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Likums par Civillikuma speka stašanas laiku un parejas laika 
noteikumiem. 

23. 

Likuma par Civillikuma spēkā stāšanās laiku un pārejas 
laika noteikumiem 23. pants noteicis, ka gadijumā, j a m a n -
t о j u m s a t к 1 ā j i e s p ē с CL s p ē k ā s t ā š a n ā s, bet 
pēdējās gribas rīkojuins tadsīts, nodots glabāt vai atcelts pirms 
CL spēkā stāšanās, tad formas prasības apspriežamas pēc līdz-
šinējā likuma, bet rīkojums vai akts, kas neatbilst līdzšinējo 
CL formas prasībām, tizturams spēkā, ja tas šajā ziņā atbilst 
CL prasībām. Tā tad, pēc 23. panta, lai rīkojuma vai akta 
formas prasības varētu apspriest pēc CL, ir vajadzīgs, lai rī-
kojums vai akts būtu tarsītš pirms CL spēkā stāšanās un 1 a i 
m a n t o j u m s a t k l ā j i e s p ē c CL s p ē k ā s t ā š a -
n ā s. Šajā gadijumā, kā to konstatējusi Tiesu palata, testa-
tore mirusi 1935. g. 23. julijā. Tā tad mantojums atklājies 
jau pirms CL spēkā stāšanās un tādēļ testamenta forma ir ap-
spriežama nevis pēc CL, bet gan pēc agrāk spēkā bijušiem 
likumiem. 

(1938. g. 24. novembra spr. Nr. 987 Stendera pr. 1. pr. Bergmani.) 

30. 

Tiesu palata, caurlūkojusi lietu par Kerstas Gr. lūgumu 
dēļ kopīpašuma sadalīšanas, nospriedusi piešķirt dalamo ze-
mes gabalu īpašurnā Ķerstai Gr. un uzlikt viņai pienākumu at-
maksāt līdzīpašniekam Eberhardam Q. Ls 43,75 par viņam pie-
derošo Va daļu. Tiesu palata nodibinājusi, ka Ķersta Gr. 
dalamo nekustamo īpašumu ieguvusi, mantojot Уз daļu no 



Likums par Civillikuma 4 . 
spēkā stāšanos 

sava tēva Ādama A., bet 2/3 pārņemot по līdzmantiniekiem 
Krista A. xm Margrietas Gr. Eberhards (G. nav mantojuma 
devēja Ādama Āb. asinsradinieks, bet ir viņa padēls, viņa ot-
rās sievas dēls, kas attiesājis sev Ув dalu kā mātes manto-
jumu. Pamatojoties uz tādiem lietas apstākļiem, Tiesu pa-
lata, atsaucoties uz Kurzemes zemnieku likuma 122. pantu, at-
zinusi, ka Kerstai Gr. kā mantiniecei ш asinsradiīiiecei ir 
priekšroka saņemt dabā tēva atstāto dalamo kustamo īpašumu.. 
Eberhards G. kasacijas sūdzībā neapstrīd Tiesu palatas kon-
statējumu' pareizību, uz kurieoi Tiesu palata pamatojusi savu 
spriedumu, bet Tiesn palatas spriedumu viņš uzskata par ne-
pareizu aiz tā iemesla, ka Tiesu palata, izspriežot lietu, nav 
vadijusies по CL 741. panta, kurš, pēc vina domām, bijis pie-
mērojams šajā lietā. Kasacijas sūdzība nepelna ievērlbu, Ap-
gabaltiesa spriedumu šajā lietā taisijusi 1937. g. 17. novembrī, 
bet Tiesu palata lietu izspriedusi 1938. g. 27. aprilī / 1L 
maijā. Tā tad uz 1938. g. 1. janvari lieta bijusi jau izspriesta 
pirmā instancē, bet vēl nav bijusi izspriesta otrā instancē. 
■Ievērojot Pārejas laika noteikumu (Lkr. 37/202) 27. panta otro 
daju, Tiesu palatai šajā lietā bija jāpiemēro Likuma par CL 
spēkā stāšanos īai pārejas laika noteikumiem 30. panta pir-
mā daļa, kas noteikusi, ka gadijumā, ja līdzšinējie likumi nav 
piešķīruši kādarn līdzmantiniekam priekšrocību dabūt manto-
junia daļu dabā, tad šajā jantājumā piemērojami attiecīgie ci-
villikuma noteikumi arī sadalot tādu mantojumu, kas atklājies. 
pirms OL spēkā stāšanās. Tā tad CL attiecīgie noteikumi 
būtu bijuši piemērojami šajā lietā tikai gadijuniā, ja līdzšinē-
jie likumi nebūtu piešķīruši kādani līdzmantiniekam priekšro-
cību dabūt mantojuma daļu dabā. Tiesu palata nodibinājusi, 
ka līdzšinejie likumi, proti Kurzemes zemni-eku lik. 122. pants, 
piešķīruši Kerstai Gr. priekšrocību saņernt mantojumu dabā. 
Šai ziņā E. G. Tiesu palatas sprieduma pareizību pat neap-
strīd. Bet ja tas tā, tad šajā lietā attiecīgie CL noteikumi ne-
bija piemērojami. Aiz šiem iernesliem E. G. kasacijas sūdzība 
kā nepamatota atraidama. 

(1938. g. 23. novembra spr. Nr. 1062 Grundmanis un Gulbes kop-
īpašuma dalīšanas 1.) 
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46. 

Likmna par Civillikuma spēkā stāšanās laiku ш pārejas 
laika noteikumu 46. pants uz testamentiem nemaz nav attieci-
nams, jo par testamenta forirm runā Pārejas laika noteikumu 
23. pants. 

(1938. g. 24. novembra spr. Nr. 987 Siendera pr. 1. pr. Bergraani.) 
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Civillikums. 

64. 

Caurlūkojusi Senata Civilā kasacijas departamenta kop-
sēdes 1938. g. 17. junija ziņojumu Nr. 935. jautājurra izšķirša-
nai: 1) vai gadijumā, kad vīra pirmā laulība nav tikusi šķirta, 
bet civilstāvokļa aktu reģistrā nepareizi apzīmētā par šķirtu, 
kas devis vīram faktisku iespēju iestāties otrā laulībā, 1921. g. 
likuma par laulību 36. panta otrās daļas noteikums ir par šķēr-
sli prasībai, kurā pirmās laulības sieva prasa atzīt viņas lau-
lību par bijušu spēkā līdz vīra nāvei, ja šādu» prasību cef pēc 
vīra nāves; 2) vai gadijumā, ja šādai prasībai nav par šķēr-
sli 1921. g. liku-ma par laulību 36. panta otrās daļas noteikuīns, 
šādu prasību var celt, iepriekš neceļot atsevišķu prasību atzīt 
ierakstu civilstāvokļa aktu reģistrā par spēkā neesošu. Se-
nata Apvienotā Sapulce, izklausijusi virsprokurora atzinumu, 
atrod: 

Pēc lik. par laulību (Lkr. 21/39) 36. p. 2. d., tagad CL 64. 
p. 2. d., laulību, lairas noslēgšanas laikā viens no laulātiem 
atradies citā Uiulībā, nevar atzīt par neesošu, starp citu, ja 
pirmā laulība izbeigusies „ar nāvi". Likums šai vietā neno-
rāda, kura laulātā nāve domāta, t. i., vai bigamista laulātā, vai 
viņa pirmās laulības laulātā nāve. CL 64. p. 2. d. atspoguļo 
principu, kas izteikts Šveices civillikuma (ZGB) 122. p. 3. dalā, 
saskaņā ar kuru bigamisko laulību nevar atzīt par neesošu 
tādēl, ka ar pirmās laulības atkrišanu rodas iespēja izdziedi-
dināt otrās laulības trūkumus laulības instituta interesēs (fa-
vor matrimonii). Jo ja otrā laulība arī būtu kvalificējama no paša 
sākuma par bigamisku, tad tomēr dzīves intereses prasa, lai 
šādu laulību iiesatricma pēc tam, kad iemesli, kuru dcļ viņa. 
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bija bigamiska, ir atkrituši. Šis Šveices likuma princips tā 
tad var attiekties tikai uz to gadijumu, kad otrā laulība vēl pa-
stāv tm dzīves vajadzība prasa tās uzturēšanii spēkā. Acīm 
redzot, Šis princips nevar attiekties uz gadijumu, kad о t r ā 
laulība vairs nepastāv да strīdus iet par juridiskām konsek-
vencēm divās laulībās p a g ā t n ē. Tādā gadijumā vairs ne-
var būt runas par aizliegumu apstrīdēt arī otrās laulības liku-
rnību. Šie paši apsvērumi piemērojami arī OL 64. p. 2. daļas 
izpratnei. Arī CL 64. p. 2. daļas racionalais pamats ir tas, ka 
ar bigamista piirmās laulības laulātā nāvi atkritis iemesls, kura 
dēļ otrā laulība būtu atzīstama par spēkā neesošu, un otrai 
laudībai tiek atņemts tās ominozais raksturs; otrā laulība tiek 
it kā rehabilitēta, jo iestājas stāvoklis, kāds būtu, ja tagadējais 
bigamists būtu devies otrā laulībā jau kā atraitnis, t. i. pēc vi-
ņa pirrnās laulības laulātā nāves. Bet CL 64. p. 2. dalas aiz-
liegums nekad nav domāts gadijumam, kad vairs nepastāv abas 
Iaulības Ш strldus iet tikai par juridiskām< konsekvencēm, kas 
izriet no nelikurnīgās laulības. Tādā gadijumā CL 64. p. 2. d. 
neaizliedz apstrīdēt otrās, bigamiskās, laulības likumību. Uz 
šo apsvērumu pamata jānāk pie slēdziena, ka pirmais jautā-
jums izšķirams noraidoši. Kas attiecas uz otru jautājtmru, tad 
likuma par civilstāvokļa aktu reģistraciju1 31. p. (Lkr. 21/47) 
nosaka, ka ieraksts reģistrā, kas izdarīts saskaņā ar šo liku-
mu, noder kā pierādijums gadijuniam, kas bija jāapliecina ar 
ierakstu, līdz kamēr nav atzīta ieraksta nepareizība vai nesa-
skaņa ar īstenību. Tā tad ieraksta būtība mi mērķis ir: p i e-
r ā d ī t zinamu faktu, bet nevis nodibināt tiesības; laulības 
r.eģistrs nebauda publrsku ticamlbu, pretēj'i zemes grāmatām. 
Tāpēc ieraksts laulības registrā par laulības šķiršanu pats par 
sevi vēl nepadara laulību par šķirtu im neizrāda konstitotivu 
spēku nedz starp attiecīgās laulības laulātiem, nedz pret tre-
šām personām, ja p a t s i e r a k s t a p a m a t s b i j i s 
n e p a r e i z s, piem., ja tiesas spriedums, kas bijis par ierak-
sla pamatu, nav stājies spēkā, vai pat nevarēja stāties spēkā. 
Citētais 31. p. nemaz neparedz, ka ieraksta atzīšana par ne-
pareizu būtu obligatoriski panākama ar atsevišķu spriedumu, 
itn, proti, it kā jau p i r m s t a m , kad bigamista pirmās 
laulības otrs laulātais, pēc bigarrasta nāves, cel prasību pēc 
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būtības par bigamista otrās laullbas atzīšanu par neesošu. Ap-
mierinot šādu prasību, t. i. atzīstot bigamijas esamību, tiesa 
jau pati par sevi ar to vien jau iziet no pirmās laulības pa-
stāvēšanas līdz bigaraista nāvei, ar ко tad jau arī ieraksts par 
pirmās laulības šķiršanu atkrīt ш tas grozams saskaņā ar mi-
nētā likurna 34. ш 35. р. Tāpēc nekāda principiala prasība 
aprādītā nozīmē nav jāceļ. Aiz aprādītiem iemesliem otrs 
jautājuins izšķirams apstiprinosi. 

(Sen. Apvien. Sap. 1958. g. 29. nov. spr. Nr. 18.) 

77. 

Tiesu palata ir šķīrusi prāvnieku laulību, atrodot, ka li-
kums uzliek laulātiem pienākumu dzīvot kopā, un ka patvaļīgi 
nodibināta laulāto atšķirta dzīve, neatkarlgi no veida un ie-
meslicm, ir laulības škiršanas iemesls, ja tā ilgst nepārtraukti 
vairāk kā 3 gadus. Nākot pie šāda slēdziena, Tiesu palata to-
mēr nav ievērojusi, ka jēdziens „laulāto šķirta dzlve" nav sa-
protams citādi, kā laulāto ^,atšķirts galds un gulta", jo CL 77. 
p. piemērošana gadijumiem, kad nejaušu darba apstāklu vai 
ilgstošas slimības dēļ u. t. t. laulatais spiests dzīvot atsevišķi 
no otra laulātā, rmiātu pretim CL 77. p. izpratnei, kura prasa 
laulības kopdzīves iziršanu savā būtībā. Gan gadijumā, kad 
laulātie nedzīvo kopā, būtu jāprezumē, ka laulātiem ir „at-
šķirts galds un gulta", t. i. ka laulāto starpā к ieviesušies lau-
lības kopdzīves iziršanas elementi. Tomēr šādu prezumpciju 
var arī atspēkot. Ja konkretā lietā atrastu par pierādītu, ka 
prasītājs dzīvo citā dzīvoklī tikai nervu slimības dēļ, bet ka 
viņš tomēr sistematiski apmeklē atbildētāju ar bērnu tādā 
veidā, ka vismaz moraliskie un materialie laulības kopdzīves 
elementi tiek uzturēti spēkā, tad minēto prezumpciju varētu 
uzskatlt par atspēkotu. Tādā gadijuniā arī nevarētu runāt 
par „patvaļīgi" nodibinātu šķirtu dzīvi. Neapskatot laulāto 
škirtas dzīves iemeslus no šā viedokla, Tiesu palata ir pielai-
dusi savā spriedumā motivēšanas nepilnību. 

(1938. g. 23. novembra spr. Nr. 1169.) 
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81. 

Prasītājs prasības lūguma paskaidrojis, ka ar apgabaltie-
sas 1935. g. .28. janvara spriedumu uz LGL 106. p. pamata no 
viņa piedzlta uztuira nauda Ls 15.— mēnesī par labu viņa sie-
vai. Ar likumīgā spēkā gājušu apgabaltiesas 1937. g. 26. ok-
tobra spriedumu viņa laulība ar atbildētāju esot šķirta. Tā kā 
atbildētāja turpinot piedzīt no viņa uztura naudu uz agrākā 
sprieduma pamata, tad prasītājs lūdzis atzlt, ka ar šo sprie-
duniu viņa;m uzliktais pienākums dot atbildētājaī uztttru izbei-
dzies 1937. g. 26. oktobrī, kad taislts spriedums par laulības 
šķiršanu. Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša sprieduniu, 
praslbu atraidijusi. Apgabaltiesa atzinusi, ka partu laulības 
šķiršana pati par sevi neatsvabina laulāto no laullbas pastāvē-
šanas laikā otram laulātam par labu uzliktā pienākmna dot uz-
turu. Tāds apgabaltiesas viedoklis nav atzīstams par pareizu. 
Apgabaltiesa nenoliedz, ka uzturs atbildētājai bijis piespriests 
uz LCL 106. panta pamata kā prasītāja sievai. Tādēļ atbildē-
tājai uz šī sprieduma pamata bijušas tiesības piedzīt uzturu 
no prasītāja tikai tik ilgi, kamēr viņa sastāvējusi ar prasītāju 
likumīgā laulībā un bijusi viņa sieva. Pēc laulības šķiršanas, 
kad atkritis likumīgais pamats, kas bija par iemeslu uztuira 
piespriešanai atbildētājai, tiesas spriedums attiecībā uz laiku 
pēc laulības šķiršanas zaudējis savu spēku un nozīmi, un atbil-
dētāja uz šī sprieduma pamata vairs nevarēja piedzīt uzturu 
no prasītāja. Pēc laulības šķiršanas, ievērojot Likuma par ci-
villikuma spēkā stāšanās laiku un pārejas laika noteikumiem 
4. pantu, atbildētājas tiesības uz uzturu regulē CL 81. un 82. 
panti. Tas ir pavisam cits pamats uztura saņemšanai un arī 
priekšnoteikumi tieslbām uz uzturu ir citādi, nekā sievas tie-
sībām uz uzturu, pie kam šos priekšnoteikunius pa daļai nodi-
bina tiesas spriedums laulības šķiršanas lietā, izšķirot' vainas 
jautājumu. Tādēļ tiesas spriedums par uztura piespriešanu 
lau'lātam laikā, kad pastāvējirsi likuiTiīga laulība, nekad nevar 
būt par pamatu uztura piedzlšanai laikā, kad laulība ir šķirta. 
īeņemot pretēju viedokli šajā jautājumā, apgabaltiesa pārkā-
pusi CL 81. im 82. pantus. 

(1958. g. 24. nov. spr. Nr. 1142 Bielija pr. 1. pr. Biclijs.) 
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95. 

1) Miertiesnesis, atrodot, ka prāvnieku starpā noslēgta 
likumīga laulība, bet ka tie dzīvo šķirti aiz atbildētāja vainas, 
к piespriedis prasītājai Ls 30.— mēnesī uzturam, izejot no at-
bildētāja mantas līdzekļiem. Apgabaltiesa, pārgrozot mier-
tiesneša spriedumu, ir piespriedusi no atbildētāja par labu pra-
sītājai tikai Ls 10.— lielu- uztura naudu mēnesī. Apgabaltiesa 
šādu sainazinājumu motivējusi ar to, ka prasītāja к jauna, dar-
ba spējīga sieviete ш prāvnieku laulībā dzimušu bērnu nav, 
kāpēc nekas nekavē prasītāju iegūt uzturu pašai, bet ka tas 
apstāklis, ka no prāvniekiem vienīgi atbildētājs prot amatu, 
dod tikai prasītājai tiesību sagaidīt resp. prasīt no atbildētāja 
daļu uztura līdzekļu. Iesniegtā par apgabaltiesas spriedurau 
prasītājas kasacijas sūdzība pelna ievērību. CL 95. p. 3. da-
ļas teksts un tiešais jēgums neatstāj nekādas šaubas, ka lau-
lātais, kas šķirtā dzīvē nav vainojams, var prasīt no otra lau-
lātā a t b i 1 s t о š u p ē d ē j ā m a n t a s 1 ī d z e к ļ i e m 
uzturu. Pie tam Tiedz šis, nedz arī kāds cits CL pants riepa-
redz, ka šādā gadiļumā pie piespriežamā uztura apmēra no-
teikšanas būtu arī ņemams vērā uztura prasītāja mantas stā-
voklis, vai tā iespēja sagādāt sev līdzekļus uzturam. Starp 
citu, tik norādams, ka taisni tripat bija izprotams un tika in-
terpretēts arl CL 1864. g. 9. р., t. i. ka piespriežamā no at-
šķirtā dzīvē vainīgā laulātā otram laulātam par labu uztura 
apmērs nosakams vienīgi izejot no vainīgā laulātā mantas stā-
vokla (Sen. CKD 30/737 un cit.). Tāpēc, samazinot mierties-
neša piespriesto prasītājai uztura naudti, pamatojoties vienīgi 
uz prasītājas iespējām pašai sev sagādāt līdzekļus (vai, ma-
zākais, to daļu) uzturam, — apgabaltiesa ir pārkāpusi CL 
95. pantu. 

(1938. g. 24. novembra spr. Nr. 1177.) 

2) Apspriežot laulātā tiesību uz uzturu pie laulāto šķirtas. 
dzīves, tiesai jāievēro, ka CL 95. p. III d. atsaucas uz CL 84. p. 
II d., kura nosaka, ka „aizgājušais laulātais šķirtas dzīves dēļ 
nav vainojams, ja š ā d a i dzīvei par i e m e s l u ir bijis 
tas, ka im t. t.". Tā tad likums prasa noskaidrot к о n к r e t j 

/ 
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nodibinātās šķirtās dzīves īstos iemeslus. Miertiesnesis bija 
atradis, ka atbildētājs bija atstājis sievu, lai nodibinātu kon-
kubinatu ar citu sievieti. Та tad, pēc miertiesneša domām, 
partu šķirtās dzīves īstais iemesls ir bijis nevis viens no CL 
84. p. II d. paredzētiem iemesliem, bet gan vēlēšanās aiziet 
pie citas sievietes, kādeļ prasītāja, pēc miertiesneša domām, 
nav vainojama šķirtā dzīvē. Apgabaltiesa, nenoliedzot atbil-
dētāja vai-nu konkubinatā, atrod, ka atbildētājs bijis „tiesīgs 
vest atšķirtu dzīvi" 'sievas vardarbības dēļ un ka šī va.rdar-
bība „varēja" būt par iemeslu laulības šķiršanai. Tomēr ap-
gabaltiesa nesaka, ka partu šķirtās dzīves f а к t i s к а i s ic-
mesls ir bijis sievas vardarbība, viņa pat pielaiž, ka konkubi-
nats ir šķīris laulātos, bet atrod, ka uz vīra izturēšanos sieva. 
nevar reaģēt ar vardarbību, kaut to arī būtu izprovocējis vīrs. 
Šādu motivējumu nevar atzīt par pareizu. Ja vīrs aiziet no 
sievas, lai nodibinātu konkubinatu ar citu sievieti, bet vēlāk 
prāvā par uzturu aizstāvas ar iemesliem, kas t e о r e t i. s к i 
viņam vatfēja- dot iespēju šķirti dzīvot sievas vainas deļ, bet 
kas f а к t i s к i nav bijuši īstie iemesli к о n к r e t а i šķir-
tai dzlvei, tad, izejot 110 CL 95. p. īstās izpratnes, sievas vai-
nas apsvērumā tiesai jāapspriež taisni k o n k r e t ā s šķir-
tās dzīves f а к t i s к i e iemesli. Neapsverot lietas apstāk-
ļus no šā viedokļa, apgabaltiesa ir pielaidusi savā spriedumā 
raotivēšanas nepareizību, pārkāpjot CL 95. pantu. 

(1958. g. 15. decembra spr. Nr. 1203.) 

179. 

Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka parti savā laulības dzīvē 
dzīvo šķirti un ka abi laulātie vainojami par šķirto dzīvi. Par-
tu bēniam, kas dzīvo pie mātes, apgabaltiesa ir atsacijusi uz-
turu, tādēļ ka tēvs ir izteicks gatavību ņemt māti pie sevis, 
bet māte atsakoties kopdzīvi atjaiwiot. Senats jau ir paskaid-
rojis (Sen. CKD spr. 42/510), ka, lai atsvabinātu tēvu no pie-
nākuma uzturēt pie mātes dzīvojošus bērnus, nepietiek kon-
statēt, kas vainojarns laulāto šķirtā dzīvē, un vai bērni atro-
das pie mātes pret tēva gribu, bet jāizšķir arī jautājums, vai 
pašu bērnu intereses prasa viņu atstāšanu pie tēva, un nevis 
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pie mātes. Šis Senata paskaidrojums gan dots sakarā ar 
1864. g. CL 199. p. piemērošanu, kurpretim konkretā lietā tē-
va uzturēšanas pienākirnis apspriežams pēc CL 179. p. (pār-
ejaš normu 4. р.). Tornēr princips par b.ērna interešu ievēro-
šanu uzturēšanas pienākunia apspriešanā pie laulāto šķirtas 
dzīves ir atzīstams par saskanošu arī ar CL 179. p. noteiku-
micin (sal. arī CL 180. p. in finc). Apgabaltiesa Šajā konkretā 
lietā nav konstatējusi, ka partu likumīgā laulībā dzimušā bēnia 
interese prasa atstāt viņu pie tēva. Apgabaltiesa ir uzsvēru-
si, ka tēvs neatzīst bērnu par savu, kādu uzsvērumu tiesa di-
bina, aclm redzot, uz tēva paskaidrojumiem apelacijas sūdzī-
bā, ka viņš ne tikai neatzlst bcniu par savu, bet arī ncatzīst 
pienākumu gādāt par viņa uzturu. Šādos apstāklos tiesai bija 
sevišķs pienākitms apspriest jautājumu, vai bērna interese 
prasa viņa atstāšanu pie tēva. Neapspriežot šo jautājumu ap-
gabaltiesa ir pielaidusi savā spriedumā motivēšanas nepa-
reizību, pārkāpjot CL 179. pantu. 

(1958. g. 15. deccrabra spr. Nr. 12-10.) 

ч 

335. 

Marta G., Marija B. uift Lūcija K. iesnicgtā prasībā, pa-
skaidrojot, ka rnir. Edes Br. niantojuma masas ieceltais aiz-
gādnis Jānis D. ar pagasttiesas piekrišanu no mantojumā ie-
tilpstošām sumām nelikumīgi izlietojis 650 latus pieminekla 
pasūtīšanai un 14 latus nevajadzlgiem izdevumiera, lūdz pie-
spriest solidari no aizbildua D. un pārcjiein atbildētājiem kā 
pagasttiesas locekliem 664 latus. Miertiesnesis prasību ap-
mierinājis pret aizgādni D., bet pret pagasttiesas locekļiem at-
raidijis aiz priekšlaicības, jo pagasttiesas atbildība esot tikai 
subsidiara. Apgabaltiesa prasību ir atraidijusi arī pret aiz-
gādni D., atrodot, ka šai konkretā gadijumā aizgādnis D. pie-
rainekļa celšanas jautājumā griezies pec norādijmna pie pa-
gasttiesas, kādēl viņš atbildot tikai par tiesas uzdevuma izpil-
dīšanu, bet ne par savu rīcību, kaut arī šī rīcība vēlāk izrā-
dītos par neatbilstošu likumā noteiktiem aizgādņa pienāku-
miem. Šāds apgabaltiesas viedoklis, ka aizgādnis neatbildētu 
par savu nelikumīgu rīcību, ja vien tādu sankcionējusi pa-
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gasttiesa, ir nepareizs im tieši runā pretim 1864. g. CL 461. 
p. resp. CL 335. р., кита ir paredzēta arī aizbildnības iestādes 
atbildība gadijumā, ja ir pielauta aizgādņa nelikumīga darbība 
Ш1 nolaidība. Pagasttiesa aizgādnim D. ir gan atlāvusi pie-
minekli celt un šim nolūkam no mantojuma masas surnām 
iedevusi 650 latus, bet pagasttiesa nav devusi rlkojumu to 
darīt, kā to nepareizi iztulko apgabaltiesa. Aizgādnirn bija 
jāpārvalda viņam uzticētā manta ar tādu pašu rūpību tin apzi-
nību, ar kādu viņš kā labs saimnieks pārvalda savas paša lie-
tas (1864. g. CL 431. resp. CL 269. p. im Pag. ticsu nolik. 75., 
105. р.). Šie aizgādņa plenāfcumi attieclbā uz mantojuma 
naudas sumu uzglabāšanu ir paredzēti Pag. tiesti nolik. 82. 
pantā. Apgabaltiesai šai sakarībā bija jāapsver, vai aizgādnis, 
izlietojot naudu pieminekļa pasūtīšanai, ir rīkojies saskaņā ar 
1864. g. CL 431. p. resp. CL 269. pantā paredzēto rūpību uri 
apzinību, kādu по vina prasija aizgādājamās mantas pārval-
dība. Šai ziņā apgabaltiesa nevarēja atstāt neapsvērtu arī 
miertiesas lēmiimu, kurā aizgādua D. rīcība ■ pieminekla cel-
šanas jautājumā jau bija iztirzāta, un atzīts, ka aizgādnis D. 
un V. pagasttiesa ir rīkojusies nepareizi. 

(1938, g. 24. novcmbra spr. Nr. 1154 Gulbis un с pr. ]. pr. Dorbi 
Ш1 C.) 

1613. 

Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasība bijusi celta kā actio 
redhibitoria. Apgabaltiesa prasību atraidijusi. No vienas 
puses, apgabaltiesa nodibinājusi, ka atbildētājs, pārdodot pra-
sītājai velas susinamo mašinu, tieši užsvē^iš, ka mašina ir 
darba kārtībā, bet īstenībā mašrna nav bijusi darba kārtībā, 
30 bijis nepiccicšaini atjaunot mašinai eļļošanas ierīci un brem-
zei uzlikt ādu. No otras puses, apgabaltiesa šiem apstākliem 
nav piešķīrusi nozīmi lictā, jo, pēc vinas atzinuma, trūkumi 
bijuši nenozīmīgi im nav varējuši palikt prasītājai apslēpti, ja 
prasītāja būtu piegriezusi tiem visparastāko uzmanību. Šo 
iemeslu dēļ apgabaltiesa tomēr nevarēja prasību atraidīt. Ja 
arī pēc 1864. g. CL 3244., rcsp. CL 1613. panta atsavinātājs 
neatbild par nenozīmīgiem trūkumiem, kas nekavē visumā 
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lietas lietošanu, ne arī par tādiem, kas ieguvējam bijuši zi-
nami, vai, vismaz, piegriežot visparastāko uzmanību, nevare-
tu palikt viņam apslēpti, tad tomēr pēc 1864. g. CL 3251., resp. 
1616. p. atsavinātājs к a t r ā g a d i j u m ā atbild par tiem 
trūkumiem, par kuriem viņš tieši apgalvojis, ka to nav. Tada 
gadijumā viņš atbild arī par 1864. g. CL 3244., resp. 1613. pantā 
minētiem trūkumiem (Erdmans, IV, § 334, V 3, lp. 311). Ja nu 
atbildētājs pēc apgabaltiesas konstatējuma, ticsi bija apgalvo-
jis, ka maškm ir darba kārtībā, un ja izrādijies, ka viņa darba 
kārtībā nav bijusi taisni apgabaltiesas konstatēto trūkumu deļ, 
tad, lai gan šie trūkuini, kā to konstatējusi apgabaltiesa, bi-
juši nenozīmīgi ш nevarējuši palikt prasītājai apslēpti, ja viņa 
būtu rīkojusies ar visparastāko uzmanību, tomēr augšmineto 
likuma nosacijumu dēl atbildētājs ir atbildīgs par šiem trūku-
miem un tādēl apgabaltiesa viņas konstatētos apstāklos neva-
rēja prasību atraidlt. 

(1938. g. 15. dccembra spr. Nr. 1200 Treiguts pr. 1, pr. Auniņu.) 
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Latvijas civillikums (1864. g.). 

VIII 

Savā iesūdzības rakstā prasītāja paskaidrojusi, ka 1929. 
g. 7. novembrī Bieriņu muižas zemes gabals Nr. 680F koro-
borēts uz Teodora L. vārdu, bet 1935. g. 21. maijā uz atbil-
dētāja Haritona L. vārdu saskaņā ar Teodora L. testamentu; 
pēc šā paša testamenta atbildētājai Alniai L. esot mūža val-
dīšanas iun lietošanas tiesības. 

Mir. Teodors L. esot prasītājas šķirts vīrs; laulība tikusi 
sķirta 1929. g. 17. julijā, bet uz īninēto īpašumu L. 1919. g. 9. 
oktobrī, t. i. laulības pastāvēšanas laikā, ieguvis nomas tiesī-
bas un īpašuma tiesības uz ēkām, kas atrodas uz zemes ga-
bala. 1926. g. 13. janvarī Centralā zem.es ierlcības komiteja 
zemes gabalu L. piešķīrusi īpašumā. Ievērojot saclto un at-
rodot, ka saskaņā ar 1864. g. CL 79., 80. un 126. p. prasītājai 
piederot puse no mantas, jo ar testamentu mir. L. varējis no-
vēlēt tikai savu dalu, prasītāja lūgusi atzīt viņas īpašuma, 
valdīšanas un lietošanas tiesības vienā idealā daļā uz rninēto 
nekustamu mantu tun šīs tiesības koroborēt uz viņas vārdu 
zernes grāmatās. 

Tiesu palata prasību atraidijusi, atceļot apgabaltiesas 
spriedunni. 

Prasītājas kasacijas sūdzība nepeltia ievērību. 
Tiesu palata konstatējusi, ka nekustama manta, par kuru 

iet ruria šinī lietā, atrodas Rīgā, Aurenieku ielā Nr. 3, pilsētas 
administrativas robežās un ieskaitīta pilsētas sabiedriskās 
pārvaldes robežās ar visaugstāko 1899. g. 25. junija pavēli 
(Lkr. 1899. g. Nr. 1976). Ar šo pavēli noteikts, ka tanī mi-
nētie nekustcimi īpašumi (kuros ietilpst arī strīdū esošais), 

http://zem.es
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kas atrodas (raspoložennoje) Rīgas pilsētā, bet skaitas par 
piederošiem pie a p r i n ķ a (числящееся принадлежащими 
къ у-Ьзду), ieskaitami Rīgas pilsētas sabiedriskas pār-
valdes Ш vietējās policijas pārziņas robežās uz pastāvošo 11-
kumu vispārējā pamata, izslēdzot tos no lauku pašvaldību 
sarakstiem un atsvabioot tos no riodevām un nastām, kas uz-
likti nekustamiem īpašumiem aprinķī. Tālāk šinī pavēlē, starp 
citu, noteikts, ka attiecībā uz minētiem īpašumiem p а 1 i e k 
S p ē k ā CPL 1905. p. Interpretējot šīs pavēles saturu, Tiesu 
palata pareizi atzinusi, ka pavēles izteicienam „kas atrodas" 
(raspoložennoje) nevarot piešķirt tādu nozīmi, ka šie gabali 
jau līdz šīs pavēles izdošanai ir atradušies pilsētas robežas; 
vārds „raspoložennoje" aprādot šo gabalu faktisko t e 1 p i s k о 
atrašaiios pilsētā, lai gan tie, atrodoties pilsētas teritorijas 
vidū, tomēr skaitijušies (čisļjaščijesja) pie a p r i ņ ķ a , un 
tikai ar minēto pavēli tic tikuši ietilpināti arī a d m i n i s t г а -
t i v ā ziņa pilsētā, izejot no apriņķa administrativās pārval-
des sferas. Tādā kārtā šie nekustami īpašumi pirms 1899. g. 
25. junija pavēlcs katrā ziņā bija uzskatami par tādiem imo-
biļiem, kas atrodas a p r i ņ ķ ī , kadēļ uz tiem nebija attie-
cinami Vidzemes pilsētas tiesības (1864. g. CL VIII р., 2. pk.) 
im tic arī nevarēja ietilpt laulāto mantas kopībā (1864. g. 
OL 81. p. 1. pk.). Ceļas jautājums, vai Šis stāvoklis iff gro-
zijies ar 1899. g. 25. junija pavēles izdošanu. Šo jau-tajumu 
Tiesu palata pareizi izšķīrusi noraidoši, pamatoti atsaucoties 
uz augšā minēto pavcles noteikumu, pēc kura attiecībā uz 
tanī minētiern nekustamiem īpasumiem pa-liek spēkā CPL 
1905. p. Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzējas domām, ar 
šo pantu netiek regulēti vienīgi piekritības jatrtājumi, bet tā 
nolūks bija novērst tanī laikā pastāvējušo atscvišķo Civil-
Икшш piemērošanas robežu satricināšanu un atstāt speka 
zemes dalīšanu atsevišķos juridiskos apgabalos (sk. Gasmani 
ш Nolkenu, 2. izd., 150. lp.); CPL 1905. p. arī tieši atsaucas 
už 1864. g. CL II—XII p. Ja nu 1899. g. 25. junija pavele ir 
atstājusi spēkā CPL 1905. p. attiecībā uz strīdū esošo zemes 
gabalu, tad tas var nozīinēt tikai to, ka с i v i 11 i e sīb^u 
ziuā attiecībā uz šo zemes gabalu ir palicis negrozīts agra-
kais stāvoklis, kā tas ir noteikts arī zīmējotles uz 1864. g. CL 
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VIII р. piez. minētiem īpašumiem, kur tas р Ц $ 2 М Й ! а а Р ~ / Д 
teikts tikai citos vārdos. Šis slčdziens ari saskan .ar::Sēii.ata J: ■'' 
apv. sap. spr. 37/3 izteiktiem visparejiem a p s v e ^ ™ # ļ j | ^ e b ^ r 
kuriem katrā ziņā nav prezumējams, ka kādas tenufiSiNees^^ 
tilpiināšana pilsētā administrativā ziņā biltu līdz ar to savie-
nota ar šīs teritorijas pakļaušanu pilsētā spēkā esošiem civil-
likumicm. Jāatzīmē, ka tam apstāklim, ka Kodifikacijas no-
daļa CPL 1932. g. izdevumā CPL 1905. pantu izmetusi, nav 
izšķiroŠas nozīmes, jo šis likums a t с e 11 s nav. Tādā kārtā 
jāatzīst, ka, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzējas domām, 
arī pēc 1899. g. 25. junija pavēles izdošanas attiecībā nz strī-
dū esošo zemes gabalu nav piemērojami Vidzemes pilsētas tie-
sības (1864. g. CL VIII p. 2. pk.) im tas arī nevarēja iekļūt 
laulāto mantas kopībā (1864. g. CL 81. p. 1. pk.). Ar to ie-
sniegtā prasība atzīstama par apgāztu, jo tā pamatota uz li-
kuma rioteikumiem, kas ir spēkā vienīgi Vidzemes pilsētas 
tiesībās. 

(1938. g. 29. sept. spr. Nr. 682 Balodis pr. 1. pr. Lokmanis.) 

XXXIV 

Pec prasītājas paskaidrojumiem apstrīdētam testamen-
tam necsot vajadzīgās formas m testators nebijis spējīgs iz-
teikt savu gribu. Tiesu palata, pievicnojoties apgabaltiesas 
sprieduma motiviem, uz viņas nodibināto datu pamata ir kon-
statējusi: a) testators Pēteris I., atrazdamies slirnlbas dēļ 
Rīgā, slimnīcā, divu liecinieku klātbūtnē izteicis sakarīgi un 
saprātīgi savu pēdējo gribu par viņa atstātās mantas manto-
šanu; b) testatora dornicils ir bijis Trikates pagastā, Valmie-
ras apriņķī, ktir atrodas vii,ia atstātais nekustamais īpašums. 
Šrnī sakarā Tiesu palata, atsaircoties uz 1864. g. CL ievada 
XXXIV р., ir atzi'iiusi, ka testamenta likumlba apspriežama 
pēc Vidzemes zerrm. lik. 1013. p. . Turpretim pčc pareiza ka-
sacijas sūdzības iesniedzējas aizrādijuma, ja pastāv strīdus, 
kā šinī gadijumā, par tcstanienta likumību, tad jāpiemēro ie-
vada XXXVI р., kas nosaka, kādus Iikumus var piemērot at-
tiecībā uz testamenta forrnu, bet nevis ievada XXXIV р., jo 

•» 
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šis pedejais pants rana tikai par to, pec kadiem likumiem 
mantinieki aici'nāmi pie mantošanas. 

(Scn. CKD kopsēdes 1938. g. 20. okt. spr. Nr. 26 Pūkas pr. 1. pr. 
Л'īnauds un c.) 

1217. 

Prasītāja iesniegtā kasacijas sūdzībā paskaidro, ka Jānis 
C. 1894. g. 5. decembrī noslēgtā mantojuma dalijuma līguraa 
noteikumus ir nodibinājis „piemērojoties 1864. g. CL 1207. 
pantam". Šā panta noteikumi paredz, starp citu, ka no lieto-
jitrna tiesībām izrietošās tiesiskās attiecības noteic katram at-
sevišķam gadijumam paredzētie noteikumi, bet ja tādu nav, 
tad piemērojami likunia noteikuimi. 1864. g. CL 1217. (1925. g. 
27. okt. lik. red.) un 1218. panti paredz, ka lietotājam savu 
tiesību izlietošanu tālāk dot uz zinarnu laiku vai pa daļai citai 
personai ir pielaižams tikai ar īpašnieka piekrišanu (1217. р.), 
bet atsavināt šīs savas ticsības, izņemot īpašnieku, viņš ne-
drīkst. Ikviena darbība, kas vērsta uz šās tiesības atdošanu 
citam, atzīstarna par spēkā rieesošu (1218. р.). Tiesu palata 
nav koTistatējusi, un prasītāja arī neapgalvo, ka 1894. g. 5. 
decembra mantojuma dalijuma līgumā Brencim С būtu pie-
šķirta tiesība savas lietojuma tiesības viņa dzīves laikā nodot 
vai atsavināt. citai personai. Līdz ar to kasacijas sūdzībā pa-
celtais jautājums, vai Brenchn C. bija tiesība atsavināt savas 
lietojuma tieslbas prasītājai, nav izšķirams uz 1894. g. 5. de-
cembrī noslēgtā līguma pamata, jo šai līgumā par to nekādu 
noteikumu nav, bet gan saskaņā ar 1864. g. CL 1207., 1217. un 
1218. pantu noteikumicm tas izšķirams noraidošā nozīmē. Ta-
dos apstāklos, reiz prasītāja nemaz nevarēja iegūt kādas lie-
tojimia tiesības no Brenča C, tad Tiesu palata arī varēja nākt 
pic slēdziena, ka prasītājai nav nekāda pamata prasīt šīs tie-
sības nodrošlnāt zemes grāmatās. 

(1958. g. 16. dec. spr. Nr. 1270 CielaTa pr. 1. pr. Cielavs.) 

1264. 

Prasītājs savā iesūdzības rakstā lūdzis atzīt, ka prasītā-
jam piederošās „R." mājas ar hip. Nr. 2305 n a v a p g r ū -
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t i n ā t a s a r p i e n ā k u m u pieļaut atbildētājam u z t u -
r ē t s a t i k s m i pāri „R." māju zemei, uii aizliegt tamdēļ 
atbildētājam līdz ar pie viņa piederīgām personām uz priekšu 
uzturēt satiksmi pāri „R." māju zemei. No šāda prasības 
formulējuma izriet, ka konkretā gadijumā partu starpā ir strī-
dus par с e 1 a s e . r v i t u t a pastāvēšanu atbildētāja labā, 
jo minētais prasītāja petitums saprotams tā, ka viņš lūdzis 
a) tā fakta atzīšanu, ka atbildētājam nav tādas tiesības uz 
prasītāja īpašumu, ar kum pēdējais būtu aprobežots atbildē-
tājam par labu attieclbā uz īpašuma lietošanu (piešķirot at-
bildētājam tieslbu uzturēt satiksmi pāri mmētā īpašuma ze-
mei) (1864. g. CL 1089. р., 1104. р.) щ b) aizlicgt atbildētā-
jam uzturēt satiksmi pāri šai zemei aprādītās tiesības nepa-
stāvēšanas dēļ. Prasības liktenis tādēļ atkarājas no jautāju-
ma izšķiršanas, vai atbildētājam pieder с e ļ a s e r v i t u t s 
attiecībā uz prasītāja īpašuinu (1864. g. CL 1118. р.). Tiesu 
palata prasību atraidijusi, atzīstot par pierādītu ar Hecinieka 
V. liecību, ka sakarā ar cela strīdu prāvnieki reiz bijuši pa-
gasta valdē uii tad viņi vienojušies, ka prasītājs dos celu at-
bildētājam apkārt „R." māju ēkām. Sāds Tiesu palatas kon-
statējums tomēr neattaisno prasības atraidīšanu, jo saskaņā 
ar 1864. g. CL 1264. p. ar servitutu savienotā lietiskā tiesība 
atzīstama par nodibinātu un spēkā stājušos abām pusēm tikai 
pēc servituta i e v e š a n a s a 11 i e с ī g ā z e m e s g r ā -
matā , bet līdz tam viņu starpā pastāv tikai p e r s o n i s k a 
a t t i e c ī b a , kas dod tiesību prasīt saistlbas ievešanu ze-
mes grāmatās. Tādēļ arī konkretā gadijumā prasītājam tie-
sība neatzīt atbildētāja tiesību uzturēt satiksmi pāri prasītāja 
zemei, kamēr atbildētājs nav panācis Tiesu palatas konstatē-
tās vienošanās ievešanu zemes grāmatās (Erdmans, Sistem, 
II, 261. р., tezes „b" pie 1864. g. CL 1118. р., „v" un „ž" pie 
.1262. p. Bukovska izd., Kr. Sen. apv. sap. spr. 94.7). Neat-
taisno prasības atraidīšanu arī Tiesu palatas norādijums uz 
1892. g. 10. junija koroborēto pirkuma līgumu attiecībā uz 
„R." mājām, no kura esot redzams, ka vedoši caur pirkto 
zemes gabalu ceļi Ir svabadi tie tikai pārdevējam, bet arī 
pircējam un tiesību ņēmējiem vispārīgi nav tiesības aizliegt 
cela izmantošanu arī citāffl nepiederīgām personāin. Šim 
Tiesu palatas aizrādijuiiiam nav nozīmes, jo Tiesu palata nav 
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konstatējusi, ka ar minēto līgumu atbildētājam par labu būtu 
nodibinātas ceļa servituta tiesības a u g š ā а р г ā d ī t ā 
к ā r 11 b ā. 

(1938. g. 26. oktobra / 23. novembra spr. Mr. 839 Birnīsa pr. 1. pr. 
Jekabsonu.) 

2683. 

Prasltāja Vera E., atsaukdamās uz to, ka atbildētāja Anna 
D. viena pati tikusi apstiprināta mantošanas tiesībās uz mir.. 
Roberta E. atstāto nekustamo īpasumu, ir lūgusi piedzīt no 
atbildētājas, viņas, prasītājas, labā Ls 540,—, kādā apmērā 
tā esot nokārtojusi minētā mirušā parādus. Apgabaltiesa, 
konstatēdama, ka tomēr abas prāvnieces ir mirušā Roberta 
E. apstiprinātas mantinieces, kaut arī atbildētāja ir apstipri-
nāta par tā nekustamā īpašuma vienīgo mantfeiieci, un ka 
augstāk aprādīto parādu segusi viena pati prasītāja, ir, pa-
matojoties uz CL 1864. g. 2683. р., piespriedusi prasītājas 
labā no atbildētājas samērīgu viijas mantojuina daļai, resp. 
tās vērtībai, Ls 528,51 lielu atlīdzību, apstiprinot šai ziņā, at-
tiecībā uz Veras E. prasību, miertiesneša spriedumu. Tā'dā 
kārtā, pretēji kasacijas sūdzlbas pirmā ptmktā norādītam, 
konkretā prasība nav vis dibināta uz atbildētājas iedzīvoša-
nos, bet gan uz viņas, kā mir. Roberta E. mantinieces, resp. 
Hdzinaiitinieces atbildlbu par niinctā mantojuma atstājēja pa-
rādiem un kā tāda viņa arī ir apmierināta saskaņā ar 1864. 
g. CL 2683. p. Apgabaltiesas norādijutnam, ka prasītāja iz-
pirkusi sava mir. vīra veksejus, lai pasargātu mantojuma masu 
no piedzlšanas, ir tikai blakus mofivu nozīme, kas nevar ie-
spaidot viņas sprieduma pareizību, bet apgabaltiesas nofādi-
jums, ka prasītāja arī varēja ieskatīt par savu picnākuinu iz-
pirkt šos vekseļus, ir pilnīgi pareizs. Starp pusēin lietā taču 
nav strīda, ka tās abas mir. Roberta E. atstāto maiitojumu ir 
picņēinušas. Saskaņā ar 1864. g. CL 2646. p. ar mantojuina 
iegūšanu uz niantiniekiem pāriet līdz ar raantojuraa atstājēja 
tiesībām arī visi viņa pienākimii, izņemot tīri personiskos, 
bet saskaņā ar CL 2648. p. par mantoiuma atstājēja parādiem, 
izņemot nākošā 2649. p. parcdzētos gadijumus, atbild nianti-
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nicki pat ar savu personīgo mantu, pie kam, saskaņā ar 1864. 
".. CL 2679. p. gadijumā, ja ir vairāki līdzmantinieki, atbild 
visi līdzmaīitinieki1 s a m ē r ā ar savām daļām. Tā kā kon-
kretā gadijumā mantmieku pienākuni'u segt mirušā vekseļpa-
rādus, ir izpildijusi viena pati prasītāja, tad arī saskaņā ar 
I <S64. g. CL 2683. p. tai bija tiesības prasīt no atbildētājas, sa-
vas līdzmantinieces, не jau visu segto parādu, bet tikai sa-
mērīgu pēdējās mantojuma daļai, resp. tās vērtībai, atlīdzību, 
кa arī prasītājas prasība ir apmierināta. Kasacijas sūdzības 
irsniedzejas atsaukšanās uz 1864. g. CL 1819. un 1821. p. ir 
nepareiza, jo konkretā gadijumā nemaz nav noti'kusi minētos 
paiitos paredzētā.mantas dalīšana starp līdzmantiniekiem, bet 
■..ni no vienas līdzoiantmieces mantojuma atstājēja kreditor.es 
a|)inierināšana, kura savu prasību varēja saskaņā ar CL 2648. 
p. vērst pret visiem līdzmantmiekiem, arī pret atbildētāju un 
pat vajadzlbas gadijumā vērst parāda piedziņu uz mantojuma 
alstajēja nekustamu īpašumu, par kura mantinieci apstiprināta 
\ irnigi atbildetāja. Sacītam nemaz nerimā pretim kasacijas 
sndzības 3. pkt. pievestais 1864. g. CL XXXIV р., kas attiecas 
и/ jautājumu, pēc kādiem likumiem apspriežams a i c i n ā -
i и iii s p i e m a n t о j u m а ни m a n t о j u m a i e g ū -
■ ;i n a, starp citu, ja tanī ictilpst nekustami Ipasumi Vidzemē. 
Лг to atkrīt kasacijas sūdzības L, 2. un 3. pkti. Tāpat ne-
pelna ievērību kasacijas sūdzības 4. pkts, kurā atbildētāja 
plrmet apgabaltiesai veselu rindu j u r i d i s к a s dabas 
lebildumu sīkāku neiztirzāšanu, par kuriem apgabaltiesa no-
rāda, ka tie ir nepamatoti, jo tiešām šie iebildumi par tādiem 
и atzīstami. Apgabaltiesa taču konstatējusi savā spriedumā, 
Ко neapstrīd atbildētāja, ka prasības lūgumā norādītiem 
pravnieču tiesību devēja Roberta E. vekseļiem maksāšanas 
termiņš jau bijis pienācis im viens no tiem jau ticis protestēts, 
kāpēc prasītāja tos izpirkusi. Tam apstāklim, kādā veidā vifla 
5o inir. Roberta E. vekseļa parādu ir segusi, t. i. naudā vai 
Izdodot savā vārdā jaunus vekseļus, vai arī, kā tas konkretā 

dijumā ir bijis, pa dalai naudā, pa daļai savā vārdā izdotos 
veksejos, — nav izšķiirošas nozīmes. Proti, arī vekselis ir 
naksašanas līdzeklis (sk. Lēbera „Tirdzniecības tiesību par-
Lilu", lp. 297), kāpēc, ja arī prasītāja daļu no mir. Roberta 
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E. parādu ir segusi ar saviem vekseļiem, tā, pretēji atbildē-
tājas viedoklim, ir tomēr atzīstama par ra i n ē t ā m i r u š ā 
p а г ā d u nomaksājušu, kas kā tāds vairs neeksistē. Līdz . 
ar to nevietā runāt par prasības priekšlaicību. Tāpat šai sa-
karībā atbildētāja nepareizi atsaukusies uz 1864. g. CL 3466. 
р., jo tiesības prasīt 110 atbildētājas samērīgu tās mantojuma 
claļai, resp. tās vērtībai atlldzību (saskaņā ar mantojuma at-
stājēja parāda nokārtošanu) dod prasītājai pats likums (1.864. 
g. CL 2683. р.), bez kādas prasijuma nodošanas no mantoju-
ma atstājēja kreditora puses. Tāpat nepelna ievērību atbii-
dētājas aizrādijums uz to, ka mir. Roberta E. vekseļi ir bi-
juši parakstīti arī no kāda galvinieka, kāpēc piedziņa pēc tiem 
būtu varcjusi tikt vērsta arī pret šo galvinieku. Proti, vai 
kreditore tieši tā būtu rīkojusies, tas tagad nav zinams, bet 
ja arl viņa vekseja parādu būtu piedzinusi no min. galvinieka, 
tad ar to taču nebūtu izbeigusies mir. Roberta E. mantinieku 
atbildība par minētiem vekseļparādiem un galvinieks, savu-
kārt, būtu tos varējis piedzit no pēdējiem (V. L. 58. р.), pie 
tam, kā to pareizi norādijusi prasītāja, piedzīšanas izdevumi 
vēl stipri būtu pieauguši. Nevar arī konkretā gadijumā runāt 
par 1864. g. CL 3565. p. paredzcto sakritumu (confusio), jo 
tas apstāklis, ka kreditore minēto piedzlšanu būtu varējusi 
vērst uz to mir. Roberta E. kustamo maritu, kas tarn saskaijā 
ar 1864. g. CL 79. un sek. p. piederējusi kopīgi ar prasltāju,. 
vēl nedod pamatu šo parādu uzskatīt jau arī par prasītājas. 
parādu un ne kā mir. Roberta E. personīgo parādu, kāds tas 
ir bijis. Nav arī konkretā gadijuinā noticis 1864. g. CL 2644. 
p. paredzētais sakriturns, jo prasītāja mirušā Roberta E. pa-
rādu ir nomaksājusi taču pēc min. mirušā mantojuma iegū-
šanas un tā tad līdz mmētai mantojuma iegūšanai viņai nav 
bijis riernaz kāds prasijmns pret mantojiuna atstājēju, kā to 
paredz CL 2644. p. 

(1958. g. 22. decembra špr. Nr. 1094 Elsiņš pr. 1. pr. Dadzis.) 



