši zināmu laiku klusējis, t. i. nav cēlis prasību tiesā, uz ко šajā gadījumā aizrāda apgabaltiesa.
(1937. g. 24. febr. spr. Nr. 392, Moižesa pr. J. pr. Latv. banku un Lībermani.)

2851.
Sakarā ar atbildētājas iebildumu, ka prasītāja esot pārkāpusi laulību ar testātoru un tādēļ pēc CL 2851. p. zaudējusi
mantojumu, Tiesu palāta atzinusi, ka minētais likums neesot
attiecināms uz Kurzemes zemnieku testāmentiem. Šāds Tiesu
palātas viedoklis nav pareizs. Kurzemes zemnieku likumi vispar neparedz mantojuma atraušanas gadījumus, kādēļ šie jautājumi apspriežami pēc CL noteikumiem (Kurz. zemn. lik. 62.
р.: CL ievada XIII. р.).
(1937. g. 26. febr. spr. Nr. 134, Elziņš pr. 1. pr. Biti.)

2986.
Tiesu palāta konstatējusi, ka par pamatu šai prasībai ir
likts atbildētāju parakstītais 1928. g. 29. jūnija saistības raksts
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un ka atbildētājas to parakstījušas zem prasītājas priekšstāvja
izteikto draudu iespaida. Šos Tiesu palātas konstatējumus kasācijas sūdzības iesniedzēja neapstrīd, bet atrod, ka Tiesu palāta bez likumīga pamata saistības rakstu atzinusi par spēkā
neesošu, jo atbildctājas neesot cēlušas CL 2986. pantā paredzēto prasību. Šāds prasītājas uzskats ir nepareizs, jo saskaņā
ar CL 2986. panta izpratni nav vajadzīgs, lai piespiestais celtu
patstāvīgu prasību par darījuma anullešanu, jo vioam ir tiesība
arī ierunas (exceptio metus) veidā aizstāvētics pret prasību,
kura celta uz apstrīdētā darījuma pamata (Erdmann, System, I.
lp. 199; Cvingmaņa spried. krāj. IV. Nr. 532, 2. teze pie CL
2986. р., Bukovska izd.; Regelsberger, Pandekten I, § 145, lp.
534, 535). Šādu ierunu atbildētājas konkrētā gadījumā ir cēlušas un tādā kārtā Tiesu palāta, atzīstot atbildētāju izdoto
saistības rakstu par nederīgu, nav CL 2986. p. pārkāpusi.
(Sen. CKD kopsēdes 1937. g. 4. marta spr. Nr. 8, Liepas piensaimn.
sab-bas pr. 1. pr. Mūrnieku un c.)

3115.
Tiesu palāta konstatējusi: a) ka saskaņā ar lietā atrodošos
saistības raksta norakstu atbildētājs apoēmies samaksāt ne vēlāk kā 1932. g. 20. decembrī L a t v i j a s h i p o t ē k u b a n k a i 2000 ls uz prasītājas nokavēto termiņu maksājumu rēķina par aizdevumiem hipotēku banka, b) ka raksta orīģināls
atrodoties hipotēku bankas rokās, un c) ka lietā neesot pierādījumu par kādu atbildētāja apsolījumu tieši prasītājai pretim,
t. i. viņai par labu, pēc CL 3116. panta. Uz šā konstatējuma pamata Tiesu palāta nākusi pie pareiza slēdziena, ka konkrētā
gadījumā varētu būt runa vienīgi par hipotēku bankas (bet ne
prasītājas) tiesību prasīt samaksu pēc minētā saistības raksta.
Šāds Tiesu palatas slēdziens pilnīgi saskan ar CL 3115. pantu.
(1937. g. 29. janvāj-a spr. Nr. 60, Ozols pr. 1. pr. Gusevu.)

3183.
Savā iesūdzības rakstā prasītājs paskaidrojis, ka 1933. g.
septembra mēnesī atbildētāja noīrējusi prasītāja namā dzī-
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vokli, kas atrodoties 1. stāvā virs pagrabiem. Atbildētāja, noslēdzot ar prasītāju Ires līgumu, atsevišķi pasīītījusi vēl speciālu
izolāciju pret pagrabu zem dzlvokļa, pie kam atbildētāja noteikti atzinusi, ka pie šī pasūtījuma lieta negrozoties ap nepieciešamiem dzlvokļa remontiem, bet ap greznuma jaunicvedurniem, kuri neietilpstot prasītāja kā izlrētāja pienākumos. Attieclbā uz prasītājam pienākošos pasūtījuma atlīdzlbu partu
starpā ticis norunāts, ka atbildētāja atlīdzināšot prasītājam tik
daudz, cik minētā izolācija izmaksāšot. Reizē ar to atbildētājas maksāšanas pienākums ticis nostādlts atkarībā no suspensīva potcstātīva nosacījuma iestāšanās, ka atbildēfāja izlietos
savas likumīgās ticsības un lūgs normēt norunāto mēncša īri.
Šis nosacījums csot iestājies, jo atbildētāja esot lūgusi īres valdi noteikt īri Ls 30,— victā ar Ls 20,—. Prasītājs esot pieprasījis no atbildētājas Ls 237,74 kā samaksu par izolāčijas izbūvi,
bet samaksa necsot notikusi. Prasītājs tādēl lūdzis piespriest
viņam par labu no atbildētājas Ls 237,74 ar % un tiesāšanas
izdevumus.
Apgabaltiesa, atcelot miertiesneša spriedumu, prasību atraidījusi. Prasītāja kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Apspriežot prāvnieku juridiskās attiecības, Senātam jāiziet no iesūdzības rakstā aprādītiem lietas faktiskiem apstākļiem, jo apgabaltiesa savā spricdumā nav konstatējusi, ka prasītājs tos bīītu attēlojis nepareizi. Apgabalticsa prasību atraidījusi tādēl, ka viņa atzinusi par spēkā neesošu partu nolīgumu,
ka atbildētājai jāsamaksā prasītājam izdevumi par izolācijas ierīkošanu atbildētājas dzīvoklī tanī gadījumā, ja atbildētāja cel
pret prasītāju īres valdē prasību dēl Ires maksas normēšanas.
Šādu partu nolīgumu apgabaltiesa atzinusi par nederīgu uz CL
2922. p. pamata, jo ar šādu norunu tiekot apieti lik. par telpu
īri 34. uh 37. pantu noteikumi par īrnieka ticsībn cclt prasību
dēļ Ires maksas normēšanas un prasītājai tiekot atr;emtas viņai
ar minēto likumu dotās tiesības. Šāds apgabaltiesas motīvējums neattaisno prasības atraidīšanu.
Izejot no prasītāja aprādīticm lietas faktiskicm apstāk
ļiem — kurus, kā jau aizrādīts, apgabaltiesa neapstrīd, jānāk pie
slēdziena, ka partu starpā tika noslēgti: a) darba uzņēmuma
līgums, pēc kura prasītājs u z a t b i l d ē t ā j a s p a s ū t ī j u in a pamata izvedis savā namā g r e z n u m a izbiīvi (izolā-
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ciju), par kuru prasītājam pienākas atlīdzība (ja arī atbildētāja
to nebūtu tieši apsolījusi), jo izīrētājam uz sava rēķina jāizved
tikai nepieciešams remonts (lik. par telpu īri 39. р.), un b) blakus līgums, pēc kura prasītājs n 0 s а с 11 i atsvabinājis atbildētāju no pienākuma maksāt atlīdzību par minēto izbūvi (ja
vioa necels īres maksas normēšanas prāvu). Ja nu saskaņā
ar šo blakus līgumu atbildētāja tika nosacīti atsvabināta no
pienākuma maksāt atlīdzību par greznuma izbūvi (izolāciju),
t i. ja atbildētājai tika dota tiesība atlīdzību n e m a k s ā t , kamēr viua n e с e 1 s īres normēšanas prāvu, tad, pretēji prasītāja domām, šis darījums tika noslēgts nevis zem suspensīva, bet gan zem rezolūtīva nosacījuma, jo atbildētājas tiesība
nemaksāt atlidzību bija nodibināta jau blakus līguma slēgšanas
laikā un tā i z b e i d z a s tikai nosacījuma iestāšanās momcntā; tādā kārtā šinī gadījumā no nosacljuma atkarājas nevis līguma spēkā stāšanās sākums, bet gan tā beigas (CL 3154.
р.). Jāpiekrīt apgabaltiesas domām, ka šī partu noruna atzīstama par nelikumīgu, jo tā uzskatāma par atbildētājas tiesības
(uz tiesas aizsardzību) iespaidosanu, kas nav pielaižams. Bet
ja tas tā, tad saskaņā ar CL 3183. pantu atkrīt netikai šis nosacījums, bet arī viss ar to n o s a c ī t a i s darījums, t. i.
konkrētā gadījumā blakus līgums, ar kuru atbildētāja nosaclti tika atsvabināta no pienākuma maksāt atlīdzlbu par izvesto izolāciju. Līdz ar to restitūējas agrākais stāvoklis (it
kā šī nelikumīgā noruna nemaz nebūtu bijusi), t. i. paliek Бра
ка vienīgi prāvnieku galvenais darījums, pēc kura prasltājam
tiesība praslt no atbildētājas atlīdzību par izdarlto izolāciju
saskaņā ar partu starpā noslēgto darba uzņēmuma līgumu. Šai
ziņā piemērojams vispārējais princips „utile per inutile noir
vitiatur" (sk. arī Vangerow, Lehrb. der Pandekten 7. izd. I.,
lp. 137).
(Sen. CKD kopsēdes 1937. g. 4. marta &pr. Nr. 6, Jeftanoviča pr. 1. pr.
Norvaišs.)

3344.

Tļesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas spriedumam, užviņas spriedumā norādīto datu pamata, sevišķi ņēmusi vērā nopratināto liecinieku liecības un lietpratēju atzinumu, ir konsta-
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iijnsi, ka: 1) atbildētāji uzlikuši arestu uz prasltājam piederolu automobili, un tas 10 mēnešu laikā nebija prasītāja rīcībā,
kamēr beidzot uz intervencijas prasības pamata no automobi]a arests tika noņemts; 2) prasītājs, nevarēdams 10 mēnešu
laikā lietot automobili, cietis zaudējumus Ls 2026,— apmerā.
»ādi tiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas
nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Sūdzētāji k o n k r ē t ā
" ; i d ī j u m ā p r i n c i p ā savu atbildību neapstrīd, kā tas re'l/ams no kasācijas sudzības pirmā punkta, un Senātam tādēl
nav jāapskata jautājums par prasības p a m a t a pareizību.
Atbildētāji savā kasācijas sūdzībā paskaidro, ka dotā gadījumā
nodibinājās solidāras attiecības starp visiem tiem kreditoriem,
kas uzlikuši arestu uz automobili. Taisni šā iemesla dēļ prasilājam bija tieslba celt prasību vienīgi pret atbildētājiem (CL
.Ш4. р.), un Tiesu palāta nebija spiesta noskaidrot jautājumu,
kādas personas vēl bija uzlikušas arestu uz automobili. Ar to,
pretēji sūdzētāju aizrādījumam kasācijas sūdzībā, viņiem nav
ncmta CL 3348. p. paredzētā regresa tiesība. Konkrētā gadījumā pēc savām sekām nav starpības starp to, vai atbildētāji
pirmie uzlikuši arestu uz automobili, vai pievienojušies jau uzliktam arestam.
(1936. g. 17. dec. spr. Nr. 1162, Freimaņa pr. 1. pr. Kaplānu un a./s.
„Valters un Rapa".)

3409.
Mārtiņš B. 1928. g. 1. martā nodevis Rīgas rūpn. savst.
kreditbiedrībai sava parāda pēc „on call" rēķina nodrošinājumam blanko cedētu obligāciju par Ls 20.000,—, kas bijusi ingrosēta uz vioam toreiz piederošo nekust. mantu. Šo mantu
Mārtiņš B. 1931. g. 31. jūlijā atdāvinājis saviem dēliem Tālivaldim un Arvīdam B. 1934. g. 23. martā minēto obligāciju ķllas
ņēmēja Rīgas rūpn. savst. kreditbiedrība pārdevusi ar māklefa starpnieclbu ūtrupē, kur to nosolījusi tā pati kreditbiedrība
par Ls 20.400,—. Pēc tam kreditbiedrība ievadījusi piedziņu
pēc minētās obligācijas, un apgabaltiesas tiesnesis 1934. g. 16.
aprīlī nospriedis piedzīt pēc obligācijas no tagadējiem apgrūtinātās nek. mantas īpašniekiem Tālivalda un Arvīda B. obli-
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gācijas kapitālsummu līdz ar attiecīgiem procentiem, skaitot
no 1928. g. 1. marta līdz samaksas dienai. Tagad celtā prasībā Tālivaldis un Arvlds B. aizrāda, ka obligācijas īpašniecei,
Rlgas rūpn. stavst. kreditbiedrībai, neesot tiesības prasīt procentu samaksu par laiku no 1928. g. 1. marta lldz 1934. g. 20.
martam, t. i. par to laiku, kamēr obligācija atradusies krcditbiedrības rokās kā ķīla, jo naudu Mārtioš B. esot saņēmis no
kreditbiedrības pret vekseliem,bet ne pret obligāciju,un procenti jau esot aprēkināti no tās summas, kādu Mārtiņš B. bijis parādā pēc „on call" rēķina. Tiesu palāta prasību atraidījusi, starp
citu, aiz tā iemesla, ka atbildctājai piederējušas visas tiesības
uz obligāciju kā īpašniecei, un tamdēļ tā varējusi piedzlt pēc
obligācijas kā kapitālsummu, tā arī procentus no 1928. g. 1.
marta. Iesniegtā kasācijas sūdzība ncpelna ievērības. Konkretā
gadījumā atbildētāja ar obligācij'u ir rīkojusies kā Ipašniece, jo
viņa to laidusi piedziņā pēc tam, kad to bija ieguvusi izsolē. Šai
izsolē atbildētāja ieguvusi obligāciju tādā apmērā un sastāvā,
kāda tā bija izsoles dienā, t. i. ar visiem augļiem (CL 554.,
550. un 1459. р.), jo prasītāji pat neapgalvo, ka viņi bfitu maksājuši pēc obligācijas procentus par to laiku, par kuru tos prasa atbildētāja. Nav izšķiļ-ošas nozīmes tam apstāklim, ka obligācija zināmu laiku bijusi ieķīlāta atbildētājai, jo arī pēdējā
gadījumā atbildētājai bija tiesība saņemt procentus (CL 1466.
р.), jo tie ir norunāti pašā obligācijā no tās izdošanas dienas
{CL 3409. un 3668. р.). Tamdēl ir pareizs Tiesu palātas spriedums, ar kuru atzīts, ka atbildētājai bija tiesības prasīt procentus pēc strīdus obligācijas, skaitot no 1928. g. 1. marta.
Prasītāji savā kasācijas sīīdzlbā nepareizi iztulko „on call" rēķina nozlmi, jo pēdējam ir sakars ar prasījumu pēc obligācijas
tikai tik tālu, cik tālu Mārtiņa B. parāds uz „on call" rēķina atzīstaips par dzēstu tajā summā, kuru atbildētāja samaksājusi
par obligāciju, iegūstot to izsolē, jo izsolē ienākušā summa nāk
parādniekam par labu (CL 1434. un 1455. р.).
(Sen. CKD kopsēdes 1936. g. 12./25. nov. spr. Nr. 57, Bušu pr. 1. pr.
Riigas rupnieku savstarp. kreditbiedr.)

3467.
Tiesu palāta, apsverot iesniegto dokumentu saturu un nozīmi, uz viņas spriedumā aprādīto datu un aiz viņas paskaid-

— 375 —

Latvijus civīllikums

rotiem iemesliem nākusi pie slēdziena: 1) ka prasītājas pusē ir
visi priekšnoteikumi strīdū esošā zemes ģabala ideālās puses
i' 'iisanai ieilguma ceļā, un 2) ka atbildētāja tikai aiz klūdas
lefakstlta zemes grāmatās par gruntsgabala līdzīpašnicci. Šādi Tiesu palātas slēdzieni attiecas uz lietas faktisko pusi, kas
tiav pārbaudāma kasācijas kārtībā (sal. CKD 30/77). No šiem
sk'dzieniem Tiesu palāta varēja tālāk secināt, ka prasltāja ir
leguvusi īpašuma tiesības ieilguma ceļā arī uz gruntsgabala
olro ideālo pusi, un ka tamdēl sī prasība aprnierināma. Nav
pareizs atbildētājas aizrādīj'ums, ka Labdarības biedrība tās
fciesības, kas viņai piešķirtas ar visaugstāko rīkojumu, nav varčjusi tālāk nodot (ccdēt) tāpēc, it kā tās esot lietiskas tiesības. Ar visaugstāko rīkojumu Labdarības biedrībai uz-strīdus
zemes gabala ideālo pusi vēl nebija piešķirtas lietiskas tiesības,
bct gan tikai prasījuma tiesības un, proti, tiesība prasīt nodot
viņas valdījumā zemes gabalu un tiesība praslt zemes gabala
korroborāciju uz viņas vārda zemes grāmatās. Šādas prasījnma tiesības varēja būt par cesijas priekšmetu (sal. Sen. apv.
sap. 33/3, spried. kr. 1.). Tāpat nav pamatots atbildētājas aizrādljums, ka Tiesu palāta būtu pārkāpusi CL 3468. р., jo konkrētā
gadījumā neiet runa par tāda prasījuma tiesību cesiju, kas būtu
saistīta ar kreditoru personu. Tas vien, ka picškirot zemes gabalu norādīts mērķis, kādam tas jāizlieto, vēl nenorāda, ka
pats objekts (zemes gabals) bija saistīts ar zināmu personu.
Saņemot zemes gabalu savā vienīgā valdījumā, prasītāja arī to
izlietojusi norādītam mērkim un izbīivējusi uz tā patversmi.
(Scn. CKD sopsēdes 1937. g. 4. marta spr. Nr. 27, Ventspils ev. lut.
baznīcas valdcs pr. 1. pr. Ventspils pilsētas pašvaldību.)

3734.

Atbildētājs B. savā kasācijas sūdzībā neapgalvo, ka prasība visumā vai pa dalai būtu nepareizi vērsta pret viņu, bet
pārmet apgabaltiesai galvenā kārtā lik. par telpu īri 24. p. nepare.izu piemērošanu. Šim likuma pantam, pēc atbildētāja domārn, nerunājot pretim partu vienošanās, saskaņā ar kuru prasītājam izīrētās telpas uz viņa lūgumu tika pārbūvētas un tajās
tika izdarīts greznuma remonts, un uz šādu darbu rēķina prasī-
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tājs arī esot samaksājis zināmu summu remonta izdevumu dalas segšanai. Šādi atbildētāja paskaidrojumi nav ievērojami, jo
apgabaltiesa konstatējusi, ka konkrētā gadījumā izīrētā dzīvoklī izdarītie remonti atzīstami par tādiem, kas bija nepieciešami, lai telpas vispār varētu izīrēt (tā tad nebija atzīstami par
pārbūvi vai greznuma remontu). Šis uz liecinieka P. liecības
pamatotais apgabaltiesas konstatējums nav kasācijas kārtībā
pārbaudāms (Sen. CKD 31/493). Šādos lietas apstākļos apgabaltiesa pareizi piemērojusi lik. par telpu īri 24. р., jo pēc tā izpratnes nedrīkst ņemt no īrnieka sakarā ar telpu izīrēšanu atsevišķu atlīdzību par izīrēto telpu nepieciešamo remontu; šādas tezes pareizību neapstrld arī pats kasācijas sūdzības iesniedzējs B. Atkrīt arī atbildētāja B. aizrādījums, ka apgabaltiesai,
ja viņa pati nevarēja izšķirt remonta darbu raksturu, bija jāizdara ekspertīze, jo, kā redzams no sacītā, apgabaltiesa atradusi
par pilnīgi iespējamu no sevis noteikt remonta darbu raksturu.
Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam, apgabaltiesai jau tādēl vien nebija īpaši jāapspriež viņa aizrādījums uz
liecinieka Z. neticamību, ka viņš savu uzskatu par sīs liecības
nozīmi nemaz nav motīvējis. Tādā kārtā atbildētāja B. kasācijas sūdzlba kā nepamatota atraidāma.
Prasītāja kasācijas sūdziba vieriā dalā pclna ievērību.
Apgabaltiesa konstatejusi, ka atsevišķu atlīdzību par izīrētām
telpām Ls 460.— apmērā no prasltāja ir saņēmis namīpašnieka,
atbildetāja K., pārvaldnieks atbildētājs B. Apgabaltiesa prasību
apmieiinājusi tikai pret atbildētāju В., nākot pie slēdziena,
ka nav pierādīts, ka atlldzību B. bīītu saņēmis kopā ar atbildētāju K., vai ka minēta atlīdzība būtu pieprasīta un saņemta K.
uzdevumā un ar viņa ziņu. Apgabaltiesa gan nenoliedz, ka B.
Ls 200.— no minētās summas ir izlietojis prasītājam izīrētā
dzīvokja remonta izdevumu segšanai atbildētāja K. namā, bet
atradusi, ka šis apstāklis varetu dot B. zrnāmas tieslbas uz atlīdzību no K. par remonta izdarlšanu, bet nekādā ziņā nepadarot K. par atbildīgu prasītāja prickšā par B. saņemto naudu.
Šāds apgabaltiesas uzskats ir nepareizs. Prasītājs konkrētā
gadījumā ir cčlis condictio ob injustam causam (CL 3719. sck.
р.). Pēc vispārēja principa kondikcijas prasības vēršamas pret
personu, kura netaisni iedzīvojusies uz citas personas rēķina,
pie kam nav izšķirošas nozīmes tam, vai persona, kura iedzīvo-
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jusics, naudu vai citu labumu butu saņēmusi tieši no cietušā,
v;ii caur trešo personu (CL 3734. p. ar picz.; Windscheid-Kipp,
I.chrbuch des Pandektenrechts 8. izd., II § 424, 2; EnnecceMIS, Kipp u. Wolff, Lehrbuch des būrgerlichen Rechts, II 218, III
§ 225, I; sal. Sen. CKD 32/886). Tādēl prasītājam, pretēji apgabaltiesas domām, bija tiesība taisni no atbildētāja K. prasīt
atpakal tos 200 Ls, kuri pēc pašas apgabaltiesas konstatējuma
lika izlictoti vina namā esošā dzīvokla remontam, jo apgabaltiesa lldz ar to ir konstatējusi, ka šis remonts bija nepiecieSams un tādēl bija jāizdara pašam namsaimniekam, atbildētājam K. Tādā kārtā, taisni pēdējais, saņemot pretlikumīgi šo
summu no prasītāja, ir pretlikumīgi iedzīvojies uz prasītāja rēkina, un tādēl, saskaņā ar augšā sacīto, condictio ob injustam
causam šajā dalā bija vēršama taisni pret K. Nākot pie preteja
slēdziena, apgabaltiesa pielaidusi motīvēšanas nepareizību, kādēj vinas spriedums šajā dalā atceļams. Kas attiecas uz pārējo prasības summu, t. i. Ls 260.— (460—200), tad prasītājs
savā kasācijas sūdzībā nepamatoti pārmet apgabaltiesai šīs
prasības dalas atraidīšanu. Izejot no sava kasācijas kārtībā
nepārbaudāmā slēdziena, ka Ls 460.— ir saņēmis atbildētājs
B. un ka atbildētāja K. labā tika izlietoti tikai Ls 200.—, apgabaltiesa praslbu pret K. Ls 200 pārsniedzošā apmērā nevarēja
apmierināt.
Ņemot vērā, a) ka no atbildētāja B. ar apgabaltiesas spriedumu piespriesti Ls 460.—, bet B. kasācijas sūdzība atstājama
bez ievērlbas, un b) ka saskaņā ar izteikto par Ls 200.— jāatbild arī atbildētājam K., jānāk pie slēdziena, ka konkrētā gadījumā par Ls 200.— samaksu atbildība gulstas uz atbildētājiem
к о p ī g i, bet par Ls 260.— vienīgi uz atbildētāju B.
(Sen. CKD kopsēdes 1937. g. 21. janv. spr. Nr. 3, Guroviča pr. 1. pr.
Krāmeru un Blūmentālu.)

4494.
Ļai varētu celt prasību uz CL 4494. p. pamata, ir nepieciešams tiesas atzīts prasījums.
(1937. g. 26. febr./17. marta spr. Nr. 155, maksātnesp. Rīgas tirgotāju
savstarp. kreditbiedrības likvidācijā pr. 1. prBērziņš.)
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'Prasītāja prasības Iūgumā paskaidrojusi, ka atbildētāja Не—
to savas patversrnes vajadzībām bez atlīdzības telpas prasītājas namā. Atsaukdamās uz CL 3769. pantu, prasītāja lūgusi
izlikt atbildētāju līdz ar atkarīgām personām un mantām no telpām prasītājas namā. Apgabaltiesa prasību atr^idījusi. Apgabaltiesa nenoliedz, ka patversmc, kas atrodas prasītājas namā,
pieder atbildētājai. Apgabaltiesa nepareizi domā, ka prasītāja
lūgusi izlikt patversmi. Patiesībā prasītāja lugusi izlikt atbildētāju, aizrādot, ka viņai ar atbildētāju bijušas praecarium'a attiecības. Atsaukdamās uz apstākļiem, ka prasītāja namu, kurā
atrodas patversme, ieguvusi dāvināšanas celā, proti, no Liepājas Romas-katoļu labdarības biedrības, un ka ar dāvināšanas
līgumu, kas apstiprināts zemes grāmatās, prasītājai uzlikts pienākums uzturet bērnu un nespējnicku patversmes, kas atrodas
dāvātā namā, un ka atbildētājas patversme, kas atrodas prasītājas namā, ir tā pati, kas minēta dāvināšanas līgumā, apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka atbildētājai uz CL 3116. un 4497.
pantu pamata ir tieslba prasīt prasltājai ar dāvinašanas līgumu uzliktā picnākuma pildīšanu un tādēļ atzinusi prasību par atraidāmu. Apgabaltiesas spriedums nav atzīstams par pareizu.
Saskaņā ar CL 4501. pantu trešā persona, kurai par labu dāvināšanas līgumā taisīts uzlikums, var celt prasību par tā izpildīšanu tikai pēc dāvinātāja nāves. Tādas.trešās personas tiesības prasīt uzlikuma izpildīšanu ir vairāk ierobežotas nekā gadījumos, kad līgums vioai par labu būtu noslēgts saskaņā ar
CL 3116. pantu (Erdmans, IV. 461. lp.), jo, kā jau minēts, ar dāvināšanas līgumu taisīta uzlikuma izpildīšanu viņa var prasīt
tikai pēc dāvinātāja nāves. Tādēl apgabaltiesa viņas konstatētos apstākļos nevarēja atsaukties uz CL 3116. pantu. Arī
apgabaltiesas uzdotais CL 4497. p. nevarēja bīīt par pamatu
prasības atraidīšanai, jo tas runā par uzlikuma izpildīšanas nodrošināšanu, bet nevis par tā izpildīšanu. Tādā kārtā apgabaltiesa nav nodibinājusi priekšnoteikumu esamību CL 3116. panta
piemērošanai, uz kura pamata viņa atzinusi prasību par atraidāmu, kā arī nepareizi atsaukusies uz CL 4497. pantu, kas ne*
maz nerunā par uzlikuma izpildīšanu. Ar to apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepilnību.
(1036. g. 16. decembj-a spr. Nr. 1849. b-bas „Pašpalīdzība" pr. 1. pr.
Liepājas Romas-kntoļu baznīcu.)
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Likums par pilsetu tiesību piešķiršanu 16 miestiem.
(Lkr. 1928. g. Nr. 39).
Senāta Civllais kasācijas departaments, caurlīīkojis Finanču
ministrijas Nodoklu dep-ta kasācijas sūdzību par Tiesu palātas
1934. g. 2. maija lēmumu lietā par mir. Gūtmana H. mantojumu,
nolcma lietu ienest Senāta Apvienotā sapulcē jautājuma izšķiršanai par to, vai ar 1928. g. 11. februāra likuma (Lkr. 39.) 1. panta minētiem vārdiem: „ c i t u s a t t i e c ī g u s l i k u m u s "
ir saprotamas arī Vidzemes pilsētu tiesības.
Minētais iautājums pacēlās sakara ar to, ka pēc mirušā
(iutmana H. nāves Ogrē, kurai ar 1928. g. 11. februāra likumu
(Lkr. 1928. g. Nr. 39) piešķirtas pilsētu tiesības, starp citu arī
palikusi H. nekustamā manta, pie kam pēc mantinieku ieskata
tikai viena puse no šīs nekustamās mantas vērtības saskaņā
ar CL 79., 80. un 1830. p. apliekama ar mantojuma nodevu, bet
pēc Nodokju departamenta domām Ogrē arī pēc minētā likuma
izdošanas palikuši Rīgas apriņķī spēkā esošie CivīIIikumi, kamdēļ, arī Ogrē Vidzemes pilsētās spēkā esošā laulāto mantas
kopība nepastāv un mantojuma nodoklis ņemams no visas nekustamās mantas vērtības.
Saskaņā ar CL ievada VIII. p. Vidzemes pilsētu tiesībām
padotij 1) visi tie, kas dzīvo Vidzemes pilsētās, kā Latvijas
pilsopi, tā arī ārzemnieki. 2) V i d z e m e s p i l s ē t u г о b e ž ā s e s o š i n e k u s t a m i ī p a š u m i . . . Saskaņā ar
1912. g. izdoto piezīmi pie ievada VIII. p. Rīgas pilsētai pievienotas nekustamas mantas (Lucavsalas muiža, Mellermuiža, AS
K. Šmita zemes gabals) tikušas izslēgtas no lauku pašvaldības
sarakstiem ar to n o s a c ī j u m u , ka m i n ē t o z e m e s
gabalu robežās
joprojām
paliktu
spēkā
agrākie civīltiesību noteikumi.
Sekojot šim krievu likumdevēja piemēram, arī 1920. g. Z.
martā izdotie noteikumi par pilsētu tiesību piešķiršanu Rīgas
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Jūrmalas peldu miestiem (Pap. pie Lkr. 1920. g. Nr. 40), 1920. g.
22. novembrī (Lkr. 252) noteikumi par pilsētas tiesību piešķiršanu Valkas prickšpilsētām un 1920. g. 2. janvāra noteikumi par
pilsētas tiesību pieškiršanu Rīījienas miestam (Pap. pie Lkr.
1920. g. 24.), Smiltenes miestam (Pap. Lkr. 1920.—25.), Aluksnes miestam (Pap.. Lkr. 1920. g. 26.) un Krustpils miestam (Pap.
Lkr. 1920.71.) paredzējuši, k a v i s ā s š i n ī s j a u n ā s
pilsetās paliek spēkā līdzšinējie
Civīllik u m i. Tā tad visos minētos gadījumos likumdevējs, paplašinājot pilsetu administrātīvās robežas, vai piešķirot miestiem,
kur agrāk bija spēkā zemes tiesības — publiskas administrātīvas pilsētas tiesības. — t o m ē r a t s t ā j i s s p ē k ā a g r ā k o s C i v ī l l i k u m o s . Saskaņā ar 1922. g. 24. oktobra
(Lkr. 216.) un 1924. g. 20. februāra (kr. 28.) izdotiem noteikumiem par Rīgas pilsētas administrātīvām robežām — Rīgas
pilsētas administrātīvām robežām pievienotas no kaimiņu pagastiem zināmas dajas, pie kam šajās Rīgas pilsētas jaunās administrātlvās robcžās ietilpstošās zemes atdalītas no vietējās
apriņķa pašvaldības vienības a t t i e c i n o t u z v i s u а р га к s t ī t 0 p i l s ē t a s t e r r i t o r i j u p i l s ē t u n o l i k u m u 11 и с i t u s a 11 i e с ī gu s 1 i к u mu s u 11 110t e i к u m u s.
Burtiski šo pašu noteikumu likumdevējs ievcdis arī visos
pārējos likumos par pilsētu tieslbu piešķiršanu atscviškiem
miestiem vai par pilsētu robežu paplašināšanu, kas tikuši izdoti 1922.—1928. gados (sal. Lkr. 1922. g. — 196., 256.; 1923. g.
— 46., 143., 161.; 1924. .g. — 28., 90., 102., 186., 194; 1925. g. —
38., 49., 50., 56., 68.; 1926. g. — 78., 108., 165. — 169.; 1927. g.
— 14., 71., 108.—112.; 1928. g. — 145., 146).
1928. g. ll.februārī ticis picņemts likums par pilsētu ticsību
picškiršanu 16 miestiem (Lkr. 1928. g. 39.), pēc kura 1. panta
pieškiitas pilsētu ticsības 16 miestiem, starp citu arl Ogrci, pie
kam arī šajā likumā likumdevējs lietojis to pašu formulu:
a t t i e c i n ā t u z t i e m p i l s ē t u n o l i k u m u un cit u s a 11 i e с ī g u s l i k u m u s un n o t e i k u m u s , atdalot tos no vietējām pašvaldību vienlbām.
Salīdzinot likuma izteicicnus, kas tikuši lietoti izdotos
1920. gadā likumos ar likuiniem, kas tikuši izdoti 110 Saeimas
starplaikā 1922.—1928. g. no pirmā acu uzmetiena varētu nākt

.
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\( slēdziena, it kā likumdevējs, paplašinot pilsētu robežas un
pli Sķirot atsevišķiem miestiem pilsētu tiesības, atstājis pirmā
idijumā, t. i. 1920. g. likumos — jaunās pilsētās un pilsētai
Dlevicnotās jaunās robcžās— a g r ā k o s , t. i. l ī d z š i n ē C i v 111 i к u m u s, bet pēdējos likumos, sākot no
19 ''. g., krasi mainījis savu agrāko ieskatu, atrodot par ncpieli .лит piešķirt jaunām pilsētām līdz ar Pilsētu nolikumu un
Dltiem administrātīvi-publiskicm likumiem arī P i l s ē t u c i v 111 i к u Ш u s, kaut gan tie agrāk te nebija spēkā. Šāds
ats tomēr atzīstams par nepareizu. Tur, kur starp Pilsētu
-i\ illicsībām un zemes vai zcmnieku tiesibāra nav starpības,
i.inlajums par līdzšinējo Civīllikumu spēkā atstāšanu vai piliiii civlllikumu picšķiršanu atzīstams par irrelevantu. Citādi,
turpretim, jautāj'ums izšķirams tad, kad pilsētās, kufu robcžas
paplašināmas, ir spēkā V i d z e m e s p i 1 s ē t u t i e s ī b a s,
bct miestos vai pievicnojamās apriua territorijās ir spēka V i d z с m e s v a i К u r z с m с s, г с s p. z e m и i e к u t i e s ī b a s.
Jāņem vērā, ka mfisu minētos civīllikumos daudzos gadījumos
verojama liela starpība starp V i d z e m e s z e m e s u n z e m и i e к u t i e s ī b ā m (CL 41.—бб. р.; 1710.—1768.; 2095..'104. Vidzcmcs zemn. lik. 945., 946. p. un Kr. Sen. CKD spr.
1900. g. Nr. 59.) iin Vidzemcs pilsētu tiesībām (CL 79.-95. р.;
IS19.—1834. р.; 2060.—2064. р.). Pēc Vidzemes zemes tiesīliam vīram pickrīt sicvas mantas pārvaldīšana un lictošana,
tomēr pati sievas manta paliek joprojām sievas īpašumā ни
sieva neatbild ar savu mantu par vīra parādiem (58. р.). Mantu, ко sicva ienesusi Iaullbā, viņai tiesība dabīīt atpakaļ, kāda
la bijusi nonākot vīra pārvaldībā, -ar pieaugumiem, kas varēja
rasties pārv.aldības laikā (60. р.). Tas pats ievērojams aii pēc
Vidzemes zemn. lik. 945. p. un Scn. CKD 1900. g. Nr. 59., sicva
ueatbild ar savu mantu par vlra parādiein, ja to nav sevišķi
uzļjēmusies (58. р.).
Turpretim pēc V i d z e m с s p i 1 s ē t u t i с s ī b ā m
(CD 79.—95. p.) ar laulību nodibinās laulāto mantas kopība.
Šeit visa abicm laulālicm piederoša marita saplūst vienā kopējā masā. Kāmēr laulība pastāv, visa manta, kaut gan piedcr
abiem laulātiem kopēji, bct nckad ncpicdcr iicvienani laulātam
atsevišķi, pie kam vīram, izuemot 83. pantā minētos gadījumos,
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ir n e a p r o b e ž o t a t i e s ī b a r ī k o t i e s ar k o p ē j o
m a n t a s m a s u un, saskaņā ar šo, stāties attiecībā uz šo
mantu visādās saistībās, nodrošinot ar to arī agrāk noslēgtās
saistības (84. р.). Līdz ar to kopējā masa atbild par visām vīra
parādu saistībām, vienalga, vai tās pamatotas uz līgumiem vai
izriet no vīra neatlautas darbības, vai izcēlušās'pirms laulības
vai laulībās laikā, vai ar sievas ziņu un piekrišanu vai bez tās
(85. р.). Arī mantojuma tiesībās un mantojuma dalīšanā starp
Vidzemes zemes, resp. zemnieku tiesībām un Vidzemes pilsētu
tiesībām ir liela starpība (sal. CL 1710. un 1768. р., 1894.—1917.
р., 2060.—2092.; 2707.—2717. р. un Vidzemes zemn. lik. 994. p.
1006.—1008. р. по vienas puses un CL 1819.—1834.; 1938.—
1953.; 2095., 2723.—2729. р. по otras).
Saskaņā ar CL 2095. p. Vidzemes pilsētās privātie testāmenti, izņemot tikai briesmu un posta gadījumos, nemaz nav
pielaižami un visi testāmenti, kā arī līgumi par mantinieku iecelšanu un laulības līgumi jātaisa tikai notāriālā kārtlbā (Not.
nolik. 280. р.); turpretim pēc Vidzemes un Kurzemes zemes kā
arī zemnieku tiesībām pielaižami netikai rakstiski privātie-,
bet arī rautiski privātie-, kā arī privilēģētie testāmenti.
Ja nu pielaistu, ka visos augšminētos likumos un noteikumos par pilsētu administrātīvu robežu paplašināšanu un par pilsētu tiesību piešķiršanu atsevišķiem miestiem — (kādiem likumiem ir publiski-tiesisks raksturs) — likumdevējs, attiecinot
uz tiem pilsētu nolikumu un c i t u s a t t i e c l g u s l i k u m u s u n n o t e i k u m u s , — domājis attiecināt arī Vidzemes pilsētu civīllikumus, kuriem vienmēr ir privāttiesisks raksturs, — tad jānāk pie slēdziena, ka līdz ar šo administrātīvipublisko likumu izdošanu — likumdevējs domājis atvietot agrākos, te labi pazīstamus Civīllikumus (zemes, resp. zemnieku
tiesibas) ar jaunām, te svešām Vidzemes pilsētu ticsībām, kufām ir savs specifisks raksturs, un līdz ar to atņem no.zināmām personām (sievai vai vīram) viņam līdz tam piederošās
privāttiesības uz viņu mantu, nododot tās citām personām
(otram laulātam vai viņa kreditoriem).
Likumdevējs, izdodot
minētos
administrātīvi
p u b 1 i s к о s likumos, ne ar vienu vārdu nav minējis par
С i v I I 1 i к u m i с m un arī nav izdevis pārējas laikmeta nor-
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т.is, ar kurām varētu pa dalai novērst varbūtējās launās sekas,
savienotas ar tādu piepešu agrāko civlllikumii atvietošanu
И i.niiiiem svešiem Vidzemes pilsētu civīllikumiem, bet attiecinfljLs uz šīm jaunām pilsētām un pilsētu daļām Pilsētu nolikumu
ни citus a t t i e c ī g u s likumus un noteikumus, bet ne visus
llkumus. Tādēļ grūti pielaist, ka ar minēto likumu izdošanu lii umdevējs domājis attiecināt uz miestiem un zemes gabaliem,
i III agrāk bija spēkā Vidzemes zemes, resp. Vidzemes zemN и К и tieslbas, te pavisam svešas Vidzemes pilsētu civīltiesības ни līdz ar to, kā jau aizrādīts, atņemt vienam vai otram
Ifttllātam viņiem piederošās privātās tiesības un viņu mantu,
nododot tās otram laulātam vai viņa kreditoriem. Kā tas grīīti
plelaižams — uz to jau aizrāda tas apstāklis vien, ka nedz miii-lo likumu paskaidrojumos, nedz Saeimas komisijas sēdēs un
protokolos, nedz stcnogrammās nevienu vārdu par tādām doIII.IIII vai apsvērumiem atrast nevar. Neatkarīgi no tā, uz Tieslletu ininistrijas pieprasījumu, Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments, k a s b i j a v i s u m i n ē t o l i k u m u un
n o t e i k u m u i n i c i ā t o r s un a u t o r s un ņēmis dalīIMI visa likuma pārstrādāšanas laikā, ar savu 1936. g. 5. maija
rakstu paziņojis, ka, izdodot 1922., 1928. un 1932. g. noteikumus
пи likumus par pilsetu administrātīvām robežām un ievedot
ijos un līdzīgos likumos noteikumu par pilsētas nolikumu un
„C itu a t t i e c ī g u l i k u m a n o t e i k u m u "
attiecinā■• лип uz visu pilsētu territoriju, Iekšlietu ministrija ir domājusi
par p u b l i s k i t i e s i s k a r a k s t u r a l i k u m i e m un
и е С i v ī 11 i к u m i e m un ka, cik zināms, arī līdzšinējā tiesu
prakse esot nostājusies uz viedokla, ka pārmaiņas pašvaldību
robežās negroza stāvokli c i v ī l t i e s i s k ā z i ņ ā , resp.
piemērojami agrākie likumi. Griežoties pie paša 1928. g. 11.
februāfa likuma (Lkr. 1928./39.), kas sastāv no 5 pantiem —
mēs skaidri redzam, ka visi šie panti, kā arī likuma virsraksts,
paredz tikai p u b l i s k i - a d m i n i s t r ā t ī v a s
tiesības,
iict nemaz ne civīltiesības un vēl mazāk tādas civīltiesības,
kas agrāk te nemaz nav pastāvējušas. 1. pants paredz, kādiem
16 miestiem piešķiramas pilsētu tiesības.
Те jāaizrāda, ka 1928. g. 11. februāra likums (Lkr. 39.),
kaut gan runā par 16 miestiem, kuriem piešķirtas pilsētu tiesības, bet attiecībā uz pirmiem 8 miestiem jautājums par pilsētu
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civīllikumu ievešanu atzlstams par irrelcvantu, jo šinīs apriņkos nekādas starpības starp pilsētu un zemes civīlticsībām nav.
Tamdēļ arī jautājums par civīllikumu ievešanu šinīs jaundibinātās pilsētās nevarēja arī pacelties, jo tās pašas tiesības, kas
bija te spēkā agrāk, palikušas bez kādiem grozījumiem arī pēc
tam, kad šiem agrākiem 8 miestiem tikušas piešķirtas pilsētu
nolikums un pilsētu tiesības.
Pavisam citādi izškirams jautājums attiecībā uz pēdējiem
8 miestiem, kuri piederēja pie Rīgas, Valkas un Valmieras apriņkiem, kuros līdz šā likuma izdošanai bija spēkā Vidzemes
zemes, resp. zemnieku ticsības un civīllikumi un par kuriem
tagad līdz ar pilsētu tiesību piešķiršanu pacelas jautājums, vai
viņiem varētu uzspiest jaunus, viņiem pavisam svešus Vidzemes pilsētu civīllikumus vitiu agrāko zemes, resp. zcmnicku tiesību vietā. Jāņcm vērā, ka starp Vidzemes un Kurzemes zemes tiesībām gandrīz nav starplbas pēc bīltības un, tamdēļ
mūsu Rietumlatvijā zemes tiesības ir mfisu galvenie civīllikumi, bet Vidzemes pilsētu tiesības atzīstamas par izņemumu.
Arī tamdēļ grOti pielaist, ka Iikumdevējs būtu domājis tādas pavisam s v e š a s Vidzemes pilsētu civīltiesības uzspiest zināmai territdrijai, kurā agrāk bija pavisam citi civīllikumi. Tā
paša 1928. g. likuma 2. pants runā par jauno pilsētu nosaukumu.
3. pants par domes locekļu skaitu.
4. pants par celiem, iclāin un laukumiem.
5. pants dod iekšlietu ministram tiesību nokārtot attiecības
un izšķirt strīdus jautājumus p u b l i s k a - t i e s i s k a r a k s t u r a starp pilsētu un apriņķu vai pagastu pašvaldībām.
Tā tad ne tikai no šā likuma matcriālicm (110 stenogrammām), bet arī no visicm šā likuma pantiem skaidri rcdzams, ka
ar atticcīgiem likumicm parcdzēti tikai p u b l i s k i t i e s i s k а г а к s t u г а 1 i к u m i, bct nemaz nc Civīllikumi.
Bīitu nepareizi apgalvot, ka likumdevcjs, izdodot šo likamu,
aizmirsis izdot pārejas laika normas un tikai tamdēl jārēķinoties ar šā likuma ļaunām sekām.
Tāda pārējas laika norma šinī 1928. g. likumā pastāv: viņa
parcdzētfi piezīmē pie 3. panta, bet, tā kā viss likums ir vienlgi p u b l i s k i - t i e s i s k a r a k s t u r a ,
tad šī
p ā r e j a s l a i k a n o r m a a r ī ir t i k a i
publiski
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t i e s i s k a r a k s t u r a , un paredz, ka „jaunnodibinātās pilsētās turpina darboties bijušas miesta domes līdz viņu pilnvaru
notecējutnam."
. Viens no Vidzemes pilsētu specifiskiem likumiem, kas vienmēr devis tiesai daudz strīdīgu lietu, ir CL 2095. р., pēc kura
Vidzemes pilsētās privātie testāmenti nemaz nav pielaižami,
izņemot tikai briesmu un posta gadījumos. Tā tad visiem Vidzcmes pilsētās dzīvojošiem pilsoņiera jātaisa testāmenti notāriālā kārtlbā. Bet nevienā no šīm pēdējām jaunām 8 pilsētām
notāra nav un jau tamdēļ izpildīt Vidzemes pilsētās spēkā esošo CL 2095. p. likumu šinīs pilsētās varētu ne citādi, kā braucot
kādā citā pilsētā, kur ir notāra kantoris, kas daudzos gadijumos, kad iet runa par testāmenta sastādīšanu testātora slimības gadījumos, nemaz nav iespējams. Saskaņā ar Not. nol.
280. р., arī līgumi par mantinieka iecelšanu un laulības llgumi
jātaisa Vidzemes pilsētas notāriālā kārtībā. Arī no šā viedokļa
izrict, ka Vidzemes pilsētu tiesības attiecināšana uz minētām
jaunām pilsētām nemaz nebija domāta. Bez tam jāņem verā,
ka atsevišķos gadijumos, kā, picm., Rīgā, Valkā, Rīījienā un
Alūksnē, likumdevējs paplašinājis šo pilsētu robežas d a ž ā d ā s r e i z ē s, pie kam pirmā reizē (sal. CL iev. VIII. p. piezīmi un Lkr. 1920. g. 24., 26., 252.) expressis verbis uzsvēris,
ka jaunās pilsētas robežās joprojām paliek spēkā agrākic civīltiesību noteikumi, bet pēdējos likumos (sal. Lkr. 1922. g. 216.;
1924. g. — 28. un 90; 1927. g. — 112.; 1928. g. — 39. un 145.)
par to noklusējis. Ja nu pielaistu, ka ar vārdiem: „attiecināt
uz ticm Pilsētu nolikumu un citus attiecīgus likumus un noteikumus" — būtu saprotamas arl V i d z e m e s p i l s ē t u
t i с s ī b a s, — tad minēto pilsētu jaunās robežās būtu piemērojamas vienā daļā Vidzemes zemes, resp. zemnieku tiesības,
bct otrā Vidzemes pilsētu tiesības, kas ne ar ко nebūtu attaisnojams.
Ievērojot visu minēto un sevišķi ņemot vērā: 1) ka visu
augšā minēto likumu nolūks un mērķis, kā tas redzams no viņu
satura un virsraksta, — bija vicnīgi papla.sināt pilsētu administrātīvās robežas un pieškirt rnicstiem pilsētu tiesības, t. i. pilsētu pašvaldības noteikumus un citus a t t i e c ī g u s likumus,
kuriem ir vienīgi administrātīvi-publisks raksturs; 2) ka pie
katra likuma interprctēšanas jārēķinās vispirms ar to, ka
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katram likumam jāizteic likumdevēja griba; 3) ka interpretējot augšā minētos likumus nevar noteikt likumdevēja gribu par
to, ka viņš, izdodot Šos likumus, būtu domājis atvietot jaunās
pilsētu administrātīvās robežās un jaundibinātās pilsētās (agrākos miestos) — šinīs robežās un jaunās pilsetās pastāvošos
līdzšinējos Civīllikumus ar kādiem citiem, šinī territorijā pavisam svešiem likurriiem; 4) ka šo likumu projektu autors (Iekšlietu ministrijas pašvaldības departaments), kas oēmis dalību
netikai pie likuma pirmatnēja teksta izstrādāšanas, bet arl visā
likuma pārstrādāšanas laikā, savā atsauksmē apliecinājis, ka, izdodot šos likumus, nemaz nebija domāts ievest jaunās pilsētu
robežās un jaunās pilsētās Vidzemes pilsētu likumus, bet ar
vārdiem: „ a t t i e c ī g u s l i k u m u s u n n o t e i k u r n u s "
bija domāti tikai publiski tiesiska rakstura likumi; 5) ka vispār,
ja lieta negrozās ap civīltiesību pārstrādāšanu un grozīšanu,
likumdevējs, izdodot kādu likumu, vienmēr rūpējas par privāttiesibu apsargāšanu un paturēšanu un pat grozot vai pārstrādājot Civīllikumus, likumdevējs parasti izdod zināmas pārejas
laikmeta normas, dodot tādā veidā iespēju pilsoņiem pasargāt savas agrākās privāttiesības; 6) ka konkrētos gadijumos tādas pārējas Iaikmeta normas nav izdotas, bet ar vienu
pamatprincipu, ka jau iegutas tiesības nav aizkaramas ar jaunu
Iikumu, — vispār nevar iztikt, jo šis princips vienmēr atzīstams
tikai par bazi un par pamatakmeni visām pārejas laikmeta normām; Senāta Apvienotā sapulce atrod, ka uz augšā minēto
jautājumu jādod noraidoša atbilde un tamdēļ n о 1 e m j : atzīt, ka ar 1928. g. 11. februāra likuma (Lkr. 1928. g. — 39.) 1.
pantā minētiem vārdiem: „citus attiecīgus likumus" nav saprotamas Vidzemes pilsētu tiesības.
(Sen. Apv. sap. 1937. g. 14. janvāī-a spr. Nr. 3.)
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994.
Ticsu palāta atzinusi, ka prasītājai neesot tiesību mantot
ti \.i atstāto nekustamo rnantu aiz tā iemesla, ka viņa esot saiiriniisi pūru un tāpēc uzskatāma par atdalītu, un nevarot vairs
pretendēt uz tēva mantojumu. Pēc vietējās parašas meitas,
kuras saņēmušas pūru, uzskatāmas par atdalītām un, ja esot
brāļi, nemantojot no vecakiem atstāto nekustamo mantu. Pēc
I lesu palātas uzskata neesot nozīmes, kas devis pūru: vecāki
v;ii brāļi, un kad pats purs dots. Šāds Tiesu palātas uzskats
nav atzlstams par pareizu, jo atdallt bērnus var tikai mantonniiii atstājējs, bet ne līdzmantinieki, un atdallšana ar pūra saucmšanu var attiekties uz nākamo vēl neatklājušos mantojumu,
bet ne uz to mantojumu, kas jau atklājies (LCL 994., 1001.,
1002. un 1003. p. un kr. Sen. CKD 10/16). Arī tā paraša, kuras
csamlbu Tiesu palāta atzinusi par pierādītu ar pagasta valdes
apliecību, nesatur norādījumus, ka atdalīšana ar pūra saņemšanu varētu notikt jau pēc mantojuma atklāšanās un to varētu izdarīt lldzmantinieki.
(1937. g. 19. marta spr. Nr. 209, Dzenis pr. 1. pr. Revizoriem.)

1680.
Pretēji atbildētāja domām, vienoŠanās par aizpārdošanas
līguma grozīšanu tajā ziņā, ka par aizpārdotu jāatzīst nevis
nekustamās mantas reālā dala, bet gan ideālā dala, bija noslēdzama saskaoā ar LCL 1680. pantu rakstiski, bet mutiska vienošanās par to atzlstama par neesošu, kā to pilnīgi pareizi atzinusi Tiesu palāta. Tādēl Tiesu palāta varēja neievērot lūgu•mu par liecinieku nopratināšanu, kuricm vajadzēja pierādīt
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mutisku vienošanos. Attiecībā uz šķēršliem, kurus atbildētājs
uzdevis kā iemeslu viņa atbrīvošanai no atbildības, Tiesu palāta konstatējusi, ka viņš nav uzdevis tādus apstfdtļus, kurus
viņš nebutu varējis paredzēt. Pretējo, proti ka šos apstāklus
viņš nav varējis paredzēt, atbildētājs savā kasācijas sūdzībā
pat neapgalvo. Tādā lietas stāvokll atbildētājs nevar atsaukties uz šiem apstākliem kā parnatu viņa atbrīvošanai no atbildības, jo ja viņš šos apstākļus varēja paredzēt, tad arī viņa pienākums bija tos paredzēt. Ja viņš tomēr tos laikā nebija paredzējis un šie apstākji kļuvuši par šķērsli viņa piericīkumu izpildīšanai, tad taisni ar to ir nodibināta atbildētāja vaina, kuras dēl prasītājiem uz LCL 1688. panta pamata tiesība prasīt
no viua rokas naudu'divkāršā apmērā. Tādēl Tiesu palāta varēja ncnopratināt atbildētāja uzdotos licciniekus to apstāklu
pierādīšanai, kas kavējuši viņa picnākuma izpildīšanu.
(1937. g. 24. febr. spr. Nr. 95, Butiņu pr. I. pr. Ga.škovski.)
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27.
Prasītājs savā iesīīdzības rakstā paskaidro, ka viņš 1932. g15. decembrī publiskā izsolē icguvis namu, kas picderējis kopīgi Simonam un Ābrāmam K. Atbildētājs icņemot šai namā
dzīvokli un esot palicis parādā īres maksu par laiku no 1932. g.
15. decembra līdz 1935. g. 15. oktobrim Ls 1360,—. TādēJ lūdz
izlikt atbildētāju по dzīvokļa un piedzīt īres parādu. Apgabaltiesa ir atraidījusi prasību dal.ā par izlikšanu no dzīvokļa un.
Ires maksu līdz 1935. g. 4. septembrim. Apgabaltiesa uz viijas
spriedumā norādīto datu pamatu un aiz viņas paskaidrotiem
iemesliem, pievienojoties arī miertiesneša sprieduma motīviem
par prāvnieku juridiskāin atticcībām, ir konstatējusi, ka: 1) atbildētājs pēc nama pārdošanas publiskā izsolē ir turpinājis dzīvot namā kā bijušais nama līdzīpašnieks; 2) prasītājs ar notāriālu paziņojumu gan uzaicinājis atbildētāju maksāt īres naudu, bet atbildētājs atteicies to darīt; 3) nams korroborēts uz
prasltāja vārda 1935. g. 9. septembrī; 4) līdz nama korroborēšanai uz prasītāja vārda prasītājs faktiski nav ticis icvcsts
valdīšanā; 5) atbildētājs sācis maksāt prasltājam īres naudu
1935. g. 4. septcmbrī. Šādi apgabaltiesas konstatējumi attiecas
uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā.
Pamatodamies uz šiem konstatējumiem, apgabaltiesa varēja
nākt pie slēdzicna, ka prasītājs nav picrādījis, ka prāvnieku
starpā līdz 1935. g. 4. septembrim bīītu pastāvējušas īres 11guma atieclbas (par īres maksu Ls 40,— mēnesī), bet ka tādas
nodibinājušās tikai 1935. g. 4. septcmbrī, kad atbildētājs sācis
maksāt īres naudu, un ka tādēļ prasība par īrcs naudu līdz
1935. g. 4. septembrim, kā arī par atbildētāja izlikšanu no dzīvokla atraidāina. Apgabaltiesas slēdziens, ka no atbildētāja

Likiims par telpu fri

—

390

—

konklfidcnlas riclbas nevar nākt pie atzinuma, ka viņš būtu
stājies ar prasltāju īres līguma attiecībās, nav pārbaudāms kasācijas kārtībā (Sen. CKD 34/167 u. c). Nav strīda prāvnieku
starpā par to, ka 1935. g. 8. maijā taisīts tiesas lēmums par
prasītāja ievešanu nekustamu īpašuma valdīšanā, bet kasācijas sīidzības iesniedzējs ne ar ко neatspēko apgabaltiesas konstatējumu, ka līdz nama korroborēšanai uz prasītāja vārda
ievešana valdīšanā f a k t i s k i nav izdarīta. Tādos apstāklos apgabaltiesa nebija spiesta apsvērt prasītāja norādījumu uz
Sen. CKD 34/720 spriedumu, kurā ir runa par nosolītāja tiesībām p ē с ievešanas valdfšanā. Ir pareizi, ka nosolītājs var
prasīt īres naudas samaksu uz Ires līguma pamata, bet tas attiecas tikai uz īrniekiem, kuru īres līguma attieclbas ar agrāko
nama īpašnieku ir pārgājušas uz jauno ieguvēju, un nevis uz
agrāko nama Ipašnieku, kas turpina dzīvot namā, bez likumīga
pamata. Pret pēdējo jaunais naraa īpašnieks var celt zaudējumu prasību īres maksas apmērā, bet šāda prasība konkrētā
gadījumā nav celta un tā arī nepiekristu miertiesnesim артега dēļ.
(1937. g. 26. febr. spr. Nr. 299, Legzdiņa pr. 1. pr. Knoppingu.)

39.
Ja ar īres valdes spriedumu īrniecei bija atļauts izdarīt
remontu uz izīrētāja konta, tad viņai ir tiesība uz atlīdzību par
izdarītiem remontiem vismaz īres valdes noteiktā apmērā
(lik. par telpu īri 39. р.).
(1937. g. 25. fcbr. spr. Nr. 353, Spale pr. 1. pr. Stūri.)
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56.

Tiesu palāta piespriedusi no atbildētāja prāvnieku bērna
uzturam Ls 10,— mēnesī par laiku no prasības iesniegšanas
dienas līdz bērna 16 gadu vecuma sasniegšanai, bet pārējā dalā
prasību atraidījusi. Tiesu palātas spriedumu pārsūdzējuši kā
prasītāja, tā arl atbildētājs. Vispirms šajā lietā jāizšķir jautājums, kāda nozīme ir 1926. g. līgumam, pēc kura, saskaņā ar
atbildētāja aizrādījumu, prasltāja (bērna māte) atteikusies no
alimentiem bērnam par labu pret atbildētāju (bērna tēvu).
Tiesu palāta atradusi, ka minētais līgums neesot saistošs bērnam, bet saistošs prasītājai. Nav pareizs Tiesu palātas aizrādījums, ka šāds līgums būtu saistošs prasītājai. Konkrētā
gadījumā starp bērna vecākiem laulība šķirta un tamdēl vecāku alimentācijas pienākumi pret bērniem nosaka lik. par laulību 56. р., bet ne CL 200. p. (Sen. CKD 26/461). Minētais lik.
par laulību 56. p. nosaka, ka bērna vecākiem jāpiedalās bērna
uzturēšanā samērā ar katra vecāka līdzekliem. Šāds pienākums uzturēt bērnus gulstas uz vecākiem ne tikai по т о г а Нэка viedokļa vien, bet tas ir uzlikts vecākiem arī aiz tīri praktiskiem iemesliem, lai valsts un pašvaldības iestādēm nebūtu
jānes lieki izdevumi, uzturot šādus bērnus (sal. Lik. par sociālo
apgādību 4. р.). Šādu ar likumu uzliktu pienākumu bērna vecāki nevar atcelt pēc sava ieskata (sal. tezi e pie CL 37. р.,
prof. V. Bukovska izdevumā). Tamdēļ, ja starp bērna vecākiem būtu noslēgts līgums, pēc kura viens no vecākiem tiktu
pavisam atsvabināts no saviem likumiskiem alimentācijas pienākumicm, šāds llgums saskaņā ar CL 2922. p. nebūtu spēkā,
vienalga, vai ar to domāts anullēt bērna tiesību celt alimentu
prasību, vai arī bērna mātes, kā bērna dabiskās aizbildnes
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tiesību celt praslbu par bērna uzturu savā vārdā. Lai pastiprinātu savu vicdokli, ka minētais līgums no likuma noteikumu
viedokļa esot atlauts, prasītāja nepareizi atsaucas uz Senāta
27/151, 29/170, 30/1119 un 34/444 spriedumiem. Ja Senāta
spriedumos 29/170 un 30/1119 ir lietots izteiciens, ka prasītāja (ārlaulības bērna māte) nav attcikusies no alimentu prasībām par turpmāko laiku, tad ar šo teikumu Scnāts nav domājis izteikt, ka vecāki uz savstarpējās vienošanās pamata
varētu viens otru pavisam atsvabināt no likumiskiem alimentācijas pienākumicm, bet cik redzams no konkrēto lietu apstākļiem, šis teikums ir lietots vienīgi tajā nozīrnē, ka tad, kad
ir jau celta alimcntācijas prasība, tad prasītājs var atteikties
no vienas prasības dalas par zināmu laikmetu. Spriedumos
27/151 un 34 444 Senāts ir aizrādījis, ka ir pielaižams miera
līgums par alimentiem, bet 110 šīs tezes vēl neizriet, ka Senāts
bfitu atzinis, ka ir iespējams tāds līgums, pēc kura viens no
vecākiem pavisam tiktu atsvabināts no alirncntācijas pienākumiem. Pats lietotais vārds „miera līgums" jau norāda, ka
neiet rima par pilnīgu atteikšanos no alimentiem, bet tikai par
apšaubāmas ticsiskas attiecības pārvēršanu par ncapšaubāmu
(CL 3593. р.). Kāda veida izllgumi ir iespējami par alimentiem, to Senāts ir sīkāki iztirzājis savos 35/738 un 36/1393 spriedumos un atzinis, ka likums ncaizliedz slēgt izlīgumus par alimentācijas pietiākumu izpildīšanas v с i d u. Ar to atkiit visi
plašic atbildētāja apccrējumi viņa pretkasācijas siīdzībā, kuros vii.iš ccnšas pierādīt, ka 1926. g. noslēgtais lļgums esot
saistošs prasītājai. Ja nu minētais līgums nav spēkā, tad prasību par bērna uzturu varēja celt viņa māte savā vārdā (Sen.
CKI) 27/264) un tāpēc nav izšķiļ-ošas nozīmes tani apstāklim,
cik parcizi ir Ticsu palātas aizrādījumi, ka konkrētā gadījumā
prasība celta no bērna mātes, kā vii,ia dabiskās aizbildnes. Aiz
šiem apsvērumiem atbildētāja pretkasācijas sūdzība, kā nepaniatota, atraidāma. Nav dibināts prasītājas aizrādījums, ka
bērna uzturēšana galvenā kārtā esot atbildētāja (tēva) pienākums, jo kā jau aizrādīts, konkrētā gadījumā vecāku alimentācijas pienākumUs nosakā lik. par laulību 56. р., pēc kura bērna
uzturēšana ir abu laulāto pienākums samērā ar vii.iu Iīdzekliem.
Tomēr, noteicot uztura apmčru tikai Ls 10,— mcncsī, Ticsu
palāta izict tikai no varbūtībām un uztura apmeru notcikusi
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tik zemu galvenā kārtā tādēļ, ka patēvam esot bērns jāuztur.
Šāds Tiesu palātas viedoklis nav pareizs, jo uz patēvu negulstas alimentācijas pienākums (Sen. CKD 31/900). Tāpat prasības daļu par pagājušo laiku Tiesu palāta atraidījusi bez pietiekošicm iemcsliem. Senāts jau vairākkārt paskaidrojis (Sen.
CKD 22/244, 34/843 un cit), ka ir pielaižamas uztura prasības
par pagājušo laiku, un ka nav izšķirošas nozīmes tam apstāklim, kādā ceļā prasītāja ieguvusi līdzeklus bērna uzturam, un
viņai nav jāpierāda uztura izdevumu apmērs, bet pietiek, ka
tā summa, ко viņa prasa, saskan ar atbildētāja matcriālo stāvokli (Sen. CKD 34/843).
(1936./37. g. 18. deccmbļ-a/29. janvājra spr. Nr. 4.)

60.
1) Pretēji atbildētāja domām, par t r ū с ī g u Likuma
par laulību 60. panta nozīme atzīstama nc tikai persona, kurai
nav nekādu līdzeklu uzturam. Senāts ii jau paskaidrojis (Scn.
CKD kops. 35/27), ka vārdam „t г О с ī g s" no Likuma par
laulību 60. panta vicdokla nevar piešķirt absolūta trīīcīguma
nozlmi, un ka, noskaidrojot jautājumu par laulātā trūcīgumu,
jāuem vērā laulāto sociālais un rnantas stāvoklis. Tādēl tas
apstāklis, ka prasītāja, atbildētāja šķirtā sieva, saņcm по savas
mātes Ls 50,— mēncsī, pats par sevi nav izšķirošs jautājumā
par prasītājas trūcīgumu; šis jautājums, kā tas jau minēts, izšķifams atkarībā no partu sociālā un mantas stāvokla. Taisni
to, ka prasītāja, kaut viņa arī saņem Ls 50,— mēnesī no savas
mātes, nebūtu trūcīga, izejot no partu sociālā un maiitas stāvokļa, atbildētājs kasācijas sūdzībā neapgalvo. Saskaņā ar
Likuma par laulību 60. pantu, viens no priekšnotcikumiem, kuram pastāvot šķjrtais laulātais var praslt no otra uzturu, ir, Iai
šis laulātais bfitu trūcīgs. Apgabaltiesa uz viņas spricdumā
minēto datu pamata arī atzinusi prasītāju par trūcīgu, kaut arī
prasītāja, pēc apgabaltiesas atzinuma, saijem no savas mātes
Ls 50,— mēnesī. Tomēr apgabaltiesa nav nopratinājusi atbildētāja uzdoto liecinieku K., kuram, pēc atbildētāja apgalvoinma, vajadzēja pierādīt, ka vitiš rēgulāri katru mēnesi sūta zināmu summu prasītājai. ŠI liecinieka lieclbai, kui;ai vajadzēja
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noskaidrot prasītājas materiālo stāvokli, katrā ziņā bija nozīme jautājumā par prasītājas trūcīgumu, pie kam šajā jautājumā izšķirošs ir taisni apstāklis, ka prasītāja saoem no saviem
bērniem pabalstus, un šo apstākli šim lieciniekam vajadzēja,
pēc atbildētāja apgalvojuma, apliecināt, tā kā jautājums par
to, kam ir pienākums pirmā kārtā dot uzturu prasītājai, atbildētājam, viņas šķirtam vīram, vai prasītājas bērniem, šajā gadījumā nemaz nav izšķirams, ja, pēc atbildētāja apgalvojuma,
kuru viņš gribēja pierādīt, prasītājas bērni jau labprātīgi dod
prasītājai uzturu. Nenopratinot liecinieku K., apgabaltiesa pārkāpusi CPN 102. un 181. pantus.
(1936. g. 16. decerabra spr. Nr. 1872, Jansons pr. 1. pr. Jansonu.)

2) Apgabaltiesas slēdziens, ka partu materiālie apstākļi
nav tādi, ka prasītāja būtu atzīstama par trūclgu un ka atbildētājs būtu spējīgs palīdzēt prasītājai, viņa šķirtai sievai, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Pretēji prasītājas domām, tā iemesla dēl vien, ka tiesa
piešķīrusi prasītājai mazturības tiesības šajā lietā un nav viņai šīs tiesības atņēmusi, tiesa nevarēja atzīt prasītāju arī par
trūcīgu Likuma par laullbu 60. panta nozīmē, jo tiesa, pēc vispārīgā principa, taisot spriedumu pēc būtības, nav saistīta ar
saviem blakus lēmumiem un tādēļ viņa arī šajā gadījumā, jautājumā par prasītājas trūcīgumu, nebija saistīta ar savu lēmumu par mazturības piešķiršanu prasītājai. Pie tam apgabaltiesa pat apspriedusi policijas apliecības datus par to, ka prasītāja pārtiek no agrāk iekrātiem līdzekļiem, uz kādu datu
pamata prasītājai bijušas piešķirtas mazturības tiesības, un
uz šo datu, kā arī uz pārējo viņas spriedumā minēto konstatējumu pamata nākusi pie kasācijas kārtībā nepārbaudāma slēdziena, ka prasītāja nav atzīstama par trūcīgu.
(1937. g. 28. janvāva spr. Nr. 297.)
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Tiesu iekartas likumi.
2804.

No bij. zv. adv. N. N. Senāta apvienotā sapulcē iesniegtās
• udzības redzams, ka viņš ar Rīgas apgabaltiesas 1935. g. 27.
sept. spriedumu ticis sodīts ar 8 mēn. cietuma sodu uz Sodu
lik. 49. p. 47. р., 552. р. 1. d. 2. pkt., 52. p. pamata. Tiesu palāta
apgabaltiesas spriedumu apstiprinājusi un Senāts N. N. kasācijas sūdzību atstājis bez ievērības. 1936. g. 21. augustā N. N.
iesniedzis zvērināto advokātu padomei paziņojumu, ka viņš izstājas no zvērinātās advokātūras un lūdz viņu atskaitīt. Zvērinātu advokātu padome 1936. g. 9. septembrī nolēmusi izslēgt
N. N. no zverinātu advokātu skaita.
Par šo lēmumu N. N. iesniedzis sūdzību Tiesu palātai, paskaidrojot, ka minētais zvērinātu advokātu padomes lēmums
esot bijis lieks, jo vēl pirms tā padomē ienācis viņa paziņojums
par izstāšanos no zvērinātas advokātūras un lūgums viņu atskaitīt. Tiesu iek. lik. 2804. p. nolūks esot vienīgi garantēt zināmu kvalificētu advokātūras personāla sastāvu, ко pierādot
arī panta atrašanās vispārējos noteikumos, kas regulē zvērinātas advokātūras komplektēšanu. Tamdēl, ja vispārējo nosacljumu gala mērķis — likumīgi noteiktais kvalificētais advokātūras sastāvs — esot sasniedzams vai sasniegts bez kādas
speciālas rīcības 280\ panta kārtībā, trūkstot arī objektīvs pamats šo pantu piemērot. Tiesu iek. lik. 2804. p. 2. pkts esot
attiecināms tikai uz personām, kas sodītas ar likumīgi spēkā
stājušos tiesas spriedumu, tamdēl esot jāatzīst par priekšlaicīgu, ja pantu piemēro vēl pirms nosodošais un spēkā gājušais
tiesas spriedums izpildīts. Aiz minētiem iemesliem N. N. lūdzis,
1) pārsūdzēto zv. adv. padomes 1936. g. 9. sept. lēmumu atcelt
un uzdot padomei izlemt viņa lūgumu dēl atskaitīšanas no zv.
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adv. skaita; 2) evcntuāli atceļot pārsūdzēto padomes lēmumu,
ņemt vērā viņa 1936. g. 21. augusta pazioojumu un lūgumu un
atskaitīt viņu no zvērinātas advokātūras.
Tiesu palātas departāmentu kopsapulce N. N. sūdzlbu atstājusi bez ievērības.
Par šo lēmumu N. N. iesniedzis Senātam sīīdzlbu, lūdzot
to caurlūkot u z r a u d z ī b a s kārtībā un atcelt zv. adv. padomes un liesu palātas lēmumus ar visām likumīgām sekām.
N. N. sūdzība nepelna ievērību.
Tiesu iek. 2804. panta 2. pkts skaidri nosaka, ka personas,
kas sodītas par mantkārigā nolūkā izdarītu noziedzīgu nodarījumu ar cietumu, ir i z s 1 ē d z a m a s no zv. adv. skaita.
Ar šī likuma imperātīvu tekstu nav savienojams sūdzētāja uzskats, pēc kura šī likuma piemērošana varētu tikt paralizēta ar
sodītās personas i z s t ā š a n o s по zvērinātu advokātu skaita
pirms padomes Iēmuma taisīšanas par viņas izslēgšanu no
advokātūras. Šāda iespeja likumā nav paredzēta un tādēl
jāatzīst par pareizu Tiesu palātas viedoklis, ka zvērinātu advokātu padomei ar Ties. iek. lik. 2804. p. 2. pktu uzliktais p i e n ā к u m s ir izpildāms pilnīgi neatkarīgi no iesniegtā paziņojuma par izstāšanos no zvērinātas advokātūras. Par maldīgu
uzskatāms arl sūdzētāja uzskats, ka par „sodītu" ties. iek.
280*. p. 2. pkta izpratnē personu varot atzīt tikai pēc uzliktā
soda izciešanas un ka tādēl zvērinātu advokātu padomes un
Tiesu palātas lēmumi esot atzīstami par priekšlaicīgiem, kā
taisīti pirms N. N. piespriestā soda izciešanas. Saskaņā ar
Sodu lik. pieņemto terminoloģiju, persona uzskatāma par s 0 4 ī t u jau ar nosodošā tiesas sprieduma stāšanos likumīgā
spēkā, bet nevis tikai pēc soda izpildīšanas. Soda izpildīšanai
šai ziņā ir nozīme tikai gadījumā, ka tiesa ir taisījusi nosacītu
spriedumu, jo šinī gadījumā nosacīti notiesātais n e s к а i t ā s
p a r s 0 d ī 111, kamēr tiesa nav taisījusi Iēmumu par nosacīto
sprieduma izpildišanu (Sodu lik. 25. р.); tā tad pārējos gadījumos soda izpildīšanai šai ziņā nav nozīmes un notiesātā persona atzīstama par sodītu, ja arl nosodošais spriedums netiktu
izpildīts. Tas ari redzams no ties. iek. 2804. p. 2. pkta in fine,
pēc kura persona uzskatāma par sodītu, ja arī viņu pēc taisītā
sprieduma a t s v a b i n ā t u no soda noilguma, izlīguma, apžēlošanas vai amnēstiias dēl.
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Par nepareizām, beidzot, atzīstamas sūdzētāja domas, ka
Tiesu palāta esot pārkāpusi likumu, nepaziņojot viņam par
1936. g. 14. novembra sēdi, ņemot ar to vioam iespēju lūgt izaiciuāt viņu uz sēdi vai, vismaz, deleģēt turp pilnvarnieku vai
irsntīt rakstiski papildus paskaidrojumus. Tiesu ick. Hk. vispar neparedz zvērinātu advokātu padomes p i e n ā k u m u
aicināt uz savām sēdēm ieinteresētās personas, bet gan tikai
d i s c i p l ī n ā r l i e t ā s dod padomci t i e s ī b u prasīt apsiidzētā ierašanos padomes sēdē (28058. р.); šajās lietās padomei arl jāpieprasa no apsudzētā paskaidrojumi (28057. р.).
Visos pārējos gadījumos, tā tad arī Tiesu iek. 2804. pantā paredzētā gadījumā padome savu pienākumu ir izpildījusi, paziņojot
icinteresētām personām savu lēmumu.
Aiz norādltiem iemesliem Senāta apvienotā sapulce, atzīstot N. N. stldzību par nepamatotu, n о 1 e m j : N. N. sūdzlbu
atstāt bez ievcrības.
(Scn. Apvien. Sap. 1937. g. 14. janv. spr. Nr. 11.)

-
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3. (1801.).
Atzīšanas prasība nav savienojama ar kondemnācijas prasību. Pirmās prasības priekšnoteikums ir, ka tiesību aizskārums vēl n a v noticis, bet otrās — ka i r noticis. Tā tad
viena prasība izslēdz otru. Šo jautājumu Tiesu palāta nav apsvērusi, lai gan atbildētāja bija cēlusi iebildumu par kondemnācijas prasības priekšlaicīgumu, t. i. ka tiesību aizskārums vēl
nebija noticis (nebija iestājies maksāšanas termiņš).
(1937. g. 29. janv. spr. Nr. 84, Millers pr. 1. pr. Bilclienu.)

115. (83.).
Sakarā ar atbildētāja aizrādījumu kasācijas sīidzībā, ka
apgabaltiesa nevarēja uz CPN 115. panta pamata atsvabināt no
Iiecības došanas Kristiānu L., atzīmējams, ka atbildētājs kasācijas sūdzībā atzīst, ka šim lieciniekam vajadzēja apliecināt, ka
prasītājai ir lidzekli un ienākumi. Tie nav apstākļi, par kuriem
ir runa CPN 115. pantā in fine. Šis pants in fine nosaka, ka
1.—3. pktos minētās personas nevar atteikties no liecības došanas par apstākļiem, kas „zīmējas uz tādām attiecībām, kuras
izriet no ģimenes tiesībām", bet kādas personas līdzekļi un ienākumi, resp. mantas stāvoklis nav apstākļi, kas „zīmējas uz
tādām attiecībām, kuras izriet no ģimenes tiesībām". Tādēl
Kristiānim L., kā prasītājas brālira, bija tiesība no liecības došanas atteikties, ко viņš, kā tas redzams no tiesas sēdes protokola, arī bija darījis.
(1936. g. 16. decembva spr. Nr. 1872, Jansons pr. 1. pr. Jansonu.)
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463. (371.).
Tiesu palāta uz viņas norādītu datu pamata un aiz viņas
paskaidrotiem iemesliem ir nākusi pie sledziena, ka laulības
dzīves izārdīšanā vainojama atbildētāja un ka nav pierādīts,
ka arī prasītājs būtu vainojams laulības dzīves izārdīšanā.
Pretēji atbildctājas domām, tiesa pareizi noraidījusi prāvnieku
biiiiu pratināšanu šajā lietā uz CPN 463. p. 3. pkta pamata
;ii/, tā iemesla, ka bērnicm būtu jādod liecība pret vienu no veCākdem. Taisni šāds stāvoklis, kad liccības rczultāts var
vrrsties pret vienu vai otru no vecākiem, ir pietiekošs pamats
GPN 463. p. 3. pkta piemērošanai (sal. Isačenko, kommentāri
pie 371. р., II, 114. ip.).
(1937. g. 25. fcbr./18. marta spr. Nr. 185, Jirgena pr. 1. pr. Jirgenu.)

497. (409.).
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motīviem, atradusi, ka prasība piespriežama tāpēc, ka samaksu
pēc izpildu raksta nevarot pierādīt ar liecinieku liecībām.
Sāds apgabalticsas uzskats nav atzīstams- par pareizu. Ja izpildu raksts atrodas paša kreditora-piedzinēja rokās, kā tas
bijis konkrētā gadījumā, tad to summu samaksu, kas pienākas
pēc izpildu raksta, var pierādīt ar visiem tiem pierādljumiem,
ar kuriem vispār var pierādīt naudas samaksu, jo šai gadījumā
likums nekādus izņēmumus neparedz.
(1937. g. 29. janvāfa spr. Nr. 308, Pangas pr. 1. pr. Pangu un c.)

499. (411.).
Tas vien, ka tagad radniccībā un svainībā ar partiem esoŠās personas ir atlauts nopratināt (izoemot likumā paredzetus
gadījumus), nenolicdz tiesai atzīt šādu personu liecības par
ncticamām, vicnīgi aiz tā iemcsla, ka viņi atrodas radniecībā
vai svainībā ar kādu no partiem. Šāds motīvējums ir atzīstams
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par pietiekošu, un ar to Tiesu palāta ir izpildījusi CPN 499. panta prasījumus.
(1937. g. 19. marta spr. Nr. 217, Krieviņš pr. 1. pr. Krieviņš un c.)

532. (444.).

Konstatējot, ka atbildētājs ir atteicies iesniegt tiesai prasītāja algas izmaksas dokumentus, apgabaltiesa, pretēji atbildētāja kasācijas sūdzībā izteiktām domām, varēja aprēķināt
prasītājam pienākošās algas apmēru, izejot no prasītāja iesniegtā aprēkina (CPN 532. р.).
(1937. g. 26. febr. spr. Nr. 375, Geides pr. 1. pr. Bērziņu.)

554. (466.).

Nav pareizs prasītājas aizrādījums viņas kasācijas sūdzībā, ka apgabaltiesai saskaņā ar CPN 554. p. būtu jāpieņem iesniegtais tirdzniecības grāmatu izraksts par pierādījumu, jo
saskaņā ar CPN 554. p. noteikumiem tiesa var pieņemt kā
pierādījumu tirdzri. grāmatas starp netirgotājiem tikai strīdos
par p r e č u p i e g ā d ā j u m i e m un n a u d a s a i z o ē m u n i u . Konkrētālietā nav strīdus nc par preču piegādājumu, nedz arī par naudas aizņēmumu, bet gan par īres un
apkures naudas maksājumiem, kādēļ apgabaltiesa, nepiepemot
iesniegto grāmatu izrakstu par pierādījumu, nav pārkāpusi
CPN 554. p.
(1937. g. 29. janv. spr. Nr. 198, Vīksners pr. 1. pr.. Kacs.)

568. (480.).
Konstatējot, ka partu attiecības jau izspriestas ar spēkā
gājušu tiesas spriedumu, Tiesu palāta varēja prasību atraidīt,
kaut arī lldzatbildētājs Michails S. to bija atzinis uz viņu krītošā dalā, jo pēc tāda tiesas sprieduma par šīm pašām attiecībām partu starpā prasība vairs ncvarēja tikt celta (sal. Sen.
CKD 25/41).
(1937. g. 28. janvāļ-a spr. Nr. 10, Tichomirovs pr. 1. pr. Apsīti un Semendjajevu.)
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731. (638.).

Prasītājs prasības lūgumā paskaidrojis, ka 1931. gada 6.
februārī tiesu izpildītājs uzlicis arestu uz naudas summām, kas
prasītāja parādniekam, О. В., pienākušās no tagad mir. Kārla
K., izsniedzot par to pēdējam attiecīgu pavēsti. К. К. atsauksmi uz šo pavēsti devis tikai 1931. gad.a 14. decembrī, paziņojot tiesas izpildltājam, ka pēc galīga aprēkina О. В. pienākas
saņemt tikai drošības naudu Ls 2803,— apmēra. К. К., pēc
prasītāja apgalvojuma, noslēpis citas О. В. pienākošās naudas
summas, kas atsauksmes došanas laikā, 1931. gada 14. decembrī, bijušas lielākas par Ls 11.000,—. Ar to К. К. nodarījis prasītājam zaudējumus, jo viņa uzdotā summa nepietika
visu kreditoru apmierināšanai, tā kā prasītāja prasījums paliciš
ncnokārtots. O. B. esot atzīts par maksātnespējīgu, kādēļ arī
prasītājs no viņa neko nevarot piedzit. Uz sacītā pamata un,
atsaucoties, starp citu, arī uz OPN 731. pantu, prasītājs lūdzis
par nepatiesu ziou uzdošanu atsauksmē uzlikt mir. К. К. mantojuma masai likutnā paredzēto sodu, piespriežot prasītājam
par labu prasības lūgumā uzrādīto sumrnu ar %. Apgabaltiesa
prasību atraidījusi. Apgabaltiesa atzinusi prasītāja atsaukšanos uz GPN 731. pantu par ievērības nepelnošu aiz ta. iemesla, ka lietā neesot pierādīts, kādu О. В. pienākošos summu
K. K. noslčpis savā atsauksmē tiesu izpildītājam. Apgabaltiesa
konstatējusi, ka maksātnespējīgā parādnieka О. В. konkursa
valde cēlusi pret atbildētāju prasību par summām, kādas B.
pienākas no atbildētājas un kuras K. K. neesot uzrādījis savā
atsauksmē tiesu izpildītājam. Līdz tās prasibas izspriesanai,
pēc apgabalticsas domām, nevarot atzīt par pierādītu, ka К. К.,
dodot atsauksmi, būtu kaut kādas summas noslēpis. Tādēl no
tās lietas izspriešanas, pēc apgabaltiesas atzinuma, atkarājas
prasītāja zaudējumu apmērs. Ar to apgabaltiesa atzinusi, ka
0 . B. konkursa valdes prasības lietai ir prejudiciāla nozīme
šai lietai, bet tādā gadījumā apgabaltiesa nevarēja šo prasību
atraidlt, bet viņai bija jāaptur lietas gaita, kamēr izspriedīs lietu, kurai bija prejudiciāla nozīme attieclbā uz šo lietu. Bct
apgabaltiesas viedoklis, ka prasītāja zaudējumu apmērs atkarājas по О. В. konkursa valdes prasības lietas iznākuma, nav
atzīstams par pareizu arī pēc būtības. Šī prasība ir celta uz
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prasītāja patstāvīgām tiesībām prasīt, saskaoā ar CPN 731.
pantu, atbildētāja sodlšanu un zaudējumu atlldzināšanu. Šai
prasībai ir pavisam cits pamats, nekā О. В. konkursa valdes
prasībai, un pašai lietai arl citi dalībjiieki. Tādēļ tiesas spriedumam О. В. konkursa valdes prasības lietā nebūs saistoša
spēka šajā lietā. Apgabaltiesai šajā lietā bija pilnīgi patstāvīgi
jāpārbauda jautājums, vai K. K. bija noslēpis un kādas īsti
summas, jo tiesas slēdziens šajā jautājurnā О. В. konkursa valdes prasības lietā nebūs saistošs prasītājam, kas dalību tajā
lietā neņem. Šajā ziņā apgabaltiesas pienākums bija pārbaudīt
prasītāja iesniegtos pierādījumus un apsvērt viņa dotos paskaidrojumus. Apstāklis, ka О. В. konkursa valde cēlusi prasību pret atbildētāju par'B. no atbildētājas pienākošām surnmām, pretēji apgabaltiesas domām, nepadara šo prasību par
lieku, kaut arī prasītājs savas pretenzijas pieteicis konkursā.
Lai varētu runāt par prasītāja zaudējumiem, svarīgs ir apstāklis, ka prasītājs līdz prasības celšanai no sava parādnieka 0.
В., ncbija saņēmis apmierinājumu. Taisni šo apstākli apgabaltiesa nenoliedz. Tādēl arī pretenzijas pieteikšanai konkursā
šajā lietā nav nozīmes. Saprotams, ka gadījumā, ja prasītājs
saoems apmierinājumu no atbildētājas, viņa konkursā pieteiktā
pretenzija bīis kļuvusi lieka un tā nebūs jāapmierina, jo pretējā
gadījumā prasītājs bez likumīga pamata iedzīvotos, saņemot
dubultīgu apmierinājumu. Visu šo apsvērumu dēļ apgabaltiesa,
atraidot prasību aiz viņas spriedumā norādītiem iemesliem, pielaidusi motīvu nepilnlbu. Jautājumā par to, no kādas summas
aprēķināms sods uz CPN 731. panta pamata tā paša nolikuma
728. pantā minētām personām, atzīmējams, ka CPN 731. pantā
lietotie vārdi „divreiz lielāks par to summu, kuru viņas slēpušas savā atsauksmē", kā to pareizi aizrādījis Isačenko savos
kommentāros (III. sēj. IV. kom. pie 638. р., 566.—568. lp.), neatbilst šī likuma īstai izpratnei, saskaņā ar kuru par atsauksmē
apslēpto summu atzīstama tikai tā summa, kuru prasītājs trešās personas nepareizas atsauksmes dēļ nav varējis saņemt.
Šajā gadījumā tomēr sodam jāatkrīt, jo, kā tas rcdzams no
lietas apstākliem, nepareizu atsauksmi savā laikā devis tagad
jau mirušais Kārlis K., bet prasība celta pret viņa mantojuma
masu. CPN 731. pantā paredzētam sodam ir kriminālsoda
pazīmes, kuru uzliek par nodarījumu, kam ir nozicdzīgs rak-
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sturs un kas vērsts pret prasltāja, resp. piedzinēja interesēm
(Isačenko, kommentāri pie 639.—640. р., III. sēj., 569. lp.).
Pēc vispārīga principa tāds sods uzliekams tikai pašai vainīgai personai, bet ja šī persona ir mirusi, tad viņu vairs sodīt
nevar. Tādēl arī šajā gadījumā nevar sodīt К. К. mantojuma
masu par paša K. K. sodāmu nodarījumu. Tomēr šī iemesla
dēl mantojuma masa nav atsvabināta no atbildības par prasītāja zaudējumiem, kādus viņam savā laikā padarījis К. К., noslēpjot О. В. pienākošās summas. Šos zaudējumus prasītājs
var prasīt arī neatkarīgi no paša vainīgā sodīšanas (Isačenko,
kommentāri pie 638. panta, III. sēj., 565. lp.).
(1936. g. 16. dec. spr. Nr. 1782, Zaidina pr. I. pr. Kalniņa m. m.)

870. (759.).
Sen. CKD kopsēde, lūkojusi cauri Jāņa A. līīgumā par Jelgavas apgabaltiesas 1930. g. 17. oktobra sprieduma jaunu caurlūkošanu jaunatklājušos apstākļu dēļ viņa, Jāņa A., prasības
lietā pret Hūgo L. par dubultu rokas naudu Ls 400,— apmērā,
j a u t ā j u m u s : 1) vai Senātam jāizsniedz lūguma noraksts,
ja apgabaltiesa tādu nav varējusi izsniegt pretējās puses neatrašanas dēļ, un 2) ja Senātam tas būtu jāizsniedz, vai arī
tādā gadījumā faktiskā izsniegšana nebūtu uzdodama izdarīt
apgabaltiesai, a t г о d :
OPN 189. p. (agr. red.) paredzēja, ka mierticsu iestāžu otrai
instancei, saņemot kasācijas sūdzību, jārīkojas pēc noteikumiem par apellācijas sūdzības virzīšanu vispārējās tiesu iestādēs. Pēc CPN 759. (tagad 870.) р., ja apellācijas sūdzībā (tā
tad- arī kasācijas sūdzībā) nav uzdota pretējās puses dzīves
vieta, tad sūdzības noraksts nosūtāms uz to viņas dzlves vietu,
kas uzdota, iztiesājot lietu apgabaltiesā. CPN 189. (tagad
2S5. p.) p. tika 1912. g. grozīts, paredzot, ka apgabaltiesai (kā
otrai instancei) jārīkojas nevis pēc noteikumiem par vispārējām tiesu iestādēm, bet gan pēc CPN 256., 258., 260.—262.,
266. р., tā tad it sevišķi arī pēc 260. (165. p.) p. Pašā kasācijas sūdzības virzīšanas kārtībā uz Senātu ar to tomēr pārmaiņa nav notikusi. No vienas puses, 260. (165. p.) p. palicis

Civllproccsa nolikums

404

negrozīts, un, no otras puses, kā agrāk, tā arī tagad jautājumā
par sūdzības noraksta izsniegšanas kārtību pretējai pusei būtu
— analoģijas ceļā — jārīkojas pēc minētā 870. (759. р.) р., saskaņā ar CPN 101. {80. р.) р.. OPN 870. (759. p.) p. nosaka
tikai to, kā jārīkojas, kad sūdzētājs apellācijas (tā tad arī kasācijas) sūdzībā nav uzdevis pretējās puses dzlves vietu. Bet
870. (759. p.) p. neparedz, kā jārīkojas, kad pretējā puse nav
atrasta sūdzētāja norādītā vietā un tāpēc sūdzības noraksts
palieis neizsniegts pretējai pusei. Nav šaubu, ka a'rī šādā gadījumā ir jāpiemēro CPN 870. (759. р.) р., jo pretējās puses
stāvoklis gadījumā, kad sūdzētājs uzdod pretējās puses nepareizu adresi, nevar būt viņai nelabvēlīgāks nekā gadījumā, kad
sūdzētājs pretējās puses adresi vispār neuzdod. Sūdzētājs varētu tīši uzdot pretējās puses nepareizu adresi, lai atņemtu viņai iespēju aizstāvēties kasācijas instancē pret sūdzētāja kasācijas sūdzību, kas katrā ziņā nebūtu pielaižams. Tā tad, ja
izrādās, ka kasācijas sūdzības noraksts nav izsniegts pretējai
pusei, vai nu tāpēc, ka sūdzētājs vispār nav uzdevis viņas adresi (kādu gadījumu tieši paredz 870./759. р.), vai tāpēc, ka sūdzētājs uzdevis pretējās puses -adresi nepareizi, tad saskaņā
ar OPN 870. p. sūdzības noraksts nosūtāms uz to viņas dzīves
vietu, kas uzdota (t. i. redzama) pašā tiesas lietā. Tā tad an
tagad apgabaltiesai jānosūta sava lieta Senātam 3 dienu laikā no tās saņemšanas, tai pašā laikā nosūtot pretējai pusei sūdzības norakstu, un, pēc tā, papildinoši, otru pavēstes eksemplāru, pie kura sūdzības noraksts nosūtīts pretējai pusei. Tomēr, ja noraksts nav izsniegts tāpēc,. ka pretējā puse nav atrasta sūdzētāja uzdotā dzīves vietā, tad apgabaltiesai jārīkojas piemērojoties CPN 870. p. Tādēļ konkrētā gadījumā Senātam jānosūta apgabaltiesai lieta atpakaļ, uzdodot vinai izpildīt CPN 870. р., t. i. izsmclt visus līdzeklus sūdzlbas noraksta izsniegšanai pretējai pusei pēc lietā uzdotām adresēm. Senāts nevar lūkot cauri sūdzētāja kasācijas sūdzību, pretējai
pusei nesaņemot tās norakstu un vispār nezinot par lietas nonākšanu Senātā. Pielaist tādu stāvokli nozīmētu neieverot
partu tieslbu vienlīdzību un pat, netieši, pielaut viena parta
(sūdzētāja) varbūtējo ļauno nodomu atņcmt pretējai pusei iespēju aizstāvēties Senātā pret kasācijas sūdzību. Tas pats sakāms par OPN 908. p. paredzēto lūgumu.
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Ievērojot teikto, Senāts n о 1 e m j : atzīt, ka pirmais jautājums izšķirams noraidoši, bet otrs apstiprinoši.
(Scn. CKD kopsēdes 1937. g. 21. janv. spr. Nr. 26, Albiņa pr. 1. pr.
Liepiņu,)

893. (780.).
Otrās instances lēmumu, ar kuru partarn atjaunots kasācijas termiuš, pretējā puse var pārsūdzēt atsevišķi kasācijas
kārtībā (Sen. CKD 32/229). Kaut arī šis Senāta spriedums noticis jautājumā par к a s ā с i j a s termiņa atjaunošanu, bet tas
tāpat piemērojams arī a p e l l ā c i j a s termiou atjaunojot;
CPN taisni kā pamatnoteikumus termiņa atjaunošanai paredz
noteikumus par apellācijas termiņa atjaunošanu (CPN 891.—
895. р.); minētos pantus piemēro arī kasācijas termiņa atjaunošanai analoģijas veidā tikai tiesu prakse. Prasītāja nav kasācijas kārtībā pārsūdzējusi Tiesu palātas 1934. g. 8. oktobra
lēmumu, ar kuru Tiesu palāta, atcclot apgabaltiesas 1934. g.
9. augusta lēmumu, atjaunojusi atbildētājai apellācijas termiou. Tāpēc prasītājai, kas minēto Tiesu palātas lēmumu nav
pārsīīdzējusi, nav tiesības tagad, pēc tam, kad jau noticis Tiesu palātas spriedums pēc būtības, ierosināt jautājumu par apellācijas termiņa atjaunošanu, pārsūdzot kasācijas kārtībā pašu
Tiesu palātas spriedumu, kad termiņš Tiesu palātas 1934. g.
8. oktobra lēmuma pārsūdzēšanai sen jau notecējis. Tāpēc
prasītājas kasācijas sūdzība dalā attiecībā uz Tiesu palātas
1934. g. 8. oktobra lēmumu atstājama bez caurskatīšanas. Ja
nu prasītājas kasācijas sūdzība daļā par Tiesu palātas 1934. g.
8. oktobra lēmumu atstājama bez caurskatīšanas, tad šis Tiesu
palātas lēmums palicis galīgi spēkā. Ar to atkrīt prasītājas
kasācijas sūdzība tai dajā, kurā tā pārsīidzējusi pašu Tiesu palātas spriedumu, jo, paliekot spēkā Tiesu palatas lēmumam
par apellācijas termiņa atjaunošanu, Tiesu palātas spriedumam,
kā taisītam sakarā ar termiņā iesniegto atbildētājas apellācijas
sūdzību, jāpaliek spēkā. Citus kasācijas iemeslus Tiesu palātas sprieduma atcelšanai prasītāja savā kasācijas sūdzībā
nenorāda. Tāpec prasītājas kasācijas sūdzība, dalā, kurā tā
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pārsūdzējusi pašu Tiesu palātas spriedumu, atraidāma, kā nepamatota.
(1937. g. 24. febr. spr. Nr. 116, Zīrups pr. 1. pr. Zīrups.)

1019. (893.).
Iesūdzības rakstā prasītāja līidz: „atzīt par fiktīvu un
spēkā neesošu Anetes J. un Jēkaba K. darba līgumu, uz kura
pamata Rīgas pilsētas 4. iec. miertiesnesis ar savu 1932. 5. septembra spriedumu civīllietā Nr. 3119/1932. g. ir piespriedis no
K. J-ei par labu Ls 720 darba algas lldz ar 6% un tiesāšanās
izdevumus Ls 70, un ka pēc minētā sprieduma piespriestā darba algas summa līdz ar procentiem un tiesāšanās izdevumiem
Anetei nav tiesības piedzīt." Miertiesnesis šo prasību ir apmierinājis pilnā apmērā. Apgabaltiesa, pārgrozot miertiesneša spriedumu, ir nospriedusi atzīt, ka naudu piedzenot no Jēkaba K. resp. naudu sadalot „starp kreditoriem, Karlīnes K.
prasība pēc apgabaltiesas 1934. g. 2. marta sprieduma" izslēdzama no konkurējošām prasībām Anetes J. prasībā piespriestās summas. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas domām,
apgabaltiesa ar šādu spriedumu nav pārkāpusi praslbas lūguma petituma robežas, bet • apmierinājusi prasību mazākā артега, nekā prasītāja bija līīgusi. Sūdzētāja maldās savās domās, ka likumlgā spēkā stājušos spriedumu vispār nevar izslēgt no konkurences un ka tikai tiesa, kas izdara naudas sadalīšanu starp kreditoriem, var spriest par atsevišku prasību
priekšrocībām. Likumīgā spēkā spriedums stājas attiecībā uz
personām, kuras lietā ņēmušas dalību, bet personas, kas nav
bijušas lietas dalībnieces, ar atsevišķu prāvu var līīgt tiesu atzīt attiecībā uz viņām spriedumu par nesaistošu.
(1937. g. 29. janvāra spr. Nr. 552, Kurciņš pr. 1. pr. Jansonu un KurCllJU.)

1021. (895.).
Tiesu palāta uz viņas spriedumā norādīto datu pamata, kā
arī pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motīviem, nākusi
pie slēdziena, ka prasība atraidāma kā res judicata. Šajā zi-
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ņā Tiesu palāta konstatējusi, ka tiesā jau bijis strīds par to
pašu objektu, starp tiem pašiem prāvniekiem, resp. prasītāju
un atbildētāju tiesību devēju, un uz tā paša pamata, proti:
1920. g. oktobrī starp prasītāju un atbildētāju tiesību devēju
noslēgtā līguma pamata, un ka prasītāja prasība jau tikusi reiz
atraidīta abās tiesu instancēs. Šo konstatējumu pareizību prasltājs savā kasācijas sūdzībā arī neapstrīd. Viņš apstrīd Tiesu
palātas slēdziena pareizību par resjudicata aiz tā iemesla, ka
prasītājs šai lietā devis 1920. g. 18. oktobra līgumam citu juridisku kvalifikāciju, proti: viņš to apzīmējis par mūža uztura un maiņas līgumu, bet partu agrākā lietā tas bijis apzīmēts
par dāvināšanas Hgumu. Šis prasītāja aizrādījums tomēr nepelna ievērību. Prasības pamats abās lietās taču paliek viens
un tas pats: 1920. g. 18. oktobra ligums. Tiesu palāta konstatējusi, ka agrākā lietā tiesa šo līgumu jau kvalificējusi kā
dāvināšanas līgumu, un uz šl konstatējuma pamata nākusi pie
pareiza slēdziena, ka agrākais tiesas spriedums saistošs prasītājam, starp citu, arī jautājumā par līguma kvalifikāciju (CPN
1021. р.). Līguma kvalifikācija agrākā ticsas spriedumā ir šī
sprieduma būtiska sastāvdala, jo taisni tādēļ, ka tiesa bija atzinusi līgumu par dāvināšanas līgumu, viņa atraidījusi prasību par formāla dāvināšanas līguma noslēgšanu aiz tā iemesla,
ka viņa šo līgumu atzinusi par neesošu, kā noslēgtu likuma neparedzētā kartībā. Bet ja jau tiesa agrākā lietā atzinusi līgumu par spēkā neesošu, tad prasītājs nevar uz šī līguma pamata
celt jaunu prasību par formāla līguma noslēgšanu tikai tādēl
vien, ka viņš tam devis jaunu juridisku kvalifikāciju. Tādēl
Tiesu palātas slčdziens par res judicata atzīstams par pareizu,
un uz šī slēdziena pamata viņa varēja prasību atraidīt, nenopratinot prasītāja uzdotos lieciniekus, kuru liecībām tādā lietas stāvokll, kad prasība bija atraidāma kā res judicata, vispārīgi nevarēja būt nozīmes. Šo iemeslu dēl prasītāja kasācijas
sūdzība, kā nepamatota, atraidāma.
(1937. g. 24. febr. spr. Nr. 108, Ro/.enfelda pr. 1. pr. Fersteru un c.)

1167. (1020.).
Tiesu palāta piespriedusi prasītājai atlīdzību tikai par tās
mantas glabāšanu, kas bijusi aprakstīta uz piedzinēja Jāņa V.
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lūgumu par parādnieka, Karļa S., parādiem, bet vēlāk ar tiesas spriedumu atzīta par citas personas, Pētera S., īpašumu
un atsvabināta no aprakstīšanas par Kārla S. parādiem. Šī
manta' ūtrupē nav pārdota un par to nav ieņemta nauda, no
kuras varētu izmaksāt prasītājai atlīdzību par mantas glabāšanu. Tādēļ šajā gadījumā Tiesu palāta, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, nevarēja piemērot CPN 1167. un
1205. pantus, jo lietā nebija šo pantu piemērošanas priekšnoteikums, proti: lai aprakstītā manta būtu pārdota ūtrupē un lai
par to būtu ieņemta nauda, no kuvas varētu segt glabāšanas izdevumus. Bet ja aprakstītā manta īītrupē nav pārdota, bet,
kā tas ir šai gadījumā, atzīta par citas personas īpašumu un
atsvabināta no aresta, tad šo iemeslu dēļ mantas glabātāja nevar zaudet viņai par glabāšanu pienākošos atlldzlbu. Jautājumā par to, kam jāmaksā mantas glabātājai pienācīgā atlīdzība, Tiesu palāta, atsaucoties uz līdzšinējo praksi (Kr. Sen.
CKD 81/186) un Isačenko kommcntāriem (V. sēj. 365. lp.), pareizi atzinusi, ka atlīdzības maksāšana gulstas uz piedzinēju,
šajā gadījumā atbildētāju Jāni V., kas nepareizi licis aprakstīt
par parādnieka parādiem ne paša parādnieka^ bet svešas personas mantu. Jāņa V. pilnvarnieks kasācijas sOdzībā gan aizrada uz to, ka viņa pilnvardevējs licis aprakstīt mantas bona
fide, bet šis aizrādījums atzlstams par nepamatotu jau tādēl
vien, ka viņš pat neapgalvo, ka vismaz lldz ar ihtervencijas
prasības celšanu piedzinējs Jānis V. bātu atteicies no piedzioas vēršanas uz šo mantu.
(1937. g. 24. febr. spr. Nr. 101, Ūdris pr. 1. pr. Vikmani un Skribi.)

1320. (1881.).
Caurlūkojusi Senāta Administrātīvā departamenta 1936. g.
18. decembra iesniegumu izšķirt jautājumu: kādā momentā
iegūst īpašuma tiesības krcditors-paturētājs, kas iegūst nekustamu īpašumu pēc nenotikušās ūtrupes, Senāta Apvicnotā
Sapulce, izklausījusi virsprokurora atzinumu, a t г о d :
Latvijas hipotēku bankas un citu kreditoru prasījumu apmierināšanai parādniekiem Jānim un Voldemāram L. un Alfrē-
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'l.ini T. piederošs nekustams īpašums tika nolikts pārdošanā
Rlgas apgabaltiesa otrā publiskā izsolē 1934. g. 27. janvārī,
pie kaiīi šī izsole ar tiesas 1934. g. 20. februāra lēmumu atzīta
par nenotikušu. Pēc tam apgabaltiesa ar 1936. g. 12./19./21.
februāfa lēmumu nekustamu īpašumu apstiprinājusi par Ls
Пii).010 kā piederošu līdzīgās daļās Alfrēdam T. un Fricim Q.
ii/ ta pamata, ka kreditors-līdzīpašnieks Alfrēds T. kā p a t u i б t a j s par nekustamu īpašumu piedāvājis augstāku summu,
cedūjot pēc tam pusi no tiesībām uz iegūto mantu Fricim G.
Sakarā ar jautājumu par vecu, nekustamu īpašumu apgrūtinoii parādu nokārtošanu starp Finanču ministrijas nodoklu dei>;iitamentu un immobiļa paturētājiem izcēlās strīdus par to,
ПО kāda laika pēdējiem jāatbild par nodokļu parādiem. PaturStāji atrod, ka viņiem nodokli jāmaksā no lēmuma par paliircšanu 1936. g. 21. febr. (adjudikācijas lēmuma), kad viņi ieguvuši nekustamu īpašumu. Nodoklu departaments turpretim
alzstāv viedokli, ka paturētājiem nodokli jāmaksā sākot ar
L934. g. 27. janvāri, t. i. no nenotikušas izsoles dienas. Savu
n/skatu nodoklu departaments, atsaucoties uz CPN 1316., 1317.,
L320. g. un uz Sen. CKD spr. 22/158 (pēc spried. krāj. 46), moIivi3 ar to, a) ka īpašuma tiesības uz n o s o l ī t ā j u pāriet
ar izsoles dienu, un sākot ar šo dienu viņam tieslba sauemt nosolītās mantas ienākumus un jāmaksā arī visi nodokli,
kas uzlikti nosolītai mantai, un b) ka likums pielīdzina p a t u r ē t ā j u nosolītājam: paturetājs ir nosolītāja atvietotājs
IIII iegust mantu uz tiem pašiem noteikumiem, kā nosolītājs,
kā'dēļ uz paturētāju pāriet tās pašas tiesības un tie paši pieiiākumi, kā uz nosolītāju, un arī no tā paša laika. Apsverot
uzstādīto jautājumu, Senāts atrod: Saskaņā ar CL 812. pantu
(kas spēkā arī Latgalē, Lkr. 28/5, 134) par nekustamas mantas
ī p a š n i e к u atzīstarns tikai tas, kas par tādu apzīmēts zemes grāmatās, pēc piederības. Saskaijā ar šo noteikumu liknms (CL 3004. p.) nosaka, ka tajos gadījumos, kad ar darījumu iegūst l i e t u t i e s i b a s uz nckustamu mantu, ir nepieciešama k o r r o b o r ā c i j a . Tikai tad, ja lietu tiesības
iegūst ne uz darījuma pamata, bet tās pastāv uz 1 i к u m а раmata, tās ir spēkā arī bez viņu ierakstlšanas zemes grāmatās
(CL 3004. p. piez.). Tādēl Ipašuma tiesību iegūšana notiek neatkarīgi no ierakstīšanas zemes grāmatās — piem., mantoju-
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ma devēja nāves (CL 869., 2640. р.). ieilguma (CL 855. p.) ga
dījumos, kā arl tad, ja atsavina īpašumu valsts vai sabiedriskām vajadzībām (CL 868. p. 6. p.) u. t. t. Atsavinot nekustamu īpašumu publiskā i z s о I ē, īpašuma pāreja uz paša 1 i к u m a pamata nenotiek. Tas izriet jau no CL 3944. panta, kas
nosaka, ka ar pārdošanu publiskā izsolē jāsaprot priekšlikums
tam, kas par publiski pārdodamo lietu sola dot visaugstāko се
ни, noslēgt par to pirkuma l i g u m u . Tāpat tas redzams no
CL 3964. р., pēc kura pārdošanai publiskā izsolē pēc savām
sekām ir tāds pats spēks kā p a r a s t a i p i r k š a n a i u n
p ā r d o š a n a i , kādēļ no piesituma brīža risks pāriet uz augstākās cenas nosolītāju, bet по tā paša brlža vinš, arl pirms
lietas nodošanas viņam, dabū visus tās auglus un vispār bauda visus ar lietu saistītos labumus. Ja nu publiskas izsoles
gadījumā īpašuma tiesības pāriet ne uz likuma, bet uz d а г I j и m a pamata (Sen. CKD spr. 29/137), tad arī izsolei piemērojams vispārējais, CL 812. pantā izteiktais princips, t. i. par
nekustamas mantas īpašnieku ieguvējs arl šinī gadījumā atzīstams tikai pēc tiesību ierakstīšanas zemes grāmatās (sk.
Cvingmaņa spr. kr. II., 188, 243; III., 322; VIII., 1521; Sen. OKD
spr. 30/1107). Ar to gan nav teikts, ka pirms korroborācijas
nenotiktu nekādas pārmaiņas mantas juridiskā stāvoklī. CL
812. p. nosaka tikai ieguvēja juridisko stāvokli attiecībā u z
t r e š ā m p e r s o n ā m , bet neattiecas uz atsavinātāja un ieguvēja savstarpējām attiecībām. Līdzīgi tam, ka ar parastā
pirkuma-pārdcvuma līguma noslēgšanu pārdotā lieta jau izgājusi no pārdevēja mantas un iegājusi pircēja mantā, tādā но
г т е , ka pārdevējs - p i г с ē j a m pretim — sevi vairs nevar
uzskatīt par Ipašnieku (sk. Cvingmaņa spr. kr. I., 57, VI., 1005,
VIII., 1513), — arī publiskas izsoles gadījumā šāda pārmaiņa notiek jau pirms nekustama īpašuma ierakstīšanas zemes grāmatās uz ieguvēja vārda. 'Proti, ar izsoli kā atsavināšanas aktu
immobilis j a u p i e s i t u m a b r ī d ī izgājis no iepriekšējā īpašnieka mantas (CL 3964. p.) un iegājis pircēja mantā, gan zem
rezolūtīva nosacījuma, ja pircējs nesamaksātu noteiktā laikā
pirkšanas summas atlikumu (Sen. CKD spried. 24/452, 34/852,
35/2072, 35/553, 361529), un tādēļ nenotiktu adjudikācijas lemums. (Tomēr būtu juridiski neprecīzi rimāt šinls gadījumos
jau par ī p a š u m a t i e s ī b u pārcju, jo īstenlbā ieguvējam
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minētos gadījumos ir tikai p e r s o n l g s prasījums prct pārdovēju par īpašuma nodošanu — sk. Apv. sap. spr. 33/3). Ar
Sādu juridisku stāvokli izskaidrojas arī CL 3964. panta noteikiniii par to, ka no piesituma brīža uz nosolītāju pāriet risks un
ka viijš 'no šī brlža arī dabīī visus lictas augļus un vispār bauda visus ar to saistītos labumus (no kā savukārt izriet, ka no šā
brīža uz nosolītāju pāriet arī picnākums maksāt nekustamas
inantas nodoklus): parādnieks, no kura mantas lieta izgājusi,
par lo, protams, risku nest ncvar, un viņam no šī brīža arī
irnkst pamata iegūt lietas auglus un labumus (bct līdz ar to
atkrit pienākums maksāt nckustamas mantas nodoklus). Tikai
apraditā nozīmē, t. i. ka attiecībās starp pārdevēju un nosolīlaju ncaprobežotas īpašuma tiesības no izsoles dienas parādnickam"vairs nepieder, piemērojami nodoklu departāmenta citētā Sen. CKD 22/158 (pēc spried. krāj. 46) izteiktie apsvērumi.
T r e š ā m p e r s o n a m pretim nosolītājs tomēr pilnigas īpašuina tiesības iegūst tikai, kā jau teikts, ar k o r r o b o r ā c i j u. Šai ziņā nav prineipiālas starpības starp immobiļa nosolīiaju un tā p a t u r ē t ā j u. Aiz augšā aprādīticm motīviem arī
immobiļa paturētājs pilnīgas īpašuma tiesības, kas būtu spēkā
arī trešām pcrsonām pretim, iegīīst tikai ar k o r r o b o r ā c i j u. Kas turpretim zīmējas uz atticcībām starp p а г ā d n i e к u u n p a t u r ē t ā j u, un tā tad arī uz jautājumu, no
kāda brīža uz paturētāju pāriet risks un kad viņš, no vienas
puses, iegūst lietas augļus un labumus un, no otras puses, ir
atbildīgs par nekustamas mantas nodokliem, tad šai zii.iā, pretēji nodokļu departāmcnta domām, n c n o t i k u š a s i z s o 1 e s d i e n a nevar spēlēt nekādu lomu. Jo rciz izsolc nav
notikusi, tad immobilis no jauna iegājis parādnieka mantā (Sen.
CKD spr. 24/452, 32/2558 u. c), un uz paturētāju tādēl šinī momentā nekādas tiesības ни nckādi pienākumi pāriet ncvar. Arl
ar to, ka kreditors p a z i ņ о tiesai par vēlēšanos paturēt nekustamu mantu sev, resp. lūdz ar ticsas lēmurau atzīt viaam
paturcšanas tiesības, kreditors nekustamo mantu līdz ar to
saistltām tiesībām uz mantu, prasījumiem un citiem piederumiem vai augliem neiegūst, bet tādas tiesības līdz ar risku (un
pienākumiem) uz vit.iu pāriet, un proti, tikai e x n u n с (bct
ncvis ex tunc, kā tas notiktu, ja nekustamo mantu pārdotu izsolē) vicnīgi ar a d j u d i к ā с i j a s 1 ē m u m u (Sen. CKD
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361639; ar to atkrīt Sen. CKD spr. 35/1571 izteiktais uzskats,
it kā par izšķirošu dienu (Stichtag) šai zioā būtu atzīstama nenotikušas izsoles diena, ar kuru tad manta izietu no parādnieka (iepriekšējā Ipašnieka) mantas un pārietu paturētāja (ieguvēja) mantā). Taisni a d j u d i k ā c i j a s m o m e n t s ir
pirkuma noslēgšanas (bet ne īpašuma pārcjas) moments: „piesitums" tādā gadījumā nenotiek, bet to atvieto kreditora pieteikuma (ofertes) pieņemšana no tiesas. Izrēķināšanās par augliem (civīlaugļiem) notick pēc CL 755., 3871. р., pie kam t. s.
„Stichtag" ir taisni riska pārejas moments, t. i. pirkuma llguma noslēgšanas, resp. adjudikācijas lēmuma taisīšanas moments (Sen. CKD spr. 35/599).
Atzīstot, ka aiz aprādītiem motīviem risks un ar immobili
saistītie pienākumi un tiesības uz paturētāju pāriet ar adjudikācijas lēmumu, Senāts tomēr atrod, ka uz uzstādīto jautāju•mu — kas, saskauā ar tā plašo formulējumu, prasa atbildi uz
to, kad īpašuma t i e s ī b a s uz paturētāju pāriet ar saistošu
spēku arī t r e š ā m p c r s o n ā m pretim — jāatbild, ka šāda pāreja notiek ar immobiļa korroborāciju uz paturētāja vārda.
Ievērojot sacīto, Senāta Apvienotā Sapulce п о 1 e m j :
atzīt, ka kreditors-paturētājs īpašuma tiesības uz nekustāmu
mantu pēc nenotikušas izsoles iegīīst ar immobila ierakstīšanu
.zemes grāmatās uz paturētāja vārdu.
(Sen. Apvien. Sap. 1937. g. 10. febr. spr. Nr. u.)

1358. (1890.).
1) Apstiprinot „M." mājas publisko izsoli, apgabaltiesa
pieškīrusi Marijai Pidriķa m. F. no izsolē ieņemtās naudas
Ls 155,97 pēc iesniegtā Tiesu palātas izpildu raksta Nr. 549 un
Marijai Andža m. F. — Ls 13,67 pēc iesniegtā mierticsneša izpildu raksta. Tiesu palāta Marijas Pidriķa m. F. blakus sūdzību, kurā viņa lūdza apmierināt viņas prctenziju pēc izpildu
raksta Ls 353,— apmērā, kas esot viena gada alga līdz ar %%
un tiesāšanas izdevumiem, atstājusi bez ievērības tādēļ, ka sūdzētāja pirms publiskās izsolcs ncesot iesnicgusi picrādījumus
par to, ka viņas pretenzija pēc izpildu raksta ir tāda darba alga., kas apmierināta pēc CPN 1358. p. 1. pkta. Marijas Andža
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. sudzību Tiesu palāta atstājusi bez ievērības tāpēc, ka vidarba algas prctenzija neesot darba alga par pēdējo gadu
i'iini.s prasības celšanas un tādēl nebaudot prioritāti pēc CPN
. |). 1. pkta. Iesniegtā kasācijas sūdzība nav ievērojama.
Kas attiecas uz Marijas Pidriķa m. F. sūdzību, tad Tiesu pal.ii.i pilnīgi pareizi atzinusi, ka sūdzētājai jau vēršot piedziņu
и/ nckustamo mantu, vai vismaz pirms publiskās izsoles bija
[fiaizrāda un arī jāiesniedz pierādījumi par to, ka viņas pretenn.i ir darba alga, kas bauda prioritāti pēc CPN 1358. p. 1. pkta.
lāda kārtība ir nepieciešama tāpēc, lai būtu iespējams noteikt,
по kādas summas jāsāk izsole (CPN 1293. р.). Konkrētā gadijumā sūdzētāja nav iesniegusi pierādījumu un pat līdz apgabaltiesas adjudikācijas lēmumam nav aizrādījusi, ka viņas pretenzija pēc Tiesu palātas izpildu raksta Nr. 549 būtu darba ali'.a, kādēl Tiesu palāta pareizi apmierinājusi viņas pretenziju
kā vienkārša chirografāra kreditora prasījumu. Ja arī CPN
1358. p. 1. pkta noteikumiem gan var secināt, ka pierādījumi
juini par to, ka šai piezīmē norādītie prasījumi bauda priorilati, tad no tā, it kā e contrario ar tā paša panta 1. piez. noteikiuniem, vēl nevar secināt, ka šādi pierādījumi par prasījuma
raksturu nebūtu iesniedzami, vai tos varētu iesniegt pēc izsoles, vai pat pēc adjudikācijas lēmuma. Taisni otrādi, no OPN
1358. p. 1. pkta noteikumiem gan var secināt, ka pierādījumi
par prasījumu prioritāti jāiesniedz līdz izsoles dienai, jo attiecībā uz hipotēkām tādi pierādījumi nav vajadzīgi, jo lnpotēkāriskie parādi ir rcdzami jau no ierakstiem zemes grāmatās.
Bet ja šī piezīme nosaka, ka par hipotēku blakus prasījumiem
jāicsniedz picrādījumi pirms izsolcs, tad tas ir tāpēc, ka bez šo
blakus prasījumu pictcikšanas un viņu pierādīšanas tiesai nav
zināms, vai tādi blakus prasļjumi krcditoram pienākas. Tāpat
attiecībā uz darba algas prasījumiem, ja nav iesniegti pierādījumi par šo prasījumu raksturu pirms izsoles, tad arī tiesai
nav iespējams konstatēt, kādā kārtībā tie apmierināmi no izsolē ieoemtās summas. Ar to, ka krcditore nav iesniegusi pierādljumus, ka viņas pretenzija apmierināma pēc CPN 1358. p.
1. pkta, pati pretenzija nav zaudējusi savu nozīmi, bct vienīgi
pie izsolē icoemtās naudas sadalīšanas šāda pretenzija nebauda prioritāti. Nav pareizs sūdzētājas aizrādījums, ka pierādījumi neesot jāiesniedz tiesu izpildītājam, bet vienīgi tiesai, jo
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tikai tiesa varot pārbaudīt pierādījumu nozlmi. Šajā ziņā Senāts jau ir paskaidrojis (CKD 35/1926), ka tiesu izpildītājam
zem apgabalticsas locekļa uzraudzības ir jānoskaidro, cik tālu
iesniegtie picrādījuini nodibina kreditora pretenzijas prioritāti.
Kas attiecas uz Marijas Andža m. F. prctcnzijas apmierināšanu, tad sūdzētāja nepareizi aizrāda, ka CPN 1358. p. 1. pktā
minetais pēdējais gads esot jāsaprot vienīgi kā pēdējais darba
gads pirms prasības celšanas, neatkarīgi no paša prasības celšanas laika. Arī šajā jautājumā Senāts jau tai pašā spriedumā
(35/1926) ir paskaidrojis, ka nozīme ir arī prasības cēlsanas
laikam un ka darba algas prasījumi bauda priekšrocību tikai
tik tālu, cik tālu šo prasījumu priekšmcts ir darba alga p а г
p ē d ē j о g a d u 11 d z p r a s ī b a s с e 1 š а п а i. Tādos
apstāklos Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka Marijas Andža m. F.
prasījums pēc miertiesncša izpildu raksta nebauda CPN T358. p.
1. pkta prioritāti.
(1937. g. 25. fcbr. spr. Nr. 11?, Freimaņa mant. masas 1.)

2) Apstiprinot „1." mājas publisko izsoli, Jclgavas apgabaltiesa piešķlrusi Latvijas bankai pēc viņai piedcrošas obligācijas Ls 1500,— apmērā ar Nr. 9728 — Ls 1450,26 kapitfdparāda un Ls 21,23 lietas vcšanas izdcvumu. Apgabaltiesas
lēmumu Latvijas banka pārsūdzējusi Tiesu palātai, aizrādot savā blakus sīīdzlbā, ka saskaņā ar CPN 1358. p. 1. piez. vii.iai
pčc minētās obligācijas par Ls 1500,— pienākoties a) kapitālparāds — Ls 1500,—; b) S{^'r gadā по 1932. g. 16. janvāra līdz
1933. g. 1. janvārim — Ls 79,06; с) Ч\с/о soda naudas mēncsī
no Ls 1500,— no 1932. g. 16. janvāra līdz 1933. g. 1. janvārim
— Ls 43,12; d) %% nokavējiima rentes mēnesī по Ls 1500,—,
skaitot no 1933. g. 1. janvāra līdz 1935. g. 16. janvārim —
Ls 245,— un e) Iietvedības izdcvumi — Ls 21,23, kopā Ls
1888,41. Pēc sūdzētājas uzskata, par to, kāda sumina pienākas bankai pēc strīdus obligācijas, apgabaltiesa esot ncpareizi
vadījusies no Latvijas bankas 1933. g. 1. aprīļa paziņojumā aprādītām summām, jo šai paziņojumā aprādīto maksājumu kopsumma esot vienīgi tā summa pēc strīdus obligācijas, kas bankai pienākoties uz 1933. g. 12. aprīli (pirmās izsoles dienu),
bet ne tā, kāda bankai pienākoties uz nck. mantas pārdošanas
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dienu 1935. g. 16. janvāri (otras izsoles dienu). Ticsu palāta
atstājusi Latvijas bankas pārsūdzību bcz ievērības tāpēc, ka
Latvijas banka savu prctcnziju pēc minētās obligācijas esot
pietcikusi tikai Ls 1471,49 apmērā, un šādu summu arī apgabaltiesa piešķīrusi. Icsniegtā kasācijas sūdzība ncpclna ievērības. Ja Latvijas banka pec piedziņas ievadīšanas icsnicdza
apgabaltiesai paziņojumu 1933. g. 4. aprīll un aizrādīja, ka viuai pēc obligācijas pienākas tikai Ls 1471,49, tad no tā tiesa
varēja secināt, ka banka vairs ncuztur spēkā savu 1931. g.
2. jūlija iesniegumu tiesu izpildītājam par to summu picdzīšanu, kuras bija aprādītas picspicdu izpildīšanas kārtībā taisītā
spriedumā, un ka vii.iai рёс obligācijas pienākas uz 1933. g.
1. aprīli tikai Ls 1471,49. Ja nu pēc tam izrādījās, ka Latvijas bankas prctcnzija pēc obligācijas ir lielāka nekā tas bija norādīts 1933. g. 1. aprīļa paziņojumā, tad bankai vajadzēja no
jauna par to aizrādīt apgabaltiesai pirms naudas sadalīšanas,
jo pretējā gadljumā ticsa varēja rēķināties vienīgi ar p ē d ē j о
Latvijas bankas paziņojumu tiesai. Šo pēdējo paziuojumu par
bankas prctcnziju apinēricm pēc strīdus obligācijas kā apgabaltiesa, tā arī Tiesu palāta ir nēmusi vērā, kādēļ arī nevar pārmcst Ticsu palātai, ka tā nebūtu ievērojusi CPN 1358. p. 1. piez.
• noteikumus.
(1937. g. 29. janvara spr. Nr. 75, J. O/ola nok. īpaš. pānloš. I.)

1675. (14602o.a).
Rīgas pilsētas diskonto banka 1935. g. 15. apiilī uz CL
3522. p. un CPN 1675., 1677.—1679. p. pamata lūgusi piei,iemt
tiesas glabāšanā 1670 angļu mārciņas, paziņojot par to Šeinai
B. ini maksātnespējīgā parādnieka Peisacha B. zvēr. kurātoram, pēc kam izsniegt šo naudu tai personai, kurai saskat.iā ar
tiesas spriedumu, resp. lēinumu būs tiesības saņemt 1670 anglu
mārciņas, kuras 1933. g. 22. dcccinbrī trešā persona Hermanis
M. uzdeva Rīgas pilsētas diskonto bankai pārvest Martins
Bankai Ltd. Londonā uz Zamuela Z. rēķina.
Apgabaltiesa noraidījusi rnaksātncspējīgā parādnieka Peisaclia B. konkursa valdcs priekšsēdētāja lOgurnu izdot konkursa valdei minēto suminu, un Tiesu palāta atstājusi bcz ievē-
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rības viņa blakus sūdzlbu, atrodot, ka reiz arestētais objekts
deponēts tiesā CPN 1675. un sek. p. kārtlbā, t a d k r e d i t o r a m, kas šo depoziciju uzskata par nepareizu, esot jāceļ prasība. Tiesa nevienam kreditoram nevarot izsniegt deponēto
objektu, ja formāli leģitimējas divi kreditori, „kuru pretenzijas
savā starpā izslēdzas savstarpīgi un kuru pretenzijas pamatotība ar apsardzības kārtlbas līdzekliem nav pārbaudāma, к ā
t a s k o n s t a t ē j a m s t a i s n i d o t ā gadījumā". Maksātnespējīgā Peisacha B. konkursa valdes kasācijas sūdzība
nepelna ievērības. Pretēji sūdzētājas āizrādījumam viuas kasācijas sūdzībā, pilsētas diskonto banka nav atzīstama p а г
a r e s t ē t ā s v a l ū t a s g l a b ā t ā j u . Saskaņā ar tiesu izpildītāja 1933. g. 29. decembra pavēsti, pēdējais uz GPN 723.,
729. un 1222. p. pamata uzaicinājis Diskonto banku dot vioam
atsauksmi, vai bankā atrodas maksātnespējīgā parādnieka Peisacha B. nauda 1670 anglu mārciņas, kuras Hermaoa M. uzdevumā ir jānosūta Martins Bankai Ltd. Londonā. Pierādījumi
par naudas piederību maksātnespej. parādniekam B. bija saskaņā ar to pašu pavēsti, jāiesniedz zv. kurātoram. Vai tādi
pierādījumi tikuši iesniegti Diskonto bankai, par to lietā ziņu
nav. Tā kā banka skaitījusi, ka maksātnespējīgā parādnieka
Peisacha B. naudas viņai nav, bet jautājums par šās nau.das
piederību ir strīdīgs, viņa iesniegusi minētās 1670 angļu mārciņas, kuras Hermanis M. uzdevis viņai pārvest Londonas
bankā uz Zamuela Z. rēķina, — apgabaltiesas depozitā u z CL
3522. u n CPN 1675. u n s e k. p. p a m a t a . Tamdēļ Diskonto banku par arestētās valīītas glabātāju nevar atzīt. Uz
minēto CPN pantu pamata, ar kuriem apgabaltiesai katrā ziņā
bija jārēkinās — tiesa varēja tikai izdarīt krcditoru uzaicinājumu ar pavēsti (CPN 1679. р.), bet izdot glabāšanā iesniegto
naudu vioa varēja tikai tanī gadijumā, ja starp abiem norādītiem kreditoriem šajā jautājumā notiktu pilnīga vienošanās vai
vienprātība. Bet tā kā abu norādīto kreditoru starpā pacēlies strīds par deponētā objekta piederību, apgabaltiesai, kā arī
Tiesu palātai, bija jāpicmēro CPN 1682. p. (sal. arī Cvingmaua
spr. krāj. I., Nr. 96, 171; V., Nr. 714). Pretēji kasācijas sūdzības
iesniedzējas aizrādījumam, Diskonto bankai bija jārēķinās af
viņas klienta M. uzdevumu, un šai ziņā viņa atzīstama par debitoru plašā nozīmē (sal. CL 2907. р.). Tāpat sakarā ar to, ka
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Diskonto banka iesniegusi minētās angļu mārciņas tiesas glabāšanā uz CL 3522. un CPN 1675. un sek. p. pamata, tiesa bija
saistīta ar šo likumu noteikumu ievērošanu, jo Diskonto banka
iesniegusi minēto valūtu apgabaltiesai ar lūgumu, izdot šo naudu tai personai, kurai saskaņā ar tiesas spriedumu, resp. lēmumu būs tiesības to saņcrnt. Šo strīdīgo jautājumu apgabaltiesa saskaņā ar OPN 1. un 1682. p. varēja izškirt tikai prasības kārtībā. Kā pareizi uzsvērusi Tiesu palāta, — no tā laika, kad valūta deponēta t i e s a s d e p o z i t ā , viņa var izdot to tikai pārbaudldama p ē c b ī i t ī b a s , kuram no 2 f о г m ā 1 i leģitimētiem kreditoriem tā pienākas. Vienīgā f о г m ā 1 ā leģitimācija (tiesu izpildītāja arests), uz kuru dibina savas tiesības maksātnespējīgā parādnieka B. konkursa valde
konkrētā gadījumā, atzīstama par nepietiekošu. Ar to atkrit
visi kasācijas sūdzības iesniedzējas paskaidrojumi.
(1937. g. 26. febr. spr. Nr. 470, Bērmaua 1.)

V. piel. (pie 1396. р.).
83. (22.).
Rīgas apgabaltiesa ar 1933. g. 12. jūlija lēmumu 1933. g.
22. aprīlī pārdoto parādnieces nekustamu mantu apstiprinājusi
par Ls 120.000,— kā piederošu a. s. Rīgas komercbankai, ieskaitot pirkšanas summā ieguvējas prasības pēc divām obligācijām Ls 110.619,92 apmērā un Ls 45,37 izp. nod. S a v a l ē m u m а 5. p к t ā apgabaltiesa nolēmusi ieguvtījas iemaksātos
Ls 6000,—, 5000,— un 1212,60 izdalīt šādi: a) izmaksāt tiesu
izpildītājam Ls 1228,34, b) pārskaitīt valstij par labu nek. mantas nod. Ls 325,82, zīmognod. Ls 1204,53 un aktu nod. Ls 3,—,
atzīstot, ka atsavināšanas nodeva Ls 6047,65 apmērā maksājama Nod. nol. 269. p. kārtībā, c) rezervēt Ls 2974,49 pēc
Katlakalna pag. valdes raksta, kuru summu izmaksāt pēc ziņu „picstādīšanas", vai šī summa ir nekustamas mantas nodoklu parāds, d) izmaksāt Hermanim L. Ls 153,92 darba algas un vispār. apdroš. sab. nel. gad. Ls 4651,64, izmaksāt ieguvējai par daudz iemaksāto pirkuma summas dalu Ls 1665,36.
Apgabaltiesas lēmumu pārsūdzējuši: a) kreditori К., Р.- u.
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с, atrodot, ka arī vii,iu d a r b a a l g a s prasljumi bijuši apmierināmi uz CPN 1358. p. 1. pkta pamata, b) Rīgas Pārdaugavas rajona kopejā s 1 i m о к а s с, kas savu pretenziju pamato uz CPN 1358. p. 5. pktu, c) parādnieka a d m i n i s t r ā t о г s, kas uzskata, ka prioritāti bauda arī viņa, kā administrātora, algas prasījums, un d) Rīgas komercbanka, kas atzīst
par iicparcizu Ls 4651,64 izmaksu vispār. apdroš. sab. nel. ga-

dījumos.
Ticsu palāta konstatējusi: a) ka ar apgabaltiesas 1931. g.
1. novembra lēmumu ir nodibināta administrācija par parādnieci, kura tikusi pagarināta uz vienu gadu ar tiesas 1932. g.
7. dcc. Iēmumu, b) ka ar tiesas 1933. g. 22.129. n 0 v e m b г а
lēmumu administrācija izbcigta un parādniece atzīta par m а к s ā t n e s p ē j ī g u parādnieci, un c) ka sakarā ar to un uz
picl. pie CPN. 1396. p. 12. p. painata visas picdzītās šai lietā
un vēl nenodotās summas iesniedzamas apgabaltiesai un ieskaitāmas к о 11 к u r s a m a s ā, kādēļ ccltie iebildumi ncpclna
ievērību. Tiesu palāta tādēl nolēmusi apgabaltiesas lēmuma
5. p. atcelt un lietu nosūtīt'Rlgas apgabalticsai tālākai rīcībai.
Rīgas Pārdaugavas rajona kopējās slimo kascs kasācijas
sūdzlba pelna ievērlbu.
Tiesu palāta apgabaltiesas lēmumu atcēlusi aiz tā lemcsla,
ka vioa atzinusi, ka visas šajā liotā piedzltās un vēl ncnodotās
summas ieskaitāmas к о 11 к u r s a m a s ā. Tiesu palāta tomēr nav ievērojusi, ka konkrētā gadījumā immobili nosolījusi
parādnieka h i p o t ē k ā r i s k ā к r e d i t о г e, Rīgas komcrcbanka, kuras pretenzija p ā r s 11 i e d z nosolīto summn. Šis
apstāklis vicn padara par ncicspējamu piedzītās naudas ieskaitīšanu konkursa masā, jo, pieucmot, ka krcditora apmierināšana konkrētā gadījumā būtu jānotiek C'PN V. piel. (bet ne
CPN 1358. p.) paredzēta kārtībā, Rlgas komcrcbankas prctenzija к о n к u г s a kārtlbā tomēr ncbīītu apmierināma (CPN
V. piel. 83. p. 2. pkt.), jo Rīgas komcrcbanka, kā liipotēkāriska
kreditorc, bauda ntdalīšanas tiesības, saiļcmot apmierinājumu
110 noteiktas spcciālas mantas; konkursa kārtībā ir sadalāma
konkursa masa tikai tajā sastāvā, kas atliek pēc to viņas daluatdalīšanas, kas pienākas separātistiem cx jurc crcditi (Sen.
CKD spr. 33J212, 35/144). Ja nu piedzītās summas ieskaitīša-
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na konkursa masā ncbija iespējama, bct augšā minētie pārējie
krcditori apgalvo, ka viņu prasījumi bauda prickšrocību pat
pret Rīgas komercbankas hipotēkārisko pretenziju, tad Tiesu
palātai šis strīdus arī bija jāizšķir, jo no tā atkarājas, vai komercbānka var ieskaitīt pirkuma summā savus prasījumus apgabaltiesas notciktā apmērā, jcb viņai vēl jāiemaksā skaidra
nauda to prctcnziju apmierināšanai, kuras, pēc minēto kreditoru apgalvojuma, bauda prioritāti. Tiesu palātas atsauce uz
CPN V. piclik. 12. p. nav pamatota, jo arī šis likuma pants nosaka, ka ar ķīlām nodrošināto, kā arī darba algas prasījumu
(zināmās robežās) apmicrināšana nav apturama; bez tam šis
likuma pants vispār neatticcas uz gadījumiem, kad piedzīšana
vēl nav pabeigta (Scn. CKD spr. 3,5/713).
(Sen. CKD kopsēclcs 1937. g'. 21. janv./4. marta spr. Xr. 4. Rīg'as koku

/āģētavas ,,A. Broitman" a. s. I.)
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18.
Caurlūkojis Senāta Administrātīvā departamenta 1937. g,
8. janvāra iesniegumu izšķirt jautājumu, vai pēc Likuma par
darba laiku 18. p. (Lkr. 1922. g. 74 1930. g. 73) darbiniekam,
kurš pēc sešu mēnešu nokalpošanas vienā iestādē un divas
nedēļas atpūtas izlietošanas ar pilnu algas izmaksu, ticis atlaists
no darba, pirms viņš nostrādājis pilnu gadu, par kuru atpūta
piešķirta, atmaksājama attiecīga dala no algas, kas izmaksāta
par atpūtas laiku, t. i. proporcionāli laikam, kas iztrūkst līdz
pilnam gadam, Senāta Apvicnotā Sapulcc, izklausījusi virsprokurora atzinumu, a t г о d :
Lik. par darba laiku (Lkr. 1922. g. 74, 1930. g. 73) 18. p.
nosaka, ka pēc s e š u mēnešu nostrādāšanas vienā uzņēmumā vai iestādē katram 1. un 2. pantā minētam darbiniekam piešķirama g a d a laikā ne mazāk kā d i v a s n c d ē l a s a t p ū t a s a r p i l n u a l g a s i z m a k s u . Nošī likuma noteikti
izriet, ka likums nav domājis piešķirt darbiniekam, kas vienā
uzoēmumā nostrādājis 6 mēnešus a b s о 1 ū t u tiesību sauemt
likumā paredzēto 2 nedēļas atpūtu (ar pilnu algas izmaksu),
bet ka šāda tiesība darbiniekam dota p r e z u m ē j о t, ka darbinieks šinī uzņēmumā vai iestādē nostrādās vismaz vienu
g a d u. Tikai šinī gadījumā darbiniekam pienākas neapstrīdama tiesība uz visu Iikumā paredzēto aptūtu ar pilnas algas
izmaksu. Ka tas tiešām tā, rcdzams no lik. par darba laiku
18. panta otrās dalas, kufā izteikts, ka gadījumā, ja darbinieks
pēc 6 mēnešu nostrādāšanas vienā uzņēmumā vai iestādē
p i r m s a t p ū t a s i z l i e t o š a n a s a t s t ā j darbu uz
savu vēlēšanos vai arī tick a 11 a i s t s no darba, viņam izmaksājama pie pēdējā aprēķina atlīdzība par neizlietoto
atpūtas laika da[u, p г о р о г с i о n а 1 i nostrādātam 1 a i -
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к a m un darba algai. Tādā kārtā, ja, piem., darbinieks nostrādājis vienā uzņēmumā vai iestādē — neizlietojot atpūtu — 8 mēnešus un pēc tam atstāj darbu vai tiek atlaists, tad viņam —
ncizlietotās atpūtas vietā — picnākas tikai 3A no tās atlīdzības, kui'a viņam pienāktos, ja viņš šinī uzņēmumā vai iestādē
bīītu nostrādājis vesclu gadu. Izejot no tā paša principa, t. i.
ka likums domājis piešķirt darbiniekiem 18. pantā parcdzēto
atpūtu prczumējot, ka darbinieks vienā uzņēmumā vai icstādē
nostradās vcselu gadu, izšķirams arī uzstādītais jautājums. Jo
nav nekāda racionāla pamata tādu darbinieku, kas paspējis
izlietot visu 18. pantā paredzēto atpīitu un pēc tam atstāj darbu vai tiek atlaists pirms gada notecēšanas, nostādīt labākā stāvoklī, salīdzinot ar to darbinieku, kas tfipat darbu atstājis vai
ticis atlaists pirms gada notecēšanas, bet atpūtu izlictot nav paspējis (pa liclākai daļai aiz no viņa neatkarīgiem iemesliem).
Tādēl arl apspriežamā jautājumā jānāk pie tā paša principiālā
slēdziena un tādēl jāatzīst, ka darbinleks, kas aprādītos apstāklos saoēmis visu 18. pantā paredzēto atpūtu ar pilnas algas
samaksu, ir saņēmis pa dalai to, kas vioam pēc likuma ncpienākas. Darba devējam tādēļ uz vispārēja pamata rodas tiesība šādā gadījumā atprasīt no darbinieka attiecīgo daļu no
algas, kas izmaksāta par atpūtas laiku, t. i. proporcionāli laikam, kas iztrūkst līdz pilnam gadam (CL 3703. р.). Ar šo slēdzicrnt un likumu nesaskanošie Tautas labklājlbas ministrijas
paskaidrojumi nav vērā ņemami.
levērojot sacīto, Senāta Apvienotā Sapulce n о 1 e m j : Atzīt, ka jautājums izšķirams apstiprinoši.
(Sen. Apvien. Sap. 1937. g. 10. febr. spr. Nr. 20.)

19.
1) Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītājs ieņēmis uzticības vietu pie atbildētājas, atzinusi, ka tādēl viņam, saskaņā ar
lik. par darba laiku 19. р., pepienākas atlīdzība par virsstundu
darbu. Tomēr, apgabaltiesa, pielīdzinot prasītāju šai ziņā 19.
pantā minētām uzticības personām, nav ņēmusi vērā, ka pēdējām virsstundu atlīdzība nepienākas tādēl, ka uz viņām likums
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aticcībā uz darba 1 a i к u nemaz ncattiecas, t. i. vii.iām darbs
pēc likuma nav ierobcžots ar n 0 t e i к t u 1 a i к u. Attiecībā
uz prasītāju darba laiks pēc kollektīvā līgurna § 20 ir 110t e i k t s un proti: „normālā darba ncdēla ilgst 34 stundas".
Tādeļ prāvnicku strīds n a v izšķirams vienīgi uz lik. par darba laiku 19. p. pamata, hct apgabaltiesai bija jāinterpretē kollektīvā darba llguma 23. §, sakarā ar to, ka prasītājam ir bijis
noteikts darba laiks. Apgabaltiesa savā spricdumā aizrāda,
starp citu, uz to, ka kollektīvā līguma noteikumi ncdrlkst ти
па! prctim likumam. Ja apgabaltiesa ar to domājusi iztcikt, ka
prasītāja apgalvotā vienošanās atzīstama par nelikuinīgu, tad
šāds apgabaltiesas uzskats bīītu atzīstams par maldlgu, jo ar
līgumu gan nedrīkst p a s 1 i к t i 11 ā t strādnicka jeb darbinieka stāvokli, bet и z 1 a b 0 t vina stāvokli vienmēr ir pielaižams.
(1937. g-. 29. janv. spr. Nr. 305, Caunīša pr. 1. pr. Rīgas Ccnlrālo kopējo slimo kasi.)

2) Apgabaltiesa uz viņas spriedumā norādīto datu pamata,
sevišķi nēmusi vcrā prasītājani izdoto pilnvaru un liccinieka
2. liccību, ir konstatējusi, ka: 1) prasītājs ir bijis muitas dcklarants; 2) prasītājam ir bijusi atbildētājas pilnvara ar tiesību
tālāk pilnvarot citu pcrsonu; 3) prasītājam bijusi tiesība iemaksāt avansus un по tiem norakstīt vajadzīgās summas kā
firmas lietās, tā arī citu personu maksājumu scgšanai, noklauslties lēmuraus, uz lēmumiem parakstīt savu piekrišanu vai ncpickrišanu, icsniegt lūgurnrakstus un apcllācijas, dot saistības
rakstus muitas nodokļu un citu nuiitai pienācīgo maksājumu
nodrošināšanai 11. t. t.: 4) prasītājs pilnvarā minētās funkcijas
arl izpildījis; 5) pilnvarā minētās funkcijas piekrīt rnnitas dcklarantam; 6) prasītājam bijis atļauts atvietot finmi, resp.
atbildētāju. Šādi ticsas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko
pusi, kas nav pārbaudama kasācijas kārtība. Panmtodamās
uz šiem konstatēj'nniicm apgabaltiesa nakusi pic slēdzicna, ka
prasītājs ir pieņemts darbā ar sevišķi rūplgu izlasi, un ka atbildetāja dāvājusi prasītājam scvišku uzticību. Preteji prasītāja
kasācijas sūdzībā izteiktātn domam apgabaltiesa nav pamatojusi savu slēdzienu vicnīgi uz to, ka prasītājani bija izdota pilnv'ara un nav atzinusi prasītāju par uzticības personu „tādēļ
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vicn", ka viņa rīcībā atradās naudas summas, bet gan arī konstatējusi, ka prasītājs faktiski ir izpildījis pilnvarā minētās funkcijas. Prasītāja kasācijas sīīdzība tomēr pelna ievērību, jo minētie apgabaltiesas konstatējumi nav pietiekoši, lai atzītu prasitaju par uzticības pcrsonu Lik. par darba laiku 19. panta nozīmē. Senāts vairākkārt jau paskaidrojis (Scn. CKD 29.668;
31/1072 u. c.)i ka par uzticības personām Lik. par darba laiku
19. p. nozīmē atzīstamas tādas personas, kuras pieņemtas darbā ar sevišķi rūpīgu izlasi un kuvām darba devējs dāvā sevišku
užticību, bet arī viņu darbam pēc tā rakstura un būtības jābūt
tādam, kas nav ierobcžojams ar noteikta laika notccēšanu.
Uzticības vietu ieņemot, darbinickam jābūt gatavam pielikt darbu vienmēr, kad tas izrādās par nepieciešamu sekmīgai uzijēmuma vai iestādes funkcionēšanai vai attīstībai. Konkrētā gadījumā apgabaltiesa gan atzinusi, ka prasītājs bija pieņemts
darbā ar seviški rūpīgu izlasi un baudījis sevišku uzticību, bet
nav konstatējusi, ka prasītāja darbs pēc tā darba rakstura un
bīītības ncbija ierobežojams ar noteiktu laiku. Šira pēdejam
jautājumam ir svarīga nozīme, jo, saskaņā ar aprādīto Senāta
praksi, par personu, kas icņem uzticības vietu Lik. par darba
laiku 19. panta nozīmē, nevar atzīt personu, kuras darbs pec tā
rakstura un būtības ir icrobcžojams ar noteiktā (likuma aprādītā) laika notecēšanu; jo tādā gadīj'umā trūktu ikkatrs pamats
šo personu nodarbināt ilgāk par normālo darba laiku, un šāda
darbinicka pieskaitīšana 19. pantā minētām personām runātu
pretim šī likuma panta izpratnci. Ncapspriežot strīdū esošo
jautājumu no šī viedokļa, apgabalticsa pielaidusi motīvēšanas
nepilnību.
(193Г. g. 26. febr. spr. \ r . 585, Stančika pr. 1. pr. a./s. „Mcrkuis-".)

—
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1) Attiecībā uz abiem atbildētājiem apgabaltiesa vispirms
konstatc, ka starp bij. a. s. „Latvijas apdrošināšaiias un transporta a. s." no vienas puses un firmas „T/N Fr. O.", resp. abiem
atbildētājiem no otras puses, pastāvējušas aģentīiras līguma
attiecības. Pretēji atbildētāja K. domām, par agentu var bīīt
nevis tikai fiziska persona vien, bet taisni arl juridiskas personas un arī personālas tirdzniecības sabiedrības, kā arī „Tirdzniecības nami". Šajā ziņā literātūrā tieši uzsvērts, ka aģentu
uzdevumus un pienākumus var uzticēt netikvien fiziskām, bet
arī juridiskām personām, kā arī, piem., atklātām tirdzniecjbas
sabiedrlbām, ka aģenta tirdzniecības darījumi var noritēt arī
sabiedrību formā, it sevišķi personālu tirdzniecības sabiedrību
veidā, pie kam pārmainas biedru sastāvā neietekmē aģentīīras
attiecības: sk. Schmidt — Rimpler, der Handlungsagent.
EhrenBerga Handbuch'ā 5. sēj. 1. nod. 1. d. 10. § (34. Ip. ); 17. §
(58. lp.); 87. § (308. lp.). Tālāk, attiecībā uz atbildētāju Ceronu
K., apgabaltiesa, šajā daļā pievienojoties miertiesas sprieduma
motīviem, konstatē: a) ka firma T/N „Fr. 0." bijusi prasītājas apdrošinājumu aģents; b) ka Cerons K. pārnēmis
1923. g. nodibināto firmu T/N „Fr. 0." kā v i e n f g a i s
Ipašnieks 1926. g. 20. septembrī, kā to atzīst arī pats vioa pilnvarnieks; c) ka viņš par Iaiku по 1926. g. 20. septembra iekasējis prasītājas labā prēmijas līdz 1927. g. 1. septembrim; d)
ka tagadējā prasība celta par laiku līdz tikko minētam terminam, e) ka firma T/N „F. 0." palikusi prasltājai parādā par iekasēto, bet prasltājai resp. a. s. 'Pirmā Latvijas apdrošināšanas
un transporta a. s. nenodoto summu Ls 540,54, ieskaitot šajā
summā arī nokavējuma procentus Ls 204.— apmērā. Minētie
apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un '
nav tāpēc pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt visi Cerona K. paskaidrojumi kasācijas sīidzībā, kuros tas apstrld ap-
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gabaltiesas konstatējumu pareizību pēc būtības.
K. pats savos paskaidrojumos sagroza lietas apstāklus un apgabalticsas
sprieduma motīvus. Lietā konstatēts nevis tas, ka K. 1916. g.
1. septembrī biitu iestājies firmā un no 1926. g. 1. septembra
kļuvis par šīs firmas īpašnicku, bet gan konstatēts, ka viņš no
1926. g. 1. septembra bijis šīs firmas v i e n ī g a i s īpašnieks,
ar citiem vārdiem, K. bijis šīs firmas līdzdalībnieks jau agrāk
un palicis par tās vienīgo īpašnieku taisni pēc tam un ar to, ka
otrs dalībnieks 0 . tieši tajā pašā mēnesī, 1926. g. septembrī, no
tās izstājics. Bez tam K., kas 1926. g. 1. septembrī pārņemis
firmu T/N „Fr. O.", lldz ar to pārņēmis arī visus uz firmas gulošos parādus un saistības, un proti solidāri ar tās bijušo dalībnieku, Frici 0 . Tāpēc, atstājot atklātu jautājumu par to, kad
īsti Ccrons K. iestājies firmā T/N „Fr. O." un vai starp abiem
atbildētājiem pastāvējusi tirdzniecības sabiedrība (proti komanditsabiedrība, kurā K. bijis komanditists) jeb firmas T/N
„Fr. 0." īpašnieks bijis līdz 1926. g. 1. septembrim tikai Fricis
0., bet K. bijis vienīgi kluss biedrs, — katrā ziņā K., pāroemot
un turpinot uzņēmumu ar iepriekšējo firmu, līdz ar to uzuēmies
arī visus šās firmas (tirdzniecības nama) parādus un saistības
prasītājai par labu (Cvingmaņa spried. krāj. 1. 103; II. 260;
IV. 633; Grimm's Žurn. Vestņik gražd. prava 1915. g. 6. nov.
71. Ip.). Ar to jau pilnīgi sabrūk K. argumcntācija viņa kasācijas sūdzībā par to, ka viņš nekādā ziņā neesot atbildīgs par
firmas T/N „Fr. 0." parādiem, un visi tālākie viņa slēdzieni.
kurus tas secina no vioa izteiktās klūdainās premises, it kā viņš
neesot ātbildīgs prasītājas priekšā.
(19*36. g. 16. dec. spr. Nr. 1673, maksātnesp. pirmās Latvijas apdroš.
un transporta a./s. likvidācijas komisijas pr. 1. pr. Oļukalnu un Karkliņu.)

2) Tiesu palāta gan nepareizi raksturo starp prasītāju un
Z. 0 . noslēgto darījuinu kā tīri akreditīvu līgumu, bet ne kā
rambursa darījumu uii nav noteikusi viena vai otra darījuma
raksturīgās juridiskās pazīmes. Bet arī šādu sprieduma motīvu trūkuma dēļ, Tiesu palātas spriedums nav jāatcel, jo Tiesu
palāta pic saviem tālākiem slēdzieniem nākusi neatkarīgi no
šā jautājuma izšķiršanas, atzīstot, ka „abos gadījumos par pircēju palicis vienmēr 0., nevis Latvijas banka un ka tamdēl arī
preču dokumentu saimnieks nevarējusi būt prasītāja, bet tas
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bijis uii paJicis 0.". Jsterribā, kur akreditīvā piedalās tikai
akreditētais (der Akreditierte), t. i. pārdevējs, akreditīva pasīītītājs (der Akreditivbcstcller, pircējs) un viena pati banka, pie
kuras akreditīvs ticis „pasūtīts", tur gan jārunā par īsto akreditlva darljumu; tas paredz vispirras akreditīva vienošanos
starp pārdevēju un pircēju, un akreditīvl ī g u mu starp pircēju un banku. Uz šā parnata pārdevējs savu pirkuma summu
vai nu tieši iekasē un sanem („remboursiert") по tās bankas (apmaiuā pret iekraušanas dokumcntiem), kuru norāc/jjis pircējs uii kurai pircējs jau ieprickš sagādājis atticcīgo
segumu, vai sanern pirkuma suminas segšanai caur minēto
banku pircēja akceptēto tratu, ко pārdevējs izrakstljis uz pircēju: tā norit tīrs akreditīvdarījums. Bet citādi jāskatās uz
gadījumu, kad pircējs vai nu stājas sakaros t i e š i ar to banku, ar kuru pārdevējs nokārto savu pirkuma cenas prasījumu
(t. s. rambursbanku, Remboursstelle), vai stāj'as sakaros ar to
tikai ar savas, vi e t ē i ā s bankas s t a r p n i e c ī b u (kā
tas noticis arī runā esošā gadījurnā). Pcdējā tad nu savukārt
stājas sakaros ar rambursbanku, uzdodot pēdejai nokārtot
lictu ar pārdevēju: по tā izrietošās attiecības zīmējas uz rambnrsa darījumu. Šai nolfikā vietējā banka atver p i r c ē j a m
kreditu (akreditīvu) uz rambursbankas vārda, ar to finansējot
pircēja iepirkšanas operācijas. Sakarā ar šo, tad rambursbanka savukārt atver p ā r d e v č j a n i
akceptkreditu
(„ramburs-akrcditīvu"), uz kura pamata rambusbanka api;emas akceptēt uz vinu izrakstītās p ā r d e v ē j a tratas pirkuma cenas robežās, apmair;ā pret ickraušanas dokumentiem.
Rambursbankas akceptetās tratas p a r d e v e j s diskontē
s a v ā bankā un ar to saņem savu pirkuma cenu. Savukārt
rambursbanka Пек p i г с ē j a bankai uz rēķina tratu pretvērtību, kuras rambursbanka ir akceptējusi un līdz ar to nosīīta pircēja bankai iekraušanas dokumentus. Pircēja pienākums tad nu būtu, šādus iekraušanas dokumentus izpirkt ar tārn
summām, ко pircējs saņēmis по savicm talākiem victejiem
pircējiem-detalistiem. In casu pircējs noslēdzis ar savu vietējo
banku (Latvijas banku) kreditatkiāšanas darījumu. Uz šāda
darījuma pamata Latvijas banka atvērusi pircējam, kā savam
klientam — neatsaucama kreditīva veidā — akceptu kreditu
(Remboursakrcditiv) uz noteiktu ārzemes banku (kā ramburs-
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banka, in casu Ņujorkā, resp. Londonā). Pie tam, minētā
(ārzemes) rambursbanka akceptējusi pārdevēja uz šo banku
izdotās trātas iepriekš noteiktās summās uz noteiktu termiņu
(4 mēnešiem) apmaiņā pret iekraušanas dokumentiem uz noteiktām precēm (piem., 300 ton. amcrik. kviešu miltu), resp.
tieši izmaksā pārdevējam attiecīgas sunnnas ar čeku ctc. uz
Latvijas bankas rēķina. Pēc kādiem noteikumiem un uz kādiem pamatiem rambursbanka norēķinājas ar Latvijas banku,
kā pircēja banku, par izmaksām etc, tā jau ir viņu iekšējā darīšana, kas neskar pircēju, kuram Latvijas banka atvērusi remboursakreditīvu. Pircēj abanka, proti in casu Latvijas banka, atverot savam klicntam pircējam kādu kreditu —
neatsaucama akreditīva veidā — katrā ziuā iepriekš pieprasījusi no viņa atiecīgu nodrošinājumu, jo ncsegtu kreditu bankas parasti nedod. Šādu nodrošinājumu pircējs sagādājis Latvijas bankai ar runā esošām obligācijām. Ārzcmes banka (kā
rambursbanka) savukārt izdarījusi pārdevējam izpildījumu aprādītos veidos, pārsūtījusi Latvijas bankā iekraušanas dokumentus, kurus tā bija saņēmusi no pārdevēja apmaiņā pret
savu akceptu vai prct izmaksām naudā, kurus tad viņas
kiicnts, pircējs, saskaņā ar kreditatklāšanu apņēmies izpirkt,
samaksājot bankai apmaiņā pret šiem dokumentiem viņai
„pienācīgo" siimmu dokumentu saņemšanas dienā; saņēmis
iekraušanas dokumentus, pircējs tad nu var rīkoties par pašu
preci saskaņā ar CL 805. p. (sk. līgumu paraugus; Obst, Geld,
— Bank und Borscnwesen 29. izd. 265.16. lp.; Staub's Kommentārs pie vācu Hgb 11. izd. 2. sēj., priekšpiez. pie § 373, Nr. 65—
65a, kur gan paredzēts gadījums, kad pircējs savu vietējo banku norādījis kā rambursbanku, kas savukārt atvēl akceptkreditu pārdcvēja norādītai bankai; Lēbers, tirdzn. ties. pārskats:
§ 95 III. "2 a, b; § 97 IV. 5, б a r i e s p i e d u m а к 1 0 d u
p ā r l a b o j u m i e m 474. lp.). Iekraušanas dokumentus, pēc
pirkšanas cenas nokārtošanas ar pārdevēju caur rambursbanku
Latvijas banka konkrētā gadīj'umā jau bija saņēmusi no minētās
ārzemju rambursbankas un tie tad nu, normālā kārtā, būtu palikuši prasītājas glabāšanā uz viņas klienta, parādnieka Z. 0.,
rēķina un riska līdz kamēr pēdējais tos izpirks, samaksājot prasītājai pienācīgās summas. Bet taisni „picnācīgās" summas
Z. 0. nebija un tāpēc viņš lūdzis prasītāju, lai tā dotu rīkojumu
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„Balt.-Kriev. transportu un noliktavu sabiedrībai" Rīgā, nosūtīt Z. 0. iepirktās preccs, 100 ton. amer. miltu „Viola", uz
Zemgali tālāk sūtīšanai uz Poliju bankai „Bank dļa Handļu i
przemnyslu Warszawie oddz. viente", kura, pēc Tiesu palātas
konstatējuma n e bija prasītājas korespondente. Šo uzdevumu
Latvijas banka izpildījusi ar to, ka līigusi minēto „Balt.-Krievu
transportu m noliktavu sabiedrību", Z. 0. uzdevumā nosūtīt
uz viņa rēķiria miltus „Viola" uz Zemgali tālāksūtīšanai uz
Poliju. īevērojot aprādītos apstākļus. Tiesu palata, preteji
atbildētājas domām, varēja nākt pie slēdziena, ka risku par
poļu bankas tālāko darbību, iekasējot pirkšanas cenu, nes nevis
prasītāja, bet gan pats Z. 0. un ka tāpēc zaudējumi no tā, ka
poļu banka iekasčto naudu un citas vērtības nav nodevusi pēc
piedcrības vai nodevusi nesegtus čekus, krīt nevis uz prasītāju,
bct gan uz Z. 0. Taču Latvijas banka nekādu delcredera Z.
0. priekšā nav uzoēmusies. Runā esošas, Z. 0. iepirktās, preccs skaitās par i e ķ ī l ā t ā m prasītājai Jīdz tam Iaikam, kad
Z. 0. izpildīs savas saistības prasītājai. Saskaņā ar CL 1479,
1480., 1483. р., rokas ķīlu tiēmējs nenes ieķīlātās mantas risku,
izoemot tikai gadījumu, kad viņš rīkojas ar launu nodomu vai
ar rupju nolaidlbu (sk. arī CL 4377. р.). Konkrētā gadījumā
prasltāja (mandātare) rīkojusics tikai paša Z. 0. (mandāta)
u z d e v и m ā un vioa vārdā, nosūtot preces Z. 0. ticši norādītai polu bankai un uz viņa rēkina (CL 4393., 4395. р.). Tāpēc
arī Z. 0. ncbija tiesības, zaudējuma stlmmii no polu bankas nelikumīgas rīcības, atskaitīt no sava parāda prasītajai.
(1936. g. 25. novombj'a spr. Nr. 1124, Latvijas bankas pr. 1. pr.
Ope.škinu.)

3) Tiesu palāta konstatējusi, ka L. iesniedzis lombardam
prasltāja akcijas prasītāja uzdevumā. Bct Tiesu palāta nav
konstatējusi, ka L. būtu akcijas iesniedzis prasītāja vārdā kā
prasītāja pilnvarnieks. Kaut gan akcijas bija uzrādītāja akcijas, tomēr balsstiesības pilnsapulcē var piedcrēt tikai tam, kas
laikā savā vārdā iesniedzis akcijas valdei. Vai valdei bijis
privātā kārtā zināms, ka īstenībā akcijas piecler kādai citai
personai, tam nav nozīrncs. Uzdevums nav identisks ar pilnvarojumu. Uzdevuma priekšmets var būt taisni pavēle raandatārām uzstātics savā (mandatāra) vārdā. Sevišķi tas notiek

429

Dažadi tird/niccības
tiesību jaulūjuini

lad, kad akcijas nodod citai personai „ad legitimationem"
(cessio vai traditio ad legitimationem); ar akcijām leģitimētai
pcrsonai eo ipso pieder — attieclbā pret akciju sabiedrlbu —
ticsība reālizēt balsstiesību pilnsapulcē, pilnīgi neatkarīgi no tā,
каш patiesībā akcijas piederētu īpašumā, ja akcijas ir uz uzrādītāja, kā tas bija konkrētā gadījumā (sk. Senāta CKD 28/1092
6. pkt., kur Senāts tieši izskaidrojis, ka tiesība reālizēt balsstiesības, leģitimējoties ar akcijām, vēl neizšķir jautājumu par
Ipašuma tiesībām uz šīm akcijām). Tā tad L., kā akciju uzrādītājs, ir formāli leģitimēts uz šīm akcijām). Tā tad L., kā akciju uzrādītājs, ir formāli leģitimēts reālizēt balsstiesības, pie
kam nemaz nav svarīgi, vai akcijas patiesi viņam pieder Ipašumā, vai arl viņš akcijas iesniedzis citas personas „u z d с v u m ā" (kurai akcijas piederētu īpašumā), ja vien viņš akcijas iesniedzis savā vārdā. Citādi būtu, ja L. būtu akcijas iesniedzis prasītāja vārdā, ко Tiesu palāta taisni nav konstatējusi.
Tāpēc ir pilnīgi lieki Tiesu palātas apcerējumi par to, vai valdei par patiesiem lietas apstākļiem (t. i. par to, ka akcijas pieder prasītājam) bijis zināms vai nē. Neatkarīgi no tā, par to,
vai'valdei šis apstāklis \r zināms vai nē, nevar spriest pēc tā,
vai valdes „majoritātei" šis apstāklis būtu zināms. Valde ir
a. s-as organs, un tas reprezentē a. s-u tikai savā likumīgā sastāvā uz attiecīgā lēmuma pamata; lēmumu, saprotams, taisa
pēc majoritātes principa^bet kokrētā gadījumā Tiesu palāta
lēmuma esamību taisni m v konstatējusi. Tāpēc no tā apstākla
vien, ka valdes loceklu majoritātei (t. i. vairākiem atsevišķiem
locekļiem) kāds fakts bijis zināms, vēl nevar nākt pie slēdziena,
ka valde kā tāda būtu ieoēmusi stāvokll konkrētā jautājumā.
Tiesu palāta rīkojusies arī nckonsekventi: lai L. bfitu tiesība
atprasīt akcijas, Tiesu palāta prasa no viņa, lai prasītājs viņu
būtu attiecīgi p i 1 n v а г о j i s ; bet lai L. varētu reprezentēt
prasītāju pilnsapulcē, Tiesu palāta atzīst par pictiekošu vienkārsu prasītāja u z d e v u m u L. īstenībā, ncvar būt šaubas,
l^a, ja L. akcijas iesniedzis s a v ā vārdā (kaut arī prasītāja
uzdevumā un rīkojoties kā šā pēdējā kluss vietnieks), L. ir tiesība saņemt akcijas arī tāpat savā vārdā.
(1936. g. 2Я. oktobi'a/25. novembļ'a spr. Nr. 1827, Zumenta pr. ]. pr.
a. s. „Pimlais privātais lombards".)
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4) Ar ledus klauzulu kapteinim tiek dota icspēja un tiesība apmeklēt citu ostu preču izkraušanai, nenogaidot šķēršļu
(ostas sasalšanu) atkrišanu (Papenheim, Handbuch dcs Seerechts, 2. sēj. (1918) 153. lp. 3. N.). Tiesu palāta pareizi atrod
par izšķirošu jautājumu par to, kā jāsaprot ledus klauzulas formulējums: „If after arrival the Master, for fear of Vessel being
frozen in, d e e m s it a d v i s a b l e to sail, he shall b e
a t 1 i b e r t у to leave without cargo, in \vhigh case the charter shall bc cancelled
" (t. i. vai kapteinim tiesība pēc sava
i e s k a t a v i e n noteikt priekšnoteikumu csamību bažām,
ka „Vcssel being frozen in", jeb vai priekšnoteikumu esamība
jānoteic pēc zināmām objektīvām pazīmēm, kas varētu katram
prātīgam kapteinim radīt dibinātas bažas, ka kuģis iesals, pirms
kapteinis pabeigs preču iekraušanu. Tiesu palāta pareizi izšķīrusies par pēdējo tezi, kas saskan netikvien ar vispārējo juridisko praksi un teoriju, bet arī ar vispārējos likumos, to starpā
arl CL, picņemto principu. Šai ziņā Schaps savā darbā „Das
deutsche Seerecht", Kommcntārā pie vācu Hgb. 4. grām. (2. izd.
1921), pie 592. § 5. N., 374. lp. izteicas tādi: „fūr die Annahme,
dass der Fall der Eisklausel vorgelegen hat, ist nicht der Bcweis der absoluten Unmoglichkeit der Erreichung des Bestimmungsorts zu fordern, sondern der Nachweis, d a s s d i e
Eisvcrhāltnisse
d e r a r t i g w а г е n, d a s s
in
ilinen vom S t a n d p u n k t e i n e s v e r s t ā n d i g e n
S c h i f f e r s e i n e G e f a h r fūr S c h i f f u n d
Lаd u n g g e f u n d e n w e r d e n k o n n t c". Tā tad, no vienas puses, gan n a v prasāms, lai būtu konstatēta a b s о 1 ū t ā n e i e s p ē j a kuģim sasniegt adreses vietu, bet, no otras
puses, nav arī pielaižams, ka kapteinim vien, kā tādam, jau
būtu tiesība, pēc sava brīva, it kā nepārbaudāma (diskrecionāra) ieskata izšķirtics, vai ir pamats viua bažām, ka kuģis
icsals, vai nav. īstenlbā, jābūt pietickošām objektlvām pazīmēm, pēc kurām saprātīgam („verstānding") kapteinim būtu
jānāk pie pārliecības par iesalšanas briesmu esamību. Ja gribētu atstāt esošā jautājuma izšķiršanu kapteiņa brlvam, nepārbaudāmam ieskatam, tad tas nozīmētu piešķirt vioam tiesību,
pēc sava ieskata izpildīt vai atcclt („cancclling") pašu čarterlīgumu, un tādā kārtā brīvi atsvabināties no šā līguma saistības; taisni šādu brīvību likums līgumā saistītam kontrahentam
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n c a t z ī s t (CL 2923., 3165. р.). Tāpēc Tiesu palātai bija
pietiekošs pamats no sevis pārbaudīt, vai konkrētā lietā atbildētāja bažām bijis d i b i n ā t s iemesls. Uz viņas norādīto
faktisko datu pamata par ledus stāvokli Rīgas ostā un līcī, par
toreizējo temperātūru un pārējiem atmosfēras apstākļiem un
aiz viņas paskaidrotiein iemcsliem Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka atbildētāja — kapteiņa bažām n a v b i j i s p i e t i e k o š a p a m a t a . Šāds Tiesu palātas konstatējums im
slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāms kasācijas kārtībā. Ar to atkrlt visi atbildētāja paskaidrojumi kasācijas sīīdzībā, kuros tas apstrīd Tiesu palātas konstatējuma un slēdziena pareizlbu pēc būtības.
(1936. g. 25. novembļ'a spr. Nr. 1071, Frīdmaņa pr. 1. pr. Baltseru.)

—
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Likums par peļijas uzaemumu administraciju.
1) Apgabaltiesa, atsaucotics uz prasītājas paskaidrojumicm, prasību apmierinājusi visum.ā un atraidījusi atbildētāja
lūgumu par viņa vekseļa prasījumu ieskaitu aiz tā iemesla, kā
par prasītāju esot nodibināta administrācija un pa administrācijas pastāvēšanas laiku tā uzņērauma parādniekiem neesot tiesība prasīt icskaitlt savus pretprasījumus. Apgabaltiesa gan
pretēji CPN 196. p. noteikumiem savā spriedumā nav nodibinājusi strīdus stāvokli (status litis et controvcrsiac) un nav pat
savā spricdumā izteikusi apsvērurmi, kuru dēļ prasība apmierināma un atbildētāja iebildums par ieskaitu iiepclnītu icvērību,
bet vicnkārši atsaukusies uz prasītājas dažādicm rakstiskiem
paskaidrojumicm (sal. CKD 32/1932). Tomēr šis trūkums vien
nevar būt par iemeslu apgabalticsas sprieduma atcelšanai, jo
konkrēta gadījuma Scnātam jaizškir tīri juridiskas dabas jautājums par to, vai pēc administrācijas izsludināšanas par peļtias uzoēmumu 1931. g, 30. jūnij'a likumā (LKr. 31/128, papild.
33/94) paredzētā kārtībā uzņēmuma parādniekam ir tiesība
prasīt sava pretprasījuma icskaitu. Lietas apstākļi, par kuriem
partu starpā nav strīdus, ir šādi: lūgums, lai nodibinātu administrāciju par prasītāju, iesniegts tiesā 1934. g. 25. jūnijā un ar
apgabalticsas 1934. g. 25. jūlija Iēmumu nodibināta adrainistrācija par prasītāju. Lūgumu par sava pretprasījuma ieskaitu
atbildētājs izteicis 1934. g. 21. oktčbj'a paziuojumā, kad jau bija
izsludināts V. Vēstncsī par administrācijas nodibināšanu, pie
kam atbildetājs savu prctprasījumu nav icguvis cesijas ceļā,
bet gan uzstājās kā vekscļkreditors pret vekscļdevcj'u. Ar administrācijas izsludināšanu tiek apturēta prasību piedziņa pret
to uzņēmumu, par kiifu nodibināta administrācija (ib 11. р.). Ja
tas tā,' tad arī Šajā laikā vairs nav iespējams izdarīt icskaitu, jo'
pēdējais pēc savas butības ir prasījuma piedzīšana, resp. tā
reālizēšana. No lik. 11. p. noteik. nepārprotami izriet, ka tāda
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parādnieka, kas atrodas zem administrācijas, krcditori pa administrācijas pastāvēšanas laiku nevar reālizēt savus pretprasījumus (CKD kops. 36/55). Tamdēl nav iemesla atcelt apgabaltiesas spriedumu, kurš gala slēdziena ziņā ir pareizs. Kas
attiecas uz atbildētāja aizrādījumu uz Kr. Senāta praksi, tad tā
konkrētā gadījumā nav picmērojama, jo tagadējie notcikumi
par administrāciju nesaskan ar tiem notcikumiem, kas pastāvēja Krievijā.
(1937. g. 29. janvāļ-a spr. Nr. 269, sab. „B- Levitas un Со" zem administrācijas pr. 1. pr. Rcimani.)

2) Apgabaltiesa konstatējusi, ka pats atbildētājs atzinis,
ka vekseli, kas likts prctprasības pamatā, viņš pietcicis icskaitam 1934. g. scptembra mēncsī, kad prasītājai jau bijusi iecelta administrācija, kas, pēc apgabaltiesas atzinuma, noticis jau
1934. g. 25. jūlijā. 'Par to, ka ieskaits izdarīts jau jūnija mēnesī,
atbildētāja pilnvarnieks runā pirmo reizi tikai kasācijas sīīdzlbā, kādēl šis viņa aizrādījums jau šī iemcsla dēļ vien Senātā
nav ņemams vērā. Bez tam, jīīnija mēnesī atbildētājs ieskaitu
ncmaz nevarēja izdarīt, jo vekseļa samaksas termiņš ir 6. septerobris, un šis termiņš jūnijā vēl nebija icstājies, un tādēl arī
atbildētājs pirms šī termiaa iestāšanās nevarēja izdarīt ieskaitu
(CL 3353. р.). Pamatojoties uz augšminēto konstatējumu, apgabaltiesa varēja pretprasību atraidīt. Ja laikā, kad atbildētājs
pietcicis ieskaitam vckscli, prasītājai jau bija iecelta administrācija, tad vinš, ievērojot likuma par peļņas uzoēmumu administrāciju 11. pantu, vairs nevarēja piedzīt šo vekseli, apejot administrāciju. Bet, ja atbildētājs nevarēja vekseli picdzīt, apejot
administrāciju, tad viņš arī nevarēja to izlietot ieskaitam sava
parāda dzēšanai prasītājai, jo ja atbildētājs to darītu, tad viņam būtu jāatzīst tiesības apiet likuma par peluas uzņēmumu
administrāciju 11. р., kas tomēr nav pielaižams. Ja nu icskaits
konkrētā gadījumā nebija pielaižams, tad apgabaltiesa varēja
atraidīt kā prickšlaicīgu pretprasību t ā d ā f о r m u 1 ē j u m ā,
kādā tā izteikta. Jo atbildētājs lūdzis picdzīt prctprasībā no
prasltājas atbildētajam par labu Ls 823,16 ar fo un, i z d а г о t
i e s к a i t u, š i n ī s u m m ā d z ē s t p r a s ī t ā j a s p r a s ī b u p r c t a t b i l d ē t ā j u . No visiem atbildētāja paskaidrojumiem abās instancēs izriet, ka atbildētājs pretprasību cēlis ar vienīgu nolūku panākt sava prasījuma ieskaitu
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prasītājas pretenzijā. Par to, ka pretprasība bija apmierināma
— n e a t k a r ī g i no i e s k a i t a — vismaz tajā dajā, kurā
Iiīgts piespriest no prasītājas minēto summu, atbildētājs zemākās instancēs nckad nav runājis, bet šo jautājumu pacelis pirmo reizi savā kasācijas sūdzībā. Šis atbildētāja aizrādījums tādēļ Senātā nemaz nav apspriežams.
(Sen. CKD kopsēdcs 1936. g. 12. nov. spr. Nr. 62, k. s. „B- Levitas
& Со" zem administrācijas pr. 1. pr. Kochu.)

3) Pēc vekseļnolik. 75. p. 1. teik., vekscļnoilguma tecējums „nekādā ziņā nav apturams". Minētais 75. p. 1. teik. 110teikums bija spēkā tai Iaikā, kad nebija vēl likuma noteikumu,
kas paredz prasījumu noilguma apturēšanu ipso jure. 1931. g.
30. jīīnijā likums par p'eļpas uzņemumu administrāciju tomēr
paredz (П. р.), ка sakot ar administrācijas izsludināšanu tiek
apturēts noilguma tecējums. 11. p. ncparedz izņēmumu attiecībā uz veksejiem, un tāds iziļēmums pat nav domājams. Administrācija taisni domāta tirdznieclbas uzņemumiem, kas nonākuši maksāšanas grīītībās, sakarā ar neiespcju apmierināt kreditoru prasījumus. Tirdzniecības un rīīpniecibas uzi,iēmumu
kreditoru prasījumi, kā zināms, pat pa Iielākai daļai pamatoti
taisni uz uzņēmuma vekselu saistībām. Tā tad nav pielaižama
prezumcija, it kā minētais likums būtu.izslēdzis iespēju prasīt
administrācijas nodibināšanu aiz uzņēmuma vekselparādiem,
vai būtu aizliedzis kreditoru sarakstā uzņemt arī vekseļkreditorus. Nevar šai ziņā atsaukties uz to, ka vekselnolikums esot
atzīstams par speciālu Iikumu, uz kuru it kā neattiektos likums
par peļņas uzņēmuma administrācij'u. Vekseļnolikumam tikpat
vispārēja nozīme, kā CL, un nevar apgalvot, ka vekselnolikums
butu izaērnuma vai speciāls likums, salīdzinot ar CL. Turpretim, likums par pejņas uzņēmumu administrāciju ir jauns likums, kas tāpat kā konkursa likums aptver visas maksāšanas
grūtībās nonākušo tirdzniecības un rupniecības uzņēmuma
saistību attiecības, neatkarīgi no viņu juridiskiem pamatiem.
Tāpčc minētā likuma 11. p, tieši attiecināms arī uz veksela
prasījumu noilgumu un tā tad ipso jure a p t u r taisni vekselnoilgumu. Tas nozīmē, ka apturēts ir arī vekselprasījuma no-*
ilguma tecējums pret indosantu, saprotams, ja vispār izcēlusies
indosanta atbildība, kas savukārt iespējams tikai tad, ja vekse-
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lis ticis protestēts. Noilguma tecējuma apturēšanai ir tāds
efekts, ka tiek attālināts tikai maksāšanas laiks, bet samaksas
termiņš (Verfalltag) kā tāds netiek aizskārts; tāpēc procentu
tecējums kā tāds netiek apturēts. Atbildētājas norādītie morātoriji attiecas vienīgi un taisni uz vekseļiem un, proti, uz vekscļu protcsta un uz piedziņu morātorijiem, bet neattiecas uz
vekseļnoilguma apturēšanu (sk. Bukovskis, Vekseļu morātoriji 1914.—1920. g. T. M. V. 1923. g. 182. lp.). Tā tad aizrādījumam uz minētiem morātorijiem nav nckādas nozlraes argumentācijas ziņā par to, it kā minētā likuma 11. p. klusēšana par
vekseliem bīītu iztulkojama tā, ka domāti visi citi prasījumi,
izņemot vekselprasījumus.
(1937. g. 24. febr. spr. Nr. 165, a. s. „Liepājas eļļas fabr. agr. Kīlera"
pr. 1. pr. centrālo savienlbu „Konzums" administrācijā.)

—
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39. (40.).
Pēc. Senāta nodibinātās prakses (CKD 28/52; 33/886;
35/1791) nozudušais vekselis nav anullčjams un nav atvietojams
ar dublikātu uzaicināšanas kārtībā it kā pēc CPN 1718.—
1724. p.
Vekseļnolikums (77.—80. p.) paredz nevis mortifikācijas,
bet tikai apturēšanas kārtību (sk. Lēbers, Tirdzn. ties. pārskats,
§ 175. 12). Tāpēc, līdz kamēr nozudusā veksela turētājs nav
izpildījis vekseļnol. 77.—80. p. paredzēto procedūru, vii.iam nav
tiesības vilkt kaut kādas procesuālas dabas konsekvences no
veksela nozuduma fakta (Scnāta CKD 28/52; 33/886). Šo tezi
atzīst arī prasītāja šajā lictā. Lietā izšķiramais jautājums ir
tikai tas, vai tikko minētā teze grozāma, kad, pirms vekseļa
zuduma jau notikusi ticsneša rezolūcija CPN 236. p. kārtībā un
par to izdarīts uzraksts uz paša vekseļa vai tā protesta akta,
kas tā tad nozudis līdz ar šo uzrakstu. Šajā ziņā Senāts (CKD
35/1791, pašas tagadējās prasītājas lictā) izskaidrojis, ka, trūkstot pašam, tagad nozudušam, vekselim, pēdējais ne tikai nav
atvietojams ar kādu dublikātu it kā uzaicināšanas kārtībā, bet
kā arī pašu — ticsncša CPN 236. p. kārtībā taisīto — rezoliīciju
nevar atvietot ar izpildu rakstu it kā CPN 1059. p. paredzētā
kārtībā. Ceju, kas bīītu jāiet aprādītā gadījumā nozuduša veksela turētājam, norādījis Senāts CKD 28 527 spried., proti: veksclturētājam jāizpilda vekseļnolik. 77.—80. p. un tad jācel prasība
uz materiāli-tiesisko attiecību pamata, kas nodibinājušās starp
viņu un atbildētāju. Tagadējā lietā, turpretim, prasītāja cēlusi
tiešu vekseļtiesisku prasību pret atbildētāju, kā indosantu, gan
vispārējā (ne pēc CPN 226. — un turpm. p.) kārtībā. Tiesu pa- •
lāta taisni šādā pašā kārtībā arī apmierinājusi prasību un pie tam pat bez pašas prasītājas priekšā lik-
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tā ierobežojuma par to, ka tiesneša CPN 236. p. taisītā rezolūcija būtu atzlstama par atvietotu ar tagadējo
spriedumu. Apmierinot tagadējo veksejtiesisko (kondcmnācijas) prasību, Tiesu palāta tieši pārkāpusi OPN 239., 1020. p.
un Vekseļnol. 77.—80. р., kādēļ vien viņas spriedums atcelams.
Pacelas tālākais jautājums, vai runā esošais vekselis paticsi atzīstams par nozudušu techniskā izpratnē? Tiesu palāta krimināldep-ta 1932. g. 25. novcmbra spriedumā nolēmusi apmierināt vekscļdevēja, Pētera S., civīlprasību, izsniegt viņam (starp
citu) runā esošo vekseli (kas kriminālā lietā figurējis kā lietišķs
pierādījums) uz KPN 148., 421., 789. p. pamata. Lietā nav strīda, ka minētais S., saņemot vekscli, iznīcinājis to līdz ar protesta aktu un uz tā uzrakstīto tiesneša rezolūciju. Kā redzams
no Senāta kriminālā kasācijas dep-ta 1933. g. 18. februāra
sprieduma, Senāts atstājis prasītājas par Tiesu palātas spriedumu iesniegto kasācijas sūdzību bez ievērības. Senāts minētā kriminālā dep-ta lietā atzinis a) ka veksclis ticis izkrāpts
cietušam, vekseldcvējam S. ar viltu, un ka tāpec vekselis izsniedzams pēdējam atpakal, kā „saimnickam" nozieguma celā
paņemtā manta, un b) ka tāpēc prasltājai nav tiesības vindicēt
•

vekscli pec CL 921. р., jo vekselis nonācis prasltājai „no personām, kuru rokās to nodevuši nozieguma dalībnicki, kas izslēdz K'PN 790. p. un CL 921. p. piemērošanu". Senāts tajā krimināllietā nav aizskāris jautājumu, vai prasītājai tomēr nebūtu
tiesība celt vispārējo prasību pret pārējām (izuemot vckseldeveju S.) personām, kuras parakstījušas vekseli, to starpā arl
pert tagadējo atbildētāju, un proti, aiz tām materiāli-tiesiskām
atticcībām, kas būtu nodibinajušās starp tagadējiem prasītāju
un atbildētāju. Tikko minētais jautājums netika pacclts un
vispār nevarēja izcclties norādītā krimināllietā. Senāta krimināllietā izspricšanā nebija arī pats tīri veksclticsiskais jautājums par to, vai ar to, ka vekselis ticis izkrāpts ar viltu vekseļdevējam, butu uzskatāmi par atsvabināmicm arī indosanti
(piem. tagadējais atbildētājs). Jautājums pats par sevi bfitu
izškirams noraidoši. Pēc vckseļnol. 32. р., ar to, ka paraksts
uz veksela nav saistošs konkrētam parakstītājam, neatkrīt pārējo vckscļa parakstītāju atbildlba (sk. arī 28. р.). Šis 32. p.
notcikums zīmējas arl uz gadījumu, kad paraksts nav saistošs
aiz tā iemcsla, ka parakstītāja griba nav bijusi brīva, piem., sa-
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karā ar vekseļa izkrāpšanu viņam ar viltu (Nolkcns, Ustav 0
veksejach, 32. p. 5. §). Tā tad, atbildētāja vekseltiesiskā saistība kā indosanta pati par sevi nav izbeigusies ar to, ka vekseļdevēja, S. paraksts nav bijis viņam saistošs. Ja taisni uz to
prasītāja būtu pamatojusi savu kasācijas sūdzību par Tiesu
palātas 1932. g. 25. novembfa spricdumu krimināllietā, Senātam bīītu bijis iespējams ņemt stāvokli savā 1933. g. 18. februāra spriedumā arī šajā pašā jautājumā un tad Senātam būtu bijis iespējams arī aprobežoties ar veksejdevēja S. parakstu uz
vekseja iznīcināšanu, izsnicdzot pašu vekseli tagadējai prasītājai. Tomēr Senāts minētā krimināllietā, vekseli izsniedzis
vekseldevējam atpakaj, un tas iznīcinājis faktiski pašu vekseli.
Bez tā, senāts vispār nav atzinis prasītājai īpašuma tiesības
uz pašu vekseli. Tāpēc prasltājai vairs nav atzīstama (lietiska)
tiesība p а г vekseli. Līdz ar to atkritusi arī viņas (prasījuma) ticsība n о vekseļa kā vērtspapira (orderpapīra) (Lčbers, Tirdzn. tics. pārskats, § 130, 11, 1, 2). Orderpapīrā (kā
skriptūrticsiskā vērtspapīra) prasījuma tiesība (110 papīra)
taisni atkarājas 110 lietiskās tiesības (par papīru): sk. vekselnol.
39. р., 46. р. 2. teik.; 51. р. (Lēbers Tirdzn. ties. pārskats § 121,
1; § 129, IV.). Tāpēc, atkrltot — saskaņā ar Scnāta spriedumu
krimināllietā — prasītājas lietiskai tiesībai ( p a r runā esošo
vekseli), atkrīt arī prasltājas prasījuma ticsība (n 0 šā veksela). Līdz ar to, pretēji Tiesu palātas domām, vispār atkrlt,
jau tāpec vien, prasītājas tiesība celt vekseļticsisku prasību
pret tagadējo atbildētāju (kā indosantu). Nav pie tam nozīmes
tam, vai prasītāja, iegūstot vai sapemot vekseli, bijusi bona
fide vai raala fide, jo prasītāja zaudējusi prasījuma tieslbu absolflti un objektīvi; tāpēc pilnīgi atkrīt subjektīvais moments
prasītājas personā. Atzīstot prasītājai prasījuma ticsības uz
runā esošo vekseli, Tiesu palāta pārkāpusi arī Veks. lik. 39. р.,
46. р. 2. teik., 51. р.
(1957. g. 27. janv./24. febr. spr. Nr. 349, Rīgas namu īpašnicku krāj.aizd. sab. pr. 1. pr. Stūri.)

72. (73.)

Rīgas apgabalticsas IV. Civīlnodalas tiesnesis 1935. g. 6.
martā noraidījis Jāoa V. prasību pret vekseļdevēju Jāni K. par
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Ls 2200.— pēc veksela picspicdu izpildīšanas kārtībā aiz tā
iemesla, ka vekselim samaksas termiņš bijis 1925. g. 3. septembrī, — kādēļ saskaņā ar Veks. lik. 72. p. prasība pret veksejdevēju bija iesniedzama līdz 1930. g. 3. septembrim.
Apgabaltiesa atstājusi prasītāja blakus sīīdzību bez ievērības, atrodot: 1) ka saskaņā ar vekseļ. lik. 72. p. vcksela turētājs varētu celt prasību pret veksela devēju 5 gadu laikā, skaitot no vekseļa samaksas termiņa, t. i. lldz 1930. g. 3. septembrim; 2) ka neesot nozlmes tam apstāklim, ka savā laikā no
pārdevēja, J. krāj-aizdevu sabiedrības, cclta prasība pret vekscldevēju Jāni K. un pirmo vekseloēmēju Jāni V. un 1925. g.
25. novembra spricdums taisīts pret abiem solidāri, jo saskaņā
ar veks. lik. 75. p. J. Krāj-aizd. sabiedrībai celot prasību 72. p.
norādltā laikā, noilguma tecējums pārtraukts tikai J. krāj-aizdevu s-bas „intcresēs" un šis pārtraukums ncattiecoties uz prasītāju, kā uz pārvcdēju, kas samaksājis vekseli; 3) ka konkrētā
gadījumā sūdzētājs cēlis prasību pēc vekseļa pret vekseldevēju
kā vcksclkreditors uz regrestiesību pamata, kādēļ neesot piemcrojami civillikumu notcikumi par noilgumu, kā to dara sīīdzētājs savā blakus sūdzībā; 4) ka prasītājam bija jāievero
veks. lik. 72. p. noteikumi par termiņu vekselu prasību cclšanai,
bcf nokavējumu viņš varējis novērst, izpērkot vekseli no vekseļa turčtāja veks. lik. 53. p. pardzētā kārtībā pirms veks. lik.
72. p. paredzētā tcrmioa notccējuma.
Sūdzētāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Pretēji sūdzētāja aizrādījumam viņa kasācijas sūdzībā, notekot Veks.
lik. 72. p. paredzētam piecu gadu laikam, vekselis pilnīgi zaudē savu spēku un saskaņā ar Vcks. lik. 75. p. prasības icsniegšanai noteiktic tcrmiņi nekādā ziņā nav apturami. Minēto
tcrmiņu notecējums pārtraucams tikai iesniedzot prasību, pietcicot prasību konkursā, ja pretenzija atzīta un ar lūgumu par
regresāta kā trešās personas pieaicināšanu lietā (vcks. lik.
75. p. un Dr. Lēbera tirdzn. tieslbu pārskats 340. lp.). Tcrmiņi
gau skaitās par pārtrauktiem tikai attiecībā uz to personu, pret
kufu prasība vērsta, bet saprotams, kā to pareizi uzsver apgabaltiesa, tikai prasītāja, bet ne atbildētāja interesēs. Pretēji
sūdzētāja domām CL 3342. un 3631. p. noteikumi nav piemērojami vekselu lietās, jo tie iemesli, pēc kuricm noilguma tecējums apturams saskaņā ar с i v ī 11 i к u m u n о t e i к u -

Vokseļu likurai

440

m i e m, atrodas ārpus tām formfdām attiecībām, kas pamatotas uz vekseli un tamdēļ arī nevar iespaidot šās formalās attiecības nedz tanī gadījumā, kad šie iemesli attiecas uz v с к s e 1 а
kreditoru, nedz tad, kad tic izccļas v e к s e I a parādnieka
personā. Neatkarīgi no tā, sīidzētāja atsaucc uz CL 3342. p.
jau tamdel nepareiza, ka šis pants paredz, ka „ко kāds kopkrcditors uzsācis prasījuma pastiprināšanai vai nodrošināšanai,
tas nāk arī p ā r ē j i e m", t. i. к о р к r e d i t о г i e m, „par
labu". Turpretim, konkrētā gadījumā, kur prasība celta tikai
uz Veks. lik. 52. un 75. p. pamata, prasītājs nav atzīstams par
kopkreditoru. Prasītājs V. gan nav veksela turētājs veks. lik.
23. p. nozīmē, jo veksclis uz viņu nav pārgājis pēc p\rvedcs,
bet gan tāc'ēļ, ka viņš vekseļa summu sarnaksājis J. krāj-aizdevu
s-bai. Sira apstāklim tomer konkrētā gadījumā nav nozīmes
no veks. lik. 72. panta vicdokļa. Gadījuinā, ja — kā šajā Iietā
— prasība celta pret vekseldevēju, tad ar 12. pantcā lietoto
vārdu „vekseļa turētājs" saprotams nevis tikai veksela turētājs 23. p. nozimē, bet, piem., arī pārvedējs, kas vekseli samāksājis (sk. Nolken, vcks. lik. komment. 4. izd., 187. Ip„ 2. tcze
pie 72. р.). Tādēļ konkrētā gadījumā veks. lik. 72. p. ir piemērojams. Sūdzētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sīīdzībā, ka
viņš devis Jānim K. draudzības žiro, ко zinājusi arī vekscļturētāja, nemaz nav apspriežami Senātā, jo šos paskaidrojumus viņš dod pirmo reizi savā kasācijas sīīdzībā (Sen. CKD
spr. 1920. g., Nr. 56).
(Son. CKD kopsfdcs 1937. g, 21. janv. spr. Nr. 12, Vītiija pr. Korni.)
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36.
Preteji kasācijas sūdzlbas iesnicdzēja paskaidrojumiem,
Tiesu paiAta pareizi nav atzinusi iesniegtā līguma norakstu par
procespapīru, jo minētais līguma noraksts no paša sūk'ima icsniegts kā pierādījums orīģināllīguma vietā (sal. Sen. CKD
24/369). Šāds līguma noraksts, saskaņā ar rīk. par zīmognodevu 36. un 37. p. noteikumiem, bija jāapmaksā ar zīmognodevu
tāpat, kā orīģināls. Ja uz līguma noraksta viena kontrahenta
K. pilnvarnieks bija apliecinājis, ka līgumu parakstījis arī sūdzētājs, tad tiesa varēja rēķināties vienīgi ar šo apliecinājumu,
kamēr tādu sūdzētājs ncbija apgāzis. Ja sūdzētājs atrada, ka
viņš līguma orīģinālu nav parakstījis, tad viyam vajadzēja izlietot CPN 529. p. noteikumus un praslt, lai prasītājs icsniedz
dokumenta orīginālu, bet tiesa nevarēja rēķināties ar sūdzētāja kailiem apgalvojumiem, ka viņš līguma orīģinālu nav parakstījis.
(1936. g. 18. dec. spr. Nr. 1180, Klota pr. I. pr. a. s. „Rīgas tirgotāju
banka" un c.)

100.
Lfidzējs pie lūguma par sprieduma jaunu caurlūkošanu
icsniedzis 17 kvītes, kas nav tikušas apmaksātas ar zīmognodcvu izdošanas laikā. Senāts, rīkojoties kā augstākā kasācijas instance, lēmumu par zīmogsodu netaisa, bet uzraudzības
kārtībā uzdod zemākai instancei apspriest jautājumu par to,
vai akts vai dokumcnts apmaksāts ar attiecīgo zīmognodevu un
taisīt par to atticclgo lēmumu. Scnāts tā rīkojas arī tad, kad
Senāts, izspriežot lūgumu par spricduma jaunu caurlukošanu
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pēc CPN 908. p. atceļ 2. instances spriedumu un nodod lietu
2. instancei izspriešanai no jauna (Sen. apvicnotās sapulces
1936. g. 9. decembra Jēmums lietā Nr. 2). Tāpēc minētās 17
kvltcs nododamas Tiesu palātai attiecīgai rīcībai, bet līīdzējam
ar savu lūgumu par kvīšu orīģinālu izsniegšanu vii.iam atpakaj
jāgriežas pie Tiesu palātas. Tiesu palātai minctās kvītes jāizsniedz līīdzēj'am atpakaļ tikai ievērojot Rīkojuma par zīmog'
nodevu 3., 92., 108, p. noteikumus.
(1937. g. 6. apr. spr. Nr. 1725, Lūkins pr. 1. pr. Balodi.)
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Noteikumi par naudn.
(Lkr. 22/145.).
Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka prasība atraidāma arī
uz atbildētāja pilnvarnieka 1935. g. 6. aprīļa paskaidrojuma otrā
pkta norādītā apsvērumu paijiata. Šai paskaidrojumā atbildētājs nostājas uz tā viedokla, ka gadljumā, ja pirkšanas cena
vai tās daļa noteikta dolaros, tad uz šādu darījumu bīitu atticcināma Notcikumu par naudu (Lkr. 22,145) 10. panta 1. piczīme,
pēc kuvas norēķināšanās kontrahcntu starpā būtu izdarāma
pēc darījmna slēgšanas dienas kursa. Ja nu pirkšanas ссиа
noteikta latos (kā-to konstatējusi Tiesu palāta), bet nostādīta
atkarībā no dalara kursa maksāšanas termiņos, tad tas pēc
būtības ir tas pats, jo efekts ir tāds pats, kads tas būtu, ja pirkšanas cena bīītu noteikta tikai dolaros. Tādēļ šāda klauzula
būtu uzskatāma kā mēģinājums apiet minētos noteikumus par
naudu (kuvicm ir saistošu normu raksturs) un līdz ar to vii.ia
būtu uzskatāma par ncesošu. Šācls viedoklis atzīstams par
pareizu un prasītāja to pat nemēģina atspēkot savā kasācijas
sfidzībā. Tādēļ Ticsu palāta varēja nākt pie sava gala slēdziena, ka prasītājai nav nekāda pamata līgumā uz 1933. g.
1. dcccmbri paredzētā maksājuma Ls 3000,— vietā piedāvāt
atbildētājam tikai Ls 2004,— (pēc dolara kursa parāda samaksas dienā) un ka tādēl prasība atraidāma.
(1936. g. 1". deeembfa spr. Nr. 1141, Laudams pr. 1. pr. Zasn.)
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1924. g. 2. okt. noteikumi par zemes ierīcību.

(Lkr. 157.).
Tiesu palāta uz viuas spriedumā aprādīto datu pamata noraidījusi Rafaila, Mikeļa un Marijas K. prasību, atrodot: 1) ka
prasītāji Jīidzot atzlt viņiem ī p a š u m a t i e s ī b a s uz „A."
mājām," 2) ka savas tiesības prasītāji pamatojot uz savara raantošanas tiesībām pec viņu mir. tēva Franča K., norādot, ka pateicoties zemes ierīcības iestāžu maldinošai rīcībai rninētā
jaunsaimniecība piešk'irta atbildētājam kā šo niāju ilggadīga
nomnieka Franča K. vienfgam mantiniekam, vienam pašam,
kurpretim viņiem biju.šas tādas pašas tiesības uz minētas zemes pieškiršanu, kā atbildetājara; 3) ka prasītāju tēvam neesot
bijušas nekādas I i e t i s к a s t i e s i b a s uz Šīm mājāni,
bet tikai agx. ref. lik. II. d. 44. p. (in fine) paredzēta priekšrocība, kā ilgģadjgam šās zemcs Iietotājam; 4) ka uz prasītājiem kā teva mantiniekiem līdz ar atbildētāju gan esot pārgājusi tēva pricksrocība uz runā eso.šās mājas pie.sķirsanu, bet
šī priekšrocība pati par sevi ncdodot prasftājiem nekādas lietiskas tiesības uz strīdus mājām un nekādu pamatu lūgt vijui
īpašuraa tiesību atzīšanu uz tām; un 5) ka miņētā prasītāju
priekšrocība atzīstama par publisku tiesību, kas realizejama
vienīgi caur atiecīgām zemes ierīcības resp. administrātīvām
iestādēm. Prasītāju kasācijas sūdzība nepeina ievērības. Tiesu
palāta konstatējusi, un prasītāji to arl neapstrīd, ka atbildētājam jaunsaimniecība, „A." mājas, piešķirta ho Valsts zemcs
fonda ar Centrālās zeines ierīcības komitejas lēmumu, kura
rīkojusies šajā ziņā savas kompetences robežās (agr. ref. lik.
IV. d. 1., (S. р.). Centrālās komitējas lēmumus var pārsūdzēt
tikai Senāta admim'strātīvam de-tam kasācijas kārtībā. Sasknņā. ar Hkflraā par nekustamti īpašumu korroborēšanu sakarā
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ar agrārās reformas likumu (Lkr. 1923. g. — 41) 5. pantu, no
zemes fonda piešķirtos nekustamos īpašumus ieraksta zemes
grāmatās, pamatojoties uz līgumiem, kttfus Zemkopības ministrija noslēdz ar šo īpašumu ieguvējiem. Celot savu prasību
par viņu īpašuma tieslbu atzīšanu uz nekustamu mantu, kas
piešķirta atbildētājam ar zemes ierīcības komitejas lēmumu un
kas korroborēta uz atbildētāja vārda uz minētā līguma pamata,
kuru atbildētājs slēdzis ar Zemkopības ministriju, — prasītājiem, vispirms, bija jārūpējas par šā līguma, kā arī zemes ierlcības komitejas attiecīgā lēmuma atspēkošanu un atcclšanu.
Bet celt prasību par Ipašuma tiesībāra uz minēto māju, kura
nekad nepiederēja nedz prasītājiem, nedz viņu tevam, — prasītāji uz Latg. CL 420. p. nekādā ziņā nevarēja, sevišķi ņēmot
vērā, ka minētā māja korroborēta uz atbildētāja vārda uz zemes ierīclbas komitejas lēmuma un uz llguma pamata, kuru
atbildētājs slēdzis ar Zemkopības ministriju, un kācli lēmums
un līgums līdz šim nav atspēkoti un nav atcelti. Tas apstāklis
vien, ka atbildētājs, griežoties pie zemes ierīcības komitcjas,
pielaidis neparcizību, apslēpjot, ka bez viņa vēl ir citi tēva
(ilggadīgā lietotāja) mantinieki, kufiem picdcr arī agr. ref. lik.
II. d. 44. p. paredzētā priekšrocība, — varēja būt par pamatu
zemes iericības komitejas lemuma atcelšanai vai grozīšauai,
be't kamēr tas nav noticis un šis lēmums nav atcelts, prasītājicm ncpioder tieslbas praslt kādas l i e t i s k a s t i e s l b a s
nz nekustamo mantu, kas — pareizi vai nepareizi — tomer
korroborēta uz atbildētāja vārda. Ar to atkrīt visi prasītāju
kasācijas sūdzībā minētie paskaidrojumi, kuros viņi apstiid
Tiesu palātas spricdumu pēc būtības. Fretēji prasltāju iebildumam viņu kasācijas sūdzībā 1. pktā, Noteikumu par zemes
ierlcību (Lkr. 1924. g. — 157) 5. р., kaut gan paredz iespēju
celt prasību par īpašuma tiesībām vispārējās tiesu iestādēs,
aizrādot, ka šāda praslba neaptur zemes ierīcības darbus —
tomēr te vispār domā par īpašuma prasību uz CL 897. un sek.
pantu un Latg. CL 420. p. pamata, kur tā ir vispār iespējama,
bct ar to nemaz nav sankcionēta iespēja celt Ipašuma prasību
tādām pcrsonām, kas nekad nebija īpašnieki im kurām īpašuma ticsības nepieder. Šie noteikumi par zemes ierlcību konkrētā gadījumā vispār nav piemērojami arī tādēļ, ka šajā lietā
uav runas par zemes i e r ī с ī b u, bet par tās p i e š ķ i r -

1924. g. 2. okt. DOteikumi
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par zemes ierlclbu
š a n u. Nākot pie slēdziena. ka nedz prasītājiem, ncdz viļju
mantojuma devējam nckādas Jietiskas tiesības uz „A." majām
nav piederējušas, Tiesu palāta varēja neapsvērt iietu pēc
būtības.
(1937. g. 26. febr. spr. Nr. 161, Kovaļevsku pr. I. pr. Kovajevski.)
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izspiesta
dāvana 362.
275, tiosu ic. 555, liesn ie. nepieizstāšanās
no zTērinātas advokātūrafl
krīt 278. valsts ie. 229.
395. _
ievešana valdīšanā 390.
iztulkošana, līguma i. oav pārbauilggadīgais lietotājs 444.
dāma kasācijas kārtib'ā 249.
ijgmns, alimentācijas 568.
unmobiļa novērtējums 339.
indcbili condictio 294.
J.
indosants 235, 529. 552, 434, 456, i.
nave 329,
Jauns apstāklis 259. 243. j . lietas
inerosācijas lūgums 361, pants par
caurskatišana 355, j . pierādljums
hipolēkas i. 560.
259, spriediuna j. caurlūkošana 240.
in pejus reformatio 310.
faunsaimniecība 444.
in solutum 366.
judicata res 368.
intervencijas prasība 286, 373, 408.
juridiskās attiecibas 257. j . persona
īpaša komisija 27S.
506, atklāla sabiodrība nav j . perīpašnieks, agrākais 569, fi'nnas ī. 305.
sona 264, j . persona vax būt par
īpašuma iiosības 34J. ī. prasiba 445,
aģentu 424.
I. tiesībaa uz akcijām 429.
juriskonsults 279.
ĪVL'S līgiuns 589, I. līguma atcelšana
298. I. līguma uzteikšana 298, ī. jiistus liiuliis 210.
maksas aormešana 571. I. naada
389, I. naudas apmērs 226, arests
K.
uz ī. nandu 315. deponēta ī. nauda 225, nosolītāja tiesības u/ ī. Kaitējums 320.
naudu 590. paaugstināta 1. 298, kapteinis 430.
prasiba par ī. maksas normēsanu kārtība, apellācijas 5ii. kasacijas k.
pārbaudama līguma foridiska kva299.
lifikācija 248. konkursa k-ā 266,
īrnieka izlikšana 298.
pārsūdzibas k. 554. praslbas k. 416.
istaba, apspriedes 508.
sadalīšanas k. 251, uzaiciū&šanas
īsts kreditors 295, 519.
k. 456. uzraudzības k. 555.
izdevumi, greznuma 371, i. kopsumma 522, noraidijums par tiesas i. kasācijas kārtībā пат pārbaudāms
QodrošiiHl.šanu 245. tiesāšanas i.
245, 249. 249. 274. 285, 292, 312. 313, *
313, liansporta i. 352.
519, 329. 555. 337, 542, 546, 575, 575,
izglīttbas ministrs 548.
376. 377, 389, 390, 594, 422, 424. 451,
izkrāpšana, veksela 457.
k. kartība pārbaudāma līguma ju-

cidiska kvalifikācija 24s. k. kartlbā pārsudzams lēmums par termin;i atjaiinošaiiu 311, k. tiesa 355.
kauzāls sakars 564.
ķermeniska manta 212.
ķila 373, rokas ķ. aēmējs 428, k. tieSības 288, 359.
klaušas 265.
klauzula 532, ledus kl. 43o.
U )llektīvais darha līgums 2M, 422.
komisija, īpaša 278, peosijas k. 15mtims 546, rcvīzjjas k. 221. 22~. zemes grāmatu atjaunošanas k. lēmunis 257, 258.
komisijas līgums 215, k. nauda 215.
koinpt'tencc, administrātīvas Lestādes
279, tiesas k. 278.
kondemnacijas prasība 366, 398.
kondikcijas prasība 376, k. prasījuras 215, 217,
koakurence kreditoru 519, negodīgas
k. apkarošana 275, k. tiesības 273.
konkurss, ārpus k. 266, k. ierosināšanas laiks 264. k. kārtībā 266, k.
masa 266, 418.
konstitutlva nozīme, lēnuima 276.
kontrole, eksportsviesta 544.
kopīpašnieks 294.
kopīpašuma dalīšanas lieta 287.
kopkreditors 440.
kopsunuua, izdevuinu 522. kreditoru prasījumu k. 255.
korroborācija 409.
kredits 555, kr. atklāšanas līgums
554, 426, kr. iestādes kreditors 278.
kreditors 25i, 416, bipotēkarisks kr.
,418, īsts kr. 295, 319, кг. konkurcnce 519, kreditiestādes fcr. 27S, kr.
prasījumu kopsumma 255, ķr. pretenzijas 416, kr. sapulces kvoiums
255, кг. solidārās attiecības 575.
krimināltiesas spriedums 241. 564.
kuģa iekraušanas darbi 550, k. icsal' šana 450.
knkulis 562.
kumulātīva atbildība 255.
kurss, darījuma slēgšanas k. 566, 445.
Kurzemes zemnieka testaments 569.
kvalificēts balsu vairākiims 256.
kvalifikācija, līļi'iinia 407. Līguma jur i d i s k a k v . pārbaudāma kasācijas
kārtībā 24S.
kvlts. viltota 240.
kvorums 222, krcditoru sapulces kv.
255.
L.
Laba ticība 209.

labprātīga atsavināšana 558.
laika apstākp 550, konkursa ierosināsanas 1. 264. aoteikts darba I.
42j, 425, prasības celšanas 1. 414.
laiiku mājas 286,
laulāto maņtas kopība 579, I. trūcīgltms 593, 594, 1. vaina 514.
laulībā dziinšana 255, 1. pārkāpšana
ai testātoru 569 1. pastavēšana
255, 1. šķiršana 514.
ļauns aodoms 428.
ļaunprātlba 275, likums aeaizsarga
1. 276.
ļaunpratīga atstašana 514, I. preču
aozlmes reģistcācija 274.
ledus klauzula 450.
legālizācija, akta 277.
legis cessio 214-.
legitimācija, akcionāru 22 i.
lēmiuns, adjudikācijas 515, 409, 415.
ad. 1. pārsfidzē.SHiia 247, atjannušanas 1. 507, blakus I. pārsūdzēšana 247. 1. doklarātlva nozīme 276,
i'inauču ministra I. 278, 1. koiistitutīva no/.īme 276. miertiesiu'ša I.
jautājumā par mazturlbu 308; 1.
par izsoles sekām 249, I. par termiiļa atjaiinošanu parsūdzams kasacijas kārtībā 311, pensijas k. lēmums 546, pilnās sapulces 1. 268,
270, prekhizijas I. 276. tiesas I. noraksts'358, zemes grāmatu atjaunošanas komisijas 1. 257, 258.
līdzīpašnieks 293.
līdzmantinieks 387.
liecības, liecinieku 544, 599, 1. neobjektīviiSte 309, netieamas 1. 599, 1.
par ģimenes'tiesībām 598.
liecinieks 291, 1. atstatišana 5io, 1. atteikšanās 110 lieclbas došanas 598,
1. liecības 544, 599, I. liecību neobjektīvitāte 509. 1. nopratināšana
259. l.-radinii'ki 509. 599. 1. ticamība 510.
licta. aizbildnības 250,
apliecība,
SVCŠII 1, vešanai 252. I. atlikšana
238, 1. gaitas apturēšana 401, kopīpašuma dalīšanas 1. 287. mantojuma dallšanas 1. 287. muitas nodnkļu pifd/ii.ms 1, 545. 1. tiesības u/. nekustamu mantu 409.
lietiskas tiesības 575. 445.
lietotājs, ilggadīgais 444.
līgnms 289, abpusējais I. 289, aģentūras I. 424, ,aizpārdošanas 1. 547.
akreditīvl. 425. apdrošinājiinia 1.
216. atsevišks I. 351, brlva 1. darbi-
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nieks 302. čaiterl. 350. 430, darbuzijēmuraa 1. 291, 571, dāvinasanas
1. 378, divpusīgs 365, I. grāmatiņa
281, Ircs I. 389, īres J. atcelšana
298, īres 1. uztcikšana 298, 1. izpildīšanas vieta 565, 1. iztulkošana
nav pārbaudāma kasācijas kārtībā
249, I. juridiska kvalifikacija pārbaudāma kas.ļcijas kārtībā 248,
kollcktīvais darba līgums 281, 422,
komisijas 1. 215, kredilatklāšanas 1.
354, 426, i. kvalifikācija 407, miera
1. par alimentit'm 592, nomas J.
550, 1. noraksts 550, 441, ]. par alimentācijas pienakumiem 591, piejiākums parakstit 1. 541, pirkuma
1. 502. 551, 354, 410, pirkuma J.
projckts 541, I. rakstiskā forma
291, I. sods 550, spedicijas 1. 552, 1.
uztcikšana 281, 548.
likums neaizsargā ļaunprīitību 276, 1.
prasības celšanas laikā 283.
likumīga vara 292.
likumi.skais novērtējuins, maritas 539.
Jistc, prt'zences 221.
locekli, cietušā ģimenes I. 280.
līigimm datums 508, ingrosācijas I.
561. ]. par liofas jaunu caurskatīšanu 355, 1. par tenniņa atjauno-

šanu 311. I. zemes grāmatu noda[as prickŠnickam 361.
M.

Mājas, lanku 2S6.
maksa. īres ш. nornu'šana 371.
maksāšanas tormiņš, nodokļu 357,
m. vieta 365.

maksātnespēja, tifdznieciskā 263.
maksafnesp?jīg.s parādnieks tirdzniecībā 263, 545.
mandāts 255.
marita, aprakstīta 408, aprakstltas m.
vērtība 521. atlīdziba par aprakstītas m. g'labā-šami 521, 407, m.
bezatlīdzības pārejas nodeva 350.
kiTmoniska Ш. 212, laulāto m. koplba 579, m. likumiskais jiovēiicjimis 559, nekustama m. 266, parādnioka m. 411. sievaH atsevi.sķa
m. 285.

mantinieks 211, 256, prombūtnē esošais m. 209.
mantojiuna atklāŠanas 209, 587, m.
dallsaaas lieta 28", m. atraušana
569, m. nodoklis 540, 558, m. vēitība 557.
masa, konkursa 266, 418.

—

māte 567.
mazhuības apliecība 508, m. tiesības
567.^ 594.
menesa alga 525.
motrikas grāmatas 255.
metus exceptio 570.
miera izlīgmns 255, m. līgums par
alimentiem 592.
iruertiesa 228.
mierticsnc.ša lēraums jautājumā par
mazturību 308, m. pienākums 504.
minislrs, finant-u m. lēinums 278, ižglītības m. 548, tautas labklājības.
m. rīJkojums 282.
mirušais, alzīsana par mirušo 209.
mixta culpa 545.
mortifikācija 456.
muilas apliecība 544, m. deklarants
422, m. nodokļu piedziņas lieta
545, m. pāvkāpums 545, m. sods
545, m. uzraudzība 544.
mutiskā vienošanās 587.
niuža pensija 346.

N.
Nabadzība 369.
ngkāmss prasfbas
nodrošinūšana
244.
nauda, biedra papildu daļu n. 268,
daļu л. 268. deponēta n. 416, drošlbas n. 254, 248, īres n. 589, rokas
n. 588, n. sadališana 518, 560, 406,
415, soda n. 545.
nāve, indosanta 529.
nav pārbaudāms kasācijas kārtībā
245, 249, 249, 274, 285. 292. 512,315,
519, 529, 555, 557, 542. 546, 373,
575, 576, 577. 589, 590. 594. 422, 424,
451.
neapstrīdainlbas raksturs 501, 359.

aeatkarība, dienestpersonii 362.
neat|aufa darblba 212.

neesoša izsole 517.
ncgātlva fakta pierādīšana 238.
negodigas konkurencos apkajošana
273.

negotiorum g'estoi 2! 6.

nekustanm manta 266, n. m. nodoklis
263, 265, n. m. paliiiē.šaim 245.
nelaimes gadījuins 345.
nelikumīea darbība 216. п. п о п и т
572, valdes n. fīcība 269. 271
nenoskaitlrotie apstākļi 504.
neooteikta summa 551.
nenotiku.ša izsole 409, n. i. sekas 245.
neobjcktlvilalc, Jiccibu 509.
nepareizības izsoles noturešanā 318.
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nepareiza rīclba. tiesn izpildītāja
317.
nepieciešamie atbildētSji 302, n. reninnti 571, 376.
ūepiekrīt tiesu iestādēm 278.
nepietiekošs pihivanijums 31)3.
oetaisna iedzīvošanās 213. 214, 217,
376.
netieamas lieclbas 399.
netirgotājs 400.
netizmanība 364.
nodeva, atsavināšanas 339, 341, n.
pilsētai par labu 295, п. но ieķīlāšanas aktiem 295, i. ло parāda ак
тами 295.
uodokln departamenta pattu speja
345, n. maksāšanas termiņš 337,
mauiojiiiiia n. 540. 55S, muitas n.
picdziņas liefa 545, nokustamas
manlas n. 265, 265, n. parāds 409,
u. tiršais īnaksātājs 501.
nodoms, Jauns 428.
nodrpšinājums 246. 288.
Dodmšināšana icpriekšūja 244, nīīkamas prasības n. 244, praslbas n.
319.
noguldījums 285.
noilgums 255, 273,345, 439, prasības
n. 355, n. tecējuma apturēšaaa
454, 459, vckseļii. 454. viisstundu
atlldzības praslbas n. 261.
nokavējums 225.
nolaidība, rupja 428.
noliklava 55t.
nomas līgums 550.
nopratināšana, liecinicka 259.
noraidijums 245, n. par piekritību
245. n. par tiesas izdevumvl nodrošināšanu 245.
aoraksts, līguma 550, 441, tiesas lēmuma n. 558.
normfda alga 259.
noinif'sana. īres makšaš 571. prasība
par ī. m. n. 226, 299.
noruna, aelikumīga 572,
nosacījums, tzlīgnma, rezolūtīva n.
256, rezolutlvs n. 572, 410, suspensīvs ii. 372.
nosolītājs 409, n. tieslbas uz īres naudll 590.
notārs 254. 295.
noteikts durba laiks 422. 425.
notfikuiui. apdrdšinājuma 2is. blakus n. 331, vispārējic apdrošināšanus n. 217, 535.
novērtējums, apdrošinājuma 262. immobila n. 559. mantas liknmiskais
n. 559.

noziedzīgais nodarijums, pagasttiesas prickšsēdētāja 227.
nozīme, preču 275, pr. n. ļaunpratīga
reģistrācija 274, pr. n. tiesības 274,
pr. n. tiesība pāreja 277.
nozudušais vekselis 456.

O.
Objekts, izpildijuma 289.
obligācija 554, 414, blanko cedēta o.
537, 373, fiktīva o. 320, otra 0.245,
pirmā o. 245.
oferte 412.
Ogre 579.
«on call» reķins 574.
onus probandi 256, 237.
operācija, tirdznieciska 264.
orderpaplrs 438.
organizācija, daibinieku 281.
orīģināls, dokumcnta 441.
osta 430.
otra izsole, 317, o. obligācija 245.
P.
Paaugstināta īre 298.
padome, pagasta 228.
pagaidu darbinieks 324, p. pensija
346, p. valdītajs 293.
pagasta padome 228, p. pašvaldība
228. p. pašvaldības atbildība 228,
p. tiesa 227, p. tiesas l'unkcijas 230,
p. tiesas priekšsēdētāja noziedzīgais nodarījums 227, paraailīgums
351, p. praslbas 314, piasības aktlvais p. 237, prasības paslvais p.
237, valdīšanas p. 287.
pants 359, p. par hipotēkas ingrosāciju 360.
papildu atlīdzība 259, p. daļu nauda
268.
parads 265, p. atmaksa 288, hipotēkarisko p. atskaitīšana 357, nodeva
no p. akticm 295, nodokļu p. 409,
p, raksts 366, p. samaksa 295, p.
p. saraksts 278, svešs p. 213.
parādnioks, maksātnespējigs p. tirdzniecībā 263, 345, p. manta 411,
valsts p. 545.
paraksts, vekseļdevēja 2S3.
parakstīt, pienākums p. llgumu 541.
paraša 531, 387.
pāxbaudāms nav kasācijas kārtībā
245, 249. 249, 274, 285, 292. 512, 515,
519, 529. 555, 557, 342. 346. 375, 575,
576, 577, 589, 590, 594, 422, 424, 451.
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pārbrauktuve 542.
paredzamais šķerslis 5SS.
pāreja. bezatlīdzības p. nodera 559,
preču nozīmes tiesību p. 277.
pārkāpuins, muitas 545.
pārsūdzēšana, adjudikācrjas Штата
2-1-7, р. blakus lēmuma 247.
pāisūdzības ķārtība 554. p. termiņa
atjaunošana 50".
partu spēja 306, oodokju departamenta p .sp. 545.
pārvaldīšiinas tiesības, vīra 2S5.
pasīvais prasības paniats 257.
pasludināšana, rezolūcijas 507.
pastfivēŠana, laulības 255.
pasūlījums 291.
pašvaldlbas amatpersona 229, 550, p.
iestāde 22", pagasta p. 228.
patēva alimentācijas pienākums 595.
paturēlana, nekustamas mantas 245,
p. tiesības 5)6, 411, p. ticsības var
cedēt 516.
paturētajs 409.
pavēste, izpildu 255, 250, 529.
pēcindosaments 555.
peļņa, Hra 269.
pensija, cietušā bērnu p. 280, p. koraisijas lēminns 546, raūža p. 546,
pagaidu p. 546,
persona, atklāta sabiedrība nav juri»
diskā p. 264, ieiūferesēto p. aicināšana az tiesas sēdi 250, leinteresēto p. sfldzlbas 278. juridiska p. 506,
juridiska p. var bnt par aģentu
424, īi/.ficibas p. 422, veksejatbildīga p. 255, 276.
petituma grozījums 509.
piedalīlasās punsapulcē 219, p. tiesības 224.
piedāvūjums 298.
piedziņas atzīme 557, muitas nodoklu p. Jicta 545, p. vēršana 255.
piedzinejs 408, p. juridiskā dzīvcs
vjefa 250.
piedzišana, aktu iesniegšana p. 296.
piekritība, noraidījums par p. 245,
vispārēja p. 299.
pienākums, dzelzceļa ekskulpācijas
p. 542. miertiesneša p. 504, p. parakstii līgumu 541.
pierādāmie apstākjj 504.
pierSdijums, akta izslēgšana ao p.
skaita 242. fauns p. 259, tirdzniecības grāmafas kā p. 400.
pierādīšanas dokuments 550. ierunas
p, 257. neggāttvs fakta p, 238, samaksas pēc izpildu raksta p. 599,
p. smagums 256. 257.

piesavināšanās 227.
piesitums 4io.
piespiedu izpildīšanas kārtlbā re/olūcija 456.
pieteikimis, patiirēšanas tiesību 516.
pieteikšana, prasījuma p. proklamas
laika 256. izpildlšaoas p. 250.
pilnsapiiJcc. akcionām 219, balsošana p-ē 2 i 9, balsstiesības p-ē 428,
ļ). fēmums 26S'. 270, piedalīšanās
p-ē 219.

piluvara 255, 422, p. apellācijas sīidzības iesniegšanai 505.
piJnrarnieks, vekseļtiesisks 528.
prlnvaronims 42s, nepietiekols p. 503,
p. trūkums 505,
pifsēta, nodeva p. par labu 295. p.
tiesības 579.
pirkoma села dolaros 445, p. līgums
502, 551, 554, 410, p. Ifguma

pro-

jekts 541, pirmā obligācija 245. p.
spriedums 508.
plāns, dalīšanas 251.
polise 218, 261.
posesora prasība 295, 295.

possidendi animus 212.
praecarium. 578.
piaktizešanas tiesības 252,
prasības aktivais pamais 257, alimentu pr. 514. 59i. pr. atzīšana
400, alzīšiina pr. 598, pr. cejā 360,

pr. celšanas laiks 414, pr. celšanas
laika liknrai 285, imervoncijas pr.
286, 575, 408, īpašuma pr. 445. pr.
kārtība 5i6. kondemnācijas pr.
566, 398, kondikcijas pr. 576, нака
лы- pr. nodrošināšana 244. рг. поdro.šiniišana 519, pr. noilgums 555,
pr. pamats 514, pr. par darījuma
aiudlčšanu 370, pr. par fres maksas
Dormēšanu 226, 299. pr. par traucē(a valdījuma atjaunošanu 292. 295.
pr. pasīvais pamats 257. posesora
pr. 295, 295. prejudieiāla pr, 565,
598, pr. priekšlaiclba 295. regresa
pr. 215, 216, 294. и zi и га рг. раг раgājuio Jaiku 393, vnlsts bezstrīdus
pr. 265, vekseļtiesiska pr. 456, virsstondu atlīdzlbas pr. noilgums 261,
zaudējumu pr. 21o, 294. prasījums,
administrātlvas iestādes 259, eietuŠa pr. 217. darba algas pr. 418, pr.
dokuments 251, bipotēku blakus
pr, 415. kondikcijas pr. 2(5. 217,*
kreditoru pr, kopsumma 255, pr,
pieteikšana proklamas laikā 256.
pr. priekšmets 257. priekšrucību
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bauelošie рг. 518, pr. prioritāte 415,
suspenslvi nosacīts рг. 317. рг. tiesibas 289. 373. vekseļa pr. 552.
pratināšana, bērnu 399.
prece -74. pr. no/.īmc 273, pr. nozīnics ļaunprātīgā reģistrācija 274,
pr. nozlmes tļesības 274. pr. n. tie11 > 11 pāreja 277.

prejudiciāla prasība 365, 398.
preklūzīvs teriniņš 248, 274.
preklūzija 275. pr. lēmums 27').
prēmija 424.
pretenzija 412. 414. kreditoru pr. 416.
piozenees Iiste 221.

prezumcija pai labu vrīram 286.
priekšlaicība, prasības 295.
priekšmets, cesijas 375, ieilguma pr.
2ii, prasījuma pr. 257. vindikācijas pr. 211. prieksnieks, lūgums zemes g'rāmatu aodaļas pr. 361. sudzlba par zemes grāmatu aodaļas
pr. 257.
priekšrocību baudošie prasījumi 518,
hipotēkas pr. 560.
princips, godpratības 554.
prioritāte 36i, 419. prasījuma pr. 413.
privātadvokāts 23 i.
probandi onus 236, 237.
ptocenti 335, 574.
process, blakus 361. pr. papīrs 550,
441.
proiekts, piikmna līguma 341,
proklama, prasljuma pieteikšana pr.
laikā 256.
prokurindosaments 528.
prombūtnē esošā mantinieks 209,
promesošais, bez vēsts 209.
protesta akts 506, vekseļa pr. 529.
protestēts vrksclis 505.

publiskais dienests 302, p. ticamība
360, p. tiesibas 302.
]) u ī-s 3S7.

puses dzīves vieta 405.
Q.
Qurela deaegatae justitiae 24".
R.
Rabats 2i5.
radnieki-liecinieki 509, 599.
raksts, izpildn r. 456.
raksturs, neapstndamības З01, 559.
rambursbanka 426. r. darījums 425.
reālnasta 266.
reformatio in pējus 510.

—

teģistrācijas iestāde 275, preču no/Imos ļaunpiā!ī?ii r. 274.
legresa prasība 215, 216, 294. r. tieSības 216. 575.
rekvizlti, ieilguma 211.
remonti, atlīdzība par r. 590, dzīvok|a r. 577. nepieck'šamie r. 371,
576.
rentnieks 295.
ces jndicata 568, 406. r. nnivcisitas
211. r. extra comercium 558.
rcslitUcija 212.
reslurans 299.
:-rvi/ijas komisija 221. 22~.
rezolūcijas pasludinSJsana 507. r.
piespiedu izpildlšanas kārtībā 456.
rt-zolūtivs nosacljunis 572, 410: i/.lī-

guma r. n. 250.
rlcība, tiesu izpildltāja nepareiza r.
517.
rīkojums, tauias Iabklajības mioistra 282.
risks 291, 411, 42S, transporta r. 551.
robežas zemes 292.
rokas ķīlas nomC'js 428, r. nauda 588.
nipja aolaidība 428.
ifipniecības /Лин- 265.
S.
Sabiedrība, atklāta s. nav juridiska
persona 264. atklāta tirdznieclbas
s. 506, s. biedrs 306, tirdzniecības
s. kā aģents 424.
sadališanas kārtība 251. aaudas s.
318, 560, 406. 415.
saistības izpildišana 257.
sakars kauzāls 564.
samaksas, pēc izpildu raksta pierSdīšana 599. vekseļa s. termiņš434,
458.
sapulce, kreditoru s. kvorums 255,
pilnas s. lēmums 26s, 270.
saraksts, akcionāru 219. parādu s.
27S.
sargS 502: s. alga 521.
saturs, akta s. apgāšana 355, izlīgu111.1 s. 256.

savstarpējais apsolījums 290.
sekas, izsoles 589.
Senāta lēmums par zīmogsodu 555.
sepai'ātists e\ jufe crediti 418.
sievas atseTiŠķa manta 285. šķirta
в. 368.
sine cuusa 295.
skolu valdo 348.
skolotājs 548.

-
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sods, muitas 545, s. nauda 545, s.
par nepareizu atsauksrai 402.
solidārie atbildētāji 255, s. atbildība
vekseļparādnicku 255, s. attiecības
kreditoru 575.
spedīcijas līgums 552.
spcditors 552.
spēja,' darba 546, nodokju dcpartamenta partu sp. 345, partu sp. 506.
spēks, sprieduma 406, 407, veksēļa
sp. 285.
sprieduma atcclšana 515; dalīšanas
spr. 287, spr. janna caurlūkošana
240. Krimināltiesas spr. 241, 564,
pirraais spr. 508. spr. spēks 406.
407. _
strādnieks, dienas 524.
stiīds, viltojuma 241.
stundn atafgojums 526.
sūdzība, apellācijas 505, blakus S.
245, 246, 257, icinteresēto personu
s. 278. s. par zcmes grāmatu nodaļas prieksnieku 257.
sukcesija 552.
summa. apdrošinājiuua 262, 359, ncnoteikta s. 55i.
suspcnsīvs nosaeijnras 372, s. nosacīts prasījuins 517.
sveSti lietu vešanai aplieclba 252,
sv. parāds 215.
svēfdienas darbs 525.
svētku diena 525.
sviesia eksports 344.
svinaniā diena 525.
š.
Šķērsļis, 29 i. paredzamais šķ. 388.
šķiišana. Jaulības 314.
šlcirta sieva 368.
šofers 342.
štata darbinieks 302.
T.
Taiitas Iabklājības ministra rīkojums 282.
feipas, vcikala 299.
tcrmiijš. apellācijas 312. t. aijaunoSana 507, 311. 405. nodokļu niakSāšanas t. 557, preklūzīvs t. 248)
274. vekseļa samaksas t. 434, 438.
testāmeņts 209, 357, Kurzemes zemnieka t. 569.
testātors, laalibas pārkāpšafiā ar t.
569.
tēvs 567, t. atzīšanas 253.
ticība, laba 209.

-

ticamība, liccinioku 510. publiskā
t. 560.
tiesu hipotčka 558, ieinteresēto personu aicināšana uz t. sēdi 250, t.
iestādes 555, t. iestādēm nepiekrīt
278, f. izpildītāja 234, 515, 522, t.
i-jām utsauksmc 401, t. i. nepareiza
rīcība 517, kasācijas t. 355, t.
kompetence 278: t. iēniuma noraksts 558. noraidījums par t. izdevurau nodrošināšanu 245, pagasta t. 227.
tiesāšanas izdcvnmi 515.
tiesības. atdalīšanas 418, balsst. 220,
224. īpašuma t. 541. i. t. uz akcijāra 429, izsolē iogūlas t. var cedet 516, ķilu t. 388, 559, ķonkurences t. 275, liecības par ģimenes
t. 598, ļietu t. uz lu-kiistamu mantu
409, liefiskas t. 575, 445, mazturības t. 567, 594, patiiii'šanas t. 516,
411, piedalīšanāš t. 224. pilsetu t.
379, praktizēšanas t. 252. prasījuinu t. 289. 575, p i m i aozīmes t.
274, preču uozīmes t. pāreja 277,
pubhskas i. 502. regresa t. 216, 573,
vīra pārvaldīŠanaš t. 283, zemVs t,
581.
liesisks aizskārums 212.
tieslietu ministrijas atļauja iegūi nckustamu ipašumu 515, 316.
tiešais nodokļu maksātājs 501.
tīra pcļņa 269.
tirdznieclba, aiklāta t. sabiedriba
506, divpusīgs t. daiījuni.s 553. t.
grāmatas kfi pier&dījums
400,
kā pierādījums 400, maksāthespe;
jīgs parādjoieks t.-ā 263, 545, t. sabiedrība kā aģents 424, t. uzgemums 2ii, t. zīme 263.345.
(irdznieciskā maksātnespēja 263. t.
operācija 264, t. vārds 30b.
liigotajs 264, 555.
tituls, valdījuma 211. jiistus t. 210.
transportapdroSinSjums 532. 1. fiinkcija 555, t. izdevumi 552. t. rfcks
551.
trata 426.
trūeīgs 595, 594.
ti'ūkiims, ])ilnvai'nj(ima 505.
tuvāka uzraudzlba 22\
U.
Ugunšapdrošināšanas noteiknmi. vispārējie 217.
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i•• iiiisd/.ēsējs 526, u. grēks 261, u.
grčkā vainīgais 216.
uiivcrsālsukcesija 287.
miiversitas rerurn 211.
uirupe 408.
н/aieināšanas kārtlba 456.
uzdevums 291, 428.
u/likums 578.
uzņēmums 277, tirdzniccības u. 211.
uzrādīšana, akciju 221.
uzrādītāja, akcija 219, 42S.
ii/raudzība augstāka 227, u. kartlba
555, nmitas u. 544, tuvāka u. 228.
uztcikšana, ires līguma 298, llguma
u. 281,548.
uzticibas personas 422, u. vieta 526,
421, 425.
■uzturs bernara 591, u. prasība par
pagājušo laiku 595.
V.
Vaina 212, 291, 542, 588. laulāta v.
514.
vainīgais, ugunsgrēkā 216.
vairākunis. balsu' kvalificēts v. 255.
valdes aefikumīga rīcība 269, 271,
skolu v. 548.
valdījums 575, faktiskais v. 295, 295,
prāslba par traucētā v. atjaunošaii 11 292. 295. v. pro herede 209, v. tituls 211.
valdišana. ievešana v.-ā 590. v. paniiits 287,
valdītajs, pagaidu 295.
valsts bezstrīdus praslba 265. v. ieīrdnis 114 v. iestādi- 124 v. parādnieks 545.
ralūta 416, arzemju v. 566.
vara, likumīga 292.
vavds, lird/.uieciskais 506.
vecākie 569, v. alimentācija's pienākunis 591.
vi-ikals 211, ēdienu v. 259. v. telpas
299.
veksclis 255. 294, 554. 452, 433, v. atbildlga personā 255, 276, v. devējs
255, v. devēja paraksts 285, v. izkrāpšana 457, v. noilgums 454, y.
no/iidušais 456, v. parādnieku solidāra aibildība 255. v. prasījums
552. v. protests 505. 529, v. samakSaS lciinii;iš 4"i4. 438, V. spBks 285, v.

-

tiesiska aktīvleģitimācija 328, v,
tiesisks pilnvarnicks 528, v. tiesiska
prasība 456, v. turētājs 276, 294,
528, 440, zīmogmarku dzēšana uz
v. 504.
vērtība, aprakstītas mantas 521, dāvanas v. 562, nianlojuins v. 557.
vienošanās, mutiska 587.
viesu apkalpotājs 259.
viesaīca 299.
victa, adreses 352, darba v. 524, izpildīšanas v. 551, līguma izpildišanas v. 565, maksāšanas v. 565,
piodzinēja juridiska džīves v. 250,
puses d/.ives v. 405, uzticlbas v.
526, 421, 425.
viltojuma sirīds 241.
viltota kvīts 240.
viltus 215.
vindikācijas priekšmets 211.
vlra pārvaldlšanas tiesibas 2S5, preznmcija par labu v.-ām 286.
virsstundu atlīdzība 259. 524. v. atlīclzības praslbas noilgums 261.
nspārējie apdrošināšanas uoteikami
217, 555, v. piekritiba 299.
volnntaria cessio 218.
Z.

/aiidojurai 212, 295, 294, 520, 401. z.
atlidzība 542, z. praaība 216. 294.
zemcs grāraatas 557, 360. /.. gr. atjaunošanas koinisijas lēmums 257,
238. z. gr, nodaļas priekšniekam
lūgums 561, sūdzība par z. g-r. oodaļas priekšnieku 257. z. robežas
292,■/..tiesības 581.
zemnieks, Kurze'mes /.. testāments
569.

zi'inessmēlis 502.
zīme, rūpnieclbas 265, tirdznieclbas
/.. 265. 545.
zīmogmarku dzēšana uz vekseļa
504.
zīmogsdds, SeuātS 555. 441.
zvērināta advokātūra 545.
ž.
žirants 255.
žnrnāls. aprakstlšaaas 522.

XIII sēj. 4. — 6. burtfl.

Likumu rādītājs.
1931. g. 30. jfin. lik. par pcļŅci» '.!/.aēnramu
admiiiistiāciju (Lkr, 128).
11. — 432. 433.
AgrSr. īcf. lik.
II. da|a:
44. — 444, 445.
IV. daļa:
1. — 444.
8. - 444.

1916. g. 3. jūnija lik. par lo darījumu
amillēšann. kurus parādnieks nosledzis kreditoriem par ļaunu (C'P.\
VI. piel.).
1. -

320, 321.

[927. g. i. jfm. lik. par darbin.
apdrošinā.Šanu nelaimes un arodu
slimībn gadīj. (Lkr, 9i).
18. — 2so.
25. - 280.
112. - 346, 347.

Vācii 1901. g. 12. maija
apdro.š. lik. (Versicherungsvertragsgesetz)
67. - 218.
Lik. par sociālo
apgfidībn (Lkr. 28/73).
4. — 391.
I.ik. par
aiitoru tiesībām.
8. - 291.
Valsts
civīldienesta lik. (1953. g-. izdev.)
5. p. 2. ]). — 302.
III. - 302.
_Latgales _
Civillikumi (Кг. lik. кор. X. sēj.
I. d.)
420. — 445.
551. - 292, 293, 294.
574. — 294. 295.
695." — 291.
994. — 587.
1001. — 387.
1002. — 587.
1003. — 387.

1649. p. piez. -- 295, 296. 297.
1680. — 587. 580.
1705. - 237.
2158. p. I. piez. pielik. — 219 —
224.
2. - 224.
5. — 224.
4. — 224.
1954. g. 18. janv. pārgroz. Latgales
Civfllik. 1619. p. piezlmē — 296, 297.
Latviias
Civīllik.
VIII. - 579, 385.
VIJJ. p. piez. — 579.
X I I I . - 569.
XXXV — 277. 565. 566. 567.
XXXVI. - 277.
12. - 285.
15. _ 286. 41. _ 66. - 381.
58. — 381.
60. — 581.
:<t. _ 95. - 381.
79. — 379.
80. - 379.
83. — 582.
199. — 567, 56S.
200. — 591.
209. — 569.
540. — 211.
541. - 211.
550. — 374.
-.54. ■ V4.
625. - 212.
750. — 209.
755. - 412.
4 2 . — 210. 409. 410.
850. - 209. 210. 211. 212.
855. — 410.
869. — 410.
897. sek. — 445.
906. — 212.
921. — 457.
941. - 286. 287, 288.
••59. . 557.
1505. - 266.
1506. -

266.

1507. — 266.
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1521. — 266.
1557. — 358.
1412. — 559, 560.
1414. — 288.
1454. — 574.
1455. — 574.
U59. — 574.
466. — 574.
1479. — .428.
1480. — 428.
1485. — 428.
1486. — 288.
1710. — 1768. — 381.
1710. — 382.
1768. — 382.
1819. — 1854. — 581, 582.
1894. — 1917. — 382.
1958. — 1953. — 582.
2060. — 2064. — 582.
2060. — 2092. — 582.
2095. — 2104. — 381.
2095. — 582, 385.
2583. — 210.
2631. — 211.
2640. — 410.
2687. — 287.
2707. — 2717. — 582.
2725.
2729. - 382.
2851. — 569.
2907. — 289, 416.
2922. — 276, 371, 591.
2925. — 451.
2442. — 355.
2977. — 213.
2986.
3004. — 569. 570.
3004. — 404.
5016. р. piez, — 409.
5105. — 560.
5106. — 289.
3115. — 289.
— 57(1.
5116. — 570. 578.
-154. — 572.
5165. - 451.
3183. — 570, 571, 572.
5215. — 288, 289, 290. 556.
3284. — 212. 215, 216, 524.
3285. — 519.
3298. — 545.
'542. — 459, 440.
3344. — 572, 575.
3348. — 573.
3555. — 455.
3370. — 551.
3404.
373, 374.
3440.
342.
5441.
519. 545.

3444. — 215, 216.
5455. - 335.
5467. • 317.
517, 574, 575.
5468. - 375.
5474. - 290. 291.
5514. - 2S9.
5522. - 416, 417.
3593. - 592.
3651. - 459.
5668. - 574.
sek.
- 376.
"24. - 217.
3754. - 215, 214, 215, 575, 376,
5754. p. piez — 577.
3769.
37S.
3855. — 357.
357, 558.
3871.
412.
3944.
410.
3955.
557, 53S.
5964. -■410, 411.
4226. — 291.
. 4257. — 291.
4259. — 291.
4244. — 291.
4559. — 216, 217, 218.
4577. — 428.
4595. — 42N.
4595. — 428.
4494. — 577.
4497. — 578.
4501. — 578.
4505. !'• u n t u r p m . — 5 0 1 .

Vācu
Civīllik. (BGB.).

244. — 566. 567.
C i v l l p r o c e s a n o l i k . (1894. g. i z d
154. — 556.
C i v ī l p r o e e s a n o l i k . (1914. g. izd
189. — 405.
C i v ī l p r o c e s a n o l i k . (1952. g. i z d
1. (1.) — 301, 502, 416.
1. (1.) p . piez. — 598.
6. (4.) — 502, 503. 310.
10. (8.) — 241.
11. (9.) — 258.
12. (10.) — 258.
15. (11.) — 555.
25. (15.") — 255, 256.
37. <29-a). — 294.
60. (48.) — 505. 304.
101. (N0.) — 405.
102. (81.) — 256, 257.
\- ->258.
106. (82.1) — 50.
115. (85.) — 398.
181. (129.) — 299, 544.
19b. (142.) — 299. 394,452.
207. (150.) — 250.

-
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220. 1161.1) пи turpni. — 535, 450.
226. ИМ.1) — 504. 305.
251. (161.*, 1807.*) — 505. 506, 507.
255. (161.") — 506.
256. (161.8) — 456, 457.
259. (161.") — 511, 529, 556, 457.
256. (164.) — 405.
25S. (164.2) — 405.
260. (165.) — 262. (167.) - 405.
260. (165.) — 405.
265.'—* — 507. 508.
265.' — 507. 508.
265." — 307, 508.
265.* — 307.
266. (170.) - 403.
283. (186.) - 555.
284. (187.) — 555.
290. (195.) — 508.
505. (2007) — 50S.
544. (259.) - 247.
455. (551.) — 258, 259.
455. (552.) — 509.
436. (555.) — 259.
454. (366.) — 259.
460. (569.) — 509.
465. (571.) — 599.
497. (409.) — 599.
499. (411.) — 509. 310, 599, 400.
529. (441.) — 441.
-,-,2. (444.) - 400.
554. (466.") — 400.
568. (480.) — 400.
645. (555.) - 554.
646. (556.) - 651. (561.) - 241. 242.
653. (565.) — 240. 241. 242. 245.
654. (564.) - 241.
661. (571.) - 245. 247.
667. (576.) — 247.
675. (584.) — 247.
677. (586.) — 247.
678. (587.) - 245. 246. 247.
679. (588.) — 247.
6S2. (1824.) - 244. 245.
685. (1826.) — 244.
6S6. (1827.) - 244.
696. (596.) — 246. 247.
724. (651.) — 755. (640.) - 213.
724. (651.) — 416.
724 (655.) — 402.
729. (656) — 515. 416.
731. (658.) — 401. 402. 405.
755. (640.) — 215.
808. (706.) — 510.
816. (71i.) — 224. 25S.
832. (725.) — 25o.
870. 1759.) — 405. 4"4. 405.
8S5. (775.) — 310.

891. 1778.) — 895. (782,) — 405.
891. (778.) — 511, 312, 313.
895. (780.) — 405, 406.
896. (785.) — 245. 246. 247. 24S.
906. (792.) — 556.
907. ("95.) — 24S, 249, 555.
908. (794.) — 245. 355. 556. 404. 442.
922. (805.) — 245.
925. (808.) - 513.
92S. (811.) — 513.
948. (825.) — 508.
951. (828.) — 308.
1018. (S92.) — 541.
1019. (895.) — 212. 254. 315. JM,
406.
Ю20. (894.) — 457.
1021. (895.) — 254. 406, 407.
1059. 1952.) — 456.
1076. (945.) — 250. 251.
1078. (945.) — 250..
1124. (976.. 1845.) — 286.
1161. (1014.) — 249.
1167. 11020.) — 407, 408.
1205. i [060.1 — 408.
1222. (1078.) — 515, 416.
1501. (1156.*) — 246. 2 4 \
1302. (1157-a) — 517.
1507, (1874.)
315.
1515. (1879.) - 249. 250. 251,
1516. (1880.) — 245. 248. 251. 516,
517. 409.
15(7. (1171.*) - 246. 248, 409.
1520. (1881.) — 408. 409, 410, 411,
412.
1524. (1180.) - 517. 318.
1356. (1197.) — 361.
1557. (1215.-a) ■— 25 i. 252.
1358. (1890.) sek. — 1360.
1358. (1890.) — 518. 412. 413, 414,
413. 418.
1558. (1890.) 1. piez. — 415.
1596. p. pielik. (V. piel.)
12. (12.) — 419.
79. 18.1 — 260.
83. '22.1 — 417. 418. 419.
86. >25.) - 266.
97. (56.) — 265. 266.
105. (44.) — 255. 256.
106. (45.) — 256.
1407. '1292,1 - 250.
. 146S. (1548.) — 1475. (1555.) — 253.
146s. (1548.) - 255. 255, 254.
1475. Ц555.) - 255.
1565. (1947.) un t m p n i . - 210.
'
156". (J949.) — 2Ю.
1568. (1950.) — 2Ю.
1675. (2047.) sek. — 416. 417.
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1675.
1677.
415.
1679.
1682.

(2047.) — 415. 416, 417.
(1460.ao) — 16Г9. (1460.3s-a) —
(1460.ю-а) — 416.
(1460.») - 416, 417.

1696. (2065.) — 276.

1701. (2068.) — 2"6.
1702. (2(Ki4.i — 276. 561.

1718. (2087.) — 1724. (2095.) — 456.

VI. pielīk.

1. — 520, 521.
vĶcv 1422. g'. 24. marta lik. par
darba laiku (Lkr. 74.)
4. — 525.
8. — 524.
17. — 259. 260. 261. 524. 525. 526.
18. — 420, 421.
19. - 526. 527, 421, 422, 42".
21. — 527.
llfipn.
darba Hk. (Kr. lik. кор. XI. sēj. 2.
d., 1915. g. izd.). 105. — ^2'>.
198. — 525.
Noteik. par kollektīv.
darba līgumii. (Lkr. 27/175.1
1. — 281.
5. — 281.
Dzelzceļn lik. (Lkr. 27/127, 52:106).
97. — 542. 545.
150. — 545.
Dažādi
dzelzceļu nott'ikumi:
1925. g. K). scpt. taril's eksportpreču pārvadāšanai pa valsls d/elzceliem (V. V. 25/208.)
5. § — 544.
Tas pats no 1928. g. 8. marta ("V.
V. 65.)
8. § — 544.

1952. g. 15. jun. noieik. par apķīlātas mantas
glabāšanas atlīdzību (V. V. 155.)
5. — 521. 522.
6. — 522.
12. — 525.
1924. g. 2. oki. noteik. par zemes
ieiīcību (Lkr. 157.) — 444. 445. 446
5. — 445.
1924. g. 16. jūn. lik. par telpu
m (Lkr. 91.).
1. p. cc» pkts — 299.
24. — 575, 576.

27. — 589, 590.
52. p. 10. p. — 298. 299.
54. — 225. 226. 515, 517.

57. — 226. 299. 500. 571.
58. — 226.

59. — 572, 590.
1954. g. 7. sept. pargioz. lik. par
telpu
īri (Lkr. 251.) - 299, 500.
Lik. par iautas
izglītībn (Lkr. 54/200).
178. p. pioz. — 548.
1922. g. 17. maija lik. par
}zgndro.junuem, modeļu un preču
nozīmju aizsai'dzīlļas aplieclbu lin
patentu izdošanas kūvtības noteikumu grozīšana (Lkr. 100) — 274.
Noteikumi par negodīgās
konkurences
apkapošanu
(Lkr.
27/174)
1. — 275.
14. sek. — 275, 274.
Vācn 1909. g. 7. jim. lik. par ncgodlg'O
konkurenci (Gesetz segen den unlauīeren \Vetd3ewem) — 276.
Lik. par uekust. īpašumu
korroborēšiuiu sakarā ar agr. rcf.
lik. (Lkr. 25/41).
5. — 445.
Lik. par Lalvijas
kreditbanku (Lkr. 55/58).
16. — 19. — 278.
18. — 278, 279.
19. - 278, 279.
21. — 24. — 27s.
24. — 278.
26. — 28. — 278.

27. — 278, 279.
29. — 278, 279.
Kiiminalpi'oc. nolik.
55. — 564.
148. — 457.
216. — 221. — 564.
421. — 457.

789. — 457.
790. — 457.
1921. g. 1. t'ebr. lik. par
laullbu (Lkr. 59).
44. — 514.
56. — 591. 592, 595.
60. — 595, 594.
Tirdzii. un kuģnieclbas
llgums starp Latviju un Liclbritamju (Lkr. 25/95).
22. — 275.
1920. g. 18. marta lik. par vienīgo
maksāšanas līdzekli un agr. parādu
nokārtošanu (Lkr. 181.) — 289.

—
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Mnitas lik. (Кг. lik. кор. VI. sēj.)
1060. — 545.
1106. — 345.
1144. — 545.
1922. ģ. 10. aug. lik. par
naudu (Lkr. 146;)
10. — 566.
10. p. 1. piez. — 443.
Nodevu nolik. (Kr. lik. кор. V. scj.).
213. — 337, 338.
1914. g. 4. okt. īioteik. pai mantas
likura. novērtējunin.
nodcvn ņemšanai bezatlīd/ības pārejas gadījumā — 339.
2. — 359.
1954. g. lī\ aug. lik. pai' atsav.
nodevn (Lkr. 228.)
4. — 6. — 341.
16. — 541.
31. — 339. 441.
Nodokļu nolik. (1928. g. izd.)
46. — 501.
47. — 501.
108. — 266.
118. — 266.
119. — 266.
152. — 265.
1928. g. 2. jtttt. lik. par
nodokļu un neapstrīdamu naudas
suramu piedzīšanu (Lkr. 119.)
1. — 545.
JNotāriāta nolik.
11. — 234.
12. — 234.
62. _ 257, 258.
65. — 257. 258.
201. — 205. — 297.
201. — 295, 296.
202. ~ 295.
205. — 295.
255. — 276. — 559.
2,40. — 382, 585.
304. — 558, 559, 560.
516. — 559.
321. — 287. ^57. 358.
540. — 358. 359. 360.
341. — 559. 360.
348. _ 361.
549. — 560. 561.
550. — 561.
351. — 555. — 358.
565. — 561. .
1954. g. 12. sept. papild.
notar. nolik. 201. pants (Lkr. 240.) —
295, 296. 297.
Lik. par
pflgastū pašralcl. (Kkr. 22/1.190

—
15. p. «a> pkts — 228.
52. - 65. — 227.
52. - 227. .
58. — 227.
59. — 227.
Pagastticsu lik. (1924. g. izd.). — 227,
228. 229, 250.
11. — 228.
18. (16.) — 228.
19. (17.) — 228.
55. (45.) — 227.
54. (44.) — 228.
55. (45.) — 227.
37. (47.) — 228.
75. (242.) — 107. (275.) - 228.
Likuins par
pensijām. — 280.
1920. g. 2. janv. notoik. par
pilsētas tiesību pieškiršana AJūksnes
miestam (Lkr. pap. 26.) — 580.
1920. g. 10. jūn. noteik. par
pilsētas ticsibu pie&kiršanu Krustpils mieslam (Lkr. 71.) — 580.
1920. g. 2. nunta noteik. par
pilsēlas tiesību picšķiršanti Rīgas
jūrmalas miestiem (Lkr. pap. 4o.)
— 579, 580.
1920. g. I. janv. noteik. par
pilsētas ticsību piešķiršanu Riijienas
raiestam (Lkr. pap. 24.) — 580.
1920. g. 2. janv. itotoik. par
pilsētas (icsibii pieškiršanu Sniiltenes miestam (Lkr. pap. 25.) — 580.
1920. g. 22. rānv. noteik. par
pilsētas tiosību piešķir.šami Valkas
prickšpilsētam (Lkr. 252.) — 580.
Uk. par
pilsētu licsīliii piešķiršami 16 niiestiera (Lkr. 28-/59.) — 579.. 580.,
381., 382., 385.. 584.. 585., 586.
1. — 579., 580.. 385.
2. — 384.

3. - 584.
3. p. piez. — 384.
4. - 3S4.
5. — 584.
1922. g. 24. okt. aoteik. par
Rīgas pil.~. administr. robežām (Lkr.
216.) — 580.
1924. g. 20. febr. Iik. par
Rīgas pils. administr. robežāp (Lkr.
28.) — 3so.
Rūpnicc. holik. (Kr. lik. кор. XI. sej;
2. d.)
124. — 146. — 274.

131. — 275.
158. - 273.. 274.. 275.. 276.

г

—
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159. — 277.
142. — 273.

Lik. par
Slimo kasu u n to savienību p a i v a l žu darbibu izņēmunia stāvokļa laik ā (Lkr. 34./204.)
5. — 281., 282. .
1903. я.
Sodu lik.
149. — 362.
150. — 362.
231. — 343.
236. — 564.
568. — 364.
656. — 661. — 362.
658. — 362., 363.
662. — 362., 365.

1935. g.
Sodu lik.
25. — 396.
47. — 395.
49. — 395.
415. — 240.
424. — 240.
552. — 395.
1923. g. 17. febr. lik. par eķsporfa
sviesta kontroli un izvešanu az ārzcmēni (Lkr. 6.)
f 2, -г- 544.
Ties'u iek. lik.
5. (5.) — 555.
172. (249.a) — 252.
174. (250.) — 252.
255. (332.) - 254.
280.» — 595., 396., 397.
280.57 — 597.
280.r'8 — 597.
531. (406.1) — 547. (406.'«) — 252.
254.
1
Jd.
331. (406. )5 — 7'-,?
335. (406.7 ) — 252.
338. (406.n ) - 252., \J3.
340 (406. ) — 231.
341. (406.1") _ 231,
— 254.
345. (406."
13
544. (406.11) — 251.. 252., 255., 254.
345. (406.K>) - 252.
546. (406. ) — 252.
Tirdzniec. pr'OC. Iiol. (Kr. lik. кор.
XI. sēj. 2. d.)
386. - 265., 264., 265., 266., 267.
544. — 256.

Vekseju lik.
5. (5.) - 5. (5.) - 504.
3. (5.) - 505.
5. (5.) p. 1. piez. — 305.
2. piez. — 2S3., 284., 304.. 305.

—

9. (9.) — 11. (11.) — 504.
15. (15.) — 304.
14. (14.) — 504., 305.
25. (25.) — 329., 440.
25. (25.) — 328., 529.
26. (26.) — 328.. 529.
28. (28.) - 440.
30. (30.) — 235., 236.
52. (32.) — 437.
39. (40.) — 456., 437., 458.
46. (47.) - 458.
51. (52.) — 45S.
52. (55.) — 440.
55. (54.) — 459.
68. (69.) — 529.
72. (75.) — 458., 439., 440.
75. (76.) — 434., 459., 440.
77. (78.) — 80. (81.) — 456., 437.
1925. g. 10. m a r t a liķ. par iznīcināto ieiakstu atjaunošanu Latgalēs notāriāta archīvā
zcmcs grāmatu registros (Lkr. 42.)
20. — 258.
22. — 257.
25. - 258.
Kurzemes
Zcmn. lik.
62.
369.
Vidzcmes
Zemn, lik.
1006. — 100S. — .382.
Rīkoj. par
ZJmognodcvu.
5. — 555., 442.
4. — 355.
5. — 551. •
13. p . 4. p. — 350., 351., 352
14. p . 7. p. — 351.
8. p . — 350.
36. - 352., 441.
37..— 350., 532.. 441.
42. — 550., 551.
44. i). I. p. — 505.
65. — 305.
92. — 442.
100. — 555. 554.. 355., 556., 441.,
442.
107. — 356.
108. — 442.
Kriev. lik. par
Zimognodevii.
15. p . 1.8. p . — 551.
18. |). 4. b> p. — 351.
185. — 555.
186. — 355.. 554.
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Spriedumu rādītājs
Pēc Iietu nosaukumiem.
1956. g.

S?-»""::::::::::: 363
ill

.Apv, gap. Nr. 2
., ,, Nr. 28
Xr. 41

95.8.

^^.^uviuava
ч * -— s-bukrimiīnu
piriisaimnieku

2U

*i<j oiršovičs — Cnkcraiani.. 215
-joi ABOliņa - Troijn
329 С. К. D. kops. 58. Golta 1
26Г
1904 Aleksandrova m. m. —
2219 Golfa лек. īpaš. pārcl. I. 318
BaJtinovas kr.'-aizd. s-foas
1019 Hancocka un KleiDmikonkursa masu
295
cbela — Tanbiņu.... 276,27?
1629
1174 Balinska — a. s. „Latvie1872 Jan.son-s — Jansonu.. 594, 39S
186" šu Akciju banka"
224 1839 Jansona — Jansona ni. m. 290
'9 Bergs Щ. m. — Bergu u. с 212 1595 Jaunzema — Rīgas Cent7 Bērziņa — Blaukenšteinu
rālo kopējo slimo kasi.. 282
U. с
500 1874 Kadiķa J
308
1791 Bīriņa - Zcmkop. min... 249 C. K. D. kops. 26. Kalitas 1887 Bogdanovs — Berziniem 236
Gajcvski n. с
254
С. К. D. kops. Nr. 50. Brug'fms
С. К, D. kops. 41. a. s. „Kapsi
Siliņa m.
ra
210
un Со" — ArJietu rain... «245
C. K. D. kops. 57. Bušu — Rī1020 Kellima maksātnesp. 1... 256
gas rūpnieku savst. krcC. K. D. kops. 37. KJeina m. m.
ditb-bu
374
_ H . Liepājas savstarp.
1921 Černenko — Jor.šu
258
kreditb-bu
284
1674 Dančs - Priedīti
260 то Klota - a. s. Rīgas tb>
1908 Daugavpils pilsētas pašgotāju banka un с
441
raldlbas - sčeikovski .. 552 J886 Kūkiima m. m. - Latvi1963 Oaugavpils veeticībniokn
jas valsti
250
draudzes - DesjatnikoC.K.D.kops. 14.LaboriV u. с J. 25?
VU s. с
295 U65 Laburie u. с 1
258
2049 Dunkels ~ Vispār. ap484 Lāča — Matisu
245
droš. s-bu nelaimes gad. 280 1925 Lāča-Matisu
259
1804 Dzelmana — a. S. „Latvi1650 Lapsas — Fin. niiii. Jiiras Kreditbanka"
279
niecības dop
502
1159 Dzirnirka u. с 1
252 1675 mak.sutne.spoj. I. Latvijas
1764 Eglīša — Cābeli
226
apdr. un transporla a. s.
1715 Eglīša — Latvijas banku 236
likv. komisijas — OfukaJ1675 Eichvalda — Latvijas sliun un KarkJiņu ..."
425
mo kasu sav-bu
291 П24 Latvijas bantas - Opeš1556 Feldmaņa — a; S. ,.I)aukinu
42S
geva"
■•••••.
262 Ц41 Landaras - Zasu
445
915 Finaneu m. - Joniņu 218, 564 C. K. D. kops. 62. k. s. „B. Le959 Francmaņu — Dobeles luvilas un Со" zcra adnn'n.
terājou draudzi
309
— Koehu
454"
1162 Freimana — Kaplanu un
С. К. D. kops. 51. Liekmana 1. 561
a. s. „Valters ни Rapa".. 575 2075 Lupšana — a. s. „Buf1756 Frickopa — Skaupcniekii 214
falo"
26l
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I

к I). kops. 42. Mclngaiļa 1. 251

1686
164
91
i ! '3
1168
1303
810
896
1849
1050
1140
L128
1055
1678
L821
1822
1416
1708
1912
1657
1870
1782
1510
1827
Aļ)v.

Millas — Oldberģiem—
Mirkšs — k'vii.ui
Molnicks — Cakulu —
Miicciiieka — Muccaicks
iiii MelderS
\oulandu — Osokinu ..
Ozola 1. ...■■..;
Ozola nek. īpaš. pārd. 1.
Ozoliņš — Birmana m. m.
b-bas „Pašpalīd/.ība" —
Liepājas
Romu-Kato|u
baznīcu
PlfLro.es nek. fpaš. pārd. I.
Purgaļa таит. 1
Siščikovas — Krišjana 111.
ra.
•—
Sunaišu лек. īp. pārd. 1.
Šulca — Kuršinski
,.ŠTederskij
Nachfolger"
— '/alkiinlu
Taķša — Rīgas pilsētu 325,
Toše — Pilaju
Univcra —kilovski
Vegeni — Katcevu
Vīksnes nek. īpaš. pāid.l.
\ Oronoviča — Ošri
Zaidina — Kahiiņa m. m.
Zeibota — Stelleru
Zumenta - a. s. JPirmais
privātais lombards" —
1937. g.
sap. Nr. 5.
Nr. s.
\'r. II.
Nr. u .
Nr. 2o.

4
54

213
304
294
286

341
358
317
239
378
318
558
249
248
315
331
327
291
245
508
315
308
403
299
429
586
326
597
412
421

297

393
314
394

315

568

С. К. D. kops. Nr. 26. Albuja

— Liepiņa
50 Alksnis — Vidzemes savstarp. kteditb-bu
142 Ajisīiis — Vispār. apdroš.
s-u aelaimes gad
89 Bekmaņu 1.
470 Bērniaņa 1.
559 Bričkas — a. *-. ,.Rīgas
vilnas manufaktūra" —
95 Biitiņu — Paškovski
303 Caunīša — Rīgas centrālo
kopēio slimo kasi
39 ('iruļa — N. V. Bloembollenkwekeiij & llandel
Schoo & Со

4(i5
536
347
340
417
509
588
422
555

—

292 černiševa ~ Muškatu ..
515 a. s. ,.Delka" — Fin. min.
Nodokļa dep
209 Dzenis — Revizoriem
154 Elziņš - Biti
69 a. s. „Extrans" nek. īpaš.
pārdoš. 1
80 Freimanis — „Imanta"..
117 Frcimaua m. m. 1
575 Ģeides — Bērziņu
С. К. D. kops. 5. Guroviča —
Krameru un Blflmentālu
1642 [genbergs — īgenbergu..
81 The Intemational Sliipbuilding and Engineermg
Со. Ltd. — Finanču min.
C. K. D. kops. 6. Jeftanoviča
— Norvaišs
185 Jirgena — Jirgens
372 Ķeniiiš — Fišeriem
316 Kļaviņa — Sverdlovn
161 Kovalevsku — Kovalevski
1076 Krāslavas pils. valdes —
Danieli
217 kiiovii.iš — Kricviņš п. с
21 kronia im Rabinoviča
Dzelzceļu virsv
552 kui'ciņš
Jansonii im
катин
76 l.aivijas bankas — Pavlovsku
304 Latvijas Kroditbanka —
iin MicludsoMillneri
niem
314 Latvijas Kreditbankas —
žagaru on с
299 Legzdiņa ~ Knoppingu..
53 Lcvinsoiia maksStnesp. 1.
269 sab. ..B. Levitas un Со"
zein admin. — Bermani..
165 a. s. ..I.icpiijas e|ļas l'abr.
agr. kīlora" — centtālo
sav. „Konzums" admin...
C. K. 1). kops. Liepas piensaimn. s-bas — Mūraieks
ни с
41 a. s. ..Livonija" — Dzelz(cļu virsv
1725 Ltikms — Balodi
. 84 Millcrs - Bilchens
592 Moižesa - Latvijas bankn un Libermani
9 Moller-Hobta -- D/.elzceļu viisv
75 J. Ozola nek. Jpaš. pārdoš. 1
60 Oz.ols — Gnsevu

301
5S7
369
325
2S5
414
400
577
310

367
372
599
304
288
446
365
400
515

41)6
297
307
505
590
345
433

435
370
343
442
39S
369
344
415
370

— 466 —
19 Ozols — f. Lielsēsavas
kr.-aizd. sab
308 Paagas — Paiigu im c...
288 Pinnis — Pinni
С. К. D. kops. 4. Rīgas koku
zāģētavas „A. Broitman"
a. s. I
549 Rīgas наши īpašnirkukr.
aizd. sab. — Stūri
155 Rīgus tirgotaju savstarp.
kredifbiedribas likvidāeija — Bērziņš
108 Rozenfelda — l'crsters
un с
265 Rožkalmi 1
56 Sikatera
— Dzelzceļu
virsv
Ш SiRņa — Silinu
355 Spale — Stūri
585 Stančika — a. s, „M<'rkiir"

315
399
367
419
458
577
407
288
310

503
390
423

92 šiiutcra — apdr. sab. .,Rīas Unions"
icJiomirovs — Apslts un
Seniondjajevu
101 tjdris — Vikmani и и
Skribi
553 Varhafiiga
— „Ezras

f

b-bu"

"3 Veinberga — Vembergu...
С. К. D. kops. 27. Ventspils ev.
lut. baznīcas valdes —
Veatspils pilsetas pašvaldību
61 Ventspils pils. bankas
likvid. koiu. — AbramSODU

675 Verika — Raskačs un с
198 Aīksuers — Kacs
С. К. D. kops. 12. Vītiua Korni
116 Zīriips — Zīrups
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Spriedumu rādītājs
lietu numerācijas kārtibā
Lietas
NV

Lpp.

Lietas

Lpp.

Lietas
Ni

Lpp.

Uelas
Ni

Lpp.

g.
484
243
810
517
896
239
913 218, 564
958
272
959
509
1019 276, 277
11)20
256
1050
516
1055
248
1071
431
1124
428
1128
249
1139
252
1140
538
1141
445
1162
373
1163
258
1168
541
1171
215
1174
224
1180
441

1264
1273
1303
1510
1556
1595
1629
1630
1642
1657
1675
1674
1675
1678
1686
1708
1715
1756
1764
1782
1791
1804

504
286
358
299
262
282
212
502
510
515
425
260
291
515
215
245
256
214
226
405
249
279

551
1821
1822 525. 327
429
1827
1839
290
1849
378
1867
300
1870
308
1872 394, 398
1874
308
230
1886
1887
256
1904
295
1908
552
1912
508
1916
291
1917
294
1921
238
1923
259
1963
293
1982
529
2049
280
2075
261

kopsēdes
С К. D.

593
344
400
313
513
333
343
556
345
314
510
370
329
323
320
415
297
285
367
398

89
340
334
92
95
388
101
408
108
407
503
111
116
406
117
414
154
569
142
347
155
577
161
446
165
435
185
399
198
400
209 ' 587
217
400
288
265
269
433
288
367

292
297
299
304
505
50S
515
'44
515
516
335
349
553
372
575
592
470
552
559
585

257
560
254
284
243
251
210
361
374
267
454

14
24
26
57
41
42
50
51
57
58
62

Apvicn. sap. spr

2
28
41

356
365
254

*

S4
9
10
19
21
39
41
50
53
54
56
60
61
69
73
75
76
80
81
84

318

2219

555
594
590
507
422
599
501
505
568
288
549
438
390
304
400
569
417
406
509
425

675
1076
1725

369
365
442

C.K.D. kopsēdes

3
4
6
8
12
26
27

577
419
372
570
440
405
375

Apvien. sap. spried.

3
8
11
14
20

586
526
597
412
421
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IZVILKUMI
N0 LATVIJAS SENĀTA
CIVILA KASĀCIJAS DEPARTAMENTA
SPRIEDUMIEM

SASTADIJUSL:
S E N Ā T О R S F. K O N R A D I
UN RĪGAS APGABALTIESAS LOCEKLIS
A. V A L T E R S

Tieslletu Ministrijas Vestneša pielikums

№ 7
TIESLIETU

1956/1937
MINISTRIJAS

IZDEVUMS

— 469 —

Latvijas civīllikums.

55.

Pēc Vidzemes zemnieku tiesībām, tāpat kā pēc Vidzemes
zemes tiesībām, starp laulātiem pastāv ārēja (formāla) mantu
kopība. Pēc CL 41. p. vīram piekrīt nevien pārvaldīt, bet arī
lietot sievas mantu. Saskaņa ar CL 53. p. sievai nav tiesības, bez vīra piekrišanas, atsavināt kaut ко по šās mantas, ne
apgrūtināt to ar parādiem. Tripēc, kā tieši paredzēts CL 55. р.,
vīram nav jāatzīst parādu saistības, ко sieva noslēgusi la'ulības laikā, un tāpēc vīru nevar piespiest samaksāt tās по viņa
pārvaldībā csošās sievas mantas. Sievas kreditoriem ncvar
būt lielākas tiesības, nekā viņai pašai. Tāpēc viņiem nav tiesības vērst savas piedzinas pret' sievu uz vinas mantu, kas atrodas vīra pārvaldībā. Pie tam nav nozīmes tam, vai laulātie
faktiski dzlvo kopā vai ne, jo, laulībai pastāvot, uz likuma pamata starp laulātiem mantu nodibinātais juridiskais stāvoklis
nav atkarīgs по tā, vai laulātie dzīvo kopā tai pašā vietā. bet
по tā, vai laulība pastāv. Tādēļ nav atzīstams par izšķirošu
fakts, ka vīrs nav cēlis iebildumus mājas inventāra apķīlāšanas momentā; to neatzīst arī prasltājas minētais Scn. CKD spr.
22/49. Ar to atkrīt prasītājas paskaidrojumi kasācijas sīīdzības 1. pktā. Kas attiecas uz 1931. g. 9. decembrī ievesto atzīmi uz runā esošo nekustamo maritu, tad ar šo atzīmi miertiesneša lēmumā tikusi CPN 682. p. kārtībā nodrošināta tikai toreizējās prasītājas celtā praslba. Minētam nodrošinājumam
ir spēks tikai gadījnmā, ja nodrošinātās prasības piedziņa būtu
reālizējama pret tagadējo prasītāju. Tāpēc minētai atzīmei jāatkrīt, jo sakarā ar tagadējās prasības gallgo apmierināšanu
atzīme zaudējnsi savu nozīmi. Tamdēļ Tiesu palātai, apmierinot prasību, bija pietiekošs iemesls atzīt par dzēšamu arī

Latvijas civīllikums.

/ļjQ

minēto atzīmi. Ja laulība izbeigtos un ar to vīram CL 41. p.
atzītās tiesības tāpat izbeigtos, tad gan piedzinējai ncbOtu vairs
škēršļu piedziņas vēršanai uz brīvo sievas mantu. Šai gadljumā piedzinējai būtu no jauna jālūdz tiesu nodrošināt vioai
piedziņu līdz tiesu hipotekas ievešanai uz mineto objektu, pierādot CPN 682. p. norādītos apstāklus. Konkretā gadījumā
turpretim jau ievestā atzīmc nav atstājama spēkā, jo Tiesu
palāta galīgi atzinusi, ka minēta manta kā tāda nevar būt par
piedziņas objcktu un tāpēc arl nevar noderēt par piedziņas
nodrošinājumu.
('KD kopsēdes 1937. g. 28. janv./4. marta spr. Nr. 10, Troda pr.
I. pr. I Madonas krcditsabiedrību im c.)
SCMI.

199.
Prasītājs savā iesūdzības rakstā līidz atzīt, ka vioam nav
pienākuma uzturēt viņa dēla bērnus un atsvabināt viņu no
piedziņas, ко pret viņu vērsusi Dobeles pilsētas pašvaldība.
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motīviem,
uz viņas spriedumā norādīto datu pamata un aiz viņas paskaidrotiem iemesliem ir nākusi pie slēdziena, ka prasītāja
dēls, par kura bērniem tiek prasīta uztura nauda no prasltāja,
var nopelnīt uzturu arī saviem bērniem. Atbildētāja savā kasācijas sūdzībā norāda, ka apgabaltiesa esot nakusi pie sāda
slēdziena „neiedzilinoties lictas apstāklos", tomēr viņa nepaskaidro, kadēl prasītāja tēvs nevaretu nopelnīt uzturu saviem
bērniem. Tādos apstākļos apgabalticsai bija pietiekošs pamats nākt pie gala slēdziena, ka saskaņā ar CL 199. p. (in fine)
prasītājam nevar uzlikt picnākumu uzturēt vii.ia dēla bērnus
un ka tādēļ prasība ir apmierināma. CL 199. p. ir gan paplašinoši tulkojams tai nozīmē, ka alimcntācijas piciiākuinu var
uzlikt vectēvam arī tādā gadījumā, ja bērna vecāki ir dzīvi,
bet tie ir darba nespējīgi, kas ncvar nopelnīt sev un saviem
bērniem uzturu. Šāds apstāklis konkretā gadījumā nav konstatēts, jo, kā jau aizrādīts, apgabaltiesa atzinusi, ka bērnu
tēvs v а г nopelnīt uzturu bērniem.
(1937. g\ 28. febr. spr. Nr. 386. Neimaņa pr. 1. pr. Dobeles pilsētas
pašv. nn c.)
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930.

Tiesu palāta konstatējusi, ka atbildētājs, kā viens no Hugo
K-maņa līdzmantiniekiem, pārdevis K-maņiem piederējušo nekustamu īpašumu bez pārējo mantinieku ziņas un piekrišanas.
Atzīstot Šādu pirkuma-pārdevuma līgumu par ncderlgu visumā, Tiesu palāta rīkojusies saskaņā ar likumu (CL 930. p.) un
Senāta šinī jautājumā nodibināto praksi (Sen. CKD 26/91). Ar
to atkrlt visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā.
(Sen. CKD kopsēdes 1937. g. 15. apr. spr. Nr. 33, Klaviņa pr. 1. pr.
Kaufmani.)

2006.
Pielaižot, ka prasītāja pretenzijas eventuāli būtu apspriežamas pēc Kurzemes zemes tieslbām, Tiesu palāta aprēķina
eventuālo prasītāja mantojuma dalu uz Via, atrodot, ka saskaņā ar CL 2007. p. noteikumiem prasītāja neatņemamā daļa
konkrētā lietā esot 1U daļa no tā, ко manto p ē с 1 i к u m а
n e a t r a i d ā m i e m a n t i n i e k i , par kādiem, saskaoā ar
CL 2009. un 1784. р., šajā gadljutnā, pēc Tiesu palātas domām,
uzskatāmi bez prāvniekiem vēl testātora brālis Kārlis un māsa Auguste, kamdēļ arī prasītāja dala iztaisot 7 з : 4 = Vi2 daļu.
Šāds Tiesu palātas aprēķins tomēr atzīstams par nepareizu.
Saskaņā ar CL 2003. p. testātors var brīvi noteikt nāves gadījumam par savu mantu tikai ar nosacījumu, lai viaa n e a t r a i d ā m i e m m a n t i n i e k i e m būtu atstātas viņu neatņemamās daļas, bet saskaņā ar CL 2006. p. otro dalu —
brāli un māsas var prasīt neatņemamo dalu tikai tad, ja testātors piešķīris savu mantojumu negodlgai vai nicināmai personai. Kaut gan CL 2006. p. otrā daļa runā tikai par a g n ā t i e m (pēc vācu teksta „A g n a t i s с h e Qeschwister des
Erblassers durfen einen Pflichtteil nur fordern, \venn der Testator ihnen einc ehrlose oder verāchtlichc Person vorgezogcn
hat"), par kuriem, saskaoā ar CL 260. p. un Sen. CKD spr.
1928. g. — Nr. 1061; 1928. g. Nr. 549 — sievietes nevar būt
— tomēr, kā pareizi aizrāda Erdmans, 2006. p. paredz ne tikai
brālus, bet arī māsas. Pēc Erdmana (III — 142. lp.) domām
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„Der Art. 2006 braucht den schlecht gawāhlten Ausdruck:
„ a g n a t i s c h e G e s c h w i s te r". Hieruntcr sind aber
nicht, wie eine Vergleichung mit den Bestimmungcn dcs Art.
260 leicht glaubcn machcn konnte, — blos В г u d e r, sondern
auch S c h w e s t e r n zu verstehen, ja sogar fratres und sorores consanguinei, da hier nur die V e r \ v a n d s c h a f t
d u r c h M ā n n e r i n Frage kommt". Tā tad, konkrētā gadījumā b r ā l i s un m ā s a n e m a z n a v a t z ī s t a m i
p a r n e a t r a i d ā m i e m m a n t i n i e k i e m un prasītāja
da]a saskaņā ar CL 2007. p. iztaisa % :2=% daļu. Nenemot
visu to vērā, Tiesu palāta pielaidusi motīvu nepareizību, pārkāpjot arī CL 2006. p.
(1937. g. 26. febr. spr. Nr. 150. .šmīdcbcrga pr. 1. pr. Āmīdcbergs.)

3118.
Prasītājs Davīds B. prasības Jīīgumā paskaidrojis, ka saskaņā ar partu 1924. g. 24. janvārī pie virsrablna Z. panākto
vienošanos, atbildčtājs, starp citu, apnēmies izmaksāt prasītājam, kad pēdējam bīīs jāizprecina savas rneitas, pa Ls 5000
pīīra naudas katrai, kopā Ls 10.000, un bez tam dot katrai
meitai vēl arī pieklājīgu līgavas mantu, kuras vērtību prasītājs noteicis uz Ls 2000 katrai. Atsaucoties uz šo vienošanos
un aizrādot, ka jau iestājies Iaiks apprecināt meitas, prasītajs
lildzis picspriest no atbildētāja sev par labu Ls 14.000. Iztiesājot lietu otrā instancē, prasītājs Iīīdzis lietu izbeigt, bet vina, kā makscātncspejīgā parādnieka, konkursa valde līīgusi atzīt konkursa valdi par prasītāju lietā, lietu neizbeigt un prasību apmierināt. Pčc tam prasītāja abas meitas iesniegušas
lūgumii pielaist vinas par trešām personām lieta, aizrādot,
ka viņas nepiekrītot lietas tālākai turpināšanai, līīdzot lietu
izbeigt 1111 anullējot savas prasības pret atbildētāju par pūra
naudu un līgavas mantu. Tiesu palāta pielaidusi prasītāja
meitas par trešām personām prasītāja pusē un 1933. g. 11. maijā nolēmusi lietu izbeigt. Savu lēmumu Tiesu palāta pamatojusi uz to, ka partu viciiošanās tajā daļā, par kuru celta prasība, kvalificējama kā līgums par labu trešām personām, prasītāja meitām, kurām pinna kārtā varēja pienākties līgumā pa-
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redzētic maksājumi. Šī, kā ari vēl citu Tiesu palātas lēmumā uzrādīto iemeslu dēl Tiesu palāta atzinusi, ka prasījuma
objekts nav uzskatāms par konkursa masai piederīgu mantu
un' ka tādēļ uz konkursa valdi nav pārgajušas tiesības par šo
mantu uzstāties tiesā. Tadā stāvoklī lieta pirmo reizi nonāca
Senātā un Senātam bija jāizškir jautājums, vai Tiesu palāta varēja uz paša prasītāja lūgumu izbeigt lietu pēc tam, kad konkursa valde jau bija paziņojusi par iestāšanos lietā un lūgusi
lietas iztiesāšanu turpināt. Šo jautājumu Senāts izšķīris 110raidoši, aizrādot, ka prasītājs šaja lietā pamatojās uz savām
tiesībām prasīt runā esošo summu taisni sev par labu, un ka
tādas viņa uzdotās tiesības pieskaitāmas vifla mantai, un ka
tādēļ tās ictilpst arī konkursa masā. Tādēl, pēc Senāta aizrādījuma, taisni konkursa valde uz GPN 28. panta pamata bija
procesa saimnieks, kuram vienīgi bija ticsības notcikt lietas
tālāko likteni, bet nevis maksātncspējīgam parādniekam. Līdz
ar to Senāts aizrādījis, ka Ticsu palātas pienākums bijis pārbaudīt, vai Iietā bija pierādīts līgums ar tādu saturu, kādu
tani uzdevis prasītājs, un vai tas dcva tiesības prasītājam pfasīt scv par labu no atbildētāja runā esošos Ls 14.000, ka arī
nopratināt konkursa valdcs uz.dotos lieciniekus, kuriem vajadzēja pierādīt apstākļus, uz kuriem konkursa valdc pamatoja
savu apgalvojumu, ka līgums ir simulātīvs. Izspriežot lietu
no jauna, Tiesu palāta nopratinājusi konkursa valdcs uzdotos
lieciniekus un nākusi pie slēdziena, ka līgums nav simulātīvs,
jo, pēc viņas atzinuma, H. B. nav apuemies izmaksāt Dāvīda
B. meitām pūra naudu un ligavas mantu no Dāvīda B. naudas,
bet gan no savas naudas. Šis sledziens, kā pamatots uz lietas
apstākļu iztirzāšanas pēc būtības, nav pārbaudāms kasācijas
kārtībā. Konkursa valdc savas kasācijas sūdzības 12. pktā
gan pārmet Tiesu palātai, ka viņa sakarā ar šo slēdzienu nav
apspriedusi lietā icsniegto dokumeņtu, bet vii,ia savā kasācijas
sudzībā nemaz nepaskaidro, kādu iemeslu dēļ šis dokuments
Tiesu palātai bija jāoem vcrā, un kāda tam bija piešķirama nozīme jautājumā par to, vai līgums ir simulātīvs. Jau tādēl
vicii atkrlt šis pārmetums Tusu palātai par it kā pielaistu
motīvti nepilnību. Tiesu palāta uz viņas spriedumā norādīto
datu parnata atzinusi par pierādītu, ka H. В., kā turīgs cilvēks, aiz morāliskas dabas apsvērumiem apņemies izmaksāt
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Dāvīda B, meitām precēšanās gadījumā Ls 10.000 naudā un
dot viņām līgavas mantu. Uz šī konstatējuma pamata Tiesu
palāta nākusi pie slēdziena, ka H. B. solījumu devis nevis par
labu Dāvīdam В., bet gan par labu viņa meitām, un kvalificējusi starp H. un Dāvīdu B. noslēgto darījumu kā darījumu,
kas noslegts par labu 3. personām CL 3116. un turpmāko pantu
nozfme. Konkursa valde savas kasācijas sūdzības 6. pktā arī
atzīst, ka abu B. noslēgtais līgums kvalificējams kā līgums
trešo personu labā CL 3116.—3119. pantu nozīmē. Tādā kārtā jautājumā par Iīguma kvalifikāciju domstarpības starp kasācijas sūdzības iesniedzēju un Tiesu palātu nav. Sakarā ar
to atkrīt tie apcerējurai kasācijas sīidzībā, ar kufiem konkursa
valde apstrīd Tiesu palātas konstatējuma pareizību attiecībā
uz H. motīviem, noslēdzot šo līgumu, jo pati konkursa valde
kasācijas sūdzības 4. pktā atzīst, ka darījuma motīviem nav
piešķirama nozīme. Tāpat atkrīt arī apcerējumi kasācijas sūdzībā par to, it kā Tiesu palāta būtu nepareizi iztulkojusi liecinieka Z. liecību un viua 1924. g. 24. janvārī sastādītā raksta
saturu un nozīmi, jo Ticsu palātas slēdzieni jautājumā par šo
pierādījumu spēku un nozīmi attiecas uz lietas faktisko pusi
uii'nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā, un bez tam, kā tas jau
minēts, kasācijas sūdzības icsniedzēja atzīst, ka starp B. noslēgtais līgums kvalificējams par llgumu trešām pcrsonām
par labu, t. i. tāpat kā to kvalificējusi Tiesu palāta. Konkursa
valde domā, ka Dāvīds В., promisārs, var uz tāda līguma pamata prasīt izpildījumu по Н. В., promitenta, taisni sev par
labu, kamēr trešās personas, kuru Jabā līgums bija noslēgts,
nebija pievienojušās līgumam; un tā kā trešās personas, Dāvīda B. meitas, pievienojušās līgumam tikai tad, kad Iieta atradās otrās instances iztiesāšanā un kad konkursa valde jau
bija iestājusies par prasītāju, un tā kā lieta izspriežama pec
apstākliem, kas pastāvējuši prasības celšanas laikā. tad trešo personu pievienošanās līgumam ncvarot iespaidot prasītāja tiesības prasīt izpildījumu taisni sev par labu. Tāds konkursa valdes viedoklis nav atzīstams par pareizu. Saskauā
ar CL 3118. pantu, kamēr trešā persona nav pievienojusies
līgumam, Iīguma slēdzēji gan var atkfipties no līguma uz abpusēju vienošanos, un promisārs var atsvabināt promitentu no
vioa uznemtā pienākuma, bet promisārs nevar prasīt izpildīju-
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mu sev par labu. („Der Versprechensempfānger kann nicht
Lcistung an sich, sondern nur Leistung an den Drittcn fordern",
Windscheid-Kipp, II, lp. 287). Tikai tad, ja trešā persona atteikusies no pievienošanās līgumam, varētu pacelties jautājums par promisāra tiesībām prasīt izpildījumu savā labā (CL
3119. pants). Tādēl Dāvīds B. uz tā līguma pamata, kādu konstatējusi Tiesu palāta, un kura kvalifikācijai pievienojusies arī
konkursa valde, eventuāli būtu varējis celt prasību pret H. B.
tad, ja Dāvīda B. meitas pirms prasības celšanas būtu atteikušās no pievienošanās līgumam, jo, kā to atzīst arī konkursa
valde, katra prasība izspriežama pēc apstākliem, kas pastāvējuši prasības celšanas laikā. Taisni to, ka Dāvīda B. meitas pirms prasības celšanas bija atteikušās no pievienošanās
līgumam, konkursa valde neapgalvo, bet tādēļ arī Dāvīdam В.,
tā tad arī konkursa valdei, nebija tiesības prasīt strīdū esošos
Ls 14.000. Pretēji konkursa valdes domām, Senāts, izspriežot lietu pirmo reizi, nebija izšķīris jautājumu, vai Dāvīdam B.
bijušas tiesības prasīt sev par labu runā esošos Ls 14.000 no
H. В., bet konstatējis vienīgi to, ka Dāvīds B. prasa sev par
labu šos Ls 14.000, bet šī jautājuma pārbaudīšanu Senāts taisni
uzdevis Tiešu palātai. Tiesu palātas apcerējumiem par to, ka
prasība atzīstama par priekšlaicīgu uz CL 22. panta pamata,
ir tikai blakus motlva nozīmē, jo, kā jau aizrādīts, prasība
bija atraidāma aiz pavisam citiem iemesliem. Tādēl atkrlt plašie apcerējumi kasācijas sūdzībā, ar kuriem konkursa valde
apstrīd šī blakus motīva pareizību.
(1937. g. 19. marta spr. Nr. 220, Bīrmaņa pr. 1. pr. Bīrmanu.)

3214.
No saviern konstatējumiem Ticsu palāta nākusi pie slēdziena, ka līgums tiešām esot noslēgts fiktīvi un pret labām parašām un tikumiem, un tāpēc, saskaņā ar CL 3214. р., atzīstams par spēku zaudējušu un atceļamu. Atbildetāju kasācijas
sūdzība ncpelna ievērības. Ticsu palāta dibinājusi savu spriedumu uz CL 3214. р., kā to atzīst paši atbildētāji savas kasācijas sūdzlbas 4. pktā, un tamdēl atkrīt atbildētāju aizrādījumi
viuu kasācijas sūdzības 1. un 2. pktos, it kā Tiesu palāta esot
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pārpratusi 1916. g, jīilija likumu (CPN 1396. p. VI. piel.), jo no
tā apstākla vien, ka Tiesu palāta, citejot šo pēdējo likumu, n o
rādījusi uz zināmu analoģiju ar minēto likumu, nemaz neizriet, ka spriedums bīītu pamatots tiz šo pēdējo likumu, bct ne
uz CL 3214. р., kuru noteikti aizrādījusi Tiesu palāta. Tam
apstāklim vien, ka apstrīdētā līguma taisīšanas dienā Jēkaba
S. prasība vēl nebija apinierināta, nav izšķirošas nozīmes,
jo Jēkaba S. pretenzija pret Pēteri S. katrā ziņā pastāvējusi
jau pirms līguma noslēgšanas, un tā kā Tiesu palāta dibinājusi savu spriedumu uz CL 3214. р., tad jantājums par to, vai
pirkuma-pārdevuma līguma slēgšanas dienā Jēkaba S. prasība
jati bija apmierināta vai ne, atzīstama par irrelevantu.
(1957. g. 26. fchruāva spr. Mr. 137, Simsona pr. 1. pr. Balodi u. c.)

3444.

Savā prasībā prasītājs pieprasa no Latvijas valsts, Finanču ininistrijas personā, atlīdzību par viņam nodarītiem zaudējumiem, kuru kopsumma (damnum cmergens plus lucrum cessans) pēc viņa apreķina iztaisa Ls 880.600. Zaudējumi šādā
apmērā viņam esot nodarīti ar to, ka ar 1931. g. 7. janvāra
rīkojumu Nr. 9 (V. V. 31/7) finanču ministrs viņam esot atļāvis
ievest Latvijā transitlabību un miltus pārstrādāšanai un jaukšanai Latvijas dzirnavās, bet drīz pēc tam, ar 1931. g. 22. janvāra rīkojumu Nr. 20 (V. V. 31/18) viņam jau izdoto atļauju
esot anullējis. Lai reālizētu un nodrošinātu labības pārstrādāšanas opcrāciju, prasītājs jau iepriekš esot saistījies ar Somijas firmu ,.M." un, pēc atļaujas saņemšanas, šī firma visu viņai aizpārdoto miltu partiju (ap 15.000 tonnii) īsā laikā esot
novietojusi Somijas tirgīī. 1931. g. 22. janvāra rīkojurns Nr. 20
nevien pārtraucis prasītāja uzsāktās opcrācijas, bet arī nostādījis viņu neiespējamā stāvoklī prct kontrahcntu, firmu »M.'\
Pedējā cēlusi pret viuu prasību par līguma ncpildīšanu, 1111 Helsinku rātstiesa esot piespriedusi 110 viua firmai „M." par labu
120.000 amer. dolāru zaudejumu atlīdzības un 2200 somu тат
ки ticsāšanās izdevumu. Bez tā, ar 1931. g. 7. janvāra rīkojuma Nr. 9 anullēšanu prasītājs esot zaudējis arī peļņu n.o IIguma ar firmu „M.", kādu tas saņemtu, ja tam nebūtu tikusi
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ņemta iespēja līgumu pildīt. Šo peļņu viņš aprēkina 1,94 amer.
dol. no tonnas, bet kopā — 29,100 amer. dol. Tāpat, 1931. g.
7. janvāra rlkojumam Nr. 9 paliekot spēkā, vioš bīītu satļēmis
no firmas „M." vēl īpaši 15.000 amer. dolāru. Skaitot dolāru
a Ls 5,20, bet Somijas marku ā Ls 0,08, kopējais zaudējumu
apmērs iztaisot augstāk minēto' summu Ls 880.600, kādu summu prasltājs, pamatodamies uz civ. lik. 3444. un sek. р., lfidz
savā prasībā piespriest no atbildētājas.
Savas prasības pamatošanai prasītājs aizrādījis, ka viņam
ar 1931. g. 7. janvāra rīkojumu Nr. 9 izdotā konccsija csot
anullēta bez likumīga pamata, un ka par tādu nelikumīgu rīcību atbildot pati valsts, bet nevis ministrs, jo rīkojumi, kas
izsludināti „Valdlbas Vestnesī" esot obligātoriski visiem pilsoņiem uii esot uzskatāmi par pašas valsts rīkojumiem. Savos tuppmākos rakstiskos paskaidrojumos pirmā instancē praSītājs uzsver, ka zaudējumi cēlušies no Latvijas valsts organu
darbības, kas izpaudušies divos rlkojumos: vienā, ar kuru prasītājam atļauja dota, otrā — ar kuru atļauja atņemta. Tā kā
ahi valsts orgauu īikojumi esot prasītājam saistoši, tad esot
skaidrs, ka zaudējumu nodarītājs neesot vis valsts amatpcrsonas, kas rīkojumu dcvuši, bet pati valsts, jo nevar būt tāds
stāvoklis, ka „Valdības Vēstnesī" izsludinātic rlkojumi pilsonim ir saistoši, kā valsts administrātīvas normas, bct par šo
•normu radītām sckām atbildētu ncvis valsts, bet tās ierēdņi.
Bez tā, ar 1931. g. 7. janvāra rīkojumu Nr. 9, prasītājam piešķirtās tiesības piederot pie tā sauktām „nodarbības koncesijām" jeb policijas atlaujām. Šādu atļauju jeb koncesiju valsts
• gan katrā laikā ar valsts varas rīkojumu varot atņcmt, bet
tādā gadljumā valstij esot jāatlīdzinā zaudējumi. Tādēļ pat
tādā gadījumā, ja valsts orgāni nebūtu pārkāpuši savas kompetences robežas un administrātīvais rīkojums būtu likumīgs,
valstij esot pienākums atlīdzināt pilsonim zaudējumus, jo pēc
vispārēja principa, kas atspoguļojas civīllikumos, katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina.
Savā apellācijas sudzībā prasltājs uzsver, ka jāatlldzina
netikvien tiešie, bet arī n e t i e š i e zaudējumi. Ja atzītu, ka
tiesība prasīt zaudējumu atlīdzību rodas tikai tad, ja piclaista
prctlikumīga rīcība, tad iznāktu, ka jāatlīdzina tikai t i e š i e
zaudējumi, bet n e t i e š i e paliktu neatlīdzināti. Tāds uz-
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skats runātu pretim arī Civīllik. 3444. p. noteikumam, ka no
zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma neatsvabina pat tāda darbība, kas pati par sevi atlauta, ja vien šī darbība ir bijusi par
cēloni citas personas zaudējumiem. Taisni valsts darbībā visbiežāk varot nākt priekšā netiešo zaudējumu nodarīšana, kad
valsts vara atzīst, ka vispārības interesēs jāsper soļi, kas nodara zaudējumus atsevišķiem pilsopiem bez kādas pēdējo vainas. Atsevišķam pilsonim tomēr nebūtu šāda, varas un kompetences robežās izdarīta, rīcība japanes mierīgā garā un jāuzupurējas vispārības labā, bez tiesības prasīt par to kompensāciju. .Tā tad valstij esot pienākums atlīdzināt zaudējumus,
kaut arī tie būtu nodarlti ar tās organu rīcību viņu kompetences robežās.
Savos tālākos paskaidrojumos otrā instancē prasītājs jau
aizrāda, ka 1931. g. 7. janvāra rīkojums N. 9 pēc būtības esot
l ī g u m s , jo rīkojums esot partu divpusīgās vienošanās rezultāts un tanī spilgti esot izteiktas abu pušu tiesības un pienākumi. Pēc savas dabas rīkojums esot koncesijas Iīgurns, kurš saturot sevī arī civfltiesiskus elerncntus un konccsionāra civīltiesības. Koncesijas aUiemšanas gadiiumā valstij esot jāatlīdzina
koncesionāram zaudējumi, kas ccļas ar koncesijas atcelšanu,
bct strīdi par koncesijām piekrītot civīltiesai.
Tiesu palāta prasītāja prasību atraidījusi aiz sekosiem iemesliem: l) ja prasltāja pieprasītie zaudejumi radās ar to momentu, kad atlauja tika anullēta, prasītājam vajadzējis papriekšu administrātīvā tiesā pierādīt ministra rīkojuma neparcizību,
pēc kam vienīgi varētu nākt civīltiesā ar zaudējumu praslbu,
jo ministrs, atcelot prasītājam izdoto atļauju, esot rikojies publisko tiesību laukā, kā varas organs; 2) 1931. g. 7. janvāra
rīkojums Nr. 9 pēc satura un nozīmes nav pielīdzinams koncesijai, jo tas ir tīri administrātīvas dabas rīkojums, kas izdots uz
Muitas lik. 138. p. 11. pkt, pamata; tomēr, ja arī to uzskatītu
par koncesiju, arī tad attiecīgais ministra rīkojums, ar kufu
koncesija atcelta, bija jāpārsūdz administrātīvas tiesāšanas
kārtībā; 3) valsts principā neatbild par zaudejumiel'n, ко privātpersonām nodara valsts amata personas, rīkojoties publisko tiesību laukā, kā varas organi; valsts atbild vienīgi par izšķērdēšanas gadījumiem, kad manta pret privātpersonas gribu
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Iionfik valsts orgānu pārziņā, kā arī gadījumos, kad valsts
ituiatpersonas rīkojas kā fiska pārstāvji privāto tiesību laukā.
Prasītāja iesniegtā kasācijas sūdzība nav ievērojama.
Kas attiecas uz aizrādījumu, ka valsts pienākums esot atlīdzinat zaudējumus, ко nodarījušas amatpersonas, jau tādēļ vien,
kā pēc Civīllikuma esot jāatlīdzina katrs zaudējums, kas nav
noticis nejauši, un ka šāds pienākums gulstas uz valsti, neatkarīgi no tā, vai amatpersona savā rlcībā pielaidusi kaut kādu
civlltiesisku vainu (culpa), vai ne, tad šāds prasītāja aizrādījums atzīstams par nepamatotu. Mūsu Civīllikums vispār nepazlst tā saucamo n o d a r ī j u m a principu (Veranlassungsprincip), un picturas vienīgi pie v a i n a s principa (Schuldprincip) ( sal. CK'D 32/1759). Tamdēl, saskaņā ar CL 3444. p.
zaudējumu atlīdzības pienākums principā var iestāties vienīgi
tad, ja ir konstatēta zaudējumu nodarītāja vaina. Ar šo principu pilnīgi savienojams arī CL 3440. p. viedoklis, ka katrs
zaudējums, kas nav noticis nejauši, ir jāatlīdzina, jo nejauši
gadījumi ir taisni tādi, kas iestājas neatkarīgi no nodarītāja
gribas un vainas. Tādēļ, ciktāl prasītājs zaudējumu atlīdzinājuma pienākumu pamato uz CL. 3444. p. notcikumiem, viņš
taisni nevar apiet vainas jautājumu. Bcz tā, Tiesu palāta šai
gadījuma konstatējusi, ka valsts amata persona, atccļot prasītājam izdoto atlauju, rīkojusies publisko tiesību laukā. Bet tādā gadījumā valsts neatbild arī tad, ja būtu iespējams konstatēt
amatpersonas vainu, jo valsts principā neatbild par zaudējumiem, ко privātpersonām nodara valsts amata personas, rīkojoties publisko tiesu laukā kā varas organi (Senāta apvien.
sap. spr. 32/2). Jau tādēļ vien atkrīt prasītāja norādījums uz
CL 3444. p. kā pamatu zaudējumu atlldzībai. Par otru paniatu, kas prasītājam picšķirot tiesību uz zaudējumu atlīdzību,
viņš norāda to, ka rīkojums Nr. 9 pēc savas juridiskās dabas
esot koncesijas līgums. Ar līguma noslēgsanu, kas ārēji esot
izteicies ar rīkojuma Nr. 9 izdošanu, prasītājam, pēc viria apgalvojuma, esot piešķirtas zināmas matcriālas civīltiesības.
Ja nu valsts ar vēlāku rīkojumu šīs ticsības anullējusi, tad prasītājam — koncesionāram, esot tieslba praslt no valsts, kā sava koritrahenta zaudējumus, ciktāl ar koncesijas anullēšanu
aizskārtas viņa tiesības un viņam nodarīti zaudējumi. Jāpiezīmē, ka, runājot par koncesijas līgumu, prasītājs tuvāk nepre-
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cīzē: 1) vai izdodot (ar rīkojumu Nr. 9) prasītājam konccsiju
amatpersonas ir rīkojušās kā fiska pārstāvji, noslēdzot privāttiesisku līgumu, 2) jeb tās rīkojušās kā valsts varas orģafti to
publisko tiesību aplokā, kas viņām piešķirtas valsts pārvaldībā. Ja prasītājs domā, ka rīkojums Nr. 9 uzskatāms par līgumu
valsts mantisko tiesību sfērā, tad viļja uzskats ir maldīgs, jo
līgums (CL 3105., 3106. p.) paredz abpusīgus civīltiesiskus izpildījumus, bet, cik redzams no rīkoj'uma Nr. 9, tad ne pēc
formas, ne pēc satura, tas ncatbilst līguma pazīmēm, un arī
ncsatur kaut kādu civīltiesisku izpildījumu по valsts puses, ко
koncesionārs varētu prasīt ar civīltiesisku prasību. Ja arī rī- '
kojums Nr. 9 biītu zināniu sarunu rczultāts starp prasītāja un
valsts pārstāvjiem, kā to apgalvo prasītājs, tad tas vēl nebīīt
nepierāda, ka pats rīkojums ir līgums civīltiesiskā nozīmē, jo
singulārs noteikums publiskā rīkoj'uma veidā tomēr vēl nav
līgums, kā abpusīgs darījums. īstenībā rīkojums Nr. 9 pēc sava juridiskā rakstura kvalificčjams kā prasītajam piešķirta
koncesija. Ar jēdzienu „koncesija" ir saprotams tāds tiesību
radošs v a l s t s p ā r v a l d e s a k t s , kas, pretēji pastāvošam vispārējam nolīgumam, dod konkrētai personai subjektīvu publisku tiesību uz noteiktu profesionālu, vai arodniecisku
nodarbību („Konzcssionen sind rcchtsbegriindende staatliche
Verwaltungsakte, durch die ein Staatsbiirgcr gegeniiber dem
allgcmeinen Verbot der Vornahme einer bestirainteri beruflichen oder gewerblichen Tātigkeit eine besondere Erlaubnis
zu Ihr als subjektives offentliches Rccht erhālt." — Handw. der
Rechtswissenschaft — Stier-Somlo und Elster — III. sēj. 715.
lp.). No šādas konccsijas definīcījas jau tieši izriet, ka.valsts
iestādes vai amatpersonas, izdodot konccsiju, rlkojas, kā valsts
varas organi, to funkciju robežās, kas tām pieškirtas valsts
pārvaldē publisko tieslbu laukā („Die Konzession ist stets
ein Verwaltungsakt, in der Regel hinsichtlich ihrer Entstehung
in das freie Ermessen der Ver\valtuiigsbeh6rdc geteilt — ib.
717. lp.). Tā tad kon'krētā gadījumā, izdodot prasītājam koncesiju, kā arī atceļot to, Finanču ministrs ir rīkojies kā valsts
varas organs publiko tiesību laukā. Šādā gadījumā, ja prasītājs atrada, ka valsts varas organa rīkojums aizskar viņa inte-reses, viņam savu zaudējumu pretenziju apmierinājums bija
jāpanāk administrātīvas tiesāšanas kārtībā (sal. CKD. 34/220
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un Kr. Sen. 1892/43). Tādēļ Tiesu palāta gala slēdzienā pareizi
atrod, ka zaudējumu prasība, ciktāl tā pamatota uz koncesijas
anullešanu, ncpiekrīt civīltiesas izšķiršanai, jo stridus priekšmets nav civīltiesības. Tomēr, ncraugoties uz prasītāja aizrādījumiem viņa kasācijas sūdzībā, Tiesu palāta varēja lietu
skatīt un arī izspriest pēc būtības, un, atraidot prāsību pēc bīitības, viņa ncbūt nav pārkāpusi CPN 675. p. 1. pkt., kā to apgalvo prasītājs. Kā jau minēts, prasītājs savas tiesības uz zaudējurnu atlīdzlbu dibināja uz diviem dažādiem pamatiem: 1) uz
valstS'. it kā civīltiesisku atbildlbu pēc CL 3444. p. noteikumicm par zaudējumiem, ко nodarījušas amatpersonas, un 2) uz
valsts, kā koncedenta atbildību prct koncesionāru par koncesijas anullēšanu. Ja prasība pēc pēdējā pamata arī ncpickrīt
civlltiesai, tad tomēr prasība pēc pirmā pamata taisni piekrīt
civīltiesai, kādeļ Tiesu palāta varēja lietu lūkot cauri pēc-būtības uii, nākot pie slēdziena, ka prasība nepamatota, varēja to
atraidīt. Gan šādā zaudējumu prasībā administrātīvās tiesas
spriedumam nav prejudiciāla nozīme, kā to domā apgalvot
Tiesu palāta. Šai ziņā pareizi aizrāda prasītājs, ka iepriekštjju
griešanos pic administrātīvās tiesas neprasa ne civīlā, nedz
arī administrātīvā tiesāšanas kārtība. Tiesai, kura izspriež
lietu, pašai jānoskaidro visi lietas apstākļi, izņemot tieši likumā
paredzētus gadījumus (piem., CPN S., 10. р.). Tomēr šī nepareizība Tiesu palātas sprieduma motīvos pati par sevi vien
ncvar novest pie sprieduma atcelšanas, jo minētam Tiesu palātas aizrādījumam ir tikai blakus motīva nozime, kas neiespaido
Tiesu palātas gala slēdziena pareizību. Galu slēdzienā Tiesu
palāta pareizi atzinusi, ka konkretā lietā nav darīšanas ar privāttiesisku līgumu, bet gan ar administrātīvu rīkojumu (Ver\valtungsakt) un kā tas vien, ka rīkojums Nr. 9 bijis it kā zināmu sarunu rezultāts, vēl nedod pamatu kvalificēt pašu rīkojumu kā līgumu starp valsti un prasītāju. Pats prasītājs paskaidro, ka viņu vienošanās izteikta rīkojumā, kā vienošanās
rezultātā un viflš neapgalvo, ka ārpus šā rīkojiima starp partiem pastāvētu vēl kāda īpaša vienošanās. Tādos apstākļos,
Tiesti palāta varēja atzīt par lieku prasītāja uzdoto Hecinicku
pratināšanu, jo ar minētiem lieciniekiem prasītājs vēlējās noskaidrot vienīgi to sarunu saturu un gaitu, kas notikusi pirms
rīkojuma publicēšanas, ко Tiesu palāta varēja atzīt par ncno-
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zīmīgu priekš Iietas. Pretēji prasitāja aizrādījumam vioa kasācijas siidzībā Tiesu palāta konkrētā gadījumā vispār nebija
spiesta ieJaisties prasības apmēra noskaidrošanā un Ipaši apsvērt prasītāja saraksti ar firmu „M" un Somijas ticsas sprieduma nozīmi, ar ко prasītājs domājis pierādīt zaudejumu īstumu un apmērus. Atrodod prasību par nedibinātu jau pašā pamatā Tiesu palāta nebija spiesta iztirzāt pierādijumus prasības
apmera nodrošināšanai. Aiz aprādītiem apsvērumiem Senāts
atrod, ka Tiesu palātas spriedums gala slēdzicna ziņā ir pareizs, bet prasītāja kasācijas sīīdzība kā nepamatota atraidāma.
(1936. g. 25. nov./lfe. dec. spr. Nr. (680. Hausmaņa pr. 1. pr. Latv.
tralsti, Finanču min. personā.)