Likums par darba Saiku. 

17. 

Atbildētājs nepamatoti norāda kasacijas sūdzībā, ka ap-
•iibaltiesa, piespriežot prasītājam 50% virs kārtējās t. i. 
I.s 0.50 atlīdzlbas stundā, esot piespriedusi prasītājam reiz jau 
i/maksāto sumu, jo viņš par akorddarbiem saņēmis stmidā 
caunmerā Ls 0,76. Pretēji atbildētāja viedoklim šai jautājumā, 
I Ik. par darba laiku 17. p. 4. dalā tieši ir paredzēts, ka akorda 
ilarba strādniekiem virsstundu darba minimalās piemaksas 
.ipreķinamas pēc viņiern garantētās s t u n d u vai dienas i z -
P с Ил a s, bet kur tā nebūtu noteikta, pēc uzņēni'umā pastā-
vošām akorda likmēm, ņemot par parnatu akorda darbā sa-
lumamo atalgojumu un laiku, kādā šis darbs pastrādats. Tādā 
kārta šai gadijumā, kad prasītājam stundu izpeļņas lielums 
hija garantēts, t. i, Ls 0,50, arī par akorda darbā strādātām 
\ irsstundām atlīdzība bija aprēķmama no garantētās stundas 
i/peļņas likraes, un nevis no akorda darba stundas izpelņas 
Vkiējās likmes. . Tādā gadijumā no stundas izpelņas likmes 
.iprcķinātā virsstundu atlīdzības suma pieskaitama pie tās at-
lid/ibas, kas jau izmaksāta par akorda darbu, bet tā, pretēji 
.Hhildētāja īiorādijumam, nav kornpensējama ar to sumu, kas 
Iztaisa starpību starp garantēto stundas izpeļņu un akorda 
darbos izpelnīto un izmaksāto sumu. Līdz ar to atkrīt visi 
iic atbildētāja apsvērumi kasacijas sūdzībā, kurus atbildētāja 
pamato uz Lik. par darba laiku 17. p. 4. pkta nepareizu iztul-
kojumu, un kuros atbildētājs sava nepareizā viedokļa pastipri-
llfižanai atsaucas uz prasītāja algas aprēķiniem, kas sastādīti 
lakarā ar veiktiem akorda darbiem. 

(1438, g. 16. decembra spr. Nr. 1225 Unbedachta pr. 1. pr. Sktiltānu.) 



Tiesu iekartas Iikumi. 

204. 

Zvērinātam advokatam N. ar Zvērinatu advokatu pado-
ines lemumu aizliegts izpildīt advokata pienākumus uz trim 
menešiem. Tiesu palata zvērinata advokata N. pārsūdzību par 
Zverinātu advokatu padomes lēmumu atstājusi bez ievērības. 

Zvērināts advokats N. iesniedzis Senata apvienotai sapul-
cei sudzību, kurā aizrāda, ka Tiesu palatas departamentu 
kopsapulce izspriedusi lietu, nepaziņojot viņam par caurlūko-
šanas dienu, kādēļ viņš nevarējis ierasties tiesas sēdē un dot 
personīgus paskaidrojuimus. Šīs nepareizības dēļ sūdzētājs 
ludz Senatu Tiesu palatas spriedunm uzraudzības kārtībā at-
celt m uzdot Tiesu palatai lietu caurlūkot no jauna. 

No Tiesu palatas priekšsēdētāja kancelejas lietas nav re-
dzams, ka apsūdzētais būtu aicmāts uz Tiesu palatas departa-
rnentu kopsapulces sēdi. Tiesu palatas departamentu kopsa-
pulces protokolā atzīmēts, ka zvērinats advokats N. uz sēdi 
nebija ieradies. Apspriežot iesniegto sūdzību, jāņem vērā se-
košais: Tiesu palatai, izspriežot disciplinarlietas par zvērinā-
tiem advokatiem, jāpieturas pie disciplinartiesāšanas kārtības 
ka tā noteikta Tiesu iekārtas 204.—210. ш 215. pantā. Tiesu 
iekārtas 204. pants nosaka, ka par laiku, kad tiesas kopsa-
pulce luko cauri lictu, jāpaziņo apsūdzētam, kuram ir tiesība 
ierasties uz šo laiku tiesā un dot personīgi paskaidrojumus. 
Šīs likumā noteiktās kārtības neievērošana ir tik svarīgs- li-
kuma pārkāpums, kura dēļ sprieduniam nevar atzīt tiesas 
sprieduma spēku, bet šāds spiedums uz Tiesu iekārtas 174. p. 
2. pkta pamata uzraudzības kārtībā atceļams. 
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Neaicinot sūdzētāju uz sēdi, kurā izspriesta viņa discipli-
narlieta, Tiesu palata ir pārkāpusi Tiesu iekārtas 204. pantā 
noteikto kārtību, kādēļ viņas spriedums nevar palikt spēkā, 
bet uzraudzības kārtībā atcelams. 

(Sen. Apvien. Sap. 1939. g. 30. janv. spr. Nr. 4.) 
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Civilprocesa likums. 

1. 

riesu palata konstatejusi, ka saskaņā ar Jāņa Z. iesūdzības 
rakstu viņš nav apmierināts ar to, ka Rīgas pilsētas skolu 
valde nav ieskaitijusi viņam, kā skolotājam, izdienā visu to 
laiku, kas pēc sūdzetāja pārliecības būtu ieskaitams. Tiesu 
palata atzinusi, ka sūdzētājam — ja viņš ar sādu skolas valdes 
ncibu nebija apmierināts - tā bija jāpārsūdz kārtībā, kas 
paredzeta Likuma par administrativām tiesām. Tiesu palata 
tacleļ atstājusi bez ievērības Jāņa Z. blakus sūdzību par ap-
gabaltiesas lēmumu, ar kuru lieta tika izbeigta nepiekritības 
del. Jaņa Z. kasacijas sūdzība nepelna ievērlbu, jo Tiesu pa-
latas lēmums saskan ar lik. (CPL 1. p. piez.) im Senata CKD 
praksi, ar kuru jau atzīts, ka prasības, kas izriet no pašvaldī-
bas i c r e d ņ a dienesta attiecībām im vērstas pret pašval-
dibu, civiltiesai nepiekrīt (26/465; 32/470 u. c) . Pie tani, pre-
tēji kasacijas sudzības iesniedzēja domām, šai ziņā nav iz-
šķirošas nozīmes, vai prasītājs cēlis prasību cum vai sine 
condemnatioTie^ Sacītam nerunā pretim Sen. CKD spr. 21/45, 
uz kuru sudzetājs atsaucas, jo šis spriedums taisīts lietā, kurā 
prasītāja lugus^ tiesu atzlt, ka viņa ienesusi laulībā kā pūru 
prasības rakstā minēto mantu, t. i. lietā, kura pati par sevi 
piekrita civiltiesai, kamer konkretā lietā, kā augšā aprādīts 
civiltiesai taisni nepiekrīt. Sen. CKD spr. 21/45 šajā lietā tā-
deļ nemaz nav piemerojams. 

(1938. g. 16. dec. spr. Nr. 1232 Zundes pr. 1. p r . R ī g a s pilsētas g'alvū.) 

36. 

Prasītājs cēlis pret atbildētāju pie miertiesneša prasību, ar 
kuru viņš bija ludzis piedzīt no atbildētājas prasības lūgumā 
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norādīto sumu Ls 10.786,45 kā d a r b a а 1 g u. Miertiesnesis, 
starp citu, konstatējot, ka partu līguma mērķis bijis nevis per-
sonīgs darbs vispār, bet zinams darba rezultats, kvalificējis 
prasības pamatā likto līguniu kā uzņēmuma līgtmiu un uz šī 
konstatējuma pamata lietu izbeidzis nepiekritības dēļ. Apga-
baltiesa, pievienojoties miertiesneša lēmuma motiviem, atstā-
jusi prasītāja par miertiesneša lēmuimu iesniegto sūdzību bez 
ievērības. Pie tam apgabaltiesa īpaši apsvērusi arī prasītāja 
aizrādijumu uz to, ka apgabaltiesa jau reiz bija atcēlusi mier-
tiesneša lēmumu par lietas izbeigšanu nepieķritības dēļ, ни 
konstatējusi, ka apgabaltiesa to lēmumu bija pamatojusi uz 
tajā laikā noskaidrotiem apstākļiem un ka miertiesnesis varē-
jis atzīt, ka vēlāk lietas apstākli grozijušies ar paša prasītāja 
paskaidrojumiem. Uz šo konstatējumu pamata apgabaltiesa 
atzinusi mineto prasītāja iebildumu par nepamatotu. Prasī-
tāja kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Apgabaltiesas kon-
statējums, ka lietas apstākļi pēc pirmā apgabaltiesas lēmuma 
taisīšanas jautājumā par lietas piekritību ir grozijušies, attie-
cas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudams kasacijas kār-
tlbā. Ar to atkrīt apc.erējumi kasacijas sūdzlbā, ar kuriem 
prasītājs apstrīd šī konstatējuma pareizību pēc būtības. Pa-
matojoties uz šo konstatējumu, apgabaltiesa varēja viņas pir-
niam lēmumam nepiešķirt izšķirošu nozīmi, it īpaši vēl ņemot 
vērā apgabaltiesas aizrādijumu, ka viņa ptrmo lēmumu pama-
tojusi tikai uz apstākļiem, kas šī lēmuma taisīšanas laikā bijuši 
noskaidroti, ar kādu aizrādijumu apgabaltiesa norādijusi, ka 
viņa pati pirmo lēmumu nav atzinusi par tādu, kuru, ap-
stākļiern mainoties, nevarētu grozīt. Arī apgabaltiesas kon-
statējums, ka partu līguma mērķis bijis nevis personīgs darbs 
vispār, bet gan darba rezultatš, kāds konstatējums iziet uz 
partu llguma satura nodibiiiāšanu, attiecas uz lietas faktisko 
pusi uri nav pārbaudams kasacijas kārtībā. Pamatojotics uz 
šo konstatējumu un ievērojot 1864. g. CL 4172. p. 2. piezīmi un 
•1226. pantu, apgabalticsa varēja partu līgumu kvalificēt kā 
uznēmuma līgumu. 

Nav izšķiroši, pretēji prasītāja domām, jautājumā par 
liguma kvalifikaciju arī parta, resp. atbildētājas lietotie vārdi, 
jo līguma juridisko kvalifikaciju nodibina pati tiesa. Tādēļ, ja 
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arl atbildētāja bfltu aizinffiii partu ligumu par darba Гщити 
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106'. 

Apgabaltiesa nevarēja piemerot CPL 106' p jo nehii-, 
nckus, Ы pa„,a paredzēta parta, resp. atbildštU e so 
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шсшашта noradi.os) apstāklus, kuru nostodrošanai Z aTc 
nats persomgi ierasties. 

№>3& s. 24. ,,„v. .,,„, №.. 1 Ш Lalvijas bimkas |ļr , ļļr Bni jamii i. ) 

239. 

WmS "С?!-0 '" '3 R P r a S i b a S l n g" n i ā ™ r a ^ veksela 
pamata 1934. g. 15. janvar, taisltā piespiedu izpildīšanas kār-
fba t.esneša rezolucija par Ls 2000.- ar •/. un atteFgtan 

tagade» atbildetaja Petera-Aleksandra O. labā 1934 г 17 
janvarl minstals atbildētajs О. iesniedzis vekseli ar norādlto 

P p Z t l oiZPi,ditāJa'" Pied2iMS vēršmai "ret ™ « 
шш nr ' a n S a m a k s ā i i s »ея> izPildītāiara veksela 

,930 ol"VV1SIe"' , Z d e v u m i e m ' *"* tam Tiesa palata 
! „ ' , - , , aUgUSta sP r i e d u mā Pētera-Aleksandra О 
ар ud z l b a s 1.etā « Soda lik. 422. p. pamata ir atztaasi: 1) ka 
Bnetms vekschs ticis izgafavots „0 apsūdzētam O. nodota 

ne,zp,ld,ta vekselblanketa ar prasltāja P. iadosamentu uz tā 
kas bms domats aizpildīšanai tikai par U 360.- «, iekīlā 
šanai par šo sumu Lubanas krāj-aizdevu sabiedrībā O. paradu 
pagarma.sanai 2) ka tādos lietas apstākļos atkrit prezumpcija 
ka vekselblanket. sapēmējam O. būtu biiusi tieslba aizpildl 
vekscltckstu pcc sava ieskata и 3) ka tāpSc ,„i„. apsūdzētā 



. ?9 ■ Qvilprocesa likums 
^ ' ' ' ' ' 

rīcībā konstatējama kriminalsodama netaisnprātība attiecjbā uz 
mantu un viņa nodarijumā saskatamas visas Sodu lik. 422. p. 
paredzētā noziegunia pazīmes. Tādēļ arī Tiesu palat&^ ар-д'Гч 

stiprinājusi apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tagadējais a m t e r š ^ 
dētājs 0. bijis sodīts uz Sodu lik. 422. p. pamata ar ieslodzi-
jurau pārmācības namā. Tomēr prasītājs P. nav savlaicīgi 
eūlis CPL 239. p. paredzēto prasību, bet viņa kriminallietā 
pieteiktā civilprasība, kurā tas lūdzis atsvabināt viņu no mi-
nētā vekseļa samaksas, tikusi atstāta no kriminaltiesas bez 
caurlūkošanas tāpēc, ka lietas gaitā viņš bijis jau piedziņu 
|)cc šī vekseļa sedzis. Konkretā lietā prasītājs P. eēlis zau-
tlējumu prasību pret atbildētāju 0. par to zaudejumu (piedzī-
las no vii;a kapitalsumas, % un citu izdevmnu) atlīdzību, kas 
tam cēlušies sakarā ar minēto atbildctāja noziedzīgo noda-
rijumu, eventuali uzturot šo prasību tālākā lictas gaitā, ka 
praslbu par nctaisna iedzīvojuma atmaksu. Apgabaltiesa šo 
prasību apmierinājusi, kā vērstu uz zaudējuma atlldzību, bet 
Tiesu palata, — kā vērstu uz netaisna iedzīvojuma atmaksu. 

lesniegtā par šd Ticsu palatas spricdumu atbildētāja piln-
\arnieka kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Konkretā lietā 
iesniegtā prasība no prasītāja ir celta tiēši kā zaudējumu pra-
siba, atsaucoties prasības pamata pierādīšanai uz prasībai klāt-
pielikto kriminaltiesas spriedumu. Tādā kārtā kā dibināta uz • 
■ i.ia spriedumā iztirzāto deliktu runā csošā prasība ir arī pa-

reizi prasības lūgumā kvalificēta no prasītāja par zaudējumu 
iilidzības prasību (CL 3284. un 3444. р.). Atbildētāja galvenais 
lebildums šajā lietā bijis, ka prasītajs, kas savlaicīgi nav cēlis 
CI}L 239. p. paredzēto prasību, nevar vairs šādu zaudējumu 
prasību celt. Šāds viedoklis atzīstams par neparcizu. Pro-
tams, prasītājs arī varēja celt CPL 239. p. paredzčto prasību, 
iurpat paredzētā termiuā, resp. vēl tad, kad yiņa icrosinātā 
krhniņallieta pret atbildētāju nebija izspriesta, un Jūgt šo pra-
8ību apturēt līdz miiiētās kriminallietas galīgai izspriešanai 
CPL 10. p. in fine), bet ja nu viņš šādus soļus nav spēris, tad 

tas neatoēma viņam vēl iespēju celt 10 gadu noilguma laikā, 
pateicoties atbildētāja dclikatam, nodarīto tani zaudējumu 
prasību. Šāda praslba īstenībā neiziet uz agrākā, resp. CPL 

:ii. p. paredzētā kārtībā taisītā sprieduma apstrldēšanu un 

file:///arnieka
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atcelšanu it kā CPL 239. p. kārtībā, bet gan uz tada partu 
uesiska stavokļa atjaunošanu, resp. nodibināsanu, kāds pastā-
vetu, ja nebūtu noticis atbildētāja noziedzīgais nodarijums 
(viiia neatļauta darbība) im ar viņa viltu panāktais CPL Ж 
Р. kartiba taisītais spriedums (sal. Enneccerus, Lehrb des 
burgerl. Rechts, JI sēj. !p. 739). Pielaist iespēju noraidīi šādu 
prasibu vienīgi ar atsaukšano.s uz minētā spieduma savlaicīgu 
neapstrīdēšanu CPL 239. p. kārtibā, rimātu pretim viselemen-
tarakai taismbas un tikumības sajūtai uii nozīmētu pielaist 
lespeju ar noziedzīgu un netikumīgu darbību iedzīvoties uz 
cita reķma, nodarot tam zaudējumus (sal. Enneccerus, op. cit'. 
ībidem). Tapec, pamatojoties uz sacīto un 1864. g. CL 3?84 
T l4u4' f' s a s k a y a a r k l i r i e m ikviena pati par sevi neatlauta 
darbiba dod tam, kam tā kaitējusi, tiesību prasīt vinam' no-
darito zaudējuinu atlīdzīb.u, ir atzīstams, ka prasītājs bija 
tiesigs celt šo praslbu im ka tai par šķērsli nebija tas ap-
staklis, ka prasītājs aprādīto pie sprieduma izpildīšanas kār-
tiba taisito spriedumu nav apstrīdējis, resp. pārsūdzējis CPL 
239 p. paredzētā kārtībā. Šai sakarībā atbildētāja atsaukša-
nas lietā uz 1864. g. CL 3441. p. (t. i. ka pats prasītājs ir varē-
Jis savus zaudejumus novērst, ceļot savlaicīgi augstāk aprā-
dito prasibu) arī nepelna ievērību, jo saskanā ar 1864 g CL 
3344. p. un vēl CL 3291. p. otro daļu atbildētājs, kurš vienī-
gais no partiem konkretā gadijumā rīkojies ar ļ а п и и п о -
1 u к u im izdarijis t ī š u prasītāja tiesību aizskārumu, nevar 
atsaukties uz prasītāja pielaisto neuzmanību. Bet atzlstot ka 
prasitajs vareja konkretā gadijumā celt šo zaudējuma prasību 
lidz ar to jau vien atkrīt visi tie atbildētāja pilnvarnieka apce-
rejumi kasacijas sūdzībā, kuros tas, atsaucoties uz piespiedu 
izpildisanas kārtībā taisītā sprieduma spēkā stāšanos, atrod, 
ka konkreta gadijumā vienīgais prasītāja ceļš ir bijis CPL 908. 
P. 1. pk. paredzētā lūguma iesniegšana par minētā sprieduma 
atceLsanu. Augstāk aprādītam viedoklim neruiiā arī pretim 
lidzsmejā Senata prakse, uz kuru, starp citu, atsaucoties atbil-
detajs, jo attieclgās lietās (35/186 iin 1945; 36/993 tm 36 818) 
nemaz nav bijusi celta tāda vcida prasība, kā šajā lietā. Lictā 
37/M1Q gan bijusi celta prasība no cietušā par piedzītās nau-
das atmaksu, bct tanī ir bijuši citādi lietas apstākļi, proti at-

3444.p.
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pjbā uz atbildētāju tanī nekāda pretlikumīga rīclba nav 
konstatēta, 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 22. sept. spr. Nr. 34 Porieša pr. 1. pr. 
Dli.) 

377. 

1) Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem ap-
i.ikļicm, ir konstatējusi: 1) ka šī konkretā prasība ir celta 

p.ir Liztura izsniegšanu prasītājai par pagājušo laiku no 
Г'35. gada 21. novembra līdz 1937. gada 21. maijani', un ka tā 
pftti prasītāja 1934. gada 21. novembrī iesniegtā prasībā, kas 
i iii izpsriesta 1935. gada 4. septembrī, bija lūgusi piedzīt no 
Itbildētāja uzturu par gadu uz priekšu, t. i. līdz 1935. g. 21. 
iiovcinbrim; 2) ka atbildētājs neapstrīd, ka uz partu noslēg-
l.i davinājuma līgurna pamata viņam ir pienākums uzturēt 
Prasītāju, bet strīds pastāv šai lietā kā arī pastāvēja jau iz-
Ipriestā lietā vienīgi par uztura izsniegšanas veidu un apmē-
ni, пи nevis par uztura tiesībām, un 3) ka prasītāja nedzīvo 
pic atbildētāja jau no 1935. gada 1. marta un по tā paša lai-
i i ;itbildētāja vainas dcļ nesaņem pie viņa uzturu nattirā. 
i cjot по šiem konstatējumiem, ka šai konkretā. un jau 
I in-iestā prasībā strīds starp partiem ir bijis tikai par 
n/liira veidu un apmēru, bet ne par pašāni uztura tiesībām, 
l..i U) apgalvo atbildētājs, apgabaltiesā varēja nākt pie slē-
d/.iciia, ka šl konkretā prasība, tāpat kā arī jau agrāk izspriestā 
prasība, nav celta par uztura tieslbu atzīšanu prasltājai, kā-
ll'6| kā viena, tā arī otra prasība bija jānovērtē saskaņā ar 
M'L 377. panta 4. pk. prasijuma surnas apmērā, un nevis sa-
•.K,n.ia ar tā paša panta 5. pk. pēc prasarao maksājumu 10 gadu 
Kopsumas, kā to nepareizi domā atbildētājs (Sen. CKD spr. 
i. 194), un ka līdz ar to kā nedibināts atkrīt atbildētāja norā-

ili.innis par prasības skaldīšanu nolūkā panākt prasības pie-
I inihas grozīšanu. Šis apgabaltiesas slēdziens ir pareizs, jo 
p.ikapenisku prasibu celšana par dažādiem laikmetiem, kā tas 
konstatēts šai gadijumā, nesatur prasības skaldīšanu jau aiz 
i i ;ipsvēruma vien, ka tiesība uz atsevišķiem uztura maksā-
Jiiniicm nav atklājusies vienā un tanī pašā laikā (Sen. CKD spr. 
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2ģ229; 33/1455; 34/1534; 37/646; bij. Kr. Sen. spr. 73 1292; 
.. Mdbi un cit.). Līdz ar to atkrīt visi tie atbildētāja apsvēru-
mi kasacnjas sūdzībā, kuros viņš apstrīd šī tiesas slēdziena 
pareizibu. Atrodot, ka abās celtās prasībās prasības priekš-
mets ir par dažādos laikmetos pienākošo uzturu, apgabaltiesa 
vareja atzit, ka šī konkretā prasība nav atkārtota. Šāds ap-
gabaltiesas atzinums par prasības priekšmeta dažādību neat-
ņema viņai iespēju atsaukties uz pievienotā lietā nodibinātiem 
apstakļiem, proti, ka prasītājai atbildētāja vainas dēļ ir tie-
siba pieprasīt uzturu naudā, im ka pie tiztura apmēra noteik-
sanas tiesa nav spiesta rēkināties ar pašu partu līgumā no-
teikto uztura vērtību, bet ka prasītāja ir gan tiesīga picprasīt 
tadu naudas sumu, kāda pietiekoša uztura izdevu-mu segšanai. 

(Sen CKD kopsēdes 1958. g. 22. sept / 20./26. okt. spr. Nr 28 Gre-
bezs pr. 1. pr. Griguli.) 

2) Ar neatļautu prasības skaldīšanu saprotama vairāku 
prasibu ceisana pret vienu un to pašu atbildētāju uz viena un 
ta paša pamata, saskaldot no tā izrietošo p r a s ī b a s 
p n e k s r a e t u dajās, lai gan tiesība uz visu priekšmetu ir 
№ izcelusies, ja pie tam šas atsevišķās prasības celtas ar no-
lnku grozīt lietas piekritību. Turpretim nevar runāt par pra-
sibas skaldišanu, ja ir celtas vairākas prasības, kas neattie-
cas uz vienu un to pašu prasības priekšmetu, kaut gan prasī-
bas pamats ir viens un tas pats (sk. Nolkena CPL koment. lp. 
10/,_Isaceuko OPL koment. I s. 581. Ip.). Konkretā gadijumā 
prasmijs ir celis divas prasības, kas gan abas parnatotas uz 
atbildetaja nepateicību, bet prasības priekSmeti nav identiski 
jo miertiesneša lietā 38/382 prasītājs lūdz atcclt prāvnieku 
U66. g. noslegto davinājuma līgumu, uzliekot vinam par pie-
nakumu atdot prasītājam zirgu, ķēvi, tumši brūnu govi un 
melnii govi, bet lietā 38/383 prasītājs lūdz atcelt 1935 g no-
Slegto davmāšanas llgurau, uzliekot atbildētājam par pienāku-
mu atdot sarkanraibu govi. Tādā kārtā prasītājs, celot atse-
visķi sas divas prasības, nav, pretēji apgabaltiesas aizrādiiu-
mam pielaidis prasības skaldīšanu. Sacītarn nerunā pretrni 
Sen. SKD spr. 37/646 (uz kuru savā spriedumā atsaucas mier-
tiesnesis), jo šinī spriedumā Senats, atzīstot, ka bez tur minēto 
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priekšnoteikumu konstatēšanas nevar runat par prasības 
skaldīšanu, ar to nebūt nav devis prasības skaldīšanas jt> 
dziena izsmeļošo definiclju un nemaz nav aizskāris ar to saka-
rā stāvošo jautājumu par prasības priekšmetu. Apgabaltie-
sas uzskatu, ka šinī gadijumā neesot izšķirošas nozīmes tam 
apstāklim, ka minētie līgumi slēgti dažādā laikā, arl neattais-
110 Isačenko komentars, uz kuru viņa atsaucas (III sēj. lp. 45), 
jo tamlīdzīgu tezi Isačenko tur nav izteicis. 

(1938. g. 25. nov. spr. Nr. 1193 Skoteja pr. 1. pr. Skoteli.) 

532. 

Saskaņā ar CPL 532. р., ja kāda puse ir atteikusies ie-
sniegt pieprasīto no viņas dokumentu, nenoliegdama, ka tads 
pie viņas atrodas, tad tiesa var atzīt par pierādītiem vienlgi 
t o s a p s t ā k l u s , k u r u a p s t i p r i n ā š a n a i p r e -
t e j ā p u s e i r a t s a u k u s i e s u z š o d o k u m e n t u . 
liet konkretā lietā.prasītājas pilnvarnieks, lūdzot uzlikt atbil-
dētājai par pienākumu iesniegt izrakstus no viņas grāmatam 
par to, kādas sumas esot izmaksātas M., nemaz nav norādijis, 
ka no šiem izrakstiem t i e š ā m a r l b ū s r e d z a m s , 
ka M. augstāk norādītā laika sprīdī ir izmaksātas p r a s I-bu 
s e d z о š a s s u m a s . Tas arī no viņa nav apgalvots tala-
kā lietas gaitā. Tāpēc arī apgabaltiesa nevarēja šādu ap-
Stākli pieņemt par pierādītu, dibinoties vienīgi uz mineto iz-
rakstu neiesniegšanas faktu no atbildētājas puses. Ar to ap-
gabaltiesa ir pārkāpusi arī CPL 532. p. 

(1938. g. 24. nov. spr. Nr. 1134 Latvijas bankas pr. 1. pr. Benjamiņš.) 

675. 

Tiesu palata ex officio prasību atstājusi bez caurskatīša-
nas kā nepiekrītošu vispār tiesu iestāžu izšķiršanai, norādot, 
ka saskaņā ar CPL 336. p. katras tiesu iestādes^ pienākums 
ir e x o f f i c i o p ā r b a u d ī t j e b k u r ā l i e t a s 
s t a d i j ā , v a i i z s p r i e ž a m ā l i e t a v i ņ a i p i e -
k r ī t. Šo pēdējo viedokli, pēc pareiza prasītāja pilnvarnieka 
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norādijuma viņa kasacijas sūdzībā, gan neattaisno CPL 336. 
р., kas attiecas uz piekritību s t a r p t i e s u i e s t ā d ē m , 
kā to paredz jau tā nodalijuma pirmās dalas, kurā tās atrodas, 
virsraksts (sk. Isačenko I lp. 302). Tomēr Tiesu palatas vie-
doklis ir pareizs un to attaisno CPL 675. p. 1. pk. Pēc šī pan-
ta izpratnes tiesa ex officio nevar pieņemt savā izspriešanā 
ne tikai tādu lietu, kura ietilpst citas tiesu iestādes kompeten-
cē pēc savas šķiras, bet arī tādu, kas ietilpst attiecīģas ad-
ministrativas iestādes kompetencē un kā tāda, vispār, izņemta 
по tiesu iestāžu kompetences (Кг. Sen. CKD 93/28, 09/89 u. c). 
Pie tam, ja zemākā instance šādu tai resoru ziņā nepiekrītošu 
lietu bīītu pienēmusi savā iztiesāšanā, šī nepareizība augstā-
kai tiesas instancei ex officio jānovērš (Kr. Sen. CKD 01/71 
un cit.), proti, zemākās instances spriedums tai jāatčeļ. Tā-
pēc gala slēdziena ziņā Tiesu palata pareizi izšķīrusi apstipri-
noši apskatamo jautājumu, t. i. par viņas pienākumu ex officio 
pārbaudīt šīs lietas piekritību. 

(1938. g. 28. okt. spr. Nr. 8>2 Sproģa pr. 1. pr. Bolštcjnu.) 

728. 

No lietas redzams, ka telegraia aģentura „Leta" savā 
1937. gada 6. apriļa rakstā, atbildot Rīgas prefekturas VII iec. 
priekšniekam uz viņa 1937. g. 18. februarl izsniegto pavēsti, 
ir norādijusi, ka Amālija P. atrodas pie viņas dienestā, un ka 
atvilkumus по Amālijas P. algas „Leta" varēs izdarīt tikai pēc 
tam, kad būs atvilktas visas tās sumas, kādas „Letai" pienā-
kas по minētās darbinieces, paskaidrojot, ka P. parāds „Letai" 
1937. g. 1. aprilī ir bijis Ls 444,40 liels. No šīs CPL 728. panta 
kārtībā' dotās atsauksmes, ka „Leta" savu Ls 444,40 lielo 
prasijunm dzēsīs ar Amālijai P. izmaksājamo algu, Tiesu pa-
lata ir nākusi pie slēdziena, ka „Leta" atsauksmes došanas 
laikā sava pretprasijuma ieskaita tiesības vēl nebija izdari-
jusi. Šis Tiesu palatas slēdziens ir nepareizs. Tas apstāklis, 
ka „Leta" atsauksmē ir norādijusi parāda dzēšanas kārtību 
ar attieclgiem atskaitijumiem по Amālijai P. izmaksājamās 
algas, tieši pierāda „Letas" gribu segt savu prasijumu ar nā-
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kamībā nokalpotā laikā periodiski izmaksājamo algu. 
J.cta", izsakot noraidošo atbildi maksāt pārējiem 
ист viņu pretenzijas, iekams nebūs dzēsts viņas prasijuins! 
.il.sauksmē tieši ir izteikusi sava prasijuma ieskaita tieslbas. 
I'inns atsauksmes došanas trešai personai esošās pretprasi-
luraa tiesības ir jāizteic pašā atsauksmē. Pēc atsauksmes 
došanas trešai personai ir tiesība pieteikt ieskaitam tifcai tā-
dus pretprasijumus, kas ir cēlušies pēc atsauksmes došanas 
(salīdz. Isačenko komentaru VII tezi pie CPL 635., 636. p. 
resp. 728., 729. р.). Konkretā gadijumā „Leta" atsauksmē 
ncsi ir deklarejusi tādu ieskaitamo pretprasijumu tiesību pa-
Btāvešanu, kādas „Letai" jau bija atsauksmes došanas Iaikā. 

Nakot tomēr pie cita gala slēdziena apspriežamā jautāju-
mā, Tiesu palata ir pielaidusi motivu nepareizību. 

(Sen. CKD kopsēdes 19-38. g. 10. jun. spr. Nr. 21 Ozoliņa un с 1.) 

756. 

Trešās personas izteicieni nav atzīstami par pierādijumu 
pret pārējiem lietas dalībniekiem. Ja šajos trešās personas 
izleicienos gribētu saskatīt zinama apstākļa atzīšanu, tad tāda 
atzišanā nevar saistīt prasltāju, kas attiecīgo apstākli-ne tikai 
nrbija atzinis, bet ar visiem saviem paskaidrojumiem to pēc 
bntības bija apstrīdējis. Dominus litis taču ir prasītājs un tā-
dēļ trešā persona, kas bijusi pieaickiāta procesā tikai kā pra-
Sītāja palīgs, ar savu atzīšanu nevar nostāties pretrunā ar 
prasītāja paskaidrojumiem. 

(1936, g. 24. novembra spr. Nr. 989 Krieviņa pr. 1. pr. Apini.) 

910. 

Par Tiesu palatas spriedumu kasacijas sūdzību iesniedzis 
prasītājs, pie kam atbildētāja savā paskaidrojumā uz šo kasa-
cijas sūdzībn iebildusi, ka tā iesniegta pēc terraiņa, norādot, 
ka prasītājam kasacijas sūdzības termiņš nepareizi atjaunots 
nz 2 mēnešiem, lai gan tas bijis atjaunojams tikai uz 1 mēnesi. 
Šis iebildums nepelna ievērību jau tāpēc vien, ka atbildētāja 
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nav iesniegusi kasacijas sūdzību par termiņa atjaunošanu 
prasitajam uz 2 mēnešiem. 

(1958. g. 22. decembra spr. Nr. 866 Trinko pr. 1. pr. Kolodzinskis.) 

928. 

^Nav pareizs atbildētāja apgalvojums kasacijas sūdzībā, 
ka Senats ar 1937. g. 30. septembra spriedumu šajā lietā būtu' 
nodibmajis apstākli, ka prasītājs saņēmis по bankas zinamu 
sumu, maksājis bankai natidu vekseļa parāda samazināšanai 
un kartojis procentus, sakarā ar kādu apgalvojumu atbildētājs 
parmet Tiesu palatai CPL 930. panta pārkāpumu, Senats mi-
neta spnedumā tāda apstākļa esamību nav nodibinājis, bet 
aizrādijis uz to, ka Tiesu palata bija konstatējusi šos apstāklus. 
Jzspnezot tagad lietu по jauna, Tiesu palata ar saviem agrā-
kiem konstatējumiem ne tikai nebija saistīta, bet viņas pienā-
ktons bija pilnlgi patstāvīgi nodibināt lietas faktisko pusi ко 
Tiesn palata arī darijusi. 

(1?38. g. 24. novembra spr. Nr. 989 Kricviņa pr. 1. pr. Apini.) 

956. 

Oto L. pilnvarnieks zv. adv. V. otro reizi šinī lietā lūdzis 
Tiesu palatu atjaunot nokavēto termiņu kasacijas sūdzības 
lesniegšanai par Tiesu palatas 1933. g. 12. maija spriedurnu. 
Tiesu palatas 1938. g. 21. septernbra sēdē lūdzējs paskaidrojis, 
ka pec vina sekretares ievāktām ziņām pirmoreiz atjaunotais 
kasacijas termiņš šinī lietā esot skaitijies по 25. julija, bet ne-
vis по 21. jnlija, kā tas vēlāk izrādijies; tomēr viņš to neap-
galvojot, bet uzsverot, ka termiņa nokavējums noticis neatka-
ngi по viņa gribas. Tiesu palata, neatrodot, ka trešās perso-
nas kas ir по lūdzēja atkarīga, rīcību varētu kvalificēt pēc 
U L 9o6. р., nolcmusi lugumu atstāt bez ievērības. Atbildē-
taja L. pilnvarrneka kasacijas sūdzība nepelna ievēribu. Pre-
teji kasacijas sūdzības iesniedzēja paskaidrojumiem, Tiesu 
palata varēja atzlt, ka viņa sekretares nepareiza informacija 
par to, по kāda datuma sāk tecēt termiņš, nav neatkarīgs по 
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tbildētāja termiņa nokavējuma iemesls, jo Tiesu palata ir 
Rrcizi norādijusi, ka minētā sekretare ir rīkojusies kā viņam 

plldota persona, ко atbildētājs neatspēko un pat neapstrīd. 
'.'.iv arī pareizs iebildums, ka Tiesu palata nevarējusi noteikt 

i 1938. g. 27. julija lēmumā 1 mēneša termiņu, sākot no tā 
i'i..i gada 21. julija, kad atbildētājam izsniegts Tiesu palatas 
iprieduma noraksts, jo šinī dalā rni'iiētais lēmums pilnīgi sa-
iknn ar likumu (sal, CPL 910. p. piezīmi ttn 894., 895. р.; Sen. 
CKD spried. 37/65). 

(1938. g. 15. decembra spr. Nr. 1218 Zeltkalns pr. 1. pr. Lāci.) 

1316. 

Pēc sūdzētājas vārdiem jautājums par pārdodamo māju 
i'.ilurcšanas tiesībām izšķirts nepareizi. Otrā izsolē pircēja 
Margrieta K. solijusi 11.520 ls im pēc tam, kad ar apgabaltie-

is 1937. gada 5. aprila lēmumu otrā izsole tikusi atzīta par 
iifiioLikušii, tā paša gada 21. aprill rakstiski pieteikusi savas 
p.ilnrcšanas tiesības pret solītās sumas 11.520 ls samaksu. 
I.II laikā vēl neviens pieteikums par paturēšanu nav bijis ie-
Itllegts, jo Latvijas kreditbanka savu pieteikumu iesniegusi 
liK.ii 1937. g. 22. maijā. Minetā kreditbanka pie tam piedāvā-
m i tikai 5700 ls. Apgabaltiesa ar savu 1937. g. 31. julija lē-
iiiiiиiu pārdodamās mājas uz paturēšanas tiesību pamata pie-
■.kiiiisi Latvijas kreditbankai par 5700 1s. Šo lēmumii bija 
pārsūdzējusi N. krāj-aizdevu sabiedrība, Margrieta K. u. с 
Blukus sūdzētāji, starp citu, ir aizrādijuši, ka, piešķlrot mājas 
l ntvijas kreditbankai par 5700 !s, sūdzētāji zaudē visas savas 
prasības, jo ar minēto sumu nepietiek pat hipotekarisku tm 
Clttl priekšrocības baudošu prasību segšanai. Tiesu palata 
pli ". ricž vērību tam apstāklim, ka K. nebija uzdevusi savu ad-

i. kādēl viņai CPL 1315. p. (Ln frne) minētais termiņš skai-
i i по lēmurna taisīšanas dienas, bet K. pieteikumu iesniegusi 
.и divu dienu nokavējumu. Atsaucoties uz Sen. CKD kopsē-
des 36/42 spriedumu, Tiesu palata ir paskaidrojusi, ka ieinte-
pesēta persona ir pati vainīga, ja nav uzdevusi savu adresi 
им nav saoēnuisi paziņojumu, kādēļ viņai nav tiesība atsauk-
tles iiz to, ka termiņš skaitas a die scientiae. Iesniegtā kasa-
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cijas sūdzība nepelna ievērības. Vispiras sūdzētāias N 

кг1;!2 г; c.n iedrIbfso,pilnvaraieks * » * « « 
, s , 4 , T a t a C K D , . S p r i e d - 9 6 / 7 7 ™ Latv. Seaata CKD Spr 
28,1427, jo minetie spriedumi balstas uz CL 396S p bet sa 
v ē r s T 1 1 l ! a - P a n t a iam ' ,° r e d a k c i i u ( L k r- 33/182> «es'ības no-
ve st nokavemmu p.esķ.rtas tikai kustamas rmmtas „osolltā-
Jam Bez tam uz paturetāiu CL 3968. p. (agr red ) visnnr 
пеЬда attiecmams (Sen. CKD kopsēdes sp 36/20) Tā ?ad 

r e r b r r m a T f l t b S - 1 I O S O i f i a m ' k ā И Д Й п е Ш ties bas nemaz nebija pieškJrtas. Tāpat nav nozīmes kasaci-
M .esmedzējas norādijmnam uz Senata CKD Щ Й stirie 
gmp, ,o Senata šinl spriedamā izteiktais uzskats ka CPL 
1317. panta prekluzivs termiņš nav noteikts, nebūt nav attieci 

S ^ Q ^ r n P 6 ' "• ', U a l ā m i n e t ° t e r I " ^ ' ' - , ргешГка. 
z l v T c P l 3?fi l e s n i e d 2 ^ domām, atzlstams par preklu-

sankciiu ktnf „ S a" Щ T V " 0 t e i k t a ■ " p a r e d 2 t a r »Р«<И*о 

Prete s uzskats ari. nesaskanētu ar likuma tekstu, pēc kura 

« £ * £ "Г1"35 'Г aPL°beŽOlaS " 2 "edē|u tom*" not -
s e S t ' s e v nl r~1 PUfeS'-KkaSaCiJ'aS S M z i b a S i e s n i e d z ē b "evar seunat sev nekadas tiesibas по К. tieslbām, kuras pēdējā 

£ * « & Г >?,ietor Tagad ŠIs tiesIbas ir «*E£5 
taisllo 3 ,t L • ЯаП-Ь, ]а p a r s u d z S W s j «nl lietā apgabaltiesas 
S ! f ' ^ Г Т аГ k u r u m a j a s u z Patorešanas 
ties ba pamata p.esķ.rtas Latvijas kreditbankai, bet par no-
raidoso liesn palatas 1937. g. 28. oktobra lēmama liLmā pa-
redzeta laika an kartlbā nav iesniegusi kasacijas sūdzlbu. 

(Зев. CKD kopsēdes 1938. g. 16. nov. spr. Nr. 36 Bermata 1.) 

1423. 

Senata Apvienotai sapalcei iesniegtā lūgumā Janis I. pa-
ska.dro ka kreditores Kristmes M. piedziņas lietā uz Rīgas 
apriņķa V .ecrkpa Miertiesas 1936. gada 3. septembra Шта
т а pamata Kastranes pagasttiesa 1936. gada 7. septembrl ap-
rakstuusi viņam piederošo motocikletu. Kāds Vilis S. esot 
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Slis intervencijas prasību, bet Rīgas apgabaltiesas II civ. 
nod. 1937. g. 19. janvarī S. prasību atraidijusi. 1937. g. 15. 
iuartā Rīgas apr. iec. miertiesnesis „vadoties no lūgumā nemi-
n.iiiiām privatām interesēm", bez ieinteresēto personu lūgu-
ша im to aicitiāšanas uz tiesas sēdi, esot atcēlis augšrainētos 
iniertiesas 1936. g. 3. septembra uoi Kastranes pagasttiesas 
1936. g. 7. septembra lēmumus im aprakstlto motocikletu no 
;iresta atbrivojis. Ar šādu rīcību raiertiesnesis esot pārkā-
pis CPL 182., 194., 193., 1016., 1234. un cit. pantus un nodari-
jis viņam zaudējumus par 1200 latiem. Pamatojoties uz CPL 
1426. pantu, I. lūdz Senata Apvienoto sapulci atlaut viņam celt 
praslbu pret miertiesnesi. Papildam iesniegtos lūgumos I. ir 
vel lūdzis uzraudzlbas kārtībā atcelt augšminēto 1937. g. 15. 
inarta lēmumu, un pret to pašu miertiesiiesi uz Krim. proc. lik. 
1031. p. pamata ierosināt kriminalvajāšanu par dienesta no-
/icgumiem. 

Apsvērusi Jāņa I. lūgumus, Senata apvienotā sapulce at-
rod, ka, saskaņā ar CPL 1425., 1426. pantu noteikumiem, 
iiainats prasības celšanai par zaudējumu atlīdzību, starp citu, 
pret miertiesnesi var rasties tikai tad, ja būtu konstatēta ties-
ncša nepareiza rīcība viņa dienesta darbībā. Šādu zaudēju-
IIIU praslbu nevarētu celt tai gadijumā, ja cietušam ar proce-
Sualiem līdzekļiem, pārsūdzot tiesneša nepareizo rlclbu, būtu 
u'.spējams novērst tos cēloņus, kas izsaukuši zaudējumus. 

.ii konkretā gadijumā I. minēto 1937. g. 15. marta lēmumu ir 
iiarsūdzējis blakus sūdzības kārtībā, un apgabaltiesa ar savu 
1938. g. 5. oktobra lēmumu I. blakus sūdzību kā nedibinātu 
atstājusi bez ievērības. Tādā kārtā apgabaltiesa miertiesneša 
ncību sakarā ar 1937. g. 15. marta lēmuma taisīšanu ir jau 
parbaudijusi un to atzinusi par pareizu. Līdz ar to lietā nav 
konstatējatni tādi apstākļi, kas I. dotu pamatu zaudējumu 
prasības celšanai tieši pret miertiesnesi. Pretēji I. lūgumam, 
Senats arī uzraudzības kārtībā nevar atcelt tādu zemākās 
insUinces lēmumu, kuru varēja pārsūdzēt procesā paredzētā 
kartībā (salīdz. sen. CKD spr. 22/294 m\ cit.). Arī lūgums par 
Kriminalvajāšanas uzsākšanu ir nedibināts, jo pēc KPL 1030. 

- 1035. p. un Tiesu iekārtas 196.—205. p. satura un izpratnes, 
jautājums par tiesneša kriminalo vai disciplinaro atbildību 
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V» mcelfies tikai tad, Ja Senatam sniegtajās zi*ās ir norādi-

m Z Č t * S 7 t d a r M b U ' k a S i e t v e r s o d a ™ п о с е ти sastavam atbilstosas pazīmes. Šai konkretā eadiWi 

~ ~ , a
plSs№- rreizā rIcība ir ^ * Й 5 К 

mgstaK pakļautibas гШ tiesu iestādē un atrasta par par-ei-
iesne s bO Го! ; /? r° k f 0 t ^ ^ D « i n « X 

blbu atl t ягт f k n m m a l i Vai d i s c iP^ari sodamu dar-
Oibu, atknt an pamats apspriest jautājumu par šādu ansū 
cizibu lerosināšanu pret viņu. P 

(Sen, Apvien. Sap. 19». g. 30. janv. s p r . № i 3.) 

1521. 

A. s „Ziemelu Baltijas zāžētava" likvidaciias knmitffai 

ma atzisanu „par neesošu un par SDēkā ПРРЙПЬТ" б •- 1-
Ш Hkvidacijas komisija bija Щ Й 1 ^ 9 3 7 T n t 
ВДа i w ta, pasludināts šklrējtiesas 1937 g 19 junta 1 Г 
dums hetā ar firmas „Geo Grinvalds" Ipašnieku o X O r ~ 

балгйаг акл?* L,krpar 
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mako pantu nozlmē, bet gan firgoniskā arbitraža kādēl » Z 

SaSb,^ie^as- Tiesu pa,ata' K f f i t T 

pasл м-spēka —- to, k:3a::at 
Pie lēdli J , к i ° ° , *eWT, P a m a t a T i e s u e a l a t a "ākusi 
Pie Metoena, ka starp hetas dalībniekiem neesot strīda nar 
kadu sķlror t,esas sprieduma speku, kādē| v«a a t z ^ i , Z 
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mlxejas lūgumam nav priekšmeta. Strīds lietas dalībnieku 
Btarpā, pēc Tiesu palatas atzinuma, īstenībā pastāvot par to, 

и viņu 1937. g. 19./24. martā noslēgtais līgums atzīstams par 
•■Ķirējtiesas vai arbitražas līgumu. Šis strīds esot izšķirams 
( PL 1. un 3. pantu kārtībā un nevis CPL 1520. im 1521. pantu 
kārtībā. Tiesu palatas lēmums nav atzīstams par pareizu. 
Strīds lietas dalībnieku starpā pirmā kārtā pastāvējis par 
faktu, vai šķīrējtiesas sprieduma CP'L 1488. un turpmāko pan-
ln nozīmē vispārīgi bija noticis. Lūdzēja bija apgalvojusi, 
к a tāds spriedums bija noticis, turpretim, otrs lietas dalīb-
nieks, Georgs Gr., bija apgalvojis, ka tāds spriedums nebija 
noticis, bet ka bija notikusi tikai tirgoniska arbitraža. Tiesu 
palatas pienākums bija noskaidrot šo jautājumu, un tas vipai 
hija jādara taisni šajā procesa kārtībā, jo gadijumā, ja^tiesai 
lesniegts CPL 1520. un 1521. pantu kārtībā lūgums anulet šķī-
rējtiesas spriedumu, tiesas pienākums, ja izceļas strīds, pir-
ma kārtā ir noskaidrot, vai tāds škīrējtiesas spriedums, kura 
anulēšana tiek lūgta, vispārīgi bija noticis. Šo jautājumu 
liesa var noskaidrot taisni procesā, kurā viņa lūko cauri pašu 
lugumu par šķīrējtiesas sprieduma anulēšanu. No sacītā arl ir 
redzams, ka nav pareizs Tiesu palatas slēdziens, ka starp lie-
tas dalībniekiem- neesot strīda par šķīrējtiesas sprieduma 
spcku. Strīdu par tāda sprieduma spēku taču ierosioājusi pati 
ludzēja, bet otrs lietas dalībnieks Georgs Gr. pret šo ierosinā-
jitmu cēlis iebildumu, ka tāds šķīrējtiesas spriedums, kura 
anulēšanu lūdzēja lūgusi, nemaz neesot taisīts. Tā tad strīds 
starp lietas dalībniekiem pastāv kā jautājumā par paša sprie-
duma esamību, tā arī jautājumā par tā spēku, ja^ sprieduma 
csamība būtu nodibracāta. Ja arī, kā to konstatejusi Tiesu 
palata, lietas dalībnieku starpfi bez tani pastāvējis strīds par 
viņu 19./24. marta līguma kvalifikaciju vai № par šķīrejtiesas 
vai par arbitražas līguinu, tad šī iemesla dēl Tiesu palata ne-
varēja šī strīda izšķiršanu noraidīt uz prasības kārtību pec 
CPL 3. panta, jo Tiesu palatai nebija likumīgu šķēršlu šī strī-
da izšķiršanai tagadējā lietā. Taisni otrādi, Tiesu palata ta-
gadējā lietā pat nevarēja izvairīties no līguma satura nodibi-
nāšanas un tā kvalificēšanas, jo no šiem momentiem ir atka-
rīgs tagadējās lietas liktenis. Atzīšanas prasība, turpretim, 
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kas iziet tikai uz to, lai apstiprkiātu, vai tiesiska attieclba pa-
stāv, nebija iespējāma pēc tagadējā lūguma iesniegšanas par 
sprieduma, kas jau bija noticis uz minētā līguma pamata, at-
zīšanu par neesošu. 

(1938. g. 26. oktobra / 23. novembra spr. Nr. 964 a. s. „Ziemeļu Bal-
tijas Zāģētava" likvidacijā šķīiējtiesas 1. ar firmu „Geo Grinvalds0.) 

VI pielik. 

Iesūdzības rakstā prasītāja lūdz atzīt viņai īpašuma tiesī-
bas uz aprakstīto kustamo mantu, paskaidrojot, ka viņa šīs 
tiesības esot ieguvusi uz pirkuma līgunia pamata. Atbildētāja 
Anna G. ir cēlusi ierunu pret prasību, apgalvojot, ka minētais 
pirkuma līgums esot fiktivs darijums, kas noslēgts mantas no-
bēdzināšanas nolūkā, lai izbēgtu no parādu maksāšanas. Ap-
gabaltiesa šo ienmu atstājusi bez ievērlbas un, apstiprinot 
miertiesneša spriedumu, prasību apmierinājusi. Apgabaltiesa at-
radusi, ka kreditors, kas uz 1916. g. 3. julija likuma (CPL VI piel. 
pie 1936. p. piezīmēs) pamata grib panākt pirkuma līguma at-
zīšanu par nederīgu, nevar aizstāvēties ar ierunu, bet viņam 
jāceļ attiecīga prasība. Atbildētājas Annas G. kasacijas sū-
dzība peltta ievērlbu. Minētais likums paredz kreditora tie-
sību celt prasību atzīt attiecībā uz viņu par spēkā neesošu 
parādnieka darijumu, kas noslēgts ar trešo personu ar nolū-
ku nodarīt zaudējumus kreditoram (1., 3. un 5. panti). Šis li-
kums paredz tiesību apstrīdēt īsta, nopietni domāta darijuma 
spēku, ar kura kontrahenti tiešām gribējuši panākt īpašuma 
tiesību pāreju uz darijuma objektu. Šāds darijums pats par 
sevi ir derīgs, un paliek spēka attiecībā uz pārējām trešām 
personām pat tad, ja atsavinātāja kreditors ir minētā likumā 
paredzētās prasības ceļā attiecībā uz sevi panācis šī līguma 
atzīšanu par spēkā neesošu (5. р.). Turpretim konkretā ga-
dijumā atbildētāja savā apelacijas sūdzībā ir cēlusi ierunu 
par līguma f i k t i v i t a t i . Par fiktivu uzskatams tāds lī-
gums, kas noslēgts tikai izskata pēc, un kas uz 1864. g. CL 
2951. p. pamata atzīstams par spēkā neesošu (Sen. CKD 
22/156; 27/167). Fiktivu līgumu var apstrīdēt arī ienrnas 
ceļā, necelot prasību (Sen. CKD 33/37). Ciktāl no Senata 
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Ipriedtema Pilmaņa lietā (37/424) varētu saprast pretējo, Se-
nata CKD kopsēde pēdējo minētā lietā izteikto neuztur spēkā. 
I'icmērojot konkretā gadijumā 1916. g. 3, julija likumu (CPL 
VI piel. pie 1396. p. piezlmes) apgabaltiesa ir pārkāpusi šo 
likumu. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 14. dec. spr. Nr. 43 Harmsons pr. 1. pr. 
(iutmanis un Zvirgzdu.) 
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Likums par pilsetu bariijtiesara. 

25. 

LimbaŽLi pilsētas bāriņu tiesai iesniegtā lūgumā Zina G., 
atsaucoties uz klātpielikto Valmieras apr. III iec. miertiesneša 
apliecību, kas dod tai tiesības lūgt minēto bāriņtiesu iecelt 
aizgādni viņas mir. tēva Juliusa Š. mantojuma masai, ir lūgu-
si iecelt par tādu viņas vīru Hariju Q. Ar savu 1937. g. 21. 
decembra lēmumu bāriņtiesa ir iecēlusi par mir. Juliusa Š. 
mantojuma masas aizgādni minēto Hariju G. Pēc tam ie-
sniegtā bāriņtiesai lūgumā pārējie Juliusa Š. mantinieki: viņa 
atraitne Dora Š. uai bērni Leo, Mozus, Līlija, Izraels un Niko-
lajs S. ir lūguši Hariju G. no aizgādņa amata atcelt un tā vietā 
iecelt citu aizgādni, atsaucoties uz to, ka Harijs G. no bāriņ-
tiesas ticis iecelts bez viņu, pārējo mantinieku, aicināšanas 
uz bāriņtiesas sēdi u<n ka minētais aizgādnis atrodas ar viniem, 
pārējiem mantiniekiem, naidīgās attiecībās. Neizšķirot jau-
tājumu par min. aizgādna atcelšanu, Limbažu pils. bāriņtiesa 
ar savu 1938. g. 26. apriļa lēmumu, starp citu, nolēmusi: 
1) atzīt, ka aizbildne Dora Š. nav iesniegusi bāriņtiesai pieņe-
mamu norēķinu uz bāriņtiesas š. g. 31. marta lēmumu, resp. 
nav izpildijusi minēto lēmumu; 2) atļaut mir. Juliusa Š. man-
tojuma masas aizgādnim Harijam G. pilnvarot zvērinātu ad-
vokatu iesniegt prasības sūdzību pret Doru Š. Rīgas apgabal-
tiesas 1. civilnodaļai pēc iesniegtā prasības sūdzības projek-
ta, izsniedzot aizgādīiim norakstu no prasības sūdzības pro-
jekta ar bāriņtiesas uzrakstu; 3) noraidīt mir. Juliusa Š. 
bērnu Leo, Mozusa, Līlijas, Koļas un Izaka Š. lūgu-
•mus pēc aizgādņa Harija G. lūguma noraidlšanas; 4) atļaut 
aizgādnim Harijam G. iesniegt bāriņtiesai mir. Juliusa Š. man-
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tojuma masāi piederošas manta-s да kapitalu sarakstu līdz š. g. 
15. maijam. 

Iesņiegtā par Šo lēmumu blakus sūdzībā mir. Juliusa S. 
tniantmieki Leo, Mozus да Līlija Š. ir lūguši., atceļot Hariju G. 
tio mir. Juliusa Š, mantojuma masas aizgādņa amata, atcelt 
arī minētos Limbažu pilsētas bāriņtiesas 1938. g. 26. aprila 
lēmuma 1. un 4. pktus. Ar savu 1938. g. 26. julija / 2. augusta 
Ičmumu apgabaltiesa šai lietā nolēmusi: 1) atcelt Hariju G. no 
mir. Juliusa Š. mantojuma masas aizgādņa amata, uzdodot Lim-
bažu pils. bāriņtiesai vajadzības gadijumā iecelt par aizgadni 
citu personu; 2) atcelt Limbažu pils. bariņtiesas^l938. g. 26. 
apriļa lēmuma 1. un 2. punktus, bet sūdzību pāreja daļa atstat 
hez ievērības. 

Iesniegtā par šo apgabaltiesas lēmumu Zinas un Harija 
G. pilnvarnieka kasacijas sūdzība pelna ievērību. Ka to pa-
reizi atrod kasacijas sūdzības iesniedzējs, apgabaltiesas le-
mums nevar tikt atstāts spēkā jau tlri formalu iemeslu deļ 
tāpēc, ka apgabaltiesā lieta izklausīta, neaicinot uz tiesas^sedi 
pašu aizgādnības ierosinātāju Zinu G. Lik. par pilsetu bariņ-
tiesām (Lik. 34/221 un 36/32) 25. p. paredz, ka sūdzības_ par 
bāriņtiesu lēmumiem iesniedzamas apgabaltiesai, piemerojo-
ties CPL 899.—904. p. noteikumiem, t. i. noteikumiem par bla-
kus sūdzības iesniegšanu. Tālāk tā paša likuma^. p. nosaka^ka 
gadijumā, ja sūdzība iesniegta par bāriņtiesas lemumu pec butī-
bas, tad tā norakstu bāriņtiesa izsniedz aizbildnim, aizgādnim 
vai tai personai, kuras tiesības sūdzība skar. Bet kada kartība 
šls sūdzības apgabaltiesā ir izskatamas, tas, protams, minetā 
specialā likumā, t. i. par b ā r i ņ t i e s ā m nav paredzēts. 
Tāpēe ņeniot vērā, ka šīs sūdzlbas tiek iesniegtas apgabaltie-
sai, kā otrai instaTicei, piemērojotics noteikumiem par b 1 а -
к u s s ū d z ī b a s iesniegšanu (CPL 899.—904. р.), atzīstams, 
ka šīs sūdzības apgabaltiesā ir izskatamas tada paša^kartība, 
kā blakus sūdzības vispārējās civiltiesas otrā iiistance, t. i. ar 
visu to lietas dalībnieku aicināšanu uz tiesas sedi, kuru inte-
reses šis lēmums skar (Kr. Sen. CKD 93/69 un cit.; sal. Sen. 
Nolkena CPL kom. lp. 701 un CPL 264. р.). Bet par to, ka kon-
kretā gadijumā apgabaltiesai iesniegtā sudzība ir skārusi aiz-
gādnības i e r o s i n ā t ā j a s Zinas G. intereses, kas tieši 
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bija lūgu-si nozīmēt par aizgādni Hariju G., nevar būt lietā 
šaubu, jo šai sudzība taču prasīts minēto aizgādni a t c e l t 
un anulēt zinamā mērā viņa darbības akceptējošu bāriņtiesas 
lemumu, resp. tā dafo. Tāpēc apgabaltiesai bija jāizklausa šī 
lieta ar Zinas Q. aicināšanu ш tiesas sēdi, resp. pavēstes sū-
tisanu tai par šo sēdi. Pedējai nevar arī pārmest to, ka viņa 
nav uzdevusi savu juridisko adresi lietā, jo no bāriņtiesas lie-
tas nav redzams, ka tai vispār būtu izsniegts blakus sūdzības 
noraksts saskaņā ar Lik. par pils. bāriņtiesām 28. p. im ka tā 
hdz ar to būtu bijusi informēta par sūdzības iesniegšami ap-
gabaltiesa. Turklāt apgabaltiesa interesentei Dorai Š im 
aizgādnim Harijam G. pavēsti sūtijusi pēc viņu pastāvīgas 
dzives vietas ārpus Rīgas. Tādā kārtā, izklausot šo lietu uin 
taisot viņā lēmumu bez Zinas Q. aicmāšanas uz tiesas sēdi 
resp. bez pavēstes sutīšanas tai, apgabaltiesa ir pārkāpusi CPL 
6. pantu resp. tanī paredzeto civilprocesa pamatprincipu. 
nības(1l9)38" S' 24 ' D 0 V e m b r a sp r< N r- 1 1 3 2 Šolomovica mant. m. aizgād-
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Tirdzniecības procesa likums. 

386. 

Tiesu palata, atzīstot Gr. par tirgotāju vekseļu protesta 
laikā, ir atsaukusies uz iesniegto nodokļu inspektora aplie-
cibu, t. i. izgājusi, tāpat kā apgabaltiesa, no tā fakta, ka viņam 
aprādītā laikā bijusi izdota tirdzniecības zīme. Ievērojot teik-
to, Tiesu palata nemaz nebija spiesta vēl pārbaudīt sūdzētāja 
pieteiktos pierādijumus par to, kad parads ir izcēlies (CPL 
■155. р.). Sūdzētājs ir atsaucies uz to, ka vekse}u protesta 
laikā izdotā tirdzniecības zīme bijusi nodota atpakaļ. Šāds 
icbildums tomēr atzīstams par nepamatotu. Saskaņā ar 
nodoklu nolik. 203. p. piezīmi (Pārgroz. un papildin. Nod. 
nolik., Lkr. 35/202), stājoties pie darbu izpildijuma ■ kā atse-
višķa uzņēmuma, ir jāizpērk gada tirdzniecības zīme. No lie-
tai pievienotās nodokļu inspektora apliecības, starp citu, re-
dzams, ka Gr. bija izņēmis 1929. g. V kategorijas tirdzniecības 
zīmi. Tā tad maksājumu pārtraukšanas laikā, kas notikusi 
1929. g. rudenī, Gr. attiecīgu tirdzniecības zīmi jau bija izņe-
mis. Tirdzniecības zīmes atpakaļnodošana, par ко runā ka-
sacijas sūdzības iesniedzējs, pirms laika notecējuma, uz kuru 
tā izdota, nevar grozīt lietas iznākumu attiecībā uz maksātne-
spējas raksturu un sekām. Ņemot vērā, ka tirdzniecības zī-
mes izņemšana jau pati par sevi pēc tirdzniecības procesa 
Iikuma 386. p. ir pietiekošs pamats maksātnespējas rakstura 
noteikšanai, jāatzīst, ka tādas zīmes eventuala atpakaļnodo-
šana pirms 31. decembra (sal. Nodoklu nolik. 213. p.) šinī ga-
dijumā ir pilnīgi irrelevanta. Šādos apstāklos Tiesu palata arī 
varēja atraidīt sūdzētāja lūgumu pārbaudīt pierādijumus par 
tirdzniecības zīmes atpakaļnodošanu (CPL 455. р.). 

(1938. g. 15./21. decembra spr. Nr. 1246 Grīšļa maksātnespējas 1.) 
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13. 

Tiesu palata lietā iesniegtos dokumentus Nr. 1235—1242, 
1423 itn 1244—1309 atzinusi par s a i s t ī b a s г а к s t i e m 
uz nenoteiktu simiu, kas esot к v i t ē t i n о к о n t r a h e n -
t i e m Ш tādēļ atzīstami par izpildltiem Latvijā. Tāpēc Tie-
su palata atradusi, ka katrs no šiem dokumentiem esot bijis 
apmaksājams uz Rīk. par zīmogn. 13. p. 3. p. (1921. g. red.) pa-
mata ar Ls 3.— lielu zīmognodevu, t. i. kā saistības raksts uz 
nenoteiktu sumu. Tomēr Tiesu palata sagrozijusi lietas ap-
stākļus tanī ziņā, ka uz šiem dokumentiem, kā to pareizi TIO-
rādijis Eduards L. pilnvarnieks savā kasacijas sūdzībā, nav 
nemaz abu kontrahentu paraksti un, proti, tiesi dokumentā 
m i n ē t ā p r e č u p ā r d e v ē j a resp. p i e g ā d ā t ā j a 
p а г а к s t s. Šie dokumenti ir Harnburgas firmas G. H. t. s. 
„Schlussnota" blankas (drukāti formulari), kas izpildīti it kā 
no minētās firmas un savā tekstā satur apliecinājumu par at-
tieclgu preču daudzumu nosūtīšanu uz turpat norādītiem no-
teikumiein, bet kuru minētais saturs n e m a z n a v а р -
s t i p г i n ā t s ar šīs firmas, kā preču nosūtītājas, īpašnieka vai 
tā pilnvarotā parakstu. Tās parakstītas pašā apakšā pēc vārda 
„Einverstanden" vienīgi no preču pasūtītāja. Tādos apstākjos, 
no vienas puses, šos dokumentus nemaz nevar ieskatīt par sa-
stādītiem vai izdotiem ārzemēs, kcā to paredz Rīk. par zīmogn. 
1. panta 5.pkts, bet, no otras puses, kas ir pats galvenais, iekams 
uz tiem nav preču piegādātāja paraksts, ar kuru no pēdējā pu-
ses tiktu apstiprināta preču pārdošana resp. piegādāšana uz 
turpat norādītiem noteikumiem, tos nevar ieskatīt par nodi-
binošiera kādas saistības tanīs norādīto preču piegādātāja un 
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pircēja-pārdevēja starpā. Turklāt vēl piemetinams, ka šaubu 
gadijumā aģentam nav atzīstama tiesība noslēgt darijumu ko-
niitenta vārdā (Lēbers, § 37 v) un zīmējoties uz L., Nodokļu 
departaments nav apgalvojis un Tiesu pa.lata nav konstatējusi, 
ka viņam būtu bijušas tiesības noslēgt kādus darijunrus H. 
vārdā. Tāpēc, kaut arī 1925.—1927. g„ kad šie dokumenti ir 
parakstīti no preču pasīītītājiem, vēl riebija spēkā Rīk. par zī-
inognodevu 46. p. 55. pkts, uz kuru atsaucas E. L. pilnvar-
uieks savā kasacijas sūdzībā ш kas expresis verbis atsvabi-
nāja no apmaksas ar zīmognodevu tirdzniecisko koresponden-
ci, tomēr tie nevar arī tikt atzīti par Rīk. par zīmognod. 13. 
pantā 3. pktā paredzētiem s a i s t ī b a s r a k s t i e m , par 
kādiem to atzinusi Tiesu palata. Tālāk, kas attiecas uz doku-
mentiem Nr. 1446—1450, tad tie atzīstami par attiecīgu firmu 
ofertēm L., kas p a r a k s t ī t a s v i e n ī g i n о š ī m f i r-
m ā m, im kas tikai tanīs mineto priekšstāvnieclbas noteiku-
mu a k c e p t ē š a n a s g a d i j u m ā no L. varētu nodibi-
tiāt kādas saistības starp pēdējo un minētām firmām, pēc kam, 
piemēram, dokumentā Nr. 1448 ir tādā gadijumā tieši pare-
dzēta īpaša līguma noslēgšana. Bet ka šo ofertu akceptēšana 
uo L. būtu notikusi un līdz ar to tās būtu pieņemtas no tā tieši 
izpildīšanai Latvijā, par to nekādus datus Tiesu palata nav 
konstatējusi un tas nav arī apstiprināts ar L. parakstu ūz tām, 
kripēc, pretēji Tiesu palatas norādītam, nevar atzīt, ka tās „kvi-
tētas no kontrahenta". Līdz ar to arī, zīmējoties uz šīm ofer-
tēm, nevar būt runa par Rīk. par zīmognod. 13. p. 3. pkt. pa-
redzētiem saistības rakstlem. Savukārt, dokumentam Nr. 
1451 pat nav galīgas ofertes, bet gan vienīgi iepriekšējas no-
runas raksturs starp divām firmām, kas nekādas saistības nav 
radijusi (1864. g. CL 3000. p.) un nav pavedama ne zem viena 
по viņas izrakstlšanas resp. saņemšanas laikā 1928. g. maijā 
pastāvošiem Rlk. par zīmognod. noteikurniem. Kas, turpre-
tim, attiecas uz dokumentiem Nr. 1444 un 1445, tad tie satur 
attiecīgu ārzemju firmu akceptu uz L. priekšlikumu uzņemties 
šo firmu p ā r s t ā v n i e с ī b u L a t v i j ā un līdz ar to no-
dibina attiecīgas saistības minēto firmu un L. starpā, kāpēc 
uz tiem gan Tiesu palata varēja attiecināt Rlk. par. zīmognod. 
13. p. 3. pkt. Tas pats sakams: a) par dokumentu Nr. 1452, 
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kas savukārt ir attiecīgas firmas L. nosūtīta un no pēdējā ak-
ceptētā oferte uzņemties- šīs firmas pārstāvniecību ura b) par 
dokumentu ar Nr. 1442—1443, kas jau sevī satur L. nn attie-
cīgas Vācijas firmas nolīguma vienu eksemplaru, kurā pēc tā 
satura jau ietverta kontrahentu iepriekšpanāktā vienošanās. 
Turklāt vēl piemetmams, ka, kaut arī dokumenti ar Nr. 1442— 
1444 Ш1 1452 izrakstīti un saņemti tad, kad bija jau spēkā Rīk. 
par zīmognod. 46. p. 55. pkt., tomēr tie nesatur vis tanī pare-
dzētā rakstura vienošanās, bet gan, kā jau norādīts, vienoša-
nos par pārstāvniecību resp. starpnieclbas uzņemšanos no L., 
kāda nav uz šī izņēmuma panta no apmaksas ar zīmognodevu 
atsvabinama (Sen. CKD spr. 35/1666). 

(193S. g. 28. okt. spr. Nr. 875 Ledeboma 1.) 

18. 

Apgbaltiesa sava lēmuma motivos ir norādijusi, ka parak-
sti uz kases orderiem par naudas saņemšamj ir kvītes, kas ap-
liekamas ar zlmognodevu. Kasacijas sūdzības iesniedzēji šo 
apgabaltiesas lēmumu uzskata par nepareizu, paskaidrojot, ka 
tiesa neesot apsvērusi viņu norādijumu, ka parakstus devuši 
paša uzņēmuma kalpotāji uz kases orderiem, kas pēc Rīk. par 
zīmognod. 46. p. 26. pkt. ar zīmognodevu nav apliekami. Arī 
zīmogsods esot azlikts pretēji Rīk. par zīmognod. 18. p. 1. pkt, 
jo kvitējumi izdarīti uz kases orderiem, bet ne atsevišķos rak-
stos. Kasacijas sūdzība nepelna ievērību, Pēc Rīk. par zī-
mognodevu 18. p. 1. pk. izpratnes, ar zīmognodevu nav ap-
liekami kvitējumi par izpildijuma saņemšanu uz paša darijuma 
dokumenta. No šā apstākļa taisams sledziens, ka par kvītēm 
atsevišķā rakstā un tādēl apliekamām ar zīmognodevu uzska-
tami tādi izpildijuma apliecinājuma dokumenti, kas izdoti atse-
višķi no pasa darijuma dokumenta, šinī gadijumā — no darba 
līgumiem. Bez tam kases orderi, ja tie satur kvitējumus, nav 
tikai iekšējas darbības papiri vien, jo tic var noderēt arī kā 
pierādijums pret uzņēmēja kontrahentiem. Netieši uz to. no-
rāda arī 46. p. 26. pk. 2. piezīme, pēc kuras kreditkooperati-
vos biedru parakstīti aprēķini atsvabināti no zīmognodevas, 
no kā secinams, ka citos uzņēmumos tie nav atsvabināti. No 
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otras puses, ja paši kases orderi atsvabinati no zīmogiio4evas, 
tad tas vēl nenozīmē, ka šāda priekšrocība piešķirta arī uz or- ? 
deriem izdarītiem kvitējumiem. Visi šie apsvcrumi neatštāj 
šaubu, ka kvitējumi uz kases orderiem, kas kā tādi nesatur 
sevī līgumu starp uzņērmi'ma īpašnieku un tā darbiniekiem, 
pēc Rīk. par zīmognodevu 18. p. 1. pk. ir apliekami ar zīmog-
iiodevu 20 sant. apmērā. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 16. nov. / 14. dec. spr. Nr. 38 pa. s. „B. 
V. Sirotkins" un с 1.) 

25. 

Notārs, sakarā ar Kristīnes P. im Pētera St. starpā no-
slēgto pirkuma līgumu, ir aprēķinājis uri uēmis zīmognodevu 
tikai par pašu pirkuma darijumu Ls 96.— aprnērā, bet par šajā 
ļigumā ietverto darijumu, ar kuru pārdevējai P. ir nodibinā-
nātas mūža uztura tiesības, zīmognodevu nav ņēmis. Sakarā 
ar Nodokļu departamenta uzlikto notaram zīmogsodu, pret 
kuru notars cēlis iebildumu, miertiesnesis Rīk. par zīmognod. 
106. un turpm. p. kārtībā sodijis ttiinēto notaru ar Ls 82,— lie-
ln zīmogsodu nenomaksātās Ls 41.— zīmognodevas divkāršā 
apmērā, atrodot, ka augstāk norādītais uztura līgums ir gan, 
saskaņā ar Rlfc. par zīmognod. 5. un 39. p. 1. pkt., atsevišķi 
ar šo nodevu apmaksājams, bct ka uztura līguma vērtība pa-
reizi noteikta Hgumā uz Ls 4100.— un tāčļēļ nav pamata' pie-
mērot Rīk. par zīmognod. 25. p. Par miertiesneša lēmumu 
iesniegto blakus sūdzību apgabaltiesa atstājusi bez ievērības. 
Apgabaltiesa atradusi, ka zīmognodeva ņemarna no aktā uz-
rādītās sumas, kas konkretā gadijumā ir Ls 4100,—, jo paši 
kontrahenti līgurnā paredzēto alimeotu kopvērtību noteikuši 
iiz Ls 4100.—, im ka departamentam nebija pamata noteikt 
citu alimentu kopvērtību Ls 8200.—, izejot no līgumā norādītās 
alimentu gada vērtības, jo to noteikusi pagasta valde, pama-
tojoties uz Lik. par atsav. nod. 10. р., un šis skaitlis nevar 
būt par mērauklu zīmognodevas noteikšanai. 

Iesniegtā par šo apgabaltiesas lēmumu Nodokju departa-
menta kasacijas sīīdzība nepelna ievērības. Starp šīs lietas 
dalībniekiem otrā instancē nav vairs bijis strīds par to, ka lī-
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gumā ietvertais uztura darijums ir apmaksājams atsevišķi ar 
proporcionalo zīmognodevit uz Rīk. par zīmognod. 5. p. un 39. 
panta 1. pkt., kā to līdzīgos gadijumos jau atzinis Senats (Sen. 
CKD'36/370). Rīk. par zīmognodevu 39. p. 1. pkt. paredz 1% 
proporcionalās zīmognodevas ņemšanu no akta sumas. Paši 
kontrahenti šinī gadijumā pārdevējai dodamo alimentu vēr-
tību noteikuši uz Ls 4100.—, kāda suma atzīstama par kon-
trahentu uzrādīto akta sumu minetam tiztura darijumam. 
Šāda kontrahentu uzrādītā akta suma ir koriģējama vienīgi 
tiktāl, ciktāl Rīk. par zīmognod. 20. un sek. panti nosaka, kas 
ir ieskatama par akta sumu t u r p a t n 0 r ā d ī t i e m at-
sevišķa veida darijumiem. Šai ziņā Nodokju departaments ir 
atsaucies uz Rīk. par zīmognod. 25. p. 2. teik. Lai gan šajā 
gadijumā kontrahemtu darijums par mūža uztura nodibināšanu 
pārdevējai IT atzīstams par b e z t e r m i ņ a (mūža) līgumu 
(Sen. CKD 38/1053), tomēr viņā nav paredzēti к ā d i p e -
r i 0 d i s к i m а к s ā j u m i pārdevējai. Bet Rīk. par zīmog-
nodevu 25. p. 2. teik., uz kuru atsaucas Nodoklu departaments, 
tieši paredz tādus beztermiņa līgumus, kuros savukārt pare-
dzēti" p e r i 0 d i s к i m а к s ā j u m i, no kuru 10-gadīgas 
kopsumas lai arī jāiziet, aprēķinot nomaksājamo par šādieni 
līgumiem zīmognodevu. Tā kā fiskalie likumi nav papla-
siriati iztulkojami (Sen. CKD 35/1631 un cit.), tad arī konkretā 
gadijumā nevar uzskatīt par min. 25. p. paredzētiem „perio-
diskiem maksājumiem" pārdevējai līgumā paredzētā uztura 
novertējumu par vienu gadu, vēl jo vairāk, kur tas noteikts 
no pagasta valdes un kur pārdevējai ar līgumu piešķirtais uz-
turs sastāv no istabas ar apkurināšanu, uztura pie kopēja gal-
da, ārsta palīdzības sniegšanas vajadzības gadijumos etc. Tā-
pēc jau vien konkretā gadijumā Rīk. par zīmognodevu 25. p. 
nevar tikt piemērots, līdz ar ко atkrīt Nodokļu departamenta 
uz šī panta pamatotā kasacijas sūdzība. 

(1938. g. 24. novembra spr. Nr. 11.48 Ozoliņa 1.) 

38. 

Notara kantorī apliecinātā pirkuma līgumā kontrahenti ir 
vienojušies pirkuma sumas daļu segt ar uztura devām, ie-
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vcdot pārdoto māju zemesgrām. reģ. III d. 1. slejā attiecīgu 
pantu par māju apgrūtināšanu ar lietiskām tiesībām līgumā 
niinēto personu labā. Pēc notara domām, šī pirkuma sumas 
dala nestāvot nekādā sakarā ar uztura apniēru, tā neesot uz-
tura vai uztura līguma vērtība, bet gan esot pamatdarijuma 
daļa resp. maksas atlikums, kura segšanai tiekot slēgts jauns 
darijums. Ar lietisko tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatās 
netiekot vis nostiprinātas prasijuma tiesības šī pirkumsumas 
atlikuma apmērā, bet gan tiekot nostiprinātas uzttira tiesības. 
Prasijuma īstā vērtība mītot izsniedzamo alimentu vērtībā. 
Bet šo uztura vērtību neviens no kontrahentiem līgumā neesot 
noteicis un neesot aprēķinājis. Ja nu šl akt'a suma neesot 
noteikta, resp. neesot noteicama Rīk. par zīmognodevu 25. p. 
paredzētā kārtībā, tad trūkstot pamats piemērot Rīk. par zī-
mognodevu 39. р., bet gan esot piemērojams rīkojuma 13. p. 
Šāda notara argumentacija nav pareiza. Ja pirkuma līguma 
kontrahenti pirkuma sumas daļu līgumā aprādītā apmērā 
scdz ar uztura devām līgumā minētām personām, tad viņi ar 
to pašu uztura vērtību ir noteikuši taisni tādā sumā, kas at-
bilst minētai pirkuma sumas daļai, jo alimenti taču ir šīs 
sumas ekvivalents un to vērtība pēc kontrahentu aprēķina 
tādēļ nevar būt ne lielāka, ne mazāka par tiem sedzamo pir-
kuma daļu. Tādēļ, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja do-
mam, konkretā gadijumā nevar būt runas par to, ka kon-
tr.ahen.ti uztura vērtību nebūtu noteikuši, kādēļ jāatzīst par pil-
nīgi pareizu apgabaltiesas uzskats, ka alimentacijas līgums 
bija atsevišķi apmaksājams ar 1% proporcionalu zīmognodevu 
pēc Rīk. par zlmognodevu 38. p. 1. pkta, atzīstot par līguma 
sumu to pirkuma daļu, kuru sedz līgumā paredzētie alimenti 
(Sal. arl Sen. CKD spr. 38/1148). 

(1958. g. 15. decembra spr. Nr. 1205 Cēruža 1.) 

http://tr.ahen.ti
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213. 

Saskaņā ar paša Nodokļu departamenta iesniegtā kasaci-
jas sūdzībā pievesto Senata sprieduma izpratni (CKD 29/399, 
32/131), bet it sevišķi saskaņā ar Sen. OKD spriedumā 33/76 
paskaidroto, obligacijas, kas apgrūtina nekustamo īpašunru 
Rīgā, ja nav pretējas klauzulas tanīs, a t z ī s t a m a s p a r 
p a r ā d u, к a s a p g r ū t i n a t a j ā p a Š ā 1 a i к а а г ī 
v i s u p a r ā d n i e k a m a n t ī b u, jo pēc 1864. g. CL 
1456. tffi 1597. p. ar hipotekas, kā tādas, dzēšanu personīgais 
ķīlu devēja parāds pats par sevi vēl neizbeidzas un atkrīt vie-
nīgi hipoteka kā tāda. Tāpēc, protams, šādi hipotekariskie 
parādi, saskaņā ar minētiem Senata spriedumiem, ir atskai-
tami no v i s a s m a n t o j u m a v ē r t ī b a s. Bet pats par 
sevi ir saprotams, ka visā mantojuma vērtībā ietilpst visu mi-
mšā atstāto imobilu vērtība, kādā Latvijas daļā tie arī neat-
rastos. Tāpēc, no vienas puses, konkretā gadijumā visā mir. 
Tamaras S. mantojuma vērtībā ietilpst arī viņas Daugavpilī 
atstātā imobiļa vērtība, bet, no otras puses, no visas viņas 
mantojuma vērtības, arī ciktāl tā sastāv no minētā Daugav-
pils īpašuma vērtības, ir atskaitami tie hipotekariskie parādi, 
kas apgrūtina Rīgā atrodošos imobili un tikai gadijumā, ja rni-
nētās mirušās Daugavpilī atstāto īpašumu apgrūtinātu kāds hi-
potekarisks parāds, tad šādu parādu, saskaņā ar augstāk pie-
vesto Senata spriedumu izpratni un burtisko Nod. Iik. 213L p. 
4. pk. tekstu, nevarētu atskaitīt no viņas atstātā mantojuma 
vērtības, bet gan по šīs vērtības tās daļas, kuru reprezentē 
min. Daugavpils imobiļa vērtība. Ar to atkrlt nodokļu depar-
tamenta pārmetums par Nod. lik. 213. p. 4. pk. pārkāpumu no 
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Tiesu palatas. Tāpat nedibināti Nod. departaments norāda, 
ka Tiesu palata savā lēmumā nav ievērojusi iesniegtās tai bla-
kus sūdzības robežas, ar ко tā esot pārkāpusi CPL 816. р., jo 
Tiesu palata taču ir paaugstinājusi piedzenamo no mantinie-
kicm mantas bezatlīdzības pārejas nodevas sumu, salīdzi-
not ar apgabaltiesas aprēķināto. Pie tam, saskaņā ar Sen. 
CKD spr. 33/436 un Kr. Sen. CKD spr. 03/109 izteiktiem apsvē-
rumiem, Tiesu palata, aprēķinot šo p a a u g s t i n ā t o no-
dcvas apmēru, nav saistīta ar tām apgabaltiesas motivos pie-
laistām n e p a r e i z ī b ā m nodevas aprēķinā, kuras man-
linieki, būdami apmierināti ar aprēkināto nodevas apmēru, 
nav pārsūdzējuši im kuras pašas par sevi vien nevarēja ne-
niaz pārsūdzēt. Vienīgi tajā gadijumā, ja Tiesu palatas parei-
zais aprēķins novestu pie apgabaltiesas aprēķinātā nodevas 
apmēra s a m a z i n ā š a n a s , tad Tiesu palata, ņemot vērā 
inantinieku pārsūdzības iztrūkumu (resp. samierināšanos ar 
;iprēķināto nodevas apmēru), tievarētu šo apgabaltiesas aprē-
ķināto nodevas apmēru, saskaņā ar CPL 885. p. izteikto prin-
cipu, samazmāt, un tai atliktu vienīgi Nodokļu departamenta 
blakus sūdzību atstāt bez ievērības. Sacītam nerunā arī pre-
tim Nodokļu departamenta pievestais 1935. g. Senata sprie-
tlums N. mantojuma lietā Nr. 1313 (nevis 1315, kā uzdevis No-
dokļu departamcnts), jo tanī Tiesu palata bez attiecīgas man-
linieku pārsūdzības bija tieši samazinājusi apgabaltiesas aprē-
ķināto nodevas sumu. 

(1938. g. 28. okt. spr. Nr. 858 Segals 1.) 
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66. 

Prasītājs celtā pret atbildētāju prasībā bija lūdzis atjau-
not viņa traucētās līdzdalības tiesības uz atbildētājam piede-
rošā Tartaku upes krasta lietošanu prasītāja dzirnavu aiz-
dambējuma piesliešanai xm aizliegt atbildētājam postīt aizdam-
bējumu. Pēc prasītāja vārdiem viņš līdzdalības tiesības iegu-
vis tādā kārtā, ka 1924. g., būvējot dzirnavas uz viņam piede-
rošu Tartaku upes krasta, pieslējis aizdambējurnu pretējam 
krastam ar šā krasta īpašnieku Antona, Francišeka un Dioni-
sija L. piekrišanu un atļauju. Kad vēlāk L. sadalijušies, upes 
krasts, kam piesliets aizdambējums, pārgājis atbildētāja vien-
personīgā īpašumā uii līdz ar to arī pienākums pielaist aiz-
dambējuma pastāvēšanu. Atbildētājs labprātīgi respektējis 
notikušo vienošanos un dzirnavās bez atlīdzības malis savu 
labību, bet 1936. g. vasarā pieprasijis aizdambējuma nojaukša-
nu un pats ķēries pie slūžu izņemšanas. Atbildētājs prasību 
neatzina, paskaidrojot, ka prasītājs lietojis viija upes krastu 
un par to viņš malis labību 2 gadus, bet prasītājam neesot tie-
sība krastu lietot un to viņš turpmāk neatlaušot. Abas apakš-
instances prasību bija atraidijušas. Prasītājs savā kasacijas 
sūdzībā cel tikai vienu iebildumu, ka apgabaltiesa nepareizi 
noraidijusi viņa atsaukšanos uz Sen. CKD spr. 28/339 aiz tā 
iemesla, ka minētā spriedumā iet ruoa par līdzīpašnieku starpā 
slēgtu kopīpašuma dalīšamas līgumu, kamēr konkretās lietas 
apstākļi ir pavisam citi. Pēc prasītāja vārdiem viņš atsaiicies 
uz aprādīto Senata spriedumu ne tādēļ, ka minētā spriedumā 
apspriests līdzīgs gadijums, bet gan tādēļ, ka tanī izteikts 
principials slēdziens, ka arī neformali līgumi (pēc agr. LCL), 
attiecībā uz lietu tiesībām ir saistoši pašiem kontrahentiem, 
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bct nenodibina tādas tiesības tikai pret trešām personām. 
Apspriežot kasacijas sūdzību tās robežās, jāatzīst, ka šī su-
dzība tomēr nepelna ievērību. Prasītājs savā kasacijas sū-
dzībā neapstrīd apgabaltiesas viedokli, ka prāvnieku starpa 
noslēgtais mutiskais līgums ir līgums, ar kuru tiek aprobežotas 
;itbildētāja īpašuma tiesības par pēdējam piederošo nekustamo 
ipašumu. Bet saskaņā ar agr. Not. nol. 66. p. visi akti par 
ipašuma tiesību pāreju vai aprobežošanu attiecībā uz nekus-
tamiem īpašumiem ir noslēdzami notarialā, resp. krepostkar-
tībā, un pretējā gadijumā tie atzīstami ipso jure par spēkā 
neesošiem (sk. šī panta beigas). Savukārt to, kas atzīstami 
par agr. Not. nol. 66. p. parēdzētiem īpašuma tiesību pārējas 
;iktiem attiecībā uz nekustamiem īpašumiem nosaka agr. Not. 
nol. 158.p-, kurā starp šādiem aktiem minēti arī akti par kopīpa-
siima sadalīšanu. Tāpēc arl šādi akti, ja tie nav noslēgti no-
larialā resp. krepostkārtībā, saskaņā ar agr. Not. nol. 66. p. 
atzīstami par spēkā neesošiem (sal. Kr. Sen. CKD spr. 83/18). 
Pretējo viedokli neattaisno arī kasacijas sūdzības iesniedzējas 
citētie agr. LCL 570. un 1536. р., jo saskaņā ar agr. LCL 569. 
I). tikai pareizi sastādīti akti (resp. ar likumā paredzētās ne-
[licciešamās formas ievērošanu) uzliek par pienākumu kontra-
hentam tos izpildīt. Tādēļ Senats savā CKD spr. 28/339 iz-
teikto viedokli, cik tālu tas rimā pretim augstāk norādītam, 
vairs neiztur. Līdz ar to arī atzīstams, ka apgabaltiesa nav 
i>arkāpusi likumu, bet taisni pareizi rīkojusies, atzīstot prāv-
nieku noslēgto mutisko līgumu, kas aprobežo atbildētāja 1рд-
šuma tiesības uz viņam piederošo îmobili, par spēkā neesošu 
(sal. Kr. Sen. CKD spr. 83/119). 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 20. okt. spr. Nr. 31 Leitāna pr. 1. pr. 
l.nkaševicu.) 
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16. 

Prasītāja kasacijas sūdzības pelna ievērību. Tiesu palata 
atzinusi par nepamatotu prasītāja atsaukšanos uz atbildētāja 
materialās leģitimacijas trūkumu prasības celšanai pēc strīdū 
esošā vekseļa. Tiesu palata konstatējusi, ka B. vekseli node-
vis atbildētājam sava im prasītāja aiznēmuma nodrošināšanai 
uz paša prasītāja prickšlikumu un vina uzdevumā; atbildētāja 
aizdevums skaitijies par abiem kopā ap Ls 10.000.—, по ки
нет uz p r a s 11 ā j a daļu krītot ap Ls 4700.— ; minētās liecī-
bas ticamību, starp ci-tu, pastiprinot Ķ. izdotā kvlts par 
Ls 1000.—, kura apliecinot, ka viņš, Ķ., aiznēmies 1932. gada 
26. martā naudu no atbildētāja priekš savas administracijas. 
Tiesu palata tālāk aizrāda, ka ar admkiistracijas nodibināšanu 
neierobežojoties prasītāja dispozitivās tiesības, bet uzņemties 
saistības priekš administracijas viņš varējis p i l n v a r o j u m a 
г о b e ž ā s. Tiesu palata tā tad atzīst, ka prasītājs saistību 
pēc vekseļa, vismaz vienā dalā, ir uzņēmies priekš administra-
cijas p i 1 n v а г о j и т а г о b e ž ā s (Lik. par peļņas uznē-
mumu adm. 19. p. 2. pk., 27. р.). Bet ja tas tā, tad attiecībā 
uz šo aizdevuraa daļu būtu piemērojams likuma 16. p. 2. pk., 
pēc kura saistības, kuras uzņēmusies admi'nistracija, ir apmie-
rkiamas tikai a d m i n i s t г а с i j a s к ā r 11 b ā. 

(1938. g. 23. nov. / 15. dec. spr. Nr, 1168 K. Ķuzes būvuzņēmuma 
administracijas и. с pr. 1. pr. Kauliņu.) 

37. 

Nepelna ievērību kasacijas sūdzības daja, kurā prasītājs 
aizstāv uzskatu, ka Lik. par peļņas uzņēmumu administraciju 
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37. р. trešā dāļa 1933. g. 12. apriļa lik. redakcijā (Lkr. 94) — 
pēc kura izlīgums par kreditoru apmierināšanas apmēricm, 
kārtību im laiku ir saistošs arl kreditoriem, kas savus prasi-
jumus nav pieteikuši — esot piemērojama arī visām admitii-
stracijām, kas nodibinātas laikā pirms likuma 1933. g. 12. ap-
riļa grozijumu spēkā stāšanās, tā tad arī konkretā gadijumā, 
kur lēmnms par admmistracijas nodibināšanu ticis izsludināts 
Valdības Vēstnesī 1932. g. 12. februarī. Šāds prasītāja vie-
doklis nav pieņemams, jo ar Lik. par peļņas uzņēmumu admi-
nistraciju 15. p. 1931. g. 30. junija likuma redakcijā (Lkr. 123) 
kreditoriem, kas 15. pantā mdnētā laikā nebija pieteikuši savus 
prasijumus administracijai, tika piešķirta tiesība realizēt savus 
prasijumus vispārīgā kārtībā pēc administracijas izbeigšanās. 
Šāda tieslba, kuru kreditori jau ieguvuši laikā, kad bija spekā 
likuma 15. pants 1931. g. redakcijā, viņiem ar 1933. g. 12. ap-
riļa grozijumiem nav atņemta, jo tiem nav piešķirts atpakaļ-
ejošs spēks. Tādēļ arī, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja 
aizrādijumam, šiem kreditoriem nav saistoši šo grozijumu 15. 
itn 37. panti, ar kuriem mi>nētā kreditoru tiesība tika anuleta, 
saistoi lldz ar to ar notikušo izlīgumu arī kreditorus, kas sa-
vus prasijumus nav pieteikuši. 

(1938. g. 23. novembra / 15. decembra spr. Nr. 116S K. Ķuzes būv-
uzņēmuma administracijas u. с. рг. 1. pr. Kauliņu.) 
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Likums par zemes ierīcību (Lkr. 37/106). 

Prasītājs šai lietā ir cēlis prasību par robežu noteikšanu 
(actio finium regundorum), pie kam tam apstāklim, ka viņš bez 
attiecīgās robežu ierādīšanas starp viņa mājām un atbildētāja 
ūdensdzirnavām ir vēl lūdzis atzīt tam īpašuma tiesības uz to 
dzirnavu dīķa daļu, kas pēc viņa apgalvojuma ietilpst tā r o 
bežās, negroza nebīīt vēl šīs prasības raksturu, jo katra pra-
sība par robežu noteikšanu ietver sevī arī strīdu par īpašuma 
tiesībām uz to zemes gabalu, ко iekļauj strīdamās robežas 
(sk. Kr. Sen. mērniec. dep. 1894 g. spr., kas pievests Konradi 
un Valtera 1864. g. CL izd. zem 827. р., teze 2). Turpretim 
agr. ref. lik. 121. р., uz kuru dibinājusi savu spriedumu Tiesu 
palata, uz robežu strīdiem, kā tādiem, vismaz tieši neattiecas. 
Šī panta pirmā daļa, no kuras iziet Tiesu palata, paredz vienīgi 
strīdus par to, vai attiecīgi īpašumi uz šī likuma pamata ir 
atsvabināti un likumīgi ieskaitīti Valsts zemes fondā. Bet ša-
jos strīdos, kuri piekrīt Senata administrativā departamenta 
izšķiršanai, parasti nemaz nav tieši izšķirams jautājums par 
to, kādas īsti ir strīdamā īpašuma robežas (resp. tā īpašuma 
robežas, par kuru iet strīdus, vai tas ieskaitīts vai 
nav ieskaitīts Valsts zemes fondā), kas gan savukārt 
neizslēdz to, ka atseviškos gadijumos, līdz ar šiem 
strīdiem var arī tikt izšķirts jautājums par strīdamo īpašumu 
robežām, ciktāl tas cieši saistīts ar pašu šo atsevišķo strīdu 
izšķiršanu un šais strīdos no interesentiem pacelts. Tomēr 
vispār robežstrīdi kā agrāk, tā arī tagad var tikt izšķirti, kā 
civiltiesā, tā arī zemes ierīcības kārtībā. Proti, saskaņā ar 
agr. Noteikumu par zemes ierīcību <Lkr. 24/157; 27/147; 
28/143 un 162) 1. p. zemes ierīcības kārtībā varēja tikt, starp 
citu, izvesta robežu noteikšana, neraugoties uz to, kādā kārtā 
attiecīgas zemes, resp. īpašumi iegūti. Robežu noteikšana 
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.и l)fit divējāda, proti: zemju vienību n o r o b e z 
kas notiek, ja šās robežas jau <nav nostiprinātas uz 
likiiinu pamata un robežu a t j a u n o š a n a , ja uz 
nostiprinātām robežām ir iznīkušas robežu zīmes (б. р.). Pie 
i;iiii runā esošo noteikumu 10. un sek. p. paredz kārtlbu, kādā 
iiu-rnieks noskaidro robežstrldus, un nevienošanās gadijumā 
itarp interesentiem sastāda strīdus izšķiršanas projektu, bet 
Noteikumu 33. un sek. p. paredz, kādā kārtlbā vispār zemes 
lerīcības projekti, arī par robežstrīdiem, tiek skatīti cauri • 
;i|)stiprināti zemes ierīcības iestādēs un pārsūdzēti Senatā. 
rfipa.t tagad saskaņā ar jaimo Lik. par zemes ierīcību (Lkr. 
37/106) 1. p. 1. pk. zemes ierīcības kārtībā var notikt zemes 
\ ii'iiību robežu noteikšana un līdz ar to izšķirti robežstrīdi, 
par ко tuvāki runā 15—22. р., tāpat saprotot ar robežu no-
U-ikšanu gan zemju vienību n o r o b e ž o š a n u , gan arī a t -
n i i i n o š a n u (15. р.), kā arī paredzot, kādā kārtībā mērnieks 
strīdus gadijumā starp zemju vienību īpašniekiem sastāda 
strīdu izšķiršanas projektu (19.—22. р.), kuru caurskatīšana 
иii apstiprmāšana savukārt noteikta 50.—58. pantos. Bet kā 
agrākie Noteikumi par zernes ierīcību n e l i e d z a , tā arī ta-
gadējais Lik. par zemes ierīcību n e 1 i e d z interesentiem celt 
prasību par robežu noteikšanu, resp. atjaunošanu augstāk no-
radītā nozīmē, civiltiesā. V i e n ī g i t a d vairs šāda prasības 
colšana civiltiesā nevarēja pēc agr. Noteikumiem notikt, ja 
p а г г о b e ž u n о t e i к š a n u b i j a j a u i e г о s i n ā -
la l i e t a z e m e s i e r ī c ī b a s kārtībā (4. р.). Bet pēc tag. 
Lik. par zemes ierīcību šādas prasības celšana nevar civil-
tiesā vairs notikt, kad zemes ierīcības iestādes saskaņā ar 
min. lik. 4. p. ir t a i s i j u š a s l ē m u m u par robežno-
teikšanas darbu izpildlšanu zemes ierīcības kārtībā. Pie tam 
vēl piemetinams, ka arī saskaņā ar Lik. par zemes ierlcību 
1. p. pēdējo daļu starp cita robežu noteikšanas darbi un līdz 
ar to robežstrīdu izšķiršana šī likuma paredzētā kārtībā var 
notikt starp visāda veida ārpus pilsētu administrativām robe-
žām esošiem imobiliem, neatkarīgi no tā, к ā d ā к ā r t ā t i e 
v e g ū t i, tā tad arī starp vecsaimniecību un jaunsaimniecību, 
resp. privato un fonda zemi. Tādējādi t i e š i robežstrīda, к ā 
t ā d a, izšķiršanu zemes ierīcības iestādēs un Senata admini-
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strativā dep-tā, kā to kasacijas instancē, kā agrāk paredzēja, 
tā >arī tagad paredz pavisam citi likumi, bet nevis Agr. ref. 
likuma 12\ pants. Tāpēc atzīstams, ka Agr. ref. lik. 121. p. 
p a t s p a r s e v i vēl gati neizņem no tiesu kompetences pra-
sības par robežu noteikšanu, kāda celta konkretā gadijumā. 
Tomēr t ā d ā g a d i j u m ā, ja pie Agr. ref. lik. 12\ p. pare-
dzētā strīda izšķiršanas būtu jau izšķirts jautājums par strī-
damā imobiļa robežām, kas attiecīgā gadijumā cieši saistīts 
ar min. strīdu, tad tikai līdz ar to interesents nevarētu vairs 
civiltiesā celt prasību par robežti noteikšanu, jo šādā gadijumā 
jautājums par robežu noteikšanu būtu ieskatams par galīgi jau 
izŠķirtu un iznemtu uz niin. panta paraata no civiltiesu' kom-
petences. 

Pārejot pie konkretās lietas, redzams, ka Tiesu palata 
savā spriedumā ir konstatējusi, ka prasītājs jau savā laikā ir 
cēlis to pašu strīdu, ко šai lietā, zemes ierīcības iestādēs un 
zaudējis lietu Senata administrativā departamentā. Pretēji 
Tiesu palatas spriedumā norādītam, no lietas gan nav re-
dzams, ka šis prasītāja strīds būtu izšķirts tieši Agr. ref. lik. 
12\ p. paredzētā kārtībā, resp. ne kā toreiz spēkā esošos Notei-
kumos par zemes ierīcību paredzētais robežstrīds. Tomēr 
tam nav izšķiroša tiozlme lietā, jo kādā no minētām kārtī-
bām arī nebūtu ticis izšķirts jautājums par strīdamām robe-
žām, prasītājs saskaņā ar augstāk norādīto nevar vairs ci-
viltiesā celt prasību par šo robežu noteikšanu. Tāpēc Tiesu 
palatas viedoklis, ka konkretā lietā celtā prasība nepiekrīt 
civiltiesas izspriešanai gala slēdziena zioā ir pareizs, jo tanī 
celtais robežstrīds ar tā ierosināšanu un izšķiršanu zcmes 
ierīcības iestādēs ir izņemts 110 civiltiesu kompetences. 

(1938. g. 28. okt. spr. Nr. 832 Sproģa pr. 1. pr. Bolšteinu.) 
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1) Tiesu palata, atceļot apgabaltiesas spriedumu, apmie-
rinajusi prasību uz tā pamata, 1) ka saskaņā ar 1863. g. 7. 
scptembra aktu un Нес. Р. liecību pati zeme un prasītājas 
nzceltā ēka atzīstama par viņas īpašumu; 2) ka zeme tikusi 
icskaitīta Valsts zemes fondā un piešķirta trešai personai L., 
kā Madonas miesta (tagad pilsētas) apbūves gabāls Nr. 346F; 
3) ka tomēr saskaņā ar Agr. ref. lik. 2. d. 43. p. 1. piez. ēka uz 
ininētā zemes gabala, kā neatsavinama, esot palikusi prasītā-
Jas īpašumā un tāpēc esot uzskatama par atdalītu no zetnes 
uabala, t. i. par kustamu mantu; 4) ka atbildētājai, kas „atsa-
vinājusi" jeb „pārdevusi" ēku L., esot jāatlīdzina prasītājai tā 
suma Ls 2686.— par kuru prasītāja ēku nopirkusi no L. 

Atbildētājas kasacijas sūdzība pelna ievērību. Visi uz 
Agr. ref. likuma pamata atsavinātie imobiļi pāriet valsts īpa-
suniā un pārvedami zemes grāmatās uz valsts vārda Zemko-
pības ministrijas personā (Agr. ref. lifc. 13. p. un instrukcijas 
pie 1923. g. 31. marta likuma par nek. īpašumu koroborēšanu 
sakarā ar Agr. ref. lik. 9. р.). Minētos imobiļus pārnem, kā 
arī jautājumu par to, kādi īsti imobiļi ir atsavināti un ieskaitīti 
valsts zemes fondā, izšķir Zemkopības ministrija (Agr. ref. 
lik. l.d. 8. p. im 1923. g. 31.marta lik. l.p.), pie karri visi strīdi 
par to, vai atticcīgi imobill uz šī likuma pamata atsavināti im 
likumīgi ieskaitīti Valsts zemes fondā, piekrīt Senata admi-
nistrativam dep-tam (1923. g. 31. marta lik. 2. p. un Agr. ref. 
lik. 121. р.). Valsts zemes fondā ieskaitītos imobihis galīgi pie-
sl.dr Centralā zemes ierīcības komiteja (Agr. ref. lik. 4. d. 8. p.) 
Oii vienīgi izpirkšanas llgumus par piešķirtiem no Valsts ze-
ines fonda zemes gabaliem noslēdz ar to ieguvējiem Zemko-
pības ministrija (Instrukcijas 18. р.). Konkretā gadijumā Tiesu 
palata nav konstatējusi nedz to, ka prasītāja būtu pārsūdzē-
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jusi šī prasības lūgumā norādītā imobiļa ieskaitīšanu valsts 
zemes fondā 1923. g. 31. martā lik. par nek. īpaš. koroborēšanu 
2. p. paredzētā kārtībā, vai tā piešķiršanu L., nedz arī to, ka 
prasītāja būtu apstrīdējusi prasības ceļā Zemkopības ministri-
j-as ar L. noslēgto izpirkuma llgumu par šo imobili. Tiesu pa-
lata tikai atrod, ka saskaņā ar Agr. ref. lik. 43. p. piezīmi strī-
dus ēka esot atzīstama par palikušu prasītājas īpašumā, kāpēc 
atbildētāja to neesot varējusi „atsavināt" L. Šāds Tiesu palatas 
viedoklis ir nepareizs. Iztulkojot Agr. ref. lik. 43. p. piezīmi 
Senata administritivais departaments, kura kompetencē tieši 
ietilpst jautājumu izškiršana par fonda zemes, resp. uz tās at-
rodošos ēku atsavmāšanu im piešķiršanu, jau vairākkārt ir 
paskaidrojis: 1) ka uz Agr. ref. lik. 1. d. 2. pk. pamata atsa-
vinātās ни ieskaitītās valsts zemes fondā visas zemes un mui-
žas, ciktāl tādas zemes ar tā paša likuma 2. p. 2. pk. tm 3. p. 
noteikumiem nav no atsavinājuma izslēgtas; b) ka līdz ar 
zemi uzskatamas par atsavinātām rni ieskaitītām valsts zemes 
fondā uz atsavinātās zemes atrodošās ēkas, kuras pēc CL 
771. p. skaitas par zemes un grunts daļu; c) ka tamlīdz Agr. 
ref. lik. 1. daļa, kura runā par valsts zemes fonda nodibinā-
šanu, atzīst par neatsavmamām un nepārņemamām valsts rī-
cībā vienīgi tās ēkas, kas atrodas uz neatsavinamās zemes; 
4) ka Agr. ref. lik. 2. daļa, kurā iet runa par zemes fonda iz-
lietošanu1, arī nešķir ēkas no zemes, uz kuras tās atrodas, bet 
vēl pastiprina augšējo principu, ka ēkas ir zemes un grunts 
daļa un tamlīdz piešķiramas tikai kopā ar zemi, uz kuras tās 
atrodas (Agr. ref. lik. II d. 38. р.); е) ka tā paša likuma 43. p. 
piezīme šai ziņā nav uzskatama par izņēmumu 110 vispārējā 
prrncipa, pēc kura ēkas sastāda zemes un grunts daļu; f) ka 
miiiētās piezīmes noteikumam, ka ēkas, kas atrodas uz zemes 
gabaliem bieži apdzīvotās vietās, miestos im pilsētās un pieder 
šo zernes gabalu agrākiem īpašniekiem, nav atsavinamas, ir 
vienīgi tā nozīme, ka minētās ēkas, kaut arl tās nebūtu cēlis 
zemes gabala lietotājs, nav по zemes šķiramas, bet nododa-
mas tam, kam piešķir zemes gabalu, uz kura tās atrodas. 
Tādā kārtā, izejot no augstāk pievestiem likuma noteikumiem, 
resp. to izpratmes, nevar, pretēji Tiesu palatas domām, atzīt, 
ka strīdus ēka nebūtu bijusi saskaoā ar Agr. ref. lik. 43. p. 
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piezīmi ieskaitīta valsts zemes fondā līdz ar.tā zemes gabala 
ieskaitīšanu šai fondā, uz kura tā atrodas, bet gan būtu pali-
kusi it kā prasītājas īpašumā. Zeme ar ekarn tiek atsavināta 
uz paša Agr. ref. likuma pamata, kādēl nepareizs ir norādi-
jums, it kā atbildētāja būtu atsavinājusi L. runā esošo ēku, kas 
ar Centralās zemes ierīcības komitejas lēmumu piešķirta L. 
kopā ar zemi. Tiesu palata nepareizi atsaucas uz CL 561. р., 
jo tas vispār attiecas nevis uz nekustama īpašuma sastāvdaļu, 
bet gan uz tā piederumu. Ka strīdus ēka jau piešķirta L. kopā 
ar zemi, uz kuras tā atrodas, to arī pati prasītāja ir atzinusi 
savā prasības lūgumā, tikai nepareizi norāda, it kā piešķiršanu 
būtu izdarijusi atbildētāja. 