3734,

Pamatodamās uz saviem konstatējumiem Tiesu palāta varēja nākt pie slēdziena, ka šī prasība kvalificējama, ka condictio sinc causa, kurai piemērojami CL3680, р., un turpmāko
pantu noteikumi, bet ka konfcrēlā gadījumā nav piemērojami
CL. 3734., 3736. p. Šicm pēdējiem likuma pantiem ir tikai
subsidiārs raksturs un piemērojami tikai tādos gadījumos, kur
nav nekāda citu Jikumā paredzētu līdzekju netaisnas iedzīvošanās novēršanai (Cvingmans, J. Nr. 158; III. 382; VI. 1115);
JErdmans IV. 531. Ip.).
(1937. g. 30. aprīja spr. Nr. 448, Bokmaņa pr. I. pr. Lapiņu.)
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27.

Prasītājs savā iesūdzības rakstā paskaidro, ka vii.iš 1932. g.
15. decembri publiskā izsolē ieguvis namu, kas piederējis kopīgi Sīraonam un Abrāmara K. Atbildētājs ieņemot šai namā
dzīvokji un csot palicis parādā īrcs maksu par laiku no 1932. g.
15. dccembra līdz 1935. g. 15. oktobrim Ls 1360.—.
Tādēl
līīdz izlikt atbildētāju no dzīvokļa un piedzīt īrcs parādu. Apgabaltiesa ir atraidljusi prasību daļā par izlikšanu no dzīvokla
iin īres īiiaksu līdz 1935. g. 4. septcmbrim. Apgabaltiesa uz
vii,ias spriedumā norādīto datu pamata un aiz viņas paskaidrotiem iemeslicm, pievienojoties aii miertiesneša sprieduma
rnotīvicm par prāvnieku juridiskām atticcībām, ir konstatējusi, ka: 1) atbildētājs pēc iiama pārdošanas publiskā izsole ir
turpinājis dzīvot namā kā bijušais nama lldzīpašnieks; 2) prasītājs ar notāriālu paziņojumu gan uzaicinājis atbildētāju n:aksāt īres naudu, bet atbildctājs attcicies to darīt; 3) nams korroborēts uz prasītāja vārda 1935. g. 9. septcmbrī; 4) līdz nama
korroborēšanai uz prasītāja vārda prasītājs faktiski nav ticis
ievests valdīšanā; 5) atbiklētājs sācis maksāt prasītājam īres
naudu 1935. g. 4. septembrī. Šādi apsabalticsas konstatējumi
attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas
kārtlbā. Pamatodamies uz šiem konstatējuniiem apgabalticsa
varēja nākt pic slēdzicna, ka prasītājs nav pierādījis, ka prāvnicku starpā līdz 1935. g. 4. septembrim bīitu pastāvējušas īres
līguma attiecības (par īres maksu Ls 40.— mēnesī), bet ka tādas nodibinājušās tikai 1935. g. 4. septcmbrī, kad atbidētājs
sācis maksāt īres naudu, uii ka tādēl prasība par īres naudu
līdz 1935. g. 4. scptembrim, kā arī par atbildētāja izlikšanu no
dzīvokla atraidāma. Apgabaltiesas slēdziens, kā по atbildc-
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tāja konkludentas rīclbas nevar nākt pie atzinuma, ka viņš
būtu stājies ar_prasītāju īres līguma attiecībās, nav pārbaudāms
kasācijas kārtībā (Sen. CKD 34/167 u. c). Nav strrda prāvnieku starpā par to, ka 1935. g. 3. maijā taisīts tiesas lēmums
par prasītāja ievešanu nekustama īpašuma valdīšanā, bet kasācijas sūdzības iesniedzējs ne ar ко neatspēko apgabaltiešas
konstatējumu, ka Jīdz nama korroborēšanai uz prasītāja vārda
ievešana valdīšanā f a k t i s k i nav izdarīta. Tādos apstākļos apgabaltiesa nebija spiesta apsvērt prasītāja norādījumu
uz Sen. CKD 34/720 spriedurnu, kurā ir runa par nosolītāja
tiesībām p ē с ievcšanas valdīšanā. Ir pareizi, ka nosolītājs
var prasīt īres naudas samaksu uz īres līguma pamata, bet tas
attiecas tikai uz īrniekicm, kuru īres līguma attiecības ar agrāko nama īpasnieku ir pārgājušas \xz jauno ieguvēju, un nevis
uz agrāko nama īpašnieku, kas turpina dzīvot namā bcz likumīga pamata. Pret pēdējo jaunais nama fpašnieks var celt
zaudējumu prasību īres maksas apmērā, bct šāda prasība konkrētā gadījumā nav celta un tā arī nepiekristu miertiesnesim
(apmēra dēl).
(19"5~. g. 26. febr. spr. Nr. 29S, Leg'zdiņa pr. I. pr. Knopingu.)
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Tiesu iekartas likumi.
208. (282.)

Pastāvošos likumos nav speciālu noteikumu par disciplīnāiiietti atjaunosanu. Bij. Kriev. Senāts gan atzina, ka, līdzīgi
krimināl- un civīlprocesa nolikuma noteikumiem par krimināllietu atjaunošanu (Kriminālproc. lik. 954. р.), un civīltiesu spriedumu jaunu caurlīikošanu (Civīlprocesa nolik. 195. p. ), pielaižama arī disciplīnāiiietu atjaunošana, un kā tā piekrīt Senātam.
Izejot no Tiesu iekārtas 208. (282.) р., pēc kura lūkojot
cauri disciplīnāiiietas, tiesa nav saistīta ne ar kādiem sevišķiem
noteikumiem un lietas noskaidrošana atkarājas vienīgi no tiesas ieskata, krievu senātā bij nodibinājusies kārtība, ka lūgumi
par disciplīnārlictu atjaunošanu bija jāiesniedz tai tiesai, kas'
taisījusi galīgo lēmumu lietā, un šī tiesa, pārbaudījusi lūgumā
izteiktos pamatus lietas atjaunošanai, lūgumu ar savu atzinumu
iesniedza senātam (Окр. Высш. Дисц. Прис. 16 марта 1887 г.
д. № 9, Общ. Собр. 1902 г. 15, Соед. Прис. 4 дек. 1908 г.
д. № 670. Lietas atjaunošanai pēc krievu senāta prakses var
būt par pamatu iemesli, kas minēti Kriminālproc. lik. 955. р., to
starpā arī tādu pierādījumu atklāšana, kuri rāda, ka notiesātais
nav vainīgs vai ir cietis tiesas klūdas dēl augstāku sodu nekā
viņa nodarījums prasa (955. p. 2. pkt.).
Ja priv. adv. N. N. disciplīnārlietā varētu konstatēt tos iemeslus, kurus viņš uzrāda savā lūgumā par disciplīnārlietas atjaunošanu, t. i. viņa nevainīgumu vai pārmērīga soda uzlikšanu
tiesas kļūdas dēl, tad pēc krievu senāta prakses viņa lūgums
būtu nosūtams iepriekšējai pārbaudei Tiesu palātai, kā tiesai,
kura viua disciplīnārlietā taisījusi galīgo lēmumu. N. N. senā-
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tain iesniegtos materiālos tomēr nav atrodami nekādi pierādījumi, ar kuricni varētu konstatet vipa nevairūgumu vai pārmērīgu sodLšanu tiesas kļfidas deļ. No N. N. iesniei>tā Daugavpils apgabaltiesas 1. kriminfilnodaļas 1У35. g. 6. jīinija lemuma
noraksta gan redzams, ka ieprieksēja izmeklēšana par viņu,
N. N., aps. pēc Sodu lik. 544. р., izbeigta picrādījuinu trūkuma
dē|, bet vina apgalvojumam, it kā ar šo lēinumu esot pierādīts
vjj.ia ncvainīg'iims disciplīūārlietā, nav nekāda pamata. Ar
apjļ'abalticsas un Tiesu palātas sprredumiem disciplīnarlietā
N. N. ir atzīts par vainīgu nepareizā un pejamā rīcībā, kuya sīki
apskatīta minētos spricdumos. pie kam, ievērojot to, ka vii.iš
jau agrāk sodīts disciplīnārā kārtībā ar brīdināiuinu iin rājienu, vii.iani uzlikts augstākais disciplīnarsods, bct krimiiiāllietas
priekšrnets ir bijis svešas mantas piesavināšanās un uzticības
nelietīga lietošana (Sodu lik. 544, р.). Та tad apsīīdzībai krimināllietā ir citāds sattirs иска apsīīdzībai disciplīnārlicta, kādēl krimināllictās izbeigšaiia pierādījumi! tnlķunia dē] uevar
ietekmet disciplīnārlietas liktcni un doi pamatu tās atjaunošanai. Nedz по iepriekš minētās Senāta akts, nedz arl по N. N.
tagad iesniegtiem materiāliem nav konstatējams, ka apgabaltiesa, resp. Tiesu palāta, izticsājot disciplīnārlietu un uzliekot
sodu, bfitu parkāpusi savas kompctcnces robeŽas vai pielaidusi kādll kļfidu.
Arī Daugavpils apgabaltiesas 1. dvīlnodal.as 1937. g.
19. janvāra lēnitims, uz kuļii atsaucas N. N., tāpat nerunā par
labu disciplīnārlietas atjaunošanai, jo ar šo lēmnmu Bēra R.
konknrsa valdcs darblba atzīta par ncparcizu uii darbvedības
atlīdzība par pārmerīgu, pic kam nolemts atpraslt nelikumfgi
izmak.sāto atlldzības daļu un N. N. nolaidības dēļ atcelt no konkursa valdes pjrieklsēža amata.
Sanemot kopā visu sacīto, jāatzīst, ka N. N. fugumā uzrādītie un Krirninālprocesa lik. 955. p. 2. punktā, niiiietie iemcsli,
kas varčtu būt par pamatu vii.ia disciplīnāiiietas atjaimošanai,
ir palikuši bez kaut kādiem pierādījumiem, kādčl lūgums noraidams.
(Scn. Apvien. Sap. 1937. g. 23. marta spr. Nr. 25.)
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344. (406.13)
Tuvākā uzraudzlba par privātadvokātiein piedcr tai tiesai,
pic kuras privātadvokāts pastāv, un šai tiesai ir tieslba pārbaudīt un apspriest discipllnārā kārtībā katru privātadvokāta
neparcizu vai pclamu darbību,. kas neatbilst likuma noteikumiem vai stingras ētikas prasībām, tiklīdz tiesa konstatē, ka
šāda darbība var nelabvelfgl iespaidot sabiedrības uzticību uz
advokātu, pie kam ir viena alga, vai inkulpcta darbība izpaudusies viņa proicsijas laukā vai ārpus tā. Saskaiļā ar sacīto
jāatzīst, ka uzliekot privātadvokātam N. N. disciplīnārsodu par
nepareizu ни pelamu darbību, kuru viijš izdarījis sastāvot taī
pašā laikā konkursa valdes priekšsēdētāja amatā, Apgabaltiesa
nav pielaidusi nekādu nelikumību. Katrā ziņā tiesājamais, atrodot, ka apgabaltiesa pielaidusi ncpareizību, sodot vii.ni kā
privātadvokātu, uii nevis kā konkursa valdes priekšsēdētāju,
varēja šo apgabalticsas rīcību pārsūdzēt procesa kārtībā Tiesu
palātai, ко viņš tomēr, kā redzams 110 Ticsu palātas 1935. g. 27.
oktobra spricduma, nav daiijis. Scnātam iesniegtā lūgumā
pirmo rcizi celtais icbildmns pret minēto apgabaltiesas rīcību,
saskauā ar tiesu iekārtas 174. p. 2. pktu, nav canrskatāms uzraudzības kārtībā.
(Sen. Apvien. Sap. 1957. g. 23. marta spri Nr. 23.)

488 —

Civīlprocesa nolikums.
135. (102.)
Liecinieku izteicienu novērtēšana un slēdzienu taisīsana
par liecību ticamību vai neticamību piekrīt tiesai, kas lietu
izspriež pēc biītības. un tiesas slēdzieni nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā, pie kam atsaukšanās uz liecinieka radniecību kā
pamatu liecības neticamībai nav likuma pārkāpums. Brīvi apspriežot liecību saturu, un novērtējot liecību nozīmi, tiesa var
vicnā gadījumā ņemt vērā liecinicka radniecību, otrā nē. Iekš
tā taisni pastāv brīvas novērtešanas princips, pie kam tiesas
slēdžieni šajā ziņā pēc bīītības nav pārbaudāmi kasācijas kārtlbā.
(193". g. 28. aprīļa spr. Nr. 524. Robažs pr. 1, pr. Jaņsoņu.)

229. (161.3)
Arī protestētu vekseli var nodot indosamenta (ne tikai
veksela prasījuma cesijas) celā, un šāda vekscļa indosatārs
skaitās par vekselturētāju vckscļnol. 23. p. 1. teik. izpratnē
(sk. Pask. pie 1899. g. veksclno]. proj. 36. lp., iesp. 1902. g.,
Vekseļ. nol. kr. valsts kanc. izd. pie 56. р.). Konkrētā gadljumā, turpretim, pats p r a s ī t ā j s a p g a l v o , к а v i o š
v с кs с 1 i ie guv iš ta is n i civīltiesiskās с е s ij a s c e ļ ā , t. i. patiesībā ieguvis tikai vekseļa prasījumu kā
tādu ип Ш tad atzīstams tikai par ccdenta singulārsukcesoru,
bet nav ieguvis patstāvīgas tiesības kā vckseļturctājs. Veksejturētāja kā tfida vekscltiesības var pāriet uz tālrdvo veksclturētāju vicnlgi indosainenta ce[ā, bet nekad ne ccsijas cclā.
Ccsionārs jau pēc būtības nevar bīīt par vekseļturētāju. Tāpēc'
arī sūdzētājam nav tiesības celt vekseļprasību piespicdti izpildīšanas kārtībā pcc aktiem (CFN 229. p. 6. pkt), kā to pareizi
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atzinusi apgabaltiesa, aizrādot, ka prasītājam stiidus vekselis
nav bijis izdots, vai vipa vārdā tas neesot ticis protestēts, un
ka prasītājs neesot kā regresāts vekseli samaksājis, un tā tad
nevarējis celt un faktiski neesot cēlis regresa prasību. CPN
229. p. i z s m e 1 о š i uzskaita visas personas, kurām tiesība
uz saistības dokumenta pamata celt prasīou piespiedti izpildīšanas kārtībā pēc aktiem. Tāpēc 229. p. kā izņēmuma norma
iztulkojams visšaurākā izpratnē un tādēļ arī nav attiecināms
uz cerionāru, vai vispār uz personu, kas vekseli ieguvis citādi
nekā tikai CPN 229. p. 6. pktā paredzētā kārtībā.
(1937. g. 28. aprīļa spr. Nr. 481. Ķuzes pr. 1. pr. Glaudami.)

498. (410).
Kā Scnāts jau paskaidrojis savā 1923. g. spriedumā Nr. 235,
no CPN 498. p. piezīmē paredzētiem CL 2952.. 2993., 2994.,
3532.. un cit. pantiem izriet, ka ar liecinieku liccībām var atspēkot tādu rakstisku dokumentu saturu, kuriem rakstiska
forma noteikta ne ar likuma priekšrakstu, bet ar kontrahentu
vēlēšanos. Šajā gadījumā, kā tas redzams no Aizputes n'otāra apliecības, 1929. g. 21. oktobrī ticis slēgts pirkuma-pārdevuma p r i e k š l ī g u m s , kas pēc likuma . neprasa noteikti
rakstisku un sevišķi notāriālu apliecināšanas formu (CL 3034.
р.). tamdēl arī tā saturu un sevišķi to apstākli, ka pirkuma cenas atlikums ticis samaksāts saskaiiā ar.CPN 498. p. piezīmi,
varēja atspēkot ar liecinieku liecībām.
(1937. g. 27. janvāya/24. februāra spr. Nr. 36, Fārenhorsta pr. 1. pr.
Fāienliorstu un c.)

499. (411.).
Kā redzams no Tiesu palātas sprieduma motīviem, vioa
Ipaši apstājusies pic atbildētāju iebildumu apsvēršanas pret
Iiecinieku un Hecību ticamību, bct, apsvērusi šīs liecības no ticamības viedokļa, Tiesu palāta picšķīrusi tām pierādljumu
spēku un nozīmi.. Tiesu palātas slēdziens šajā jautājumā nav
pārbaudāms kasācijas kārtībā, pie kam, pretēji atbildētāju
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pilnvarnieka apgalvojumam kasācijas sīīdzībā, Tiesu palāta,
apsverot šo liecinieku liecību ticaniību, nav sagrozījusi lietas
faktisko pusi un ir pietiekoši iedziļiriājusies un izskaidrojusi,
pēc Ticsu palatas atzmuma, šķictamās prctrunas šajās liecībās.
Tāpat nav pārbaudāms kasācijas kārtībā Tiesu palātas slēdziens, ka liccinieccs I. A. liccībai nevar pieškirt ticamību.
Atbildctāju pilnvarnieks kasācijas siidzībā atzīst, ka Ticsu
palāta atzinusi, ka liecība m a n ā m i dota zem subjektīva icspaida. Та tad Ticsu palāta, novērtējot šo liecību, atsaukusies uz icspaidu, kādu ticsa guvusi no tās. Ar to Tiesu
palāta motīvčjusi, kādēļ viļja nav piešķīrusi ticamību šai liecībai, un viņas slēdziens šajā jautājumā, kā jau ininēts, nav
pārbaudāms kasācijas kārtībā.
(I 1 )". g'. l(). marta spr. Nr. 147. SalmiņS pr. I. pr. Salmiņu im c.)

927. (810).
Prasītāja celusi pret atbildētāju, kllfas pastāvīgā dzīves
victa ir Liepāja, prasību Ls 749,46 apmērā pie JRīgas pilsētas
5. iccirkņa micrtiesncša par picsūtītām un saiicintām porcclāna precēm, Atbildētāja cēlusi noraidījumu par lietas piekritību Rīgas pilsētas miertiesnesim uz CPN 90. p. I. pkta pamata. Miertiesnesis ar savu 1935. g. 22. fcbruāra lēmurnu so
noraidījuinu atstājis bez ievērlbas. Apgabaltiesa ar 1935. g.
27. marta lēmumu atstājusi bez ievērības atbildētājas blakus
sūclzību par micrticsneša lēmumu. Scnāts apgabaltiesas lēmumu atcēlis CL 3172. р., CPN 181., 196., 334. p. pārkāptimu

dēl.
Pirms lietas jaunas caurlūkošanas, kā arī apgabaltiesas
1936. g. 18. augusta sēdē prasītāja iesniegusi vairakus dokumentus, kuji, pēc vuias apgalvojuma, picrādot, ka prasība parcizi
iesniegta Rīgas mjertiesncsim. Apgabalticsa ar savu 1936.
gada 18. augusta lemuinu mierticsncša lēinuniu atcēlusi un
lietu izbeigusi.
Prasītājas kasācijas sūdzība pelna ievērībii.
Apgabaltiesa savā lēinumā aizrāda, ka saskaua ar Scnata •
rīkojumu šinl lietā galigi atkritusi tiesība tagadejo prasību celt
Rīgā. Apgabaltiesa parpratusi Senāta sprieduma nozīnii. No
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tā satura redzains, ka Senāts, apspriežot strīdū esošo jautājumu, izgājis no tiem lietas faktiskicm apstākļiem un no tiem
prasītājas iesniegtiem pierādījumiem, kādus apgabaiticsa ис
тце] vērā, izspriežot lietu pirmo rcizi, uii ievērojot taisni šos
tanī Iietas stāvoklī konstatētos apstākļus un iesniegtos pierādījumus, atzinis, ka galīgi atkritusi prasītājas ticsība tagadējo
prasību cclt Rlgā. "No šīs Scnāta lietotās frazes tomēr nebīīt
neizriet, ka prasītājai pie lictas jaunas caurlūkošanas ncbīītu
bijnsi tiesība atsaukties tiz jauniem pierādījumiem strīdū esošā jautājuma noskaidrošanai, kas tika icrosināts jau pirmā instancē. šāda tieslba prasītājai neapšaubāmi pieder saskajjā
ar CPN 927. pantu (Кг. Scn. CKD 72) 653, 73 (341, 74) 130,
903 (64 un c, Latv. Sen. CKD 29) 13, 32 (399). Tādēl Apgabaltiesa rīkojusies nepareizi, nemaz ncapspriežot prasītājas papildu icsnicgtos doknmcntus, ar kuriem pēc prasītājas apgalvoj'uma butu uzskatāmi par grozījušamies tie lietas faktiskie
apstākli, но kuriem Scnāts izgājis, taisot savu pirmo sprieduīnu. .ia šis prasītājas apgalvojums izrādītos par pareizu, tad
pirmais Senāta nkojums nci.icmtu Apgabaltiesai tiesību, caurlūkojot lietu но jauna un apsverot papildus icsniegto dokumentu nozīiiii, nākt pic prasītājas uzskatani atbilstoša slēdziena.
(Sen. CKD kopsēdes 1937. g. 4. marta spi-. \ r . 3i, Lēvensona pr. I.pr.
s-bn ar aprobež. atbildību ,.Krautzberger, uhayer & Purkert" čcchoslovokijā.)

1047. (921.).
Uzveikušai pusei, kā to tieši nosaka CPN 1022. р., ticsība
prasīt tiesas izdevumus izpildu kārtībā no prāvu zaudējušās
puses vienīgi gadījumā, »j a t i e s a s a v ā s p r i e d u m ā
a t z ī s t , ka p r ā v u z a u d ē j u š a i p u s e i
jāatlld z i и a u z v e i к u š a i p u s e i ticsu izdcvumi" (sk. Isačcnko, Graždanskij proccss, 5. sēj. 4. lp. II 1). Šis noteikums
neparedz nckādu izuēmumu arī gadījttmā, kad uzveikušā puse
vēlas prasīt no prāvu zaudčjušās puses kasācijas instances
izdevumus (sk. CKD 29 85). Praslba pēc CPN 1()47'921. p. atzīstama par painatpraslbas daļu, t. i. par pamatprasības turpinājumu un tās noslēgumu (kr. Scnāta CKD 14/57 un tur
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minētie kr. Senāta spriedumi 14/10, 97/55; 81/107). Tā tad
prasības lieta pēc 1047/921. p. jāuzskata par t. s. ,,Adhāsionsprozess". 1047/921. p. ievietots 5. sadalā par spriedumu izpildīšanu, bet ne 4. sadaļā par tiesu izdevumiem. Tfipēc noteikumi, kas paredzēti 5. sadalas 2. nodalā par izpildu procesu, vispār piemērojami arī' prasībām pēc 1047. р., t. i.
1047/921. p. parcdzētās prasības pielaižamas tais pašos vispārējos priekšnoteikuinos, kā arī prasības pēc 1022. p. un proti
tikai tad, ja tiesa pamatprasībā notikušā spriedumā noteikti
nolēmusi, k ā d a m p a r t a m j ā m a k s ā t i e s u i z d e v u m i, ко tiesa, savukārt, var darīt tikai tad, j a u z v e i k u š ā puse bija līīgusi u z l i k t p r e t ē j a i
ри
з е ! t i e s u i z d e v u m u s . Nav pie tam prasāms, lai tiesa
tieši savā pamatspriedumā atstātu uzveikušai pusei tieslbu celt
prasību pec 1047. р., tfipat kā tiesai arī nav sevišķi jāpieškir
uzveikušai pusei tiesība prasīt tiesu izdevumus taisni izpildu
procesā. jo tiesība prasīt tiesu izdevumus pieder uzveikušai
pusei jau tieši uz likuma pamata. Procesuālās attiecības starp
1022. pantu un 1047. pantu ir analogas attiecībām, kas nodibinājas sakarā ar CPN 239. p. paredzētiem 2 gadījumiem.
Pēc 1024. p. prasība izpildu kartībā celama tajā apgabaltiesā,
кш/ā iztiesā pamatprasības lietu, bct pie tam tikai noteiktā termiiļā. Prasība pēc 1047. p. ceļama gati garākā tcrmiiiā, bet
īad jau nevis pēc privilēģētās piekritības, bet tikai „vispārējā
kārtībā". t. i. pēc vispārējiem piekritības noteikumiem. Līdzīgus notcikumus paredz arī iniiiētais 239. р., kas privilēģēto
piekritību dara atkarīgu по prasības cclšanas, sevišķi saīsinātā terniii.iā. Tcmiēr priekšnoteikumi abām 5. sad. 2. nod. paredzētām izdcvumu praslbām ir tic paši, proti, taisni tic, ко раrcdz 1022. р., t. i.: „j a t i e s a s a v ā s p r i e d u m cā a t z I s t, ka prāvu zaudējušai pusei jāatdod uzvcikušai p u s e i . . .
tie.su izdevurni..."; izšķirība starp prasībām pēc 1022. p. un
prasībāin pēc 1047. p. pastāv vicnīgi turpraākā iztiesašanas
kārtībā. Saprotams, tiesa pati savā spriedurnā pamatprasības
. lietā izdcvuimi summu nenoteic, jo 1022. p. taisni iziet no tā,
ka tiesa nenoteic piespricžamo izdevumu summu. Tonicr tiesai katrā zinā, arī 1047. p. parcdzētā kārtībā, jāizteicas par to, •
kādai pusei jāuzlick pienākums samaksāt izdevumus. Trīlkstot šādarn aizrādījumain pašā pamallietas spriedumā, nav ie-
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spējams celt nedz praslbu pēc 1022. р., nedz prasību pēc 1047.
p. Taču nevar uzlikt tiesai, kurai jāiztirza blakus process (pēc
1022. p. vai pēc 1047. р.), pienākumu vai pieškirt tiesību no
sevis izšķirt jautajumu, kādai pusei un kādā proporcijā būtu
jāuzliek izdevumu samaksas pienākums, jo šāds uzdcvums involvētu jau uzdevumu izspriest lietu no jauna pēc bīītības (Sen.
CKD 22/12). Senātam, kā kasācijas instancei, savā rezolūcijā
jāatzīst uzveikušai pusei tiesība prasīt kasācijas instances izdevumus no prāvu zaudējušās puscs, ja vien uzveikušā puse:
1) izrādfjusi kasācijas instancē kaut kādu darblbu, vai nu iesniedzot rakstisku paskaidrojumu, vai uzstājoties Senātā (sk.
Kr. Sen. CKD 76/574 Vačāgipa 1., 12/16 Verchņedņeprovska
metallurg. sab. 1.; Sen. CKD 29/85 Кг. пае. oper. 1.) un 2) lūgusi S e n ā t u atzīt vinai minēto ticsību. Ncpietiek ar to
vien, ka uzveikušā puse izdevumus pieprasījusi tikai kādā zemākā instancē, bet gan nepieciešami, lai viua šādu līīgumu iztcic t a i s n i S e n ā t ā . Senāts lūko lictu cauri vienlgi kā
kasācijas instance, bet ne pēc būtības; tāpēc Senātam arī nav
jāpārbauda uii nav jāmcklē lietā, vai parts kādā zeinākā instancē būtu kādu rcizi lūdzis uzlikt pretējai pusei tiesas izdevumus. Uzveikušai pusei pieder ticsība prasīt по prāvu zaudēju.šās puses к a s ā с i j a s instances izdcvumus tikai nupat
aprādītos apstākļos un augšminētos priekšnoteikumos, pilnīgi
rieatkafīgi по tā, vai vina izdevumu prasību ceļ izpildu kārtībā, 1025. p. paredzētā procesnālā teimiņā, t. i. 2 nedēļū laikā
по tiesas (Scnāta) rezolūcijas paslndināšanas, vai vispārējā
kārtībā 1047. p. paredzētā 6 mēnešu noilgnma laikā (Isačenko,
1. e. 56. lp.), tfipat skaitot по Senāta rczolūcijas pasludinašanas.
Tāpat, uzveikušā puse var prasīt tiesu izdevumns по prrivu
zaudējušās puscs 1047. p. paredzētā r-vispārējā kārtībā" vienīgi
1022. p. noteiktā gadījumā, t. i. vienīgi tad. ja tiesa sāvā rczolficijā atzīst uzveikušai pusei tiesību prasīt по pretējās puses atlīdzībn par tiesas izdevumiem (CKD 29/85). Senāts, savnkārt, var taisīt par to attiecīgu lēmumu tikai tad, ja uzveikušā puse izdarījusi kādu procesuālu darbību Senātā un līigusi
tieši Senātn, viņai par lab'u uzlik't pretcjai pnsci kasacijas instanccs izdevumus. Šajā lietā, turpretim. prasītāja, kaut arī
izdarījusi Senātā procesuālu darbību, tomēr n a v lūgusi tieši
S e n ā t u uzlikt viņai par labu kasācijas instances izdevumus

Civīlprocesa nolikums.

494

pretējai pusei. Senāts tfipec arī nebija nolēmis atzīt prasītājai
tiesību prasīt kasācijas instances izdevumus no pretējās puses.
Senāts savā prasītājas norādftā spriedumā 35/1009 izlēmis citu
jautājumu un nebija izteicies jautājuraā par to, vai CPN 1022. p.
paredzētie proccsuālie priekšnotcikumi bīitu piemērojami arl
1047. p. paredzētai prasībai jeb ne; tāpēc prasītājai arī nav tiesības, kaut arl 1047. p. parcdzētā „vispārējā kārtlbā", kasācijas
instances izdevumus prasīt по atbildētājas.
(Sen. f'KD kopsēdes 1957. g. 4. marta spr. Nr. 15. Rlgas mežu un
buvju a. s. pr. I. pr. Zemkop. niiii.)

1425. (1336.).
Senāta Apvienotai sapulcei iesniegtajā lūgumā Jānis 0 .
aizrāda, ka pret vinu Rīgas aprhika 5. iecirkna miertiesncsis,
sakarā ar Pētera D. siidzību, ierosinājis kriiuinālvajāsaiiu pēc
Sodu likuma 509. panta pazīuiēin par ncslavas celšanu. Lietas iztiesāšanas laikā viii.š, G., icsniedzis micrticsnesim dažus
dokuincntLis, kā arī luclzis rniertiesncsi iiopratināt liccinieku, lai
picrādltu vina par D. izpatiduma patiesīgumu, saskanā ar Sodu
Iikuma 515. pantu, bet šos pierridījumus mierticsncsis nccsot
pieņēmis im viļju sodījis ar septinām dienāra aresta. Miertiesneša spricdumu vir.iš pārsādzējis apgabaltiesā, kas pienēmusi
viņa picrādīj'umus un, tos pārbaudot, viņu attaisnojusi.
Caur miertiesncša rīcību viņam cēlu.šies zaudejumi, pārsīīdzot spricdumu tiesas otrā instancē, kādcļ (i., atsaucoties
uz Civīlproccsa nolik. 1426.—1430. p„ liīdz Senātu atļaut cclt
pret miertiesnesi prasību attieclgā tiesā.
G. lugums nepclna ievērības. Kā izriet no Civīlproccsa
nolikuma 1425.—1426. p. izpratncs, privātpersonu lngiimi cclt
prasību pret tiesnesi par zaudējumiem, kas radušics caur viņa
nepareizu rīcību, ievērojarni gadljumos, kad ticsnesis pielaidis
tādu novirzīšarios no vina dienestdarbības, kas norāda, ka ticsnesis rīkojies prctēji viuarn ar likuniu piešķirtāin ticsībām un
uzliktiern picnākimiiem, kas piclaidis ar likuniu sodāmu dicnestdarbību. Kriminalprocesa, kā arī Civīlprocesa nolikuras, lietas iztiesājot, picšķir ticsnesini tiesību pienemt vai nepieņemt
lictas dallbnieku sniegtos pierādljumus 1111 novērtēt to nozīmi
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Iietā pēc s a v a s pārliecības, un šāda pārlieclba var arī nesaskanet ar lietas dalībnieku ieskatiem. Micrticsnesis, nepieņemot apsīidzētā G. sniegtos dokumentus viņa apsūdzības lietā, kā arl noraidot viņa uzdotos lieciniekus, Krimitialproccsa likumā notcikto tiesību г о b с ž a s, nav pielaidis ncko tādu, kas
viua darbību varētu padarlt par cēloni zaudcjumu atlīdzības
picprasīšanai, ceļot prasību pret- ticsncsi. Šo viedokli negroza
tas, ka apellācijas instancc (i. pārsildzību ievērojusi, miertiesneša spriedumu atcēlusi uti vii.ui attaisnojusi. Bez tam, konkrētā gadījuma, savā Iūgumā Jānis Q. nav arī konkrēti norādījis, kādi īsti zaudējiuni un kādā apmērā vii.iam nodarīti. Pic
aprādītā stāvokla Senāts atrod par lieku piemērot Civīlpfocesa nolikuma 142b.—1424. p. nosacījumus un pieprasīt paskaidrojumus no miertiesneša.
(Sen. Apvien. Sap. 1937. g. 23. marta spr. Nr. 22.)
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17.
Pretēji prasītāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzībā,
Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka prasītaja prasījumi par virsstundu atlīdzlbu līdz 1931. g. 5. jūlijam ir uzskatāmi par noilgušicm saskaijā ar 1930. g. 22. deceinbra papildinājumu pie lik.
par darba laiku 17. p. (Lkr. 194). Senāta Civīlais kasācijas
dcp-ts jau paskaidrojis (CKD 32/1863 un 34/2077), ka saskaņā
ar minētā lik. par darba laiku 17. p. papildinājimiu virsstimdu
atlīdzības prasības, kuras šī likuma spēkā nākšanas laikā, saskaņā ar agrāko likurau vēl nebija noilgušas, ceļamas 2 gadu
laikā, skaitot no šā jaunā likuma spēka stāšanās. Par dibinātu
turpretim atzīstams prasītāja aizrādījums, ka Tiesu palāta bez
pietiekoša iemesla atraidījusi prasības daļu par atvalinājuma
atlīdzību par 1924.—1928. g. Ls 210,— apmērā. Šajā jautājumā Tiesu palāta savā spriedumā neko tieši nav pateikusi, vienīgi viflas motīvējumu 1. pktā Tiesu palāta aizrāda, ka visi
prasījumi, kas attiecas uz laiku pirms 1931. g. 5. jūlija esot noilguši. Šāds Tiesas palātas slēdziens ir pareizs vienīgi jautājumā par virsstundu atlīdzību, bet attiecībā uz atvaļinājuma
atlīdzību tas nav pareizs, jo saskaņā ar 1930. g. 22. decernbra
novellu ir ievests saīsināts noilguma termioš tikai virsstundu
atlīdzības prasījumiem, bet ne atvalinājuma atlīdzībai.
(193Г. g. 28. aprī]a spr. Nr. 723, Poplavska pr. 1. pr. Gorielovu.)

18..
Apgabaltiesa atraidījusi prasību par atvaļinājuma atlīdzī- ■
bu aiz sekojošiem iemesliem. Prasītājs strādājis kā garderobjērs un viņa atalgojums bijis tas, ко vipš saaēmis kā dzeram-
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naudu no restorāna apmeklētājiem. Prasītājs par visu kalpošanas laiku atvalinājumu neesot pieprasījis, kas norādot, ka
prasītājam bijusi interese neiet atvalinājumā, lai tādā celā, atrodoties pastāvīgi darbā, gūtu lielāku izpeļi,ni. No tā apgabal-1
ticsa secinājusi, k'a prasītājs varētu pretendēt uz atvaļinājumu
atlīdzību vienīgi tad, ja viņš būtu pieprasījis atvaļinajumu no
darba devēja. Šāds apgabaltiesas uzskats ir atzlstams par parcizu. Ja arī tās personas, kui'as saņem kā atlīdzību dzcramnaudii no viesiem, nav uzskatāmas par akorda darba izpildltājiem (CKD 34/3248), tad no tā yēl ncizriet, ka šādas personas attiecībā uz atvalinājuma piešķiršanu un atlīdzības saņcmšanu par to nebīitu pielīdzināmas akorda darbu izpildītājieni.
Sajā ziņā apgabaltieša pilnīgi pareizi atzinusi, ka tām personām, kuras saņem dzeramnaudu kā atlīdzību par savu darbu,
un akorda darba izpildītājiem ir vienāds stāvoklis attiecība uz
faktiskas izpeļijas apmēriem, jo, atrodoties darbā, viņas var gūt
lielaku izpelņu nekā izlictojot atvalinājumu. No tā apgabaltiesa
pareizi secinājusi, ka tās personas, kuras saņem kā atlīdzību
par savu darbu dzeramnaudu no restorāna apmeklētājiem, var
pretendēt uz atvalinājuma atlīdzību tikai tad, ja vipas pierāda,
ka atvaļinājuma faktiskā neizlietošana notikusi tādēl, ka darba
devējs atteicies viņām piešķirt atvaliiiājumu (CKD 35/1445).
Šo pēdējo apstākli pēc tiesas konstatējuma prasītājs neesot pierādījis. Tas vien, ka pec prasītāja aizrādījuma viņa izpeļpa
.no dzefamnaudām vasaras laikā bijusi maza, nav pietiekošs
iemcsls, lai darba ņēmējs, kurš saņem kā atlidzību par savu
darbu no viesiem dzeramnaudu, nepieprasītu atvalinājumu no
darba devēja. Atvaļinājuma pieškiršanas laiks atkarājas no
darba devēja ieskata un taisni, lai pierādītu, ka darba ņēmēja
intercsēs bija izlietot atvalinājumu, viņam tas no darba devēja
jāpieprasa. Tāpēc jau šī iemesla del vien apgabaltiesa varēja
praslbu atraidīt, un pārējiem tiesas apsvērumiem ir tikai blakus motīvu nozīme, kas neicspaido apgabalticsas gala slēdziena
pareizību.
(195?. g. 28. apr. spr. Nr. 555, Briģa pr. 1. pr. a. s. „Ch. JiirgensonOtto Švarc".)
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Senāts savā 1930. g, 4. jīiJija spriedumā Nr. 739 jau paskaidrojis, ka dārzniecību vienkāršie strādnieki, neatkarīgi np
tā, vai darztiiecība atrodas pilsētas administrātīvās robežās
iin vai strādnieki pierakstīti slinio kasē, pielīdzināmi Iik. par
darba laiku 19. p. minētieffl laukstrādniekiem. Saskai.iā ar IIguma grāmatiņn prasitājs picuemts darba atbildētāja t i r d z n i с с ī b a s d ā r z n i e c l b ā к ā s t гā d 11 i e к s -' п а к t s
s a r g s — tomēr savā praslbas sudzlbā" nakts sarga darbu
nemaz nepiemin, bct aizrāda, ka viņam bez s i 11 u m 11 ī с u
k u r i n ā t ā j a picnākumiem bijusi uzdota arī zirgu barošana,
celiou tīrlšana uii p u ķ u a p 1 a i s t ī š а л a. Sakarā ar izteikto, atbildetājani bija tiesība 1111 pamats uzskatlt, ka prasitājs
piclidzināms Iaukstrādniekiem 1111 ka viņa darba laiks 11av normējams ar 8 stundu darba dienu. Apgabaltiesa, pievienojoties
miertiesiieša sprieduma motlviem, nākusi pie pretēja slēdziena,
starp citu, uz tā pamata, ka laukstrādnieku darbs ir atkarlgs
по darba apstakļiem, bct uz prasītaja darbu, kas bijis siltuninfcu kuriiiašaiia, laika apstākļiem ncesov nekāda iespaida, tāpat ari siltuinnīcas stādu Iaistīšana esot rēgulārs, 110 Iaika apsiākļiem neatkarigs darbs. Apgabaltiesa tomēr šajā ziņā nemaz nav apsvčrusi ar vinas konstatejumu nesaskanošu liccinieka Gr. Idecību, kas apliccinājis, ka ziemā (prasītājs) kurinajis visaukstākā laikā cS katlus, bct dažreiz arī mazāk, t. i.
atkarībā по l a i k a a p s t ā k ļ i e m ; ja aukstāks laiks, tad
kurinot vairāk, bct siltākā laikā niazfik, tā ka biju.ši gadfjumi,
ka nckurināja 11 сгаa z ; laikā по maija līdz oktdbrim prasftāj\s caurmērā kurinājis v i e 11 u katlu naktī. Lieciniek.s tālāk apliecinājis, ka prasītajs stādus Iaistījis jaukā Iaikā, kad
katli ncbija kurināmi, bet lictainā laikā neko ncesot darījis.
Ncapsverot šo liecībn, apgabalticsa piclaidusi motīvēšanas nepilnību.
(193?. g. 26 februāfa spr. Nr. 582, Artemjera рт. I. pr. Rībeli.)
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1) Apgabaltiesa ir konstatējusi un prasītājs savā kasācijas
sūdzībā neapstrīd, ka prasītājs savā reskontro grāraatā ir vedis divus parallēlus kontus. Tāds grāmatu vešanas veids, kur
vienai personai tiktu atvērti divi konti, neatšķfrot tos pēc darījuma biītības, neatbilst grāmatu vešanai prasāmai s к а i d r ī b a i . Tādēļ apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka lietā
iesniegtiem prasītāja reskontro grāmatu ierakstiem nav piešķirama pierādījunru nozīme.
(1937. g. 17. marta spr. Nr. 398, Millera pr. I. pr. Rnbinu.l

2) Tiesu palāta uz viņas spriedumā aprādīto datu pamata
un aiz viņas paskaidrotiem iemesliem apmicrinājusi a. s. Latvijas Lloids prasību prct tvaikoi.ia „Smirna" kapteini Jūliusu
D., atrodot: 1) ka sadursmc starp Vācijas kuģi .-Smirna" un
Latvijas kuģi „Alise" notikusi atklātā jūrā, kur ncdz Briselcs
konvcncijas, nedz Versalas miera līguma, nedz Vācijas likuma
noteikumi neesot spēkā, kā territoriāls likums (lcx loci): 2) ka
tamdčļ, konkrētā gadījumā Latvijas tiesai iespējams piemērot vienīgi lcx tori, t. i. Latvijas likuinus, pēc kuriem kapteinis
visās jūfas prasībās pilnlgi atvieto kuga īpašnieku, kamdēl arī
praslbas var tikt celtas tieši prct viou (VI. Bukovska izd. paskaidr. pie CL 3444. p. „d" un Sen. CKD spr. 1926. g. Nr. 460
a. s. Bakman-Pogas lieta): 3) ka konkrētā gadījumā apdrošināšanas līgums slēgts uz vispārējo vācu jāras apdrošinājuma
1919. g. noteikumu pamata, bet saskaņā ar Allgemeine Dcutsclie
Seevcrsichcrungs Bedingungen § 45, prasība par zaudējumiem
pāriet uz apdrošinātāju, cik tālu pēdējais tos ir atlīdzinājis
cietušam; 4) ka šinī lietā konstatēts ar kvīti, ka apdrošinājuma summa tiešām izmaksāta „Alises" Ipašniekicm Alisci F. un
Nikolajam Š. (1929. g. 6. apr. kvīts); 5) ka „Alisei" pakalgalā
uguns degusi, un šī uguns bijusi tāda, ka tā raidījusi nepārtrauku gaismu, ar ко „Alise" esot izpildījusi, kas no viņas tiek
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prasīts, lai tās ugunis no pakaļgala puscs būtu redzanias (Kriev.
lik. кор. XI sēj. pielik. pie tirdzn. n'ol. 467. p. 10. р.) (Нес. L., В.,
V. Iiecības; Brēmcrhavenas jūj-as tiesas protokols 1111 tās pašas
jūfas tiesas lēmums); un 6) ka hakts bijusi tāda, ka ugunis bija
labi sarcdzamas, kādēļ arī „Alisei" nebija pienākuma rādīt vēl
kādus citus signālus, kā uzliesmojošās ugunis vai tml. Tiesu
palāta sakarā ar izteikto, atceļot apģabaltiesas spriedumu, apmierinājusi prasību,'kurā prasītāja līidz piedzīt vii.iai par labu
no atbildetāja, tvaikoga „Smirna" kapteiņa, Ls 83.144 zaudējumu atlīdzības. Par Tiesas palātas • spriedumu atbildētājs iesniedzis kasācijas sūdzību. Kasācijas sīidzības 1. pktā atbildētājs pārmet Tiesu palātai inkonsekvenci, aizrādot, ka Tiesu
palāta, но vienas. puses, esot piemērojusi Vācijas likumus,
proti, vispārējo Vācu 1919. ģ. jīīras apdrošinājuinu notcikumu
45. §, bet, no otras puses, atzinusi par nepiemērojamiem Vacijas Iikumus attiecībā uz celto norādījumu, ka šī prasība vispār nebija veršarņa pret kuģa kapteini aiz jau pirmā instancē
aprādītiem iemesliem. Šis atbildētāja aizrādijums atzīstams
par nepamatotu. Tiesu palāta vācu apdrošināiuma noteikumu
45. § konkrētā gadījumā piemērojusi tikai tādēl, ka apdrošinājuma ņēmējiern izdotā p о 1 i s ē ir tieši paredzēts, ka apdrošināšana ir sļēgta, pamatojotics uz minētiem noteikumicm, kufu
45. § parcdz, ka prasījums dēļ zaudējumu atlīdzības no apdrošinājuma pemēja pāriet uz apdrošinātāju, ja pēdējais ir atlīdzinājis pirmajam. Tādā. kārtā Tiesu palāta šinī jautājumā nav
pamatojusies uz Vācijas likumiem kā tādiem, bet gan izgājusi
no apdrošinātāja un apdrošinājuma i,iēmēja 1 ī g u rn i s к ā m
a t t i e c ī b ā m , saskai,iā а г k u r ā m konkrētā gadijumā
bija piemērojami minētie Vācijas apdrošinājuma noteikumi.
Ar to atkrīt kasācijas sūdzlbas 1. pkts.
Senāta CKD jau paskaidrojis (36/913), 3) ka cietušam pēc
apdrošinājuma līguma ir divi parallēli prasījumi: a) prct vainīgo, uz pēdējā cietušara nodarītā dclikta pamata un b) pret
savu kontrahentu, apdrošinātāju, uz noslēgtā ar pedčjo apdrošinājuma līguma pamata; 2) ka cietusais, kas sar.iēmis apdrošinājuma atlīdzību no sava kontrahenta (apdrošinātāja), var
celt delikta atlīdzības prasījumu pret vainīgo; šādā pēdējā ga-'
dījumā gan apdrošinātājam savukārt nevarētu noliegt tiesību
celt kondikcijas prasījumu pret savu kontraJientu (cietušo) uz

—

501

• Dažādi tirdznicclbas
tiesību jautājumi.

i;i pamata, ka pēdējais netaisni iedzīvojies uz apdrošinātāja
rcķina; 3) ka a p d г о § i n ā t ā j s var celt t i e š u p r a s ī b u pret pašu v a i n I g o, ja apdrošinātājs, apmierinot savu
kontrahentu, apdrošinājuma uēmēju, cietušam licis с е d ē t vii.iam, apdrošinātājam, apdrošinājuma ņēmēja atlīdzības prasījumu pret vainīgo. Konkrētā gadījumā šāda cesija arl notikusi
iin proti, saskaņā ar augšā minēto notcikumu 45. §, uz kura,
starp citu, pamatots apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātāja
starpā noslēgtais apdrošinājuma 1 ī g u m s. Sādu uzskatu
(par prasījuma cesiju u z llguma pamata) savā. spriedumā iztcikusi ari Tiesu palāta, bet viņas apsvērumiem par to, ka prasītāja konkrētā gadījumā var atsaukties arī uz c c s s i o l c g i s, piešķirama tikai blakus motīva nozīme, kas nav iespaidojis Tiesu palātas gala slēdziena pareizību. Ar to atkrlt kasācijas sūdzības 2. pkts. Nepelna ievērību aiī kasācijas sīīdzības 3.—6. pktos minētie paskaidrojumi. Kā pareizi savā
paskaidrojumā aizrādījis prasītājas pilnvarnicks, apdrošinātāja
tiesība uz zaudējumu atlīdzību no paša vainīgā nevar tikt atņemta ar kādu notikušu tālāk pārapdrošināšanu, jo pēdējā ir
pārapdrošinātāja parsonīga darīšana, — kuvā nav piedalījics
apdrošinājuma ņēmcjs; pirmapdrošinātājs var savus riskus
pārapdrošināt vai nepārapdrošināt, un pirmapdrošinātāju attiecības ar vii;a pārapdrošinātājiern neietilpst apdrosinājuma
ņēmēja kontrolcs sfērā. Apdrošinājuma ņēmējs arī nevar celt
nekādas prasības pret pārapdrošinātāju un pēdējais nevar norēķināties ar pirmo (sal. Bruck, Das Privatversichcrimgsgesetz
(1. p. 535) izteicas: >,Die Riickversicherung beruht aui cincm
Vertragsvcrhaltnis zwischen dein Erstversichercr und dem
Rūckvcrsicherer, bcgriindet somit Rechtsbczichungcn nur
zwischen dem Erstversichercr und dem Riickversicherer, nicht
z\vischen dem Versicherimgsnehmer und dcm Rūckversicherer"). Pirmapdrošinātājs tādēl un uz vispārcjo vācu jūras apdrošināšanas notcikumu 45. § pamata uzskatāms par leģitimētu zaudējtimu atlīdzības prasības celšanai prct trešām pcrsonām, kā pārapdrošinātāja fiduciārais cesionārs šinī ziņā un
par iedzīvošanos uz cita rēķina, prctēji atbildētāja aizrādījumam viņa kasācijas sīidzībā, ncvar būt runas, jo noreķināšanās
starp pirmapdrošinātāju un pārapdrošinātāju pēc tam notiek
uz līguma, rcsp. fiduciāro attiecību pamata. Ar to atkrīt at-
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bildētāja kasācijas sūdzības 3.—6. pktos minētie paskaidrojumi un iebildumi. Nepclna ievērības arl kasācijas sūdzības 8.
pkts, kurā atbildētājs pārmet Tiesu palātai CPN 6., 608. un 609.
p. noteikumu pārkāpšanu. Neviens no prāvniekiem nav aizrādījis, ka viņš vēlētos izlietot CPN 608. p. noteikumu par
lietpratēju izvēli pēc prāvnieku savstarpējas vienošanās, kaut
gan jautājums par ekspertīzi ticis izšķirts apstiprinoši 1935. g.
29. aprlļa Tiesu palātas sēdē, bet pati ekspertīze notikusi tikai
1935. g. 29. oktobrī, t. i. pēc sešiem mēnešiem. Šinī starplaikā
atbildētājs, kas vispār cēlis iebildumu pret ekspertīzi, ne ar
vicmi vārdu nav minējis, ka viņš gribētu aizvietot CPN 608. p.
1. d. noteikumu, ко viņš varēja izdarīt tikai vienojoties ar praSītāju. Prct tiesas iecelticm ekspertiem vii.iš arī nav cēlis nekādus iebildumus. Tiesu palāta nebija spiesta dot atbildētājam
termiņu jautājumu uzstādīšanai; tos vii.iš varēja likt priekšā
ekspertiera (un arī licis) pie pašas ekspertīzes izdarīšanas. Tādos apstākļos jāatzīst ari šo atbildētāja iebildumu par atstājamu bez ievērības. Turpretim jāatzīst par dibinātu atbildētāja
aizrādījums viņa kasācijas sīidzības 7. pktā. ka Tiesu palāta
n e m a z n c e s o t a p s v ē r u s i atbildētāja iebildumu, ka
sadursme starp tvaikoni „Smirna" un tvaikoni „Alise" galvenā
kārtā izsaukta ar tv. „Alises" nepareizo stfires manevru, kuru
tā izvedusi pretēji noteikumicm par kuģu saduršanās novēršanu
uz jīīras. Savā 1933. g. 21. septembra paskaidrojumā atbildētājs aizrādījis, ka tvaikoņa „Alise" vadība pārkāpusi mineto
noteikumu § 21; ka sadursmcs momcntā stīīre uz ..Alise'* esot
bijusi uz stīīrbord, kas izrietot по tā, ka „Alise", kura pirms
sadursmes bija -,Smirnas" bakbord (kreisā) pusē, pēc kollizijas
ar to pašu stīīrcs poziciju apbrauca pilnīgu riņķi un ar savu
bakbord-bugu norāva »Smirnas" stūrbord .(labo) enkuri. Pēc
atbildētāja apgalvojuma „Alise" vēl pirms sadursmcs esot izvedusi stīīra manevri, ко vina, saskaņā ar minēto noteikumu
§ 21, pēc kura viņai bija jāpiepatur savs kurss, nedrīksteja
darlt. Neapsverot šo atbildētāja iebildumu, kuru vinš tuvāk
motīvējis savā 1933. g. 21. septembra paskaidrojumā, kas vērsts
kā prct prasības pamatu, tā arī prct tās apmēru, jo var novest pie slēdzienicm par culpa mixta, Tiesu palāta pielaidusi
motlvu nepilnību.
(1937. g'. 18. marta spr. Nr. 189. apdrošs. un transporta a. 8. „Latvijas Lloid.s" pr. 1. pr. Droioni.)
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Tirdzniecības procesa nolikums.
386.

Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja paskaidrojumiem,
Tiesu palātai bija pietiekošs pamats atzīt А. К. par maksātnespējīgu parādnieku tirdzniecībā. Lai atzītu kādu personu
par maksātnespējīgu tirdzniecībā, tiesai, saskauā ar TPN
386. p. ir jānodibina, ka minetā persona parāda izcelšanās vai
maksājumu pārtraukšanas laikā bija izoēmusi tirdzniecības vai
rūpnicclbas zīmi, vai arī viņai tāda bija jāizņem, t. i. TPN
386. p. prasa, lai parādnieks parāda izcelšanās vai vismaz
maksājumu pārtraukšanas laikā būtu bijis tirgotājs (CKD kops.
36/58). Apsverot šo jautājumu, Ticsu palāta, pievienojoties
apgabaltiesas apsvērumiem, atzinusi А. К. par tirgotāju tāpēc,
ka vioš nodarbojies ar tirdznieciskām operācijām, starp citu, ar
preču lombardoperācijām, atverot speciālu rēķinu Rīgas ebrēju savst. kreditbiedrībā, kādu rēķinu (on call) parādnieks nodrošinājis ar p г е с ē m, vekseliem un obligācijām. Tiesu
palāta nebija spiesta prasīt no kreditoriem kaut kādus pierādījumus par to, ka А. К. nodarbojies ar prcču lombardēšanu,
jo varēja savu konstatējumu pamatot uz paša А. К. pilnvarnieka paskaidrojumu. Pie tam Tiesu palāta varēja nepiešķirt
nozīmes tam apstāklim, ka aizrādījumu par on call rēķina atklāšanu ar preču, vekselu un obligāciju nodrošinājumu ir izteicis A. K. pilnvarnieks, jo priekš K. kā pilnvaras devēja ir saistoša viņa pilnvarnieka rīcība. Ka konkrētā gadījumā pilnvarnieks būtu pārkāpis savas pilnvaras robežas, to kasācijas sūdzības iesniedzējs pat neapgalvo. Pati par sevi prcču lombardēšana gan nav uzskatāma par profesiju, bet preču lombardēšana netieši norāda uz iekīlātāja nodarbošanos ar tirdznieciskām operācijām. No tā Tiesu palāta varēja secināt, ka A.
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K. arodveidīgi nodarbojies ar tirdznieclbu un tamdēļ atzīstams
par tirgotāju (sal. prof. Lēbera tirdzn. ties. pārskats 34. 1. p.
un not. par tirgot. 1. p. Lkr. 33/237). Kas attiecas uz aizrādījumu, ka neesot pierādīta А. К. maksātnespēja, tad šāds aiz-'
rādījums nepelna ievērības, jo ja pat atkristu tie parādi, uz kuriem aizrāda parādnieks savā kasācijas sūdzībā, tad tomēr
vel paliek parādi, kas pārsniedz Ls 2000,— un par kufiem ir
arī jau tiesas spriedums, bet parādnieks nav uzrādījis mantu,
ar ко parādu varetu segt. Tāpat nedibināts ir aizrādījums, ka
lai atzītu kādu personu par maksātnespejīgu tirdzniecībā, tad
esot vajadzīgs, lai minētā persona maksātnespējas lietas ierosināšanas laikā būtu bijis tirgotājs. Šāds prasījums neizriet no
TPN 386. p. satura, un Senāts по sava viedokļa, kas izteikts
1933. g. spriedumā 1. Nr. 3224 ir atkāpies (sk. kops. 36/58).
(1937. g. 28. aprlļa spr. Nr. 347. A. Kāna maksātnesp. 1.)
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Vekseļu likumi.

77.

Starp partiem nav strīdus, ka atbildētājas prasītājam izdotais vekselis par Ls 125,— nozudis. Savā 1928. g. GKD spried.
Nr. 52 Senāts izskaidrojis, ka pēc nozudušā vekseļa vekselprasību kā tādu nevar celt, bet gan prasību uz to materiālijuridisko attieclbu pamata, kas bijušas paša veksela pamatā,
tomēr pirms šādas prasības iesniegšanas, pieteicot veksela nozudumu, vekseļnol. 77. un turpm. p. paredzētā kārtībā (sk. arī
CKD spried. 33/880; 35/1791). Lai gan apgabaltiesa aizrāda,
ka prasītājs »to arī esot darījis", viņa tomēr nepaskaidro, к о
Isti prasītājs darījis, bet aprobežojas tikai ar aizrādījumu, ka
prasltājs esot kā nodrošinājumu deponējis pasta krājkases grāmatiņu par Ls 130. Kā apgabaltiesa, tā arī parti pārprot vekseļnol. 77.—80. p. noteikumus. Vekselnol. atzīst tikai nozudušo vekselu samaksas apturēšanas (ne mortifikācijas) sistēmu.
Šī sistēma pastāv sekojošos noteikumos: 1. nozudušā veksela
turētājam jālūdz attiecīgā tiesa aizliegt vekselparādniekam izdarīt samaksu pret vekseli (77. p. 1. teik.). 2. Tiesa, atgādinājusi lūdzējam par kriminālatbildību un pārliccinājusics par
lūdzēja paskaidrojumu ticamību, taisa lēmumu par vekseļa samaksas apturēšanu uz 1 gadu, un par šo lēmumu paziņo vekseļdevējam (77. p. 2. tcik.). 3. Pēc tam, samaksas termiņam iestājoties, v e k s e ļ d c v ē j s v a r nodot vckselsummu tai pašai
tiesai uz lūdzēja riska glabāšanai (78. р.). 4. Neatkarīgi no lūguma apturēt vekscļa samaksu (sk. 1. pkt.), lūdzējs, iesniedzot
tiesai attiecīgo nodrošinājumu, var lūgt tiesu atlaut s a ņ e r a t
veksela summu, kuru v e k s e l d e v ē j s v a i nu j a u n o d e v i s tiesai glabāšanai (sk. 3. pktu) vai, uz tlesas uzaicinājumu, nodod to glabāšanā (80. p. 1.—2. teik.). 5. Lūdzējs var
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savu nodrošinājumu (sk. 4. pktu) saņemt atpakal, ja neviens
cits 5 gadu laikā nav cēlis prasījumu pēc veksela, kas bija
pieteikts par nozaudētu, bet kas tagad nu izrādās pieprasītāja
rokās (80. p. 3. teik.). Tā tad uz nozaudētā veksela pamata'
iepriekšējais vekseļturētājs nekādā ziņā nevar celt vekseļprasību pret šā vekseļa devēju; vienīgā tiesība, kas atliktu veksela nozaudētājam (iepriekšējam vekseļturētājam) i r t i к а i
s a ņ e m t — pret attiecīgu nodrošinājumu — 10 s u m m u,
ко v e k s e ļ d e v ē j s l a b p r ā t ī g i bija
nodevis
t i e s a i g l a b ā š a n ā (sk. 3. pkt.). Konkrētā gadījumā apgabaltiesa nav konstatējusi, ka atbildētāja bīītu iemaksājusi
tiesai nozaudētā vekseļa summu. Tāpēc pilnīgi atkrlt kā nenozīmīgs partu strīds par prasītāja iesniegtā nodrošinājuma
(pasta krājkases grāmatiņas) pietiekamību. Apgabaltiesas uzdevums, turpretim, būtu bijis vienīgi tas: konstatēt, vai prasītājs patiesi cēlis prasību uz to matcrifili-juridisko attiecību pamata, kas bijušas pazaudētā veksela izdošanas pamatā un kādas tad-īsti materiāli-juridiskas attiecības ir bijušas runā esošā gadījumā. Apgabaltiesa tomēr taisni tikko minētos, vienīgi
izškirošos jautājumus nav nemaz apspriedusi, nedz izškīrusi.
(193Г. g\ 24. februāfa spr. Nr. 374, Ziluža pr. 1. pr. Liepii.ui.)
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Noteikumi par firmu.

(Lkr. 1933. g. Nr. 236.)
Apgabaltiesa konstatējusi, ka firmas „Rūd. VltoLs" īpašnieki ir 2 personas: Aleksandrs N. un Ernests V. Kā redzams
no apgabaltiesas sēdes protokola, „atbildētājas" (t. i. pašas
„firmas") pilnvarnieks paskaidrojis, ka visi firmas „Rūd. Vītols" Jpasnieki esot „atklāti biedri". Tā tad minētie Aleksandrs
N. un Ernests V. ir atklātas tirdznieclbas sabiedrības biedri,
kas tirgojas zem firmas „Rūd. Vītols". Pēc Senāta konstantās prakses, atklātai tirdznieclbas sabiedrībai, kas vispār var
uzstāties un rīkoties t i к a i z e m s a v a s f i r m a s, ir
p r o c e s a s p ē j a (sk. CKD 28/799, 30/505, 37/482, 291, 304
u. c, arī Cvingmaoa spr. krāj. I 167). Šāds firmas juridiskais
stāvoklis vēl tieši atzīts ar 1933. g. 12. oktčbra Noteikumiem
par firmu 1. p. (Lkr. 236), pēc kura firma ir tirgotāja vārds,
kuru tirgotājs var lietot kā s a v u vārdu, celot prasību tiesā,
un tāpat celot prasību pret tirgotāju, var lietot firmu kā v i о а
vārdu. Pie tam nav nozīmes tam, vai „tirgotājs" būtu vienpcrsonīgs tirgotājs, vai kāda sabiedrība. Tāpēc arī konkrētā
gadījumā prasītāja varēja savu prasību tieši celt pret „firmu
Rūd. Vītols", ar to atzīstot savu atbildētāju, taisni minēto tirdzniccības s-bu zem firmas JRud. Vītols". Šādos apstākļos apgabaltiesai nebija likumiga pamata tagadējo prasības lietu izbeigt it kā tāpēc, ka prasība nav tikusi celta pret »firmas īpašniekiem'".
(1937. g. 28. aprīla 'jpr. Nr. 451, Fomfera pr. 1. pr. firmu ,.Rūd.
Vītols".)
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1922. g. 3. atig. noteikumi par naudu.
(Lkr. 146.)
Caurlūkojusi Senāta Civīlā kasācijas departamenta kopsēdes 1936. g. 18. decembra iesniegumu izšķirt jautājumus:
1) vai parādnieka paskaidrojums viņa 1928. g. 2. janvārī izdotā
obligācijā, ka obligācijā minētā summa Ls 1000.— pielīdzināma
192,30 amerikas dolāriem un ka gadījumā, ja maksāšanas dienā
lata kurss pret amerikas dolāru bīītu kritis vai cēlies, vioš apņemas un viņam ir tiesība kursa starpību piemaksāt vai atvilkt,
— atzīstams par spēkā neesošu uz 1922. g. 3. augusta noteikumu par naudu (Lkr. 146.) 10. panta vai 10. panta 1. piezīmes
pamata; 2) ja pirmais jautājums izšķirams apstiprinoši — vai
tiesai tas jāierosina ex officio, neatkarīgi no prāvnieku norādījumiem, Senāta apvienota sapulce, izklausījusi virsprokurora
atzinumu, a t г о d :
Pēc 1922. g. 3. aug. likuma par iiaudu 1. p. 2. teik. naudas
vienība ir lats. Pēc 10. p. visi maksājumi aprēķināmi latos.
Pēc 10. p. 1. piez. attiecībā uz ārzemju valūtā Latvijcā noslēgtiem darījumiem aprēķins izdarāms Latvijas naudā pēc darījuma s l ē g š a n a s d i e n a s vidcjā Rīgas biržas kursa.
Priekšā liktā jautājumā minētā obligācijaS klauzulā paredzēts,
ka m a k s ā j u m s pēc obligācijas jāizdara latos pēc m а к s ā š a n a s dienas dolāra kursa. 10. p. 1. picz. noteikums
skaidri nosaka, pēc kādas dienas kursa aprēķināms latos Am.
dolārs, proti, nevis pēc maksāšanas dienas kursa, bet gan pēc
darījuma n o s l ē g š a n a s (obligācijas izdošanas) dienas kursa. Tā tad ccļas jautājums, vai minētai obligācijas klauzulai
piemērojami likuma 10. p. 1. piez. noteikumi. Šā jautājuma
izšķiršana atkarājas по tā, vai obligācijā ietilpstošais parāda darījums uzskatāms par »ā r z e m j u v а 1 īī t ā Latvijā noslēgtu
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darījumu". Par darījumu, kas „noslegts ārzemju valūtā"
(10. p. 1. piez. izpratnē) uzskatāms darījums, kurā pretizpildījums (pretekvivalents), jāizdara piemērojoties ārzemju valūtai.
Bet darījums, kurā pirmizpildījums (pamatizpildījums) tāpat
būtu jāizdara ārzemju valūtā, t. i. darījums, кща pats tiešais
priekšmcts (objekts) būtu ārzemju valūta (nauda) it kā genus
(atvietojama manta), kā prece, nav atzīstams par „noslēgtu
ārzemju valīītā" 10. p. 1. piez. izpratnē. Piem., ja kāds pārdod
citam tieši ārzcmju valūtu (piem., Am. dolārus) pret Latvijas
naudu (kā cenu, kā pretekvivalentu), tad šāda darījuma tiešais
priekšmets būtu ārzemju naudas (valūtas), kā preces, p i e g ā d ā š a n a p i r c ē j a m . Šāds darījums apspricžams pēc CL uz
vispārējā pamata, bet nevis pēc 10. p. 1. piez.; tas nozīmē, ka
sai gadījumā pircējam tiesība prasīt nopirktās preces (ārzemju
valūtas) pilnu vērtību, t. i. ārzemju valūtu, pārrēkinot to pēc
p. 4. pkt., 3514., 3874. р.). Pirktās un piegādājamās ārzemju
valūtas pilno vērtību pircējs sauem tikai tad, ja v\ņs saņem,
Latvijas naudā, tādu summu, pret kuru viņš var darījuma izpildīšanas dienā un vietā, pēc taī dienā un vietā pastāvošā kursa,
i'egādāties sev norunāto ārzemju valūtu (Sen. CKD 26/15.).
Ja, piern., aizdevuma priekšmets būtu tieši ārzemju valūta kā
fungibla manta ar norunu, ka aizdcvums atdodams tādā ра
са valūtā, tad ari tāds darījums ncbfitu uzskatāms par „noslēgtu ārzemju valūtā'", bet būtu atzīstams par vienkāršas
fungiblas (atvietojamas) mantas aizdevumu (ne naudas aizdevumu) un tāpec ārzemju valūta būtu pārrēķināma latos pēc darījuma izpildīšanas dienas kursa: sk. Erdmans, System IV. sēj.
263. lp.: „als ein reines Fungibiliendarlehen (nicht Oelddarlelien)". Ja pje tam tiktu norunāts, ka ārzemju valūtas, kā
f u n g i b 1 a s mantas, preces, aizdevums atdodams nevis taī
pašā ārzcmju valūtā, bet Latvijas naudā, tad, gan saskaijā ar
CL. 36v59. p. 1. teik. ārzemju valūta reķiiiāma pēc aizdevuma
darljuma n o s l ē g š a n a s d i e n a s k u r s a , ja nav norunāts pretējais. Tas pats sakāras arī, ja aizdevums dots ārzemju
valīītā taisni kā n a u d a (t. i. n e kā fungibla manta un n e
kā prece) ar norunu, kā aizdevums atmaksājams Latvijas naudā:
šādā gadījumā ārzemju valūta (nauda) pārrēķināma Latvijas
naudā pēc darījuma noslēgšanas dienas kursa (CL 3660. p.
1. teik.). Bet ja pie tam butu sevišķi norunāts, ka aizdotā ār-
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zemju valūta ir kā fungibla manta (ne kā nauda), atdodāma
Latvijas naudā pēc s a m a k s ā š a n a s d i e n a s kursa, tad
darījums atzīstams par ārzemju valīītas pirkumu uz termiņu
(Erdmans, 1. с 263. Ip. pie 3. par. piez.). Pilnīgi cits raksturs
irLatvijā noslēgtam un Latvijā izpildāmam aizdcvuma līgumam
(obligācijai), ja tajā paredzēts, ka aizdevums dots L a t v i j a s
n a u d ā un ka, atmaksājot aizdevumu, šī summa ir aprēķināma
piemērojoties
noteiktai
summai
ārzemju
v a l ū t a s v i e n ī b ā (piem., Amer. dolāros). Šāda rakstura
darījums a t z ī s t a m s par noslēgtu taisni ā r z e m j u v a l ū t ā minētās 10. p. 1. piez. izpratnē. Par to, ka
darījums (obligācijā) noslēgts Latvijā, Šaubu nav.
Tāpat ir
skaidrs, ka 10. p. 1. piez. nedomā darfjumus, kuru tiešs priekžmets bīītu taisni ārzemju valīīta kā tāda, it kā genus, kā atvietojama manta (res fungibilis, CL 532. p. izpratnē), t. i. 10. p.
1. piez. ncdomā darījumu ..par" ārzemju valūtu. Tāgadējā darījumā taču p a r ā d s bijis un tika n о t e i к t s nevis dolāros,
bet gan 1 a t о s, kā tieši teikts obligācijas tekstā: „palicis parādā Ls 1000.—". Runā esošā obligācijā tad nu paredzēts, ka
m a k s ā j u m s i z d a r ā m s nevis vienkārši tajā paredzetā
valūtā, kurā parāds pastāvējis, t. i. summā Ls 1000.-, b e t
g a n p ā г г ё ķ i п о t š о s u m m u A m. d о 1 ā г о s, t. i.
ā r z e m j u v a l ī i t ā . Tā tad darījums t a i s n i a t z ī s t a m s
p a r d a r I j u m u, к a s n о s 1 ē g t s ā r z e m j и v а 1 ū t ā
10. p. 1. piez. izpratnē, jo tajā paredzētā s a i s t ī b a j ā i z p i l d a p i e m ē r o j o t i e s ā r z e m j u v a l ū t a i (Amerik.
dolāriem). P a r ā d a v ē r t ī b a s m ē r o g s š e i t t ā t a d iг
A m. d o l ā r s , bet maksājamais līdzeklis — lats. Bet taisni
no tā tieši izriet, ka darījums noslegts ārzemju valīītā. jo jāmaksā latos un taisni t i k d a u d z l a t u , c i k j ā m a k s ā
p a r 192,30 d о I ā r i e m. Taisni tāpēc, kā pēc runā esošās
obligācijas mērogs izpildīšanā bijis d о 1 ā r s, pats šis darījurns
uzskatāms par n о s 1 ē g t u ārzemju valūtā. Likuma 10. p.
1. piez. runā par darījumu, kas „n о s 1 ē g t s ārzemju valūtā",
kas i z p i l d ā m s piemērojoties ārzemju valīītai, t. i. p ā r r ē k i n o t Latvijas valīitu — taisni ārzemju valīītā (a'rn. dolāros), t. i. ņ e m o t p а г р а г ā d a m ē г О g u ā r z e m j u v а l ū t u (Am. dolārus). Bet pie tam nav nozīmes, kādā valntā
parāds ir apzīmēts un kādam rn а к s ā j a m a m 11 d z e к I i m
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bfitu jābūt. Par maksājamo iīdzekli, jau pēc likuma, vienmēr
var būt tikai lats. Arl runā esošā obligācija (saistības raksts) ir
vizrakstīta" Latvijas valūtā tajā izpratnē, ka gan cfektīvi ir
jāmaksā latos, tomēr latos samaksājamo summu a p r ē ķ i n о t
samēra ar obligācijā paredzētās ārzemju valūtas kursu samaksāšanas dienu. Tā tad, kādā valūtā obligācija ir izrakstīta, pats
par sevi nav izšķirošs, jo izšķirošs vienīgi ir, kāda valūta ņemama vērā, noteicot latos samaksājamo parāda summu, proti,
pārrēkinot pēdējo s a m ē r ā a r ā r z e m j u v a l ū t u . Ja
pēc darījuma noteikumiem par šās parāda summas mērogu ir
ņemama vērā taisni ārzemju valūta (dolāri), tad šāds darījums
uzskatāms par noslēgtu ārzeraju valūtā. Darījums nebīītu atzīstams par noslēgtu ārzemju valūtā tikai tad, ja izpildījums
iatos nav nostādīts atkarībā no kādas, pašā darljuma tekstā
aprādītās — ārzcmju valūtas, kā mēroga izpildījuma summas
noteiksanai. Tā tad Šai ziņā taisni nav izšķij-ošs, ka a i z d e v u m a p r i e к š m с t s jau būtu kāda efektīva ārzemju valūta, t. i. ka saistības rakstā būtu tieši apliecināts, ka tiktu tieši a i z d о t a efektīva ārzemju valūta.
L a i dа гīju m s
• b ū t u a t z ī s t a m s p.ar n о s 1 ē g t u ā r z с m j u v а 1 ū t ā, p i с t i e k, j a i z p i 1 d ī j u m a s u m m a n о t e i к t а
s a m ē r ā ar d a r ī j u m ā n o r ā d ī t o ārzemju v а l ū t u . kā tas ir paredzēts arī runā esošā obligācijā; bet nav
prasāms un pat nav domājams šaī ziņā, ka darījuma (piem.,
aizdevuma) prickšmcts bīitu tieši ārzemju valīīta kā tāda. T ā pēc jānāk pie slēdzicna, к а runā
esošais
d a r i j u m s (obligācija) ir slēgts ārzemju valutā. Sakarā ar
šo izšķirams tālākais jautājums par to, pēc kādas dienas kursa
dolārs aprēķināms latos. Saskaņā ar 10. p. 1. piez. ārzemju
valūta aprēķināma pec darījuma n о s 1 ē g š a n a s dienas kursa.
Tāpēc pirmais Senāta Civ. kas. dep. kopsēdē uzstādītais
jautājums izšķifams tā, к а n a v s p ē k ā Latvijā ārzemju
valfitā noslēgtos darljumos paredzētā klauzula, pēc kuras parādnieks apoēmies izdarlt samaksu pēc s a m a k s ā š a n a s
d i e n a s ārzemju valūtas (dolāra) kursa, jo šāda klauzula
runā pretim lik. par naudu 10. p. 1. piez. noteikumiem; tā tad
pirmais jautājums izšķirams apstiprinoši.
Ņemot vērā, ka likumam par naudu piemīt publiski-tiesisks
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raksturs, kā vērsts uz Latvijas valūtas stabilitāti, tad jāatzīst,
ka visi šai likumā paredzētie noteikumi ir jus cogens un tāpēc
nav grozāmi ar darljuma kontrahentu vienošanos un ka tādēļ
tiesai ex officio jāpiemēro 10. p. 1. piez. noteikumi. Ar to otrs .
jautājums izšķirams apstiprinoši.
īevērojot sacīto, Senāts nolemj: atzīt, ka abi jautājumi izšķirami apstiprinoši.
(Sen. Apvien. Sap. 1937. g. 22. apr. spr. Nr. 12.)

513 —

Likuins par atsavināšanas nodevu,
Pēc Nod. nolik. (Lik. кор. 5. sēj. 1914. g.'izd.) 243. p. 16. pkt.
1932. g. 22. decembra likuma (Lkr. 236) red. Latvijas banka im
Valsts zemes banka, iegūstot nekustamu mantu izsole vai paturot to. pēc nenotikušas izsoles, vai iegūstot uz ieilguma pāmata, bija atsvabinātas no atsavināšanas nodevas samaksas.
Ar 1934. g. 17. augusta likumu par atsavināšanas nodcvu (Lkr.
228.), starp citu, atcelts arī minētais 243. р., tā tad arī 243. p.
16. pkts; 17. augusta likuma 3. p. uzskaita aktus, kas no atsavināšanas nodevas atsvabināti. Šo aktu skaitā vairs nav minēti
iepriekšējā Nod. nolik. 243. p. 16. pkt. norādītās Latvijas bankas
iegīīšanas un atsavināšanas akti. Tā tad, L a t v i j a s ' b a n k a
t a g a d , i e g u s t o t i z s o l ē ctc. n e к u s t a m u m a n t u, v a i r s n a v a t s v a b i n ā t a п. о a t s a v i n ā š a n a s n o d e v a s . Vienīgi Valsts zemcs banka uz 3. p. 4. pkt.
(1935. g. 21. janvāra red.: Lkr. 9.) pamata atsvabināta no atsavināšanas nodevas, tomēr vicnīgi atsavinot (ne iegūstot) nekustamu mantu. Latvijas bankas atsaucc uz 1934. g. Likuma
par atsavināšanas nodevu 3. p. 1. pkt. ncattaisno viņas uzskatu,
ka viņa būtu brīva no atsavināšanas nodcvas it kā valsts iestāde, Gan Latvijas banka ir valsts uzņēmimis, bet no tā vēl neizriet, ka vioa butu valsts iestāde, vārda īstā nozīmē (sk. Sen.
apv. sap. 1935. g. 18. decembra lēmumu 1. Nr. 10). Arī likumdevējs neuzskata Latvijas banku par valsts icstādi. kurai butu
piemērojams minētā likuma 3. p. 1. pkts; tas izriet jau no tā,
ka minētā likuma 3. p. 4. pkts vēl atsevišķi min Valsts zemes
banku, ко nemaz nevajadzētu atsevišķi minēt, ja 1. p. varētu
attiecināt uz Valsts zemes banku, it kā valsts iestādi. Valšts
zemes banka ieņem to pašu juridisko stāvokli, kā Latvijas banka. Ka likumdevejs — p r i n c i p ā — n a v d o m ā j i s a t s v a b i n ā t L a t v i j a s b a n k u no a t s a v i n ā š a n a s
n о d e v a s, redzams arī no sekošā: Tagad atceltais Nod. no-
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lik. (Kr. Lik. кор. V. sēj.) 243. p. 9. pkts (1926. g. 31. marta
lik. (Lkr. 36. red.) atsvabinājis no minētās nodevas vienīgi
v a l s t s z e m e s b a n k u un tikai par izsolē iegfitām vai
citādi pirktām nekustamām mantām. Ar 1932. g. 22. decembra
Jik. (Lkr. 236.) šl privilēģija gan tika attiecināta arī uz Latvijas
banku, tomēr а р г о b e ž 0 j 0 t to ar izsolē iegfītām vai paturetām nekustāmām rnantām vien. Tā tad, visos pārējos gadījumos Latvijas banka nebija atsvabinata 110 atsavināšanas
nodevas. Bcidzot, kā augšā norādīts, Latvija.s bankai pat šajās
pēdējās robežās iepriekšējā privilēģija tika pilnīgi atņcmta ar
minēto 1934. g. 17. augusta h'kumu par atsavinašanas nodevu,
к a s 3. p a n t ā p a r L a t v i j a s b а 11 к u v a i r s n e m i n, bet Valsts zemes bankai atstaj privilēģiju tikai atsavinot
(ne iegūstot) nekustamu mantu (3. p. 4. pkts., 1935. g. 21. janvāra lik. rcd.). Nākot pie tā pasa slēdziena, un proti, ka Latvijas banka vispār vairs nav atsvabināta no atsavināšanas nodevas, Tiesu palāta — gala slēdzicna zioā — nav likumu pārkTipusi.
(I9"7. {г. 17. murta spr. Nr. 178. Kārklirju un с. пек. īpaš. pūrdoš. 1.)
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213.
Saskaoā ar Nod. nolik. (1914. g, izd.) 213. p. 5. pkt., no
mantojuma vērtības atvelkami mantojuma atstājēja vekseļu un
citu saistību (»dolgi... po drugim objazateļstvam") parādi.
Tiesu palāta atzlst, ka ncdz Dl., ncdz mantinieki nckādus pierādljumus par to, ka Dāvīda Dl. pietciktais prasījums Ls 18.700,—
apmērā faktiski pastāv, nav iesnieguši; Tiesu palāta tomēr atradusi par iespējamu atvilkt minētā prasījuma summu no mantojuma vērtības tikai tāpēc, ka Nodokļu departaments nav iesniedzis pierādījumu, ka parāds Dl. nebūtu pastāvējis. Šajā
ziņā Tiesu palāta nepareizi sadalījusi pierādīšanas nastu. Ja
mantinieki vēlas no mantojuma vērtības atvilkt zināmus parādus un atsaucas uz attiecīgā prasījuma esamību, tad uz vispārējā pamata, taisni v i ņ i e m jāpierāda šāds savs apgalvojums. Ja, kā apgalvo mantinieki, mantojuma atstājējs biiis ко
ки tirsotājs, tad viņam vajadzēja būt veikala grāmatām, no
kurām tad arī būtu redzams, vai trešās personas prasījums
faktiski pastāv. Tas fakts vien, ka trešā pcrsona prasljumu
pieteikusi, pats par sevi vēl nepierāda prasījuma esamību (sk.
Sen. CKD 32/2099.).
(19". g, 17. marta spr. Nr. 212. Etingera mani 1.)

Rīgas pilsetas Diskonto bankas statuti.
Caurlūkojusi Senāta Administrātīvā dcpartamenta 1936. g.
29. aprīļa iesniegumu izšķirt jautājumu, vai Rīgas pilsētas Diskonto banka pēc viņas statūtiem 1111 Kreditnolikuma 297. un
sek. p. pieder pie pilsētas pašvaldības iestādēm.
Senāta apvienotā sapulcc a t г о d :
Rīgas pilsētas Diskonto banka (Dbka) jau uz savu 1871. g,
28. aprila statūtu (Kr. piln. Lkr. 49524.) paniata bija atzīstama
par pflsētas Kreditiestādi (Kreditnol. X. sad. 68. p. piez. un XI.
sad. 2. p. (1887. g. un 1893. g. izd.); RīgaS pilsētas 1908. g. pārskata X. sad. 3. nod.). Pie tā paša slēdziena jānāk arī uz Dbkas
1925. g. 22. decembra statūtu pamata.
Tarn apstāklim vien, ka Dbka statūtu 1. § nosaukta par juridisku personu nav izšķirošas nozīmes. Pašvaldības (komīīnālu) ban'kas kā tādas raksturara un būtībai nemaz nerunā pretim tas. ka viņa būtu juridiska persona. Kreditnolikuma (1925.
g. izd.) noteikumi katrā zit.iā nekur neizšķir noraidoši jautājumu
par to, vai pašvaldības banka ir juridiska pcrsonība. Kreditnolikums netieši pat atzīst pašvaldības bankai juridiskas personas tiesības. Tā, pēc Krcditnolikuina (316. p.) pašvaldības
banka atbild par savām saistībām un kapitāliem. Pašvaldibas
bankām ir savs zīmogs ar bankas nosaukumu (Kreditnolik.
315. p. Dbkas statīītu 15. §). Arī pašvaldības banka var iegūt
nckustamas mantas (Krcditnolik. 314. р., Dbk. stat. 14. S). Kreditnolik. 341. p. 8. pkta noteikunii nebūtu rcālizējanii, ja bankai
ncbūtu tiesības ņcmt dalību izsolē, kur pārdod viņai ieķflāto
nekustamo mantu. Kredītnoliknms parcdz 3 krcdītiestāžu katēgorijas: 1) valsts, 2) pašvaldību un 3) privātas kredītiestādes, bct norāda attieclgas pazīmcs tikai valsts krediticstādēin,
aizrādot, ka tās atrodas Finanču ministrijas pārziņā (28. p . ) /
Tā tad, p a š v a l d ī b a s banku īpašība un bīītība notcicama
tikai pēc Krcditnolikuma s p e с i ā 1 i e m noteikuraiem par
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pāšvaldības bankām (273.—275., 297.-463. р.). Salīdzinot 28. p.
ar 29. р., ir skaidrs, ka likums ncprasa un neiziet no tā, ka prctēji valsts kreditiestādēra — pašvaldības bankas atrastos pašvaldības „pārziņā", jo par to 29. p. ne vārda ncrunā. Lai konkrētu banku atzltu par pašvaldības banku, pietiek, ka pašvaldībai picderčtu zināmas funkcijas attiecībā prct šādu banku,
kuras nodrošinātu pašvaldībai lielāku vai mazāku saimniecisku
sakaru ar, vai zināmu iespaidu uz banku. Šajā ziņā uz minēto
Rīgas pilsētas pašvaldības sakaru un icspaidu attiecībā uz Dbku
aizrāda arī Dbkas statūtu attiecīgos §S paredzētās Dbkas pazīmcs, kuras tāpat norāda arl Kreditnolikuma noteikumi par
pašvaldības bankām. Statūtu 76. § paredz, ka Rīgas pilsēta ir
Dbkas g а г а n t s; pašvaldības garantija ir taisni viens no vissvarīgākiem momentiem, ко statūti uzstāda jau vienā no pirmājiem Dbkas statūtu §§ (3. š). Rīgas pilsētas garantija (pēc
3. §) izteicas viņas pienākumā papildināt, gada laikā no pilsētas domes lemuma, pazaudēto Dbkas pamatkapitāla daļu, kas
nebūtu scgta ar rezerves kapitālti; līdzīgs garantijas picnākums paredzēts arī Kreditnolikuma 301. p. Arī U b k a s pa•matkapitālu (2. §) viņai nodevusi Rīgas pilsēta, kura nodibinājusi pašu šo banku; tāds ir arī vispār pilsētas pašvaldības banku dibināšanas veids (Krcditnolikuma 297. р.). Rīgas pilsētas
pārraudzības funkcijas par Dbku, kuj'as stāv ciešā sakarā ar
pilsētas uzucmto garantiju, parcdz statīītu 4. §, pēc kura Dbkas
pārskati nododami Rīgas pilsētas domci, tfipat kā Krcditnolik.
324. p. (arī 23. §). Tādas pašas nzraudzības funkcijas, vēl sīkāki, Kreditnolikums atzīst arī vispār pilsētu pašvaldībām attiecībā uz pašvaldības bankāin (327.—332. р.). Šajā ziuā jāatzīmē, ka Dbkas statfiti par seviškām revīzijas komisijām, un
vispār par revīzijas kārtību, nckādus noteikumus neparedz.
Tā tad, šāds statūtu robs tiesi aizpildāms taisni ar Kreditnolikuma notcikumicm par pasvaldības bankām, kuļ'i vien atzīstānii par Dbkas statūtu subsidiāriem notcikumiein. Pec Dbkas
statīītu 5. un 7. §, bankas valde sastāv no 9 dircktoricin, ко izvēlē p i l s ē t a s dome (tāpat kā vispār pašvaldības bankās:
Kreditnolikums 303. р.). Atalgojumu direktoriem nosaka p i 1 s ē t a s dome (statīitu 10. un 76. S). Direktori un pārējic bankas darbinieki savu rakstisko solījumu par pienākumu apzinīgo
izpildlšanu dod p i l s ē t a s v a l d e i (12. §), bct ne Dbkai, kā
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tādai. Kā Dbkā (statūtu 9. §), tā arī pārējās pašvaldības bankās (Kreditnolik. 309. p.) darbvežus, grāmatvežus un kasierus
iecel un atlaiž no sevis barikas valde. Dbkas statūtu uzbfive un
sistēma, galvenos vilcienos, pilnlgi atbilst Kreditnolikuma nqteikumiem par pašvaldības bankām, vispār:
Kreditnolikums.
1. Vispārīgie noteikuini.
2. Bankas darbvedība un mērķis.
3. Bankas operācijas.
II. Noguldījumi.
III. Veksclu diskonts un speciāJie tekošie rēķini.
IV.—VI. Aizdevumu izsniegšana etc.
VII. Vērtspapīru pirkšana un pārdošana.
VIII. Bankas peļņas sadalīšana.
D b к а s s t a t ū t i.
I. Vispārējie nosacījumi.
II. Bankas pārvalde.
III. Bankas oprācijas.
1. Noguldījumi.
2. Vekselu diskontēšana.
3. Aizdevumi.
4. Noguldījumi uz tekoša rēķina.
5. Vērtslietu pieņcmšana atc.
6. Bankas peļņas sadalīšana.
Pilsētas garantijas veids un apmērs, ко paredz Krcditnolikums, no vienas puses (301. р.), un Dbkas statūti. no otras
puses (3. §) — izpaužas pilnīgi idcntiska veidā: proti, pienākumā papildināt iztrīīkumu pamatkapitālā ar pilsētas pasvaldības līdzekļiem. Neviens neapgalvo, ka R. p. Dbka, kā tāda,
piederētu Rīgas pilsētai, tāpat, kā vispār pašvaklībām „nepieder'' ,.īpašumā" pašvaldības pārējas bankas, it kā uz civīltiesību pamata. Saites starp pilsētu un pašvaldības kreditiestādēm dibinājas uz saimnicciskām attiecībām ни saimnieciskipolītiskicm un komūnāliem pamatiem.
Ievērojot teikto, Senāts nolemj: atzīt, ka jautājums izškirams apstiprinoši.
(Scn. Apvicn. Sap. 193". g. 14. janv. spr. Nr. 1.)
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Latvijas civīllikums.
XXXVI. •
Tiesu palāta varēja nākt pie sava tālākā slēdziena, ka no
minētiem ieķīlājuma rakstiem izrietošās materiāltiesiskā.s un
procesuālās atticcības un prasījuma tiesības apspriežamas, saskaņā ar CL ievada XXXV. p. paredzētām konfliktu normām,
nevis pēc CL, bet gan p ē с LCL n о t e i к u m i e m. Pretēji sīidzētāja domām, lietā piemērojams taisni CL ievada
XXXV. р., bet ne XXXVI. p. CL ievada XXXVI. p. paredzētās konflikta normas attiecas vicnīgi uz darījuma f o r m u
un nckad nav piemērojamas materiāli-tiesiskām attiecībām un
prasījumiem, kas izriet nd apspriežamā darljuma s a t u г а.
Par XXXVI. р. ānalogu piemērojamību, lai notciktu darījuma
spēku un s e к a s, ncvar bfit runas. Sūdzētāja kasācijas sīīdzībfi norādītie Scnāta CKD spr. 27/316: 34/876 attiecas vienīgi uz konīliktu normām par f о r m u uu tāpēc nav piemērojami konkrētā gadījumā.
(1937. g. 28. uprī|a spr. Nr. 410, A. Breņķa maksātnesp. I.)

58.
Par prasītājas īpašuinu apgabaltiesa atzinusi šujiriašīnu
uii radio aparātu, un konstatējot, ka prasītāja nav uzņēmusies
atbildību par sava vīra, atbildētāja Rfidolfa Ib., parādiem, uz
CL 58. panta pamata atsvabinājusi minētos prickšmetus no
atbildlbas par vīra parādiem. Šāds apgabaltiesas viedoklis
atzīstams par pareizu, jo tas saskan ar CL 58. panta tekstu,
kas nosaka, ka sieva neatbild ar savu mantu par vīra parādiem,
ja vioa to nav seviški uzņēmusies. Likums nctaisa šai Kadījumā starpību starp sievas mantu vispā'r un viņas atsevišķo
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iiiaiitu, kā tas ir piem. CL 57. pantā parcdzēīā gadījumā, un tādēļ arī visa viuas manta atzīstama par brīvu по atbildibas par
vīra parādiem. Atbildētāja pilnvarnieka atsaukšanās uz prof.
Erdmaņa viedokli (I. sēj. 414. un 415. lp.) nav ņemama vērā,
jo prof. Erdmaņa viedoklis šai jautājumā nav saskaņojams ar
CL 58. panta tekstu, ни bcz tam viijš arī pats atzīst, ka virja
viedoklis praksē nav atzīts par neapstnuamii. Atbildētāja pilnvarnieka at.saukšanas uz bij. Krievijas Scnāta rezolūciju lietā
98 3854 aii nav i.icmaiua vērā, jo tā dota lietā, kurā bijis strīds
par sievas mantas ienākumiern, bet nevis, kā šai gadļjumā, par
pašām sievas maiiīāni.
(Ю37. g. 29. aprīla spr. Nr. r>2~>. rbcHScfl pr. I. pr, Iberšcftu ни SalikSDMJS ministrijn.)

1 65.

Aptcabalticsa. picškirot liec. 0. ticainību, nākusi pie slēdziena, ka atbiklētājs a t z i и i s sevi par prasltājas bcrna tēvu
im ka tādē] vii.is ncvar cclt exceptio pliiriiun. Šāds ар,ц;аЬа1tiesas viedoklis par bērna tēva aīzīsanas nozīnii saskan ar konstantu Senāta rraksi CL 165. p. iztulkošanā un atzīstams par
parcizu. Bct ja exceptio plurium atkrīt kā nenozīmīga lietā,
tad arī atkrita vajadzfba nopratināt liec. K.. kura izteicieni domāti vicnīiļi exceptio plurium pierādīšanai. Gan savu ticsību uz
c.vceptio pluriuni atbildētājs doma glābt ar aizrādījuimi. ka par
prasītcājas mātes miesīgiem sakariem kritiskā laika ar svcšicrn
vīriešiem vii.iam nācis zināms tikai pēc miertiesneša sprieduma
šajā lietā, pie каш vii.iš atsaucas uz Senata СКГ) spried. 33 540.
Tomēr tajā sprieduma Senāts ir iztirzājis jautājumu par ārpus?tiesas izdarītas bērna atzīšanas a t s а и к š а и u, ja atzīšanu izdarījušais miesīgo sakaru piekopējs pēc šādas atzīšanās sai.iēmis ziuas par bērna mātcs sakariem ar citieni vīriešiem. Šajā gadījtimā, turpretiin, runa neiet par atzīšanās
atsaukšanu, jo atbildētājs vispār noliedz jcbkādu atzīšanos,
bct tiesa atrod to par picrādītu ar Пес. О. liecību. Tādos apstākļos tiesai nebija sevišķa iemesla apspriest tā apstākla по- •
zīmi, kad īsti atbildētājain ienākušas zinas par prasītājas sakaricm ar citicni vīriešiem. Atrodot par nedibinatiem kasāci-
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jas sūdzības apsvērumus atticcībā uz praslbas pamatu, Senāts
tomēr atrod par svarīgu atbildētāja iebildimiu attiecībā uz артеги. Atbildētājs otrā instancē ir apstrīdējis pieprasītos alimentus laika ilguma ziyā. Miertiesnesis piespriedis alimentus
līdz 16 gadu sasniegšanai, kaut gaia likums parcdz 14 gadus
(CL 168. р.). Apgabaltiesa pat nav apspriedusi atbildētāja aizrādījumu II. instancē, nedz paskaidrojusi, kādē[ alimcnti bērnam vajadzīgi 14 gadus pārsniedzošā uormā. Ar to apgabaltiesa ir pielaidusi savā spriedumā motīvēšanas nepareizību,
kādēl spricdums atceļams daļā, ar kui;u alimcuti piespriesti
pāri par bērna 14 gadiem, atstājot pārējā dalā kasācijas sīidzību bez ievērības.
(1937. K- 26. maija spr. .\r. 594.)

. 199.
Miertiesnesis, atzīstot, ka prāvnieku dēlam ir iespējams
beigt skolu, kuru vii,iš pašlaik apmeklē, tikai tad, kad vii,iš būs
sasniedzis 20 gadu vecumu, un ka dēls apmeklē skolu ar tēva
ziiiu, piespriedis uzturu dēlam līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpinās apmeklēt skolu. Piekrītot miertiesneša
konstatējumam, ka dēls apmeklē skolu ar tēva ziņu, apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka būtu nepareizi nedot dēlara Iespēju pabeigt skolu, bet tomēr piespriedusi uzturu tikai līdz dēla
18 g. vecuma sasnie,«;šanai, atzistot, ka parasti aprādītā vccumā medzot pabeigt skolu. šāda apgabaltiesas motīvācija ir
uzskatāma par pretrunīgu. Ja jau pēc tiesas atzinuma dēlam
bija jādod iespēja skolu pabeigt, tad ticsai vajadzēja rēķināties ar konkretās Iietas apstākļiem, jo šajā lietā nav strīda par
to, ka, turpinot apmeklēt Liepājas teclmikumu, dēls to varēs
pabeigt tikai 20 gadus sasnicdzis. Ar to apgabaltiesa ir pārkāpusi CPN 196. p. Nepareizi apgabaltiesa atsaucas uz Senāta CKD 34/687 (bet ne 677), jo rninētā spriedumā Senāts nav
paskaidrojis, ka uztura picspriešana bērnam līdz vina pilngadībai nav pamatota, bct vienīgi aizrādījis, ka atbildētāja apgalvojums, ka tiesa nepareizi piespriedusi uzturu līdz prasītāja
pilngadībai, iizskatāms par pamatotu tikai tāpēc, ka ticsa n a v
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t u v ā к p a s к a i d г о j 11 s i, kāpēc viņa nākusi pie slēdziena
konkrētā gadljumā, ka prasītājs nespēs scvi apgādāt līdz pilngadībai, jo skolu parasti beidz daudz asrāk. Saskaflā ar CL
199. р., bērns var saņemt no vecākiein uzturu lidz tam laikam,
kamer virjš pats spēs scvi ap.uādāt, uii taindēļ tiesas picnākums
ir pēc konkrētieni lietas apstākļiem noskaidrot un attiecītfi motlvēt. kad Šāds moments iestāsies, ja ticsa savā spriedumā tieši-iiorāda. līdz kādam laikam bērns var saņemt uzturu.
(J9"r. g. 2s. aprīja spr. Nr. 5-i?, Bergs pr. I. pr. Bergu.)

209.
Apgabaltiesa atraidījusi prasītāja prct atbildētāju vērsto
'alimeiitācijas prasību, kurā prasītājs lūdz piespriest viņam par
labu но atbildētājas Ls 35.— inēnesī. Apgabaltiesa atzinusi,
ka prasītājam neesot tiesības prasīt no atbildētajas uzturu
11 a u d cā, konstatējot, a) ka prasītājs neesot pierādījis savu
apgaļvojumu, ka nevarot dzīvot pic atbildētājas sliktās un rupjās apiešanās dēļ, b) ka atbildētāja ncnoliedzot .savu pienāktimu uzturēt tēvu un esof ar īnicru tfemt tēvu pic sevis, apsoloties viņu pilnlgi ap.srādat, c) ka atbildētāja esot Iauksaimniece
un vii,iai esot |oti izdevīgi 1111 arī parocīgi dot savarn tevam
vajadzī.uo uzturu graudā. Izejot 110 šādiem konstatējumiem,
apgabaltiesa nākusi pic slēdzicna par prasības nepamatotību,
aizrādot, ka no CL 209. p. parcdzētā bērnu pieiiākuma uzturēt savus trīīkumā nonākušos vccākus vēl neizrietot. ka vecāki arī pēc savas patikas un bez dibināta iemesla varētu attcikties no viņiem ]abpratī.i>'i piedāvātā uztura graudā un bfitu
•tiesīgi to pieprasīt sev tikai naudā. Šie apsabaltiesas apsvcnimi atzlstaini par pareiziem ни saskanošiem ar CL 209. panta
izpratni, kā arī ar tiesu Šai ziijā nodibināto praksi (sk. tezi „g"
pie CL 209. panta Bukovska izd., uz kuru atsaucas pats kasā.cijas sfidzības icsniedzējs). Ar to atkrīt visi prasītājapaskaidrojumi vir.ia kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd apgabaltiesas.
slēdziena pareizību.
' (1937. g. 50. apr. spr. Nr. "52S. Teicbmapa pr. 1. pr. Urbens.)
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835.

Sāskaņā ar Vidzemes zciiin. lik. 1024. р., dāvinājuma Hgumi bija slēdzami — atkarībā no dāvinājuma objekta vērtības
— pagasta tiesā vai pie notāra. Ņemot.vērā, ka 1934. g. 28.
julija pārgrozījumi Civīllikumos, Vidzemes zemnieku nolik. un
Kurzemes zemn. nolik. (Lkr. 34/217) konkrētā gadījumā nav
piemērojami, jo līgums partu starpā noslēgts 1924. g. 5. jūlijā,
Tiesu palāta pareizi llgumu atzinusi par spēkā neesošu, konstatējot, ka tas tika noslēgts p a g a š t a v а 1 d ē. Šāds Tiesu palātas uzskats saskan ar Senāta konstanto praksi šinī jautājiiinā. Kasācijas sīīdzības iesniedzējs nepamatoti apgalvo,
ka līguraa slēgšanas laikā vēl nebijusi nodibināta stabila Senata prakse attiecībā'uz Vidz. zemn. lik. 1024. p. piemērošanu, jo Senāta CKD jau savā 1922. g. spried. Nr. 4, Abols lietā
atzinis, ka dāviriājuma līgumi saskaņā ar minēto likumu о b 1 i .ц a t о r i s к i slēdzami pagasta tiesā vai pie notāra. Sādu
uzskatu Senāts konsekvcnti uzturējis savos vēlākos spriedumos (26/103; 29/130: 34 2800).
Nepamatoti kasācijas sīīdzības iesniedzējs atsaucas uz CL
. 2956. pantu, jo šis likums nav attiecināms uz zcmnieku likumu
neziriāšanu no zemnieku puscs, kuriem katrā ziņā jāzina šie
spcciāli uz viuiem atticcošies likumi (sk. arī 3. tezi pie CL
2956. panta, Bukovska izd.).
Beidzot, atkrīt arī atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viuš rnēģina pierādīt, ka viņš strīdū esošo
zerni varēja iegūt uz ieilguma pamata saskaņā ar CL 835. pantu. Atzīstot, ka konkrētā gadījumā nav konstatējami tie sevišķic apstākļi, kādus paredz CL 835. р., Tiesu palāta nākusi
pie pareiza slēdziena, ka šinī lietā nav pamata runat par titulus putativus. Pretēji atbildētāja domām, šai zioā nav izškirošas nozīmes pagasta tiesas priekšsēdētāja V. liecībai, ka
viņš personīgi sapratis, ka līgums pie pagasta valdes tiek slēgts
pareizi, bet gan Tiesu palāta varēja scvišķu vērību piegriezt
tam apstāklim, ka V. sarunā ar V-iem iztcicies, lai griežas pie
notāra vai pagasttiesas, uz ко prasītājs teicis, ka tas neesot
vajadzlgs. Ievērojot šādu norādījumu, nevar atzīt, ka atbildētājs konkrētā gadījumā būtu p i e d o d a m i maldījies vai
būtu ticis no tiesas amatpersonas maldināts, kādēļ šinī gadīju-
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mā arī nav piemērojami Senāta CKD 27/494 Ārgaja lietā izteiktic apsvērumi, uz kādu spriedumu atbildētājs prāvas .ц-aitā
bija atsaucies.
(1937. g. 30. iipr. spr. i\r. 267, Viganta pr. i. pr. Vlgantiem.)

1830.
Par niir. Žaua K. mantiniekiem ar Rīgas apgabaltiesas lēmumu apstipnnāti vina atraitne Zelina, dēls Bertolds un meita
Mirjama turpināmā mantas kopībā, piedzenot no mantiniekicm
mantojuma nodokli Ls 1455.— apmērā. Tiesu palāta, aprēķiuot mantojuma nodokli Ls 1948.— apmērā, atzinusi, ka uz atraitni maiitošanas ceļā ir pārgājusi mantojuma viena pusc, bet
otra pusc, pastāvot mantas kopībai, jau atraitnei piederejusi.
Tiesu palāta tādēļ mantojuma nodokli aprēķinājusl no mantojuma tīrās vērtības (Ls 166770.—) puses (Ls 83885.—) (īstenībā puse no šīs simimas sastāda Ls 83385.—), atvelkot no
šīs summas vēl Ls 6000.— uz not. nol. 206. p. pamata, un noteicot mantojuma nodokli Ls 1948.— apraerā (2,5% no
Ls 77885.—). Nodokļu dcpartaments savā kasācijas sildzībā
lūdz Tiesu palātas lēmumu atcelt CPN 816. р., CL 1831. p.
pārkāpsanas dē[, atrodot, ka ar īnantojunia nodokli aplickamas
mantojunia % dalas.
Nodokļu departamenta kasācijas sfidzība pclna ievērību.
Ar konstantu ticsu praksi ir atzīts, ka pēc Vidzcmcs pilsētas ticsībāin to mantojuma dalu, kura pārdzīvojošam vecākani pieder uz īpašumu tiesībām — ja pēc viena laulātā nāves ir palikuši arī bērni — nosaka CL 1830. un 1831. p. Isk.
tezes ,Л" un „т" pie CL 1819. p. un tezes ,fiu un „в и pie 1830. p.
Bukovska izdev.: Sen. GKD 30/128 (in finc), 32/83, 36/84]. Tiesu palātas prctējais vicdoklis, pēc kura šī daļa, mantojumam
atklājoties, vienmēr sastāda mantojuma pusi, nav savicnojama
ar minētiem likuma noteiktimiem; no šī viedokļa ncbīītu saprotams, uz kāda pamata šl dala palielinājās vai paiuazinājās
turpināmai mantas kopībai pastāvot un pic dalīšanas ar bēr- •
nicm nosakāma 1830., 1831. p. aprādītā apniērā. Tiesu palātas
uzskatu ncattaisno aii vinas citētic CL 118., 126. (ta^ad atccl-
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t'ais), 4293. un 4309. р., kui/ieni ar stridū esošo jautājumu nav
kopēja pamata.
(1956. g. 20. marta spr. Nr. I3(>. Krāmera I.)

3014.
Kā redzamš по lietas,< atbildētāji ar 1926. g. 9. novembn
noslēgto dāvināšanas līgumu atdāvinājuši savai meitai Lizetei
M. un viuas vlrain Andrcjam M. savas mājas. Šīs mājas apdāvinātie, laulātie Andrejs un Lizete M. 1930. g. 16. aprīlī pardcvuši prasitājieni Jāzcpam un Annai M-iem. 1930. g. atbildētāji Jēkabs un Minna B. cēluši prct meitu irn vioas vīru, Lizeti un Andreju M., uzturas praslbu, kas tikusi nodrošināta
ar 1930. g. 29. oktobra atzīrnes ierakstīšaiiu Ls 4800.- apmērā uz laulāticm M. dāvinātām niājāiii, bct 1933. g. 1. martā
uz tiesas sprieduraa pamata ievesta tiesu hipotēka atbildētājiem
li. par labu uz tām pašām mājām, kuras prasītāji Jāzeps un
Anna M-i vēl nebija paspējuši korroborēt saskai.iā ar 1930. g.
.16. aprīļa pirkuma-pārdevuma līgumu uz savu vārdu. Prasītāji — norādot, ka atbildētājicni 13. bijis labi ziiiāms, ka Lizete
un Andrejs M. dāvinātās mājas jau 1930. g. 16. aprīlī pārdevuši vii,iiem, prasītājicin, un pat šai pārdošanai pickrituši, kādēl, icvcdot uz šo nekustamo mantu zernes grāmatu rcKistrā
1930. g. 29. oktobii savu nodrošinājuma atzīmi, bet 1933. g.
1. martā minēto ticsu hipotēku Ls 4800.— apmērā — atradušies rnala fidc, — cēluši prct atbildētājicm 13. prasību uzlikt viņiem par pienākuinii dzēst minēto ticsas hipoteku. Ap^abaltiesa šo praslbu apniierinājusi, bet Tiesu palāta noraidījusi, atrodot: 1) ka ja arī L3. zinājuši, ka M. grib pārdot vifliem dāvinātās mājas, — toinēr šai pārdošanai necsot piekrituši; 2) ka
viuium, kā M. kreditoriem, arī zinot par noslēgto ar prasītājiein M-icm pārdo.šanas Ilgurau, csot bijusi tieslba sa.skaoā ar
CL 1580. p. nodibināt uz pārdoto, bct vcl nekorroborēto uz prasītcāju vārda, nekustamo īnatitu tiesas hipotēku, un 3) ka pret
prasītajiem atbildētāji necsot uzuēmušies nekādus pienākumus
iiu tamdēl par atbildētāju launticlbu ncvarot runāt. Prasītāju
kasācijas sūdzība nepclna icvčrības. Tiesu palāta, uz virjas
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spriedumā apradīto datii, scvišķi uz nopratināto liccinieku liecību pamata — kā jau arzrādīts, atradusi, ka atbildētāji, ja arl
vii.ii zinājuši par nekustamas niantas pārdošanu prasītajiem, —
tomcr šai pārdošanai neesot pickrituši un pret prasītājiem tiekādus pienākumus neesot iizi.iēiiiušies. šādi Tiesu palātas sledzieni, kā pamatoti uz lictas apstākļu iztirzāšanas pēc bīītības, ■ attiecas'uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāmi kasācijas kartlbā. Izejot по saviem augšā minētiem konstatēj'umiem
iin slēdzieiiiem, Tiesu palāta vareja uz CL 1580., 813. un 3014.
p. pamata nākt pie slēdziena, ka atbildētājiem bija tiesības celt
alimefltu prasību pret prasltāju kontrahentiem M.. nodrošināt
savu prasību ar atzīmcs ievcšanu zemcs grāmatu reģistrā uz
M. formāli vēl piederošo nekustamo maiitu un, beidzot, nodibināt uz to saskaua ar CL 141i. p. tiesas liipotēku (sal. Cvingmai.ia кг. VII. Nr. 1259 spr. Bukovska kommentārā zem CL
1580. p. 1it. a). Ar to atkrīt visi prasītāju paskaidrojuini viņu
kasācijas sīīdzībā, kuros vii.ii apstrīd Tiesu palātas slēdziena
pareizlbu.
(19??. g, 26. februāfa spr. Ņr. iī2. Moi/.is u. с pr; 1. pr. Btrkānu u. c]

3030.

Prašltājs paskaidrojis prasības lugumā, ka kāda Marija Kr.
pardevusi viņam neapbūvētu pusi no viņas gruntsgabala Slokā,
Klizabetes ielā, bet pēc tam šī pati Marija Kr. pārdevusi visu
savu grimtsgabalu, tā tad arī prasītājam jau pārdoto pusi, atbildētājiem. Atsaucoties uz prasības lūgumā norādītiem apstāklieni, starp citu arī aizrādot, ka atbildētāji ir Marijas Kr.
tiesību uēmēji, kas ir atbildīgi par viņas līKumu ar prasītāju,
pedējā pilnvarnicks hldzis atzit prasitāja Ipašuma tiesības uz
viua no Marijas Kr. nopirkto zemes gabalu un uzlikt atbildētājicin picnākumu parakstlt 7 dienu laikā prasības lūgumam
pielikto pirkšanas-pārdošanas Ifguhia projektu, bet šī pienākunia neizpildīšaims gadījumā atzīt minēto līgurmi par noslēgtu ни dot prasītājam fciesību apstiprināt to zcines ,y;rāinatas bez
atbildētāju piekrišanas, atklājot zemes Krāmatās jaunu foliju.
Ap.tcabaltiesa atraidījusi prasības dalu par formāla pirkšanas-
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pārdošanas līguma noslēģšanu, atzīstot, ka prasība šajā daļā
nav pierādīta. Par pierādītu apgabaltiesa atzinusi niutisku līsumu partu starpā par nekustama īpašuma, kura robcžas fiksētas zv. mērnieka Baloža plānā, bezatlldzības atsavināšanu
prasītājam. Atzīstot bez tam, ka prasītājam nemaz nav vajadzlbas prasīt formāla līguma noslēgšanu, jo forma pēc apgabaltiesas domām, vajadzīga tikai līguma korroborēšanai, kā korroborācijas fomiālais pamats, bet par formālu pamatu korroborācijai varētu būt arī tiesas spriedums, apgabaltiesa nospriedusi atzīt prasītāja īpašuma tiesības uz runā esošo zemes gabalu un pieŠķirt prasītājam tiesību apstiprināt šo zemes gabalu
zemes grāmatās uz viija vārdu, atklājot jaunu foliju. Par apgabalticsas spriedumu apellācijas sīidzību bija iesnieguši tikai
atbildijtcāji. Tiesu palāta uz šīs sūdzības pamata nospriedusi
atcclt apgabaltiesas spriedumu pārsūdzētā dalā un prasību atraidīt visumā. Tiesu palāta pamatojas starp citu arī uz to, ka
Radījumā, ja prasītājs savas tiesības uz runā esošo immobilu'
var pamatot uz mutisku fiduciāru darījumu, tad viņam по šī
darījuma izrietošās pcrsoniskās praslbas ticsības vēršamas
pret fiduciāru dēļ fiduciārā llguma izpildlšanas tādā veida, kas
dotu prasītājam iespēju korroborēt īpašumu uz savu vārdu,
jo līgumi par īpašuma tiesībām uz īmmobiļiem, kamēr tie nav
ietūrpti rakstiskā forinā, piešķir kontrahentiem tikai tiesību uz
praslbu par formas izpildlšanu. Šie Tiesu palātas apsvērumi
saskan ar CL 813., 3014., 3026. panta 3. pkt. \m 3030. pantu,
jo šajā gadījumā, kā to konstatējusi Tiesu palāta, partu starpā
pastāvējis mutisks darījums par īpašuma tiesību uz immobiļa
pārvcšanu uz prasītāju, kāds darījums, lai tas sasniegtu vajadzī.y;() rezultātu, ievedams zemes ^i'āmatās un tādēl tas bija
ietērpjams attiecīgā formā*_xsžSP.....p.rasība bija celama par tā
ictērpšami attiecīgā formā. То, ка prasība bija celta par TieSII pālātas konstatetā darījuma ietērpšaiiu atticcīgā formā,
prasitāja pilnvarnieks kasācijas sīīdzībā pat neapgalvo. Jau
tādēļ vicn Senātam nav iemesla atzīt Tiesu palātas spriedumu
par nepareizu. Prasītāja pilnvarnieka viedoklis, ka tiesai bija
jāatzīst vina īpašuma tiesības uz runā esošo immobili uz mutiska līguma pamafa ни ka §o tiesību apstiprināšanai zeines grāmatās neesot vajadzīgs formāls līgums, nav atzīstams par pareizu, jo, kā jau minēts, uz mutiskā līguma pamata, kas pare-
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dzēja īpašuina ticslbn uz immobili pāreju uz prasītāju, prasītājs varcja tikai celt prasību par šī Iīguma ietērpšanu attiecīgā
forrna, ко viyš tomēr nav darījis. Aiz norādītiem iemesliera
Senāts atzīst, ka Tiesu palātas spriedums ir pareizs.
(1937. ?i". 24. februāiii spr. №\ (>7. Zoķis pr. I. pr. kiiiiciņirm.)

3165.
Tiesu palāta konstatejusi, a) ka pie prāvnieku nama pārdošanas attieclbā uz strldū esošiem Ls 9096.— notikusi vienošanās, ka atbildētājs to summu samaksās prasītājam, kad
biīs pārdota uz autornatiskieni svariem ārzemēs picteiktā patente, un b) ka šo Anglijā pieteikto patenti traucējis pārdot
pats prasītājs, jo patcnte Anglijā bijusi pieteikta uz abu prāvnieku vārdiem, bet prasītājs tieesot devis piekrišanu tās pārdošanai. Uz šādu konstatējumu pamata Tiesu palāta nākusi
pie slēdziena, ka nosacljums neesot piepildijies, kādēļ Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motīviem, prasību par mhiētās naudas summas piedzī.šanu 110 atbildētāja atraidījusi kā priekšlaicīgu (CL 3167., 3169. р.).
Prasītāja kasācijas sddzība ncpclna ievērlbu.
Tiesu palāta nākusi pie pareiza sledzicna, ka prāvnieku
noruna, saskaflā ar kuru Stridu esošā sumnia maksājama tad,
k a d bfis pārdota patente ārzernēs. raksturojama kā 110 s а c ī j u n i s (CL 3200. р.). Tāpat parcizi Tiesu palāta atzinusi,
ka atbildetajs konkretā gadfjumā nevar atsaukties uz CL
3165. р., pēc kura līgums nav spēkā, ja izpildīšana nosacīta
vienīgi pēc parādnieka gribas. N0 augšā minētiem Tiesu paIātas konstatējuiniem redzams, ka patentes pārdošana nebūt
nebija nostādīta atkarībā vicnīgi по atbildētāja patvaļas, bet
ka tā atkarājas arī 110 paša prasltāja piekrišanas pārdošanai.
Bct tā kā konkrētā gadījunm, pēc Tiesu palātas atzinuma, patcntes pārdošana nav notikusi taisni paša p r a s ī t ā j a nepiekrišanas dē( pārdošanai, tad arī jāatzīst, ka šinī gadījurnā
nav konstatējami CL 3165. panta piemērošanas priekšnoteikurni.
(f9"īT. g. 19. marta (29.) 30. apr. spr. .\r. 219, Rāšes pr. I. pr. Rāše.)
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3344.

Рёс pareiza atbildētāju piliivarnieka aizrādījuma kasācijas
sūdzībā, šai gadījumā ncvarētu rimāt par atbildētāju solidāru
atbildību, jo vinu atbildībai ir dažādi pamati: Dorotcja Kn.
atbild uz līguma pamata ar prasītāju, bet Ābrams Км. uz ap.^abaltiesas konstatētā solijuuia pamata personīgi samaksāt
prasltājai par frēzmašīnu. Prasītājai tomēr ir tiesība prasīt
no katra no atbildētājiem apmierinājumu pilnā apmūrā un līdz
ar apmierinājuma saņemšanu 110 vicna no viņiem prasītāja zaudē tiesības saiicmt apmierinājumu 110 otra. Tādēļ sai .^adījumā pastāv atbildētāju kimuilātīvā atbildība prasītājas priekšā.
Bet ja tas ir tā, tad nav iemesla atcclt apsabalticsas spriedumu tādēļ, ka apžabaltiesa piespriedusi prasību solidāri, jo atbildētaju pHnvarnieks kasācijas sīīdzibā pat nepaskaidro, kādā
vcidā viņa pilnvardevēju intcreses būtu cietušas no tā, ka apgabaltiesa apmterinājusi prasību ne kumulātlvi, bet solidārĻ
(1937. g. 24. Ichiiiiiiii spr. Xr. "4. Epingers pr. 1. pr. Knopiņiem.)

3447.

Ticsu palāta konstatējusi, ka atbildētājs uzdevis zvērinātaiu iriērnickain izvcst niērniucības darbus ни ka nekādus neatlautus darbus viijš mērnickarn izvest nav uzdcvis. Prctēji
prasītāja pilnvarnieka domām, prasītāja pienākums bija pierādīt, ka atbildctājs uzdevis zvērinātam mēniiekam izvcst arī
tos darbus, kas, pēc prasītāja ap.nalvojurna, nodarījuši vir,iam
zaiidējuiiius, proti: kokn izciršanu uii sabojāšanu, un kurus vii.is
kvalificē kā nelikumīgus. CL 3447. pants šaja gadījumā taisni nav piemerojams, jo zvērināta mērnieka tiesību iegūšaua
ни apstiprināšana notick likunia parcdzētā kārtībā. uii vit.i.š
darbojas uz attiecīgu likunui paniata, un tādēļ arī atbildētāju
nevar vainot vajadzl.iiās uzniaiilbas iiepiegriešaiiā, izvēloties
zvērinātu mērnieku mērniecības darbu izvc.šanai, kam likuma
paredzētā kārtībā piešķirtas ни apstiprinātas zvērināta mērnieka tiesības. Atbildētāju varētu darīt atbildīgu par zverināta mērnieka darbību, kas nodarijusi prasītājam zaudējumus,
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tikai tad, ja bīītu pierādīts, ka taisni atbildētājs uzdevis viņajm
šo darbību izdarīt (CL 3446. pants). То pierādīt bija prasītāja pienākums. Vii.ia pilnvarnieks kasācijas sūdzība pat neapgalvo, ka prasltājs to bija picrādījis, kādēl arī Tiesu palāta*
varēja prasību atraidīt.
(1937. g. 29. apr. spr. Nr. 230, Мого/a pr. I. pr. Niko.)

3560.
Tiesu palāta, atrodot prasību pamatā par dibinātu un piespriežarnu, apmierinājusi to saniazinātā apmērā tādēļ, ķai_sa^.
karā ar i e s к a i t a m iesnicgto .spriedumu uz vckseļa, prasības suinnia Ls 1800,— ir samazināma par Ls S67J9.. Savā
kasācijas sūdzibā prasītājs lūdz Tiesu palātas spriedumu atcelt, lai viņš panāktu prasības pihui apmierināšanu. Pec viņa
domāni, Tiesu palāta nevarējusi ieskaitu izdarīt, jo: l) pretprasījums pēc vckscļa pie šīs lietas „ncpiederot", 2) par veksela prasljumu viņš ar 1933. g. 14. februāra līgumu csot vicnojies ar solidāro līdzatbildētāju Kārli K. tādējādi, ka parādu
kārtos vienīgi K. Savos paskaidrojurnos apcllācijas instancč
prasītājs bija aizrādījis, ka spriedums pēc vckscļa esot kārtojams caur tiesu izpildītāju, bet nevis caur tiesu, pieteicot to
ieskaitam šai prasībā. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja
domām, ieskaitu var izdarīt nevien izpildīšanas stadijā, bet arī
proccsa laikā (Erdmans, IV. 220), un pie tam nevien CPN 445. p.
paredzētās prctprasības veidā, bet arī vienkāršas ierunas vcidā, aizstāvoties pret prasību ar ieskaitam derīgu pretprasījumu
(CL 3560. p. Bukovska komment. g). Ka pretprasījums bija
derīgs ieskaitain, to konstatē Tiesu palāta un to neapstrīd aii
prasltājs. Tādēļ prasītāja aizrādījums kasācijas sīīdzībā, ka
pretprasījums pēc sprieduma uz veksela „nepieder pie šīs lietas", ncatspēko Tiesu palātas slēdzienu pareizību. Tāpat to
neatspēko prasītāja aizrādījums uz vienošanos ar K., jo tas
apstāklis, kā parādnieki savā starpā vienojas kārtot kreditora prasījumu, neicspaido paša kreditora titsības uz prasīj"umu.
(1937. g:. 28. apr. spr. Nr'. 350. Lūk'ina pr. I. pr. stiv-hu „Matīšu tautas
naras '.)
1
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3723.
Savā iesūdzības rakstā prasītājs paskaidrojis, ka 1931. g.
aprīlī atbildētājs bija dabūjis no Tautas labkiājības ministrijas
koncesiju uz normālaptickas atveršanu C-ē, kur prasītājam
jau bijusi aptieka no agrākiem laikiem. 1931. gada novembrī
partu starpā notikusi vienoŠanās, saskaņā ar kuru atbildētājs
apoēmies nekad C-ē aptieku neatvērt, pie kam prasītājs uz šī
pamata vinam samaksājis Ls 2500.—. Saskauā ar prāvnieku
norunu atbildētājam esot jāmaksā prasītājam atpakal
Ls 3000.—, ja viņš tomēr C-ē atvērtu aptieku. Pretēji uzņemtai saistībai, atbildētājs 1933. gada rudenī tomēr atvēris C-ē
aptieku, tagad konkurējot prasītāju un saņemto naudu neatmaksājot. Tādā kārtā atbildētājs ar savu launprātīgo rīcību
nelikUmīgi iedzīvojies uz prasītāja rēķina par Ls 2,500.— un
vijja pienākums esot tos prasītājam atmaksāt. Prasītājs tādēl
lūdzis piedzīt viņam par labu no atbildētāja Ls 2500.— ar %
un tiesāšanas izdevumiem. Tiesu palāta, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, prasību atraidījusi. Tiesu palāta konstatējusi, ka atbildētājs bijis apnēmies neatvērt aptieku vai nu nekad, vai arī tikai uz laiku, kamēr vinam būšot koncesija (kas
īstenībā esot tas pats). Šādā partu vienošanās Tiesu palāta
saskatījusi „netiklību" (domāts „netikumību"), kura izpaudusies tai faktā, ka prasītājs mēģinājis aizkavēt Tautas labklājības ministrijas nodomus un ar to p u b 1 i s к а s intereses,
zīmējoties uz otrās aptickas atvēršanu C-e, resp. ka viņš meģinājis ari panākt, lai atbildētājs pavisam atteiktos no tiesības izlietot likumīgi saņemto koncesiju, tas ir no likumīgā i e n ā k u m a a v о t a. Šada netikumlba atņemot prasītājam tiesību
prasīt atpakaļ saņemto naudu saskaņā ar CL 3713., 3372.,
3724. p.
Prasītāja kasācijas sūdzība ncpelna ievērību.
Oan par ncpareizām atzīstamas Tiesu palātas domas, ka
partu noruna esot uzskatāma par nederlgu jau aiz tā iemesla,
ka prasītājs mēģinājis panākt, lai atbildētājs atteiktos no likumīga ienākuma avota. Šai ziņā kasācijas sūdzības iesniedzējs pareizi aizrāda, ka ikviena persona, stājoties tiesiskos
darījumos un nododot otrai personai materiālus labumus, vie-
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nadi zināmā nierā atsakas 110 saviem likumīgiem ienakuma avottem. Atzīt šādu darījimm par nederīgu n 0 š ī v i e d о к l а
nav likumiga paniata, jo vairāk tad, ja persona, atsakoties 110
savām tiesībām, ir sariēinusi par to ziiiāmu с к v i v а 1 с n*t 11,
ka tas ir bijis konkretā gadljumā. Par pamatotu, turprctim,
atzīstanis Tiesu pa.lātas uzskats, ka partu iioruna ir uederlga
ka nuiājoša pretiin p u b 1 i s к ā 111 interesēm. N0 ārstn. nolik.
383. p. (pēc a.urāka.s un arī tagadējās rcdakcijas — Lkr. 31/87)
redzams, ka atlauju atvērt jauriu aptieku izdod tikai tad, ja
Farmācijas valde ir pārliecinājusies par jaunatvcramās aptickas v a j a d z ī b u. Tā tad koncesijas izdošana līdz ar to satur rninētās valdcs atziiumui, ka aptickas atvēršana ir vajadzī.y;a icdzīvotājicni. t. i. p u b 1 i s к ā s iiiteresēs. N0 šī vicdokļa Tiesu palātas gala slēdzieiis atžīstams par pareizu, jo
katrs danjums. kas kavč 110 valsts par vajadzīgu atzītu publisko intcrcšu reālizēŠanu, atzLstams par nederī.iui, kā ncsaskano.šs ar labiem tikimiiciii. Aiz šī iemesla prasītājam nav
likumīga pamata atprasit но atbildētaja pedējam samaksāto
naudu. jo iietikuinībā konkrētā gadfjumā ir vainīgs arī prasītajs, kā naudas devējs, kādēļ vipa atprasTjuma tiesiba atkrīt
saskai.iā ar CL 3723. pantu. Nepamatoti kasācijas sīldzības
ie.sniedzejs atsaucas uz arstn. nolik. 387. paiitu, kas aptickas
īpašiiickam dod tiesībn aptieku atsavināt 1111 to pat iznīcināt.
Ši.s likuina pants par koiicesijam neriinā, bet aptickas iztilcināŠanu (slēgšanu) atļauj tikai, ja par to pazii.10 kompetentai
valsts iestādei, kura tad rūpējas par jaunas aptiekas nodibināšanu, ja tas izrādās par vajadzīgu. Ja tomēr šis pants analogi
bīitu piernērojams arī koncesijām, tad saskanā ar to koncesijas
Ipa.šiiieks gan varctu to atsavināt vai pat по tās atteikties,
pazioojot par to attiecīgai valsts icstādei. Sis likuma pants
toraēr nckad nevar sankcionēt koncesijas ieguveja rīcību, ar
kuru \'ii,iš spekulācijas nolfīkā meģina aizkavēt koncesiju izdošanas mērka realizēšanu, t. i. aptiekas atvēršanu likiunā aprādītā termitiā (ārstn. nolik. 354. р.). Kasācijas sudzības icsniedzēja aizrādījums, it kā CL 3723. pants csot piemērojams, saskanā ar 3724. p. tikai tad. ja naudas devējs ir а к tī v a puse,
ir nenozīmīgs un konkrētā gadījumā atkrīt jau tāde] vicn, ka
prasītājs, maksājot atbildetājam uaudu minētā netikumīgā mērķ'a sasniegšanai, iicapšaubānii ir rīkojies a k t ī v i . Kasācijas
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sūdzības iesniedzēja uzskats, ka naudas devēja aktīvitātei jāizpaužas taisni sarunu i e v a d l š a n ā uz vii.ia i n i сi ā t ī v u, likurnā pastiprinājumu neatrod (sal. arī 3723. un 3727. p.
avotus: L. 3. L. 4. pr. §§ 1, 3. L. 8. in f. D. de condict ob turpem vcl injustarn causam 12, 5. L. 4. L. 5. C. de condict ob
turpem causam. 4, 7; neviens no šicm avotiem ncathalsta prasītāja uzskatu. ka 3723. p. bfitti piemērojams tikai tad, ja naudas devējs ir bijis netikumīgā darījuma i n i с i ā t о г s). Nepamatoti arī prasītājs atsaucas uz CL 3729. pantu, jo šī patita
piemūrošanu ierobcžo jau citētais 3723. panta noteikums
fCvingmaua spried. kr. VI. Nr. 1110). levērojot 3723. panta
saturti, nav izškirošas nozīmes jautājumiem, vai atbildētājs
konkrētā gādījumā ir iedzīvojies uz prasītāja rēķina. Tomēr
atzīmējams. ka atbildētājs vienmēr apgalvoja, ka prasītājs, strādājot bez konkurciiccs Iidz 1933. g., faktiski nopclnījis Ls 4500—
5000 un ka prasītājs šo atbildētāja apgalvojtimu nekad nav apstrīdējis.
(I9"7, g. 2?.'maija spr. N«". 414.)

4126.
Far lab.ticlgu valdītāju uzskatāms tas. kas pārliccināts. ka
ncvienam citam nav vairāk tiesību valdīt lietu kā viņam (CL
680. р.). Tiesu palāta, apsvcrot lietas apstākļus, aiz viņas paskaidrotiem iernesliem nākusi pie slēdziena, ka prasītāja. iegustot runā esošo nckustamo īpašumu izsolē līdz ar kastīšu
fabriku, ко uzcēluši uz tā atbildētāji, bijusi launā ticlbā, jo prasītāja zinājusi par nomas līgumu, ко atbildētāju priekšgājēja,
"The Northcrn Timbcr Export Со Ltd", noslēgusi ar a. s. Koku
zāģētavti „Astra" tm kas ticis icvests zemes grāmatās uz minētā nckustamā īpašuma. Pretēji prasītājas domām, taisni tas
apstāklis, ka zināmas relevantas juridiskas attiecības ievestas
zcmes grāmatās, nozīmē, ka tās iegūst ar to absolūtu raksturu.
Līdz ar to tās skaitās par zināniām un saistošām arī trešām
personām uz zemes grāmatu publicitātes principa pamata (Kr.
Sen. CKD 06/45; Scn. CKD spr. 24/94: 28/128). Trešai personai, kas piedalas nekustanias mantas izsolē, tāpēC nav tiesības
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aizbildināties ar zemes grāmatās ievesto ziuu nezināšanu. Personai, kas vēlas nopirkt nekustamu mantu izsolē, ir tiešs picnākums informēties par visām iegīīstamās nekustamās mantas j'uridiskām attiecībām, to starp.ā arī par tām, kas rcdzamas 110
zemes grāmatai pievienotiem dokunientiein (Sen. CKD spr.
34/934). Arī pedējie pilnīgi picejami ieintercsētām personārn uz
viņu attiecīga lūguma un it sevišķi Latvijas bankai kā valsts uzī.iēmumam (Lkr. 23/65 1. р.; Not. noiik. 332. р.; sk. arī Scn. CKI)
spr. 30/944). Tāpēc ncparcizs ir apgabaltiesas aizrādījums, it
kā prasītāja „tuvāk par šī (t. i. nomas) Ilguma saturu varēja
arī nezināt". Pretēji prasītājas paskaidrojumam kasācijas sfidzībā, tam apstāklim vien, ka ar adjūdikācijas lēmumu minētais nomas līgums ticis dzēsts, nav nozīmes, jo taču uz nornas
līguma pamata jau agrāk atbildētājiem bija radušās iespēja un
tiesības uzcelt uz nomātā zemes gabala savu kastīšu fabriku,
t. i. ēkas ar visām fabrikas mašīnām un pārējiem piedcrumiem,
uz kuriem atbildētājiem arī turpmāk pieder labiegūtas, vismaz
saistību tiesības. Labticība ir n e z i n ā š a n a par škčršl'iem,
kas kavē īpašuma tieslbas icgīīšanu (CL 839. р.). Ja mantas
ieguvējs, kuratn bija zināms mantas juridīskais stāvoklis, vai
kas par to aiz nolaidības laikā nebija informējies, tomēr ar šo
mantu rīkojies, pilnīgi ignorējot vioarn zināmās trcšo personu
labicgiltās tiesības uz šo mantii, tad tāds ieguvējs nav uzskatāms par labticīgu CL 582. p. izpratnē (Sen. CKD spr. 32/1372;
27/167). Ja tāpēc prasītāja, ncskatoties uz to, ka viņai par
agrāko nomas līgumu un līclz ar to par atbildētāju labicgūtām
tiesībām uz vii.111 uzcelto kastīšu fabrikti bijis zināms vai vismaz bijis jāzina, un ka prasītāja tomēr nesusi kādus izdevumus
par šo pašu fabriku tieši pret fabrikas īpašnieku gribu, tad, kā
pareizi atzinusi Tiesu palāta, prasītājai nav tieslbas prasīt atlīdzību par šādiem izdcvumiem, no kuriem prasītāja biltu varējusi izvairītics. Tāpēc Tiesu palāta, uzskatot prasību par nedibinātu pašā pnmatā, nav likiunu pārkapusi.
(1937. g. 28. apr. spr. Nr. 345. Latvijas bankas pr. 1. pr. Hāzi.)

4174.

Prasītajs cclis pret atbildētāju praslbu Ls 1011,09 apm rā,
ip -Ivodams, ka viuš pic atbildetāja strādājis ka šofers. brau-
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cot ar atbildētājam piederošo auto taksometru un saucmot kā
darba algu 25% no brutto ienākurna (iebraukuma); augšā minētā summa viņam pienākotics kā virsstundu un ncizlietotā atvaļinājuma atlidzība, kā arī par 3 uztcikšanas dicnām. Tiesu
palāta prasību atraidījusi, nākot pie slēdzicna, ka prāvnieku
līgumiskās atticcības neesot kvalificējamas kā personisks darba
līgums. Šo slēdzienu Tiesu palāta pamato uz to, a) ka prasītājs atalgojumu nccsot sauēmis по atbildctāja, bet gan no
trešām pcrsonām, ar kufām prasītājs patstāvīgi un savā vārdā
esot sledzis pārvadāšanas līgumus, uii b) ka prāvnicku pienākumi un tiesības, izrietoši по tā līguma satura, kuru apliecinājuši liccinieki, kādi apliecinājumi saskanot ar pašu prāvnieku paskaidrojumiem, esot attiecināmi vienīgi uz sabiedrības
līgumu.
Prasītāja kasācijas sūdzība pelna ievcrlbu. Prasltāja apgalvotais darba atlīdzības veids ir savienojams ar personiskā
darba līgumu (CL 4174. р., sal. Scn. CKD 36/60 un c), un šāda
līguma pastāvēšanu partu starpā neizslēdz Tie.su palātas uzsvērtais apstāklis, ka prasītāis atalgojumu nav sauēmis tieši
no atbildētāja. No šī līguma viedokļa atzīstams par irrelevantu,
vai prasītājs visus ienākumus bīītu nodcvis atbildētājam uti tad
tieši no pēdējā biitu saņēmis viuam pienāko.šos atlīdzību, vai
arī, saskanā ar noruiiu, pats bīītu icturcjis no icnākumicm viņam pienākošos daļu nolīgto procentu apmērā. Prāvnieku
savstarpējās līguma attiecības ncvar iespaidot arī kārtība, kādā prasītājs līgumus slēdzis ar pāfvadājamām personām. Tiesu
palātas iiorādījums uz to, ka lietā noskaidrotiein prāvnieku
pienākumi un ticsības csot atticcināmi vienīgi uz sabiedribas
līgumu, atzīstams par nepietiekoši motīvētu, jo Tiesu paiāta
nepaskaidro, kādi īsti prāvnieku paskaidrojunii un liecinieku
iztciciciii spiestu prāvnieku līgumu atzīt par sabiedrības līgumu.
(193Т. g. 19. marta spr. Nr. 221. Stlgas pr. 1. pr. Puķīti.)

4278.

Frasltfijs, lai konstruētu atbildētāja R. solidāro atbildību,
neparcizi atsaucas uz CL 4278. р., jo šī panta notcikumi rēgulē
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vienīgi bicdru savstarpējās atticcības, bct ne biedru atticcības
pret trešām personām. Pēdejoš paredz CL 4311. р.. kur tieši
aizrādīts, ka šaubu gadljumā biedri ncatbild solidāri.
(I9"i?. g. 2". apr. spr. Xr. 26o. Pessisa pr. 1. pr. Ro/.īii un (.'Ač/.eri.)

4549.
Prasītājs nepareizi atsaucas uz to. ka CL 4549. p. neesot
piemērojams ekspromisoram galvojumam: īstenībā, šads galvojuma vei.ds atsvabina kreditoru tikai 110 CL 4519. p. miīiētā
pienākuma papriekš pieprasīf parādu по galvenā parādniekā
(CL 4520. р.: Sen. CKI) spr. 33/984).
(1957. р. 2S. npi'īja spi'. Nr. 4is. Birkii'Kii.ui pi'. I. pr. Stra/.diņu'.)
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133.

. Tiesu palāta.uz viņas spriedumā apradīto datu pamata u'n.
aiz viuas paskaidrotiem iemesliem, pievienojoties apgabaltiesas
spriedunia motīviem, konstatējusi, ka apstridētā testāmenta
Sastādīšanas laika tcstātora Jai.ia S. redzes spējas bijušas tādā
mērā ierobežotas, ka vii.iš vairs nevarējis raķstīt. šāds Ticsu
palātas konstatējums attitcas uz lietas faktisko pusi, kas nav
pārbaudania kasācijas kārtlbā. Tādēl atkrīt visi tie paskaidrojuini kasacijas sfidzībā, kui'os prasītāji apstrīd minctā konstatējuma parcizību pēc būtības. .Ja nu testātora 'redzes spējas
bija tādā'mērā ierobežotas, ka vii.i.š nevarēja rakstīt, tad Tit'su
palāta varēja atzīt, ka testātoram bija tiesība taisīt arī mutisku
tcstāmentu, jo saskaņā ar Senāta OKD 31/65 sprieduma par
rakstīt pratēju pēc Kurz. zemn. lik. 133. p. ir saprotama tikai
tāda persona, kura var rakstiski izteikt savas domas resp. testāniciitu uzrakstīt. Ncparcizs ir prasītāju uzskats, ka saskaoā
ar Kurz. zeniii. lik. 133. p. saturu, lai rakstīt pratēja persona varētu. sastādlt niutisku testāmentu esot nepiecicšams konstatēt
divus niomciitus: a) testātoram csot jābiit uz naves sultas, un
b) testātora nespēja rakstīt. Pietiek jau ar pēdēja momefi.ta
„faktiskās rakstīt nespējas" konstatējiimu tāpēc, ka tada pcrsona, knra faktiski vairs nespēj rakstīt, nav uzskatāma par
tādu. kas var izteikt savas domas rakstiski, t. i. tāda persona
vairs nav „rakstlt pratēja" 133. p. izpratnē (sal. CKD 31/65).
Pie īam Senāts jau vairakkārt paskaidrojis, ka zemnieķu likumos parcdzētās {ormālitātcs ncpieder pie tcstāmcnta esenciālām dalāni, bet tcām ir vienī.^i testāmcnta autciiticitātcs pierādījuma īiozline (СКП 23'81: 28/386). Konstatējot, ka tcstātors iztcicis savu pēdējo gribu trīs uzticamu liccinieku klāt-
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bīīlnē, Tiesu palāta, ievērojot „favor testamenti" principti, varēja atzīt, ka testātors icvērojis visas tās formālitātes, kuras
prasa K. zemn. lik. 132. p. un ka tādēļ nav iemesla atcelt testāmeiitu visumā formālitāŠu neievērošanas dēļ. Nākot pie slēdziena, ka lietas apstākļi pietiekoši noskaidroti, Tiesu palāta
varēja nepratināt prasītāju apellācijas sīldzībā uzdotos lieciniekus (CKI) 33/2625; 34/1325). Tas vien, ka Tiesti palāta ncmaz nav apsvdrusi jautājumu par licc. mernieka M. pratināšanu. konkrētā gadijumā ncvar bīīt par iemeslu Tiesu palātas
sprieduma atcelšanai. Pēc prasītāju paskaidrojumiem viyu kasācijas sūdzībā, ar minēto liecinieku prasītāji vēlējušies pierādīt, ka testātors, neilgi pirms mutiskā testāmenta taisīsanas,
parakstījis dažus mernieka sastādītus protokolus. Tomēr šiem
apstākliem Tiesu palāta varēja nepiešķirt nozīmes, jo tie pierādītu vienīgi, ka testātors tajā laikā ir ,u;an bijis spējīgs parakstīt savu vārdu, bet neapgāstu Tiesu palātas slēdzienu, ka
testātors 1932. g. vasarā vairs nav bijis uzskatānis par rakstīt
pratē.iu K. zemn. lik. 133 p. izpratnē.
(1937. ļī. 2S. maijn spr. ,\r. 42i. Pētersons пи Skareviča pr. 1. pr.
Grīns.)

151.

Kurzemcs zemnieku likuinu 151. pants gan nosaka, ka
darba līgumus var noslē^t vai nu rakstiski, vai inutiski divu
liecinieku klātbiltnē, vai arf izdodot iin sai.iemot rokas naudu,
un ka tajos paredzams: 1) uz kādu laiku salīgtais iestājas
darbā, un 2) kāda maksa viuam pienākas, bet nedz šis pants,
nedz cits kāds Kurzcmcs zemnieku likumu pants neparedz kaut
kādu sankciju gadījumam, ja 151. panta nosacījumi, darba līgumu noslēdzot, netiktu ievēroti. levērojot bcz tam vēl Kurzemes zemnieku likumu 151. panta formulējumu: ,.darba IIgumus v а г noslē.^t...", jānāk pic slēdziena, ka šai gadījumā
lieta negrozās ap „Mussvorschrift", bet gan tikai ap „Sollvorschrift", kuras neievērošana nepadara noslē^to pretēji šiem
Hkuma nosacījumiem darba lī.^umu par spēkā neesošu. Arī
pretēji šiem nosacljumiem noslēgtais darba līgums uz vispārēia pamata (CL 3209. p.) ir spēka un saistošs Iīguma slēdzē-
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jiem. Ja viņi, līgumu noslēdzot, algas apmēru nebija noteikuši, tad, pretēji atbildētāja domām, tiesa algas apmēru vareja
noteikt pēc CL 4175. panta. Kurzemes zemnieku likumos
taisni nav parcdzēti ipaši notcikumi gadījumiem, kad, nosledzot darba līgumu, līguma slēdzēji nebija vienojušies par algas
apmēru, un tādēļ, ievērojot CL ievada XII. pantu, kā palīga
tiesības tādiem gadījumiem piemērojainas attiecīgas zemes
tiesības.
(1937. g. 26. maija spr. Nr. 660. šelkovskis pr. 1. pr. Starinski.)