Ievērojot visu saclto, Tiesu palata, atrodot, ka atbildētāja, 
Zemkopības ministrija, ir atsavmājusi L. strīdus ēku kā pra-
sītājas īpašumu, kuirš izpirkšanas līguma noslēgšanas laikā it 
kā būtu piederējis vēl prasītājai, ir pielaidusi motivu nepa-
reizību. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 20. okt. spr. Nr. 39 Sarkami pag. sab-
bas pr. 1. pr. Zemk. min.) 

2) Lietā ir konstatēts, ka no Kaugurmuižas atdalīto 
dzimtsnomas gruntsgabalu Nr. 60 1887. gadā ieguvusi Anna 
S. no Kaugurmuižas Ipašnieka, apņemoties gruntsgabalu 3 gadu 
laikā apbūvēt M ēkas pienācīgi uzturēt. 1909. gadā grunts-
gabalu ar tām pašām tiesībām un pienākumiem ieguvis Jānis 
J. Pēdējais miris 1914. g. un savā testameņtā noteicis, ka viņa 
atraitnei, Jūlei J., pieder mūža lietošanas tiesības uz minēto 
imobili, bet par mantiniekiem iecelti testatora bērni Herma-
nis, Jānis, Pēteris Щ Anna J. Testaments atzīts par likumīgā 
spēkā gājušu. Gruoitsgabals uz agrarās reformas likuma pa-
mata ir ieskaitīts valsts zemes fondā. Par Jūles J. parādiem 
Frīdebertam C. un citiem tiesu izpildītājs aprakstijis uz grunts-
gabala atrodošās 2 dzīvojamās ēkas, 6 ābeles un 5 ogulāju 
krūmus. J. par tiesu izpildītāja rīcību iesniegto sūdzību mier-
tiesnesis atstājis bez ievērības, bet apgabaltiesa, atcelot mier-
tiesneša lēmumu, aprakstīto mantu atsvabinājusi no aprak-
stijuma un pārdošanas. Kasacijas sūdzības iesniedzēji atrod, 
ka saskatiā ar Agrarās reformas likuma I d. 2. p. zemes ga-
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bals gan esot ieskaitīts valsts zemes fondā, bet pēc tā paša 
likuma 43. р. piezīmes ēkas neesot atsavinātas. Tādēļ ēkām 
esot patstāvīga eksistence un tās esot uzskatamas par atse-
višķu piedzīšanas objektu. Šis viedoklis nav atzīstarns par 
pareizu. Senata CKD savā 33/4 spriedumā gan ir paskaidrojis, 
ka saskanl ar Agr. ref. lik. 43. p. piezīmi ēkas kā neatsavinā-
tas palikušas viņu iepriekšējam īpašniekam, bet Senata Civilā 
kasacijas departamenta kopsēde neatrod par iespējatnu pie-
mērot minēto spriedumu konkretā lietā. Strīdus jautājums iz-
šķirams saskaņā ar minēto Agrarās reformas likuma izpratni, 
bet tā kā pēdējie attiecas uz fonda zemes, resp. uz tās atro-
došos ēku piešķiršanu un atsavināšanu, tad jautājums izšķi-
rams saskaņā ar Senata Administrativā departamenta šais 
jautājumos izteiktiem vadošicm norādijumiem (Agr. ref. lik. 
I d. 121. р.; IV d. 8., 9. р.). Iztulkojot Agr. ref. lik. II d. 
43. p. un tā piezīmes nozīmi, Senata Adm. dep. ir atzinis: 
1) ka uz Agr. ref. lik. I d. 2. pkt. pamata atsavinātas un ie-
skaitītas valsts zemes fondā visas zemes un muižas, ciktāl 
tādas zemes ar tā paša likuma 2. panta 2. punktu un 3. panta 
noteikumiern nav по atsavinājuma izslēgtas; 2) ka līdz ar zemi 
uzskatamas par atsavinātām un ieskaitītām valsts zemes fondā 
uz atsavinātās zemes atrodošās ckas, kuras pēc 1864. g. CL 
•771. p. skaitas par zeines un grunts daļu; 3) ka Agr. ref. lik. 
2. daļa, kurā ir runa par zemes fonda izlietošanu, arī nešķir 
ēkas no zemes, uz kuras tās atrodas, bet vēl pastiprina prin-
cipu, ka ēkas ir zemes un grunts daļa un tamdēļ picšķiramas 
tikai kopā- ar zemi, uz kuras tās atrodas (Agr. ref. lik. II d. 
38. р.); 4) ka tā paša likuma 43. p. piezīme šai ziņā nav uz-
skatama par izņēmumu no vispārējā principa, pēc kura ēkas 
sastāda zemes un grunts daļu (sk. Sen. Adm. dep. spr. 23/33 
Līvens 1., 23/1176, Reke 1., 2311332 Rozena lietā u. c). 

Aiz šiem iemesliem, pretēji kasacijas sūdzībā izteiktām 
domām, ēkas, kas atrodas uz atsavinātas xm valsts zemes fon-
dā ieskaitītas zemes, nav uzskatamas kā atsevišķs piedzīšanas 
objekts. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 20. okt. / 16. nov. spr. Nr. 37 Janbergu 
1. ar Tilcenu un c.) 
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Likums par Civillikuma speka stašanas laiku un parejas laika 
noteikumiem. 

56. 

Anna un Aurora D. bija lūgušas atcelt ar atbildētāju Pē-
teri I. uz diviem gadiem, t. i. lldz 1939. g. 23. aprilim slēgto 
graudniecības līgumu šā līguma nepildīšanas dēļ un picdzīt no 
atbildētāja norunāto llgumsodu 600 latu apmērā. Abas apakš-
iustances šo prasību ir piespriedušas. Atbildētājs iesniegtā 
kasacijas sūdzībā ceļ iebildumu, ka apgabaltiesa nepareizi iz-
tulkojusi Lik. par CL spēkā stāšanās laiku ш pārejas laika 
noteik. 56. p. Ja arī pareizs ir atbildētāja uzskats, ka saska-
i.iā ar minētā 56. p. izpratni CL piemērojams graudniecības 11-
gumam tikai uz priekšu, bet pēc šā likuma nav apspriežami 
tadi prasijumi, kas celti jau pirms paša CL spēkā stāšanās, tad 
tomēr šini apstāklim konkretā gadijumā nav nozīmes. Atbildē-
taja tālāko iebildumu izšķiršana vienā vai otrā virzienā ne-
cik neatkarājas ĪIO tā, ka pēc apgabaltiesas domām graudnie-
cibas līguma izpildlšana būtu apspriežama pēc 1937. g. CL. 
Rats atbildētājs, apstrīdot apgabaltiesas konstatējuma parei-
zību, ka viņš noslegto līgumu neesot pildijis im atsaucoties 
uz to, ka līgumu pārkāpušas arī prasītājas, tornēr neapgalvo, 
ka tiesiskas sekas, kas varētu izrietēt no rninēto apstāklu ko-
pībaSj pēc tagadējā un agrākā CL būtu bijušas dažādas. No 
otras puses, atbildētājs šās prasības atspēkošanai nevar at-
saukties uz to, ka līgurnu nav pildijušas pašas prasītājas, jo 
viņš, atbildētājs, par to jau cēlis īpašu prasību. 

(1939. g. 27. janv. spr. Nr. 52 Domkins pr. 1. pr. Idzanu.) 
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Civillikums. 

95. 

Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesnesa spriedumu, atraidi-
jusi prasību, ar kuru prasītāja lūgusi piedzīt no atbildētāja kā 
sava vīra uzturu. No apgabaltiesas sprieduma nav redzams, 
ka viņa būtu apsvērusi prasītājas pihivarnieces lūgumu apturēt 
lietas gaitu līdz partu laulības šķiršanas lietas izspriešanaL 
Senats ir jau vairākkārt paskaidrojis (Sen. CKD spr. 37/54, 
570,1535), ka spriedums laulības šķiršanas lietā var prejudicēt 
laulātā uztura prasības likteni arī par laiku pirms laulības šķir-
šanas. Tas sakams it īpaši attieclbā uz laiku, kad stājies spē-
kā CL. Pēc CL 84. panta otras daļas aizgājušais laulātais 
šķirtās dzīves dēļ nav vainojams starp citu arī tad, ja laulā-
tam ir likumīgs iemesls prasīt laulības škiršanu. Jautājumu 
par to, vai aizgājušam laulātam ir likumīgs iemesls prasīt 
laulības šķiršanu, tiesa izspriedīs lanlības šķiršanas lietā, un 
tādēļ, ja tāda lieta ir ierosināta, spriedums tajā lietā varēs 
iespaidot spriedumu tagadējā lietā, jo ar to tiks izšķirts jau-
tājums par to, vai prasītāja ir vai nav vainojama šļdrtās dzī-
ves dēļ. Tādēļ apgabaltiesa nevarēja atstāt bez apspriešanas 
prasītājas pilnvarnieces lūgumu par lietas gaitas apturēšanu 
līdz partu laulības šķiršanas lietas izspriešanai, bet viņai tas 
bija jāapspriež по tā viedokļa, vai spriedums laulības šķirša-
nas lietā var iespaidot spriedumu šajā lietā un pozitivā gadi-
jumā apturēt šīs lietas gaitu (Sen. CKD spr. 33/1032, 34/1599, 
38/430). То nedarot, apgabaltiesa pielaidusi motivu nepilnību. 

(1939. g. 23. februara spr. Nr. 125.) 
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154. 

1) CL 154. p. vairs nepiešķir bērna atzīšanai par savu 
to nozīmi, kādu šim faktam piešķīra 1864. g. CL 165. p. Pēc 
CL 154. p. var atzlties tikai miesīgos sakaros ar bērna mati, 
bet arī tādā gadijumā bērna mātes miesīgi sakari vēl ar ci-
Lim personām liedz atzinušos uzskatīt par ārlaulības bērna 
tēvu. 

(1939. g. 26. fanv. spr. Nr. 53.) 
' I' 

2) Apgabaltiesa savā spriedumā ir konstatējusi, ka prasī-
tājas ārlaulības bērns ir dzimis 1937. g. 19. febmarī. Līdz ar 
to apgabaltiesa nebija spiesta savā spriedumā vēl īpaši kalen-
dariski norādīt viņas bērna prezumējamo ieņemšanas laiku, 
jo pats likurns tādu nosaka no 306 līdz 182 dienai pirms bērna 
dzimšanas. 

(1939. g. 26. janvara spr. Nr. 10.) 

157. 

1) Pretēji atbildētāja domām, prasību par ārlaulības 
bērna uzturu var celt kā pati māte personīgi, tā arī pats ārlau-
lības bērns savas mātes kā dabiskās aizbildnes personā (Sen. 
CKD kops. spr. 35/15). Konkretā gadijumā prasītāja nav cē-
lusi it kā kādu personīgu prasību, bet gan cēlusi ārlaulības 
bērna mātes prasību par bērna uzturu. Tādēļ atkrīt aizrādi-
jums, it kā prasība nav celta par bērna apgādību. CL 157. p. 
Otrā daļa attiecas nevien uz prasībām, kas iesāktas tiesā, bet 
vispār uz prasijumiem par bērna apgādību. Atbildētājs neno-
liedz, ka viņa norādītā vienošanās attiecas taisni uz varbuteju 
prasijumu par bērna apgādību. Bet tādā gadijumā apgabaltiesa 
pareizi atzinusi, ka bez bāriņu tiesas piekrišanas šāda vieno-
šanās nav spēkā. Tādos apstāklos apgabaltiesa arī pareizi 
nav ievērojusi lūgumu par liecinieku pratināšanu. 

(1939. g. 26. janv. spr. Nr. 55.) 

2) Nepelna ievērību kasacijas sūdzības nodalijums, kurā 
atbildētāja pilnvarniece pārmet apgabalticsai, starp citu, CL 
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157. р. pārkāpumu. Saskaņā ar CL 157. p. ārlaulības bērns ir 
no viņa vecakiem jāapgādā līdz tam laikara, kamēr vinš pats 
var sevi apgadat, bet katrā gadijurnā līdz pilnicm 14 gadiem. 
Ja nu apgabaltiesa konkretā gadijumā ir piespriedusi prasītā-
jas dela uzturam 110 atbildētāja Ls 20,— mēnesī līdz tam lai-
kam, kad viņš spēs pats sevi apgādāt, bet katrā ziņā līdz viņa 
14 gadu vecuma sasniegšanai, tad ar to apgabaltiesa ir rī-
kojusies tieši saskaņā ar CL 157. p. noteikumiem. Ja nu bez 
tam apgabaltiesa vēl ir picmetinājusi vārdus „bet ne ilgāk par 
pilngadības sasniegšanu", tad ar to nav pārkāptas atbildētāja 
intereses, jo saskaņā ar CL 157. p. izpratni arī pat pēc pilnga-
dības sasniegšanas vecākiem ir vinu ārlaulības bērns jāap-
gādā, ja viņš pats nav^spējīgs sevi apgādāt. Par šādu pieme-
tinājumu varētu sūdzēties tikai prasītāja, bet ne atbildētājs. 
Tapat augstak norādītā apgabaltiesas rezolutivās daļas for-
mulejumā, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzējas doinām, 'vēl 
nevar saskatīt kādu CPL 151. un 196. p. pārkāpumu. 

(1939. g. 26. janvara spr. №. 10.) 

1039. 

Prasītāju, kā prasības lūgumā norādītās viensētas līdz-
īpašnieku, šai lietā celtā prasība par atbildētāja izlikšanu no 
rninetās viensetas, kas to valdot bcz likumīga pamata, ir at-
zīstama par CL 1039. p. paredzēto actio quasi negatoria. Šā-
da prasība piekrīt rniertiesneša kompetencei un to var celt arī 
tikai viens no vairākiem līdzīpašniekiem (sal. Scn. CKD spr 
24/41; 26/305; 29/1948 un 30/907). Turpretim CL 1068. р., kas. 
runa tikai par rīcības tiesībām kopīpašurnā un nestāv tiešā 
sakarā ar CL 1039. р., neierobcžo atsevišku līdzīpašnieku tie-
sības uz šādas prasības celšanu (sal. Sen. CKD 30/907). Tā-
pec, atzīstot prasitājus par rtrnā esošās viensētas līdzīpašnie-
kiem un atrodot, ka atbildetājs šo viensētu valda bez jebkāda 
likumīga pamata, apgabaltiesa ir pareizi prasību apmierinājusi, 
neparkapjot CL 1068. p. 

(1959. g. 26. janvara spr. Nr. 40 Beļajeva un с. рг. 1. pr. Culkovu.) 

   241



— 73 — Civillikums 

1123. 

Prasītājs šajā lietā ir cēlis prasību, kurā lūdzis atzīt, ka 
atbildētājam jāatstāj savas dzirnavu slūžas atvērtas 4 nede-
|as priekš un 4 nedēļas pēc Jāņu dienas. Apgabaltiesa, apstip-
rinot miertiesneša spriedurau, ir šo prasību atraidijusi. Prasi-
laja kasacijas sūdzība pelna ievērību. Tā kā ūdenspēka iz-
mantošanas ietaišu, resp. arī dzirnavu ierīkošana un ar to sa-
vienotā ūdensnoteces izmantošana vienmēr apdraud lielā ^те
га kaimiņus, resp. viņu intereses, tad likums paredz vairākus 
priekšrakstus pēdējo aizsargāšanai (sal. Erdrnani, 11, 81, ж 
N2), pie kādiem pieder arī CL 1123. р., kas paredz minēto ie-
laišu izmatitotāja, resp. arī dzirnavnieka pienakumu turet 
slūžas vaļā četras nedēļas priekš un četras nedēļas pēe Jaņu 
ilienas, proti, siena pļaujamā laikā, kad kaimiņiem ^ ar viņu 
pļavu pārplūšanu var tikt nodarīti vislielākie zaudejumi (sal. 
sen. CKD spr. 25/431). Pie tam minētais CL šādu pienakumu 
norādīto ietaišu izmantotājam, resp. dzirnavniekam uzliek vi-
sur tur, k u r t a s i z r ā d a s p a r v a j a d zī gn. Ka 
las pareizi norādīts prasītāja kasacijas sūdzībā, šāds likmna 
noteikums, pretēji apgabaltiesas ieskatam, nebūt vēl nenozīme 
to, ka pienākums turēt slūžas vaļā CL 1123. p. paredzeta lai-
kā būtu vienīgi tad, ja к a t г г e i z, resp. katru gadu šajā 
l,iikā tiktu pārplūdinātas kaimiņa pļavas. Lai atzītu mineto 
iMcnākumu, ir pietiekoši konstatēt, ka kaimiņa plavas ir daž-
reiz pārplūdušas CL 1123. p. paredzētā laikā un ka tas var arī 
IIZ priekšu notikt, neturot minētā laikā dzirnavu služas vaja. 
Tāpēc, pretēji apgabaltiesas ieskatam, nav lietā izšķirošas 
nozīines tam Нес. Fr. liecinājumam, ka prasītāja pļavas pār-
plūst nevis noteiktā gada laikā, bet gan atkarībā no dabas ap-
Stākļiem, kad pašā upē sarodas lielāks ūdens daudzums. Bet 
но otras puses apgabaltiesa nevarēja atstāt bez ieverības 
prasītāja lūgumu izdarīt ekspertizi par to, vai atbildetaja dzir-
navu slūžas ir nepieciešami turēt vaļā CL 1123. p. paredzēta 
laika sprīdī, lai pasargātu prasītāja pļavas no pārplūšanas mi-
tiētā laikā un līdz ar to prasītāju no zaudējumiem. Atraidot 
Šādu lūgumu, apgabaltiesa ir prasītājam ņēmusi iespeju pie-
rādīt savu prasību. 

(1939. g. 24. februara spr .Nr. 195 Krumšteta pr. 1. pr. Bērziņu.) 
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1228. 

■Marta H. miertiesnesim iesniegtā prasībā ir lūgusi izlikt 
atbildētājus по mājās ieņemtām dzīvojamām telpām, paskaidro-
jot, ka ar noslēgto pirkuma llgumu viņa gaai esot uzņēmusies 
alimentacijas pienākumus pret Grietu S., bet viņai bez Grie-
tas S. neesot pienākums tajās pašās telpās turēt arī atbildētā-
jus. No minētā pirkuma līguma redzams, ka Grietai S. по 
māju īpašnieka ir jāsaņem, starp citu, apkopšana un apgādlba, 
kā arī dzīvojamā mājā atsevišķa istaba ar apsildīšanu un ap-
«aismošanu, sagatavota malka ēdiena pagatavošanai, jāizga-
na un jāapkopj 2 govis un 3 aitas un jānostāda 4 mēri kartu-
peļu. Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma mo-
tiv.iem, ir konstatējusi, ka Grieta S. по prasītājas kā māju 
īpašnieces llgumā paredzēto apkopšanu un apgādāšanu nav 
sanēmusi, un ka viņa esot jau tik veca, ka pati sevi nespējot 
apgādāt un apkopt. Šos tiesas konstatējumus prasītāja kasa-
cijas sūdzībā neapstrīd. Izejot по šiem konstatējumiem, ap-
gabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka Grietai S. viņas vecu-
ma nespēka dēļ pašai nav iespejams sevi apkopt un ka tādēļ 
viņai ir bijis nepieciešami pieņemt atbildētājus kā apkopējus. 
Šai ziņā apgabaltiesa ir vēl konstatējusi, ka Grietu S. ir apko-
pusi viņas adoptivmeita Vera S., kas gatavojusi tai ēdienu un 
apkopusi lopus, bet atbildētājs Krišjānis Z. ir izpildijis apgā-
dāšanas darbus, pievedot im sagatavojot vajadzīgo malku. 
Šie tiesas konstatējumi un slēdziens attiecas uz lietas apstāk-
ļu apsvērumu pēc būtības un kasacijas kārtībā nav pārbau-
dami. Tāpat nav pārbaudams pēc būtības apgabaltiesas no-
rādītais līguma iztulkojums, ka Grieta S. tiesīga izmantot tel-
pas pēc saviem ieskatiem. Līdz ar to atkrīt tie apsvērumi 
kasacijas sūdzībā, kuros prasītāja atrod, ka atbildētāji nebūtu 
Grietas S. apkopēji un ka tādēl viņi nevarētu dzīvot Grietas 
S. lietošanā nodotās telpās. Apgabaltiesas norādijums, ka 
Grieta S. savās lietojamās telpās varētu turēt arl apakšīrnie-
kus, būtu pareizs tikai tai gadijumā, ja telpu izīrēšana notiktu 
ar dzīvokļa īpašnieces piekrišanu (CL 1228. р.). Šis apgabal-
tiesas norādijums par Grietas S. tiesībām tālāk izīrēt vinas 
lietošana nodotās telpas, nekonstatējot pie tam prasltājas pie-
krišanu tādai izīrēšanai, pats par sevi ir nepareizs, bet uz gala 



— 75 — 

slēdzienu tas nekādu iespaidu nav atstājis, jo konk 
jumā ir jau konstatēts, ka atbildētāji Grietas S. 
tclpās ir dzīvojuši kā tās apkopēji, ш nevis kā īrnie 

(1939. g. 26. janv. spr. Nr. 5? Hilbichs pr. 1. pr. Skadiņš un 

1616. 

Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem ap-
stākļiem, it īpaši uz liecimeku liecībām, ir konstatējusi, ka pra-
sītāja apmaiņ.as cejā no atbildētājas nopirktie zirgi ir bijuši 
slimi. Viens no tiem slimojis ar duzuii, ш otrs ar vefas kaulu. 
Zirgu slimību atbildētāja ir zinājusi, bet tomēr pēc apmaiņas-
Iiguma noslēgšanas iegalvojusi, ka zirgi ir veseli. Prasītājs 
zirgu slimību pamanijis tikai pēc notikušās apmaioas; viuam 
par zirgu slimību to iegūšanas dienā nekas nav bijis zinams, 
jo duzulis atklājams tikai ambulatoriskā novērošanā, bet ve-
ļas kauls nebijis viegli ieraugams. Šie tiesas konstatējumi 
attiecas uz lietas apstākļu apsvērumu pēc būtības un kasacijas 
kārtlbā nav pārbaudami. Līdz ar to atkrīt tie apsvērurrii ka-
sacijas sūdzībā, kuros atbildētāja apstrīd šo konstatējumu pa-
reizību un norāda, ka prasītājs pie mazākās uzmanības varē-
jis atklāt zirgu slimību. Izejot no šiem konstatētiem apstāk-
(iern, ka atbildētājai ir bijusi zinama zirgu slimība ira viņa pie 
li.iļuma noslēgšanas tomēr iegalvojusi, ka zirgi veseli, bet pra-
Sītājs pie parastās uzmanības zirgu slimību nav varējis. atklāt, 
npgabaltiesa, pamatojoties uz CL 1593., 1594., 1614, 1616. р., 
ir nākusi pie pareiza slēdziena, ka atbildētājai ir jāatdod ap-
inaiņas ce'ļā no prasltāja saņemtie zirgi un 100 lati, bet to ne-
atdošanas gadijumā no atbildētājas prasītāja labā piedzenama 
zirgu vērtlba 900 latu apmērā. Līdz ar to kā nepamatoti at-
krīt arī tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros atbildētāja ap-
strīd šl tiesas slēdziena pareizību un atrod, ka viņas atbildība 
;i tkristu uz CL 1613. panta pamata. Šis CL 1613. pants kon-
krctā gadijumā nemaz nav piemērojams, jo tiesa ir jau kon-
statejusi, ka prasītājs pie parastās uzmanlbas zirgu slimību 
iicmaz nevarēja atklāt. 

(1939. g. 26. janv. spr. Nr. 38 Grieziņa pr. 1. pr. Fengu.) 
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2030. 

Apgabaltiesa, pamatojoties uz liecinieka J. liecību un mir. 
Frida G. mantojuma masas aižgādoa paskaidrojumiem, ir kon-
statejusi, ka prasītājs par pirkto malku atbildētājai 1936. g. 
rudcnl ir samakscājis 600 latus, prasītājs malku 1937. g. sākumā 
gan izvedis un nokrāvis ceļa malā, bet raalku nav dabūjis tā-
dēļ, ka pēc aizgādņa paskaidrojuma prasītājam it kā nav bijis 
naudas atlikušās pirkuma cenas samaksai. Atbildētāja nav 
apstrīdējusi prasītāja paskaidrojumu icsūdzībā, ka prasītājam 
pārdoto raalku atbildētāja ir pārdevusi kādai trešai personai, 
uii viya nav apgalvojusi, ka prasītājs par 1937. g. sākumā iz~ 
vesto un nokrauto malku atbildētājai nekā nebūtu maksājis. 
Tādēļ, izcjot no lietā konstatētiem apstākļiern, apgabaltiesa 
varēja nākt pie slēdziena, ka 600 latus prasītājs ir samaksājis 
atbildētājai tieši par to malku, kuru viņš 1936. g. rudenī bija 
nopircis, unkuru viņš 1937.g. sākumā jau bija izvedis iin nokrā-
vis ceļa malā, bet tā kā malku prasītājs nav saņēmis, tad apga-
baltiesa ir nākusipiepareiza gala slēdziena, ka prasītājam ir jā-
saņem atpakaļ atbildētājai samaksātie 600 lati. Šo savu slē-
dzienu par naudas, atmaksu apgabaltiesa ir pamatojusi uz to, 
ka pircejs malku nav sai.iēmis. Šis apgabaltiesas juridiskais 
pamatojums par pircēja tiesību atprasīt icmaksāto pirkuma 
cenu korespondē CL 2030. p. noteikumicm, kuros ir paredzēts, 
starp citu, ka ja pārdevējs nenodod pirkto lietu pireējam, tad 
pēdējais var prasīt atlīdzību par visicm zaudējumiem, it se-
višķi, ja nodošana kļuvusi neiespējarna aiz pārdevēja vainas. 
Sādcā gadijumā par zaudējumiem ir atzīstama vismaz pirku-
ma cenas segšanai ieinaksātā nauda. Reiz jau pirkuma II-
guma izpildijums ir klnvis neiespējams ar pirktās lietas pār-
došanu citai personai, tad līdz ar to atbildētāja ncpareizi no-
rāda, ka prasītājam vajadzējis pastāvēt uz līguma pildijumu 
(CL 2039. р.). Uz līguma pildijumu pirmais pircējs A ârētu gan 
pastāvēt tikai tad, ja otram pircējam pārdotā kustamā lieta 
vēl nebūtu nodota valdijumā (CL 2031. р.), bet atbildētāja sai 
konkretā lietā pat neapgalvo, ka otrs pircējs to pašu ma-Iku 
savā valdijumā vēl nebūtu ieguvis. Tādēļ atbildētāja nepa-
reizi atsaueas uz CL 2039. p. Beidzot nedibināti atbildētājā 
pārmet apgabaltiesai viņas otrtā instancē celtā prasības pie-
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kfitības noraidijuma neapsvēršanu, jo šis noraidijums, pretēji 
albildētājas apgalvojumam, nav izteikts apelacijas sūdzībā, 
пи ar pēdējās uzturēšanu spēkā vēl nebija uzturēts speķā ti-
kai turpmākā procesa gaitā izteiktais noraidijums. Tādēļ 
npgabaltiesa varēja atzīt, ka noraidijumu atbildētāja spēkā ne-
bija uzturējusi. Bez tam prasības piekritības noraidijums 
bija ceļams ne vēlāk kā pirmā atbildes rakstā, ja tas iesniegts, 
vai pirmā tiesas sēdē (CPL 666. р.). Šādu noraidijuimi atbil-
dētāja pirmā tiesas sēdē nebija cēlusi, kādēl likumā noteiktā 
laikā nepieteiktā noraidijuma neapsvēršana pati par sevi ne-
varēja atstāt kādu iespaidu uz sīs konkretās lietas galā iznā-
kumu. 

(1959. g. 26. janv, spr. Nr. 21 Vintelera pr. 1. pr. Grinblata mant. 
iuasu.) 

2181. 

Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, ir atzi-
nusi par pierādītu, ka prasītājs no savicm vecākiem 8 gadu 
vecmnā nodots atbildētājain audzināsanā un ka viņš 14 gadus 
lidz aiziešanai kara dienestā dzīvojis atbildētāja mājās kā 
audžu dēls un kā tāds līdzstrādājis atbildētāja lauksaimnie-
cībā. Izejot no Slera konstatējumiem, apgabaltiesa ir nākusi 
pie slēdziena, ka partu starpā darba līguma attiecības nav pa-
stāvējušas un ka tādēļ atkrītot arī CPL 185. p. noteikumu pie-
nierošana. Šai sakarībā prasītājs pareizi norāda, ka ja arī 
partu starpā ncbūtu pastāvējušas darba līguraa attiecības, tad 
tomēr pieprasītā atlīdzība par pastrādāto darbu būtu apsve-
laina saskaņā ar CL 2181. p. noteikumiem atkarībā no tā, vai 
pēc darba apstākliem prasītāja darbu nevarcja sagaidīt citādi, 
ka par atlīdzību. Šai zii,iā apgabaltiesa nav ņēmusi vērā paša 
;itbildētāja vairākkārtīgi atkārtotos paskaidrojumus pirmā in-
stancē, ka viņš ir maksājis prasītājam kā i к к a t r a m 
I а и к s t r ā d n i е к a m algu 15—20 latus mēnesī, bez tam 
vcl dcvis apavius, drebes un prasībā minētās citas dāvanas. 
Bet pēc iesvētīšanas bijis nolīgts maksāt prasītājam 25 latus 
iiicnesī pie brīva dzīvokla un uztura, Šādos apstākļos apga-
lialtiesai prasītāja strādātā darba raksturs, vai tas bija sagai-
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dams par vai bez atlīdzības, bija jānoskaidro, ņemot vērā arī 
paša atbildētāja paskaidrojumus šai jautājumā, bet nedarot to, 
apgabaltiesa ir pielaidusi motivu nepilnību, pārkāpjot līdz ar 
to.CPL 181. un 185. p. un CL 2181. pantu. 

(1939. g. 23. februara spr. Nr. 140 Dukas pr. 1. pr. Aberi.) 
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Latvijas civillikums (1864. g.). 

56. 

Konstatējot, 1) ka atbildētāja sievas un tās uzdevumā 
kalpones prasītāja veikalā ņemto preču parāds ir ticis ierak-
stīts lietā iesniegtā grāmatiņā un 2) ka šo parādu, kas pēc 
liec. S. liecības bijis uzkrājies pāri par Ls 100,—, atbildētāja 
sieva atzinusi щ solijusi nokārtot, apgabaltiesa ir atradusi šo 
parādu par pierādītu minētā grāmatiņā norādīto Ls 120,34 ар-
тега, piespriezdama šādu sumu prasītāja laba. Šis apgabal-
licsas atzinums par parāda apmēru attiecas uz lietas būtību 
im kasacijas kārtībā nav pārbaudams (Tiesu iek. lik. 5. р.). 
No augstāk pievestiem apgabaltiesas konstatējumiem arī re-
ilzams, ka apgabaltiesa nav pieņēmusi minēto grāmatiņu par 
ladu pierādijumu, kas jau pats par sevi (resp. bez citiem ap-
gabaitiesķs konstatētiern apstākļiem) pierādītu runā esošā pa-
rada esamību, kāpēc tā arī nav pārkāpusi CPL 558. p. Ar to 
atkrīt atbildētāja kasacijas sūdzlbas trešais punkts. Apgabal-
ticsa minēto atbildetāja sievas ņernto preču parādu piesprie-
dusi по paša atbildētāja, pamatojoties uz to, ka saskanā ar 
CL 95. p. atbildētājs esot atbildīgs par savas sievas parādiem 
,.kuri cēlušies kopīgas mājsaimniecības vajadzībās". Kā pa-
reizi norāda atbildētājs savā kasacijas sūdzībā, tad apgabal-
licsa konkrctā gadijumā ir nepareizi picmērojusi CL 95. p. 
Proti, pēc neapstrldēta no pretpuses prasītāja paskaidrojuma 
prasības lūgumā runā esošās preces viņa veikalā ņemtas 
1936. un 1937. g. un tādā kārtā tiesiskā attiecība, uz kuras 
pamata ir tikusi prasība celta, ir radusies pirms Civillikuma 
spēkā stāšanās, kāpēc tā arī saskaņā ar Lik. par Civillikuma 
spēkā stāšanos un pārejas laika not. 3. p. bija apspriežama 
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pec 1864. g. CL noteikumiem. Tomēr šāda nepareizība pati 
par sevi vien vēl neiespaido konkretā gadijumā apgabaltiesas 
spneduma pareizību, jo apgabaltiesas slēdziens par atbildētāja 
tieso atbildību par sievas ņemto preču parādu attaisno 1864 
g. CJL 06. p. (sal. Kr. Sen. CKD spr. 64/4; 96/95 un cit.). Proti, 
ari pec ši panta izpratnes vīram jāatbild par kopīgas māj-
saimmecības vajadzību apmiermāšanai taisītiem sievas parā-
diem, pie kādiem apgabaltiesa pieskaitijusi prasības lūguraā no-
radi.to, Mmētī panta 1. pkts tieši nosaka, ka vīrs atbild par 
tadu sievas rīcību, kuru tā izdarijusi m ā j a s d z ī v c s savas 
pasas un ģimenes loceklu v a j a d z ī b u apmierināšanai. 
Atbildetajs gan pirmā instancē ir norādijis, ka 1936. g. viņš 
pats esot dzlvojis Līvānos un prasītāja veikalā preces neesot 
ņemis, bet šādā viņa paskaidrojumā vēl nevar saskatīt iebil-
dumu par to, ka viņš par sievas ņemto preču parādu neatbild 
tiesi tapec, ka dzīvojis parāda izcelšanās laikā 110 sievas šķirti 
kadu īebildumu tas cēlis savā kasacijas sūdzībā. Vēl jo vairāk 
tas sakams tāpēc, ka atbildētājs nemaz nav apstrīdējis prasī-
taja apgalvojumu par minētā preču parāda rašanos ne tikai 
par 1936. g., bet arī par 1937. g. ņemtām precēm. Tāpēc šis 
viņa pirmo reizi kasacijas sūdzībā celtais iebildums Senatā 
nemaz nav apspriežams (Sen. CKD spr. 20/56 un cit.). Tur-
klat vēl piemetinams, ka Kr. Sen. CKD savā 1911. g. lietā 
Nr. 5727 dotā nkojuinā (rezolucijā), kas izvilkumā pievests zem 
1864. g. CL 56. p. Bukovska izdevumā (sk. tezi „ž"), гада vienīgi 
par tadu laulāto draugu atškirtu dzīvi, kad tie vispār pārtrau-
kuši līdz savas laulības šķiršanai laulības kopdzīvi (sk tezi 2 
zem 1864. g. CL 56. р., Nolkena 1915. g. izdevumā). Bet ne-
var but runa par šādu atšķirtu dzīvi, kad vīrs tikai darba ap-
stakļu deļ dzīvo kādu laiku citā vietā, nekā viņa ģimene kā 
to, zimejoties m sevi, atbildētājs norādijis savā kasacijas'sū-
dziba. Ar sacīto atkrīt arī kasacijas sūdzības 1. un 2. pkti. 

(1936. g. 24 nov. spr. Nr. 1156 Bredersona pr. 1. pr. Martinsonu.) 

2419. 

Kasacijas sudzības iesniedzēji atzīst, ka Bernhards D. par 
universalmantinieci iecēlis savu sievu Emiliju-Joharmu, kas 
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pēc vina nāves manto mājas iekārtu un J/м dalu по pareja 
maiitojuma, bet mantojuma % daļas paliek viņas rnūža valdi-
š-tna un pēc viņas nāves tās pāriet Bernharda D. tuvakiem 
a.sinsmaiitiniekiem, bet gadijumā, ja testatoriem (Bernhardam 
un Johannai D.) piedzimtu bērni, tad viņi pēc abu testatoru 
naves manto abu testatoru mantu. No šiern paskaidrojumiem, 
starp citu, redzams, ka šajā gadijumā bijuši divi testaton, virs 
nn sieva, да, piegriežoties pašam testamentam, redzams an 
tas ka ar šo testamentu ne tikai vlrs bija iecēlis savu sievu 
par mantinieci, bet arī sieva bija iecelusi vīru par mantmieku 
uz visu viņas raantu. Tā tad šajā gadijumā bija sastādīts sav-
starpējs testaments 1864. g. CL 2409. panta nozīmē, par kadu 
to atzinusi arl Tiesu palata. Kasacijas sūdzības lesmedzeji 
nonoliedz, ka testatoriem bērni nav piedzimuši un ka sieva 
pāfdzīvojusi vīru. No mantinieku apgabaltiesai iesmegta lu-
guma redzams, ka vīrs Bernhards D. miris 1909. g. 19. augus-
tā, bet sieva, Emilija-Johanna, 1937. g. 17. novembn. J-a nu 
testamentā bijis noteikts, ka pēc sievas nāves % mantojuma 
daļam jāpāriet vīra tuvākiem asinsmantiniekiem, tad, īzsķirot 
jautāiumu par to, kas atzīstami par vīra tuvākiem asinsman-
litiiekiem, ar kādu apzīmējumu kasacijas sūdzības iesmedzeņ 
saprot intestatmantiniekus, ņemams vcra 1864. g. CL 2419. 
pants. Pēc šī panta, gadijumā, ja testamentā šai ziņā nekas 
nav noteikts — Ш šajā gadijumā testamentā šai ziņā nekas 
nav noteikts — pieņemams par pamatu mantinieku noteiksa-
nai pēdējā pārdzlvojušā nāves brīdis, t. i. šajā gadijuma sie-
vas nāves brīdis 1937. g. 17. novembrī. Tādēļ nav pareizs fc. E. 
IMļrivarnieka vicdoklis, kas izteikts 1938. g. 29. augusta icsnie-
gumā Tiesu palatai, uz kuru atsaukušies arī kasacijas sudzibas 
icsniedzēji, ka mantinieki nosakami pēc vlra Bernharda _D. 
nāves dienas 1909. gadā, kad mantinieku N. D. un К. М. tevs 
jau bija miris, bet mantinieces E. E. māte vel nebija mirasi. 
Viņ-a, pēc E. E. pilnvarnieka paskaidrojuma, mirusi 1924. gada, 
tā tad arī pirms 1937. g. 17. novembra, kad mirusi Bernharda 
D sieva. Un 1937. g. 17. novembrī, kada diena, ka tas jau aiz-
rādīts, ņemama par pamatu Bernharda D. tuvako mantinieku 
noteikšanai, viņam, kā tas ir redzams по apgabaltiesas le-
sniegtā lūguma, bija trīs tuvākie mantinieki: N. D. un К. М., 
vina brāļa bērni, un E. E., viņa māsas meita. Ja viņi man-
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totu pec likuma, tad, ievērojot 1864. g. CL 1889. pantu in fine, 
viņi dalītu mantojumu savā starpā pēc galvāra. Sakarā ar 
sacīto kļūst nenozīmīga kasacijas sūdzības iesniedzēju atsauk-
šanās uz 1864. g. CL 2128. panta otru daļu. Ja arī atzītu tes-
tatora testamentā lietotos vārdus „tuvākie asinsmantinieki" 
par identiskiem ar vārdiem „likumiskie mantinieki" un sakarā 
ar to pieņemtu, kā to nosaka 1864. g. CL 2128. panta otrā dala, 
ka testators arī attiecībā uz katram mantiniekam piekrītošo 
daļu gribējis piemērot vispārējos likumiskās mantošanas no-
teikumus, tad tādā gadijumā, kā tas jau aizrādīts, mantinieki 
dalītu mantojumu pēc galvām. Tādēļ Tiesu palata nākusi pie 
pareiza slēdziena, ka mantinieki bija apstiprinami mantošanas 
tiesībās uz mantojumu līdzlgās dalās. Nav pareizs Tiesu pa-
latas viedoklis, ka E. E. ir Nodevu nolik. 203. panta 3. pktā 
paredzētā mantiniece. Šo viedokli Tiesu palata pamatojusi 
uz to, ka E. E. māte, Bernharda D. māsa, mirusi 1924. g., t. i. 
pec Bernharda D. nāves. Kā tas jau aizrādīts, izlemjot jautā-
jumu par to, kas atzīstami par Bernharda D, tuvākiem radi-
niekiem, uz kuriem bija jāpāriet mantojumam pēc pēdējā par-
dzīvojušā nāves, bija ņemams vērā pēdējā pārdzīvojušā nāves 
brīdis, t. i. 1937. g. 17. novembris, kad E. E. māte jau bija mi-
rusi. Tā tad laikā, kad mantojums šai mantiniecei bija atklā-
jies, un viņai tas varēja atklāties tikai līdz ar pēdēji pārdzī-
vojušās Bernharda D. sievas nāvi, kad kļuva skaidrs, ka viņai 
ir tiesības uz mantojumu, viņas māte jau bija mirusi. Tādēl 
Tiesu palata nevarēja atsaukties uz E. E. mātes nāvi 1924. g. 
kā uz apstākli, kura dēļ E. E. bija atzīstama par Nodevu nolik. 
203. panta 3. pktā paredzēto mantinieci. Piešķirot šim ap-
stāklim tādu nozīmi, Tiesu palata pielaidusi motivu neparei-
zību, pārkāpjot CPL 816. pantu. Šī likuma pārkāpuma dēļ 
Tiesu palatas spriedums dalā par mantojuma nodevas aprēķi-
nāšanu E. E. nav atstājams spēkā, bet pārējā daļā kasacijas 
sūdzība kā nepamatota atraidama. 

(1959. g. 23. febr. spr. Nr. 174 Dombrovska 1.) 

3140. 

Lietā nav strīda par to, ka 1932. g. 20. decembrī prasītā-
jas dēls Jānis K. noslēdzis ar atbildētāju Gedu Kr. priekšlīgu-
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пш par Vecpils pagasta D.-D. māju pārdošanu atbildetaj* 
kam atbildētāja apņēmusies dot prasītājai Hgumā parec 
mūža uztum. Saskaņā ar šo līgumu atbildetāja apņēnrasies 
pildīt visas saistības no līguma noslēgšanas dicnas, ш no tā 
paša laika viņa lieto D. mājas. 1936. g. 18. septembrī Jānis K. 
noslēdzis ar atbildētāju galīgu pirkuma-pārdevuma hgumu, 
kurā prasītājai nekādi alimenti naturā nav paredzeti. Apga-
haltiesa ir konstatējusi, ka prasītāja ir pievlenojusies 1932._g. 
|)riekšlīgumam, bet galīgam līgumam nav pievienojusies. Sadi 
tiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav 
parbaudama kasacijas kārtībā. Apgabaltiesa sava sprieduma 
motivos pareizi norāda, ka saskaņā ar 1864. g. CL 3116. un 
3117. р., ja viens līdzējs dod otram kādu apsolijumu par labu 
trešai personai,tad nevien tas, kam šis apsolijums dots.bet arī 
trešā persona, kam par labu tas dots, iegūst tiesības prasit 
ņp apsolītāja tāda llguma izpildīšanu. Tiesība, kas iznet _no 
tada līguma, trešai personai kļūst patstavīga ш neatkariga 
по tā gribas, kam apsolijums dots, tiķai tad, kad viņa pati pie-
vienojas šim līgumam. Tādēļ, konstatējot, ka prasītāja ir pie-
vienojusies minētam 1932. g. līgumam, apgabaltiesa vareja 
nākt pie slēdziena, ka prasītāja ieguvusi patstāvīgas tie^ibas 
prasīt vinas labā dotā apsolijuma pildlšanu, un ka, nosledzot 
■..ilīgu pirkuma-pārdevuma līgumu, ignorejot prasītajas inte-
reses, atbildētāja nevarēja atsvabināties no priekšlīgumā^ pra-
sitājas labā paredzētā alimentacijas pienākuma. Atbildetajas 
kasacijas sūdzlbā izteiktais viedoklis, ka priekšlīgums ir speka 
tikai līdz galīga līguma noslēgšanai, ir nepareizs. Prieksh-
gnms līgumslēdzējiem ir saistošs tāpat ka galīgs līgums (1864. 
ģ. CL 3140. p.) un izbeidzas ar tā p i l n ī g u izpildīšanu vai 

celšarm likumā paredzētā kārtībā (Sen. CKD spr.^29/593; 
."'/1251; 31/910). Priekšlīguma atcelšana vai atvietošana ar 
Citu darijumu var notikt tikai ar visu dalībnieku ■ piekrišanu, 
icskaitot arī tr'ešo personu, kas šādam līgumam pievienojusies 
ни ar to ieguvusi patstāvīgas tiesības. Šīs tiesības nevar at-
ncnit trešai personai pret viņas gribu. Parādnieks nevar at-
saukties uz apstākļiem, kas tieši neizriet no šā līguma, bet 
•an radušies starp parādnieku un viņa kontrahentu arpus ša 
līguma un nevar uz šādiem apstākliem pamatot savas ierimas 
pret trešo personu (sk. tezi „a" pie 1864. g. CL 3117. p. Bu-
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kovska izd.). Kasacijas sūdzības iesniedzēja nepareizi atsau-
cas uz Sen. CKD spr. 24/49. Minētās lietas apstākli nav ana-
logi ar konkretās lietas apstākļiem un tai lietā nav runas par 
trešās personas uz priekšlīguma pamata iegūtām tiesībām. 

(1939. g. 27. janvara spr. Nr. 18 Kulēns pr. 1. pr.'Krācējs.) 

3880. 

Prasītājs lūdzis piedzīt по atbildētāja Ls 741,90 kā ра
кита sumas atlikumu par atbildētājam pārdotiem baļķiem im 
papirmalku. Par nepelnošu ievērības apgabaltiesa atzinusi 
arī atbildētāja iebildumu, ka prasītāja mežs bijis iekīlāts Valsts 
zemes bankā un ka tādēļ prasltājam nav bijušas tiesības kokus 
atsavināt im vinam, atbildētājam, neesot bijis pienākums līgu-
mu pildīt. Apgabaltiesa, starp citu, nodibinājusi, ka Valsts 
zemes banka necel iebildumus pret nocirsto 96 baļķu pārdo-
šanu albildētājam un šo balku izvešanu по meža. Atbildētāja 
kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Šajā sūdzībā atbildētāja 
pilnvarniece pamatojas uz viedokli, ka koku pārdošanas 
llgums ir nelikumīgs un spēkā neesošs aiz tā iemesla, ka 
prasītāja īpašurns bijis ieķllāts Valsts zeraes bankā un ka šī 
banka līdz prasības iesniegšanai nebija de\aisi prasītājam at-
lauju kokus izcirst. Tāds viedoklis ņav atzīstams par pa-
reizu, jo tas apstāklis vien, ka prasītāja īpašmns bijis ieķī-
■lāts, nepadara pašu 'pirkuma-pārdevuma līgumu par spēkā ne-
esošu. Pēc 1864. g. CL 3880. panta pārdevējs atbild pircējam 
par visām trešo personu prasībām uz lietu, to starpā arī par 
trešo personu ķīlas tiesībām (1864. g. CL 3223. р.). Та tad 
likums uzlicis pārdevējam atbildību par attiesājumu, ja pār-
dota ieķīlāta manta, bet tas nav padarijis tādu līgumu par ne-
derīgu im neesošu, Bet tāda atbildība pastāv tikai notikušā 
attiesājuma gadiiumā (1864. g. CL 3221. р.). Turpretim, pēc 
1864. g. CL 3222. panta attiesājums, kas iespējams vēl tikai 
nākamlbā, nerada ar notikušu attiesājumu saistītās prasības. 
šajā gadijumā attiesājums nav noticis un vairs arī nevar по-
tikt, jo apgabaltiesa, kā tas jau aizrādīts, konstatējusi, ka 
Valsts zeines banka necel iebildumus pret runā esošo koku 
pārdošanu un izvešanu по meža. Tādēl šajā gadijumā prasītājs 



Latvijas civillikums 
— o5 — 

nodrosmat Aiz siem ītmeaiicu mmatoiās uz 

nepareizu viedokh, ka partu PIIKUHICI i atbildē-
atzlstams par spēka neesoša ШШ*- a

 k ^ l a s t l e . 
uus, slēdzot llgumu, zma„s pa Valste ^ n e s «>a > 
slbām, šaiā gadijumā nav w w w nozmс . К Д ! 
Ults, apgabaltiesa "od.b.nMUS, ka V Ы z e m * Ь ^ 

i e b i ^ C S m a Z e S a t b S pdnvandece ka_-

Dārdoto koku attiesā ums atbildetaja uzdota lemesia u i 

panta pama a aiz ta lemesla i v apcerējumi ka-
pārdota iekīlāta manta. ^ . ^ ^ ^ v a r n i e c e apstrld 
sacijas sūdzībā, ar kuriem atbddda* №™* 
apgabaltiesas konstatējuma pareizibu, ka atbildctajs 
par Valsts zemes bankas ķīlas tiesībam. 

( Ш 9 S 26. janvara s p , Nr. 73 Api*a pr. 1. p , Hozenfddo.) 

41891. 

i 

pr 

Kfenelna ievērību arī atbildētāja pilnvarnieka kasacijas 

l.eapsvēršanu, kas bijis pamatots uz l ^ * £ L 4 Щ а ^ 
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satura hgums bija kvalificējams kā uzņēmuma Iīgums pēc 
i»04. g. UL 4226. un turpmākiem pantiem, bet uzņēmējs, šaiā 
gadijuma prasītājs, kā to Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD 
spr. 36/16/3)i pec to pašu likumu 4237. un 4239. pantiem vien-
mer ir atbildigs tikai varnas gadijumā un viņš principā nenes 
nsku p a r c a s u s . J a a r ī a t z ī tu> k a 1 8 6 4 g> C L 4189x ,p a n t s b_ t u 

attiecmams uz uzņēmuma līgumiem, tad, ievērojot to, ka uz-
oemejs ir atbildīgs tikai vainas gadijumā, ŠI panta piemēro-
sanas pneksnoteikums uzņēmuma Iīgumiem ir uzņēmēja vaina. 
Un ta ka a bildētāja pilnvarnieks nav aizrādijis uz apstākliem, 
kas hecmatu par prasltāja vainu, tad viņa atsaukšanās už 
1864. gada CL 41891. pantu atzīstama par nepamatotu. 

(1939. g. 23. februara spr. №. 157 Veidermaņa pr. 1. pr. lludzīti.) 
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652. 

Prasītāja Ieva D. šajā lietā lūgusi piedzīt solidari по at-
bildētājiem Marijas R., Jāņa S. un Augusta S. 352 kg speķa 
uи 48 kg cūku tauku kopvērtību Ls 848—, paskaidrodama, 
ka minētā daudzumā speķis tm tauki tai tikušHiozagti tm par 
vainīgiem picnākti un notiesāti visi tris atbildetaji. Apgabal-
licsa, pārgrozot miertiesneša spriedumu, picspriedusi prasīta-
jas labā по atbildētājas Marijas R., kā minēto speķa un tauku ' 
/adzējas, to vērtību Ls 800 — apmērā, bet Marijas R. mak-
satnespējas gadijumā solidari по atbildetajiem S., ka zagtas 
inantas uzglabātājiem i(slēpējiem), viņas nesamaksato sumu, 
bet ne vairāk kā 36 latus. Pie tam apgabaltiesa atradusi, ka 
atbildētāji S., kas notiesāti par zagtās mantas pieņemšanu uz-
glabāšanā по zadzējas R., apzinotics, ka tā ir zagta,^ atbild uz 
agr. LCL 652. p. pamata vicnīgi zadzējas R. maksatnespeja.s 
gadijumā par nesegto по pēdējās prasītājai nodarīto^ zatide-
jnmu dalu un tikai atbilstošā по viņiem glabātās zagtas man-
tas apmērā. Tālāk apgabaltiesa ir konstatējusi, ka lietā ir pie-
i-adīta vienīgi 18 kg zagtās gaļas, resp. speķa pieņemšana uz-
glabāšanā по S., jo šādā daudzumā tas atrasts pie viņiem. Bet 
la kā šos 18 kg speķa prasītāja ir saņemusi atpakal, tad ap-
v.abaltiesa atzinusi, ka nav nekāda pamata S. subsidiaras at-
bildības aprnēru noteikt samērā ar šo 18 kg speķa vertlbu, un. 
piespriedusi по tiem subsidiari prasību vienīgi atzīta по ра-
šiem S. Ls 36,— apmērā. Iesniegtā par apgabaltiesas sprie-
dumu kasacijas sūdzībā prasītāja norāda, ka saskaņa ar Kr. 
Scn. CKD spr. 89/77 zagtās mantas pircēji, resp. pieņemeji 
esot pret cietušo patstāvīgi atbildlgi, neatkarlgi по tieša vai-
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mga mantas zadzībā. Bet šādu viedokli bij. Kr. Senats izteicis 
vienig,^ttiecibā uz zagtās mantas pircējiem, izejot nevis no 
agr LCL 6*2. p. noteikumiem, bet gan izejot no ŠĪ likuma 
1512. p p a r zagtās mantas pirkšanas sekām un galvenā kārtā 
по ta, ka pēe toreizējiem Soda lSkumiem zagtas mantas pir-
kums, k a prlmg! atsevišķs m patstāvīgs noziedzīgs nodari-
jums nestāvēja kādā tiešā sakarībā ar pašu zādzību vai zagto 
mantu slepsanu Turpretim, konkretā gadijiraiā pati kasacijas 
sudzibas lesmedzēja atrod, ka atbildētāju S. atbildība ir nosa-
kama pec agr. LCL 652. p. Bet pēdejais tieši paredz zagtās 

JTn L mu s-?sidiaru atbildībLL Tapēc- ciktāl рп*вда 
sava kasacijas sudzibā apstrld apgabaltiesas atzinumu, ka at-
Mdebuj S. atbrld vienlgi subsidari, t. i. zādzībā notiesātās R. 
imksatnespejas gadijumā, viņas kasacijas sūdzība nepelna ie-
n,r dihi, T r i e Ļ P a / ē J ā d a l ā v i U a s k a s a c i j a s s ū d z ī b * ^ t a m a pardibrnatu. Ka to pareizl norāda kasacijas sūdzības iesnie-
dzeja tad saskanā ar agr. LCL 652. p\ zagtās mantas slēpēji 
cietusam nodanto zaudējumu a p m ē r a z i ņ ā atbild tieši 
t a p a t , к a p a t s s i ē p t o mantu zaglis. Pie tam sis 
pans nosakot slēpējam apmēra ziņā līdzīgu ar pašu 
zagh■atbrldību, netaisa nekādu atšfcirību slēpēja atbildībā at-
felhl?' VT- ^T Slēpta ViSa 110zagtā raanta- vai «* tikai 
uaļa по tas. ladā kārtā pēc šajā pantā lietoto vārdu tiešās 
nozimes un jēguma atbildētāju S. subsidiarā atbildība bija at-
zis ama tās sumas apmērā, kas bija piespriežama по pašas 
zadzejas, saprotot pie tam ar šādit snbsidiaru atbildību S pie-
nakumu segt vienīgi to по mantu zadzējas R. piespriežamo 
zandejumu daln, kuru pēdējā pati nespētu segt (sal. Annenkova 
„Civiltiesibu sistemu" IV sēj. 436. lp., 1907. g. izd.). Rīkojo-
ties citadi, apgabaltiesa ir pārkāpusi agr. LCL 652. p. 
č i k s / 9 3 9 - * 2 4 ' f e b r ' SPP- N f ' 1 6 ° D a u ^ l s Pf- L Pr- Sprīdzlšiem un Ri-

1529. 

№ > * a t z i n u s i ' ** vispār LCL neparedz Hguina at-
celšanu tikai parmērīgu zaudējumu dēļ vien, kas rastos по lī-
guma kontrahentam. So apgabaltiesas ieskatu prasītāja savā 
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kasacijas sūdzībā neapstrid, bet tikai apgalvo, ka neesot vis 
prasību pamatojusi uz pārmērīgu zaudējumu principu, bet gan 
Uz viņas imobiļa vērtības im ienākuma samazinašanos, ко iz-
saucot neizdevīgais nomas līgums, pie kam prasītāja atsauku-
Sies uz savu otrai instancei iesniegto paskaidrojumu. Nerima-
jot nemaz, ka savā prasības lūgumā prasītāja tieši dibinajusi 
savu prasību, starp citu, uz p а г га ē r ī g i e m z a u d e j u -
mie-m, kas tai celoties no neizdevīgā nomas līgumajm neka 
uertmā par viņas i m o b i ļ a vērtības UTI i e n a k u m u 
S a m a z i n ā š a n о s, — vispār operēšana šeit it ka ar daža-
diem jēdzieniem ieskatama, stingri ņemot, vienīgi par spele-
šanos ar vārdiera. Ncdz kādi netieši zaudējurni, kas īpašnie-
kam ceļas no zemās nomas naudas un reizē ar to ir arī imo-
biļa ienākumu samazināšanās, nedz ,arī imobila vertības sa-
raazināšanās, kas ceļas no neizdevīga nomas līguma, nav paši 
par sevi pēc LCL noteikumiem ieskatami par pietiekošu līgu-
ma atcelšanas iemeslu (sal. Sen. GKD spr. 36/886). Pretējo 
neattaisno prasītājas pievestais LCL 1529. p. un Kr. Sen. CKD 
spr. 80/252 un 83/89. Kcā to pareizi jau apgabaltiesa noradi-
jusi, tad minētie spriedumi, resp. tanīs dotie paskaidrojumi at-
tiecas vienīgi uz tādiem gadijumiem, kad parādnieks nosledzis 
attiecīgus nomas līgumus, tīšā nolūkā padarīt savu mantu bez-
vērtīgu, pie tam kreditoriem par ļaunu. Šai ziņa prasītaja 
apgabaltiesas apsvērumus arī nemaz savā kasacijas sūdzībā 
neapstrīd. Turpretim, ka parādnieks, mir. Z., butu sledzis ar 
atbildētāju apskatamo nomas līgumu augstāk noradīta noluka, 
to prasītāja nemaz neapgalvo. Tāpat arl agr. LCL 1529. p. 
runā vienīgi par līgumiem, kas slēgti noluka sasniegt ar liku-
rnu noliegtu mērķi. 

(1938. g. 28. okt. spr. Nr. 1066 Pudulis pr. L pr. Kruza un Zalova 
mant. inasu.) 

1684. 

Saskaņā ar agr. LCL 1684. P- uz p.riekšlīguma pamata 
vien aizliegts pircēju piclaist pic līguma paredzcta irnobiļa 
valdīšanas. Ja nu blakus priekšlīgumam par to pašu imobili 
tiktu slēgts nomas līgums, lai ar to vienīgi apsleptu uz āru 
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imobila valdīšanu по pircēja uz priekšlīguma pamata, tad, 
protams, šāds nomas līgums būtu ieskatams par simulativu un 
kā tāds, savukārt, par spēkā neesošu (sal. Kr. Sen. CKD spr. 
01/45 u. c). Pie tam nekristu svarā, vai nomas llgums būtu 
slēgts vienā reizē ar pirkuma priekšlīgumu, vai kādu laiku 
vēlāk, ja vieri tikai abi tie būtu spēkā vienā un tanī pašā laikā. 
Apgabaltiesa gan pieņēmusi par pierādītu, ka atbildētājas un 
mir. Z. starpā papriekšu noslēgts pirkuma līguma priekšlīgums 
un kādu laiku vēlāk šai lietā iesniegtais nomas līguras, tomēr 
atradusi šī pēdējā līguma simulativitati par nepierādītu aiz tā 
iemesla, ka neesot izslēgts, ka priekšlīgums vēl pirms nomas 
llguma noslēgšanas bīītu jau zaudējis spēku. Tomēr, kā to 
pareizi norādijusi prasītāja savā kasacijas sūdzībā, apgabal-
tiesa šai sakarībā nav apsvērusi, по vienas puses, līdzatbildē-
tājas mir. Z. mantojuma masas aizgādnes paskaidrojumus, ka 
pēc priekšllguma noslēgšanas slēgts runā esošais nomas lī-
gums, tāpēc ka atbildētāja K. baidijusies, ka iepriekšējais da-
rijuras n a v d r o š s , bet, по otras puses, Пес. Р. liecību, ka 
vēl 1934. g. atbildētāja tam teikusi, ka tai esot uz Z. zemi 
s t i p r i d о k,u m e n t i -— r e n t e s u n a i z p ā r d о š а -
n a s I ī g u m i, un ka uz viena, vinam rādītu по atbildētā-
jas, dokumenta bijis krievu valodā rakstīts „zaprodažnaja". 
Neapsverot min. paskaidrojumus un liecinājumu, apgabaltiesa 
n a v p i e t i e k o š i noskaidrojusi svarīgo šai lietā jautā-
jumu par to, vai vienā laikā nav eksistējuši viens otram bla-
kus abi augšminētie līgumi, аг ко tā pielaidusi niotivu ne-
pilnību. 

(1938. g. 28. okt. spr. Nr. 1066 Pudulis pr. 1. pr. Kruza un Zalova 
niant. masu.) 

1705. 

Prasītāja, kā to pareizi konstatējusi apgabaltiesa, ir lū-
gusi noslēgto starp mir. Afanasiju Z. un atbildētāju Zuzannu 
K. nomas līguniu atzīt par spēkā neesošu un nesaistošu p-rasī-
tajai, starp citu, tādēļ, ka nomniece kopš 1934. g. sistematiski 
nemaksājot līgumā paredzēto nomas maksu, nodoklus un ne-
pildot klaušas. Apstājoties pie pēdējā по minētiem iemesliern, 
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ipgabaltiesa, konstatejot, ka prasītaja по mir. Z. atbildetajai 
K, iznomāto imobili ieguvusi publiskā izsolē 1934. g. 12:'maiJ:ā-; 
ни, atsaucoties uz Kr. Sen. CKD spr. 73/1579, 75/467 un ;79/'35Д, 
i.r atradusi, ka nomnieces izdarītā uz priekšu ieprickšējāiji Ipasc •. f1 

īiickam nomas samaksa prasltājai ir saistoša par vienu gaduW 
UZ priekšu, skaitot по 1934. g. 12. madja, t. i. Hdz 1935. g. 12. 
inaijam. Tālāk apgabaltiesa konstatējusi, ka par nākOšo gadu, 
t. i. Hdz 1936. g. 12. maijam, nomas rnaksa по nomnieces ir 
icmaksāta miertiesneša depozitā, ka 1936. g. vasarā pati pra-
Sītāja ir izmantojusi nonias objektu un ka par 1937. g. atbil-
dētāja ar nomas nomaksu līdz šīs prasības celšanai ir atradu-
sies tikai nepilnu mēnesi nokavējumā. Izejot по sacītā, apga-
baltiesa ir ind^usi pic slēdziena, ka konkretā gadijumā nevar 
būt riina par nomas naudas sistematisku nemaksāšanu. Ap-
stājoties, sakarā ar prasītājas kasacijas sūdzībā norādīto, at-
sevišķi pie jautājuma par to, ciktāl prasītājai ir saistoši izda-
rītie iepriekšējam imobiļa īpašniekam uz priekšu nomas 'mak-
šājurai, Senats atrod, ka neviens по šai sakarībā pievestiem 
apgabaltiesas Kr. Senata spriedumiem vinas viedokli neat-
taisno, resp. neattaisno to, ka prasītājai, kas pēc apgabaltiesas 
konstatējuma par nomas naudas samaksu uz priekšu ieprick-
šējam īpašniekam, nav zinājusi, būtu jārēķinājas ar šādu sa-
maksu tieši par vienu gadu uz priekšu, skaitot по imobila ie-
gūšanas. Pašas apgabalticsas pievestā Kr. Sen. CKD spr. 
75/467 ši'S jautājunis izšķirts pavisam citādi un, proti, tanī Se-
nats atzinis, ka nomas maksājums par vairākiem gadiem uz 
pi iekšu, kas izdarīts p r e t ē j i 1 ī g u m ā p a r e d z ē t i e m 
n 0 t e i к u m i e m par nonias naudas maksu ik gadus par 
gadn uz priekšu, imobiļa ieguvējam publiskā izsole, kas par 
šādu maksājumu uz priekšu nav zinājis, nav saistoši. Tur-
pretim apgabaltiesas pievestā spr. 73/1579 iet runa vienīgi par 
to, ciktāl imobiļa ieguvējam ir saistošs iepriekšējā īpašnieka 
noslēgtais nomas līgnms, ja tanī paredzētā nomas nauda vēlāk 
nomaksāta par visu laiku uz priekšu, neuzliekot uz imobili 
LCL 1703. p. paredzēto aizliegumu, bet pievestā spr. 79/353 
iet runa par to, kāda nozīme tarn apstāklim, ka imobiļa iegu-
vējs ir jau izsoles laikā zinājis par nomas naudas nomaksu 
agrākam īpašniekam vairākus gadus uz priekšu, kas koņkreta 
gadijumā nav. Tādējādi atzlstams, ka augstāk norādītais ap-
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gabaltiesas viedoklis ne ar ко nav pamatots u n n a v an ne-
kāda pamata atkāpties по pievestā Kr. Sen. CKD spr. 75/467 
izteiktā viedokļa. Tomēr ar jautājuma noskaidrosami, ciktal 
prasītājai ir saistoši pretēji līgumam izdarītie nomas maksa-
jumi agrākam īpašniekam uz priekšu, vēl nav izsķirts jau a-
jums, vai prasītājai tiešām noiras nauda, jau sakot ar izsoies 
dienu 1934. g. 12. maiju, pienākas, kā to atrod prasitaja, Ъа-
skanā ar vairākiem Kr. Sen. CKD spriedumlem pcc agr. LUL 
roteikumu izpratncs шюЬЦа ieguvējam publiskā izsole nomas 
nauda par iegūto imobili pienākas t i к a i и о i z s o l e s 
a p s t i p r i . n a S a n . a s d i e n a s t i e s ā (Kr Sen CKD 
spr. 81/40 un citi; sal. Isačenko CPL koment. VI, 124), k a t o 
arī bija atzinusi tiesa pašas prasītājas pievesta Kr. ben. u ^ 
spr 75/467 Bet konkretā gadijumā apgabaltiesa nav noskaia-
rojusi, kad īsti taisīts apgabaltiesas adjudikacijas lernums, kas, 
spriežot pēc lietā по pašas prasītājas iesniegtā zemes gramatu 
reģistra izvilkuma (да atbildētājas iesniegtā spneduma no-
raksta), noticis t i k a i v ē l 1936. g. 18. f e * г п a r i ^ * > ■ 
raēr, neskatotics uz augstāk norādīto neparazību un nepilmbu 
apgabaltiesas sprieduma motivos, viņas slēdziens par to, ka 
konkretā gadijumā nav ieskatama tāda sistematiska nomas 
naudas nemaksāšana, uz kuras pamata varētu prasit_ nomas 
līguma atcelšanu, ir ieskatams par pareizu. Proti, ka jau to 
paskaidrojis Scnats savā CKD spr. 38/886 un Kr. ben.CKD 
spr 99/78 tad par sistematisku nomas naudas nemaksasanu, 
kas būtu atzīstama par dibinātu pamatu lūgt nomas hguma 
atcelšanu, varctu ruiiāt vienīgi tad, ja īpašnieks ar nommeka 
rīcību būtu nostādīts tādā stāvoklī, kurā tas z a u d e к a t г и 
i e s p ē j ' u saņemt atlīdzību par nomniekam ar hgumu nodota 
imobiļa lietošanu. Tomēr šāds pašā likumā nekur neparc-
dzēts nomas līguma atcelsanas icmesls nekād* ziņa nevar tUrt 
s a s к a t ī t s к a t r ā g a d i j u m ā, kur jau bOtu konstatcti 
kādi nomas maksājumu nokavējumi. Tas runatu pretim agr. 
LCL 1705 p. noteikumiem im tā paša likuma 569. p. izteiktam 
principam pacta simt servarda. Tāpēc, kur apgabaltiesa kon-
kiefā gadijumā bija konstatējusi, ka prasītāja iznomato atbil-
dētājai K. imobili' ieguvusi tikai vēl 1934. g. 12. maijā, ka par 
vienu gadu atbildētāja nomas naudu bija jau lidz prasibas cel-
šanai iemaksājusi attiecīga miertiesneša depozita, ka 1936. g. 
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prasītāja nemaz nav pielaidusi atbildētāju pie nomas objekta 
lletošanas un ka līdz prasības celšanai nomas naudas maksa-
jiinis par 1937. g. ir ieskatams par nokavētu tikai nepilnu me-
t l e s i ) __ apgabaltiesa arī varēja nākt pie slēdziena, ka^ par 
sistematisku nomas naudas nemaksāšanu augstak noradita 
nozlmē nevar būt runa. Kas zīmējas uz prasītājas kasacijas 
Sūdzībā norādīto, ka atbildētāja nav pierādijusi, ka līdz ar 
ininēto depoziciju tā būtu iesniegusi miertiesnesim CPL 1678. 
p. parēdzēto lūgumu izsniegt deponēto naudu prasītajai, tad 
par to prasītāja runā pirmo rcizi savā kasacijas sūdzībā, карее 
jau vien šis jautājums nav Senatā apspriežams, nerunājot ne-
inaz par to, ka šādu nomas naudas iemaksu — depoziciju par 
vienu gadu prasītāja otrā mstancē pati atzinusi. Tāpat pirmo 
reizi savā kasacijas sūdzībā prasītāja atsaucas uz to, ka mitie-
(as nomas maksas segums ar nomas naudas depozidju izdarlts 
,irzinamunokavējumu,un ka par to laiku, kad atbildētāja bijusi 
izstumta no nonias objekta lietošanas, pēdējai jau piespriestaat-
tieeīga atlīdzība, proti, prasībā, kas celta ne tikai pret viņu, 
prasītāj'n, bet arī Vitoldu Р. Tāpēc arī šie noradijumi un viņu 
nozīrae Senatā nav vairs iztirzājami (Sen. CKD 20/36 un c). 
Savukārt, zīmējoties uz atbildētājai pārmesto nodokļu ne-
maksu un klaušu nekārtošanu, ciktāl tie proporcionali krīt uz 
atbildētājai iznomāto imobiļa daļu un pēc līguma jasedz un 
japilda atbildētājai, apgabaltiesa ir konstatejusi, ka no pagasta 
pašvaldības nodokH tikuši aprēķināti un klaušas uzliktas visam 
prasītājas imobilim, nenosakot, cik nodoklu im kiaušu^krīt uz 
katru atsevišķu tā daļu {resp. arī atbildētājai iznomato)^ ka 
nodokļu maksājumu un klaušu pienākuinu pildīšanas paziņo-
jumi sūtīti t i к a i p a š a i p r a s ī t ā j a i, ncpaziņojot tos 
nomniecei, un ka prasītāja nav pierādijusi, ka butu paziņojusi 
atbildēlājai, kādi nodokli, kādā apmērā m\ kadas īsti klaušas 
tieši būtu jāsedz un jāpilda atbildētājai. Izejot no^šiem kon-
statējumiem, apgabaltiesa arī varēja nākt pie sledziena,^ ka 
tādos apstāklos nevar pārmest atbildētājai atbilstošo viņas 
nomātai zemes daļai nodokļu s a v l a i c ī g u nenomaksu un 
vēl jo mazāk tanī saskatīt kādu sisternatisku līguma nepildī-
šaīiu augstāk norādītā nozīmē. 

(1938. g. 28. okt. spr. Nr. 1066 Pudulis pr. 1. pr. Kruza un Zalova 
mant. masu.) 
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2164. 

Atbildētāja nepareizi norāda kasacijas sūdzībā, ka a. s. 
„T." nebūtu nemaz nodibinājusies tādēj, ka atbildētājs nav 
iemaksājis otru naudas daļu par akcijām 50% apmērā. Akciju 
sabiedrības nodibināšanai pietiek, ja akcionari iemaksā pirmos 
50Vo б mēnešu laikā, skaitot по statutu apstiprhiāšanas dienas 
(sal. pras. stat. 9. § 1. d. 1. teik.). LCL 2154. pants jāiztulko 
кора ar LCL 2163. p. 3. teik. un 2161, 2162. pantiem, pēc ки
нет , ja ir izdarīts pirmais rnaksājunis, a. s. skaitas par no-
dibinātu, bet otra maksājuma neizdarīšana var gan būt par 
a. s. eksistences rezolutivu nosacijumu, kā to pareizi ir at-
zfoiis miertiesnesis motivu 4. pktā. Tāpat nepareizi atbildētājs 
atsaucas uz LCL 2172. pantu, jo šai paftitā iet runa par prasi-
jumiem, kurus ceļ pret pašu a. s. Tādā gadijumā katrs akci-
onars, uz vispārēja pamata gan atbild tikai ar savu ieguldi-
jumu par a. s. parādicm. Konkretā gadijumā, turpretim, jautā-
jums grozas ар prasijumu, ко pret akcionaru cel pati a. s., kā-
dē} principā nebūtu izslēgta arī akcionara personīgā atbildība 
par viņa parādiem pret a. s. uz akciju tiesisko attieclbu pa-
mata. Tomēr izšķirot jautājumu sakarā ar otrās daļas nesa-
maksu par iegūstamām akcijām, atbildētāja iebilduini atzīstami 
par pamatotiem. Šai ziyā izšļrirošs ir LCL 2164. pants. Pre-
tēji miertiesneša domām, kurām pievienojusies arī apgabal-
tiesa, 2164. pants izšrneloši paredz visas sekas, kas saistas ar 
ieguldijuma neiemaksu par iegustamam akcijām. Tās sckas ir 
sekošas: 1) akcionars zaudē savas jau izdarītās iemaksas, kas 
pāriet a. s. pilnīgā īpšumā, im 2) akcionars zaudē arī savas 
jau iegūtfis akcioiiara tiesības, t. i. tiesību saņemt pašu akciju. 
Konkreti šāds zaudējunis izteicas ar to, ka a. s. iznīcina akcio-
naram —■ normalos apstākļos — izsniedzamo akciju, atvieto šo 
akciju ar jaunizlaižamo akciju un tad to pārdod, pie kam pār-
došana notick uz a. s. rēķina un riska im varbūtējais atlikums 
nonāk a. s-bai. Tā tad akcionars galīgi zaudē savas iemaksas 
un akcionara tiesības, bet ne vairāk, un galvenais, neatbild, 
virs tam par kaut kādu iztrūkumu (sal. apsvcramus pie Kr'. 
1899. g. civilkodeksa saistlbu grāmatas projekta 770. p. (4. sēj. 
164—165. lp.), kur ir aizrādīts uz 2164. p. netaisnīgirmu un par 
kuru runā arī Šeršenevičs (Kurss torgovavo prava 4. izd. 1. 
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si'j. 449. lp.). Tāpēc nevar būt arī runa par to, ka a. s. Būto ?J 
tlesība, bez jau aprādītām bargām sekām, kas jācieš akciona^ 
1,1111, uzlikt viņam vēl personīgu atbildību par otrās daļas ne-
lemāksu skaidrā naudā. No citētā LCL 2164. p. krasi atšķiras 
tagad spēkā esošais Likums par akciju un paju sabiedrībām 
(Lkr. 37/220), kas, pretēji 2164. pantam, tieši paredz akcionara 
l-.;i arī agrāko akcijas ieguvēju personīgo atbildību par ne-
H'iiiaksātām akciju sumām un līdz ar to arī nosaka, ka suma, 
kas atliek pēc jau izlaistās pagaidu apliecības pārdošanas, pie-
knl anulētās pagaidu apliecības īpašniekam, un pārdošana no-
tick ne uz a. s. rēķina tm riska (lik. 38—40. р.). 

(1959. g. 27. janv. spr. Nr. 7 a. s. «Tilts» pr. 1. pr. Popovu.) 
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32. 

1) Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma 
motiviem šajā lietā, starp citu, ir konstatējusi: 1) ka atbildē-
tajs īrētā по prasītājiern dzīvokļa virtuvē ir lietojis skārda 
taupības krāsniņu, kas saskanā ar Iietpratēja atzinumu neatbilst 
pilsētas saistošiem būvnoteikumiem, 2) ka prasītāja Emma N.. 
zīmējoties uz šo krāsninu, ir atbildētājam teikusi, ka tādu ne-
drīkst ierīkot, un 3) ka prasītāji 1938. g. 28. janvarī (resp., 
pirms šīs prasības celšanas) ir piedāvājuši atbildētcājam izdarīt 
vajadzīgos remontus, bet atbildētāja sieva no tiēm atteikusies. 
Neskatoties uz šādicm konstatejumiem, apgabaltiesa ir nākusi 
pie slēdziena, ka konkretā gadij'umā nevar būt runa par Lik. 
par telpu īri 32. p. 3. pkt. paredzēto ieņemto telpu ļaunprātīgu 
bojāšantt no īrnieka, tās nekārtīgi lietojot, uz ко tikusi parna-
tota prasība šai lietā. Šajā sakarībā apgabalticsa ir norādijusi, 
ka konkrctā gadijumā neesot по atbildētāja puses notikusi nedz 
minētā pantā parcdzētā telpu bojāšana, nedz arī no atbildētāja 
pielaista kāda ļaunprātība. Pēc apgabaltiesas ieskata iieesot 
nozīmes tam apstāklim, ka atbildētāja uzstādītā un lietotā 
krasniņa nav ugunsdroša un neatbilst pilsetas saistošiem būv-
noteikumiem, jo iekams telpas caur atbildētāja rīcību neesot 
tiešām bojātas ugunsgrēkā, nevarot būt runa par telpu bojā-
šanu. Par neatļautu krāsns ierlkošanu atbildētājam varot gan 
draudēt kriminalatbildība, bet Lik. par telpu īri 32. p. 3. pk. 
piemērošanai šā fakta vēl nepictiekot. Šāds apgabalt'iesas 
viedoklis ir atzīstains par ncpareizu. Scnats jau savā CKD 
spr. 3S/691 ir paskaidrojis, ka pēc Lik. par telpu īri 32. p. 3. 
pk. izpratnes nav nepieciešami, lai bojājumi caur īrnieka ne-
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kartīgo tclpu lietošanu būtu jau iestājušies, jo ar šo noteikurau 
likumdevējs ir gribējis pasargāt izīrētāju по katra ievērojama 
kaitējuma un nevis 'likt tam gaidīt un noskatīties, kamēr viņa 
ipašums būs sabojāts. Tāpēc ir pareizs kasacijas sūdzības 
icsniedzēju iebildums, ka nevar prasīt по izīrētāja, lai tas gai-
ditu, kamēr kaitējums iestāsies, im tikai tad celtu prasību par 
ires līguma atcelšanu, t. i. īrnieka izlikšanu. It sevišķi tas 
sakaras konkretam gadijuinam līdzīgos gadijumos, kur patei-
coties Irnieka rīcībai īrētās telpas tiek novestas ugunsnedroša 
stāvoklī, jo ugunsgrēka sekas var būt daudzkārt lielākas neka 
\icna īrnieka ieņemtā dzlvokļa sabojāšana un līdz ar to izīre-
tāia zaudējumi var daudzkārt parsniegt zaudejumus, kas celtos 
по viena paša īrnieka dzīvokļa bojājumiem. Bet izejot по пе-
liareizā viedokļa par to, ka Lik. par telpu īri 32. p. 3. pk. it ka 
prasītu, lai telpu sabojāšana j a n b ū t u i e s t ā j u s i e s, ap-
gabaltiesa, savukārt, ir nonākusi pie nepareiza slēdziena par 
šajā pantā paredzetu īrnieka ļaunprātības trūkumu konkreta 
gadijumā. Apgabaltiesa šajā sakarībā, starp citu, ir atradusi, 
ka lietā konstatētais prasītāju aizliegums atbildētājam lietot 
runā esošo, resp. ugunsnedrošo taupības krāsninu esot ir-
relevants, jo ar šo krāsns lictošanu vien atbildētājs .neesot 
taču prasītāju dzīvokli bojājis un nodarijis tiem zaudējumus. 
Bet saskauā ar Sen. CKD spr. 25/570 Lik. par tclpu Jri 32. p. 
,1 pk. paredzētais jēdziens „ļaunprātīgi" aptver arī tadu gadi-
jumu, kad īrnieks bez tieša nolūka padafīt zaudējumus, apzi-
nājies, ka по viņa rīcības sekām v a r с e l t i e s z a u d ē -
j u m i . Tāpec tas apstāklis vien, ka konkretā gadijumā ne-
kādi zaudējumi prasītājiem vēl nebija cēlušies, nemaz neiz-
slēdz atbildētāja launprātību Lik. par telpu īri 32. p. 3. pk. no-
zimē uii neattaisno viņa ncklausīšanu prasītaju azliegumam šo 
krāsniņu lietot, kauču arī tā ir ugunsnedroša Ш1 neatbilst pil-
sētas saistošiem bnvnoteikumiem. 

Mierticsnesis, kura motiviem apgabaltiesa ir pievienoju-
sies, gan ir norādijis uz šīs krāsninas nepieciešaraību virtuves 
pilnīgai apsildīšanai, kā uz atbildētāļa rīclbu attaisnojošu 
iemeslu. Savukārt šajā sakarībā pierādīto atbildētāja sievas 
atteikšanos по piedāvāto remontu izdarīšanas, miertiesnesis 
ir attaisnojis ar domstarpību rašanos tanī laikā starp prāvnie-
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kiem..»Tomēr ne miertiesnesis, nedz arī apgabaltiesa, kas pie-
vienojusies miertiesneša motiviem nav tuvāki konstatējuši un 
paskaidrojuši, kas tās ir bijušas par domstarpībām pravnieku 
starpā ш kāpēc šādas domstarpības būtu atzīstamas par pie-
tiekošu pamatu atbildētājam atteikties no prasītāju piedāvātā 
dzīvokļa remonta, citiem vārdiem, turpināt lietot, pretēji pra-
sītāju aizliegumam, ugunsnedrošo krāsnīņu īrētā dzīvoklī. 

(1938. g. 24 nov. spr. Nr. 1133 Nagu pr. 1. pr. Vinteri.) 

2) Prasītāja Vjačeslava J. pilnvarnieks miertiesnesim 
iesniegtā^prasības lūgumā, starp citu, ir paskaidrojis, ka atbil-
detajs^Kārlis C. īrējot prasītāja namā dzīvokli, kura sastāv-
dalu, udensklozetu, liedzoties apsildīt, kaut gan saņēmis no 
prasītāja šim nolūkam attiecīgu petrolejas lampu. Pateicoties 
šadai atbildētāja rīcībai, draudot minētā ūdensklozeta bojāša-
nas, savienota ar neparedzamiem zaudējumiem prasītājam. 
Tāpēc prasītāja pilnvarnieks lūdzis atcelt partu īres līgumu un 
izlikt atbildētāju no izīrētā tam dzīvokļa. Miertiesnesis pra-
sību atraidijis un apgabaltiesa miertiesneša spriedumu ap-
stiprinājusi. Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprie-
duma motiviem, ir šajā lietā atradusi, ka prasības lūgumā no-
rādītāis ūdensklozets, kaut arī tas atrodas ārpus atbildētāja 
dzīvokļa, ir atzīstams par šī dzīvokja sastāvdalu. Neskatotles 
uz to, apbaltiesa atradusi prasību par atraidamu, jo nākusi pie 
sledziena, ka tādu noteikumu izpildīšana par ūdensklozeta ap-
sildīšanu, kādus prasijis prasītājs, neesot bijis atbildētāja pie-
nākums ne uz likuma, nedz uz līguma pamata, nedz arī pēc 
vispār pieņemtiem un zinamiem katra īrnieka pienākumiem. 
Tāpēc atbildētājs pareizi rīkojies,. paziņojot, ka viņš šādus no-
teikumus nepieņem, 110 kāda paziņojuma saoemšanas brīža jau 
paša prasītāja plenākums bijis ūdensklozetu apkurināt, līdz 
strīdus izšķiršanai tiesā. Tādā kārtā neesot lietā pierādīts, ka 
caur atbildētāja rīcību bīītu draudējuši kādi zaudējumi prasī-
tājam, kādēļ konkretā gadijumā nevarot arī būt runa par telpu 
tiešu vai netiešu bojašami no īrnieka, kā to paredzot Lik. par 
telpu īri 32. p. 3. pk. Šāds apgabaltiesas viedoklis atzīstams 
par nepareizu. Prasība taču nav dibināta uz to apstākli, ka 
atbildētājs nav akceptēiis prasītāja paziņotos tam ūdensklozeta 
apkurināšanas noteikumus, bet gan uz to apstākli, ka atbildē-
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i.ijs vlspar rimā esošo klozetu nav apsildijis un lied 
(kas bijis viņa pienākums), kaut arī šai vajadzībai 
prasītājā attiecīgu lampu. Bet kā to pareizi norā 
sudzības iesniedzējs, tad saskaņā ar 1864. g. CL 40 
kara īres objekts ir jālieto kārtīgi un saimnieciski un šādos 
irnieka pienākumos, protams, ietilpst īres objekta apsildīšana-
.ipkurīnāšana, vismaz tiktāl, lai tas no aukstuma nebojatos. 
Tāpēc arl atbildētājs, it sevišķi kur tam bija izsniegta attiecīga 
petrolejas lampa ūdensklozeta apsildīšanai, kā to konstatējis 
miertiesnesis, nevarēja neapsildīt šo klozetu un vispār atteik-
lics no'tālākas vina apsildīšanas. Pretēji apgabaltiesas ieska-
iatn, ar šādu savu rīclbu atbildētājs tiesi ir radijis stāvdkli, kas 
tlraudēja ar klozeta sabojāšanos un zaudējumiem prasītājam, 
jo nav taču lietā strīdus par to, ka klozeta neapsildīšanas ga-
ilijumā bijusi sagaidama tā sabojāšanās no sala. Kas savukārt 
attiecas uz jautājumu, ciktāl uz šādu atbildētāja rīcību būtu 
;ittiecinams Lik. par telpu īri 32. p. 3. pk., tad Senats jau savā 
CKD spr. 38/691 к paskaidrojis, ka minētais likuma notei-
kums aptver arī tos gadijumus, kad, pateicoties attieeīgai īr-
nieka rīcībai, bojājumiem agrāk vai vēlāk ir jāiestājas, jo ne-
var būt nekādu šaubu, ka ar Lik. par telpu īri 32, p. 3. pk. 
likumdevējs ir gribējis pasargāt izīrētāju no katra ievērojama 
kaitējuma, nevis likt tam gaidīt un to noskatīties, kamēr vina 
ipašums jau sabojāts (sal. Sen. CKD spr. 24/179 im 38/1133). 
Tāpēc apgabaltiesa atrodot, ka konkretā gadijumā nevar but 
runa par minētā 32. p. 3. pk. paredzēto telpu bojāšanu, nekār-
tīgi tās lietojot, ir nepareizi šo pantu iztulkojusi, ar ко pārkā-
pusi šo Lik. par telpu īri 32. p. 3. pk. 

(1939. g. 24. febr. spr. Nr. 127 Jeftanovica pr. 1. pr. Corbiku.) 

3) Lik. par telpu īri 32. panta 8. pk. ir paredzētas izīrē-
tājam kā juridiskai personai tiesības prasīt īres līgiona atcel-
šarm un īrnieka izlikšanu gadijumā, ja juridiskai personai pie-
derošā namā telpas vajadzīgas pārvaldnieka dzīvoklim, bet 
tā paša panta 2. piezīmē ir paredzeti tie likuma priekšnoteiku-
mi, kas nepielaiž Irnieka izlikšanu, ja pat dzīvokli prasītu juri-
diskas personas nama pārvaldnieka vajadzībām, un proti: īr-
nieka izlikšana nenotiek tai gadijumā, ja juridiskai personai 
piederošā namā pāTvaldniekam ir jau bijis c i t s d z ī v o k l i s 
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tai jiamā, nekā pieprasītais, un по pārvaldnieka atstāts pirms iz-
likšanas pieprasīšanas, pie kam, izbeidzotics līgumam par nama 
parvaldīšanu, reizē ar to izbeidzas arī dzīvokļa īres līgums, 
un jaunam pārvaldniekam ierādamas tās pašas telpas, kuras 
i e ņ e r a a agrākais pārvaldnieks. No citētiem likuma noteiku-
miem izriet, ka īrnieka izliķšasna pārvaldnieka dzīvokļa vaja-
dzībārn var notikt tikai no juridiskām personāni piederošiera 
namiem, tm izlikšana nenotiek, ja juridiskai personai piederošā 
ttaraā ir jau bijis cits dzīvoklis pārvald-nieka vajadzībām, nekā 
pieprasltais, un no pārvaldnieka tas atstāts pirms izlikšanas 
pieprasīšanas. Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītājai kā ju-
ridiskai personai piederošā namā pārvaldnieks nekad nav bijis 
un dzivokli nav aizi.iērnis, varēja nākt pie slēdziena, ka prasī-
tājai ir tiesība pieprasīt atbrīvot atbildētāja dzīvokli nama 
parvald-nieka dzīvokļa vajadzībām. Atbildētājs apgabaltiesas 
konstatejuma pareizību, ka prasītājai piederošā immā juridiskai 
'personai nekāds pārvaldnieks nav bijis, neapstrīd, bet gan 110-
rāda, ka tāds ir bijis fiziskai personai līdz 1922. g. Šai saka-
rība nama agrākā īpašniece lieciniece Amalija E.. ir arī lieci-
nājusi, ka runā esošo namu viņa ieguvusi 1919. gadā un pār-
devusi prasītājai 1937. gadā. Pāris gadus par nama pārvald-
'nieku ir gan bijis kāds R., bet pēc tam narna Pcārvaldīšana uz-
dota kadai citai personai, kas dzīvojusi citā namā, pie karn, 
pcc atbrīvošanas no nama pārvaldīšanas, palicis dzīvot uz 
priekšu ka Irnieks. Tādēļ, pretēji atbildētāja norādijumiem 
kasacijas sudzībā, šajā konkretā gadijumā trūkst Lik. par telpu 
īrî  32. p. 2. piezīmē paredzēto priekšnoteikuinu par tādu ap-
staklu csamību, kas nepielaistu atbildētāja izlikšanu no dzī-
vokļa uz 32. panta S. pkta pamata. Līdz ar to atkrīt \āsi apsvē-
nmii kasacijas sūdzībā, knros atbildētājs apstrld minētā apga-
baltiesas slēdziena pareizību, norādot, ka prasītājai vajadzējis 
pieprasīt pārvaldnieka vajadzībām to dzīvokli, kuru agrāk ap-
dzīvojis R. 

(1958. g. 24. novembra spr. Nr. 1196 korp. Selonija palīdzības b-bas 
savst. apdrošin. b-bas pr. 1. pr. Rciznieku.) 

4) Apgabaltiesa ir apmierināiusi prasību par atbildētājas 
izlikšanu no prasītāju namā īrētām telpām, pamatodamās uz 
Lik. par telpu īri 32. p. 8. pk. Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka 



ļQļ , Likums par telpu īri 

Rīgas pilsētas būvju valde ir uzdcvusi prasītājiem viņu namā, 
kurā dzīvo atbildētāja, izvest kanalizacijas darbus un ka šo 
ilarbu izvešanai nepieciešams izjaukt tagadējo sētnieka dzīvokli. 
Atbildētājas iebildumu, ka prasītāju sētniekam dzīvoklis nav 
vajadzīgs ilgstošai lietošanai, bet tikai uz īsu laiku, kamēr tiks 
i/.vesti kanalizacijas darbi, apgabaltiesa ir atzinusi par nepa-
inratotu, jo likums neparedzot ilgstošu lietošanu, bet paredzot 
1.ikai telpu vajadzību. Atbildētājas kasacijas sūdzība pelna 
ieverību. Sonats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD 26/495), ka ga-
dijumi, kuri dod namsaimniekam un izīrētājam tiesību prasīt 
i rnieka izlikšanu, ir i z s m e 1 о š i uzskaitīti Lik. par telpu 
iii 31. un 32. pantos, un ja īrnicka rīcība nepaiet zem šos pan-
tos uzskaitītiem gadijumiem, tad Irnieks nav izliekams. Pēc 
l.ik. par telpu īri 32. p. 8. pk. un 2. piezīmes pie šā panta īrnie-
ka izlikšanu var prasīt, ja namā namiķa dzīvokļa nav un nav 
hijis, bet konkretā gadijimm namikim dzlvoklis ir un tikai uz 
laiku nebūs lietojams. Šāds gadijums ir analogs tam, ja būtu 
jaizdara sētnieka dzīvokļa remonts, kura dēļ īrnieks tomēr nav 
izliekams, jo Lik. par telpu īri 32. p. 4. pk. paredz tikai īrnieka 
izlikšanu paša īrnieka dzīvokfa remonta dēļ. Senats arī jau 
ir paskaidrojis (Sen. CKD 25/33), ka nav tiesības izlikt īrnieku 
но viņa dzīvokļa tamdēļ, ka paša saimnieka dzīvoklim ir va-
jadzīgs remonts, kāds spriedums pēc analoģijas piemērojams 
arl gadijumā, ja ir vajadzīgs sētnieka dzīvokla remonts. Tādēļ 
nevar arī prasīt īrnicka izlikšanu no dzīvokja, ja sētniekam 
iiamā ir dzīvoklis, bet tas nepiecicšamo kanalizacijas darbu 
izvešanas dēļ uz laiku nebūs lietojams. Nākot pie pretēja slē-
dziena, apgabaltiesa ir neparcizi iztulkojusi Lik. par telpu īri 
32. p. 8. pk. un 2. piezīmi pie šī panta. 

(Scn. CKD kopsēdes 1938. g. 20. okt. spr. Nr. 32 Vītols-Taube pr. 1. pr. 
Birgcrs.) 
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Likums par darba laiku. 

17. 

Miertiesnesis ir prasītāja Alberta G. prasību šai lietā ap-
mierinājis vicnīgi по atbildētājas atzītā Ls 64,20 apmērā, be't 
pārējā daļā to atraidijis, nākot pie slēdziena, ka prāvnieku 
starpā ir pastāvējis līgums, kurā nepārprotami jau noteikta 
zinama mēneša pamatalga un tai pieskaitīts jau iepriekš izkal-
■kulēts atalgojums par turpmāk nostrādājamām virsstundām. 
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motiviem, 
ir šo spriedumu apstiprinājusi. Iesniegtā par apgabaltiesas. 
•spriedumu kasacijas sūdzība pelna ievērību. Saskaņā ar Sen. 
CKD 33/1553; 34/2399; 36/115 un cit mēnešalgas l ī g u m s, ar 
kuru pausalsumas veidā ir paredzēts apmaksāt uz priekšu jau 
zinamas kā kārtējās darba stundas, tā arī virsstundas, var gan 
palikt spēkā, ja tas paredz, ka darbs, kas nostrādāts virs nor-
malā darba laika, ir atalgojams taisni kā virsstundu darbs ar 
likumā paredzētām piemaksām, kuras kontrahenti a p r ē ķ i n а 
j a u p i e m ē n e š а 1 g a s n о t e i к š a n a s. Tālak, saska-
ņā ar Sen. CKD spr. 34/2870, šāda līguma gadijumā ir tomēr 
nepieciešami ievērot attieclgu formu, proti, ir nepieciešami tanī 
paredzēt un noteikt, kāda atlīdzība, resp., kāda nolīgtas m ē -
n e š а 1 g a s d а 1 a ir domāta par kārtējām darba stundām 
un kāda par virsstundām, lai varētu konstatēt, ciktāl šāda 
vienošanās ir likumīga, resp., atbilstoša Lik. par darba laiku 
17. p. praslbām par virsstundu atalgošanu (sal. arī Sen. CKD 
spr. 34/1237). Turpretim, ja tas līgumā nav paredzēts un no-
teikts, tad krīt līguma noteikumi par virsstundii atlīdzību (proti, 
par to, ka arī nonmātas virsstimdas tiek atlīdzinātas ar nolīgto 
mēnešalgu) un visa mēnešalga ir uzskatama vienīgi kā atlldzī-
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ba par kārtējām darba stimdām. Tāpēc pēc pareiza 
sntlzības iesniedzēja norādijuma konkretā gadijuma a P ^ ^ £ j ^ 
liesai, lai tā. varētu atzlt prāvnieku nolīgto mēnešalgu arī par™ 
iilidzību prasītāja nostrādātām virsstundām, bija jakonstate, 
l.i j au pie d a r b a l ī g u m a n o s l ē g š a n a s parti 
\y vienojušies par to un noteikuši, kāda daia no nolīgtās meneš-
algās ir atlīdzība par kārtējām darba stundām un kāda par 
virsstimdām. Bet tieši šāda partu vienošanās pie līguma no-
sicgšanas no apgabaltiesas nav konstatēta. То nevar arī at-
vietot uz atbildētājas liecinieku liecībām pamatotais mier-
tiesneša konstatējums, ka prasītāja pamatalga „bijusi" pirma 
darba periodā Ls 60— un beidzamā Ls 80—, nerunājot nemaz 
pat to, ka pie šāda konstatējuma paliek atklāts jautājums, kada 
pamatalga tad prasītājam ir bijusi vidējā, resp. otra darba 
|)eriodā, kad tas saņēmis Ls 165.— lielu mēnešalgu. Kā to 
pareizi norādijis prasītājs savā kasacijas sūdzībā, tad atbilde-
tāja ir gan apgalvojusi, ka šajā periodā prasītāja pamatalga^ir 
hijusi Ls 70.— mēnesī, bet tas no apgabaltiesas nav nodibinats 
iin par to arī lietā nekādu pierādijumu nav. Tādā kartā apga-
baltiesa, pievienojoties miertiesneša spriedumam im līdz ar to 
viņa slēdzienam, ka partu starpā „pastāvējis" līgums, kura 
nepārprotami jau noteikta zinama mēneša pamatalga un taipie-
skaitīts jau iepriekš izkalkulēts atalgojums par turpmāk no-
strādājamām virsstundām, nemaz nav nodibinājusi, vai pavisam 
un ciktāl tad prasītājs būtu ņēmis dalību šādā partu rakstiska 
līgumā paredzētās viņa mēnešalgas izkalkulēšanā — sadalīša-
nā un t a i p i e к r i t i s, un kāds tad īsti ir bijis šīs meneŠ-
algas sadalijums к a t r ā no prasības lūgumā norādītiem darba 
periodiem. То nevar atvietot miertiesneša slēdziens, ka pra-
sītāja 'pamatalga tikusi jau aprēķināta un īioteikta pirms ķie-
ģelu apdedzināšanas un prasītājam tā nevarējus'i palikt nezina-
ma. lāpat apgabaltiesa nemaz nav apsvērusi prasītaja at-
saukšanos apelacijas sūdzībā uz šādam sadalijumam pretim-
runājošiom prasītāja rakstiska darba līguma noteikumiem, 
proti, ka šī līguma § 9 paredzēta tikai n e d а 1 ī t a ptasītaja 
mēnešalga un ka bez tam tālāk līgumā § 11 vēl paredzeta pra-
sītāja alga par virsstundām pēc Lik. par darba laiku 17. p. 
noteikumiem. 

(1939. g. 26. janv. spr. Nr. 34 Gotfrīda pr. 1. pr. a. s. «Ķieģelis».) 
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19. 

Jautājumā par prasītāja darba raksturu kvalifikaciju, ap-
gabaltiesa ir pievienojusies miertiesneša sprieduma motiviem. 
Tiesa ir konstatējusi, ka prasītājs uz noslēgtā darba līguma 
pamata ir strādājis atbildētāja uzņēmumā Eksportostā pie kuģu 
piesiešanas un atlaišanas darbiem. Apsverot jautājinnu par 
to, vai prasītājs šajā gadijumā atzīstams par satiksmes līdzekļu 
darbinieku Lik. par darba laiku 19. panta nozīmē, tiesa ir nā-
kusi pie pozitiva atzinuma, konstatējot, ka jūras kuģi ostā bez 
prasītāja darba kā kuģu piesējēja un atlaidēja nevarēja ne 
ienākt, ne iziet. Šis tiesas slēdziens par prasītāju kā satiksmes 
līdzekļu darbinieku Lik. par darba laiku 19. panta nozīmē ir 
pareizs, un saskan ar Senata praksi apspriežamā jautājumā. 
Senats ir jau vairākkārtīgi paskaidrojis (Sen. CKD spr. 
32/2703, 33/2026, 36/1332 un cit.), ka aprādītā jautājumā ir sva-
rīgs apstāklis, vai satiksmes līdzekļu darbinieka darbs stāv 
tiešā sakarā ar satiksmes līdzekļa kustību vai funkcionēšanu. 
Konstatējot, ka kuģi ostā nevarēja ne ienākt, ne iziet bez pra-
sītāja kā kuģu piesējeja un atlaidēja ikreizēja darba, apgabal-
tiesa varēja atzīt prasītāja darbu par nepieciešamu ktiģu pa-
reizai kustībai un funkcionēšanai, kas prasītāju ierindoja sa-
tiksmes līdzekļu darbiniekos Lik. par darba laiku 19. panta 
'iiozīmē. Līdz ar to atkrīt visi prasītāja apsvērumi kasacijas 
sūdzībā, kuros viņš apstrīd šī tiesas slēdziena pareizību im 
neabilstoši šīs konkretās lietas apstākļiem atsaucas uz Sen.. 
CKD spr. 24/169 izteiktiem paskaidrojirmiem sakarā ar privatu 
spekulativu rakstura spedicijas uzņēiiiuma apkalpošanu. Pra-
sltāja darba rakstura kvalifikacija piekrita apgabalticsai, tādēļ, 
viņa arī varēja neievērot prasītāja blakus Iūgumus par aplic-
cību izdošanii šī jautājuma noskaidrošanai no administrativo 
iestāžu viedokla. 

(1939. g. 2b. janvara spr. Nr. 76 Kaņepa pr. 1. pr. Grinvaldu.) 
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Tiesu iekarta. 

174. (250.) 

Ar 1938. g. 28. julija lēmumu miertiesnesis sodijis lieci-
nieku Moricu F., ar 10 ls naudas sodu par neierašanos tiesas 
scdē F. lūgumu par atsvabhmsanu по uzliktā soda miertiesne-
Sis atstājis bez ievērības. Apgabaltiesai iesniegto sudzibu sis 
(iesas vicepriekšsēdētājs 1938. g. 6. septembn nosutijis F. at-
pakal, pasludinot viņam, ka sūdzība bija nododama tam mier-
liesnesim, kura lēmums tiek pārsūdzēts. F. sūdzibu saņemis 
atpakal 1938. g. 9. septembri un 1938. g. 12. septembn sudzibu 
icsniedzis miertiesnesim, bet pēdējais ar 1938. g. 19. septembra 
lēraumu nolēmis to izsniegt atpakal F. tādēļ, ka lēmumi par lie-
cinieku sodīšanu neesot pārsūdzami. F. Senatam lesniegta 
sūdzība pelna ievērību. k # 

Pretēji miertiesneša domām, lēmumi par liecimeku sodi-
šanu ir gan pārsūdzami, un proti - u z r a u d z ī b a s kartiba 
(Sen. CKD spr. 34/2568). Tādēļ miertiesnesim nebija likumiga 
pamata izsnicgt F. sūdzību vioam atpakal, un tāpat ncpareizi 
nkoiies ari apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs, izsniedzot sudzibu 
F atpakaļ (ka tiesas vicepriekšsēdētājs par to butu taisijis 
sevišku lēmumu, по sarakstes nav redzams). levērojot sacito, 
Senats, caurskatot F. sūdzību uzrandzības kartiba atrod, ka 
miertiesneša 1938. g. 19. septembra lēnmms ir atceļams, bet 
licta nododama apgabaltiesai F. 1938. g, 12. septcmbra sudzi-
bas caurskatīšanai pec butības. 

(1939. g. 27. janv. spr. Nr. 16 Fridlendera 1.) 
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16. 

Sav_as kasacijas sudzības pinnā punktā kasacijas sūdzības 
Ksniedzejs parmet apgabaltiesai, ka pēdējā, neskatoties nz to 
ka pirma mstancē prasība nav bijusi caurlūkota pēc būtības 
tomer pati caurlūkojusi prasību, nedodot to atpakal micrtiesai! 
ar ко esot parkapts LPL 16. un 907. panti. šis parmetums ir 
Pilnigi nedibmāts. Konkretā lietā taču miertiesnesis ir lietu 
izspriedis_pec būtības im prasītāja prasību atraidijis, atrodot, 
ka prasitajam ir saistošs likumīgā spēkā gājušais Mgavas ap-
gabaltiesas 1936. g. 27. augusta spriedums Alvīnes V. maksāt-
iiespejas heta, ar kuru apstiprināts minētās maksātnespējīgās 
i , , f *?' т ш з а kreditoru sapulces lēnrams, starp citu, par 
Nodokļii departamenta pieteiktās pretenzijas ierindošanu at-
^ciga sķirā (sal. Sen. CKD spr. 31/2185). Visos gadijumos, 
ivur prasiba nav vis atstāta bez caurlūkošanas vai izbei^ta bet 
.gan ar spriedumu atraidīta, kaut ari aiz formaliem iemesliem 
nevar būt rana par tās nodošanu atpakaļ pirmai instancei, iz-
Jiemot tos gadijumus, kad pirmā instance pielaidusi tadus civil-
tiesasanas kāitības pamatnoteikunm pārkāpumus, pateicoties 
kunem viņas spriedums, neatkarīgi no viņa pareizibas pēc 
butibas, nevar tikt atstāts spēkā, kā tiesas spriedums, piemē-
rarn, k a d iz_spriesta lieta vispār bez pretējās puses aicināšanas 
uz tiesas sedi etc. (ben. CKD spr. 28/856). 