Latgales civīllikimis.

975.
Nav pareizs atbildetāja aizrādijums, ka pēc LCL notcikumiem dāvinājumu Iīgumiem varot pievienot vienīgi nosacījumus par dāvātās rnantas lietošanas un pārvaldīšanas kārtību.
Šai ziņā Tiesu palāta pareizi atsaucas tiz bij. Krievijas Senāta
spriedumu Boiko Iļetā (86/21), jo šai spricdumā bij. Krievijas
Senāts ir atzinis par saistošu, pat apdāvinātā mantiuiekiem, nosacījumu par uztura došanu dāvinātājam uii vii,ia sievai. .Ia
šāds nosacījums (Istenībā uzlikums), kas neatticcas uz dāvātās
rnantas lictošanas un pārvaldlšanas kārtību, jau pēc agrākāS
tiesu prakses tika atzīts par pielaižamu, tad arī tagad nav ne
mazākā iemesla to neatzlt, jo vairāk vēJ tāpčc, ka civīllikumi
pārējā Latvijā tieši parcdz šādu iespēju (CL 4500. р.). Jāaizrāda, ka ja LCL 975. un 977. p. ir nuia par iiosacījuinu (uslovije), tad ar šo vārdu nav izprotanis vienīgi „nosacījums" šī
vārda šaurākā nozīmē (uslovije, Bedingung, CL 3150.—3194.
р.), bct ar §0 vārdu jāsaprot tāpat jēdziens uzlikums (noteikums, modus, Auflage, sal. Кг. Sen. CKD spr. 74,179). Arī CL
4500. p. uztura došanas pienākums krievu valodā ir nosaukts
par nosacījumu (uslovijc). lai gan šai pantā iet runa tieši par
uzlikimiii (modus, Auflage — sk. CL šīs II. nodalas virsrakstu).
(193". %, 25. fobniāra spr. Xr. 120, Dubovska pr. I. pr. Brokonu.)

1255.

Prctcji atbildētāju pilnvamieka apgalvojmnam kasacijas
sfidzībā, viņš Ticsti palātā ncbija apgalvojis, ka prasltājas uz
izlīguma pamata attcikušās 110 šls prasības. . Vitiš bija atsaucies tikai uz to, ka prasītājas pēc prasības cclšanas atteikušās
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но mantošaiias ticsībām un ka vinas savas mantojuma dalas
sanēmušas naudas izmaksās un citās vērtībās. Bet, ja prasītājas bija cēlušas šo prasību par vii.iu apstiprināšanu niantosanas tiesībās uz vii.iu tēva atstāto mantojumu, tad viņas ar
'to izteikušas gribu pienemt mantojumu, rcsp. vii.ias pienēimišas
tēva mantojumu. Pēc mantojurna pieT,icnišanas attcikšanās no
mantojuma atzīstama par spēkā neesošu (Šcršei.iēvičs, Učebnik
russkavo gražd, prava, XI. izd. Il.sēj. 466. Ip.) un tādēļ, ja ari
prasītājas jau pēc prasības celšanas atteikušās по mantojuma,
tad ievērojot to, ka vinas, cclot šo prasību, mantojuniu jau bija
piciļcmuša.s, tani. ka vii,ias attcikušas ПО maritojuma, lictā ncvarēja picšķirt nozīmi. Ja, turprctim, partu starpā bijusi panākta vienošanās tai ziiļa, ka p'rasītājas savu mantojuma daļu
sanēmušas citās vērtibas un attcikušās no savām tiesībārri uz
zcnii, tad sāda vienošanās kvalificējama kā mantojuma dalīšanas līgtims, kas, n« vienas puscs, pats par sevi nevar atstāt
iespaidu uz šīs prasības lietas iznākumu, ar kuru prasītājas 10gušas atzīt vii.iLi mantošanas tiesības, un kas. no otras puses,
kā to pareizi atzinusi Ticsu palāta, bija slēdzams notāriālā kārtība, jo mantojumā šai gadījumā ietilpst arī nekustams Ipašums
. (LCL 1337. р.: Šeršenēvičs, Učcbņik russkavo graždanskavo
prava, XI. izd. II. sčj. 483. lp.). Pretēji atbiklētāju pilnvarnieka
domām, prasītājāin uz zemi, kas ictilpusi mantojurnā, nav tikai
pcrsoniskas tiesības. Lidz ar mantojuma pieuernšanu prasītājas stājušās mantojuina devēja vietā visās viņa tiesiskās atticcībās, izi.ieinot tās, kas bija saistltas tieši ar vii.ia personu,
uti tādēļ viijas uz zemi ieguvušas taisni tādas tiesības, kadas
piederēja mantojuma devējam, un tās bija, kā to nenoliedz arī
atbildētāju pilnvarnieks, īpašuma tiesības. Bct ja mantojuina
dalīšanas līgums šai gadījumā bija slēdzams notāriālā kārtībā,
tad -Tiesu palāta varēja nepratiiiāt liccinickus šī līguma satura
pierādīšanai (CPN 497. pants). Prctēji atbildētāju pilnvarnieka
domām, viiļa Tiesu palātā iesniegtie akti ncvar būt par picrādījumu mantojuma dalīšanas līKumam, jo tie satur vienīsi prasītāju attcikšanos no mantošanas tiesībām, kādai attcikšanai,
kā tas jau aizrādīts, šai gadījuniā ncvar piešķirt nozīmi, jo tā
notikusi pēc tain. kad prasītajas mantojumu jau bija picņēnuišas.
(I9">7. g. 29. apr. spr. Nr. 22A. Kupcovs im c. pr. I. pr. Moroztn icni
u n C.)
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6. (4.).
Tiesu palāta uz vijjas spriedumā norādīto datu painata ir
konstatējusi, ka: 1) strīdīī esošā zeme, uz kuru prasītāja lildz
atzīt viņas īpašuma tieslbas uz ieilguraa pamata, agrāk piederējusi Jurim S., kurš miris 1931. gadā; 2) saskaņā ar Krustpils
pagasta Skramaņu ciema mājsaimnieku 1911. g. 26. septembra
lēmumu un minēto ciema sadalīšanas plānu šī ciema zemes gabali Nr. 44, 45, 46 ir iedalīti uz Jura S. vārda un sastāda strldus
zemi; 3) pēc Krustpils pagasta nodevu maksātāju grāmatām
un arī pēc nodokļu inspektora datiem par strīdus zemes īpašnieku skaitās vēl tagad Juris S.; 4) atbildētāji nekādu mir.
Jura S. mantu sava valdīšanā nav pieņēmuši; 5) atbildetāji
nav apstiprinājiišics mantošanas tiesībās uz mir. Jura S. atstāto mantu; 6) atbildētāji cēluši iubildumu pec bīitības par to,
ka prasība nav celta pret attiecfgiem atbildētājiem. Šādi Tiesu
palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav
pārbaudāma kasācijas kārtībā. Pamatodamās uz šiem konstatējumiem Tiesu palāta varēja nākt pie slēdziena, ka prasība
bija celama pret mir. Jura S. mantojuma masu, ka prasība neparcizi cclta pret atbildētājicm un ka tādēļ tā atraidāma. Tiesu
palāta кап ncparcizi piemēro OPN 322. p„ kas izšķir tikai tīri
procesuālo jautājuinu par lictas lietisko piekritību (forum
horeditatis jaccntis), bet neizšķir tīri materiāli-ticsisko jautājumu par to, p r e t к о bīītu jācel pr-asība pēc būtības. ToiTiēr gala slēdziena ziyā Tiesu palāta parcizi atrod, ka ieilguma
prasfba jācej pret personu, kura skaitās par prasītājas valdišatiā eso.šā immobiļa (forniālo — pēc dokuineiitieni) īpašnieku
(konkretā gadījumā pret īnirušā Jura S. rnantojuma masu).
11Ч". g. 17. niiirla spr. Ni'. 172. šnldriks pr. I. pr, Balodi un c.)
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10. (8.).
Nepelna ievērību prasītāja lūgums apturēt šīs lietas caurlūkošanu Senātā līdz krimināllietas iztiesāŠanai, kurā vekseldevējs F., kas tagadējā civīllietā kā parts ncmaz ncpiedalās,
ticis saukts pie kriminālatbildības par to, ka viņš minēto vekscli ar prasītāja indosamentu neesot „iesniedzis pēc piederības". CPN 10. p. attiecas vienīgi uz gadījumu, kad с i v ī 1 l i e t u i z t i e s ā j o t nāk gaismā pretlikumīga darbība, kas
prasa kriminālvajāšanu. Tāpēc 10. p. n a v piemērojams tad,
kad lieta jau atrodas izspriešanā k a s ā c i j a s i n s t a n c ē ,
jo saskaņā ar Tiesu iekārtas lik. 5. p. un CPN 15., 907. р., kasācijas instancē lietu nc „iztiesā", t. i. ne izspriež pēc bīītības
vispārējā tiesāšanas kārtībā, bet, tikai „uzrauga, lai likumu
piemēro pareizi un izpilda vienādi visās tiesu iestādēs valstī".
Prasītāja tiesības un intereses pictiekosā mērā nodrošina CPN
906. р., 1. pkts, kas dotu viuam, attiecīgos gadljumos, tiesību
iīīgt Ticsu palātas spricduma jaunu caurlīikošanu.
(1937. ;>•. 17. marta spr. Nr. 203. Levina pr. 1. pr. Aitciiijcvu.)

239. (161".).
Apgabaltiesa, pievienojoties rnicrtiesneša sprieduma motīviem, konstatējusi: 1) ka partu saistībā notikusi novācija,
pēc kuras atbildētājs ar 1932. g. 27. oktobra rakstu apuēmies
atdot prasītājam runā esošos 4 vekselus kopsummā par Ls 480,
kā atvietotus ar 25 jauniem vekseļiem par Ls 40 katrs, t. i.
kopsummā Ls 1000;
Pats atbildētājs miertiesneša
1936. g. 1. fcbruāra sēdē atzinis novāciju, t. i. atzinis to faktu,
ka pēc partu vienošanās, atbildētāja prasījuma pēc minētiem
4 vckscliem v i e t ā — Stājies vii.m jaunais prasījums pēc
citiem, 25 veksejiem, kā aizrāda prasītājs savā paskaidrojumā
uz apcllācijas sūdzību, atsaucoties uz atbildētāja atzīšanu miertiesneša sēdē. CL 3587. p. uzstāda tikai p r e z u m c i j u
pret novāciju; bct šī prezumcija ir atspēkojama un — pēc apgabaltiesas konstatējuma — ttkusi atspēkota ar prasītāja iesniegto atbildētāja rakstu un paša atbildētāja atzīšanu, uz ко
tieši atsaucas miertiesnesis sprieduma motlvos. Pretēji at-
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bildētāja domāņi, tagadējā prasība nav tikusi celta им ncbija
jācel uz CPN 239. p. painata. Prasītājs neapgalvo 1111 neiziet
no tā, ka runā esošie 4 vckseļi bīitu tikuši samaksāti p i г m s
atbildētājs savā laikā cēlis vckselprasību pēc šiem.4 vckscliem.
Prasītājs tāpēc savā tagadejā prasībā nav nodomājis „apgāzt"
tikko minēto atbildētāja vckselprasījimui pēc būtības, bet gan
prasītājs savu tagadējo prasību pamato ar to, ka j a u p ē с
s p r i с d u m a CPN 236. р. к a r 11 b ā t a i s ī š а и a s, p i e s p r i e s t a i s v e к s e ļ u p r a s ī j u 111 s a t b i l d с t ā j a m
i z b с i d z i e s u П g а 1 ī g i a t к r it is а г s tа гр р а гt i e 111 n о t i к 11 š о и о v ā с i j u, ar kuru prasījunis izbcidzas, saskatiā ar CL 3577. р., kas ievietots CL 4. grām. 10. sadalā par p r a s 1 j u m u i z b e i ģ š a n о s. Prasītājs, atrodot
atbildētāja vekscļprusījumu par izbcigtu ar novāciju un pamatojoties uz atbildētāja \932. g. 21. oktobfa rakstu, parcizi,
ar savu tagadējo prasību, prasa ruiiā esošo 4 vekselu atdošanu viņain. Prctoji atbildčtaja doniām, prasīlājs ar to nemaz
nav cēlis vindikacijas prasību, it kā realizējot īpasuma ticsību
uz pašiem vckscļieni, bct gan tikai atprasa vii.ia izdotos parāda dokumentius, kā segtus ar notikušo novācij'u, pēc CL 3538.
p. analoģijas. Tāpec atkrīt aii visi atbildčtāja paskaidrojumi un
apsvūrumi kasācijas sndzfbā. kuros tas atsaucas uz CPN 239. p.
parcdzētā termiņa ncicvērošanu ни uz to, ka prasītājs necsot
Ieguvis „īpašunia tiesības" uz vckseļicm it kā tradicijas trfikuma
dē(.
(1937. g'. 24. Icbniai'u spr. Nr. 373. I.ihcrmai.ia pr. I. pi. Sapugo.)

253.(162.).

Pretēji prasītāja aiziTidīj'uiiiain vii.ia kasīicijas sildzībā apgabalticsa nav pārkāpusi CPN 21. р., kas ncattiecas uz CPN
195. р.. Saskaņā ar CPN 195. i).. uz kuru atsaucas CPN 2?>3. р.,
micrticsncsim jāizgatavo sprit'dums galīgā veidā, ja к ad s no
prāvniekiem to 1 īi d z. Arī 253. p. otrā daļa iizsver, ka lietās,
kurās triju dieiiu laikā 110 rezolucijķs pasludināšanas 1 fi g t s
sprieduma noraksts, — apellācijas sudzība icsniedzama 1 mēneša Iaikā 110 rezolilcijas pasludināšaiias dienas. N0 tā izrict,
ka, ja viens no prāvnickieni hldzis spricduma galīgā veidā 110-
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rakstu, tad arī citieni dalībniekieni ir tiesība izļietot paredzeto
raēheša laiku apellācijas sūdzības icsniegšanai.
мозг. g. 21). Fcbniāni spr. \ r . 576, Katceva pr« I. pr. Eiscenbcrgiem.)

283. (186.).
Tiesas sledzieris, ka prasītājas lūgiļmā par kasācijas termiņa atjaunošanu attēlotie faktiskie apstākli nenorāda, ka kasācijas sīidzības ieshiegšana tenniuā bīitu novēlota scvišku ncparcdzētu, по prasītājas gribas neatkarigu apstākļu dēļ, attiecas
uz lictas faktisko pusi, kas nav pārbaudama kasācijas kārtībā.
(1937. g, 28. niiiijii spr. Nr. 382. Kovnejs pr, I. pr. Tautas Uibkl. min.)

. 280. (191).).
Ar 1935. g. 13. novembra lēmumu Rīgas ар.ц-abaltiesa apstiprinājusi Madonas pilsētas bāriņu tiesas 1935. ģ. 29. oktdbra
lūmurnu, mir. Pētera S. mantojuma lietā, jautājumā par atlīdzības notcikšaiiu aizgādfiim. Par apRabaltiesas lēmuinu Marija
S. iesniesusi kasācijas sfidzību, bet Rīgas apjjabaltiesas priekšsēdētājs 1936. g. 12. maijā nolēmis kasācijas sfidzību izsniegt
Marijai S. atpakal uz CPN 914. panta pamata drošības naudas
neieniaksas dē[ Ls 150,— vērtībā.
Marijas S. blakus sfidzība pelna ievērību. PretBji apgabaltiesas priekšsēdētāja domām, sīīdzētājai konkrētā Kadījuinā ncbija jāiemaksā Ls 150,—, jo drošības nauda šādā apmērā prasāma tikai T i e s u p a l ā t a s sprieduma, resp. lēmuma pārsūdzēšanas gadījurnā. Jā turpretim — kā konkrētā gadījumā —
kasācijas sfldzība ir iesmegfa par a p g a b a l t i e s a s , kā otrās
instanccs, lēmuinu, tad jāiemaksā tikai L.s 40,— drošības naudas (CPN 286. р.). No tā apstākļa vieii, ka konkrētā gadījumā
lictu pinnā instancē nav izlēmis miertiesnesis, bct bārinu tiesa,
nevar secināt, ka CPN 286. p. šajā gadījumā nebtitu piemērojarns un ka sūdzetājai bīītu bijis jāiemaksā Ls 150,— drošības
iiaudas, jo šāda suinrna iemaksājama v i e n ī g i pārsūdzot
T i с s u p а 1 ā t a s spriedumu resp. lemurnu.
(1937. g. 27. j;iiivi"ir<i spr. \ r . 303. Siliij.i niiiiit. 1.)
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377. (273.).

Far neatļautu prasības skaldīšanu varētu runāt tikai tad,
a) kad vairākas prasības vai nu celtas vienā un taņī pašā laikā,
vai arī dažados laikos, bot kainēr agrākā prasība vcl galīgi
nav izspriesta (Nolkens, CPN kommcnt. 107. lp.): b) 110 otras
puses, kā to paskaidrojis Kr. Senāts savos spriedumos 79/259
un 73/1292, neatlauta prasības skaldīšana ir konstatčjama tikai
tad, ja piasības pamatotas uz vicnu un to pašu tiesību, ka.s atklajusies vienreiz (na odnom i tom že pravie jeģinoždi otkrivsemcsja). J3ez tam, kā to vienmēr paskaidrojis Kr. Senāts (sal.
Sen. CKD spr. 71/182, 79 257, 70 1221) par neatlautu atzīstania
prasības skaldīšana a r n 0 1 ū к u й г о z īt p i e к г i 11 b u.
Beidzot, jāaizrāda, ka gadījiimā, ja arī prasības skaldīšana tiešām bīītu konstatēta — tiesa varētu tikai atstāt tādu praslbu
bez caurskatīšauas, bet nc atraidlt tādu prasību, atņetnot pēdējā gadljumā prasītājam iespēju 110 jauna cclt prasību par to
pa.su priekšrnctu.
(1937. g. 26. februājtl spr. Nfr. (>4(). k i i ž n n o v s k a pr. I. pr. a. ^. „Autorii.iķis'.l

443. (338.).
Prcteji atbildētājas aizrādlj'umarn kasācijas sūdzībā, partu
iuridisku attiecību kvalifikācija atkarājas 110 tiesas. Tamdēļ
Tiesu palāta nav pārkāpusi likunui atzīstot, ka prasītājs bijis
nosledzis п с d a r b а II g 11 m u, b с t u z p e m u m а 1 ī g u 11111. Tomēr Tdesu palāta šo jautājumu ierosinājusi r.catkarīgi по prāvnicku norādījumiem, kādēļ vinai saskanā ar CPN
443. p. 2. tcikuniu bija uz to jāaizrāda atbildetājai, ar to dodoī
viuai iespēju dot šinī jaiitājiiinā paskaidrojumus.
(1937. g. 50. apr. spr. \ r . 537, LQša pr. I. pr. Krastiņš.)

498. (410.).
Prasltājs cēlks Latgales apgabaltiesā prasību pret savu padclu Pēteri Spr. atzīt par spēkā neesošu 1928. g. 21. novern
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Daugavpils notāra Rūdolfa Skujas kantori noslēgto līgumu, ar
kuru prasītājs P. atsavinājis par Ls 400,— atbildētājam Spr.
Vi4 ideālās dalas по prasītāja kopīgās ar atbildetāju un Viktoriju
Spr. zemes 8,779 ha platībā ar zemes gr. reģistra Nr
, aizrādot, ka viņš,' prasītājs, pirkuma-pārdevuma llgumā minētos
Ls 400 patieslbā по atbildētāja neesot sauūmis un ka koiitralientn starpā bijnsi noruna, ka atbildētājs dos prasitajam uzturu
Hdz viņa miršanai, ко viuš по 1932. g. neesot izpildījis.
Apgabaltiesa nopratinājusi uzdotos liccinickns un nz vir.iu
liecībn pamata prasību aprnicrinājnsi, bct Tiesn palāta atcēlusi
apgabaltiesas spriedumn LHI praslbu noraidījusi, atrodot: 1)
ka saskaņā ar CPN 498. p. notāriālā kārtibā noslēgto vai lik.
paredzctā kārtībā apliecināto formālo aktu saturu а к t a d а l ī b n i e k i nevarot apgāzt ar liccinickii liecībām; 2) ka liecinickn liccības gan vispār pielažamas to apstākļu noskaidrošanai, kuriem sekojusi formālā akta tioslēgšana, vai arī, kas
līdztekns akta noslēgšanai risinājušius, bet nav pielaižaraas
tādu notikumu noskaidrošanai, ar kuricm tiek apgāzts paša
formālā akta satnrs ип Л) ka akta simulātīvitātcs pierādīšana
esot akta s a t u r a a p g ā š a n a , kuru formālā akta dalībnieki nevarot panākt ar liecinicku liecībām (Isačenko CPN komment. 11. sēj. 347.—350. lp. ни Кг. Sen. CKĪ) spr. 1896. g. Nr. 47
un 1901. g. Nr 43).
Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ievērības. Saskaņā
ar CPN 498. (410.) p. ķā ari 139. (106.) p. noteiktā kārtībā raisītu vai apliecinātu rakstisku dokuirientu saturu, izņemot viltoj'uma strīdu, nevar apgāzt ar liecinieku izsacījumiem. Kā to
noteikti paskaidrojis Kr. Scnāts savos СКП 1873. g. Nr. 239;
1875. g. Nr. 1046: 1868. g. Nr. 363, 692; 1879. g. Nr. 128; 1896.
g. Nr. 47; 1901. g. Nr. 43 spriedumos, — ar liecinieku liecībām ncvar apgāzt tādu rakstisku dokumcntu saturu, kufiem
fakstiska iorma piešķirta p В с 1 i к u m a p r i e k š r a k s t a .
Saskai.ia ar Latg. CL 1417., 1420. p. ka arī Not. nol. 66. p. akti
par nekustamas raantas īpašuma tiesību pārēju vai aprobežojumicin vienmēr taisanii pie notāriera ип saskaņā ar Not. nol- 157.
p. pārvēršami zemes grāmatu aktos. Tā tad, nevar būt šaubas, ka pirkuma-pārdevuma akts uz nekustamu mantu Latgalē vienmēr sastādāms notāriālā akta kārtlbā tm apstiprināms
по attiecīgā zemes grāmatu nodalas pr-ka, аг ко tāds akts top
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pārvērsts zetties grāmātu aktā un saskai.]ā ar minēto CPN 498.
p. tāda zemes grāmatu akta saturu nevar apgāzt ar liecinicku
izsacījuiniem. Koiikretā gadījumā Tiesu palata pilnīgā saskar.ūi ar CPN 498. 1111 minētiem Kriev. Senāta spriediraiiem, kā
arī paraatojoties uz Isačenko, K. Ziuirlova uii Nolkena komrņentāriem atzinusi, ka ar liecinicku liccību pielaišanu nevar
tikt nedz tieši, nedz netiešl apieti CPN 498. (410.) p. s t r i k t i e n о t e i к u ш i. Pretēji prasītāja paskaidrojumiem vii.ia
kasācijas sūdzība - - aequitatis princips vienmēr atkrīt tur,
kur vii.iš kollidē ar formāliem publiskā vai matcriālā kārtībā
sastādīticm dokuraentiem, kuriem likumdevejs, noteicot minēto
stingro formālo kārtību, — arī nodrošinājis zināmu stiprumu
: n nc.apstrīdāmību, pielalžot to saturu apgazf ar liecinieku
izsacījumiem, vientgi pieteicot viltoj"uma strīdu. Tāpat Tiosu
palātai, prctēji prasītaja paskaidrojuniiem kasācijas sfldzībā,
ncbija paniats ни picnakunis apsvert jautājumu. vai atbildētājs
iznildījis pirkuma-pārdevuma līgumu, jo šajā Iīgumā 2. pantā
cxpressis vcrbis aizrādīts, ka pirkšanas-pārdošaiias siiiiiniii
(Ls 400) pircējs jau samaksājis pārdevējam pilnība jau pirms
ši Hguma noslēgšanas un pārdevēja paraksts zcm šī līguma
skaitās arī ka vii.ia kvīte par naudas sat.iemsanu. Apgāzt šo
pašā krcpostaktā apliccināto apstākli ar liccinicku liccībām miriētais CPN 49S. p. ncpiclaiž un tamdēļ arī šo jautājumu parbaudīt Ticsu palatai ncbija paniata (Scn. CKD spr. 1908. g. Nr.
66, 1896. g. Nr. 93, 1879. g. Nr. 128). Ticsu palāta varēja atsaukties uz L. Sen. СКГ) spr. 1929. x. Nr. 41, kura Scmlls paskaidrojis, kā ja по obliKācijas redzarns, ka parādnicks apuēniics raaksāt kredrtoram par aizi.icmto kapitālu zināmus %-tus
gadā, lad šādu partu I i g u iu a s a t u г u. f i к s ē t u п о t ā r i ā 1 i a p 1 i e с i n ā t ā I ī g u m ā — о b 1 i g а с i j ā, п е v a r a p tf ā z l, и с p ā г к ā p j о t С P N 49S. (410. р.). ar
liecinieku liecībām, jo šajā spricdumā vispār tikai iztcikts augšā'
īninētais CPN 498. p. painatprincips.
Turprctim, nepareizi prasītājs atsaucas savā kasācijas sīīdzlbā uz Senāta CKD spr. 1928. g. Nr. 424, 1932. g. Nr. 182 im
Nr. 460, kas nemaz nav piemērojami konkrētā jjadījumā, kur
runa iet par zemes grāmatu akta atspēkošanu, kas sastādītsp ē с L a t g а 1 es f о г m ā 1 i e m сi v ī I I i кu m iem (saK
Not. nol. 66. p. uii Latg. CL 1417. un 1420. р.). Scnāta CKD
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spr. 1928. g. Nr. 424 iet runa par liecinicku lieclbu subsidiāru
pielaižamlbu, ja p a z u d u š a a k t a s a t u r u nav iespējams restaurēt tikai ar rakstiskicm pierādījumiem; 1932. g. Nr.
182 spriedumā Senāts paskaidrojis, ka likums neaizliedz
rakstiska līguma noteikumu īsto izpratni un nozīmi noskaidrot
ar liecinicku liecībām un ar tām nodibināt kontrahentu mutiskas norunas pie šāda rakstiska līguma noslēgšanas. Beidzot,
savā 1932. g. Nr. 460 spriedumā Latvijas Senāts, atsaucoties
uz Krievu Senāta spriedumicm, — paskaidrojis, ka prāvniekiem tiesība ar liccinieku liccībām noskaidrot apstākļus, kādos dokuments izdots, kā arī apgāzt tā saturu, j a t a s n a v
s a s t ā d ī t s с i v. p г о с. 1 i к. 498. (410.) р. к ā r t ī b ā.
Konkrētā gadījumā pirkuma-pārdevuma līgums sastādīts notāriālā kārtībā un apstiprināts no zemes grāmatu nodaļas
priekšnieka, ar ко pārvērties zemcs grāmatu aktā, kura.saturu saskaņā ar CPN 498. p. nekādā ziņā nevar apgāzt ar liecinieku liccībām. Nākot pie tāda principiāla, ar likumu saskaoota slēdziena, Tiesu palāta nemaz nebija saistīta ar apgabaltiesas sprieduma motīviem, kas pamatoti uz diametrāli pretēja
ieskata. Tas apstāklis vicn, ka atbildetājs pirmā instancē neapstrīdēja liecinieku pratināšanu kā pierādījuma veidu, neatņem viņam tiesību apstrīdēt liecinieku liecību nozīmi un spēku
otrā instancē, jo CPN 498. p. pēc viņa satura un burtiska
teksta ir absolūti aizliedzošs raksturs, kamdēļ arī prāvnieku
griba vai atļauja šajā jautājumā nevar grozīt šā noteikuma
aizliedzošu nozīmi. Konstatējot, ka pats prasītājs savā prasības lūgumā, cxpressis vcrbis, atzinis runā esošā pirkuma līguma noslēgšanu ar atbildētāju, un ka no nopratinātā notāra
Skujas un viņa palīga Klintes liecībām nepārprotami izrietot,
ka līgumu tiešām slēdzis pats prasītājs, Tiesu palāta varēja
ncņcmt vērā prasītāja pieteikto viltojuma strīdu (Kr. Sen.
CKD spr. 1896. g. Nr. 18).
(1937. g. 26. februāfa spr. Nr. 169, Peipiņa pr. 1. pr. Spniģi.)

655. (565.).

Krimināltiesas spriedums, kurā parta paraksts uz dokumcnta atzīts par īstu, absolūti saistošs civīltiesai un nekāda
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tālāka viltojuma strīdu pārbaudīšana civīltiesā vairs nevar notikt. CPN 655. p. piclaiž šādu pārbaudi vicnīgi tanī gadījumā,
ja krimināltiesas spriedurnā, ar kuru tiesājamais attaisnots,
n e b ū t u noteikts, vai akts a t z ī s t a m s
par
ī s t u v a i p a r v i l t o t u . Konkrētā gadījumā, turpretim,
krimināltiesa nākusi pie slēdziena, ka prasītāja paraksts (indosaments uz vekseļa) taisni n a v a t z ī s t a m s p а г v i l t о t u. Tāpēc prasītājam nav tiesības pacelt no jauna jautājumu par šī paša paraksta īstumu, vai viltojumu, vai celt viltojuma strīdu un līigt izdarīt ekspertīzi tagadējā civīllietā.
(1937. g. 17. marta spr. Nr. 203, Levina pr. 1. pr. Artemjevu.)

728. (635.).

Apgabaltiesa atraidījusi prasību, atzīstot, ka CPN 731.
pants šajā gadījumā nav piemērojams, jo, pēc viņas domām,
tas attiecināms tikai uz gadījumiem, kad parādnicks saņem по
trešām personām uz līguma vai aktu pamata pcriodiskus maksājumus, bet šajā gadīj'umā parādniekam В. по tagad mir. K.
K. periodiski maksājumi nav pienākušies. Sava viedokla attaisnošanai apgabaltiesa atsaucās uz Isačenko paskaidrojumiem
pie CPN 635.—636. panticm vina CPN kommentārā, kur Isačenko tiešām aizstāv apgabaltiesas uzturēto viedokli. ' Šis vie-'
doklis tomēr nav atzīstams par pareizu. CPN 724. (631.) un
725. (632.) panti runā par parādnicka rīcībā arcsta uzlikšanas
laikā jau esošo mantību, kas tikai kaut kāda iemcsla dēl atrodas
trešo personu rokās, bet CPN 728. (635.) pants, turpretim, par
maksājumiem, kurus parādnicks vēl tikai sauems nākotnē no
trcšām pcrsonām pēc nolīgumiem un aktiem. Pie tam nav no
svara, vai parādnickam maksājumus nākotnē pienāksies saņemt vienā tenniņā, vai periodiskās icmaksās, jo gadījumā, ja
aresta uzlikšana bīītu icspejama tikai uz periodiskicm maksājumiem, tad būtu jāatzīst, ka aresta tizlikšana uz parādniekam
nākotnē pienākošos vienreizēju maksājumu ncmaz nebfltu
iespējama, jo arī CPN 724. (631.) un 725 (632.) panti, kā jau
aizrādīts, uz tādu gadījumu nav attiecināmi. Tā kā nevar pieņemt, ka likums būtu atstājis tādu robu, tad jāpickrīt šai jautājumā bij. Krievijas Senāta praksei (Кг. Sen. CKD 82. (40.) un
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Nolkcna viedoklim, kas augšminēto apsvērumu d ē l atzinis,
ka GPN 728. (635.) pants attiecināms arī uz parādniekam nākotnē pienākošos vienrcizēju maksājumu, ja vicn šī maksājuma apmērs aresta uzlikšanas laikā bija noteikti nosakāms un
tā saņemšana atkarājas vienīgi no termiņa iestāšanās (sk. CPN
635. pantu ar paskaidrojumicm Nolkena 1916. g. izd). Apgabaltiesa, atzīstot, ka CPN 728. (635.) pants attiecināms tikai uz
periodiskiern maksājumiem, ir šo pantir pārkāpusi, kādēļ viņas
spricdums nav atstājams spēkā. Tomēr atzīmējams, ka jautājums par mir. K. mantojuma masas sodlšanu uz CPN 731. panta pamata atkrīt, jo, kā to Senāts jau paskaidrojis (Sen. CKD
36./1782.), sods uz šī panta pamata uzlickams tikai pašai vainīgai personai, bet nevis viņa mantojuma masai, bet šis apstāklis ncizslēdz mantojuma masas atbildību par piedzinējam
по parādnieka pienākošos summu, kuru viņš nav varējis за
цепи tādēl, ka tagad jau mirusē trešā persona savā laikā bija
uzdevusi nepatiesas ziņas tiesu izpildītājam par parādniekam
no viņas piekrītošiem maksājumiem.
(1937. g. 19. marta spr. Nr. 477, Zaidina pr. 1. pr. Kalniņa mant.
raasu.)

733. (640.).
Savā kasācijas sūdzībā atbildetāja pārmet apgabaltiesai,
ka viņa, apmierinot Jāņa Kr. prasību, nav ņēmusi vērā, ka uz
parādnieka B. algu uzlikti arī citu personu aresti un ka viņa,
atbildētāja, esot atbildīga ne pret katru kreditoru atscvišķi, bet
pret visiem kreditoricm kopā visas ieturamās summas apmērā.
Pēc atbildētājas domām viija uz CL 3444. p. pamata būtu atbildīga pret prasītāju tikai to zaudējumu apmērā, ко vipa tam
nodarījusi, resp. tās summas apmērā, kas pienāktos prasītājam par labu, ja i e t u r ē t ā s s u m m a s t i k t u s a d a lītas
s t a r p B. k r e d i t o r i e m .
Šāds atbildētājas
ieskats atzīstams par nepareizu. Kā parcizi aizrādījusi apgabalticsa savā spriedumā, jautājums par naudas sadalīšanu starp
parādnieka B. kreditoriem nemaz uz šo lietu neattiecas, jo atbildētāja nav tiesu izpildītājam naudu iemaksājusi un nekāda
naudas sadalīšana nav varējusi notikt. Naudas sadalīšana ne-
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maz neietilpst atbildētājas picnākumos, jo saskanā ar CPN
1353. p. tā piekrīt tiesai, pie kam tā notiek ieverojot likumā
(CPN 1357., 1359., 1365. p.) paredzētos noteikumos. Kā redzams no lietas, tiesu izpildītāja pavēstes izsniegtas atbildētājai
dažādos laika datumos Emīlijai B. par labu — 8.'rnaijā 1930. g.;
Jāņa Kr. pretenzijā — 1930. g. 6. augustā; Jāņa K. pretenzijā
1930. g. 19. jūlijā un Olgai Sk. par labu 1931. g. 9. septembrī.
No ta izriet, ka prasītāja Jāņa Kr. pretenzija pietcikta atbildētājai 1930. g. 6. augustā, bet Olgas Sk. pretenzija vairāk kā par
13 mēnešiem vēlāk (1931. g. 9. septembrī) un jau tamdēļ albildētājas aizrādījums vinas kasācijas siīdzībā, it kā viņa atbildiga prct v i s i e m k r e d i t o r i c m k o p ā šās suinmas
apmērā, bet ne pret katru atseviški, atzlstams par neparcizu.
Ncatkarīgi no tā, lietā riav nekādu pierādījumu, ka atbildētāja
bīītu kaut kādam no minētiem kreditoriem un cik īstenībā samaksājusi, un tamdel arī nevar izdarīt kādu aprēķinu, cik
īstenībā katram krcditoram pienāktos. 'Kā pareizi uzsvērusi
apgabaltiesai, atbildetāja nav devusi CPN 728. p. paredzēto atsauksmi un nav iesniegusi ticsu izpildītājarn prasītājam pienākošos maksājumus (CPN 729. p.) un tamdēj viņai saskarjā ar
CPN 733. p. jāatbild prasītājam pretī aprādītās summas Ls
196,80 apmērā.
(1937. g. 26. februāra spr. Nr. 385, Krastiņa pr. 1. pr. a. s. „A. Jansons".)

790 (689.).
1932. g. 5. jīīlijā prāvnieki iesnieguši Tiesu palātā lūgumu
lietu i z s l ē gt no d i e n a s k ā r t ī b a s
līdz
viņu
t u r p m ā k a m lūgumarn. 1936. g. 16. septcmbrī Tiesu patāta, pamatojoties uz CPN 790. р., nolēmusi lietas otrā instancē
notikušo tiesāšanu uzskatīt par iznīcinātu.
Atbildētāja par šo lēmumu icsniegtā kasācijas sūdzība pelna ievčrlbu.
Līīgums izslegt Iietu no dienas kārtības līdz p u š u
t u r p m ā k a m l ū g u m a m gan bīītu pielldzināms līīgumam par Iietas apturēšanu pēc CPN 782. panta (sk. Nolkens,
CPN kommcnt. lp. 579. 1. picz.). Tādēl. ja tiesa bfitu taisijusi
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ar šo lūgumu saskanošu lēmumu, tad lieta arī būtu atzīstama
par apturētu un tad arī varētu iestātes 790. pantā aprādītās
sekas. Konkrētā gadījumā tomēr Tiesu palāta tādu lēmumu
nav taisljusi, j'o viņas 1932. g. 7. jūlija lēmums skan: „šo 1 i e t u
izslēgt
no d i e n a s
k ā r t ī b a s",
izlaižot vārdus
„ l ī d z p u š u t u r p m ā k a m l ū g u m a m " . No tā jāsccina,
ka Tiesu palāta īstenībā prāvnieku lūgumu nav ievērojusi un
nav taisījusi 782. pantam atbilstošo lēmumu. Drīzāk Tiesu
palātas lēmuma formulējums bīītu saprotams kā lēmums par
„lietas atlikšanu". Šādos apstākļos Tiesu palātai nebija pamata piemērot 790. pantu.
(1937. g. 26. februāva spr. Nr. 141, Tukuma pilsētas valdes pr. 1. pr.
Ozolu.)

867. (756.).
Apgabaltiesa prasību apmierinājusi daļā, piespriežot vienīgi Ls 2649,99 kapitālsummu un 6% no 1929. g. 1. jūlija, bct
pārējā dalā praslbu atraidījusi. Apgabaltiesas spriedumu pārsūdzējis vienlgi atbildētājs, kurš appellācijas sūdzībā lūdzis apgabaltiesas spriedumu atcelt un prasību atraidīt, Tiesu palāta,
atrodot par dibināticm kā atbildētāja formālos icbildumus, tā
arl viņa iebildumus pēc būtības, atraidījusi prasību visumā.
Iesniegtā kasācijas sūdzlba nepclna ievērības. Vispirms, ir
nepareizs prasītāja aizrādījums, ka atbildētāja apcllācijas sūdzību Ticsu palātai vajadzējis atstāt bez caurlūkošanas tāpēc, ka
apgabaltiesa neparcizi atjaunojusi atbildētājam apellācijas termiņu. Apgabaltiesa apellācijas termipu ir atjaunojusi tiesas
sēdē, uz kuvu bija izaicināts arī prasītājs. Tā kā tiesas lēmumi par apellācijas termiņa atjaunošanu ir pārsūdzami atsevišķi
no apellācijas sūdzības (CPN 893. р.), tad, nepārsūdzot šo lēmumu, pats lēraums par apcllācijas tcrmiņa atjaunošanu ir stājies spēkā un vairs nebija revidējams, caurlfikojot apellācijas
sūdzību pēc bīītības. Tāpat nepamatots ir prasītāja aizrādījums, ka atbildētājs, uzdodot apcllācijas vērtību Ls 2649,99 артега, neesot pārsūdzējis to apgabaltiesas sprieduma daļu, ar
kuru prasltājam piespriesti proccnti par laiku no 1929. g. 1. jūlija līdz prasības iesniegšanai, un tāpēc Tiesu palāta esot pie-
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spriedusi atbildētājam vairāk века viņš līidzis apellācijas sūdzībā. Kā redzams 110 apellācijas sūdzības satura, tad atbildētājs ir pārsīīdzējis visu to apgabaltiesas sprieduma dalu, kādā
prasība apmierināta, jo viņš apcllācijas sūdzībā lūdz prasību
atraidīt visumā. Ja atbildētājs bija uzdevis mažāku apellācijas
vērtību nekā to prasa CPN 377. p. 1. pkts, tad tas nedeva
iemcsla Tiesu palātai sccināt, ka atbildētājs nebūtu pārsūdzējis
apgabaltiesas spriedumu visā tajā apmērā, kādā tas skāra atbildētāja intereses, bet Tiesu palātai bija vienīgi parcizi jānosaka apellācijas vērtlba un jāpieprasa attiecīga tiesas nodokļa
samaksa. Šis jautājums tomēr neskar prasītāja intcreses, kādēļ nav pamata atcelt Tiesu palātas spricdumu uz prasītāja kasācijas sūdzības pamata tādēļ vien, ka atbildētājs nav pareizi
apmaksājis apellācijas sūdzību ar tiesas nodokli.
(1937. g. 25. februāfa spr. Nr. 113, Rāvas pr. 1. pr. Grasmani.)

895. (782.).
Tiesu palāta, konstatējot, ka viņas 1935. g. 11. jfflija spriedums nav bijis izgatavots galīgā veidā no tiesas noteiktā laikā
(CPN 806., 890. р.), bet Iūgums par kasācijas termiņa atjaunošanu iesniegts CPN 892, p. paredzetā tenniņā, atjaunojusi atbildētājam kasācijas tiesības, dodot vinam divus menešus laika
kasācijas sūdzības iesniegšanai, skaitot no 1935. g. 23. septembj'a, t. i. no tās dienas, kad atbildētājs saņcmis sprieduma
(galīgā veidā) norakstu. Kasācijas sīīdzība nav ievērojama.
CPN 895. p. 1935. g. redakcijā atkāpics no CPN 895. p. agrākās redakcijas, kas skaitīja .termiou no tiesas Iēmuma dienas*
un paredz termiua skaitīšanu no tiesas lēmuma vai sprieduma
noraksta izsnicgšanas dienas, skatoties pēc tā, kas noticis agrāk. Tādēl Tiesu palāta pareizi skaitījusi termiņu no 1935. g.
23. septembra, kad sīīdzētājs saņēmis sprieduma norakstu
(Sen. CKD 37./16.). Tam apstāklim, ka Tiesu palāta taisījusi
lēmumu par termiņa atjaunošanu (1935. g. 9. decembrī) jau pēc
divu mēncšu notecēšanas no sprieduma noraksta izsnicgšanas
dienas, nav izškirošas nozīmcs. Sūdzētājam vajadzēja zināt,
ka pēc CPN 895. p. Tiesu palāta viuam nevarēja dot garaku
par divu mēnešu termiņu, skaitot no sprieduma noraksta sa-
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pemšanas dienas un tādēļ viņam arī vajadzēja šai laikā iesniegt
RhsSčijas sūdzību.
(1937. g. 29. janvāj;a / 26. februāra spr. Nr. 65,
Ki isl.ipsonu un Klcinbergs.)

Jankavs pr. 1. pr.

907. (793.).
Tiesu palāta praslbu prct atbildētājiem apmierinājusi, atzlstot, ka viņi par prasības summu atbildot solidā-ri ar veksela
izdevēju, kā galvinieki. Tiesu palātas slēdziens, ka atbildētāji
atzīstami par vekseļgalvinickicm (bet ne par žirantiem), attiečas uz lietas faktisko pusi un tādēļ nav pārbaudāms kasācijas
kārtībā.
(1937. g. 26. februāfa spr. Nr. 146, Valmieras b-bas кг.-aizd. sab-bas
pr. 1. pr. Bērziņu u. c.)

914. (800.).
1) Jānis T. pārsīīdzējis Rīgas apgabaltiesas II. Civīlnodaļas 6. augusta 1936. g. lēmumu, ar kuru viņam noraidīta mazturības tiesību piešķiršana. Šāds otrās instances lēmums pārsūdzams uz Scnātu ar kasācijas sūdzību. Bet tā kā katrai kasācijas sūdzībai jāpieliek drošības nauda, bez kuvas kasācijas sūdzību nepici;em, tad arī T. sava kasācijas sūdzība bija jāiesniedz kopā ar drošības naudu (CPN 286. р.). No drošības
naudas atsvabinātas personas, kas bauda mazturības tieslbas,
bet Т., kam tās vēl nav picškirtas, nevar uzskatīt par pcrsonu,
kas bauda mazturības tiesības. Tādēl kasācijas sūdzība vispār
nebija pieņemama un Senātā tā atstājama bez caurlūkošanas.
(1937. g. 29. apr. spr. Nr. 521, Tauriņa 1.)

2) Saskaņā ar CP'N 914. p. kasācijas drošības nauda nav
jāmaksā tikai tām personām, kurām tiesa j a u p i e š k ī r u s i
mazturības tiesības, vai kuras uz likuma (CPN 1004. p.) pamata
bauda mazturības tiesības. Prasītājai maksātnespējīgā parādnieka P. S. konkursa masai tiesa nav piešķīrusi mazturlbas tiesības un viņa konkrētā lietā arī uz likuma pamata nebauda
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mazturības tiesības, jo nav cēlusi tādu prasību, kādas uzskaitītas CPN 1004. p. Sūdzētāja maksātnespējīgā parādnieka
P. S. konkursa masa par iesniegto kasācijas sūdzību pretēji
CPN 914. p. noteikumiem kasācijas drošības naudu nav samaksājusi, kādēl viņas iesniegtā kasācijas sīidzība* atstājama bez
caurlūkošanas.
(1937. g. 23. maija spr. Nr. 408, Svempa pr. I, pr. Zolmani un c.)

931. (814.).
Paceļas jautajumS par to, vai Tiesu palātas lēmurni, kuri
attiecas uz Tiesu palātas sprieduma im lēmumu izpildīšanas
neapturēšanu, resp. uz naudas izmaksu prasītājam sakarā ar
izpildīsanas neapturēšanu, vispār pārsiīdzami kasācijas kārtībā.
Šis jautājums izšķirams apstiprinoši. Tā kā sprieduma izpildīšanas apturēšana ir pielaižama līdz kasācijas termiņa notecēšanai, resp. līdz kasācijas sūdzības caurskatīšanai Senātā, tad tiesas šinī jautāj'umā taisītā lēmuma pārsīidzē.šaiia kopā ar kasācijas sūdzību nesasniegtu merķi. Tādēļ un ņcmot verā, ka
sprieduma, resp. lēmuma izpildīšanas apturēšana uzskatāma
par atsevišķu tiesāšanas procedīiru, kura izbeidzas ar lēmuma
apturēšanu vai neapturēšanu, vai arī ar iesniegtā lūguma atstāšanu bez caurskatīšanas, nav pamata nepiclaist atscvišķas kasācijas sūdzlbas icsnicgšanu par šādu lēmurnu. Citādi 110 Senāta apspricšanas pavisam būtu izuemti juridiski jautājumi, kas.
pacelas sakarā ar CPN 931. un sek. pantu interpretāciju, kāds
stāvoklis nebūtu attaisnojams (sk. arī Nolkena CPN komrnentāru, lp. 737). Pārsīidzība, protams, pielaižama tikai tik tālu,
cik ar to ickustināti juridiskas dabas jautcājumi, karnēr tiesas
šinī jautājumā taisītais Iēmums uz vispārejā pamata pēc būtības
kasacijas kārtībā nav pārbaudāms, kādā nozīmē arī saprotams
Senāta CKD spr. 36/439. Simona lietā. Prasītāja paskaidrojumā uz kasācijas sīīdzību izteiktais uzskats, it kā Tiesu palātas lēmumi katrā ziuā biitu pārsiīdzami tikai blakus sīīdzības
kārtībā, nav pamatots. jo ar blakus sūdzību pārsfidzami tikai
tiesas lēmumi, ar kuriem kasācijas sīidzība izsnicgta atpakaļ,
vai par ticsas pielaisto vilcināšaiui, vai par drošības naudas
neatdošanu (Sen. CKD 20/25. un c). Icvērojot sacīto, jāat-
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zīst, ka iesniegtā kasācijas sūdzība Senātā ir caurlīīkojama, jo
sakarā ar to pacelas tīri juridisks jautājums.
(1937. g. 27. maija spr. Nr. 555, Brandta pr. 1. pr. a. s. „Sovtorgflot".)

1005. (881.a).
Prasītājs iesniedzis kasācijas sūdzību par Tiesu palātas
lēmumu, ar kuru atstāta bez ievērības vina blakus sūdzība par
apgabaltiesas lēmumu, kas nebija piesķīrusi prasītājam mazturības ticsības. Prasītājs kasācijas sūdzībā, pirmā kārtā, pārmet Tiesu palātai, ka viņa, izlemjot jautājumu par prasītāja
matcriāliem apstākliem, nav nēmusi vērā un apspriedusi Tallinas-Harju nodoklu inspektora apliecību par prasītāja ienākumiem. Šis pārmetums nav atzīstams par pamatotu. Personām, kas vēlās izlietot mazturības tiesības, saskaņā ar CPN
1005. pantu, jāiesniedz apgabaltiesai savas dienesta priekšniecības, vai victējās pašvaldības iestādes, vai vietējā miertiesneša aplieclbu par to, ka vinām trtlkst līdzcklu lietas vešanai.
Nodokļu inspektors nav minēts starp personām un iestādēm,
kas var šādu apliecību izsniegt, un tādēl Tiesu palāta, izlemjot jautājumu par to, vai pieškirt prasītājam mazturības tiesības, varēja nepiešķirt pierādījuma nozīmi prasītāja iesnieg-tai
nodoklu inspektora aplieclbai. Tallinas IX. iecirkna tiesneša
apliecību Tiesu palāta nav atzinusi par pietiekošu pierādījnmu
prasītāja trīīclbai aiz tā vienīgā iemesla, ka no šīs apliecibas
neesot redzams, no kādiem avotiem ticsnesis smēlis zinas par
prasītāja materiāiiem apstākliem. Šī iemcsla dčl Tiesu palāta
tomēr nevarēja riepiešķirt rninētai apliecībai picrādījuma nozīmi. Likums ncprasa, lai miertiesnesis, izdodot mazturības
apliccību, tajā īpa.ši minētu avotus, но kuriem viņam nākušas
zināmas apliecinātās ziņas. Šai apliecībā miertiesnesim jauzdod viijani pa.šam zināmās zinas par lūdzēja mazturību. Ja
rniertiesnesim ir ziņas par lūdzēja mazturību, viuš izdod par to
apliccību; ja vioam tādu zii,m nav, viņs noraida lugumu par apliecības izdosanu. Apstāklis, ka miertiesnesis izdevis apliccību, jau pats par sevi pierāda, ka vii.iam pašam ir zināmas apliecībā uzdotās zii;as, un par šo apstākli citi kaut kādi pieradījumi vairs nebiltu prasāmi. Ja tiesa, kurai iesniegta apliccība,
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tomēr atzītu par nepieciešamu pārbaudīt, no kādiem avotiem
miertiesnesis guvis apliecinātās ziņas, un ja par šo apstākli
lietā ncbūtu iesniegti pjerādfjumi, tad tiesai, ievērojot CPN
458. pantu, par to jāpaziņo attiecfgam partam un jādod viņam
terminš šī apstākļa noskaidrošanai. Tādēl arī'Tiesu palātai šai
gadījumā, ja viņa atzina par vajadzīgu noskaidrot avotus, по
kādiem ticsnesis smēlis apliecinātās zinas, bija jārīkojas saskaņā ar CPN 458. pantu.
(1937. g. 26. maija spr. Nr. 649, Pcetsona pr. 1. pr.

k. s. „Vestdin".)

1015. (891/).
Teodors C. bija lūdzis izlabot miertiesneša piespiedu izpildīšanas kārtībā taisītā rezolūcijā ieviesušos kļūdu attiecībā
uz atbildētāja Kopeļa K. prickšvārdu un atjaunot sprieduma
uzrakstu. Miertiesnesis šo līīgumu bija noraidījis. Blakus sīīdzibā par miertiesneša lēmumu Т. С uzturēja vienlgi Iūgumu
par kļudas labošanu attiecībā uz K. priekšvārdu, bet lūgumu
par sprieduma uzraksta atjaunošanu vairs neuzturēja. Apgabaltiesa šo sūdzību apmierinājusi, konstatējot, ka vekseli, uz
kura taisīta piespiedu izpildīšanas kārtībā rezolīicija, parakstījis Kopels K., un ka tādēļ šai rczolīicijā ieviesusies klūda attiecībā uz K. priekšvārdu. Kopela K. pilnvarnieka kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Pretēji vina apgalvojumam Šai sūdzībā, apgabaltiesa nav piespriedusi šai gadījumā neko citu,
ka vainīgi to, ко С. bija lūdzis jau no paša sākuma, proti: kļīldas izlabošanu miertiesneša rezolucijā attiecībā uz K. priekšvārdu. Ja Т. С savā blakus sīīdzībā bija aizrādījis, ka šī kļūda izlabojama sprieduma iztulkošanas celā, tad tas taču negroza vina lūguma bīītību atzīt, ka rezoliīcijā K. priekšvārdam
bija jābūt Kopcls, bet nevis Kobka. Apstākli, ka Kopels K. ir
tā pati persona, kas miertiesneša rezolīicijā apzīmēta par 'Kobku KM kasācijas sūdzības iesniedzūjs atzīst. Tā tad klūdas
esamība rezolūcijā attiecībā uz K. priekšvārdu ir neapšaubāma. šādas kļīīdas izlabošanu apgabalticsa taisni varēja izdarit uz CPN 193. un 1015. pantu pamata un, pretēji Kopela K.
pilnvarnieka domārn, Т. С ncmaz ncvajadzēja celt prasību,
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lai panāktu šīs klūdas izlabošanu. Viņš tādu prasību celt pat
nevarēja, jo strīds pēc vckscla starp С un K. ir jau izspriests
ar spēkā gājušu tiesas spricdumu, kā to nenoliedz arī Kopela
K. pilnvarnieks. Senāts analogā lietā jau atzinis, ka tiesa var
izlabot klūdas uzvārdos, rcsp. prickšvārdos, kas ieviesušās
tiesas spriedumā (Scn. CKD 36/658).
(1937. g. 26. maija spr. Nr. 750, Cirīša pr. 1. pr. Kanteru.)

1019. (893.).
1) No tā apstākļa vien, ka apgabaltiesas spriedums stājies
likumīgā spēkā, nemaz neizriet, ka arī visi sprieduma motīvi
guvuši likumīgu spēku. Likumlgā spēkā stājas sprieduma
verba decisiva, t. i. rezolūtīvā dala un t i к a i t i с m о t ī v i
un a p s v ē r u m i , k a s a t r o d a s
tik c i e š ā
un
n e š ķ i r a m ā s a k a r ā a r r e z o l ū c i j u , kā citādu apsvērumu gadījumā rezolucija seku ziņā icgīitu pavisam citu
nozīmi (sal. Sen. CKD spr. 1932. g. Nr. 559 un с un Bukovska
civīlproc. mācības grāmatas 441. lp.). No tā izriet, ka agrākā
sprieduma motīvi, kuri neatrodas tādā ciešā sakarā ar pašu
rczolūciju, nemaz nav saistoši tiesai, citu lietu izspriežot.
(1937. g. 26. februāva spr. Nr. 152, Meizis u. с pr. 1. pr. Btrkanu ua c.)

2) Sūdzētājs V. lūdzis atzīt atbildētājus — pilnu sabiedrību zem firmas „Tirdzniecības sabiedrība „Autotcclinika" Silvanskijs un Keiso", par kuras pilniem (atklāticm) biedriem
skaitījās Dimitrijs S., Anna K. un Ludmila M., par maksātnespējīgiem tirdzniecībā.
Tiesu palāta atcēlusi apgabaltiesas lēmumu, ar kuru S., M.
un K., kas tirgojas kā pilnas sabiedrības zem firmas „Tirdzniecības sabiedrlba Autotcchnika", atbildīgie biedri, tikuši atzīti par maksātnespējīgiem parādniekiem tirdzniecībā. Pēc
Tiesu palātas konstatējuma vienīgā ar tiesas spriedumu pierādītā pretenzija, kura pieteikta šai lietā, ir V. prasība, un kā
tas redzams no lietai picvienotā izpildu raksta, prasības sum-
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ma nav piespriesta no pilrias sabiedrlbas biedriem solidāri.
Tiesu palāta tādēļ nākusi pie slēdzicna, ka sabiedrlbas biedri
par šo prasību nesot atbildību līdzīgās dalās, jo tiesas spriedums, kas stājies likumīgā spēkā, esot saistošs ne tikai prāvniekiem, bet arī tiesai (CPN 1019. р.). Ktfnstatējot, ka pēc
izdarītām iemaksām uz katru no sabiedrlbas biedriem krītošā
parāda daja ir mazāka par Ls 2000.—, Tiesu palāta atzinusi,
ka dotā gadijumā nebija parnata atzft sabiedrlbas biedrus par
maksātnespējīgiem parādniekiem tirdzniecībā.
V. kasācijas sūdzība nepe'Ina ievērību.
Ja arī — kā pareizi aizrāda kasācijas sūdzības iesniedzējs
— atklātās sabiedrības biedri — principā — atbild solidāri,
tad tomēr šis aizrādījums konkrētā gadījumā nevar satricināt
Tiesu palātas lēmuma pareizību. Jo Tiesu palātai bija jārēķinās ar to faktu, ka sinī gadījumā ar spēkā stājušos spriedtimu
tomēr atzīta biedru dalīta, bet ne solidāra atbildlba. Šādos
apstākļos biedru solidārā atbildības konstrukcija konkrētā gadījumā vairs nebija iespējama, ar ко atkrīt visi sudzētāja pret
Tiesu palātas Iēmumu vērstie paskaidrojumi viņa sīīdzlbā.
(1937. g. 30. apr. spr. Nr. 407, pilnas sab-bas zem firmas „Tirdzn.
sabiedrība Autotechnika, Silvanskijs im Klciso" 1.)

1226. (1082.).
Savā iesūdzības rakstā prasītājs paskaidrojis, ka sakarā ar
viņa piedzīšanas lietu pret Hugo R. Ls 7761.— apmērā Liepājas pils. II. iec. tiesu izpildītājs 1933. g. 13. fcbruārī uzdevis
atbildētājai ieturet Уз daļti no R. algas (Ls 400.— mēncsī), kuru
tas sauem no atbildetājas. 1934. g. februārī tiesu izpildītājs
paziņojis atbildētājai, ka turpmāk ieturamas */■ dalas no R.
algas. Pavisam atbildētājai bijis jāietur līdz 1934. g. 15. julijam Ls 2480.—, bet atbildētāja nodevusi tiesu izpildītājam tikai Ls 1256.—, kādēļ iztrīīkstot Ls 1224.—. Uz prasītāja pieprasīj'umu atbildētāja paziaojusi, ka viuarn iztrūkstošā summa
nepienākoties, jo uz R. algas esot vērstas vēl citas piedziņas.
Atbildētāja konkrētā gadljumā neesot rīkojusies saskaņā ar '
CPN 1226. pantu: ja viņa gribējusi apmierināt arī citas pret
R. algu vērstas pretenzijas, tad vioa to varējusi izdarīt tikai
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uz savu atbildību, resp. vienojoties ar R., kura algas '/■ dalas
bijušas brīvas. Ar savu nelikumīgo rīcību atbildētāja prasītājam nodarījusi zaudējumus iesūdzlbas rakstā aprādītā apmērā, jo vēlāk pieteiktas pret R. algu prasības ncbaudot nekādas
prieķšrocības, un prasītājam pie proporcionālās naudas sadalīšanas bīītu pienākušās daudz lielākas summas. Ievērojot sacīto, prasītājs lūdzis uzlikt atbildētājai par pienākumu 2 nedēļu laikā iemaksāt Licpājas apgabaltiesai sadallšanai starp
prasltāju un pārējiem R. kreditoriem, kuri pieteikušies līdz
1934. g. jillija belgām, Ls 1224.—, bet šī pienākuma neizpildīšanas gadijumā izdot prasītājam izpildu rakstu, uz kura pamata Liepājas pils. II. iec. tiesu izpildītājam jāpiedzen no Liepājas pilsētas Ls 1224.— iemaksai Liepājas apgabaltiesas depozitā sadalīšanai starp R. krcditoriem, kuri savas prctenzijas
picteikuši līdz 1934. g. jūlija beigām.
Tiesu palāta, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, prasību atraidījusi.
Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību. P'artu starpā nav strlda, ka atbildētāja nav rīkojusies saskaņā ar CPN
1226. pantu, jo viņa no R. ieturētās naudas summas nav nosūtījusi apgabaltiesai sadalīšanai starp R. kreditoriem. Atbildētāja apgalvo, ka viņa visu no R. ieturēto naudu pati izmaksājusi prasltājam un citicm R. kreditoriem. Šo atbiklētājas
apgalvojumu prasītājs zcmākās instancēs nav apstrīdējis. Celas jautājums, kāda atbiidība šādos apstāklos gulstas uz atbildētāju CPN 1226. p. neievērošanas dēļ. Tieša atbilde uz šo
jautājumu likumā nav atrodama, jo likums (CPN 1225., 726.,
727., 1222. p.) paredz tikai gadījumu, kad trešā pcrsona ieturāmo naudu izdcvusi pašam atbildētājam. Tomēr, ievēroj'ot
CPN 11. pantu, jāatzīst, ka Tiesu palāta nākusi pie pareiza
slēdziena, ka apspriežamā gadījumā iestājas tās pašas sckas,
kas paredzētas CPN 727. p. gadījumā, kad trešā persona naudu pretlikumīgi
izdcvusi pašam
atbildētājam.
:
Ja šinī pēdē ā gadījumā trešā pcrsona atbild tikai par
prasītājam nodarītiem z a u d ē j u m i e m , tad viņas atbildība ncvar būt l i e l ā k a gadījumā, kad viņa naudu izmaksājusi parādnicka krcditoriem, un viņas vaina pastāv tikai iekš
tā, ka vioa rīkojusies pretēji likumā paredzētai kārtībai, kādā
ieturamā nauda sadalāma starp vairākiem parādnieka kre-
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ditoriem. Tādēļ Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka konkrētā gadījumā prasītājs gan varējis celt pret atbildētāju prasību par
z a u d ē j u m i e m, bet nevis prasību dēļ ieturētās naudas (ёmaksas tiesas depozitā. Prasītāja aizrādījumam uz grūtībām,
kuras varētu rasties, aprēķinot zaudējumu apitiēru, nav izšķirošas nozīmes; prasītājs tomēr neapgalvo, ka šāds aprēkins
nebūtu iespējams. Saskanā ar CPN 727. pantu, prasītājs var
celt t i к а i zaudējuma prasību (sk. Isačenko, CPN komment.
III. lp. 552), 1111 ja nu ari konkretā gadījumā šis pants ir piernērojams pēc analoģijas, tad atkrīt prasītāja paskaidrojumi
par to, ka ticslba cclt zaudējumu prasību neizslēdz konkretās
prasības celšanu.
(1937. g. 30. apr. spr. Nr. 280, Brigena pr. 1. pr. Liepājas pilsētas pašvaldlbu.)

1238. (1846.).
Saskanā ar CPN 1238. p. (agr. 1846. p.) prasītājam, resp.
piedzinējam, neatkarīgi 110 piedziņas vēršanas uz parādnieka
Ilūkstes apriņķī atrodošos nekustamo mantu, ir tiesība līīgt,
lai viņam par labu taisīto galīgo spriedumu ieraksta zemes
grāmatās (CL 1412. р.), pic kam likumdošanas motīvos pie šā
(CPN 1846. p.) panta notcikti uzsvērts, к а p i e d z i ņ a s
vēršana uz parādnieka nekustamo
mantu
n e v а г b ū t par šķērsli hipotēkas ierakstīšanai zemes grāraatās (обращен1е взыскашя на им-bHie не препятствуетъ
кредитору вносить состоявшееся въ его пользу судебное
ръшеше въ ипотечную книгу) ( s a j. Gasmaņa un Nolkena paskaidr. Tieslietu ministr. 1890. g. izd. 105. lp.). Tas pats izriet arī no Not. nol. 316. im 317. р., saskaņā ar kuriem Not.
nol. 316. p. 2. pktā paredzētā atzīme par piedzinas vēršanu
uz nekustamu mantu — ir šķērslis jcbkuru — nekustamas
mantas īpašnicka l a b p r ā t ī g i uzto nodibinātu tiesību korroborācijai, no kā izriet, ka šī atzlme nav šķērslis CL 1412. p.
paredzēto tiesas ceļā nodibināto ķīlu tiesību korroborācijai,
kura notiek uz izpildu raksta, t. i. piespicdu kārtībā (sal. arī •
Senāta CKD 1934. g. 24. oktobra spricdumu lietā Nr. 706, E. A.
Butovics un K. L. un 1933. g. 27. oktobra spriedumu Slaktera
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lietā Nr. 1939). Paši sūdzētāji pareizi atsaucas uz Senāta 1928.
gada 13. decembra spriedumu Redlicha lietā Nr. 482, aizrādot,,
ka vienīgā izšķirība, salīdzinot ar parastām hipotēkām, kas ienesamas uz t. s. о b 1 i g ā с i j u pamata, pastāv iekš tam, ka
uz sprieduma pamata iegūtā hipotēka nodibinājas piespiedu
kārtā (Zwangshipothek), kamēr uz obligācijas pamata iegūtā
hipotēka nodibinājas ar labprātīgu vienošanos (ar līgumu). Ja
nu tiesu hipotēku varēja l i k u m ī g i n o d i b i n ā t a r ī
p ē c p i e d z i ņ a s v ē r š a n a s uz i m m o b i l i , tad atkrīt sūdzētāju aizrādījumi, it kā šīs hipotēkas neesot saistošas pārējiem kreditoriem, un ka tādi „hipotēkāriskie" kreditori nevarot baudīt īsto hipotēkārisko kreditoru priekšrocības.
Pilnīgi pareizi Tiesu palāta atzinusi, ka saskaņā ar CPN 1358.
panta izpratni par to pretenziju apmierināšanu — segšanu, kas
bauda pēc minētā panta prioritāti apmierinājuma ziņā, nekavējoties lemj p a t i a p g a b a l t i e s a un tikai piedzitās
summas pārpalikums, kas sadalāms pēc neprivilēģēto pretenzij'u samērības, sadalāms CPN 1359. un sek. pantu kārtībā. Ar
to atkrīt visi sūdzētāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzībā.
(1937. g. 26. febr. spr. Nr. 427, Jakubovičs 1.)

1324. (1180.).
Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumiem, Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka immobiļa policijas numura klūdaina uzrādīšana sludinājumā nevar būt par iemcslu izsoles
atzlšanai par spēkā neesošu. Jau noturētu publisku izsoli var
atzīt par spēkā necsošu ārpus CPN 1324. p. paredzētiem gadīJLimiem tikai tad, ja ir pielaisti tik svarlgi likuma pārkāpumi,
ka pašu izsoli nevar atzīt par pulisko izsoli (sk. CKD 35/10).
Par šādu pārkāpumu nav uzskatāma nepareiza pārdodamās
nekustamās mantas policijas numura norādīšana sludinājumā,
jo tā, pēc Tiesu palātas kasācijas kārtībā nepārbaudāma konstatējuma, nav maldinājusi varbūtējos solītājus izsolē.
(1937. g. 28. maija spr. Nr. 406, Lazera nek. īpaš. pārdoš. 1.).
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1346. (1209.).
Prasītājs apstrīd kasācijas sūdzībā Tiesu palātas spriedumu attiecībā uz pretprasības piespriesto daļu, atrodot, ka atbildētājs, kurš pēc Tiesu palātas atzinuma iļzskatams par launticīgu valdītāju, varot pretendēt uz atlfdzību tikai par nepieciešamiem izdevumiem CL 577. p. izpratne. Tamdē! Tiesu
palāta esot nepamatoti apmierinājusi tādus pretprasības posteņus (piem., vārtu iebraucamās vietas izplankošanu), kas esot
pieskaitāmi jau derīgiem izdevumiem. Bez tam atbidētājs,
kā ļaunticīgs valdītājs, arī par nepieciešamiem izdevumiem
nevarot atprasīt to summu, ко viņš faktiski izdevis par padarītiem darbiem, bct vienīgi tādas summas apmērā, kādā bijusi izdarīto darbu tirgus vērtība.
Lai noskaidrotu, par kādas katēgorijas izdevumiem atbildētājam pienākas atlīdzība, vispirms jāizŠķif jautājums par
to, vai atbildētājs uzskatāms par mājas launticīgu vai Iabticīgu
valdītāju. Tiesu palāta savu slēdzienu, ka atbildētājs esot atzīstams par Jaunticīgu valdītāju, pamato ar to, ka adjfidikācijas lēmums, uz kufa pamata atbildētājs esot ievests mājas
valdīšanā, esot ticis pārsīīdzets no prasītāja. Šāda blakus sfidzība, pēc*savas nozīmes, esot pielīdzināma rei vindicatio un
tamdēļ atbildētājs no blakus sūdzības icsniegšanas laika saskaņā ar CL 909. p. esot atzīstams par ļaunticīgu valdītāju.
Šāds Tiesu palātas uzskats nav atzīstams par parcizu. CL
909. p. iet runa vienigi par prasības celšanu, bet blakus sīidzība par adjūdikācijas lēmumu nc pēc sava satura, nedz arī
pēc nozīmes nav tas pats, kas vindikācijas prasība, uz ко jau
norāda netikvien viņu nosaukums, bct ari tie rezultāti, kas
tiek sasnicgti, jo pēdējie nav vienadi. Bcz tam vēl jāņem vērā, ka atbildētājs ir ievests valdīšanā uz tiesas izdota izpildu
raksta pamata un tamdē! riav nekāda iemesla sccināt, ka atbildētājs būtu zinājis, ka viņam nav ticslbas māju valdīt, vai
ka kādam citam šajā ziņā bfitu lielākas tiesības nekā viņam
(CL 680. р.). Arī Senāts (CKD 34/720) ir jau paskaidrojis, ka
nosolītājs, kurš tiek ievests izsolē nosolītās mājas valdīšanā
uz t i e s a s 1 ē m u m a pamata, ir atzīstams par labticīgu '
valdītāju. Ja nu atbildētājs ir atzīstams par labticīgu valdītāju, tad līdz ar to atkrit kā nepamatota visa prasītāja kasā-
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cijas sūdzlba, jo prasītājs savā kasācijas sūdzībā apstrīd Tiesu palātas sprieduma pareizību vienīgi no tā viedokla, ka atbildētājam, kā 1 a u n t i с ī g a m v а 1 d 11 ā j a m, nepienākas atlīdzība par tiem izdcvumiem, par kufiem Tiesu palāta atlīdzību
piespriedusi. Ka's attiecas uz atbildētāja pretprasībā pārsūdzēto
posteni: atlīdzlba par priekšmetiem, kuri kalpo nama apsaimniekošanai (ēvelbcņķis, benzīna lampa, ķerra, atslēgas un tml.)
un kufipalikuši prasītāja rīcībā, — tad prctkasācijas sūdzība šajā dalā pelna ievērību. Šo prasības daļu Tiesu palāta atraidījusi
tāpec, ka izdevumi par minētiem priekšmetiem atbildētājam
nepienākoties aiz tā iemesla, ka izdevumi par tiem esot pieskaitāmi derigiem izdcvumiem, bet atbildētājs kā launticīgs
valdītājs varot prctendēt tikai uz nepieciešamicm izdevumiem.
Bez tam, ja atbildētājs minētos priekšmetus uzskatot par savu īpašumu, tad viņam vajadzējis celt praslbu par šo priekšmetu atdošanu. Šāds Tiesu palātas uzskats nav atzlstams par
pareizu. Kā jau aizrādīts, atbildētājs bija uzskatāms par labticīgu valdītāju. Tādēl arl sabrūk pirmais Tiesu palātas argūments. Kas attīecas uz otro Tiesu palātas argūmentu, tad
arī tas ir neparcizs, jo atbildetājs tika aizrādījis, ka prasītājs
minētos priekšmetus paturējis. Tādā gadījumā atbildētājs nebija spiests celt vindikācijas prasību, bet varēja prasīt no
priekšmetu paturētāja to vērtību.
(1937. g. 28. maija spr. Nr. 422, Bārupa pr. 1. pr. Milvicki.)

1419. (1307.).
Tiesu palāta konstatējusi, ka: 1) prasltāja bija devusi Latvijas bankai un Latvijas banka atbildētājai garantiju par to,
ka Jānis Š. kārtīgi izpildīs ar atbildētāju noslēgto līgumu par
dzclzceļa sliežu nomu, 2) Š. šo līgumu kārtīgi izpildījis, 3) atbildētāja prasltājas, resp. Latvijas bankas iemaksāto drošības
naudu nav izmaksājusi atpakal garantam, bct tieši Š. Pamatodamās uz šiem konstatējumiem, Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka atbildētāja, izmaksājot drošības naudu tieši Š., nodarījusi prasītājai zaudējumus un ka tādēļ prasība apmierināma. Savā kasācijas sūdzībā atbildētāja apstrīd Tiesu palātas
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sprieduma pareizību vienlgi izejot 110 jautājuma par prasības
noilgumu. Pēc atbildētājas domām konkrētā prasība bija celama CPN 1419. pantā parcdzētā 6 mēnešu laikā. Iztulkojot
minēto likuma pantu sakarā ar pārējiem tās pašas nodalas
likuma pantiem, it seviški ar CPN 1414. р., jānāk pie slēdziena, ka CPN 1419. p. paredzētais 6 mēnešu termiņš attiecināms
uz valsts tiešiem kontrahentiem. Konkrētā gadījuma Tiesu
palāta ir konstatējusi un atbildētāja neapstrīd, ka prasītāja
nav atbildētājas tiešais kontrahents. Bez tam, kā to pareizi
aizrāda prasītāja savā paskaidrojumā uz kasācijas sīīdzību, šī
prasība pamatojas nevis uz paša līguma noteikumiem, bet uz
atbildētājas nepareizu rlcību. Tādēl Tiesu palata varēja nākt
pie slēdziena, ka šī prasība celama vispārējā noilguma laikā.
(1937. g. 27. maija spr. Nr. 495, Zemgales kreditbiedr. pr. 1. pr. Dzelzc.
virsv.)

1468. (1348.).
Apgabaltiesa apsardzības kārtībā apstiprinājusi par mirušā
Pētera A. mantinieci viņa meitu, Mirdzu-Alvīni A., atzīstot
pēdējās radniecību ar mantojuma devēju par pierādītu ar lietai pievienoto Baznīcas virsvaldes apliecību. Apgabaltiesas
lēmumu pārsūdzējusi mir. Pētera A. māte Maija A., aizrādot savā sūdzībā, ka Mirdza-Alvlne A. nemaz nav Pētera A.
un vina agrākas sievas, Zelmas, bērns, bet gan kādas laukstrādnicces meita, kuru laulātie draugi A. pienemuši audzināšanai. Šī apstākla pierādīšanai Marija A. bija uzdevusi lieciniekus. Tiesu palāta atstājusi sūdzību bez ievērības aiz tā
iemesla, ka Maija A. apgabaltiesai iesnicgtā lūgumā paskaidrojusi, ka mantojuma devējs atstājis starp citiem mantiniekiem
arī Mirdzu A., par kuru viua gan nezinot, vai viņš viņu adoptējis. Atzīstot, ka Mirdza-Alvīne A. manto katrā gadījumā,
vai nu kā miesīga meita, vai kā adoptēta meita, Tiesu palāta
atstājusi Marijas A. ierunu un vinas lūgumu par liecinieku
pratināšanu, kā arī pašu sūdzību bez ievērības. Kasācijas sūdzība pelna ievērību. Ja jau Tiesu palāta konstatējusi, ka
Maija A. paskaidrojusi, ka viņai nav noteikti zināms, vai Pēteris A. adoptējis Mirdzu-Alvīni A., tad viņa nevarēja, iztrūk-
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stot citiem pierādījumiem, atzīt Mirdzu-Alvīni A. par Pētera
adoptētu meitu. Tāpat Tiesu palāta nevarēja atzīt MirdzuAlvīni A. par Pētera A. likumīgu bērnu, ja viņas likumīgā dzimšana laulībā tika apstrīdēta un bija uzdoti pierādījumi apstāklu pierādīšanai,'ka viņa nav likumīgs bērns. Šai gadījumā ieruna bija celta nevis tikai par to, ka Pēteris A. nav MirdzasAlvīnes A. tēvs, bet arī par to, ka viņa sieva, Zelma A., nav
bijusi viuas māte. Tādēl uz šo gadījumu nav attiecināmi CPN
1466. un turpmākie panti par tiesāšanas kārtību lietās par
dzimšanu laulībā, jo šī kārtība attiecināma tikai uz gadījumiem, kad strīds ir par bērna tēvu, bet nevis viņa māti, kā tas
ir šai lietā. Tāds strīds izspriežams vispārējā kārtībā un to
var celt katra persona, kurai ir intcrese šāda strlda izšķiršanā
(Kr. Sen. CKD 79/152, 907/112 un Sen.. CKD kops. 36/26). Tādēļ arī Maija A., mantojuma devēja māte, kurai kā mantiniecei ir interese celt tādu strīdu, varēja to darīt. Bet ja šai lietā, kas lūkota cauri apsardzības kārtībā, bija izcēlies strids
par mantošanas tiesībām, tad Tiesu palāta to nevarēja izšķirt
šai lietā (CPN 1638. pants), bet viņai bija, atkarībā no lietas
apstākļiem, vai nu jāaptur šī lieta līdz strlda izspriešanai, vai
arī jāizbeidz pati lieta (CPN 1698. р., Sen. CKD 35/694).
(1937. g. 29. aprīļa spr. Nr. 234, Aspera mant. 1.)

1573. (1956.).
Savā iesūdzības rakstā prasītāja paskaidrojusi, ka 1932. g.
17. maijā nomiris prasītājas vīrs, Francis S. Ar Rīgas apgabaltiesas lēmumu par mir. Franča S. mantiniekiem bez prasītājas
esot apstiprināti arī atbildētāji. Mir. Francis S. noguldījis
Latvijas bankā naudu beztermiua noguldījumā uz 1933. gada
1. janvāri Ls 2819,67 apmērā pēc grāmatiņas Nr. 9973 ar rakstisku noteikumu visu šo noguldījumu ar % pēc viaa nāves
izmaksāt prasltājai. Šāds noguldījums esot uzskatāms kā
donatio mortis causa. Tomēr atbildētāji šo noguldījumu ietilpinājuši mir. Franča S. mantojuma sastāvā. Prasītāja tādēļ
lūdza atzīt minēto noguldījumu par piederošu prasītājai, atzīstot viņas vienīgās tiesības uz noguldījumu un izslēgt to no
mir. Franča S. mantojuma sastāva.

Civilproeesa nolikums

-

568 —

Tiesu palāta prasību apmicrinājusi, piekrītot prasītājas uzskatam, ka mir. Francis S. konkrctā gadījumā izdarījis dāvinājumu nāves gadījumam prasītājai par labu. Atbildētāju iebildumu, ka Franča S. rīkojumam neesot nozīmes tādēļ, ka
tas neesot nolasīts un pasludināts CPN' 1573. un sek. p. kārtībā, Tiesu palāta atstājusi bez ievērības, atrodot, ka dāvinājumam nāves gadījumam esot cits raksturs, kā testāmentam,
kādēl tas neesot padots tiem likurna noteikumiem, kas paredzēti testāmcntam. Šāds Tiesu palātas uzskats atrodas tiešā
prctrunā ar CPN 1573. р., по kura rcdzams, ka CP'N un sck.
pantos paredzētā testāmenta attaisīšanas un pasludināšanas
kārtība attiecas arī uz dāvinājumiem nāves gadljumam. Arī
Sen. CKD jau paskaidrojis (35/423), ka testāments, resp. arī
citādi pēdejās gribas iztcikumi (to starpā dāvinājumi nāvcs
gadljumam), iegūst likumīgu spēķu tikai tad, kad tie CPN
1573. iiii turpmāko pantu kārtībā iesniegti, nolasīti un pasludināti по tie.sas par spēkā stājušamies. Nākot pie pretēja slēdziena, Tiesu palāta pārkāpusi CPN 1573. pantu, kādēļ vinas
spriedums nav atstājams spēkā.
(1937. g. 27. maija spr. Nr. 530, Staškus pr. 1. pr. Staškusu un cit.)

1638. (2021.).
Elīzabete B. bija iesniegusi Liepājas apgabaltiesā lugumu
nolasīt un atzlt spēkā gājušu 1934. g. 31. decembrī Liepājā
mirusās Margrietas F. mutisko testāmentu. Apgabaltiesa nopratinājusi licciniekus, nolasījusi tcstāmcntu 1936. g. 9. janvāfa
tiesas sēdē un izdarījusi atticcīgu publikāciju. Pēc tam Emīls
F. iesnicdzis apgabalticsā lūgumu, ar kuru viņš, atsaucoties
uz to, ka vinš vispārīgi neatzīst, ka būtu taisīts kaut kāds mutisks testāments, kā arī nz to, ka vicna по testāmenta lieciniecēm, Helēna B.-B., tcstāmenta sastādīšanas laikā bijusi nepilngadīga, kādēj testāments, ja tāds aiī būtu sastādīts, по
tīri formālās puscs atzīstams par nederīgu, — līīdzis atzīt testāmentu par ncderīgu. Apgabaltiesa aiz viņas lēmumā noradītiem iemesliem, starp citn, ari tādēļ, ka te.stāincnta liccirilecc,
Hclēna B.-B., testāmenta sasta.dīšanas laikā bijusi nepilngadīga, nolēmusi atstāt Elīzabctcs B. lūgumu bez ievērības. Par
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apgabaltiesas lēmumu EJīzabete B. iesniegusi pārsīīdzību, ,u
kuru lūgusi Tiesu palātu atcelt šo lēmumu un dot Emīlam Г.
termiou praslbas celšanai sakarā ar viņa prct testāmentu
celto strīdu. Ticsu palāta sīidzību ievērojusi un piešķiiusi
Emīlam F. 2 mēnešus laika strīda pierādīšanai „prasības kāl
tībā". Par Tiesu palātas lēmumu kasācijas sūdzību Scnala
iesniedzis Emīls F. Kasācijas sūdzība nepelna ievēribu. Sa
skaņā ar CPN 1638. pantu, tiesa apsardzības kārtībā neizškit
strīdu par mantošanas tiesībām, un uzaicinājuma kārtībā pietciktos strīdus tiesa, saskaņā ar CPN 1698. pantu, noraida pie
prasības kārtības (Sen. CKD 35/694). Par strldu par manto
šanas tiesībām CPN 1638. panta nozīmē atzīstams arī strlds,
kas cclts pret mutisku testāmcntu aiz tā iemesla, ka viniai
no testāmenta lieciniecēm nav bijusi likumīga kvalifikāclja
būt par tcstāmenta liecinieci, jo pret testāmentu celtais strlde
neatkarīgi no tā, aiz kādiem iemesliem tas darīts, vienmSr li
strlds par mantošanas tiesībām. Emīla F. pilnvarnieka kasS
cijas sūdzībā norādītais bij. Pēterpils Tiesu palātas spriedums,
kas atrodas pie CL 2476. panta Bukovska izd. zem burta „;f,
šim gadjumam nav piemērojams, jo tas dots lietā, kura laisni
nebija strīds starp mantiniekiem.
(1937.g. spr. Nr. 533, Fišers mantojuma lietā)
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VI. piel. (pie 1396. p. piez.).
1.

1) Savā kasācijas sūdzībā atbildētāji pārmet Tiesu palātai 1916. g. 3. jūlija likuma nepareizu piemērošanu. Atsaucoties uz Senāta spriedumu (34/388), atbildētāji atrod, ka prasību
par līguma atcelšanu uz 1916. g. 3. jūlija likuma pamata var
celt vienigi tāds kreditors, kuram jau l ī g u m a n o s l ē g š a n a s b r I d ī bijusi neapšaubāma prasība, jeb, kā to atbildētāji konkrēti paskaidro savā apellācijas sīīdzībā, kuram jau IIguma noslēgšanas brīdī ir bijis t i e s a s s p r i e d u m s par
viņa prasījumu. Atrodot, ka ārlaulibas berns šai gadījumā
dzimis 1927. gadā, bet 1928. g. 6. septembrī, kad atbildētāji
noslēguši šai lietā apstrīdēto llgumu, lieta par ārlaulības bērna
uzturu vēl nebijusi izspriesta, atbildētāji nāk pic atzinuma, ka
prasītāja šai momentā vēl nav bijusi kreditors 1916. g. 3. jūlija
likuma nozīme. Preteji atbildētāju domām, no 1916. g. 3. jūlija
likuma satura neizriet, ka prasību par darījuma atcelšanu var
celt tikai tāds kreditors, kurš par tādu var legitimēties vienlgi
ar tiesas spriedumu apstrīdamā darījuma noslēgšanas momentu. Tas neizriet arī no Senāta sprieduma (34/388), uz kuru
atsaucas atbildētāji. Tajā spriedumā Senāts nemaz nav teicis,
ka prasību var celt tikai kreditors, „kuram 1 ī g u m а п о s l ē g š a n a s brīdī jau bijusi neapšaubāma pretenzija". Senāts vicnīgi paskaidrojis, ka pēc 1916. g. 3. jīllija lik. 1. p.
1. pkt. noteikuma „prasības celšanas laikā" kreditoram jāleģitimējas ar spēkā stājušos spriedumu par viņa prasījumu.
Jau tādēl vien atkrīt aizrādījums, ka Tiesu palāta bīītu pārkāpusi 1916. g. 3. jūlija likuma 1. p. 1. pktu.
(1937. g. 27./29. janvāfa spr. Nr. 88, Bērzs pr. 1. pr. Lampām.)
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2) Tiesu palāta konstatējusi, ka prasītājam ar tiesas spriedumu piespriesta no tagad mir. Andreja S. prasības lūgumā
minētā summa. Pamatojoties uz šo konstatējumu, Tiesu palāta
varēja atzīt prasītāju par kreditoru CPN Vl.piel. l.panta nozīmē, jo šī panta 1. pkts taisni runā par kreditoru, kuram par
labu uz viņa prasījumu pret parādnieku taisīts izpildāmais tiesas spriedums. Apstāklim, ka prasītājs ir tagad mir. Andreja
S. znots un ka prasītāja sieva ir viņa meita un atbildētājas
Kristīnas Pl. māsa, nav nozīmes jautājumā par to, vai prasītājs atzīstams par kreditoru augšminētā likuma nozīmē, jo šis
likums runā par ikvienu kreditoru, bet nevis tikai par svešiem
kreditoriem, kas nesastāv radnieciskās, resp. svainlbas attiecībās ar parādnieku, kā to nepareizi domā atbildētājas pilnvarnieks. Jautājums par prasītāja sievas mantošanas tiesībām uz pēc viņas tēva palikušo mantojumu stāv ārpus Šīs lietas un ar šajā lietā doto tiesas spriedumu nemaz netiek aizskārts, jo saskaņā ar CPN VI. piel. 5. pantu darījumi atzīstami par spēkā neesošiem tikai atticcībā uz tiem atsevišķiem
kreditoriem vai konkursa masu, kas cēluši stiīdu pret darījumu, un Tiesu palāta šajā gadījumā atzinusi dāvināšanas līgumu par spēkā neesošu tikai attiecībā uz prasītāju. Tādēļ, pretēji atbildētājas pilnvarnieka domām, uz Tiesu palātas sprieduma pamata atdāvinātā manta nevar tikt ieskaitīta mir. Andreja S. mantojuma masā, lai prasītāja sieva pēc tam to varētu
iegūt uz mantošanas ticsību pamata. Konstatējot, ka prasltājs prasību pret Andreju S. bija cēlis 1925. gada 14. augustā
un ka pēdējais dāvināšanas līgumu noslēdzis 1925. g. 28. jūlijā, resp. tai pašā gadā, Tiesu palāta varēja uz CPN VI. piel.
3. panta 3. pkta pamata atzīt, ka dāvināšanas līgums atzlstams
par spēkā neesošu neatkarīgi no tā, vai Andrejam S. bijis nolīīks nodarīt savam kreditoram, prasītājam, zaudējumus, jo minētais likums taisni to nosaka. Tādēl Tiesu palāta varēja nepratināt lieciniekus par Andreja S. nolūkiem, noslēdzot dāvināšanas līgumu. Nav nozīmcs šajā gadījumā arī jautājumam
par to, no kādiem pamatiem izrietēja tiesas apmierinātais prasītāja prasljums pret atbildētāju, jo neatkarlgi no tiem prasītājam šajā Iietā konstatētos apstākļos bija tiesība apstrīdēt
runā esošo dāvināšanas līgumu. CPN VI. piel. 4. pants uz šo

Civīlprocesa nolikums

—

572

gadījumu nav attiecināms, jo, kā jau minēts, prasītājam bija
tiesība apstrīdčt dāvināšanas līgumu arī tad, ja dāvinātājam,
Andrejam S., nav bijis nolfiks nodarīt prasītājam zaudējumus.
(1957. g. 24. fcbruāļ'a spr. Nr. 85, GailīŠa pr. J. pr. Siļa m. m. 11 u
Pluks.)

1

—
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Likums par darba laiku.
2. p. piez.
Nav pareizs prasītāja aizrādījums, ka lik. par darba laiku
2. p. piezīme neesot atticcināma uz tām darba vietām (uzņēmuiniem), kuros fiziskā darba strādnieki strādājot nepārtraukti
24 stundas diennaktī trijās maiņās, bet šī panta piezlme attiecoties vienīgi uz tām darba vietām, kurās fiziska darba strādnieki strādājot tikai 8 stundas dienā. Šāds prasītāja uzskats neatbilst šīs piezīmes saturam, jo likums tādus izņēmumus neparcdz, bct vicnīgi nosaka, ka tajos gadījumos, kad gariga
strādnieka darbs ir nešķirami saistlts ar fiziska darba strādnieku darbu, tad gaiiga strādnieka darba laiks pielīdzināms
fiziska strādnieka darba laikam. Taisni pretēji prasītāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sīīdzībā Scnāts savā spriedumā
Rottiga lietā prct Gulbi (34/2154) nav atzinis цаг parcizu prasītāja iztcikto tezi par šīs piezīmes izpratni.
(1937. g. 19. marta spr. Nr. 441, Čuruma pr. 1. pr. Valsts Elektrisko
fabriku.)

19.
Apgabaltiesa prasījumu par virsstundu atlīdzību daļā apmierinājusi, atrodot atbildētāja atsaukšanos uz lik. par darba
laiku par nepamatotu. Apsabaltiesa, konstatējot, ka prasītāja izpildījusi virtuves saimnieces pienākumus atbildētāja restorānos, neatzina prasītāju par kalpotāju CL 4192. p. nozīmē
aiz tā iemesla, ka prasītāja nav gatavojusi ēdienus nedz atbildētājam, nedz viņa ģlmencs locekliem, bet gan viesiem — restorāna apmeklētājiem, pie kam prasītāja bijusi aukstā kēķa
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saimniecc un gatavojusi aukstus uzkožamos, kāds darbs, pēc
tiesas atzinuma, neatbilstot mājkalpotājas-saimnieces darbam.
Šāds apgabaltiesas motīvējums nav atzīstams par pietiekošu.
Saskaņā ar CL 4] 92. p. ar kalpotāju līgumu viena puse, mājkalpotājs, uzņemas otrai — saimniekam kalpot ilgāku, t. i.
ne dienāin noteiktu laiku, mājas un saimniecības darbos, sapemot par to bcz algas naudā arī dzīvokli un uzturu. Apstāklim, ka darba ņēmēja strādājusi darba devēja restorānā (uzOēmumā), bet ne viņa ģimenē, nav izšķirošas nozīmes, jo, piemērojot lik. par darba laiku 19. р., nozīme ir darba raksturam, ко izpildījis darba ņēmējs, un atlīdzības veids, kādu viņš
saņēmis (Sen. OKD 34/2808, 28/1031 un cit.). Partu starpā nav
strīda, ka prasītāja bcz algas naudā saņēmusi vēl dzīvokli un
uzturu; bet tas apstāklis, ka prasītāja izpildījusi saimnieces
picnākumus tikai šaurā nozārē (izgatavojusi aukstos uzkožamos) vēl nepierāda, ka šāds prasītājas darbs nebūtu uzskatāms par saimniecības darbu. Nākot pie pretēja slēdziena, apgabaltiesa ir nepareizi iztulkojusi CL 4192. p. un Iik. par darba laiku 19. p.
(1937. g. 19. marta spr. Nr. 433, Ševejkovs pr. 1. pr. Bērziņu.)
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Dažadi tirdzniecības tiesību iautajumi.
1) Apgabalticsa konstatējusi prasītāja pusē nokavējumu
ne tikai attiecībā uz pirkuma ccnas samaksu, bet arī attiecībā uz baļķu pieņēmšanu. Prct šī pēdējā konstatējuma pareizību prasītāja pilnvarnieks kasācijas sūdzībā neizvirza nekādus atspēkojumus, kādēļ Senātam nav iemesla atzīt šo konstatējumu par nepareizu. Bet ja prasītājs attiecībā uz runā
esošo Lalķu un balķu galu partiju pielaidis apgabaltiesas konstatētos nokavējumus, tad apgabaltiesa vareja prasību atraidīt, kā nepierādltu pamatā. Prasītāja, resp. pircēja, nokavējuma dēl atbildētājam, kā pārdevējam, bija ne tikai tiesības
pašpalīdzības pārdošanas kārtībā pārdot prasītāja nepicņcmtos
baļķus, bet arī atkāpties no llguma (Dr. A. Lēbera, tirdzn. tiesību pārskats, § 96, III, 2). Apstākli, ka atbildētājs no līguma
bija atkāpies, prasītāja pilnvarnieks kasācijas sūdzībā tieši
atzīst. Bet ja atbildētājam bija tiesības atkāpties no līguma
un viņš to bija darjis, tad prasītājs nevar celt uz šī līguma pamatoto prasību par saviem zaudejumiem, kas izpaudušies cenas starpībā. Tādēļ apgabaltiesa varēja prasību atraidīt jau
aiz tā iemesla vien, ka prasītājs, pēc viņas konstatējuma, pielaidis nokavējumu, un ka atbildētājs no līguma bija atkāpies.
(1937. g. 29. apr. spr. Nr. 462, Heimerinka pr. 1. pr. Noviku.)

2) Pretēji atbildētājas pilnvarnieka domām, no CL viedokla viena un tā pati lieta visā tās visumā, bet nevis tās daļās, nevar piederēt uz īpašuma tiesību pamata vairākām personām kopā, jo CL 927. panta 3. piezīme noliedz tādām Тра
хита tiesībātn likumīgu spēku. Tādēl atzīstams par juridiski
nepareizu atbildētājas pilnvarnieka aizrādījums Tiesu palātas
sēdē, ka Pēterim A. un atbildētājai, resp. katram no viņiem,
bijušas īpašuma tiesības uz visu noguldījumu, kādu viedokli
atbildētājas pilnvarnieks uztur arī kasācijas sūdzībā. Bet šis
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atbildētājas pilnvarnieka viedoklis atzīstaras par juridiski nepareizu vēl arī aiz tā iemcsla, ka šajā gadījumā vispārīgi nevar bīīt runa par atbildētājas īpašuma tiesībām uz noguldījumu Latvijas amatnieku krāj-aizdevu sabiedrībā. Naudas
noguldījums kreditiestādē atzīstams par dcpozitdarījumu, proti: neīstu uzglabašanas līgumu (it kā depositum irregulare), jo
tā priekšmets ir atvietojama manta. īpasuma tiesības uz tādu
mantu pāriet uz uzglabātāju, bet noguldītājam ir tikai obligātoriska prasība par noguldījuma atdošanu (Dr. A. Lēbers,
tirdzniecības tiesību pārskats, § 108, 11). Par noguldījumu, kā
tas bijis arīšajā gadījumā, tioguldītāji sauēmuši vārdu noguldīj'uma zīmi, kādai zīmei ir kvalificētas leģitimācijas papīra nozīme (sk. citēto grām. § 108, 11, A, 5). Ja šī zīme bijusi izrakstīta uz Pētera A. vai atbildētājas vārdiem, tad tas 110zīmē, ka katra no šīm personām bijusi leģitimēta Latvijas
amatnieku krāj-aizdevu sab-bas priekšā reālizēt no noguldījtima zīmcs izrietošo prasljumu, bet tas nenozlmē, ka šīs personas bijušas noguldījuma īpašnieki. Ar to atkrit atbildētājas
pilnvarnieka apcerējumi kasācijas sūdzībā, ar kuriem viņš, atsaukdamies uz atbildētājas īpašuma tiesībām uz noguldījumu,
apstrīd Tiesas palātas sprieduma pareizlbu aiz tā iemesla, ka
Tiesu palāta neesot ņēmusi vērā šās tiesības. Tiesu palāta savā spricdumā pamatojās uz apstākli, ka starp atbildētāju un
viņas vīru, tagad mir. Pēteri A., pastāvējusi mantas kopība.
То, ка šis konstatējums bīītu ncpareizs, resp. ka starp laulātiem A. pastāvējušas citas mantiskas attiecības, atbildētājas
pilnvarnieks kasācijas sūdzībā neapgalvo. Bet ja starp viņiem pastāvējusi mantas kopība, tad taisni šis apstāklis, prctēji atbildētājas pilnvarnieka domām, ir izšķirošs jautājumā par
noguldījuma juridisko stāvokli. Tādā gadījumā arī prasījums
pret Latvijas amatnieku krāj-aizdevu s-bu uz jau minētā noguldījuma pamata ietilpis mantas kopībā, kā to konstatējusi
Tiesu palātā, un viņas konstatējumu šai ziuā atbildētājas pilnvarnieks pat nemēģina atspēkot. Atbildētāja nebija pierādījusi, ka viņa šo prasījumu ienesusi laullbā, vai ka tas ietilpis ■
viņas atsevišķā mantā. Tādā lietas stāvoklī Tiesu palāta varēja' pamatoties uz CL 1834. pantu un atzīt, ka parti, proti:
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prasītāja kā Pētera A. pirmās laulības meita un atbildētāja kā
viņa otrā sieva manto noguldījumu līdzīgās dalās.
(1937. g. 19. marta spr. Nr. 208, Doķis pr. 1. pr. Apse.)

3) Apgabaltiesa uz viņas spriedumā norādlto apsvērumu
un datu pamata, sevišķi ņēmusi vērā nopratināto liecinieku liecības, ir konstatējusi, ka: 1) starp agrākās atklātās sabiedrības biedriem А. В., R. D. un 0. S. pastāvejusi vienošanās, ka
biedri nemaksā īres naudu par biedru ieņemtiem dzīvoklicm
sabiedrības namā; 2) atklātā sabiedrība pārvērtusies akciju
s-bā un konstituēšanās sapulcč (1933. g. 1. jūlijā) nav bijusi
runa par biedru ieņemamiem dzīvokļiem; 3) sabiedrlbā bez
minētiem bijušiem atklātiem biedricm iestājušics vēl jauni akcionāri; 4) jaunās akciju s-bas statūtos nav noteikumu, pēc
kuriem atsevišķiem akcionāriem būtu piešķirti zināmi labumi
vai priekšrocības, kā arī naV tāda akcionāru pilnsapulces lēmuma; 5) 1933. g. 21. augustā atbildetājs saļjēmis prasītājas
rakstu, kttfā prasītāja paziņo atbildētājam, ka viņam sākot ar
1933. g. 1. jilliju jāmaksā īrcs nauda; šādi tiesas konstatējumi
attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas
kārtībā. Pamatodamās uz saviem konstatējumiem apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka nav pierādīts atbildētāja apgalvojums, ka agrāko atklāto bicdru noruna par brīvu dzīvokli
butu palikusi spēkā un būtu saistoša arī prasītājai — akciju
s-bai. Apgabaltiesa pilnīgi pareizi atsaucas uz prof. Lēbera
tirdzniecības tiesību pārskatu (§ 61, IV, 3. pkt.), pēc kura par
šada zināma labuma (brīva dzīvokļa) piešķirŠanu atseviškam
akcionāram bija jāaizrāda statūtos.
(1937. g. 30. aprlļa spr. Nr. ±5b, Tirdzniec. un rūpn. a. s. „Rich..
Dunce un bicdri' - pr. 1. pr. Skuju.)

4) Pret šo prasību, ar kui'u prasītājs prasa no apdrošināšanas s-bas viņam pienākošos apdrošinājuma atlīdzību, atbildētāja bjja cēlusi sckojošus iebildumus: 1) apdrošinājuma
pieteikumā apdrošinājuma oēmējs (aprošinātais) csot uzdevis
neparcizus datus par savu nodarbošanos un mantas stāvokli,
kādēļ atbildētājai nccsot jāmaksā apdrošinājuma atlīdzība uz
vis. noteikumu § 29. pamata; 2) pats nelaimcs gadījums esot
inscenēts no prasītāja; 3) prasītājs neesot samaksājis apdro-
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šinājuma prēmiju, kādēl apdrošināšanas līgums neesot spēkā
uz vispār. noteik. § 12., 15. un 16. pamata, un 4) ka prasītājs
esot pārkāpis jo sevišķi labticību (uberrima fides), kas jāievērojot apdrošināšanas līgumos. Apsverot atbildētājas iebildumus, Tiesu palāta pirmos trīs atzinusi par nedibinātiem aiz sekojošicm icmesliem. Ar iesniegtiem lietā picrādljumiem prasītājs' csot pastiprinājis apdrošinājuma pieteikumā uzdotos datus tādā veidā, ka tos, katru atsevišķi ņemot, nevarot atzīt par
konkrēti nepareiziem. Tāpat lietā iesniegtie pierādījumi nedodot pietiekoša pamata secinājumam, ka nelaimes. gadījuraa
inscenējuma fakts būtu pozitīvi pierādīts. Kas attiecoties uz
prēmijas naudas samaksu, tad atbildētāja, pieņemot vekseli
prēmijas naudas samaksai, ar savu rīcību esot atzinusi apdrošināšanas līgumu par spēkā esošu un no tā vairs nevarot atkāpties. Par dibinātu Tiesu palāta atzinusi atbildētājas ceturto
iebildumu, ka prasītājam trūkusi labticība augstākā mērā, kas
esot apdrošināšanas līguma nepieciešams rekvizīts. Šādas
labticības trūkumu Tiesu palāta saskata iekš tā, a) ka prasītājs apdrošinājis sevi pret nelaimes gadljumiem trijās apdrošināšanas sab-bās par samērā ļoti augstu summu, kas neatbilstot ne prasītāja materiālam stāvoklim, nedz arī viņa ienākumiem; to visspilgtāk pierādot tas fakts, ka prasītājs nevienā
no apdrošinājuma s-bām nav samaksājis attiecīgo prēmijas
maksu skaidrā naudā, b) ka prasītājs nedaudz gadu laikā esot
18 reiz mainījis savu dzīves vietu, kas, ievērojot viņa galveno
nodarbošanos — dārzniecību, esot sevišķi negātlvs apstāklis,
un c) ka prasītājam neesot bijis nopictna nodoma uzturēt
spēkā gadiem ilgi apdrošinājuma līgumu visās apdroš. s-bās.
Šāds Tiesu palātas motīvējums nav atzīstams par pietiekošu.
Vispirms jau ir ncparcizs Tiesu palātas aizrādījums, it kā apdrošināšanas līgumu būtu domāts uzturēt spēkā uz vairākiem
gadiem, jo kā redzams no pieteikuma, tā arī no polises, līgums
ir slēgts tikai uz vienu gadu, un lietā prasītājs nekad nav pat
apgalvojis, ka viņš būtu domājis uzturēt spēkā apdrošināšanas
līgumu vairākus gadus. Pretēji mantu apdrošinājumam, persoriu apdrošinājumos nav nozīmes divkārtīgarn vai vairākkārtīgam apdrošinājumam. Mantu apdrošinājumos vairākkārtīgais apdrošitiājums var novest zināmos gadījumos pie apdro-
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šinātāja atsvabināšanas по apdrošinājuma līguma izpildīšanas,
proti, ja tāda sankcija ir noteikti paredzēta pollses noteikumos,
vai ar to apdrošinājuma ņēmējs nelikumīgi iedzīvojas uz apdrošinātāja rēķina, vai būtu piekrāpis pēdējo. Runā esošā gadījumā šāds jautājums vispār nevarēja pacelties, jo prasītājs
savu prasību dibina uz personu apdrošinājuma līguma. Ar to
arī izskaidrojams, ka polise neko nemin par vairākkārtīgu apdrošinājumu. Tādēl nav nozīmes tam, ka prasītājs ir bijis apdrošināts vairākās sab-bās par samērā loti augstu summu.
Tāpat nav izšķirošas nozīmes tam apstāklim, ka apdrošinājuma
atlīdzība (gadskārtēja pensija) neatbilst apdroš. ņēmēja ienākumiem, jo pieteikumā pat netiek prasīts, lai apdrošinājuma
nēmējs uzrādītu savus ienakumus un arl apdrošināšanas noteikumos nav paredzēts, ka apdrošinājuma atlīdzība nelaimes
vai nāves gadljumā nedrīkstētu pārsniegt apdroš. ņēmēja
faktiskos ienākumus apdrosināšanas līguma pastāvēšanas laikā. Reiz pie personu apdrošināšanas, apdrošinājuma uēmēja
ienākumiem nav izšķirošas nozīmes un divkārša apdrošināšana
ir atlauta, tad Tiesu palātas uzsvērtiem momentiem nevar būt
nozīmcs no apdrošinajuma ņemēja launticības (mala fides)
viedokļa. Apdrošināšanas biedrība ir ieinteresēta vienīgi saqemt prēmiju, kas maksājama uz priekšu.
(1937. g. 25. febr. spr. Nr. 469, Čura pr. 1. pr. a. s. „Daugava".)
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Vekseļu likumi.
31.
Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motīviem, konstatējusi, ka saskaņā ar nopratinātā liecinieka liecību
uii prasītājas iesniegtām vēstulēm Leo G., kas vekseli akceptējis
firmas „Alliance-Films" vārdā, bijis pilnvarots uz to по pedējās, un, proti, netikvien tai ziņā, ka G-am bijis jāparaksta ārzemēs izdodamic vekseli, un ka G. patiesi kārtojis atbildētāja
firmas vekscļu prolongācijas lietas ar citām firmām, bet arī
tai zinā, ka G. bijis pilnvarots akceptēt firmas vārdā vckselus
taisni tai laikā, 1933. g. oktobra mēhesī, kad G. parakstījis runā
esošā veksela akceptu, kā arī 1934. g. oktčbra menesī, kad G.
firmas vārdā kārtojis vekseļti prolongācijas lietas un izdarījis
citu tratu akceptus. Šādi Tiesu palātas konstatējumi attiecas
uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā
(Kr. Sen. CKD spr. 72/500, 73/139, 74336 u. c). Pretēji atbildetāja domām, Vckseļnol. 31. p. ncmaz neizškir jautājuniu par
pilnvaras formu. Tāpēc jautājums par to, vai vekseļtiesisku
aktu, citas personas vārdā, parakstījušam ir vai nav pietickošs
pilnvarojums (polriomočije), izškirams vienīgi, kā pareizi uzsver Nolkcns, Ustav о veks., 3. izd., pie 31. p. (5. р.), pēc civīltiesībām vai pēc tirdzniecības tiesībām, bet ne pec vekscļtiesībām (sk. arī Staube-Strantz kommentāru, 11. izd. pie vācu
Wechselordnung, 95. p. komment. 3., 10. piez.). Pēc CL 4364. p.
pilnvarojuma līgumu nodibina ar vienkāršu, saistības nolīikā
izdaritu līdzēju vienošanos, kufa var notikt arī klusējot; nedz
piekrišana uzņcmties uzdevumu, nedz pilnvarojuma došana,
nckādu sevišku formu neprasa (CL 4366. р.). Gan agrākaisKr. veksclnolikuins (1893. g.) savā 2. p. 6. n. prasīja vēl „sevišku" pilnvaru („osobaja dovierermostj"). Turprctim, tagad
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spēkā csošā veksefoiolikuma 31. p. līdzīgu noteikumu neparedz;
no tā izriet, ka pēdejais „sevišķu" pilnvaru neprasa (sk. Kaminka, Ustav о vekselach, 4. izd., 1928. g., pie 31. p. 1. §, 99. lp.).
Ja vekseļturētājs, celot prasību pret pilnvardevēju, var pašu
pilnvarojuma esamības pierādīšanai atsaukties tikai uz pilnvarniekam izdotu rakstisku pilnvaru, tad gan tādā jābīīt aizrādījumam uz pilnvarnieka tiesību izdot veksclus, vai pilnvarai
jābūt pilnīgai tirdzniecības pilnvarai ar tiesību izlietot kreditu
(sk. Dobrovolskis, Kr. tirdzn. nolik. kommentāru, 3. izd., pie
33. p. 2. §), Bet runā esošā gadījumā prasītāja atsaucas uz
to, ka atbildētājs Tiesu palātas aprādītā veidā (ar konklūdentiem darbiem) taisni p i 1 n v а г о j i s akccptu parakstījušo
personu izdot vekseļus. Šādu pilnvaras izdošanas faktu, vai
pat ratihabicijas veidā, var pierādīt a r v i s i e m p r o c e s u ā 1 i e m 1 ī d z e к ļ i e m, tā tad arī ar liecinickiem (StaubsStranz, 1. с 95. р. komment. 3, 10, 10a piez.; Bukovska komment. pie CL 4364. p. 1it „u" un „k" 1924. lp.). Atbildētāja
citētais KKD spr. 29/792 runā esošam gadījumam nav piemerojams. Kas attiecas uz formulu, kurā atbildētājs, resp. tās
firmas pilnvarnieks, pilnvardevēja vārdā izteicis pašu akceptu,
tad, pretēji atbiklētaja domām, nekāda sevišķa iorma šai zioā
nav prasāma. Ja akceptanta pilnvarnieks izteicies: „AllianceFilms: Leo G.", tad ar to viņš: 1) vispirms apzīmējis firmu
(Alliance-Films) kā atvietojamo, pilnvardevēju, kas vekselī norādīts kā trasāts, un 2) otrkārt, tai pašā laikā pievienojis atvietojamās personas apzīmējumam savu paša parakstu, kura
īstenību atbildētājs nekur nav apstrīdējis. Uzrakstot: 1) atbildētāja firmu un 2) blakus tam, pēc kolona, savu paša uzvārdu, G-am nebija vajadzības vēl seviški minēt, ka viņš rīkojies atbildētāja firmas vārdā vai pilnvarā, it kā ar vārdiem
„pilnvarā" vai „per prokura". Atbildētājs neapgalvo, ka G.
būtu domajis parakstītics it kā galvotājs. Citas personas vārdā, ne kā taisni tikai atbildētāja īirmas „Alliance-Films" vārdā,
G. akceptu uzrakstīt nevareja, jo taču tikai trasāts (maksātājs), t. i. persona, kurai vekseļa tckstā bija uzdots samaksāt
vckseli, proti, pati firma, varēja vispār akceptēt vekseli (sk.
Vekseļnol. 84. p. 3., 4. pkt., 89., 92. р.), vai nu tieši, vai pilnvarnieka pcrsonā.
(1937. g. 24. februāra spr. Nr. 182, „Kodak Aktiengesellschaft" pr. 1.
pr. Smirnovu.)
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33.

A. s. „A." cēlusi pie miertiesneša pret veksela turētāju
Oskaru A. CPN 239. p. kārtībā prasību atzīt vekseli ar Rīgas
pilsētas 12. iec. miertiesneša 1935. g. 5. novembra sprieduma
uzrakstu par Ls 400,— ar % un izdevumiem piedzīšanu по а. s.
„A." par labu A. — par beznaudīgu un prasltāju no šī veksela
samaksas atsvabināt. Miertiesnesis apmierinājis praslbu, atrodot, ka iegūstot vckseli, uz kura strīpots uzraksts „depovekselis", un nododot piedziņai šo vekseli, uz kura protestakta
ir notāra apliecināts noraksts 110 prasītājas sīka paziuojuma
par šī veksela stāvokli, — atbildētājs esot vainojams vismaz
rupjā nolaidībā, kas pielīdzināma mala fides; ka tādēl atbildētājs atzīstams par launticīgu vckscļturētāju, kuru vekseļu likumi neaizsargā, un ka Veks. lik. 24., 16. un 33. p. aizsargājot
tikai labticlgu vekselturētāju.
Apgabaltiesa, pievienojoties
micrtiesneša spricduma motīviem, apstiprinājusi šo spriedumu, atrodot, ka atbildētājam bijis pienākums apskatīt protesta
aktu no abām pusēm. Sakarā ar to Senātam jāizšķir jautājumi, 1) vai vekseja turētājs, kas saņēmis vekseli, kurā strlpoti vārdi: „d e p 0 v e к s e 1 i s p а г Ls 400", ja šāds strīpojums atzīmēts veksel. Hk. 13. p. kārtībā pirms vekscldevēja
paraksta, atzīstams par mala fides vekseļa turētāju, un
2) vai veksela turētājam ir tiesība nodot piedziņ.ai vekseli, uz
kuj-a protcstakta atrodas notāra apliecināts noraksts no prasītājas sīka paziņojuma par šī vekscla stāvokli. Abi minētie
jautājumi izšķirami par labu atbildētājam. Mūsu veksellikumi
nemaz nepazlst depovekseļus, un ja praksē un dzlvē tādus
vekselus tomēr izdod, tad no tā vēl neizriet, ka šādi vekseli
uzskatāmi par bcznaudlgiem, bet viņu turētāji par mala fides
turētājiem, sevišķi ia vekscla tekstā minētie vārdi pirms vekseldevēja paraksta atzīmēti kā strīpoti. Tikai vekscla summas
apzīmējumā pārgrozījumi nav pielaižami pat ar sevišķu atzīmi
(Veks. lik. 13. р.). Paša depoveksela nozlme, kā veksela, kas
dots nodrošinājuma nolūkā, zaudētu savu mērķi, ja viņu gala
rezultātā nevarētu izlietot kā vekseli. Tamdēļ arl tas apstāklis vien, ka atbildētājs pieņēmis minēto vekseli ar atzīmi pirms •
vekseldevēja paraksta, ka vārdi: „depovekselis par Ls 400"
strīpoti — nepārvērš viņu par mala fides turētāju. Arī otro
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miertiesneša apsvērumu vii;a spricdumā, kura motīviem pievienojusies apgabaltiesa, — ka nododot piedziņai vekseli, uz
kura protestakta ir notāra apliecināts noraksts no prasītājas
slka paziņojuma par šī vekseļa stāvokli — atbildētājs atzlstams par vainojamu vismaz rupjā n-olaidībā, kas pielīdzināma
mala fides — nevar atzīt par pareizu. Veksela turētājs saņēmis vekseli ar v i s ā m no v e k s e l a
izrietošām
t i e s ī b ā m pirms maksas tcrmiņa un pirms vekseļa protesta. Veksellikumu 24. p. paredz, ka vekseļa turētājam pieder visas no vekseļa izrietošas tiesības neatkarīgi no iepriekšējā parvedēja tieslbām, ja tikai neizrādās, ka vekselis no pēdējā valdīšanas izzudis bez viņa gribas un ka veksela turētājam p a r t о bijis zināms. No tā izriet, ka, lai atzltu vekscļturētāju par mala fides turētāju, — vajadzīgs, lai viņam v e к s e ļ a p i e ņ e m š a n a s b r ī d ī būtu bijis zināms, ka vekselis
izgājis no turētāja rokām bez viņa gribas, vai ka no paša sākuma vekselis izgājis no paša vekseļdevēja rokām pret tā
gribu (Veks Hk. 24. р.). Šim gadljumam pielīdzināmi saskaņā
ar Senāta paskaidrojumiem (Sen. GKD spr. 1927. g. Nr. 895;
1928. g. Nr. 444; 1930. g. Nr. 713; 1931. g. Nr. 1182) arl vekselturētāja zināšana par kādām citām launprātībām, kā vekseļa viltošana, otrreizēja piedziņa, piesavināšana. Bet tie paziņojumi, kas taisīti no vekseļdevēja vekseļturētājam veksela
protesta brīdl un apgaismo vekseļdevēja un vekseļņēmēja
tirdznicciskas savstarpējas attiecības, ja arl viņi būtu izteikti
protesta akta mugurpusē, paši par sevi nevar pārvērst labticīgu veksela turētāju par mala fides turētāju, jo citādi ar
līdzīgu paziņojumu ikkatrs vekseļdevējs varētu atspēkot abstrakta vekseļa spēku attiecībā uz labticīgo vckselturētāju, paziņojot viņam vekseļa protesta brldī par savām tiešām attiecībām ar pirmo vekseļņēmēju un tādā veidā paralizēt Vekseļlikumu 33. p. noteikumu (sal. Sen. CKD spr. 35/977). Visu to
ncņemot vērā, apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepilnību un
nepareizību, pārkāpjot lldz ar to Vcksellikuma 24. un 33. p.
(193?. g. 30. aprīļa spr. Nr. 380, a. s. „Autoriņķis" pr. 1. pr. Ašmani.)

—
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58.

Sūdzētāja nenoliedz, ka runā esošie rēķini tikuši izdoti,
atdalot tos no pasaknu grāmatām, un ka, atdalot tos no tiem,
rēķini nav tikuši apmaksāti ar attiecīgo zīmognodevu Rīk. par
zīmognod. 58. p. paredzētā kārtībā. Sūdzētāja atsaucas tikai
uz to, ka minētie rēķini jau p ē с atdalīšanas no pasakņu
grāmatām, tikuši pēcmaksas kārtībā (67. p.) apmaksāti Nodoklu dep-tā ar attiecīgo zīmognodevu, un ka rēķini neesot bijuši
obligātoriski jāapmaksā taisni 58. p. paredzētā kārtībā, t. i. atdalot tos no pasaknu grāmatām. Gan šāds pēdējais sūdzētājas apsvērums atzīstams par pareizu, jo pats Rīk. par zīmognod. 58. p. teksts (sk. arī krievu ustav о gerbovom sbore:
90. р.: „pri oplatje ..." un it scvišķi Instrukcijas 46. §: „Jesļi...
vidajutsa ...") nenosaka, ka, vispār, dokumenti obligātoriski
jāapmaksā ar zīmognodevu 58. p. paredzētā kārtībā, jo 58. p.
o b l i g ā t o r i s k i jāpiemēro vienīgi finanču ministra noteiktiem dokumenticm (sk. arī minētās krievu instrukcijas 47. § uzskaitītos dokumcntus). Tomēr, j a dokumentu faktiski izdod, a t d а 1 о t t о по pasaknu grāmatas, tad tāds dokumcnts
apmaksājams ar zīmognodcvu Rīk. par zīmognod. 58. p. parcdzētā kārtībā, bet nekādā ziņā citādi, t. i. nckad ne 67. p.
paredzētā p ē с maksas kārtībā. Minētā Rīk. par zīmognodevu 67. p. attiecas uz p a r a s t ā kārtā rakstītiem atsevišķiem paplriem, turpretim 58. p. domā n c v i s a t s e v i s ķ u s papīrus, bet gan tādus, kas — pirms atdalīsanas — sastādījuši p a s a k ņ u g r ā m a t a s dalu, un kluvuši par
atscvišķiem papīriem tikai ar viņu atdalīšanu по vcselās pasakņu grāmatas, atstājot tajā „pasaknus". Tā tad šādā izgriešanas veidā по pasakņu grāmatām, papīru sastādīšanas un iz-
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rakstlšanas kārtība noteikti atšķiras no parasto atseviško papīru izdošanas kārtības, kuriem vien piemērojama Rīk. par zīmognod. 67. p. paredzētā privilēgija, proti, pēcmaksas kārtība.
Katra privilēģija iztulkojama visšaurākā izpratnē. Tāpēc tā
nav piemērojaftia 58. p. kārtlbā izdotiem papīriem. Tam apstāklim, ka runā esošie rēķini attiecināmi uz privāticm (ne
publiskiem) dokumentiem, nav nozīmes, jo sūdzētāja taču tos
izdevusi 58. p. kārtībā.
(1937. g. 28. aprīļa spr. Nr. 236, a. s. „Kontinents" un с 1.)

71.
Kā to aizrāda Nodoklu dep-ts kasācijas sūdzībā, šai gadījumā apspriežams jautājums par zīmogsoda uzlikšanu vainīgām personām s a k a r ā a r ā r z e m ē s s a s t ā d ī t i e m
un L a t v i j ā i e v e s t i e m d o k u m e n t i e m . Rīkojuma
par zīmognodevu 1. p. 5. pkts nosaka, ka zīmognodeva maksājama par aktiem un dokumentiem, kas sastādīti vai izdoti
ārzemēs, ja t o s u z r ā d a i z p i l d ī š a n a i L a t v i j ā .
Sakarā ar to Senāts ir jau paskaidrojis (Sen. CKD 34/1694), ka
tāda akta vai dokumenta atrašanās Latvijā pati par sevi nav
pietiekošs pamats to apmaksai ar zīmognodevu, bet ka šis
pienākums iestājas tad, ja tādu aktu vai dokumentu uzrāda izpildlšanai Latvijā. Ja tas notick, tad, ievērojot Rīkojuma par
zīmognodevu 71. pantu, zīmognodeva par aktu vai dokumentu
jānomaksā pirms to uzrādīšanas izpildīšanai, pie kam, kā tas
izriet no šī panta, ar uzrādlšanu izpildīšanai saprotams arī
pārvedveksela akcepts, parāda dokumenta pārvede, akta vai
dokumcnta protests, vai cita kāda rīcība attiecībā uz dokumentu, kurai kā picmērus likums uzdod uzrādīšanu, apliecināšanu,
diskontēšanu, iesniegšanu valdības iestādei vai amatpersonai
u. t. t. Attieclbā uz runā csošiern dokumentiem apgabaltiesa
konstatējusi, ka tie tikai atradušies pirmā saņēmēja rokās. Uz
šī konstatējuma pamata apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena,
ka pienākums apmaksāt dokumentus ar zīmognodevu vēl nebija iestājies, jo kā no augšminētā redzams, lai sis picnākums
iestātos, dokumenti bija jāuzrāda izpildlšanai, resp. attiecībā uz
tiem bija jānotiek kādai no 71. pantā minētām rīcībām, kas šai
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gadījumā, kā tas izriet no apgabaltiesas lemuma motīviem,
nebija noticis. Taisni nodoklu dcp-ta pienākums bija pierādīt,
ka priekšnoteikumi zīmognodevas samaksai par šiem dokumentiem bija iestājušies, bet no lietas nav redzams, ka viņš
zemākās instancēs tp bija darījis. Tomēr apgabaltiesa, izspriežot lietu, nav ņēmusi vērā, ka a. s. Emīls F. iebildumā
Nodoklu dep-tam principā zīmogsoda uzlikšanu nebija apstrīdējusi, bet lūgusi vienīgi samazināt uzlikto zīmogsodu līdz
divkārtīgam apmeram. Ja arī apgabaltiesa nākusi principā
pie pareiza slēdzicna, ka lietā konstatētos apstāklos zīmogsods
par dokumentiem nebija uzliekams, tad vina tomēr nevarēja
iziet no a. s. Emīls F. iebilduma robežām un neņemt vērā, ka
šī akciju sabiedrība savā iebildumā nodoklu dep-tam līīgusi
uzlikt viļjai zīmogsodu divkārtīgā apmērā. Neņemot vērā šos
apstākjus, apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepilnību.
(1937. g. 24. februāfa spr. Nr. 365, a. s. „Emils Falkenhofs" 1.)
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Ļikums par atsavinašanas nodevu (Lkr. 34 228).
Tiesu palāta nenoliedz, ka dalīšanas līguma slēdzējas bijušas nevis līdzmantinieces, bct gan vicnkārši dalāmās nekustamās mantas l ī d z l p a š n i e c e s l ī d z ī g ā s ideālās
dalās (Sen. CKD 32/784; 29/61; 25/30; 37/479 u. c). Tā tad
jautājums par atsavināšanas nodevas ņemšanu izšķirams pēc
likuma par atsavināšanas nodevu 3. p. 7. pkt. (Lkr. 34/228),
proti — apstiprinoŠi, jo notick dalas atsavināšana. Tiesu palāta pati konstatē, ka pēc dalīšanas līguma 1. р.: 1) Katrīna B.
saņem reālu daļu savā atseviškā īpašumā (1278 kv. m. lielumā); 2) Marija B. sauem atlikušo liclāko rcālo dalu līdz ar
ēkām, ietaisēm un piederumiem, раг ко viņa samaksā: 1.
Katrīnai B. Ls 666,68, lai ar to izlīdzinātu vērtības starpību
starp abām reālām dalām, t. i. kā atlīdzību (ckvivalcntu), ar to
nododot Marijai B. — attiecīgā apmērā — savu ideālo dalu pret
minēto atlīdzības cenu; 2. Grietai B. pilnīgu uzturu tin Ls 20
gadā skaidrā naudā, 11 d z а г к о G r i e t а В. п о к о р ī p a š u m a i z s t ā j a s ; taisrii šo pēdējo noteikumu Tiesu
palāta, attēlojot līguma saturu, gan i z I a i d u s i. Šādos apstākļos Tiesu palāta, vispirms, izlaižot tikko minēto izškirošo
frazi, sagrozījusi dalīšanas līguma saturu. Otrkārt, Ticsu palāta nav piešķīrusi izšķirošu nozīmi tam: 1. ka Marija B. samaksājusi Katrlnai B. Ls 666,68 taisni kā atlīdzību par pēdējai
nodoto lielāko un vērtīgāko zcmes gabalu, un 2. ka Grieta В.,
izstājoties по koplpašuma un saņemot par to atlīdzības (t. i.
ekvivalenta) veidā uzturu, t a i s n i a t s a v i n ā j u s i
ar
t o s a v u l ī d z š i n ē j o i d e ā l o d a l u minētām Katrīnai un Marijai B. pret uzturu. Neatzīstot, ka Katrīna B. un
Grieta B. atsavinājušas ar minēto līgumu Marijai B. pret atlīdzību savas ideālās dalas un proti: Gri'eta B. visumā, bet
Katrīna B. pa dalai un nepiemērojot šādam dalīšanas līgumam
likumu par atsavināšanas nodevu 3. p. 7. pkt., Tie.su palāta
pārkfipusi šo pantu.
(1937. g. 28. aprīļa spr. Nr. 472, Brakmaņu 1.)
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Nodevu nolikuins.
201.

Pretēji Nodoklu dcpartamcnta domām, no tā vien, ka pēc
Nod. nol. 214., 226. p. (1914. g. red.) no mantas vērtības, kas
pāriet uz dāvinājuma līguma pamata, atskaitāmi dāvinātāja
ingrosētie parādi un ka mantiniekiem jāmaksā no sevis с i t ā m personām uz testāmenta pamata izmaksājamās summas,
atvelkot samaksātās nodevas attiecīgās daļas no minētām
с i t ā m personām izmaksājamām summām, n e m a z n e i z r i e t, ka bezatlīdzības nodeva būtu jāmaksā arī no tām
summām, kuras, pēc dāvinājuma līguma, apdāvinātam jāmaksā
p a š a m d ā v i n ā t ā j a m . Saskaņā ar 201. р., bezatlīdzības
nodevu ucm по mantas, kas p ā r i e t uz dāvinājuma līguma
pamata. Manta, kas uz apdāvināto n e pāriet, ar nodevu nav
apliekama. Tā tad, marita, ко apdāvinātājs nesaņem, bet ко
apdāvinātais apoemas savukārt samaksāt dāvinātājam uz tā ра
за dāvinājuma līguma pamata, n e pieder pie mantas, kas pāriet uz apdāvināto un tādčļ tā ar nodevu taisni n a v aplickama.
Par to, ka produktu vērtība, ко, pēc dāvinājuma līguma, apdāvinātājs apņemas ikgadus izsniegt dāvinātājam uztura veidā,
aprēkināma par Ls 2500.—, strīdu nav. Tāpēc Tiesu palātai,
atzīstot, ka par šo summu sarnazinās mantas vērtlba un ka šī
summa tādēl atvelkama no mantas brutto vērtības, apliekot ar
nodevu tikai mantas faktisko, tīro (netto) vērtību, nav likumu
pārkāpusi. Nodokļu dcpartamenta norādītais Senāta CKD
spriedums (29/127) zīmējas uz a t s a v i n ā š a n a s nodevu
no pirkšanas-pārdošanas ceļā pārcjošās mantas un tāpēc runā
esošam gadījumam ncmaz nav picmērojams.
(1956. g:. 22. janv. spr. Nr. 11, Bistcru 1.)

— 589 —

Nodevu nolikums

258.
Tiesu palāta atzinusi, ka nod. nol. 258. p. (kas runā esošā
līguma slēgšanas laikā bija spēkā), runājot par pēdējā iegūšanas aktā aprādīto cenu, ar to saprot mantas relātīvo vērtību,
tas ir tikai to, kas izpaužas a 11 ī d z I b a s līguma ekvivalentā; tā kā konkrētā gadljumā pēdējā pāreja bijusi d ā v i n ā j u m s, tad, pēc Tiesu palātas domām, tā nav atzīstama
par to pēdējo iegūšanu, par kuru runā nod. nol. 258. p. Senāta CKD jau paskaidrojis (34/308), ka nekustamas mantas
novērtcjums izdarāms saskaņā ar 1914. g. 4. okt. lik. 2. p. (kas
tāpat bija spēkā pilnā apjomā līguma slēgšanas laikā) 'kā bezatlldzības pārejas, tā arī gadījumos, par kuriem pienākas atsavināšanas nodeva. Minētā spriedumā Senāts tālāk atzinis,
ka ar 1914. g. 4. okt. lik. 2. pantā lietoto vārdu „cena" jāsaprot netikvien iegīīšanas cena it kā immobila atsavināšanas cena, bet arī immobila tieša vērtība pēc kontrahcnta novērtējuma (arī dāvināšanas līguma). Tādēl, pretēji Tiesu palātas domām, konkrētā gadījumā bija ņematna
vērā 1931. g. 18. marta dāvinājuma aktā aprādītā mantas vērtlba Ls 200.000. Reiz nu šī dāvināšanas līgumā uzrādīta immobila vērtība tāpat atzīstama par nod. nol. 258. p. paredzēto
pēdējā iegūšanas aktā aprādīto с е n u, tad, pretēji Tiesu
palātas domām, hipotēkāriskie parādi no šīs cenas nebija atvclkami, jo, aprēķinot a t s a v i n ā š a n a s nodevu, bija jāvadās no nod. nol. 264. pantā izteiktiem notcikumicm.
(1937. g. 29. janv. spr. Nr. 83, Kuvalda un Freidbergs 1.)
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Noteikumi par kooperatīvam sabiedrībām un viņu savienībam.
Senāta CKD jau paskaidrojis (34/639), ka kooperātīvas sabiedrības biedricm ir tiesība, negriežoties pic noteik. par
kooper. sabiedr. 49. p. paredzētās kārtības, cclt prasību uz
vispārcja pamata pēc CPN 1. panta, un ka šāda tiesība it sevišķi pieder tādām personām, kuru strīdus pret koopcrātīvu
sab-bu negrozās ar viņām paziootā aprēķina apstrīdčšanu 49.
panta kārtībā, bet grozās — kā konkrētā lietā — ap sabiedrības tiesību vispār uzskatīt Šādas personas par saviem biedriem un pieaicināt tās pic zaudējumu segšanas ar statūtos paredzēto biedru papildu atbildibu. Ar to atkrīt visi atbildētājas
paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības 1. pktā, kur viņa, aizstāvot pretējo uzskatu, atrod, ka prasītājam neesot bijusi tiesība celt šo prasību uz vispārēja pamata.
Strīdīī esošo jautājumu, vai prasītājs ir atzīstams par atbildētājas bicdru, Tiesu palāta izšķīrusi noraidoši, atzīstot, a) ka
prasltāja uzņemšananotikusi ar r e z o l ī i t ī v u nosacījumu (ka
uzuemšana anullējas, ja viena mēneša laikā nav nomaksāta paju
nauda), b) ka šis nosacījums nav iestājies, ķas jau pats par sevi
iznīcinājis visu darījumu — uzuemšanu (CL 3175. p.) un c) ka
ar to bija konsumcta prasītāja pirmā oferte un jaunai ofertei
vajadzēja sekot j a u n a m atbildētājas lēmumam (kas konkrētā gadījuinā nav noticis). Šāds Tiesu palātas motīvējums
korriģējams tikai tajā ziņā, ka aprādītos apstāklos prasītaja
uzļiemšana ir notikusi ar s u s p c n s ī v u nosacījumu, kas atliek biedra ticsību izlietošanu līdz biedru naudas samaksai
(sk. arī Jevlanovs, kooperātīvās tiesības, lp. 58). Sacītais tomēr nesatricina Tiesu palātas gala slēdziena parcizību, ka šīs
tmudas ncsamaksas dēļ prasītājs par atbildētājas bicdru nav
atzīstams.
(1936. g. 25. janv. spr. Nr. 7, Brieža pr. 1. pr. maksātnespējīgo VisJatvijas lauksaimn. krāj-aizdevu s-bu „Zelta Lats".)
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Instrukcija par civīldienesta noteikumu piemerošanu.
(Valsts civīldienesta nol. 1. pielik.)
Nepareizi prasītājs atsaucas uz valsts civīldienesta 1. pielikuma (instrukcijas par civīldicnesta notcikumu piemērošanu)
1. p. 8. pktu sava apgalvojuma pastiprināšanai, ka atbildētājs
esot bijis u z ņ ē m ē j s, kam pašam pēc saviem ieskaticm bijis jāizrauga (prasītājam piederošo vērtību) drošāku uzglabāšanas vietu un veidu. No šīs instrukcijas gan redzams, ka
pasta palīgnodalu pārzinātāji neskaitās par valsts darbiniekiem v a l s t s c i v ī l d i e n e s t a n o l i k u m a n o z ī m ē ,
bet no tās neizriet, ka viņi atrastos ar valsti darbuzuēmuma
līguma attiecībās. īstenībā valsts arl ar pasta palīgnodalu
pārzinātājiem slēdz p e r s o n i s k a d a r b a līgumus (uz
privātlikuma pamata), jo šo līgumu priekšmets ir palīgnodaļu
pārzinātāju darbs kā tāds, bet nevis šī darba rezultāts.
(1937. g. 27. maija spr. Nr. 607, Pasta un tēlegrafa dep-ta pr. 1. pr.
Budrevski.)
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Likums par Latvijas kreditbanku.

18.
Savā kasācijas sūdzībā Latvijas kreditbanka pat nav mēģinājusi atspēkot Tiesu palātas apsvērumus un slēdzienus par
to, ka prasītājiem tiesība prasīt runā esošo summu no Rīgas
kreditbankas un ka pēdējās iebildumi pret tagadējo prasību
nav pamatoti. Tomēr Tiesu palāta, piespriežot prasību tieši
pret Latvijas kreditbanku, nepaskaidro, uz kāda pamata pēdējā būtu atzīstama par prasltājiem tieši un neaprobežoti atbildigu personu. Latvijas kreditbankas pilnvarnieks jau Tiesu
palātas 1935. g. 26. septembra sēdē cēlis iebildumu par to, ka
Latvijas kreditbanka ir tikai atbildētājas, a. s. Rīgas krcditbankas, 1 i к v i d ā t о г с (Lik. par Latvijas kreditbanku 23.
р.; Lkr. 35/58) īstenībā, Latvijas kreditbanka atbild nevis
it kā Rīgas kreditbankas ūniversālsukcesore, bet gan vienīgi
с u m v i r i b u s f u n d i, kā to tieši parcdz Lik. par Latvijas
kreditbanku 18. p. 2. teik., t, i. atbild tikai tās mantas un summas robežās, ко Latvijas kreditbanka, likvidējot Rīgas komcrcbanku, patiesi pārņem vai iegūst saskaņā ar 19. p. 1. teik.
Pie tam, pati Latvijas kreditbanka apmierina kreditorus tikai
reālizējamās mantas sadalīšanas kārtībā, t. i. pēc CPN V. piel.
noteikumiem (Lik. par Latvijas krcditbanku 24. р.). Tāpēc
Tiesu palāta, pat ja viņa būtu atzinusi prasltājiem tiesību cclt
praslbu pret likvidejamo a. s. Rīgas krcditbanku, būtu varējusi
apmicrināt prasību pret Latvijas krcditbanku tikai, 1) atzīstot
Latvijas kreditbankas atbildību par a. s. Rīgas krcditbanku
vienīgi ar a. s. Rīgas kreditbankas mantu, ко Latvijas kreditbanka pārr,iems vai iegūs, un 2) spricdumā noteikti aizrādot uz
tikko minētām apmierinājuma robežām. Piespriežot no Latvi-
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jas krcditbankas tieši notciktu sumrnu un pie tam bez jebkādiem icrobežojuiniem, Tiesu palāta pārkāpusi arī Lik. par Latv.
kreditbanku 18. р., 24. р. Kas, bcidzot, attiecas uz atbildētājas
aizrādījumu kasācijas sūdzībā par to, ka lieta esot izbeidzama nepiekritības- dēl civīltiesai, tad šāds viņas paskaidrojums
nav pamatots, jo Likums par Latvijas kreditbanku (18. p.) noteikti paredz, ka Latvijas kreditbanka ipso jure iestājas likvidējamās kreditiestādes vietā arī tiesas lietās. Tā tad prasības lieta taisni turpināma prct Latvijas krcditbanku.
(1937. g. 24. februāfa spr. Nr. 114, Dzenes un Akselroda pr. 1. pr.
Latvijas Kreditbanku.)

'
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Latvijas hipoteku bankas stattīti.

20.

Immobilis Majoros, Ā. ielā bijis nolikts pārdošanai pirtnā izsolē 1935. g. 27. aprīlī, bet izsole ar apgabaltiesas 7. augusta
lēmumu atzīta par nenotikušu. Lūgumus paturēt imobili sev
iesniegušas: 1) Latvijas hipotcku banka, piedāvājot Ls 5555,18,
un 2) Vācu centrālās savienības kase, piedāvājot Ls 12.400.
Apgabaltiesa 1935. g. 25. septembrī / 2. oktobrī nolēmusi:
1) Vācu centrālās sab. kases lūgumu atstāt bez caurskatīšanas,
un 2) Latvijas hipotēku banku aicināt 1 mēneša laikā iesniegt
pierādījumus par priekšrocību baudošās summas Ls 116,36 un
atsavināšanas nodevas Ls 278,— samaksu. Latvijas hipotēku
banka lēmumu izpildījusi un apgabalticsa ar savu 1935. g. 4.
decembra lēmumu apstiprinājusi viņai minēto immobili. Apgabaltiesas 25. septembra/2. oktobra lēmumu Vācu centrālās sabiedrības kase pārsūdzējusi Tiesu palātai, starp citu, uz tā
pamata, ka Latvijas hipotēku bankai neesot tiesības immobili
paturēt sev jau pēc p i r m ā s nenotikušās izsoles, jo viņas
statīītu 20. p. piešķirot viuai šādas tiesības tikai pēc о t r ā s
nenotikušās izsolcs. Tiesu palāta ar savu 1936. g. 13. janvāra
lēmumū blakus sūdzību atstājusi bez ievērības uz tā pamata,
ka statūtu 20. p. nenoliedz Latvijas hipotēku bankai tiesību
paturēt immobili sev jau pēc p i r m ā s nenotikušās izsoles.
Lietu lūkojot cauri sūdzētājas kasācijas sūdzības robežās, Senāts atrod, ka sūdzētājas kasācijas sūdzība nepelna ievērību.
Saskaņā ar Latvijas hipotēku bankas statūtu 19. p. minētai
bankai ieķīlātā immobiļa izsolci jāiesākas ar summu n e m а z ā k u p a r b a n k a s p r a s ī j u m u k o p s u m m u , pieskaitot tai citu, priekšroclbu baudošo prasījumu summas. Statūtu 20. p. tad nu nosaka: 1) ja pirmā izsole nenotiek, tad
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tiesu izpildītājs rioliek o t r o izsoli jau pēc 14 d i e n ā m ,
skaitot по sludinājuma dienas (turprctim,• parasti, arī o t r ā
izsole noliekama ne agrāk par CPN 1285. p. paredzētiem termiņiem, un pēc statūtu 18. p. p i r m ā izsole nolickama ne agrāk par 2 mēnešiem); 2) ja arl otrā izsolē neviens nesasola
19. p. noteikto summu, tad banka var lūgt paturēt immobili
sev, vai atlaut piešķirt to vairāksolītājam, kaut arī nosolītā
summa n e s e d z b a n k a s p r a s ī j u m u (turpretim kā
pirmai, tā arī otrai izsolei — pēc 19. p. jāicsākas ar sumrau ne
mazāku par bankas prasījuma kopsummu). Tā tad, 20. p.
otrā daļa (augšā 2. pkts) nav iztulkojama pcr argumentum e
contrario, it kā tai izpratnē, ka bankai nebīitu tiesības paturēt immobili jau pēc p i r m ā s izsolcs. Lai piemērotu argumentura e contrario, jābūt konstatētam, ka attiecīgā norma izsmeļoši paredz un uzskaita itin visus šīs normas piemērošanas
gadījumus (Sen. CKD 24/179; 28/708). Turpretim, 20. p. 2. d.
nosaka vicnkārši, ka otras izsoles nenotikšanas gadījumā bankai pieder 20. p. 2. d. paredzētās altcrnātīvās tiesības. Arī
20. p. 1. d. mērķis ir tikai salsināt parasto, vispārējos noteikumos (CPN 1285. p.) paredzēto, termiņu otrās ižsoles nolikšanai.
Bct 20. p. nedz 1. d., nedz 2. d. nemaz nedomā izslēgt vispārējos CPN notcikumus, kā subsidiāras normas (sk. CPN 1282.
p. un Sen. CKD 35/949). Tādēļ 20. p. 2. d. noteikumi nemaz
nenoliedz, it kā per argumentum e contrario, bankai paturēšarias tiesības arī pēc p i r m ā s nenotikušās izsoles, kuras
picder viņai jau uz vispārējā pamata pec CPN 1316. p. Šāds
slēdziens nerunā pretim tezei par to, ka kaut arī vēlākais
(vispārējais likums neatcel agrāko speciālo likumu: jo ja speciālais likums ir papildināms a'r ģenerālo (vispārējo) likumu kā
subsidiāro, kā to parcdz CPN 1282. p. (saskaņā ar Sen. CKD
35/949), tad gadījumiem, kurus speciālais likums (statūti) tieši
n. e i z š ķ i r u n n e p a r e d z ,
t a isni piemērojams
v i s p ā r ē j a i s 1 i k.u m s, t. i. — konkrētā gadījumā — CPN
attiecīgie panti (1316. p. un turpm. р.).
Aiz aprādīticm iemesliem Senāts atrod, ka Tiesu palāta,
atzīstot Latvijas hipotēku bankai tiesību paturēt immobili jau
pēc pirmās ncnotikušās izsolcs, nav likumus pārkāpusi.
(1937. g. 17. marta spr. Nr. 205, Bļodnieks nek. īpaš. pārdoš. 1.)

— 596

Kriminalprocesa noliķums.
35.
Tiesu palāta, pievienojoties apgabalticsas sprieduma rnotlviem, konstatējusi, ka ar spēkā stājušos krimināltiesas spriedumu prasītājs ir atzīts par vainīgu, ka viņš, sastāvēdams par
Kārļa 0. ziepju fabrikas pārdevēju-inkasentu, strīdū csošo
summu n a v nodevis minētai firmai vai tās p i 1 n v а г о t a i
personai, bet šo summu ir p i e s a v i n ā j i e s, paturot to
s a v ā 1 a b ā. Konstatējot tālāk, ka prasītājs šinī prāvā grib
pierādīt tieši p r e t ē j o, t. i. ka viņš runā esošo summu nodevis firmas grāmatvedim, atbildētājam šinī lietā, Tiesu palāta
pareizi atzinusi prasību par nepamatotu, ievērojot krim. proc.
nol. 35. pantu, saskauā ar kuru krimināltiesas spriedums civīltiesai ir saistošs jautājumos, vai noziedzīgais nodarījums tiešām noticis, vai viņš ir bijis tiesājamā nodarījums un kāds
raksturs šim nodarījumam. Ar to atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sildzībā, kuros vioš cenšas pieradīt, ka
viņš strīdū esošo summu nodevis atbildētājam, bet pēdējais
to neesot atdevis G. Kasācijas sūdzības iesnicdzēja apcerejumi par to, ka krimirifdtiesas spriedums neizslēdzot naudas izdošanu t r e š a i, firmas n c p i l n v a r o t a i , personai (t. i.
atbildētājam), nav vērā ņemami, jo zemākās instancēs prasītājs nekad nav apgalvojis, ka atbildētājs, kā firmas grāmatvedis, nebūtu bijis leģitimēts pieņemt naudu no prasītāja firmas vārdā, lai gan jau apgabaltiesa (kuras motīviem, kā jau
teikts, Tiesu palāta pievienojusies) atzinusi atbildētāju par firmas pilnvarotu šai ziņā, kā tas izriet no augšā minētiem tiesas
motīviem. Tādā kārtā prasītāja cenšanās pierādīt, ka vioš
naudu nodevis atbildētājam, taisni ir mēģinājums apgāzt krimināltiesas spriedumu, t. i. pierādīt, ka vitfš naudu n a v paturējis savā labā, bet to nodevis f i r m a i, resp. tās pilnvarotai personai. Tas — kā pareizi atzinusi Tiesu palāta — nav
pielaižams saskaņā ar krimin. proc. nol. 35. pantu.
(1937. g. 27. maija spr. Nr. 564, Vlka pr. 1. pr. Miteri.)
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158.
Nepamatots ir atbildētāja aizrādījums, ka, ja tiesas spriedums stājies spēkā tikai 1935. g. 17. februārī, tad apgabaltiesai
nebijis likumīga iemesla piespriest uzturu pašai prasītājai jau
no 1934. g. 17. decembra. Šajā zijiā atbildētājs nepareizi domā,
ka persona, kas atzīta par šķirtu sievu uz CL 158. un 159. p.
var prasīt uzturu sev tikai no tiesas sprieduma spēkā nākšanas.
No kāda laika šķirta sieva pēc CL 158. un 159. p. var prasīt
sev uzturu, ir jau vairākas reizes ticis no tiesu iestādēm izšķirts
un tiesa ir atzinusi, ka šādai personai ir tiesība prasīt uzturu
vai nu no bērna ieņemšanas laika, vai arī vismaz no CL 158. un
159. p. parcdzētas prasības celšanas laika (Cvingman 1. s. 14,
V. S. 698). Konkrētā gadījumā apgabaltiesa piespriedusi pat
no vēlāka laika, tikai no sprieduma taisīšanas laika. Tādēļ atkrīt visi atbildētāja paskaidrojumi kasācijas sūdzlbā, kuros
viņš aizrāda uz prasības priekšlaicīgumu un apstrīd laiku, no
kura prasītājai ir tiesība saņemt uzturu.
(1937. g. 14. jīin. spr. Nr. 690, Krauze pr. I. pr; Neivaklu.)

209.
Attiecībā uz CL 9. p. Senāts jau paskaidrojis (Sen. CKD
22/244; 34/843), ka alimcntu prasībās par pagājušo laiku sievai
nav jāpierāda, ka viņa sava uztura dēl ir ietaisījusi parādus.
Sai ziuā nav izšķirības starp CL 9. p. un 209. р., un šis princips
attiecināms arī uz alimentu lietām, kas pamatojas uz CL209. p.
Tādel pretēji. apģabaltiesas spricdumā izteiktām domām, prasī-
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tājam nebija jāpicrāda, ka viņš sava uztura dēl ir ietaisljis parādus.
(1937. g. 50. apr. spr. Nr. 563, Ančevska pr. I. pr. Ančevski un
Šteinfelds.)

578.