(1938. g. 28. okt./25. nov./16. clec. spr. Nr. 1111 Finansu min. nod. de-
part. pr. 1. pr. Rabinovieu un c.) 

34. 

Atbildētājas Galvas pilsētas Rīgas pilnvarnieks apstrīd 
apgabaltiesas sprieduma pareizību aiz tā iemesla, ka prasītāja 
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i'i.isibu cēlusi pret Rīgas pilsētas valdi, kas nav juridis 
lOTia un nevar būt par partu procesā. Apgabaltiesa saka 
'.o icbildumu, kuru Galvas pilsētas Rīgas pilnvarnieks 
CClis apelacijas sūdzībā, konstatējusi, ka no prasības sūdzības 
julituma un visiem lietas apstākļiem redzams, ka prasītāja uz-
ikatijusi par atbildētāju ļjetā nevis pilsētas valdi, bet gan pašu 
< i;ilvas pilsētu Rīgu, im ka lietā kā atbildētājas pilnvarnieks 
<ialvas pilsētas Rīgas juriskonsults, domāts, acīmredzot, piln-
Varnieķs. Šo konstatējumu pareizību kasacijas sūdzības iesnie-
dzējs neapstrīd. No lietas ir arī redzams, ka Galvas pilsētas 
Rigas pilnvarnieks bija devis paskaidrojumus attiecībā uz lie-
tas būtlbu. Ja tas ir tā, tad šajā lietā kā atbildētāja visu laiku 
ilalību ņēmusi Galvas pilsēta Rīga viņas pilnvarnieka personā 
ни tādēļ kasacijas sūdzības iesniedzēja aizrādijums, ka pra-
siba bijusi celta pret pilsētas valdi, atzīstams par nenozīmīgu, 
jo īstenībā procesā visu laiku kā atbildētāja uzstājās Galvas 
pilsēta Rīga, kurai arī pēc kasacijas sūdzības iesniedzēja do-
inain vajadzēja būt atbildētājai lietā. Kasacijas sūdzības icsnie-
dzēja atsaukšanās uz Sen. CKD spr. 38/763 nav ņeraama vērā, 
jo viņš pats atzīst, ka tajā lietā prasība bijusi celta pret Rīgas 
ļiilsctas finanču valdi, tā ka apstākļi abās lietās nav analogi. 

(1959. g. 23. februara spr. Nr. 123 Zuņķis pr. 1. pr. Ilīgas pilsētu un 
/nņķi.) 

98. 

Senats ir paskaidrojis (Sen. CKD 34/1599 spr.), ka sūdzī-
bas par lemumiem, ar kuricm lictas iztiesāšana a -p tu r e t a , 
caurlūkojamas uzraudzības kārtībā, tomēr konkretā gadijumā 
apgabaltiesa nav apmierinājusi atbildētāja lūgumu apturēt Не-
las iztiesāšanu, bet nolēmusi lietas caurlūkošanu atlikt. Šāds lē-
mums nav pielīdzinams CPL 98.pantā paredzētam lēmimiam 
par lietas apturēšanu (sal. Sen. CKD 37/141), kādēļ arī prasī-
tājas uzraudzības kārtībā iesniegtā sūdzība Senatā nav caur-
lūkojama. 

(1939. g. 27. janvara spr. Nr. 6 Gomulčiks pr. 1. pr. Gomulčiks.) 
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184. 

_ Iesudzibas rakstā prasītāji paskaidrojuši, ka atbildētājs 
viņu maja īeņemot dzīvokli, par kuru viņam esot jāmaksā īre 
Ls 55 menesī un apkurināšanas maksa no 1. oktobra līdz 1 
maijam Ls 21 mēnesī. 1938. g. 1. martā atbildētājs neesot sa-
maksajis ires un apkurmāšanas maksu par marta mēnesi. 
Prasitaji tadel IūguSi izlikt atbildētāju no izīrētām telpām un 
piedzit no viņa prasītājiem par labu Ls 55 im Ls 27 apkurinā-
sanas maksu menesī, abus maksājumus skaitot no 1938 g 
1. marta līdz telpu atbrīvošanas dienai, kā arī tiesāšanas izde-
vumiis. Apgabaltiesa prasību apmierinājusi, bet tiesas un lie-
tas vešanas izdevumus atzinusi par savstarpēji sestiem aiz tā 
lemesla, ka prasība par atbildētāja i z l i k š a n u apmierināta 
tikai apkimnašanas maksas nesa-maksas deļ, bet attiecībā uz 
īres maksas nesamaksašanu atraidlta. 

Prasītāju kasacijas sūdzība pelna ievērību 
Saskaņā ar CPL 265., 184. p. taisot spriedumu apgabal-

tiesa piespnež uzveikušai pusei, ja viņa to prasa, tiesāšanas 
izdevumu atlidzību no zaudējušas puses. Konkretā gadijumā 
par uzveikušu pusi atzīstami prasītāji, jo viņu prasība pilnā 
mera apmierināta. Pie tam - - kā pareizi aizrāda kasacijas 
sudzibas lesniedzēji - nav svarīgi, vai izlikšanas prasība pie-
spnesta aiz viena vai vairākiem pamatiem. Tādēl prasītāji 
atzistami par prāvu uzveikušiem arī tad, ja viņi, lūdzot īres 
Jiguma atcdšanu, aizrādijuši uz vairākiem iemesliem, bet tie-
sa atradusi īres līgumu par atcelamu tikai viena iemesla dēļ; 
no svara šai zitiā ir tikai tas, ka lieta izspricsta par Ia-bu pra-
sitajiem. Apgabaltiesai tādēļ konkrctā gadijumā nebija liku-
miga īemesla atzīt tiesāšatias izdevumus par savstarpīgi 
segtiem, bet tie bija piespriežami pilnā mērā vienīgi prasītā-
Jiem par labu. Atbildētāja aizrādijums, ka saskaņā ar Senata 
praksi miertiesnešu iestāžu izdarīta tiesāšanas izdevumu sa-
dahsana partu starpā nav pārbaudama kasacijas kārtībā nc-
pelna levērību, jo šī teze, protams, neattiecas uz gadijumu' kad 
visi tiesasanas izdevumi piespriežami vienam partam par labu 
ira tadel jautajums par izdevurnu s a d а 1 ī š a n u vispār nevar 
pacelties. 

(1939. g. 27. janv. spr. Nr. 39 Vuškalnu pr. 1. pr. Ustricovu.) 
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239. 

1) Apgabaltiesa konstatējusi, ka izpildu pavēste garā vājā 
lnra V. aizgādnei izsniegta 1937. g. 15. februarī, по kāda da-
iiniia skaitams CPL 239. p. paredzētais 3 mēnešu termiņš, un 
prasība šinī termiņā arī celta. Atbildētājas pilnvarnieks ir gan 
paskaidrojis, ka prasītājam, celot prasību pirmoreiz 1935. g. 
'. augustā, jau tanī laikā bijis zinams par vērsto pret viņu 

piedziņu. Turpretim pēc CPL 239. p. noteikimia termiņš pra-
Slbas celšanai ir skaitārns по tā momenta, kad saņemts pie-
spicdu izpildlšanas akta noraksts. Tā kā moments, по kura 
sakas termiņa tecējums, tieši noteikts ar likimiu, tad gah jā-
liieniēro šis likuma noteikums un tādēļ jāatzīst, ka kasacijas 
sūdzības iesniedzējas augstāk norādītam apstāklim attiecībā 
uz termiņa sākumu nav izšķirošas nozīmes. 

(1939. g. 27. janv. spr. Nr. 108 VladislaTpva pr. 1. pr. Latvijas banku.) 

2) Icsūdzības rakstā prasītājs paskaidro, ka 1930. g. 31. 
maijā viņš izdevis atbildētājai N. obligaciju par Ls 4900.— uz 
uekustamo īpašiļmu, kuru vinš pircis по atbildētājas N. Visu 
parādu pēc obligacijas viņš esot samaksājis, tomēf N. obligā-
ciju nodevusi savai meitai — līdzatbildētājai D., kura obliga-
cijn icsniegusi apgabaltiesai un pēc tam nodevusi tiesn izpildī-
tājam parāda piedzīšanai. Prasītājs esot ierosinājis pret at-
biļdētāju kriminallietu, un Tiesu palata, atzīstot atbildētājas par 
vainīgām, esot viņas sodijusi. Tādēl lūdz atzīt minēto obliga-
ciju par samaksātu tm dzēšamu zemes grāmatās. Tiesu palata 
prasību atraidijnsi, nākot pie slēdziena, ka prasītāja pienākums 
bijis celt pret atbildētājām prasību CPL 239. p. paredzētā 
kārtībā un laikā, lai apgāztu pēc būtības viņu prasijimm, jo 
prasltājam par piedzinu pēc piespiedu izpi'ldīšanas kārtībā 
taisīta sprieduma ticis ziņots CPL 238. p. paredzētā kārtībā. 
Prasītāja kasaoijas sūdzība pelna ievērlbu. Konkretā prasība 
ir pamatota uz kriminaltiesas spriedumā iztirzātā delikta un 
celta nākamo zaudēj'umu novēršanai (1864. g. 3284, 3436. р.), 
kas prasītājam tiktu nodarīti ar parāda piedzīšanu pēc pie-
spiedu izpildīšanas kārtībā taisītā spriedimia, kādu parādu 
prasītājs pēc kriminaltiesas konstatējuma jau bija agrāk sa-
maksājis. Prasītājs varēja gan celt CPL 239. p. paredzēto 
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prasību, turpat paredzētā termiņā, bet ja rra viņš šādus soļus 
nav spēris, tad tas, pretēji Tiesu palatas spriedumā izteiktām 
domārn, neatņēma viņam icspēju 10 gadu noilguma laikā celt 
so zaudējumu prasību, kas pamatota uz atbildētāju delikta. 
Sāda prasība īstenībā neizriet uz agrākā, CPL 236. p. pare-
dzētā kārtībā taisīta sprieduma apstrīdēšanu un atcelšanu, it 
kā CPL 239. p. kārtībā, bet gan uz tāda partu tiesiska stāvokļa 
atjaimošanu, resp., nodibināšanu, kāds pastāvētu, ja nebūtu 
noticis atbildētāju noziedzīgais darijums (sal. Enneccerus, 
Lehrbuch d. būrgerl. Rechts, II. sēj. 739. lp.). Pielaist iespēju 
noraidīt šādu prasību vienīgi ar atsaukšanos uz piespiedu izpil-
dīšanas kārtībā taisītā sprieduma savlaicīgu neapstrīdēšanu 
CPL 239.1). kārtībā, runātu pretim viselementarākai taisnības un 
tikumības sajūtai un nozīmētu pielaist iespēju ar noziedzīgu un 
netikumīgu darbību iedzīvoties uz cita rēķina, nodarot tam 
zaudējumus (Sen. kopsedes spr. 38/34). Tāpēc, pamatojoties 
uz sacīto un 1864. g. CL 3284. un 3436. р., ir atzīstaras, ka 
prasītājs bija tiesīgs celt šo prasību, un ka tai par šķērsli ne-
bija tas apstāklis, ka prasītājs piespiedu izpildīšanas kārtībā 
taisīto spriedumu nav pārsūdzējis CPL 239. p. kārtībā. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 22. sept. spr. Nr. 25 Goršalatova pr. 1. 
pr. Nikolajcvs im Dzenis.) 

435. 

Tas apstāklis, ka apgabaltiesa pati no sevis nav ierosinā-
jusi im apsvērusi jautājumu, vai prasītājas paskaidrojumos 
iapelacijā un otrā instancē nav ieraugama prasības pamata 
grozīšana, nevar novest pie apgabaltiesas sprieduma atcelša-
nas, jo šāda jautājuma pacelšana, bcz tiešas partu atsaukša-
nās uz to, nav tiesas pienākums. 

(1939. g. 24. februara spr. Nr. 202 Valters pr. 1. pr. Valleri.) 

493. 
Kasacijas sūdzības iesniedzējs, runājot par pieaicināta 

tulka nenozvērināšanu, saskata šinī apstāklī CPL 630. p. pār-
kāpumu. Minētais pants, turpretim, runā par lulkojumu pār-
baudi un tulkus pielīdzina lietpratējiem vienīgi attiecībā uz 
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... ..и izsniedzamo atlldzību. Pēc CPL 493. p. tiesa, ^ioprati-
IDl liuciniekus, kas neprot latviešu valodu, var pieaicinat talfeu: 

-.ни 499. р., nedz citos CPL noteikumos nav noradijumu, 
i plcaicinātais tulks būtu nozvērinams. Tādēļ tiesa, uzticot 

iiiII ли hcz nozvērināšanas liecinieka liecību pārtulkošanu, 
ll< kailps nepareizības nav pielaidusi. 

(1939. g. 25. februara spr. Nr. 128 YisnakoYs pr. 1. pr. Višņakovu.) 

809. 
I icsu palata ir atzinusi, ka atbildētājs sava pastrādātā 

и ki vcrtību var ieguldīt partu sabiedrības uzņēmuma, по-
ilul tā apmērus uz CPL 809. panta pamata uz 5000jatiem. 
i licsas slēdziena pareizību dibināti apstrīd abi pravnieki. 

Plcsu palata sabied.ības uzņēmumā ieguldītās naudas apme-
... . ncvarēja noteikt uz CPL 809. panta pamata. _Šis pants ir 
[)|i mērojams gadijuraos, ja tiesa atzīst, ka prasība p a r n a u -
.1 .. s p r a s i j u r a i e m prasītājam ir tiesība uz atlīdzību, bet 
.. kata, ka tās lieluma noteikšanā, pēc prasijuma rakstura,jiav 
pli ....•mjamsvispārējais noteikums par prasības apstiprinašanu 
... pk'i-adijumicm. Sai konkrctā gadijumā, kur tiesai bija jano-
lllbina sabicdrības uzņēmumā icguldītās naudas apmeri, trukst 

l 'I. 809. pantā paredzēto priekšnoteikumu uz šī panta pamata 
lioteikt ieguldijuma apmērus. Tādā kārtā, nenoskaidrojot at-
blldētāja strādātā darba ilgumu un nenodibinot ta vertību ar 
llctpratējiem, kā to bija lūdzis pats atbildētājs, Tiesu palata ir 
iHilaidusi motivu nepareizību. 

(1938. g. 24. nov./16. dec. spr. Nr. 1049 Rudzīša pr. 1. pr. Eniņu.) 

866. 
Izdodot 1935. g. novelu (Lkr. 35/87), pēc kuras apelacijas 

ifldzība, uz priekšsēdctāja rīkojunm, atdodama atpakaļ līdz ar 
paziņojumu, kad nav norādīti iemesli, kuru dēļ tās iesniedzejs 
Ipriedumu ieskata par nepareizu, likumdevējs ir domajis cīnī-
tles ar tukšām apelacijas sūdzībām, kuS tiek iesniegtas lietas 
Mlcināšanas nolūkā, bez nopietniein pārsudzības iemesliem. 
Лг šo novelu likumdevējs tomēr nav domajis noraidīt nema-
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kulīgi sastādītās apelacijas sūdzības, ja vien no to satura kaut 
netieši saskatami iemesli, kādēļ parts nav mierā ar tiesas 
■spriediunu. 

CPL 866. p. 3. pk. nav iztulkojams paplašinoši un tas nav 
attiecinams uz gadijumiem, kad iemesli nav uzdoti īzsmeļošā 
veidā. Konstatējot, ka prasītājas apelacijas sūdzībā nav norā-
dīti iemesli, kuru dēļ prasītāja spricduinu ieskata par nepa-
reizu, kaut gan īstenībā tādi bija saskatami, Tiesu palata ir sa-
grozijusi lietas apstākļus. 

(1939. g. 26. janvara spr. Nr. 118 Markus pr. 1. pr. Gavariņu.) 

929. 
Lietā ir konstatēts un prāvnieku starpā nav strīda par to: 

1) ka apgabalticsa ar savu 1936. g. 22. februara spriedumu ap-
stiprinājusi miertiesneša spriedumu par Pētera B. izlikšanu 
no telpām prasītāju iiamā, kāds spriedums ticis izpildīts; 
2) ka Senats šo apgabalticsas spriedumu jaunatklātu apstāklu 
dēļ atcēlis un apgabaltiesa, izspriežot lictu по jauna, izlikšanas 
prasību atraidijusi. Pēteris B. iesniedzis apgabaltiesai lūgnmu 
par spriediuna atpakaļ izpildīšanu un apgabaltiesa šo lūgumu 
apmieririājusi. Pretēji prasitāju kasacijas sūdzībā izteiktām 
domātn apgabaltiesa nav pārkāpusi GPL 930. p. Scnats savā 
rīkojumā šai lietā gan ir paskaidrojis, ka Irnieks nevar prasīt 
■agrāko juridisko attiecību atjaunošanu ar izīrētāju, ja izlrē-
tājs ir izlictojis Lik. par telpu īri 32. p. 7. pktā paredzēto tie-
sību tiesas vai īrnieka maldināšanas nohlkā (Sen. CKD spr. 
29/152), bet tas atticcas uz gadijumu, kad vēl bija spēkā tie-
sas spriedums par īrnieka izlikšanu. Senata nkojuma doša-
>nas laikā šai, lietā arī vēl nebija galīgi atraidīta prasība par 
īrnieka izlikšanu. Turpretim konkrctā gadijumā apgabaltiesa 
ir taisijusi un — uz vispārēja pamata — varēja taisīt lēinu-
mu par a t с e 11 ā s p r i e d u m a a t p а к а 1 i z p i 1 d ī -
š a n u, apmierinot atbildētāja lūguimi par vina atpakal ielik-
5anu dzīvoklī. Tas apstāklis vien, ka prasītāji izīrējuši" tel-
pas trešai persoiiai, nedeva tiesai tiesību atbildētāja līīgumu 
'noraidīt. Uz šāda viedokļa Senats jau ir nostājies' savos spr. 
29/1693; 31/1452; 33/239 un 33/931, kādos spriedumos arī Ш-
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ik iztirzātas šāda lēmuma konsekvences attiecībā uz trešo 
personu. Pilnīgi saskaņā ar šinīs Senata spriedumos dotiem 
iiuradijumiem atbildētājs savā paskaidrojumā uz kasacijas sū-
dzību aizrāda, a) ka sprieduma atpakaļizpildīšana gan nebūs 
fftktiski iespējama, ja lēmunia izpildīšanas laikā izrādīsies, ka 
dzīvokli vēl ieņem trešā persona, un b) ka šādā gadijumā at-
lnUlctājam tomēr rastos iespēja prasīt no nama īpašniekiem 
S;IVLI zaudējmnu atlīdzību, bet tikai pēc tam, kad būs konsta-
h'la sprieduma atpakaļizpildīšanas neicspēja, kādēļ apgabal-
ticsas lēmums bijis vajadzīgs arī šim gadijurnain. 

(1959. g. 24. febr. spr. Nr. 112 Trijeca un с pr. 1. pr. Beķeri.) 

1449. 

Tam apstāklim, ka tiesas rezolucijā partu laulības šķirša-
nas lietā nav norādīts, ka laullba šķirta tagadējās prasītājas 
\ainas dēļ, pretēji prasītājas pilnvarnieka domām, nav pie-
skirama tāda nozlmc, ka tas jau pats par sevi ir pierādijums 
tam, ka partu laulība šķirta neatkarīgi no vainas. Senats ir 
jau paskaidrojis (Scn. CKD spr. 22/270), ka tiesai laulības šķir-
.;nias lietās sprieduma rezolucijā vai v i s m a z s p r i e d u -
iii a m о t i v о s skaidri jāapspriež vainas jautājums. Tā tad 
pietiek, ja tiesa, šļdrot laulibu, sprieduma motivos skaidri ap-
spriedusi vainas jautājuniii. Šajā gadijuniā, kā to atzīst arī 
prasltājas pilnvarnieks kasacijas sūdzībā, apgabaltiesa taisni 
IIZ laulības šķiršanas lietas sprieduma motivu pamata nākusi 
pie slēdziena, ka laulība šķirta tagadējās prasītājas vainas 
dēļ. Tā tad jautājums par prasītājas vainii bijis izškirts lau-
libas šķiršanas lietas sprieduma motivos, bet to, ka vainas 
jautājums sprieduma motivos nebūtu izšķirts pietiekoši skaid-
ri, prasītājas pilnvarnieks kasacijas sūdzībā neapgalvo. Tā-
dēļ atkrīt viņa apcerējunii par to, ka vainas jautājumam bija 
jiībūt norādītam sprieduma rezolucijā. 

(1939. g. 26. janvara spr. Nr. 72.) 

file:///ainas


Civilprocesa likums 114 

V piel. 

92. 

Prasītāja pilnvarnieks apstrīd apgabaltiesas viedokli. par 
to, ka izcjot no CPL V piel. 92. p. noteikumiem, uz kuriem 
pamatota šī prasība, prasītājs, resp. Nodoklu departaments 
nemaz nevarēja šo prasību celt. Šai ziņā kasacijas sūdzība 
ieskatama par nepamatotu. Pats kasacijas sūdzības iesnie-
dzējs norāda, ka Nodokļu departaments prasības lūgumā no-
rādītās nodokļu parāda pretenzijas pieteicis Alvīnes V. kon-
kursam ar savu 1935. g. 29. augusta rakstu Nr. 6213. Ar šo 
rakstu Nodokļu dcpartaments ir vienīgi lūdzis ņemt vērā tanī 
norādītās dažādu nodokļu pretenzijas pie naudas sadalīšanas 
siarp raaksātnespējīgās parādnieces Alvīnes V. kreditoriem, 
pie kam tanī nemaz nav norādīts, pēc kādas parādu šķiras 
Nodoklu departaments prasa tur uzdotos dažādos nodokļu pa-
rādus par dažādieni gadiem apmierināt (tāpat kā tur uzdotie 
par dažādiem gadicm nek. mantas nodokļa parādi nav nemaz 
sagrupēti prasības lūgumā norādītās divās kategorijās). Lie-
tā nav arī nekādu datu, ka pieteikto pretenziju grāmatā būtu 
bijis kāds ieraksts par to, pēc kādas šķiras tiek prasīta minētā 
rakstā norādīto attiecīgo nodokļu parādu apmierināšana 
(CPL 87. p. 3. pk.). Tāpēc, ja nu 1936. g. 18. maija kreditoru 
sapulcē — kas attiecībā uz pieteikto pretenziju pārbaudīšanu 
ir ieskatama par CPL V piel. 88. p. paredzēto konkursa val-
des sēdi ar kreditoru aicināšanu (Sen. CKD spr. 33/179) — 
klātcsošie kreditori zīmējoties uz pieteikto pretenziju sadali-
šanu pēc škirām, ir v i e n ī g i а к с e p t e j u š i konkursa 
valdes 1936.. g. 27. aprija protokolu, pēc kura Nodokļu depar-
tamenta pieteiktās nodoklu parādu pretenzijas pieskaitītas 
otrai šķirai, tad pretēji Nodokļu departamenta kasacijas sū-
dzībā norādītam, nevar būt runa par to, ka klātesošie kredi-
tori būtu cēluši kādu strīdu pret Nodoklu departamenta pre-
tenzijām, vai to iedalīšanu pirmā šķirā. Sacīto negroza ■arl 
tas, ka Nodoklu departaments, pretēji vēl šīs lietas sākumā 
ieņemtam viedoklim, neatzīst vairs par savu pārstāvi niinētā 
sēdē ieradušos Jelgavas pilsētas nodokļu inspektora palīgu 
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.lani M. (kas minētās sēdes protokolu parakstijis bezv iebilcki-
itiiem), atsaucoties uz to, ka viņa komandētam uz apradīfo 
sēdi nodokļu inspektoram P. neesot bijušas tiesības sava > f e 
la komandēt savu palīgu uz šo sēdi. Proti, šim iebildumam 
varētu bfit vienīgi nozīme jautājumā par to, vai Nodokļu de-
partaraents vispār ir ieskatams par piedalijušos minetā sede 
irn ciktāl tam ir saistošs runā esošā nodokļu inspektora palīga 
paraksts, bet tas nebūt vēl neapgāž tā apstākļa pareizību, ka 
mitiētā sēdē nemaz nav pacēlics stfīdus par Nodokļu departa-
mcnta pretenziju, vai to daļu icdalīšanu pirmā škirā, ко No-
doklu departaments nedz rainētā sēdē, nedz arī pirras tatti nav 
Iirasijis. Bet ja šāds strīdus ncmaz nav bijis mineta konkur-
sa valdes sēdē, uz kuru Nodoklu departaments ir ticis aicinats 
(ко kasacijas sūdzības iesniedzējs neapstrīd un kas izriet no 
nodokiu inspektora P. komandēšanas uz šo sēdi), tad arī No-
ilokļu departamentam nemaz nebija tiesības CPL V p i e 1. 
92, p. b e i g ā s p a r e d z ē t o p r a s ī b u celt. Sacītam 
ncrunā pretim Sen. CKD spr. 33/179, kurā apskatītā gadijuma 
но kreditoriem ir t i c i s c e l t s s t r ī d u s pret Nodoklu 
departamenta pretenziju, kā iesniegtu pēc termiņa, sakarā ar 
ко pēc atzīto pretenziju saraksta Nodokļu departamentam 
ii a v' t i к u š a s a t z ī t a s t i■ e s ī b a s s a ņ e m t a p -
m i e r i n ā j u m u konkursa kārtībā pēc pirmās vai otras 
sķiras. Tādā kārtā apgabaltiesa gala slēdziena ziņā nav par-
kapusi CPL V piel. 92. р., atzīstot, ka Nodokļu departaments 
viņas attēlotos apstākļos nebija tiesīgs vairs šo prasību celt. 

(I93S. g. 28. okt/25. nov./l6. dcc. spr. Nr. 1111 Finansu min. uod. de-
part. pr. 1. pr. RabinoTiču un c.) 

VI piel. 

1) K. 0. parāda dēļ prasītājai pēdējā nevar uz CPL VI 
piclikuma (pic 1396. panta) parnata apstrīdēt darijumu, kuru 
K. 0. savā vārdā nemaz nav noslēdzis, bet gan noslēdzis P. S. 
vardā fcā pcdējā pilnvarnieks. Pēc minētā plclikuma kredi-
tors var apstrīdēt tajā norādītos darijumus, kurus pats p a -
r ā d n i e к s noslēdzis kreditoriem par launu, bet nevis da-
rij'umus, kas noslēgti nevis parādnieka, bet citas personas 



Civilprocesa likums — 116 — 

varda, kaut ar! paradnieks, nosledzot darijumu, rikojies kā šīs 
personas pilnvarnieks. 

(1939. g. 26. janvara spr. Nr. 66 Siliņš pr. 1. pr. Olukalniem.) 

2) Prasības lūgumā prasītāji paskaidroj'uši, ka viņiem 
par labu piespriestas lielākas sumas по atbildētoja A. E. M. 
Veršot piedziņu uz pēdējā nekustamo mantu, izrādijies, ka tā 
apgrutinata ar ieķīlāšarias rakstu par Ls 10.000, kādu rakstu 
1929. gada 24. septembrī A. E. M. izdevis savai sievai, bet pē-
deja rakstu 1934. gada 1. julijā nodevusi atbildētājam H. Š. 
Aizradot uz to, ka šis ieķīlāšanas raksts izdots ar v i e n ī g о 
nolūku izvairīties no parādu kārtošanas A. E. M. kreditoriem, 
prasītāji lūguši atzīt, ka A. E. M. izdevis minēto ieķīlāšanas 
rakstu savai sievai un ka pēdējā to nodevusi H. Š. ar vienīgo 
noluku izvairīties no parādu maksāšanas A. E. M. kredito-
riem, un atcelt šos darijumus līdz ar visām sekām. Tiesu pa-
lata, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, prasību atraidijusi. 
Tiesu palata, starp citu, pamatojusics uz to, ka prasītāji nevar 
apstrldēt 1929. gada 24. septembra ieķīlāšanas darijumu tādēļ, 
ka prasītajiem šajā laikā no A. E. M. nekas Tiav pienācies, un 
tadeļ viņi ncvarot runāt par viņa interešu pārkāpšanu ar šo 
darijumu. 1934. gada 11. julijā ieķīlāšanas rakstu H. Š. tālāk 
nodcvusi jau Marija M. kā s a v u īpašimm, kādēļ prasitāji 
nevarot apstrīdet arl šo darijumu. Prasītāju kasacijas sū-
dzība nepelna ievērlbu. Pretēji prasītāju šāja sūdzībā izteik-
tam viedoklim, 1916. gada 3. julija likumā (CPL VI pielik. pie 
1396. panta piezīmes) paredzētās tiesības apstrīdēt parādnie-
ka noslegtos darijumus var izlietot tikai tāds kreditors, kas 
jau apstrīdētā darijurna noslēgšanas laikā bijis par parādnieka 
kreditoru, bet nevis tāds, kas tikai vēlāk pec līguma noslegša-
nas palicis par parādnieka kreditoru (Sen. CKD apr. 35/587 
un citi). Tā kā Ticsu palata konstatējusi, ka apstrīdētā dari-
juma noslēgšaiias laikā, t. i. 1929. gada 24. septembrī, prasī-
taji nav bijuši A. E. M. kreditori — šī konstatcjuma pareizību 
prasītaji kasacijas sūdzībā pat nemēģina atspēkot — tad viņa, 
pamatojoties uz šo konstatejuinu, varēja prasību atraidīt. Pra-
sītāji kasacijas sūdzlbā gan pārmet Tiesu palatai, ka viņa 
neesot pieņēmusi no viņiera visus pierādijumus, proti, atstā-
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jusi neizpildītu I instances lēmumu par personīgu paskaidro-
jiiiiiu pieprasīšanu по pašiem atbildētājiem, kādi paskaidroju-
ini būtu pierādijuši darijuma fiktivo raksturu, bet šis pārme-
iinus nav atzīstams par pamatotu. Nodibinot augšminētos' 
.ipstākļus, kuru dēl, kā tas jau aizrādīts, Tiesu palata varējusi 
prasību atraidlt, Tiesu palata varēja pārējos prasītāju apcerē-
jirmus, tā tad arī viņti apcerējumus par darijumu fiktivitati, at-
/it par nenozīmīgiem im nepārbaudīt to pierādīšanai uzdotos 
pierādijumus. Prasītāji prasības lūgumā Щ savos vēlākos pa-
skaidrojumos taču bija pamatojušies uz to, ka viņu apstrīdētie 
darijumi nav bijuši fiktivi, bet gan īsti spēkā esošie darijumi, 
kas bijuši noslēgti ar vienīgo nolūku kaitēt kreditoricm, kā to 
.111 bija konstatējusi Tiesu palata, kādēļ arī viņi bija lūguši šos 
darijumus atcelt. Fiktivs līgums turpretim tiek slēgts tikai 
skata pēc, tas nekādas pārmaiņas kontrahentu juridiskās attie-
Cībās neienes un tas uz likurna pamata atzīstams par neesošu 
(Sen. CKD 22/156). Fiktivs līgums arī nav apstrīdams uz 
CIJL VI pielikurna (pic 1396. panta piezīnies) pamata (sal. 
Sen. CKD kops. spf. 38/43). Tādēļ šajā lietā, kurā prasītāji 
prasību bija pamatojuši un visu laiku arī uzturējuši uz CPL 
VI pielikuma pamata — to, ka viņi prasību būtu grozijuši, 
prasītāji kasacijas sūdzībā neapgalvo — viņu atsaukšanās uz 
darijumu fiktivitati, kā nmājoša pretim prasības saturam, ne-
maz ncbija дегпагпа vērā. Ar to atkrīt visi apcerējumi prasī-
tāju kasacijas sūdzībā, kas pamatoj'as uz viņu atsaukšanos uz 
darijumu fikiivitati. Kas, beidzot, attiecas uz prasītāju aizrā-
dijumu uz it kā aicinājumu nz tiesas sēdi novēlotu izsniegša-
nu, tad atzīmējams, ka pretēji viņu apgalvojumam, aicināju-
mi uz tiesas sēdi viņu uzdotā vietā izsniegti nevis 20. au-
gUstā, bet gan jau 16. augustā. CPL 204. un 207. panti, uz 
kuriem prasītāji sakarā ar šo aizrādijumu atsaukušies, nemaz 
ncizšķir jautājumu par laiku, kādā aicinājumi ir izsniedzami. 
Ja prasītāji bija dornājuši atsaukties uz CPL 402. pantu (agr. 
299. р.), tad Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 28/275), 
ka šis pants nav piemērojams partu izsaukšanas kārtībai otrā 
instancū. 

(1939. g. 26. janv. spr. Nr. 60 Papinu pr. 1. pr. Mošcinskiem un Šacu.) 
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Tirdzniecības procesa likums. 

390. 

Apgabaltiesa 1938. g. 13/20. septembrī nolēmusi atzīt 
Paula B. maksātnespēju tirdzniecībā par ļaunprātīgu bankrotu, 
slēgt konkursu, iecelt Tirdzn. proc. lik. 526. pantā paredzētos 
pilnvarniekus un lietu nosūtīt prokuroram tālākai rīcībai. 
Šajā lēmumā apgabaltiesa konstatējusi, ka konkursa valde un 
kreditoru sapulce savu slēdzienu par ļaunprātīgu bankrotu pa-
matojusi tiz to, ka Pauls B. ļaunprātīgi pārtraucis maksāju-
mus saviem kreditoriem, lai gan viņa rīcībā bijušas lielākas 
naudas sumas; ka viflš pēc tnaksājunra pārtraukšanas vēl no-
darbojies ar tirdznieciskām un finasialām operacijām un ka 
viņš slēpis savu mantu, dodams zvērinātam aizgādnim pret-
runīgus paskaidrojumus un mēģinādams slepeni pārvest uz 
ārzemēm 1670 angļu mārciņas. Arī apgabaltiesa atzinusi šos 
apstākļus par pierādītiem. Uz lēmumā norādīto datu pamata 
apgabaltiesa konstatējusi, ka Paulim B. pienākas saņernt no 
kāda Hcrmaņa M. 1670 angļu mārciņas, kuras pēdējais iemak-
sājis Rīgas pilsētas diskonto bankā pārsūtlšanai uz Londonu 
„Martins Bank Limited", kurā B. esot konts uz viņa sievas, 
Šeines В., vārda. 1931. gadā janvarī, kad Pauls B. jau bija 
pārtraucis maksājunras saviem kreditoriem, viņš bija atvēris 
minetā Londonas bankā kontu uz savas sievas vārda un rī-
kojies ar šo kontu kā savas sievas pilnvarnieks. 1931. gadā 
šajā kontā icmaksātas lielākas sumas ārzemju valutā. Aiz 
lēmumā norādītiem iemesliem apgabaltiesa atzinusi par pierā-
dītu, ka šīs iemaksas izdarltas no Paula B. un ncvis vitia sie-
vas līdzekliem. Šo atzinumu apgabaltiesa atzinusi par pastip-
rinātu vēl ar to apstākli, ka Р. В., aizdodot H. M. naudu, 
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i f50 angļu mārciņas, kuras H. M. saņēmis no „Mafo 
I imited", ir norakstijis по savas sievas konta. PanPgjHa 
l.iuno apziņu, pec apgabltiesas atzinuma, runajot tas, «̂ fjļMļfc 
paskaidrojis zvērinātam kuratoram nepatiesību attiecībaT 
L670 angļu nmrcinu aizdošanu H. M. un slēpis по viņa savas 
sievas kontu minētā Londonas bankā, bet kad šī konta esa-
niiba nākusi zinama, Pauls B. atteicies dot lietā tuvākus pa-
skaidrojumus. Tālāk apgabaltiesa nodibinājusi, ka Pauls В., 
kaut viņš arī bija devis tiesai parakstu par dzīves vietas ne-
atstāšanu, bija slēpies по ticsas. Uz visu šo apstākļu pamata 
;ipgabaltiesa atzinusi par pareizu kreditoru sapulccs lēmumu 
atzīt Paula B. maksātnespēju par ļaimprātīgu bankrotu, bet 
saskatot Paula B. rīcībā arī Sodu lik. 558. pantā paredzētā 
noziedzīgā nodarijuma pazīmes, nolēmusi lietu nosūtīt proku-
rorain tālakai rīcībai. Tiesn palata atstājusi bez ievērības 
I 'aula B. par apgabaltiesas lēmumu iesniegto blakus sūdzību. 
Tiesu palata, pirmā kārtā, pievienojusies apgabaltiesas apsvē-
nimiem, novērtējot lietā nodibinātos apstāklus, kādos Pauls 
B. nonācis maksātnespējā. Tāīāk Tiesu palata nav piekritusi 
eksperta atzinumam jautājumā par maksātnespējas cēloņiem 
ни atzinusi, ka gadijumā, ja saimnieciskie apstākļi arī spēlējuši 
kadu lomu B. bankrotā, tad tas nedeva B. pamatu noguldīt 
naudu ārzemēs uz sievas vārda un šo apstākli slēpt. Beidzot, 
Tiesu palata paskaidrojusi, kādu iemeslu.dēļ konkursa valdc 
cēlusi prasību pret B. sicvu par tiesā deponētām 1670 anglu 
inārciņām, tffi atzinusi par nepamatotu B. sūdzēšanos par 
kriminalvajāšanas ierosināšanu. Paula B. pilnvarnicka ka-
sacijas sfīdzība nepelna ievērību. Pretēji viņa apgalvojumam 
apgabaltiesa lēmuma motivos ir gan nmājusi par apstākļiem, 
kādos Pauls B. nonācis maksātnespejā. Apgabaltiesa, kā tas 
jau aizrādlts, starp citu ir nodibinājusi, ka Pauls B. 1931. gadā, 
kad viņš jau bija pārtraucis maksājmnus saviem kreditoriem, 
по saviem līdzekliem icniaksājis lielākas snmas savas sievas 
kontā „Martins Bank Limited" un, rīkojoties ar šo kontu uz 
sievas pilnvaras painata, по šī konta sumām izdarijis aizde-
vumu H. M. Tie katrā ziņā ir apstākļi, kādos Pauls В. попа
яв maksātnespējā, im ja tie arī nav vienīgie apstākli, tad katrā 
ziņā tie ir nozīmīgi jautājumā par maksātnespējas raksturu, 
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it īpaši ja В., kā to konstatējusi apgabaltiesa, šos apstāklus 
slēpis no zvērināta kuratora un devis par tiem nepatiesas zi-
ņas. Šajā gadijumā Paula B. pilnvarnieks kasacijas sūdzībā 
neraaz neapstrīd priekšnoteikumu esamību Р. В. atzlšanai par 
maksātnespējīgu parādnieku tirdzniecībā, bet apstrīd viemgj 
Tiesu palatas slēdzienu jautājumā par šīs maksātnespējas 
raksturu, tā kā šīs lietas liktenis atkarājas 110 tā, vai Tiesu 
palata nodibinājusi pazīmes, pēc kurām Р. В. maksātnespēja 
saskaņā ar Tirdzn. proc. lik. 390. pantu būtu kvalificējama kā 
ļaunprātīga. Šajā jautājumā, kā jau aizrāclīts, Tiesu palata 
ne tikai atzinusi par pareizu to novērtējumu, kādu devusi ap-
gabaltiesas apstākļiern, kuros Р. В. nonācis maksātnespējā, 
bet arī no savas puses, pretēji P. B. pilnvarnieka apsvērumiem, 
ir konstatējusi, ka B. noguldijis naudu ārzemēs uz sievas vār-
da un šo apstākli noslēpis, jo citādi nemaz nevar iztulkot Tie-
su palatas atsaukšanos lēmuma motivos uz šiem apstākļiem. 
То, ka šie apstākli pierāda Р. В. ļauno nolūku, kā to atzinusi 
apgabaltiesa, un kādam novērtējumarn Tiesu palata pievieno 
jusies, P. B. pilnvarnieks nenoliedz. Bet ja Р. В. pielaidis 
laimu nolūku, lai izvairītos no parādu samaksas saviem kre-
ditoriem, tad Tiesu palata uz Tirdzn. proc. lik. 390. panta pa-
mata varēja atzīt viņa maksātnespēju par [aunprātīgu, jo Se-
nats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 34/217), ka ļaunprātīga 
bankrota nodibināšanai ir nepiccicšams konstatēt parādnieka 
nodomu vai viltojumu, kad tas ar nolūku darbojas caur vilto-
tu maksātnespēju, iai nelikumīgi iedzīvotos uz kreditoru rē-
ķina. Pie tam nav svarīgi, vai parādiiieka laimais nolūks tais-
ni izsaucis maksātnespēju, jo arī gadijumā, ja maksātnespēju 
izsaukuši nelaiinīgi saimnieciski apstākļi, maksātnespēju var 
kvalificēt par launprātīgu, ja vien parādnicka rīcībā konsta-
tējams nolūks ar viltotu maksātnespēju nelikumīgi iedzīvoties 
uz kreditoru rēķina. Uu par viltotu maksātnespēju var rimāļ 
tad, ja parādnieks vilto savu aktivu, to mākslīgi samazinot, 
vai savu pasivu, to mrikslīgi palielinot. Sakarā ar sacīto, pre-
tēji P. B. pilnvarnieka domām, atzīmējams, ka Tiesu palatai 
nemaz nevajadzēja nodibinat, kādu lomu bankrotā spēlējuši 
saimnieciskie apstākļi, jo svarīgi maksātnespējas rakstura 
noteikšanai bija vienīgi parādnieka ļaunais nolūks. Ar to at-
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kfīt P. B. pilnvarnieka atsaukšanās kasacijas sūdzībā uz 
saimnieciskiem apstākļiem tin sakarā ar to esošie apsvērumi 
un aizrādijums uz to, ka Tiesu palata nav norādijusi, vai viņa 
apsvērusi abus ekspertizes slēdžienus, jo ekspertizes slēdzie-
tii, kā to nenoliedz kasacijas sūdzības iesniedzējs, attiecas tais-
ni uz saimniecisko apstāklu lomu runā esošā bankrotā. Ķas, 
beidzot, attiecas uz P. B. pilnvarnicka apsvērumiem kasacijas 
sūdzībā attiecībā uz konkursa valdes celto prasību pret pa-
rādnieka sievu par 1670 angļu mārciņām, kas iemaksātas tie-
sas depozitā, tad atzīmējams, ka tiesa tai lietai varēja nepie-
šķirt prejudicialu nozīmi šajā lietā. Tiesu palata, kā tas jau 
aizrādīts, nodibmājusi, ka Pauls B. 1931. gadā, kad viņš jau 
bija pārtraucis maksājumus saviem kreditoriem, no saviem 
lidzekļiem iemaksājis lielākas sumas savas sievas konta 
„Martins Bank Limitcd" un šo apstākli slēpis. Šis konstate-
jums bija pietiekošs pamats raksturot P. B. maksatnespeju par 
laoinprātīgu un pie tam neatkarīgi no tā, kāds bus konkursa 
valdes celtās prasības iznākums pret P. B. sievu. Ja arī kon-
kursa valde šo prasību zaudētu un nevarētu saņemt atpakaļ 
naudu no R B. sievas, tad ar to vēl nebūtu apgāzts Tiesu pa-
latas kdīistatēiums, ka P. B. lielākas suraas s a v a s n a u -
d a s iemaksājis sievas kontā, it īpaši tādel, ka tiesa šaja ga-
dijumā nav konstatējusi, ka P. B. sievas konts, kurā Р. В, 
iemakscājis savu nandu, sastādijās vienīgi no runa csošam 
1670 angļu mārciņām. Aiz Tiorādītiem iemesliem Seriats at-
zīst, ka Tie'su palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzība noradī-
tos likumus, kādēļ kasacijas sūdzība kā nepamatota atrai Jama.. 

(1939. g. 25. febr. spr. Nr. 143 Bērmaņa 1.) 

410. 
• 

Apgabaltiesa 1938. g. 18. oktobrī nolēmusi apcictināt pa-
rādnieku Ābramu R. un turēt viņu apcietinājumā Tirdzn. 
proc. lik. 4102"3. p. paredzētā kārtībā. Apgabaltiesa, pamato-
jusies uz to, ka parādn.ieks bijis tirgotājs im ka viņa neapcieti-
nāšanai bija piekrituši mazāk kā divas trešdaļas krcditoru, 
kādēl, pēc apgabaltiesas atzinuma, atkritis parādnieka neap-

I 
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cietināšanas iemesls, kas pamatots uz Tirdzn. proc. lik, 
410. p. 2. d. paredzēto kreditoru vairākumu. Atsaukšanās uz 
apstākli, ka parādniekam ir nepilngadīgs bērns, apgabaltiesa 
atzinusi par ncparnatotu, jo bērns paliekot mātes uzraudzībā 
un ja pēdējai nebūtu līdzekļu bērna uzturam, tad pienākums 
uzturēt bērnu gulsies uz parādnieka vecākiem, no kuriem 
māte esot turīga. Norādijumu uz nelaimīgiem saimmeciskiem 
apstāklicm, apgabaltiesa atzinusi par tādu, kas neattaisno 
bankrotu ar tik lielu deficitu, jo nclielais atslābums koktirdz-
'niecībā 1938. g. sākimiā bijis tādas dabas, ar kuru bija jārē-
ķinas pat normalos apstākļos un kas prasijis lielāku uzmaīiību 
kredita izlietošancā, ко parādnicks nav ievērojis. Beidzot, pa-
rādnieka nenoteiktie paskaidrojumi attieclbā uz to, kur pali-
kuši pēdējā laikā iepirktie materiali, un atteikšaoās dot pa-
skaidrojumus par naudas izlietošanu, kas saņemta no Rīgas 
pilsētas diskonto bankas ar parādnieka žiro, pēc apgabaltiesas 
atzinurna, kavējot konkursa masas noskaidrošanu un varot 
kaitēt kreditoriem. Par apgabaltiesas lēmumu sūdzību Tiesu 
palatai bija iesniedzis parādnieks A. R. Tiesu palata 1938. g. 
10. novcmbrī nolēmusi šo sūdzību atstāt bez ievērības. Tiesu 
palata, neapsverot jautājumu par to, vai lietā ir konstatējams 
kreditoru 2/з vairākums, kas nepieciešarns parādnieka atsvabi-
nāšanai по apcietmājuma, uz lēmumā norādlto datu pamata 
uii aiz viņas paskaidrotiem iemesliem atzinusi par pierādītu, 
ka lietīi ir saskatamas parādnieka launprātības pazīmes. Sa-
karā ar to Tiesu palata atzinusi, ka nav likumīga pamata pa-
radnieka atsvabināšanai no apcietinājuma uii ka apgabaltiesas 
lemums ir pareizs. Par Tiesu palatas lēmumu kasacijas sū-
dzību iesniedzis parādnieka A. R. pilnvarnieks. Šajā sūdzībā 
viņš pārroet Tiesu palatai CPL 885. panta pārkāpumu, aiz tā 
iernesla, ka Ticsu palata, izspriežot lietu, nav turējusies pa-
rādiiieka sūdzības robežās. Apgabaltiesa neesot atzinusi pa-
rādnieka rīcībā launprātību un neviens no kreditoru mazfiku-
ma, kas prasijuši parādnieka apcietmāšanu, apgabaltiesas lē-
mumu ncesot pārsūdzējis, kādēļ arī Tiesu palata, pēc kasaci-
jas sūdzības iesniedzēja domām, nevarējusi atsaukties uz pa-
rādnieka ļaunprātību, pasliktinot ar to bez pretējās puses pār-
sudzības parādnicka stāvokli. ŠJe parādnieka :pilnvaniieka 
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Rpsvērumi nepclna ievērību. Apgabaltiesa ar rimā esošo &ē-
ни bija pozitivi izlēmusi jautājumu par parādnieka apcie-

linašanu. Tādēļ tiem kreditoriem, kas bija pastāvējuši uz 
luradnicka apcietināšanu, sūdzība par apgabaltiesas lēmumu 
ttebija jāiesniedz im viņi pat nevarēja iesniegt sūdzību par 
;i|>gabaltiesas lēinumu, kas gala rezultatā viņus bija apmieri-
najis, tikai tādēļ vien, ka viņi apgabaltiesas motivus bija atzi-
iinsi par nepareiziem resp. nepietiekošiem. un uzskatijuši, ka 
luradnieks bez apgabaltiesas norādītiem iemeslicm bija apcie-
linams vēl arī tādēļ, ka viuš bija rīkojies ļaunprātīgi. Tomēr 
Otrā instancē, kurā sakarā ar parādnieka par apgabaltiesas 
Ifiiiumu iesniegto sūdzību bija izlemjams jautājums par parād-
nieka apcietināšanu, kreditori varēja atsaukties arī uz tādiem 
icmesliem parādnieka apcietināšaiiai, Uz kuriern apgabaltiesa 
Savā lēmumā nebija atsaukusies, im tādas tiesības viņiem pie-
dcrēja taisni tādēļ, ka apgabaltiesas lēmumu, kas viņus gala 
slcdziena ziņā bija apmicrinājis, viņi šī lēmuma motivu dēļ 
ncvarēja pārsūdzēt. То, ка kreditori otrā instancē nebūtu at-
saukušies uz parādnieka. ļaunprātību, kasacijas sūdzības ie-
snicdzējs neapgalvo, bet tādā gadijumā Tiesu palata, izlemjot 
nz parādnieka sūdzības pamata jautājumu par viņa apcietinā-
sauu, varēja atsukties arī uz parādnieka ļaunprātību. Šajā 
jautājumā Tiesu palata, starp citu, nodibinājusi, ka parādnieks 
vcl pēdējā laikā bija izclevis vekseļus par prāvām sumām ar 
termiņiem, attiecībā uz kuriem viņš nevarējis neapzinātics, 
ka tos ieturēt viņam būs neiespējami; ka viņš u z k r ī t o š ā 
v e i d ā pats bija ierosinājis īnaksātnespējas lietu, p a z i -
и о j о t p a r t о t i к a i v i e n а т к г e d i t о r a m, K., 
un ka viņš n a v g r i b ē j i s a t b i 1 d ē t u z j a u t ā j u -
in u, v a i D i s к о n t о b a n к ā i z m а к s ā t ā n a u d а 
ii о d о t a v i ņ a m. Uz šo konstatējmmi pamata Tiesu palata 
nākusi pie slēdziena, ka parādnieka rīcībā saskatamas laun-
prātības pazīmes. Visi šic konstatējumi im uz tiem pamatotais 
slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudami 
kasacijas kārtībā. Ar to atkrīt apcerējumi kasacijas sūdzī-
bā, ar kuriem parādnieka pilnvarnieks, analizējot Tiesu pala-
tas konstatējumus un slcdzienu no sava viedokļa, apstrīd to 
pareizību pēc būtības im pārmet Tiesu palatai motivacijas ne-
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pilnlbu. īstenībā Tiesu palatas lēmuma motivējumā nepilnība 
nav saskatama, bet parādnieka pilnvarnieka apsvērumi pret 
Tiesu palatas slēdziena pareizību iziet uz tā pareizības apstrī-
dēšanu pēc būtības. Atrodot par pierādītu parādnieka laun-
prātību, Tiesu palata, ievērojot Tirdzn. proc. lik. 410. pantu, 
varēja atzīt, ka parādnieks ir apcietinams. Pie tam nav pra-
sams, lai parādnieka ļaunprātība taisni būtu izsaukusi maksāt-
nespēju, bet viņš tādā gadijumā ir apcietimams pat tad, ja 
maksātnespēja izsaukta aiz nelaimīgiem sa'ironieciskiem ap-
stākļiem (Sen. CKD spr. 33/2444). Tādēļ jautājumam par to, 
vai parādnieka maksātnespēju izsaukuši nelaimīgie saimnie-
ciskie apstākļi, tagadējā lietas stāvoklī nav izšķirošas nozī-
mes, kādeļ arī parādnieka pilnvarnieka Šī apstākļa pierādīša-
riiai iesniegtie pierādijurai bija nenozīmīgi. Līdz ar to atkrīt 
parādnieka pilnvamieka aizrādijums uz Tiesu palatas it kā 
pielaisto nepareizību, izsniedzot šos pierādijumus atpakaļ, un 
uz CPL 458. panta pārkāpumu. Kas, beidzot, attiecas uz pa-
rādnieka pilnvarnieka aizrādijumu kasacijas sūdzībā, ka Tiesu 
palata nav apsvērusi blakus sūdzīpas dalu, kurā viņš bija at-
saucies uz to, ka nav apcietmaini vecāki, ja vipu mazgadīgie 
bērni paliek bez uzraudzības un bez uzturaTn vajadzīgiem lī-
dzekļiem, tad atzīmējams, ka parādnieks blakus sūdzībā bija 
apstrīdējis iikai apgabaltiesas atsaukšanos uz parādnieka mā-
tes materialo stāvokli aiz tā iemesla, ka pēc viņa domām vec-
māmuļai alimentaciias pienākums iestājoties tikai tad, ja ve-
cāku neesot, bet ja vecāki csot dzīvi, tad nevarot būt runas 
par parādnieka mātes alimentacijas pienākumu. Tāds viedok-
lis nav pareizs, jo Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 
37/386), ka 1864. g. CL 199. pants, rešp. arī CL 179. panta 
III daļa, kas satura zipā ir pilnīgi līdzīga attiecīgai 1864. g. 
CL 199. panta daļai, ir iztulkojams paplašinoši tai nozīmē, ka 
alimentacijas pienākumu var uzlikt vectēvam, resp. vecmā-
mulai, arī tādā gadijumā, ja bērna vecāki ir dzīvi, bet ir darba 
nespējīgi un nevar nopelnīt sev un saviem bērniem uzturu. 
Uz parādnieka nepareizo vicdokli jautājumā par vecmāmulas 
alimentacijas pienākumu, llesu palata varēja lēmuma motivos 
īpaši arī nereaģēt. 