Prasītāja savā iesūdzības rakstā paskaidro, ka viņa esot
pārdevusi atbildētājam Z. „Citroen" firmas automobili, paturot
sev īpašuma tiesības uz automobili līdz pirkšanas summas pilnai samaksai. Pircējs Z. neesot pildījis līgumu, ņodevis automobili otram atbildētājarrr 0., kurš to novietojis savā darbnīcā
un atsakoties izdot automobili prasītājai. Tādēl prasītāja līīdz
atzīt ar Z. noslēgto līgumu par atceltu, atzīt prasītājas īpašuma
ticsības uz automobili un izņemt (о по atbildētāj'u rīcības.
Pretprasībā atbildētājs 0 . paskaidrojis, ka strīdīī csošo automobili līdzatbildētājs Z. esot nodevis vioam rcmontā „kā
savu". Viņš esot izdarījis nepieciešamus remontus un prasītāj'a 110 tā baudot labumus (CL 574., 575., 578. р.), kurus pēdējā
usot spiesta atlīdzināt. jo pretējā gadījumā vi'ua iedzīvotos uz
sveša rēķina, kādēl lūdz picspriest no prasītājas atlīdzību par
izdarītiem remontiem. Tiesu palāta ir apmierinājusi pamatprasību, bct pretprasību atraidījusi. Tagadējā lietas stāvoklī
vairs nav strlda par to, ka prasītājai atzīstamas īpašuma tiesības uz automobili, ka i z r e m 0 n t ē 10 automobili nav lietojis
atbildētājs Z., bet ka to izlabotā vcidā sauēmusi prasītāja. Tādā
kārtā, pretēji Tiesu palātas spriedumā izteiktām domām, taisni
prasītāja bauda 1 a b u m u s, kas cēlušies pateicoties automo
biļa izlabošanai, un tādēļ viņai, saskaņā ar CL 547. р., arī jānes ar autotnobili saistitie 1 a u 11 u m i, t. i. jāatlīdzina nepieciešamie remonta izdevumi (CL 578. р.). Pretējā gadījumā
prasītāja bez likumīga paraata biltu icdzīvojusies uz atbildētāja
0. rēkina, kam prasītājai pretim nebija picnākuma izdarīt automobiļa remontu. Atbildetājs savā kasācijas sildzībā pareizi
aizrāda, ka prasītāja ir sauēmusi ne to, kas viņai no Iīdzatbildefāja Z. picnācās, bet gan to, kas viņai no 0. nepienācās (sal.
Sen. CKD 351233). Nākot pie pretējā slēdziena, Tiesu palāta ir
pielaidusi pa dalai motīvu nepareizību, pa dalai nepilnībn.
(1937. g\ 16. jfin. spr. Nr. 729, Aldcrmanis-Kltermanis pr. 1. pr. Zēhergu 1111 c.)
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941.
Tiesu palāta, konstatējot, ka starp kopīpašniekiem nav panākama vienošanās par kopīpašuma sadalīšanu, kāds konstatējums nav pārbaudāms kasācijas kārtībā, varēja uz CL 941.
panta pamata atkarībā no mantas īpašlbām un lietas apstākļiern lemt par kopīpašuma sadalīšanu pēc viena no šai pantā
parcdzeticm sadalīšanas veidiem, un tiesas slēdziens jautājumā par to, kurš no šiem dalīšanas veidiem piemērojams konkrētā lietā, nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Tādēļ nav pārbaudāms kasācijas kārtībā Tiesu palātas slēdziens, ka šai gadījumā kopīpašums dalāms, pārdodot to izsolē un sadalot ieņemto naudu starp kopīpašniekiein. Ar to atkrīt apcerējumi
kasācijas sūdzībā, ar kuriem B. Sp. apstrīd šī slēdziena pareizību pēc būtības. Pretēji B. Sp. domām, no CL 941. panta satura, kāds pants taisni piemērojams šai gadījumā, kad kopīpašums nav nodibinājics mantošanas ceļā, neizriet, ka tiesa, sadalot kopīpašumu, varētu nolcmt pārdot izsolē tikai tad, kad
pilsētas valde llegusi sadalīt reālās daļās, vai kad tādai pārdošanai pickrituši visi kopīpašnieki. Saskauā ar šo pantu dalīšanas veidu nosaka tiesa atkarībā no tnantas īpašībām un
lietas apstākliem, un vipas slēdzicns šai ziņā, kā tas jau minēts,
nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Sava viedokla pastiprlnāšanai B. Sp. kasācijas sūdzībā gan atsaucas uz OPN 1656. pantu, kas runā par nekustamās mantas pārdošanu tās īstās vērtības noteikšanai, un uz CPN 1666. pantu, kas runā par nekustamās mantas' labprātīgu pārdošanu, bet noklusē CPN 1655. pantu, kas taisni runā par nekustamās mantas publisku pārdošanu,
starp citu, arī CL 941. pantā paredzētā gadījumā. Nav pamatota arī B. Sp. atsaukšanās uz CL 939. pantā paredzctām kopīpašnicka pirmpirkšanas tiesībām. Šīs tiesības picder koplpašnickam gadījumā. kad kāds no kopīpašniekiem atsavina savu
daļu, bet nevis tad, kad tiesa nolēmusi kopīpašumu dalīt, pārdodot to izsolē (piezīme ar burtu „v" pie CL 941. panta Bukovska izd.).
(1957. g. 15. jūn. spr. Nr. 851, Orenbergs un с l.)

997.
Apgabaltiesa konstatējusi, ka: 1) prasītāja zeines gabals
atrodas apmēram 500—600 metrus attālumā un zcmāk par at-
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bildētāja zemes gabalu; 2) vieta, par kuru tecējis ūdcns no
atbildētāja saimniecības uz prasītāja saimniecību, ir dabiska
ūdens tccēšanas vieta; 3) atbildētāja dīķī satek ūdens no apmēram 12 saimniecībām un ka pirms notikuma (prasītāja
dambja pārraušanas) dīķis ir bijis stipri uzplūdis; 4) prasītāja
dīķa dambis bijis nestiprs, pa daļai jau izgrauzts pirms notikuma,
un laidis ūdeni cauri. Pamatodamās uz šiem konstatējumiem
apgabaltiesa nākusi pie slēdzicna, ka atbildētājam saskanā ar
CL 997. p. bija tieslba novadīt īideni по sava dīķa pa dabisko
ceļu uz zemāk stāvošām saimniecībām, ka atbildētājam nebija
jābrīdina prasītājs, un ka prasītāja dambja izpostīšanā vainojams pats prasītājs, kurš nav uzturējis savu dambi pienācīgā
kārtībā. Prasītāja kasācijas sīidzība pelna ievērību. Konkrētā
lietā nav strīda par d a b i s к u lietus vai sniega ūdenu notecēšanu, par ко runā CL 997. р., bet par dīķa strauju nolaišanu, Apgabaltiesa nav apsvērusi liecinieka Nikolaja E. liecību,
kurš noliecinājis, ka atbildētājs- „palaidis sava dīķa slūžas un no
viņa dīķa 'ūdens g ā z ā s D. dīķī, caur ко D. dīķim ūdens bija
pārrāvis dambi". Piemērojot tādos apstākļos CL 997. p. un
neapsverot minēto liecību, apgabaltiesa ir nepareizi iztulkojusi
likumu, kā arī pielaidusi motlvu nepilnību.
(1937. g. 27. maija spr. Nr. 620, Dviņa pr. I. pr. Beieru.)

2481.
Atbildētāja savā kasācijas sīīdzībā aizrāda, ka Tiesu palāta
esot neparcizi kvalificējusi llgumu kā mantojuma līgumu, jo
pēc vinas doraām par mantojuma līgumu csot atzīstams tikai
tads līgums, pēc kufa abi „kontrahcnti picšķirtu v i e n s о t r a m ticsību uz savu rmkamo mantu". Šāds likuma iztulkojums runā pretim likuma skaidram un ncpārprotamam tekstam,
jo CL 2481. p. nosauc par mantojuma līgumu tādu darījumu,
uz kura pamata „v i e n s к о n t r a h e n t s о t r a m vai
vairāki kontrahenti cits citam piešļvir tiesību uz savti nākamo
mantoj'umu". Ja nu noslēgtais darījums ir CL 2481. p. paredzētais mantojuma llgums, tad arī ir pareizs Tiesu palātas slē-
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dziens, ka šo līgumu varēja noslēgt pagasta tiesā (CL 2487. р.,
Vidz. zemn. lik. 938., 1013. р.).
(1937. g. 16. jūn. spr. Nr. 722, Gagaina-Kagaiņa pr. 1. pr. ĢagainisKagainis.)

2798.
Nepamatoti prasītāja atsaucas uz CL 2798. un 2943. р., uz
kuriem prasītāja pamato savu uzskatu, ka atbildētājs, nepieteicot savas pretenzijas uz prasītājai novēlēto legātu uzaicinājuma laikā un vispār neceļot iebildumus prct prasītājas rīcību,
ar šādu konkludentu rlcību esot testāmentu atzinis, un ka tādēl viņam tas esot jāizpilda p i 1 n I g i un viuš pret testāmentu
vēlāk nevar celt nekādus iebildumus. Šis prasītājas aizrādījums atkrīt jau tādēļ vien, ka CL 2798. p. nemaz nerunā par
t e s t ā m e n t a mantinicku, bet gan tikai par likumisko mantinieku, kādēl no tā nemaz nevar secināt, ka atbildētājam konkrētā gadījumā būtu bijis jāapstrīd testāments attiecībā uz
prasītājai novēlēto legātu. Šai ziņā apgabaltiesa pareizi aizrāda, ka atbildētāja, kā tcstāmcnta mantinicka, intcreses jau
pietiekoši aizsargāja iespēja vienkārši neizdot prasītājai ar
testāmcntu novēlēto legātu, bet šīs summas pieprasīšanas gadījumā tiesas ceļā viņa intereses aizsarga CL 2849. panta noteikumi. Tādā kārtā prasītājas uzsvērtais apstāklis nebūt nelieciria par to, ka atbildētājs būtu galīgi piekritis legāta izdošanai
prasītājai, kādēl atkrīt arī prasītājas atsauce uz CL 2943. p. un
Sen. CKD spr. 34/473. Tāpat nav piemērojams konkrētā gadījumā Sen. CKD spr. 34/167, kas attiecas tikai uz CL 2798. pantā paredzēto gadījumu, kad 1 i к u m i s к а i s mantinieks nav
apstrīdējis testāmentu.
(1937. g. 27. maija spr. Nr. 665, Keslers pr. 1. pr. Krastin.il.)

2849.
Savā iesūdzības rakstā prasītāja paskaidrojusi, ka viņas
tēvs Fricis K. ar testāmentu uzlicis atbildētājam par pienākumu
izmaksāt viņai 300 Ls, kādu pienākumu atbildētājs nepildot.
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Prasītāja tādēl līīgusi piespriest viņai par labu minēto summu
ar % % un tiesāšanas izdevumiem. Atbildetājs lūdzis prasību
atraidīt, paskaidrojot, ka prasītāja saskaņā ar CL 2S49. p. zaudējusi tiesībti saņernt viņai novēlēto summu, jo vipa tēva testāmentu tiesas ceļā apstrīdējusi un celto pravu zaudējusi; tam
par pierādījumu atbildētājs iesniedzis Rīgas apgabaltiesas
1934. g. 6. jūlija spricduma norakstu.
Ievērojot atbildētāja ierunu, Jclgavas apgabaltiesa prasību
atraidījusi.
Prasītājas kasācijas sūdzība ncpelna ievērību.
Atsaucoties uz CL 2849. pantu romiešu tiesību avotiem
(galvenām kārtām uz 1. 5. § 1, D de his, quac ut indignis
XXXIV, 9), prasītāja atrod, ka saskaņā ar šiem avotiem esot
jānāk pie slēdziena, ka uz CL 2849. panta pamata novēli zaudē
tikai tie, kas tcstāmentu apstrīdējuši kā v i 1t о t u un procesu
zaudējuši, bet nevis arī tie, kas testāmcntu (kā prasītāja) apstrīdējuši uz 1 i к u m a pamata. Šāds uzskats nav pamatots.
GL 2849. pants prasītājas aprādīto ierobežojumu nesatur, bet
attiecas uz visādām prct testāmentu uzsāktām prāvām (ar
tanī pašā pantā minētiem izņēniumiem, par kuriem konkrētā
gadījumā nav runas). Ievērojot CL 2849. p. pilnīgi skaidro
tekstu, tā interpretācijai nav jāgriežas pie šī likuma avotiem.
Likuma atsauce uz avotiem nebīīt nepierāda, ka avotos iztciktais tiesiskais princips biitu negrozīti vai pilnā apjomā pārņemts
attiecīgā likurnā, kādēl jāvadās vienīgi no šī pēdējā, ja likumdevēja griba — kā konkrētā gadījumā — izteikta nepārprotami
skaidri un picrāda, ka avotos izteiktais icrobežojums ar pastāvošo likumu taisni n a v recipēts (sal. arl Cvingmaoa spr.
kr. VI Nr. 1116, lp. 266).
(1937. g. 27. maija spr. Nr. 663, Keslcrs pr. 1. pr. Krastiņu.)

3004. piez.
Prasltāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Apgabaltiesa ar savu pirmo 1924. g. 24. janvāra spriedumu atzinusi, ka
prasītcājam p i e n ā k a s d a b ī ī t no mirušā tēva atstātās
mantojuma masas vienu astoto (Ув) ideālo dalu, uzliekot mirueā
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tēva Andrcja Br. mantiniekiem — Mārcim un Jānim Br. par
p i e n ā k u m u i z d o t p r a s ī t ā j a m vienu astoto dalu
no visas Andreja Br. atstātās mantas. Nav šaubas, ka ar šo
spriedumu, kas stājies likumlgā spēkā, prasītājam piespriestas
tikai p r a s ī j u m a t i e s ī b a s , bet n e 1 i e t u t i e s ī b a s uz mirušā Andreja Br. nekustamo mantu. Pamatojoties
uz šo apgabaltiesas spriedumu, — prasītājs cēlis jaunu prasību
pret atbildētāju, lūdzot atzīt viņam ī p a š u m a
ticsības
uz vienu astoto ideālo dalu no atbildētājam piederošām Dignājas pagasta F. Br. mājām ar zemes grām. Nr. 4501, līdz ar ienākumiem no 1920. g. 14. decembra. Apgabaltiesa tomēr apmieririājusi prasību n e k ā ī p a š u m t i e s ī b u
prasību
u'z vienu astoto ideālo dalu no atbildētājam piederošas nekustamas mantas, bet piespriedusi viņam no atbildētāja Ls 610,51
ar %. Šo spriedumu prasītājs pārsīidzējis, atrodot, ka viņam
piespriežama viena a s t o t ā d a ļ a n o m ā j u
vērtīb a s pilnā sastāvā, kuru lietpratēji noteikuši uz Ls 12.640 un
līdz ar to prasītājs pats nav uzturēiis vairāk savu 1 i e t u
t i e s i s 'к о p r a s i b u, uz kuru viņam an ncbija pamata, jo
nevar pamatot ī p a š u m t i e s ī b u prasību uz spriedumu,
ar kuru' prasītājam piespriestas tikai p r a s ī j u m a t i e s ī b a s (CL 2907., 2908. р.). Tamdēļ arī Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motīviem, varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājam pieder vienīgi p r a s ī j u m a t i c s ī b a s
apgabaltiesas 1924. g. 24. janvāra spriedumā un Tiesu palātas
1928. g. 30. aprīla izpildu rakstā noteiktā apmērā. Līdz ar to
arī atkrīt prasītāja paskaidrojums viņa kasācijas sūdzībā, \t
kā Tiesu palāta esot pārkāpusi CL 3004. p. piezīmi, pēc kuras
lietu tiesības, к а s p a s t ā v u z l i k u m a p a m a t a , ir
spēkā arī bez ierakstīšanas zemes grāmatās. Kā augšā norādīts, prasītājs pats savā pirmā 1922. g. ccltā prasībā lūdzis atzit, ka vinam no atbildētājiem pienākas dabūt un piespiest atbildētājus i z d о t vienu astoto dalu no viņa mirušā tēva atstātās mantas. Šī p r a s ī j u m a tiesība tiešām saskaņā ar viņa
prasību vinam arī tikusi piespriesta, bct nemaz ne 1 i e t u
t i e s ī b a s uz atstāto mantu. Prasltāja līīgumu, apstiprināt
viņu mantošanas tiesībās uz viņam pienākošos obligātorisko
dalu apgabalticsa nav apmicrinājusi, un prasītājs šo spriedumu
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arī riav pārsūdzējis. Ja prasītājam piespriestas tikai prasījuma tiesības, — tad arī CL 3004. p. piezīmes noteikums nemaz
nav piemērojams.
(1937. g. 26. maija spr. Nr. 417, Bruņenieka pr. 1. pr. Bruņenieku.)

3037.

Tiesu palata uz viņas norādīto lietas apstākļu pamata un
aiz viņas paskaidrotiem iemesliem, pievienojoties apgabaltiesas
sprieduma motīviem, konstatējusi, ka paraksti „К. К." uz runā
esošiem 2 rakstiem: „galīgais aprēķins" un „paraksts" nav
tieši rakstīti, bet iegūti „kopēšanas ceļā, caurkopēj'ot to caur
kopējamo papīru no vārda K.K. orīģinālparaksta", un ka nav nodibināts, vai šos parakstus „K. K." rakstījis pats K., vai tie поко
рен по kādiem К. orīginālparakstiem. Šādi Tiesu palātas konstatējumi nav kasācijas kārtībā pārbaudāmi. Ar to atkrīt visi
prasītāja paskaidrojumi kasācijas sūdzībā, kuros tas apstrīd
minēto Tiesu palātas konstatējumu pareizību pēc biltības, it
sevišķi arī viņa apgalvoiums, ka apzīmējums: „К. К." uz kopējumiem (novilkumicm) esot atbildētāja pašrocīgs paraksts.
Gan likums atzīst iespēju izdot dokumentu (aktu) vairākos
eksemplāros jeb duplikātos (sk. CĻ3037. р.; vekscļnolik 113.—
117. р.; Rīk. par zlmognod. 36., 37. р.). Tomer, lai atsevišķiem
eksemplāriem bīītu patstāvīga dokumenta nozīme, t. L lai
„akts būtu spēkā", vispirms prasāms, ka tos, uz vispārīga pamata, pašrocīgi parakstītu šo eksemplāru, kā dokumentu
(„aktu"), izdevejs (CL 2942., 3036. р.). Bez izdevēja pašrocīga
paraksta nav dokumenta, nav akta, kas nodibinātu vai apliecinātu juridiskas attiecības un kam būtu kaut kāda juridiska nozīme. Vairāki viena un tā paša akta eksemplāri taču skaitās,
paši par sevi, par orīģinālaktiem, pie kam, gan ja izpildījums
izdarīts prct v i e n u eksemplāru, „tad pārējie zaudē spēku"
(sk. vekselnolik. 114. p. 1. teik.). Ja tāpēc по viena dokumenta
(akta) tika izdarīti viens vai vairāki kopējumi, uz kufiem nav
tās pcrsonas pašrocīga paraksta, kura uz kopējuma (novilkuma) apzīmēta kā izdevējs, tad šādiem kopējumiem nav (dokumcnta, akta) nozīmes. Tādam kopējumam (novilkumam)

gQ5

Latvijas civīllikums

pat nebūtu vienkārša noraksta nozīmes, ja uz tā trūktu aizrādījums uz orīģinālu un nebūtu noraksta sastādītāja jeb izdevēja pašrocīga paraksta. Orīģinālā dokumenta (akta) kopejumam (novilkumam), uz kura būtu tikai dokumenta izdevēja
paraksta к о p ē j u m s, bet nebūtu orīģināla izdevēja p a š r o c ī g a p a r a k s t a , t . i . nebūtu viņa paša izdarlta paraksta, — ir tas pats raksturs kā, piem., orīginālā dokumenta fotografiskam uzņēmumam vai kādam citam mēchaniskam pavairojumam. Juridiskas nozīmes tādai fotografijai nav, ja uz tās
nav pašrocīga tās personas paraksta, kas uz nofotografētā orīģināla apzīmēts kā pēdējā izdevējs, kaut arī fotografijā iegājis
līdznofotografctais izdevēja uz orīģināla izdarītais, pašroclgais
paraksts. Tiesu palāta pareizi uzsver, ka, trukstot orīģināliem,
tad arī nav atzīstams par pierādītu, ka uz prasītāja minētiem
2 oriģināliem maz būtu bijis atbildētāja K. paraksts un ka uz
kopējumiem csošie K. paraksta kopējumi būtu tikuši taisīti
taisni no tiem K. parakstiem, ко viņš pēc prasītāja apgalvojuma
bīītu taisījis uz o r ī ģ i n ā l i e m , un ne uz kādiem с i t i e m
dokumenticm un rakstiem. Tam prasītāja minētam apstāklim,
ka ban'kās un citās iestādēs mēdz izgatavot reizē ar dokumentu
arī novilkumus kopēšanas veidā, nav izšķirošas nozīmes lietā,
kur prasītājs nepareizi atsaucas uz kopējumiem taisni it kā
uz dublikātiem. Istenībā, iekŠ tam tieši pastāv jautājuma kodols, ka šādi kopējumi t a i s n i n a v a t z ī s t a m i par
dokumentiem (aktiem) juridiskā izpratnē, jo uz tiem n a v tās
personas pašrocīga paraksta, kura pēc tiem skaitās par orīģināla izdevēju. Ja nav pašrocīga paraksta, tad, kā pareizi aizrāda Tiesu palāta, taisni prasltājam būtu bijis jāpierāda, ka persona, ktiļ'as vārdā, kopējumos, t. s. orīģināls it kā skaitās par
izdotu, patiesībā piekritusi tā saturam. Prasītāja norādītā
ticsu praksē izteikts tikai tas, ka pretējai pusei jāpicrāda dokumcnta p a r a k s t ī t ā j a nezināŠana par viņa p а г а к s t ī t ā dokumenta saturu. Konkrētā gadīj'umā, turpretim,
lieta grozās ap to, ka uz prasītāja iesniegtiem papīriem taisni
n a v tās personas (atbildētāja K.) paraksta, kuras vārdā tie
skaitās par izdotiem. Tiesu palāta šajā ziņā atzinusi par nepierādītu, ka vispār eksistētu minēto kopējumu orīģinālie dokumenti. Arī šāds Tiesu palātas konstatējums nav kasācijas
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kārtībā pārbaudāms. Tiesu palāta šajā sakarībā nav pārkāpusi prasītāja norādītos CPN 530., 531. р.; pēc CPN 532. p.
ticsa var atzīt par pierādītiem, ar viena parta no pretējās puses
izprasītiem dokumentiem, pierādāmos apstāklus tikai tad, ja
prctējā puse nenoliedz, ka tie atrodas pie viņas. Prasītājs pat
neapgalvo, ka atbildētājs būtu atzinis šādu orīģināldokumentu
atrašanos pic viņa. īstcnībā, atbildētājs noteikti' noliedz pat
tādu dokumentu eksistenci vispār. Saprotams, ja būtu konstatēts, ka kāds dokuments patiesībā i г dublikāts, t a d gan
līdz ar to — logiski — bīitu uzskatāms par konstatētu arī pasa
pirmā eksemplāra, t. i. orīģinālā dokumenta, cksistcnce. Bet,
konkrētā lietā, minētiem prasītāja iesniegtiem papīriem taisni
nav atzīstama dublikāta nozīmc un, proti, aiz paša atbildētāja
pašrocīga paraksta trīīkuma uz tiem.
(1937. g. 28. maija spr. Nr. 542, Kušķa pr. 1. pr. KaķL)

3336.
Apgabaltiesa uzlikusi 4 atbildētājiem, to starpā arī Jēkabam S., solidāru atbildību par prasltājai piespriesto siimimi.
Kaut arī kasācijas sfidzību iesniedzis Jēkabs S. vien, tomēr
apgabaltiesas spriedunrs uzskatāins par pārsīīdzētu visumā
(Sen. CKD spricd. 28/207). Starp partiem nav strldus par to,
ka prasītāja ieguvusi izsolē to domāto pusdalu no runā esošām
mājam, kas piederejusi līdzatbildētājam Vilim S. Prasītāja tādēl prasa vienas pusdalas māju ienākumus solidāri: 1) no
b i j u š ā tās pašas pusdalas īpašnieka (bijušā māju līdzīpašnieka) Vila S. un 2) no prasītājas t a g a d ē j i ē r a līdzlpašniekiem. No Vija S. prasītājai tiesiba prasīt vicnas pusdalas
ienākumus uz CL 3964. p. pamata par laiku no izsoles dienas
līdz prasītājas pielaišanai pie kopējas zemes lietošanas; uz šī
pamata Vilis S. atbildētu prasītājai kā minētās pusdalas bijusais īpašnieks-pārdcvējs (Scn. CKD spried. 36/337; 37/706), bet
nckad ne kā visas mājas (tagadējais) līdzīpašnieks, par kādu
tas vairs ncmaz nepa.stāv. Turprctim, pārējie atbildētāji at- •
bildētu par ienākumu vērtības atlīdzību vienīgi kā tagadējie
līdzīpašnicki. Tā tad, katra no abām minētām atbildētāju gru-
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pārn atbildētu uz pilnīgi atšķirtiem atsevišķiem pamatiem. Tāpēc vien jau vispirms nevar konstruēt v i s u minēto atbildētāju s о 1 i d ā r u atbildību, bet, augstākais, varētu runāt tikai
par abu grupu к u m u I ā t ī v u atbildlbu (Sen. CKD spr. 24/87).
Tālāk, kā bijušais, tās pašas domātās pusdaļas īpašnieks Vilis
S. vairs n e v a r a t b i l d ē t t ā l ā k par vienas domātas
pusdalas ienākumiem, kuru sanemšanu vinš — principā —nevar liegt prasltājai. No otras puscs, nav likumlga pamata atzlt, ka pārējie .atbildētāji, tagadējie prasītājas līdzīpašnicki, atbildētu kopā ar prasītājas domātās pusdalas bijušo īpašnieku,
Vili S., par š ā s daļas ienākumiem. Taču katrs līdzīpašnieks
atbild citam līdzīpašniekam saskaņā ar CL 934. р., uz ко sev
par labu atsaucas arī pati prasītāja. Pēc 934. p. kopējas lietas
augļi piekrīt atsevišķi kopīpašniekiem s a m ē r l g i a r k a t r u
d а 1 u tajā, pie kam saskanā ar CL 933. p. (uz ко atsaucas arī
miertiesnesis un līdz ar to apgabaltiesa) visi līdzīpašnieki s а m ē r I g i а г к a t r u d a ļ u s a n e m v i s u s 1 a b u m u s,
kādus kopējā lieta dod un t ā d ā p a š ā s a m ē r ī b ā a r ī
n e s z a u d ē j u m u s , kādi tai ceļas. Tāpēc, ia arī vairāki
līdzīpašnieki Iietojuši vienā laikā visu kopējo lietu, izslēdzot
vienu 'no viniem, tad pēdējam nav tiesības prasīt atlīdzību par
saucmtiem ienākumiern s о 1 i d ā r i no šiem līdzīpašnickiem,
bet vienīgi samērā ar katram piedcrošo domāto dalu šajos ienākumos. Tikai š a j ā s a m ē r ā katrs no viniem nelikumīgi iedzīvotos uz prasītāja rēķina. GL 3336, 3338. р., nz kuriem vēl atsaucas miertiesnesis un līdz ar viņu arl apgabaltiesa, nav lietā piemērojami. Izpildljuma priekšmcts (prasītājas pieprasītā atlīdzība) ir skaidrā nauda, kas nemaz nav „nedalāms" priekšmets. Otrkārt, starp prasītāju un atbildētājiem
nav arī pastāvējušas lietvežu attiecības. Vispār s о 1 i d ā г а
atbildība n a v p r e z u m ē j a m a (sk. arl Sen. CKD spr.
27/540). Tāpēc 3336. р., kas runā vienīgi par 1 ī g u m a attiecībām starp partiem, nav paplašināti iztulkojams. Apgabaltiesa aizrāda, ka prasītāja neesot saistīta ar atbildētāju savstarpējo vienošanos par māju „sadalīto apsaimnickošanu dabā".
Bct lieta vispār negrozās ap Iīdzīpašumu pēc „reālām dalām",
un ap afbildētāju atbildību pēc reālām daļām. Tāpat nevar atbildētāju atbildību parnatot aii uz 3337. р., jo par viņu kādiem
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kopīgiem izdarltiem pārkāpumiem vai noziegumiem nav šajā
lietā runas. Jēkabs S. ne bez pamata aizrāda uz to, ka prasītājai būtu bijis jālūdz par ievešanu k o p v a l d ī š a n ā , taisni
tāpēc, lai no tās izslēgtu un izliktu savu tiešo priekšgājēju, atbildētāju Vili S. no māju koplietošanas un nostādītu prasītāju
viņa vietā (sk. CL 809. р.). Ja prasītājai tagadējais faktiskais
stāvoklis nepatika, tad no viņas būtu atkarājies laikā p r a s ī t
māju s a d a l ī š a n u (OL 940. р.), pie kam nebūtu izslēgts,
ka tiesa piespriestu viņai vinas dalu dabā (CL 941. р.). Ja vina
šādas tiesīhas nav izlietojusi, tad viņai jācieš attiecīgas nelabvēlīgas sekas. Katrā ziņā, kā pareizi aizrāda Jēkabs S., prasītājai nav tiesības vienkārši izlietot pārējo līdzīpašrrieku darbu uri, paliekot pilnlgi ārpus, pretendēt uz rentes samaksu iz
māju substances. Sen. CKD spr. 33/857, kur iztirzāts tikai pieprasīto ienākumu apmēra jautājums, un kur lietas apstākli ir
citādi, nav tagadējā lietā piemērojams.
(1937. g. 31. aug. spr. Nr. 931, Zemgals pr. 1. pr. Smalkiem.)

3372.

Iesūdzības rakstā prasītājs paskaidrojis, ka viņš esot pircis no atbildētāja 3 zemes gabalus, lūdz uzlikt atbildētājam
pienākumu noslēgt gallgu pirkšanas-pārdošanas līgumu, bet atbildētāja atsacīšanās vai šā pienākuma ncizpildīšanas gadījumā,
piedzīt no atbildētāja Ls 2600,— līdz ar procentiem. Apgabaltiesa sava sprieduma motīvos aizrādot, 'ka atbildētājs nevarot
izpildlt līguma noteikumus, jo viens по pārdotiem zemes gabaliem ieskaitīts valsts zemes fondā, apmierinājusi prasību tikai
dalā par Ls 2600,— picdzīšanu, bet pārējā daļā prasību atraidīj'usi. Tiesu palāta, pārgrozot apgabaltiesas spriedu.mu, apmierinājusi prasību pilnā apmērā. Pēc Tiesu palātas konstatējuma „prasība celta par līguma izpildīšanu", un tikai gadījumā, ja atbildētājs atsacītos по līguma pildīšanas, tad prasltājs hldz piedzīt iemaksātos Ls 1300,— un arī līgnmsodu tādā
pašā apmērā. Pretēji atbildētāja kasācijas sfīdzībā izteiktām
domām šāda alternātlva prasība nerunā pretim CL 3372. p. uii
prasītājam bija tiesība prasīt līguma pildīšann, bct ncpildīsa-
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nas gadījumā atprasīt iemaksāto naudu un līgumsoda samaksu
(sk. Erdmann, IV, 39. lp.).
(1937. g. 30. apr. spr. Nr. 536, Tondrika pr. 1. pr. Biti.)

3540.
PrasitājS lūdz uzlikt atbildētājai par pienākumu atdot viņam prasības līigumā apzīmētos 16 vekseļus kopsummā par
Ls 7943,86, bet šā pienākuma neizpildīšanas gadljumā piespriest
viņam no atbildētājas minēto summu Ls 7943,86. Savu prasību prasītājs pamato uz to, ka viņš esot izrakstījis un nodevis
atbildētājai minētos vekseļus bez valūtas kā „draudzības vekseļus", un ka vekselus atbildētāja apsolījusi izpirkt, bet liegusies tos atdot viņam. Atbildētāja atzinusi, ka viņa saņēmusi
no prasītāja minetos draudzības vekseļus (t. i. bez valūtas),
ka viņa šos vekselus izpirkusi, bet pati iznīcinājusi. Apgabaltiesa apmierinājusi prasību daļā pār atbildētājas pienākumu
vekseļus atdot prasītājam, bet atraidījusi prasību daļā par
vc'kseļu summu piespriešanu kā priekšlaicīgu. Apgabaltiesas
spriedumu pārsūdzējuši abi parti. Tiesu palāta atraidījusi prasību visumā uz ta pamata, starp citu, ka ar lieciniekiem Izeru
T. un G. esot pierādīts, ka vekseli esot tikuši izpirkti un iznīcināti. Šāds Tiesu palātas konstatējums un viņas slēdzicns par
liecinieku liecību ticamību attiecas uz lietas faktisko pusi un
nav tāpēc pārbaudāms kasācijas kārtībā. Ar to atkrlt prasītāja paskaidrojumi kasācijas sūdzībā, kuros tas apstrīd Tiesu
palātas konstatējumu un slēdziena pareizību pēc būtības...
Istenībā, ar to vien, ka, pēc Tiesu palātas konstatējuma, „v i s i
runā esošie vekseli" tikuši iznlcināti, nebīitu izslēgts prasltāja
prasības rakstā izteiktais alternātlvais petītums prasīt atlīdzību
par zaudejumiem. Pēc CL 3540. p. kreditoram, pfasījuma dokumcnta izdošanas neiespējas gadījumā, jāpanāk dokumcnta
mortifikācija. Atbildētājas pienākums atdot vekseļus katrā
ziņā pastāv (CL 3732., 3538—3540. р., sk. arī Vekseļnol. 46.p.
2. teik.). Atbildētājai nebija pamata vekseļus iznīcināt; pietiktu, ja viņa izstrīpotu savus indosamentus (sal. Vckseļnol.
51. p. beigās), un tad vekselus atdotu prasīlājam. Konkrētā
gadījumā atbildētāja atzīst, ka dokumenti bijuši bez pretvēr-

Latvijas civīllikums

6ļQ

tības, tā tad formālais parādnieka (prasītāja šajā lietā) pienākums, d e p о n ē t veksela sumrau tiesā būtu atkritis. Tāpēc,
principā, nevarēja neatzīt atbildētājas pienākumu .atdot vekselus prasltājam; no šāda pienākuma atbildētāju varētu atsvabināt tikai pēc tam, kad atbildētāja būtu izpildījusi CL 3540. p.
noteikumus. Bet prasītājs tādā iormulējumā prasības petītumu
nav izteicis, nedz arl attiecīgi grozījis to (CPN 436. p.) un vispār nav aizrādījis uz CL 3540. p. neizpildīšanu. Ir pareizi, ka
prasītājs — principā — nav nodrošināts galīgi prct iespēju, ka
ve'kseli, kas netiktu atdoti viņam, bct paliktu atbildčtājas glabāšanā, tiktu laisti apgrozījumā, un ka prasītājam grūti būtu
aizstāvēties pret trešo personu celtām vekselprasībām pēc tam.
Bet, ja prasītājs apšaubītu visu vekseļu iznīcināšanas iaktu un
tā tad paredzētu tikko minēto icspēju, tad prasītājam, uz CPN
750. p. pamata, būtu bijusi tiesība un pienākums (pret sevi pašu)
picaicināt lietā atbildētājas bij. kasieri Izeru T. kā trešo personu un ar to panākt savu regresa prasījumu nodrošinājumu
ar šās personas mantu. Bet visus norādītos procesuālos līdzekļus prasitajs nav izlietojis, tāpēc viņam pašarn jācieš savas
nevērības sekas.
(1937. g". 28. maija spr. Nr. 43S, Frīillamla pr. I. pr. miltu rupii. a./s.
,.Fortiina".)

3561.
Savā 1932. g. 30. maija spriedumā apgabaltiesa picspriedusi Paulam Gr. no Latvijas bankas Ls 5734,— algu ar % un
izdevumiem. Šo spriedumu Tiesu palāta ar savu 1934. g.
25. a p r ī l a spriedumu atcēlusi, piespriežot Qr. no Latvijas
bankas Ls 5139,40. Uz prasītāja kasācījas sūdzību, Senāts ar
savu 1935. g. 30. jūlija spricdumu atcēlis Tiesu palātas spriedumu atraidītā dalā Ls 595,40 apmērā. Tiesu palātas 1934. g.
25. aprīla sprieduma izpildīšanai ticis Paulam Gr. 1934. g. 10.
augustā izdots izpildu raksts ar Nr. 7731. Visas tiesības pēc
Šā izpildu raksta Pauls Gr. cedējis un nodevis pilnā īpašumā
kādam Kārlim A. ar 1935. g. 16. augusta uzrakstu. Saskauā ar
Rīgas apgabaltiesas tiesu izpildītāja uzrakstu uz izpildu rak-
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sta, pēdējo 1935. g. 2. oktobrī vairāksollšanā nopirkusi Emīlija
A. Savā 1935. g. 23. s e p t e mb r a spriedumā Tiesu palāta
apstiprinājusi apgabaltiesas spriedumu. Saskaņā ar Latvijas
bankas 1935. g. 26. septembra un 14. oktobra lūgumiem, Tiesu
palāta ar saviem 1935. g. 7. un 21. oktobra lēmumiem nolēmusi
atļaut Latvijas bankai Paula Gr. prasībā Ls 7551,74 apmērā
ieskaitlt Latvijas bankas prasījumus pret Gr.:. a) summā
Ls 6485,50 pēc vckseliem, un b) summā Ls 875,53 pēc 2 izpildu
rakstiem NNr. 1466 un 252. Abus Tiesu palātas lēmumus Gr.
nav Senātam pārsūdzējis. Savā 1936. g. 30. jūlija lūgumā tagadējā sūdzētāja lūgusi Tiesu palātu izsniegt viņai izpildu rakstu par Ls 5139,40 ar % un Ls 454,50 lietas vešanas izdevumiem. Šo lūgumu Tiesu palāta ar savu 1936. g. 21. scptembra
lērnumu atstājusi bez ievērības. Sūdzētājas kasācijas sīīdzība
nepelna ievērību. Runā esošais izpildu raksts ar Nr. 7731 ticis
izdots pēc T i e s u p a l ā t a s 1934. g. 25. a p r ī 1 a s p r i с d u m a. Sakarā ar Senāta spriedumu, minētais Tiesu palātas
spriedums ticis atvietots ar jauno Tiesu palātas 1935. g. 23.
s e p t e m b r a s p r i e d u m u . A'r to minētais izpildu raksts
zaudejis savu spēku un jau toreiz bijis atvletojams ar jaunu,
cita satura, izpildu rakstu. Tāpēcšis pats izpildu raksts nevarēja 1935. g. 2. oktobrī pāriet, izsoles ceļā, uz sūdzētāju. TaČu izpildu raksts nav patstāvīgs, no saviem procesuāliem parnatiem atraisīts prasījuma dokuments, bet pastāv un krīt līdz
ar viņa pamatā esošo tiesas spriedumu. Neatkarīgi no tā, arī
pats 1935. g. 23. septcmbra spriedums, kā pareizi konstatē Tiesu palāta, atzīstams jau p.ar izpildītu, t. i. par dzēstu, ieskaita
(kompensācijas) ceļā ar Latvijas bankas pretprasījumiem saskaņā ar Tiesu palātas galīgiem 1935. g. 7. un 21. oktdbra lēmumiem. Saskaņā ar CL 3560. p. parādniekam tiesība prasīt
ieskaitu katrā laikā, kaut arī jau pēc tiesas sprieduma notikŠanas, sprieduma L'pildīšanas stadijā. Tagad, pēc tam, kad jau
1935. g. 23. septembra spriedumā prasītājam piespriestais prasljums ticis dzēsts ieskaita ceļā, nevar būt runas par ieprickšējā izpildu raksta atvietošanu ar jaunu. Taču, ja parādnieks
jau prasījis (izlietojis) ieskaitu, tad prasījums „pats par sevi
tiek dzēsts" (CL 3561. р.). Tāpēc sfidzētājas līigums atzīstarns
par acīmredzami nepamatotu. Cesionārs ncvar icgūt vairāk
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tiesību, nekā piederējušas cedentam (CL 3476. р.). Icskaitu,
summā Ls 6485,50, „parādnieks", Latvijas banka, bija „izlietojusi" (uz to bija atsaukusies) jau savā 1935. g. 26. scptcmbra
līīgumā, t. i. jau pirms 1935. g. 2. oktobra izsolcs, kurā sīīdzētāja nopirkusi izpildu rakstu. Tā tad sūdzētāja nopirkusi jau
dzēstu, t. i. vairs neeksistējošu prasījumu. Tā tad, saskaņā ar
CL 3480. р., Latvijas bankai tiesība celt, arī pret Kārli A. un
līdz ar to arī pret pašu sūdzētāju, visas uz ieskaita pamatotās
ierunas, kas Latvijas bankai piederējušas pret cedentu Qr., pilnīgi neatkarīgi no tā, vai cesija pamatojas uz darīj'uma, vai —
kā apgalvo sfidzētājs — uz likuma. īstenībā, prasījuma pirkums izsolē un uz pirkuraa izsolē pamata taisītais uzraksts nodibina nevis cesiju pēc hkuma, bct gan ccsiju pēc tiesiska darljuma, jo ar mantas pārdošami un nopirk.šanu izsolē notiek
darījums, kurā pārdevējs ir parādnieks (Kr. Scn. CKD spr.
94/81; 36/337) un nosolītājs ir ieguvējs (pircējs: sk. Sen. CKD
spr. 32/2340). Saskaņā ar CL 3964. p. pārdevumam izsolē ir
tādas pašas sekas, kā parastam pirkumam un pārdevumam
(sk. arl 3954., 3969. р.). Tā tad, parādniekam pieder pret nosolītāju (kā iepriekšējā kreditora sukcesoru) tās pašas ieskaita
tiesības, kas parādniekam piederēja pret iepriekšējo kreditoru.
Pčc CL 3474. p. agrākais krcditors (Pauls Gr.), ncraugoties
uz cesiju, vēl joprojām skaitās par tādu līdz tam laikam, kamer cesionārs, vismaz, nav parādnickain attiecīgi paziņojis par
cesiju. Sūdzētāja pat neapgalvo, ka viiļas tiešais tiesībdevējs
vai viņa pati būtu par notikušo cesiju pazii,iojusi Latvijas bankai. Izpildu raksta nolikšana izsolē un pēdējās izsludināšana
— saprotams — nevar atvietot CL 3474. p. paredzēto deminciāciju. Tfipat Latvijas bankai bija ticsība Paula Gr. prasījuinu samaksāt, tā tad arī dzēst ar ieskaitu (CL 3561., 3541. p.)
arī p ē c 1935. g. 16. augusta cesijas uzraksta un 1935. g. 2.
oktobra pirkšanas uzraksta. Aiz tiem pašiem iemeslicm Tiesu
palātas 1935. g. 7. un 21. oktobra lēmunii bija saistoši vispirms
pasam' Paulam Gr., bez tam — attiecībās starp sūdzetāju un
Latvijas banku, — arī sūdzētājai uii, proti, netikvien no matc- •
riāli-ticsiskā vicdokla. (t. i. pēc notcikumicm par cesiju), bet arī
no procesuālā viedokļa saskaņā ar CPN 1019. р., kas ir pie-
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mērojams netikai parta ūniversālsukcesoram, bet arī viņa
singulārsukcesoram (Kr. Sen. CKD 86/85; Sen. GKD 31/539).
(1937. g. 14. jūnija spr. Nr. 706, Grīnberga pr. 1. pr. Latvijas banku.)

3623.
Apgabaltiesa ir konstatējnsi, ka prasības pamats uii артеге esot pierādīts ar T. liecību un lietā iesniegto vekseli, bet
prasība csot noraidāma tādēļ, ka praslbai iestājies noilgums.
Sajā ziņā apgabaltiesa konstatē, ka samaksai termiņŠ iestājics
1926. g. 15. aprīlī, bet prasība iesniegta tikai 1936. g. 15. aprīlī;
pēc tiesas domām to vajadzējis icsniegt līdz 1936. g. 14. aprllim. Pretēji apgabaltiesas domām, pie noilguma aprēķināšanas
nav ņemama vērā samaksas termiņa diena, jo terminēto prasījumu noilguma teccjuma iesākumam vajadzīgs, lai termiņš
bīītu notecējis (CL 3623. р.). Та tad noilguma tecējums varēja
sākties tikai ar 1926. g. 16. aprīli. Tādūļ 1936. g. 15. aprīlī noilguma termiņš vēl nebija notecējis.
(1937. g. 15. jūn. spr. Nr. 783, Krapes pr. 1. pr. Purmali.)

3634.
Konstatējot, ka atbildētājs 1928. gadā atzinis savu parādu
prasītājai, Tiesu palāta uz šī konstatējuma, kā arī uz CL 3634.
panta pamata varēja atzīt noilguma tecēšanu par pārtrauktu,
pie kam, prctcji atbildētāja domām, atzīmējams, ka CL 3634.
pants neuzskaita izsmeloši visus gadījumus, kuvos butu saskatāma kreditora tiesības atzīšana, jo tas riinā par parādnicka
atzīšami „kaut kādā kārtā", bct tajā norādītie gadījumi, kuvos
atzīšana biitu saskatāma, uzdoti tikai kā picmēri (sk. arl piczlmi ar burtu „d" pie CL 3634. panta Bakovska izd. un paša sastādītāja piezīmi uz 1558. lp.). Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas spricduma motīvicm, konstatējusi, ka atbildētājs
1928. gadā atzinis nc tikai sava parāda kapitālu, bet arī prasītājas aprēķināto procentu apmēru un veidu, jo viī.iš vii.iaiu tizrādlto saldo, kas sastāvējis no kapitāla un proccntiem, pēc
Ticsu palātas atziiiunia, nebija apstrīdējis. Šis konstatējuins

Latvijas civīllikums

— 614 —

jau pats par sevi bija pietiekošs pamats tiesai atzīt par pierādltām prasītājas tieslbas uz procentiem, kādēl Tiesu palātai
nemaz nebija vajadzības atsaukties vēl arī uz CL 3412. pantu.
Ar to atkrīt atbildētāja aizrādījums kasācijas sūdzībā uz CL
3412. panta pārkāpšanu.
(1937. g. 50. jūl. spr. Nr. 859, a./s. „Agronoms*' pr. 1. pr. Rūtenu.)

3734.

Apgabaltiesa uz viņas spriedumā norādīto datu pamata
un aiz viņas paskaidrotiem iemcsliem ir konstatējusi, ka:
1) prasītāja ir atbildētājas skolas pārzine; 2) atbildētāja nolēmusi izdarīt skolas ē'kā nepieciešamos krāsošanas darbus un
izdevusi tos kādam amatniekam, kurš tomēr līgumā parcdzētā
laikā krāsošanas darbus nav izdarījis; 3) skolas padome lēmusi izdarīt skolas ēkā remontus un darbus izdevusi citam
amatniekam, kurš tos izdarījis, un prasītāja viņam par to samaksājusi. Šos apgabaltiesas konstatējumus atbildētāja savā
kasācijas sūdzībā neapstrīd. Pamatodamās uz šiefn konstatējumiem apgabaltiesa varēja nā'kt pie slēdziena, ka atbildētāja
„saņēmusi labumu" uii iedzīvojusies uz prasltājas rēķina, un ka
atbildētājai jāatlidzina prasītājas izdevumi. Prasītāja savā
iesīīdzības rakstā ir lfigusi atlldzināt viuai izdevumus par atbildētājas namā izdarītiem remontiem. Tā tad prāvnicku starpa pastāv strīdus par civīltiesībām un tādēļ, pretēji atbildētkjas
kasācijas sūdzibā izteiktām domām, šī lieta piekrīt civīltiesai
(CPN 1. р.). 'Par to, ka pagasta valde izdevusi skolas telpas
izbalsināt līmes krāsām, bct skolas padomc likusi krāsot trīs
reizes dārgākām eļļas krāsām un ka visa krāsa jau nodrupnsi,
kā arī par to, ka prasīt varētu tikai skolas padome un ka neesot pierādīta darbu nepieciešamība, atbildētāja runā pirmo
reizi tikai savā kasācijas sOdzībā, kādēļ šic jautājumi Scnātā
nav apspriežami. Apgabaltiesa, starp citu, gan ncpareizi atzinusi prasītājas rīcību par bezuzdevuma lietvcdību. Pēc CL
4423. p. starp lietvcdi un pārstāvamo riodibinās līgumam līdzīgas attiecības, kad kāds bez uzdevuma uzuemas vest citas
pcrsonas lietas, ja pārstāvamam nav bijusi izdcvlba izteikt sa-
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vu gribu, bet konkrētā gadījumā skolas ēkas remonta jautājumā atbildētāja jau bija izteikusi savu gribu. Tomēr šī apgabaltiesas motīvu nepareizība nevar noderēt par iemeslu vioas sprieduma atcelšanai, jo apgabaltiesa savu spriedumu pamatojusi arl uz netaisnas iedzīvošanās (CL 3734. р.).
(Sen. CKD. kopsēdes 1937. g. 20. maija/15. jūn. spr. Nr. 20, Jansona
pr. 1. pr. Veclaicenes pagasta pašv.)

3815.
Apgabaltiesa pati nav kvalificējusi partu Hguma juridisko
raksturu. Micrtiesnesis līgumu uzskatījis par vietikāršu depositum'u un, atsaucoties uz CL 3783. р., atzinis atbildētājam V.
tiesību neizdot vekseli prasītājam. Prasītājs savā apcllācijas
sūdzībā šādu līguma kvalifikāciju apstrīdējis, aizrādot, ka līgumu par depositum'u nevarot uzskatīt, jo konkrētā gadījumā
līgumā piedalījušās 3 personas, pie kam atbildētājam V., kā
3. personai, bijis jārīkojas abu kontrahentu (t. i. prasītāja un
atbildētāja T.) uzdevumā. Šādos lietas apstāklos apgabaltiesas
pienākums bija taisni pašai juridiski kvalificēt līgumu. Nedarot
to, apgabaltiesa nevarēja ieņemt lietā attiecīgo stāvokli. Istenībā, starp visiem 3 lietas dalībniekiem tika noslēgts sekvestrācijas līgums (CL 3815., 3816. р.), pēc kura divas personas starp viņām strīdū esošo lie'tu kopā iedod trcšai personai
kā fiduciāram (Treuhānder) ar uzlikumu, šo lietu izdot tam
pretendentam, kas, „uzveicot prāvu, iegūst vienīgo tiesību uz šo
lietu" (CL 3815. p. 2. teik. beigās). Konkrētā gadijumā, kā pretendenti uz strīdīi esošo vekseli uzstājās: no vienas puses
prasītājs, bet no otras puscs Т., kurprctim par „trcšo personu"
(fiduciāru) uzskatāms atbildētājs V. Sekvestrācijas līgums ticis noslēgts sakarā ar karteļa līgumu, ко prasītājs noslēdzis
ar T. konkurences novēršanai starp vioicm. Uz sekvestrācijas
līguma pamata, V. pienākums tad.nu bija vioam iedoto vekscli
izsniegt vai nu T. (proti, ja tiesa atzīs, ka tas kārtīgi izpildījis
kartela līgumu), vai prasītājam, ja tiesa atzīs, ka T. kartcļa
līgumti pārkāpis un tāpēc vioain jāmaksā līgumsods, nodrošināts ar minēto vekseli. Šādu pienākumu V. savukārt būtu va-
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rējis izpildīt tikai tad, ja viņam iesniegtu t i e s a s s p r i e d u m u, kurā jautājums tiktu noteikti izšķirts. Tagadējo prasību prasītājs tomēr cēlis tieši pret savu tiešo kontrahentu
karteļa līgumā, Т., u n r e i z ē a r t o j a u p r e t f i d u c i ā r u sekvestrācijas līgumā, V. Tā tad izrādās, ka prasītājs savā tagadējā prasībā, kuru tas vērsis arī p r e t f i ci u с i ā r u V., lūdzis tiesu atzīt, ka veksclis izsniedzams prasītājam jau p i r m s t a m, kad ticsa būtu izšķīrusi — prāvā
starp diviem kartela līguma kontrahentiem — ar seviški prejūdiciālu spriedurnu vii.iu strīdu par to, kam īsti vekseli pienāktos saļjemt no fiduciāra, V. Tādā kārtā, tagadējā prasība
prct V., katrā ziuā, ir celta priekšlaicīgi bez pamata un iemcsla.
Prasītājs pat ncapgalvo, ka V. rīcībā jau bīitu spēkā stājies
tiesas spriedums par to, ka taisni prasltājam būtu tiesība за
п е т ! minēto vekseli no fiduciāra, V., un ka fiduciārs V. bīītu
atteicies izpildīt t ā d u s p r i e d u m u , t. i. izsniegt vekseli
taisni prasītājam. Tāpēc apgabaltiesai nebija, tagadējās lietas
stāvoklī, nckāda likumīga pamata, tagadējo prasību apmierināt
attiecībā prct fiduciāru V. un vēl uzlikt viņam ticsāšanās izdevumus par labu prasītājam. Iesniegt vekseli tiesas depozitā
gan bija V. kā fiduciāra t i e s ī b a, kad katra no abām pusēm
atsevišķi pieprasīja vekseli sev, bct depozicija n e b i j a v i ц а
p i e n ā к u m s ; V. varēja mierīgi gaidīt, kamēr tiesa izškirs
strīdu starp minetiem 2 pretendcntiem par vekseli un viens no
viņicm, prasītājs vai Т., iesniegs viuam attiecīgo tiesas spriedumu.
(1937. g. 28. maija spr. Nr. 614, Latgales lauksaimnioku kooperātīva
pr. I. pr. Tesscli un A'izuli.)

3832.

Pretēji prasītāju paskaidrojuiniem vii,iu kasācijas sīidzībā,
Tiesu palāta pareizi nav ievērojusi prasītāju icbildurau, ka
prāvnieku \929. g. augustā noslēgtais pirkuma-pārdevuma IIgurns esot atzīstams par spēkā neesošu aiz tā iemesla, ka jau
1928. g. 28. maijā tiesu izpildītājs uz pārdotiem koku materiāliem bija uzlicfs arestu un šis arests Iīguma slēgšanas laikā
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vēl nebijis atcelts. Šo iebildumu prasītāji pamato uz CL 953.
un sek., 2921., 3832. (3. teik.) p. '• Prasītāju uzskats konkrētās
lietas apstākļos atzīstams par nepamatotu. Lietā nav strīda
par to, ka koku materiāli tika arestēti sakarā ar prasību, kura
bija celta pret kādu I e. (bet nevis pret atbildētāju). Bet ja
tas tā, tad prasītāju citētie likuma panti konkrētā gadījumā
vispār nav piemērojami. Likumā paredzētās apķīlāšanas sekas saista gan p a r ā d n i e k u , resp. mantas glabātāju, kuri
par mantas piesavināšanos atbild pēc Soda lik. noteikumiem
(OPN 722., 1164. р.). Bet šīs sekas neiestājas attiecībā uz
: r e š ā m personām, kas uz mantu pretendē saskaņā ar viaām piederošām tiesībām. Par šādu trešo personu šinī gadījumā atzīstams atbildētājs, jo viņš ncbija nedz parādnieks,
nedz glabātājs, bet gan — par ко lietā arī nav strīda — pārdoto
koku materiālu ī p a š n i e к s. Viņam CL 3832. panta noteikumi nav piemērojami, un viņam bija likumīga tiesība šos raateriālus pārdot prasītājiem, neskatoties uz to, ka tie bija arestēti
prct minēto Ie. celtā prasībā. Šī aresta dēl gan nevarēja notikt materiālu nodošana prasltājiem saskaņā ar CL 799., 3872.
р., t. i. vii;u netraucētā valdījumā, bet tam nav izškirošas nozīmes, jo tradicija. šādos apstāklos atvieto CPN 1234. pantā
paredzētā prasība, kura jāceļ mantas jauniem ieguvējiem, t. i.
konkrētā gadījumā — p r a s ī t ā j i e m. Šāds uzskats saskan
ar šinī jautājumā nodibināto tiesu praksi (sal. bij. Kr. Sen. Krim.
dep. 75/329, 75/582 un 3. („v") tezi pie CL 3834. p. Bukovska
izd.). Sava pretējā viedokla apstiprināšanai prasītāji nepareizi
atsaucas uz Kr. Sen. apv. sap. spr. 93/31 (kas runā par p а r ā d n i e k.a rīcību ar aprakstīto mantu) un uz Kr. Scn. OKD
79/56 (kam ar strīdū esošo jautājumu nav nekāda sakara).
Ja nu atbildetājam bija likumīgs pamats pārdot koku materiālus prasītājiem, tad arī atkrīt viņu atsaucc netikai uz CL
3832. р., bet arl uz tā paša likuma 953. un sek. un 2921. р., kuji
tāpat konkrētā gadījumā nav piemerojami. Ar to sabrūk visa
prasītāju argumcntācija, kura pamatota uz tezi, it kā partu noslēgtais līgums atzīstams par spēkā neesošu, no kādas tezes
prasītāji secina, a) ka, prctēji Tiesu palātas domām, risks
(sakarā ar koku materiālu sadegšanu) uz pircējiem neesot pārgājis, jo par riska pāreju uz CL 3863. p. pamata varētu būt runa
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tikai pastāvot spēkā esošam un derīgam llgumam, b) ka tādēl
Tiesu palāta nepareizi atraidījusi pamatprasību, jo prasītājiem
katrā ziņā esot tiesība atprasīt visu, ко viņi samaksājuši uz
spēkā neesoša līguma pamata, un c) ka tikpat nepareizi Tiesu
palāta apmicrinājusi pretprasību, uzliekot prasltājiem pienākumu samaksāt atbildētājam pirkuma cenas atlikumu uz šāda
neesošā. llguma pamata. Visi šie secinājumi atkrīt aiz augšā
aprādītiem apsvērumiem.
CL 3863. panta piemerošanu konkrētā gadījumā kasācijas
sūdzības iesniedzeji uzskata par nepareizu arī tādel, ka Šis
pants runājot par risku, t. i. kaitējumu, kas Iietai notiktu no
nenovēršamā gadījuma, kamēr šinī lietā prasītājiem esot tiesība praslt no atbildētāja zaudējumu atlīdzību netikai tādēļ, ka
pārdotie koku materiāli nodeguši 1930. g. 26. jūnijā, bet jau tādēl, ka uz koku matcriāliem dzelzceļu policija uzlikusi arestu
jau 1929. g. 14. a u g u s t ā, t. i. pēc divām dienām, skaitot no
materiālu ienākšanas uz prasītāju laukuma, un ka v ē I ā к
arestu uzlicis arī izmeklēšanas tiesnesis, ar ко prasītājicm pilnīgi tikušas nemtas tiesība un iespēja rīkoties ar mantu. Tas
pierādot, ka pārdotā mantā bijis svarīgs trīikūms, par kuru
atbildētājam jāatbildot uz CL 3243. p. pamata, ja arī viņš par
šo trīikumu nebīītu zinajis. Atzīmējams, ka Senāts savā pirmā
rīkojumā par CL 3215. un sek. p. piemērojamību šinī lietā nav
izteicies, bet Tiesu palātas atsauci uz 3215. p. atzinis par nepietiekošu tādēl, ka Tiesu palāta to nebija motīvējusi; Sakarā
ar prasītāju kasācijas sūdzībā šinī jautājumā izteiktiem paskaidrojumiem, jāatzīst par — principā — pareizu viņu uzskats,
ka par apslēptu trūkumu CL 3215. un sek. p. izpratnē var uzskatīt arī pārdotās mantas aprakstīšanu по kompetentas iestādes vai personas puses, ar ко mantas izlietošana no pārdevēja
puses tiek traucēta. Konkrētā gadījumā tomēr prasītāju atsauce uz minētiern likuma pantiem atkrlt tādēļ, ka tie katrā
ziņā piemērojami tikai tad, ja trūkumi pastāvēja jau līguma
slēgšanas laikā, bet nav radušies vēlāk (CL 3247. р.). Bct prasītāji š i n ī s a k a r ā nemaz nerunā par tiesu izpildītāja
p i r m s materiālu pārdošanas uzlikto arestu, bet tiķai — kā •
augšā aprādltš — par arestiem, kuri tikuši uzlikti 1929. g. 14.
a u g u s t ā u-n v ē 1 ā k, t. i. pēc 1929. g. 10. a u g u s t a līgu-
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ma noslēgšanas. Šai ziņā prasītāji nepamatoti aizrāda, ka šie
trūkumi būtu atzīstami par tādiem, kuri bijuši mantā jau pirms
pārdošanas, jo no pievienotās Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
II. iec. izmekl. tiesn. akts (uz kuru atsaucas paši prasītāji) redzams, ka koku materiāli tika aprakstīti 110 policijas un atsevišķo uzdevumu izpildītāja pie Rīgas apgabaltiesas, sakarā ar
lietu, kura tika ierosināta pret atbildētāju, pie kam šl lieta tika
i z b e i g t a nozicguma sastāva trūkuma dēļ. Šādos apstākļos jāatzīst, ka prasītāju uzrādītais trūkums nebūt nepiemita
pā'dotai mantai jau pirms tās pārdošanas, bet ka tas ir radies
tikai sakarā ar n e p a m a t o t u krimināllietas ierosināšanu
pret atbildētāju p ē с pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas.
Par šādu „trūkumu" atbildētājam, protams, nekādu atbildību
uzlikt nevar.
Neatkarīgi no sacitā, jāaizrāda, ka prasītāji konkrētā gadījumā cēluši z a u d ē j u m u atlīdzības prasību, kas izriet no
viņu iesūdzības. Neizškirot jautājumu, vai šādas prasības celšana konkrētā gadījumā bija pielaižama saskaņā ar CL 3257.
panta noteikumiem, jāatzīst, ka arī no prasītāju ieņemtā viedokla (pēc kura atbildētājam jāatlidzina prasītājiem cēlušieš
z a u d ē j u m i sakarā ar koku materiālu aprakstīšanu) pamatprasība pareizi atraidīta un pretprasība pareizi apmierinata.
Sen. CKD jau paskaidrojis (32/1759 un c), ka z a u d ē j u m u
atlīdzības apmierināšanas priekšnoteikums ir atbildētāja pielaistā vaina. Tiesu palāta tomēr pareizi atzinusi, ka nevis atbildētājs šinī gadījumā piclaidis neuzmanību, bet ka paši prasītāji rīkojušies nepareizi, necclot intervencijas prasību sakarā
ar t i c s u i z p i l d ī t ā j a koku materiāliem uzliktu arestu
(par kuru prasītāji, pēc viņu pašu paskaidrojumiem, dabfījuši
zināt jau ap 1929. g. 29. aug., t. i. drīz pēc līguma noslēgšanas).
Kā augšā aprādīts, taisni prasītāji bija leģitimēti celt šo prasību. Kas attiecas uz k r i m i n ā l l i e t ā uzliktiem arcstiem,
tad par tiem atbildētājs — kā tas arī jau aizrādīts — nekādā
ziņā atbildību nencs un šai ziņā nekāda atbildētāja vaina nav
konstatējama.
(1937. g. 27. maija spr. Nr. 545, Aronsona un Gurēviča pr. ]. pr.
Cīrnli.)
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N0 lietas apstākliem redzams, ka atbildētāja aizgādnis
1933. g. 25. janvārī icsniedzis Rīgas apgabaltiesai prasību, atzīt
par nederīgu partu starpā 1932. g. 27. oktobrī noslēgto pirkumapārdevuma līgumu attiecībā uz atbildētāja nekustamu īpašumu
tamdēl, ka atbildētājam līguma slēgšanas laikā trūkusi rīcības
spēja. 1935. g. 16. septembra tiesas sēdē toreizējā atbildētāja
(tagadējā prasītāja) prasību atzinusi, sakarā ar ко tiesa devusi
spriedumu. 1935. g. marta mēnesī partu starpā noticis izlīgums, saskanā ar kuru (tagadējai) prasītājai bija jānorēkinās
ar (tagadējo) atbildētāju, sākot ar 1935. g. 1. m а г t u par nama
ienākumiem un izdevumiem, pie kam prasītājai tika piešķirta
tiesība p a t и r ē t sev ienākumus no nama līdz 1935. g. procentu vietā par icguldīto pirkuma summu. Konkrētā lietā prasītāja aizrāda, ka atbildētājs pēc pirkuma līguma slēgšanas vēl
11 mēnešus (no 1932. g. 1. dec. līdz 1933. g. 1. nov.) Iietojis dzīvokli pārdotā namā, par ко prasītājai pienākoties Ls 30,— īres
naudas mēnesī, pēc tam dzīvoklis ticis atbrīvots, iepriekš to
neuztcicot, kamdēļ 110 atbildētāja pienākoties vēl Ls 30,— par
laiku līdz 1933. g. 1. dcccmbrim, tā tad kopā par 12 mēnešiem
Ls 360,—. Bez tam prasītājai pienākoties vēl Ls 140,— (Ls
20,— mēnesī) par nama pārvaldīšanu atbildētāja interesēs
laikā no 1935. g. 1. marta līdz 1. okt., kad nams uz izllguma pamata jau bijis atzīts par atbildētāja Ipašumu. Prasītāja tādēl
lūgusi picspriest viņai par labu 110 atbildētāja Ls 500 ar % un
tiesāšanas izdevumus.
Apgabaltiesa prasību atraidīj'usi.
Prasītājas kasācijas sīldzība ncpclna ievērību, cik tālu tā
attiecas uz pieprasīto īres naudu. Kasācijas sūdzlbas iesniedzēja atrod, ka šī nauda vir;ai pienākoties saskaoā ar partu izlīgumu, pēc kura prasītājai tiesība paturēt ienākumus по наша
līdz 1935. g. 1. martam. Tomēr apgabaltiesa — picvicnojoties
šai ziņā micrticsneša sprieduma motīviem, — atzinusi, ka
vārdu „paturēt" nevarot citādi izprast, kā attiecinot to tikai
uz tām summām, kādas prasītāja jau bijusi 110 nama ieņēmusi;
ja prasītāja pie izllguma domājusi vēl par kādu īres prasījumu
prct atbildētāju, tad par to bijis expressis vcrbis jāmin izlīgumā.
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Šāds apgabaltiesas atzinums, kas attiecas uz minētā izllguma satura iztulkošanu pēc būtības, nav kasācijas kārtībā
pārbaudāms (Sen. CKD spr. 24/124 u. с), аг ко atkrīt visi kasācijas sūdzības iesniedzējas paskaidrojumi, kuros viua apstrld
apgabaltiesas slēdziena pareizību.
Pārējā daļā kasācijas sūdzība pelna icvērību. Apgabaltiesa atzinusi, ka prasītāja šo prasību nevarēja celt kā negotiorum gestrix saskaņā ar CL 4423. un 4433. pantiem, jo atbildētāja raantas aizgādnis bija cēlis prasību par līguma atzīšanu
par nedcrīgu. Bet ja arī prasītāja namu būtu pārvaldījusi pretēji atbildētāja aizgādņa gribai, vai pat pretēji viņa aizlicgumam, tad tas vien neņemtu prasītājai tieslbu prasīt izdevumu
atmaksu, cik tālu pārstāvamais ar tiem būtu iedzīvojies jo interpretējot CL 4433. pantu citādi, rastos kollīzija ar CL 3734.
pafitā izteikto vispārējo principu, ka nevienam nav tiesības netaisni iedzīvoties otram par ļaunu un uz tā rēķina (sk. arī tczi
„a" pic CL 4433. panta Bukovska izd.). Apgabalticsa gan arī
atzinusi, ka neesot konstatējama iedzlvošanās atbildētāja pusē,
bet šo savu uzskatu apgabaltiesa nemaz nav motīvējusi. Apgabaltiesai šai ziņā bija jāapsver tas apstāklis, ka atbildētājs
nav apstrīdējis, ka prasītāja par atbildētāja nama pārvaldīšami
tiešārn izdevusi Ls 140, un sakarā ar šo faktu bija jāizšķir jautājums, vai šie prasītājas taisītie izdevumi bija vajadzīgi. Ja
tie bija vajadzīgi un tie tādēl arī atbildētājam būtu bijuši jānes,
ja viņš pats būtu namu pārvaldījis, tad nevarētu būt šaubu, ka
atbildētājs, ietaupot šo summu pateicotics prasītājas rīcībai, ar
to bOtu netaisni iedzlvojies uz prasītājas rēķina, kādēl pēdcjai
bīītu piešķirama tiesība prasīt iztērētas naudas summas
atmaksu.
(1937. g. 16. jfm. spr. Nr. 747,šēnfelds pr. ]. pr. Radzobu.)
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533.

Tiesu palāta atraidljusi prasību, ar kuru prasītāji lūdza atzit, 1) ka viņi ieguvuši īpašuma ticsības ieilguma celā uz
102/e ha zemes no viensētas „B", aiz tā iemesla, ka prasītāji neesot noteikti pierādījuši, cik ilgi un kādās robežās к a t r s no
viuiem valdījis un lietojis strīdus zemes gabalu, un 2) ka neesot
pierādīts vai prasītāji vispāri kaut ко maksājuši par strīdus
zcmes gabalu. Šāds Tiesu palātas motīvējums nav atzīstams
par pietiekošu. Konkrētā Iietā ncvis к a t r s no prasītājiem
bija lūdzis atzīt viņa īpašuma tiesibas uz noteiktu a t s e v i š к u zemes gabalu dabā, bet gan visi p r a s ī t ā j i bija lūguši
atzīt, ka viņiem kopā pieder ieilguma celā iegūtās īpašuma tiesības uz strīdus zemes gabalu. Tamdēl nebija seviškas nozlmes tam apstāklim, kādā apmērā un robežās katrs atsevišķi
по viņiem valdījis un lietojis stridus zemes gabalu. Ja ieilgums
jau bija notēcējis pirms 1933. g. 12. aprīļa likuma (Lkr. 33/88)
spēkā nākšanas, tad nav nozīmes tam apstāklim, ka prasītāji
nav maksājuši pirkuma cenu par strīdus zemes gabalu, jo lai
iegīītu ieilguma celā īpašuma tiesības pēc LCL 533. p. likumīgs tiesisks pamats (justus titulus) nav vajadzīgs. Vispāri
Tiesu palāta nav mēģinājusi noskaidrot, kādas konkrētā gadījumā ieilguma rekvizītes bija vajadzīgas. Tā kā LCL 533.,
557.—560. un 5621.—567. p. ir atcelti- 1933. gadā (Lkr. 33/88),
tad Tiesu palātai vajadzēja noskaidrot, kad sācies un kad beidzies icilguma tecējums. Minēto apstākļu noskaidrošana bija
nepieciešama tāpēc, lai varētu noteikt, kādi Iikuma noteikumi
jāpiemēro konkrētā lietā (sal. 1933. g. 12. aprīla lik. 3. un 4. р.),
un kādas icilguma rekvizītcs vajadzīgas. Tapat nav pamatots
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Tiesu palātas aizrādījums, ka nav iemesla pievienot šai lietai
agrāko Tiesu palātas lietu starp tiem pašiem prāvniekiem. Ja
prasītāji minēto lietu lūdza picvienot, lai pierādītu, ka viņi strīdus zemes gabalu valdījuši un lietojuši ieilguma laikā, tad, atrodot minētos faktus par nepierādītiem, Tiesu palātai nebija
dibināta iemesla noraidlt šādu prasītāju lūgumu.
(1937. g\ 30. jūl. spr. Nr. 913, Keiša un с pr. 1. pr. Keišu.)

558.
Saskauā'ar LCL 533. pantu rnierīga, bezstrīdīga un nepārtraukta īpašumtieslga valdīšana ir par pamatu īpašuma tiesību
iegūšanai ieilguma celā, ja valdīšana turpinājusies likuma paredzētā noilguma laikā. 'Pēc LCL 558. un 559. pantiem par strīdīgu valdīšana paliek tad, ja tiesā celtas prasības par mantu,
bet kā to paskaidro prof. Šeršeņevičs (Učebņik russk. gražd.
prava XI. izd. 1. sēj. lp. 318), šis likuma nosacījums saprotams
tai zioāj ka tikai prasības par īpašuma tiesībām pret vāldifāju
padara valdīšanu par strīdlgu. Izņēmumu no šī vispārīgā principa bij. Krievijas Senāta prakse pielaida attiecībā uz strīdiem
par nekustamiem īpašumiem, kas bija izņemti по tiesu iestāžu
kompetcnces un nodoti administrātīvo iestāžu izlemšanai, resp.
Zemes ierīcības iestāžu izlemšanai, kādā gadījumā strīdu celšana šādā iestādē arī padarlja valdīšanu par strīdīgu (Kr. Sen.
CKD 03/138 un arī Scn. CKD 28/87). Šai gadījumā, kā to konstatējusi Tiesu palāta, Centrālā zemes icrīcības komiteja
1924. g. 20. augustā, t. i. laikā, kad prasītāji jau bija uzsākuši
runā esošo zemes gabalu valdīšanu, taisījusi attiecībā uz šiem
zemes gabalicm lēmumu, apstiprinot Zilānu sādžas sadalīšanas*
projektu, kuru jau 1913. g. 16. novembrī bija apstiprinājusi Vitcbskas guberuas Daugavpils apriņķa zemes ierlcības komiteja.
Saskanā ar šo sādžas sadalīšanas projcktu par runā esošo zemes gabalu īpašnicku uzdots atbildētājs, kuram arī izdots lietai pievienotais plāris-dokuments, kas ievests zemes grāmatās
(sk. plānu-dokumentu 1. sēj. 31. lp.). Šai lictā tādē] izšķirams
jautājums, vai Zilānu sādžas sadalīšanas projekta apstiprināšana Centrāla zemes iericības komitejā, uzdodot par runā cso-
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šo zemes gabalu Ipašnieku atbildētāju, padarījusi prasītāju valdīšanu par strīdīgu LCL 558. un 559. pantu nozīmē. Šis jautājums izšķirams noraidoši, jo, pretēji atbildētāja pilnvarnieka
domām, 1911. gada 29. maija likums'nepiešķīra zemes ierīcības
iestādēm tiesības izšķirt arī strīdus par īpašmna tiesībām uz
zemēm. Šī likuma 18. pants noteicis kādus strīdus varēja izšķirt zemes ierīcības iestādēs, un starp šiem strīdiem strldi par
Ipašuma tieslbām taisni nav minēti (sk. arī 1. tezi pie zcmes
ierīcības nolikuma 18. panta Tjutrjumova izdevumā). Šai zi'oā
notcikumi par zemes ierīcību (Lkr. 24/157), kas atcēluši bij.
Krievijas likumu кор. X. sēj. III. daļu, principā neko nav grozljuši, bet sakarā ar tiem Senāts ir jau paskaidrojis (Sen. CKD
kops. 35/6), ka uz šo noteikumu 4. panta pamata tikai jautājumi,
kas pēc būtības saistīti ar zemes i e r I с ī b u, pēc zemes ierīcības lietas ierosināšanas izoemti no vispārīgo tiesu kompetences un nodoti izšķiršanai tikai apriņķu un Centrālās zemes
ierīcības komitejai, bet strīdi par Ipašuma tiesībām, kā to nosaka tninēto noteikumu 5. pants, no ticsu kompetences nav izoemti un nav nodoti izspriešanai šīm komitējām. Tā kā pēc
LCL 558. un 559. pantiem valdīšana par strldīgu paliek tad,
ja pret valdītāju tiesā celtā praslba par īpašuma tiesībām, vai
kad tāds strīds pacelts administrātīvā iestādē, kas bijusi kompetenta to izšldrt, im tā kā šai gadījumā strīds par īpašuma
tiesībām tiesā, nedz arī kompetentā administrātīvā iestādē ncbija pacelts, bet Centrālā zemes ierīcības komiteja rīkojusics
kā zemes ierīcības iestādc, kurai taisni nebijušas tiesības izšķirt strīdus par Ipašuma tiesībām, tad atzīstams par pareizu
Tiesu palātas viedoklis, ka Ccntrālās zemes icrīcības kom:tejas lēmumam šai gadījumā nav pieškirama nozlmc, jo tas, kā
' tas izrict по sacītā, nepadarīja prasītāju valdīšaiiu par strīdīgu.
Ar to atkrīt apcerējumi kasācijas sūdzībā, ar kuricin atbildētāja pilnvarnieks grib Centrālās zemes icrcības komitcjas
1924. g. 20. augusta lēmumam picškirt citu nozlmi lietā un
proti: it kā šis lēmums pārtraucis prasltāju 1921. g. icsāktā
ieilguma tccēšanu.
(1937. g. 29. aprlļa spr. Nr. 240, Kļaviņu pr. 1. pr. Egrānu.)
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684.
Apgabaltiesa, apsverot lietas apstāklus, konstatējusi, ka
prasītājs nenoliedz, ka prasītāja B. krāj-aizdevu sab-bā iemaksātā naudas summa pārgājusi s-bas kasē, ka atbildētāji, kā sabiedrības valdes locekļi, saņemot naudu s-bas vārdā un iemaksājot to s-bas kasē tālāk nosūtīšanai Latvijas bankai, rīkojušies savu pilnvarojumu robežās, jo sab-bas funkcijās ictilpusi
„tiesība uzņemties maksājumus uzdevumā un izdarīt naudas
pārvedumus", bet valdes uzdevumos ietilpstot arī naudas saņemšana un izmaksa. Uz šādu savu konstatējumu pamata apgabalticsa varēja nākt pie slēdziena, ka
atbildētāji personīgi neatbild tieši prasītājam un ka prasītājam ar zaudējuma prasību būtu jāgriežas prct pašu
s-bu, un ka viņam sava pretenzija bijusi jāpicteic sabiedrības konkursa valdē, ко prasltājs, kā to pats atzīst, nav
darījis. īstcnībā, prasītājs neaizrāda uz kādu noteiktu atbildētāja darbību vai bezdarbību, ar kuru viņi bīitu tieši nodarījuši
zaudējumus prasītājam; šajā ziņā arī Latgalcs apgabaltiesas
2. krim. no.d. 1935. g. 29. oktčbra spriedumā aizrāda, ka atbildētāji taisni nav piesavinājušies prasītāja naudu, kas ieplūdusi
jau tieši pašas sabiedrības kasē, t. i. pārgājusi pašas sabiedrības īpašumā, un runa varētu bīit tikai par sabiedrības naudas
(mantas) piesavināšanos, par ко tad atbildētājiem būtu jāatbild
tikai pēdējai. Ja kāds rīkojas atklāti, kā juridiskas personas
atticcīgs pilnvarots pārstāvis, tad trešās personas priekšā darījums skaitās par noslēgtu tieši ar pārstāvamo juridisko personu. Prasītājs nenorāda likumu, ka juridiskas personas pārstāvis bīitu trcšai personai it kā solidāri atbildīgs kopā ar juridisko personu; solidāra atbildība nav prezumējama. Tieša
praslba pret juridiskās personas pārstāvi par zaudējuma atlldzību būtu pielaižama tad, ja, prasības lietā ar jaridisko personu, tiesa bīītu atzinusi, ka juridiskā pcrsona atsevišķā konkrētā gadījumā nav atbildlga par sava pārstāvja rīcību kā nciegājušu viļja funkciju robežās, vai, piem., ka juridiska persona
nav varējusi novērst sava pārstāvja ļaimo nodarījumu (sk. LCL
687. p. 2. teik.; kr. Sen. CKD spr. 79/66 Guļšina 1.). Trūkstot
šādicrn priekšnoteikumicm, pārstāvis bīitu atbildīgs tikai pēc
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LCL 684. р., pie kam pašam prasltājam jau būtu jāpierāda šā
panta piemērojamības faktiskie pamati.
(1937. g. 14. jūn. spr. Nr. 700, Gabrana pr. 1. pr. Ločmejiem.)

1068
Mirušā Reinholda-Voldemāra P. atraitnc Tajisa P. iesniegusi apgabaltiesai sava vīra 1932. g. 30. jūnijā notāriālā kārtībā
taisīto testāmentu, kurā viņš novēlējis v.isu savu kustamu un
nekustamu mantu, tanī skaitā arī Latgalē atrodošās lauku mājas „V." m ū ž a v a l d ī š a n ā un l i c t o š a n ā s a v a i
s i e v a i T a j i s a i Р., bet pēc viņas nāves visu mantu,
izņemot
viņa
zinātnisko
bibliotēku
un
m i n ē t о „V." v e c s a i m n i e c ī b u , — novēlējis pilnīgā
fpašumā savicm diviem brāliem Alfrēdam-Aleksandram un
Jānim Eduardam P. līdzīgās dalās. Beidzot aūgšminētās „V."
mājas, kā arī savu zinātnisko bibliotēku nelaiķis P. novēlējis
Latvijas Oniversitātei. Pēdējā savā 1933. g. 12. aprīlī iesniegtā ziņojumā paziņojusi, ka viiia p i e ņ e m l e g ā t u , s a s t ā v о š u n о m i r. R. P. z i n ā t n i s к ā s b i b 1 i о t ё к а s,
b e t a t s a k ā s по v i ņ a i n o v ē l ē t ā l e g ā t a
sаs t ā v о š а по J a u n I a t g а 1 с s а р г i 0 ķ I В ē r z p i 1 s
pagastā
atrodošamies
lauku
mājām
„V."
a r z c m . gr. r e ģ. N r.—. Tā kā mirušā Reinholda P.
atraitne — Tajisa Р., atsaucoties uz CL 1819. р., aizrādījusi, ka
viņa kopā ar mirušo laulāto draugu bija padota mantas kopībai
(CL 79. p ) un ka viuas vīrs savā testcāmentā varējis rīkoties
tikai ar pusi по kopmantībā atrodošos kustamo mantu un starp
citu arī ar pusi по savas bibliotēkas, — un tā kā nclaiķa brāli
Alfrēds un Jānis Р., atsaucoties uz Latg. CL 1068. p. aizrādījuši, ka „V." mājas ir dzimtsīpasums un tamdēl ncvar tikt ar
testāmcntu novēlēts svešām pcrsonām, — apgabalticsa ar saviem 1935. g. 6. marta un 14. augusta lēmumiem uzaicinājusi
Tajisu Р., Alfrēdu un Jāni P. 2 nedēļu laikā paziņot tiesai, vai
viņi ccl strīdu pret mirušā Reinholda P. testāmcntu. Uz šo u z aicinājumu brāļi P. nekādu atbildi nav devuši, bet Tajisa P.
savā 193.5. g. 11. septembrī icsniegtā lūgumā pazinojusi ticsai,
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ka viņa neceļ strīdu pret mirušā laulātā drauga testāmcntu un
lūdz atzīt to par likumīgā spēkā gājušu. Apgabaltiesa ar savu
1935. g. 9. oktobfa lēmumu atzinusi šo testāmcntu par likumīgā
Spēkā gājūšu, uzsverot, ka Latvijas Ūniversitāte atteikusics no
novēlējuma nekustamas mantas „V." mājas, bct pieņēmusi novēlējumu zinātnisko bibliotēku. Ticsu palata atstājusi Tajisas
P. blakus sūdzību bez ievērības, atrodot, ka pēc sūdzētājas paziņojuma, ka viņa neceļot strldu par testāmcntu, — apgabaltiesai uz CPN 1583. p. pamata csot bijis jāpasludina runā esošais tcstāments par spēkā nākošu.
Sūdzētājas kasācijas sūdzība nepelna ievērlbas.
Prctēji sūdzētājas domām, konkrētā gadlj'umā nav piemērojams LCL 1068. p. Pēc šī likuma panta būtu jāiikojas, ja mir.
P. likumīgie mantinieki būtu cēluši strīdu pret viņa testāmcntti
(Kavēļins, očerk juridič. otnoš., vozņik. iz nasled. imusč.,
34. lp.), kas — kā augšā aizrādīts, konkrētā gadījumā nav noticis. Tādā kārtā „V." māju novēlējums Latvijas Ūnivcrsitātci
varētu palikt spēkā, ja viņa no tā nebūtu attcikusics. Sūdzētāja
nepareizi atrod, ka šādos apstāklos — kur legatāre, Latvijas
Ūniversitāte, no novēles — „V." mājām — attteikusies, — attiecībā uz šīm mājām csot atklājies mantojums pēc 1 i к u m a.
Šāds viedoklis nesaskan ar LCL, pēc kuru izpratnes legāts, no
kufa legātārs attcicies, nāk t e s t ā m с и t a m а и t i n i e к i с m par labu (sk. Vavins, Ž. M. J. 1914. g. Nr. 3, lp. 94;
kr. Sen. CKD spr. 09/40). Tādā kārtā, prctēji sudzētājas domām, mantošana pēc 1 i к u m a konkrētā gadījumā atklāties
nevar, un Tiesu palāta, atzīstot mir. P. testāmentu par spēkā
gājušu, nav likumu pārkāpusi. Arī pārējā dalā kasācijas sūdziba nepelna ievērības. Apstiprinot īnantiniekus apsardzlbas
kārtībā mantosanas tiesībās, kā arī atzlstot testāmentu par gājušu likumlgā spēkā, ticsa nemaz ncizšķir jautājumu par viena
vai otra prickšmeta piederlbu mantojuma masai vai mirušam
testātoram un viņa arī neapstiprina mantiniekus tiesībās uz
vienu vai otru testāmentā Spzīmētā vai mantojuma sarakstā
uzņemtu atscvišķu objektu, bet gan izšķif jautājumu par to, vai
mantiniekam, kas savas tiesības pieteicis, picder vispār šādas
tieslbas uz atstāto mantojumu pēc likuma vai pēc testāmenta
(sal. arī Sen. CKD spr. 1922. g. Nr. 103 Martinsona licta).
Tamdēl arī Tiesu palāta pareizi aizrādījusi, ka apgabaltiesai
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viņas lēmumā nebūt neesot bijis jānoteic, vai zināmā manta
ietilpst, vai ne, atstātā mantojumā un tfipat nebij jānoteic vai
mantojumā pēc tcstāmenta ietilpst visa kustama kopmanta vai
tikai ptise, kādi jautājumi tiesu varēja interesēt tikai attiecībā
uz mantojumu nodevas aprēķināšanu. Senāts atrod tamdēļ,
ka Tiesu palāta nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā minētos
likumus.
(1937. g. 30. apiiIa/27. maija spr. Nr. 262, Putniņa testām. I.)
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1. (1.).
Apgabaltiesa, atsaucoties uz Rīgas ostas valdes 1932. g.
12. jūlija rakstu Nr. 2458 un 1935. g. 30. septembra apliecību
Nr. 3202, kā arī uz mir. R. „dienesta gaitas aprakstu", konstatējusi, ka mir. R., kā Rīgas ostas valdcs sargs, ticis icskaitlts
XX. а 1 g a s к a t ē g о г i j ā. Šādu apgabaltiesas konstatējuma pareizību prasītāja neapstrīd, bet atrod tikai, ka atbildētāja csot izdevusi 2, vienu otrai pretimnmājošas, apliccības.
Pie tam prasītāja no savas puses tomēr atrod, ka mir. R. ticis
valsts budžctos ieskaitīts „ārštata — t. i. brīva līguma darbiniekos". Prasītājas kasācijas sūdzība ncpclna icvēiibu. Kā
pareizi aizrāda apgabaltiesa, taisni tas apstāklis, ka pilsonis
ieskaitits valsts amatu sarakstā paredzētā katēgorijā, pierāda,
ka tas skaitās valsts civīldienestā: sk. Valsts civīldienesta nolik.
(1935. g. izd.) 7. p. uii 2. piez. ar tās II. pielikumu, pēc kujra,
starp citu, visos rcsoros sargi ieskaitīti taisni XX. katēgorijā.
Tāpat, ja atbildētaja vedusi par mir. R. dienesta gaitas aprakstu, tad šis fakts vien jau pierāda, ka vitfš bijis par valsts civīldicncsta darbinicku un proti, kalpotāju (Valsts civīldienesta
nol. 19. p. ar piez. sakarā ar 1. р.). Bez tam, pretēji prasītājas
domāni, par.valsts civīliestāžu darbiniekicm skaitā.s netikvien
pastāvīgi (jeb štatā darbinieki), bct arī „papildu vai ārštata"
darbinicki (3. р.); pie tam, par papildu darbinickicm skaitāmi
stafp citu tie darbinieki, kas iecclti ārpusštata amatos vai kas
iei.icm štata amatus uz brīva līguma pamaīa, saskaņā ar 5. p. 1.
pkt. un 2. pkt. „c". (Citētic panti pēc būtības saskan ,ar Notcikiiniu par civīldienestu attiecīgicm pantiem: Lkr. 27/172). Tādā
kārtā apgabalticsa varēja uzskatīt mir. \i. par valsts civīliestādes, proti par Rlgas ostas valdcs (Fiiianču m-jas tesorā),
i
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darbinieku, kas ieskaitīts 7. p. 2. piez. IJ. piel. paredzētā valsts
civīldiencsta amatu saraksta XX. katēgorijā un par kuru Rīgas ostas valde veda 19. p. ar piez. parcdzēto ditnesta gaitas
aprakstu. Apgabaltiesa pie tam arī pareizi uzsver, ka pic minēta slčdziena csot jānāk neatkarīgi no tā, vai mir. R.. bfitu atzīstams par stata darbinieku, vai par ārštata darbinicku.
Istciiībā, pretēji prasītājas domām, arī nav pēc btītības pretrunas starp minēticm 2 lictās esošiem dokumcntiem. Šajā
zi'nā atbildetājas pilnvarnieks apgabaltiesas 19.36. g. 16. septcmbra sēdē noteikti paskaidrojis, ka ar pirmo dokumentu nemaz vēl nav notikusi mir. R. icskaitīšana Rfgas ostas valdcs
ārpusštata amatā, kas bOtu varējusinotikt vienīgi ar viņa piekrišanu, kas nctikvien tajā laikā, bet vispār nav tikusi dota. Tā
tad sakarā ar to, otrā dokumentā tad nu apliccināts, ka mir. R.
palicis štata darbinieks, kādā slāvoklī var bfit ari sargi, jo saskai,iā ar budžetu daži sargi varēj'uši biīt arī' štata darbinicki.
Šo atbildētajas paskaidrojumu pareizību prasītāja nav apstrīdējusi. Tāpēc apgabaltiesai bija pietiekošs parnats по vinas
minēticm konstatējumicm un slēdzieniem nākt pie gala slēdziena, ka tagadējīī prasības lieta par valsts darbinieka algas
(par virsstundām) izmaksu saskaņā ar CPN 1. p. vispār nepiekrīt civīltiesai un ka tāpēc lieta bija izbeidzama.
(1957. g. 28. maija spr. Nr. 596, Rcinausa m. m. pr. 1. pr. Finanču
m-jas jūrniecības dep-tn.)

102. (81.).
Pretēji atbildētāja paskaidrojumiem, apgabaltiesa ncbija
spiesta pievienot šai lietai blakus sīīdzības lietu par miertiesncša spriedumā piclaistas icpriekšējas izpildīšanas apturēšanu
tādčļ vien, ka atbildētājs blakus sīidzības lietā esot sīki paskaidrojis, kādu iemeslu dčl micrticsneša spricdums ir atcelams, jo konkrētā lietā atbildctājam, kuj'a pilnvarnicks ir uēniis
dalību tiesas sēdē, kad Iieta tika izspriesta pēc bīītības, netika
ņemta icspēja iztcikt savus icbildumus pret prasību mutiski.
Bīītu gan CPN 102. p. pārkāpums, ja tiesa nebūtu pretēji parta
Iūgumam, pievienojusi lietu, kurā atrastos tādi pierādījiimi, ки
н е т biltii nozīmc izspriežama lictā, un uz kufiem tas pats parts
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būtu atsaucics izspriežamā lietā. Turpretim, ja lietā, kuru kāds
no particm līidz pievicnot, atrodas tikai tā paša parta rakstiski
izteiktie apsvērumi par to, vai prasība ir pamatota, vai nē, tad
tiesa, lai iepazltos ar šiem rakstiskiem apsvērumiem, nav
spiesta lietu pie.vienot, jo partam ir iespēja savus icbildumus
un paskaidrojumus par vai pret prasību iztcikt arī mutiski.
(1937. g. Ū. jūn. spr. Nr. 690, Krauze prct 1. pr. Neivaldu.)

696. (596.).
Saskauā ar tiesu praksi, lēmums par prasības nodrošināšanu nav pārsūdzams kasacijas kārtlbā. Tas izskaidrojams ar
to, ka pēc šī lēmurņa notick ticsas spriedums pēc būtības, ar
kuru lietu galīgi izspricž (Kr. Sen. CKD 76/404 u. c ) . Turpretim' lietās par nākamās prasības nodrošināšanu var notikt tikai
Iēmums par nodrošināšanu, uii šis lēmums galīgi izbeidz šo
lictu. Tāpēc šajā lietā notikušais lēmums bija pārsīīdzams kasācijas kārtībā.
(Sen. CKD kopsēdes 1937. g. 20. maija spr. Nr. 21, Burvja un с 1.)

818. (713.).
Pretēji blakus sūdzības iesniedzēja domām, no CPN 818. p.
noteikuma (1935. g. red.), ka spriedums jāizgatavo vismaz
viena mēneša laikā, ncbūt neizriet, ka spriedums būtu uzskatāms par pasludinātu un kasācijas termiņš sāktu tecēt tikai pēc
viena mēncša по rezolūcijas pasludināšanas dienas. Par CPN
911. p. 1. pkt. minēto sprieduma pasludināšanas dicnu var būt
vienīgi CPN 819. p. parcdzētā diena, ко uz CPN 806. p. pamata
nosaka priekšsēdētājs. Ja spriedums šai laikā nav izgatavots,
tas dod tiesību prasīt kasācijas termii.ia atjaunošanu saskaņā ar
CPN 910. p. piezlmi un CPN 892. р., jo CPN 818. p. nosaka
vienīgi, ka spricdums jāizgatavo v i s m a z viena mēneša
laikā, no kā neizriet, ka CPN 806. un 819. p. paredzētai dienai
katrā zitiā jābūt pēc viena mēneša no rezolūcijas pasludināšanas, bet ja tiesa pašas noteiktu dienu sprieduma pasludināšanai gallgā veidā neievēro, tad ir jāpiemēro CPN 892. р., kurš
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tieši atsaucas uz CPN 806. p. Tā kā CPN 911. p. 1. pkt. paredzetā sprieduma pasliidināšanas diena bija notcikta uz 22. X.
36. g., bet lūgums par kasācijas termiņa atjaunošanu noraidīts
CPN 892. p. paredzētā 7 dienu termiņa neievērošanas dēl, tad
1937. g. 7. janvārī iesniegto kasācijas sīīdzību Tiesu palātas
prjckšsēdctājs varēja izsniegt atpakal kā iesiiiegtu pēc termiua.
(1937. g. 31. ang. spr. Nr. 825, Ronis pr. L pr. Biti im c.)

896. (783.).
Jesniegtā kasācijas sīidzībā atbildētājs lūdz atcelt apgabaltiesas spricdumu vienīgi tādēļ, ka apgabaltiesa nav nopratinājusi liec. D., ar kuru viņš varējis pierādīt, ka miertiesneša
1936. g. 22. aprīļa tiesas sēdes protokolā neesot ierakstīti daži
prasītājas paskaidrojumi, kuricm esot svarīga nozīme lictā.
Šis atbildētāja aizrādījums konkrētā gadījuinā nevar būt par
ieineslu apgabaltiesas sprieduma atcelšanai. Atbildētājs ir gan
iesniedzis miertiesnesim piezīmes pie 1936. g. 22. aprīļa protokola, bet miertiejincsis ar savu 1936. g. 30. aprīļa blakus lemumu atradis atbildētāja piezīmcs par ncpamatotām iin viņa Iūguinu par protokola papildināšami atraidījis. Ja atbildētājs,
neskatoties uz mierticsnesa atraidošo lēmumn, tomēr vēlējās
panākt niinētā protokola izlabošanu un papildināšanu, tad viиаш apellācijas sūdzībā vajadzēja pārsūdzēt arī īnicrtiesncša
1936. g. 30. apriļa blakus lēmumu. Šādu celu atbildētājs nav
gājis, bet pēdejā tiesas sēdē, apgabaltiesai lietu caurlūkojot
pec būtības, lūdzis nopratināt minēto liec. D„ lai pierādītu
micrticsneša 1936. g. 22. aprīļa sēdes protokola satura ncpareizību. Tādos apstākļos apgabalticsa varēja ncievērot atbildetāja lūguinu, jo mierticsneša 1936. g. 30. aprīl.a lēmunis, kas
nebija pārsOdzēts кора ar apellācijas sūdzību, bija stājies spēkā un nebija vairs rcvidējams no tiesas.
(1937. g. 28. apr./27. maija spr. Nr. 665, Arāja рх. 1. pr. Lablaiku.)

1018. (892.).
Nepamatots ir atbildetāja aizrādljums, ka prasības daļa par
uzturu pašai prasītājai bijusi jāatraida, kā priekšlaiclga, jo apga-
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balticsas 1934. g. 17. dccembra spriedums esot stājies spēkā
tikai 1936. g. 26 augustā, t. i. tad, kad Senāts noraidījis viņa
kasācijas sūdzību. Apgabaltiesa pareizi ir atzinusi, ka apgabaltiesas 1934. g. 17. decembra spriedums ir stājies spēkā ar to,
ka atbildētājs nebija iesnicdzis CPN paredzētā laikā apellācijas
sfidzību (OPN 1018. p. 1. pkts). Ja atbildētājs pēc tam iesniedz-a ārkārtēju apcllācijas sūdzību un Tiesu palāta uz atbildētāja
līiguma pat tika apturējusi sprieduma izpildīšanu, tad šiem apstākliem nav nozīraes, jo ārkārtējas apellācijas sūdzības iesniegšana un sprieduma izpildlšanas apturēšana nesatricina
spēkā gājušā sprieduma nozlmi (sal. likumdošanas motīvus pie
892. р.). Spēkā stājušās spricduma nozīmc nav tikai tā vien,
ka viņu var izpildīt, bet arī tā, ka tas ir saistošs prāvniekiem
un tiesai nevien formālā ziņā (CPN 1017.
8 p. un 1020. р.), bet
arī materiālā zii.iā (CPN 1019. un 1021. p. sal. CKD kops. 36/29).
(1937. g. 14. jun. spr. Nr. 690, Krauze pr. 1. pr. Ncivaldu.,

1102. (9671.).
Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības nodokļu dep-ta blakus
sūdzlbu par miertiesncša lēmumu, ar kuru noraidīts dcpartamenta līigums iecelt aizstāvi nezināmā prombūtnē csošā nodoklu parādnieka T. mantai, lai nodoklu departamentam būtu
iespēja bezstrīdus kārtībā piedzīt по Т. nodokļu parādu.
Nodoklu departamenta kasācijas sīīdzība nepelna ievērību.
Apgabaltiesa savā lēmumā aizrāda, a) ka CPN 1102. un
sek. panti, kuros ir runa par aizstāvju iecelšanu, izpildot tiesas
spriedumus pret atbildētājiem, kuvu dzlves vieta nav zināma,
ievietoti CPN II. grām. V. nodaļā, kuras virsraksts ir t i e s a s
s p r i e d u m a izpildīsana, b) ka tāpat minētās sadaļas trešās
nodaļas virsraksts un tās pašas nodaļas otrā nodalījuma virsraksts nepārprotami norāda, ka CPN 1102. un sek. panti piemērojami tikai izpildot t i e s a s s p r i e d u m u s, c) ka
šiem noteikumiem ir. s p e c i ā l a likuma raksturs, d) ka
ievērojot šo noteikumu skaidro tekstu, nav pamata picmērot
šinī gadljumā CPN 11. pantu, un e) ka tādēļ tiesa nevar iecelt
aizstāvjus nodoklu dep-tam piekritīgās lietās, kurās dcp-ts
piedzen nodokļus, pamatojoties uz notcikumiem par nodokļu
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un neapstrīdamu naudas summu piedzīšanu. Šāds apgabaltiesas motīvējuins atzīstams par pilnīgi pareizu un saskanošu ar
CPN 1102. un sek. p. tekstu un izpratni, un to neatspēko nodokļu dep-ta kasācijas sūdzībā izteiktie apsvērumi. Apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka, ievērojot minēto likumu skaidro saturu, nav pamata konkrētā jautājumā piemērot CPN 11. pantu.
Tas vien, ka saskauā ar nodokļu nolik. 1. piel. 1. pantu (1933. g.
11. jffl. lik. red. — Lkr. 178) CL 1444. p. piez., 3945. р., 3947. р.
2. pkt. un 3949. p. valsts parādnieka nekustamas mantas p ā г d o š a n a notiek saskaņā ar'civīlprocesa nolikuma noteikumiem, vēl nepierāda nodokļu dep-ta aizstāvētā uzskata pareizību. Uz nodoklu nolik. 1. piel. 10. panta pamata izdotā instrukcija valsts nodokļu piedzinējiem (V. V. 1932. g. Nr. 217),
uz kuru atsaucas nodokļu dep-ts — šo uzskatu neapstiprina.
Sīs instrukcijas 9. pantā izsmcloši uzskaitlti tie civīlprocesa
nolik. panti, kuri piemērojami arestējot nodokļu parādnieka
kustamu ma'ntu. Starp šiem likuma pantiem CPN 1102. uii sek.
panti n a v minēti, kas pierāda, ka ar nodokļu nolik. 1. pielikumu nav domats minētos CPN noteikumus attiecināt uz nodokļu dep-ta piekrītīgām lietām, kurās nodokļu dep-ts piedzen
nodokjus, pamatojoties uz nodoklu nolik. 1. pielikumu. Ja arī
atzītu par pareizu nodokļu dep-ta aizrādījumu, ka saskaņā ar
CPN noteikumi par aizstāvja iecelšanu piemērojami šinī likumā tieši paredzētos gadīj'umos, kad nav izpildāms t i e s a s
spriedums, tad arī šis apstāklis neizšķirtu jautājumu dep-tam
par lab'u, jo sakara ar vispārīgo principu šādi i z ' ņ ē m u m a
noteikumi nekad nebīītu iztulkojami paplašinoši. Ievērojot sacīto, jāatzlst par pareizu apgabaltiesas slēdziens, ka tikai likumdošanas kārtībā ir icspējams novērst trOkumu, kad pastāv
neiespēja piedzīt nodokļu parādus no pcrsonas, kuras dzīves
vieta nav zināma.
(1937. g. 16. jūn. spr. Nr. 773, Teitelbauma 1.)
1196. (1051.).
Apgabaltiesa ar savu 1935. g. 9. janvāra lēmumu noraidījusi Alfrēda T. līigumu atzīt vioam tiesību paturet runā esošo
immobili un piešķīrusi to Latvijas Hipotcku bankai. Uz T. bla-
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kus sūdzību, Tiesu palāta ar savu 1936. g. 20. janvāra lēmumu
atcēlusi apgabaltiesas lēmumu uz tā pamata, ka 1) saskaņā
ar Senata norādījumu šai lictā 1935. g. 30. septembrī notikušā
spricdumā, paturēšanas ticsību atzīšanai T. nebūtu šķēršlu, ja
vien lietā tiktu pierādīts, ka hipotēkāri, kas piedziņas vērsuši
uz T. ideālo dalu immobilī, piekrituši iramobiļa pieškiršanai viņam, un 2) ka T. taisni tikko minētos apstākļus pierādījis un,
proti, ka vipš sedzis abu hipotēkāru, t. i. Latvijas hipotēku
bankas un Vispārējās apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījunios prasījumus, iin ka tāpēc T. izpildījis visus priekšnoteikumiis, kurus Senāts atzinis immobiļa paturēšanas tiesību
atzīšanai viuam, 3) ka T. cesijas ccļā ieguvis по Latvijas koku
akciju sabiedrības tiesu hipotēku, ar kuru apgrūtināta līdzīpašnicka Jāņa L. ideālā dala immobilī. Visi minētie Tiesu palātas
konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāmi kasācijas kārtībā. T. arī p ē с pirmās nenotikušās
izsoles bija tiesība apmicrināt krcditorus piedzinējus (Scn. CKD
34/1881). T. savu lūgumu, atzīt viņam paturēšanas tiesības,
uzturējis arī vēl pec Latvijas hipotēku bankas un Vispārējās
apdrošināšanas sabiedrības prasījumu apmierināšanas. Tā tad
T. nebija vairs parādnieks tajā laikā, kad Tiesu palāta, atcclot Apgabaltiesas lēmumu, atzinusi, ka nav vairs šķēršlu
paturēšanas liesību atzīšanai viuam. Tā tad, tam apstāklim,
ka 1934. gadā, kad T. iesniedzis savu lūgumu (atzlt viņam paturēšanas tiesības), parāds Latvijas hipotēku bankai vēl pastāvējis, nav izškivošas nozīmes, jo 1936. gadā šis stāvoklis
taisni bija grozījies, kā to konstatējusi Tiesu palāta, sckojot
Senāta šajā lietā dotiem aizrādījumicm. Sūdzētāji apstrīd T.
tiesību paturēt sev runā esošo immobili, un, proti, uz tā pamata,
ka p a r ā d n i с к а m nccsot tiesības piedalltics izsolē pēc
CL 3953. p. im CPN 1196. p. Bct, vispirms, T. izsolē vispār
nebija piedalījies. Otrkārt, OPN 1196. p. aizliedz picdalīties
izsolē tikai parādniekam kā tādam, b c t n c v i s p ā r d o d a m ā i m m o b i l a l ī d z ī p a š n i c k a m ; tā arī jāsaprot
CL 3953. p. Sūdzetāji pat neapgalvo, ka immobilis būtu ticis
nolikts izsolē T. parādu dēļ, un ka taisni pret viņu būtu versta
kāda piedziņa. Kā redzams no CPN 1051. (tagad 1196.) p. motīviem, tajā paredzētais aizliegums parādniekam piedalfties izsolē, ncmaz ncattiecas uz pārdodamā immobila lldzīpašnicku.
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kas pats nav parādnieks. Motīvos tieši uzsvērts, ka aizlieguma mērķis bijis novērst iespēju pašam parādniekam iegūt pārdodamo immobili, jo tas aizkavētu sekmīgu pārdevumu, bet
esot netaisnīgi aizliegumu attiecināt uz kopējā nedalītā immobila pārdošanu, kad ir vairāki īpašnieki (Suģ. ustavi 20. novembrī 1864. g. съ изложешемъ разсужденш 2. izd. 1. sēj.
CUB, 1867. g. 492. lp.). Tam apstāklirn, ka CL 3965. p. ticis
1924. g. atcelts, riav izšķirošas nozīmcs, jo 3965. p. runāja par
p a r ā d n i e k a m vai tā roantiniekarapiederējušo „Einlosungsrecht", uz ко nedz Tiesu palāta, nedz T. ncmaz neatsaucas.
Kas attiecas uz tiesu liipotēku par Ls 1000,—, tad tam apstāklim, vai to būtu ieguvis T. vai nē, nav nekādas nozīmes, jo kā
pareizi paskaidrojis T. pilnvarnieks Tiesu palātas 1936. g. 20.
janvāra sēdē, pat, ja arī pats T. nebūtu kāda no sūdzētājiem
kreditors, viņam tomēr kā līdzīpašniekam palick vēl tiesība
paturēt sev immobili. Neatkarigi no tā, sūdzētāji nenoliedz
ncdz minētās tiesu hipotēkas, nedz paša cesijas akta esamību;
ja sīīdzētāji tomēr apstrīdētu ccsijas spēku kā tādu, tad sūdzētājiem btltu bijusi par to jācel attiecīga prasība tiesā.
Aiz aprādītiem icmesliem Senāts atrod, ka Tiesu palāta
nav pārkāpusi likumu, kādēļ sildzētāju kasācijas sūdzība atraidāma.
(1937. g. 17. marta/28. apr. spr. Nr. 202, Lukasu un Trijeca 1.)

1234. (1092.).
Apgabaltiesa neapšauba, ka parādniekarn, atbildētājam Miķclim L., nckādu mantu nav un ka aprakstītās mantas viuam
tiepicder. Apgabaltiesa tomer atraidījusi prasītāja intervcncijas praslbu, nākot pie sledzicna, ka prasītājiem bijis jāpierāda, kādā vcidā viņi ieguvuši īpašuma tiesības uz aprakstīto
mantu, Lin ka šādus pierādījumus prasītāji ticesot iesnieguši.
Apgabaltiesa tomēr nav noskaidrojusi jautāj"umu, vai aprakstltā
manta, kura atrodas prasītāj'u rentētās „K." mājās, aprakstīšanas laikā neatradās prasītāju faktiskā valdījtimā. Šim ap J
stāklim var bfit nozīme lictā, jo Sen. CKD jau paskaidrojis .
(221227, 34/437), ka gadījumā, ja aprakstītā rnanta atrodas' intervcnienta faktiskā valdijumā, piedzinējam jāpierāda, ka ares-
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tētā manta piedcr parādniekam. Ja nii konkrčtā gadījuniā nav
šaubu par to, ka šī manta p a r ā d n i e k a m nepieder, tad
mantas atrašanos prasītāju faktiskā valdījumā pašu par sevi
varētu uzskatīt par pietiekošu pamatu atzīt aprakstītās rnantas par piedcrošām prasītājiem. Nemaz neapspriežot jautājumu, vai šīs mantas atradušās prasītāju faktiskā valdījumā,
apgabalticsa pielaidusi motīvēšanas nepilnību.
(1937. g. 31. aug. spr. Nr. 935, šlakānu pr. 1. pr. Liepiņiein.)

1294. (1872.).
1935. g. 6. jūlijā trešā publiskā izsolē pārdots Arona Š. nckustamais īpašums. Kā vienīgā solītāja šajā izsolē piedalījusies Pirmā Rīgas savstarplgā kreditbiedrība, kas nosolījusi šo
īpašumu par Ls 58.000,— b e z ī p a š u m u a p g r ū t i n o š ā
и о m a s l ī g u m a . Par izsoli sūdzības apgabaltiesai bija iesnicguši Izaks Nu., kuram kopā ar kādu Izaku С 1933. g. 7.
aprffi bijušas apstiprinātas lietiskas tiesības uz īpašumu uz jau
minētā nomas līguma pamata, immobiļa īpašnieks Arons Š. un
Na. Kā iemeslu izsoles atzīšanai par spēkā necsošu visi trīs
sfidzības iesniedzēji bija uzdcvuši apstākli, ka divi no viņiem:
Nu. iin Na. nav pielaisti izsolē kā solltāji. Apgabalticsa ar savu 1935. g. 21./28. augusta lēmumu atstājusi visas trīs sfidzības
bez ievērības. Šis apgabaltiesas lēmums nav pārsiīdzēts. jo
divi sūdzētāji: Nu. un Š. sava.s iesnicgtās pārsūdzības bija atsaukuši, bct Na., kā nosolītājas Pirmās Rīgas savstarpīgās
kreditbiedrības cesionārs, icsniedzis lūgumu apstiprināt Ipašumu uz viņa vārdu. 1935. g. 16. oktobrī apgabaltiesa apstiprinājusi īpašumu Vilhclmam Na. Vēlāk V. Na. iesniedzis apgabaltiesai lūgumu taisīt papildu lēmumu par jau minētā nomas
līguma dzēšanu, aizrādot, ka cedcnte, Pirmā Rīgas savstarpīgā
krcditbicdrība, nosolījusi ipašumu izsolē bez ininētā apgriitinājuma un līīgusi apgabaltiesu to dzēst. Apgabaltiesa šo lfigumu atstājusi bez ievērības aiz tā iemesla, ka saskaņā ar CPN
1294. pantu, līīgumi par izsolcs noturēšanu, paturot vai dzešot
apgrOtinājumu, bija' iesnicdzami pirms izsolcs dienas, šajā gadījumā, turpretim, tāds lūgums ienācis tikai pašā izsoles dicnā.
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Ticsu palāta atstājusi bez ievērības par apgabalticsas lēnuimu
V. Na. iesniegto pārsīīdzību. Tiesu palāta savā lēmumā pamatojas uz to, ka nekustainā manta bijusi nolikta pārdošanai
izsolē parastā kartībā, bet nevis OPN 1294. panta kārtībā, jo,
pēc viflas atzinuma, līīgimis par dubultās izsolcs ņoturēšanu
pirms izsoles dienas ncbijis iesniegts, bct tas fakts, ka tiesu
izpildītājs nosolītājas picteikumu par īpaŠuma iegūšanu bez apgrūtinājuma ierakstījis izsoles lapā, nevarot izlabot piclaisto
kļūdu, jo izdarlt tādu pietcikumu vajadzējis pirms izsolcs dienas. Kasācijas siidziba pclna icvērību. Kā to konstatējusi
Tiesu palata, tiesu izpildītājs izsolcs lapā ierakstījis nosolītājas
pieteikumu par īpašuma iegūšanu bcz apgrīītinājuma. Tā tad
īpašums laists pārdošanā un nosolīts iaisni bez apgrīītinājuma.
Ja tiesu izpildītājs šajā ziuā bīītu pielaidis kādas neparcizības,
tad šis apstāklis varētu būt par pamatu sūdzības iesniegšanai
CPN 1342. p. paredzētā kārtībā un termiņā. Bet šī icmesla
dēļ neviena sūdzība par izsoli nebija iesniegta. Kā jau aizrādīts, sūdzības bijušas iesniegtas aiz pavisam cita icmesla, un
pie tam arī по personas, kuras labā apgrīītinājums ierakstīts
zemes grāmatās, un arī no immobila īpašnieka, t. i. no pcrsonām, kuru intereses apgrīītinājuma dzēšana varēja skart visvairāk. Ja vinas nebija iesniegušas sūdzības par tiesu izpildītāja pielaisto nepareizību, ja vispārīgi par kādu nepareizību
šajā ziņā neviena sīidzība nebija ienākusi, tad tiesa nevarēja
pati no sevis ierosināt un apspriest jautājumu par to, vai pieteikums par immobila iegīīšaiiu bez apgrīltinājuma izdarīts likumā parcdzētā tcrmioā. Ja šajā zinā, noturot izsoli, arī būtu
pielaista nepareizība, tad tā, varbūt, varētu būt par iemcslu
izsoles atzīšanai par spēkā neesošu pec CPN 1324. panta, ja
par to bīitu iesniegta likumā paredzētā sūdzība, bet tā nevar
būt par iemeslu immobiļa apstiprināšanai uz ieguvēja vārdu bez
apgrūtinājuma dzēšanas, ja viflš pielaists izsolē ar pieteikumu,
ka iegūs īpašumu bez apgrīitinājuma, un īpašumu nosolījis bez
apgrīitinājuma. Nenemot vērā šādus lietas apstāklus, Tiesu
palāta pielaidusi motīvu nepilnību.
(1937. g. 29. apr. spr. Nr. 232, šugala L)
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1262. (1117.).
Kasācijas sūdzības iesniedzēja atrod 1935. g. 27. aprīlī noturēto otro izsoli par atccļamu sekošu iemeslu deļ. Tiesu izpildītājs esot neparcizi noteicis pārdodamās nckustamās mantas vērtību Ls 155.200,— apmērā, jo kreditore-piedzinēja (Rīgas
hipotēku b-ba) pārdodamās nekustamās mantas vērtību noteikusi Ls 206.500,— apmērā. Šī summa esot uzskatāma par
parcizu pārdodamās nekustamās mantas novērtējitrau, no kura
esot aprēķināma CPN 1299. p. paredzētā drošības nauda. Tā
kā pareizāis novērtējums bijis Ls 206.500,— apmērā, tad tiesu
izpildītājs esot rīkojies neparcizi: 1) pielaižot K. ņemt dalību
izsolē tikai ar Ls 15.520,— lielu drošības naudu, jo īstcnībā K.
saskaņā ar CPN 1299. p. bijis jāiemaksfi Ls 20.650,— (10% no
Ls 206.500,—) liela droslbas nauda; un 2) pieprasot по Н.
drošlbas naudas iemaksu skaidrā naudā, lai gan pic nekustamas mantas novērtējurna Ls 206.500,— apmērā M. piecterošie
hipotēkāriskic prasīj'umi pārsnieguši nodrošināj'uma apmēru tin
pic tam prioritāti baudošie parādl bijuši zemāki nckā nckustamās niantas novčrtējums par sunimu, kas nav mazāka par prasāmo nodrošinājumu (CPN 1301. p. 3. pkts). Nav parcizs sūdzētājas vicdoklis, ka konkrētā gadījumā par pareizo nckustamas niantas novērtējumu pārdošanai publiskā izsolē biitu atzīstama tā summa, kuļ'u Rīgas liipotēku b-ba uzrādījusi pārdošanas priekšlikumā (stat. § 85, 11. d.), jo pēc tagad spēkā
esošiem CPN noteikumiem krcditora-picdzinēja noteiktam novērtēj'umam vairs nav nekādas nozīmes. Saskaņā ar 1933. g.
OPN notcikumu grozījumicm (Lkr. 182) ir pārgrozlta publiskā
izsolē pārdodamās nekustamās mantas novērtēšaiias proccdūra. Līdz šo pārgrozījumu spēkā nākšanai tiz CPN 1262. p.
(agrākā rcd.) kreditors-piedzincjs noteica pārdodamās nekustamās mantas vērtību (ccnu) un šo krcditora noteikto vērtību
nekustamas mantas Ipašnicks (parādnieks) vareja apstrīdēt
CPN 1263. p. (āgrākā red.) parcdzētā kārtībā, iin tad sekoja
nekustamas mantas novērtējums saskayā ar CPN 1267.—1272.
p. (agrākā rcd.) noteikimiiem. Pec 1933. g. novcllas kreditorapiedzinēja novērtējums un izlīgums (CPN 1267. p. agrākā red.)
starp parādnieku (пек. mantas Tpašnieku) un kreditoru-piedzinēj'u par pārdpdamas пек. mantas vērtību ir atmests, ни par
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pārdodamās nekust. mantas vērtību ir atzīstarns nekustamas
mantas novērtējums nodokļa ņemšanai valstij un vietējām pašvaldības iestādēra par labu. Šo novērtējumu var apstrīdēt
parādnieks CPN 1263. p. parcdzētā kārtībā un tad tiek izdarīts
nek. niantas novērtējums OPN 1264. un sek. pantos paredzētā
kārtībā. No sacītā izriet, ka kreditora-piedzinēja novērtējumam (cenai) pēc tagad spekā esošiem CPN noteikumiem vairs
nav nozīmes un kreditoram-piedzinējam ir vienīgi tiesība piedalīties, kompetentai icstādei 1264.—1271. p. paredzēto novērtejumu izdarot, un pārsūdzēt novērtējumu (CPN 1267., 1268. р.).
Konkrētā gadījumā tiesu izpildītājs ir tieši rīkojies saskaņā
ar CPN 1262. р.: pieprasījis ziņas par pārdodamās nek. mantas
novērtējumu nodokļa nemšanai valstij un vietējām pašvaldības
iestādēm par labu, un nodokļu inspektors ir paziņojis, ka pārdodamā nek. maiita novērtēta Ls 155.200,—. Šo novērtējumu
parādnieks CPN 1263. p. kārtībā nav apstrīdejis, kādēļ atzīstama par pareizu tā p ā r d o d a m ā s n e k . m a n t a s n o v ē r t ē j u m a s u m m а, по kuras iesākta solīšana, ja prioritāti baudoša prasījumu summa nav lielāka, tā tad summa, по
kuras ņcmama 10% Iiela drošības nauda (CPN 1299. p.) ir
Ls 155.200,—. Aizrādījums uz Rīgas hipotēku b-bas statūtu
§ 85. notcikumu, ka biedrībai jāuzdod arī nekustamās mantas
vertība, nckādā zii,iā ncatspēko tikko aprādītos apsvērumus, jo
Hipotēku biedrības statūti neparedz, ka tā vērtība, ко uzdod
biedrība pārdošanas priekslikumā biltu uzskatāma par to novertējumu, по kura sākama izsole un по kura aprēķināma drošības nauda. Hipotēku bicdrības intereses nodrošina vljtas
statīītu § 89 noteikumi, kur aizrādīts, ka izsole var sākties ne
по zcmākās, bet tikai по tās summas, kura sastādās по b-bas
kopprasības (kapitāls, procenti, soda nanda u. t. t.) un citāni
prasībām, knras bauda prioritāti pirms hipotckn b-bas kopprasības. Šie noteikumi konkretā gadījumā ir icvēroti, jo Hipotēkn b-bas prasljnmu kopsnmma bija Ls 192.613,85, un pie
šīs sumraas ir pieškaitīti vēl citi prioritāti baudošie prasījnmi
un otra izsolc pareizi iesākta по snmmas Ls 201.561,78 (Hip.
b-bas statūtn § 89). Ja nu, kā jau aizrādīts, pareizais nekustamas mantas novcrtējums pārdošanai Izsolē bija Ls 155.200,—,
tad ticsu izpildītājs, pieprasfdains по К. drosības nandu tikai Ls
15.520,— apmērā, ir rīkojies pilnīgi pareizi (CPN 1299. р.), пи
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tāpat pareizi ir rīkojies tiesu izpildītājs, pieprasot no R. H.
drošības naudas iemaksu skaidrā naudā, jo pareiza novērtējuma summa Ls 155.200,— nesedza pat Hipotēku biedribas
un- citu prioritāti baudošo prasījumu kopsummu (OPN 1301. p.
3. pkts). Ja šajā lietā Vald. Vēstnesī ievietotā sludinājumā bija
norādīts nepareizs pārdodamās nek. mantas novertējums (Ls
155.200,— vietā bija norādlts Ls 206.500,—) un sludinājumā nebija ievietoti nosacījumi, uz kuriem Hipotēku b-ba ir ar mieru
pārvest hipotēkārisko parādu uz jauno nek. mantas ieguvēju
(statūtu 88. §), tad šie trūkumi vien nevar būt par iemeslu izsoles atzīšanai par spēkā neesošu, jo datus par pareizo novērtējumu, kā arī attiecīgos Hipotēku b-bas nosacījumus ieinteresētās
personas varēja icvākt по ticsu izpildītāja akts (sal. arī CKD
34/1012 un CKD kops. 35/10). Lai aprādītās neparcizības sludinājumā novērstu, sūdzētājai vajadzēja iesniegt āttiecīgu sūdzību CPN 1340. p. paredzētā laikā un kārtlbā. Tāpat tas apstāklis, ka sludinājumā bija norādīts nepareizs novērtējums,
bet izsoli noturot, tiesu izpildītājs ir ļjēmis vērā citu — pareizu
novērtējumu, nevar būt par iemeslu izsoles atzīšanai par spēkā
ncesošu, jo izsoli noturot, tiesu izpildītājam bija jāņem vērā
pareizais novērtējums, jo pretejā gadījiimā viņš būtu nepareizi
noraidījis no izsoles tās personas, kuras nevaretti icmaksāt
lielāku drošības naudu par Ls 15.520,—. Ticsu palāta, gan aiz
citiem apsvērumiem, blakus sudzību ir atstājusi bez ievērības,
bet tā kā pārsūdzētais 1935. g. 8. augusta lēmums savā gāla
slēdzienā ir pareizs, tad nav pietiekoša iemesla tā atcclšanai.
(1937. g. 28. apr./27. maija spr. Nr. 331, Latv. pareizticīgO Kristus
Pestītāja un Dicvmātes patvēruma brālības 1.)

1307. (1874.).
īelgavas pilsēta 1928. g. 26. scptcmbrī nosolīja publiskā
izsolē Rebekai K. picderošo nek. mantu. 1929. g. 31. janvārī
apgabaltlesa nolēma nostiprināt miņēto immobili Jelgavas pilsētai, dzēšot pārdotā publiskā izsolē immobiļa zemes grāmatu
reģistrā folijā visus icrakstus un atzīmes par paradiein un piedziūām. Pēc tam, 1934. g. 28. augustā, Jelgavas pilsēta iesniedza apgabaltiesā lūgumu, kurā aizrādīja, ka izsolē iegūtaiš
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inimobils gan esot pārrakstīts uz pilsētas vārda, bct izrādoties,
ka 1910. g. 19. janvārī uz bij. īpašnicces R. K. vienpusīgu deklarāciju icrakstīta atzīme, ka bij. īpašniece R. K. atsakās по šl
īpašuma atsavināšanas un apgrutmāšanas ar parādiem līdz pirkuma līguma apstipriiiāšanai (korroborēšanai), pēc kāda līguma daļa по šī īpaštima 341 kv. asu platībā pārdota b-bai
„B.-Ch.". Šāda satura atzīmc bijusi saistoša R. K. un tai bijnsi
nozīme, kamēr nek. manta atradusies R. K. Ipašumā. Ar иск.
niaiitas pāreju pilsētas īpašumā šī atzīme esot zaudējusi savu
nozīrni, kādēj apgabaltiesai mmēto atzīmi bijis jādzēš, nostiprinot izsole pārdoto nekustamu mantu nosolītājas īpašumā. Jelgavas apgabaltiesa pilsētas lūgumu noraidījusi. Jelgavas pilsētas blaktis sildzībn Tiesu palāta atstājusi bcz ievērības aiz
sckošicm iemesliem. Saskaņā ar CPN 1307. р., taisot adj'udikācijas lēmumu, tiesai jādzēšot tikai visas zemes grāmatās ierakstītās parādu saistības: kīlu tiesības un hipotēkas, kādas
paredzētas CL 1602. un 3967, p. un kuras no pircēja nav pārņemtas, kā arī tie apgrūtinājumi, kas parcdzēti CPN 1294. p.
im kuru dzēšana picņemta kā nosacījuras пек. mantu iegūstot
publiska izsolē. Strīdus atzīme nepiederot nc pie parādu
saistībām, ncdz arī pie CPN 1294. p. paredzētiem apgrūtinājumiera, kādēl tiesai, taisot adjudikācijas lēmumu, nepiekrīt izškirt strīdus atzīmes likteni, kas ierakstīta zemes grāmatu reģ.
folijas 2. daļas 2. slejā. Šāds ierakstlts apgrūtinājums esot
saistošs arī nosolītājam publiskā izsolē un tā dzēšanai esot vajadzīga tās personas piekrišana, kufai par labu icrakstlts minētais apgrūtinājums vai attieclgas tiesas spricdums. Iesniegtā
kasācijas sīīdzība pelna ievērību. Konkrētā gadījumā ir strīds
par rcģistra folijas 2. dalas 2. slejā ierakstītu atzīnii p а г 1 a b p r ā t ī g u aizliegumu (paredzētā not. nol. 316. p. 6. pkt., 321.
p. 2. pkt. b un CL 959. p.) nozīmi. Ar §0 atzlmi biedrība
„B--Ch ", kura gribeja pirkt R. К. иск. mantas zināmu rcālu
daļu (341. kv. asi) ir vēlējusics nodrošināt sev iespēju slēgt nākotnē pirkuma-pārdevuma līgumu ar R. K., un šīs atzīnies
praktiskā pusc iztcicas iekš tā, ka bij. īpašniece R. K., piekrītot
šādas atzlmes ierakstīšanai zemcs grāmatās, ir zaudējusi tiesību nākotnē 1 a b p г ā t ī g i īikoties ar šo пек. mantu, pārdodot to kādai citai personai, vai apgrīitinot to ar parādicm.
Pacelas jautājums, vai šāda atzīme tomēr ncsaista arī jauno

ipašnieku Jelgavas pilsētu. Šis jautājums ir izšķirams negatīvi. A i z 1 i e g u m u atzīme pati par sevi nedod nekādu lieli.šķu tiesību tai personai, kurai par labu tā ierakstīta, jo tai. ir
tīri personisks raksturs, bet nav lietišķa spēka. Šāda atzlme ir
ipašnieka personlgo saistlbu sekas, un tā zaudē savu nozīmi,
tiklīdz par nekustamas mantas Ipašnieku zemes grāmatās tiek
ierakstīta cita persona (sal. A. Bašmakovs, hipotēku tiesību
pamatprincipi, 48. lp.). Aizliegums (atzīmes vcidā) līdz ar nekustamas mantas pardošanu piespiedu kārtībā (izsolē) ir zaudējis savu praktisko nozīmi tāpēc, ka šī atzīme nevar piespiest
jauno ieguvēju Jelgavas pilsētu pārdot nek. mantas reālu dalu
biedrībai „B.-Ch.". Ieprickšējais (aizpārdošanas) līgums pnr
minēlās dalas pārdošanu nākotnē saistīja vienīgi agrāko īpašnieci R. K., bet ne Jelgavas pilsētu. Tamdēl aizlieguma atzīme
konkrētā gadījumā nav uzskatāma par saistošu jaunai ieguvējai — Jelgavas pilsētai. Ja nu aprādītā aizlieguma atzīme
nebija saistoša Jelgavas pilsētai, tad pacelas jautājums, kādā
kārtībā Jelgavas pilsēta varēja panākt šādas atzīmes dzēšanu.
Ir iespējami trijāda veida ceļi: 1) pilsēta varēja celt prasību
par atzīmes dzēšanu, 2) griezties tieši pie zemes grāmatu nodaļas priekšnieka ar lūgumu dzēst atzīmi tāpēc, ka tā zaudējusi savu nozīmi, un 3) gri&zties pie tiesas blakus procesa kārtībā ar lūgumu dzēst atzīmi. Pēdējais celš tajos gadījumos,
kad īpašnieks ieguvis nek. mantu publiskā izsolē, ir atzīstams
par pareizāko aiz sekošiem iemesliem. Adjudikācijas lēmuma
nozīme ir tā, lai nosolītā nek. manta tiktu nostiprināta uz ieguvēja vārdu tikai ar tiem apgrutinājumiem un aizliegumiem, kurus ieguvējs pats uztfēmies labprātīgi, vai kuri viaam saistoši
uz likuma pamata. Tamdēļ, arī tiesai tajā pat izsoles lietā uz
ieinteresētās personas lūguma ir jāizšķir jautājumi par to, cik
tālu katra atzīme vai pants ir saistoši jaunam ieguvējam. Ja
arī CPN 1307. p. un 1294. p. neko nemin par dažu reģistra folijas 2. daļas 2. sleja ierakstīto atzīmju dzēšanu, tad no tā vēl
neizriet, ka šādas atzīmes tiesa nevarētu dzēst blakus procesa
kārtībā. Reģistra folijas 2. dalas 2. slejā tiek ierakstītas arī
tādas atzīmes, kas vērstas pret Ipašnieku p e r s o n ī g i
(piem.: 1) īpašnieka izsludināšana par maksātnesp. parādn.,
not. nol. 316. p. 1. pkt-, 2) piedziņas vēršanas atzīmes, not. nol.
316. p. 2. pkts). Šādas tīri personīga rakstura atzīmes pēc
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līdzšinējās tiesu prakses arī dzēš tiesa, taisot adjudikācijas lēmumu, lai gan arī par šo atzlmju dzēšanu nemin ne CPN. 1307.
р., ncdz arl 1294. p. Nepareizs ir gan sūdzētājas uzskats, ka
tiesai šādas atzīmes būtu jādzēš ex officio, jo tiesa savu pienākumu ir izpildījusi, ja viņa ir ievērojusi CPN 1307. un 1294.
p. noteikumus. Tomēr no tā vēl neizriet, ka ticsai uz sevišķa
Iūguma tajā pat izsoles lietā nebūtu jāizšķir jautājums par tāilu
atzīmju likteni, kuras ir zaudējušas savu nozīmi priekš jauna
ieguvēja. Šādos gadījumos pēc analoģijas ir piemērojams CPN
716. р., kad arī tiesa uz ieinteresētas personas lūguma ar sevišķu blakus lēmumu dzēš atzīmi par prasības nodrošināšanu.
Tamdēļ arī konkrētā gadījumā sūdzētājas lūgums par atzlmes
dzēšanu apgabaltiesai bija jāizšķif blakus proccsa kārtībā tajā
pat izsoles lietā.
(Sen. CKD. kopsēdes 1937. g. 20. maija spr. Nr. 22. Kir.šbaums 1.)

1320. (1881.).
Ar 1936. g. 12. augusta lēmumu apgabaltiesa atzinusi 1932.
g. 20. oktčbrī noturēto otro izsoli par nenotikušu, раг ко nolēmusi paziņot CPN 1315. p. minētām personām un atraidljusi
parādnieka G. lūgumu izbeigt piedziņu uz viņam piederošo nekustamu mantu.
Parādnieks G. šo ticsas lēmumu pārsūdzējis Tiesu palātai,
aizrādot, ka noliktā uz 1932. g. 20. oktobri otrā izsole neesot
notikusi tāpēc, ka neesot ieradies neviens solltājs, un tamdēļ
izsole jau esot uzskatāma par ncnotikušu, sākot no 1932. g.
20. oktčbra; CPN (agrākā red.) neprasot, lai otro izsoli, kura
nav notikusi solltāju neierašanās dēļ, tiesa vēl ar sevišķu lēmumu atzltu par nenotikušu un tāpēc jau no izsoles nolikšanas
dienas, t. i. 1932. g. 20. oktobra, esot jāskaita CPN 1320. p.
(agr. red.) paredzētais termiņš. Pēdējais esot sen jau notecējis
un tāpēc tiesai bijis jāievēro viņa lūgums par piedziņas izbeigšanu, bet Latvijas hipotēku bankas lūgums par 1932. g. 20. oktobrī noturētās izsoles atzīšanu par nenotikušu atstājams bcz
caurlūkošanas. Tiesu palāta blakus sūdzību atstājusi bez ie-'
vērības, atzīstot, ka saskaņā ar CPN 1320. p. (1930. g. red.)
notcikumiem esot nepieciešams, lai tiesa ar sevišku lērnumu
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atzītu otro izsoli par nenotikušu, un ka tikai no šāda tiesas lēmuma dienas sākot tecēt CPN 1320. p. paredzētais 2 nedēļu
termiņš kreditoriem paturētājicm. G. iesniegtā kasācijas sūdzība nepelna ievērlbas. Sīīdzētājs atzīst, ka konkrētā gadījumā jāpiemēro 1316., 1320. p. a g r ā к ā redakcijā. Tiesu palāta pilnīgi parclzi atzinusi, ka saskaņā ar CPN 1320. p. (1930.
g. red.) izpratni, lai kreditoriem-paturētājiem sāktu tecēt šajā
pantā aprādītais 2ncd ē[u termiņš, ir nepieciešams, lai tiesa ar
sevišķu lēmumu atzītu otro izsoli par nenotikušu, jo pretējā
gadljumā nebūtu pašā 1320. pantā aizrādīts, ka šis terrniuš sāk
tecēt no i z s o l e s a t z ī š a n a s p a r n e n o t i k u š u . Pats
likums izšķir divus momentus: 1) izsolcs nenottkšana (nenotiek) un 2) izsoles atzīšana par nenotikušu. Ja jau izsoles
nenotikšana vien būtu pietiekoša, lai sāktu tecēt CPN 1320. p.
paredzētais 2 nedēlu tcrmiņš, tad ncbūtu lietots izteiciens „no
izsoles atzīšanas par nenotikušu", bet gan no tās dicnas, uz
kuru izsole bija nolikta. Ja 1932. g. 20. oktobrī izsole nenotika tāpēc, ka nebija ieradušies solītāji, tad ar to vien izsole
netika atzīta par ncnotikušu. Šajā ziņā Tiesu palāta aizrāda,
ka ne tiesu izpildītājam, ne apgabaltiesas loccklim, kuri piedalās izsolē, nav ticsības noteikt izsoles sekas, t. i. atzīt izsoli par
ncnotikušu (CPN 1315. р.), vai par spēkā neesošu (1324. р.),
bet tas piekrīt vienīgi ticsai.
(1937. g. 14-/15. jūn. spr. Nr. 715, Gemsta 1.)

1324. (1180.).
Latvijas hipotēku bankas statūtu 18. p. ncizpildīšana nevar
būt par icmcslu jau notikušās izsoles atzlšanai par spēkā neesošu. Sajā ziņā Senāts jau vairākkārt paskaidrojis, ka ārpus
CPN 1324. p. tieši minētiem gadījumicm izsoli var atzīt par
spēkā neesošu tikai tad, ja ir pielaistas tādas nepareizības, kuru
dēl izsole vispār nevarēja notikt. Šie gadījumi arī norādīti
Senāta CKD kopsēdes spriedumā 35/10, bct sūdzētāja norādītās Hipotēku bankas 18. p. neievērošana nepaiet ne zem vicna
no minētā spriedumā norādītiem izsoles atcelšanas iemesliem.
(1937. g. 14. jūn. spr. Nr. 1059, Braimfolda 1.)
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1653. (1419.).

Saskaņā ar CPN 1653. pantu tiesnesis-referents, kas saņēmis dalīšanas projektu, turpmākā lietas gaitā rīkojas sasķaoā ar CPN 1030.—1034. pantiem. Pēc CPN 1034. panta
tiesnesim-referentam atlauts sniegt tikai tādus pierādījumus,
kas bijuši jau iesniegti vai uz kuriem lietas dalībnieki jau atsaukušies lietas noskaidrošanas laikā, resp. šai gadījumā, kad
lieta bijusi nosūtīta notāram dalīšanas projekta sastādīšanai,
Iaikā, kamēr lieta atradās pie notāra, un vēl nebija nosūtīta atpakaļ tiesnesim-referentam; lietas dalībnickiem nav tiesības
lūgt, lai sēdi atliek jaunu pierādījumu iesniegšanai. B. Sp. līdz
lietas nosūtīšanai atpakaļ tiesnesim-referentam vispārīgi nebija devis kaut kādus paskaidrojumus attiecībā uz kopīpašuma
sadalīšanu, nedz arī iesniedzis kādus pierādījumus kopīpašuma
vērtlbai un vitia pie koplpašuma izdarītiem remontiem un to
izmaksai. Tādēl viņš, kad lieta tika izklausīta apgabaltiesas
sēde, vairs nevarēja uzdot par šiem apstākliem iaunus pierādījumus un apgaballiesa, resp. arī Tiesu palāta, no viņa jaunus
pierādījumus nevarēja pieņemt (sal. Sen. CKD 34/191). Ar to
atkrīt kasācijas sūdzība daļā, ar kuru B. Sp. pārmet Tiesu palātai, ka viņa nav izdarījusi kopīpašuma aprakstu, lai nodibinātu tā sastāvu un stāvokli, un ka viņa nav izdarījusi ekspertīzi, lai noskaidrotu īpašuma vērtību un pārbaudītu remontu
izdarīšanas faktu un remontu izmaksu, jo nevienu no šiem pierādījumiem B. Sp. nebija uzdevis laikā, kad dalīšanas lieta atradās pie notāra. Šī paša iemesla dēl B. Sp. nevar prasīt, lai
tiesa piešķirtu pierādījuma nozlmi apgabaltiesas sēdē iesniegtai nodoklu listei un remontu atļaujai, jo arī šie pierādljumi
nebija iesniegti un B. Sp. uz tiem nebija atsaucies laikā, kad
lieta atradās pie notāra un vēl nebija nosūtlta tiesnesim-referentam. Attiecībā uz remontu izdevumiem bez tam vēl atzimējams, ka pretēji B. Sp. apgalvojumam kasācijas sūdzībā,
pārējie līdzīpašnicki bija tos apstrīdējuši, jo viņu pilnvarnieks
Tiesu palātas sēdē tieši bija apgalvojis, ka B. Sp. nekādus atlīdzināmus remontus nebija izdarījis. Ar to viņš bija cēlis
strīdu pret B. Sp. tiesībām uz atlīdzību par šiem izdevumiem,
un tāds strīds nevarēja tikt izšķirts šai kopīpašuma dalīšanas
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lietā, bet gan tikai prasības kārtībā, kā to parcizi atzinusi Tiesu
palāta.
(I1)??. g. 15. jīīn. spr. Nr. 851, Oronbrrga un с 1.)

V. piel. 79.
Apgabaltiesa ar savu 1936. g. 18./25. marta lēmumu atcēlusi konkursa valdes priekšsēdētāja rīkojumu, ar kuru apķīlāts parādnieka Ideļa F. atalgojums, ко „v i ņ š s a ņ e r a p ē с
k o n k u r s a a t k l ā š a n a s " . Tiesu palāta no savas puscs
atcēlusi šo apgabaltiesas lēmumu, atrodot, ka konkursa masā
ietilpst maksātnespējīgā parādnieka alga, kufu tas nopelnījis
pirms konkursa atklāšanas, tā arī konkursa pastāvēšanas laikā.
Ja pēc konkursa atklāšanas maksātnespējīgā parādnieka nopelnīto algu neieskaitītu konkursa masā, tad ar konkursa atklāšanu parādnicks, pēc Ticsu palātas domām, tiktu „nostādīts
priviliģētā — kreditoriem nepieejamā — stāvoklī, lai gan pirms
konkursa atklāšanas kreditoriem bīītu bijusi iespēja saņemt
apmierinājnmu arī no nopelnītās algas". Likumdevējs ar konkursa atklāšanu neesot domājis krcditoru stāvokli pasliktināt
un tādēl CPN V. piel. 79. p. esot intcrpretējams tādējādi, ka
arī konkursa laikā parādnieka nopelnītā alga ietilpst konkursa
masā. Šāds Tiesu palātas ieskats atzīstams tomēr par maldīgu
un likuma skaidram tekstam pretimrunājošu. Saskaņā ar CPN
V. picl. 79. p. konkursa masā ietilpst: 1) visa manta, kas, konkursu atklājot, piedcr parādniekam pēc civīllikumiem, izņernot
tos priekšrnetus, kuļ'i pēc miiiētiem likumiem nav icskaitāmi
konkursā vai pēc šā nolikuma 1120. panta 1.—7. uii 10.—12.
pkta un 1121. panta nav apkīlājami; 2) manta, kas konkursa
laikā pienāk parādniekam b e z a 11 ī d z I b a s, no kā vice
versa izriet, ka manta, kas konkursa laikā pienāk parādniekam a t l ī d z ī b a s c e ļ ā , ncietilpst konkursa masā. Tā
kā visa manta, kas konkursu atklājot piederēja parādniekam
pēc šā panta 1. pkta — jau pārgājusi konkursa masā, izņemot
to parādnieka dzīvei nepicciešamo minimumu, ко likumdevējs
aizliedzis apķīlāt, — tad skaidrs, ka ar mantu, kas konkursa
laikā pēc šī 79. panta 3. pkta pienāk parādniekam a 11 ī d z I b a s с e ļ ā un kas neietilpst konkursa masā, — saprotama
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tā alga, kuru parādnieks var iegfit par savu darbu. Ar to, pretēji Tiesu palātas domām, kreditoru materiālais stāvoklis nemaz nepasliktinās, jo arī pirms konkursa atklāšanas parādnieka kreditoriem nav dota iespēja apķīlāt visu parādnieka
algu (sal. CPN 1228.—1232. р.), un, no otras puses, ka kreditoriem dotu iespēju un tiesību apķīlāt maksātnespejīgā parādnieka algu, — parādniekam tiktu atnemta katra griba strādāt
un izpelnlt kādu atlīdzību sev un savaj ģimenei, ar ко pašu
kreditoru stāvoklis varētu tikai pasliktināties, jo V. piel. 86. p.
5. pktā paredzūts, ka, ickām konkursa masu sadala starp kreditoriein, по tās samaksājams, starp citu, iizturs, kas noteikts
maksātnespejīgam parādniekam un vina ģimenei. Šāds uztura
došanas pienākums, saprotams, atkrīt, ja parādniekam dota iespēja dabūt darbu un atlīdzību par to. Ka likumdevējs nemaz
nav domājis, ka arī agla, kuru maksātncspējīgs parādnieks saцеш par savu darbu pēc konkursa atklāšanas, būtu cipķīlājama
по viņa kreditoriem un ka viņa ietilptu konkursa masā, —
skaidri redžams по likumdošanas motīviem, jo sakaņā ar paskaidrojumiem pie Oasmaoa un Nolkena z^m V. piel. 79. p.
(agrāk 18. p.) 289. 1р. „изъ имущества, которое дойдетъ къ
должнику во время конкурснаго производства ст. 18 (tagadējais 79. pants) исключаетъ изъ состава конкурсной массы
все то, что должникомъ прюбрътается с о б с т в е н н ы м ъ
трудомъ.
Senāts atrod tamdēļ, ka Tiesu palāta savā
lēmumā pielaidusi CPN V. pielikuma 79. p. pārkāpumu.
(\9". g. 26. maija spr. Nr. 644. Fmkelšteina maksātnespējas I.)
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Likums par darba laiku.
19.
Pretēji prasītāja paskaidrojumam viņa kasācijas sūdzībā
lik. par darba laiku 19. pantu (Lkr. 32/92 un 33/218 redakcijā)
apgabaltiesa pareizi iztulkojusi tādā ziņā, ka šā panta pēdejā
teikuma vārdi: „ i z ņ e m o t d a r b n ī c u un f i z i s k a
d а г b a strādniekus" attiecas tikai uz satiksmes līdzckļu darbiniekiem, attiecībā uz kuriem izdoti speciāli 1923. g. 13. septembra noteikumi (Lkr. 23/123). Pec prasītāja domām, izņēmums „ p a r f i z i s k a d a r b a s t r ā d n i e k i e m " attiecas uz visiem likuma par darba laiku 19. pantā minētiem flziska darba strādnickicm. Šādu iztulkojumu tomēr nekādā
ziņā nevar pieņemt, jo tādā gadījumā no slimnīcu, patversmju
un bērnu namu kalpotājiem, tiesu iestāžu darbiniekiem, cietuma darbiniekiem, uz kuriem likums par darba laiku neattiecas,
būtu izslēdzami š o i e s t ā ž u f i z i s k a d a r b a s t r ā d n i e к i, bez kuriem tomēr šo iestāžu normālā dzīve un darbi
nemaz nevarētu notikt. 19. pants būtu piemērojams, tā iztulkojot to, arī visiem mājkalpotājiem un laukstrādniekiem, kuri
vienmēr ir fiziska darba strādnieki, bet attiecībā uz kuriem
nevar būt šaubas, ka viņu darbs nav rēgulējams ar likumu par
darba laika noteikumiem. Likuma par darba laiku 19. pants
pirmatnējā redakcijā (Lkr. 22/72) noteica: „ . . . un satiksmes
līdzeklu darbiniekiem, izņemot darbnīcu strādniekus un fiziska
darba dienas strādniekus..." 1929. gada pārgrozījumi likumā
par darba laiku (Lkr. 29/112) grozīja šai daļā 19. pantu, ievedot
jaunā katēgorijā satiksmes līdzekļu darbiniekus, uz kuriem likums par darba laiku nav attiecināms, proti: ielu dzelzcelu un
autobusu darbiniekus, jo tiesu prakse, turoties likuma agrākās
redakcijas robežās, bija attiecinājusi likuma par darba laiku
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arī uz šiem darbiniekiem. Bcz tam šie grozījumi izņēma no
likuma par darba laiku iespaida visus fiziska darba strādniekus
pie satiksmes Iīdzeklicm, bet ne tikai fiziska darba dienas
strādniekus, kā taS bija likuma agrakā redakcijā. Tamdēl, kā
to pareizi paskaidroj'usi apgabaltiesa, ar vārdu „darbiniekiem"
likuma par darba laiku 19. pantā saķuma saprotamas visas attiecīgā uzi.iēmumā strādajošās personas, viehalģa, vai viņas
tanī izpilda garīgu vai fizisku darbu. Sakarā ar to nay nekādas nozīmcs tam, ко likumdcvejs domājis ar vārdu darbinieks
CL 4176. p. (objazivajctsa к ličnoi poslugic) un šitn jautājumam apgabalticsas spriedumā ir tikai blakus motlvu nozīme.
(Sen. CKD kopsedes 1957. g\ 20. maija spr. Nr. 24, Jcruma pr. 1. pr.
Vecgulbenes patērutaju biedrību.)
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Likums par laulību.

49.
Prasītājs prasības līigumā, atsaucoties uz to, ka partu laulības dzīve izārdīta atbildčtājas vainas dēl, bija lūdzis skirt
partu Iaulību atbildētājas vainas dēļ un aizlicgt atbildētājai
sauktics prasītāja uzvārdā. Apgabaltiesa, atzīstot par pierādītu, ka partu laulības dzīve izārdīta abu partu vainas dēļ, nospricdusi šķirt partu laullbu abu partu vainas dēl, atraidot prasības daļu par aizlicgšanu atbildētājai saukties prasītāja uzvārdā. Apgabaltiesas spriedumu pārsūdzējuši abi parti. Atbildētāja apcllācijas sīīdzībā bija līigusi grozlt apgabaltiesas spriedumu un škirt partu laulību vienīgi prasītāja vainas dēl, bct
prasītājs pretapellācijā bija līidzis grozīt apgabatiesas spriedumu un apmierināt prasību šaskaņā ar prasības lūgumu. Tiesu
palātas 1936. g. 5. oktobra sēdē atbildētāja eventuāli lūgusi šMrt
partu laulību ncatkarīgi no vainas, bet prasītājs tāpat cventuāli ludzis apstiprināt apgabaltiesas spriedumu un atstāt prctapellāciju bez caurskatīšanas. Tiesu palāta uz yiņas spricdumā norādīto datu pamata un aiz viņas paskaidrotiem iemcslicm
nākusi pie slēdziena, ka partu laulības dzīves izārdīšanā vainojams prasītājs viens pats, un atsaucoties uz likuma par laulību 49. pantu, atcēlusi apgabaltiesas spriedumu un atraidījusi
prasību. Tiesu palātas spriedums, atraidot prasību uz viņas
konstatētās prasltāja vainas pamata partu laulības dzlves izārdīšanā, atzīstams par pareizu. Saskaņā ar likuma par laulību 49. pantu tas no laulātiem, kas viens pats vainīgs laulības
dzīves izārdīšanā, nevar prasīt laulības šķiršanu uz tā pamata,
ka laullbas kopdzīve izārdīta. Tādēļ Tiesu palāta, konstatējot,
ka prasītājs viens pats.vainīgs laulības kopdzīves izārdīšanā,
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rīkojusies saskaņā ar likuma par laulību 49. pantu, atraidot prasību. Atbildētājas līīgumu šķirt laulību prasītāja vainas dēļ
Tiesu palāta nevarēja ievērot, jo atbildētāja nebija cēlusi pretprasību par laulības šķiršanu prasītāja vainas dēļ; tāpat Tiesu
palāta nevarēja ievērot viļjas eventuālo lūgumu škirt laulību
neatkarīgi no vainas, jo šo lūgumu atbildētāja uzturējusi tikai
gadījumam, ja Tiesu palāta neatzītu prasītāja vainu par pierādītu, bet tiesu palāta, kā jau minēts, atzina prasītāja vainu par
picrādītu, kādēļ arī atbildētājas eventuālais lūgums bija atkritis.
(1937. g. 15. jiin. spr. \"r. 718. Lazdiņa pr. I. pr. LazdiņŠ.)