(1939. g. 24. febrimra spr. Nr. 185 A. Rubina masātnespējas 1.) 
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Dažādi tirdzniecības tiesību jautajumi. 

1) Apgabaltiesa raksturo prasītāju kā celojošu komiju, 
inkasentu im p a t s t ā v l g u tirgotāju. Tomēr ceļojošs ko-
mijs, ja viņš nodarbojas tikai vienā tirdzniecības uzņemuma 
(kā konkretā gadijumā), nav pat patstāvīgs (neatkarīgs) tir-
gotāja palīgs, kā aģents, tirdzniecības makleris, komisionars, 
speditors, bet gan tikai komijs (Lēbers, Tirdzniecības ties. 
pārskats § 27 ī B, § 28 I, § 32 11). Ceļojoša komija tiesību ap-
joms var būt dažāds (Stauba koment. II izd. I sej. 284 lp.) 

(1938. g. 16. decembra/1939. g. 27. janvara spr. Nr. 5 Smidrovska pr. 
I. pr. Lodiņu un c.) 

2) Iesūdzības rakstā prasltājs paskaidrojis, ka sakarā ar 
viņa eku nodegšanu 1936. g. 29. junijā partu starpā tikusi pa-
nākta vienošanās, ka atbildētāja, kurā prasītāja ēkas bijušas 
apdrošinātas, prasītājam izmaksāšot Ls 1550,— zaudejumu 
atlīdzības. Atbildētāja prasītājam izmaksājusi Ls 1042,42, 
bet atlikumu Ls 507,98 liedzoties izmaksāt, aizrunādamās ar 
to, ka pēdējā smna prasītājam būtu jāsaņem^no Latgales lauku 
pašvaldības apdrošināšanas savienības. Pedeja tomer prasi-
tājam šo naudu neizmaksājot tādēl, ka viņai neesot ziņots par 
ēku apdrošināšanu brīvprātīgi. Prasītājs tādēļ lūdzis piedzīt 
viņam par labu no atbildētājas Ls 507,98 ar °/o un tiesāšanas 
izdevumiem. 

Apgabaltiesa, apstiprmot miertiesneša spriedumu, prasibu 
apmierinājusi. 

Atbildētājas kasacijas sūdzība nepelna ieverību. No lie-
tas redzams, ka pirmā apdrošrnātāja — Latgales iauku pašval-
dības apdrošināšanas savienība — ir noraidijusi uguns zaude-
jrnmu atlīdzības izmaksu prasītājam par nodegušam ēkām aiz 
tā iemesla, ka tādas bez savienības ziņas bijušas apdrošinatas 
pie atbildētājas, neievērojot obligatorisko apdroš. pagaidu no-
teikumu 15., 16. nn 61. p. (V. V. 1922. g. Nr. 59-61). Atbildē-
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tāja zemākās instancēs nav apgalvojusi, ka pirmai apdrošinā-
tājai nebūtu bijusi tiesība atteikties aiz mrnētā iemesla no at-
līdzības izmaksas ж arī nav apgalvojusi, ka prasītājam būtu 
kāda iespēja saņemt no pirmās apdrošinātājas zaudējimm at-
līdzības daļu, lai gan prasītājs prasot 110 atbildētājas p i 1 n u 
atlīdzību, acīm redzot, izgājis no tā, ka ar pirmo apdrošinātāju 
noslēgtais līgums ir zandējis spēku. Rodas jautājums, vai 
šādas lietas apstākļos ir piemērojams vispār ugunsapdrošinā-
šanas noteikunm 38, §, uz kuru atbildētāja atsaucas, pēc kura 
gadijumā, ja cietušās mantas apdrošinājumā piedalas vairāki 
apdrošinātāji, viņi atlīdzina zaudējumus proporcionali sumām, 
par kādām manta pie viņiem apdrošhiāta. Uz šo jautājumu 
jāatbild noraidoši. Noteikumu 38. § aprādītās zaudējumu atll-
dzības kārtības (t. s. „pro rata" sistemas) vienīgais mērķis 
ir zaudējumu taisnīga sadalīšana apdrošinātāju starpā un līdz 
ar to apdrošmājuma ņēmēju iedzīvošanās novēršana. Ar šī 
noteikuma izpratni turpretim nesastoanētu, ja apdrošinājuma 
Hēmējam, pateicoties šādai zaudējumu sadalīšanai, būtu jā-
cieš kādi lamiumi. Bet tas taisni notiktu, ja kāds no apdroši-
nātājiem kļūtu maksātnespējīgs vai kāds no apdrošināšanas 
līguniiem zaudētu speku un ja šādos gadijumos apdrošināju-
ma ņēmējam būtu jāapmierinas ar parcialās zaudējumu atlī-
dzības saņemšanu no pārējicMii apdrošinātājiem. Šāds stā-
voklis, kur apdrošinājuma ņēmējs nesaņemtu pilnīgu zaudē-
jumu atlīdzību, lai gan viņš premiju maksājis par p i 1 n u 
r i s к u, nav tiesiski attaisnojams un tādēļ nav pieņemarns. 
Tādēļ jāatzīst, ka gadijumā, ja apdrošinājuma ņēmejs nevar 
saņemt atiecīgo zaudējumu atlīdzību no kāda apdrošinātāja 
viņa insolvences dēj vai tādēļ, ka ar viņu noslēgtais līgums ir 
zaudējis spēku, par iztrūkumu jāatbild pārējiem apdrošinātā-
jiern lldz tai sumai, par kuru viņi objektu apdrošiiiājuši (sk. 
Basedow, Doppelversicherung, lp. 76—SO uii tur pievesto lite-
raturu). Tādēļ arī konkretā gadijumā, kur atbildētāja nav 
apstiidējusi, ka prasītāja ar pirmo apdrošinātāju noslēgtais 
līgums ir zaudējis spēku, nevar atsaukties uz vispār. ugtrns-
apdrošināšanas noteikumu 38. § un uz tā parnata atteikties no 
prasītāja zaudējimiu pilnas atlīdzības (kādi zaudējurni nepār-
sniedz sumu, kurā objekts apdrošināts pie atbildētājas). Ap-
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gabaltiesās izšķirošais slēdziens, ka šinī gadijumā atbildētāja 
palikusi atbildīga par zaudējumiem pilnā apmērā, jo līdz ar 
plrttiā apdrošiiiātāja atbildības atkrišanu, atkritis arī notei-
kumu 38. p. piemērošanas priekšnoteikums, tādēļ atzīstams 
|)ar pareizu. 

(193S. g. 25. nov./l6. dec. spr. Nr. 1161 Pigožņa pr. 1. pr. a. s. «Lat-
\ ijas Lloids».) 

;• 
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Noteikumi par tirdzniecības reģistru. 

N. G. pilnvamieks iesniedzis kasacijas sūdzību par apga-
baltiesas lēmumu, ar kuru apgabaltiesa atstājusi bez ievērības 
virja blakus sūdzību par tirdzniecības reģistra ticsncša lē-
mumu. Ar šo lēmumu tirdzniecības reģistra tiesnesis bija uz-
licis N. Gūtmaniim pienākumu mēneša laikā iesniegt Sa-
biedrisko lietu mkistrijas atļauju „K./S. Aina, N. Gūtmanis un 
biedri" līguma noslēgšanai. Senats jau ir paskaidrojis (Sen. 
CKD spr. 24/31 un citi), ka kasacijas sūdzības pielaižamas tikai 
par tādiern otrās instances lēmumiem, ar kuriem jautājums 
par tiesībām tiek galīgi izšķirts un pēc kura tajā lietā nevar 
nākt spriedums pēc būtības. Šajā gadijumā ar apgabaltiesas 
lēmumu jautājums par firmas reģistrēšanu galīgi vēl nav iz-
škirts un pēc šī lēinuma vēl jānāk 'lēmumam par firmas re-
ģistrēšanu. Tādēl apgabalticsas lēmums kasacijas kārtībā ne-
bija pārsūdzams un kasacijas sūdzība atstājama bez caurlūko-
šanas. Uzraudzības kārtībā Senats tomēr atrod par vaja-
dzīgu norādīt uz sekošo. Ja ir pieteikta reģistrēšanai firma, 
ķuras uzņēmums ir kinematografs, tad ir ņemams vērā Liku-
mā par kinematografiem (Lkr. 26/24) 3. pants, pēc kura kine-
'matografu v a r a t v e r t p ē c t a m, kad saņemts Sa-
biedrisko lietu ministrijas (Lkr. 37/87, 13. p.) paziņojums par 
pictcikšanu. Tas Tiozīme, ka līdz tāda paziņojuma saņemšanai 
kinematografu nevar atvērt, rcsp. kinematografa atvēršana 
ir aizliegta. Ja nu Noteikumu par tirdzniecības reģistru (Lkr. 
34/145) 37. pants nosaka, ka starp citu arī 19. pantā paredzētā 
gadijuinā, t. i. ja uzņēmumu var nodibināt vienīgi ar valdības 
izdodamu atļauju, vienpersonīgie tirgotāji un sabicdiibas 
ierakstami reģistrā tikai tad, ja viņi uzrāda valdības atļauju 
uzsākt uzņēmuma darbību, tad šie likuma nosacijumi attieci-
narni arī uz gadijuniiem, kad licta grozas ar kinematografiem, 



129 Noteikumi p#^k i ) i ec ļbas 

Kiiru atvēršanai ir vajadzīgs Sabiedrisko lietu m i r ^ ^ a s ^ z i y г 
iiDJirms par pieteikšanu. Kā tas jau aizrādīts, Н Ж * Ш ^ Ж # Jļ 
nniiima saņemšanai kinematografa atvēršana ir ā ^ g t a 'Aņs$fy 

и ziņā kinematografa stāvoklis ir analogs tāda иЪ$Щт^у 

i.ivoklim, kura atvēršanai ir vajadzīga valdlbas atļauja, jo arī 
tāda uzņēmuma atvēršana pirms valdības atļaujas saņemsa-
lias ir aizliegta. Tirdzniecības reģistra tiesneša lēmums, kas 
nebija uzlicis lūdzējam pienākumu iesniegt tādu paziņojumu, 
bet gan pieprasijis no viņa Sabiedrisko lietu ministrljas at-
lauju līguma noslēgšanai, nav pareizs, jo Noteikumi par tirdz-
iiiecības reģistru un Likums par kinematografiem tadas at-
ļaujas vajadzību nav paredzējuši. 

(1939. g. 23. fcbnmra spr. Ņr. 129 firmas: «K./S. Aina, N. Gutmanis 
n n biedri» 1.) 
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Rīkojums par zīmognodevu. 

29. 

Tiesu palata nolēmusi piedzīt valsts labā no zeķu fabrikas 
„Star" Ipašniekiem 12.000 latu lielu zīmogsodu, konstatējot, 
ka noslēgtā sabiedrības līgumā minētais pamatkapitals 15.000 
lati vēlāk paaugstināts līdz 225.796 latiem 81 saeit, bet par 
paaugstināto kapitala dalu zīmognodeva nav maksāta. Pre-
tēji kasacijas iesniedzēju uzskatam Tiesu palata ir atzinusi, ka 
sabiedrības līgums bijis noslēgts par nenoteiktu sumu. Šādu 
Tiesu palatas atzinumu pastiprina minētais līgums, no kura re-
dzams, ka pirmā iemaksa ir gan bijusi noteikta 15.000 latu 
apmērā, bet sabiedrības dalībnieki bez tam apņēmušies vaja-
dzlbas gadijumā pirmo iemaksu pavairot līdz līguniā noteiktai 
sumai. Tā tad galīgā līguma suma ka pareizi aizrādijusi Tiesu 
palata atkarājas vēl no vēlākām iemaksām, kādēļ tā arī at-
zlstama par nenoteiktu. Ar to atkrīt visi kasacijas sūdzības 
iesniedzēju apcerējumi, kuros izteikts pretējais viedoklis jau-
tājumā, vai runā csošo līgurnu var uzskatīt par noslēgtu uz 
nenoteiktu sumu. Tiesu palata bez tam ir konstatējusi, ka 
sabiedrības biedru iemaksas uz 1936. g. 31. decembri palielinā-
jušās līdz 225.796 latiem 81 sant., kādēļ saskaņā ar Rīk. par 
zīmognodevu 29. p. zīmodnodeva bija jāmaksā arī par vēlāk 
papildināto kapitala daļu. Nevar pelnīt ievcrību kasacijas 
iesniedzēju kails apgalvojums, ka sabiedrības kapitals nemaz 
nebūtu palielināts. Ticsu palatas pretējs atzinums, ka sabiedrī-
bas kapitals palielinats līdz augstāk aprādītain apmērarn bal-
stas uz Nodokļu departamenta ierēdņa ievāktām ziņām no pašu 
sūdzētāju grāmatām, pie kam pēdējie nav cēlusi iebildumus, 
ka grāmatas vestas nepareizi, kā arī nav aizrādijuši uz ap-
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siakļiem, kuri pierādītu, ka Nodokļu d e p a r t a m e n t a ^ g ^ ^ ^ ^ 
;,i ziņā būtu sagrozijis šo grāmatu saturu. Kasacijas ^ Ц Э Д р 

usiiiedzēji nepareizi apgalvo, it kā Rīk. par zīmosnodevMfc-
p. LIZ sabiedrības līgumiem nemaz nav attieeinams. Sis pants 
pec tā satura tieši piemērojarns nenoteiktas suinas līgumiem, 
kāds ir aii konkretais līgums. Nav izteikts pretējs vicdoklis 
ar to vien, ka pēc Senata paskaidrojumiein, uz kuriem norā-
dīts kasacijas sūdzībā, 29. p. zīmējas, piemēram, uz piegādes 
ligumiem, kuru suma parasti noskaidrojas tikai vēlāk; īsteniba 
;idi līgumi ir līdzīgi kcmkretam, kas jau tadeļ attaisno Tiesu 

paktas atsauci uz minēto 29. p. Kasacijas sūdzības iesniedzēji 
Vēl paskaidro, ka Kr. Zīmognodevu nolik. 38. р., kas atbilst 
tagadējam 29. р., saturot sevī to līgumu uzskaitijumu, par ku-
riero maksājama papildu zītnognodeva, bet starp tiem neesot 
iuinēts sabiedrības līgums. Tomēr, ja arī šads uzskaitijums 
hiitu agrākā Zīmognod. nolik. 38. pantā tffl pēdējā nozīme butu 
tāda, kā to norāda kasacijas sūdzības iesniedzēji, tad ta ir at-
kritusi jau tādēļ, ka nekas tamlīdzīgs tagadejā 29. pantā nav 
atrodams. Beidzot, kasacijas sūdzības iesniedzēji, norādot, ka 
29. pantā paredzētos līgumos nosacijumain, kiira deļ jamaksa 
papildu nodeva, jāiestājas katrā ziņā, kamēr konkretā_ gadi-
jumā tas nav nepieciešaiTii, nepareizi atsaucas uz mineto 29. 
I»., kurā par kādiem līgumu nosacijumicm nekas imv minets. 
Vi'spār, šeit runāt par to, vai līguma nosacijuma iestašanās nav 
biiusi nepiečielama, ir lieki, jo līguma sumas paaugstinājums 
laktiski ir noticis, par ко pēc 29. p. izpratnes bija maksājama 
papildu zīmognodeva. Atkrīt arī iebildums, ka zīmognodeva 
ir dokumentu nodeva, bet šinī gadijuma par to neesot doku-
incntarisku datu. Turpretim, kā redzams no lietas, līguma 
sumas paaugstinājums ir konstatēts pēc pasas sabiednbas do-
kumentiem. Ja konkretā gadijumā sabiedrības biedri nav 
nkojušies saskaņā ar Rīk. par zīmognod. 29. p. 2. d. 2. pk. 
'iioteikimiiern, t. i. 'iiav taisijuši uz līguma attiecīgo uzrakstu, 
bad tas, protams, nevar viņus atsvabināt no atbildības. 

(1939. ģ. 27. janvara spr. Nr, SS fabrikas «Star» 1.) 
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43. 

Apgabaltiesa atzinusi, ka Annas K. uti Jāņa Pr. starpā 
1931. g. 15. maijā noslēgtais rentes līgums bija apmaksājams 
;pēc rīk. par zīmognod. 43. p. 1. pk. ar Ls 1 Helu zīmognodevu. 
Tā kā līgums apmaksāts ar Ls 0,80 tm tādā kārtā iztrūkst 
Ls 0,20, apgabaltiesa sodijusi Annu K. UTI Jāni Pr. ar desmit-
kārtīgu zlmogsodu — Ls 2 apmērā no katra. Nodokļu de-
partamentā par šo lēmumu iesniegtā kasacijas sūdzība pelna 
ievBrību. 

Saskaņā ar minēto rentes līgurau reiitniekam Pr. bez 
■naudā noteiktās sumas Ls 200, vēl jāmaksā puse no pagasta 
nodokļiem, kā arī jāpilda klaušas мй jālabo ceļi pēc pašval-
dības uzdevuma. Ņemot vērā, ka saskaņā ar 1864. g. GL 4063. 
p. lietiskas nodevas un nastas gulstas liz iznomātāju, bet 
konkretā gadijurnā tās pildīt iizņēmies nomnieks, tad arī jā-
atzīst, ka pēdējam kā nornas maksa nav jāmaksā līgumā 
minetie Ls 200 vien, bet gan lielāka, apmērā neuoteikta suma. 
Jo nav svarīgi, vai norrmieks kādu sumu maksā tieši izno-
mātājam, vai pēdējo atsvabimi no kādiem uz viņu gulstošiem 
pienākirrniem; abos gadijurnos jārunā par iznomātā objckta 
lietošanas tiesības ekvivalentu. Tā kā šo pienākumu vērtība 
naudā līgumā nav noteikta, tad viss noslēgtais rentes līgums 
pārvēršas par līgumu uz nenoteiktu sumu, kādēļ tas, pēc pa-
reiza nodokļu dep-ta aizrādijuma, bija apmaksājams ar zī-
mognodevu pēc rīkoj. par zīmognod. 13. p. Piemērojot šinī 
gadijumā rīk. par zlmognod. 43. p. 1. pktu, apgabaltiesa šo 
likumu pārkāpusi, kādēļ viņas lēmums nav atstājarns spēkā. 

(1959. g. 27.' janvara spr. Nr. 15 Kauliņš un Priedītes 1.) 

44. 

Apgabaltiesa, konstatējot, ka strīdus dokumenti — vekse-
ļi, pretēji Veks. lik. 3. p. noteikumiem, nav apmaksāti ar zī-
mognodevu, bet ar pasta markām. Tādēļ apgabaltiesa nākusi 
pie slēdziena, ka šie „raksti" nav uzskatami ne par vekse-
ļiem, nedz arī par saistības dokumentiem Rīk. par zīmog-
nodevu 44. p. 2. pkta nozīine, un ka par tiem nav uzliekams 
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/miogsods. Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja domām 
vekselis bez zīmognodevas samaksas nav vekselis. Senats 
ļau ir paskaidrojis (Sen. CKD spr. 36/736), ka vekselis, kuram 
IKIV veksela rekvizitu, nekad nepārvēršas vienkarša parad-
zīmē; tā tad tas nepārvēršas saistības rakstā Rīk. par zīmog-
nodevu 44. p. 2. pkta nozīmē. Ja nu strīdus dokumenti nav 
latzīstami ne par vekseļietn, nedz par saistības rakstiem, tad 
по viņiem arl nav ņemama zlmognodev.a, kas paredzeta Rīk. 
paf zīmogiiodevu 44. pantā. Līdz ar to atkrīt pamats uzlikt 
par šiem dokumentiem zlmogsodu. 

(1939. g. 24. februarā spr. Ņr. 141 a. s. »Ziemcļu banka» un с 1.) 

71. 

Miertiesnesis ar savu 1938. g. ЩЩ Julija lēmumu ir uz-
licis zīmogsodu Ls 720— apmērā firmas jBraļi C." īpaš-
nickiem par lictā iesniegto dokunientu neapmaksu vai nepa-
reizu apmaksu ar zīmognodevu. Par šo lēmumu iesniegto 
blakus sūdzību apgabaltiesa, p i e v i e n о j о t i e s m i e r -
( i e s n e š a 1 ē rn u m a tri о 11 v i e m, ir atstājusi bez ieve-
nbas. Firmas „Brāļi C." īpašnieku iesniegtā kasacijas sūdzī-
ba pelna icvērību. Rīkojuma par zīmognodevu 1. panta 5. 
pk. nosaka, ka zīmognodeva maksājama par aktiem un do-
kumentiem, kas sastādīti vai izdoti ārzemes, ja tos uzrada 
i z p i l d ī š ' a n a i Latvijā. Ja šāda uzrādīšatia izpildīšanai 
uotiek, tad, ievērojot Rīk. par zīmognodevu 71. р., zīmogno-
deva par aktu vai. dokumentu jānomaksa pirms to uzradisa-
nas izpildīšanai, pie kam, kā tas izriet no šī panta, ar uzra-
dīšanu izpildīšanai saprotams arī pārvedveksela akcepts, pa-
rāda dokumenta pārvede, akta vai dokumenta protests^vai 
cita kāda rīcība atticcībā uz dokumentu, kurai kā piemerus 
I kums uzdod uzrfidīšanu, apliccināšanu, diskontesanu, 
iesniegšanu valdības iestādci vai ainatpersonai u. t. t. (Sen. 
CKD spr. 37/365). Attiecībā uz runā esošiem ārzemēs sasta-
dītiem dokumentiem nav strīda, ka tie atradušies pirmā sa-
ņēmēja rokās. Tādeļ, Ы varētu nākt pie slcdziena, ka par 
5iem dokumentiern bija jānomaksā zīmognodeva, vajadzeja 
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konstatet, ka tie uzrādīti izpfldīšanai, resp. ka attiecībā 
tiem notikusi kāda по 71. pantā minētām rīcībām ко apgalnl-
tiesa nav konstatējusi. Par dokumenta u z r ā d ī š a n t t 
i z p i l d i š a n a i RSk. par zīmognodevu 1. p. 5 pk resp 71 
panta nozīmē nav atzīstams ne dokumenta pirmā saņēmēja 
uzraksts uz dokumenta par darijuma izpildijumu nedz doku-
menta uzrādīšana tirdzniecības un rūpniecības kamerai z ī -
m o g ņ o d e v a s d z ē š a n a i . Tādos apstākļos, nākot pie 
sledziena ka par runā esosiem dokumentiem bija jānomaksā 
zimognodeva, apgabaltiesa ir nepareizi iztulkojusi likumu. 

(1939. g. 27. janvara spr. Nr. 24 Cirinsku 1.) 
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Likums par atsavinašanas nodevu. 

3. 

Apgabaltiesa ar savu 1937. g. 26. maija lēmumu apstipri-
nfijusi par Ls 7250.— kā piederošu Latvijas hipoteku bankai 
pārdbtd parādnieka Oskara S. nekustamu mantu, pie казн no-
teikusi atsavināšanas nodevu uz Ls 360.—. Tiesu palatai 
lesniegtā blakus sūdzībā Latvijas hipoteku banka lūdz atcelt 
apgabaltiesas lēmumu daļā, ar kuru nolemts aprēķināt atsa-
viināšanas nodevu. Šo blakus sūdzlbu Tiesu palata atstājusi 
licz icvērības. Latvijas hipoteku bankas kasacijas sūdzība 
pelna ievērību. Pēc 1934. g, 17. augusta likuma par atsavi-
nasaiias nodevu (Lkr. 228.) 3. p. valsts ir atsvabināta no at-
savinašanas nodevas. Senata apvienotā sapulce savā 35/10. 
spriedumā ir paskaidrojusi, ka ari valsts autonomais uzņē-
mums (kāds ir Latvijas hipoteku banka) ir atzīstams par 
valsts iestādi. Tādēļ jāatzīst, ka Latvijas hipoteku banka ir 
atsvabināta по atsavināšanas nodevas. Šā viedokļa pareizību 
pastiprina arī likumdevēja motivi. No Tieslietu m-jas 1935. 
g. 24. janvara raksta (Tiesu palatas priekšsēdētājam) un pieli-
kumiein pic šā raksta ir redzams, ka projekts par papildinā-
jumiem likumā par atsavināšanas nodevu, starp citu bija pa-
redzējis likuma 3. p. 1. pktu izteikt šādi: 1) akti vai tiesas 
spriedurni, ar kuriein nekustamu raantu iegūst valsts uzņē-
mumi vai autonomie uzņēmii'mi. Projektu apspriežot, Ministru 
kabinets tomēr 'noraidijis 3. p. 1. pkta papildinājumu, atrodot, 
ka vārds „valsts" aptvcr visas iestādes — admiTiistrativās, 
uzņēmumus un a u t o n o m o s u z ņ ē m u m u s . Tādā kār-
tā atzlstot, ka no Latvijas hipoteku bankas tomēr nemama 
atsavināšanas nodeva, Tlesu palata ir nepareizi iztulkojusi 
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Lik. par atsavināšanas nodevu 3. p. 1. pktu un pārkāpusi CPL 
816. p. Kas attiecas viz Tiesu palatas lēmuma motivos norā-
drto Sen. CKD 37/178 spr., tad šai spriedumā izteikto viedokli 
Senats neuztur. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 22. sept. spr. Nr. 30 Svīķera 1.) 

6. 

Nodokļu dep-ts ar savu 1937. g. 31. augusta uzrēķinu sa-
karā ar Kārļa Ķ. irn Almas S. starpā 1937. g. 28. maijā noslēgto 
pirkuma līgumu par Inčukakta pag. „A" mājas atlikušo daļu 
(pēc attiecīga zenies gabala atdalīšanas) ir nolēmis piedzīt no . 
minētiem kontrahentiem papildam Ls 137,— atsavināšanas 
nodevas. Pie tatn Nodokļu departaments atradis: 1) ka 
'iran. imobilis pārdots par Ls 9000,—, bet atsavināšanas node-
va no notara aprēķrnāta Ls 270,— apmērā, 2) ka minētais 
imobilis atsavioāšanas nodevas uemšanai uz 1937. g. 27. 
maiju novertēts par Ls 1979,—■, proti, tā lauksaimnieciski iz-
mantojamā da[a par Ls 479,—, bet citādi izmantojamā daļa 
par Ls 1500,—, 3) ka tāpēc no pirkuma sumas uz lauksaim-
nieciski izmantojamo daļu krīt Ls 2178,—, bet uz citādi iz-
imintojamo daļu — 6822,— un 4) ka, aprēķinot no pirmās at-
savināšanas nodevu 3% apmērā, bet no pēdējās — 5% apmē-
rā, atsavināšanas nodeva iztaisa Ls 407,—, t. i. par Ls 137,— 
vairāk, nekā to aprēķinājis notars. 

Tiesu palata, atceļot apgabalticsas lēmumu šai lietā, atcē-
lusi arī minēto Nodokļu departamenta uzrēķinu. Tiesu pa-
lata, konstatējot, ka Nodokļu departamenta uzrēķina pamatā 
Hktais novērtējums izdarīts tikai vēl 1937. g. 12. junijā, atra-
dnsi šo uzrēķinu par atceļamu tāpēc: 1) ka pirkuma līguma 
noslēgšanas un nodevas aprēķināšanas brīdī 1937. g. 28. mai-
jā minētais novērtējums nemaz vēl nav bijis izdarīts; 2) ka 
līdz ar to minētā brīdī nav eksistējuši dati, kuri būtu derējuši 
par pamatu konstatējumam, ka pārdotā objekta daļa netiek 
lauksaimnieciski izmantota, UTI 3) ka taisni otrādi, pirms 
1937. g. 12. juTiija, resp. pirms mrnētā novērtējuma izdarīša-
Tias dienas gan eksistējuši dati par to, ka pārdotais objekts 
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ek izmantots lauksaiinnveciski (Inčukalna pagasta valdes 
1937. g. 9. junija apliecība). 

lesniegtā par šo Tiesu palatas lēmumu Nodoķlu depar а 
menta kasacijas sūdzība nepelna ievērībii, 30 Tiesu patetas 
lēmmns gala slēdziena ziņā atzīstams par pareizu. Saskana 
„■ Ats. nod. lik. (Lkr. 34/228; 35/9 im 36/101) 4 р., atsavinasa-
nas nodeva ņemama no akta sumas vienīgi tad.ja t a i i a v z e -
māka par tā paša lik. 5. p. paredzēto atsavinama imobiļa hku-
,„isko novērtējutnu, kāds Sim imobilhn b ! ^ | W | 
у mašanas akta apliecmājuma. Protams, sada likumiska no-
vērtējuroa nav atsavkiamam objektam, ja tiek atsavmata ka 
,as ir konkretā gadijumā, kādas hipotekariskas viembas rcala 
dala (kas lldz tās atsavināšanai, kā tāda, nav bijusi noverteta) 
. а Г ш nododot ieguvēiam aldallto по Ш Ш ^ Ш ^ ^ 
daļu, vai arī pēc atdalīšanas atlikušo daļiU Tapec Ats nod. 
Iflc 6. p. paredz, ka šādos gadijumos tā pasa lik. 0. P- b № 
„aredzēto likumisko novērtējumu (t. i. i ^ « № f f i " 
nekiistamas imntas nodokli valsts un pasvaldibas laba) no-
teic pirms mantas pārejas akta apliecinājuma attiecigs no-
dokļU inspektors. Tā kā pateizas nodevas samaksa saskaņa 
ш Ats. nod. lik. 4. р., ir pašu kontrahento pienāka-ms, tad, pro-
lams, pirma kārtā arī viniem pašiem imobiļa realas dalasat-
..avmāšanas gadijumos ir jārūpējas, lai vēl pirms atsavmasa-
nas akta apliecmāšanas būtu no nodoklu iiispektora atsavina-
,nā imobiļa daļa novērtēta, kā to prasa Ats. nod. ik. 6._pants. 
N0 otras puses, arī notaram jāraugas uz to, lai, atsavinasanas 
aktu apliecinot vai taisot to notarialā kārtībā, butu bijis № 
augstāk iiorādītais Ats. nod. flk. 6. p, paredzētais noverte-
jums, io saskaņā ar Ats. nod. lik. 13. p. tieši viņa pienākums ir 
aprēķmāt mHiēto nodevu pareizā apmērā im lekaset to pie 
akta apliecināšanas vai tā noslēpanas notanala kartiba 
(salīdz. arī tag. Not. nok 59. р.). Ц iemesla de_l notars 
sīgs atteikties 110 akta apliecmāšanas vai taisisanas, j.a nav 
vēl izdarīts atsavinamās imobila realās dalas novertejums 
saskapā ar Atsav. tiod. Hk. 6. p. noteikumiem Turpretim, 
Nodoklu departaraeints, kā tas pareizi tiorādits kasacijas su-
dzībā, nemaz nevar zināt, kad im kādas personas velas un 
taisas noslēgt atsavināšanas aktu par attiecīgu, idz tam pa-
visam nenovērtētu, hipotekariskas vienības realu daļu. J.a 
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nu š$dos gadijiimos kontrahenti paši vai viņu pilnvarā no-
■/tais ftebutu parūpējušies par to, lai atsavinamā realā daļa tffiļ 

tu ņbverteta saskaņā ar Ats. nod. lik. 6. p. vēl pirms mantas 
s к parejas akta apldecinājuma, tad Nodokļu departamentam, kā 

iestadei, kurai jaraugas, lai netiktu pārkāptas fiska intereses, 
mevar ņemt iespēju izdarīt Ats. nod. lik. 6. p. paredzēto no-
vertešanu arī pēc imobiļa pārejas akta apliecinājuma, un ja 
izradītos, ka nodeva ņemta mazāk nekā saskaņā ar Ats. nod. 
lik. 4. p. tā naktos, taisīt attiecīgu uzrēķinu. Pie tam arl šā-
dos gadijumos vienīgi Ats. nod. lik. 6. p. paredzētiem fisku 
organiem piedcr tiesības noteikt imobiļa raksturu (Sen. apv. 
sap. 37/30) un, proti, uz Ats. nod. lik. 5. pantā paredzēto dienu 
pirms atsavmajuma akta apliecmāšanas, uz kādu nosakams 
pats atsavinata objekta novērtējums. Tāpēc arī konkretā ga-
dijumā attiecīgam nodoklu inspektoram (pat ja to nebūtu lū-
guši koritraheriti) bija tiesība noteikt atsavinātā imobiļa liku-
misko (resp. Ats. nod. lik. 5. p. 1. pk. paredzēto) novērtējumu 
un līdz ar to šī imobila raksturu uz dienu pirms atsavinājuma 
līguma aplieciiiajuma pie notara, tm pašu kontrahentu vaina 
ir, ja tie nosleguši atsavināšanas aktu, iekams šāds novērtē-
jums ticis izdarīts. Līdz ar to kontrahenti, nedz arī tiesa ne-
var konkretā gadijumā atvairīt Nodoklu departamenta uzrē-
ļfinu par to, ka līguma noslēgšanas laikā, resp. atsavināšanas 
akta apliecraajuma laikā neeksistēja pēc tam vēl tikai izdarītā 
Nodokļu departamenta novērtējumā fiksētie dati par imobiļa 
raksturu. Tāpat to nevar atvairīt lietā iesniegtā hičukalna 
pagasta valdes apliecība, ka „A" mājas zerae ir lauksaimnie-
ciski izmantojama, jo nerunājot nemaz par to, ka tanī iet ти
па vienīgi par minēto māju zemes raksturu, atsavrnamā imo-
biļa rakstura noteikšana nekustamas mantas nodokfa un līdz 
ar to atsavinašanas nodevas ņemšanai piekrīt (arī konkretā 
gadijumā, kā tas augstāk jau norādīts) vienīgi fiska organiem 
(Sen. ару. sap. spr. 37/30). Tomēr kasacijas sūdzība konkretā 
gadijuma nepehia .ievērību. Proti, Nodokļu rnspektors atsa-
vinaiTias zemes gabala vērtību nav vis noteicis uz dienu pirms 
atsavinājuma līgu-ma, t. i. 1937. g. 27. maiju, kā to prasa Ats. 
nod : lik. 5. р., bet gan uz tā paša gada 12. juniju un vienīgi 
sava 1937. g. 24. juiija rakstā Nodokļu departamentam piezl-
mc, ka šī vcrtība uzskatama par spēkā esošu uz 1937. g. 27. 
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мин. Bet savukart, pats Nodokļu departaments sa 
sūdzībā atzīst, ka šāds nodokļu inspektora atzinrawx 

I.I novērtējuma attiecināšanu uz dienu pirms at<M» 
Nim līguma aplrecinājuma nav ticis nemaz nekustamas 

ipašniekam paziņots un tādējādi 'nav varējis but kontra^" 
i. ni.iiii zinams. Līdz ar to, protams, tas nav uzskatams par 

i stājušos un saistošu kontrahentiem, jo pēdējte to nav 
....Miiši Ats. nod. lik. 6. p. beigās paredzētā kartība parsu-

Arī pats Nodokļu departaments savā kasacijas sudzī-
I .il/ist, ka šī iemesla pēc ir pamats minēto novērtējumu, 

rusp kā novērtējumu uz 1937. g. 27. maiju uzskatīt par nedc-
Bēt šāds kontrahentiem nesaistoss novertejums neva-

I.IIL par pamatu Nodokļu departamenta 1937. g. 31. au-
ii I,I uzrēķinam. Tāpēc Tiesu palatas lēmums gala sledziena 
III.I ir pareizs, proti, ka minētais uzrēķitis ir atceļams, atcelot 

ibaltiesas lēmumu, ar kuru atstāti bez ievērības celtie 
šo uzrēķinu iebildumi. Savukārt, preteji Nodoklu de-

iii.uiiLMita kasacijas sūdzībā izteiktam viedoklim, Tiesu pa-
iiin, ieskatot minēto novērtējumu par vērā neņemamu, ne-
bljii j;ii)ieprasa vēl kāds cits pareizāks, no pašiem partiem 
i. i i ueminēts novērtējums, kas būtu pareizi izdarīts un spekā 

ijics, saskaņā ar Ats. nod. lik. 6. p. īioteikumiem (CPL 
i. р.) . 

(Sen. CKD kopsēdes 1958. g. 14. dec. spr. Nr. 41 Ķuzes un Stepa-
I.) 
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33. 

Kārlis S. uz CPL 239. panta pamata iesniegtā atspēkoju-
ma prasībā ir lūdzis atzīt viņam par nesaistošu 1930. g. 6. feb-
ruarī Fridricha C. un Antona D. izdoto un Hermaņa С un Kārļa 
S. žirēto vekseli par 1735 latiem līdz ar piespiedu izpildu kār-
tībā Rīgas apgabaltiesas tiesneša doto spriedumu aiz tā 
iemesla, ka šis vekselis ar neizpildītu tekstu 1926. g. 15. de-
cembrī ticis nodots atbildētājam viņa pilnvarnieka L. personā 
ar noteikumu, ka veksela tekstā ierakstams triju mēnešu sa-
maksas termiņš, t. i. 1927. g. 15. marts, turpretim atbildētājs 
šo sarunu neesot pildijis un samaksas termiņu ierakstijis pēc 
vairāk gadiem. Tiesu palata, pamatojoties uz liecinieku lie-
cībām, ir konstatējusi, ka prasītājs šo uz exceptio in personam 
pret atbildētāju vērsto iemnu ir pierādijis, kādēļ arī atzin" 
par pierādītu, ka runā esošā vekseļa samaksas termiņš ir bi-
jis norunāts 1927. g. 15. niartā, kad arī prasītājam kā žiran-
tam uz regresa pamata būtu bijusi iespēja no iepriekšējā ži-
ranta H-ermaņa C, kas toreiz bijis turīgs cilvēks, saijemt uz 
vekseļtiesi'skās saistības pamata vekseļa turētājam samaksātās 
naudas sumas. Šos tiesas konstatējumus atbildētājs neap-
strīd, bet gan atrod, ka nomnātā triju mēnešu termiņa neietu-
rēšana pati par sevi vēl neatsvabinot prasītāju no vckseltie-
siskās atbildības samaksāt veksela sumu, bet tādā gadijumā 
eventuali paceltos jautājums par zaudējumu atlīdzību prasītā-
jam. Šie atbildētāja apsvērumi ievērības nepelna, jo pareizi, 
ka prasītājs nav devis tādus pierādijumus, ka nolīgtā vckseļa 
samaksas termiņa neievērošanas gadijumā, viņš būtu atsvabi-
nāts^no vekseļtiesiskās atbildības, bet tādus pierādijumus, 
pretēji atbildētāja ieskatam, prasītājam nemaz arī nevajadzē-
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и prasītāja atsvabināšana по vekseļtiesiskās saistības ir 
ijii neturētās norimas, juridiskās sekas. Atbildētājam 

|)|i nakums vekseļa blankā ierakstīt tādu maksāšanas 
мин kādu ierakstlt viņš bija pilnvarots, bet šī picnākurna 
piUlišanas gadijumā, ierakstot vekseļa samaksas termiņu 

pec trīs mēnešiem, bet gan vairāk gadus pēc tā izdo-
lepretim prasītājam, veksell apzlmētais samaksas ter-

ii nepareizs un kā tāds vinam tas nesaistošs. Tādēļ arī 
и palata varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājs ir atsva-

lllimiis но atbildības pēc minētā vekseļa. Līdz ar to atkrīt 
i n- apsvērutmi kasacijas sūdzībā, kuros atbildētājs ap-

i.l ,i tiesas slēdziena pareizību. Atbildētājs vēl pārmet 
|tl pailatai, ka tiesa neesot apsvērusi viņa norādijumn, ka 

i isilnjs nav pierādijis, ka atbildētāja pilnvarnieks L. būtu 
|j| pilnvarots saņemt vekseli ar trīs mēnešu samaksas ter-

, bet šāds pārmetums ir nedibināts, jo pats atbildētājs ir 
'i IIIIS, ka L. ir bijis pilnvarots saņemt vekseļus, bet ka šis 
i'iin arojuins būtu bijis ierobežots ar aizliegumu vekseļus 

MIMIII ar trīs mēnešu samaksas termiņu un ka šāds pilnva-
| i K'iobežojums butu zinarns bijis prasītājam, atbildētājs nav 

idijis, un tādēļ viņš, saņemot по sava pilnvarnieka tādu 
i'li, kurš tam bija nodots ar trīs mēnešu termiņu, uz to 
i ja iegūt lielākas tiesības, uz kādām vekselis bija nodots 

jillnvariiickam. Beidzot, Tiesu palatas atsaucei uz 1864. ģ, 
i 15 [9. p. ir tikai blakus tnotiva nozīme, kas uz gala slēdzie-

IIII nckādu patstāvīgu iespaidu neatstāja, kādēļ kā nenozīmīgi 
llknl tic apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros atbildētājs ap^ . 
IM.I šī blakus motiva pareizību pēc būtības. 

(.1958. g. 30. sept. spr. Nr. 734 Sabula pr. 1. pr. Kelmani.) 
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10. p. 1. piez. 

Šī prasība vērsta pret atbildētāju L., kas tirgojas zem fir-
mas Rīgas ķimiskā fabrika „Konkordia" uz šīs firmas vārdā 
noslēgta darijuma pamata. Pēc prasītājas paskaidrojuma 
1935. g. 11. februarī Rotterdainsche Bankvereeniging iesūti-
jusi likvidējamai Rīgas komercbankai preču dokumentus at-
tiecībā uz 150 maisiem soda ar S/S „ALK", kas pret Hfl 
926,10 samaksu bijuši izsniedzaimi atbildētājam. Saskaņā ar 
Finansu miiiistrijas valutas komisijas izdoto importa atlauju 
Hfl 926,10 ķimiskai fabrikai „Konkordia" bijis jāsedz ar savu 
ražojumu eksportvalutu. Tā kā preču dokumentu izpirkšanas 
laikā ķimiskās fabrikas „Konkordia" rīcībā tomēr nebijis minē-
tās cksportvalutas, tad Latvijas kreditbankai, kas stājusies 
Rīgas komercbankas vietā, ar Rotterdamas Bankvcreeniging 
piekrišanu no pēdejās saņerntos preču dokumentus izsniegusi 
1935. g. 3.1. augustā izpircējam pret Hfl 926,10 pretvērtības 
2000 Ls deponēšanu latos, bet ar noteikumu, ka par varbūtējo 
kursa diferenci uzņemas atbildību izpircējs. Realizējot depo-
nētos 2000 ls pēc kursa 283,30, segti tikai Hfl 706, kādēl atbil-
dētājs esot vēl parādā (ffil 926,10—706) Hfl 220,10, kas pēc 
prasības celšanas dienas kursa (100 Holandes guldeņi 
= 280 ls 70 sant.) sastādot 617 ls 83 sant. Prasību abas 
apakšinstances ir piespriedušas. Atbildētāja iesniegtā kasa-
cijas sūdzība nepelna ievērību. Apgabaltiesa, pievienojoties 
'miertiesneša sprieduma motiviem, uz lietā nodibinātu datu 
pamata konstatējusi sekojošo: 1) atbildētājs L. tirgojas zem 
firmas Rīgas ķimiskā fabrika „Konkordia", kuras vārdā šās 
firmas veikalvedis im pārvaldnieks H. noslēdzis sāskaņā ar 
1935. g. 31. augusta rakstu darijumu, pēc kura sanēmis rakstā 
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os preču dokumentus pret iemaksājamās sumas Hfl 
|h,l() prctvērtības depcmēšanu latos, apņēmies mēneša laikā 
ниН prasītājai Valutas komisijas izvedatļauju, piegādāt tai 

.iii.l.i. pārvešanai vajadzlgo eksportvalutu, kā arī atbildēt par 
Hi'iih'.iu kursa diferenci; 2) ar to atbildētājs tieši saistijies 

llājas priekšā, neatkarīgi no partu attiecībām ar „Rotter-
he Bankvereenigmg"; 3) minētam H., kā redzams no 

т.i Г. liecībārn, bijusi tiesība runā esošo saistību atbildētāja 
.inl.i nzņemties; 4) atbildētājs, kauču saņēmis preču doku-

nins pret Hfl 926,10 pretvērtības deponēšanu latos pēc 
lins knrsa, pretēji norunai, mēneša laikā nav iesniedzis 

' ' ii.ijai Valutas komisijas izvcdatļauju un nav piegādājis va-
ttl г.'.. i cksportvalutu, pie kam atbildētājam ticis vairākkārt 

ilināts izpildīt savus pienākumus, bet atbildētājs to neesot 
s; 5) šādos apstākļos prasītāja no savas puses vairākas 
s griezusies pie Valutas komisijas ar lūgumu deļ trans-

nila alļaujas, bet bez panākumiem; 6) tikai 1937. g. apriļa 
и ncsļ prasītājai izdevies saņemt attiecīgu atļauju, pēc kam 
|(ln lnlii.i izdarijusi naudas pārvedumu; 7) kursa diferenci 
b'Lnulcs banka ar 1937. g. 15. aprila rakstu pieprasijusi 

MM 'JD.IO apmērā, pie kam deponētie 2000 ls realizēti pēc 
ni а 283,30 un iztaisa parāda segumu līdz Hfl 706, no kā re-
l.anis diferences apmērs, t. i. Hfl 220,10 = 617 ls, 83 sant. 
i' licsas konstatējumi, izņemot 2. pk. minētos, attiecas uz 

lli liis faktisko pusi, kas tādēļ kasacijas kārtībā nav pārbau-
II.MIII (CPL 15. р.). Atbildētājs, apstrīdot apgabaltiesas kon-
Ittitūjumu, ka viņš saistijies ar 1935. g. 31. augusta rakstu 
i-i.isītājas priekšā, norāda, ka konkretā gadijumā Holandes 
Пипа esot uzdevusi prasītājai izvest inkasso operaciju un ka 
adrļ tikal Holandes firma esot leģitimēta celt šo prasību. 
■o slēdzienu atbildētājs pamato uz tezi, ka pie in-

b ;o opcnacijas bankas vienmēr darbojas nevis savā, 
l.n gan klientu vārdā. Tik plašā nozīmē šī tezc nav 
iil/islama par pareizu, jo, pretēji atbildētāja aizrādiju-
iiii.in, inkasso operacijas var pamatoties uz visdažādā-
I .пи juridiskām attiecībām. No inkasso operacijas nebūt 
и» i riet, ka persona, kura šo operaciju izved, katrā ziņā rī-
ļtOjns uz inkasso pilnvaras vai uz inkasso mandata pamata. 
h pilnīgi iespējams, ka vii;ai tikušas piešķirtas plašākas tiesī-
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bas, uzstaties, piem., kā inkasso cesionarei (Emhebungs-
abtretimg Inkassoabtretimg, Inkassozession) vai kā personai 
kurai kreditors pieškīris tiesību (Ermāchtigung), realizēt pra-
sijumu gan uz kreditora rēķina, bet savā vārdā u. t t (sk 
btaub, koment. pie vācu HGB 12. im 13. izd., III. sēj 1 1 3 -
П/. Piez. pie НОВ 368. §). Tādēl, pretēji kasacijas sūdzības 
lesniedzeia aizrādijumam pie inkasso operacijas nav izslēgts 
ka persona, kas to izved, praslbu varētu celt savā vārdā' 
Ņemot vērā, ka atbiMētājs šajā lietā zeraākās instancēs nav 
aizraduis uz hetā konstatētiem apstākliem, kiiri pierādītu, ka 
konkreta gadijumā prasītājai šādas tieslbas nebūtu, uz kādiem 
apstakliem mņ% ncatsaucas pat savā kasacijas sūdzībā Se-
natam nav iemesla atzīt šiiiī ziņā par nepareizu apgab'altie-
sas spnedumu ar kuru atbildētāja iebildums par prāsītājas 
aktivlegitimacijas Irūkumu atstāts bez ievērības. Jāpiezī-
mc ka smi ziņā nav izšfcirošs atbildētāja norādijums, ka pra-
sitaja esot nkojusies ar Holandes bankas piekrišanu, jo tā 
protams, ir vajadzīga vienmēr, neatkarīgi no izvedamās in-
kasso operacijas tipa. Ar to atkrīt kasacijas sūdzības 1. ш 

/ . №. Kasacijas sūdzības icsniedzējs atrod, ka 1935 g 31 au-
gtfSta raksta miiiētā klauzula attiecībā uz atbildību par star-
Pibu esot atzīstama par spēkā neesošu, kā nesaskanoša ar 
-Noteik par naudu 10. p. i. piezlmi. Pēc atbildētāja domāra šī 
klauzula esot nekas cits kā vieno&mās par to, lai darijuma 
vertiba arzemju valutā tiktu pārrēļdnāta Latvijas valutā ne-
vis pec darijuma noslēgšanas dicnas, bet pēe maksāšanas 
mcnas kursa, kas saskaņā ar minēto likumu neesot pielaižanis 
bads atbildetaja viedoklis nav atzīstams par pareizu. Atbil-
detajs iiav a p s t r ī d ē j i s prasītājas apgalvojumus, ka Ho-
landes firmai picnālvušies Hfl 926,10 atbildētājam bija jāsedz 
ar savu razojumu eksportvahitu saskapā ar Finansu ministri-
jas Valutas komisijas izdoto importa valutu; ka tomēr preču 
dokumentu izpirkšanas laikā atbildētāja rīcībā minētās eks-
portvalutas neesot bijis, kādēj prasītāja preču dokumentu iz-
siucgusi atbildētājam pret Hfl 926,10 pretvērtības 2000 te de-
poncsami tikai ar 1935. g. 31. augusta rakstā minētiem notei-
kuirucm pec kuriem atbMdētājam racneša laikā bijis jāiesniedz 
^alutas komisijas izvedatļauja im jāpiegādā naudas pārvešanai 
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ajadzīgā eksportvaluta, uzņemoties līdz ar to atbildlbu par 
arbūtējo kursa diferenci, kura varētu celties no dokumenta 

/pi'rkšanas; ka atbildētājs šo solijumu tomēr neesot izpildijis 
и n ka aiz šā iemesla Valutas komisija neesot devusi prasltājai 
.itļauju remitēt uz Holandi deponētos 2000 ls по brīvas valu-
las; ka tikai 1937. g. 12. aprilī, kad atviegloja valutas pārveša-
n и uz ārzemēm, prasītājai izdevies saņemt atlauju pārvedu-
niam un ka prasītāja tajā pašā dienā izdarijusi naudas pārve-
ilurnu. No šādiem, atbildī5tāja neapstrīdēticm lietas apstāk-
lieril izriet, a) ka atbildētājs, deponējot 1935. g. Э1. augustā 
2000 1s, bet nepiegādājot lldz ar to Valutas komisijas izved-
ilļauju un naudas pārvešanai vajadzīgo eksportvalutu, savus 
ligumisķos pienākumus vēl nebija izpildijis, jo ar 2000 1s de-
|)onēšanu vien pirkuma sumas s a m a k s a vcl nebija noti-
kusi, jo šādos apstākļos deponētās naudas pārvešana uz Ho-
landi 1935. g. 31. augustā nebija iespējaraa; b) ka gadijumā. 
ja atbildētājs savus minētos pienākumus b ū t u izpildijis un 
l)rasītājai tādēļ b ū t u bijis iespējams deponēto naudu tad 
pārvest uz Holandi, darijuma vērtība ārzemju valirtā būtu ti-
kusi pārrēķināta Latvijas valulā taisni pēc darijuma n о -
s l ē g š a n a s dienas kursa, jo, kā apgalvo pats atbildētājs, 
ar deponētiem 2000 ls pēc šīs dienas kursa bija pilnā mērā 
segti Hfl 926,10; c) ka tādēļ 1935. g. 31. augusta vienošanās, 
pec kuras atbildētājs ir uzņēmies atbildību par varbūtējo 
kursa starplbu, ir tikai tā nozīme, ka atbildētājs ir saistijies 
atbildēt par to, lai Holandes firma atbildētāja eventuala п о 
к а v ē j u m a dēļ nesaņemtu — kursa pārmaiņas gadijumā 
—■ mazāk, nekā viņai pčc līguma pienākas, un d) ka tādēļ, 
pretēji atbildētāja apgalvojumam, konkretā gadijumā nav pa-
inata atzīt, ka 1935. g. 31. augusta vienošanās runātu pretim 
Notei'k. par naudu 10. p. 1. piezīmei: šās vienošanās mērķis 
nebija pārrēķināt Latvijas valutā darijuma vērtību ārzemju 
valutā pēc maksāšanas dienas kursa, bet gan vienlgi novērst 
nelabvēlīgas sekas, kuras pārdevējai varēja iestāties atbildē-
tāja varbūtēja nokavējuma gadijumā. Tā kā apgabaltiesa 
konstatējusi, ka naudas pārvešana uz ārzemēm ievilkusies 
līdz 1937. g. 12. aprilim taisni atbildētāja vainas dēļ, t. i. ka 
taisni atbildētājs, 'bet ne prasītāja, pielaidusi nokavējumu, tad 
arī jāatzīst, ka apgabaltiesa nav likumu pārkāpusi, atzīstot, ka 
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atbildetajam viņa pielaistā nokavējuma dēļ jāatbild par kursu 
direrenci. Turpretim Noteik. par naudu 10. p. 1. piezīmes 
parkapums būtu konstatējams tikai tad, ja šāds atbildētāja no-
kavcjmns nebūtu bijis im prasītāja tomēr prasītu diferenci 
starp danjuma noslēgšams dienas un maksāšanas dienas kur-
siern. Ievērojot teikto, atkrīt kasacijas sūdzības 3. p. Atbil-
dctaja atsauksanās uz juridisko literaturu, īpaši Dr. A. Lēbera 
Iirdzn. tiesību pārskata 75. un 31. lp. jautājumā, vai H. bija 
Pilnvarots uzņemties nmā esošo saistību atbildētāja vārdā 
nevar pelnīt icvērību. Konkretā gadijumā izškiroša nozīme 
Pieknt tiesas konstatējumam, ka saskaņā ar nopratināto Не-
cimekii izsacijumiem H. tādu saistību varēja uzņemties, kāds 
ticsas konstatējums, kā jau augstāk aprādīts, kasacijas kārtībā 
nav parbaudams. Bez tam tiesa, norādot, ka atbildētājs pre-
ces sanemšaira nav apstrīdējis, nākusi pie slēdziena, ka ar to 
vmjl ncibu akceptējis. Sā apsvēruraa pareizību atbildētājs 
ne tikai nav atspēkojis, bet nav pat apstrīdējis. Ar to atkrīt 
arī kasacijas sūdzības 4. pk. 

pr. 1. p f b i i e f ' *"M deC ' 8РГ- Np- i m a- S- <LatviJas Krediibanka> 
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Noteikumi par slimo kasem. 