60.
Saskaņā ar laulības liktima 60. р., sjevai pēc laulības šlsiršanas tiesība prasīt uzturu, ja viņa trūcīga; tāda pat tiesfba vīram, ja viņš trūcīgs un sievai ir pietickoši līdzckļi. Pamatojotics uz minēto likumu, apgabalticsa uz nopratināto liecinieku
liecību pamata nākusi pie slēdziena, к a p r a s ī t ā j a i i г
daudz labāks s t ā v o k l i s nekā atbildētajam,
jo prasītāja, atrodoties vccāku mājās un izpildot mājas darbus,
var pilnīgi pelnīt sev vajadzīgo uzturu, un tamdēļ noraidījusi
prasītājas prasību. Šāds apgabaltiesas sledziens, kā pamatots
uz lietas apstāklu iztirzāšanas pēc butības, attiecas uz lictas
faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Pretēji
prasītājas paskaidrojumam viņas kasācijas sūdzībā, apgabaltiesa nemaz nav aizrādījusi, „ka p r a s ī t ā j a i
nevajad z ē t u v ī r a p a l ī d z ī b u " . Apgabaltiesa pareizi aizrādīļusi, ka vienīgie jautājumi, kuri pašlaik izšl.<irami no ticsas,
esot: 1) vai prasītāja ir t i к t ā 1 trūcīga, ka viņa nevar eksistēt, un 2) vai atbildētājs pēc sava mantas stāvokļa i r s p ē j I g s dot šķirtai sievai kādu uzturu. Uz abicm šiem tīri faktiska rakstura jautājumicm apgabaltiesa devusi noraidošu atbildi un šāds vioas slēdziens, kā jau augšā aizrādīts, attiecas
uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kartība.
Pretēji prasītājas aizrādījumam vinas kasācijas sūdzībā, prasītājai nav līdzīgas tiesības ar pārējiem atbiidētāja uzturamiem
ģimenes Iocekliem, jo saskaņā ar CL 9. p. sievai ir tiesība prasīt no vīra vina sabiedriskam un mantas stāvoklim a t b i l -

,
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s t о š u uzturu, neatkarīgi no tam, vai viņa iestājoties laulībā
ir ienesusi mantu, vai nē un pēc CL 199. p. vecāku pienākums
rupēties samērā ar viņu mantas un sabiedrisko stāvokli par
bērnu dzīvību tin labklājību, sagādāt tiern uzturu, apģērbu,
kopšanu, audzināšanti un skološanu. Tā tad pēc šiem CL pantiem otrās sievas un bērnu tiesības uz uzturu plašā nozīmē i r
a b s o l ū t a r a k s t u r a un neatkarīgas по kādiem nosacījumiem. Šķirtas sievas tieslbas turprctim rēgulējamas ar laulības likuma 60. р., pēc kura viņas tiesības uz uzturu atkarājas
tikai по abu šķirto laulāto mantiska stāvokļa. Ja arī Senāts
(Sen. CKD 35/27) paskaidrojis, ka, picmērojot lik. par laulību
60. pantu, tiesai jāuem vērā arī laulāto s о с i ā 1 a i s un mantas stāvoklis, bet no tā vien nevar secināt, ka šķirtai sievai ir
līdzīgas tiesības ar pārējiem uzturamicm ģimenes locekliem,
jo attiecībā uz šķirtu nevainojamu sievu pirmā kārtā izšķirams
jautājums, vai vina ir trūcīga im kura šķirtā laulāto mantiskais
stāvoklis ir labāks, un ja sievas mantiskais stāvoklis ir labāks,
nekā vīra, tad pēdējā pienākums uzturēt savu šķirto sievu atkrīt. Konkrētā gadījumā apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājas materiālais stāvoklis ir daudz labāks nekā atbildētāja, un
šāds vinas konstatējums nav pārbaudāms kāsācijas kārtībā.
Pati prasītāja savā miertiesnesim 1936. g. 6. jūlijā iesnicgtā līīgumā aizrādījusi, ka atbildēlājam piederošā nekustamā manta
esot nolikta pārdošanai atklātā izsolē, bet citas mantaš viņam
neesot. Ar to atkrīt visi kasācijas sūdzlbā minētie paskaidrojumi.
(1937. g. 26. maija spr. Nr. 643, Langes pr. 1. ņr. Langi.)
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Dažadi tirdzniecības tiesību jautājumi.
1) Caurskatījusi lietu no jauna, Tiesu palāta nākusi pie
slēdziena, ka partu starpā nodibinājusics s-ba, kuras mērkis
bijis tvaikoņa „Konsuls P. Dannebergs" ekspluatācija un kura
pielīdzināma k l u s ā m s a b i e d r ī b ā m .
Klusā s-ba ir
s-ba starp tirgotāju un kādu citu personu, kura picdalās tirgotāja uzflēmumā ar noguldījumu (Lcbers, tirdzn. tiesību pārskats
52. §, I). Prasītāja savā kasācijas sūdzībā neuzdod motīvus,
aiz kufiejn būtu jāatzīst, ka Tiesu palātas pieņcmtā partu juridisko attiecību kvalifikācija runātu pretim vinu noslēgtā līguma noteikumiem. Prasītāja vienīgi atkārto savus jau agrāk
izteiktos paskaidrojumus, kuros viņa vicnmēr uzsvcrusi, ka
partu līgums esot atzīstams par m o d i f i c e t u a i z d c v n m u līgumu. Tiesu palāta tomēr konstatējusi, ka saskaņā ar
partu līgumu prasītāja piedalās s-bas z a u d ē j u m о s. Ar to
vien izslēgta aizdevuma līguma pastāvēšana prāvnieku starpa,
jo nav domājams aizdevuma Iīgums, pec kura aizdevuma devējs participctu aizdevuma sanēmēja zaudējumos vina tirdznieciskas operācijās. Jautājums par to, vai partu starpā pastāv klusas sab-bas vai (modificēts) aizdevuma līgums, vispār
var pacelties tikai tad, ja naudas dcvēja atbildība par z a u d ē j u m i e m taisni ir i z s 1 ē g t a ar to, ka viļjam ir garantēts ienākumu vai peluas minimums, ко tad — atkarībā no
konkrēticm apstākļicm — varētti uzskatīt kā atlīdzību par aizdcvumu (sk. Staub, Kommcntar zura HGB, 13. izd. II, 22. piez.
pie 335. §). Nepierāda (modificētā) aizdcvuma paslāvēšanu
partu starpā prasītājas norādījums uz to, ka saskaņā ar ligumu
noguldītāji saņem savu dallbas naudu, resp. i e m а к s ā t о
dalības naudu p i 1 n ā a p m ē r ā. Tomēr pati prasītāja no
iemaksātās naudas ir atskaitījusi dalu no ekspluatācijas zaudē- '
jumiem, kurus tvaikonis devis 1931. g., un kuri saskauā ar līgumu prasītājai jāmaksā atbildētājiem. Ar to pati prasītāja atzi-
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nusi, ka prasītājai nebūt nav tiesība saņemt katrā ziņā dallbas
naudu atmaksu p i l n ā a p m ē r ā , bet jāatskaita (kaut arī
kompensācijas kārtībā) zināmie zaudējumi, un šinī sakarā var
pacelties tikai jautājums par to, к ā d i zaudējumi no dalības
naudas ir atskaitāmi (sk. zemāk). Šādos apstākļos nav nozīmes liccinieku S. un J. liecībām, it kā abiem particm bijusi
pārliecība, ka dalības nauda atmaksājama p i l n ā a p m e r ā .
levērojot izteikto, Senātam nav iemesla atzīt par pamatotām
prasītājas šinl jautājumā iztciktās domas un par nepareizu
Tiesu palātas pieņcmto partu juridisko attiecību kā к 1 u s a s
s - b a s — kvalifikāciju. Uz to viedokli, ka konkrētā gadījuma pastāv klusa sabiedrība, nostājušies arī atbildētāji. Par pareizu turpretim atzīstams kasācijas sīīdzības iesniedzējas aizrādījums, ka Tiesu palāta bez pamata atzinusi, ka neskatoties
uz klusas sabiedrības pastāvēšanu uz ieguldītājiem esot pārgājušas arī ī p a š u m a tiesības uz tvaikoņa domāto dalu (gan
fiduciāra darījuma ceļā, atstājot to uz atbildētāju vārda kuģa
reģistros). Pēc Tiesu palātas domām, nevarot liegt līgiima
slēdzējiem attiecībā uz viņu mantiskām attiecībām ievest papildinājumus vai noteikumus, kuri neesot paredzēti tipiskos,
parastos gadījumos, attiecība uz sabiedrības mantu, kas skarot
tikai pašu līgumslēdzēju, bet ne citu personu intercses; tādēļ,
un neskatoties uz to, ka klusā s-bā neesot mantas, kas piederētu klusam bicdram, parti tomēr arī ieguldītājus varējuši uzskatīt par kuģa l ī d z d a l ī b n i e k i e m uz fiduciāra darījuma pamata, kā šādas sab-bas biedrus. Šīs Tiesu palātas domas ir maldīgas. Saskaņā ar CL 2990.- pantu darījuma b ū t i s к ā s sastāvdaļas (essentialia) neko nevar pārgrozīt pat
arī uz pušu savstarpēju vienošanos. Bet par klusas sab-bas
essentialia uzskatāms taisni tas, ka ieguldījums pāriet otrās
puses— t i r g o t ā j a m a n t ī b ā , kamēr biedram mantas
nav (sk. Staub, 1. c, II, lp. 673, pie HCB 335. § Mfiller-Erzbach,
Deutsches Handelsrecht, 2. un 3. izd., lp. 356). Tādā kārlā nretēji Tiesu palātas uzskatam, klusais biedrs par tirgotāja 1 ī d z ī p a š n i e k u nekad nevar būt, un ja tādē! partu starpā nnstāvētu k o p ī p a š u m s uz kuģi, tad nodibināfā s-ba t^isni
neb.ūtu p i e l ī d z i n ā m a
klusai sab-bai. Cik iznrobms
no Tiesu palātas sprieduma (skaidri tas nav izteikts), viaa savu
slēdzienu, ka prasītājai attiecīgi jāatbild par kuģa vērtības
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pazeminājumu — par to konkrētā lietā ir strīdus — pa dalai
pamato taisni uz pieņēmumu, ka prasītāja ir tvaikoņa līdzīpašniece 1/35. dalā. Šāds pamatojums, saskaņā ar izteikto, atzlstams par nepareizu. Istenībā, izejot no Tiesu palātas picņemtās partu attiecību — kā klusās sab-bas vai tai pielīdzināmas sab-bas — kvalifikācijas, strīdū esošais jautājums izšķirams saskaņā ar šīs sab-bas būtību un principiem. Klusa
biedra piedalīšanos sab-bas z a u d ē j u m o s var Iīguraa
ccļā izslēgt (Lēbers, 1. с 52. § 111), bet tas konkrētā gadījumā
nav noticis, jo augšā jau aprādīts, ka prasītājai zināmos zaudējumos jāparticipē, un ka jautājums grozās tikai ap to, к ā d u
zaudējumu scgšanā viņai jāpiedalās. Šai ziņā jāaizrāda. ka
taisni tādēļ, ka klusais biedrs n a v sabiedrības mantas (Vermogcn) līdzīpašnieks, viņš — principā — participē tikai peļņā,
kura saistīta ar uzņemuma a p g r o z ī b u (Betricbsgewinn);
tāpat arī tikai ar to saistītos zaudējumos. Par norēķina pamatu
klusa biedra izstāšanās gadījumā, tāpēc — principā — noder
visas sab-bas mantas (Vermogen) stāvoklis, un tādēļ uz kluso
biedru krītošo pelņas vai zaudējumu aprēķināšanai bilancē gan
jāuzņem, piem., preccs pēc to patiesas vērtības, bet nav jāuznem to priekšmetu vērtības paaugstinājums vai pazeminājums,
kuri nav lemti apgrozībai; pie tādiem priekšmetiem bfitu pieskaitāms arī atbildētājiem piederošais к u g i s, jo tas ir
priekšmets (Anlagc), kura uzdevums ir i 1 g s t о š i kalpot
uzņēmuma mērķim (sk. Staub, 1. с II, lp. 692, 6. picz. pie HBC
340. §; sal. II., lp. 135, 3. piez. pie 207. §; tāpat Stier-Somlo,
Hand\v6rterbuch der Rcchtswissenschaft II, lp. 846: „Der
Stille ist mangels bcsonderer Vereinbarung, nur an den Ergebnissen dcs Geschāftsbetriebes, nicht aber z. B. an dcn W e r t v e r ā n d e r u n g e n und VerāuBcrungcn des Urspruiiglichen
A n l a g e v e r m o g e n s beteiligt"). Tādā kārtā prasītāji —
principā, t. i. ja nebutu norunāts pretējais — par kuģa vērtības
p a z e m i n ā j u m u nebūtu jāatbild. Bet Tiesu palāta konkrētā gadījumā, atsaucoties arī uz līguma noteikumiem, nā\usi pie slēdziena, ka uz prasītāju šāda atbildība krīt tadēļ, ka saskaņā ar 1 ī g u m u ieguldītāji piedalās kā zaudējumos pie
kuģa ekspluatācijas, tā arī v i s о s с i t о s zaudējumos, un
tā tad arī — atticcīgā dalā — kuģa vērtības pazcminājumā.
Šis Tiesu palātas sledziens tomēr nav atzlstams par pietickoši
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motīvētu. Šai ziņā Tiesu palātas slēdziens tomēr nav atzlstams par pietiekoši motīvētu. Šai ziņā Tiesu palātai jāpārmet, ka vijja nav apsvērusi prasltājas šinīs jautājumos dotos
paskaidrojumus, kuros prasltāja, aizstāvot viedokli, kā prasītāja neparticipē kuģa vērtības pazcminājumā, resp. kā izteicas
kasācijas sūdzības iesniedzēja — kuģa s u b s t a n c ē , aizrādījusi uz to, ka šo uzskatu pastiprinot līguma notcikumi, a) ka
zaudējumi vispirms sedzami no atticclgiem speciāliem fondiem,
kas norādot uz to, ka ar zaudējumiem saprotami tikai ar kuģa
ekspluatāciju tieši vai nctieši izsauktie zaudējumi un b) ka prasītāja — līguma uzteikšanas gadījumā — var saņemt tikai tieši
līguma paredzēto (t. i. dalības naudu un attiecīgo daļu no uzkrātiem iondiem), kādēļ viņa eventuālā kuģa vērtības p i e a u g u m ā nekad riebūtu varējusi participēt, kas pierādot, ka arī
viss risks par kuģa vērtlbas p a z e m i n ā š a n u pēc partu
gribas gulstotics vienīgi uz atbildētājicm.
Neapspriežot šos prasītājas paskaidrojumus, Tiesu palāta
pielaidusi motīvēšanas nepilnību.
(1937. g. 27. maija spr. Nr. 828, Elcera pr. I. pr. Dannebergu un c.)

2) Apsverot jautājumu, kas ir bijis prasītājas kontrahents
Iinu diegu piegādē, Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas
sprieduma motīviem, uz viņas spriedumā aprādīto datu pamata
un aiz viņas paskaidrotiem iemesliem konstatējusi: 1) ka atbildētāja sūtījusi preces tieši prasītājai un pati uzrakstījusi faktūras uz prasītājas vārdu; 2) ka naudu par saņcmtām precēm prasītāja atstājusi tieši atbildētājai; 3) ka atbildētāja savā
reskontro grāmatā atvērusi prasītājai speciālu kontu, kurā
iegrāmatoti preču sūtījumi un naudas saņemšana uz 1925. g.
12. decembra līguma pamata un 4) ka atbildētāja devusi noteiktus rīkojumus, „Societe Апопуте" cenu nolaiduma ziflā
un uzdevusi tai nlpēties par iztrOkstošās preču partijas nepiegādes likvidāciju miera celā. Šādi Tiesu palātas konstatējumi
attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas
kārtībā. Tādēl atkrīt visi tie paskaidrojumi kasācijas sūdzībā,
kuros atbildētāja, analizējot atsevišķu liecinieku liecības un iztirzājot atsevišķus lietas āpstāklus no sava vicdokļa, apstrīd
minēto konstatējumu pareizību. pēc bīītības. Aprādītie Tiesu
palātas konstatējumi dod pietiekošu paniatu sccināt, ka atbil-
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dētaiii ir atradusies piegādes ligiima attiecībās ar prasītāju.
'I'icsn palāta ir gan nepareizi kvalificējusi „Sociētē Апопуте"
iiozīnii пи lomu strīdus piegādes Iīguma slēgšanā un izpildīšanā, nzskatot „Societē Апопуте" par atbildētājas komisionāru.
Sicičtē Апопуте līdzdalība piegādes līguma noslēgšanā un izpiJdisanā. nav kvalificējama kā atbildētājas komisionāra darbība. īstenībā, līgumu noslēgusi „Societē Апопуте" kā komisijas (drīzāk kā aģentūrkomisijas) līgumu (sk. Šmit-Rimpler
Ehrenberg Handbuch'ā, V. sej. 1. d. 539.—542. lp). Šādā Iīguma jan sākot ar pirmo izpildīšanas darbību (preču nosūtīšanu)
ieslājas preču nosūtītāja (atbildētāja) jau savā vārdā, un pēc
tam starpniece (Societe Апопуте) kā līguma kontrahente atkrīt, un jau nodibinājas tiešas attiecības starp pašiem partiem
un „Sociētē Апопуте" juridiskā Ioma pierādījusies tikai kā
tirdzniecības aģenta, kas rīkojies atbildētājas uzdevumā un inleresēs. Arī šāda aģenta funkcijās ietilpst sava mandāta uzdevumā un interesēs, vai nu kā starpniekam tuvināt kontra'hentus, sagatavot un veicināt darījumus ar 3. personām, vai pat
tieši kādus darījumus slēgt. Tomēr aprādītā nepareizlba vien
nevar novest konkrēlā gadījumā pie Tiesu Palātas sprieduma
atcelšanas, jo gala slēdziena zioā Tiesu palāta pareizi atzinusi,
ka taisni atbildētājai jānes visa atbildlba („Haftung"; Tiesu palāta gan šajā ziuā nepareizi runā par „risku" = „Gefahr") par
linu diegu piegādes līguma nepildīšanu. Tādēļ atkrīt visi paskaidrojumi atbildētājas kasācijas sūdzībā, kuros tā aizrāda,
ka Tiesu palāta nepareizi atzinusi, ka „Sociēte Апопуте" rīkojusies kā atbildētājas komisionāre, jo, kā jau aizrādīts, šiem
Tiesu palātas apsvērumiem nav izšķirošas nozīme's lietā. Tas
vien, ka „Societe Апопуте" arī rūpējusies par piegādes līguma kārtīgu izpildīšanu, vēl nepierāda, ka „Societe Апопуте""
būtu bijusi prasītājas tiešā kontrahente linu diegu piegādes IIgumā arī līguma attiecību tālākā gaitā, t. i. arī pēc tam, kad
līgumā bija iestājusies pati atbildētāja kā īstā patstāvīgā kontrahente. Nav pareizs atbildētājas iebildums, ka prasītājai nav
bijušas tiesības izdarīt seguma pirkumu (Deckungskauf) un uz
atbildētājas rēķina un riska iegādāties linu diegus tamdēļ, ka
līgumā neesot bijis paredzēts termiņš līguma izpildīšanai, bet'
prasītāja varējusi prasīt по atbildētāja tikai līguma pildīšanu.
Šajā ziņā Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma
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motīviem, ir atzinusi par pareizu apgabaltiesas slēdzienu, ka
atbildētāja tieši atteikusies tālāk pildīt piegādes līgumu. Tādos apstāklos Ticsu palāta varēja atzīt, ka atbildētāja atrodas
nokavējumā un ka tāpēc prasītājai ir tiesības nekavējoties, un
nedodot atbildētājai papildu termiņu līguma izpildīšanai, stāties
pic seguma pirkuma, lai segtu savas vajadzības linu diegos.
Ejot šādu ceļu, prasītāja, pec kasācijas kārtībā nepārbaudāma
konstatējuma, bijusi spiesta iegādāties 2150 ķīpu diegu un par
tiem pārmaksāt 352.545,— belģu frankus rcsp. Ls 51 119,02
(pēc prasības iesniegšanas dienas kursa). Šo summu tiesa parcizi atzinusi par prasītājas pozitīvo zaudējumu (darnnum
emergens), kas cēlies prasītājai no tā, ka atbildētāja atteikusies
pildīt savus pienākumus pēc noslēgtā līguma. Tas vien, ka Iinu
diegu' cenas pasatiles tirgti nebija grozljušās un ccnu starpība
radusies tikai sakarā ar belģu franka kursa katastrofālo krišanu, vēl nedeva tiesai iemesla prasību atraidīt. 1925. g. 12. decembra linu diegu cena noteikta beļģu frankos, un tamdēļ arī
prasītājai bija tiesība p'rasīt, lai piegādā linu dicgus par nolīgto
cenu, jo vairāk vēl tapēc, ka atbildēlāja befģu franku kursa
krišanas gadījumā sevi bija nodrošinājusi ar attiecīgo segumu
angļu mārciņās.
(1937. g. 28. maija/14. jūn. spr. Nr. 509, Heuschampa un Gibsona pr.
I. pr. a./s. „Jelgavas linu manufaktūra L. un J. Hoff'.)

3) Ar šo prasībti prasītājs, prcces piegādātājs, prasa no
atbildētāja, preces pasīītītāja: 1) preccs cenas samaksu,
2) preces transporta izdevumus un 3) izdevumus par pilnvaras
apliccināšanu. Savu prasību prasītājs pamato uz to, ka atbildētājs pretēji nolīgumam neesot izpircis Rīgā uz picmaksu atsiītīto preci, un prasītājs esot bijis spiests preci nogādāt atpakaļ uz Lodzi un samaksāt transporta izdevumus Apgabaltiesa, konstatējot, ka atbildētājs bez dibināta iemesla atteicies
pieņemt pasūtīto preci, piespriedusi prasītājam atlīdzlbu par
transporta izdevumiem pēc speditiera rēķina Ls 119 25. bet
prasības dalu par preču cenas samaksu atraidījusi aiz fā iemesla, ka pasūtītā prece atrodoties paša pasīītītāja rokās. Prasītāja kasācijas sīidzība nepelna ievērības. Pēc apgnbnltiesns
konstatējuma, kura pareizību neapstrīd prasītājs, atbildētājs ir
atradies nokavejumā attiecībā uz pasūtītās preces pieņeni^an-i
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un pirkuma cenas samaksu. Tādā gaclījumā prasītājam-piegādātājam bija tlesība, vai nu: 1) prasīt preces pieņemšanu pret
pirkuma cenas samaksu un atlīdzību par pasūtītāja nokavējumu, vai 2) pārdot pasūtīto preci uz pasūtītāja rēķina un riska,
iepriekš paziuojot par to pircējam, vai 3) atkāptics no līguma
(Rīgas Biržas parašu 9. §). Nevienu no šiem trim veidiem prasītājs nav izvēlējies. Ja nu pats prasītājs bija devis rīkojumu
nogādāt viņam atpakaļ pasīītīto prcci, tad apgabaltiesa parcizi
atzinusi, ka prasītājs var prasīt tikai tos zaudējumus, kas viņam cēlušies no pasūtītāja nokavējuma. Preces piegādātājs
nevar prasīt pirkuma cenas samaksu, kad prece atrodas vēl
viņa īpašumā un rīcībā (Rīgas Biržas parašu 9. §). Par to, ka
prasītājs ņasūtīto preci vēl tagad turot a t b i l d ē t ā j a r ī c ī b ā , viņš aizrāda pirmo reizi tikai savā kasācijas sūdzibā.
Tirdznieclbas lietās kontrahenticm it sevišķi jārlkojas labā ticībā. Tāpēc, ja pārdevējs aiztur vēl piegādājamo preci Iīdz pirkuma cenas saņemšanai, tad viņam, prasot pirkuma cenu, arī
faktiski, reāli jāpiedāvā pircējam pati precc. Ja pārdevējam tas
nav iespējams vai nav vēlams, tad viņam jāstājaspie pašpalīdzības pārdošanas izsolē vai caur biržas māklcri, ievērojot pie
tam arī pircēja intereses (sk. CL 3524, 3886. р.).
(1937. g. 28. maija/14. jūnija spr. Nr. 584, Rātnera pr. 1. pr. Jansonu.)

4) Savā iesūdzības rakstā prasītājs paskaidrojis, ka 1932.
g. 29. decembrī viņš esot apdrošinājies pie atbildētājas pret invaliditāti par Ls 20.000,— un nāves gadījumam par Ls 5000,—
uz laiku 110 1932. g. 29. deccmbra līdz 1937. g. 29. dccembrim.
1933. g. 15. februārī ar prasītāju esot noticis nelaimes gadījums;
strādājot kā piegriezējs a. s. E. L., viņš caur nelaimes gadījumu
esot zaudūjis kreiso roku. Saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem prasītājam no atbildētājas pienākotics Ls 10 000,—,
kādu summu prasltājs arl lūdzis piespricst viņam par labu no
atbildētājas. Tiesu palāta praslbu atraidījusi, konstatējot, ka
prasītājs pirms apdrošināsanas līguma noslēgšanas iesniedzis
1932. g. 28. decembrī atbildētājai rak.stisku pieteikumu, apliecinot ar savu parakstu, ka tanī uz uzstādīticm jautājumiem dotas
atbildes atbilstot patieslbai un ka tām iānoder par pamatu noslēdzamam apdrošināšanas līgumam, bet tomē'r uz jautājumu,
vai viņš ir apdrošināts citās sabiedrībās, dēvis nepatiesu atbildi,
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ka viņš citās sabiedrībās apdrošināts neesot, kaut gan 1932, g,
decembra sākumā viņš jau bijis apdrošinājies a. s. „Daugava"
un pirmā Rīgas apdrošināšanas biedrībā. Izcjot no šicni koM
statējumiem, Tiesu palāta nākusi pie slēdzicna, ka atbildētSjal
ticslba atteikties no atlīdzības izmaksas prasītājam saskai.u ,n
apdrošināšanas noteikumiem 29. §, kas atbildētājai šādu tieslbu
dod, ja apcirošinājuma ņēmējs pieteikumā vai citā pazino.innu,
uz kura pamata apdrošināšanas līgums noslēgts, sniedzis ne
pareizas ziņas. Tiesu palāta atzinusi, ka jautājumani par to,
vai apdrošinājuma ņēmējs ir apdrošināts citās sabiedrībās 1111 paf
kādu summu, esot svarīga un riska paaugstinoša nozīme; esol
pilnīgi saprotams, ka ja atbildētāja pirms apdrošināšanas līgu
ma noslēgšanas ar prasltāju bīitu zinājusi, ka prasītājs ne I >
pirms pieteikuma iesniegšanas atbildētājai apdrošinājics pai
lielākām summām (20.000 un 10.000 Ls) citās sabiedfībās
šis apstāklis būtu varējis radīt atbildētājai zināmas šaubas ни
pamudināt to pavisam atteikties no līguma noslēgšanas ar pra
sītāju; runāt tādēl par to, ka kasātoriskai klauzulai šinī gadl
jumā neesot nozīmes, prasītājam neesot pamata.
Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību.
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi, kas iespiesti polļs!
un minēti polises tekstā, atzīstami par apdrošināšanas līgum i
sastāvdalu, kura apliecinājumam nodcr polise pienemot poli'sl,
kā apdrošināšanas līguma pierādījurnu un apliecinājumu, apdrOšinājuma nēmējs klusu ciešot pieņēmis arī noteikumus un Izteicis pickrišanu tiem (Sen. CKD 33/88). Izejot vienīgi no CL
3209. p. izteiktā principa, bīitu jānāk pie slēdziena, ka v i s i
polisē iespiestie noteikumi, kā līguma notcikumi, to starpā arī
visas polisē minētās kasātoriskās klauzulas, kontrahentiem ir
saistoši. Tomēr Senāts attiecībā uz pēdējām netikai atzinis,
ka tās ir iztulkojamas visšaurākā nozīmē un katrā ziņā apdrošinājuma nēmējam, kā saimnieciski vājākai pusei par labu
(Sen. CKD 33/1233., 36/1098), bet savā spr. 35/88 pat atzinis
tanl lietā konstatētos apstākļos par n e s a i s t o š u apdroši' nājuma ņēmējam polisē ievesto kasātorisko klauzulu, pēc kuras
apdrošinātājs ir brīvs no izpildījuma, ja apdrošinājuma nēmējs
8 d i e n u l a i k ā neiesniedz rakstisku paziņojumu par to,
kuri no priekšmetiem sadeguši, sabojāti vai nolaupīti u. t. t.
Pie šāda slēdziena Scnātš nācis izejot no tā, ka apdrošināšanas
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līgumos visiem dalībniekiem jāievēro u b e r r i m a
fides
(Sen. CKD 33/1233., 34i320., 35/88), ņemot pie tam vērā, a) ka
tanī lietā nebija konstatēts, ka apdrošinājuma ņēmējam attiecīgie vispārējo noteikuinu §§ būtu tikuši pasludināti un, ka, vispār, līgums būtu ticis noslēgts uz šo §§ pamata, b) ka minētās
kasātoriskās klauzulas bargās sckas ncatrodas nekādā s a m ē r ī g ā sakarā ar aprādītā pilnīgi n e n o z ī m ī g ā noteikuma neizpildīšanu, c) ka nebija konstatēti tādi apstākļi, kas
attaisnotu apdrošinātāja atkāpšanos no līguma CL 3321. p. robežās, d) ka nebija atspēkots apdrošinājuma ņēmēja apgalvojums, ka viņš 11 e v a r e j a izpildīt noteikumu tik īsā laikā
iin tā tad riebija vainīgs noteikuma neizpildīšanā, un e) ka attiecīgā noteikuma § b 11 r t i s к ā izpildīšana konkrētā gadījumā ncbija vajadzīga, jo par ugunsgrēku ticis paziņots apdrošinātāja aģentam. Uzturot minētos spriedumos izteikto uzskatu arī tagad, Senāts tomēr atrod, ka nav pamata to vēl
p a p 1 a š i n ā t, kas notiktu, ja arī runā esošā gadījumā kasātoriska klauzula tiktu atzīta par nesaistošu apdrošinājuma ņēmejam. Vispirms konkrētā gadījumā ir konstatējams uberrima
fides trūkums taisni apdrošinājuma oēmēja personā, jo v i ņ §
sniedzis nepatiesas zioas, un tādēļ nav pamata viņu apsargāt.
Bez tam konkrētā lietā nav nodibināti augšā zem „a, d, e" 1
nētie apstākli, kurus Scnāts lietā 35/88 atzinis par svarīgiem.
Beidzot, nevar arī teikt, ka runā esošā gadījumā apdrošināiuma pēmējs būtu vainīgs pilnīgi n e n 0 z ī m ī g a notcikuma
iieizpildīšanā (augšā zem „b, c"). Jau tas apstāklis, ka runā
esošais noteikums iespiests drukātā formulārā, norada uz to r
ka pareiza atbilde uz uzstādīto jautājumu sabiedrlbai ir no
svara. Par to katrā ziņā runā prezumpcija (sk. Bruck, Das
Privatversicherungsrccht, lp. 187.: „Die Bcdcutung ausdriicklich und schriftlich gestellter Fragen besteht darin, daB der
Umstand, nach dem gefragt wird, im Zweifel als erlieblich
gilt"; tāpat Mūller-Erzbach. Deutschcs Handelsrccht, lp. 752.,
sk. arī ŠerŠeņēvičs, Kurss torgovavo prava, II., Ip. 740). Apgāzt šo prezumpciju prasītājam nav izdevies; viņš savā kasācijas sūdzībā arī pat nemēģina atspēkot Tiesu palātas motīvējumu, aiz kura viņa nākusi pie slēdziena par strīdū esošā
noteikuma svarīgumu, kura pareiza izpildīšana no prasītāja puses būtu varējusi atstāt iespaidu uz paša apdrošināšanas līgu-
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ma noslēgšanu vai nenoslēgšanu. Aiz minētiem apsvērumiem
Senāts atrod, ka Tiesu palāta, atzlstot konkrētā gadljumā par
piemērojamu apdrošināšanas noteikumu 29. s\ nav likumu pārkāpusi. Ar to atkrīt kasācijas siidzības 2. pkts.
(Sen. CKD kopsēdes 1937. g. 15. apr. spr. Nr. 16, Grosa pr. 1. pr. apdroš. a./s. „Rīgas Unions".)

5) Vasīlija B. pilnvaru Tiesu palāta atzinusi par nederlgu
uz tā, starp citu, pamata, ka prasītājas tagadējā valde prctēji
viuas statūtu 23. un 26. $ sastāv nevis no sešām, bet gan tikai
no trim personām. Tiesu palāta tādēļ nākusi pie slēdziena, ka
tagadējā valde, kā sastāvoša, pretēji satīītu noteikumiem, tikai
no trim personām, vispār nav uzskatāma par likumīgu, pilntiesīgu ни spējīgu rīkoties prasītājas vārdā, kādēļ arī valdes
loceklim Vasilijam В. по pārējiem valdcs loccklicm izdotā pilnvara, uz kuras apakšpilnvaras pamata celta šī prasība, uzskatāma par spēkā neesošu. Šis Tiesu palātas slēdziens atzlstams
par pilnīgi pareizu. Senāta CKD jau paskaidrojis (25 75;
31/717; 35/']22), ka visiem statūtu noteikumiem par a k c i j u
s a b i e d r ī b ā m ir stingri saistošu normu raksturs, jo šādiera noteikumiem piemlt publisko tiesību elemcnts un tajos
izskan ne tikai akcionāru, bet arī trešo personu intereses, kādēļ tie ar akcionāru vienošanos nav grozāmi; šie paskaidrojumi attiecināmi arī uz paju sabiedrībām. Par jus cogcns tādēļ atzīstami arī sabiedrlbas statīītu 23., 26. §§ notcikumi, saskai;ā ar kuriem prasītājas valde sastāv no s e š i e m direktoricm. Kasācijas sūdzības iesniedzēji neapgalvo, ka minētie
statūtu noteikumi likumlgā kārtībā būtu tikuši grozīti, kādēļ
tie uzskatāmi par saistošiem arl prasītājas pajenieku pilnsapulcci, kādēļ pilnsapulces 1922. g. 3. aprīļa lēmums, ar kuru
valdē tika ievēlētas tikai t r l s pcrsonas, atzīstams par neesošu, un tāpēc arī valdcs loceklim Vasilijam В. по pārējiem
ievēlēticm valdcs locekļicm izdotā pilnvara uzskatāma par
spēkā nccsošu.
(1937. g. 27. maija spr. Nr. 502, p. s. „Stodoļskas tūku fabrikas Vasiliju Barišņikova dēli" pr. 1. pr. Maskavas Rfipniecības banku, bij. S. W.
Ziuiker.

-
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Likums par kuģa hipotekam un jūras prasībam (Lkr. 1928/126).
„Jūras prasības" (domāts: prasījumi), bez šaubām, apmierināmas vienīgi no parādnieka, jūras kuģa Ipašnieka juras mantības (sk. Sen. CKD spr. 34,477). Tas gan neizriet no tā, ka
jūras prasības scko kuģim, neatkarīgi no tam, kā īpašumā tas
atrodas (Lik, par kuģa hipotēkām un jīīras prasībām, 7. p. 2.
teik, Lkr. 28/126; V. V. 32/134 un Lik. par kuģu pirkš. un
pārdoš. 5. р.: Lkr. 31/85), jo tur aizrādīts vicnīgi uz jūras prasību un kuģu hipotēku lietisko (rcālobligācijas) raksturu, nemaz neprejudicējot jautājumam par to, ar kādu īsti mantu aprobežojas parādnieka atbildība par kugu hipotčkām un jīīras
prasībām. Jānoskaidro vispirms, vai kuģu hipotēkas piedcr
pic jūras prasībām. Šis jautājums jāizšķir noraidoši. Jau paša
likuma nosaukums: „kuģu hipotēkas (kuģu obligācijas) un jfiras
prasības", kas atkārtots arl tā paša Iikuma III. un V. nodalas
virsrakstos, tieši aizrāda uz to, ka likums noteikti šķiro minetos
divus jēdzienus pēc būtības. Citadi likums ļoti vicnkārši bīitu
izvēlējis vienu kopējo apzīmējumu: „jīīras prasības". Arī pašā
likuma tckstā likums viemnēr šķiro kuģu hipotēkas .(hipotēkāriskos parādus) no jīīras prasībām (sk. 9. p„ 58., 59. р., 55. р.
5. pkt., un 55. p. 1.—4., 6.-7. pkt.; 56. р., 62, 64. p, (runā tikai
par jūras prasībām), 63. p. (kas runā par kuģu hipotēkām u n
jūras praslbām), 72., 91. p. u. c). Ja kuģu hipotēku pamatā
gul aizdcvums vai cits darljums, kas rada parādnieka absolūto
atbildību par aizuemuma prasljumu, tad ar to vicn, ka šāds
prasījums nodrošināts ar hipotēku, pēc CL, nesamazina prasījuma reālizācijas iespēju vai piedziņai padotās mantas apjomu.
Ka par aizdevumiem uz kuģi kuģa īpašnieks atbild nevien ar
kuģi, bet arī ar visu savu mantu, pat expressis verbis tika uzsvērts 1925. g. 15. janvāra „Noteikumos" par kugu hipotēkām
un jūras prasībām (18. р.: Lkr. 25/7). Gan šis 7. p. noteikums
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nav burtiski pārgājis tagadējā likumā (Lkr. 28/126). Bet no
tā vēl neizriet, ka likumdevējs būtu vēlējies atkāpties no minētā 7. pantā izteiktā principa. Tāds slēdziens būtu pielaižams
tikai tad, ja likumdevējs būtu pilnīgi pielīdzinājis kuģu hipotēkas — jūfas prasībām. Salidzinot tomēr 1925. g. Noteikumu
pamatnormas ar 1928. g. likumu, redzams (sk., piem., 7. р., sal.
ar korrespondējošo 55. р.), ка abi Hkumnoteikumi („zakonopoložeņija") konsekventi izved augšā atzīmēto principiālo izšķirību starp kuģu hipotēkām un jūras prasībām. IV. Saeimas
3. sesijas 1932. g. 14. jūnija sedē apspriežot 1932. g. 12. jūnija
Pārgrozījumus kuģu hipotēku un jūras prasību likumā Lkr. 128)
(stenogrammu 1111. ailē), Saeimas juridiskās komisijas rcferents K. Bachmanis komisijas uzdevumā paziņojis, ka komišija
vienbalsīgi atzīst: 1) ka civīllikumu 1456. p. attiecas arī uz
kuģu ieķīlāšanu, t. i. ka kuģa ieķīlātājs atbild par parādu, kas
nodrošināts ar kuģi, nevien ar ieķīlāto kuģi, bet arī ar visu citu
mantu; 2) ka civīllikumu normas atkārtošana kuģu hipotēku
un jūras prasību likumā būtu pilnīgi Пека. Šādas svinīgas
deklarācijas vietā, gan būtu bijis vienkārši jāatjauno 1925. g.
15. jahvāra Notcikumu 18. p. Par lietisku atbildību („Sachhaftung") varētu runāt tikai, ja parāds izccļas no tīri^ j ū r a s
tiesiskām atticclbām (piem., sakarā ar „jūras prasībām"). Vispār, ja ķuģa hipotēka nodrošina a i z d ev u m u, t. i. tīri civīltiesisko darījumu, un no aizdevuma,' t. i. no tīri civīlticsiska
darījuma izrietošās juridiskās atticcības, tad prasījums apspriežams nevis pēc jūras tiesībām un ar kuģa hipotēku nodrošinātais aizdevuma prasījums nav pieskaitāms Jūras prasībām",
bet gan pēc civīllikuma noteikumiem. No civīltiesību viedokla,
parādnieka atbildība — principā — nav aprobežota ar ieķīlāto
mantu (sk. CL 1456. p). īstenībā, par ieķīlāticm, t. i. uz ķīlas
tiesību pamata, ar Hetlskām sekām atzīstami, un ķ ī 1 a s saistīgumā ieiet, saprotams, tikai icķīlātais kugis ar tā piederumiem
un vedummaksu (Lik. 57. р.). Bct ar to nav teikts, ka kīlas
Uēmējam kā kreditoram nebūtu tieslba prasīt apmicrinājumu
saskaņā ar aizdcvuma līgumu arī no sava personīgā parādnieka pārejās mantas uz vispārējā pamata (CL 1456. р.), un,
proti, kā chirografāra. Tā tad, ja к u ģ а о b 1 i g ā с i j a s
izdevējs, к ā obligācijas kreditora person ī g a i s p a r ā d n i e k s , s a k r ī t ar kuģa ī p a š n i e -
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к u, tad kuģa obligācijas turētājam tiesība, arl рёс kuģa pārdošanas vai vispār pēc hipotēkas atkrišanas, prasīt no sava
personlgā parādnieka paša pamatprasījuma izpildīšanu un pie
tam, uz obligācijā minētā civīltiesiska aizdevuma līguma pamata, vērst savu (obligātorisko) aizdevuma prasījumu arī uz
sava personīgā parādnieka pārējo mantu. Vienīgais iebildums.
ко varētu ceJt, būtu par procesuālo cxceptio excusionis realis
pēc CPN 1066., 1125., 1197., 1295. p. Sīīdzētāja norādītais vācu
civīlkodeksa 1265. § (kas korrespondē mfisu likuma 57. pantam)
runā par to, ka ķl 1 a s t i e s I b a s uz kuģi aptver arī vijia
piedcrumus, tā tad nemaz neizškir runā esošo jautājumu. Taču
neviens neapgalvo, ka kuģa hipotēku nodibinātās ķ i l u ti e s ī b a s aptvertu reizē arī kuģa īpašnicka sauszemes rnantu.
1278, §, uz kuļu atsaucas sfidzētājs, vispār nav piemērojams
apspriežamam gadījumam.
(19"57. g. 28. maija spr. Nr. 5?5, Latvijas hipoiēku bankas 1. ar Sūnu
un c.)

—
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Likums par apdrošinašanu nelaimes un arodu slimību
gadījumos (Lkr. 27,91).
Iesūdzības rakstā prasītājs lūdz picdzīt no atbildētājas viOam par labu pabalstu un ārstēšanās izdevumus kopā Ls 451,69.
Apgabaltiesa atraidījusi praslbu, atrodot, ka prasītājs neesot
pierādījis, ka viņš laikā no 1934. g. 17. jūlija līdz 1935. g. 23.
janvārim (par kādu laiku prasītājs prasa pabalstu) bīītu bijis
darba nespējīgs. Prasītāja kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Apgabaitiesa ir konstatējusi, ka pēc ārsta V.. 1935. g. 23. janvāfa slēdziena prasītāja darba spējas bija samazinājušās līdz
20%—25%. Likuma par apdrošināšanu nclaimes un arodu slimību gadījumos (Lkr. 27/91) 12. p. nosaka, ka naudas pabalsts
izsnicdzams līdz i z v e s e l o š a n ā s vai lldz p e n s i j a s
p i e š ķ i г š a n a s d i e n a i. Kā tas izriet no minētā likuma
11. p. 3. pkt., tad cietušam ticsiba prasīt pabalstu nc tikai tanl
gadljumā, ja viņš būtu p i 1 n ī g i darba nespējīgs, bet tik ilgi,
kamēr viņš nav izvescļojies. Apgabaltiesa nav apsvērusi to
apstākli, ka pēc Rīgas pilsētas slimnīcas apliecības prasītājam
bija nepieciešama a m b u l ā t o r i s k a ārstēšanās laikā no
1934. g. 28. maija līdz 18. decembrim. Ar to apgabaltiesa ir
pielajdusi motīvu nepilnību. Tam apstāklim, ka prasītājam tika
piešķirta pensija, konkrētā gadljumā nav izšķirošas nozīmcs,
jo pensijas piešķiršanas diena, pēc apgabaltiesas konstatējuma,
bija tikai i935. g. 8. augusts.
(1937. g. 30. apr./27. raaija spr. Nr. 475, Kalniņa pr. 1. pr. Vispārējo
apdroš. sab-bu nelaimes gadljumos.)
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Rīkojums par zīmognodevu.
13.
Apgabaltiesa, konstatējot: 1) ka lietā minētā līgumā ievestā saistība (par soda naudas %% makšāšanu termitiā nenomaksātai nornai) ir uzskatāma par līgumsoda nolīgumu uz
nenoteiktu summu; 2) ka saskaņā ar Rīk. par zīmogn. 13. p.
4. pkt. zīmognodeva Ls 12,— apmērā par nenoteiktas summas
llgumsoda nollgumiem, neatkarīgi no tā, vai tie slēgti patstāvīgi jeb ietilpst pamatlīgumā, nomaksājama tūliņ pie līguma
noslēgšanas, — bija atradusi par pareizu zīmogsoda uzlikšanu
par līgumsoda saistību .
Apgabaltiesas vicdoklis nav atzīstams par pareizu. Senāts jau ir paskaidrojis (Sen. CKD 36 1910), ka ligumsoda nollgumi, kas i e t i 1 p s t p a š ā а к t ā, nav apmakscājami pamatllgumu noslēdzot, bet gan tikai tiesā (Rīk. par zīmognod.
42. р.; sal. arī Sen. CKD 32i2402). Sava viedokļa atbalstīšanai apgabaltiesa atsaucas uz Sen. CKD 34/500. Tomēr jau minētā vēlākā spriedumā (36/1910) Senāts ir iztirzājis 1934. g.
sprieduma (34/500) nozīmi, paskaidrojot, ka no tā nevar atvasināt vadošu norādījumu uzskatara, it kā Rīk. par zīmogn. 13. p.
4. pkt. attiecas arī uz tādiem līgumsodiem, kas ictilpst pamatlfgumā kā blakus noteikums, vienkārši tādēl, ka šādā nozīmē
Senāts jautājumu ncmaz nav apspriedis, bet pieturējies savos
apsvērumos arī pie agrākā 3212402 sprieduma. Ja nu līgumsods ncbija apmaksājams ar zīmognodevu līgumu slēdzot, tad
nevar par tās nenomaksu sodīt, bet vienīgi to pieprasīt pie
prasības iesniegšanas tiesā (Sen. CKD 35/2458).
(1937. g. 26. maija spr. Nr. 609, zemkop. min. pr. 1. pr. Afroimoviču.)
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Likums par atsavinašanas nodevu (Lkr. 341228).
Caurlūkojusi Senāta Civllā kasācijas departamenta kopsēdes 1937. g. 17. aprlla iesniegumu Nr. 46 izšķirt jautājumu:
vai saskaņā ar Lik. par atsavināšanas nodevu (Lkr. 34'288)
4. p. atsavināšanas nodeva 3%, resp. 5% apmērā aprēķināma
atsevišķi un atkarībā no pārdotā īpašumā ietilpstošiem lauksaimnieciski un nelauksaimnicciski izmantojamiem objektiem,
proporcionāli šo objektu likumīgiem novērtējumiem, Senāta
Apvienotā Sapulce, izklausījusi virsprokurora atzinumu, atrod:
Pēc Lik. par atsavināšanas nodevu (Lkr. 34/228) 4. panta
notcikumiem atsavināšanas nodeva ņcmama 5% apmērā, izuemot lauksaimnieciski izmantojamu nekustamu mantu, par kuru
ņemama atsavināšanas nodeva 3% apmērā.
Saskaņā ar tā paša lik. 4. panta noteikumiem, atsavināšanas nodcva aprēķināma no aktā noteiktās summas, bet pēdējā nodevas ņemšanai nevar būt zemāka par 5. pantā minēto
vērtību, izgcmot 19, pantā minētos gadījumus, kuros likums
pielaiž nodevas ņemšanu arī no zemākas vērtības. 5. panta
1. pktā minētās vērtības noteikšanai picmērojami Nodoklu nolikuma 2. sadaļas noteikumi un pēc šiem noteikumiem nekustami īpašumi tiek šķiroti lauksaimnicciskos un nelauksaimnicciskos, un atkarībā no tāda viņu rakstura tick aprēķināta vērtība
nckustamu īpašumu nodokla ņemšanai. Pēc tiem pašietn Nodokļu nolikuma noteikumiem nckustamu īpašumu rakstura noteikšana ietilpst attiecīgo nodokļu komisiju kompetencē un tiesa
šos komisiju lēmumus grozīt nevar. Tādējādi nekustamu īpašumu raksturu jau pirms to atsavināšanas ir noteikusi attiecīgā likumā paredzētā kompetentā iestāde (nek. m. nod. komisija) un ja tas pirms atsavināšanas nodevas ņemšanas ncbūtu
izdarīts, tad to novērtē 6. pantā minētie organi, bet ne ticsa.
Ja nekustamu īpašumu iegūst publiskā izsolē, tad atsavināšanas nodevu ņem no summas, kas izsolē nosolita, bet ja manta
pēc nenotikušas izsoles paturēta — no tās summas, par kuru
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nckustamu mantu nostiprina uz ieguvēja vārda (4. un 19. р.).
Izņēmums nupat minētos gadījumos paredzēts vienīgi attieclbā
uz s u m m u, no kuras atsavināšanas nodeva ņemama, bet
neskar nosacījumus par atsavinātā objekta rakstura noteikšanu
un nodevas likmi, jo 4. p. 1. un 2. daļā un 19. pantā ir runa vienīgi par summu. Šī summa var sakrist ar 5. p. 1. pktā minēto
vērtību un var arl ncsakrist. Bet tāpat akta sumina var nesakrist gadījumos, kad nekustamu īpašumu atsavina pec brīvas
vieno.šanās. Pēdejā gadījumā, ja akta snmma zemāka, nodeva
ņemama no 5. pantā minētās vērtības, bet ja akta šumma augstāka — no akta summas, piemērojot nodevas Iikmes (5% vai
3%) saskaņā ar objekta raksturu, kuru ncvar grozīt nodevas
ņemšanai ne atsavinātājs, nedz ieguvējs, nedz iestāde vai amatpersona, kas šo nodevu aprēķina. Ja nu likumā parcdzēti izņēmumi attiecībā uz summu, no kuras aprēķināma atsavināšanas nodcva, bet nav paredzēti nekādi izņēmumi attiecībā uz
atsavinātā objekta rakstura noteikšanu, t. i. ka to varētu noteikt arī vēl kāda cita iestāde vai persona, bet nc tikai 5. un
6. pantā minctie organi, — tad no šiem noteikumiem jāsecina,
ka visos atsavināšanas nodevas aprēķinu gadījumos par pamatu ņemama katra objekta saskaņā ar tā raksturu noteiktā
vērtība un proti. ja summa, no kuras oemama atsavināšanas
nodeva. ir augstāka vai zemāka nekā 5. pantā minētās, un atsavinātā nektistamā īpašumā ictilpst dažāda rakstura objekti,
tad atsavināšanas nodeva 5%, resp. 3% apmēra aprēķināma
atseviški un atkarībā по atsavinātā nekustamā īpašumā ietilpstošiem lauksaimnieciski un nelauksaimnicci.ski izmantojamicm
objekticm, proporcionāli šo objektu likumīgiem novērtējumiem.
Aprēkināt atsavinašanas nodevu bez proporcijas icvēro.Šanas
iesnēiams vicnīgi tad, ja neievēro 5. p. 1. pktā minēto iestāžu
izdarīto novērtējumu un objcktu šķirošanu pēc to rakstura;
pārkfipjot proporcijas robcžas, viena objekta vērtība tiktn patvaljgi palielināta uz otra objekta rēkina. Bet tāda tiesība iestādei vai amatpersonai, kas atsavināšanas nodevu aprēkina,
nav likumā paredzēta.
īevcrojot sacīto, Scnāta Apvicnotā Sapulcc nolemj: atžīt,
ka jautājums izškifams apstiprinoši.
(Sen. Apvien. Sap. 1937. g. 25. maija spr. Nr. 30.)
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No tā vien, ka baznīca un draudze var būt atsevišķas juridiskas personas, vēl neizriet, ka draudze nebūtu identificējama ar baznīcu no Nodevu nolik. 202. p. 4. pkt. viedokla, jeb
ka vārds „baznīca" šai punktā būtu domāts tikai juridiskas personas nozīmē. No nodevu nolik. 202. p. 4. pkt. uzskaitljuma:
„baznīcai, klosteriem un garīdznieclbai"... izriet, ka lieta
grozās ap iestādījumiem vai organizācijām, kurām sakars ar
reliģisku kultu. Tādēl Tiesu palāta pareizi nākusi pie slēdziena,
ka no Nodevu likuma viedokļa vārds „baznīca" tiek lictots
plašākā nozīmē, ietverot arī pie baznīcas pastāvošās rcliģiozās
organizācijas resp. draudzes.
(1937. g. 31. aug. spr. Nr. 809, Latvijas septītās dienas
draudžu savienības 1.)

adventistu

213.
Apgabaltiesa bija nākusi pie slēdziena, ka Anša B. proklāmas laikā pieteiktā pretenzija par Ls 16.910,— nav atvelkama
no mantojuma vērtības. Turpretim Tiesu palāta, konstatējot,
ka Ansis B. savu pretenziju Ls 16.910,— apmērā picteicis proklāmā un Nodoklu departaments šo pretenziju neesotapšanbījs,
nākusi pie slēdziena, ka B. pretenzija atvelkama. Šāds Tiesu
palātas viedoklis runā pretim Nodevu nolik. 213. p. 5. pkt., kurš
nepazīst mantojuma atstājēja vekselu un citu saistību parādu
nodibināšanu apsardzības lietā it kā parādu neapstrīdēšanas
kārtībā. Ansis B. ir paziuojis apgabaltiesai, ka mantojuma
atstājējs ir palicis viņam parādā Ls 16.910,— pēc vekseļiem un
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ķflu raksta. Šāds pazipojums ir pietiekošs, lai atzītu B, pretenziju par laikā picteiktu proklāmas kārtībā, bet šāds paziņojums nav pietiekošs, lai nodibinātu mantojuma atstājeja parādus, kas atvelkami no mantojuma vērtības mantojuma nodevas aprēķināšanai. Tiesu palāta pat nekonstatē vai un аг ко
vckseļu un ķīlu raksta parādi Ls 16.910,— apmērā ir pierādīti,
bet vioas konstatējums par parādu neapstridēšanu nav pietiekošs no Nodevu nolik. 213. p. 5. pkt. viedokla.
(1937. g. 14. jūn. spr, Nr. ?19, Caunes 1.)
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Notariata nolikums.

341.
Jautājums par to, vai Notār. nol. 341. р., pēc tā izpratnes,
piemērojams arī Latgalē, izšķirams apstiprinoši, kā pareizi atzinusi arī apgabaltiesa (sk. Sen. CKD spr. 31/2168). Apstiprināmi (korroborējami) zemes grāmatās netikvien „izraksti no
notāra aktu grāmatas" (Notār. nol. 167., 168. р.), bet, vispār, visi akti, saskaņā ar kuriem notiek nekustamas mantas īpašnieka maiga vai īpašuma tiesību pamata grozījumi (sk. Notār.
nol. 177. р.), to starpā arī testāmenti, jo arī tie aizīmējami zemes grāmatās, īpašuma tiesibu pārejai uz mantiniekiem, kā
„akti ukrjepļeņija" (sk. LCL 707., 1010. р.; Notār. nolik. 181. p.
beigās, kas tiktālu nav zaudējis savu nozīmi; Kr. Senāta CKD
1880. g. 56. nr., Ovčiņijikova 1., kur testāments tieši attiecināts
uz aktiem „po koim soveršajetsja perechod imuščcstva"). Tādā
kārtā jāatzīst, ka arī Latgalē akts, apstiprināšanai zemes grāmatās — principā — jāiesniedz о r ī ģ i n ā 1 ā. Tomēr, zināmos gadījumos, testāments, kas sastādīts mājas kārtībā, bet
gājis zudumā, un kuru tāpēc orīģinālā nekad nevar iesniegt,
atvietojams ar attiecīgo norakstu. Šajā ziņā, izejot no CL,
Senāts (CKD spr. 22/113, pēc krāj Nr. 35) paskaidrojis, ka pec
CL 2449. p. un CPN 1577. (1960.) p. nozudušā testāmenta noraksta nolasīšana pilnīgi pielīdzināma orīģinālā testāmenta nolasīšanai, pie kam lūdzējam tikai jāpierāda, ka orīģināls paticsi bijis un, ja noraksts nav oficiāli apliecināts, kāds biiis orīgināla saturs. Ja šāda kārtība piclaižama nctikvien testāmcntu
atzīšanas lietā par spēkā gājušiem, tad tāda pat kārtība bīītu
pielaižama, sevišķi Latgalē, arī lietās par īpašuma tiesību uz
nekustamu mantu apstiprināšanu testāmentāriskiem mantinie-
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kiem zemes grāmatās. Pēc LCL 10667. p. tiesa, pārbaudot ex
officio testāmentu formas ziņā un apstiprinot testāmentu izpildīšanai, ieraksta testāmenta tekstu v i s u m ā p a š ā ^ ш и 
т а , tā t a d š ā d s t e s t ā m e n t a t e k s t s i e i e t p a šā t i e s a s l ē m u m ā , kā p ē d ē j ā s a s t ā v d a l a . Turpretim, pēc CPN 1578. p. testāments pēc attaisīšanas un nolasīšanas, nepārbaudot ex officio testāmentu formas ziņā, ierakstāms tikai tiesas s c d c s p г о t о к о 1 ā. Tāpēc Latgalē no LCL
viedokla tiesas lēmums par testāmenta apstiprināšanu izpildīšanai, var — testāmenta orīģināla nozušanas gadījumā — atvietot tcstāmenta orīģinālu arī ierakstot (apstiprinot) zemes
grāmatās apliecinātā t i e s a s l ē m u m a norakstā izteikto
tcstāmcntu, lai pārvestu nekustamo mantu uz testāmentā iecelto testātora mantinieku vārda. Taisni šāda kārtība nerunātu pretim arī Not. nol. 341. p. 4. teik., kur runa ir par tiesību
ievešanu zemes grāmatās uz tiesas sprieduma pamata. Pie
tam līdzīgos gadljumos izpildu raksta iesniegšana pati par sevi
atkrīt jau tāpēc vien, ka testāmenta apstiprināšana zemes grāmatās nav vērsta, it kā spaidu kārtā, pret kādu formālu nekustamas mantas īpašnieku. Tāpēc, konkrētā gadījumā, apgabaltiesai nebija tiesības a priori noraidīt lūdzēja lūgumu nekustamo mantu pārvest uz mantinieka vārda uz minētā norakstā iesniegtā tiesas lēmumā izteiktā (ne orīginālā) testāmenta pamata.
(1937. g. 28. maija spr. Nr. 627, Garkavi un Tinjanovs 1.)

— 675 —

1919. g. 5. sept. noteikumi par kooperatīvām sabiedrībām un
viiju savienībām (Lkr. 126).
1) Apgabaltiesa uz viņas norādītu datu pamata un aiz viaas paskaidrotiem icmeslicm, picvicnojoties miertiesneša sprieduma motīviem, konstatējusi : 1) ka lietā nav pierādljumu, ka
prasītājs būtu rakstiski pietcicies par biedru un butu devis
rakstisku solījumu uzņemties papildu atbildību; 2) ka prasītājs icradics dibināŠanas sapulces telpās tikai kā šo tclpu saimnieces pārstāvis; 3) ka sapulce gan nolēmusi (prot. 1. pkts),
ka „protokols parakstāms no visiem širiī sapulcē klātesošiem
biedriem",bet prasitājs protokolu taisni n a v p a r a k š t ī j i s ;
4) ka kaut arl sapulces vadītājs uzaicinājis prasītāju iestātics
sabiedrība, prasītājs atteicies to darīt; 5) ka vispār prasītājs
nav iztcicis vēlēšanos icstāties par bicdru sab-bā nc pa sapulces laiku, ne pēc tam. Šādi apgabalticsas konstatējumi nav
kasācijas kārtībā pārbaudāmi. Ar to atkrīt visi atbildētājas
paskaidrojumi kasācijas sūdzībā, kutos tā apstrīd apgabaltiesas konstatējumu pareizību pēc būtības un no sava viedokla
analize un kritizē lietā nopratināto liecinieku liecības pēc bīitibas. Preteji atbildētājas domātn, par sabicdrības „dibinātājicm" uzskatāmas vienīgi tās personas — skaitā ne mazāk
par 7, kas parakstījušas statūtus (Lik. par koop. sab. un viuu
sav. 8. р.). Taisni to uzsver arī Jcvlanovs savā darbā „Kooperātīvās tiesības" (1934. g.) 28. lp., uz ко atsaucas pati atbildētāja. Tā tad, visas pārējās pcrsonas (virs 7), kaut arī tās ņēmušas dallbu pilnā biedru sapulcē un parakstījušas protokolu,
tomēr nav dibinātāji un nav ipso jure biedri, bet par tādiem tās
būtu atzīstamas tikai tad, ja tās — saskaņā ar statutiem (§ 6)
rakstiski būtu pieteikušās par biedriem un padome tos bfitu
uzņēmusi. Tā tad noteikti jāšķiro: 1) dibinātāji, kā p i r m i e
b i e d r i , к a 's b i e d r u t i c s i b a s i e g u v u š i p а г а к -
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s 10 t s t a t u t u s, un 2) vēlākie biedri, kas i e s t ā j a s sabiedrība saskaņā ar statūtu noteikumiem (sk. Jevlanovs, 1. с
54. lp.). Kas īsti bija parakstījuši statūtus un, tā tad, būtu atzīstami par dibinātājiem, Hetā nav noskaidrots. Atbildētāja
pat ncapgalvo, ka prasītājs bīītu parakstījis statīītus, tā tad
piederētu pie dibinātājiem (pirmajiem biedriem). Tāpēc arī
prasītājs bīītu uzskatāms par „vēlāku" jcb „jaunu" biedru nevis ipso jure, bet tikai tad, ja viņš bīitu pieteicics un bīītu ticis
uzņemts par biedru statutos paredzētā kārtībā. Atbildētāja
pat neapgalvo, ka prasītājs būtu ticis uzoemts kā jauns biedrs
tikko aprādītā kārtībā. Pretēji atbildētājas dornām, prasītāja
liecinieki netika uzdoti un nopratināti, lai atspēkotu vai apgāztu
pašu protokolu, bet gan tikai, lai nodibinātu un noskaidrotu
prasītāja stāvokli 1111 lomu sapulcē un noskaidrotu aizrādījumu
protokolā uz to, ka ziriāmas, taja minčtas personas — to starpā
prasītājs — „piedalījušās" sapulcē, un kā būtu novērtējams tajā
pašā protokolā konstatētais fakts, ka prasītājs protokolu nav
parakstījis. Šajā ziņā, pēc apgabaltiesas konstatējuma, ar lieciniekiem noskaidrots, ka prasltājs sapulcē „piedalījies" nevis
kā dibinātājs vai kā biedrs resp. kā nākamais (jaunais) biedrs,
bet vienīgi kā sapulces telpu saimnieces pārstāvis, un ka prasītājs vispār nav nodomājis iestāties biedrībā par biedru. Japiczīmē vēl scvišķi, ka kooperātīvas sab-bas biedru pilnsapulces protokols nav publisks, bct gan tikai privāts akts, kas nav
,.n 0 t e i к t а к ā r t ī b ā taisāms vai apliecināms" (CPN
498. р.). Bez tam, pēc 498. p. piczīmes Latvijas rietumu daļā,
protokols katrā ziņā nepicder pie tiem vienīgicm aktiem, kas
rakstāmi zināmā noteiktā formā, kāda Lstenībā prasārna, —
bcz vekseļiem, laulības līgumicm un dzimtsnomas līgumiem, —
tikai aktiem, kas ierakstāmi zcmes grāmatas: sk. paskaidrojiimu pie 1889. g. 9. jīīliia novellas 82. p. (tagad 498. p. picz.)
Gasmaoa un Nolkena 2. izd. 12. p. Tāpēc, kā pilnsapulces lē-.
mumu, tā ari pilnsapulces protokolu saturs apstrīdams un apgāžaras arī ar lieciniekiem. Ncdz atbildētājas citčtā kr. Iiterātūrā kr. tiesu prakse, nedz Sen. CKD 23'235 taisni uz (kooperātīvu sabiedrību) pilnsapulču protokoliem nav attiecināmi:
Sen. CKD 36/27 vispār nav runā esošā jautājumā piemērojams.
(1957. g. 14. jīin. spr. Nr. 743» Upedana pr. I. pr. kiedilsab-bu „Pa.špalīdzlba".)
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2) Apgabltiesa apmierinājusi prasību, ar kuru prasltāja
lūgusi piespriest no atbildētāja, viņas bijušā biedra, uz atbildētāju krītošo dalu no prasītājas zaudējumicm 1933. gadā. Apstākli, ka prasltāja ir kooperātīva sabiedrība un ka atbildētājam jāoem dalība prasītājas 1933. gada zaudējumu segšanā, atbildētājs kasācijas sūdzībā ncapstrīd. Viņš apstrīd apgabaltiesas spricdumu pareizību aiz tā ierrresla, ka apgabaltiesa nav devusi viņam iespēju pierādīt savu iebildumu, ka prasltāja 1933.
gadā nav cictusi zaudējumus. Apgabaltiesa šai ziņā nodibinājusi, ka prasītājas 1934. g. 25. februāra pilna biedru sapulce pieļjēmusi 1933. g, darbības pārskatu un apstiprinājusi zaudējumu
apmēru šai gadā un noteikusi uz katru biedra paju krītošo zaudējumu daļu, un ka atbildētājs šo pilnās sapulccs lēmumu nav
pārsīīdzējis likuma par administrātīvām tiesām noteiktā kārtībā, kādēļ viņš vairs nevar apstrīdēt prasltājas bilanci uz 1934.
gada 1. janvāri. Apgabaltiesa gan ncpareizi atzinusi, ka prasītcājas kā kooperātīvas s-bas pilnas bicdru sapulccs lēmumi bija
pārsūdzami likuma par administrātīvām tiesām noteiktā kārtībā, jo šai kārtībā kopperātīvu s-bu pilnu sapulču lēmumi taisni
nav pārsīidzami (sal. Scn. CKD 35/98). Tomēr šī nepareizība
ncvar novest pie apgabaltiesas sprieduma atcelšanas. Kā jau
minēts, atbildētājs nav apstrīdējis, ka viņam jāuem dalība
prasītājas 1933. g. zaudējumu segšanā. Viņš neapstrīd arī to,
ka prasītājas 1934. g. 25. februāra pilna biedru sapulce bijusi
kompetenta pieņcmt 1933. g. darbības pārskatu, notcikt zaudējumn apmēru, apstiprināt bilanci un sadalīt viņas noteiktos
zaudējumus pēc paju daudzuma starp bicdricm, rcsp. arī starp
bijušicrn bicdricm, kas, kā atbildētāji, vēl bijuši atbildīgi par
prasītājas darbību 1933. gadā. Bet ja tas ir tā, tad atbildētājs
ierunas celā nevar apstrīdēt prasītājas 1934. g. 25. fcbruāra
pilnās biedru sapulces lēmumu, jo šis lēmums vioam, kā prasītājas bijušam biedram, kurš bijis atbildīgs par prasītājas darbību 1933. gadā, bijis saistošs uii uzlicis saistību segt uz vii.ui
krītošo daļu no prasītājas zaudējumiem. No šīs saistības atbildētājs būtu varējis atsvabināties tikai apstrīdot pra'Sības
kārtībā viņam uzlikto pienākumu, ja tiesa viņa prasību būtu atzinusi par pamatotu un to apmicrinājusi. Kasācijas sOdzībā
atbildētājs pat neapgalvo, ka viņš tādu prasību bija cēlis tui ka
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tiesa to bija apmierinājusi. Tādā lietas stāvoklī apgabaltiesas
slēdziens; ka atbildētājam ir saistošs prasītājas 1934. g. 25. februāra pilnas bicdru sapulces lēmums, gala slēdziena zittā atzīstams par pareizu, kādēj arī kasācijas sūdzlba kā nepamatota
atraidāma. Atbildētāja kasacijas sūdzībā uzrādītie Senāta
spriedumi, pretēji atbildētāja domām, taisni nav izšķīruši apstiprinoši jautājutnu par to, vai kooperātīva biedrs, rcsp. arī bijusais biedrs, kas if atbildīgs par kooperātīva darbību, var ierunas ce[ā apstrīdēt viņam saistošu kooperātīva pilnas sapulces
lēmumu.
(1937. g. 15. jnn. spr. ^Nr. 829, mazrūpnieku un amatnieka krāj-aizdcvu sa-bas pr. 1. pr. Dombrovski.)
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1934. g. 12. jūn. Hkums par biedrību, savienību un polītisku organizāciju slēgšanas, likvidācijas un reģistrēšanas kārtību izņēmuma stāvokļa laikā (Lkr. 163).
CaurlOkojusi Senāta Civllā kasācijas departamenta 1936.
g. 30. oktobra iesnicgutnu Nr. 2251. izšķirt jautājumu par to:
1) vai darba algas prasījums, kas nav pictcikts likvidātoriem
likuma par bicdribti, savienību un polītisku organizāciju slēgšanas, likvidācijas un reģistrēšanas kārtību izņēmuma stāvokļa
laikā (Lkr. 34., 163.) 5. pantā paredzētā tcrmioā, ir atzīstams
par izbeigušos? 2) vai darba algas prasījums, kas tcrmiņā
pieteikts (5. р.), bet' ко likvidātori noraidījuši, ir izsprie/.ams
civīltiesāšanas kārtībā, vai sīidzības kārtībā iekšlictu ministram
pēc jau minētā likuma 13. panta, Scnāta Apvienotā Sapulce,
izklausījusi virsprokurora atzinumu, a t г о d :
1934. g. 12. jūn. lik. par biedrību, savienību uii polītisku organizāciju slegšanaš, likvidācijas un reģistrēšanas kartību izņēmuma stāvokļa laikā (Lkr. 163) 5. p. nosaka, ka likvidējamās
biedrības, savicnības vai polītiskas organizācijas krcditoriem
jāpieteicas viena meneša laikā, skaitot no Valdības Vēstncsī
iespiestā sludinājuma dicnas, pie kam šinī laikā nepieteiktās tiesības un prasījumi atzīstami par spēku zaudējušicm. Izņēmumus no šī noteikuma likums neparedz un tas tādēl attiecināms
arl uz darba algas prasījumicm, kuri tādēļ arl zaudē spēku, ja
tie nav pieteikti minētā laikā. Bet pats par sevi saprotams, ka
šis noteikums nav attiecināms uz darba algas prasījumicm, kas
cēlušies pēc likvidācijas sākuma saskaņā ar līgumicm, kurus
paši likvidātori noslēguši ar darbiniekiem. Šo darbinicku prasījumu pieteikšanu 5. pantā aprādītā kārtībā neizsauc nekāda
vajadzība: ar šiem darbiniekiem likvidātori ir stājušies tiešās
juridiskās attiecībās, un viņu prasījumi likvidātoriem nevar būt
nczināmi, resp. tie ir noskaidrojami parastā kārtībā. Attiecibā
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uz agrākiem, pirms likvidācijas sākuma cēlušamies prasījumiem sludinājums ir vajadzīgs tādēļ, ka likvidatoriem var būt
nezināmi visi biedrības vai organizācijas kreditori, un vioi arī
nevar zināt, kādi no šiem krcditoriem savas pretenzijas domā
aprnierināt no likvidējamās biedrības, savienības vai organizācijas mantas. Tikai uz agrākiem kreditoriem ir atiecināma
arī 5. pantā (in fine) parcdzētā sankcija, jo nevar atzīt, ka likvidātoriem būtu tiesība atteikties no līgumiem, kurus viņi paši
nosleguši pa bicdrības, savienības vai organizācijas likvidācijas laiku.
Augšā uzstādītais p i г m a i s jautājums tādēļ jāizškil'
īādā nozīmē, ka darba algas prasījums, kas nav pieteikts 1934.
g. 12. jīīn. likuma 5. pantā paredzētā termii.iā, ir atzīstams par
izbeigušos, cik tālu šāds prasījums nav pamatots uz līguma,
kuru darbinieks noslēdzis ar pašiem Iikvidātoriem.
Apspriežot otro augšā uzstādīto jautājumu, jāuem vērā, ka
ar 1934. g. 12. jūnija likumu par biedrību, savienību un polltisku
organizāciju slēgšanas, Iikvidācijas un regislrēšanas kārtību
(Lkr. 34./163.) un šī Iikuma 1935. g. 14. fcbruāra papildinājumu
(Lkr. 35./18.) ir levesta sevišķa kārtība aprādīto organizāciju
likvidēšanai. Šis likums (5. р.), starp citu, nosaka, ka likvidējamās organizācijas krcditoriem savas pretenzijas jāpieteic likvidātoriem viena meneša laikā no sludinājuma dicnas. Likvidātoricm ir tiesības Iikumā parcdzētos gadījumos atteikties no
likvidējamās organizācijas slēgto Iīgumu un saistību pildīšanas
(8. р.). Likvidātoriem ir jānoskaidro likvidējamās organizācijas pasīvs un aktīvs un jāsastāda bilance, kuru apstiprina ickšlietu ministrs (10. р.). Likvidātoru picnākums ir arī apmierināt pietciktās pretenzijas, jo aktīvs pārsniedz pasīvu un tikai
ja pasīvs pārsniedz aktīvu, tad naudu starp kreditoriem likvidātori nesadala, bct to izdara attiecīga tiesa pēc vispārējiem
CPN noteikumiem (12. p. 1935. g. red.). Šāds noteikumu saturs
norāda, ka organizācij"u likvidātori pēc viņu darbības apjoma
un rakstura darbojas līdzīgi konkursa valdēm, tikai ar to starpību, ka konkursa valdes lēmumus var pārsūdzēt icintcresētas
personas CPN paredzētā kārtībā civīltiesa, bet visus likvidātoru lēmumus var pārsūdzēt vienīgi ickšlietu ministram (13. р.).
1934. g. 12. jfinija likums, kā tas redzams no vioa virsraksta, ir izņēmuma likums, kas piemērojams kara stāvokja pastā-
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vēšanas laikā. Noteikumu par kara stāvokli 17. pants parcdz
vairākus gadījumus, kad administrātīvai varai pa kara stāvokla laiku tiek piešķirtas tādas tiesības gan krimināltiesību
gan arl kriminālprocesa tiesību laukā, kuras parasti pieder tikai
tiesām. Arl 1934. g. 12. jūnija likums tikai paplašina šo administrātīvas varas darbības lauku.
Aiz aprādltiem apsvērumiem otrais uzstādītais jautājums
ir jāizšķir tādā vcidā, ka tas darba algas prasījums, kas terminā
pieteikts (5. р.), bet kuru likvidātori noraidījuši, ir izšķirams
vienīgi siīdzības kārtībā iekšlietu ministram.
Teikto vērā ņcmot, Senats nolemj: atzīt, l) ka pirmais
jautājums izškirams apstiprinoši nn 2) ka darba algas prasljums, kuru likvidātori noraidījuši, ir izšķivams sīldzības kārtībā
iekšlietu ministram.
(Sen. Apvicn. Sap. 1937. s'- --• apr. spr. Nr. 4.)
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1934. g. 17. jul. likums par slimo kasu un to savienību
pārvalžu darbību iznēiinima stāvokļa laikā. (Lkr. 204.).
Savā pirmā šinī lietā dotā rīkojumā Senāts paskaidrojis.
a) ka partu attiecības neregulēja tieši Latvijas strādnieku kopējās arodbiedrības un atbildētājas starpā noslēgtais kollektīvais līgums, bet gan s a s k a ņ ā a r k o l l e k t ī v a d a r b а 1 ī g u m a noslēgtais individuālais darba līgums, b) ka līdz
ar kollektīvu darba līgumu anullēšanu uz 1934. g. 17. jīīlija lik.
pamata par slimo kasu un to savienību pārvalžu darbību izflēmuma stāvokļa Iaikā (Lkr. 204), individuālie darba līgumi n с t i к a atcelti, un c) ka šos līgumus varēja atcclt tautas labklājības minstrs (1934. g. 17. jīīl. lik. 3. p.) nn tāpat tos varēja atcelt vai grozīt brīvas vienošanās ceļā paši parti. Konkretā
gadījumā apgabalticsa nav konstatējusi, ka partti individuālais
darba līgums tādā celā bfitu ticis grozīts vai atcelts. Bet šādos
apstāklos, saskaņā ar izteikto, jāatzīst, ka partu individuālais
darba līgums bija spēkā arī pēc 1934. g. 17. jūlija likuma spēkā
stāšanās. Pie tam, prctēji apgabaltiesas domām, nav nekāda
pamata atzīt, ka spēkā būtu palikuši tikai daži šī Hguma noteikumi (kuri ievesti darba līguma grāmatiņas 1., 2., 3., 4., 5.. 6.,
15. р.), bet gan jānāk pie sledziena, ka šis līgums bija spēkā
pilnā apjomā, tā tad arī tajās dalās, kurās tas atsaucas uz kollektīvo darba līgumu (darba līguma grāmatiņas 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13. р.). No apgabaltiesas icņemtā viedokla šis Iīgums
būtu palicis bez satura un tanī trūktu pat noteikumi par darbinieka atalgojumu (grāmatiņas 9. р.). Šāds viedoklis ir acīmredzot nepareizs, un tas bez tam tieši runā pretim pirmajam
šinī lietā dotam Senāta rlkojumam, no kura skaidri izriet, ka
viss partu individuālais darba Iīgums uzskatāms par spēkā esošu, ja nav konstatēta tā atcelšana vai grozīšana augšā minētā
kārtībā. Šķirot individuālā līguma noteikumus atkarībā no tā,
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vai tie darba llguma grāmatiņā izteikti expressis verbis vai ar
atsauci uz (atcelto) kollektlvo darba līgumu, nav nekāda pamata. Atsaucoties uz attieclgiem kollektīva darba līguma notcikumiem, parti šos notcikumus ir pārņēmuši individuālā līgurnā kā tā sastāvdaļu, un tādēļ kollcktlva līguma atcelšana
pati par sevi nebūt neiznlcina tās individuāla līguma daļas, kas
atsaucas uz kollcktlvo līgumu. Ievērojot sacīto, Senāts atrod,
ka apgabaltiesai nebija likumīga pamata atzīt, ka ar kollektīva
darba līguma atcelšanu būtu zaudējuši spēku tie partu individuālā llguma notcikumi, kuri atsaucas uz kollektlvo Hgumu. Nostājoties uz šādu viedokli un neapsverot jautājumu, vai un cik
tālu partu individuālā līguma noteikumi attaisno prasītājas prasību par 3 mēnešu algas izmaksu sakarā ar viņas atlaišanu no
darba, apgabaltiesa pielaidusi motīvēšanas ncpareizlbu un ncpilnību un arī rīkojusies pretēji Senāta izteiktiem apsvērumiem,
pārkāpdama ar to CPN 181., 196., 930. p. Apgabaltiesas apcerējurai par to, ka Hguma grāmatiņai nepiemīt oficiāla dokumcnta nozīme, ka grozījumi llgumā starp partiem var būt arī
neierakstīti grāmatiņā un ka tādēļ nav nozīmes tam, ka prāvnicki pēc 1934. g. 17. jūlija nav svītrojuši līguma grāmatiņā atsaukšanos uz kollektīvo darba līgumu, atkrīt saskaņā ar augšā
sacīto, no kā redzams, ka nekāda individuāla līguma noteikumu
svītrošana konkrētā gadljumā nebija vajadzīga, reiz šis līgums
tietika atcclts vai grozīts augšā minētā kārtlbā (t. i. ar tautas
labklājības ministra lēinumu vai uz partu vienosanās pamata).
(1957. £. 31. aug. spr. Xv. 437. Baloža pr. I. pr. Rīgas cenlrālo kopējo
slimo kasi.)
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Likums par darbiera un piegādem valsts vajadzībam
(Lkr. 27./44.).
Lietā nav strīda par to, ka prāvnieki noslēguši līgumus par
ēku būvi, ka atbildētājs būvdarbus iesācis, bet vēlāk tos pārtraucis un atteicies tos pabeigt, un ka prasītāja bīīvdarbu pabeigšanu nodevusi citam uznēmējam, kas darbus arl pabeidzis.
Prasītāja prasa no atbildētāja atlīdzību par zaudējumiem, kas
viņai cēlušies no tā, ka atbildētājs pārtraucis darbus, kuri bija
janodod citam uzņēmējam. Atbildētājs neapstrīd Tiesu palātas
konstatējumu, ka viņš 1930. g. 9. augustā saņēmis no prasītājas
norēķinu, bet atsaucas uz to, ka šis norēķins neesot likuraā par
darbiem un piegādēm valsts vajadzībām (Lkr. 27.144) 91. pantā
parcdzētais norēķins, jo tas esot noraksts по Valsts kontrolei
nosūtāmā norēķina un prasītāja to nosaukusi par g а 1 ī g u
потекши. Nav no svara tas, uz kāda papīra norēķins rakstīts,
un tāpat nenozīmīgs ir tas apstāklis, ka prasītāja to nosaukusi
par „gallgu" norēķinu, bct Izšķiroša nozīme ir tam, ka atbiidētājam norēkins nosūtīts un viuš to saņēmis. Ja, kā konkrētā
gadījumā, uzņēmējs likumā aprādītā laikā nav cēlis iebildumu
prct norēķinu, tad norēkins uzskatāms par galīgu un tas и а v
apstrīdams ne administrātīvā, nc ticsas kārtībā (Lik. par darb.
un piegādēm valsts vajadzībām 93., 94. р.).
(I9?7. g. īf). apr./27. maija spr. Nr. 2R1. L.ifv. vaJsts pr. 1. pr. Pelšu.)
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Likums par Latvijas Kreditbanku (Lkr. 35/58).
1) 1935. g. 11. februārl prasītāji iesnieguši miertiesncsim
praslbu pret Rīgas kreditbankas a. s. par darba algu. Miertiesnesis ar savu 1935. g. 19. jūnija spriedumu praslbu apmierinājis. Par šo spriedumu Latvijas kreditbankas pilnvarnieks
iesniedzis apellācijas sūdzību, kurā paskaidro, ka ar Finanču
ministra 1935. g. 26. jūnija rīkojumu (V. V. Nr. 140) atbildētāja,
Rlgas kreditbanka, atzīta par nonākušu maksāšanas grīitībās
un tās satūti atzīti par atceltiem un lūdz miertiesneša spriedumu atcclt un prasību atraidlt. Apgabalticsa miertiesneša
sprieduinu atcēlusi un lietu izbeigusi kā nepiekrītošti tiesu iestādēm. Prelēji prasītāju kasācijas sūdzībā izteiktām domāra
atbildētājas pilnvarnickam nebija vajadzīga speciāla pilnvara
šās lietas vcšanai. Senāts jau ir paskaidrojis (Scn. CKD
36/1261), ka darba algas prasības lietās nav prasāma specifda
pilnvara, jo CPN 1459. pants, uz kuiu atsaucas CPN 25. p. 2.
piczīme, tādu spēciālu pilnvaru paredz tikai 1455. p. norādītām
lietām, starp kurām darba algas prasības lietas neatrodas. Ja
CPN 25. p. 2. piezīmc vispārīgi atsaucas uz CPN 1458. un 1459.
р., tad gan tikai tādēl, lai uzsvērtu, ka darba algas prasības
lietas vcsanai pilnvaru var izdot pats prāvnieks, ja viflš ir
nepilngadlgs, bet sasniedzis jau 16 gadu vecumu. Nepareizs ir
arl prasītāju norādījums kasācijas sūdzībā, ka Latvijas kreditbankas pilnvara uzskatāma par nederīgu aiz tā iemcsla, ka
pilnvara parakstīta vienīgi no bankas direktora. Likuma par
Latvijas kreditbanku (Lkr. 35/58) 9. p. piezīme nosaka, ka banka izdod pilnvaras ar direktora v a i a r ī ar direktora victnieka un viena vicedirektora parakstu. Likumā Iietotic vārdi
„vai arī ar" norāda uz to, ka likums paredzējis divus pilnlgi
atsevišķus gadījumus: 1) kad pilnvaru izdod direktors un 2)
kad to izdod viņa vietnieks; pirmajā gadījumā likums ncprasa
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otra paraksta. Tomēr prasītāju kasācijas sūdzība pelna ievērību. Pretēji apgabaltiesas spriedumā izteiktām domām, lieta
nav izbeidzama nepiekritības dēl civīltiesai. Likums par Latvijas kreditbanku (18. p.) noteikti paredz, ka Latvijas kreditbanka ipso jure iestājas likvidējamās kreditiestādes vietā arī
tiesās lietās tās furpinot un atbild vienīgi cum viribus fundi, t. i.
atbild tikai tās mantas un summas robežās, ко viņa patiesi
iegūst vai pārņem no likvidējamās kreditiestādes. Tā tad šī
lieta ncbija izbeidzama nepiekritības dē| civīltiesai.
(Sen. CKD kopsēdes 1937. g. 15. apr. spr. Nr. 17, Abeļa uu с. рг. 1. pr.
Lalvijas Kroditbankas a. s.)

2) Saskaaā ar Likumu par Latvijas kreditbanku (Lkr.
35/58) 18. p. Latvijas kreditbanka atbild tikai cum viribus fundi,
t. L tikai tās summas robežas, kuru Latvijas kreditbanka no likvidcjamās krediticstādes patiesi pārļiem un iegūst. Tapēc Tiesu
palātai, apmierinot prasību, bija jāatzīmē, ka viņas spriedums
izpildāms vienīgi aprādītas robežās (Sen. CKD spr. 37/114), 18.
p. piemerojams neatkarīgi tio tā, vai likvidējamā kreditiestade
atradās prasītāja pusē, vai atbildētāias pusē (sk. 18. p. 2. teik.;
Sen. CKD kopsēdes spr. 37/17). Tiesu palātai bija minētā 18.
p. noteikumi iāievēro ex officio, jo 18. p. ievests publiskās, proti
valsts saimnieciskās intereses deļ un 18. p. piemerošana neatkarājas no tā, vai pati Latvijas kreditbanka uz to butu atsaukusies Tiesu рд!а!а$ sēdē.
(1.937. g. 28. apriļa / 27. maija spr. Nr. 405, Hūna pr. 1. pr. И. Liepajas savstarpejo kreditbiedrību.)
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Latvijas Hipoteku bankas statuti.
Hipotēku bankas Statūtu 15, p. kā 1927. g, redakcijā (Lkr.
27/181), tā arī 1933. g. redakcijā (Lkr. 33/33) neatstāj nekādu
šaubu, ka par v i s i e m n o k a v ē t i e m maksājumiem,
kaut tie būtu, vai nebūtu pagarināti, Hipotēku bankai ir tiesība
aprēķināt soda natidu līdz 0,67% mēnesī. Aizrādījums, ka Hipotēku bankai būtu tiesība soda naudas aprēķināt tikai par б
mēnešiem, neatrod sev pastiprinājumu bankas statūtu 15, panta
un sūdzētājs savā kasācijas sūdzībā nav pat norādijis kādus
cittis noteikumus, kas attaisnotu viņa aizrādījuma pareizlbu.
(1937. g. 14. jūn. spr. Nr. 1059, Braunfelda I.)
•
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Rīgas hipoteku biedrības statuti.
Sūdzētāja nepareizi aizrāda, ka Hipotēku b-bas aprēķinātā
soda nauda ncbaudot vienādu prioritāti ar ķīlu zīmju parādu, jo
no b-bas statūtu § 89 noteikumiem tieši ir redzams, ka sodu
nauda bauda vienādu prioritāti ar ķīlu zīmju parādu. Sūdzētājas aizrādījums, ka Hipotēku b-ba, vispāri, ieķīlātas nekustamas mantas pārdošanas gadījumā nevarot aprēķināt un piedzīt
soda naudu, ii tāpat nepamatota, jo tādas tiesības aprēkināt
soda naudu un to piedzit Hipotēku b-bai piešķif statūtu § 66.
Bez tam parādnieks, piclaižot nokavejumu, kas novedis pie
prasījuma reālizēšanas spaidu kārtā, nevar pretendēt uz labāku
stāvokli nekā parādnicks, kurš labprātīgi izpilda savas saistības. Kas attiecas uz sīīdzētājas aizrādījumu, ka, sadalot naudu, nepareizi esot nemta vērā arl Hipotēku b-bas pretenzija par
apdrošinājiima prēmiju, kuru b-ba samaksājusi parādnieka
vietā, jo šādu pretenziju Hipotcku b-ba varot vienīgi piedzīt
по parādnieka pcrsonīgi, bet par to neatbildot ieķīlātā nek.
manta, tad šis aizrādījums nepelna ievērības. Saskanā ar statīītu § 58. p. 1. piezīmi Hipotēku b-bai ir tiesība apdrošināt
ieķīlāto nek. mantu, ja to laikā nav izdarījis parādnieks, uz parādnieka rēķina. Par visiem biedrības prasījumiem pret parādnieku, nekust. mantas ieķīlātāju, atbild ieķīlātā nck. manta
spcciālkonkursa ceļā (statīītu 86. § II. dala) un b-bas izdevumi
par iekīlāto mantu uz statūtu § 89. pamata ietilpst b-bas konprasībā, un bauda vienlīdzlgu jjrioritāti ar ķīlu zīmju parādu.
Apdrošināšanas prēmijas samaksa parādnicka vietā ir izdevumi. kas saistlti ar biedrībai ieķīlāto nekustamo mantu uii tamdēļ Tiesu palāta varūja atzīt, ka ari šī b-bas pretcnzija apmierināma tādā pat kārtībā, kā ķīlu zīmju parāds.
(1937. g. 28. apr./27. maija spr. Nr. "531. Latv. pareizticīgo Kristus Pesiītāja iin Dievmātes patvērunia brālības 1.)
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Likums par socialo apgadību.
*

42.

Gan nepareizs ir Tiesu palātas uzskats, ka pēc Iaullbas
šķiršanas uz Lik. par laulību (Lkr. 21/39) 45. p. pamata, sievas
vājprātības clēl, bij.vīram necsot vairs jāuztur sava bij. sieva. Ja
laulība šķirta viena vai abu laulāto vainas dēl, tad uz to jāuzrāda spriedumā (Lik. par laullbu 76. p. 3. d.); ja tāda norādījuma nav, tad skaidri, ka laulība šķirta „neatkarīgi no laulāto
vainas", un ka tādā gadījumā vīrs taisni nav atsvabināts no uztura pienākuma (Lik. par laulību 60. p. 1., 2. d.). Tomēr, minētā,
Tiesu palātas pielaista nepareizība 45. p. iztulkošanā nevar pati
par sevi novest pic Tiesu palātas sprieduma atcelšanas jau tāpēc vien, ka Tiesu palāta pareizi prasību atraidījusi — par laiku no laulības šķiršanas — aiz citiem iemesliem, un, proti, uz
Lik. par sociālo apgādību (Lkr. 28/73) 42. p. pamata. Gan Tiesu palāta šai ziņā nepareizi atsaucas uz norādītā 42. p. „b"
pktu: paticsībā piemērojams, kā pareizi aizrāda atbildētājs savā paskaidrojumā uz kasācijas sīīdzību, nevis „b" pkts, bet gan
„a" pkts; taču atbildētāja sieva taisni bija „sociāli apgādājama", kā to atzinušas kā valsts vājprātīgo iestāde „Aleksandra
augstumos", tā arī pati prasītāja. Bet arī šāds Tiesu palātas
nepareizais uzskats nav atzīstams par iemcslu viņas spricduma atcelšanai, jo ja arī piemērotu „b" pktu, atbildētājs būtu
atsvabināts no pienākuma atlīdzināt prasītājai savas bij. sievas
uztura faktiskos izdevumus, jo atbildētājs, pēc laulības šķiršatias, nav vairs atzīstams par savas šķirtās sievas „piederīgu".
Pretēji prasītājas domām, runā esošā ga.dījumā nav piemērojams Lik. par soc. apgād. 4. р., bet piemērojams ir 6. p. 2. pkt.
lit. „d", sakarā ar 42. p. „a". Pēc 6. p. 2. pkt. „d", valsts so-
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Ciālās apgādības pienākums ir, ar pašvaldības iestāžu līdzdalību, uzturēt vājprātīgos speciālās iestādēs, pie kam, ja speciālā valsts iestādē uzijemtais vājprātīgais uzskatāms par sociāli apgādājamu, no attiecīgas pašvaldības iestādes var ņemt
par labu valstij uztura naudu 42. p. „a" pktā paredzētā apmērā.
Minētie 6. un 42. p. atzīstami par s p e с i ā 1 i e m noteikumiem,
kun' kā tādi izslēdz v i s p ā r ē j ā 4. p. noteikumu piemērojamību. Kā konstatē Tiesu palāta, runā esošā gadījumā, vājprātīgā tikusi ievietota vājprātīgo slimnīcā tieši uz p о 1 i с i j a s p i e p r a s ī j u m a. Ar to atkrīt visi prasltājas paskaidrojumi kasācijas sūdzībā, kas iziet tikai no 4. p. piemērojamības runā esošam gadījumam. Tāpēc, kā pareizi uzsver
Tiesu palāta, prasltājai nav tiesibas prasīt izdevumu atlīdzināšanu uz savām „tiešām" (vai civlltiesiskām) attiecībām vai
nolīguma pamata, ar atbildetāju. Tādēl atkrīt arl prasītāja
atsauce uz CL 578. р., kas zīmējas vienīgi uz tīri civīltiesiskām
attiecībām starp partiem.
(!9"7. g. 2ī. aprīļa/27. maija spr. Nr. 272, Rīgas pilsētas pr. I. pr.
Liepiņu.)

.
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Likums par mieru ar Krieviju (Lkr. 1920. ģ. 204).
Tiesu palāta atzinusi par saistošu atbildētājai līgumu, kuru
1912. gadā prasītājas tiesību devējs, viņas tagad mirušais vīrs,
noslēdzis ar agrākās Krievijas bij. Rīgas-Orlas dzclzceļa pārvaldi par zemes gabala īri Rīgas Krasta stacijas territorijā.
Atzīstot ar šī līguma noteikumiem par pierādītu, ka prasītājai
tiesības prasīt pusi no prasītājas vīra uz īrētās zemes uzceltās
noliktavas būvvērtības, atskaitot no tās atbildētājas izdarīta
kapitālremonta izdevumus, un konstatējot būvvērtības un šo
izdevumu apmērus, Tiesu palāta apmierinājusi prasību Ls
45.469,15 apmērā. Tiesu palātas viedoklis, ka atbildētājai
saistošs augšminētais līgums, nav pareizs, un to neapstiprina
Tiesu palātas spriedumā norādītie likumi. Pirmām kārtām, likums par Rīgas-Valkas un citu valsts dzelzcelu līniju korroborēšanu (Lkr. 32/66) nemaz neizšķir jautājumu, kādas agrākās
Kricvijas saistības pārgājušas uz Latviju, un tādēl Tiesu palāta nevarēja atsaukties uz šo likumu sava viedokla apstiprināšanai. Kas attiecas, turpretim, uz Tiesu palātas uzrādīto
miera līgumu starp Latviju un Krieviju (Lkr. 20/204) 10. pantu,
tad arī tas neapstiprina Tiesu palātas viedokli. Šis pants nosaka, ka dažādais valsts īpašums, kas atrodas uz katras attiecīgās valsts territorijas, ir šīs valsts īpašums, un ka uz Latviju
pāriet šai pantā minētās agrākās Krievijas prasību tiesības un
prasījumi (trebovaņija), bet par to, ka uz Latviju bīītu pārgājuši arī Krievijas agrāk noslēgtie attiecībā uz Latvijas valsts
īpašumiem civlltiesiskie līgumi, kas uzlikuši Krievijai tīri personiskus pienākumus, to nenosaka nedz šis pants, nedz arī
cits kāds šī miera līguma pants. Nav pareizs Tiesu palātas
viedoklis, it kā Krievijai bija jāatsvabina Latviju no savām
personiskām saistībām, kas pamatojās uz civlltiesiskiem līgumiem ar privātpersonām. Latvija kā valsts savu neatkarību
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un patstāvību nav atsavinājusi no Krievijas valsts gribas, bet
nodibināj.usies atdalīšanās (separācijas) ccļā (Sen. CKD 29/418),
kā pilnīgi jauna valsts, bet nevis kā kādas citas valsts pēcnācēja (sal. Dr. K. Strupp, Grundziige des positiven Volkerrechts,
2. izd. 57. lp.). Tādēl Latvija principā nav saistīta ar Krievijas
saistībām, izņemot gadījumus, kad viņa bīītu tādas uzoēmusies.
Ja arī Latvijas-Krievijas miera llguma XVI. pants nosaka, ka
Krievija atsvabina Latviju no atbildības par šajā pantā paredzētām saistībām dalā, kas attiecas uz Latviju, un ka Kricvijas
kreditoriem savas prctenzijas šajā daļā jāvērš pret Krieviju,
tad tas nenozīmē, ka Latvija ncbOtu bijusi brīva по šīm saistībām arī bcz tāda miera līguma nosacījuma. Šim nosacījuraam
ir nozīme tikai gadījumam. ja Latvijai aiz polītiskiem iemeslicm bīītu gribēts по kant kādas puscs uzlikt atbildlbn par augšminētām saistlbām, lai tad Latvija uz šī panta pamata varētu
noraidīt Krievijas krcditorus pie pašas Kricvijas. Bet no šī
panta nevar taisīt slēdzienu, kā to dara Tiesu palāta, ka Krievija atsvabinājusi Latviju tikai no tajā paredzctām savām
saistībām, bct visas pārējās Krievijas saistības, kas nav ininētas šai pantā, Latvijai saistošas, jo Krievija nav Latviju no tām
atsvabiiiājnsi. Aiz norādītiem iemesliem Tiesn palāta, atzīstot
runā esošo līgiimu par saistošu atbildētājai un apmierinot uz
šl līguma pamāta prasību, pārkāpusi miera līguma starp Latviju un Kricviju 10. ini 16. pantus tm CPN 816. pantu. Šo likumu pārkāpumu dēļ Tiesu palātas spriedums nav atstājams spckā, kādēl Scnāts atrod, ka Tiesu palātas spricdums uz atbildētājas kasācijas sildzības pamata atcelams. No prasības līīguma redzams, ka prasltāja atsanknsies uz to, ka ar lietdcrīgiem
izdevumiem, uzcclot uz īrētās zemes noliktavu, zemes gabala
vērtība paaugstinājusies, un ka atbildētājai, zcmes ?abala Ipašniecci, jāatlīdzina prasītājai šīs vērtības picaugums. Saskaņā
ar CL 772. pantu, ēkas cēlējam, kas nzcēlis ēkn apzināti uz
svcšas zemes, ja ēka pieder pie derīgo izdevumn šķiras, ir tiesības novākt ēķu ar CL 582. pantā paredzēticm ierobežojumiem. Gadījnmā, ja šādu ierobežojiimu nav un derīgos izdcvumus var noņernt, nekaitējot pašai lietai, tad tomēr šo izdeviiinu noncmšana nav izdarāma bez īpašnieka atlaujas, jo no
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īpašnieka atkarājas piešķirt jus tollendi vai atlīdzību naudā
(sal. Sen. CKD 26/30). No lietas nav redzams, ka noliktava
nebūtu поцетата, nekaitējot pašam zemes gabalam, ka atbildētāja būtu piešķīrusi prasītājai tiesības noliktavu nojaukt, un
ka atbildētāja bīītu apstrīdējusi noliktavas pieskaitīšanu dcrīgo
izdevumu šķirai — mazākais, Tiesu palāta nav konstatējusi
pretējo — un tādēl prasītājai uz CL 772., 582. un 580. pantu
pamata bija atzīstamas tiesības uz atlīdzību par derīgiem izdevumiem. Šis atlīdzības apmērs tomēr nebija nosakāms saskaņā ar 1912. gadā ar bij. Rīgas-Orlas dzelzceļa pārvaldi noslēgtā līguma noteikumiem, bct gan pēc CL 579. un 580. pantiem. Neņemot vērā šādus lietas apstāklus, Tiesu palāta arī
piclaidusi motlvu nepilnību, pārkāpjot CPN 816. pantu. Atbildētājas atsaukšanās šai gadijumā uz 1920. g. 18. marta likumu
(Lkr. 20/181), turpretim, nav atzīstama par pamatotu, jo atlldzība prasltājai šajā gadījumā pienākas nevis uz ārzemes valūtā noslēgtā darījuma pamata, bet gan uz jau minēto likumu
pamata. Tā kā Tiesu palātas spriedums uz atbildētājas kasācijas sūdzības pamata atceļams augšminēto likumu pārkāpumu
dēļ, tad Senāts atzīst par nevajadzīgu pārbaudīt pārējos atbildētājas kasācijas sūdzībā uzdotos kasācijas iemeslus. Kas attiecas uz prasltājas kasācijas sūdzību, tad tā kā nepamatota
atraidāma aiz tā.icmesla, ka prasītājas pilnvarnieks tajā balstās
uz līgumu, kurš, kā tas izriet no sacītā, atbildētājai nav saistošs.
(Sen. CKD kopsēdes 1937. g. 20. raaija/15. jūn. spr. Nr. 28, Heidemans pr. 1. pr. Dzelzceļu virsvaldi.)
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53.

Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motiviem, uz viņas spriedumā norādīto datu pamata, sevišķi \)ēmusi vērā nopratināto liecinieku liecības, ir konstatējusi, ka
prasītājai ir savas atsevišķas mantas, un ka viņa aizdevusi atbildētājam — savam šķirtam vīram — pirms laulības šķiršanas
Ls 2000,— un ka atbildētājs solījis prasītājai šo aizdevumu
atdot. Šādi tiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi,
kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā. Pamatodamās uz šieni
konstatējumiem, Tiesu palāta vareja nākt pie slēdziena, ka
prasība par aizdevuma atmaksu ir apmierināma. Atbildētājs
savā kasācijas sūdzībā gan pareizi aizrāda, ka prasītājai bija
jāpierāda „atsevišķas mantas esamlba", bet no Tiesu palātas
sprieduma motīviem redzarns, ka Tiesu palāta šo apstākli atzinusi par pierādītu. Neatkarīgi no tā, jautājumam par to, vai
i)rasītājai bijusi atsevišķa manta un aizdevums bijis dots taisni
no viņas atsevišķās mantas, ir tikai blakus nozīme. Prctēji
atbildētāja domām, arī pastāvot vīra pārvaldes un lictojuma
tieslbārn par sievas maiitu, sieva var no savas mantas izdarīt
aizdevumus, ja vicn vīrs tam piekrīt. CL 53. p. aizliedz sievai
rīkoties ar savu mantu tikai, ja vīrs tam nepiekrīt. Ja sieva
uz paša vīra lūguma aizdod viņam naudu no savas mantas, tad
nevar teikt, ka šāda sievas rīcība būtu notikusi bez vīra piekrišanas.
(1937. g. 31. augusta spr. Nr. 1134 Veiss pr. 1. pr. Veisu.)
I
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Savā iesudzības rakstā prasītāja paskaidrojusi, ka Dzelzavas pag. B. mājas piederējušas kopīgi prasītājai un atbildētājām
Lienei Br. 1111 Annai L. Prasītāja iesniegusi Rīgas apgabaltiesā
lūgumu par māju sadalīšanu, un apgabaltiesa ar 1933. g. 29.
marta / 12. aprīļa lēmumu visas mājas piešķīrusi prasītājai,
kāds lēmums stājies likumīgā spēkā 1933. g. 11. maijā. Mājas tikušas korroborētas uz prasītājas vārda 1935. g. 13. raaijā.
Pēc minētā apgabaltiesas lēmuma vairākas personas (to starpā
atbildētājs Št.) ievedušas piedziņas atzīmes uz bijušām atbildēlāj'u Br. iiii Annas L. īpašurna daļām. Uz šo piedziņu pamata
mājas esot noliktas publiskā izsolē. Atbildētājs Št. vērsis piedziņas pēc divicm prasības dokumentiem, par ко zemes grāmatās ievestas atzīmes 1934. g. 19. maijā, t. i. laikā, kad saskaņā ar apgabaltiesas lēmumu visas mājas piederējušas prasītājai, kādēl tās vairs neatbildot par B. un L. parādiem, jo vairāk
tādel, ka atbildētāji atrodoties mala fides, nkodamies kopīgi un
tieši ar nolūku kaitēt prasītājas interesēm. Prasītāja tādēļ Higusi atsvabināt „B-" mājas по atbildības pēc atbildētāja Št. piedziņām. Tiesu palāta prasību apmierinājusi, atzīstot, a) ka prasība esot apmierināma neatkarīgi no atbildētāju savstarpējāni
attiecībām, t. i, neatkarīgi no tā, vai atbildētāja Št. praslba pret
Br. būtu vai nebīitu pamatota, b) ka saskaoā ar Notār. nolik.
317. p. piedziņas atzīmes ievešana kavējot vienīgi nekustania
īpašuma labprātīgo atsavināšanu, bet nevarot būt par škērsli
īpašuma tiesību pārējai uz kopīpašuma dalīšanas lēmuma pamata, c) ka piedzinas atzīmes ievešanas laikā (1934. g. 19.
maijā) apgabaltiesas 1933. g. 29. marta /12. aprīļa lēmums
jau bijis stājies likumigā
spēkā, kādēļ
niāju
jaunā
ī p a š n i e c e (prasītāja), kura par tādu ievesta
zemes
grāmatās uz minētā tiesas ISmuma pamata,
nezaudējot
tiesības uz CPN 1336.—1338. pantos paredzēto prasību, uri d)
ka tādēļ prasītājai esot tieslba lūgt izsoles atcclšanu un tā tad
arī piedziņas atzīmju dzēšanu.
Atbildētāja Št. kasācijas sūdzlba pelna ievērību.
Jautājums par to, vai uz atbildētāja Št. lūgumu zeraes grāniatās ievestā piedziņas atzīme bija atzīstama par skērsli īpa-
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мини tiesību pārejai uz prasītāju (uz visām B. mājām) šajā lietā
nav pacēlies, jo lietā izšķij-ams vienīgi jautājums, vai atbildētājam St. bija tiesība ievest šādu atzlmi pēc tam, kad apgabaltiesa
visas mājas piesķīrusi prasītājai ar kopīpašuma dalīšanas lietā
taislto lēmumu. Tādēl atzīstami par nenozīmīgiem un partu
srrīdu neizšķirošiem Tiesu palātas motīvi, aiz kupem viņa nākusi pie slēdziena, ka šāda pāreja varēja notikt saskaņā ar
Notār. nolik. 317. p. (kā augšā aprādīts, mājas faktiski arī 1935.
g. 13. maijā ir tikušas korroborētas uz prasītājas vārda). Kas
attiecas uz minēto,"partu starpā izcēlušos strīdus jautājumu, tad
Tiesu palāta to izškīrusi prasītājai par labu, nākot pie slēdziena, ka uz prasītāju I p a š u m a tiesības uz visām mājām pārgājušas jau apgabaltiesas 1933. g. 29. marta / 12. aprīļa lēmuma
spēkā stāšanās brīdī, kādēl atbildētājs Št. pēc tam vairs nevarējis vērst piedziuu uz mājām, sakarā ar atbildētājas Br. parādiem. Šāds Tiesu palātas uzskats atzīstams par maldīgu. Saskaņā ar CL 812. pantu par nekustamas mantas īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu apzīmēts zemes grāmatās, pēc
piederības. Saskayā ar šo labticīgas trešās pcrsonas vienīgi
saistošo noteikumu prasītāja par māju īpašnieci atbildētājam
Št. pretim atzīmes ievešanas laikā nebija atzīstama, jo prasītāja
tad vēl par māju īpašnieci zcmes grārnatās neskaitījās, un Tiesu
palāta arī nav konstatējusi, ka atbildētājs Št. bīītu rīkojics ļaunticīgi, rcsp. ka viuam atzīmes ievešanas laikā apgabaltiesas lēmums būtu bijis zināms, vai ka viņš bīītu atzīstams par fiktīvu
kreditoru. CL 3004. p. piezīmes izņēmuma noteikums, saskaņā
а г kuru lietu tiesības, kuras pastāv uz likuma pamata, ir spēkā
arī bcz to ierakstīšanas zemes grāmatās, uz runā esošo gadījumu neattiecas, jo prasītāja mājas nav ieguvusi uz likuma, bet
uz kopīpašuma dalīšanas lietā taisīta tiesas lēmuma pamata.
Tādā kārtā jāatzīst, ka Tiesu palātas konstatētos lietas apstākļos apgabaltiesas 1933. g. 29. marta / 12. aprīla lēmuma pastāvēšana nevarēja radlt saistošu spēku atbildētājam Št. un tādēļ
nevarēja būt par šķērsli viņa piedziņas vēršanai par atbildētājas Br. parādiem uz māju ideālo trešdaļu, kuras tad vēl šaja
daļā zemes grāmatās skaitījās uz parādnieces Br. vārda (sk. arī
■Sen. CKD spr. 31/49). Ar sacīto atkrīt Tiesu palātas atsaucc
uz CL 1336.—1338. pantiem, jo prasītāja, kura - - kā augša ap-

Latvijas civlUikiims.

— 698 —

rādīts — Tiesu palātas konstatētos apstāklos atbildētājain S't.
pretim kā īpašniece uzstāties nevarēja, nebaudīja tiesību celt
šinīs likuma pantos paredzēto prasību. Citādi lieta būtu izšķirama, ja Št. būtu rīkojies launprātīgi augšā aprādītā nozimē.
Apgabaltiesa savā spriedumā gan atzinusi, ka Št. konkrētā gadījumā nav rīkojies labā pārliecībā, tomēr Tiesu palātas spriedumā šāds konstatējums nav atzīstams, kādēl arī Senāts — [ietas tagadējā stāvoklī — nevar iziet no tā, ka Š t šinī gadījumā
bOtu pielaidis launprātīgu rīcību.
(1937. g. 16. jūnija spr. N"r. 654 Āboh'i.iš pr. I. pr. Briedītis ни Stokinann.)

911.
Prasītājs lūdzis piedzīt no atbildētājiem solidāri Ls 6969,53
ar % un tiesāšanās izdevumiem. Savu prasību prasltājs рашаto uz to, 1) ka apgabaltiesa ar 1935. g. 5. aprīļa spriedumu, kas
gājis likumīgā spēkā, atzinusi prasītājam īpašuma tiesības uz
runā esošo motoru un nolēmusi atņemt atbildētājiem šo motoru.
un atzīt par nesaistošu prasītājam motora ieķīlāšanu no I. Latvijas bankai un atcelt starp prasītāju un I. 1926. g. noslēgio
pirkurna līgumu par šo motoru; 2) ka minētā procesa laikā
motors cietis ugunsgrēkā; 3) ka Latvijas banka saņēmusi no
a. s. „Latvija" apdrošinājuma atlīdzību Ls 6375,- - kā „ugunsgrēkā nodarītos zaudējumus motoram"; 4) ka šī summa pienākoties prasītājam pēc minētā 1935. g. pirkuma līguma uz tā
pamata, ka prasītājam bijusi tiesība saņemt minēto motoru tādā
stāvoklī, kādā tas bijis pirmās prasības iesniegšanas laikā. Latvijas banka prasību nav atzinusi uz tā pamata, 1) ka motoru
apdrošinājusi viaa savā vārdā, 2) ka tāpec prasītājam neesot
tiesības prasīt apdrošinājuma atlīdzības atmaksu viuam, 3) ka
Latvijas banka, ja arī viņu atzītu par ļaunticlgu motora valditāj'u skaitot no pirmās prasības icsniegšanas momenta pēc CL
909. р., tad vifla tomēr atbildetu ncvis par casus, bet vienīgi par
vainu (CL 911. р.), kādu prasītājs nav pierādljis. Apgabaltiesa
atraidījusi prasibu. Tiesu palāta praslbu apmierinājusi attiecībā
uz I., bet pret Latvijas banku prasību atraidījusi. Tiesu palātas .
spriedumu I. nav pārsūdzējis. Tiesu palāta konstatējusi, 1) ka
Latvijas banka nav pielaidusi vainu ugunsgrēkā, kurā raotors

—
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cietis un 2) ka motoru pats prasītājs no sevis rieesot apdrošinājis. Tiesu palāta pie tam vēl piezīmējusi, ka Latvijas banka
nav turpinājusi I. uzsākto apdrošinājumu pēdējā vārdā un nav
gribējusi pildīt I. apdrošināšanas pienākumu „prasītājam pretim"
pēc minētā pirkuma līguma. Tiesu palātas konstatējumi nav
kasācijas kārtībā pārbaudāmi. Ar to atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi kasācijas sūdzībā, kuros tas apstrīd minēto Tiesu
palātas konstatējumu pareizību pēc būtlbas. No saviem konstatējumiem Tiesu palāta varēja nākt pie slēdziena: 1) ka Latvijas bankai nav jāatlīdzina prasītājam par zaudējumiem, ко prasītājs cietis no motora iznīcināšanas ugunsgrekā, jo prasītājs
nenoliedz, ka Latvijas banka bijusi valdītāja labā ticībā katrā
ziņā līdz pirmās prasības iesniegšanai un tāpēc saskaņā ar CL
911. p. (kas ierobežo CL 910. p. paredzēto ļaunticīgā valdītāja
atbildības apjomu) nenes atbildību par casus ar motoru (sk. arī
CL 904. р.); 2) ka apdrošinājuma atlīdzlba, ко Latvijas banka
faktiski saņēmusi по а. s. „Latvija" gan atzīstama par motora
„surrogātu", bet ka Latvijas banka nav spiesta šo surrogātu izmaksāt prasītājam, jo tāds surrogāts nav uzskatāms nedz par
nejauši iznīcinātā motora piederumu, nedz par tā augliem; 3)
ka Iietā nav nodibināta kāda Latvijas bankas saistība pret prasītāju, nedz attiecībā uz Latvijas bankas īaktiski saņemto apdrošinājuma atlīdzlbas summu, nedz uz Latvijas bankas kā
launticīgas valdītājas atbildības pamata, sākot ar iepriekšējās
prasības iesniegšanu. Pretēji prasītāja domām, jautājumam
par to, kā būtu varējusi rīkoties procesā Latvijas banka, un kādas procesuālas tieslbas viua būtu varējusi izlietot un būtu jāizlieto (piem., nominatio auctoris), nav nekādas nozīmcs lietā.
Qan Tiesu palāta, jautājumā par motora apdrošināšanu, nepareizi sapratusi un raksturojusi Latvijas bankas juridisko stāvokli. Motora apdrošinājuma uēmējs bijis I., kas motoru apdrošinājis kā s a v u mantu un savā vārdā. Latvijas banka
būtu varējusi arī no savas puses, bet tikai kā kīlas ņēmēja, apdrošināt motoru, savās, kā ķīlas ņēmējas, interescs robcžās,
proti, ne augstāk par sava ar ķīlu nodrošinātā prasījuma summu.
Bet Latvijas banka t ā d u apdrošinājuma veidu neapgalvo
un arī Tiesu palāta nekonstatē, ka tāds apdrošinājuina veids
konkrētā gadījumā bfitu noticis. Tstenībā, šajā lictā Latvijas
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bankas sanēmusi savās rokās polisi ncvis it kā apdrošinājunia
nēmeja, bet gan vienigi kā rokas ķīļu, ко I. (t. i. īstais apdrošinājuma ņēmējs) viņai nodevis kā nodrošināj'umu viņam piešķirtam aizdevumam, kas primā facie tika nodrošināts ar pašu
motoru. Pie tam, par Latvijas bankas aizdevuma nodroŠināšanu ar ieķīlāto motoru, uz pašas I. izdotās polises taisni tika
atzīmēts uzraksta veidā, nododot polisi Latvijas bankai kā rokas ķīlu, jo citādi viņa nebūtu varējusi sauemt — I. kā apdrošinājuma ņēmēja vietā — pašu apdrošinājuma atlīdzlbu. Tāpēc
izrādās par pilnīgi lieku Tiesu palātas sprieduma motīvos iztirzātais jautājums par to, vai Latvijas banka it kā „turpinājusi"I. uzsākto apdrošinājumu pēdējā vārdā, vai gribējusi pildīt 1.
apdrošināšanas pienākumu pret prasītāju. Vispār, šadas konstrukcijas, no apdrošinājurna tiesību viedokļa, pilnīgi neiespējamas. Arī ar to, ka kāds rakstiski izdara prēmiju maksājumus
vien sveša, t. i. īstā apdrošinājuina nemēja vietā, maksātājs kā
tāds nekļīīst par apdrošinātāja kontrahentu, par kādu varētu
būt tikai pats apdrošinājuma uemējs. Tomēr, šādiem Tiesu
palātas apsvēruraiem apdrošināšanas jautājumos un tajos pielaistām neparcizībām uii pārpratumiem piesķivama tikai blakus
motīvu nozīme, kas nav iespaidojuši Tiesu palātas gala slēdziena parcizību, par to, ka prasītājam nav nekādas tiesibas uz
Latvijas bankas faktiski saciemto apdrošinājuma atlīdzību. Ar
to izrādās par liekiem un neprasa sevišķu apspricšanu abu partu kasācijas instancē izteiktie apsvērumi šajos jautājumos.
(1937. e. 28. septembfa spr. Nr. '*!)(). Daniela pr. I. pr. Latvijās
baaku un cj

1307.

Lietā nav strīda par to, ka a. s. „L." tikusi atzīta par niaksatnespējlgu vēl p i г m s viņas nekustamas mantas pārdošanas izsolē. Prasltāja arl neapstrid to apstākli, ka dzimtsnomas
parāds bijis par 1930.—1932. g., un ka tā tad parāds par pirmiem 2 gadiem sakrājies p i r m s konkursa atklāšanas, bet
par pēdējo (1932.) gadu jau p ē c konkursa atklāšanas. Šādos
apstākļos pēdējais dzimtsnomas parāds par 1932. gadu bija konkursa kārtībā apmierināms tieši по konkursa masas kā t e к o š a reālnasta, saskanā ar CPN V. pielik. 86. p. 1. pkt., kas
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lieši atsaucas uz CL 1307. p. (sk. Gasmans un Nolkens 1889. g.
novelas 2. izd. 297. lp.), t. i. jau iekāms konkursa masu sadala
starp kreditoriem. Kas turpretim attiecas uz dzimtsnomas parādiem par pirmiem 2 gadiem, tad tie bija apmierināmi kā pirmās šķiras parādi, saskaņā ar CPN V. pielik. 97. p. 3. pkt., kas
piemērojams, kad izsoles laikā nekustamas mantas īpašnieks
jau atzits par maksātnespējīgu parādnicku (Sen. CKD 35/2, 434,
487, 616. u. c). Prasītāja nav pieteikusi savu dzirntsnomas parāda prasījumu par 1930. un 1931. gadu, tāpēc viņa zaudējusi
tiesību praslt aprnierinājuimi no tās mantas, kas bija iegājusi
konkursā (sal. Sen. CKD kopsēdes spr. 36/58). Ar to, ka prasītāja. ncpieteicot prasījumu konkursā, nav ievērojusi savas ticsības saņemt apmierinājumu tur un tādā kārtībā, kādu paredz
likums, prasītāja pielaidusi rupju neuzmanību (culpa lata) un
tāpēc viņai pašai jānes no tā izrietošās nelabvēlīgās sekas (CL
3441. р.). Prasīt neapmierināto dzimtsnomas parāda atlikumu
no inimobila 1 e g U V ē j a taisni nav iespejams k o n k u r s a
gadījumā, jo k o n k u r s a m a s a ir, saskai.iā ar CL 1307. р.,
v i e n ī g a i s apmicrinājuma avots. CL 3967. p. 2. teikums
nosaka tikai, ka klauša к ā t ā d a pāriet ipso jure uz irnmobila ieguvēju izsolē, nemaz nerunājot par atsevišķu maksājumu paradiem: 1306. p. taisni n e attiecas uz konkursa gadījumu, par ко pastāv sevišks noteikums (1307. р.). Iztfēmums
būtu jāpielaiž vienīgi. ja par dzimtsnomas parādu tiktu pieteikts
immobiļa izsoles lietā.
(1937. g. 31. augusta spr. Nr. 924 Rīgas pilsetas pr. 1. pr. Latvijas

banku.)
3030.

Tiesu palāta atzinusi par pierādīīu ar liecinicku Jāzepa
M. un Miķeļa B. liecībām, ka starp nelaiķi Pēteri R. un prasītāju
Jāņi R. ir notikusi vienošanās, saskauā ar kuru Pēteris R. par
saņcmto по dēla Jāi.ia naudu prāvas vešanai ar Annu J. ir atdevis un nodevis prasītājam K. māju pusi tajās robcžās, kuras ir
atzīmētas šai lietā no raērnieka sastādītā plānā. Šis tiz liecinieku
liecībām dibinātais Tiesu palātas slēdziens attiecas uz lietas
faktisko pusi un tādēļ nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Tiesu
palātas aizrādījumam, ka minēto liecinieku liecības saskan ar
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to faktu, ka Pēteris R. no savas lauksaimniecības izdalījis reālu
zemes dalu un to nodevis prasītāja apsaimniekošanā un ka atbildētāja puse šādas izdalīšanas pamatu esot a p g ā j u s i a r
к 1 u s u с i e š a n u, un neesot varējusi dot nekādu loģisku paskaidrojumu kādā citā virzienā, ir tikai blakus motīva nozīme,
kas Tiesu palātas gala slēdzienu — kas galvenām kārtām pamatots uz liecinieku M. un B. liecībām — nav iespaidojis. Šo
liecinieku liecībās konstatējamās pretrunas Tiesu palāta ir apspriedusi, bet tās aiz kasācijas kārtībā nepārbaudāmiem iemesliem atzinusi par nesvarīgām. Ar to atkrīt atbildētājas kasācijas sūdzības 1. pkts.
Ar 1936. g. 26. marta Iēmumu Tiesu palāta devusi prasltājam 2 nedēļu laiku formāla līguma precīzēšanai. Izpildot šo lēmumu prasītājs 1936. g. 20. maijā iesniedzis precīzētu liguma
projektu. Pret šo projektu atbildētāja cēlusi dažus iebildumus,
pēc kam prasītājs 1936. g. 13. jūnijā iesniedzis trešo līgurna
projektu. Tiesu palāta ar savu spriedumu uzlikusi atbildētājai
par pienākumu parak.stīt šo pčdējo līguma projektu. Ar to TieSU palāta, pretēji atbildētājas aizrādījumam, ir atzinusi, ka prasītājs izpildījis Tiesu palātas 1936. g. 20. maija lēmumu, jo citādi viua nebūtu uzlikusi atbildētājai par pienākumu parakstīt
šo projektu. Sava sprieduma 4. pktā Tiesu palāta bez tam
tieši aizrāda, ka viņa trešā projektā ievestos grozījumus uzskata par prasījumu p r e c ī z ē j u m u . Nepareizi atbildētāja
apgalvo, ka prasītājs, iesniedzot šo projektu, esot atgriezies pic
tā stāvokļa, kāds bija konstatējams pastāvot pirmam līguma
projektam. Salīdzinot iesildzības rakstam pielikto projektu ar
1936. g. 13. jūnija iesniegto, konstatējams, ka šinī pēdējā projektā ir uzdota atsavināmā zemes gabala platība, ir atzīmēts,
ka šo zemi atsavina par to summu, kādu Jānis R. ir atmaksājis
priekš Pētera R. pēdējā prāvā ar Annu J., ir paredzēta zemes
gabala korroborēšanas kārtībā u. t. t. Visi šie dati pirmā līguma projektā nebija ievesti, kāds fakts apgāž augšā minēto atbildētājas apgalvojumu, it kā pēc trešā Ilguma projckta iesniegšanas esot ticis restituēts stāvoklis, kas bijis pirmam projektam
pastāvot. Projektu prasītājs neapšaubāmi ir pārgrozījis, resp.
papildinājis, bet Tiesu palāta parcizi atzimisi, ka pedējais projekts neiclver sevī nekādus jaunus p r a s ī j u m u s, un tādēl
arī nākusi pie dibināta slēdziena, ka prasītājs nav pielaidis ne-
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atlauto prasības grozīšanu, bet tikai izteicis prasījumus preeīzāki, resp. noteiktāki, ко viņš varēja darīt arī otrā instancē
(CPN 858. р., 436. р. 1. pkt.). Pretēji atbildētājas aizrādījumam,
par prasības atraidīšanas iemeslu nav uzskatāms tas apstāklis,
ka projektā nav minēts līguma noslēgšanas laiks. Šis laiks par
pirkuma-pārdevuma līguma būtisko sastāvdalu nav atzīstams
(sk. CL 3041. p.) un tādēl arī nav obligātoriski ievedams (īgutna
projektā. Kasācijas sūdzības iesniedzēja arī neatsaucas uz likumu, kas spiestu prasību atraidlt tādēļ vien, ka šis laiks līguma projektā nav uzdots, reiz tiesa nākusi pie slēdziena, ka
pats llguma noslēgšanas fakts nav apšaubāms. Nepareizi atbildētāja apgalvo, ka līguma projektā arī neesot mitiēta s u in m a (cena, par kādu zemes gabals atsavināts. Kā augšā jau aizrādīts, līguma projektā ir iztcikts, ka zeme atsavināta par to
summu, kādu Jānis R. ir samaksājis priekš Petera R. pēdējā
prāvā ar Annu J. Ar to ir izpildīts CL 3852. р., kas ncbīit ncprasa pirkuma summas skaitlisku apzīmējumu, bet atzīst pār
pietiekošu tās noteikšanu kārtībā, kura izslēdz šaubas par pirkuma cenas apmēru. Ar minēto lfguma projekta noteikumu šis
likuma prasījums ir ievērots. Ar saclto atkrīt arī kasācijas
sūdzības 2. pkts.
Nepelna, beidzot, ievērlbu arī kasācijas sudzības 3. pkts..
Tiesu palāta kontrahentu starpā noslēgto līgumu kvalificējusi
kā CL 3848. pantā paredzēto draudzības pirkumu. Darījuma
kvalifikācija atkarājas no tiesas, kādēļ, prctēji atbildētājas domām, nav nozīmes tam, ka pats prasītājs pie šādas līguma kvalifikācijas nav pieturējies. Atbildētājas šai ziņā.no jauna uzsvērtais apgalvojums, it kā pirkuma cena (summa) neesot noteikti apzīmēta, atspēkots jau ar augšā izteiktiem apsvēruniicni.
Kas attiecas uz atbildētājas aizrādījumu, ka arī draudzlbas pirkuma noslēgšanas gadījumā no pirkuma summas apmēra atkarājas atsavinātāja riesība atsaukties uz CL 3849. pantu, tad šis
aizrādījums atkrīt jau tādēl vien, ka saskaņā ar 3849. panta piczīmi un 3894. pantu atbildētāja varēīu prasīt līguma atcelšanu
pārmērīga pametuma dēl tikai tad, ja prasītājs konkrētā gadījumā bīītu rīkojies (aunprātīgi. То atbildētāja tomēr nekad nav
apgalvoj'usi. Tāpat atbildētāja zemākās instancēs nav noteikti
apgalvojusi, ka iīgumu varētu kvalificēt kā dāvināšanas līgumu,,
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bet šai zirjā vienīgi aizrādījusi uz Kurz. zemn. lik. 140. pantā paredzētām sekām, „ja līgums būtu dāvināšanas Ugums". No šī
viedokļa Tiesu palātai tādēļ prāvnieku Iīgums nebija jāapskata
un tāpat arī Scnātam nav jāielaižas atbildētājas šai ziņā kasācijas sfidzībā izteikto apsvērumu apspriešanā.
(1937. g. 31. augusia spr. Nr. 114-7 Rudzais pr. I. pr. Rudzais m. ni.l

3213.

Tiesu palāta picvienojusics apgabaltiesas sprieduma motīviem. Apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildētāja Lība R. (savā
vārdā un kā viņas garā vājā vīra aizgādne) atzinusi nomas parādu, un ka atbildētāja nav pierādījusi, ka viņa bfitu samaksājusi prēmijas par prasības rakstā aprādīto laiku. Pretēji atbildētājas domām, tas apstāklis vicn, ka iznomātājs, pēc nomnieka domām, nav attiecīgi pildījis nomas līgumā paredzētos pienākumus vai citādi nodarījis nomniekam zaudējumus, nedod pēdējara tiesību atteikties no nomas naudas samaksas vai celt ierunas prct izlikšanas prasību (CL 4116. р.), bet gan tikai būtu par
pamatu nomniekam savukārt prasīt no iznomātāja atlīdzību par
zaudējumiem, kompensācijas nolīīkā: turpretim, CL 3213, p.
zaudē savu nozlmi ar iznomātās lietas nodošanu nomniekam. Tā
bija izteikusics jau pirmreformas konstantā prakse (sk. Cvingmaņa spr. кг. I. 140 1 (288.-290. lp.): III. 396; VI. 1136; VIII.
1578; Kr.Sen. rezol. 10/6170 Kreienberga l.(Bukovska komment.
pie CL 3213. р., II., 1264. lp. 1it. „z"). Ticsu palāta paskaidrojusi,
kādēl viņa noraidījusi atbildētājas lūgumu pratināt apellācijas
sūdzībā uzdotos lieciniekus. un, proti, aiz tiem pašiem, tikko aprādītiem iemesliem, t. i. tāpēc, ka atbildētājai nav bijusi tiesība
,.nomas naudu kompensēt ar nomas līguma 20. § paredzētiem
ēku būves darbiem": taču atbildētāja nckādu zaudējuma prasījuimi nav pieteikusi vai uzdevusi tā summu, un vēl mazāk
cēlusi kādu pretprasibu šajā lictā.
(1937. g. 31. augusta spr. \ r . 818 Rīgas pilsētas pr. I. pr. Rennerfs
ни e.)

3258.
Apgabaltiesa piespriedusi prasītājam par labu zirga pirkuma cenu aiz tā iemsla, ka pārdotais zirgs slimojis, un prasība
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esot cclta likumīgā laikā. Ja pirktais zirgs, pēc tiesas kasācijas
kārtībā nepārbaudāma konstatējuma, ir slimojis ar dusuli, tad
apgabaltiesa varēja nepiešķirt nozīmes tam apstāklim. ka pārdodot zirgu, pārdevēja bija aizrādījusi, ka zirgs kiepo. Ja pārdotais zirgs slimo ar dusuli, tad pircējam ir tiesība prasit līguina atcelšanu (CL 3258. р.). Nav pareizs atbildētājas uzskats.
ka prasītājam būtu vēl jāiesniedz seviški pierādījumi, ka zirgs
jau pārdošanas laikā būtu.slimojis ar dusuli. Ja zirgs neilgi pēc
pirkšanas bija slims ar dusuli, tad gan atbildētājai bija jāpierāda, ka pārdošanas laikā zirgs bija vesels. Tādēļ atkrīt atbildētājas paskaidrojumi viņas kasacijas sūdzības 1. un 2. pktā.
Pretēji atbildētājas paskaidrojumam viņas kasācijas sīidzības
3. pktā, apgabaltiesa rīkojusies pareizi neuzliekot prasītājam
par picnākumu nodot zirgu atbildētājai, jo pirktais zirgs pa prāvas iztiesāšanas laiku bija nosprādzis. Atbildētāja neapgalvo.
ka prasītājs būtu bijis vainīgs, ka zirgs nosprādzis. Tā tad,
prasītājs no paša zirga atdošanas pienākuma brīvs šā pienākuma izpildīšanas neiespējamības dēl (CL 3142. р.). Risks par
pirkuma priekšmetū nav uz viou pārgājis, jo prasitājam bija
icmesls v i en p u s I g i a t k ā p t i e s no līguma uz CL 3258.
1). pamata, un vii.ia tiesība atprasīt samaksāto pirkuma ceiiu palick vii.iam arī tad, ja pārdotais priekšmets nejauši gājis bojā
(CL 3270. р.).
(1937. g. 14. jūnija spr. Nr. 702 Bērzkalna pr. I. pr. \elps.)

3303.

Tiesu palāta ir konstatējusi, ka zaudējumu uodaiišanā prasītājai ar viņas sakroplojumu ir vainīgi kā atbildētājs, tā arī
Kristlnc V. Tā tad Tiesu palāta atrod, ka zaudējumi prasītājai
nodarīti ar abu šo personu kopīgu rīcību. Apsverot so kopīgo
rlclbu, Tiesu palāta uzsver, ka pa liclākai daļai vaina krīt uz
atbildētāju, bct mazākā dalā uz Kristlni V. Sakarā ar šādu vainas sadalījuniu Tiesu palāta arī ir sadalījusi prasltājas ikmēneša
izpeļņas pametumu Ls 17,50 apmerā tādējādi, ka atbildētājam
uzlikusi mēnešmaksas prasītājas labā Ls 15,— apmērā. Uz ко
Tiesu palāta dibina šādu vainas uii zaudējumu atlīdzības sadalījumu, viņa tieši ncpaskaidro, bet atsaucas uz Scnāta CKf>
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spriedumu 34/112. Šis Senāta spriedums attiecas uz zaudējumu
atlīdzības sadalījumu pie culpa mixta starp zaudējumu nodarīrāju un pašu cietušo, un, pretēji Tiesu palātas domām, neattiecas uz gadījumu, kad divas personas ar kopīgu rīcību ir nodarījušas zaudējumu trešai personai. Pēc pareiza aizrādījuma
kasācijas sūdzībā, kopīgi izdarīts tiesību pārkāpums varētu radīt vai nu solidāru atbildību pēc CL 3337. p. vai dalītu atbildību.
bet nekad šādai kopīgai rīcībai nav piemērojams CL 3303. p.
noteikums par culpa mixta, kurš vainas savstarpēju ieskaitīšanu pielaiž vienīgi starp cietušo un zaudējumu nodarītāju, kā tas
nepārprotami izriet no likuma teksta. Tādā kārtā, sadalot it
kā uz culpa mixta pamata prasītājas zaudčjumus starp atbildētāju un Kristīni V., Tiesu palāta ir tai daļā, ar kuru apmierināta
prasība, pielaidusi savā spriedumā motīvēšanas nepareizību.
(1937. g. 28. septembļ-a spr. Nr. 866

Brants pr. J. pr. Puriņu.)

3384.
Apgabaltiesa, uz viņas spriedumā norādīto datu pamata, sevišķi ņēmusi vērā nopratināto liecinieku liecības, ir konstatējusi, ka: 1) prasītāja dzlvojusi pie atbildētājas un palikusi pēdējai parādā Ls 5,— īres naudas, 2) atbildētāja izlietojusi CL
1404. p. paredzētās aizturēšanas tiesības un aizturējusi prasltājas rokas šujmašīnu; 3) atbildētāja, pārejot uz citu dzlvokli, atstājusi prasītājas mašīnu nama bēniņos, no kurienes mašīna izzagta. Šādi tiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi,
kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā. Pamatodamās uz šiem
konstatējumiem, apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētāja bezrīīpīgi un nolaidīgi glabājusi prasītājas mašīnu, un
ka tādēļ viņai uzliekams pienākums atlīdzināt prasītājai zaudējumus (CL 1479., 1480. р.). Atbildētāja savā kasācijas siīdzībā
neparnatoti pārmet apgabaltiesai CL 1478., 1479. un 1480. p.
piemērošanu, kuri runā par rokas ķīlas turētāja atbildību. Pēc
CL 3384. p. lietas aizturētājs atbild tāpat kā ķīlas turētājs. Pēc
CL 1478. p. pēdējam jāatbild par omnis diligentia un pēc CL
3300. p. pat par zādzības sekām, ja nepierāda, ka viņš piemērojis omnis diligentia.
(1937. g. 28. septembra spr. Nr. 1102 Arms pr. 1. pr. Livšičs un c.)
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3475.

Kas attiecas uz prasītāja paskaidrojumu par to, vai debitor
cessus neesot tiesības apstrīdēt cesiju kā fiktīvu, tad prasltājs
bez kritikas pārņēmis Bukovska atsauci, Kommentāra pie CL
3475. р., uz Cvingmaua spr. krāj. III. 366 un tajā minētiem spriedumiem, „Seifferta archīvā". Vispirms, minētais spriedums
Cvingmaua spr. krāj. III. 366 neapstiprina prasītāja atsauci, jo
tur uzsvērts tikai, ka atbildētājs, kas apstrīd prasltāja aktīvlegitimāciju, neceļ icrunu, bet gail tikai noliedz prasības pamatā
ieejošu momcntu, un ka prasītājam, kas izved (it kā cesionārs)
svešu prasījumu, jāapgalvo savas prasibas pamatošanai, ka
prasījums pārgājis uz viyu. Tālāk tajā spriedumā tad nu paskaidrots tikai tas, ka ccsijas faktu var pierādīt ar vicnkāršu
cedenta deklarāciju, nopratinot pēdējo kā liecinieku. Tikai pats
izdevejs, V. Cvingmans, piezīmē pie minētā sprieduma (206.
Ip.). iztcicies, ka debitoram ncesot tiesības atspēkot cesiju it
kā .,simulātīvu" (domāts „fiktīvu"). Cvingmans šajā ziņā atsaucas uz to, ka debitoram neesot likumīgas intereses uz to, jo
ar cesiju viņa tiesiskais stāvoklis ncvarot pasliktināties. Pats
par scvi, parasti, gan pašam debitoram varētu ari nebūt interese par ccsionāra personu. Tomēr, un tas sevišķi uzsvērts
taisni Cvingmaua citētos spriedumos Seiff. archīvā XII. 337. un
XXI. 124., gan debitoram ir tiesība apstrīdēt ccsiju kā simulātīvu, ja viņš p i e r ā d a s a v u p a š a i n t e r e s i , un ka
cesija nebūtu apstrīdama kā simulātīva tikai tad, ja a p s t r I dēšanas pamats atrodas tikai p a š u k o n t r a hentu savstarpējo
j u r i d i s k o attiecību г оb с ž ā s) „ . . . \venn der Grund der Anfechtung sich inņerhalb
des Krcises des Rechtsvcrhaltnisscs der Paciscenten findet." Tā
tad. cesija apstrīdama kā simulātīva (parcizāki „fiktīva") visos
ģadījumos, kad atbildētājs, dcbitor cessus, atsaucas uz to, ka
cedcnts ar ccsiju apgājis likumu: sk. 1916. g. 3. jīīlija likumu
(LCL 1529. p. piez. pielik. 1, 3. р.: кг. lik. kr. 1645) un CL 2922.
р., t. i. atsaucas uz ārpus kontrahentu pastāvošām juridiskāni
attiecībām. Vispār, katrs darījums, tā tad arī cesija, prasa, Iai
kontrahcntu gribas izteikums būtu nopietns (CL 2950. р.); tāpēc
gribas izteikumam, kas izdarlts tikai izskata pēc, nav nckādu
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tiesisku seku (CL 2951. р.). Ja cesionārs ce| prasību uz cesijas akta pamata, bet cesijai kā fiktīvai „nav nekādu tiesisku
seku", tad acīmredzamj, tādam „cesionāram" trūkst aktīvā
leģitimācija prasības celšanai un atbildētājam tiesība, apgalvojot, ka „pati prasības tieslba it nebūt nepieder tai personai,
kura prasību ceļ" (sk. CPN 680. р.), uz šī pamata apstrīdēt pašu
cesionāra praslbu kā ncpamatotu pēc būtlbas. Vindscheids
(Pandekten I. 334 § piez. 7. izdevumā), pretēji Cvingmai,ia domām, taisni n e atzīst minēto spriedumu (XII. 337, XXV. 124)
pareizību, aizrādot, ka debitor cessus gan esot aizsargāts pret
cesionāru ar exceptio doli, bet no tā neizrietot, kā debitoru varētu piespiest pret viņa gribu. It sevišķi Vindscheids aizrāda,
ka nav ar „simulētu" cesiju jāsamaisa cesija „ccdenta interesē"
(t. i. ar fiktīvu cesiju, par kādu taisni runa iet tagadējā lietā un
Cvingmaņa citētā spriedumā Seiff. archīvā XXI. '43). Taču nav
šaubas, ka, piem., vckselparādniekam tiesība aizstavēties pret
pašu indosatāru — prasītāju (exceptio in personam), pierādot,
ka indosaments ir fiktīvs (tā sauc. „Scheinindosament1':
Staubs-Stranz, Kommentārs pie vāeu v. 1. 17. p. 15. picz. un 82.
p. 47. piez.): fiktīvais indosaments, patiesībā, nav domāts kā
īsts indosaments; īstenībā kontrahenti vienojušies, ka neskatoties uz indosamentu pats indosants paliktu kā vekseļa īpašnieks: piem,, lai vekseli nobēdzinātu. Ar to atkrīt prasītāja
paskaidrojumi kasācijas sfidzībā, kuros tas noliedz atbildctājai
tiesību apstrīdēt prasību ar iebildumu par cesijas fiktīvo raksturu. Arī Senāts pielaida scsijas apstrīdēšanu, kā izdarītās
par kaiti kreditoriem (Scn. CKD 3312343), vai cesijas apstrldēšanu, kas izdarlta tikai „ad legitimationem" (Sen. CKD 31/12;
28/1082). Arī Iikums atzīst par atspēkojamu, piem., tada prasljuma labprātīgu cesiju, kas icgūts pēc tarn, kad tiesai iesniegts
lūgums izsludināt parādnieku par maksātnespējīgu, ja cesījas
nolfiks bijis panākt ieskaitu maksātncspējigā parādnieka prasljumā pret cesionāru (sk. CPN V. pielik. 77. p. 2. d.).
(1937. g. 28. sept. spr. Nr. 079 Hureviča pr. 1. pr. Rttjienes piensaimnickti sab-bu.)
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3542.
Apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildētājas parāda kapitāls
bijis Ls 5.000,—, no kādas summas atbildētāja esot samaksājusi Ls 4350,—. Uz šī konstatējuma pamata apgabaltiesa apmierinājusi prasību Ls 650,— apmērā. Prasības dalu par procentiem apgabaltiesa atraidījusi, atsaucoties uz CL 3542. pantu, jo,
pēc viņas atzinuma, maksājumi tikuši pieņemti ā conto bcz ierunām no kreditora puses. Apgabaltiesas spriedums nav atzīstams par pareizu. Saskaņā ar CL 3542. pantu, gadījumā, ja
kāds maksā tikai parāda dalu, tad iemaksa ieskaitāma vispirms
uz nenomaksāto procentu rēķina un tikai iemaksas atlikums
ieskaitāms parāda kapitāla dzēšanā, izņemot gadījunius, kad
kreditors piekritis pieņemt iemaksu taisni tikai uz kapitāla parāda rēķina un par to parakstījies. Tā tad tamdēļ vien, ka maksājumi tikuši pieņemti ā conto bez ierunām no kreditora puses,
apgabalīiesa uz CL 3,542. panta pamata nevarēja atraidīt prasības daļu par procentiem. Apgabaltiesai vajadzēja, kā to nosaka šis pants, konstatēt, ka kreditors, prasītāja, taisni bija piekritusi ā conto maksājumu ieskaitīšanai parāda kapitāla samaksā, un tikai tādā gadījumā viņa bīītu varējusi ā conto iemaksas
ieskaitīt parāda kapitāla samaksā. Bet nenodibinot tādu prasīīājas pickrišanu, apgabaltiesai bija jāieskaita ā conto maksājunii ncsamaksāto procentu deldēšanai un tikai palikušais pēc tani
atlikums kapitāla parāda dcldēšanai, kā to ticši tiosaka CL
3542. pants.
(1937. g. 30. scptembra spr. Nr. 108? Stāks pr. 1. pr.« Lamsters.)

3633.
Pēc vispārēja principa, katrs materiāli tiesisks likuins attiecināms vienīgi uz tiem gadījumiem, kas notikuši pēc viņa
spēkā nākšanas, ciktāl pretējais tieši nav paredzēts jatinā likumā (Sen. CKD 33/1776 un c ) . Tādēļ arī juridiska norma, kas
notcic zināma juridiska fakta efektu, saistot ar to juridisko attiecību nodibiiiāšanu, pārgrozīšanu un izbcigšanu, piemērojama
tikai tādam faktam, kas ir radies pēc šīs normas spēkā stašanās. Ja nu — par ко partu starpā nav strīda
prasītājas
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1924. g. 10. aprlļa atgādinājums tā nosūtīšanas laikā nekādu
efektu izrādīt nevarēja uri juridiski bija pilnīgi irrelevants (jo
saskaņā ar CL 3633. panta toreizējo redakciju vienkāršs rakstisks atgādinājums Kurzemē nebija pietiekošs noilguma pārtraukšanas ziņā), tad, saskaņā ar izteikto principu, šī atgādinājuma nosūtīšanas fakts nevarēja iegūt nozlmi tikai tādēļ, ka ar
1925. g. 21. oktobra likumu rakstisks atgādinājums arī Kurzemē atzīts par n'oilgumu pārtraucošu faktu. Uz vispārēja principa pamata arī šis likums varēja izrādīt spēku likai nākotnē
(jo tam nav piešķirts atpakaļejošs spēks), kas nozīmē, ka tikai
tāds rakstisks atgādinājums, kas būtu izdarīts pēc 1925. g. 21.
oktobra Iikuma spēkā stāšanās, varētu radīt šini likumā paredzčto efektu, t. i. pārtraukt noilgumu.
(1957. g. 50. sepl. spr. Nr. 999 Jelgavas pils. pr. I. pr. Kuldlgas pils.)

4175.
Pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstāklicm, apgabaltiesa atzinusi, ka prasītājai ar atbildētāju nav pastāvējis tāds
pcrsonisks darba līgums, kas viņai dotu tiesību prasit atlīdzību
saskaņā ar CL 4175. p. Šāds tiesas konstatējums pčc bīītības nav
pārbaudāms Seriātā. Par maldīgu atzīstams prasītājas uzskats,
ka dažu naturāliju došanas fakts un darba strādāšanas fakts
vien būtu jau pietiekoši CL 4175. p. piemērošanai. Minētais
pants piemērojams vienīgi tajos gadljumos, ja partu starpā, pēc
tiesas konstatējuma, gan pastāv līgumiskas attiecības, bet vienīgi nav nolīgts atlīdzības apmērs. Taisni šāda līguma pastāvēšanu tiesa konkrētā lietā nav atradusi par pierādītu, bet konstatējusi pretējo, kamdēļ viņai nebija pamata CL 4175. p. piemērošanai (CKD 34/106).
(1957. g. 14. jūnija spr. Nr. 695 Zālītes pr. 1. pr. Darabergu.)
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545.

Apgabaltiesa noraidījusi prasītājas prasību par ienākumiem
110 vinai piedcrošām Sakstigalas pagastā Garanču ciemā viensētas Nr. Nr. 10 un 10a 2/7 ideālām daļām, kuras atradušās atbildētāju kopvaldīšanā, atrodot, ka p r a s ī b a s
pamats
u z s k a t ā m s par pierādītu, bet t r ū k s t o t pierādījumi, к а atbildētāji būtu saņēmuši к ā du n o t e i k t u d a u d z u m u
strīdus
viensētas
i e n ā к u m u. Prasītājas kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Apgabaltiesa, apsverot lietas apstāklus un prāvnieku paskaid. rojumus, — nākusi pie slēdziena, ka tas apstāklis, uz kuru aizrādījuši atbildētāji, ka viņi neesot izmantojuši visu viensētu,
bet dalu no tās atstājuši neizmantotu un to varējusi izmantot
prasītāja, — atzīstams par nenozīmīgu Iietā, jo šis apstāklis neatsvabinātu atbildētājus no pienākuma atdot prasītājai vinai
piekrītošu dalu no tiem ienākumiem, kurus atbildētāji saņēmuši
' no izmantotās dalas. Tomēr apgabaltiesa atraidījusi prasību,
atrodot par nenozīralgām nopratināto liecinieku K. R. un P. liecības, kā arī eksperta slēdzienu par to, k ā d a v a r ē j u s i
būt strīdus viensētas iznomāšanas vērtlba, resp. kādu nomas
nau'du iznomāšanas gadījumā v а г ē t u par strīdus viensētu
iegūt, jo lietā neesot nekādu norādījumu par to, ka strīdus viensēta bīitu bijusi kādam iznomāta. Šāds apgabalticsas ieskats
atzīstams tomēr par maldīgu. Saskaņā ar Kr. Senāta paskaidrojumiem pie Latgales CL 545. p. (Sen. CKD spr. 1873. g. Nr.
354), ja viens no k o p ī p a š n i e k i e m v a l d a v i s u п е 
ки s t a m и га a n t и, kura pieder vinam kopā ar citiem kopīpašniekiem, tad pēdējiem ir tieslba prasīt viuiem picnākošo da-
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Ju no nekustamas mantas ienākumiem, kuru p а г š 0 m a n t u
v a r e t u i e g ū t . Apgabaltiesa neticējusi lieciniekam Staoislavam Č. par atbildētāju saņemto ienākumu lielumu. Tiesas slēdziens par liecinieka izteicienu ticamību gan navpārbaudāms
kasācijas kārtībā (Sen. CKD 1924. g. Nr. 22). Bet apgabaltiesa
nemaz nav ņērnusi vērā, ka paši atbildētāji miertiesneša 1936. g.
25. janvāra sēdē atzinuši, ka par strīdus zemi var maksāt Ls 8
par 1 hacaurmērā. T ā t a d š ā d u v i e n s ē t a s i c n e s ī g u mu p a š i a t b i l d ē ' t ā j i a t z i n u š i p a r p a r e i z u u n
l ī d z ar t 0 a r l a t z i n u š i , ka viņi p a š i s a p ē m u š i
m a z а к a i s š ā d u i e n ā k u m u a p m ē r u. Tā kā Sakstigalas pagasta valde apliecinājusi, ka pagasta robežās aiamzemes, plavu un ganības kopienesīgums varētu būt no Ls 16 līdz
Ls 20 par katru hektāru gadā, bet liecinieks šo iencsīguinu novērtējis caurmērā Ls 16,50 par hektaru, — tad miertiesnesis, гдеmot vērā šo lielo zemes rentes starpību starp pagasfa valdcs un
liecinicka uzdoto un atbildctāju atzfto cenām, aicinājis ekspertu,
kas strīdus vicnsētas ienākumus noteicis Ls 331 gadā. Kā pareizi aizrāda prasitāja savā kasācijas sūdzībā, ja apgabaltiesa nevarēja apstāties ne pie vienas no šīm cenām, tad a t z I s t 0 t
p r a s ī b a s 1 p a m a t u p a r p i e r ā d . ī t u vinai bija pietiekošs pamats saskaņā ar CPN 18,5. p. noteikt zemes icnākumu
daļu pēc sava taisnīgā ieskata (Sen. CKD spr. 1926. g. Nr. 245).
(1937. g. 30. jūlija spr. Nr. 847 Stirans pr. 1. pr. Stirami un c.)

1742.
Lietā nav strīda par to, ka Miķelis R. bija noslēdzis ar Rēzcknes apriņka valdi piegādes un uzņēmuma llgumu, ka R. līgumu izpildījis un savu p r a s ī j u m u par pienākošo, bet vēl
nesaņemto no atbildētājas naudu, cedejis prasītājai, kāds cesijas līgums noslēgts Rīgā. Tālāk Tiesu palāta konstatējusi, ka
ar prasītāja tiesību devēju bija panākta vienošanās, ka atbildētaja (Rēzeknes apr. lauku pašvaldlba) kārtos savu parādu ar
rēgulāriem mēneša maksājumiem (Ls 400^—500). Tiesu palāta
nākusi pie slēdziena, ka prasltājs nav uzskatāms par piegādes
līguma kontrahentu, un ka vienojoties par prasījuma reālizēša-
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nas kārtlbu, prāvnieki neskar piegādes llgumu, bet slēdz patstāvīgu līgumu, priekš kura nepastāv „formas rekvizīts", un ka
•cesijas līgumam nav piemērojams LCL 1742. р.. Tādēļ, atrodot, ka prasītājai nav tieslbas prasīt no atbildētāja visa parāda samaksu uzreiz, Tiesu palāta prasību atraidījusi. Prasītāja kasācijas sūdzība pelna ievērību. Cesijas darījumu nevar
atraisīt no pamatlīgumā nodibinātām juridiskām attieclbām un
no pirmkontrahentu personām. Cesija nodibina speciālu sukcesiju, prasījums paliek neaizskārts (Enneccerus-Kipp-Wollf,
Lebrbuch des biirgerlichen Rechts II. sēj. 11. izd. § 98. II. 5. b).
Pēc LCL 1742., 1744. p. piegādes līguma noteikumi fiksējami
rakstiski. Tā tad arī pārgrozījumi šais noteikumos (attiecibā
uz maksāšanas kārtību) fiksējami rakstiski. Ja piegādes līgums bija apspriežams pēc LCL, tad ar piegādātāja prasījuma
cesiju šis stāvoklis nevarēja grozīties, im ja līguma noteikumi
kontrahentu starpā bija apspriežami pēc LCL, tad pēc tiem pašiem likumiem apspriežamas ari cesionāra un debitor cessus
attiecības. Cesijas līguma noslēgšanai R ī g ā ir tikai nozīme
attiecībā uz pašas cesijas iormu un darījuma derigumu kā tādu,
Nākot pie pretēja slēdziena, Tiesu palāta ir nepareizi iztulkojusi likumu.
(1937. g. 27. maija/16. jūnija spr. Nr. 905 K. s. „Veatdin-Diners nn
biedrs" pr. 1. pr. Lanku pašvaldibu fondu.)
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38.
Saskaņā ar Lik. par telpu īri 38. p. (1936. g. red., Lkr. 125),
tiesa var attiecīgi paaugstināt īres maksu līdz diviem latiem
par pirmskara zelta rubli, ja nanis uzlabots ar labierīcībām un
ērtībām, kādu pirms kara nebija. No šī likuma izriet, ka tā piemērošanai ir jānodibina telpu pirmskara īres maksa b e z labierīclbām un ērtībām, jo taisni š Q īres maksu tiesa var paaugstināt piemērojot 38. pantā parēdzēto reizinātāju. Tādēl jāatzīst, ka apgabaltiesa rīkojusies nepareizi, izcjot no tās īres
maksas, kura telpām varēja būt а г labierīcībām un ērtībārn
(kādas tad vēl nepastāvēja, bet bija izvestas pēc kara) un piemērojot Lik. par telpu īri aprādīto reizinātāju (80 sant. par pirmskara laikā maksāto zelta rubli) telpu t a g a d ē j ā s īres maksas
nodibināšanai. Šo pēdējo reizinātāju tiesa var piemērot tikai
tad, ja telpu tagadējais un pirmskara stāvoklis ir vienāds, bet
nevis arī lad, ja viņa kā konkrētā gadījumā atzinusi, ka īres
maksa ir paaugstināma tādēļ, ka nams ir uzlabots ar labierīcībām un ērtībām, kādu pirms kara nebija.
(1937. g. 30. sepfembra spr. Nr. 1112 Prede pr. 1. pr. Plakāns.J
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27 (19).
Apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildētājai, J. St. mantojunia masai, bijuši iecelti trīs aizbildņi, no kufiem tikai divi parakstījuši lietā iesniegto apellācijas sūdzību, bet trcšais atteicies to darīt, un šāda atteikšanās, pēc apgabaltiesas atzinuma, nozīmējot, ka trešais aizbildnis nav piekritis appellācijas
sūdzības iesniegšanai. Bez tam apgabaltiesa nodibinājusi, ka
trešais aizbildnis, kas nebija piekritis apellācijas sūdzības iesniegšanai, atsvabināts ио aizbildņa pienākumiem tikai 1937.
gada 2. janvārī, kad apellācijas termiņš šajā lietā, kā tas rcdzams no lietas apstākliem un kā to atzīst arī kasācijas sīīdzības iesniedzēji, jau bijis notecējis. Šo konstatējumu parcizību kasācijas sūdzības iesniedzēji neapstrīd. PamatojOties uz
tiem, apgabaltiesa varēja apellācijas sūdzību atstāt bez caurskatīšanas. Ja.jau apellācijas termiņa laikā īnantojuma masai
bijuši iecelti trīs aizbildņi, tad tikai viņi visi kopā reprezentējuSi vnantojuma masu, kādēl arī apellācijas sudzībai bija jābūt
iesniegtai ar visu trīs aizbildņu piekrišanu. Šajā gadlļ'umā, turpretim, pēc apgabaltiesas konstatēj'uma, kuru kasācijas sīidzības iesniedzēji neapstrīd, viens no aizbildņiem taisni nebija piekritis apellācijas sūdzības iesniegšanai un bija atteicies to parakstīt. Tādēl arī apellācijas sfldzība nevarēja tikt atzlta par
iesniegtu no mantojuma raasas likumīgiem parstāvjiem (sal.
Sen. CKD 33/2901). Apstāklim, ka jau pēc apcllācijas termij,ia
notecēšanas aizbildnis, kas atteicies parakstīt apcllācijas sūdzību, atsvabināts no aizbildņa pienākumiem, nav nozīmes lietā, jo apellācijas tcrmiņa laikā mantojuma masai bijuši vēl trīs
aizbildņi un tādēļ divi no viņiem pret trešā aizbildņa gribu nevarēja iesniegt mantojnnia masas vārdā apcllācijas sfidzību.
(1937. ^. 30. sepfcmbra spr. Nr. 1068 Strazdiņa pr. I. pr. Strazdiņa
111. īn.)
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65 (521).
Apgabaltiesai kā otrai instancei nevajadzēja izsniegt prasītājam norakstu no atbildētājas rakstiskā paskaidrojuma, jo
izņemot CPN 65. p. paredzētos gadījumos, atbildētājai miertiesneša lietās nav jāiesniedz tiesā rakstiska paskaidrojuma noraksts izsniegšanai pretējai pusci, bet pēdējai pašai jārupējas
par noraksta saoemšanu uz sava rēkina (CPN 65. p. beigas).
(1017. g-. 50. jūlija spr. Nr. 896 Jureviča pr. 1. pr. Barbejs.)

239 (161").
Prasītājs cēiis CPN 239. p. parcdzēto prasību, lūdzot atzlt, ka prasītājs runā esošo vekscli „ir samaksājis, un atsvabināt prasītāju no piedzinuma pēc šā vekseļa". Pretēji prasītāja
domām minētā formulējumā prasītājs nav pieteicis d i v u s petitumus, bet gan vienu p a š u petitumu: proti, prasību „1 a i а рg ā z t u l ū d z ē j a (tagadējā atbildētāja) p r a s ī j u m a b u t ī b u " (GPN 239. p. I. teik. beigās). Šādu prasību CPN 248.
p. raksturo taisni kā „prasību par a t s v a b i n ā š a n u n o p i e d z-i ņ a s". Kā uz pamatu veksela prasījuma būtības apgāšanai, tagadējais prasftājs atsaucas 1) uz to, ka vekselis
ticis dots tikai kā nodrošinājums kādam parādam, bet ka vinš
atbildētājai nekā vairs neesot parādā, un 2) uz to, ka atbildētājas piedziņai iesniegtam prasījuma dokumentam nav vekseļa
spēka, izdošanas vietas neapzīmējuma dēl. Miertiesnesis apmierinājis prasību uz šl otrā pamata, nolemjot a t s v a b i n ā t
p r a s ī t ā j u no p i e d z i ņ a s pēc minētā veksela. Tālāk
miertiesnesis, paliekot CPN 239. p. robežās, nevarēja iet, jo
239. p. paredzētā prasība, pēc tās procesuālā rakstura un nozīmes nav nekas cits, kā 226. p. un sek. p. kārtībā notikušā sprieduma pārsūdzības līdzeklis. Tāpēc miertiesnesis nevarēja arī
aprādītā kārtībā a t r a i d ī t vekseļprasību vai lemt atzīt vekseli par samaksātu. Šādos apstāklos prasītājam nav nedz pamata, nedz iemesla pārsīidzēt šajā lietā notikušo spriedumu, ar
kuru miertiesnesis taisni apmierinājis prasītāja uz CPN 239. p.
pamata celto prasību par viņa atsvabināšanu no piedziņas pēc
Г u n ā e s о š ā v e к s e ļ а (248. р.). Apellācijas un kasācijas
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sūdzības mērķis nav atspēkat vai apstrīdēt sprieduma ш о l I
v и s, ja pats spriedums kā tāds izteic to, ко, pēc praslbas rak
stura un formulējuma, vēlējies panākt prasītājs. Turpretim,
sprieduma motīvi gan varētu noderēt par pamatu kāda.s citas,
patstāvīgas prasības celšanai, lai apgāztu motīvos iztcikta ap
svēruma vai konstatējuma pareizību, ja vien šāds motīv.s nav
atradis tiešu izšķiršanu sprieduma rezolūtīvā dalā. Tāpcc ,in
mierticsneša aizrādījums sprieduma motīvos uz to, ka vekseļfl
samaksa n e e s о t pierādīta š a j ā 1 i e t ā, nevar pats par sevl
ietekmet varbūtējas jaunas tā paša prasītāja prasības, кщм
mērķis bīītu tā apstākla atzīšana, ka prasītājs atbildētājai riav
palicis to summu parādā, kuras nodrošinājumam ticis izdota
runā esošais „vekselis".
(1937. g. 31. augusta эрг. Nr. 965 Lapše pr. 1. pr. Bučauskas pion
sajmnieku s-bu.)

254. (1921.)
Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, pārsūdzlbn
viltojuma atklāšanas dēļ aktā, uz kuru spriedums dibinātS, le
sniedzama pēc CPN 254. p. v i e n a mēneša laikā no tas diena
kad stājies spēkā krimināltiesas spriedums, ar kuru akts ;il
zlts par viltotu. Tādēļ arl no paša sūdzētāja viedokļa par āi
kārtēja pārsūdzības termioa piemērošanu jānāk pie sledziena.
kā audzētājam bīltu jāievēro CPN 254. p. noteiktais v i e n p
mēneša termiņš, kuram nav tieša sakara ar CPN 239. p. noteikto
3 m ēn e š и termiņu, kura piemērošanu sūdzētājs prasa viltota
akta apstiprināšanai ar CPN 254. p. paredzēto pārsīīdzību. Tā
dēļ, gala slēdzienā, apgabaltiesa pareizi atstājusi prasību bez
caurlīīkošanas termipa nokavējuma dēl,
(1937. g. 28. sept. spr. Nr. 1076 Akmentiņa pr. 1. pr. Siliņu.)

733. (640.)
Nepelna ieverību prasītāja paskaidrojumi, kuros viuš i»ar
met apgabaltiesai CPN 733. panta pārkāpumu. No lietas re
dzams, ka atbildētāja gan nav devusi tiesu izpildītājam CPN
728. p. paredzēto atsauksmi, par ко viņa no tiesas sodīta U2
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CPN 732. panta pamata. Tomēr atbildētāja faktiski ir izdarījusi atvilkumus no parādnieka G. (kas pie atbildētājas kalpojis) algas un prasītājs neapstrīd, ka viņš ieturētās naudas summas ir sanēmis; šai ziņā vinš tikai apgalvo, ka no G. bija icturāmas I i e 1 ā к a s naudas summas, nekā atbildctāja no vina algas atvilkusi. Bet ja atbildētāja šādus atvilkumus ir izdarījusi, tad nevar bflt runas par to, ka atbildētāja tādēļ vien, ka
vina nav devusi atsauksmi, atbildētu prasītājam pretini tās
naudas summas apmērā, kas līdzinās v i s a i parādniekam Ci.
izmaksātai algai par strīdus laiku. CPN 732. un 733. р., pe'c to
izpratft.es, dod kreditoram tiesību prasīt no trešās personas, kas
izvairījusies no atsauksmes došanas, vienīgi z a u d ē j u ш u
atlīdzību, kurus vinam trcšā persona ar savu neparcizu rlcību
būtu nodarījusi, t. i. piedzinējs var prasīt no trcšās personas to
summu, kuru viņš bīītu varējis sauemt no parādnieka, bet riav
saņēmis trcšās personas ncparcizas rīcības dēl (sk. Isačenko,
Gražd. process III., IV. izd. Ip. 570, 576 un arī paša prasītāja citēto Sen. CKD 30/86). Tādēļ tfesā persona nenes nekādu atbildību p i c d z i n ē j a m pretim, ja vina gan nav devusi atsauksmi, bet toinēr izdarījusi visus likmnā parcdzētos atvilkumus no parādnieka algas un tos iemaksājusi tiesu izpildltājam,
jo šādā gadījumā piedzinējam nckādi z a u d e j u m i nav cēlušies; šādā gadījumā по trešās personas piedzcnams vienīgj
valstij par labu CPN 732. paiitā parcdzētais sods. Trešās per- sonas atbildība p i e d z i n ē j a m pretim pec CPN 732., 733. p.
iestājās tikai tad, ja vifta nav devusi atsauksmi ни bez tam arī
ieturējusi parādniekam pienākošās vērtibas vai maksājuinus
piedzinējam par labu vai arī icturējusi mazākas summas, иска
likums prasa. Tikai šajās, piedzinejain patiesi cēlušos zaudejumu, robežās, t. i. tās summas apmērā, kuru parādnickam nedrīkstēja izmaksāt saskanā ar CPN 1230. pantu, trešā pērsona
atbildctu piedzinējam pretim, bet nevis, kā maldīgi doma prasītājs, arī tās summas apmērā, kuru pēc likuma nevarēja atskaitīt no parādnieka algas piedzinēja prctenzijas apmicrināšanai un parādniekam tadeļ izmaksāts pilnīgi likumīgi.
(1937. g. 30. sept. spr. Nr. 044- Zuudes pr. I. pr. „Beknna Eksports".)
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828. (7211.).
Tiesu palāta konstatējusi, ka atbildētājs Nikolajs V. 1934.
g. 9. jūnijā griezies pie apgabaltiesas ar Iūgumu izslēgt šo lietu
no dienas kārtības. Ar šāda lūguma iesniegšanu atbildētājs,
pēc pareiza Tiesu palātas atzinuma, ir ņēmis dalību lietā, kā
dēl apgabaltiesas 1935. g. 13. maijā taisītais spriedums nebija
uzskatāms par aizmugurisku (CPN 828. р.). Tiesu palāta arl
pareizi atzinusi, ka šāds CPN 828. panta iztulkojums ncnuu
pretim CPN 824. pantam, jo 828. pants tikai papildina 824. pantu
vēl ar diviem gadljumiem, kad tiesas spriedums nav uzskalam
par aizmugurisku. Nav nozīmes tam apstāklim, ka minēto 1С
ginnu parakstljis vienīgi atbildētājs, bet ne arī atbildētāja Adele
V., jo nav šaubu, ka atbildētāju atbildība. ir solidāra, kādēl
konkrētā gadījumā ir piemērojams CPN 23. p. Nākot pie pa
reiza slēdziena, ka apgabaltiesas 1935. g. 13. rnaija spriedums
nebija uzskatāms par aizmugurisku, Tiesu palāta tomēr nepa
reizi izšķīrusi jautājumu par sekāni, kas radušās sakarā ar to,
ka apgabalticsa savu augšā minēto lēmumu klūdaini nosatl
kusi par aizmugurisku. Šim apstāklim Ticsu palāta nav pie
šķīrusi nozlmi, sakarā ar ко viua atcēlusi apgabaltiesas 1936.
g. 11. maija spriedumu — kas taislts OPN 839. panta kārtTbā
uz atbildētāju atsauksmes pamata — atstājot spēkā apgabaltiesas 1935. g. 13. maija spriedumu. Šāds Tiesu palātas vledoklis atzīstams par maldīgu. Ja tiesa taisījusi aizmugurišku
spriedumu gadījumā, kur tas — kā konkretā lietā — nebija piclaižams, tad šāda tiesas pielaista nepareizība ir izlabojama tikai uz ieinteresētā prāvnieka lūguma pamata. Apspriežamā
gadījumā par ieinteresēto pusi bija uzskatāma vienīgi prasl
tāja, jo — kā pareizi norāda atbildētāji — ar aizmugurisku
spriedumu atbildētājiem bija dota tiesība lūgt lietas vēlreizēju
caurskatīšanu apgabaltiesā, tika pagarināts pārsūdzības termiņš (CPN 834., 844. p.) u. t. t., ar ко tika aizskārtas taisni
prasītājas intereses šajā lietā. Tādā kārtā tikai uz prasītājas
sūdzības pamata tiesas pielaista nepareizība varēja tikt izlabota (sk. arī Isačenko, Gražd. process, IV., 147. lp.), bet tā к а
prasltāja apgabaltiesas 1935. g. 13. maija spriedumu
attiecībā uz tā atzīšanu par aizmugurisku — nav pārsīīdzējusi, tad
arī atbildētājicm p r e t ē j i Tiesu palātas domām, bija tieslbn
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to uzskatīt par aizmugurisku un par to iesniegt atsauksmi. Nepareizi Tiesu palāta atsaucas uz CPN 837. pantu, pēc kura par
tiesas lēmumu atsauksmi pielaist var iesniegt sīidzību tikai
kopā ar apellāciju. Sis likuma pants ir ciešā sakarā ar CPN
836. pantu un paredz tiesas Iēmumu, kuru tā taisa, pārbaudot
iesniegto atsauksmi no formālās puses, t. i. no tā viedokla, vai
atsauksme saskan ar likumā parcdzētiem formāliem prasījumiem (sk. Isačenko, 1. с 222., 223. lp.); bet šis likuma pants
neattiecas uz gadījumu, kad tiesa savu spriedumu nepareizi atzinusi par aizmugurisku, kādā gadījumā ieinteresētai personai
šajā daļā bija jāpārsūdz taisni šīs tiesas spriedums.
(1937. g. 30. scpt. spr. Nr. 908 Latvijas bnnkas pr. 1. pr. Vāciešiem.)

993. (868.).
1) Prasltājas lūgumu piespriest tiesāšanas izdevumus no atbildētājiem solidāri apgabaltiesa nav apmierinājusi. Apgabaltiesa tomēr atzīst, ka atbildētāji kopīgi īrējuši dzīvokli un bijuši solidāri atbildīgi par īres maksu. Ja jau atbildētāji, pēc
apgabalticsas atzinuma, bii'uši prasītājas solidāri pārādnieki un
prasītāja uz CL 3344. panta pamata varējusi по katra no viniem prasīt visa parāda piedzīšanu, tad apgabaltiesai nebija
likumīga pamata nepiespriest no atbildētājiem solidāri arī tiesāŠanas izdevumus, kurus prasītāja arī var prasīt no katra no
viņiem kā solidāriem parādniekiem pilnā apmērā (sal. Sen.
ČKD 23/202). •
(1937. g. 30. jūlija spr. Nr. 855 Māliņš pr. I. pr. Tirro пи Kreičmanis.)
2) Apgabaltiesai nebija tiesības atstāt spēkā miertiesneša
lēmumu dalā par Elizabetci D. par labu picspricsticm tiesāšanas
izdevumiem Ls 10 apmērā. Kā pareizi paskaidro Nodoklu departaments, tiesas var piespriest ticsāšanas izdevumus vienlgi
prasības lietās, kuvās piedalās parti, un kas beidzas ar spriedumu vai ar lēmumiem, kuriem piemīt sprieduma raksturs
(piem., izbeidzot Iietu pēc CPN 90., 100., 661., 675. p.) bet ne Iietās, kas izspriežamas blakus sīidzības kārtlbā (CPN 184., 993.
р.; ties. iek. lik. IV. piel.). Isačenko, Graždanskij process (1930. '
g.) IV. d. 756. lp. (VII. pkt), uz ко atsaucas apgabaltiesa, runā
par apsardzības lietām, kas izceļas kaut arī по prasības lietām,
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bet p ē с spriedurna taisīšanas; tā tad, tajā vietā par īstām apsardzības lietām nerunā. Gan 758. lp. (VIII. pkt.) Isačenko iztirza izdevumu jautājumu arī īstās apsardzības lietās, bet tikai
de lege ferenda, izejot по 1900. g. kr. projekta; bet bez tā Isačenko atsaucas vienīgi uz kādu kr. Sen. spried. (75/1012), kas
zīmējas uz speciālu gadījurnu, kam nav nekā kopēja ar runa
csošo. Prof. Bukovskis (savā CP mācības grāmatā 103. §) notcikti uzsver, ka par tiesu izdevumu atlīdzināšanu runa varot
būt vienīgi prasības lietās. Tā tad, apgabaltiesai nebija likumīgapamata uzlikt Nodoklu departamentam tiesāšanas izdevumus par labu personai, kas apstrīdējusi Nodoklu departamenta lēmumu, kaut arī Nodoklu dcpartamenta lēmurns btītu
atceļams.
(1937. g. 5i. a u g . spr. Xr. 758 D u m b e r g s 1.)

1021. (895.).
Tiesu palāta škīrusi prāvnieku laulību, atzīstot, ka laulfba
ir izārdīta vienīgi vīra vainas dēl un ka sievas aiziešana no vīni
ir tikai sekas no paša vlra labprātīgi radītiem un sievai nepanesamiem laulības dzlves apstākliem.
Prasīīājs savā kasācijas sīīdzībā pārmet Tiesu palātai CPN
1019. panta pārkāpumu, atrodot, ka Tiesu palātai bija jāievero
tas apstāklis, ka ar spēkā stājušos apgabaltiesas spriedumu lietā, kurā tagadējā atbildētāja lūgusi piespriest vinai par labu no
tagadējā prasītāja alimentus (par laiku līdz laulības škiršanai).
tagadējā atbildētāja esot atzīta par vienīgo vainīgo prāvnieku
atšķirtā dzīvē; šim spriedumam esot prejūdiciāla nozīme konkrētā lietā par laulības škiršanu. Š'is kasācijas sūdzlbas iesnicdzēja uzskats ir nepamatots. Apgabaltiesas spriedums alimentu lietā (par laiku Hdz laulības šķiršanai) nesaistīja Tiesu
palātu saskaņā ar CPN 1021. p. — konkrētā lietā (par laulības
šķiršanu), jo abu prasību priekšmeti nav identiski. Nav arī likuma, no kura varetu nākt pie slēdziena, ka agrākam sprieduīuani bfitu prejfidiciāla nozīmc konkrētā lietā (gan otrādi —
spriedums lāulības šķiršanas lietā prejūdicē laulātā uztura praSības likteni saskaņā ar laul. lik. 60. р.; (sk. arī Sen. ('KD spr.
36/1535, 37/54). Sen. CKD spr. 32/894 un 34,1082, uz kuriem
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kasācijas sūdzlbas iesniedzējs atsaucās, neattiecas uz gadījumiem, kad abu prasību priekšmets ir dažāds no CPN 1021. рап
са viedokļa.
(1937. g. 27. maija/16. jūnija spr. Nr. 570.)

1229. (1085.)
Apgabaltiesa konstatejusi, ka parādnieka alga bijusi
Ls 120.— m ē n e s I un, pēc pareiza kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījuma, saskaņā ar CPN 1229. pantu atskaitījumi bija
izdarāmi taisni по šā parādnieka „saņcmamā,, atalgojuma, neievērojot atvilkumus, kurus darba dcvējs по šīs summas bfitu
izdarījis (sk. arī Isačenko, 1. c, V. Ip. 642). Apgabaltiesa tomēr
rīkojusies pretēji šim principam, jo по vinas sprieduma redzams, ka vina atzinusi par pareizu, ka darba devējs likumīgos atskaitījumus izdarījis по parādniekam f а к t i s к i izmakSātā atalgojuma (atvelkot по viņa algas zinamo summu par nestrādāto laiku). Ar to apgabaltiesa pārkāpusi CPN 1229. pantu.
(1937. g. 30. sept. spr. Nr, 944 Zunrles pr, 1. pr. „Rekona Kksports".)

1230. (1086.).
No lietas redzams, ka atbildētāja по parādnieka algas, saskaijā ar CPN 1230. p. p. 2. pktu katru mēnesi atvilkusi Уз daļu.
Prasltājs tomēr apgalvojis, ka parādnieks ir ncprccējies un ka
tādēļ atvilkumi по algas bija izdarāmi % apmērā, saskaņā ar
minēto CPN 1230. p. 2. pktu. Apgabaltiesa šo iebildumu nav ievērojusi, aizrādot, ka p r a s ī t ā j s neesot pierādījis, ka parādnicks bijis neprecējies. Ar'to apgabaltiesa prasītājam uzlikusi
par pienākumu picrādīt n e g ā t ī v u apstākli, kas runā pretim
vispār pieņemtam principam un- CPN 102. pantam; šo likumu
tā tad apgabaltiesa pārkāpusi.
(1937. g. 30. sept. spr. Nr. 944 Zundes pr. 1. pr. „Bekona Eksports".)
■

1293. (1871.).
Tiesu palāta konstatējusi, ka Latvijas banka vērsusi piedziņu uz pārdodamo immobilu pēc abām viņas rīcībā esošām
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obligacijām, proti: a) pēc obligācijas par 10.000 ls (ingros. 1935.
g. 26. scpt.) un b) pēc obligācijas par 60.000 ls (ingros. 1926. g.
15. sept.). Tiesu palāta tālāk konstatējusi, ka sūdzētājiem pieder 5 obligācijas, kas i r v i e n ā d a v e c u m a (ingros. arī
1925. g. 26. sept.) ar Latvijas bankas obligāciju par Ls 10.000.—.
Izejot no šādiem konstatējumiem Tiesu palāta pareizi atzinusi,
ka nosakot summu, no кщ-as bija jāiesāk izsole, sīīdzētāju obligāeijas ncbija nemamas vēra, jo saskanā ar CPN 1293. pantu
izsole sākās no novērtējuma summas vai no to prasījumu summas, kuri apmierinājuma kārtā bauda priekšrocību vai prioritāti pret v i s ā m uz nekustamo mantu vērstām piedziņām.
Bet tā kā sūdzētāju obligācijas, kā vienāda vecuma ar Latvijas
baokas obligāciju par Ls 10.000.—, pret to nekādu priekšrocību
nebauda, tad tās arī nebija ievērojamas, noteicot summu, по
kuras izsolei bija jāsākās. Kasācijas sūdzības iesniedzēju aizrādījumi, ka lieta tikusi i e r o s i n ā t a pēc obligācijas par
Ls 60.000.— un ka pavēste par piedzīšanu pēc obligācijas par
60.000.— parādniekiem tikusi izsniegta ā t r ā k, nekā pavēstc
par piedzlšanu pēc obligācijas par Ls 10.000.—, šinī sakarā nav
nekādas nozīmes un tas nesatricina Tiesu palātas uz CPN
1293. panta skaidro tekstu pamatoto slēdzienu. Šo sūdzētāju
nenozīmīgo aizrādījumu Tiesu palāta nebija spiesta sevišķi apspriesī. То apstākli, ka 1933. g. augustā noturamai izsolei paziņotā
immobila
novērtējuma
summa ir noteikta
uz
Ls 10.000.—, Tiesu palāta, pretēji sūdzētāju apgalvojumam, ir
apspriedusi, bet šim apstāklim pareizi nav piešķīrusi nozīmi,
atzīstot, ka no svara ir vicnīgi immobilim 1936. g. 20. maijā
noturamai izsolei notciktā novērtējuma summa (jo immobilis
pārdots 1936. g. 20. maijā). Kādēl no CPN 1293. panta viedokļa būtu nozīme tam apstāklim, ka 5 obligācijas atrodas sūdzētāju (bet ne Latvijas bankas) rokās, kasācijas sūdzības
iesniedzēji nepaskaidro. Atkrīt, beidzot, arī sūdzētāju aizrādījums, ka uz immobilu bija vērstas arl piedziņas pēc chirografāriem parādiem un arī nodoklu prasījumi, jo pirmās, saskaņā
ar CPN 1293. р., vispār nebija ņemamas vērā, bet attiecībā uz
nodokļu parādiem sūdzētāji pat ncmēģina atspēkot apgabalticsas konstatējumu — kuram Tiesu palāta implicite pievienojusies — ka prioritāti bauda vienīgi apgabaltiesas spricdumā rni-
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netie nodokļu paradi, kuru summa ir mazaka par to summu, по
kuras izsole sākusies.
(1937. g. 30. sept. spr. Nr. 802 Kroiču 1.)

1358. (1890.)
Firianču ministrijas Nodokļu departaments savā kasācijas sūdzībā apstrīd Tiesu palātas lēmumu, cik tālu ar to atzīts,
ka prasījums par iemaksu bezdarba apkarošanas fondā Ls 5,04
un prasījums Ls 2,02 apmerā par piemaksu Latvijas tirdzniecības un rfipnieclbas kāmeras labā nebauda prioritāti pret hipotēkāro kreditoru prasījumiem, kas ingrosēti uz publiskā izsolē pārdotā Kārla, Viktora un Edgara K. nekustama īpašuma.
Nodokju departamenta kasācijas sūdzība nepelna ievērību.
Savu uzskatu, ka i e m а к s a b e z d а г b а а р к а г о š а и аs f o n d ā bauda prioritāti pret hipotēkāro krcditoru prasījumiein, Nodoklu dcpartaments pamato galvenām kārtām uz Lik.
par līdzekļu sagādāšanu bezdarba apkarošarmi 4\ p. (Lkr.
32/239), kas pēc Nodokļu departamenta domām sakarā ar Nodoklu nolik. 118. un 119. p. pierādot, kā minētā iemaksa ir uzskatāma par n e k u s t a m a s m a n t a s n o d o k l i . Šāds
Nodoklu departamenta viedoklis ir nepareizs. Nekustamas
mantas nodoklis ir r e ā 1 n a s t a (CL 1321. р.), t. i. uz n e к u s t a m u m a n t u gulošs pienākums pastāvīgi nest zināmus pildījumus naudā, dabā vai klaušās (CL 1297. р.). Reālnastas
raksturīga pazīme ir tā, ka reālnasta, pretēji personīgiem nodokļiern un nodevām, apgrūtina nekustamu mantu kā tādu katrā
tās daļā (CL 1304. p.) un ir piedzenāma vienīgi no nekustamas
mantas ncatkarigi no tā, kā īpašumā tā atrodas (CL 1306. р.).
Tādā kārtā ir pilnīgi izslēgts, ka reālnasta būtu izpildāma no
p e r s o n a s (fiziskās vai juridiskās) к ā t ā d a s, t. i. neatkarīgi no tā, vai šai personai pieder kāda nekustama manta (to
savas kasācijas sūdzības 4. pktā atzīst arī Nodokļu departaments). Bet tā kā saskaoā ar Likuma par līdzekļu sagādāšanu
beždarba apkaroSanai iemaksu bezdarba apkarošanai izdara
netikai nekustamas mantas īpašnieki, bet vispār algotie darbinieki, brīvprofesiju darbinieki un citas minētā likumā aprādītās personas, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai viņiem ir vai nav
nekustama manta, tad no tā secināms, ka iemaksa bezdarba
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apkarošanas fondā nav reālnasta, resp. nekustamas mantas nodoklis, bet gan, kā pareizi atzinusi Ticsu palāta, p e r s o n ī g a
rakstura maksājums. Ja nu Lik. par līdzeklu sagādāšanu bezdarba apkarošanai 4*. p. nosaka, ka nekustamas mantas īpašnieki iemaksā bezdarba apkarošanai 5% no p i l s ē t a s п е 
ки s t а īn a s m a n t a s по d о к 1 и к о р sи mm аs, к а s а р r ē ķ i n ā t a pēc Nodoklu nolik. 117., 138., 139. un 140. pantu
noteikumiem, tad jānāk pie slēdziena, ka 4'. р., runājot par nekustamas mantas nodokla kopsummu, ir noteicis tikai tos apmērus un pamatus, saskaņā ar kuriem a p r ē ķ i n ā m a tā bezdarba apkarošanas fondā iemaksājamā summa, kas gulstas uz
nekustamas mantas īpašniekiem. Šis fonda naudas aprēķina
vcids tomēr nebūt neraksturo to kā nekustamas mantas nodokli. Uz šādu viedokli pareizi nostājusies arī Tiesu palāta,
kādēļ atkrīt visi Nodokla departamenta paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzlbas 1. dalā, kuros viņš apstrīd Tiesu palātas slēdziena pareizību. Savu uzskatu, ka p i e m a k s a s L a t v i j a s t i r d z n i e c ī b a s un r ū p n i e c ī b a s
kamerai
bauda priekšrocību pret hipotēkāriem kreditoriem, Nodokļu departaments pamato galvenā kārtā uz 1935. g. 30. dec. lik. par
Latvijas tirdzniecības un īTipniccības kamcrti (Lkr. 217.) 55.
pantu, kas nosaka, ka pilsētu nekustamas mantas nodokļu maksātāji, kuru nekustamas mantas nodoklis pārsniedz Ls 40.—,
maksā kanicrai par labu p i e m a k s u 1% a p m ē r ā по
m aksājamās nekustamas ma n t a s nо dок ļа к о p ē j ā s s u m m a s , bet ne mazāk par Ls 2.—. Šī piemaksa
tādēļ, kā piemaksa pie n ' e k u s t a m a s m a n t a s nodokļa,
pēc Nodokļu departamenta domām, bauda prioritāti uz CPN
1358. p. 2. pkta pamata. Tomēr pats Nodoklu departamcnts
savā kasācijas sūdzībā tālāk pareizi aizrāda, ka minētais maksāj'ums nenāk v а 1 s t i j, bet gan pašai к a m e r a i par labu.
Bet ja tas tā, tad šo maksājumu nekādi nevar kvalificēt kā nodokli по nekustamas mantas, jo šis pēdejais nodoklis var nākt
vienīgi v а 1 s t i j (vai pašvaldībām) par labu (Nodokļu nolik.
57. р.). Tādēļ arī apspriežamo maksājumu var uzskatīt vienīgi par nekustamas mantas īpašnieka p e r s o n ī g o maksājumu, un 1935. g. 30. dcc. lik. 55. p. lietotais iztciciens „piemaksa \°/r apmērā по maksājamās nekustamas mantas по-
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dokla kopējas summas", tādēļ arī saprotams tādā pat nozīmē,
kā augšā apskatītais Lik. par līdzckļu sagādāšanu bezdarba apkarošanai 44. р., t. i. jāatzīst, ka likums, atsaucoties uz nekustamas mantas nodokli, ir domājis tikai uzrādīt to pamatu, по
кита izejot ir a p r ē ķ i n ā m i pilsētas nckustamas mantas
īpaŠniekiem kamerai par labu izdarāmie maksājumi.- No šī viedokla atkrīt arī Nodokļu departamenta paskaidrojumi, kuros
vinš — pretrunā ar viņa augšā minēto tēzi, ka apspriežamais
maksājums ir nekustamas mantas nodokļa daļa (kas var nākt
tikai v а 1 s t i j par labu) — aizstāv uzskatu, ka šis maksājums
csot uzskatāms par к a m e r a i, kā juridiskai personai, par labu ar likumu nodibināta r e ā l n a s t a iin t ā d ē l baudot
priekšroclbu uz CPN 1358. p. 2. pkta pamata. Šo uzskatu Nodokļu departaraents pamato arl tikai uz 1935. g. 30. dec. lik. 55.
panta lietoto iztcicienu „piemaksa V/o apmērā"... u. t. t. Šis
izteiciens tomēr nebūt neatbalsta šādu uzskatu, jo 55. panta
burtiskā interpretācija, kuru aizstāv Nodokļu dcpartaments,
noved pie augšā minētās nesamierināmās pretrunas (proti, ka
nekustamas mantas nodoklis būtu nodibināts к a m e r a i par
labu). Bet ja šī panta burtiskā interpretācija atkrīt un tas iztulkojams augšā aprādītā nozīmē, tad atkrīt arī Nodokļu dcpartamenta izteiktais uzskats, jo viņš nav uzrādījis nekādu citu
pamatojumu savam viedoklim, ka ar 1935. g. 30. dec. likumu
esot nodibināta rcālnasta kamerai par labu. Tādā kārta nav
ievērojama arī Nodokļu departamenta kasācijas sūdzības
II. dala.
(1937. g. 30. sept. spr. Nr. 802 Kroiču 1.)

—

727 —

Likums par darba laiku.
I

19.
1) Kasācijas sūdzībā prasītājas pilnvarnieks apstrld Tiesu
palātas atzinumu, pēc kura prasītājai nav tiesība prasīt atlīdzlbu par virsstundu darbu. Principiālo jautājumu, vai prasītāja,
kas kalpojusi restorānā kā vārītāja, uzskatāma par mājkalpotāju, Tiesu palāta ir izšķīrusi pozitīvi. Pretēji kasātora aizrādījumam, it kā jautājuma izšķiršana atkarātos no tā, kur kalpotājs nodarbināts — mājā, vai uzņēmumā, Senāts līdzīgās lietās (34208; 28/1031 u. c) jau ir paskaidrojis, ka jāoem vērā
divi citi momenti: darba raksturs un tas apstāklis, ka kalpotājs bez algas sai,iem vēl kā atalgojumu uzturu un dzīvokli.
Pie tāda uzskata ir jānāk, salīdzinot lik. par darba laiku 19. p.
ни CL 4192. p. ar piezīmi. Saprotams, ja lik. par darba laiku
19. p. ir paredzējis, ka mājkalpotājiem darba laiks nosakāms
pēc sevišķa likuma, bet tāds vēl nav izdots, tad šinl gadljumā
piemērojami CL noteikumi par kalpotāju līgumu, jo 4192. panta piezīmes kalpotāju uzskaitījumā, starp citu, tieši ir minētas
kēkšas, pie kādas kalpotāju grupas piedcrēja arī prasītāja. Aiz
šiem iemesliem un ņemot vērā, ka prasltāja bija vārītāja atbildetāju restorācijā, t. i. bija nodarbināta kā ķēkša un bez noteiktas algas naudā saņēma vēl kā atalgojumu uzturu un dzīvokli, Tiesu' palāta varēja atzīt viņu, prasītāju, par mājkalpotāju lik. par darba laiku 19. p. nozlmē, kādēļ te piemērojami CL
noteikumi par kalpotāju līgumu (4192. un turpm. р.), pēc kuriem prasītājai par virsstundām nekāda atlīdzība nepienākas.
(1937. g. 30. sept. spr. Nr. 909 Pilseps pr. 1. pr. Široiis un c.)
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2) Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam,.
apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka 1933. g. 28. septembra pār-*
groz. likumā par darba laiku (Lkr. 218) ir attiecināms uz atbildētāju, jo tā ir reģistrēta kā k o o p e r ā t ī v o sabiedrību
savienība un nav strīds par to, ka šls organizācijas uzdevumos
ietilpst s v i e s t a ražošana. Pretēji prasltāja domām, minētā
likumā lietotais vards „darbinieki" aptver arī vienkāršus
strādniekus. Tādā kārtā apgabaltiesa, atzīstot, ka uz prasītāju, kā atbildētājas strādnieku, likums par darba laiku neattiecas, un sakarā ar to atraidot prasības daļu par virsstimdu
darba un neizlietotā atvalinājuma atlldzību, nav likumu pārkāpusi, kādēļ kasācijas sūdzība šai dajā kā nepamatota- atraidāma.
(1937. g. 19. marta spr. Nr. 390 Kalniija pr. 1. pr. Latvijas Piensaimniecības centrālo savionību.)

0
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1) Tiesu palāta prasību atraidījusl uz tā pamata, ka atbildētāja jau 1924. g. atvērusi firmai „Konservu fabrika E. Bl.
un M. Z. Rīgā" vekselu diskonta kreditu Ls 20.000,— apmērā,
ka firma savā lūgumā paskaidrojusi, ka „uzņēmuma dalībnieki
atbild par uzņēmumu ar visu savu mantu, kura sastāv no nekustamiem Ipašumiem un kuģiem (kapt. M. Z.)", ka atbildētāja
atverto diskonta kreditu slēgusi 1930. g., atlaujot nomaksāt to
1 gada laikā, kāds termiņš vēlāk ticis pagarināts; ka pēc tam
firmai ticis atļauts parādu nomaksāt ar jauniem (prolongācijas) vckseliem, pie kuriem piedcrot arī strīdus vekselis, un ka
īajā laikā, kad notikusi minētā atļauja, prasītājs nav bijis izstājies по sabiedrības. Kā pareizi paskaidro prasītājs savā
kasācijas sūdzībā, CPN 239. p. paredzētās pārsūdzības robežās tiesai nav tieslbas atsvabināt no vckselticsikās atbildlbas st'īdzētāju aiz iemesliem, ко vekselnolikums neatzīst par
šādas atbildības izbeigšanās pamaticm. 239. p. paredzētās
pārsūdzlbas veids ir tajā 239. p. aprādītā praslba. Šādas prasības mērķis ir: apgāzt piespiedu izpildlšanas kārtībā pēc akticm celto prasljuma bīitību. Tā tad, ja tikko minētais prasījums ir pamatots uz v e к s с 1 i, t. i. ja prasījuma būtība ir
v e k s e ļ p r a s ī j u m s , tad 239. p. paredzētā prasībā varēja
operēt tikai ar tādiem iebildumiem pret piedziijai iesniegto vekseli, kas pielaižami pēc veksellikuma, t. i. к a s i z r i e t n о
v e k s e ļ l i k u m a . Tiesu palāta nenoliedz, ka strīdus vckselis, pats par sevi, sūdzētāja vekseltiesisko atbildību nenodibina,
jo viuš veksela izdošanas laikā nebijis vairs tās atklātās tirdznieciskās sabiedrlbas biedrs, kufas vārdā vekselis skaitās par
izdotu. Tāpcc Tiesu palātai nebija tieslbas atsvabināt sīidzētāju no vekseltiesiskās atbildības pēc strīdus veksela aiz tā
icmesla, 1) ka tas esot bijis prolongācijas vekselis, kas it kā
atvietojis tādu iepriekšējo vekseli, pēc kura sildzātājs bija ne-
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sis vekseltiesisko atbildību un 2) ka savā laikā atklātā sabiedrība esot savā lūgumā Latvijas bankai apliccinājusi, ka
„uznemuma dalībnieki atbild par uznēmumu ar visu savu mantu". Ja nu sakarā ar šo atbildētāja vēlas panākt ticsības atzīšanu.vinai, piedzīt no prasītāja, kas no sabiedrības izstājies jau
pirms strīdus vekseļa izdošanas, tajā vekselī aprādīto summu,
tad atbildētājai būtu bijusi jācel prasība nevis pēc veksela kā
tada, bet gan prasība uz to materiāli-tiesisko attiecību pamata,
kas izrietētu no tikko minetās saistības. Šajā zinā Tiesu palāta, nenoliedzot faktu, ka strīdus vekselis izdots p ē с prasītāja izstāšanās по atklātās sabiedrības, un tomēr atrodot, ka
prasītājs nestu vekscļtiesisko atbildību pēc tā paša vekseļa,
gan pārkāpusi vcksclnolikuma 27.—30. р., kā pareizi aizrāda
prasīlājs savā kasācijas sfidzībā. Tomēr šādi tiesu palātas
pielaistie likuma pārkāpumi vien nevar, paši par sevi, konkrētā lictā, novest pic Tiesti palātas sprieduma atcelsanas.
Tiesu palāta iziet no tā, ka prasītāja izstāšanās no sabiedrības
aprādītā datumā būtu ipso jure un nenosacīti saistoša kā tāda
atbildētājai kā trešai personai. īstenībā, atklātas sabiedrības
biedra izstāšanās fakts izrāda tiesiskas sekas a 11 i e с ī b ā
u z t r e š ā m p e r s o n ā m tikai tad un ar to momentu. kad
par to pieteikts tirdzniecības reģistrā. Šāds princips konsekventi atzīts Senāta nodibinātā praksē (Sen. CKD 29/58; 31/855;
32/971; 34/523 un c). Vienīgi gadfjumā, ja pati atklātā sabiedrība ncbīītu kā tāda pieteikta reģistrā, arī biedra izstāša11ās nav jāpietcic, lai pārtrauktu viua tālāko atbildību par saistībārn, ко sabiedrība uznemas pēc biedra izstāšanās (Sen. CKD
32/751). Tagadējā lietā atbildētāja, kaut tikai garām ejot, jau
bija aizrādījusi uz to, ka ja prasītājs no firmas izstājics, tad viņam par to bijis jāzino tirdzniecības nodaļai. Tāpēc — gala
slēdziena zinā — Tiesn palāta pareizi n a v atsvabinājusi prasītāju по vcksclticsiskās atbildības pēc strīdus vekseļa, ко indosējusi atklātā sab-ba, no kuras prasītājs, a t t i e c ī b ā p r e t
a t b i 1 d ē t ā j u, n c s k a i t ā s p a r i z s t ā j us 0 s v e к s e ļa
i z d o š a n a s l a i k ā , un tāpēc arl joprojāin atbild piedzinējai, atbildčtājai šajā lietā. Tā tad, Tiesu palātas tagadējo prasību atraidošais spriedums nav atcelams.
(1937. g. 28. septembļ-a spr. Nr. 900 Zandberga pr. 1. pr.

banku.)
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2) Prasītājs savu praslbu vispirms pamato uz atbildētājas statūtu 88. § pārkāpšanu pilnsapulcē. Saskaņā ar 88. §
2. teik. valdes, padomes un revlzijas komisijas locekjiem jāatturas no balsošanas, kad apspriež — starp citu - - jautājumu
par minēto amatpersonu atalgoj'umu. No pilnsapulces protokola šajā ziņā redzams, ka valdes uii padomes priekšā likto
pelņas sadalījumu „sapulce ar visām balslm, divāin atturoties,
vienbalsīgi pieņem, kamdēl bdr. F. priekšlikums, samazināt atlīdzību valdei par Ls 1700,—, pieskaitot šo summu kafa aviācijas fondam, atkrīt". Ticsu palāta tad nu atrod, ka no rninētā
balsojuma rezultāta nevarot nākt pic slēdziena, ka arī valdes
un padomes locekļi būtu līdzbalsojuši. Tomēr Tiesu palāta
pati konstatējusi, ka valdes un padomcs loccklu skaits ir kopā
20. Tā tad, pretēji Tiesu palātas domām, vienīgais slēdziens
no tā fakta, ka no balsošanas bija vispār atturējušies tikai 2
biedri, būtu tikai tas. ka, labākā gadījuinā, no 20 valdus ни
padomes locekļu skaita atturējušics tikai 2, bct ne visi 20.
Ticsu palāta aizrāda, it kā balsu skaitltājiem bijis jāatskaita,
bez konstatētām 2 atturējošamies balsīm, vēl klātesošo valdes un padomes locekļu balsis. Tiesu palāta pie tam izlaiž но
acīm, ka balsošanas i z n ā к u m u nosaka un konstatē ncvis
balsu skaitītāji, bet vienīgi sapulces vadītājs, kurpretim balsu
skaitītāju uzdcvums ir tikai s к а i t ī t balsis, kas nodotas
(par vai pret), un to personu skaitu, kas no balsošanas atturcjušās, t. i. ķas nav balsojušas līdzi, proti, kas uz sapulccs vadltāja jautājumu: „kas atturas" tieši pieteicas. Bet ja balsu
skaitītāji no faktiski nodotām balsīm būtu jau no sevis ticsi atskaitījuši klātcsošo valdcs un padomes locekļu balsis un tad
пи atreferētu tikai par nodoto balsu nctto skaitu, tad viņj izdarltu skaidru viltu, sagrozot īsto balsošanas iznākiiiiui. Statūtu 88. § nosaka, ka valdcs un padoines locekļiein ,.j ā a t t u r a s " no balsošanas, bct ncmaz neparedz, ka vtļiu atturēšanās būtu it kā prezumējama ipso jure. Ja, konkrētā gadījumā, sapulces vadītājs notcikti konstatē. ka valdes prickšlikums pict;emts ar v i s ā m b a l s ī m , divāra attnrotics, tad
taču ar to teikts, ka v i s i klātesošie biedri — izi.iemot divus
- savas b а 1 s i s n о d с v u š i ; ja konstatēts. ka atturēju.šics „2", tad tas, acīm redzot. ncnozīmē „20". Tā tad. piln-
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sapulce skaidri pārkāpusi statiītu 88. §, pielaižot valdes un padomes locekļu līdzbalsošanu jautājumā par atalgojuma noteikšanu viņiem. Tomēr šādu 88. § pārkāpumu vien Ticsu palāta
varēja atzīt par nepietiekošu, lai atccltu pašu pilnsapulces lēmumu. Atbildētāja šajā ziņā jau savā paskaidrojumā uz prasības rakstu aizrādījusi, ka, ja pilnsapulcē piedalās 185 biedri,
tad 5 valdes un 15 padomes loceklu piedalīšanās balsošanā, ja
arī tāda biitu notikusi, nevar atstāt iespaidu uz balsošanas iznāķumu. Aprādītā atbildētajas iebilduma pareizību p r a s ī t ā j s n с d z p i r m ā. n с d z о t r ā instancē nav apstrīdējis. Tiesu palāta, no savas puscs, sava sprieduma motīvos
par prasības atraidlšanas pamatu, starp citu, tieši atsaucas uz
to pašu tikko minēto apsvērumu, pasvītrojot, ka arī atskaitot
nepieskaitāmās 20 balsis, gala rezultāts pie 185 ieradušamies
biedriem, nebīītu cits. Savā k a s ā c i j a s s ī l d z ī b ā p r a sltājs pat и a v m ē ģ i n ā j i s a t s p ē k o t Tiesu
p а 1 ā t a s m о t ī v a p a r e i z l b u . Tāpēc vien jau atkrīt
prasītāja paskaidrojumi kasācijas sūdzības I. pktā. Prasītājs
neatzīst par pareizu tādu balsošanas veidu, kad pilnsapulces
vadītājs liekot uz balsošanu vitnīgi valdes un padomes priekšlikumu un liekot klātesošiem biedriem izteikties tikai attiecībā uz to, vai kāds būtu p г с t valdes un padomes priekšlikumu, ни tad vienkārši pasludinot prasltāja prctpriekšlikumu
par atkritušu. Prasītāja uzskats nav pareizs. Atbildctāja, un
līdz ar to arī Tiesu palāta, dibināti aizrāda, ka gadljumā, ja
priekslikuins un pretpriekšlikums satura ziņā netikai nesakrīt,
be( prickšlikuma pieņemšana loģiski pat izslēdz pretprickšlikuma pieuemšanu, balsošana par pēdējo pati par
sevi atkrīt. Līdzīgos gadījumos teorija runā par t. s. eventu, ālu jcb eliminācijas jeb koordinētu balsošanu, kas akcionāru
pilnsapulcē ienāk balsošanai kā v a l d e s bilance, tā arī
o p o z i c i j a s bilance (sk. Teklenburg, Der Bilanzbeschluss, žuniālā Zeitschr. f. d. gcs. Handelsrecht 92. sej. 1928.
g. 402. uii sek. lp.). Tāpat, pretēji prasītāja domām, nekur nav
aizliegta „negātlva" balsošana, kur pilnsapulces vadītājs liek
akcionāi'iem iztcikties tikai, kas būtu p r e t ziiiāmu priekšlikumu ни kas по balsošanas atturējies. Turpretim, seviški
konstatēt. bez tam, arī, kas būtu izteicies p а г šo priekšii-
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kuinu. t. i. izdarīt- „pretpārbaudījumu" (Gegenprobe) pilsapulces vadītājs spiests tikai tad, ja to tieši pieprasītu kāds no klātesošiem. Prasftājs pat neapgalvo, ka viflš pats, vai kāds cits
biedrs, biītu pietcicis līdzīgu pieprasījumu. Pretēji prasītāja
domām, Tiesu palāta nav savu slčdzienu par minēto balsošanas
veida pielaižamību dibinājusi uz kādu varbiitību. Ar to atkrīt
prasitāja paskaidrojuini kasācijas sūdzības II. un IV. pktos.
Jautājumā par to, vai par pilnsapulces vadltāju var bīīt valdes vai padomes loceklis, jau apgabaltiesa atradusi par picrādītu, ka par pilnsapulccs vadītāju padomes loccklis Pētcris L.
ticis ievēlēts v i e n b а I s ī g i un tāpēc arī noraidījusi ka
uepamatotu prasītāja prasības rakstā celto iebilduinu prct pilnsapulces lēmumu šajā jautājumā. Otrā instancē prasītājs apgabaltiesas apsvērumus nav apstrldējis. Tiesu palāta pickritusi apgabaltiesai tikko minētā jautājumā. Istcnībā, kā pareizi uzsver atbildētāja savā apellācijas sūdzībā (1. pkts) un paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību (3. pkts), statūti (88. §) ierobežo valdes un padomes locekļu tiesības tikai 88. § 2. teik.
1.—3. pktā minētos jautājumos, bet citādi nosaka (88. § 1.
teik.), ka viņi „piedalās pilnā sapulcē ar tādām pašām tiesībām, kā pārejic biedri", tā tad vifliem ir arī pasīvās vēlēšanas
tieslba pilnsapulces vadītāja amatā. Prasītājs nepareizi šajā
ziņā atsaucas uz statūtu 32. §, jo šis § jaimajā statīītu izdevumā, ко pats prasītājs iesniedzis-pie sava prasības raksta, ir
,.stiipots", t. i. nav vairs spēkā. Ar to atkrīt arī kasācijas
sudzības Hi. pkts.
(1937. g. 28. sept. spr. \'r. 1003 Fromberga pr. 1. pr. Valsis darbinieku
krcdifliicdrību.)

—
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545.

Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas spricduma motīviem, atrod, ka atlīdzība zvēr. aizgādnim, saskaņā ar kreditoru sapulces 1934. g. 3. augusta lēmumu, noteicama 1 % no
iekasētām summām, pic kam surnmas, ко Latvijas banka saņēmusi par viņai iel.vīlātiein vekseļiem tieši no vekseldevējieni,
neesot uzskatāmas par ienākušām konkursa masā, reālizējot
pēdējo, jo šīs summas Latvijas banka saņēmusi kā ķīlas turētāja ārpus konkursa kārtības. Konkursa valdes kasācijas sūdzība pelna ievērību. Saskaņā ar Latvijas bankas statūtu 30.
p. (Lkr. 23/65) banka atver kreditus speciāla tekoša rēķina
veidā, nodrošinot tos ar veksejiem. Konkrētā gadījumā, Latvijas banka pieņēmusi kā nodrošinājumu (t. i. ķīlā) tagad maksātnespējīgās sabiedrības parādnieku vekselus un savas pretenzijas scgšanai tos pa daļai piedzinusi vai citādi iekasējusi
no vckselu parādniekiein. Latvijas banka, kā ķīlas aēmēja,
saņeraot vekselsummas по viņai kā riodrošinājumu ieķllāto un
nodoto vckselu pārādniekiem, kaut arī formāli rīkojas savā
vārdā attiecībā pret šo vekscļu parādniekiem, bet niateriālitiesiskā ziņā rīkojas uz ieķīlātāja rēķina, t. i. rīkojas par s v e š u (proti ieķllātāja) mantu. Tāpēc ķīlas ņēmējs par visām
sumraām, ко tas kā ieķīlāto vekscļu noniinālais krcditors, picdzen vai citādi iekasējis no vekseļparādniekiern, rīkojas it kā
ieķīlālāja vietnieks un pilnvarnieks (sal., piem., CL 1454. p. 1.
tcik.), kādēl uz vispārēja pamata vit.iam jānodod norēkins, \\\\
varbīītējais pārpalikums jāatdod ieķīlātājam, vai jāatskaita no.
sava ar kīlu nodrošinātā prasījuma (sk. Tirdzniecības pr. nol.
482. р., arī: Šcršeņevičs, Učeboik graždanskavo prava 11. izd.
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1. sēj. 444. lp. 1it. c; kr. civlllik. 1902. g. proj. 3. grāin. 410., 411.
p. ar paskaidr. 2. sēj. 710.—714. lp.). Lai gan šādas Latvijas
bankas kā ķīlas ņēmējas operācijas norit „ārpus konkursa"
(kā iztcicas Tiesu palāta, sk. Tirdzn. proc. nolik. 479. р.. sal,
arī CPN V. pielik. 83. р.), bet no tā nav secināms, ka tās raantas, uz knrām ķīlas ņēmējam pieder tiesība uz apmierinājumu
ārpus konkursa, ncpicdcrētu konkursa masai uii neieietu tās
sastāvā (sk. tirdzn. proc. nolik. 479., 482. р.; sal. CPN V. pielik.
85. р.). Šajā konkursa lietā zvēr. aizgādnis un konkursa valde
tieši uzrādījuši konkursa masas sastāvā arī Latvijas banķai
maksātnespējlgās parādnicces (sabiedrības) ieķīlātos vekselus. Tāpēc zvēr. aizgādnim bija tiesība, saskaņā а г п о а р g a b a l t i e s a s 1934. g. 20. s e p t e m b r ī a p s t i p r i n ā t о 1934. g. 8. augnsta kre'ditoru sapulces lēmumu, saņemt atalgojumu \% apmērā no iekasētās (tā tad ne tikai no zvēr. aizgādņa tieši „piedzītās") summas. Tiesu palāta nav ņēmusi
vērā, ka minētais atalgojums n e bija aprēķināms no v i s а
konkursa masas sastāva kā tāda, un ka tāpēc 1 % и с bija iānoteic un faktiski ne tika aprēķināts no visu konkursa rnasā iegājušo Latvijas bankai iekīlāto vekseļu noniinālās summas, no
kuriem tikusi iekasēta, t. i. icnākusi, tikai zinārna daļa, uu ka
tādā kārtā zvēr. aizgādnis n a v sauēmis it kā divkāršu atalgojumn.
(1937. g. 28. septeinbļ-a spr. Nr. 1006 II. Piviļn кг.-ai/d. s-bas maksātnesp. 1.)
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(Lkr. 34!145).
Cuurlūkojis Senāta Civīlā kasācijās departamenta 1937. g.
22. janvāra iesniegumu Nr. 3. jautājuma izšķiršanai, vai Noteikumu par tirdzniccības reģistru (Lkr. 1934. g. 145.) 51. pants
atļauj paturēt firmu ar tai ierakstītu tirgotāja vārdu un uzvārdu, kas nav rakstīti saskaņā ar Likumu par vārdu un uzvārdu rakstībti dokumentos (Lkr. 1927. g. 31.), Senāta Apvienotā Sapulce, izklausljusi virsprokurora atzinumu, a t r 0 d :
Pēc 1933. g. 12. oktobra Notcikumiem par firmu (Lkr. 236.)
firma ir tirgotāja vārds, ко vii.iš lieto tirdznicclbā, izdarot savus darījumus un parakstoties (1. р.). Tirgotājam, kas ved
savu uznēmumu bez biedriem vai tikai ar klusicm bicdriem
(vifenpersonīgam tirgotājam), jālieto kā firma savs vārds un
uzvārds (4. р.). Izslcdzoša (eksklīīzīva) tiesība uz firmu nodi-'
binajas ar firmas ierakstīšanu tirdzniecības reģistrā (2. р.).
Vienpersonīga tirgotāja vārds ни uzvārds, kas sastāda viņa
firmu, i e g īī s t, a r f i r m a s i e г а к s t ī š a n u t i r d z n i e с ī b a s r e ģ i s t r ā, I p a t n ē j u n 0 z ī m i u n г а к s t u r u U n, zaudējot savu ģcneālo.ģisko 1111 pilsonisko (no
civīlstāvokļa viedokļa) raksturu, p ā r v e r š a s ī i r d z n i e с ī b a s ī i с s ī b u i n s t i t īī t ā, kas paklauts Notcikumiem
par firmu un par tirdzniecības reģistru (Lkr. 34/145.), jo klūst
taisni par šā tirgotāja „tirgotāja vārdu" (techniskā nozīmē).
Kā „tirgotāja vārds", kā vioa firma, — tirgotāja pilsoniskie
vārds un uzvārds iegūst ar ierakstīsanu tirdznieclbas reģistrā
11 с g r 0 z ā m ī b a s г а к s t u г u (Noteikums par firmu 3. p.)
цп tie grozāmi vienīgi Noteikumu par firmu 10. p. izsnicļoši pa-'
redzētos 5 gadījumos. Firmas negrozāmībai vissvanga
saimnieciska nozliue tirdznicciskā apgrozfbā un satiksmē.
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Tirgotājs ir tirdzniecības un tirgonības pasaulē pazlstams
bicži vien t i k a i pēc savas firmas; viņš izdara savus darljumus un parakstās taisni „lietojot" savu firmu un, proti, tfula
šīs firmas apzīmējumā, nosaukumā, kādā vlņa firma reiz negrozāmi ierakstīta tirdzniecības reģistiTi. Tirdzniecības 1111
tirgonības pasaulē atver kreditu firmai kā tādai; tikai finiia
pazīstama, kurpretim fiziskā persona, kas stāv aiz linnas.
tirdzniccībā bieži vien nav pazīstama. Jāņem vcrā, ka firraas
īstenības princips mūsu Noteikumos atzīts un izvests tikai
nodibinot (jaunu) firmu, bet ne „uztiēmumarn līdz ar iinnu
pārejot citās rokās" (t. s. relatīvās īstenības princips). Šai
zioā NoteikuniU' 11. p. tieši paredzēts, ka „kas iegūst jau pastāvošu uzijēmumu, var turpināt līdzšinējās firmas Iietošami".
saprotams, ja līdzšinējais uzņēmuma īpašnieks vai tā nianlinieki tam rakstiski piekrīt. Tā tad, izškirošs ir tas princips, ka
likurns respektē iereģistrētās firmas patstāvīgo, negrozāmo
raksturu, neatkarigi pat no tās absolūtās īstenības, uii t ā p e с
a r ī n e a t к a r ī g i n о f i r m a s dibi-nātāja p i1 s оn isк ā v ā r d a u n uz v a r d a ortografiskas, pаr a s t ā s г а к s t ī b a s. Šāds tiesiskais stāvoklis atbilst a ri
1932. g. 18. februāra Noteikumiem par valsts valodu (Lkr. 54.).
Tifcko minētie noteikumi nokārto vienīgi v а 1 о d a s jautājumu, nosakot, ka valsts valoda ir latvicšu valoda un ka ia
obligātoriski lietojama valsts un pašvaldības iestādēs un saīakstā ar viņām. Gan Noteikumi (7. p.) starp citu nosaka, ka
tirdzniecības un rīīpniecības uzņēmumu, firmu, aģentūru etc,
izkārtnēm, spiedogiem un zīmogiem jābīīt sastādītiem valst valodā, b e t t a i .p a š ā .1 a i к ā .t u r p a t .t a i s ii i p i e b i l s t :
„ i . z ņ e m o t f i r m u no s a u к um u", un tas ir izšķirošs.
Noteikumu nolūks bija f о rm ā l i f i к s ē t to l ī d z tain
f а к t i s к i j a u s e n a t z ī t о а к s i о m u, ka valsts valoda ir
latviešu valoda. Šajā ziņā iekšlietu ministrs 1932. g. 18.
februāra „Paskaidrojumos" pie minētiem Noteikumiem seviški
uzsver, ka „Latvija kā suverēna valsts pastāv jau 13 gadus,
tomēr līdz šim vel ar likumu nav noteikts, ka latviešu valoda
ir Latvijas Republikas valsts valoda, kaut gan atsevišķi Iikumdošanas akti operē ar šo jēdzienu... Vienlgi Tiesu iekārtas lik.
10. p. noteiktāk apzīmē valsts valodas jēdzienu, norādot, ka
darīšanu valoda tiesās un tiesu iestādēs ir valsts valoda, lat-
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viešu valoda. Ka latviesu valoda ir darīšanu valoda arī visās
pārējās valsts iestādēs — par to nekādu nosacljumu n a v . . .
Šāda ncnoteiktība un neskaidrība rada nenoliedzamus traucējumus publisko iestāžu darbībā, kas pieņemot šos noteikumus,
būtu noversts..." Noteikumi ne vārda nerunā par vienpersonīga tirgotāja firmā icgājušo nelatvisko pilsoniskā vārda un
uzvārda pareizrakstību, bet gan runā tikai par to, ka līdz šim
svešvalodā sastādītām izkārtnēm etc. („b et t a i s n i i z ņ e m 0 t f i r m a s n o s a u k u m u") turpmāk jābūt sastādītiem
valsts valodā, bet nerunā par vicnpersonīga tirgotāja firmā iegājušiem vārda un uzvārda parcizrakstību valsts valodā.
Minētie Noteikumi pat neprasa, lai tiktu pārtulkots firmas
nosaukums (7. р.), un v ā r d u u 11 u z v ā r d u pareizrakstību
vispār ncaizskar. 1934. g. 29. maija Notcikumicm par tirdzniecības reģistru pielikti „Pārejas notcikumi" (VIII. d.) 49.—54.
p. Saskauā ar 51. p. „t i r g 0 t ā j i, к u r u i i r m a r e ģ is t r ē t a a 11 i e с ī g ā p i 1 s ē t a s v а 1 d ē p i r m s š ī 1 i к u m а
izsludināšanas, var paturēt savu Hdzšinējo
f i r m 11 11 e g r 0 z ī t u". Tā tad, saskaņā ar minēto 51. р.,
visu līdz šī likuma spēkā stāšanai agrākā kārtībā reģistrēto
firmu nosaukums var palikt ncgrozīts. Pie tam, Notcikumu
54. p. pāredzētā, 1934. g. 14. jūlijā izdotā, I n s t r u к с i j а
(V. V. 156. Nr.) savā 9. p. vēl sevišķi nosaka, ka firmām, kas
vēlas izlictot tiesību „paturēt savu līdzšiņējo n o s a u k u m u
11 e g r 0 z ī 111 (Noteikumu 51. р.), jāiesniedz pieteikums ne
vēlāk kā līdz 1934. g. 15. augustam, (t. i. 2 nedēlas pēc Noteikumu spēkā stāšanās), un ka pēc šī tcrmioa firmu rcģistrācija
notiks pēc vispārējās iesniegšanas kārtības. Ja firmas nosaukumā ieiet arī firmas tagadējā vai bijušā īpašnicka vards un
uzvārds, tad arī tie sastāda firmas esenciālo sastfivdaļu, ко
nckad ncvar izdalīt vai atraisīt no firmas nosaukuma kā tāda,
un tie kā firmas esenciālā dala, nav atzīstami par pārgrozīti.em ar likuma noteikumiem par pcrsonas vārda un uzvārda
pareizrakstlbu (sk. zemāk) 1934. g. 29. maija Notcikumu 51. p.
„r a t i 0 1 e g i s" pilnlgi skaidra: Tirgotājs, kura f i r m a tirdzniecībā un tirgonības aprindās, kā arī plašai sabiedrībai, klicntūrai un veikala draugiem pazlstama un iecienīta no sen seniem Iaikiem, augstā mērā.ieinteresēts, lai šī pati, viņam likumīgi piešķirtā firma netiktu grozīta, bet būtu turpmāk paturēta
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Lin atstāta iepriekšējā formā un veidā. No firmas negrozāml
bas atkarājas tirgotāja un viņa uzņēmuma kredits, reputācija,
visa viņa darbības iespējamība. Likumdevējs ar nodomu, UH
labi saprazdams tirgotāja saimnieciskās intereses 1111 mentall
lāti, tirdzniecības bīitību, nozīmi un prasījumus, pielicis minS
ticin noteikumiem minētos „pārejas noteikumus" iin, to starpfl
taisni 51. pantu. Ignorēt to, izslēdzot 51. р. по 1934. g. .'"
niaija Notcikuniu sistēmas, nozīmētu tieši pārkāpt un para
lizēt likumdcvēja labi pārdomāto un Noteikumos tieši izteikto
gribu.
Iztulkojot noteikumu 51. р., pēc kufa tirgotāji, kuni firraa
registrēta attiecīgā pilsētas valdē pirms šā likuma izsludinā
šanas, var paturct savu līdzšinčjo firmu negrozītu, un instrukcijas 9. р., pēc kufa vccās firmas var paturēt savu lldzšinējo
nosaukumii negrozītu, seviški jāņem vērā tas, ka šā likuma un
šīs instrukcijas izdošanas laikā bija spēkā augšā citētais 1932
g. 18. februāra notcikumu par valsts valodu 7. р., saskaua ai
кщи, ка augšā jau aprādīts, īirmu n o s a u k u m i izkārtnSs,
spiedogos un zīraogos nebija obligātoriski s a s t ā d ā r a l
v а 1 s t s v а 1 о d ā, bet tos varēja sastādīt kaut kurā svei 9
valodā. Šo tiesibu — lictot firmas nosaukumu svcšā valodfi
izkārtnēs, spiedogos iin zīmogos — vecās firmas īpašnieks, sa
skaņā ar Noteikuinu 51. p. un instrtfkcijas 9. р., paturēja ari uz
priekšu. Bet ja tirgotājam bija tiesība svešā valodā sastādīto
firmas nosaukumu lietot arī turpmāk izkārtnēs, spiedogos un
zīmogos, un viņš to tā arl lietoja, tad no tā izriet, ka iirma ai
tādu pašu, s v e š ā valodā saslādīto n о s a u к u m u ievedama
arī tirdznieciskā rcģistrā, jo notcikumu par firmu 3. p. ncparprotami nosaka, ka firma jālieto v i s o s g a d ī j u m o s p i l n ī gi s a s k a ņ ā ar attiecīgu ierakstu tirdzniecības reģistrā.
Tādā kārtā ir pilnīgi izslēgts tāds stāvoklis, ka tirgotājam gan
butu likuinlga tiesība lietot svešā valodā sastādīto firmas no
saukumu izkārtnēs, spiedogos im zīmogos, bet viņam ncbilln
tiesība prasīt firmas r e ģ i s t r ē š a n u ar tādu pašu, svešā valodā sastādīto nosaukumu. Bet ja tas tā, tad jāatzlst, ka atticcīgs d o k u m e n t s , t. i. icrakstījums tirdzniecības reģistrā,
с i к t ā 1 u t a s a 11 i с с a s u z v с с u f i r m u n n t ā s n о
s a u к u m u, nav obligātoriski sastādāms v a l s t s v a l o d ā .
No tā tālāk izriet ka 1927. g. 1. marta lik. par vārdu un uz-
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vārdu pareizrakstību uz šo firmu iiosaukumiem nemaz noattiecas, jo šī likuma 1. pants skaidri nosaka, ka tikai v a l s t s
v а 1 о d ā s a s t ā d ā m 0 s clokuincntos personas vārds un uzvārds rakstāmi 1 a t v i e š 11 p a r e i z г а к s t ī b ā.
Tirgotāja tiesība, turpmāk lietot savu jau agrāk pilsetas
valdē reģistrēto firmu (t. i. eventuāli arī svešā valodā), i z r i e t
и о t а, к а N о t с i к u m i p a r t i r d z n i с с ī b a s r e ģ i s t r u
(51. p,) d о d v i ņ a m t i e s I b u „p a t u r ē t s a v u 1 ī d z š i n ē j о f i r m u n e g r 0 z ī t u", ja vicn tirgotājs firmas nosaukumu pieteicis līdz 1934. g. 15. augiistani (Instrukčijas 9. p.
1. teik.), pēc kam (saskaņā ar Instrukcijas9. p. 2. teik.) tad
firmas reģistrācija notiek nevis pēc noteikuinos paredzētās kārti'bas (t. i. uzdodot tirgotāja pilsonisko uzvārdu un vārdu pareizrakstībā), bet gan taisni paturot iirmai „savu līdzšinējo nosaukumu". Tā tad primārais un izšķirošais pamats tam, ka
tirgotājiem ir ticsība savas minētās vecās firmas arī turpmāk
lietot svešā valodā (t. i. parastā rakstībā) ir taisni t a s f а к t s,
к a v e с ā f i r m a t i к u s i 1 i ' k ' u m I g i r e ģ i s t r ē t a jaunā
t i r d z r i i e c ī b a s r e ģ i s t r ā saskatiā ar noteik. 51. p. 1111
Instrukcijas 9. p. 1934. g, 29. maija Noteikuinu 51. p. 1111 instrukcijas 9. p. sankcionētais veco firmu stāvoklis netika grozīts ar
1935. g. 5. janvāra Lik. par valsts valodu. Šis likums neattiecas uz firmas iiosaukumā iegājušo vienpcrsonīgā tirgotāja
vārda uii uzvārda pareizrakstību, ja vien minētās firmas jau
pirms Noteikumu par tirdzniecības reģistru spekā stāšanos
tikušas nodibinātas 1111 attiecīgā pilsētas valdē reģistrētas uii
līdz 1934. g. 15. aug. pictciktas tagadējā tirdzniccības rcģistrā.
1935. g. 5. janvāj'a likums ir vispārējs likums un kā tāds neaizskar un negroza jau agrāki izdoto speciālo 1934. g. 29. maija
Notcikuniii 51. p. Minētam 51. p. ir pārējas normas nozīine,
kas speciāli attiecas tikai uz vccām jau agrāk pastāvējušām un
tagad aprādltā kārtībā un laikā pieteiktām firmām. 1935. g. 5.
janvāra likumam nav piešķirts atpakaļejošs spēks un tas tāpēc
oav piemērojams tām juridiskām attiecībām, kas likumīgi bija
jau nodibinājušās uz 1932. g. 18. febr. notcik. 1111 1934. g. 29.
maija notcik. pamata.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka priekšā liktais jautājums izšķirams apstiprinoši, .Senāta apvicnotā sapulcc nolemj:
atzīt, ka jautājums izšķirams apstiprinoši.
(Sen. Apvien. Sap. 1937. g. 25. sept. spr. Nr. 2i.)
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39.
Iztulkojot Jāzepa K. un Vasiļija Q. starpā noslēgto llgiiinu,
Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka starp līgumslēdzējieiii
panākta vienošanās attiecībā uz paju sabiedrības pārvēršanu
akciju sabicdrībā. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja K.
aizrādljumam, šis slēdziens'nerunā pretim minētā līguma tekstam, jo līguma 9. pktā tieši izteikts, ka puses apņemas nek;ivējoši stāties pie paju sabiedrības pārvēršanas akciju šabiedrībā. Izšķirot jautājumu, ar kādu zīmognodevu bija apmaksājams kontrahentu starpā noslēgtais akts, Tiesu palāla
nākusi pie pareiza slēdziena, ka tas „attiecas" uz līgumu par
sabiedrlbām un tādēl bija apmaksājams saskaņā ar Rīkojumu
par zīmognodevu 39. p. 1. pktu ar 1% proporcionālu zīmognodevu. Šo tiesu palātas atzinumu K. apstrīd, aizrādot, ka no
minētā panta teksta csot redzams, ka atkarīgs teikums, kas
sākas ar vārdiem „kuri attiecas", un beidzas ar vārdiem
„ieķīlāšanu", csot attiecināts tikai uz līgumiem par nekustamu
mantu, turpretim vārdi „par sabiedrībām" esot saistīti tieši ar
vārdiem „akti un dokumenti"; tādēļ esot apliekami nevis IIgumi, kuri „attiecas uz sabiedrībām", bet tikai līgumi „par
sabiedrlbām", citiem vārdiem — paši sabiedrības līgumi. Šis
K. uzskats — kuru viņš pat nemēģina motīvēt — nav atzīstams par pareizu, jo, pretēji viņa aizrādījumam, 39. p. 1. pkta
sintaktiska uzbūve nebūt nespiež attiecināt vārdus, kuri attiecas" vienīgi uz līgumiem par nekustamu mantu, un arī no tīri
loģiska viedokļa nav pieņemams, ka likums šai ziņā būtu domājis taisīt izšķirību starp līgumiem par nekustamu mantu un
sabiedrlbas līgumiem. Šādai izšķirībai racionāls pamats nav
atrodams. Tādā kārtā Tiesu palāta, piemērojot konkretā ga-
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dījumā Rīk. par zīmognodevu 39. p. 1. pktu, nav
pārkāpusi.

šo likumu

(1937. g. 30. septembfa spr. Nr. 1009 Kagana un с 1.)

42.

Miertiesnesis nolēmis piedzīt no Sāras Kr. zīmognodevu
par runā esošā līgumā (5. §) izteikto soda noteikumu. Savu
lēmumu mierticsnesis pamato uz to, ka līguma soda vērtība
noteicama uz 2400, no kādas summas zīmogn о d e v a piedzcnama saskaņā ar Rīk. par zīmognod. 39. p. 1. pkt. un 42. p.
1% apmērā, t. i. Ls 24.—. Šo miertiesneša lēmumu pārsūdzējusi Sāra Kr. Apgabaltiesa, pārprotot mierticsncša 1936. g. 5.
X. lēmurau un nepareizi izejot no tā, it kā miertiesnesis būtu
uzlicis sūdzētājai kādu zīmog s о d u, nolēmusi atsvabināt viņas
no zīmog s о d a. Apgabaltiesa atrod, ka minētais līgums vispār nekādu Hgumsodu neesot paredzējis. Nodokļu departamenta kasācijas sūdzība pelna ievērību. Pretēji apgabaltiesas
domām, ja apgabaltiesa līgumā paredzētos maksājumus, par
Ls 20 mēnesī, atzīst par iepriekšnoteiktu zaudējuma atlīdzību
līguma pārkāpšanas gadījumam, tad tie t a i s n i
atbilst
1 ī g u m s о d a j ē d z i e n a m, saskaņā ar CL 3369. p.; līgumsoda būtībai nemaz nerunā pretim tas, ka līgumsoda apmērs „nepārsniegtu faktiskos zaudējumus" (?). Tāpēc miertiesnesim bija pilnīgs pamats aprādītā, līgumā paredzētā, noteikumā ieraudzīt vienošanos par līgumsodu un šajā ziņā nākt
pie slēdziena, ka līguma noteikums par līgumsodu nav apmaksājams ar zīmognodevu, jau līgumu slēdzot (Rīk. par zīmognod. 42. р., CKD spr. 32/2402; 34/500, 508). Miertiesnesis
gan nepareizi nolēmis t i e š i piedzīt zīmognodevu. Saskar;ā ar
CPN 373. p. 2. pkt. un 969. p. (kas analoģijas veidā, pēc CPN
101, piemērojami arl miertiesnešu lietās), tiesai tikai tiesība
pašu prasības rakstu atstāt bez tālākvirzīšanas, ja tai nav
pielikta attiecīgā zīmognodeva par iesniegtā līgumā paredzēto
līgumsodu, un vajadzības gadījumā piemērot CPN 374. p. Kaut
arī Rīkoj. par zīmognod. tieši neparedz Kr. ustava par zīmog-"
nod. 129. p. izteikto noteikumu, tad tomēr no CPN 962. p. piez.
(kas smclts no Kr. ustava ievad. VII. p.) redzams, ka pēc bū-
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tības, CPN piemērojics minētam notcikumam; sakarā ar šo arī
379. p. 2. pkt. runā vispār par notcikumu par zīmognodevu
n e i e v ē r o š a n u , netikai par procespapira kā tāda ncaplikšanu ar zīmognodevu. Tomēr, šāda miertiesneša rīcība pati
par scvi nevarēja bīit par miertiesncša lēmuma atcelšanas iemcslu, jo tā nav aizskārusi pašas kontrahentes, siīdzētājas,
tiesības vai intcrescs: taču viņa bija mierticsncša lēmumu
pārsūdzējusi vienīgi uz tā pamata, ka runā esošam līguma noteikumam neesot līgumsoda pazīmes, bet nevis, bez tam,
vēl aii uz tā pamata, it kā miertiesnesa rīcību, tieši piedzenot
zīmognodevu, viņa uzskatītu par nepareizu.
Aiz aprādītiem iemesliem Senāts atrod, kā apgabaltiesa, atcelot miertiesncša lēmumu, pārkāpusi CL 3369. p. un, Rīkoj.
par zīmognod. 42. p.
(1937. g. 31. augusta spr. Nr. 962 Kravecs I.)

90.
Senāta CKD kopsēde savā 1936. g. spr. 1. Nr. 31 atzinusi
par nesaskanošu ar likumu Nodokļu depārtamenta lēmumu, ar
kuru departaments aprēķinājis par vairākiera ar sūdzētāju piedalīšanos sastādītiem dokumcntiem nesamaksātās zīrnognodevas к о p s u m m a s, kas attiecas uz katru sūdzētāju, un šīs
kopsummas ņēmis par pamatu z ī m o g s o d a aprēkināšanai
katram sūdzētāiam, nenosakot pie tam savā lēmumā, kādā артега par kādu dokumentu un kuram sūdzētājam zīmogsods uzlikts. Sādu departamenta rīcību Senāts atzinis par nesaskanošu ar Rīk. par zīmognod., kurš noteic, ka katra persona sodāma atseviški un par к a t r u d о к u m e n t u ar naudas sodu
līdz dcsmitkārtīgam ncnomaksātās zīmognodevas apmēram.
Nodoklu departaments savā kasācijas sūdzībā aizrāda, ka rainētie Senāta paskaidrojumi neesot picmērojami konkrētā lietā,
kur zīmogsods uzlikts vienai personai, kamēr lietā, kurā taisīts
citētais Senāta spriedums, zīmogsods bija uzlikts 5 personām.
Šis Nodokļu dcp-ta aizrādījums ir nepareizs. Ja, kā tas paskaidrots minētā Senāta spricdumā, zīmogsods katrā ziņā aprēķināms par k a t r u d o k u m e n t u atsevišķi, tad šī likumā
paredzetā kārtība ieturama arī tad, ja Nodokļu departaments
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savā lēmumā zīmogsodu uzlicis vienai, bet ne vairākām personām; arī šādā gadījumā sodu summas specifikācija par katru
dokumentu ir vajadzīga, lai pārbaudītu, vai uzliekamā sodā ir
ieturēts minimālais apmērs nenomaksātās zīmognodevas divkārtīgā apmērā (par katru dokumentu). Nodoklu departaments
nepamatoti atsaucas uz Sen. CKD spr. 36/1437, kurā Senāts it
kā esot nostājies uz departamenta aizstāvēto viedokli. N0 minētās lietas tomēr redzams, ka Senāts, izspriežot to lietu,
strīdīī esošo jautājumu vispār nav apskatījis. Tāpat par nepareizu atzīstama Nodoklu departamenta atsauce uz Rīk. par
zīmognod. 105. p. piez. N0 šī likuma panta gan izrict, ka N0dokļu departamentam nav jātaisa atsevišķs lēmums attiecībā
uz katru dokumentu, par kuru uzlikts zīmogsods, tomēr ir vajadzīgs, lai 110 lēmuma būtu redzams, kāds zīmogsods ir uzlikts
par katru aktu vai dokumentu. Atkrīt, beidzot, arl Nodoklu
departamenta aizrādījums, ka pat no Tiesu pa'lātas ieņemtā
viedokļa viijai nebijis pamata atcelt departamenta lēmumu par
zīmogsoda uzlikšanu, bet gan tai uz OPN 438. un 440. p. pamata pienācics picprasīt no Nodoklu dep-ta attiecīgu paskaidrojumti par zīmogsoda apmēru. Šāds departamenta uzskats
ir nepareizs, jo Tiesu palātai nebija nekāda pamata piemērot
minētos likuma pantus. Ja uz Tiesu palātas pieprasījumu
Nodoklu departaments iesniegtu citu aprēķinu, kur zimogsods
būtu uzlikts par katru atsevišķu dokumentu, tad runa varētu
būt par pilnīgi j a u n a Nodoklu departamenta lēmuma apstiprināšanu, bet iepriekšējo, pretēji Rīk. par zīmognod. 90. р.,
taisīto lēmumu Tiesu palāta atcēlusi pareizi.
(1937. g. 30. sept. spr. Nr. 985 Zēmaija 1.)
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10.
Nodokļu departaments aizzāda, ka Tiesu palāta pārkāpusi
lik. par atsavin. riodevu 9. un 10. p. ar to, ka nav ieskaitijusi
pirkuma summā n o s a c ī t i sniedzamo apkopšanu un arstnirclbas palīdzību, kuriem reāla vērtība var rasties tikai piepildoti-es zināmiem priekšnoteikumiem: nespēkam vai slimības K;UII
jumiem. Pretēji Nodokļu dcpartamenta domām, lik. par atsavin.
nodevu 9. un 10. p. runā par noteiktiem maksājumiem, kas liav
stādīti atkarībā no kāda n o s a c ī j u m a izpildīšanas. Tlulrl
nevar būt runas par to, ka Tiesu palāta konkrētā gadljumā
būtu pārkāpusi taisni piemeklētā likuma 9. un 10. p. KonstātSjot, ka nespēka un slimības gadījumu palīdzībai nevar nodibināt nckādu prezumptīvu, vidēju apmēru, Tiesu palāta varēja
nākt pie slēdziena, ka šādi pienākumi nesatur pietiekoši rcillu
vērtību, lai to fiksētu kā pirkšanas summas zināmu daļu.
(1937. g. 31. augusta spr. Nr. 807 Bērziņu 1.)

— 746 —

Notariata nolikums.

74.

Pēc Notār. nol. 73. p. notāram „ncpazīstamas personas"
personība ir jāapliecina 2 personām, kas 1) notāram ir pazīstamas un 2) bauda uzticību; par tādicm lieciniekiem var
būt arī „nepazīstamas personas" radnieki vai kalpotāji; par
personības apliecināšanu jāieraksta notāra apliecināj'umā uz
akta. Saskaņā ar 74. р., ja nav iespējams piemērot 73. p. paredzēto apliccināšanas kārtību, tad notārs min par to savā apliecinājumā, n o r ā d o t , kādus īsti citus picrādījumus par
„nepazīstamās personas" personību notārs ņēmis vērā. Par to,
kādi tie „citi" pierādījumi varētu būt, runā 1867. g. Pagaidu
noteikumu 19. p. pie Notār. nolik. ar piel. Nr. 12 (kr. Lkr. 91.
Nr., 802. р.; sk. Bukovskis, Notār. nol. 173., 210. lp.). Pēc tikko
citētā 19. р., par tādiem „citiem" pierādījumiem var būt, starp
citu, arī pase. Konkrētā gadījumā notāra apliecinājuma gan
nav atzīmes par to, ka nebīītu bijis iespējams pilnvaras parakstītāja personību nodibināt ar lieciniekiem (pēc 73. р.); tomēr
notāra apliecinājumā norādīts viņa vērā ņemtais pierādījums
pilnvaras parakstītāja personībai, proti, pilnvaras devēja pase.
Ja nu notāra apliecinājumā tieši norādīts, ka akta parakstītāja
personība tikusi apliecināta ar dokumentu, proti, ar pasi (pēc
74. р.), tad pats par sevi skaidrs, ka konkrētā gadījumā netika
piemērota 73. p. paredzetā personības apliccināšanas kārtība.
Tāpēc vispirms jāatzīst, ka 74. p. prasāmās atzīmes trūkumam
(par 73. p. ievērošanas nciespējamību) nav izšķirošas nozīmes,
un 74. p. aizrādījums uz šādu atzīmi ir tikai noteikums bez
sankcijas, t. i. t. s. „Sollvorschrift". Pie tam 74. p. tieši uzsver,
ka atzīmes saturs tieši pastāv aizrādījurnā uz 74. pantā (resp.
Pagaidu noteik. 19. p.) minētiem
dokumentāriskiem
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pierādījumiem: sk. 74. p. „ . . . tad notārs par to aizrāda . . . apliecinajuma, a t z ī m ē j o t (jeb norādot), kādus citus pierādījumus vai ziņas viņš ņēmis vērā". Tā tad, tas apstāklis vien
jau, ka notārs kā parakstltāja personības pierādījumu izlietojis
viņa pasi, jau pats par sevi i z s l ē d z h i p o t e z i , к а b ū t u
b i j i s i e s p ē j a m s p e r s o n ī b u p i e r ā d ī t a r „n о t ā r a m p a z ī s t a m i e m un u z t i c ī b a s p c l n o š i e m
l i e с i n i e к i e m". Tāpēc tas apstāklis, ka notārs parakstītāja personību apliecinājis uz parakstītāja pases pamata, pats
par sevi jau n о d i b i n а р г e z u m с i j u, ka 73. р. р а r e d z ē t ā a p l i e c i n ā š a n a s k ā r t ī b a nebija i e s p ē j a m a. Atspēkot šādu prezumciju, t. i. pierādlt, ka tomēr
notāra rīcībā bijuši vioam personīgi „pazīstami un uzticību
pelnoši" liecinieki, konkrētā lietā bija p r a s ī t ā j a s pienākums, kas savu prasību pamato uz to, ka notārs, atbildētājs J.,
esot pielaidis rupju nolaidību, neizlietojot visus līdzekļus, lai
nodibinātu pilnvaras parakstītāja īsto personību; prasītājai tā
tad no sa v a s p u s e s bi ja j ā p i e r ā d а, ка notāra
rīcībā bijuši 73. p. minētie kvalificētie liccinieki. Prasītāja to
pat neapgalvo. Ar to atkrīt prasltājas pārmetums notāram J.,
ka tas esot aprobežojies, personības apliecinājumu izdarot, vienīgi ar parakstītāja pasi. Prasītājas atsaucei uz Kr. Sen. CKD
spr. 71/105 Merca lietā nav nozīmcs, jo tajā lietā notārs Mercs
apliecinājis kādas personas it kā „tirgotāja Sobola" parakstu
kā n o t ā r a m p e r s o n i g i p a z ī s t a m a s p c r s o n a s ;
ja nu noskaidrojas, ka tādas personas nemaz nav, tad, bez šaubām, notāram bija jāatbild cietušam par zaudējumiem, jo notārs apliecinājis nepareizu faktu, nepiemērojot n e v i e n u no
likumā (73.—74. p.) paredzētiem līdzekliem šādas mistiskas personas personības noskaidrošanai. Tāpēc, tikko minētā lietā gan
būtu iemesls uzsvērt, ka notāram, apliecinot kādas viņam nepuzīstamas pcrsonas personlbu, it kā viņam pazīstamas, būtu japierāda, ka viņš maldījics vai ticis maldināts, neskatotit-s uz to,
ka piemērojis visus likumā noteiktos līdzekļus, lai noskai irotu
personību. Bet ārpus augšā aprādltiem gadījumiem, nav pielaižams lālāks vispārinājums un, proti, tajā ziņā, ka notāram tikai
tad būtu tiesība konstatēt personību uz dokumenta pamata, ja
v i ņ š p i e r ā d a, ka viņam neesot bijis iespējams nodibināt
personlbu ar lieciniekiem. Ekskulpācijas pierādījumu var uz-
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likt tikai vainīgam; šajā ziņā CL 3304. p. tieši nosaka, ka, j a
i r p i e r ā d ī t s tiesību aizskārums, kas nav izdarīts launprātīgi, tad pierādīt, ka tas noticis bez atbildētāja vainas vai
neuzmanības, piekrīt pēdejam. Tā tad pašam prasītājam vispirms būtu jāpierāda pats tiesību „aizskārums", t. i. atbiidētāja p a t i p a r s e v i n e a t ļ a u t ā d a r b ī b a (CL 3284.
p. beigās). Tā tad, arī konkrētā lietā p r a s ī t ā j a i būtu
bijis v i s u p i r m s j ā p i e г ā d a, 'ka atbildētājs, notārs J.,
apliecinot pilnvaras parakstītāja personību uz pases pamata,
nodarījis neatlautu darbību, kas būtu pieskaitāma viņam par
vainu. Kā konstatē Tiesu palāta, notāra J. rīcībā neatlauta
darbība taisni n a v ieraugāma; šāds Tiesu palātas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpec pārbaudams
kasācijas kārtībā. Tāpec atkrīt arī CL 3304. p. piemērošanas
priekšnoteikums šajā lietā un Tiesu palātas slēdziens, ka onus
probandi uzliekams prasītājai, \r pamatots.
(1937. g. 28. sept. spr. Nr. 922 Rīgas hipotēku biedrības pr. 1. pr.
Ansonu un c.)

, }j

j

1919. g. 5. sept. noteikurai par kooperatīvam sabiedrībam un
viou savienībām (Lkr. 126).
Apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildētājs 1930. g. 20. oktobrī, iemaksājot paju naudu Ls 100, — apmērā, iestājies par
biedru Latvijas sīktirgotāju krāj-aizdevu sabiedrībā un uzuēmies atbildību par biedrības saistlbam ar savu paju naudu un
vēl ar šīs sabiedrības statūtu 11. § paredzēto desmitreizes Helāku papi'ldu atbildību par viņam piederošo paju kopsummu.
Sī sabiedrlba, apvienojoties ar prasītāju, 1 i к v i d ē ju<si es,
pie kam pēc 1931. g. darbības pārskata tiekot no biedriem piedzīta atbildība Ls 40,— apmērā. Šo praslbas daju par papildu
atbildību Ls 40,— apmērā, apgabaltiesa atzinusi par picrādītu
un apmierinamu. Turpretim prasības otro dalu — par neiemaksātās paju naudas piedzīšanu Ls 400,— aprnērā, apgabalticsa
atraidījusi, kā nepicrādītu. Par šo apgabaltiesas sprieduma
daļu prasītāja iesnicgusi kasācijas sīīdzību. Šī sūdzība pelna
ievērību.
Apgabaltiesa ncnoliedz, ka atbildētāja iestāšanās laikā par
bicdru Latvijas sīktirgotāju krāj-aizdevu sabiedrībā, t. i. 1930.
g. 20. oktčbrī, pilna paja, saskaņā ar statūtiem, bijuši Ls 500,—
liela, bet šim apstāklim nav piešķīrusi nozīmi tādēļ, ka statūtu
15. § 1932. g. 24. aprīlī ir ticJs grozīts tanī ziņā, ka pilna paja
notcikta Ls 100,— liela. Apgabaltiesa atzinusi, ka atbildētājs
ir uzņemts par biedru ar Ls 100,— lielu paju naudu un, saskaņā
ar viņa saistības rakstu, ir arī pieteicis paju naudu tikai Ls
100,—, bet ne Ls 500,—. Ja paju nauda Ls 100,— būtu bijusi
ncpictiekoša, tad atbildētāju, pēc apgabaltiesas atzinuma, varēja arī tikai neuzņemt par biedru, jo atbildētājs neesot uzuēmies saistību iemaksāt lielāku paju naudu un neesot bijis arī
nekāda sabiedrības lēmuma par paju naudas papildināšanu
nedz uzaicinājuma to papildināt. Aiz šiem iemesliem apgabalticsa prasību aprādītā daļā atzinusi par nepamatotu. Šāds
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apgabaltiesas motīvējums ir nepareizs. Praksē ir nodibinājusies kārtība, kas atlauj paju iemaksāt pakāpeniski un nenomaksātās pajas dalu atzīst par bicdra parādu sabiedrībai (sk.
Jevlanovs, Kooperātīvās tiesības, 46. lp.). Tādēl tas apstāklis
vien, ka atbildētājs pie iestāšanās sabiedrībā nav iemaksājis
visu statūtos paredzēto paju naudu, pats par sevi nebija par
šķērsli uzņcmt viņu par biedru, bet gan tikai nodibināja viņa
pienākumu iztrūkstošo paju naudu iemaksāt papildus. Pēc
prasītājas pareiza aizrādījuma, atbildētājs šādu pienākumu arī
ir tieši atzinis, uzņemoties savā saistības rakstā atbildību par
sabiedrības saistībām ar savu paju naudu, kā iemaksātu, tā arī
n e n o m a k s ā t u . Statūtu noteikums, pēc kura paju nauda
bija Ls 500,—, bija saistošs kā sabiediibai, tā arī atbildētājam,
kā tās biedram, un tādēļ — kā pareizi norāda kasācijas sūdzības iesniedzējs — neviens jauniestājušais biedrs paju naudu
nevarēja noteikt pēc savas izvēles, pieteicot tikai paju dalu,
nedz arī sabiedrība viņu varēja uzņemt par zemāku paju naudu
nekā citus biedrus. Nepareizu nozīmi apgabaltiesa arī piešķīrusi tam apstāklim, ka 1932. g., t. i. p ē с atbildētāja iestāšanās sabiedrībā, paju nauda tika pazemināta 110 Ls 500,— uz
Ls 100,—. Ja, grozot statūtus, paju naudu samazina, tad tā
paju dala, kufa top licka šādas samazināšanas dēl, tāpat uzskatāma par „papildu" paju kā tās pajas, ко bicdrs iemaksājis
virs tām pajām, ко prasa statūti. Kā vienā, tā otrā gadījumā
bicdram nevar liegt tiesību — ar zināmiem ierobežojumicm un
katrā zi'oā Lik. par kooper. sab. 21. pantā aprādītā termiņā —
— „papildu" pajas a t p r a s ī t (sk. Jevlanovs, 1. с 48.—50.
lp.). Ja nu, kā konkrētā gadījumā, biedrs to pajas daļu, kura
pajas samazināšanas dēl, tapusi par lieku, vispār nav iemaksājis, tad gan nevar būt runas par (neiemaksātās) pajas „atprasīšanu", bet arī šādā gadījumā prasāms atticcīgs bicdra gribas
izteikums, t. i. viņa laikus izteiktā deklarācija, ka viņš, ievērojot paju naudas samazināšanu, uz priekšu vēlas piedalīties
ar šādu samazinātu paju. Ja šāds gribas izteikums nav noticis,
tad pajas naudas samazināšana, kas pieņemta p ē с viņa iestāšanās sabiedrībā, pati par sevi nevar šai zii.iā ietekmēt
biedra stāvokli sabiedrībā un attiecībā uz viou paliek spēkā
tas pajas naudas naudas apmērs, kas, saskauā ar statīītiem,
pastāvēja vioa iestāšanās brīdī. Konkrētā gadījumā atbildē-
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tājs pat nav apgalvojis, ka viņš savlaicīgi būtu izteicis vēlēšanos izlietot sev par labu atvieglojumu, kas tika radīts ar paju
naudas samazināšanu, un tādēl jāatzīst, ka prasltājai ir likumīgs pamats nostāties uz viedokla, ka atbildētājs arī pēc 1932.
g. ir piedalījies sabiedrībā ar to paju naudu, ко statūti prasīja
1930. g., kad vii,iš sabiedrībā iestājās. Pie tam, pretēji apgabaltiesas domām, par paju papildināšanu nebija vajadzīgs nekāds sabiedrības lēmums, jo no sabicdrlbas atkarājas, kādā momentā pieprasīt no biedra statūtos paredzētās pajas atlikuma
samaksu.
Ievērojot sacīto, Senāts atrod, ka apgabaltiesa, atraidot
prasības daļu par neiemaksātās pajas piedzīšanu, pielaidusi
motīvēšanas ncpareizību.
(1937. g. 30. sept. spr. Nr. 1062 Pirmās Vidzemes Kreditsabiedrības
pr. 1. pr. Bušu.)
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Noteikumi par zemes ierīcību.
49.
1937. g. 23. janvārī Bauskas lauksaimnicku krāj-aizdevu
sabiedrība iesniegusi Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu nodalā
lugumu koroborēt tiesu hipotēkas par Ls 900,— un Ls 600,—
saskaņā ar Bauskas apr. 1. iec. miertiesneša izpildu rakstiem
uz V. sādžas mājsaimniecību ar zemes grāmatu Nr. 13697, 1934.
g. 15. oktobrī ar Nr. 7579 ievestās nodrošinājuma atzlmes vietā.
Šo lūgumu zemes grāmatu nodalas priekšnieks atstājis bez
ievērlbas tāpēc, ka minētās nekustamas mantas reģistra nodalas 2 daļas 2. slejā ievsts Noteikumu par zemes ierīcību
49. pantā (1928. g. 12. jūl. lik. rcd., Lkr. 162) paredzētā aizlieguma atzīme — nekustamo mantu bez Centrālās zemes ierīcības komitejas un Va'lsts zemes bankas atļaujas atsavinat, ieķflāt un apgrūtināt ar parādiem, ka šī aizlieguma atzīme ievesta pirms nodrosinājuma atzīmes, bet vajadzīgās atļaujas
iesniegumam nebijis klāt.
Minētās sabiedrības par šo zemes grāmatu nodalas priekšnieka lēmumu iesniegto blakus sūdzību apgabaltiesa atstājusi
bez ievērības, vadoties no sekošiem apsvērumiem: Noteikumu
par zemes ierīcību 49. p. nosaka, ka tajā paredzētās atzīmes
ievedamas Not. nol. 316. panta kārtībā, bet nepielīdzina tās šā
panta atsevišķos punktos uzskaitītām atzīmem. Pēdējo sekas
ir noteiktas Not. nol. 317. pantā, kuru tomēr uz konkrētā lietā
minēto atzīmi nevar attiecināt, jo pēc savas būtības tā atšķiras
no visām šinī pantā minētām atzīmēm, un bez tam Noteikumu
par zemes ierīcību 49. p. satur arī noteikumus par tur paredzētās atzīmes tiesiskām sekām, kuri picmērojami pirmā kārtā.
Pēc šiem noteikumiem šada atzīme kavē immobiļa atsavināšanu, ieķīlāšanu un apgiTitināšanu ar parādicm bez Centrālās
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zemes ierlclbas komitejas un Valsts zemes bankas atļaujas un
jebkādas spaidu piedziņas vēršanu uz šo immobili. Tā kā ar
ieķīlāšanu ir jāsaprot labprātīgās hipotēkas nodibinājums (sal.
CL 1385., 1386., 1388. р.), tad apzīmējumam „apgrūtināt ar parādiem" jāmeklē cits saturs, jo nav pieņemams, ka likumdevējs
būtu lietojis lieku pleonasmu, un ka tādēļ abi apzīmējumi izteiktu vierm un to pašu jēdzienu. Tā kā apgrīītināt ar parādiem pēc sava satura nenozīmē Not. nol. 322. pantā paredzēto
apgrūtinājumu ar lietiskām tiesībām, kas ievedams zemes grāmatu reģistra trešā dalā, jo šie jēdzieni nav identiski, tad jānāk pie slēdziena, ka ar šo apzīmējumu taisni jāsaprot katras
nelabprātlgas — tiesu hipotēkas nodibinājums. Šāds slēdziens
arī labi saskan kā ar šī apzīmējuma burtisko izpratni, tā arī ar
visa 49. panta saturu un rod pastiprinājumu tā beigu tcikumā,
kurā aizliegta jebkāda spaidu piedziņas vēršana uz apgrūtināto
immobili, jo tiesu hipotēkas gala mērķis ir panākt prasījuma
apmierinājumu, vēršot piedziņu uz apgrūtināto immobili (CL
1441. р.), un hipotēka zaudē savu reālo nozīmi, ja šis mērķis
nav sasnicdzams, kādēl likumdevējs nebūtu konsckvents, ja
tas, aizliedzot piedziņu vēršanu, pielaistu tiesu hipotēku nodibināšanu. Senāta spriedumi, uz kuriem atsaucas blakus sūdzētāja (CKD 36/950, 36/729), konkrētā gadījumā nav piemērojami, jo tajos iet runa par Not. nol. 321. p. 2. pkt. „b" paredzētās uz 1 ī g u m a vai t e s t ā m e n t a pamata ievestās aizlieguma atzīmes tiesiskām sekām.
Bauskas lauksaimnieku krāj-aizdevu sabiedrības kasācijas
sūdzība nepelna ievērību. Apgabaltiesas augšā minētie apsvērumi atzīstami par pilnīgi pareiziem un saskanošiem ar Noteik.
par zcmes ierīcību 49. p. izpratni, un tos neatspēko kasacijas
sūdzlbas iesniedzējas paskaidrojumi, kuros viua bez tuvākas
motīvācijas apgalvo, ka minētais likuma pants uz tiesu hipotēkām neattiecas. Pretēji sūdzētājas domām, apgabaltiesa 49.
panta beigu daļā varēja atrast pastiprinājumu savam uzskatam
par 49. pantā minētās atzīmes nozīmi; apgabaltiesas šai ziņā
iztciktos apsvērumus kasācijas sūdzības iesniedzēja pat nemēgina atspēkot. Pretēji sūdzētājas domām, apgabaltiesa nav
pārkfipusi Notār. nol. 316., 317. un 321. pantus, nākot pie slēdzicna, ka zemes grāmatu reģistrā var ievest arl tādas atzīmcs,
kuras ncparedz Notār. nol. Šis apgabaltiesas uzskats ir pilnīgi
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pareizs, jo Notār. nol. 316. p. nebūt neizslēdz šinī pantā neminētās, bet ar sevišķu 1 i к u m u noteiktās atzīmes ievešanii
reģistrā, kādas atzīmes parcdz, piem., Lik. par nckust. mantas
atsavināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām (Lkr. 23/59),
lik. par pcļi.ms uzi,iēmuma administrāciju 9. p. (Lkr. 31/128) un
arī šajā lictā apspriežamais likums (sal. arī Cvingmani, Rig.
Zeitschr. fiir Rechtswiss., X. g., Ip. 15, 16).
(1937. g. 30. septembļ'a spr. Nr. 1170 Bauskas lauksaimnieku kr.-aizd.
s-bas 1.)
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attiecības, biedru savstarpējas а. 536;
juridiskās a. 257; kreditoru solidārās a. 373; publiskās a. 158.
atturēšanās no balsošanas 255, 731.
alvainojaina nmldība 127.
atvaļinājums 103, 497, 728; a. atlidzlba 63, 496.
aivietojamais 17; a. manta 509.
atvilkšana, parādu 671.
atvilkums no algas 718.
aizlme 107, 559, 469_; aizlieguma a.
52, 557, 752; labprātīga aizlieguma
a. 642; nodrošinājuma a. 525, 752:
a. par prasības nodrošināšanu 52,
644; piedziņas a. 357, 562, 696.
atzīšana 51; a. par mirušu 209; parāda a. 615; prasības a. 400.
atzišanas prasība 158, 598.
atzīšanās atsaukšana 520: tēva a.
255; a. par bērna iēvu 520.
audzināsana, bērna 568: a. izdevumi
50; nepilngadīga a. 29.
angli 411, 699.
augjncsoša manta 78.
augstākā uzraudzība 227; a. uzticības princips 155.
autors 291; a. tiesību aizsardzība 54.
avalists 55.
avots, īenākuma 551; likuma a. 602.
B.
Balsu skaititājs 751; b. tiesības 220,
224; b. tiesības pilnsapulcē 428; b.
vairākums, kvalificēts 255.
balsošana, atturēšanās no b. 255,751;
eliminācijas b. 752; koordinēfa b.
752; b. pilnsapulcē 219; b. veids
752.
banka 535; b. direktors 6S5; pašvaldības b. 516: rambursb. 426.
bāriņtiesa 18, 228, 545; b. kā pirmā
instance 84; b. piekrišana 5; b.
priekšsēdētājs 18; b. sekretārs 18.
baznīca 671.
bērns 5; adoptētie b. 143; b. apgādašana 567, 568; ārlaulības b. lcģitimēšana 7; ārlanlības b. uzturs 5;
b. atdalīšana 587; atzīšanās par b.
tēvu 520; b. audzināšana 568; cietušā b-u pensija 280; cietušie b.
280; dēla b. 470; b. intereses 6; b.
likumības apstrīdēšana 255; b. picnākums uzturēt vecākus 74; prasība atzīt b. par dzimušu ārlaullbā 7; b. pratināšana 599; b. uzturs 6, 591, 470; b. vecāki 470.
Betriebsgewinn 656.

bezatlldzlbas darījums 62; b. llgums 62; b. pārcjas nodeva 559,
588_.
bezbernu atraitne 10.
bez caurskatīšanas 46, 48, 78.
bezdarba apkavošanas fonds 724.
bezdarbinieks 65.
bezdarba laiks, tiešais 145.
bezdarbība 19, 28.
beznaudīga obligacija 14; b. vekselis 582.
bezpalulzlbas stavoklis 569.
bezstrīdus kārtībā
aizstāvis 655;
valsts b. prasība 265.
beztermiņa īres llgums 105.
bezuzdevuma lictvedība 614; b. lietvedis 621.
bezvalūtības ieruna 21.
bezvēsts promesošais 209.
bez virzīšanas 742.
biedrs 127, 268; atklātais b. 178, 264;
alīga noreķināšanās ar izstajušos
. 1 1 7 ; b. izslēgšana 129, 151; izstājušos b. atbildība 179; klusais
b. 129; kooperātīvas sabiedrības b.
590; b. papildu daļu nauda 268;
pilns b. 146; sabiedrības b. 506,
560, 675; b. savstarpējās attiecības
556; tirdznieciskās sabiedrības b.
729.
biedrības statuti 127.
bilance 269.
blakus daiījums 66; bl. kārilba 61;
bl. lēmums 61; bl. lēmuma pārsūdzēšana 247; bl. līgums 155; bl. noteikums 551; bl. process 561, 495;
bl. sūdzība 95, 245, 246, 257, 564;
b]. sīklzības kārtība 170, 720; Ы.
sudzība par bl. lemumiem 92; Ы.
sudzība Senātam 95.

blankcts, veksela 71.

blankocedēta obligācija 145, 557,573.
blanko vekselis 71.
bojā iešana, kuģa 145.
bona fides 71, 149.
briesmu laiks 12.
brīva llguma darbinieks 502.

С
Casus_ 291, 698.
caurlukošana, jauna 491; sprieduma
jauna с 485.
causa data, cansa non secuta 25.
cautio discreta 21.
cedents 20.
cedēt var izsolē iegūtas tiesības 316;
с var paturēšanas tiesības 516.
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coļ.š, administrātīvais 279.
cena, pēdējā iegūšanas с 589; pirkuma с 125, 489, 575, 622, 660, 703,
7u5: pirkuma с dolaros 443; с
starpība 575.
cesija (sk. arī «cessio») 43, 71, 217,
277, 290, 516, 432, 501, 612, 707, 712;
civdliesiska с 552, 488; с. denuneiācija 20; с fiktlva 708; с forma
713: с līgums 21; с perfekcija 20;
prasljuma с 488; с. prickšmets
375; simulātīva с 707.
cesionārs 20, 44, 290, 707; fiduciarais
с 501.
cessio legis 20, 218; с necessaria 20;
с vohmtaria 20, 218.
ccssus debitor 20, 290, 707.
cietušais 500; c-a bernu pcnsija 280;
c-ā ģimcnes locekļi 280; c-a prasljumi 217; с bērni 280.
ccif» 532.
civīldienests, valsts 629.
civīllietas apturēšana 153.
civīlprasība 152; с krimināllielā 160.
civīltiesas kompetence 41.
civīlticsības 301: strīds раг с 41,614.
civīltiesiska cesija 352, 488; c. līguius 480.
cominodatum 155.
condemnatkme, actio cum с 566.
Condictio indebiti 294; с ob injustam
causam 376; с sine causa 482.
culpa 479; c. in cligendo 172, 230;
с Iata 701; с mixta 345, 502, 706.
cuin condemnationc 158.
č.
Čarterlīgums 550, 450.
D.
Dabiskais iztrīlknms 125.
daļu nauda 268; neatņcmama d. 471;
pamatprasības d. 491.
dalības nauda 654.
dallšana, koplpašuma 599, 646, 696;
kopīpašuina d. lieta 287: mantojuma d. lieta 97, 287; d. līgums
587; d. plans 251; d. projekts 646;
(]. spviedums 287: d. vcids 599.
dalīta atbildība 560.
dambis 600.
daninum emergens 659.
darbs, akorda 63. 103: d. alga 45: d.
alga par pēdr-jo gadu 412: d. algas
prasība 81: d. algas prasījums 418,
679; atlaišana ПО d. 281, 683; at-

vaļinājuma d. 497; d. devējs 261]
fiziskā d. strādnicks 649: iinli\i
duālais d. llguras 6S2; kollckl i v 11
d. līgums 281, 682; kuģa Lekrau ■>
nas d. 350; d. līgums 17, 25, 63, 105,
115, 558; literaturas d. 54; uiākslaa
d. 54; notcikts d. laiks M>5, 42.'.
425; pagaidu d. 113; personiekfl d
llgimis 26, 156, 553. 591. 710: pilu
vara d. algas prasībā 6sr>: d. r.il.
sturs 574, 727; sabiedriskie 'I 63
saimniecības d. 574; d. spēja '46,
667; svētdienas d. 325; d, vadl
tājs 65; d. vērtība 25; ( |. vietū •'
darbība 19; mākleva d. 4(»: ncatļaulu
d. 212, 748; nelikumlga «1. 216; ВО
ziedzlga d. 152.
darbībspēja 73.
darbinieks 650, 728; d, atpūta ' 10
brīva līguma d. 302: d. ortfi
cija 281; pagaidu d. (>5, V.|; pftl
valdības d. alga 15s; salik m< ll
dzekļu d. 104, 649; štala .1 ļft
629; valsts d. 591; \ a l l i d, nl I
630.
darbuzņGmuma līguins 291, v ' i . 101
darljums 154, 411; abstrakts 'I II
alimentācijas d. ЮГ: bc/iitlld/llni
d. 62; blakus d. 66: dcpo/.H(l I li
divpuslgs tirdzniecībaa d. 333 l\
duciārs d. 527, (>»5: d. Г .i
489, 319: kreditatklāšanM -I 116
d. kvalifikācija 705: d. motlTl I I
oncrozs d. 21, 62; praslbfl pA1 (I
atcelšanu 570, 570, 571; protni I
jas pastāvošana d. noslogianū lwl
kā 476; rambursa d. 42~>; tl natlll
519; d. slēgšanas dicnas klil
№6
445.
dārznieclba 498.
datums, lūguma 5G8: d. uz slmo
markām 283.
dāvana, i/.spicsta 362; d. vērtībfl ■'•'
dāvinājuma llgums 62. 66, 79, I ( .
166, 578, 525, 571, 5ss. 5S'): .1 h
guma nosacījums 540; d. nuVi
gadījumam 568.
dāvinātājs 143; izmaksas d. 588| d
parādi 588; d. uzturs 588.
debitoi cessus 20, 290, 707.
defekti, izllguma 256; d. vekscļo
blanketā 72. •
doklarants, muitas 422.
deklarātīva nozīmc, lēmuma 276.
dēla bērni 470; d. kā liecmieks 82.
delcredere 428.
dclikts 115, 155, 216, 500.
deminciaciia 612; cesijas d. 20.

deponesana, naudas 62.
deponēia īres nauda 225; d. nauda
416.
depositum 155; d. irregulare 576.
depozicija 416.
depozits 515, 416; d. darljums 576;
d. vekselis 582.
derīgie izdevumi 692.
detcntors 102.
dibinātāji. sabicdrības 675.
diena, izsoles 166, 167, 169, 409;
sprieduma pasludinašanas d. 165;
d. strādnieks 524; svētku d. 525;
svināmā d. 525.
dienesta gaitas apraksts 629; d. darbība, tiesneša 494; publiskais d.
502; d. personu ncatkarlba 562;
valsts d. 151.
dies sciontiae 152.
djkis 6(Ш.
diligcntia oranis 706.
direktors, bankas 685.
disciplīnārlieta.s atjaunošana 485.
disciplīnārtiesāšaoa 255.
diskonta krcdits 729.
diskreta cautio 21.
divpusīgs līgurns 565; d. tird/.niecības darījums 555.
dokumenis 149, 745; ārzemēs sastādītais d. 585; d. duplikāts 604; iekraušanas d. 426: d. kā pierādljuras 51; Iīguma d. 66; d. mortit'ikācija 609; d. neizsniegšana 400;
d. nuraksts 108; oficiāls d. 161; d.
orīģināls 109, 441; pierādīšanas d.
550; prasījumu d. 121, 175, 251,
611; privāts d. 10S; publisks d. 109;
(I. satura atspčkošana 489; d.
teksts 151; d. uzrādlšana i/pildlšanai 585.
dolars 508.
doli exceptio 708.
donatio niuitis causa 567; d. sub
modo 66.
donandi animus 62.
drāma 55.
dramatisks sacerējums 55.
draudi 570.
draudze 671.
draudzlbas piikmns 705.
drošības nauda 155, 254, 248, 545,
555, 659; kasācijas dr. n. 84, 85,95.
dubulta izsole 658.
duplikāts, dokumenfa 604.
dusulis 705.
dzelzceļa ekskulpācijas pienākums
542; dz. ekspluatācija 542.
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dzevamnauda 259, 497.
dzēsana, apgrūlinājuma 59, 657; ieraksta dz. zemes grāmatās 95.
dzimšana, ārlaulībā 255; dz. ieraksta
pareizības apstrldčšana 255; dz.
laiilībā 255.
dzimtslpašums 626; dz. nomas parāds 700; dz. nomnieks 292.
dzirnavu darbibas icrobežojumi 151.
dzīve, atškirta 514; laulāto atsķirta
dz. 14S; laulības dz. izardīšana 38.
dzīves vieta, jaima 56; dz. v. maiņa
56; piedzinēja juridiskā dz. v. 250;
puses dz. v. 403; testatora dz. v. 73.
dzīvoklis 36, 47, 727; dz. remonts 377.
E.
Ēdienu veikals 259.
ēka uz svešas zemes 692.
ekskulpācijas pienākums, dzelzceļa
342: e. pierādījums 747.
ekspcrtu slēdziens 8; e. slēdziena

spēks 162.
ekspertlze 162, 502.
ekspluatācija, dzelzceļa 542.
eksports, sviesta 544; e. sviesta kontrole 544.
ekspromisārs galvojums 536.
eliminācijas bal.sošana 732.
emergens damnum 659.
Gtika 487.
exceptio doli 708; e. metus 570; e.
non numeratae pecimiae 21; e. plurium 520; e. roi judicatae 42.
extra comraercium res 358.
F.
Fakta atzlšana 51; negātīva f. picrādīšana 238.
faktiskais vaklīiums 293, 293.
Feststellungsklage 158.
fidcs bona 71, 149; mala f. 72, 150,
525, 582, 696; uberrima f. 578, 662.
fiduciārs 615; f. cesionārs 501; f. daīijiims 527, 653.

fiktīva cesija

708; f. uidosaments

708; f. Ilgums 475; f. obligācija 86,
320.
finanču ministra lēmnms 278.
firma 128, 273, 425, 507, 736; f. [paž
nieks 505; f. īslcnība 737; f. lnl/.-

īpašnieķs 178; f. negrozāmlba 736.
fiziskā darba strādnicks 573, 049; f.
rlcība 77.
< i o b 332.
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forma, cesijas 713; darijuma f. 73,
4s1), 519; f. izpildīšanas prasība
527; IifJTiima rakstiskā f. 291; pēdējās gribas rīkojuma f. 73; pilnvaras I- 580; testāmenta f. 73.
formāla akta saturs 547; f. leģitiinācija 417; f. līgums 527.

formālitates, testāmenta 537.
foininli'jiiins, sprieduma rezolūtīvās
dalas f. 5.
franks. /elta 154.
fungibla manta 154, 509.
funkcijas, pagastticsas 230.

G.
Gads, atraitues g. lictošanas tiesības
11.
gadljums, apdrošinājuma g. 133; nelaimes g. 146, 345.
galīgs norēkins 684; g. norēķināšanās ar izstājušos biedru 117; spriedums g. vcidā 163, 544: sprieduma
g. veidā izgatavošana 88.
galvcnais Ires objckts 48; g. paradnicks 27, 536.
galvinieks 28, 44, 114, 555, 581;. g.
patstāviga atbildība 55.
galvojums 25, 28, 114, 301; ekspromisars g. 536; g. uzraksts 66; vekseltiesisks g. 54.
garā slimais 6; g. vajais 17.
garantijas raksts 151.
garderobjērs 496.
garigs strīīdnieks 573.
gatavība 290.
Gegenprobe 753.
Gosclnvister, agnatische 472.
gestor negotiorum 216.
gimene, cietušā ģ. locekļi 280; uzturamie ģ. locekļi 652.
ģhncnes tiesības, lieclba par ģ. 1.398.
glabājums 155.
glabāšana, aprakstltu mantu g). 249;
atlldzība par aprakstltu mantu gl.
321; atlīdzība par mantas gl. 407.
glabātājs 322; atlīdzība gl-m 249.
godprātības princips 334.
grāmatas, metrikas gr. 253; pasakņu
gr. 584; reskonti'o gr. 499; tirdznieclbas gr. kā pierādījums 400;
veikala gr. 515; zemes gr. 10, 169,
557, 360, 673; z. gr. akts 175; z. gr.
lieta 175; z. gr. nodaļas priekšnieks 53; z. gr. publi&kā ticamība
19; z. gr. reģistrs 52.

grāmatiņa, līguma 281, 682.

graudā, uzturs 522.
greznuma izdevumi 571.
griba, parūdnieka 528; pēdējā gr, 12;
pedējās gr. rīkojuma forma 75.
grozlšana, alimentu apmēra 157; реШ и т а gr. 84, 86, 509; piekritības
gr. 546; prasības gr. 87, 705; prasības pamata gr. 49.

H.
Hipotēka 354, 413; h. blakus prasljumi 413; h. icskaits pirkuma summā 169; kuģu h. 664; pants par h.
ingrosāciju 360; h. priekšrocība
560; tiesu h. 168, 558, 470, 525, 565,
752L
hipotekārisks kreditors 418; h. pacāds 175; h. paradu atskaitīšana
537.

I.
Iebildums pret norēķinu 684; ie. prct
prolokolu 88; ie. robežas 586.
iecelšana, aizstāvja 633.
iedzīvojums 214.
iedzīvosanās 23, 598; netaisna ie.
215, 214, 217, 576, 482, 615, 621.
ieguldījmns 655.
ieguldītājs 655.
iegūvējs, -immobiļa 701; jaunais ie.
484; labticīgs ie. 75.
ieilgums 209, 211, 293, 375, 410, 52},
622, 625; ie. praslba 542; ie. priekšmets 211; ie. rekviziti 211, 622; valdījuma ie. 33.
ieinteresēto personu aicināšana uz
ticsas sēdi 250; ie. personu sūdzības 278.
iekīlāšana, ķermeniskās mantas 153;

kustamas mantas ie. 154; nodeva

no ie. aktiera 295; ie. raksts 78.
ieķīlātājs 154.
ieķīlāta lieta 175; ie. manta 77; ie.
mantas aprakstīšana 101; ie. nekustama Ipašuma valdīšana 78.
iekraušanas dokumenti 426; kuģa ie.
darbi 330.
iekšlietu ministram, sūdzība 681.
iemcsli, izsoles atcelšanas ie. 317.
ienākumi 711: apdxošināta ie. 579;
ic. avots 531; mājas ic. 75. 606;

tīrie ie, 11; valsfs ie. Ю9; zemes
м-. : u .
icprickšf'jn
i n n l n i т . ļ j .in.i
uztelh .ni.i Hgumo 113,

244;
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ieraksta dzēšana zemes grāmatās95;
dzimšanas ie. pareizības apstrīdešana 255; ie. zemes grāmatās 10,
169, 560; ie. zemes grāmatās atspēkošana 169.
ierakstljums, alimentu 106.
ierēdnis, valsts 41, 229,
ierīcība, zemes 624.
ierobežojumi, dzirnavu darbības ie.
151.
ieruna 50, 276, 550; bezvalūtības ie.
21; kreditora ie. 709; ie. pierūdlšana 257; ie. pret vekseļturūtāju 70.
iesalšana, kuģa 450.
ieskaits 550, 611, 704; ie. administrācijas pastāvēšanas laikā 452, 455,
iespaids, tiesas 490.
iestāde, administrātīva 515; administrātīvas ic. kompctcnce 279: administrātīvas ie. prasījums 559; pašvaldibas ie. 227, 516; reģistrācijas
ie. 275; tiesu ie. 555; tiesu ie. uepickiit 278; valsts ie. 229, 515.
iestādījuras 671.
iesūdzētājs 53.
ieturēta nauda 561.
ievešana valdišanā 590, 4S4.
ilggadlgais lietotājs 444.
ilguras, alimentācijas 568, 521.
iramobiļa iegnvējs 701; i. novērtējums 559; i. paturēšana 60, 595; i.
paiurēšanas fiesības 635; i. policijas numurs 565.
indebiti condictio 294.
iudividuaJais darba ligums 6S2.
indosaments 70. 488; fiktīvs i. 708.
indosants 44, 255, 529, 552, 454, 436;
i. nāve 529.
informācijas picnākums 127.
in fraudcm crcditorum 159.
ingrosācija 121 i. lfigums 561; pants
par hipotēkas i. 560.
inkasents 104.
in pejus reformatio 510.
in solutum 566.
inspektors, nodokju 58, 177.
instauce, kasācijas 545.
intereses, bērna 6; krcditoru i. 79;
publiskā i. 551.
interpretācijas notcikumi 151.
intervencijas prasība 75, 100, 102,
286, 573, 408, 619, 636.
inlervcnienta valdījums 636.
ipaša komisija 278.
Ipašnicks, agrākais 369, 484; aptiekas I. 124; firmas I. 305; kuģa ī.
499, 664; ī. maiņa 673; aekustamas

mantas I. 166; piodziņas priekšmeta ī. 167; lanksaimnieciski izmantojams nckustams ī. 669; nekustama ī. raksturs 669; prasība par ī.
tiesībām 52, 623; ī. priekšmets 150;
i. tiesības 9, 76, 341, 526, 575, 603,
622, 696; I. tiesības uz akcijām 429;
i. prasība 445; valsts ī. 691.
īpašumveidīgs valdījunis 33.
īre, atsevišķs ī. objekts 47; beztermiņa I. līgums 105; galvenais I. obfekts 48; kopīgs I. līgums 48; ī.
kvīte 48; ī. lieta 47; I. līgums 389;
ī. līguma atcelšana 298; ī. līguma
uzteikšana 298; ī. līgums uz nenoteiktu laiku 105; ī. maksas noi'mešana 371; ī. nauda 47, 164, 389;
ī. naudas apmērs 226; arests uz ī..
naudu 315; deponēta ī. nauda 225;
nosolītāja ticslbas uz I. naudu 390;
paaugstināta ī. 298; piruiskara L
714; prasība par I. maksas normēšanu 299.
īmieka izlikšana 298.
irregulare depositum 576; pignus i.
155.
istaba, apspriedes 508.
Istenība, firmas 737.
ists kreditors 295, 519.
jzārdīšana, laulības dzīves 38; vaina

laulības dzīves i. 65i.

izbeigšana, konta 132; krimināllietas
i. 486: lietas i. 42, 46, 171; lietas i.
uz visiera laikiom 6.
izbeigšanās, ķīlu desību 76; rokas
kīlas i. 77.
izdevumi 24, 621; audzināšanas i. 30;
derīgie i. 692; greznuma i. 371;
kasācijas iustances i. 495; i. kopsumma 322; uepieciešamie i. 8;
noraidljuras par tiesas i. nodrošināšuiui 245; i. surama 492; ticsas i.
491; tiesašanās i. 85, 513, 720; tiesāšanās i. tikai praslbas lietās
720; transporta i. 532; i. zemākā
mstancū 493,
izdošana, zemes grāmatu akta 119.
izglltibas mini.strs 548.
izkrāpšana, vekseļa 457.
izlabošana, kļīidas 558; protokola L
652.
izlīguras 620; i. defekti 256; miera i.
5, 255; piespiedu i. 178; i. rezolūtīvs nosacljums 256; i. salurs 256.
izlikšana, īrnieka 298; i. praslba 704.
izmaksas dāvinālājam 588; i. kursa
154.
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izmantošana, lauksaimnieciska 147,
177.
izņēmuma tarifs 180.
izolācija 372.
izpildījums 25; i. objekts 289; i.
priekšmets 607.
izpildī.šana, administrātivā tiesā izspriestas lietas i. 41; i. apturēšana
556; i. pieteikums 250; sprieduma
i. 57, 159: sprieduma i. apturēšana
57; sprieduma iepriekšēja i. 57;
spricduma nodošana i. 55; i. victa
551; līguma i. victa 565.
izpildītājs, tiesu 57, 140, 166, 234.
izpildu kūrtība 159, 491; i. pavēste
54, 58, 60, 140, 166, 255, 250, 329; i.
process 492;_i. raksts 122, 456, 611;
samaksas pēc i. raksta pieiādīšanas 599; i. raksta uzrādīšana trešām personām 91; i. uzraksls 44.
izpirkšanas akts 287; i. līgums 106.
izslēgšana, bicdra 129, 151; i. по dienas kārtības 552, 719.
izsniegšana, apellācijas sūdzības noraksta i. 405.
izsole 157, 560, 409, 412, 555; i. atcelšanas ieraesli 517; i. diena 166, 167,
169, 409; dubulla i. 658; i-б iegūtas
tiesības var cedēt 316; i. lapa 658;
lemiims par i. sekām 249; i. lldzīpašnieks var piedalīties 635; nccsoša i. 109, 166, 517, 565, 641, 645;
ncnotikuša i. 60, 409; nenotikušas
i. sekas 245; nepareizlbas i. noturēšanā 518; otra i. 167, 517; otras
i. alzīšana par nenotikušu 644;
pirmā i. 58; pirmā nenotikušā i.
594; prasījiuim pirkums i-ē 612;
publiskā i. iegūta summa 175; i.
sekas 589; spēkā neesoša i. 59; i.
summa 725.
izspiesla dāvana 562.
izstājušos biedra atbildība 179.
izstāšanās no sabiedrības 750; i. no
zvērinātas advokātūras 595.
iztrūkums, dabiskais 123; preses i.
125.
iztulkojums 151.
iztulkošana, līguraa iztulkošana nav

pārbaudāma kasācijas kārtībā 249;
[Цента i. 99.

izvēle, lietpratēju 502.

J.
Jaukta vaina 706.
jaunatklājušais apslāklis 56.
jauns apstāklis 239, 245; j . caurluko-

šana 491; j . c , sprieduma 240, 4Nf,
545; j . dzīves vieta 56; j . iegūvi \i
484;_j. lietas caurskatīšana 355; j .
pierādījums 259, 491; j . prasījumi
apellācijas sudzībā 84, 87.
jaunsaimnieclba 444.
jautājumi, liecinieka 90.
judicata res 44, 568.
jūj-as mantība 664; i. praslba 499,
664.
juridiskās atliecības 257; j . uotiikuiUI
154; j . persona 506; j . personaa nl
bildība 625; atklata sabiedilba ū«n
j . pcrsona 264; j . persona vtli bfll
par aģentn 424; j . valdljumi 6
juriskonsults 279.
jūruieks 174.
jus cogens 5; j . tollendi 693.
justus titulus 210, 622.
K.
Kaimiņn tieslbas 31.
kaitējums 520.
kamcra, piemaksa tirdznircibn
rūpniecības k. 725.
kalpotājs 629; k. līgums 574, 7J7|
restorāna k. 727.
kancelejas nodeva 119; tiiuu I
kapitāls, parāda 709.
kapteinis 172, 450, 499.
kārtējais novērtējums 57; I.
sme 104.
karteļa ligums 615.
kārtība, administrātīva iivsu мин
4S0; apellācijas k. 511; при l
159; apsardzības k. 567, K»'J h i
kus k. 61; blakus sudzībn li i II
izpildu k. 159, 491; kasai 4.1 l Itil
parbaudāma llguma juridi kfl i i
Iifikācija 248; Iemuina al«-i«l
uzraudzlbas k. 5; raanlu: siulnll i
nas k. 592; konkursa k. 266 ļ
sūdzības k. 554; piespiedu i; |»llill
šanas k. 160, 488; prasību I llfl
569; sadallšanas k. 251; i
šanas k. 456; uzraud/.ībus l>
4S7.
kasācijas drošibas nauda 84. s •
k. instance 545; k. mslantvs i ili
vumi 495; k. kāiiībā na\ purhnil
dāms U. 15, 16, 22, 24, 55, 42 '
46. 64. 67. S3, [)i, 105, 115, 125, i 13,
136, 147, 148, 156, 172, 245, 249,249,
274, 285, 292, "4 2. 313, 319, 329, ■ ■ ■.
337, 342, 346* 373, 375, 376, 377. 389,
390, 194, № Й4, 431, I \ 474,483,
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484, 488, 489, 490, 526, 537, 542,545,
555, 556, 565, 577, 580, 599, 604,605,
609, 621, 635, 652, 657, 659, 675,695,
699, 701, 702, 705, 706, 710, 712; к.
kārtībā pārbaudāma līguma juridiskā kvalifikācija 248; к. к. pārsīidzams lēmums par termiņa atjaunošanu 311; k. sūdzība 84; k.
sūdzības nepicņemšana 85; k. sūdzība par blakus lēmumu 92; k.
termiņš 165; k. termiņa atjaunošana 163, 545, 554, 631; k. tiesa 355.
kasāioriska klauzula 133, 661.
kauzāls sakars 364.
ķēkša 727.
ķcrmeniska manla 212; ķ. m. ieķīlāšana 153.
ķīla 373, 699, 754; ķ. līgums 154; ķ.
ņēmējs 101, 153, 175, 699; ķ. priekšmcts 154; rokas ķ. 101, 154; rokas
ķ. ņēmējs 428; k. liesības 14. 76,
121, 169, 175, 288, 359, 666: k. tieslbu izbeig.šanas 76; k- turetājs 706;
ķ. zīmju parāds 688.
klaušas 265, 701.
klaiizula 332; arbitražas kl. 170; kasātpriskā kl. 133, 661; ledus kl. 430.
klūdas izlabošana 558; tiesas kļ._719.
kjūdīšanās, zīmognodevas maksātāja
111.
klnss biedrs 129; kl. sabiedrība 129,
654.
kollektīvais darba līgums 281, 422,
6S2.
komanda, kuģa 145.
komisija. īpa.ša 278: likvidācijas k.
140: pensijas k. Iemums 346: revīzijas k. 221, 227: zemes grāmatu
atjaunošanas k. lēmums 257, 258.
komisijas līgums 215, 658; k. nauda
215.
komisionars 25, 658.
komponsācija 704.

kompetence, administrātīvas iestādes
279; civīltiesas k. 41; mierticsnešu
k. 81; tiesas k. 278.
koncestfa 477, 480, 531; k. Iīgums479.
kondomnācijas praslba 366, 398.
kondikcijas prasība 376; k. prasijums 215, 217.
konfliktu normas 519.
konfrontēšana, liecinieka 90.
konkurenco, kreditoru 319; negodīgas k. apkarošana 273; k. tieslbas
273.
konkurss 138, 700; ārpus k. 266; k.
ierosināšanas laiks 264: k. kārtībā

266; k. masa 101, 266, 418, 647, 700,
734; k. raasas manta 473; k. valde
473, 680; k. valdes priekšsēdētājs
487.
konsensuals līgums 155.
konstitūtlva nozlme, lēmuraa 276.
konta izbeigsana 132; k. slēgšana 132.
kontralients 18; k. novērlejums 589;
picdzineja k. 166; k. vienošanās
155.
kontrole, eksportsviesta 344.
kooperātīva sabicdrība 728; k. s.
biedrs 590; k. s. zaudējumi 677.
koordineta balsošana 732.
kopdzīve, laulāto 3.
kopēja laulāto manta 148; k. liela
607; alimenti nav īaulāto k. manta_4.
kopejums 604; paraksta k. 605.
kopība, ārēja mantu k. 469; mantas
k. 148, 576; mantas iurpināma k.
524.
kopīgs īres līgnms 48; k. rīcība 705;
к. saimnicclba 75.
kopīpašnieks 294, 599, 711.
kopīpašums 75, 5S7, 655; k. dalīšana
599, 696; k. dallšanas lieta 287,646.
kopkreditors 440.
kopmantas sadalīšana 148.
kopsumma, izdevumu 522; kreditoru
prasījumu k. 255; zīmognodevas k.
743; zīmognodevas iztrūkuma k.

67; zīmogsoda k. 67.
korroborācija 9, 409, 484, 525; līguma k. 79, 527; k. Hkumīgais pamats 10: k. pamats 527; k. procedūra 120.

kredits

335; k. atklāšanas llgums

354, 426: vekselu diskonta kr. 729.
kreditiesiāde 516; kr. kredilors 278;
likvidējama kr. 686.
kreditors 150. 251, 416, 525, 570, 571,
679, 709: atbildlba kr. prickšā 552;
bipotēkārisks kr. 418; kr. ierunas
709; кг. intereses 79; īsls kr. 295,
519: kr. konkurence 319; kreditiestādes kr. 278; кг. mazākums
179; kr. nokavējums 62: kr. prasljuinn kopsnmma 255: kr. pretenzijas 416; kr. sapulce 734; kr. sapulces kvorums 255: sievas kr. 469;
kr. solidāras attiecības 373.
Krievijas saistibas 692.

krimināJIietā, arests 619: civīlpraslba kr. 160; kr. atjaunošana 4v83;
кг. izbeigšana 486.
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kriminālsods 114.
krimināltiesas spriedums 152, 241,
364, 549; кг. liesas sprieduma nozīme 596.
kriminālvajāšana 494, 543.
kuģis 172, 174, 656, 664; k. bojā iešana 145; k. hipotēka 664; k. iekraušanas darbi 330; k. iesalšana 430;
k. īpašnieks 499, 664; k. komanda
145; k. saimnieka atbildība 172; k.
vadītajs 172.
kukulis 362.
kumulacija, pasīva objektīva 159;
praslbn k. 46, 159.
kumulātīva atbildība 235, 529, 607.
kurss, darījuma slēgšanas dienas k.
366, 443, 50S: izmaksas k. 154; lata
k. 508; maksāšanas dienas k. 50S.
Kurzemes zemnieka testāments 369.
kustamas mantas ieķīlāšana 154.
kvalificēts balsti vairākums 256.
kvalifikācija, darījnma 703; līguma
kv. 407, 546, 615; līguma juridisķā
kv. pārbaudāma sakācijas kārtībā
248: nodarījuma kv. 51.
kvīte 18; īres kv. 48; viltota kv. 240.
kvorums 222: kreditoru sapulces kv.
255.
kvofa, akorda 178.
L.
Labierīcība 714.
labpratīga aizlieguma atzīnie 642; 1.
atsavinā.šana 138, 358, 696.
labticlba 33, 209, 554, 578.
labticlgs ieguvējs 75; 1. valdītājs 15,
533, 564, 699; 1. vekseļturētSjS 72.
labnms 11, 598.
Iaika apstākļi 550; 1. apzīmēšana rezolfleijā 5; atgādinājuma 1. 164;
bricsmu 1. 12; konkursa ierosināšanas I. 264; Iīguma noslēgšanas 1.
703; līgums uz nenoteiktu 1. 26:
nenutcikts 1. 105; notcikts darba 1.
103, 422, 423: posta 1. 12; prasības
celšana.s 1. 414: tiešais bezdarba
I. 145.
laikmcta nenoteiktība 105.
lapa, izsolcs 638.
lata kurss 508.
Latvijas banka 515.
lauksaimnicciskā i/.mantošana 147,
177, 669.
laukstrādnieks 498.
lauku mājas 286.
laulātic, alimenti nav 1. kopēja inaii-

ta 4; 1. atstāšana 3; 1. atškirta dzlve 148; 1. gara slimiba 7; 1. kopdzīve 3; 1. kopēja manta 148; 1.
mantas kopība 379; šķirto 1. mantiskais stāvoklis 653; 1. trūcīgums
393, 394, 653; ]. vaina 38, 96, 314.
laullba, dzimšana 1-bā 253; 1. dzīves
izārdīšana 38; 1. pārkāpšana 38; 1.
pārkāpšana ar testāforu 369; 1. pastavēšana 253; prasiba par 1. šķiršahu 6: pretprasība par 1. škiršanu
652; strīds par dzimšanu 1-bā 56";
1. šķiršana 97, 148, 314, 689, 721;
vaina 1. dzīves izārdlšanā 651.
ļaiuis nodoms 123, 428.
ļaunprūtība 136, 149, 275; likums neaizsarga ]. 276; ļ. prczumēšana 150.
ļaunprātīga atstāšana 514; ]. maksāt. nespēja 136; J. mantas alsavināšana 150; ļ. preču nozlmes registrācija 274.
Jaunticība 525, 535, 579, 697.
jaunticlgs_ valdītajs 564, 698; ]. vekseJtiirC'tājs 582.
Jaunmns 598.
ledus klauzula 430.
legālizacija, akta 277.
legāls 11, 601, 626.
legis cessio 20, 218. _
leģitimācija, akcionāru 221; 1. papīrs 576.
leģitimēšana, ārlaulības bērna 7.
lēmums, adjudikācijas 59, 60, 515,
409, 413, 554, 564, 642; ad. 1. parsūdzēšana 247; 1. atcelšana uzraudzības kārtībā 5: atjaunošanas 1.
307; blakus 1. 61; bl. 1. pārsfidzēšana
247: blakus sfidzība par bl. 1. 92;
1. deklarutiva nozīme 276; fiimnču
minislra 1. 278; kasācijas sūdzība
par blakus 1. 92; 1. konslitūtiva nozīme 276; 1. kopīpa.šuma dalīšanas
lieiīi 697; mierticsncša 1. jautājuraā
par mazturibu 308; 1. naudas sadalīšanas liclā 61; 1. par izsoles sekām 249; 1. par termiņa atjaunošanu pār.srulzams kasācijas kārtībā 311: 1. par vecāku varas izbeig§anu 84; pensijas komisijas 1. 346;

pilnsapulces 1. 268, 270, 677; preklūzijas 1. 276; tiesas 1. alvieto testāmentu 674; tiesas 1. noraksts 358;
zcmes grāmatu atjaunošanas komisijas 1. 257, 258.
līdzatbildētājs, solidārs 53, 178.

līdzdalība, privātas 1- tieslbas 31.
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līdzeklis, pārsūdzības 160; satiksmes
1. darbinieks 104.
līdzīpašnieks 293, 587; I. atbildība
607; firmas 1. 176; 1. var piedalīties
izsole 635.
līdzīpašuma tieslbas 75.
līdzmantinicks 3S7, 471, 587.
lieclbas izslēgšana no pierādījumu
skaita 82; liecinieku 1. 161, 344, 399,
489; Iiecinieka 1. cita lieta 89; liecinieku 1. nav piclaižamas 547; 1. neobjeklīvitāte 509; neticamas 1. 599;
1. novērtēšana 488; 1. ticamlba 489;
1. par ģimcncs tiosībām 398.
liecinicks 291, 581, 676, 746, 1. atstatlšana 310; 1. atteikšanās no lieclbas
došanas 398; dēls kā 1. 82; jautājumi 1. 90; 1. konfrontē.šana 90; 1. liecības 161, 344, 399, 489; 1. liecība
d t ā liclā 89; 1. liecības nav pielaižamas 547; 1. lieclbu neobjektīvitāte 509; 1. mutiskie izteicicni 90;
1. nopratinašana S9, 259; 1. paraksts
12; 1. radnieclba 4SS; 1. — radnicki
309, 399; 1. ticamība 45, 510; testamenta 1. 569.
liellaiva 172.
lieta, aizbildnības 250;
aplieclba
svešu 1. vešanai 232; apsardzlbas 1.
720; I. apturēšana 543, 552; atlīdzība par 1. ve.šanu 39; I. atlikšana
238, 555; 1. faktiskie apslākļi 491;
]. gaitas apturē.šana 401; ieķīlāta 1.
175; īres 1. 47; 1. izbeigšana 42, 46,
171; 1. izbeigšana uz visiem laikiem 6; 1. izslēgšana no dienas kārtlbas 719; kopeja 1. 607; kopīpašuma dalīšanas 1. 287, 646; mantojuma dalīšanas 1. 97, 287; muilas nodokļu piedziņas I. 345; I, pievienošana 90, 631; prasibas 1. 720; 1. tieslbas 603; 1. tieslbas uz nekustamu
raantu 409; zemes grāmatu I. 175.
lietiska atbildība 167, 665; 1. liesības
101, 155, 161, 575, 445.
lietošanas ticsības airaitnes gadā 11.
Iietotais, ilggadīgais 444.
lietpratēju izvēle 502.
liclvedība, bezuzdcvuma 614.
lietvedis, bezuzdevuma 621.
līgava 23.
līgums 154, 289; abpusējais 1. 289;
aģenturas 1. 424; agcntūrkomisijas
1. 658; aizdevuma 1. 654; aizpārdošanas 1. 387; akcesorisks J. 153;
akreditlva 1. 425; apdrošinājuma 1.

154, 216, 500, 661; atsavināšanas I.
106; atsevišķs 1. 551; bezatlīdzības
1. 62; beztermiņa īres 1. 105; blakus
1. 153; brīva 1. darbinieks 302; cesijas 1. 21; civīltiesisks 1. 480; čarterl. 330, 430; dalīšanas 1. 587; darba 1. 17, 23, 63, 105, 115, 558; darbuzņemuma I. 291, 371, 591; dāvinājuma I. 62, 66, 79, 148,166,578,525,
571. 588, 589; dāvinājuma 1. nosacljums 540; divpusīgs 1. 565; 1. dokuments 66; fiktīvs 1. 475; forraūls
1. 527;_1. grāmatiņa 281, 682; 1. ieprickšēja uzteikšana 115; J. jerakstīšana zemes grāmatās 79; individualais darba 1. 682; Ires 1. 589;
īres 1. atcel.šana 29S; Ires 1. uz nenoteiktu laiku 105; īres 1. uzteikšana 298; 1. izpildīšana 74; 1. i/.pildīšanas vieta 565; izpirkšanas 1.
106; 1. iztulkošana nav pārbaudāma kasācijas kārtlbā 249; 1. juridiska kvallfikācija pārbaudāma
kasacijas kārtlbā 24S; kalpotāju 1.
574, 727; karteļa I. 615: ķīlas I.
154; kollektlvais darba 1. 281, 422,
682; komisijas 1. 215, 658; koncesijas 1. 479; konsensuāls 1. 155; kopigs īres 1. 48; I. korroborācija 79,
527; krcditatkīāšanas 1. 334, 426; 1.
kvalil'ikacija 407, 546, 615; māklefa
1. 49; mantinieka iccclšanas 1. 7,
66; mantojiuna I. 600; mantojuma
dallšanas I. 541; raiera 1. par alimentiem 392; mutisks 1. 527; nomas
1. 106, 18-2, 550, 554, 657; 1. noraksts
350, 441; 1. noslēgšanas laiks 703; 1.
pārjaunojums 22; 1. par alimentācijas pienākumicm 391; 1. par uzturu 74; pārvadājuma 1. 27; patapinājuma 1. 80; personiskā darba 1.
26, 156, 555, 591, 710; picgādes 1.
105, 658, 712; pienākums parakstlt
1. 541; pievienošanās 1-am 74; 1.
pildlšana 608; pirkuma 1. 25, 23,
502, 531, 554, 410, 471, 616; pirkuma J. projekts 341; 1. priekšmcts
183; pravāttiesisks 1. 481; 1. projekts 526, 702; 1. rakstiskā forma
291: reāls 1- 155; sabiedrības I. 5^5,
741; sekvestrācijas 1. 615; spedicijas 1. 332, spēkā neesošais 1. 79; 1.
summa 105; 1. trešai personai par
labu 74, 472; uzglabāšauas 1. 576;
1. uz nenoteiktu laiku 26; 1. u/tcikšana 281, 348.

Jīgumiskais uzturs 74.
līgumsods 350, 6(>8, 742; 1. noligums
668.
liknma atpakajejošs spēks 82; 1.
avots 602; I. iztulkošana 99; 1. neaizsarga jaunprāiību 276; 1. praslbas celšanas laikā 82, 283.
likumi'gais korroborārijas pamats 10;
I. mantinieks 601; I. novērtējums
177; 1. novērtčjums, mantas 539; 1.
uzturs 74; 1. vara 292.
likvidācijas komisija 140.

KJkvidātors 592, 679.
likvidcjama krcditiestāde 6S6.
likvidūšana, organizāciju 680.
llmenis, Sdens 32.

liste, prezences 22i.
literatūras darbi 34.
locekļi, cietušā ģimenes 1. 280; valdes 1. 731.
inkši.iu nodeva 92.
Iombardoperficija, preču 503.
Iūguma datums 508; ingrosācijas 1.
361; J. par apellācijas termiņu atjaiiiio.šiiiii 57; 1. par lictas jaunu
caurlnkošanu 355; ]. par termiņa
atjaiuiošanu 311; 1. zemcs grāmatu
nodaļas prickšniekam 361.
M.
Maiņa, dzlves vietas 56; īpašnicka m.
673.
mājas ienakumi 75, 606; lauku m.
2S6; m. kalpotājs 574, 727.
mākleris 49; m. darbība 49: m. līgums 49.
maksa, īres m. normēšana 371.
maksājums a conto 709; nokavēts m.
124, 687; periodiski m. 550; nodokļu m. terraiņš 337; m. vieta 365.
maksātājs, pensijas 146; zlmognodevas m. klūdīšamls 111.
maksāliicspēja,
ļaimprāffga
136;
tirdznieciskā m. 263.
maksātncspgjfgais 139; m. paiādnicks 473. 701, 708; m. p. alga 647;
m. p. tirdzniccībā 263, 345, 503.
māksfas darbs 54.
mala fides 72, 150, 525, 582, 696.
maldība, atvainojama 127; piedodama m. 523.
mandāts 255.
mandatārs 25.
nianta, alimcnti nav laulāto kopeja
m. 4: m. apdrošinājums 578; ni.
aprakstīšana 76; aprakstīta m. 75,

408; aprakstītas raantas vērtlbl
321; atlīdzlba par apraksliin ■
glabāšanu 321, 407; m. atsaviuāfio
na 87; atsevišķa m. 576; аи/,г|нгм.ša m. 78; ra. bezatlīdzd>as pfirejae
nodova 539; fungibla m. 154, 509,i
ieķīlāta m. 77; ieķīlātas jn. aprakstlšaua 101; ķermeniskā ш. 212;
ķenneniskās m. icķīlāšana 153;
konkursa masas m. 473; in. kopība
148, 576; ārēja m. kopiba 469: kustamas m. ieķīlāsana 154; laulāto
kopēja m. 148; laulāto m. kopība
379; ļaunprātīga m. atsaviiui.šana
150; m. likumiskais novūrfējnms
339; nekustama m. 266; nekustamas m. nosolītājs 109; nekustamas
m. novērtējums 177; parādnioka m.
411; pārgrozība m-ā 87; pārmaiaas
apdro.šinatā m-ā 134: sabiedrības
m. 655; m. sadalī.šanas kfutība 592;
sievas m. 519; sievas atsevišķa ra.
285, 519, 695; turpināma m. kopiba
524.
mantiba, jūļ-as 664; tirgolāja m. 655.
mantinieks 171, 211, 236; m. iecclšanas līgums 7, 66; likumiskais m.
601; m. neapstiprina uz atsevišķu
objektu 627; ncatraidāmais m. 11,
471; proinbūtnē esošā m. 209; testāmenta m. 601.
manfiskais stāvoklis, šķirto laulāto
653.
manlojums 29; m. atklašanas 209,
387; m. atraušana 369; m. atstājēja parādi 171; atteikšanās no m.
171, 541; m. dalīšanas b'ota 97, 287;
m. dallšanas līgums 541; m. līgums
600; m. masas aizbildnis 715; m.
masas sodlšana 551; m. nodoklis
145, 540, 35S, 524; m. imdokļa apreķināšana 672; m. pāreja 143; ra.

pieņemžana 171, 541; m. vērtība
337, 515, 671; ziņojums pai m, sastāvu 171.
mantošana, strīds par m, tiesībām
569.
masa, konkursa 101, 266, 418, 647, 700,
734; konkursa m. manta 473.
māte 367.
materiālic apstākļi 157; m.-tiesisks
parādnieks 166; m.-tiesiskā solidārā atbildlba 54.

mazākums, kreditoru 179.
mazturības apliecība 508, 557; m.
tieslbas 45» 94i 367, 594, (55, И
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meita, adoptēta 567.
meliorācija 57.
mēneša alga_26, 103, 325.
mērnieks, zverinats 529.
mētrikas grāmatas 253.
metus exceptio 370.
miera izlīgums 5, 255; m. līgums par
alimentiem 392.
miertiesa 228.
miertiesno.šu kompetcnce 81; m. lēmums jautājumā par mazturību
308; m. piekritība 47; m. pienākums 304.
ministrs 477; finanču m. lēmums 278;
izglītības m. 348; sūdzība ickšlietu
m. 681; taulas labklājlbas m. rīkojums 282.
mirušais, atzīšana par m. 209.
mfacta culpa 343, 502, 706.
mortifikācija 436; dokumenta m. 609.
motīvi, darijuma 474; psīcholoģiskais
m. 115; sprieduma m. 5, 95, 717;
sprieduma vadošie m. 559.
muitas apliccība 344; m. deklarants
422; m. nodoklis 114; m. nodokju
piedziņas lieta 345; m. pārkāpums
343; m. rajons 130; m. sods 345; ш.
uzraudzība 344.
jnuliskic izteicieni, liecinieka 90; m.
līgums 527; m. testāments 12, 73,
568; m. vicnošanās 387.
miilnum 155.
mūža pcnsija 346; m. uzturs 58.
N.
Nabadzība 369.
nākamās prasības nodrošināšana 52,
244, 651.
nakls sargs 498.
nama parvaldnieks 36.
nasta, pierSdīšanas 4, 50, 149, 515.
nauda, biodra papildu daļu n. 268;
dallbas n. 654: daļu n. 268; n. deponēšana 62: dcponēta n. 416: drošlbas n. 153, 234, 248, 545, 555, 639;
icturēta n. 561; īres n. 47, 164, 389;
kasācijas drošības n. 84, 85, 93; lemums n. sadallšanas 1. 61; n. noguldījums 575, 576; nomas n. 182,
711; paju n. 590, 749; rokas n. 3S8;
īi. sadalīšana 318, 560, 406, 415, 551,
561: skaidra n. 150, 153: soda n.
114, 345, 687, 688; uztura n. 57; uzturs n-ā 522.
nāve, indosanta 329.

—

nav pāibaudāms kasacijas kārtiba
14, 15, 16, 22, 24, 35, 42, 42, 46, 64,
67, 83, 91, 103, 113, 125, 133, 136,
147, 148, 156, 172, 245, 249, 249, 274,
285, 292, 312, 313, 319, 329, 333, 337,
342, 346, 373, 375, 376, 377, 389, 390,
394, 422, 424, 431, 473, 474, 483, 484,
4S8, 489, 490, 526, 557, 542, 545, 555,
556, 563, 577, 580, 592, 604, 605, 609,
621, 635, 652, 657, 659, 675.
nav pielaižamas liccinicku liecības
547.
neapstiprina mantiniekus uz atsevišķu objcktu 627.
neapstrldamības raksturs 301, 359.
ncatkarība, dienestpersonu 362.
neatļauta darbība 212, 748.
neatņemama daļa 471.
neatraidāmais mantinieks 11, 471.
neatteicamās tiesības 122.
necessaria cessio 20.
necsoša izsolc 109, 166, 317, 563, 641,
545.
negātīvs apstāklis 722; n. fakta pierādīšana 238.
ncgodīgas konkurenccs apkafošana
273: n. persona 471 .
negotiorum gestor 216.
grozāmlba, firmas 736.
neizpildāms spriedums 158.
nckustamais Ipašums, ieķīlāta n. I.
valdīšana 78; n. I. raksturs 669; n.
manta 266; n. m. īpašnieks 166; n.
m. nodoklis 265, 265, 724: n. m. nosolltājs 109; n. m. novērtējnms 639;
D. m. novērtēšana 177; n. m. pārvērtēšana 57; n. m. paturēšana 245.
nelaimes gadījums 146, 343.
nelikumlga darbība 216; n. noruna
372; n. rlcība. valdes 269, 271.
nenoskaidrotic apstākļi 304.
nenoteikta sumina 351.
nenotciktiba, laikmeta 105; summas
n. 105.
nenoteikts laiks 105.
nenotikuša izsole 60, 409, 594; n. i.
sekas 245: n. otrS izsole 644.
neobjektīvitāte, lieclbu 509.
nepareizības izsoles noturēšanā 318;
n. slutlinājiiniā 641.
neparciza rīclba. tiesu izpildītāja
317, 638; n. ziņas 661. •
nepazistama peisona 746.

nepieciešāmie albildētāji 302: n. izdevumi 8; n. remonti 8, 371, 376,
598.
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nepiekrlt tiesu iestadēm 278. •
nepieņemšana, kasāčijas sūdzlbas 85.
nepietiekošs pilnvarojums 303.
.nepilngadīgais 29; n. audzināšana 29,
n. prūvnieks 81, 685.
aespēks 745.
netaisnā iedzīvošanās 213, 214, 217,
376, 482, 615, 621.
neticamās liecības 399.
nriikumība 551.
netirgotājs 400.
neuzmanība 23, 27, 364, 619: rupja
n. 701.
oezināmā proinbutiie 633.
nezināšana, zemnieku likumu 523.
nodaja, tirdzniecības 730.
nodarījuma kvalifikāeija 51: noziedzīgais n. 19, 92; n. princips 479.
nodeva. aisavināšanas 177, 359, 341,
513, 587, 588, 589; atsavināšanas n.
aprčķināšana 669; bezatlīdzības n.
588; kanceleias n. 119; lokšņu n.
92; n. no ickllāšanas akticm 295;
/i. по parāda akliem 295: n. pilsētai par Iabu 295: rakslu n. 108:
tiesu n. 45, 94, 161.
nodoklis, apellācijas 93; n. departāmenta partu spēja 345; n. iospektors 58, 177; n. maksāšanas termii,iš 557; maniojunia n. 145, 540,
55S, 524; inanfojuiiia n. aprēkināšana 672; muitas n. 114; nuiitas n.
piedziņas lieta 345; nekustamas
mantas n. 265, 265, 724; n. pai'ads
409, 725; n. tiešais maksātūjs 501.
nodoms, ļauns 123, 428.
nodrošinājums 155, 246, 2SS, 659; n.
atzīme 525, 752; и. spēks 469.
nodrošināšana, atzlme par prasības
n. 52, 644; iepriekšēja n. 244; nākaraās praslbas n. 52, 244, 651;
prasījuma n. 156; prasības n. 319,
651.
noguldījums 285, 567, 654; naudas n.
575, 576.
noilgums 29, 51, 77, 98, 111, 152, 235,
273, 345, 439, 493,623; n. apreķinā.šana 613; n. pārtraukšana 613,
710; prasības n. 355, 566; n. tecējuma apturēšana 454, 459; vekseļn. 454; virsstundu atlīdzības praslbas n. 261, 496.
nokavf-jimis 225, 575, 659, 660, 688;
kreditora n. 62; maksāšanas n. 124;
picņom.šanas n. 124; n. procenti 18.
uokavēts maksāiums 124, 687.

nolaidība 19, 99, 125, 126, 582; rupja
n. 428.
nollgums, līgumsoda 668.
noliktava 531.
nomas līgums 106, 182, 350, 534, 637;
n. nauda 182, 711; n. objekts 183;
n. paiāds 704.
nomnicks 33; n. zaudējumi 704.
Dopratināšana, liccinioka 239.
noraidījums 6, 46, 245; n. otrā instanco 51; n. par piekritību 245,
490; n. par ticsas izdevumu nodrošinašanu 243.
noraksts, dokumenta 108; llguma n.
330. 441; paskaidrojuma n. 716;
sprieduma a. 85, 554; sprieāuma
galīgā vcidā n. 44; sprieduma rezolūcijas n. 44: tiesas lēnuima n.
35S.
noreķins, galīgs 684; icbildums pret
n. 684.
uoreķināšanas ar izstājušos bicdru
117.
normāla alga 259.
uormas, konfliktu 519.
normcšana, īres maksas 371; prasība
par Ires maksas n. 226, 299.
aoruna, nclikumīga 372.
nosacijums 66, 528, 745; alccļošais n.
22; ■dāvinājuma līguma n. 540; izlīguma rezolūtīvs n. 256; rezolūtīvs n. 372, 410, 590; suspeDSĪVS n.
372.
nosolīiājs 409, 564; nekustamas niantas n. 109; n. tiesības 4S4; n. tiesības uz Ires naudu 390.
nofārs 108, 173, 234, 295, 646, 746.
noteikts darba laiks 103, 422, 423.
notcikumi, apdrošinājuma 218, 661;
blakus л. 351; interprelācijas n,
151: pickritlbas n. 48, 492; vispārC'jie apdrošināšanas n. 217, 333.
notikunis, jui'idisks 154.
novācija 543.
пол'ек 602.
Dovērtējums, apdrošinājuma 262; immobija n. 359; kilrtējais n. 57;
kontrahentu n. 589; likumisks n.
177; mantas likumiskais n. 339; nekustamas mantas n. 639; n. sum111a 59, 723.
novērtēšana, lieclbas 488; nekusiamas mantas n. 177; pierādljumu n.
494; n-s proccdūra 639.
noziedzīga darbība 152; u. nodarljums 19, 92; pagasttiesas priekšsēdētāja n. n. 227.
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no/.iegums 152.
nozlme, preču 273; pr. n. ļaunprātīga
reģistrācija 274; pr. n. tieslbas 274;
pr. n. tiesību pāreja 277.
nozudušais tcstāments 673; n. vekselis 436, 505.
numurs, immobiļa policijas n. 563.

O.
Objekts, atsevišķs īres o. 47; galvenais īres o. 48; izpildījuma o.
289; noraas o. 183, piedziņas o. 470;
vindikācijas prasības o. 130.
objektlva paslva kumulācija 159; o.
vujadziba 37.
obligācija 27, 59, 534, 414, 508L 563;
beznaudīga o. 14; blankocedcta o.
143, 557, 575; fiktīva o. 86, 520;
otrā o. 245; pirmā o. 245; o. vecuras
725.
oferte 412.
oficials dokuments 161.
Ogre 579.
omnis diligentia 706.
«ohne Kosten» 68.
on call rēķins 574, 505.
oiicrozs darījums 21, 62.
onus probandi 50, 256, 257, 748.
operācija, tirdznieciskā 264.
ordcrpaplrs 458.
organs, valsts 477; varas o. 479.
organizācija 671; darbinieku o. 281;
o. likvidēšana 680.
oriģinālā akts 673; o. dokumeuta 109,
441, 605.
osta 450.
otrā instancē noraidījums 51; o. i.
spriedums 59; o. izsole 167, 517; o.
izsoles atzīšana par nenotikušu
644; o. obligācija 245.
P.
Paaugstināta Ire 298.
pabalsts 667.
padome, pagasta 228.
pagaidu darbs 115; p. darbinieks 65,
524; p. pensija 546; p. valdītājs 295.
pagājušais laiks, alimenti par p. 1.
597.
pagarināšana, lermiņa 164.
pagasia padorae 228: p. pašvaldība
228; p. p. atbildlba 228; p. tiesa
227, 525; p. tiesas funkcijas 250; p.
tiesas priekšsēdetāja nozied/.īgais

nodarījums 227; p. valde 525; p. v.
apliecinājums 175.
paju naiida 590, 749; p. n. samazināšana 750; p. sabiedrlba 665, 741.
pamats, korroborācijas 527; korroborācijas likumīgais p. 10; p. līgums
551; praslbas p. 29, 42, 49, 514; prasības aktīvais p. 257; prasības p.
grozlšana 49; prasības paslvais p.
257; p. praslbas daļa 491; p. prasības turpinājums 491, tiesiskais p .
622; valdīšanas p. 287.

pametums, pārmērīgs 705.
pants 107, 559; p. par hipotēkas ingrosāciju 560.
papildināsana, sēdes protokola 88.
papildu atbildlba 117, 590, 749; p. atlīdzība 259; p. daļu nauda 268.
paplrs, leģitimācijas 576; uzrādītāja
p. 16.
parāds 152, 175, 265; p. atraaksa^288;
p . atskaitīšana 145; p. atvilkšana
671; p. atzīšana 615; dāvinātāja p.
588; dzimtsnomas p. 700; hipotūkārisks p. 175; bipotēkārisko p. atskailī.šana 557; p. kapilāls 709; ķīlu zlmju p. 6S8; mantojuma atstājēja p. 171; nodeva no p. aktiera
295; nodokļu p. 409, 725; nomas p.
704; p. raksts 366; sabiedrības p.
178; p. saistlba 642; p. samaksa
295; p. saraksts 278; sievas p. 469;
solījums uzņemtics svešu p. 79;
svešs p. 213; p. vīra 519; p. zīme
7i.
paradnieks 20, 57, 635, 718; p. aicināšana uz tiesas sēdi 59; p. alga
722; galvenais p. 27, 536; p. griba
52S; maksātnespējīgais p. 473, 701,
708; m. p. alga 647; m. p. tird/.nieclbā 265, 545, 505: p. manta 411;
materiāli-tiesisks p. 166; p. pieniīkumi 62; p. prombiitne 152; valsts
p. 545, 654.
paraksts 604; p. apliecinajums 109;
p. kopējums 605: liocinicka p. 12;
p. tiesu izpildītājam 91; vekseļdevēja p. 285.
parakstīt, pienākums p. līgumu 541.
pārapdrošināšana 501.
paraša 551, 587.
pārbaudāms, nav, kasācijas kārtībā
14, 15, 16, 22. 24, 55, 42, 42, 46, 64,
67. 83, 91, 103, 113, 125, 155, 156,
147, 148. 156, 172, 245, 249, 249, 274.
285, 292, 512, 515, 519, 529, 555, 557,
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342, 346, 373, 375, 376, 577, 389, 390,
394, 422, 424, 451, 473, 474, 483, 484,
4SS, 489, 490, 526, 537, 542, 545, 555,
556, 563, 577, 580, 599, 604, 605, 609,
621, 635. 652, 657, 659, 675.
pārbraiiktiive 342.
piirct'U'js 104.

pārceltuTe 104.
punlnšana. pašpalīdzības 575, 660.
panl/.īvojošais vecākais 524.
parcd/.amai.s šķērslis 388.
pūrcja, be/.atlīdzības p. nodeva 339;
Jiumtojiiiiia p. 143; preču nozīmes
tieslbu p. 277; uznēmuma p. 137.
pārgrozība mantā 87.
pārjaunojums, liguma 22.
pārkāpšana, laulības 58.
pārkāpums 152; rauitas p. 345; tieslbu p. 706.
pārmaiņas apdrošinātā manta 134.
pārmaksāta zīmognodeva 110.
pārmērīgs pametums 703.
pārstāvība 7.
pārsūdzēšana, adjudikācijas lēmuraa
247; blakus lēniuma p. 247.
pārsūdzības kārtlba 354; p. lldzeklis
160; p. tcrmiņa atjaimošana 307.
partija, polltiskas p. slēg'šana 140.
partija, preču p. 126.
parta paskaidrojumi 631; p. speja
306; p. sp. nodokļu dcpartamcnta
545.
piirtraukšana, noilguma 613, 710; termiņa p. 160.
pārvadājuraa līgums 27.
pārvaldes organi, sabiedrības 118; p.
vīra 469; p. tjcslbas, vira 285, 695.
pārvaldnieks, nama 36; p. vajadzība
37.
pārvedu vekselis 68.
p&rvērtēšana, nekustumas raantas 57.
pārziuis, aptiekas 124.
pasakņu grāmata 584.
pase 746.
pasivais praslbas pamats 237.
paskaidrojuma noraksts 716; parta p.
631.
pasludināšana, rezolucijas 83, 307,
631; rezolūcijas p. atlikšana 163:
sprieduma p. diena 163.
pastāvēšana, laullbas 253.
pasūtījums 291.
pašpalīdzlbas pārdošana 575, 660.
pašvaldlbas amatpersona 229, 350; p.
banka 516; p. darbinieka alga 158;
p. iestāde 227, 516; pagasta p. 228.
patapinājuiūs 155; p. līgums 80.

pateva alimentacijas pienakums 595.
patstāvlga atbildība, galvinieka 55.
paturēšana, immobiļa 60, 595; nekustamas mantas p. 245; p. tieslbas
60, 516, 411, 655; p. tiesibas var cedēt 516.
paturētājs 409.
pavēste 56; izpildu p. 54, 58, 60, 140,
166, 255, 250, 529; p. par piedzīšanu 725.
pazeininājuras, vērtības 656.
paziņojums, vckseļdevēja p. vekseļturētājam 585.
pazudušais akts 549.
pēcindosaments 555.
pēcmaksa, zīmognodevas nomaksa p.
kārtībā 584.
pēcnācējs, valsts 692.
pēdējā griba 12; p. gribas rlkojuraa
forma 75; p. iegūšanas cena 589.
peļņa 656; tīra p. 269.
pensija, cietušā bērnu p. 280; p. koraisijas Icmums 546; p . maksātājs
146; mūža p. 546; pagaidu p. 546.
perfokcija, cesijas 20.
periodiski maksājumi 550.
personu apdroišinājnms 578; apgrūtinājums trešai p. par labu 107; atklāta sabicdrība nav jnridiska p.
264; ieinteresēto p. aicināšana nz
tiesas sēdi 250: ieinteresēto p. sūdzibas 278: izpildraksta uzrādlšana
trcšām p. 91: juridiska p. 506; juridiska p. var būt par aģentu 424;
līgums trešai p. par labu 472; negodīga p. 471; nepazīstama p. 746;
trešā p. 472, 474; uzticības p. 64,
422; vekseļatbildīga p. 255, 276.
personības apliecināšana 746.
personīgs prasījums 154.
personiskā darba llguins 26, 156, 535,
591, 710; p. tiesības 7.
petitiims alternātīvais 609; p. grozišana 84, 86, 509; prasības p. 46.
Pfriindncrvertrag 62.
pieaugums, vorfības 657.
picdallšanās pilnsapulcē 219: p. ti^sībās 224.
piedāvājums 289.
piederums 48, 699.
picdodama maldība 523.
piedziņa 75; atsvabināšana no p. 716:
p^ atzlme 557, 696; atzlme par p.
vēršanu 562; muitas nodoklu p. licta 545; p. objekts 470; p. prieksmets

167: p. priekšmeta īpasnieks I6f;
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р. vēršana 53, 60, 166, 235; р. vēršana uz algu 560; p. vēršana uz
ininiobili 562.
piedzinējs 408, 718; p. juridiskā dzīves vieta 250; p. kontrahents 166.
piedzīšana, aktu icsniegšana p. 296;
p. apturēšana 98; pavēste par p.
. 723.
piegadajuma līgums 105.
piegādāšanas ti'rmiņš 125.
piegftdātājs, preces 660.
piegādos līgiims 638, 712.
piekrišana, aizbildņu 715; bāriņtiesas p. 5.
piekritības grozīšana 546; miertiesu
p. 47; noraidījuras par p. 243, 490;
p. noteikums 48, 492; vispārēja p.
299.
pieraaksa, tirdzniecības un rūpniecības kamerai 723.
pienākums, alimcntācijas 470; dzelzce|a ekskidpācijas p. 342; informācijas p. 127; miiTtiesiieša p. 304;
parāduieka p. 62; p. parakstīt llguiuu 341; zaudējumu atlldzības p.
479.
pieņemšaua, maotojuma 171, 541; p.
nokavējums 124; vekse|a p. 583.
picnoiavas A^adītājs 64.
pieradāmie apstāk|i 304.
piorādījums 149; akta izslēgšana no

p. skaita 242; dokuments kā p. 51;
ekskulpācijas p. 747; jaims p. 239;
kad iesniedzarni p. 646; liecības izslegšana no p. skaita 82; p. novērtešana 494; tirdznieclbas grāmatas
kā p. 400.
pierādīšanas dokuments 350; ierunas
p. 237; p. nasta 4, 50, 149, 236, 237,
515; negatīva fakta p. 238; samaksas pēc izpildu raksta p. 599; p.
smagums 4, 50, 149, 236, 237, 515.
piesavināšanās 227.

piesitums 410.
piespiedu atsavināšana 138; p . izllgums 178; p. izpildlšanas kārtiba
44, 160, 488; rezolūcija p. izpildlšanas kārtībā 436.
pieleikšana, prasljuma 515, 701; prasījuma p. proklamas laikā 236;
pretcDzijas p. 11.
pjeteikums, apdrošinajuma 127, 577;
izpildīšanas p. 250; paturēšanas
tieslbu p. 316,
pievienošana, lietas 90, 631.
pievienošanās līgumam 74.

piezlme pie protokola 632.
pigneraticia actio coatraria 54; р . а.
directa 154; p. a. in personam 154.
pignus 155; p. irregulare 155.
pildlšana, llguma 608.
pilns biedrs 146; pilnsapulce 131, 731;
p. s. akcionāru 219; balsošana p.
s-ē 219; baisstiesības p. s-ē 428; p.
s. lēmums 268, 270, 677; piedališanās p. s-ē 219; p. s. protokols nav
publisks akts 676; p. tirdzniecibas
sabiedrība 128.
pilnvara 16, 24, 40, 124, 255, 422, 663,
746; p. apellacijas sudzības iesniegšanai 503; p. darba algas prasībā
685: p. forma 580; speciāla p. 81,
685; tii'dzniecības p. 124.
pilnvaruicks 14, 625; vekscļtiesisks p.
528.
pilnvarojums 17, 428; p. līgums 580;
nepietiekošs p . 303; p. trūkums 303;
p. uzdevums 14.
pilsēta, nodeva p. par labu 295; p.
tiesības 379.
pirkuma cena 125, 489, 575, 622, 660,
705, 705; р. с dolaros 445; draudzlbas p. 703; p. līgums 23, 25,
302, 331, 334, 410, 471, 616; p. 1.
projekts 341; prasljuma p. izsolē
612; p. prickšllgums 489; scguma
p. 65S; p. summa 168, 705, 745;
zirga p. 704.
pirraās instances spriedums 39; p. nenotikušā izsole 594; p. obligacija
245; p. apdrošinātājs 501; p. publiska izsole 58; p. spriedums 308;
p. pircējs 25; p. pirkšanas liesības
599; p. ka?a Ire 714.
plāns 161; dallšanas pl. 251.
platība 19.
policijas numurs, што1Я1аГ5бЗ; р.
uzraudzlba 115.
polise 218, 261, 500, 661, 700.
posesora prasiba 42, 293, 293.
possidendi animus 212.
posta laiks 12.
praecarium 378.
praktizēšanas tieslbas 232.
prasības aktlvais pamats 237; alimentācijas pr. 3, 5; alimentu pi.
314, 391; alternātlva pr. 86, 608;
apslākļi un likumi pr. (ч-lšanas laikā 82, 474; pr-аэ atraidlšana i.!.
48, 52; atzīme par pr. nodrošinfišanu 52; pr. aizīšana 400; al/.išanas
pr. 158, 398; pr. atzīt bērnu par
dzimušu ārlaiilībā 7; pr. <v|a 61,
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170, 360; pr. celšanas laiks 414;
pr. celšanas laika likumi 285; civīlpr. 152; darba algas pr. 81; pr.
grozīšana 87, 703; icilg'uma pr. 542;
intervencijas pr. 75, 100, 102, 286,
575, 408, 619, 656; Ipašuma pr. 445;
izlikšanas pr. 704; jūras pr. 499,
664; pr. kārtībā 416, 569; konderanūcijus pr. 566, 598; kondikcijas
pr. 376; pr. komulācija 46, 159;
pr. lieta 720 nākamās pr. nodrošināšana 52, 244, 651; pr. nodrošinūšana 319, 651; pr. ii(jdrošinu.šanas atzīrae 644; pr. noilgums 555,
566; pr. pamats 29, 42, 49, 514; pr.
pamata grozīšana 49; pr. par darījuma atcelšanu 570, 570, 571; pr.
par formas izpildīšanu 527; pr. par
īpašuma tiesībām 52, 625; pr. par
Ires maksas normēŠanu 226, 299; pr.
par laulības šķiršanu 6; pr. par гокал kīlu tieslbu atzīšauu 77; pr. par
testāmcnta atcelšanu 29; pr. par
traucēia valdījunm atjaunušanu 292,
295; pr. pasīvais pamats 257; pr.
petitums 46; pilnvara darba algas
pr-bā 685; posesora pr. 42, 295, 295;
prejmliciāla pr. 365, 398; pr. pret
tiesnesi 494; pr. priekšlaicība 155,
295; pr. priekšmets 52, 721; regresa
pr. 215, 216, 294, 489; pr-u savienošana 46, 47, 48; pr. skaldīšana
29, 546; pr. surama 177; termiņš pr.
celšanai 97; uztura pr. par pagājušo laiku 595; valsts bezstrīdus pr.
265; vekselpr. 44; vekseļtiesiska pr.
456; vindiKācijas pr. 54, 80, 544,
564; vindikācijas pr. objekts 150;
virsstundu atlldzības pr. noilgums
261; zaudējumu pr. 216, 294, 4S4,
562; zaudējumu atlidzlbas pr. 151,
152.
prasījums, administrātīvas iestādes
559; apdrošinājuma atlīdzības pr.
501; pr. apgāšana 160; pr. cesija
488; cietušā pr. 217; clarba algas
pr. 418, 679; pr. dokumonts 121,
175, 251, 611; pr. ex contractu 166;
r. ex delicto 166; hipotēku blaus pr. 415; jauns pr. apellācijas
sūdzlbā 84, 87; kondikcijas pr.
215, 217; kreditoru pr. kopsumma
255; pr. nodrošināšana 156; personīgs pr. 154; pr. pieteikšana 515,
701; pr. pieteikšana proklamas laikā 171, 256; pr-a pirkums izsolē
612; pr. precizējums 702; pr. priekš-

—

raets 159, 257; priekšrocību bandošie pr. 318; pr. prioritāte 59, 413,
640; pr. reālizēšanas kārtība 712;
regresa pr. 610; pr. summa 723;
suspensīvi nosacīts pr. 317; pr. tieslbas 15, 289, 375, 605; pr. uz izsoles dicnu 169; vekseļa pr. 352.
pratiaāšana, bērnu 599.
prāvnieks, nepilngadīgs 81, 685.
prece 274; pr. iztrūklims 125; pr.
lombardoperācija 505; pr. nozīme
275; pr. nozimes ļaunprātīga reģistrācija 274; pr. nozīrues tioslbas
274; pr. nozīmes tiesibu pāreja 277;
pr. partija 126; pr. piegādātājs 660.
precīzējums, prasijumu 702.
prcjudiciāla nozlme, adniinistrāuva
ticsas sprieduma 481; pr. n. sprieduma aiimentu lietā 721; pr. prasība 565, 59S.
preklūzija 11, 275; pr. lcjmums 276.
preklūzlvs termiņs 55, 57, 160, 165,
248, 274.
prēmija 424, 700; apdro.šinājuma pr.
578, 688.
pretenzija 412, 414; kreditoru pr._4l6;
pr. pastāvēšana darījuma noslēgšana.s laikā' 476; pr. pieteikšana 11.
prcdikumiga rīcība 477.
pretprasība 550; pr. par laulības šķiršanu 652.
pretprasljums 550.
prezences lisie 221.
pre/.umēšana, ļaunpmtības 150.
prezumcija par labu vīram 286.
priekšlaiclba, praslbas 155, 295.
priekšlīgums, pirkuma 489.
priekšmets, cesijas 575; ieilguma pr.
211; īpašuma pr. 150; izpildījuma
pr. 607; kllas pr. 154; llguma pr.
185; piedziņas pr. 167; praslbas pr.
52, 721; prasījuma pr. 159, 257; pr.
vērtiba 565; vindikācijas pr. 211.
priekšnieks, lūgums zemes grāmatu
nodaļas pr. 561; sūdzība par zeracs
grāmatu nodajas pr. 257; zemes
grāmatu nodaļas pr. 55, 95, 120.
priekšroclbas, hipotēkas 560; pr., prasījumu 59, 518, 361, 415, 419, 640,
688, 725, 724.
priekšsedetājs, bariņtiesas 18; konkursa valdes pr. 487.
princips, godprātlbas 534; nodarījuma pr. 479; publicitātes pr. 169;
tiešuma pr. 89; vainas pr. 479.
prioritāte 59, 318, 361, 413, 419, 640,
688, 723, 724.
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privātadvokāts 251, 487.
privātas līdzdalības liesības 51; pr.
dokuments 10S; pr. testāments 12;
pr. tiesisks līg'ums 481.
privilēģcts lcstāmcnts 12.
probandi onus 50, 256, 257, 748.
procedūra, korroborūcijas 120: novērtēšanas pr. 659.
procenti 555, 574, 555, 615, 709; nokavējuma pr. 1S.
process, l)lakus 561, 493; izpildu pr.
492; pr. papīrs 350, 44t, 742; pr.
vilcināšana 165.
procesuāls termiņš 160.
produkti 106.
projckts, dalīšanas 646; pirkuma līguma pr. 541; sadalīšanas pr. 625;
līguma pr. 526, 702.
proklama 11, 171, 671; prasljuma
pieteikšana pr. laika 236.
prokūrindosaments 328.
prombūtnē esošā mantinieks 209; nezināma pr. 655; parādnieka pr. 152.
proraesošais 18; bezvēsts pr. 209.
promisārs 474.
promitents 474.
prorogācijas termiņš 165.
protesta akts 306, 582; vekseļa pr. 173,
529.
protestēts veksclis 45, 68, 505, 488.
protokols, iebildums pret pr. 88 j pr.
izlabošana 652; sēdes pr. piepildīšana 88; piezlme pie pr. 632: pilnsapulces pr. nav publisks akts 676;
sēdes pr. 632.
psīcholoģisks motīvs 115.
publicilātes princips 169; zcmes grāmatu p. 555.
publikācija 171.
publiskās atticclbas 158; p. dokuments 109; p. dienests 502; p. intercse 551; p-ā izsolē ieguta summa 175; p. ticamība 560: zemes
grāmatu p. ticamība 19: p. tiesības 302, 479.
pūrs 149, 587, 472.
purvictu skaits 106.
puses d/.īves vieta 405; uzveikušā p.
491.
pusgraudnieks 147.
putativus titulus 523.
R.
Rabats 215.
radinicks 143, 150; lieciuieki, r. 509,
599.

radniecība, liecinieka 488.
rafons, muitas 150.
raksls, garanfijas 151; ieķīlāšanas r.
78: izpildu r. 122. 436, 611; r. nodeva 108.
rakstītnopratoja parakstīts vekselis
173.
rakstītpratejs 557.
raksturs, darba 574, 727; neapstrīdaraības r. 501, 359.

rambuisbanka 426, r. darījuras 425.
ratiliabitio 17.

reālizēšanas kārtība, prasījuma 712.
reāls līgums 155; r. nasta 266, 700, 724.
reformatio in pejus 310.
reģistrācijas icstāde 275; prcču nozīmcs ļaunprātīga r. 274.
reģistrs, tirdzniecibas 750, 756; zemes
grāmatu r. 52, 755.
regress 70; r, praslba 215, 216, 294,
489: r. prasījums 610; r. tieslbas
216, 375. ■
rēķins 125, 584: on call r. 505.
rckvizīti, iellfuma 211, 622; vekseļa
r. 70.
remonti, atlldzlba раг г. 590; dzīvokļa r. 377: ncpicciešamie r. 8,
371, 376, 598.
rentes vertība 62.
renfnieks 293.
res exlra commercium 358; r. radGcata 41, 368, 406; cxccptio r. judicatae 42; r. universitas 211.
reskontro grāmala 499.
restitūcija 23, 212.
restitutio in integrum 25,
restorāns 299, 497, 575: r. kalpotājs
n7
:.
revīzijas koraisija 221, 227.
rezolūcija. laika apzīmēšana r-ā 5;
r. pasludinā.šana 85, 307, 631; r.
pasludināšanas atlikšana 163; r.
piespiedu izpildīšanas kārtībā 456;
sprieduma r. noraksts 44.
rezolūtfvs nosadjums 372, 410, 590;

izlīguma r. nosacījums 256; sprieduma r. daļa 95; sprieduma r. dalas formiilējums 5.
rlcība. fiziska 77; kopīga r. 705; pretlikumīga r. 477: tiesu izpildītāja r.
98: tiesu izpildītāja nepareiza r.
317.
rīkojums, administratīvs 4S1; pēdējās gribas r. 75; tautas labklājības
ministra r. 282; valsts r. 477.
risks 23, 291, 411, 428, 617; r. pai

—

775

pirkuma prickšmetu 705: transporta r. 331.
robežas, icbilduma 586; zemes r. 292.
rokas ķīla 101, 154; r. ķ. izbeigšanās
77; r. ķ. iziešana no ķīlas turētāja
valdījuma 77; r. ķ. ņēmējs 428;

prasība par r. ķ. tiesību atzīšanu
77; r. ķ. tieslbas 76; r. nauda 588.
rublis 134.
rupja ncuzmanlba 701: r. imlaidība
428.
rupuieclbas zlrae 263, 503.
S.
Sabicdrība 729; akciju s. 741; akciju s. statūti 577, 663; apdrošināšanas s. 60; atklāta s. 577, 729; atklāta s. nav juridiska persona 264;
• atklāfa tirdzniecības s. 306. 507;
s. biedrs 506, 560, 675; s. dibinātāji 675; izstāšanās no s. 730; klusa s. 654: koopcrātīva s. 728; kooperātlvas s. biedrs 390; kooperātīvas s. zaudējumi 677: s. līgums
535, 741; s. manta 655; p a j u s .
663, 741; s. parādi 178; s. pūrVdldes organi 118; pilna tird/.nioCibas s. 128: s. statuti 675: tirclznieclbas s. kā aģents 424; tirdzniecības s. bicdrs 729: s. zaudēju-

mi 655.
sabiedriskie darbi 65.

sacerējums, drāmatisks 35.
sadalīšanas kārtlba 251; kopmantas
s. 148; lēmums naudas s. lietā 61;
mantas s. kārtība 592; naudas s.
518. 360, 406, 415, 551. 561: s. projckts 623.
sadursrae 172.
saimniece, virtuves 573.
saininiecības darbs 574: koplga s.
75; s. vadītājs 23.
saimnickošana 75.
saistība, akcesoriska 115; s. izpildīšana 237; Krievijas S. 692: parāda
s. 642.
sakars, kauzāls 364.
saldo 613.
samaksas pēc izpildu raksta picrādīšana 599; s. tormii.iš 615: vckscla
s. apturēšana 505; vokscla s. termiņš 454, 458.
sariiazināšana, paju naudas 750.
sapulce, kreditoru "34: kreditoru s.
KVOrums 2")">: fiilns. 151: pilns. lējniiiiis 26S, 2Г0: s. vadiiMJs 731, 733.
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saraksts, akcionaru 219: paradu s.
278.
sargs 76, 502, 498, 629; s. alga 521.
satik.sme, kārtēja 104; s. līdzekļu
darbinieks 104, 649.
saturs, akta s. apgāšana 555; darījnma s. 519; formāla akta s. 547;
izllguma s. 256; vekseļa s. 72.
savicno.šana, prasību 46, 47, 48.
savstarpGjais apsolljums 290.
Schuldprinzip 479.
sēdes protokols 652; s. pr. papildināšana 88.
seguraa pirkums 658.
sekas, arčsta 617; izsoles s. 589.
sekretārs, bārii.Uicsas 18.
sekvestrācijas llgums 615.
Senats. blakus SŪdzlba S-am 95; S..
lēmums par zīmogsodu 553.
separātists ex jure crediti 418.
scrvitūts 42.
sētnieks 56.
sicva 3; s. atsevišķa manta 285, 510,
695; s. kreditors 469; s. manta 519;
s. parūdi 469; s., šķirta 568: uzturs šķirtai s. 157, 597, 652, 689; s.
vajpratlba 6S9.
siltumnīca 498.
smmlātīva cesija 707.
simulālīvilāte, akta 547.
sine causa 295, 482; s. condomnatione 158.
singulārsukcesors 488, 615.
skaidra nauda 150, 155.
skails, pūrvietu 106.
skaitītājs, balsu 751.
skaldīšana, praslbas 29, 546.
skolii valde 548.
skolnickam, alimenti 521.
skolotājs 348.
slēdziens, ekspertu 8; ekspertu sl.
spēks 162.
slēgšana, kunta 132; polīīiskas partijas sl. 140.
slimais, garā 6.
slimība 745.
sludinājiimā, nopareizības 641.

sociāli apgādājamais 690.
sods, muitas 345; s. nauda 114, 345,
687, 688; s. par nepareizu atsauksmi 402.
sodlšana. mantojuma masas 551.
solidārie atbildčtāji 54, 235; s. atbildība 78, 128, 149, 152, 529, 535, 560,

607, 706. 7i<). 72t): s. atbildība, vekseļparādnieku 235: s. attieclbas,

kreditoru 575;

s.

līdzatbildetājs

53, 178; s. materiāltiesiskā atbildība 54.
solljums 14; s. uzi,icmties svešu parādu 79.
speciāla pilnvara 81, 6S5; sp. sukcesija 713; sp. konkurss 688.
specifdists 65.
spedicijas līgums 332.
speditors 332.
spēja. darba 546, 667; nodokļu departamenta partu sp. 345; partu
sp. 306.
spēks, ekspertu slēdziena sp. 162; likuma afpakaļejošs sp. 82; sp-й ncesoša izsole 59; sp-ā uoesošais līgums 79; nodrošinājuma sp. 469;
sp., sprieduma 96, 97, 406, 407, 633;

vekseļa sp. 283.

sprieduins 42: administrāllvas tiesas
Spr. 41; aizraugurisks spr. 43, 53,
719; atsauksiue par ai/.mugurisku
spr. 719; spr. alimentu lietā prejudiciala nozīine 721: atcolts tiesas spr. 9; spr. atcelšana 83, 315;
spr. aipakajizpildīšana 10; spr.
cuni COiidemnatione 15S, dalīšanas
spr. 287; gpr. galīgā veidā 163, 544;
spr. galīgā veidā noraksts 44; spr.
iepriekšēja izpildīšana 57, spr. iz-

gatavošana galīgā vcidā 88; spr.

izpildīšana 57, 159; spr. izpildlšana.s apturēšaoa 57; spr. jauua caurlīlko.šana 240, 485, 543; kiimināltiesas spr. 152, 241, 564, 549; kriminaltiesas spr. nozlme 596: spr.
likumīgā spūkā 57; spr. motīvi 5,
95, 717; neizpildfuns spr. 158; spr.
nodošaiia izpildlšanai 55; spr. noraksts 85, 554: otrās instancrs spr.

39; spr. pasludināšanas diena 165;
spr. piespiedu izpildīšanas kārtlba

160: pirmais spr. 308; pirraās instanccs spr. 59; spr. rezolācijas noraksts 44; spr. rezolūtīvā daļa 95;
spr. rezolūtīvās daļas formulcjums
5; spr. Sj)ēks 96, 97, 406, 407, 633;
šķīrejtiesa.s spr. 170; tiesas spr. 527,
570, 6l6; spr. vadošie motlvi 559.
starpība, cenas 575.
starpniccība 49.
statūti 129; akciju sabicdrības st 577,
663; biedrības st. 127; sabiedrības
st. 675.
status quo 32.
strādnieks 728; dienas str. 324; fi-
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ziska darba sir. 575, 649; garlgs
Str. 573.
strīds par civlltieslbāra 41, 614; str.
. par dzimšanu laullbā 567; str. par
raantošanas tiesībām 569; viltojuma str. 160,241, 547, 550.
strīdīga valdlšana 625.
stundu atalgojums 326.
sūdzība, apellācijas 39, 56, 503, 545;
blakus s. 93, 243, 246, 257, 564;
blakus s. kārtība 170; blakus s. par
blakus lēmumiem 92; blakus s. Senatam 95; ieinteresēlo personu s.
278; s. iekšlietu ministram 68i; kasācijas s. 84; kasācijas s. par blakns lējiuimicm 92; s. par zemes
grāmatn nodajas pnekšiiieku 237.
sukcesija 552, speciāla s. 713.
siniinui, apdrošinājuma 262, 539; iz(lcvuniu s. 492; izsoles s. 723; līguma s. 105; s. neuoteiktība 105,
551: novērtejuma s. 59, 725; р а 
к и т а s. 168, 705, 745; prasfbas s.
177; prasljumu s. 723; publiskā izsolē ieguta s. 175; vekseja s. 582.
suspcnslvs nosacljums 572, 590; s.
nosaclts prasljums 317.
SVCHU lietu vesanai, apliecība 232;

sv. parāds 213.

svētdicnas darbs 325.
svētku diena 325.
sviesta ekspom 344.

svinama diena 525.
š.

Šķērslis 291; parcdzamais šķ. 388.
Šķīrējtiesa 170; šķ. spriedums 170.
škiršana, laulibas 97, 148, 314, 689,
721; prasība par laulibas šķ. 6;
pretpra.sība par laullbas šķ. 652.
šķirto laulāto mantiskais stāvokJis
655; šķ. sieva 568; uzturs šķ. sievai
157, 597, 652, 689.
šofers 342.
štata darbinieks 26, 302, 629.

T.
Takse.atlīdzība pēc pagaidu t. 39.
tālākpārdcvējs 25.
taiih, izņēmuma 180; vietējais 1. 180;
vispārejais t. 180.
tautas labklajības ministra rlkojnms
282.
teksls, dokumenta 151.
telpas 9; veikala t. 299,
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iermiņš, apellācijas 83, 321; apellācijas t. atjaunoŠana 44, 93, 553; i
atjaunošana 507, 311, 405; kasācijas t. 163; kasācijas t. atjaunošana 163, 554, 631; lūgums par apellācijas t. atjaunošanu 57; nodokļu
maksāšanas t. 357; t. pagarināšana 164; t. pārtrankšana 160; piegīidāšanas t. 125: t. prasības celšanai 97; prcklūzīvs t. 53, 57, 160,
165, 248, 274; procesuāls t. 160;
prorogacijas t. 165; saraaksas t.
613; ticsas noteikts t. 98, 165; uzteikšanas t. 26; vekseļa samaksas t.
454, 458.
territorija, valsls 691.

testāments 7, 11, 29, 209, 557, 557,
568, 601, 626, 675; t. apstiprinā.šana
171; apstrīdēšana, t. 602; t. atvieto
licsas lēmums 674; t. forma 73; t.

formālitātes 537: Kurzemes zcmnieka t. 569; t. liecinieks 569; t.

niaiitinicks 601; mutisks t. 12, 75,
56S: nozudušais t. 675; t. pēe Vidzemes tin Kurzemes zemcs tiesībām 12: prasība par t. atcolšanu
29; privāts t. 12; privilēģēts t. 12.
te^tātors 471; t. dzīvcs vieta 75; laulības pārkāpšana ar t. 569.
tēvs 567: t. alzīšanās 255; atzīšanās
par bērna t. 520.
iicamība, liecības 489, liecinieku t.
45, 510; publiska t. 360, zemcs grāmatu publiska t. 19.
Iiclba, laba 35, 209; ļauna t. 555.
tiesa, adminisirātīva 677: bārii.ui t.
545; t., hipotēka 168, 558, 470, 525,
565, 752; ieinteresēto personu aicināšana uz t. sēdi 250; t. iespaids
490; t. iestādes 555; t. iestādēm nepiekrīt 278; i. izdevumi 491; t.
Kanceleja 56; kasācijas t. 555; t.
kļūda 719; t. kompetence 278; t.
lēmums atvieto testāmentu 674; t.
lēmuma noraksts 558; t. nodcvas
45, 94, 161; īioraidījums par t. izdevuniu nodrošināšami 245: t. notcikts tcrmiņš 98, 165: pagasta t.
227, 525; t. izpildītājs 57, 140, 166,
254, 515, 522; atsauksme t. i. 91,
40i, 717; t i. materiāla atbildība
99; t. i. ueparciza rīcība 517, 638;
paraksls, t. i. 91; t. i. rlcība 98; t.
spricdnms 527, 570, 616.
liesāšanas izdevumi S3, 5(5, 720: t. i.
likai praslbas Iietās 720; administratīva t. karliba 4S0.

—

tiesības, aizgādņa 7; aizturēšanas t.
78, 706; akcesoriskās t. 14: atdalīšanas t. 418; atraitnes gada lictošanas t. 11: autoru t. aizsardzlba
54; balsst. 220, 224; immobija paturēšanas t. 655; īpašuma t. 9, 76,
341, 526, 575, 605, 622, 696; īpašuma t. uz akcijam 429: izsolē iegutas t. var cedēt 516; kaimiņu t.
51; ķīlu t. 14, 76, 121, 169, 175, 288,
559, 666; ķ. 1. izbeig.šanās 76;korikurenccs t. 273; liecības par ģimcncs t. 398: lictiskas t. 101, 155, 161,
375, 445; lietu t. 603; lietu t. nz nekustamu mantu 409; līdzīpašuma t.
75; mazturības t. 45, 94, 367, 394,
555, 557; neatteicamas t. 122; nosolītāja t. 484; t. pārkāpums 706;
paturēšanas t. 60. 316, 411; personiskās t. 7; piedalīšanās 1. 224;
pilsētu t. 379; praklizosanas t. 2^2;
prasība par īpašuma t. 52, 623;
prasījuma t. 15, 289, 375, 603; preču nozīmes t. 274; preču nozlmes t.
pāreja 277; privātas lulzdallbas t.
31; publiskās t. 502, 479; regresa
t. 216, 575; rokas ķīlas t. 76; strīds
par mantošanas t. 569; vekseju izdošanas t. 124: vlra pārvaldlbas t.
285, 695: zemes t. 147, 581; zemnioku t. 147.
tiesībspēja 75.
tiosisks aizskarums 212; t. paraats
622.
tieslietu ministrijas atjauja iegut ne-

kustamu īpašumu 515, 516.
tiesncša dienestdarblba 494, praslba
pret t. 491; t.-referents 646.
tiešais bezdarba laiks 145; t. nodokļu
maksātājs 501.
tiešuma princips 89.
tlrie icnākurai 11; t. pelņa 269.
tirdznieclbas aģents 65S; atklāta t.
sabiedrlba 506, 507; divpusīgs t.
darinims 555; t. gramatas ka pierādījums 400; maksātnespējlgais
parādnieks t-ā 265, 545, 505; t. noda]a 750; pilna t. sabiedrība 128;
t. pilnvara 124; t. reģistrs 750, 756;
t. sabiedrlba kā aģents 424; t. sabicdrības biedrs 729; t. uzņēmums
211; t. zīrae 265, 345, 505.
tirdznieciskā niaksīitnespēja 263; I.
operācija 264; t. vārds 306,
tirgotājs 170. 264, 555. 503, 7%; 1.
niiiiHibii 653; |. viirds 507, 736.
tilnls, \al(lijiuiia 211.
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titulus justus 210, 622; t. putativus
525.
tollcndi jus 695.
tradicija 154, 544, 617,
traditio 155.
transportapdrošinājums 532; tr. funkcija 355; tr. izdevumi 552; tr. risks
531.
transitsūtījums 180; tr. tarifs 180.
trasāts 581.
trata 68, 426.
traucēta valdljuma atjaimošana 42.
trešā pcrsona 472, 474; apgrūtinājums tr. p. par labu 107; izpildraksta uzrādīšana tr. p. 91; līgums
tr. p. par Iabu 74, 472.
Treulmnder 615.
trūcigs 395, 394.
trūcigums, laulāta 593, 394, 653.
trūkums, pilnvarojuma 505.
tuikojums 55.
turētājs, ķīlas 706.
turpinājums, pamatprasības 491.
tuipināmā mantas kopība 524.
tuvāka uzraudzība 228.

U.
Uberrima fides 57S, 662.
ūdeņs 600; ū. līmenis 52; upes ū. 31.
uguns, u. apdrošināšanas vispārējte
noteikumi 217; u. dzesējs 326; u.grēks 133, 261, 69S; vainīgs u-grēkā
216.
universalsukcesija 2S7; u-sukcesors
592, 613.
universitas rerum 211.
upes ūdens 31.
ūtrupe 408.

uzaicināšanas kārtība 436.
uzdevums 25, 291, 428; pilnvarojuma
u. 14.
uzglabā.šanas līgums 576.
uzlikums 66, 578, 540.
uzņomčjs 591, 684.
uzņēmums 129, 277: u. pāreja 157;
tirdzniecības u. 211; valsts u. 513.
uzrādīšana, akciju 221; doknmcnta
u. izpildlšanai 585.
uzrāditāja akcija 219, 428; u. paplrs
16.
Uzraksts, galvojuma 66; izpildu u.
44.
uzraudzība, augstāka 227; u. kārtība
355, 487; lēmumu ateelšana u. kārtībā 5; muitas u. 344; policijas u.
115; tūvāka u. 228.

uzteikšana, Ires līguma 298; llguma
u. 281, 348; līguma icpriekšēja u.
113; u. tcrraiņš 26.
uzticiba, augstakās uzticlbas princips 133; U. persona 64, 422; u.
vieta 64, 326, 421, 423.
uzturs 3, 4, 5,96, 168, 521, 587, 727;
arlaulības berna u. 5; bērna u. 6,
391, 470: u. dūvinātājam 588; u.
graudā 522; līgumiskais u. 74; līgums par u. 74; Iikumiskais u. 74;
mūža u. 58; u-a nauda 57; u. naudā 522; u. pienākums 648; u. praslba par pagājušo laiku 393; u.
šķirtai sievai 157, 597, 652, 689.
uzturamie ģimenes locekļi 652.
uzveikušā puse 491.
V.
Vadītājs, darba 65; kuģa v. 172; pienotavas v, 64; saimnieclbas v, 25;
sapulccs v. 731, 733; velkoņa v. 174.
vaina 3, 172, 212, 291, 342, 388, 479,.
619, 698, 705, 748; jaukta v. 706;
laulāto v. 38, 96, 314; v. laulības
dzlves izārdišanā 651; v. princips
479; zaudojumu nodarītāja v. 19.
vaioigais ugunsgrēkā 216,
vairākkārtīgs apdrošinājums 578.
vairākums, balsu kvalificēts v. 255.
vajadzlba, objektīva 37; pārvaldnicka v. 37,
vājprātība, sievas 689.
vājprātīģais 24.
valde 131; koakursa v. 473, 680; v.
loceklis 731; v. nelikumīga ricība
269, 271; pagasta v. 525; skolu v.
34У.
valdijums 375; antichrētisks v. 78;
faktiskais y. 293, 293; v. iegušanas
veids 77; v. ieilgums 33; intervcnienta v. 636; īpašumveidlgs v. 33;
juridisks v. 76; prasība par trauceta v. atjaunošauu 292, 293; v.

pro herede 209; v. tituls 211; trau-

ceta v. atjaunošana 42, v. zaudēšana 77.
valdīšaua, ieķīlāta nekustama īpažuma v, 78; ievcšana v-ā 390; v. pamats 287; strldlga v. 623.
valdltājs labticlgs 15, 533, 564, 699;
]aunticīgs v. 564, 69S; pagaidu v.
293.
valoda, v. 737.
valsts 725; v. amatpersona 477; v.
atbildlba 477, 4Г9: v. bczsindus
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prasība 265; v. civlldienests 629;
v. darbinieks 591; v. darbinieka alga 630; v. dienests 131; v. ienakumi 109; v. ierēdnis 41, 229; v.
iestāde 229, 513; v. Ipašums 691;
v. kontrahents 566; v. organs 477;
v. parādnieks 345, 634; v. pārvaldes akts 480; v. pēcnācējs 692;
v. rlkojnms 477; v. territorija 691;
v. uzņēmums 513; v. valoda 737;
v. zemcs banka 513.
valūta 416; ārzemju v. 366, 508.
vara, administrātīva 681; lēmums
par vecāku v. izbeigšanu 84; likumīga v. 292; v. organs 479.
varbūtiba 100.
vārds, tirdznieciskais 306; tirgotāja
v. 507, 736.
vārītāja 727.
vecākie 369, 652; v.-adoptētāji 143;
v. alimentācijas picnākums 391;
bērna v. 470; bērnu pienākuras uzturēt v. 74; lēmums par^ y. varas
izbeigšanu 84; pārdzīvojošais v. 524.
vectēvs 470.
vecums, obligāciju 725.
vedummaksa 180.
veids, atlīdzības 535, 574; dallšanas
v. 599; valdījuma iegušanas v. 7_7.
vcikals 47, 211; ēdienu v. 259; v. gramatas 515; v. telpas 299.
vekselis 160, 235, 294, 334, 452, 433;
v. akcepts 580; ārzemes v. 68; v.
atbildīga persona 235, 276; v. blankets 71; bc/naudīgs v. 582; dcpov.
582; v. devējs 235; v. devGja atbildība 55; v. devēja paraksts 2S5;
v. devēja paziuojums v. turētājam
583; v. diskonta fcredits 729; v. galvinieks 555; ierunas pret v. turētāju 70; v. izdošanas ticsības 124;
v. izkrfipšana 437; labticīgs v. turētājs 72; v. neapmaksa ar zīmognodovu 68; v. noilgums 434; nozudušais v. 436, 505; v. parādnieks
54, 70; v. parādnioku solidāra atbildība 255; pārvedu v. 68; v. pieņem.šana 583; v. praslba 44; v. prasljums 352, 544, 729; protestēts v.
43, 68, 305, 488; v. protests 68, 173,
505, 329; rakstltncprateja parakstīts v. 173; v. rekvi/.īti 70; v. saraaksas apturēšana 505; v. samaksas termiijš 434, 438; v. saturs 72;
v. spēks 69, 283; v. summa 582; v.
tiesiska akllvlcģilimācija 328; v.
tiesiska atbildlba 729; \. licsisks

galvojums 54; v. tiesisks pilnvarnieks 328; v. tiesiska praslba 436;
v. turētājs 276, 294, 328, 440, 488;
ļaunticīgs v. turetājs 582; vicnkaršais v. 69; zlmogmarku dzēšana uz
v. 304
vclkoņa vadītājs 174.
VeranIassungspi'inzip 479.
vērtība, alimentu 62; apellācijas v.
554; aprakstītas mantas v. 321;
darbu v. 25; dāvanas v. 362; mantojuma v. 337, 515, 671; v. pazeminājinns 656; v. picaugums 657;
priekšmeta v., 565; rentes v. 62.
vērtspapīrs 71.
V'crwaltimgsakt 481.
vidutājlba 49.
vienkār.šais vekselis 69.
vienošanās, kontrahentu 155; mutiska v. 387.
vienpuslgs akts 51.
vio.su apkalpotājs 259.
viesnīca 299.
vieta, adreses 352; darba vieta 324;
izpildišanas v. 331; llguma izpildīšanas v. 365; maksā-šanas v. 365;
picdzineja juridiska dzlvcs v. 250;
puses dzlves v. 403; testātora dzīves v. 73; uzlicibas v. 64, 326, 421,
425.
vietējais tarifs 180.
vietnieks 17.
vilcināšana, procesa 165.
viltojums 717.
viltojuma stiīds 160, 241, 547, 550.
viltots akts 717, v. kvīte 240.
viltus 215.
vindikācijas praslba 54, 80, 544, 564;
v. prasības objekts 150; v. priekšmets 211.
vīrs 3, 148; v. parādi 519; v. pārvaldlba 469, v. pārvaldlbas tieslbas
285, 695; prezumcija par Jabu v.
2S6.
virsstundu atlldzība 174, 259, 324,
575, 727; v. atlīdzlbas noilgums
261, 496.
virtuves saimniece 573.
vispārējie apdrošinā.šanas noteikumi
217, 533; v. piekritība 299; v. tarifs 180.
voluntaria cessio 20, 218.
Z.

Zādzība 706.
zaudējumi 14. is. 19. 24, 35, 87, 91,
125, 14'), 172, 212, 293, 294, ->20, 401,
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529, 561, 619, 699, 705: z. atlīdzība
19, 342, 476, 718; z. atlīdzlbas pienākums 479; z. atlīdzības prasība 151, 152; kooperātīvas sabiedrības z. 677; z. nodarītāja v. 19;
nomnieka z. 704; z. prasība 216,
294, 484, 562; sabicdrlbas z. 655.
zaudešanu, valdījuma 77.
zelta franks 154.
zemākā instancē, izdevumi 495.
zemes apstrādāšana 147; ēka uz svešas z. 692; z. gabala atsavināšana
182; z. grāmatas.10, 169, 557, 560,
675; z. gr. akts 175; z. gr. akta izdošana 119; /.. gr. atjaunošanas komisijas lēmums 257, 258; ieraksts
z. gr-ās 169; ieraksta dzēšana z.
gr-tās 95; z. gr. lieta 175; z. gr.
nodaļas priekšnieks 53, 95, 120; lūgums z. gr. nod. priekšniekam 361;
sūdzība par z. gr. nod. priekšnioku 257; z. gr. publicitāte 553; z.

—

zīmes, ārejas 76; parāda z. 71; rūpniecības z. 263, 505; tirdzniecības
z. 263, 345, 503.
zīmogmarku dzešana uz vekseļa 304.
zlmognodevas atmaksa 109; z. iztrukuma kopsumma 67; z. kopsurama 743; z. maksātāja kjūdīšanās Ш ; z. nomaksa pēcmaksas
kārtlbā 584; pārmaksāta z. 110;
Arekseļa noapmaksa ar z. 68.
zlmogsoda kopsumraa 67; z. minimālais apmērs 67; z. Senātā 353,
441.
ziņaSi nepareizas 661.
ziņojnms par mantojuma
sastāvu
171.
zirga pirkums 704.

zvērests 7.
zvērināta advokātūra 395; zv. advokāts 39; z. aizgādņa atlīdzība 734;
zv. mērnieks 529.

gr. publiskā ticamlba 19; z. gr. rc-

ģistr.s 52, 755: z. ienākumi 712; z.
ierīcība 624; z. robežas 292; z. smēlis 302; z. ticslbas 147, 381; zeraniekiem nošķirta z. 81.
zemnieks, Kurzemes z. testaments
369; z. likumu nezinūšana 523, z.
nošķirta zcme 81; z. ticsības 147.

ž.
Žirants 43, 235.
žurnāls, aprakstlšanas 322.

Q.
Querela denogatae justitiae 247.

XIII. sejums.

Likumu rādītājs.
1931. g. 30. jūnija lik. par peļņas
uzņēmumu
administrāciju (Lkr. 128).
9. — 754.
11. — 432, 433.
13. — 178.
37. — 178, 179.
Agrār. rcf. lik.
II. da]a:
44. _ 444. 445.
IV. daļa:
1. - 444.
8. — 444.
Akcīz. nol.
628. -

114.

629. — 115.
1916. g. 3. ran. lik. par to darljumu
anullēšanu, kiiTus parādnieks noslēdzis kreditoriem par ļaunu (CPN
VI. piel.), 150, 476.
I. — 150, 570, 571, 572.
3. — 62, 571.
4. — 139, 571.
5. - 571.
6. — 139.
9. — 139.
Lik. par algoto darbinieku
apdrošināšanu nelaimes un arodu
slimību gadīj. (Lkr. 27/91).
II. — 667.
12. - 667.
18. — 280.
25. - 280.
112. — 346, 547.
Vācu 1901. g. 12. maija
apdrošin. lik.
(Versicherungsvertragsgesetz).
67. §. 1. d. — 218.
Vācu 1919. g. jūras
apdrošin. noteikumi.
45. §. — 499, 500, 501.
Lik. par sociālo
apgādību (Lkr. 28/73).
4. — 391, 689.
6. — 689, 690.
32. — 169.
42. — 689, 690.

Arsln. nolik. (Kr. lik. кор. XIII. sej.).
554. — 532.
385. — 552.
587. — 552.
1925. g. 24. maija lik. par nekust.
mantas piespiedu
atsavināšanu valsts un sabiedr. vajadzībām (Lkr. 59) — 183, 754.
1951. g. 24. maija lik. par nekust.
mantas
atsavināšanu Jēkabpils un с pilsētās (Lkr. 119) — 182, 185.
Lik. par
autora tiesībām — 54, 35.
8. — 291.
Latvijas
bankas statūti (Lkr. 23/65).
1. — 534.
30. — 734.
Latvijas lnpotēku
bankas statūti (Lkr. 24/128).
15. — 6S7.
18. - 595, 645.
19. — 594, 595.
20. — 594, 595.
Rīgas pilsētas Diskonto
bankas statūti — 516, 517,518.
1934. g. 12. jūn. lik. par
biedrību, savienību im polītisku organizāciju slēgšanas, likvidēšanas
un reģistrēšanas kārtību izņēmuraa stuvokļa laika (Lkr. 163).
4. — 141.
5. — 140, 679, 680, 681.
8. — 680.
10. — 680.
13. - 680.
Šā lik. 1935. g. 14. febr. papild.

(Lkr. 18).

12. - 680.
Lik. par līdzekļu sagādāšanu
bezdarba apkarošanai (Lkr. 32/329).
41. — 724, 725, 726.
Valsts
civīldienesta lik. (1935. g. izdev.).
1. — 629.
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3. — 629/
5. р . 1. р . — 629.
2. р . — 302, Ь29
7. — 629.
7. р . 2. piez. — 629.
19. — 629, 650.
19. р . piez. — 629.
111. — 302.
II. pielik. (pie 7. р. 2. piez.) — 629,
650.
Instrukcija p a r
civīldienesta noteikumu piemērošanu (Valsts civīldien. nol. 1. pielik.).
1. p . 8. p. — 591.
Latgales
Civīllikumi.
(Kr. lik. кор. X. sēi.
1. d.).
420. — 445.
442. — 451. — 32.
442. — 31, 32.
451. — 31, 32.
531. — 292, 293, 294.
533. — 33, 622, 623.
545. — 711, 712.
557. - 560. — 622.
558. — 623, 624.
559. — 623, 624.
5621. — 567. — 622.
574. — 294, 295.
684. — 625, 626.
687. — 625.
695.8 — 291.
695. 21 un t u r p m . — 35.
695." — 34, 35.
707. — 673.
975. - 540.
977. — 540.
994. — 387.
1001. — 587.
1002. — 587.
1005. — 387.
1010. — 673.
1066/ — 673.
1068. — 626, 627, 628.
1255. — 540, 541.
1337. — 541.
1417. _ 547, 548.
1420. — 547, 548.
1529. p . piez. pielik.
1. — 707.
3. — 707.
1649. p. piez. — 295, 296, 297.
1649.1 — 175.
1680. — 387, 388.
1705. — 237.
1742. — 712, 713.

1744. — 713.
2158. p . 1. piez. pielik. — 219, 220,
221, 222, 223, 224.
2. — 224.
3. — 224.
4. — 224.
1934. g. 18. j a n v . pārgroz. Latgales
Civīllik. 1619. p. piezīmē — 296, 297.
Latvijas
Civīllik. (Viet. lik. кор. III.
VIII. — 379, 585.
VIII. р . piez. — 379.
XII. - 147, 539.
XIII. - 369.
XXVIII. - 73.
XXXV. - - 277, 365, 366, :567, 519.
XXXVI. - 73, 277, 519.
7. - 5, 4.
9. — 96, 97, 597, 652.
12. — 4, 285.
13. — 286.
22. — 475.
41. — 66. — 381.
.
41. — 469, 470.
\
53. — 469, 695.
55. — 469, 470.
57. - 520.
58. — 381, 519, 520.
60. — 381.
79. _ 95. _ 381, 626.
79. — 148, 379.
80. — 579.
85. — 582.
118. — 524.
126. — 148, 149, 150, 524.
158. — 597.
159. — 597.
165. — 520, 521.
168. — 5, 6, 521.
199. _ 6, 367, 368, 470, 521., 522, 653.
200. — 391.
2()9. — 74, 369, 522, 597, 598.
260. — 471, 472.
559. — 18.
407. — 18.
495. — 18.
501. — 6, 7, 8.
532. — 510.
540. - 211.
1
540. — 211.
541. — 211.
•
547. — 598.
550. — 374.
554. — 374.
574. — 598.
575. — 598.

a>.
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577. — 8, 9, 564.
578. — 8, 59S, 690.
579. — 693.
580. — 693.
582. — 534, 692, 693.
625. — 212.
657. — 156.
660. — 77.
661. — 77.
680. — 482, 533, 564.
709. — 150.
730. — 209.
755. — 412.
772. — 692.
799. — 156, 617.
809. — 608.
812. — 9, 10, 76, 210, 409, 410, 696,
697, 698.
813. — 526, 527.
830. — 209, 210, 211, 212.
855. — 523, 524.
859. — 534.
853. — 410.
868. — 185, 410.
869. — 410.
897. 1Ш sck. — 445.
897. — 80.
904. — 699.
906. — 150, 151, 212.
909. — 564.
910. — 699.
911. — 698, 699, 700.
917. — 75. 76.
921. — 457.
923. — 15.
927. р. 5. piez. -r- 575.
950. — 471.
955. — 607.
934. — 607.
939. — 599.
940. — 608.
941. — 2S6, 287, 288, 599, 608.
955. un sck. — 617.
959. — 597, 642.
997. — 599, 600.
1051. — 151.
1297. — 724.
1504. — 724.
1505. — 266.
1506. — 266, 701, 724.
1507. — 266, 700, 701.
1521. — 266, 724.
1335. un sek. — 154.
1537. — 15.
1341. — 15.
1353. — 154.
1367. — 358.

—
1584. — 154, 156.
1385. — 753.
1386. — 755.
1388. — 755.
1412. — 359, 360, 526, 562.
1414. un sek. — 76, 77.
1414. — 102, 288.
1418. — 102.
1419. — 102.
1421. — 102.
1422. — 102.
1423. — 76, 77.
1424. — 102.
1425. — 102.
1434. — 102, 374.
1441. — 755.
1444. p. piez. — 654.
1454. — 754.
1455. — 574.
1456. — 175, 665.
1459. — 574.
1466. — 574.
1469. — 155, 156.
1478. — 706.
1479. — 428, 706.
1480. — 152, 428, 706.
1483 — 428.
1484. — 154.
1486. — 101, 288.
1488. — 101.
1492. — 76, 77.
1492. p. piez. — 76, 77..
1493. un sek. — 78.
1580. — 525, 526.
1602. — 642.
1701. — 11.
1710. — 1768. — 581.
1710. — 582.
1742. — 11.
1768. — 382.
1785. — 10. 11.
1784. — 11, 471.
1819. — 524, 626.
1819. — 1834. — 381, 382.
1822. — 158.
1850. — 524, 525.
1831. — 525.
1854. — 576.
1894. — 1917. — 582.
1938. — 1953. — 382.
1984. — 7.
1988. — 7.
2003. — 471.
2006. — 471, 472.
2007. — 471, 472.
2009. — 471.
2022. — 11.

—
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2060. — 2064. — 381.
2060. — 2092. — 382.
2091. — 12, 13.
2092. — 12.
2095. — 2104. — 381.
2095. — 12, 13, 73, 382, 385.
2452. — 171.
2482. — 600.
2483. — 7.
2487. — 601.
2583. — 210.
2619. — 29.
2620. — 29.
2631. — 211.
2640. — 410.
2646. — 158.
2687. — 287.
2707. — 2717. — 382.
2723. — 2729. — 382.
2795. — И.
2798. — 601.
2849. — 601, 602.
2851. — 569.
2907. — 2S9, 416, 605.
2908. — 605.
2916. — 17.
2921. — 617.
2922. - 276, 371, 391, 707.
2925. — 451.
2942. — 555, 604.
2945. — 601.
2950. — 707.
2951. — 707.
2952. — 489.
2956. — 525.
2961. — 158.
2965. — 115.
2977. — 13, 14, 15, 16, 17, 215.
2979. — 158.
2986. — 158, 569, 570.
2990. — 655.
2995. — 489.
2994. — 489.
3002. — 121.
3004. — 409.
3004. р. piez. — 409, 602, 603, 604,
697.
3012. — 120.
3014. — 525, 526, 527.
3016. — 560.
5026. — 527.
3050. — 526, 527, 52S, 701, 702, 705,
704.
5054. — 489.
5056. — 604.
5057. — 604, 605, 606.
3041. — 705.

—
3093. — 151.
3095. — 151.
3105. — 289, 480.
3106. — 289, 480.
3109. — 17.
3110. — 26.
3115. — 17.
3115. — 370.
5116. — 5119. — 474.
3116. un turpm. — 474.
3116. — 178, 370, 378.
3117. — 74.
3118. — 472, 475, 474, 475.
3119. — 475.
3122. — 16.
3142. — 705.
3146. — 78, 79.
5150. — 5194. — 540.
3154. — 572.
5165. — 451, 528.
3167. — 528.
3169. — 528.
5172. — 490.
3175. — 22, 590.
3185. — 570, 571, 572.
5200. — 528.
3209. — 74, 538, 661.
3213. — 288, 2S9, 290, 356, 704.
5214. — 79, 475, 476.
5215. im sek. — 618.
3215. — 618.
3243. — 618.
3247. — 618.
3257. — 619.
3258. — 704, 705.
3270. — 705.
3284. — 28, 212, 213, 216, 324, 74S.
3285. — 519.
3298. — 345.
3500. — 706.
3505. — 705, 706.
5504. — 748.
3307. — 165.
3308. — 165.
3521. — 662.
5551. un sek. — 152.
3355. — 128.
5556. — 606, 607, 608.
3337. — 151, 152, 607, 706.
533S. — 607.
5559. uii sek. — 152.
3342. — 439, 440.
3344. — 572, 575, 529, 720.
3348. — 575.
3355. — 455.
3369. — 742, 743.
3570. — 551.

785
3372. — 531, 608, 609.
3384. — 706.
5409. — 373, 374.
5412. — 614.
5421. — 18.
3440. — 542, 479.
3441. — 19, 28, 519, 545, 701.
5444. — 14, 19, 28, 215, 216, 476
477, 478, 479, 480, 481, 482, 499
5446. — 550.
3447. — 172, 529, 530.
5455. — 18, 555.
5466. — 20, 21.
5467. — 517, 574, 575.
5468. — 575.
3471. — 19, 20, 21, 22.
5473. — 16.
5474. — 20, 290, 291, 612.
5475. — 707, 708.
5476. — 612.
5478. — 20.
5480. - 612.
5484. — 509.
5514. — 289. 509.
5522. — 416, 417.
3524. — 660.
3552. — 489.
5558. — 5540. — 609.
555S. — 544.
5540. — 609, 610.
3541. — 612.
5542. — 709.
5560. — 530, 611.
5561. — 610, 611, 612, 613.
5585. — 22.
5587. — 545, 544.
5595. — 592.
5610. — 178.
5618. — 98.
5623. — 615.
3626. — 152, 155.
5627. — 152.
5651. — 459.
5655. — 709, 710.
5654. — 615, 614.
3641. — 155.
5659. — 509.
5660. — 509.
5668. — 374.
5696. — 23.
5700. — 21, 22.
5701. — 21.
22, 23.
5705.
3713. — 515.
5715. — 25.
3719. u n sek. — 576.
3723. - 531, 532, 535.

—
5724. — 217, 552.
5727. — 23, 533.
3729. — 23, 24, 533.
3732. — 609.
3754. — 213, 214, 215, 375, 376, 577
482, 614, 615, 621.
3734. р. piez. — 377.
3736. — 482.
3736. — 155.
3752. — 80.
3755. — 79, 80.
3769. — 578.
3778. — 155.
3783. — 615.
3815. — 615, 616.
3816. — 615.
3829. — 153, 154, 155, 156.
3830. — 154.
3851. — 24, 25, 26.
5832. — 616, 617, 618, 619.
3833. — 357, 558.
5854. — 617.
3838. — 15.
3848. — 703.
3849. — 703.
5849. р. piez. — 705.
5852. — 705.
3863. — 617, 618.
3871. — 412.
3872. — 617.
3874. — 509.
3881. — 126.
3886. — 660.
3889. — 15.
3894. — 703.
3944. — 410.
3945. — 634.
3947. — 634.
5949. — 654.
5955. — 655.
5954. — 557, 358, 612.
3964. — 410, 411, 606, 612.
3965. — 635.
3967. — 175, 642, 701.
3969. — 612.
4109. — 183.
4116. — 704.
4126. — 535, 554.
4174. — 554, 555.
4175. — 156, 559, 710.
4176. — 650.
4186. — 26, 27.
4192. un turpm. — 727.
4192. — 575, 574, 727.
4192. p. piez. — 727.
4226. — 291.
4257. — 291.

—
4239. — 291, 525.
4244. — 291.
4254. — 27.
4278. — 535, 536.
4309. — 525.
4311. — 536.
4359. — 216, 217, 218.
4362. — 133.
4364. — 580.
4366. — 580.
4375. — 14.
4377. — 428.
4378. — 14.
4382. — 14.
4389. — 14.
4393. — 428.
4595. — 428.
4425. — 614, 621.
4435. — 620, 621.
4494. — 577.
4497. — 378.
4500. — 66, 540.
4501. — 378.
4505. un turpm. — 501.
4505. — 115.
4507. — 115.
4519. — 536.
4549. — 27, 28, 536.
1954. g. 28. jūl. pārgroz.
Civīllikumos, Vidzemes zemn. nol.
un Kurzemes zemn. nolik. (Lkr.
217) - 523.
Vācu
Civīllik. (BGB).
244. — 566, 367.
1265. — 666.
1336. — 7, 8.
Civīlprocesa nol.
1894. g. izd.:
134. — 556.
1914. g. izd.:
189. — 405.
1952. g .izd.:
1. (1.) - 41, 158, 159, 501, 502, 416,
614, 629, 650.
I. (1.) p. piez. — 559.
3. (1801.) — 41. 46, 158, 398.
6. (4.) — 302, 503, 310, 542.
7. (5.) - 152.
8. (6.) - 155, 481.
9. (7.) - 155.
10. (8.) - 155, 241, 481, 545.
II. (9.) - 258, 561, 655, 654.
12. (10.) — 258.
15. (11.) — 555, 545.

786 —
20. (15.1) — 46, 159.
21. (15.*) — 544.
25. (15.*) - 255, 256, 719.
25. (17.) p. 2. piez. — 81, 685.
27. (19.) - 715.
28. (21.) - 475.
56. (1806.) — 41, 42.
57. (29.a) — 81, 82, 294.
60. (48.) — 505, 504.
65. (52.1) — 716.
90. (69.) - 42, 45, 46, 490, 720.
94. (1807.) — 42.
100. (79.) - 720.
101. (80.) — 405, 742.
102. (81.) — 236, 237, 238, 630, 631,
722.
106. (82.1) - - 304.
115. (85.) — 598.
116. (84.) — 82.
155. (102.) — 45, 488.
139. (106.) — 547.
181. (129.) — 9, 299, 594, 490, 683.
184. (133.) — 83, 720.
185. (135.1) — 712.
195. (159.1) — 558.
195. (141.) — 485, 544.
196. (142.) — 5, 9, 299, 594, 452,
490, 685.
202. (146.) — 45.
207. (150.) — 250.
226. (161.1) un turpm. — 355, 456,
716.
226. (16t.1) - 504, 505.
229. (161.3) — 45, 44, 488, 489.
251. (161.*, 1807.*) — 505, 306, 307.
235. (161.°) — 306.
236. (161.8) — 456, 457, 544.
258. (161.10) — 141, 142.
259. (161.") — 46, 142, 159, 160, 161,
511, 529, 556, 457, 492, 543, 544,
582, 716, 717, 729.
248. (161.20) — 716.
253. (162.) — 85, 544, 545.
254. (192.1) - 717.
255. (165.) — 85, 84.
256. (164.) — 405.
258. (I64.s) — 405.
260. (165.) — 262. (167.) — 405.
260. (165.) — 405.
265.*-« — 507, 308.
265.1 - 507, 508.
265.2 — 507, 508.
265.4 — 44, 45, 507.
266. (170.) - 405.
285. (186.) — 555, 545.
284. (187.) - 355.
286. (190.) — 84. 85, 545, 555.

—
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290. (193.) - 308.
298. (200Л — 45.
303. (200.') - 45, 94, 508.
522. (215.) - 542.
534. (227.) - 490.
344. (239.) — 247.
559. (257.) - 86.
560. (258.)1 - 45, 46, 47.
361. (258. ) - 47, 48, 49.
575. (269.) - 742.
574. (270.) — 742.
577. (075.) — 546, 554. — 142.
586. 282.) - 595. (2S9.)
435. (551.) - 258, 259.
455. (332.) — 49, 50, 509. 88, 259,
436. (555.) - 85, 86, 87,
610, 705.
458. (555.) — 744.
440. (535.1) — 744.
445. (558.) — 546.
444, (559.) — 88, 89.
445. (540.) — 550.
455. (565.1) — 45, 44.
454. (366.) — 22, 50, 259.
458. (368.) — 22, 50, 259.
458. (368.) - 149, 558.
460. (369.) — 309.
465. (371.) - 399.
470. (382.) - 90.
473. (385.) — 89,
89. 91.
89.
485. (397.)
89, 90, 91.
486. (398.)
488. (400.) - 89, 90, 91.
489. (401.) - 89, 91.
491. (403.) - 90.
492. (404.) - 90.
497. (409.) - 599, 541.
498. (410.) - 161, 489, 546, 547, 548,
549, 676.
498. р. piez. (1819.) — 676.
499. (411.) — 509, 510, 599, 400, 489,
490.
529. (441.) — 441.
550. (442.) — 606.
551. (445.) — 606.
552. (444.) — 400.
554. (466.) — 400.
560. (472.) — 51.
568. (480.) — 51, 400.
574. (486.) — 7.
576. (488.) — 7.
581. (494.) — 7.
588. (500.'а — 89. 90.
595. (505.) '— 89, 90.
605. (515.) — 161, 162.
608. 518. — 502.
609. 519. — 50i

—
645.
646.
655.
654.
655.
661.
666.

(555.) - - 160, 354.
(556.) - 651. (561.) — 241, 242.
(565.) — 240, 241, 242, 245.
(564.) — 241.
(565.) - 549, 550.
(571.) — 245, 247, 720.
(575.) - 51.

667. (576.) -

675.
677.
678.
679.
680.
682.
685.

6. 247.

(584.) — 158, 247, 481, 720.
(586.) — 247.
(587.) — 245, 246, 247.
(588.) — 247.
(589.) — 51, 52, 708.
(1824.) — 244, 245, 469, 470.
(1826.) - 244.

686. (1827.) — 244.

696. (596.) — 246, 247, 631.
709. (609.) — 52, 53.
716. (1S34.) — 644.
722. (629.) — 617.
724. (651.) — 735. (640.) — 215.
724. (651.) — 91. 416, 550.
725. (632.) — 550.
726. (635.) — 561.
727. (654.) - 561.
728. (655.) — 402, 550, 551, 552, 717.
729. (656.) - 515, 416, 552.
751. (65S.) — 401, 402, 403, 550, 551.
752. (659.) — 718.
753. (640.) - 91, 92, 213, 551, 552,
717, 718.
750. (654.) — 610.
782. (681., 1840.) — 552, 553.
790. (6S9.) — 552, 555.
792. (691.) — 90.
806. (704.) — 165, 554, 651, 652.
808. (706.) — 310.
816. (711.) — 21. 224, 258, 524.
818. (713.) — 651, 632.
819. ("14.) — 631.
820. (715.) — 120.
824. (719.) — 719.
828. (727.1) — 719, 720.
852. (725.) — 250.
854. (728,) — 719.
856. (729.1) — 720.
857. (730.) — 720.
839. (731.) — 719.
844. (735., 1841.) - 55, 54, 55, 719.
858. (747.) — 87, 703.
861. (750.) — 56.
S67. (756.) — 553, 554.
870. (759.) — 403, 404, 405.
875. (763.) - 56.
•
885. (773.) - 510.
890. (777.) — 554.
891. (778.) - - 895. (782.) — 405.

—

788 —

891. (77S.) — 511, 512, 515.
892. (779.) — 165, 554, 631, 655.
895. (780.) — 405, 406.
895. (782.) — 554, 555.
896. (783.) — 92, 245, 246, 247, 148,
652.
906. (792.) — 92, 95, 556.
907. (795.
248, 249, 355, 543, 555.
160, 245, 355, 556, 404,
908. (794.)
442.
910. (796.) — 631.
911. (797. — 163, 631, 632.
914. (SOO.j — 545, 555, 556.
922. (805.) — 245.
925. (808.) — 515.
927. (810.) — 490, 491.
928. (811. — 515.
950. (815.) — 154.
931. (814.) u n sek. — 556.
931.
(814.) — 56, 57, 556, 557.
959.
— 164, 165, 166.
94S. (816.) — 508.
(825.
951.
— 508.
956. (82S.)
— 164.
(855.)
960.
—
93, 94.
(857.)
962.
742.
р.
piez
(839.)
969.
—
742.
(846.)
995.
1004. (868.) — 720, 721.
1005. (88О.1; — 555, 556.
1011. (881.a) — 557, 558.
1015. (SS8.)1 — 94.
1018. (S91. ) — 55S, 559.
1019. (892.) — 541, 652, 655.
254,(895.) — 95, 96, 97, 98, 212,
515, 314, 406, 559, 560, 613,
655, 721.
1020. (S94.) — 437, 653.
1021. (895.) — 254, 406, 407, 655,
721 722.
1022. (896.) un sek. - 159.
1022. (896.) — 491, 492, 495, 494.
1024. (898.) — 495.
1025. (S99.) — 495.
1050. (904.) — 1054. (908.) — 646.
1054. (908.) — 646.
1047. (921.) — 491, 492, 495.
1052. (926.) — 120.
1059. (952.) — 456.
1066. (936.) — 666.
1074. (942.)
— 141, 142, 167.
1076. (943.)
— 141, 250, 251.
1078. (945.)
—
250.
' 1086. (953.)
1095. (962.) — 98, 99.
1102. (967.1) -«■ 102.
1102. (967.1) un sek. — 655, 654.
1120. (975.) — 142.
— 647.

1121. (1842.) — 647.
1124. (976., 1845.) — 286.
1125. (977.) — 666.
1161. (1014.) — 249.
1164. (1017..) — 617.
1167. (1020.) — 407, 408.
1196. (1051 ) — 634, 635, 636.
1197. (1052.) — 666.
1205. (1060.) — 408.
1222. (107S,) — 515, 416, 561.
1226. (1082 ) — 560, 561, 562.
1228. (1084. — 1232. (108S.) — 648.
1229. (1085.) — 722.
1230. (1086.) — 57, 718, 726.
1254. (1092.) — 100, 101, 102, 617,
656, 657.
1257. (1095 ) — 57, 166, 167, 168.
125S. (1846.) — 562, 563.
1262. (1117..) — 639, 640, 641.
1265. (1118.) un sek. — 57, 58, 640.
1265. (1118.) — 57, 639.
1264. (1119 ) un sek. — 640.
1264. (1119.) — 1271. (1125.) — 640.
1267. (1860.) — 1272. (1126.) — 639.
1267. (1860.) — 659, 640.
1268. (1122 ) — 640.
1282. (1867,) — 595.
1285. (1145.) — 595.
1293. (1871.) — 59, 415, 722, 725,
724.
1294. (1872. — 58, 59, 657, 638,
642, 645, 644.
1295. (1152.) - 58, 666.
1299. (1156.1) - 639, 640.
1301. (1156.3) - • 246, 248, 639, 640.
1302. (1157.a) -- 517.
1307. (1874.) — 59, 60, 110, 315, 641,
642, 645, 644.
1315. (1879.) — 249, 250, 251, 644 :
1316. (1880) un turpm. — 595.
1316. (1880.) -■ 60, 61, 245, 248,
251, 516, 517,409, 595, 645.
1317. (1171.0 - 246, 24S, 409.
1320. (1881.) — 408, 409, 410, 411,
412, 644, 645.
1324. (1180.) — 317, 518, 563, 658,
645.
1536. (1197.) — 1558. (1199.) — 696,
697.
1340. (1205.) — 641.
1346. (1209.) — 564, 565.
1555. (1214.) — 552.
1557. (1215.a) — 251, 252, 552.
1358. (1890.) u n sek. — 169, 360,
563.
1558. (1890.) — 168, 169, 170, 318,

— 789 —
412, 413, 41-1, 415, 418, 563, 724,
725, 726.
(.358 (1890.) D I piez. — 415.
«V,.,. (,-„;.!, „„ L k . - 563.
\--,-,i, (i'ld-ii _ 552
1362! ļiaiJa) - 61."
1365. (1892) — 552.

^йЛ1^
77
7Q

•_'•

!S iSJf- 4^417.

6 ) ~ 7Ш
S
" 138 ?66 647 648
s

; - V,7' ,,u

d *4

чГ >"
' пи'
'
'
'st P4 ~ m.' ПЧ
86! ( £ ) Z 266, 648, 700.
97. (56.) — 265, 266, 270.
ПИ. (44.) — 255, 256.
106. (45.) — 256.
1396. p. piez. pielik. (VI. piel.) —
I 5 ». *?b.
I ~ gO, 571, 572.
x - 62, 571.
5.
4 . -—- 1 571.
39,571.
6.
9
1407.
1414.
1419.
1425.
1425.

— 159.
— 139.
(1292.) —
(1503.) —
(1307.) —
(1336.) —
(1336.) —

16%. (2028.) — 599.
1666. (2038.) — 599.
1675. (2047. un sek. — 416, 417.
1675. (2047.) _ 415 416, 417.
1676. (1460.59a) — 61.
1677. (1460.*») _ 1679. (1460."a) 4i5
1696

276

1698

567

l

' (2 ° 63 -) 2(,65
- <2,)67
-> 700

- (

'
'

-) - 17i.

'

1701. (2068. - 276.
l 7 0 2 - <2069.) - 276, 361.
1718
" (2087-) - 1 7 2 4 " <2093-> ~ 4 3 6 "
Vācu
Civīlproc. nol.
612. — 7, 8.
1922. g. 24. marta lik. par
darba laiku (Lkr. 74).
2 . p. p i c z . _ 573.
4. _ 325.
8 . - 1—0 5259,
, 5 2 4260,
.
17.
261, 324, 325, 326,
496.
_ 63, 103, 104, 420, 421, 496,
497.
19. — 63, 64, 65, 104, 174, 326, 327,
421, 422, 425, 498, 573, 574, 649,
650, 727, 728.
21. — 327.

18.

250.
566.
565, 566.
1426. (1331.) — 494.
99, 494, 495.

ļ f t (1331.) - - 1430. (1335.) - 494.darba laik dz CL,|u

iSs S 5 & 1 eil <& ~
1458i
1459.
1466.
146S.
1468.
567.
1475.
1488.
1525.
1565.
1567.
1568.
1575.
1575.
1578.
1585.
1584.
1599.

569

(1345i*) - 8l', 6S5*.
(1345.5) — 81, 685.
(1546.) un sck. — 567.
(1348.) — 1473. (1555.) — 253.
(154S.) — 252, 255, 254, 566,

(1353.) - 255.
(1367.) — 170.
(1460.') — 7.
(1947.) un turpm. — 210.
(1949.) — 210.
(1950.) - 210.
.
(1956.) ни sek. — 56S.
(1956.) - 567.
(1961.) — 674.
(1966.) — 171, 627.
(1967.) — 171.
(1982.) — 150, 151.
IIPS. (2021.) — 567, 568. 569.
1641. (2024.) - 1657. (2029.) - 98.
1653. (1419.) - 646, 647.
1655 (20Й7.)
599.

" ^

^

* ■ * * <Lkr-

125) - 649.
Noteik. par kollektīvu
d a r b a ] I g . (Lkr. 27/173).
ļ _ 2si.
5' _ 9 g l
"_
Вда.
„
,.. .
_. _ ,
VT
darba hk. (Кг. lik. кор. XI. sej. 2. d.,
1913. g. izd.).
105. — 325.
198. — 325.
Dzelzcclu lik. (Lkr. 27/127, 32/106).
07 _ 342 343
l 5 0 . __ 343.
„
..
_
я
Pag. noteik. un tanfs precu parvad. pa Latvijas
dzelzceļiem.
1. d.:
14. - 180, 181.
19. — 180.
43. - 180, 181.
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1923. g._ 10. sept. tarifs eksportpreču pārvadašanai pa valsts
dzelzceļiem (V. V. 23/208).
5. — 544.
Tas pats no 1928. g. 8. marta (V. V.
28/63).
8. — 344.

Lik. par Rlgas-Valkas un citu
valsts
dzelzceļu
llniju
korroborēšanu.
(Lkr. 32/66) — 691.
Noteikumi par
firmu. (Lkr. 35/236.)
I. — 507, 756.
2., — 756.
5. — 736, 739.
4. — 756.
10. — 756.
II. — 736.
1932. g. 13. jūn. noteik. par apķīlātas mantas
glabāšanas atlīdzību (V. V. 32/133).
5. — 321, 322.
6. — 322.
12. — 525.
Rīgas
hipoteku biedrības statuti.
58. — 688.
66. — 688.
85. — 640.
86. — 688.
88. — 641.

89. — 640, 688.
1911. g. 29. maija lik. par zemes
ierīcību (Кг. lik. кор. X. sēj. III. d.).
18. — 624.
1924. g. 2. okt. notcik. par zemes
ierīcībn (Lkr. 157) — 444, 445, 446.
4. — 624.

5. — 445.
49. — 752, 753.

Lik. par tautas
izglītību (Lkr. 54/200).
178. p. piez. — 348.
1922. g. 17. maija Iik. par
izgudrojumu, modelu un preču nozīmju aizsardzības apliecību un
patentu izdošanas kārtības noteikumu grozīšanu (Lkr. 100) — 274.
1924. g. 16. jūū. lik. par telpu
Iri (Lkr. 91).
1. p. „e" pkts — 299.

24. — 375, 376.

27. — 389, 390, 483, 4S4.
32. p. 1. p. — 164.
8. p. — 36, 57.
10. p. — 298, 299.
32. p. 2. piez. — 36, 37.
54. — 225, 226, 515, 371.
37. — 226, 299, 300, 371.
38. — 226, 714.

39. — 9, 572, 390.
1934. g. 7. sept. pārgroz. lik. par

telpu

īri. (Lkr. 231). — 299, 300.
Noteik. par
jūrniekiem (Lkr. 28/212, 30/94).
59. — 145.
1935. g. 50._ dec. lik. par Latv.
tirdzn. nn rūpn.
kameru. (Lkr. 217.)
55. — 725.
1919. g. 11. febr. noteik. par
kara stāvokli. (Lkr. 49.)
17. p. „a" pkts — 151.
Noteik. par negodīgas
konkurences
apkarošanu.
(Lkr.
27/174.)
1. — 273.
14. un sek. — 273, 274.
Vācu 1909. g. 7. jūn. lik. par negodlgo
konkurenci — 276.
Dzelzceļu starptautiska
konvencija
preču
pārvadāšanai.
(Lkr. 26/74.)
29. — 123.
51. p. 1. § — 125.
51. p. 4. § — 125.
52. — 125.
35. — 123.
56. — 123.
1919. g. 5. sepl noteik. par
kooperātīvām sabiedr. un viņu savienlbām. (Lkr. 126) — 677, 678,
749, 750, 751.
8. — 675.
20. — 117.
21. — 750.
49. — 117, 589.
1928. g. 12. apr. noteik. par
kooperātīvu sabiedrību un to savienību likvidāciju pēc slēgšanas ar
tiesas lēmumu (Lkr. 77) — 98.
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1934. g. 29. maija noteik. par
kooperātivo sabicdrību un viņu savienlbu darbības ierobežošanu izņēmunm stāvokļa laikā. (Lkr. 146)
— 268, 269, 270, 271, 272.
2. — 131.
31. — 272.
. 34. — 272.
Lik. par nekustamu īpašumu
korroborēšanu sakarā ar agrār. ref.
lik. (Lkr. 25/41).
5. — 445.
Lik. par Latvijas
kreditbanku. (Lkr. 35/58.)
9. p. piez. — 685.
16. — 19. — 278.
18. — 278, 279, 592, 593, 686.
19. — 278, 279, 592.
22. — 24. — 278.
23. — 592.
24. — 278, 592, 593.
26. — 28. — 278.

27. — 278, 279.
29. — 278, 279.
Kreditnol. (1887. un 1893. g. izd.)
X. sad. 68. p. picz. — 516.
XI. sad. 2. p. — 516.
Kreditnol. (1935. g. izd.).
28. — 516, 517.
29. — 517.
273. — 275. — 317.
297. — 463. — 317.
297. — 317.
301. — 517, 518.
505. — 317.
309. — 318.
314516.
515. - 516.
516. - 516.
524. — 517.
527. — 552. — 517.
341. — 516.
55. -- 564, !596.
94. -- 115.
148. — 457.
216. — 221. — 364.
421. — 457.
467. — 475. — 115.
789. — 437.
790. — 43".
1914. g. izd :
427. - 114, 115.
4S~>.
954.
955.
485, 4Я6.

1921 g. 15. janv. noteik. par
kugn hipotēkām un jūfas prasībām
(Lkr. 25/7).
7. - 665.
18. — 664, 665.
Lik. par
kuga hipotēkām nn jūvas prasībāra.
(Lkr. 28/126.)
7. — 664.
9. — 664.
55. - 664, 665.
56. - 664.
57. — 665, 666.
58. — 664.
59. — 664.
62. - 664.
63. — 664.
64. — 664.
72. — 664.
91. — 664.

Lik. par
kuģu pirkšanu un pārdošanu. (Lkr.
31/85.)
5. - 664.
Lik. par
laulibu. (Lkr. 21/39.)
44. — 314.
45. - 7, 689.
49. — 58, 651, 652.
56. — 391, 592, 395.
60. — 157, 593, 394, 652, 653, 689,
721.
76. — 689.

Tirdzniecības un kuģnieclbas
līgums starp Latviju un Lielbritaniju. (Lkr. 25/95.)
22. — 34, 275.
Līgums starp Latv. Republ. un Vācijas valsti saimn. attiecību nokārtošanai. (Lkr. 26/155.)
1. p. 1. § - 54.
7. $ - 34.
1920. g. 18. marta lik. par vienīgo
maksāšanas lldzekli — 289.
1921. g. 14. jūn. papild. un pārgroz. 1920. g. 18. marta lik. par
vienīgo
maksāšanas līdzekli (Lkr. 116). —
156, 693.
2. — 154.
1920. g. 2. sept. lik. par
mieru ar Krieviju. (Lkr. 204.)
10. — 691.
16. — 692.
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Muitas lik. (Kr. lik. кор. VI. sēj.)
158. — 478.
1045. — 114, 115.
1054. — 115, 116.
1060. — 545.
1065. — 114.
1106. — 545.
1159. — 114, 115.
Noteik. par
naudu. (Lkr. 22/146.)
1. — 508.
10. — 566, 508.
10. p. 1. piez. — 445, 508, 509, 510,
511, 512.
1914. g. 4. okt. noieik. par likum.
novērtējumu
nodevu ņemšanai bezatlldzibas pārejas gadījum. — 559.
2. - 559, 589.
Nodevu nolik. (Kr. lik. кор. V. sēj.).
201. — 588.
202. — 671.
205. - 145.
215. - 557, 358, 515, 671, 672.
214. — 588.
226. — 145, 144, 588.
245. — 513, 514.
258. — 589.
264. — 5S9.
Lik. par alsavin.
nodevur (Lkr. 54/288.)
5. — 515, 514, 5S7.
4. - 6. — 177, 541, 669, 670.
5. — 177, 669. 670.
6. - 669.

9. - 745.
10. - 745.
16. — 541.
19. — 669, 670.
31. — 559, 541.
Nodokļu nolik. (1928. g. izd.).
46. — 501.
47. — 301.
57. — 725.
108. - 266.
117. — 725.
118. - 266, 724.
119. - 266, 724.
138. - 725.

159. - 725.
14". - 725.
1. piel. 1. p. — 634.
1928. g. 2. jūn. lik. par
nodokļu un neapstrīdamu naudas
summu pird/īšanu (Lkr. 119).
1. - 545.

Instrukcija valsts
nodokļu piedzinējicm. (V. V. 52/217.)
9. — 654.
1933. g. 12. apr. lik. par īpašumu
iegūšanu uz
noilguma pamata Latgalē. (Lkr. 88)
-

622.

Pagaidu noteik. un paraugi miertiesnešiem u. t. t.
notar. nolik. piemērošanai. (Lkr.
1867. g. Nr. 91-802.)
19. - 746.
Notār. nolik.
11. - 234.
12. — 234.
62. - 257, 258.
66. — 574, 548.
73. — 746, 747.
74. _ 746, 747, 748.
167. — 673.

168. — 675.
177. - 675.
181. - 675.
201. — 205. — 297.
201. - 295, 296.
202. — 295.
205. — 295.
235. — 276. — 339.
316. — 107, 359, 562, 642, 643, 752,
755, 754.
317. — 52, 562, 696, 697, 752, 753.
521. — 287, 557, 558, 642, 753.
522. — 753.
332 — 534.
340. — 107, 120, 358, 359, 360.
541. - 359, 360, 673, 674.
548. - 561.
549. - 560, 561.
550. — 361.

551. - 355. - 558.
552. — 120.
556. — 120.
557. — 120, 122, 175.
560. — 565. — 119, 121.
560. - 119, 120, 122, 175.
561. - 119.
565. — 175, 176.
564. - 119, 120, 121, 122.
565. — 170, 561.
569. - 119, 120, 121.
369. p. 2. pkta pielik. — 119.
1954. g. 12. sepl. papild.
notār. nolik. 201. pantā (Lkr. 240).—
295, 296, 297.
Pagasttiesu lik. (1924. g. izd.).
11. — 228.
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18. (16.) — 228.
19. (17.) — 228.
33. (43.) - 227.
34. (44.) — 228.
35. (45.) — 227.
37. (47.) - 228.
73. (242.) — 107. (275.) — 228.
Lik. par
pag. pa.švaldību (Lkr. 22/119).
13. „a" pkts — 228.
52. - 63. - 227.
52. — 227.
58. - 227.
59. — 227.
Likums par
pensijām — 280.
Lik. par darbiem un
piegādēm valsts vajadzībām (Lkr.
27/44).
91. — 684.
93. — 684.
94. _ 6S4.

1951. g. 16. marta
pilsētu pašvald. darbinieku dienesta
lik. (Lkr. 54).
34. — 113.
1928. g. 22. marta
pilsetu zemju lik. (Lkr. 52).
9. — 185.
10. — 1S3.
10. p. 1. piez. - 182, 183.
1920. i>-. likumi par
pilsētas tieslbu pieškir.šanu Alīīksncs miosiam
(Lkr. pap. 26),
Krustpils micstam (Lkr. 71), Rīgas
jūrmalas miestiem (Lkr. pap. 40),
Rūjienas raiestam (Lkr. рар. 24),
Smiltenes miestam (Lkr. pap. 25)
un Valkas priekšpilsētām (Lkr.
252) — 379, 380.
Lik. par
pjlsētu tiesību piešķiršanu 16 miestiem (Lkr. 2S/59) — 379, 3S0, 581,
382, 383, 584, 385, 386.
1. — 379, 380, 383.
2. — 584.
5. — 384.
3. p. piez. — 584.
4. — 384.
5. — 584.
1927. g. 1. marta Hk. par vārdu
un uzvānhi

rakstībo dokumentos (Lkr. 31) —
74>, 738, 759. 740.

1922. g. 24. okt. noteik. par
Rīgas pilsetas adm. robežam (Lkr.
216) - 380.
1924. g. 20. febr. lik. par
Rīgas pils. adm. robežām (Lkr. 28)
— 580.
Rūpnicc. nolik. (Кг. Нк. кор. XI. sūj.
2. d.).
124. - 146. - 274.
151. - 275.
158. - 275, 274, 275, 276.
159. — 277.
142. — 277.
Lik. par
slimo kasēm un to savienību pārvalžu darbibu izņēmuma stāvokļa
laikcā (Lkr. 54/204).
5. — 281, 282, 682.
Sodu lik.
25. - 596.
47. — 596.
49. — 595.
52. — 595.
415. — 240.
424. — 240.
544. - 4S6.
552. - 595.
565. - 92.
568. — 564.
607.1 — 85.
656. - 661. - 562.
658. — 362, 363.
662. — 562, 363.
1903. g.
Sodu lik.
149. - 362.
150. - 362.
231. - 543.
236. - 564.
Tiesu iekārta.
5. (5.) - 355, 545.
10. — 757.
27. (45.1) - 47.
172. (249.a) - 252.
174. (250.) — 232, 487.
208. (282.) - 485.
255. (552) — 257.
2S0.4 - 595, 396, 397.
280." — 397.
280.5S — 397.
331. (406.i) - 347. (406.16) 233, 234.
351. (406.1) - 252.
555. (406.B) — 252.

232,
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338. (406.7) - 232, 233.
340. (406е) — 231.

341. (406.10)
543. (406.12)
344. (406.13)
487.
545. (406.»)
546. (406.")
V. pielik.
6. — 59.
12. - 59.
14. - 39.

— 251.
— 234.
— 251, 2>2, 235, 244,
- 252.
— 252.

Tirdzn. nol. (Кг. lik. кор. XI. sēi.
2. d.).
240. — 172.
467. р . pielik. 10. р. — 500.
21. р. 502.
Tirdzn. proc. nol. (Кг. lik. кор. XI.
sēj. 2. d.).
386. — 263, 264, 265, 266. 267, 503,
504.
390. — 156.
479. - 735.
482. - 755.
544. — 256.
545. - 734, 735.
_ 1916. g. 5. jūl. lik. par
tirdzn. un rūpn. uzņēmumu pāreju
uz līguma pamala.
1. — 138.
2. - 138.
6. — 138.
10. — 138.
12. - 157, 138, 139.
14. - 137.
Noteikumi par
tirdzn. reg'istru (Lkr. 34/145).
49. - 54. — 738.
51. — 736, 758, 759, 740.
54. — 738.
1934. e, 14. iūl. instrukcija pie šā
lik. (V. V. 156).
9. — 738, 739, 740.
Lik. par
Valdības Vēstnesi (Lkr. 25/186).
2. — 141.
1954. g. 8. jūn. lik. par
valsts civlliestāžu un pašvaldību
darbinieku
atlaišanu
izņēmuma
stāvokja laikā (Lkr. 159). - 131.
1932. g. 1S. febr. noteik. par
valsts valodu (Lkr. 54).
7. — 737, 738, 739.

1935. g. 5. janv. lik. par
valsts valodu (Lkr. 1) — 740.
Vekseļu lik.
1903. g. izd.:
2. — 580.
1925. g. izri.:
3. (5.) — 5. (5.) - 304.
3. (5.) - 69, 70, 505.
3. (3.) p . 1. piez. — 305.
5. (3.) p. 2. piez. — 69, 285, 284,
504. 305.
3. (5.) p. 3. piez. — 68, 69, 70, 71.
9. (9.) - 11. (11.) — 504.
9. (9.) — 175.
13. (13.) — 304, 582.
14. (14.) — 173, 504, 305.
16. (16.) — 582.
25. (25.) — 329, 440, 488..
24. (24.) — 582, 583.
25. (25.) — 528, 529.
26. (26.) - 528, 529.
27. (27.) — 50. (50.) -^ 750.
28. (28.) — 440.
30. (30.) — 55, 235, 236.
31. (31.) — 5S0, 581.
32. (32. - 437.
55. (53.) — 70, 71. 72, 582, 583.
39. (40.) — 436. 437, 438.
46. (47.) — 438, 609.
48. (49.) — 70.
51. (52.) — 44, 438, 609.
52. (53.) — 440.
53. (54.) - 439.
54. (55.) - 70.
58. (59.) — 54, 55.
63. (64.) — 69.
68. (69.) — 529.
71. (72.) — 69, 70.
72. (73.) — 458, 439, 440.
75. (76.) — 434, 439, 440.
77. (78.) - 505, 506.
77. (78.) - 80. (81.) — 436, 437,
505.
78. (79.) — 505.
80. (81.) - 505, 506.
84. (86.) — 69, 70, 581.
86. (88.) — 69.
89. (91.) — 581.
92. (94.) - 581.
115. (115.) — 117. (119.) — 607.
114. (116.) — 604.
Instrukcija par
vekseļu protestēšanu (V. V. 24/218).
3. — 173.
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Vacu
Vekseļu lik.
42. — 68.
1925. g. 10. marta lik. par iznlcināto icrakstu atjaimošanu Latgales notār. archlva
zemes grāmatu reģistros (Lkr. 42).
20. - 258.
22. — 257.
23. - 258.
Kurzemes
Zemn. lik.
62. - 369.
132. — 538.
133. — 557, 538.
140. — 704.
151. - 538, 539.
Vidzemes
Zemn. lik.
945. — 381.
946. — 581.
994. — 382.
1006. — 1008. — 382.
1007. — 29, 50.
1024. - 523.
Rīk. par

zimognod.
1. p. 5. pkts — 585.
5. — 553, 442.
4. — 108, 553.
5. — 66, 551.
12. — 108.
13. — 106.
1. pkts — 107.
4. pkts — 350, 351, 352, 668.
14. p. 7. pkts — 551.
8. pkts — 350.
16. p. 1. pkts — 108.
2. pkts — 108.
17. p. 9. pkts — 108.

25. — 105, 106.
29. - 105.
1. pkts — 105.
36. — 108, 352, 441, 604.
57. — 108, 350, 352, 441, 604.
39. p. 1. pkts — 741, 742.
42. — 350, 551, 668, 742, 743.
43. p. 1. pkts — 106.
7. pkts — 106, 107.
44. p. - 66, 67,
1. pkts — 305.
6. pkts — 67.
46. p. 81. pkts — 108.
58. — 584, 585.
63. - 305.
67. — 108, 109, 584, 585.
4. pkts — 109.
71 — 585, 586.
89. un sck. — 70.
90. — 67, 109, 745, 744.
92. — 442.
96. — 108.
100. — 353, 554, 355, 556, 441, 442.
104. — 109.
105. p. piez. — 744.
107. — 556.
108. — 442.
110. - 109, 110, 111, 112.
111. - 110, 111, 112.
Krievu lik. par
zīmognod.
lev. VII. — 742.
15. p. 18. p. - 351.
18. p. 4. „b" pkts — 351.
90. — 584.
129. — 742.
185. — 353.
186. — 355, 354.
Instrukcija pie šā lik.
46. — 584.
47. - 584.

XIII. sejums.

Spriedumu rādītājs
pēc lietu iiosaukumicm.
1956. g.
Lietas
№

Apv. sap. Nr. 2
„
„ № . 13
„
„ Nr. 19
„ Nr. 28
„ Nr. 41
С К. D. kopsēdes Nr. 24
645
885

1121
1208
1379
1523
1535
1982 Āboliņa — Treiju
1904 Aleksandrova m. m. —
Bailmovas kr.-aizd. sab.
konkursa masu
1549 AroloviČa — Rīgas mājkalpotāju slimo kasi
639 Auders — Auderu un с
1599 Auziņa — Rlgas pilsetas
pašvaldību
1174 Balinska — a. s. „Latviešu akciju banka"
937 Bankovskis — Kāposts..
789 Baraviks un с — Gaudzis
1203 Bauskas Latviešu
kr.aizd. kases — Ozoliņš UD
Auniņicm
1110 Bcbra — s-bu „Autotrams"
1629 Bergs m. m. — Berguu.c.
1867 Bērziņa — Blankenšteinu
un с
678 Biciņa — Pommeri . . . .
1791 Bīriņa — Zemkop. min.
496 Bisenieka — Paukuls un
Finanču min
II Bistcru 1
1261 Bitīles — Kuču
1533 Blēzos ]
1415 f.: „Felix Bloch Erben"—
Latvijas Nacionfdo teātri

Lpp.

556
122
112
363
234
360
150
6

6
5
38
157
97
329
295
63
61
115
224
43
147
173
45
212
300
52
249
22
588
81
176
35

Liefas
№

1887 Bogdanovs — Bērziņiem
7 Brieža - „Zelta_ Lats"..
С. К D. кор. 50 Brugans —
Siliņa m. m
1176 Budzinskis m. m. — Gibovska m. m
С. К. D. кор. 57 Bušu — Rīgas
Rūpnieku savst. kred. b-u
1921 Černenko — Joršu
738 Dakera m. m. — Dakera
m. m. un с
1631 Dambja — Rusuli
1674 Dančs — Priedlti
1015 Danenberga — „Industrie
texlile alsasienne Arthur
Battegav' 1393 Daudzvārds — Lēpclis..
1908 Daugavpils pilsētas pašv.
— Ščetkovski
1963 Daugavpils vecticlbnieku
draudzcs — Destjatņikovu un с
1443 Decontcra — Levitinu ..
1332 Deģis — Deģi
834 Drcimanis —Dreimaijiem
966 Drešmaņa 1
818 Dumpe — savst. krcditb.„Izstāde" un с
2049 Dunkels — Vispār. apdr.
sab-bu nelaimcs gadījumos
'...
1804 Dzelmaņa — a. s. „Latvijas Kreditbanka"
Dzelzcclu
virsA'. — Kārk835
liņu un Lauciņu
_•.
434 Dzelzceļu virsv. — Kuli
un Klimovu
1139 Dzirnieka un с 1
1764 Eglīša — Gābcli
1715 Eglīša — Latvijas banku
1675 Eichvalda — Latvijas slimo kasu эал'-Ьи
714 Endrupa — Planicas pagasta pa.švaldibu

Lpp.

256
590
210
151
374
238
159
106
260
179
74
352
293
170
4
88
171
161
280
279
153
156
252
226
236
291
161

—
Lietas
I*

797 —
Lielas

Lpp.

1536 Feīdmaņa — а. s. „Daugava"
262
663 Feldmaņa— Vēžnieku..
65
1416 Foldhūna — švalbu ..
52
913 Finanču min.— Joniņu 218, 364
1668 Finanču min. Muitas dep.
— Kanaviņu
116
1506 Finanču min. Nodokļu
dep. — Čulkovu
92
777 Finkdšteins — Finkelšteinu
57
959 Francmaņa — Dobeles
luterāņu drandzi
309
1497 Freijs — Freiju
98
1162 Freimaņa — Kaplanu un
1756 a. s. „Valters U n Rapa".. 373
958 Frickopa — Skaupenicku 214
Frīdemaņa — Krimnnu
272
1071 piensatmiiiekii s-bu
С. К Frīdmaņa — Baltseru .. 431
. D. kops. Galpeinm —
1171 Zilberu
Ю6
С. К. Giršovičs — Cukerinani 215
2219 D. kops. 58 Colta 1
267
1101 Golta nek. Ipaš. pārdoš. 1. 518
1495 GorbaČova — Gilbi —
18
519 Griczcs — Griezi
82
Grinbcrga — Hhiconbergs
704 un Rciclienau
73
1672 Grīviņa — Apiija ra. m. 50
752 Grosa — a. s. „Daugava" 162
1503 Gulbis nek. īpaš. pārd. 1. 59
94
1019 Gundera — Popljanski..
Hancocka un Kk'inmiche276, 277
С. К. la — Taubinu
D.
kops.
19
Hazanu
1...
655 TTolcmaņa — a. s. ,.Latvi- 144
51
1544 jas l.oids"
Jankovska
—
Rui.iģi
24
1872
Jansons
—
Jansonu..
594,
398
1869
Jansona — Jansona m. m. 290
1638 Janzens — Milloriem un
Sunītis
92
1595 Jaimzema — Rīgas Centrālo kopējo slirao kasi.. 2S2
524 JonaMs — Eriņu un c... 146
1874 Kadika 1
508
816 Kaktiņa — Tautas Iabmiii
65
С. К klājības
D. kops. 26 Kalitas —
254
1214 Gajevski un с
a. s. „Kalkums" nck. īpaš.
61
1516 pārdoš. 1
Eabaiņa — Kalniņu —
83

1427 Kapnieks — Beitinan.i щ
m
775 Kāpostiņa — Koknc i
kr.-aizd. s-bu
C. K. D. kops. 41 a. s. „Kaj)M
un Со*' — Ārlietu min...
1020 Kellima maksātnespēj.i-. I
1286 Kiģcla 1
1112 Ķikstes un с — Ozolu..
499 Kiviada — Zcidmani....
1438 Kļaviņa — Klaviņu —
C. K. D. kops. 37 Kleina m. in.
— II. Liepājas savstarp.

kreditb-u

1515 Klcinberga — Širu
1597 Kliesmeta — Ansons
1180 Klota — a. s. „Rīgas tirgotāju banka" un с
156 Krāmera 1
1076 Krāslavas pils. valdes —
Danicli
1077 Krasta m. m. — Krastu..
1588 Krastiņa 1

1608 Krauzes — Neivaldu—
706 Kroģa mant. 1
1886 Kūknma m. m. — Latvijas valsti
1494 Kurpnieks — Kurpnieku
uu Sineli
1531 Kuzniči'iikovs — Bakšs..
C. K. D. kops. 14 Laborie un
с 1
1165 Laborie im с 1
484 Lāča — Matisu
1925 Lāča — Matisu
1254 Lācis — Lāci
735 Laimiņč — Skadiņ.š
927 Lapiņa — šķibustu ••••
1650 Lapsas — Finanču min.
Jūinicclbas dep
C. K. D. kops. 28 Lalvijas akciju bankas — Finanču
min. Jūrnjecības dcp

1675 maksStnesp.

!•
| II
-■
i
91

I I
•'!
441
51^
363
177
109

56
143
250
Ю1
166
25:
258
245
259
8
19
17
302
102

I. Latvijas

apdro.š. п. Transporta a.
s. likvidācijas komisijas
— Oļukalnu un Kārkliņu 425
1124 Latvijas bankas — Opeškinu
428
1231 Latvijas bankas — Rozīti 132

(265 Latvijas
mazsaimnieku
savstarp. apdroš. s-bas
Iikvidācijas konusijas —
Paliepiem
[91

1

798 —
Lielas

Lietas
Ni

Lpp.

548 Latv. sociāldēm. partijas
аг blakus uzņēmumiem
likvid. komisijas — Latvijas
kreditkooperātīvu
s-bu un Latvijas grāmatrūpniecības
darbinieku
kr.-aizd. s-bu
1141 Laudams — Zasu ..
606 Leinerts un с — Abolts
unAbolta m. m
785 Lēvina
— Dzelzceļu
virsv
1995 Lcvitanusa — šnikvaldiem
С. К. D. kops. 62 k. s. ,$• Levitas un Со" zem administr. — Kochu
1119 Levitasa — Renbergiem..
С. К. D. kops. 51 Liekmaņa 1.
831 Lielā nek. Ipaš. pārdoš. 1.
1353 Lomaņa — Zeebergicm..
2075 Lupšāna — a. s. „Buffalo"

1572 Lusītis 1
926 Lūša — a. s. „Cli. Jūrgenson - Otto Švarc"
1047 Majora nek. īpaš. pārd. 1.
С. К. D. kops. 60 Malinina —
a. s. „Singer Sevving Machinc Сотр."
1944 Mankosu — Jansous —
С. К , D. kop.s. 42 Melgaila 1.
1686 Millas — Oldbergiem
1264 Mirk.šs — leviņu
650 Mizas — Seces piensaim-

nieku s-bu

1917 Motnieb — Cakulu . . . .
779 Mozebacha — Dzelzceļu
virsv
1273 Mucenieka — Mucenieku
un Melderi
477 Murnieks — Arcimovieu
С. К . D. kops. 13 Naļunova
— Kirjanovu
1169 Neulandu — Osokinu ..
756 „Norddeutsche
Kreditbank" — Gutcraani —
1276 Okseles un apkārtnes vācu lauksaimnicclb. b-bas
— Iršiku
1090 Olsena — Baiimaais —
1116 Oša - Lācj
1303 Ozola 1
810 Ozola nek. īpa.š. pārd. 1.
896 Ozoliņš — Birmai,ia ra.m.

142
445
13
181
139
434
42
561
168
145
261

96
45
170
104
163
251
213
304

64
294
123
286
56
82
341
71
26
50
152
358
317
239

Lpp'.

1849. B-bas „Pašpalīdzība" —
Liepājas Rom.-katoļu baznlcu
378
1207 Pavloviča — Daškovu .. 45
1616 Pinnis — Začests un Pinni
76
1556 Plaudis 1
53
1050 Plūmes nek. īpaš. pārd.l. 318
696 Podiņa maksālnespējas 1. 136
991 „Brāļi Popovi" — Sprukstu un Rīgas amatnieku
kr.-aizd. s-bu
151, 159
1626 Priekuļu
picnsaimnieku
s-bas — Purviņu
117
1554 Prīlaps — Kampe
183
1401 Pūpēža — Melnbārdis .. 45
1140 Purgaļa mant. 1
538
1605 Ramaņa — „Muitas Artelis"
130
1444 Reinholca — Zīverts
84
21 Rešala - S.P.R.S. tirdzn.
priekšstāvniecibu
89
711 Rīgas amatnieku kr.-aizd.
s-bas — Veitiņu u. с
77
1555 Rīgas namnieku, amatirie■ku un tirgolāju kr. aizd.
s-bas — Sniķeri
40
1456 Rlgas pilsētas — Joginu
19
710 Rlgas Rom.-katoļu archiblskapa kūrijas — Rāciem
35
S15 Rozlts — Kenigsteters ..
9
1217 Rūjienas kr.-aizd. s-bas
Taubi
118
644 Salpinu — Salpinu un
Bergraaņiem
62
554 Sāpes nek. īpaš. pārd. 1. 60
151
953 Sebris — Jaunzcins
Segliņš — Grikovska m.
1206 m.
156
Sējas — „Enkurnieku Ar1704 teli"
174
Seliga un с — Daugav1498 pils pašvaldību
124
Silenieka — Tukuma vie1244 sīgās b-bas kr.-aizd. kasi 55
Sims — Aleksandra brīv1215 prālfgo ugunsdzes. b-bu 62
Siščikovas — Krišjāna
1128 т . т
249
1559 Slipiņš — Tontegodi
78
1599 Strautnieks — Zaķi-Zakēnu un с
10
1055 Sunaiša nek. īpaš. pārdoš. 1
248

— 799 —
Lietas
Ni

Lpp.

1098 šerska — I. apdrošināš.
155
s-bu
1054 Šics — šicu
45
494 šikera — Lāci
22
1440 Šillera цп с— Suldus kooperūtlvu „Neatkarība".. 85
1484 šķcrbels — u. s. „Ķieģelis" 91
1525 šlaga — Estermani im
Bliochu
80
656 a. s. „А. Ы. Šmidts" —
a. s. „Kurzemes kuģnieclba"
172
989 a. s. „C. G. Schon" —
Cimmermaniem un с
127
1595 Špajcra
—
atsevišķo
tirdzn. un rūpn. uzņēmumu
darbinieku
slimo
kasi
27
1601 štāla — Mucenieks
104
1550 šteinu — Bergs
49
1591 Štelmachera — Kavamin.
armijas ekonomisko vcikalu
41
167S Šulca — Kuršinski
515
1S21 „švt'derski Nachfolger"—
Zalkindu
551
1822 Takša — Rigas pilsētu_525,527
627 Tauriua nek. .Ipaš. pardoš. 1
58
11
501 Tīde — Struts un Grons
760 Tobis — Treimani
44
958 B-bas
„Tora
Vdcrech
Erec" — Dolgopoļskis
57
1916 Toše — Pilaju
291

Lictas
J*

1519
1708
1224
1912
699
562

886
1657
651
1584
1604
1671
1870
31
657
1782
754
660
1510
516
С. К.
1454
1827
9S6

Lpp.

Tribižs 1
Univera — Kilovski . . . .
Vagaļa — Cāllti un с ..
Vcgera — Katcevu
Veinbacha — Gulbis . . . .
a. s. „Veishūns" — Rīgas
tirgotāju bankas a. s. un
Baltijas cellulozas fabrikas a. s
Velvera — Velveri
Vīksnes nek. Ipaš. pārdoš. 1
Vlksniņa — Grinfeldu
un с
Vilsona — Bergicm
Vītoliņa — „Muitas artelis"
Vizbuļu 1
Vorouoviča — Ošri
a. s. „Vulkāns" un с zīmogsoda' 1
Vutmaņa — Brunneri ..
Zaidiņa — Kalniņa m. ra.
Zandbcrgu — Kūns m.m.
un с
Zandcrbeka — Purmali..
Zeibota — Stellcru
Zemkoplbas min.— Egllti
D. kops. 48 Zibiņa 1. ..
Zibina 1
Zumcnla — a. s. „Pirmais
privātais lombards" . . . .
Zundcs — Aizputes apriņka valdi

85
245
17
508
79

72
4
315
99
79
131
107
308
67
129
405
93
27
299
57
66
108
429
158

1937. g.
Apvien. sap.
„
,,
„
„
n
„
и
„
„
„
,,
4
54
!97
315
III

spr.
„
n
„
„
„
„
„
„
„
»
„■

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

i
518
5
386
4
681
8
326
11
597
12
512
14
412
20
421
21
740
22
495
25 ....486,487
50
670
595
514
594
568

555
722

521
594
С. К. D. kops. 17 Abcļa im с
— Latvijas Kreditbankas
a. s

654 Abolinš — Briedītis un
Stokmanu
S59 a. s. „Agronoms" — Rūtenis
1076 Akmentiņa — Siliņu
С. К. D. kops. 26 Albiiia Liepiņu
729 Aldermauis - Eltermanis
Zēbergu un с
50 Alksnis — Vidzemes savstarp. kreditb-bu
536 Ančevska — Ančcvski un
Šteinfels

686

698
614
717
405
598
556
598

—
Lietas
Л6

800

Lpp,

142 Apsltis — Vispār. apdroš.
s-bu nelaimes gadījumos 347
665 Arāja — Lablaiku
632
1102 Arms — Livšics un с .. 706
543 Aronsona un Gurcviča —
Druli
619
382 Artemjcva — Ribcli . . . . 498
234 Aspera mant. ]
567
3S0 „Autoriņķis" — Ašraani. 583
407 „Autotechnika,
Silvanskijs, un Keiso" 1
560
9-37 Baloža — Rīgas centrūlo
kopējo slimo kasi
665
422 Bārupa - Milvioki
565
1170 Bauskas
lauksaimnieku
kr.-aizd. s-bas 1
754
89 Bckmaņu 1
340
44S Bekmaņa — Lapiņu —
4S2
547 Bergs — Borgu
522
470 Bērmaņa 1
417
88 Berzs — Lampām
570
807 Bērziņu 1
745
702 Bērzkalna — Velps . . . . 705
418 Birkmaņa —- Strazdiņu . . 536
220 Bīrmaija — Bīrmaņu —
475
205 Bļodnieks nek. īpaš. pārdoš. 1
595
472 Brakmaņu 1
587
535 Branta — ..Sovtorgi'lot".. 557
S66 Brants — Puiiiui
706
1059 Braunfeld ]
645,687
410 Breņķa maksātnespejas 1. 519
559 Briškas — a. s. „Rīgas
vilnas manufaktfira" . . . . 309
555 Briģa — a. s. „Ch. Jiirgenson - Otto švarc"
497
280 Brigena — Liepājas pilsētas pa.švaldību
562
417 Bruņenieka — Bruņenieku
604
С. К. D. kops. 21 Burvja un
с 1
651
95 Butiņu — Paškovski
388
719 Caunes 1
672
305 Caimīša — Rīgas ccntrālo slimo kasi
422
750 Cirīša — Kanteru
559
59 Cīrula — N. V. Bloembollenkvrekerij u. Handrl
Schoo п. Со
335
292 Čcrniševa — Muškatn
353
469 Čura — a. S. „Daugava" 579
441 Čuruma — Valsts Elektrotecbnisko l'abriku —
573
758 Dambergs 1
721

Lietas
Ni

Lpp.

906 Daniela — Latvijas banku un с
313 a. s. „Delka" — Finanču
min. Nodokju dep
208 Doķis — Apse
120 Dubovska — Brokonu ..
456 a. s. „Rich. Dunce un
biodri" — Skuju
620 Dviņa — Beieru
114 Dzenes un Akselroda —
Latvijas Kreditbanku
209 Dzenis — Revizoriem ..
828 Elcera — Dannenbergu
un с
134 ElziņS - Biti
334 Epingers — Knopiņicm
212 Etingcra raant. 1
69 a. s. „Extrans" nek. Ipaš.
pārdaš. 1.
365 a. s. „Emils Falkcnhofs"
1.

56 Fārenhorsta — Fārenhorstu un с
raaksātne644 Finkelšteina
spejas 1
533 Fišers testāra. 1
451 Fomfera - „Rūd. Vītols"
1003 Fremberga — Valsts darbinieku Kreditbiedrība ..
80 Freimanis — „Iinanta" ..
117 Kreimaņa m. m. 1
438 Frīdlanda — a. s. „Fortuna"
700 Gabrana — Ločmclicm ..
722 Gagaina-Kagaiņa — Gagaini-Kagainis
85 Gailiša — Siļa m. m. un
Pluks
627 Garkavi im Tinjanovs 1.
375 Ģeides — Bērziņu
715 Gemsta 1
706 Grinberga
— Latvijas
banku
С. К. D. kops. 16 Grosa — a.
s. ,.Rlgas Unions"
С. К. D. kops. 3 Guroviča —
Krāmeru un Blūmentālu
— Finanču
1680 Hausmaņa
min
С. К. D. kops. 28 Heidemans
— Dzelzceļu virsvaldi • •
462 Heimeiinka — Noviku ..
509 Heuschampa un Gibsona
— a. s. ,.Jelgavas linumanufaktūra L. u. J. Iloff"

700
301
577
540
577
600
593
387
657
369
529
515
523
5S6

489
648
569
507
733
285
414
610
626
601
572
674
400
645
615
663
577
482
693
575
659

— "801 —
Lietas
Ni

Lpp.

405 Iliina — II Liepājas savstarp. kreditb-bu
979 Hureviča
—
Rujicnas
piensaimnieku s-bu
525 Iberšeft — IberŠeftu un
Satiksmes miu
1642 Igenbergs — igenbergu-.
81 The International Shipbuilding
uiul Engineering Со Ltd. — Einanču
min
427 Jakubovies 1
65 Jaukavs — Kristapsonu
un Kleinbergs
С. К. D. kops. 20 Jansona —
Veclaiceues pagasta pašvald
C. K. D. kops. 6 Jeftanoviča —
Norvaišs
999 Jelgavas pils. — Kuldīgas pils
C. K. D. kops. 24 Jeruraa —

Vecgulbenes

686
708
520
310

367
565

406
606
589
489

615

643 Langes — Langi

653

372
710

582 Kornejs — Tautas Iabkl.
fCovaļevsku

783
"VS^

Isi.iļic,
К i;i l i i . u
"ii

545

Kovalevski 446
I * 111 -111.-11 ■
.i
\ . Jiiil-

Dzelzceļu virsv
313
224 Kupcovs un с — Morozovicm un с
541

555

patērētāju

iniii

Lpp.

690 Krauze — Neivaldu . . . .
597, 631, 653
962 Kravecs 1
743
217 Krieviņš — Krieviņš u. с 400
646 Križanovska — „Autoriņķis"
546
802 Kroiču 1
724, 726
21 Kroma un Rabinoviča —

552 Kurciņš - - Jansonu un
Kurciņu
542 Kušķa — Kaķi
83 Kūvalda un Freidbergsl.
481 Ķuzcs — Glaudānu

b-bu
650
185 Jirgena — Jirgens
399
896 Jureviča — Barbejs
716
1009 Kagana 1
742
390 Kalniņa — Latvijas piensairaniecības centrālo savicnību
728
475 Kalniņa — Vispārējo apdroš. s-bn nelairaes gadljumos
667
347 Kāna maksātiicspējas 1... 504
178 Kārkliņu un с. пек. īpaš.
pārdoŠ. 1
514
376 Katceva — Eizonbergiem 545
372 JšēniņŠ — FiSeriem
304
913 Keiša — Keišu
623
663 Keslers — Krastiņu .. 601, 602
С. К. D. 22 Kiršbaums 1
644
240 Kļaviņu — Egrānu
624
C. K. D. kops. 33 KJaviņa —
Kaufmani
471
316 K|aviņa — Sverdlovu . . 288
182 „Kodak
Aktiengesellschaft" — Smimovu . . . . 581
256 „Kontinents" un с 1. . • 585

iiii

Lietas
Ns

613
V>J

965 Laple
Bučauskas
picnsairanieku s-bu . . . .
614 Lalgales
lauksaimnieku
kooperātlva — Tesscli im
Vizuli
545 Latvijas bankas — llazi
76 Latvijas bankas — Pavlovsku
908 Latvijas bankas — Vā-

ciešiem

717
616
554
297

720

575 Latvijas hipotēku bankas — Sūnu un с
666
504 Latvijas kreditbankas —
MilJneri un Michelsoniem 307
314 Latvijas kreditbunkas —
Žagaru un с
305
189 „Latvijas
Lloids"
—
Dreieru
502
351 Latv. pareizficīgo Kristus Pcstīīāja un Dievmātes patvēruma brāllbas 1
641, 688
809 Latvijas septltās dicnas
advenlistu draudžu savbas 1
671
281 Ļatvijas valsts — Pel.šu 684
718 Lazdiņa — Lazdiņš
652
406 Lazera nek. Ipaš. pārdoS. 1
563
v . . .
298 Lcgzdiņa — Knoppingu 484
299 Legzdiņa — Knoppingu 590
C. K. D. kops. 51 Lēvensoaa —

„Ejautzberger, СЬауег u.
Purkert"
4<)l
203 Levina — Artemjevu 543, r»r'i<
53 Lēvinsona maksātnespē
jas 1

34-i

802
Lietas
Upp.

269 sab. „B. Levitas un Со."
zem adm. — Reimani
373 Lībermaņa — Sapugo ..
165 a. s. „Liepājas eļ|as fabr.
agr. Kllera" — centr. sav.
,.Konznms" admin
С. К D. kops. 8 Liepas piensaimn. s-bas — Mūniieks
un с
41 a. s. „Livonija" — Dzelzceļu virsv
202 Lukasu un Trijeca 1
1725 Lūkins — Balodi
330 Lūkina — s-bu „Matišu
tautas nams"
537 Līīša — Krastiņš
855 Māliņš — Tirro un Kreičmanis
829 Mazrūpnieku un amatnieku кг.-aizd. s-bas—Dombrovski
152 Meizis un с — Birkānu
un с
526,
S4 .Millers — Bilchens
398 M'illera — Rubimi . . . . . .
392 Moižesa — Latvijas banku un Lībermani
Moller-Holsta — Dzelzceļu virsv
230 Moroza — Niko
586 Neimaņa — Dobeles pils.
pašv. un с
851 Orenberga un с 1... 599,
75 J. Ozola nck. Ipaš. pūrdoš. 1
60 Ozols — Gusevu
19 Ozols — 1 Lielsesavas кг.aizd. sab
607

308
649
169
260
421
909
288
725
1112
1006
262

433
544
455
370
343
636
442
530
546
720
678
559
398
499
569
544
550
470
647
415
570
313

Pasta ни telegrafa dcp-ta
— Budrevski
Paugas — Paugu un c...
Peetsona — „Vestdin" ..
Peipiņa — Spruģi
Pessisa — Rozīti un Glēzeri
Pētersons un Skareviča—
Grīns
Pilseps — Širons ии с ..
Pinnis — Pinni
Poplavska — Gorielovu
Prcde — Plakāns
II Prciļu kr.-aizd. sab.
maksātnespējas 1
Putniņa testām. 1

591
399
558
549
536
558
367
496
714
735
628

Lietas
№

219
584
113
596

Rašcs — Rāše
Rātnera — Jansonu . . . .
Rāvas — Grasmani
Reiuausa m. m. — Finanču min. Jūrniecības dep.
922 Rīgas hipotēku bicdrības
— Ansons un с
С. К D. kops. 4 Rīgas koku
zāģētavas „A. Broitmans"
a. s. 1
С. К. D. kops. 15 Rīgas mežu
un būvju a. s. — Zemkop. min
349 Rlgas namu īpašnieku
kr.-aizd. sab. — Stūri ..
924 Rīgas pilsētas — Latvijas banku
272 Rīgas pilsētas — Liepiņu
818 Rīgas pilsētas — Rennerts un с
i55 Rīgas tirgotāju savst.kreditb-bas likvidācijā —
Bērziņš
524 Robažs — Jansonu
825 Ronis — Biti un с
108 Rozenfelda — Fersters
un с
265 Rožkalnu 1.
1147 Rudzais — Rudzais m. m.
147 ■Salmiņš — Salmiņn un с
56 Sikatera — Dzelzceļu
virsv
111 Siliņa — Siliņu
303 Siliņa mant. 1
157 Sirasona — Balodi
353 Spale — Stūri
1087 Stāks — Lamsters
585 Stančika — a. s. „Merkur-'
,
530 Slaškus — Staškusu u. с
222 Stīgas — Puķlti
847 Stīrans — Stīranu un c.
502 p. s. „Stodolskas tīiku
tabrikas Vasilija Barišnikova dēli" — „Maskavas
Rūpniecības banku bij. S.
W. Junker"
1068 Strazdiņa — Strazdiņa ш.
m
408 Svempa — Zolmani 11. c.
92 Šanlcra — apdr. sab, „RIgas Unions"
660 šeļkovskis — Starineki •■
747 šēnfelds — Radžobu —

Lpp.

528
660
554
650
748
419
494
458
701
690
704
377
488
632
407
288
704
490
310
303
545
476
590
709
425
568
555
712

663
715
5r>(>
334

539
621

—

803

Lietas
Lpp.

453 ševelkovs — Berziņu—
130 šmīdeberga
— šmidebergs
935 Šlakāna — Liepiņiem ..
232 Šugala 1
521 Tauriņa 1
528 Tcichmaņa — Urbens ..
773 Teitclbauma 1
10 Tieliomirovs — Apsīts un
Semendjajevu
336 Tondrika — Biti
С. К. D. kops. 10 Troda I Madonas kredits-bu u. с
141 Tukuraa pilsētas valdes
- Ozolu
101 Udris — Vikmani un
Skribi
743 Upedana — kredits-bu
„Pašpalīdzība"
146 Valraieras b-bas kr.-aizd.
s-bas — Bērziņu un с ..
335 Vārhaftiga — „Ezras bbu"
73 Veinberga — Veinbergu
1154 Veiss — Veisu
С. К. D. kops. 27 Ventspils ev.
lut. baznīcas valdes —
Ventspils pils. pašvald.

574
472
637
638
555
522
634
400
609
470
553
408
676
555
349
320
695
375

Lielas
Ni

Lpp.

61 Ventspils pils. bankas
likv. komisijas — Ābramsonu
529
675 Verika — Raskačs u. с 569
905 k. s. „Vestdin-Diners un
biedri" — Lauku pašvaldību fondu
715
1062 I Vidzemes kredits-bas —
Bušu
751
267
\ īganta — Vīgantiem .. 524
564
596
198 Vika — Mīteri
Vīksners
—
Kacs
400
С. К , D. kops. 12 Vltiņa —
Korni ..._.
440
477 Zaidiņa
— Kalniņa m. m. 551
695 Zālītes — Dambergu .. 710
900 Zandberga — Latvijas
banku
750
985 Zēmaņa 1
744
951 Zemgals — Smalkiem .. 608
495 Zemgales kreditbiedr. —
Dzelzceļu virsv
566
609 Zemkop. min. — Afroimoviču
66S
374 Ziluža — Liepiņu
506
116 Zirups — Zlrups
406
97 Zoķis — Kunciņicm
528
944 Zundes — „Bekona Eksports"
718, 722, 722

XIII. seļums.

riedumu rādītājs
lietu numerācijas kārtībā.
1936. g.
Lietas
№

Lpp.

775
28
777
57
779
125
7S5
181
789
147
810
517
815
9
81b
65
818
161
851
168
855
155
854
88
885
6
886
4
896
259
915 218, 564
926
43
927
17
955
151
957
43
958
57
958
273
959
509
966
171
986
158
989
127
991 151, 159
1015
179
1019 276, 277
1020
256
1054
43
1047
170
1050
518
1055
248
431
1071
365
1076
1077
177
1090
50
1098
135
1101
18
1110
45
1112
47
1116
152
1119
42

Lietas

Щ

1121
1124
1128
1139
1140
1141
1162
1163
1168
1171
1174
1176
1180
1203
1206
1207
1208
1214
1215
1217
1224
1231
1234
1244
1261
1264
1265
1273
1276
1286
1505
1530
1352
1534
1356
1344
1349
1355
1355
1379
1391
1593
1395
1399

Lpp.

6
42S
249
252
558
445
575
258
541
215
224
151
441
173
156
45
5
61
62
118
17
132
8
55
81
304
128
2S6
26
67
558
49
4
183
53
24
63
145
40
38
41
74
27
10

Lietas

1401
1415
1416
1427
1436
1438
1440
1445
1444
1454
1484
1494
1495
.1497
1498
1503
1506
1510
1513
1516
1519
1525
1525
1533
1535
1536
1551
1559
1572
1584
1588
1595
1597
1599
1601
1604
1605
160S
1616
1626
1629
1630
1651
1658

Lpp.

45
34
32
23
19
30
85
170
84
108
91
101
82
98
124
94
92
299
83
83
85
157
80
176
97
262
166
78
96
79
109
282
94
113
104
131
150
56
76
117
212
502
106
90

—

—

805

Uetas
Lpp.

N»

331
1821
1822 325, 327
1827
429
1839
290
1849
378
1867
300
1870
308
1872 394, 398
1874
308
230
18S6
236
1887
1904
295
1908
352
1912
308
1916
291
1917
294
1921
258
1923
239

1944
1963
1982
1995
2049
2075
2219

Lpp.

165
295
329
139
280
261
318

C.K.D.kopsēdes
13
14
19
24
26
28
37
38

82
257
144
360
254
102
284
106

Lietas
Nt

41
42
48
50
51
57
58
60

62

Lpp

243
251
66
210
361
374
267
104
434

Apvicn. sap.
2
13
19
28
41

356
122
112
363
234

572
373
374
375
376
380
382
385
386
390
392
398
405
406
407
408
410
414
417
418
421
422
427
433
43S
441
448
451
456

304
544
506
400
545
583
498
552
470
728
369
499
686
563
560
556
519
533
604
536
538
565
563
574
610
573
482
507

1937. g.
116
406
117
414
120
540
130
472
134
369
137
476
141
553
142
547
146
535
490
147
152 526, 559
155
377
161
446
165
435
169
549
542
172
514
178
182
5S1
185
399
189
502
198
400
202
636
203 543, 550
208
577
209
387
212
515
217
400
219
528
220
475
535
222
541
224
230
530
(»3S
232
234
567

256
585
624
240
260
536
262
628
265
288
267
524
269
435
690
272
280
562
281
684
567
288
292
553
594
297
298
484
299
390
303
545
304
507
422
305
399
308
301
3Ī3
314
305
515
368
316
288
350
530
331 641, 688
333
549
334
529
536
609
337
546
534
345
,in
.1

i.,'

■

1 1

K,g

И

i

i

Lietas
№

477
481
495
502
509
521
524
525
528
550
555
555
542
545
547
552
555
559
565
570
575
582
584
585
594
596
607
609
614
620
627
645
644
646

j Lpp.

551
489
566
665
659
555
488
520
522
568
569
557
606
619
522
406
497
509
598
722
666
545
660
425
521
650
591
668
616
600
674
655
648
546

Lietas
Hs

806

Lpp.

649
558
654
698
660
559
665 601, 602
665
652
675
569
690 597,651,655

695
710
700
626
702
705
706
615
715
645
718
652
719
672
722
601
725
496
729
598
758
721
745
676
747
621
750
559
775
654
785
615
802 724, 726
807
745
809
671
818
704
825
652
828
657
829
678
847
712
851 599, 647
855
720
614
859

—
Lietas
Nj

Lpp.

886
S96
900
905
906
908
909
915
922
924
951
955
957

706
716
750
715
700
720
727
625
748
701
608
657
685

Lietas

944 <'18, 722, 722

962
965
979
985
999
1005
1006
1009
1059
1062
1068
1076
1087
1102
1112
1154
1147
1170
1680
1725

745
717
708
744
710
755
755
742
645. 687

751
715
717
709
706
714
695
704
754
482
442

№

С. К. D.
5
4
6
8
10
12
15
16
17
20
21
22
24
26
27
28
51
55

Lpp.

kopsēd

577
419
572
570
470
440
494
663
686
615
651
644
650
405
575
693
491
471

Apvien. sap. sp

1
518
5
586
4
681
562
8
597
11
12
512
14
412
20
421
740
21
22
495
25 486, 487
30
670

XIII. sejums.

Kopīgs satura rādītājs.
Civīlprocesa nolikums 4i, 81, 158, 235, 501, 598, 488, 542, 629, 715.
Dažādi tirdzniecības tii'.sību jautūjumi 124, 262, 330, 424, 499, 575, 654, 729.
Dzelzccļu likums 542.
Dzelzceļu starptautiskā konvencija preču pārvadāšanai 123.
Instrukcija par crvīldienesta notcikumu piemērošanu 591.
Kriminālprocesa nolikums 364, 596.
Kurzemcs zemnieku likums 537.
Latgales civīllikums 51, 219, 292, 587, 540, 622, 25.
Latvijas civīllikums 3, 73, 147, 209, 285, 565, 469, 519, 597, 695.
Latvijas hipotēku bankas siaiuti 594, 687.
Likums par algotn darbinieku apdro.šniFišanu nclaimes un arodu slimību
gadljumos 280, 546, 667.
Likiuns par algoticm darbinickicm un viriu ģimcnes locekļiem agrāk piošķirtām pensijām im atlīdzlbu sakiopļojmnu un profesionālu slimībn gadījumos 146.
Likums par atsavināšanas nodevu 177, 541, 513, 587, 669, 745.
Likums par autora tiesibūm 34.
1934. g. 12. jūnija likums par biodrību, savienību un polltisku organizaciju slēgšanas, likvidēŠanas un reģistrēšanas kāitību izņēmuma stavokļa laikā 140, 679.
Liknms par darba laiku 65, 103, 174, 259, 524, 420, 496, 573, 649, 727.
Likums par darbiem un piegādem valsts vajadzībāra 684.
Likums par iznlcinātu ierakslu atjaimošanu Latgales notāriāta archīva

zemes grāmatu registros 257.
Likums par kuga hipotēkām un jīifas prasībām 664.
Likums p a i Latvijas krcditbanku 278, 592, 685.
Likums par laulību 38, 157, 591, 651.
Likums par mieru ar Krieviju 691.
Likums par peļņas uzijēimimu administrāciju 178, 452.
Likums par pilsētu tiesību piešķiišanu 16 raiestiem 379.
Likums par slimo kasu un to pārvalžu darbību izņēmuma stāvokļa laika
281, 682.
Likums par sociālo apgadību 689.
Likums par tautas izglltību 348.
Likums par tclpu īri 36, 225, 298, 589, 485, 714.
1916. g. 3. jīilija likums par tirdzniecības un rūpnicclbas uzņēmumu pāreju uz līgumu pamata 137.
Muitas nolikums 114, 345.
Nodevu nolikums 143, 537, 515, 588, 671.
Notāriāta aolikums 119, 175, 357, 675, 746.

Noteikumi par apķīlātas mantas glabāšami 521.
Notoikimii par firmu 507.

Noteikumi par jūrniekiem 145.
Noteikumi pat kooperātīvām sabiedrībām un viņu savienībām 117, 268,
!90, 675, 69
Noteikuml par montas likumisko aovērtējumu aodevu ņemšanai bezatlī(I iii.i pflri ļo i gadljumoa 339.
ikuml i • • • * nuudu 11 • >08

—

808 —

•

Noteikumi par tirdzniecības reģistru 736.
Noteikiimi par zemes ierīcību 444, 752.
Pagasttiesu likums 227.
Pilsētu pašvaldības darbinieku likums 113.
1928. g. 22. marta pilsetu zemju likums 182.
Rīgas hipotēku biedrības statūti 688.
Rīgas pilsētas Diskonto bankas statūti 516.
Rīkojuras par zīmognodevu 66, 105, 350, 441, 584, 668, 741.
Rfipniecības nolikums 273.
Sodu likums 362.
Tarifs eksportpreču pārvadāšanai pa valsts dzelzceļiem 344.
Tarifs preču pārvadāšanai 180.
Tiesu iekārtas likumi 39, 321, 595, 485.
Tirdzniccības nolikums 172.
Tirdzniecības procesa nolikums 136, 263, 505, 734.
Vekseļu likumi 68, 173, 2S3, 32S, 436, 505, 580.
Vidzemes zemnieku likuras 29.

Kļudu izlabojums.
Rinda

Lpp

Iespiests

Jābūt

XII sēj.
136 6. no apakš.
553 6. н
»t
716 10. no augš.
716 12.
805 2. ailē 23. no augš.

887
153. p.

un

notecēšanas

С. К. D.

877
155. р.,
по
notecēšanu
С. К. D. kopsēdes.

XIII sēj.
7 3. no apakš.
17 4. 11
51
27 15. no augš.
36 13. 51
11

44
44
45
46
47
57
60
85
93
96
98
101
109
114
150
142
158
165
216
227
228
274

5.
3.
11.
11.
1.
16.
16.
15.
10.
6.
12.
15.
11.
10.
21.
4.
1.
8.
9.
8.
15.
11.

no
no
no
no
no
no
no

augš.
apakš.
augš.
apakš.
augš.
apakš.
augš.

289
295
296
315
316
••!
•2
ļļļ

14.
16.
19.
6.
1.
10.
H.

no apakš.
no augš.
no apakš.

11

11

11

51

по apakš.
9»

9)

по augš.
tt

i>

91

99

99

SJ

9)

99

no apakš.
99

99

no augš.
ii

ii

51

11

11

11

ПО JlUgŠ.

пи apakS.
ii

ii

ii

.•

1 n o .iH ■

M ..

BCB
Davja d.
pārvaldītāja
sevi . . . 52. p. 2. piez.

(453)
265»
303
nepieciešamu
parādu
1263
1316
253
ar
šķiršanu (tajā
apagabalNo 1494 pr.
906
1055
atklāti
568
2968
891
atbidetāja
435
36
1. maija likumu (100)
papildinājumiem
Villenserklarung
Aleksadrova
1649. p. 1. piez.
liekā
va
darbā ieskaitāmās
Slicnc

zehlen
• i i * ■ 11

BGB
Davja L.
pārvadātāja
eksistē tādā pašā veidā
kā agrāk — šāds koustatējums tomēr pais
par
(453)
265*
305 (2007)
nepiclaižamu
prasību
1265 (1118)
1316 (1880)
253 (162)
par v
šķiršanu atbildētaja ( «
apgabalKo 1494 Kurpnieks pr.
90
1054
aizklāti
586
2986
892
atbildētāja
35
34
17. maija likuma (Lkr
100) aprāditiem
papildinājumiera
VVillenserklarung
Aleksandrova
1649. p. piez.

lietā

vai
darba nav ieskaitāmas
Stranc
zahlen
inista

— 810 —
Lpp.
344.
350
354
365
475
480
482
482
483
485
489
491
491

Rinda
4. ПО augš.
12 по apakš.
15./16. по apakš.
6. по apakš.
4. „
„
7. „
„
8. по augš.
8. по apakš.
4. „
„
15. „
„
9. по augš.
12. „
„
15. „
„

491 3. по apakš.
495 5. „
500 16. по augš.
501 14. по apakš.
509 15. по augš.

Iespiests
88
patureja
kādā lieta
1937
Tusu
getcilt
nodrošināšanai
680

atbidētājs
Okp.
cerionuru
72) 653,73 (341,74) 130
905) 604 un c. Latv.
Sen. С. К. D. 29) 13,
32 (399)
1047/921
1424
norādījumu
Briick

516
524
535
546
558
565
568
569

15. „
„
16. „
„
6. „
„
, 10. ,
12. по apakš.
6. „
10. по augš.
beigās jāiesprauž:

1925
iiot. nol.
personisks
šemesja
vainlgi
С К. D. 35/10
С Р. N. un

575
590
604
655
655
656
657

8. по augš.
7. „
„
11. „
„
14. ..
8. по apakŠ.
10. „
„
1. un 2. по augš.

taļķu
ar
vārda
1017
H. С. В.
Urspriinglichen

659
665
664
665

4. по apaks.
1
1. „
„
3. по augš.

pasūtītāja
Znnker
šis 7. p. noteikums
nētā 7 pantā

Jābūt
28
saturēja
kādā kārtibā lieta
1936
Tiesu.
gestellt
noskaidrošanai
36S0
čitbildetājs
Onp.
cesionāru
72/655, ГЗ/341, 74/150
903/64 un c , Latv. Sen.
С. К. D. 29/13, 32/399)
1047 (921)
1429
noraidījumu
Bnick .
pēc vārda «pēc» iespranst: darljuma paredzētā izpildlšanas dienas
kursa. bet ncvis pēc darljuma noslēgsanas dienas kursa, jo pircējam
tiesība
praslt
pirkto
prickšmetu pilnā sastāvā un vērtībā (Cl. 3484
1935
nod. nol.
personiska
šemsja
vienīgi
С. К. D. kops. 55/10
С. Р. N. 1575 un
(1937. g. 26. maija spr.
Nr. 555 Fišcra testām. 1.)
baļķu
ap
kada
1018
H. G. B.
ursprūnglichen
svilrot: „šai" līdz
„motivētu"
piegādātāja
Junker
šis notcikums
ūētā pantā