Atbildētāju darba vieta bijusi pieteikta Rīgas centralā 
kopējā slimo kasē. Pēc šīs kases statutu 1. panta līdzdalība 
slimo kasē skaitas no tās dienas, kad a l g o t a i s d a r -
b i n i e к s, uz kuru attiecas statutu 6. pants, i e s t ā j i e s 
da rbā . Statutu б. р., katrā ziņā, bija attiecmams arl uz 
prasftāju, jo atbildētāju darba vieta, kā jau aizrādīts, bijusi 
pievienota slimo kasei. Tā tad jau ar pašu iestāšanos darbā 
atbildētāju darba vietā prasītājs bija kļuvis slimo kases da-
hbnieks un nepareizs ir prasītāja viedoklis, ka tikai ar kādu 
atbildētāju īpašu prasītāja pieteikšanu slimo kasē viņš būtu 
kļuvis par tās dalībnieku (sal Sen. CKD kops. spr. 36,4). Ja 
slimo kasei pievienotās darba vietas īpašnieks nav izpildijis 
pienākumu pieteikt visus savus algotus darbiniekus slimo 
kasei, tad šī iemesla dēļ viņa darbinieki nezaudē kases dalīb-
uieka tiesības, bet gan darba vietas īpasniekam vai viņa 

'vietniekam draud statutos paredzētās sekas (statutu III daļa 
un tās 26. pants). Tādēļ prasltājs šajā gadijumā, kad atbil-
dētāju darba vieta ir pievienota slimo kasei un kad atbildētāji 
tikai nebija pašu prasltāju kā savu algotu darbinieku pieteikti-
ši šai kasei, tomēr bijis slimo kases dalībnieks im kā tāds 
viņš varēja prasīt to, kas viņam pienācās no pašas kases, bet 
atbildētāju atbildībai viņa priekšā nebija pamata. 

(1939. g. 23. februara spr. Nr. 144 Āboli pr. 1. pr. Perlu im Marien-
f.-ldu.) 
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Likums par bezpeļņas biedrībam un to savienībam. 

(Lkr. 38/36). 

Rīgas pilsētas bāriņtiesa 1938. g. 23. septembrī, starp 
citu, nolēmusi atstāt bez ievērības Jekaba-Johana B. ģimenes 
iiodibinājuma administracijas pilnvarnieka lūgumu apstiprināt 
un uzdot administracijai izpildīt mir. Jēkaba Joliana B. pēc-
nācēju sapulces 1938. g. 1. septembra protokolā ar Nr. 3 mi-
nēto lēmimiu. Ar šo lēmumu sapulcc bija piešķīrusi septiņām 
protokolā minētām personām pabalstus par 1938. gadu proto-
kolā norādītos apmēros. Par bāriņtiesas lēmumu šajā daļā 
Jēkaba-Johana B. ģimenes nodibinājuma administracijas piln-
v^arnieks bija ies'iiiedzis sūdzību apgabalticsai, kas šo sūdzību 
ar 1938. g. i./8, novembra lēinumu atstājusi bez ievērības. 
Apgabaltiesa, pievienojoties bāriņtiesas lēmuma motiviem, 
pamatojusies uz to, ka uz mir. B. testamenta pamata nodibi-
nātais fonds par labu trūcīgiem B. pēcnācējiem ir juridiska 
persona un ka fonda administracija nav pietiekoši leģitimēta 
ar iesniegtārn cilts koka tabulārn. Bcz tam apgabaltiesa, at-
saucoties uz 1938. g. 14. febraarī publicēto Likumu par.bez-
peļņas biedrlbām uii to savienībām pārejas noteikuniu L un 
2. pantiem, atzinusi, ka fondam bija jāreģistrējas Sabiedrisko 
lietu rninistrijā un kamēr tas nav noticis, fondam ir noliegta 
jebkāda darbība. Par apgabaltiesas lēmumu B. giraenes nodi-
binājuma administracijas pilnvarnieks iesniedzis kasacijas sū-
dzību. Šī sūdzība nepelna ievērību. Pirmā kārtā atzīmē-
jams, ka apgabaltiesas un bāriņtiesas lēmumā nav kasa.cijas 
sūdzības iesniedzēja norādītās pretrunas jautājumā par to, 
vai B. ģimenes nodibinājums ir juridiska persona. Bāriņ-
tiesa, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja apgalvojumam, 
1938. g. 23. septembra lēmumā nav noliegusi šim nodibināju-
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mam juridiskas personas tiesības. Viņa atsaukusies uzjnodi-
Innajuraa statutu trūkumu vienīgi tādēļ, ka ar to nodibinaju-
|ies периода kāttība, kas nedodot bāriņtiesai iespeju apmie-
nnosi realizēt savas uzraudzības funkcijas. Tas, ka barm-
tlesa atzinusi, ka nodibinājumam ir juridiskas personas tiesi-
l..,s ticši izriet no viņas aizrādijuma, ka 1938. g. 11. februara 
likums uzlicis visām juridiskām personām statutu registresa-
„,.s, resp. pārregistrēšanos pienākumu, un fca pirms nodibma-
hrnia statutu izstrādāšanas un apstiprināšanas nav pielaizama 
nkošanās ar nodibinājuma kapitalu. Ar to atkrit kasacijas 
sudzības aizrādijuins uz it kā pastāvošāra pretrunam apga-
baltiesaš un bāriņtiesas lēmumos. Saskaņā ar Likuma par 
bezpelnas biedrībām un to savienībām (V. V. 38/36) 5. panta 
' piezīmi Sabiedrisko lietu ministrijā registrejamas an juri-
diskas personas, ко nodibina, pamatojoties uz nove ejumiem 
vispārnoderīgiem, labdarīgiem un tam līdzīgiem merķiem, un 
Во juridisko personu statutu pārgrozijumi ™ ? ^ ^ 
Tas ir juridiskas personas, kas paredzetas CL 494. panta, 
resp 1864 g CL 2348. pantā, un pie^ kuram pieskaitami gi-
menes legati vai fondi, resp. nodibinājums, par kādu ir runa 
gaiā lietā. Рёс minētā Штата pāreias noteikumu 1. panta, 
slarp eitu, arī lidzšinējiem iestādijumiem ir jāpārregistre^as 
likimiā paredzētā termtoā, tin kasacijas sūdzības lesmedzeis 
savā sūdzlbā atzīst, ka B. gimenes nodibinājmna admmistra-
cija ir iūgusi Sabiedrisko lictu ministriju reģistret 5o nodibi-
„ājumu. Gan Tiav pareizs apgabaltiesas viedokbs, ka j un -
diskām persouām, kas nav saskaņā ar minēto likumu parre-
^istrējušās, ir noiiegta jebkāda darbība. Saskaņā ar parejas 
noteikumu 1. pantu tikai organizacijām un iestādijumiem, к a s 
a a v š ī p a n t a p a r e d z l t ā l a i k ā p ā r r e g i s t r e -
j u š i с s vai likvidējušies, ir nolregta jebkāda darbiba. 1 а 
kā pārregistrēšanas termiņš notcikts uz vienu gadu (V._V. 
38/182), tad apgabaltiesas lēniuma taisīšanas laika nevareja 
atzīt, ka runā esošam nodibinājumam bijusi noliegta jebkada 
Jarbība. Istenībā nodibinājumam bija tikai ierobezota darbiba 
saskaņā ar pārejas noteikurau 2. pantu, un, proti, tai я » ка 
tam bija aizliegts bcz sabiedrisko lietu ministra pieknsanas 
slēgt llgumus, pārdot, ieķīlāt, dāvitiāt vai citādi atsavmat savu 
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mantu, kā arī apgrūtināt to ar parādiem vai citādām saistībām. 
B. ģimenes nodibinājuma manta sastāv no naudas, kas ieņemta 
no nama pārdošanas. No šīs naudas tikuši piešķirti pabalsti 
septiņām personām un tādēļ šīs lietas liktenis atkarājas no 
jautājuma, vai pabalstu izmaksai bijusi vajadzīga sabiedrisko 
lietu ministra atļauja, jo kasacijas sūdzības iesniedzējs neap-
galvo, ka viņam tāda atļauja bija izdota. Nevar būt šau-
bas, ka ar pabalstu izmaksu nodibinajumam piederošais naudas 
fonds samazināsies. Un tā kā pārejas noteikumu 2. pantā pa-
redzēto ierobežojumu mērķis taisni ir bez sabiedrisko lietu mi-
nistra piekrišanas aizkavēt pārreģistrēšanai tajā paredzēto 
biedrību darbību un citu organizaciju mantas samazināšanu, 
tad jāatzīst, Ы, B. ģlmenes nodibinājuma administracija neva-
rēja pieškirt no šī nodibinājuma naudas sumām pabalstus bez 
Sabiedrisko lietu ministra piekrišanas. Pie tam atzīmējams, 
ka pārejas noteikumu 2. pants aizliedzis aii с i t ā d i a t s а -
v i n ā t mantu, im tā kā tas pirms tam runājis par pārdo-
šanu, iekīlāšanu un dāvināšanu, tad jāatzīst, ka ar vārdiem 
„citādi atsavināt mantu" tas sapratis tādu mantas atsavināša-
nu, kas nav pārdošana, ieķīlāšana un dāvināšana un zem kuras 
paiet arī pabalstu izrnaksas naudā. Tā kā kasacijas sūdzības 
iesniedzējs neapgalvo, ka viņam bijusi Sabiedrisko lietu mi-
nistrijas atļauja pabalstu izmaksai, tad apgabaltiesa gala slē-
dziena ziņā pareizi atzinusi, ka pabalsti šajā gadijumā nevarēja 
tikt izmaksāti. Kasacijas sūdzības iesniedzēja aizrādijums uz 
eventualiem traucējumiem nodibinājuma darbībā nav ņemams 
vērā, ja likums līdz nodibinājuma pārreģistrēšanai ierobežojis 
tā darbību augšminētā nozlmē. Tā kā nmā esošie pabalsti aiz 
norādītiem iemesliem nevarēja tikt izmaksāti, tad jautājumam 
par to, vai nodibinajuma administracija ir pietiekoši leģitimēta, 
lai'izdarītu pabalstu izmaksas, nav izšķirošas nozīmes, kādēļ 
Senats atrod par nevajadzīgu apstāties pie šl jautājurna ap-
spriešanas. 

(1939. g. 23. febr. spr. Nr. 110 Berkholca ģimenes nodibinājuma 1.) 
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(Lkr. 19/126). 

Ш bijusi atbildētāias biedrs, tad zaudējumu M t o V ^ 
feunaksSjot Ls 537,70. Atskaitot во īs « * * Ж В Д & £ 
„maksāto zaadejumu daiu, prasltaia lugus. P " f ™ . 
Hhs Ls 307,24. Apgabaltiesa, apstiprmot iņiertiesneša sprie 
' m u pra ību apm ermājusi. Apgabaltiesa pamatomsies ш to. 

TtbildSias va.de ar protoko.ā tiksetu 1 « - . 1 -
iestāties prasītājas biedru skaitā, kāds ! * » » № * ^ 
tājai, un ka prasltāias padome uzņemusi » Л И № Щ 
(ājas biedru. ; Apgabaltiesa nodibma^sT ar. to ka atbildeta^ 
iemaksāiusi prasītājai paiu naudu un ka atb. e t W g » * 
„riekšsēdētājs izdevls prasītājai ^ . ^ ^ S 
par to, vai atbildētāias valde bijusi kompetenta lemt par atM 
dēāia iestāšanos pav biedru krāj-aizdevu s a t aednba , .И -
baltiesa nSkusi pie pozitiva slēdzieņa Ш a ^ " g j . 
dčtāias statutu § 51. tieši nosakot ka valde v a d a ^ W _ 
bas darbrbu Un reprezentē biedrlbu bez « « £ ' « 
tiksmē ar trešām personām Щ iestadenrun ka neku^ statab 
neesot teikts, ka valde nebūtu kompetenta W f ^ j f S S 
par biedru krāj-aizdevu sabiedrība m ķ a b ? » T r I l a s 
Uldes l&mimam nevarējls būt statutu § 44 „. B f c M W » 
āhs p a d o m e , pēc apgabaltiesas atzmuma, b.jusi kompe-
ntais organs И Д О ыЫШ W atbildētāias uzpemsanu 
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prasītājas biedru skaitā, jo pēc statutu § 16 piltia biedru sapul-
ce varējusi pilnvarot padomi uzņemt jaunus biedrus, un prasi-
tājas pilnvarnieks apga'Ivojis, ka tāds pilnvarojums padomei bi-
jis dots. Ar savti 1928. g. 3. septembra rakstu par atbildētājas 
izstāšanos по prasītājas biedru skaita atbildētāja, pēc apgabal-
tiesas atzinuma, pati esot atzinusi, ka bijusi prasītājas biedrs. 
Atbildētājas iebildumu par noilgumu apgabaltiesa atzinusi par 
nepamatotu, jo Noteikumu par kooperativām sābiedrībām 'un 
viņu savienībām (Lkr. 19 126) 19. р., pēc apgabaltiesas atzinu-
ma, nosakot par kādu sabiedrības darbības laiku ir atbildīgs 
biedrs, kas iesniedzis paziņojumu par izstāšanos, bet §is pants 
neparedzot kaut kādu noilgumu. Prasības apmēru apgabal-
tiesa atzinusi par pierādītu ar prasības lūgumam pievienotiem 
dokumentiem un apstākli, ka atbildētāja pret to iebildumus ne-
bija cēlusi. Apgabaltiesas spriedums nav atzīstams par parei-
zu. Gan nav pamatots atbildētājas pilnvarnieka pārmetums 
kasacijas sūdzībā, ka apgabaltiesa nepareizi iztulkoj'usi atbil-
dētājas statutu § 44. un ka šis statutu pants īstenībā piešķirot 
vienīgi atbildētājas pilnai biedru sapulcei tiesības lerat par ie-
stāšanos prasītājas biedni skaitā, jo tikai pilna sapulce varot 
lemt par kredita pieprasīšanu, ar kādu kreditu esot saistīta 
arī iestāšanās prasītājas biedru skaitā. Atbildētājas statutu 
§ 44. „i" pk. īstenībā nosaka tikai to, ka piliias sapulces uzde-
vums ir n о t с i к t m а к s i m а 1 о a i z ņ с m u m a s u m u, 
ja tāda būtu vajadzīga. Tā tad nevis katra atsevišķa aizņē-
muma jautājuma izlemšana piekrīt pilnai sapulcci, bet gan vie-
nīgi aizi,iēmuraa m а к s i тп а 1 ā s s u m a s noteikšana, kā-
das sumas robežās, tad aizņēmuma operacijas izdara valde. 
No šāda statutu nosacijuma nevar sccināt, kā to dara atbildē-
tājāš pilnvarnieks, ka pilna sapuke ir kompetenta izleint jan-
tājumu par atbildētājas iestāšanos krāj-aizdevu sabiedrības 
biedru skailā. Par to gaii var lemt valde, kas pilnas sapulces 
noteiktās maksimalās sumas robcžās izdara aizņēmumus. Pie 
tam atzīmējams, ka atbildētājas pilnvarnieks nemaz neapstrīd 
atbildētājas valdes kompetenci uzņemt atbildētājas vārdā pra-
sītājas statutos paredzēto biedru atbildību. Tāpat nav pama-
tots atbildētājas pilnvarnieka aizrādijums, ka prasītājas pado-
me nav bijusi kompetenta uzņemt atbildētāju prasītājas biedru 
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•kaitā. Apgabaltiesas konstatējuma pareizību, ka prasītajas 
Btatutu § 6. paredzējis, ka pilna sapulce var pilnvarot padomi 
u и uznemt jaunus biedrus, atbildētājas pilnvarnieks kasacijas 
sūdzībā neapstrīd, bet prasītājas pilnvarnieka apgalvojumu, 
ka padomei tāds pilnas sapulces pilnvarojums bijis, viņš^zema-
kās instancēs nav apstrīdējis. Tādēļ apgabaltiesa vareja at-
zīt tādu pilnvarojumu par pierādītu (Sen. CKD spr. 26/139 un 
citi). Konstatējot, ka atbildētājas uzņemšanā prasītajas biedru 
skaitā rīkojušies partu kornpetentie organi un ka atbildetaja 
bez tam bija iemaksājusi prasītājai savu paju naudu, apgabal-
liesa varēja nakt pie slēdziena, ka atbildētāja ir bijusi prasītā-
jas biedrs. Ar to atkrīt apcerējumi kasacijas sudzība, ar ки
н е т atbildētājas pilnvarnieks apstrīd šī slēdziena pareizību 
pēc būtības.'pie kam atzīmējams, ka apspriežama jautājuma 
nav izšķirošas nozīmes apstāklim, kas atbildetajas varda pa-
rakstijis lietā esošo saistības rakstu, jo tāda raksta neizdoša-
na vēl nenozīmē, ka atbildētāja nav prasītajas biedrs. ^Prete-
ji atbildētājas pilnvarrrieka apgalvojumam^ kasacijas sudziba, 
viņš prasību apmēra ziņā zemākās instances nebija apstrīdejis, 
kādēl apgabaltiesa šī iemesla dēļ vien to vareja atzīt par 
pierādītu (Sen. CKD spr. 28/95 im citi), nerunajot nemaz par 
lo, ka apgabaltiesa prasības apmēru atzinusi par pieradītu 
ar prasības lūgumam pielrktiem dokumentiem un šai ziņā at-
bildētājas pilnvarnieks apgabaltiesas sprieduma pareizību ne-
maz neapstrld. Tomēr apgabaltiesas vicdoklis, ka Noteikumu 
par kooperativām sabiedrībām un viņu savienībam 19. pants 
ueparedzot īpašu noilgumu prasību celšanai, nav pareizs. _Sis 
pants taisni paredz viena gada noilgumu, skaitot no izstasa-
nās dienas, gadijumā, ja statuti nav noteikuši citadi (Sen. 
CKD spr. 36/259, 920). Kas ir izstāšanas diena šī Штата по
гнете, to nosaka jau minēto noteikumu 16., 17. гт 18. panti, 
resp. prasītājas statutu § 13. no.teikumi, proti, labpratigas iz-
stāšanās gadijumā tekošā operacijas gada beigās vai nākošā 
operacijas gada beigās, ja izstāšanās notikusi vēlak neka 3 
mēneši pirms tekošā darbības gada beigām. Apgabaltiesas 
aizrādijums, ka šāds likuma tulkojums nav_praktiski savieno-
jams ar zaudējumu noskaidrošanu nn apreķinašanu, nav pa-
reizs, jo jau minēto noteikumu 27. pants noteicis, ka ne velak 

i 
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par 4 mēnešiem pēc darbības gada beigām ir sasaucama pilna 
sapulce, kurai, starp citu, šie zaudējumi jāaprēķma. Kas, tur-
pretim, attiecas uz jautājumu p a r k ā d ā m s a b i e d r ī b a s 
s a i s 11 b ā m biedrs ir atbildīgs, tad So jautājumu izšķir bied-
ra izstāšanās diena un, proti, tai ziņĶ ka viņš ir atbildī's 
par saistibām, kas radušās līdz izstāšanās dienai, un nav at-
bildigs par saistībām, kas radušās pēc izstāšanās dienas. Ie-
Jjemot citadu viedokli, apgabaltiesa pārkāpusi Noteikumu par 
kooperativām sabiedrībām un viņu savienībām (Lkr. 19/126) 
19. р. 

(1938. g. 15. dec. spr. Nr. 1201 Rūjienas kr.-aizd. sab. pr 1 pr Rūjie-
nas savstarp. ugunsapdroš. b-bu.) 
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1934, g. 8. febr. likums par privatiem apsardzības 
uzņēmumiem (Lkr. 37). 

Atbildētāja pilnvarnieka kasacijas sūdzība nepelna ievē-
ribu. Pievlenojoties apgabaltiesas sprieduma motiviem, Tiesu 
palata ir nākusi pie slēdziena, ka prāvnieku apsardzības uzņe-
iiiumi, kā to norāda jau paša likuma par šāda veida uzņe-
iuumiem nosaukums (Lkr. 34/37), ir p r i v a t a r a k s t u r a , 
ко arī vairs neapstrld atbildētāja pilnvarnieks sava kasacijas 
sīidzībā. No otras puses, Tiesu palata ir arī nākusi pie sle-
dziena, ka, saskaņā ar savlaicīgi jau izdotām prāvniekiera kon-
cesijām, prasītājai ir Rīgā atļauts darboties 1., 2., 3., 4., 7. та 
13. prefekturas, bet atbildētājam 6., 8., 11., 12. im vēlāk arī 
vēl 5., 9. un 10. iecirkņos. Bet nākot pie šādiem slēdzieniem, 
Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas viedoklim, varēja at-
zīt, ka atbildētājs, uzņemoties apsardzību arī tajos iecirkņos, 
kuros, saskaņā ar vēl spēkcā esošām prāvnieku koncesijam, 
uevis viņam, bet gan vienīgi prasītājai ir atļauts darboties, 
tādā kārtā ir aizkāris prasītājas civiltiesiskās intereses, proti, 
radijis pēdējai nelikumīgu konkurenci, samazinot tai apsardzī-
bas uzdevēju skaitu un līdz ar to nodarot tai materialus zau-
dejumus. Nevar būt šaubu par to, ka tai gadijumā, ja kads 
privata rakstura uzņēmums bez likumīga pamata ar savu rī-
cību skar otram tādam pašam uzņēmumam saskaņā ar jau pie-
šķirto un vēl spekā esošo koncesiju piederošās tiesības, noda-
rot tam materialus zaudējumus, tad pēdējā īpašniekam ir tie-
sības griezties pie civiltiesas savu privattiesisko materialo in-
tcrešu aizsargāšanai, ceļot atticcīgu prasību. Par šādu pra-
sību arī atzīstama konkretā, kurā prasītāja ir lūgusi uzlikt at-
bildētājam pieiiākumu atturēties no apsargāšānas darbības 
Rīgas prefekturas 1., 3., 4. un 7. Iecirkņos, bet Ši pienākuma 
neizpildīšanas gadijumā izraidīt viņa uzņemuma sargus no 
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šiem iecirkņiem spaidu kārtā. Ievērojot augstāk sacīto, šādas 
prasības celšanas gadijumā, pretēji kasacijas sūdzībā norādī-
tam, nevar būt runa par kādu sargu novietošanas t i e s I b u 
nodibināšanu vai izbeigšanu atsevišķiem apsargāšanas uzņē-
mumiem. Proti, netiek taču prasītājai no jauna nodibinātas, 
bet atbildētājam izbeigtas kādas sargu novietošanas tiesības, 
ja pēdējam tiesas oeļā tiek uzlikts par pienāikumu atturēties no 
sargu novietošanas tādos iecirkņos, kuros, saskaņā ar izsnieg-
tām koncesijām, ir atļauts, resp. j a u p i e d e r t i e s ī b a s 
darboties nevis viņam, bet gan prasītājai. Tāpēc jau vien 
nepelna ievērību atbildētāja pilnvarnieka apcerējumi kasacijas 
sūdzībā, kuros tas apstrīd Tiesu palatas slēdzienu par šīs lie-
tas piekritību civiltiesai, izejot no tā, ka sargu novietošanas 
t i e s ī b a s attiecīgas pilsētas rajonos nevar ne nodibināt, 
nedz izbeigt civiltiesiskā strīdus celā. Tāpat nepelna ievērību 
tie kasacijas sūdzības iesniedzēja apcerējumi, kuros tas ap-
strīd Tiesu palatas slēdzienu par to, ka, saskaņā ar prasītājai 
savlaicīgi piešķirto koncesiju, vienīgi tai ir atļauts darboties 
Rīgas prefekturas 1.—4., 7. un 13. iecirknī un ka arī šai ziņā 
viņam savlaicīgi izdotā koncesija ir vēl tagad spēkā, resp. nav 
atcelta. Šai sakarībā kasacijas sūdzības iesniedzējs ir norā-
dijis, ka prasītājai jau savlaicīgi izsniegtās koncesijas tekstā 
nekas neesot minēts par viņas uzņēmuma monopoltiesībām 
kādā atsevišķā apsardzības rajonā, kāpēc Tiesu palata esot to 
nepareizi novērtējusi. Bet tiesai, kas izšķir lietu pēc būtības, 
ir tiesības piešķirt partu iesniegtam d о к u m e n t a m vienu 
vai otru nozīmi, uri viņas slēdzicns šinī jautājumā nav kasa-
cijas kārtībā pārbaudams (Sen. CKD 34/340). Turklāt kasa-
cijas sūdzības iesniedzējs, aprobežojoties ar minēto norādijumu 
par koncesijas tekstu, nemaz nav mēģinājis savā kasacijas sū-
dzībā atspēkot visus pārējos apgabaltiesas un Tiesu palatas 
apcerējumus, izejot no kuriem Tiesu palata arī nākusi pie 
slēdziena par to, ka vienīgi prasītājai ir bijušas piešķirtas tie-
sības darboties runā esošos iecirkņos, kaut, piemēram, apga-
baltiesas apcerējums sakarā ar Iekšlietu ministrijas 1937. g. 
10. augusta rīkojumu un vioas norādijumu, ka atbildētājs nav 
varējis pierādīt, ka arī viņatn ir dota attieclga ministrijas at-
ļauja šajos iecirkuos darboties. Tāpat nepeina ievērību visi 
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tle kasacijas sūdzības iesniedzēja apcerējumi, kuros tas atrod, 
k;i ar 1934. g. 8. februara likuma par privatiem apsardzības 
ii/.ņēmuiniem spēkā stāšanos stāvoklis esot grozijies. Proti, 
snjos apcerējumos atbildētāja p'ilnvarnieks atrod, 1) ka ja arī 
niinētā likuma 19. p. burtiski nosakot, ka jau agrak nodibi-
llātie uzņēmumi darbojas uz šī likuma pamata, tad no ta ne-
esot pamats taisīt slēdzienu, kā to darot Tiesu palata, ka šie 
nzDēmumi darbojas nevis uz šī likuma, bet uz atcelto notei-
Knniu pamata ar rnonopola tiesībām atsevišķos rajonos, im 
Z) ka pašreiz Rīgā apsargāšana (domāts apsardzības uzņemu-
nlu darbība) tickot regulēta vienīgi uz privatas vienošanas 
pamata, pie kāda slēdziena, starp citu, esot jānākot arī no at-
bildētāja iesniegtā Iekšlietu ministrijas administrativā depar-
tamenta raksta, ко Tiesu palata esot nepareizi iztulkojusi. 
\ispirms, Seit norādams, ka kasacijas sūdzības iesjiiedzejs 
pārmet Tiesu palatai tāda slēdziena taisīšanu, kādu ta nemaz 
nav taisijusi. Proti, Tiesu palata nemaz nav nakusi pie sle-
dziena, ka jau agrāk īiodibinātic uzņēmumi arī tagad darbo-
i;is tālāk uz jau atcelto noteikimiu pamata (resp. Not. par^pn-
vatiera apsardzības uzņēmumiem, Lkr. 33/17), bet gan nakusi 
pie slēdziena, ka ar 1934. g. 8. februara likumu nav atceltas 
ни paliek spēkā prāvniekiem uz agrāko_noteikumu pamata iz-
do.tās koncesijas, kurās prāvnicku uzņemumiem jau norādrti 
darbības rajoni, kāpēc arī pēc minētā likuma izdosanas kada 
injona ierādīšana, resp. no lekšlietu ministrijas puses ir bijusi 
licka. Ja nu Tiesu palata ir šajā pedējā nozīmē arī iztulkojusi 
atbildētāja iesniegtā admiiiistrativā departamenta raksta 
tcikto, t. i. ka pēc 1934. g. 8. februara likuma iznākšanas lekš-
lietu ministrija nav norādijusi apsardzības uzņēmumam dar-
bības rajonus, bet nav tam piešķīrusi kasacijas sudzības ie-
snicdzēja apgalvoto nozīnii, tad šai ziya Tiesu palatas sle-
džiens sakarā ar augstāk jau pievesto Sen. CKD spr. 34/340 
nav kasacijas kārtībā pārbaudams. Bet ciktāl kasacijas su-
dzības iesniedzējs apstrīd minētā Tiesu palatas sledzicna 
liareizību, izejot no 1934. g. 8. februara likuma noteikumiem, 
uii šai sakarībā pārmet Tiesu palatai attiecīgu šī likuma paiitu 
pārkāpšanti, viņa apsvērumi nepelna ieverību. Šī likuma 1.9. 
р. gan paredz, ka jau agrāk nodibinātie apsardzības uzņemu-
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mi darbojas uz šī likuma pamata, bet šī likuma 2. pants savu-
kārt paredz, ka apsardzības uznēmumu darbība var notikt 
tikai pēc attiecīgas atļaujas, resp. koncesijas saņemšanas. Bet 
ja nu pats likums prasa minēto uzņēmumu darbībai kā priekš-
noteikumu attiecīgas atļaujas-koncesijas izņemšanu, bet, no 
otras puses, neviena vārda nemin, ka jau agrāk izņemtās 
koncesijas būtu jebkādi atceltas, un arī nepr-asa, lai šo kon-
cesiju ieguvēji izņemtu jaunas koncesijas, tad nevar būt šaubu, 
ka jau agrāk izdotās koncesijas visumā paliek spēkā, resp. 
paliek spēkā attiecīgiem uzņēmumiem ar šīm koncesijām pie 
škirtās tieslbas. Ja № sī likuma 18. p. arī paredz, ka pilsētās, 
kur darbojas vairāki apsardzības uzņēmēji, Iekšlietu ministrija 
var noteikt, kādos kvartalos vai ielās katrs uznēmums var 
darboties, ja šo ielu vai kvartalu apsardzības uzdevēju vairā-
kums nebūs ar kādu no uzņēmējiem vienojies, tad šis notei-
kums v ē 1 p a t s p a r s e v i neatceļ to j a u a g r ā к 
n о d i b i n ā t о apsardzības uzņēmumu darbības rajonu sada-
lijumu, kas šiem uzņēmumiem noteikts saskaņā ar jau agrāk 
izdotām un vēl spēkā esošām koncesijām-atļaujām, nosakot 
tanīs katra atsevišķa uzņēmttma darbības rajonu, kur šāds 
darbības rajona norādijums ir atzīstams par koncesijas sa-
stāvdaļu. 

N0 vienas puses, nepareizs ir arl paša kasacijas sūdzības 
iesniedzēja viedoklis, ka pēc 1934. g. 8. februara Штата spēkā 
stāšanās apsardzības uzņēmumu darbība Rīgā tiek regulēta 
vienlgi uz privatas vienošanās pamata, bet, no otras puses, 
Tiesu palata ir pareizi ieskatijusl par apmierinamu uz pie-
šķirtās tai koncesijas pamata celto prasītājas prasību. 

(1959. g. 26. janv. spr. Nr. 91 Rīgas apsargāšanas un slēgšanas a. s. 
pr. 1. pr. Krieviņu.) 
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(Lkr. 24/97). 

Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstāk-
liem starp citu, uz prasītāju iesniegto pagasttiesas lemumu, ir 
nākusi pie slēdziena, ka strīdus zeme nav zemniekiem pie-
škirtā šņoru zeme, bet gan bijušā rauižas zeme, ко prasitaju 
tiesību devējs savā laikā pircis no muižnieka Heinncha V.-L. 
Šāds slēdziens, kuram Tiesu palata ir pievienojusies, attiecas 
uz lietas būtību un kasacijas kārtībā nav pārbaudams. Tapec 
[au vien nepelna ievērību tie atbildētāju apcerējumi viņu kasa-
cijas sūdzībā, kuros tie apstrīd šī slēdziena pareizibu, apstri-
dot minētā pagasttiesas lēmuma nozīmi. Vel jo vairak tas 
sakams tāpēc, ka tiesai, kas izspriež lietu pēc būtības, ir tie-
sība pieškirt partu iesniegtam dokumentam viemi vai otru no-
/īmi im viņas slēdziens šajā ziņā nav kasacijas kartiba par-
baudams (Sen. CKD 34/340 u. c). Bet nākot pie augšmmeta 
Slēdziena, Tiesu palata varēja, pievienojoties apgabaltiesas ap-
svērumicra, atzīt, ka prasītājiem nav saistošs šuoru zemes 
komisijas apstiprinātais D. sādžas īpašuma tiesību nostipri-
nāsanas akts, ciktāl tanī ir ietverta runā esosa prasitaju tie-
sību devēja pirktā muižas zeme. Senats kasacijas sudzibas 
icsniedzēju norādītā CKD spr. 2S/391 m ari vēl sava velaka 
CKD spr. 38/792 ir gan paskaidrojis, ka visām personam, kas 
nēmušas dalību attiecīgas sādžas mājsainļnieku īpašuma no-
stiprmāšanas aktā uz viņiem piešķirtām šņoru zemcm ir sais-
toši likumā paredzētā laikā Senata Admtnistrativam departa-
mentam nepārsūdzctie šņoru zemju komisijas spnedumi. lo-
mēr sacītais, protams, attiecas uz tādiem šīs kormsijas sprie-
dumiem, kas vispār taisīti, nepārkāpjot šīs komisijas kompe-
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tences robezas. Tas ir arī pilmgi dabīgi, jo ŠĪ komisija, kas 
pastaveja un darbojās uz speciala Likuma par īpašuma tiesl-
bam uz piešķirtām snoru zemēm pamata, varēja vispār ко 
saistosLi spriest vienīgi šai specialā Штата norādītās robežās 
Lkr. 24/97). No otras puses, nav arī nernaz iedomājams, ka 

hkumdevejs būtu gribējis pielaist tādu stāvokli, ka kāds šīs 
komisijas kļudains un nepārsūdzēts spriedums pats par sevi 
jau varetu izņemt no vispārējo tiesu iestāžu kompetences tādu 
jautajumu izšķiršanu, kas piekrīt vienīgi rainētām tiesām 
Kas talak attiecas uz minētās komisijas kompetenci, tad Se-
■nats jau savā minētā CKD spr. 38/792 ir paskaidrojis, ka visas 
runa esosa Штата noteiktās proceduras nolūks ir pārbaudīt 
un galigi izšķirt, vai un uz kādu š ņ oru z e m e s p 1 a t ī b u 
katrai šai procedurā dalību ucmošai personai p i e d e r 
i p a š u m a t i e s ī b a s . Ka šai likumā paredzētās šnoru 
zemju komisijas kompctencē ietilpst vienīgi izšķirt iautājumu 
par s ņ o r u zemju p i e d e r ī b u , to jau norāda netik-
•vien pats si liknma iin minētās komisijas nosaukums, bct arī 
si Шляпа 2., 6. im 7. pants. "Šai sakarībā Tiesu palata ir pil-
mgi pareizi norādijusi, ka saskaņā ar min. lik. 6. im 7 p strī-
dus zemi, kas nav zemmekiem piešķirta šņoru zeme, ncmaz 
nevareja letvert šnoru zeraju komisijas apstiprināta īpašuma 
tiesibu nostiprināšanas aktā. Tāpec Tiesu palata, pievieno-
joties apgabaltiesas sprieduma motiviem, ir konkretā gadijumā 
pareizi atradusi, ka по atbildētājiem norādītām šņoru zemes 
komisijas spnedumam, zīmējoties uz strīdus zemi, nav liku-
miga speka, kāpēc tas nevar noderēt par pamatu vinu īpa-
suma tiesibu atzīšanai, kaut arī tas по prasītājiem nav ticis 
parsudzets. Ar to jau vicn Tiesu palata ir arī netieši patei-
knsi, ka prasitajiem šis šnoru zemes komisijas spriedums, zī-
mejoties uz strīdus zemi, nav saistošs. 

(1939. g. 24. febr. spr. Nr. 165 Ignatana un с pr. I. pr. Galvānu.) 
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Likums par satiksmes uzturešanu (Lkr. 25/114). 

Attiecībā uz vainas jautājumu autovadītājs nevar atru-
naties ar apjukumu tādā gadijumā, kad sadursmē triecienu ir 
ilabūjusi mašina. Autovadītāja pienākums tieši ir vadīt ma-
sinu un neļaut tai pēc inercijas skriet atkarībā no nejaušu 
faktoru iedarbības uz to. Autovadītojam pastāvīgi ir jābūt 
iizmanīgam, lai valdītu pār mašinu starpgadijumu laikā, bet 
ncvis no starpgadijuma jāapjūk. Autovadītāja apjukšana jau 
ļiati par sevi var liecināt, ka vitiš nav bijis kvalificēts tam 
nzdevumam, kas viņam būtu bijis jāizdara. 

(1958. g. 27. oktobra spr. Nr. 875 Tekela pr. 1. pr. Auto-tanku pulku.) 
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Likums par Civillikuma speka stašanas laiku un parejas 
laika noteikumiem. 

30. 

Pārejas laika -noteik. 30. p. runā par mantojuma, bet n.e 
kopīpašuma dalīšanu. 

(1939. g. 25. februara spr. Nr. 120 «Zābaku» māju sadal. 1.) 

46. 
Iesūdzības rakstā jprasītājs paskaidro, ka 1927. g. 17. jiilijā 

viņš csot nopircis no Adama I. būvkokus par Ls 1000,— un 
visu pirkuma sumu samaksājis. Būvkoki palikuši uz atbilde-
tāja apbūves gabala, un atbildētājs lūdzis aizdot viņam šos buv-
kokus. Atbildētājs būvkokus arī esot izlietojis savām vajadzī-
bām. Pēc norunas ar atbildētāju pēdējais^esot apņemies aiz-
doto k'oku vietā atdot tādu pat daudzumu būvkoku, tiklīdz viņš 
tos saņems mežā, vai arī samaksāt Ls 1000,—. Atbildetajs 
norunu neesot pildijis, kādēl lūdz piedzīt no atbildētāja 
LS 1000,— ar 6% un tlesāšanas izdevumiem. Apgabaltiesa, 
atrodot/prasības lūgumā norādītos lietas apstākļus par _pie-
rādītiem, prasibu apmierinājusi. Apgabaltiesa ir kvalificejusi 
prāvnieku darimmn kā pirkuma uz kredita līgumu. Atbilde-
tājs sava kasacijas sūdzībā apstrīd apgabaltiesas sledzienu 
un atrod, ka prāvnieku darijums atzīstams par aizdevuma lī-
gumu. Ja arī nostātos uz atbildētāja viedokla, ka pravnieku 
darijums ir bijis aizdevuma līgums, tad tomer. apgabaltiesas 
spriedums nebūtu atceļams. Atbildētāja^ iebildums, ka pēc 
LCL 2031. p. aizdevuma līgums nav speka, ja tas nav no-
slēgts rakstiski, konkretā gadijumā nav pamatots. Saskaņa 
ar Likuma par civillikuma spēkā stāšanos laiku un parejas 



Likums par Cmllikuma лс\с 
speka stāšanās laiku un 
parejas laika noteikumiera 

laika noteikumiem 46. р., darijums, kas neatbilst līdzšinējā Ш 
a S k t S t

P r a S ī b ā m i ^ ^ u z t u r a m s spēkā, ja tas šajā ziņā 
atbilst Civilhkuma prasibām. Sī prasības sūdzība ir celta pēc 
U- speka stašanās, kādēļ pēc minētā likuma 46. p, prāvnieku 
muhskais aizdevuma līgnms būtu spēkā kā atbilstošs CL pra-

novsk?)939- g" 2?" i a n V" ; 2 4 f e b r - SP r- N r - 50 Ivancmka P r . 1. p , I v a -

t 



— 167 — 

Civillikums. 

85. 
Nedibināti atbildētājs atsaucas uz savu varu noteikt sievai 

domicilu pie viņa arī tai gadijumā, kad sieva vlra vainas dēļ 
ir bijusi spiesta uzsākt atšķirtu dzīvi, jo Senats šai ziņā ir jau 
paskaidrojis (Sen. CKD spr. 38/561), ka CL 85. panta princips 
ir piemerojams vienīgi laulāto kopdzīves laikā. 

(1939. g. 26. janvara spr. Nr. 22.) 

177. 
1) Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem 

apstākļiem, ir konstatējusi, ka prasītāja no sava vīra ir bijusi 
spiesta aiziet, jo vīrs viņu ir dzinis projām. Izejot no^šiem 
konstatētiem apstā'kļiem, apgabaltiesa varēja nākt pie slēdzie-
na, ka prasītāja, nodibinot atšķirtu dzīvi no atbildētāja, bija 
tiesīga sev līdzi ņemt nepilngadīgo dēlu, kuram atšķirtas 
dzīves uzsākšanas laikā un arī vēl tagad tā vecuma deļ (dzi-
mis 1937. g. 8. aprilī) ir nepieciešama mātes kopšana un uz-
raudzība. Šo tiesas slēdzienu, ka mazgadlgam dēlam ir ne-
pieciešama mātes kopšana un uzraudzība, atbildētājs kasacijas 
sūdzībā neapstrīd, kādēļ šis tiesas slēdziens vien jau attaisno 
bērna palikšanu pic mātes. Līdz ar to atkrīt atbildētāja aiz-
rādijums, ka CL 177. pants noteicot tēva varas priekšrocību, 
noteikt bērna atrašanos pie viņa un nevis mātes. 

(1939. g. 26. janvara spr. Nr. 22.) 

2) Pretēji atbildētāja domām, mātei jau tieši uz likuma 
pamata pieder tiesība kā sava bērna dabiskai aizbildnei uzstā-
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ties tiesā bērna vārdā (Sen. CKD spr.'28/383). Šās tiesības 
pamatā ir CL 177. p. noteikums, ka laulības laikā abi vecākl 
izlieto vecāku varu kopīgi, bet ne CL 181. р., uz kuru aizrada 
atbildētājs, im kurš attiecas uz vecāku varu pār bērniem, kas 
atstāti pie viena vecāka pēc laulības šķiršanas. Tādēļ atkrlt 
aizrādijimis kasacijas sūdzībā, it kā māte nevarējusi celt pra-
sību bērna vārdā. 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 240.) 

• ■ ' ■ ' • . ' ■ 

■; ; ■ ; • : . . ; 179. 

1) Kas attiecas uz aizrādijumu kasacijas sūdzībā, it kā 
vispār nebija pielaižama alimentu prasība par pagājušo laiku, 
tad, pretēji atbildētāja domām, uztura prasības pielaižamas arī 
par pagājušo laiku (Sen. CKD spr. 23/328), pie kam uztura pra-

. sībās principā nav jāpierāda, ka uztura dēļ būtu ietaisīti parādl 
(Sen. CKD spr. 22/244; 34/843; 37/563). Šis princips, par kuru 
Senats ir izteicies no 1864. g. CL 9. un 209. p. viedokļa, ir at-
tiecinams arī uz alimentu lietām, kas pamatojas uz CL 179. р.. 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 240.) 

< . . ■ 

2) Apgabaltiesa ir nākusi pie pareiza gala slēdziena, ka 
uz CL 179. panta pamata vīram konkretā gadijumā ir pienā-

. kums dot savam bērnam vajadzīgo uzturu arī tad, kad 1as 
atšķirtās dzīves laikā aiz dibinātiem iemesliem atrodas pie 

. mātes. Atbildētājs šai konkretā gadijumā nepamatoti atsaucas 
uz CL 178. pantu, jo tiesa ir jau konstatējusi, ka mazgadīgam 

'■. bērnam nepieciešami ir jāatrodas pie mātes; pie tam šī panta 
noteikumu piemērošana šai gadijumā atkrīt jau pati par sevi 
arī tādēļ, ka bērns neatrodas tēva audzināšanā. 

(1939. g. 26. janvara spr. Nr. 22.) 
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Latvijas civillikums (1864. g.). 

502. 

Tā kā garā slimības laikā noslēgtie darijumi uz 1864. g. CL 
502. p. pamata atzīstami par ipso jure neesošiem, tad šinī за
ката nav nozīmes jautājumam, vai tie garā slimam bijusi iz-
devīgi. ; 

(1939. g. 24. februara spr. Nr. 217 Andersons pr. 1. pr. Pīlera m. m.) 

960. 
Apgabaltiesa ar savu 1937. g. 3. novembra lēmumu ir ap-

stiprinājusi mantošanas tiesībās uz mirušā Mārča M. atstāto 
mantojumu vienā domātā pusē tā atraitni Mariju M., bet otrā 
domātā līdzīgās dalās brāli Teodoru M. un māsas Mariju 0., 
Kristīni S. un Karlīni L. Par šo lēmumu ir iesnieguši blakus 
sūdzību mantojuma atstājēja minētie brālis un māsas, kurā pa-
skaidro, ka mantojumā ietilpstot Valmieras арпгдка, Burtnieku 
pagasta „M." mājas, kas esot mir. Mārča M. mantota manta. 
Šo nekustamo īpašumu pēc Vidz. zemn. lik. 994. p. Marija M. 
kā bezbērnu atraitne nevarot mantot. Tādēļ lūdz apgabaltiesas 
lēmumu atcelt un atzīt par vienīgiem mantiniekiem uz mir. 
Mārča M. atstāto mantoto nekustamo mantu viņa brāli UTI 
māsas. Tiesu palata blakus sūdzību atstājusi bez ievērības, 
atrodot, ka pēc Vidz. zemn. lik. 994. p. gaii bezbērnu atraitne 
ncmanto mantoto nekustamo īpašumu, bet šis mantojuma tie-
sību ierobežojums atkritis ar 1864. g. CL 960.—964. p. atcel-
šanu 1925. g. (Lkr. 25/187; Sen. CKD spr. 28/789). Tālāk Tie-
su palata norāda, ka Vidzemes zemnieku likums nenosaka 
mantota nekustama īpašuma jēdzienu irn starpību starp man-
toto un labiegūto mantu, kādēļ šā instituta izpratnei, saskaņā 
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ar Vidz. zemn. ltk. 938. p. un 1864. g. CL ievada XII p. notei-
kumiem, piemerojamas Vidzemes zemnieku privattiesībām kā 
palīga tiesību norma Vidzemes zemes tiesības par mantoto ne-
kustamo mantu (1864. g. CL 960.—964. р.). Та kā šīs palīga 
tiesību normas jau atceltas 1925. gadā, tad uzskatams par 
izmcinatu viss mantoto nekustamo īpašumu instituts. Šāds 
Tiesu palatas sledziens atzīstams par pareizu un saskanošu 
arSenata šai jaiitājumā jau nodibināto praksi (Sen. CKD spr. 
38/713). Vispatrejo CL piemērošana apspriežamā jautājumā ir 
absoluti nepieciešama. Bez tiem varētu iztikt tad, ja „manto-
tas mantas" jedziens būtu pilnīgi noteikts. Tas tomēr tā nav, 
ka tas skaidri izriet no 1864. g. CL 960., 965., 968., 971. pantu 
salīdzinajuma. Tas apstāklis, ka Vidzemes zemnieku liku-
mos^ir nma par mantotu mantu, vēl neizšķir jautājumu, kas ar 
to butu saprotams. Šo jautājumu var izšķirt tikai uz vispā-
rejo CL, proti, uz Vidzemes z e m e s tiesību pamata (1864. g. 
CL 960. р.). Kasacijas sūdzības iesniedzeju norādijums, ka 
Vidzemes zemnieku likumi esot vecāki par 1864. g. CL, un ka 
tadej apspriežamā jautājumā nevarot griezties pie pēdējiem, ir 
nepamatots. 1864. g. CL nevar uzskatīt par atsevišķu likum-
došanas aktu, jo prof. Bungem bija uzticēts tikai kodifikacijas 
darbs un tadeļ arī šo kodifikaciju nevar uzskatīt par jaunāku 
likumdošanas aktu nekā Vidzemes zemnieku likumi. No 
avotiem, kas norādīti zem 1864. g. CL 960. р., redzams, ka tas 
pamatojas uz bruņniecības tiesībā'm ш uz turpat minētiem 
1546. un 1686. gadā izdotiem aktiem (sk. arī Bunge, Liv- und 
estl. Privatreclit J § 91 un sek.). Arī pirms 1864. g. kodifi-
kacijas лпзрагеЛе CL bija subsidiari piemērojami, apspriežot 
zemnieku juridiskās attiecības. Tādēl Vidzemes zemniekiem 
subsidiari bija jārīkojas pēc Vidzemes z e m e s likumiem 
(Vidz. zemn. lik. 1819. g. izd. 351. §; 1860. g. 938. р.). Ar to 
atkrīt visi kasacijas sūdzībā norādltie apsvērumi. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 16. aov, spr. Nr. 40 Meneka 1.) 

2317. 
Lietā nav sti-īda par to: 1) ka tagad mirušais Movša 

D.-Š. ш atbildetāja Lipete Š. 1932. gadā ir pārdevuši domāto 
pusi no viņu nekustamā īpašuma Rlgā prasītājam; 2) ka 
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pirkuma līgums līdz šim nav ievests zemes g r a m a t e f v ^ l ^ . / ^ 
D.-Š. ir miris im atstājis testamentu, ar kuru tas v ^ ^ y j f ^ 
inaiitu novēlējis savai sievai atbildētājai Lipetd Š. ar *&&&*&*' 
Kinnu, ka, gadjumā, ja viņa iestātos jaunā laullba, tad viņa at-
Btātā mantojumā dalas līdzīgās dalās ar testatora berniem — 
lidzatbildētājiem šai lietā; 4) ka minētais t'estamenta notei-
kums ir ievests zemes grāmatās 1935. gadā im ka ša noteiku-
ina dēļ ir noraidīts prasītāju lūgums ievest zemes gramatas 
1932. g. pirkuma līgumu. Šai prasības sūdzībā prasītaji ludz 
dzest zemes grāmatās aprobežojuma atzīmi, kas ievesta sa-
skaņā ar mirušā Movšas D.-Š. testamenta noteikumu uz mi-
iictā nekustama īpašuma domāto pusi. Tiesu palata, apstipri-
not apgabaltiesas spriedumu, praslbu apmierinājusi. Par šo 
Tiesu palatas spriedumu ir iesniedzis kasacijas sūdzību vienīgi 
iilbildētājs Menaše Š. Pretēji atbildētāja kasacijas sudzība iz-
teiktam domām, prasītājiem proklamas laikā nebija jaceļ iebil-
dumi pret mirušā Movšas D.-Š. testamentu, jo ar šo testa-
inentu viņš nav novēlējis mantiniekiem kādu atsevišķu īpa-
šunra, bet visu s a v u m a n t u, un šis testaments tieši ne-
skara prasītāju intereses. Prasītāju tiesības Jika aizskartas 
ar aprobežojuma atzīmes ievešanu zemes grāmatās. Prasī-
tajiem pārdoto mantu testators nevarēja novēlēt saviem man-
tiniekiem (1864. g. CL 1993. р.), un viņa mantinieki uz šo 
iiiantu nevareja iegūt nekādas tiesības. Pec 1864. g. CL 
3218. p. līguma kontrahentam ir tiesība prasīt no otra kontra-
hcnta līguma izpildīšanu un pienākums to pildīt pariet arī uz 
kontrahentu mantiniekiem (1864. g. CL 3144. р.). Atbildetājs 
Menaše Š. savā kasacijas sūdzībā gan paskaidro, ka viņš n e -
с s о t tcstatora mantinieks. Šāds viņa uzskats nav pareizs. 
Kā augšā aprādīts Movša D.-Š. par savu m a n t i n i e c i 
iccēlis savu sievu Lipeti D.-Š. Ja nu saskaņa ar šo testamen-
ta noteikumu mantiniecei Lipetei D.-Š. atstata mantojuma ja-
dalas līdzīgās daļās ar testatora bērniem (to starpā ar kasaci-
jas sūdzības iesniedzēju), ja viņa iestātos otrā kulība, tad viņai 
kā tiešai mantiniecei šādā gadijumā būtu pienākums izdot ber-
nicm (to starpā' kasacijas sūdzlbas iesniedzējam) attiecīgo 
mantojuma daļu. Līdz ar to testatora bērni (to starpa kasa-
cijas sūdzības iesniedzējs) atzīstami par nosacīti ieceltiem 
fideikomisariem (1864. g. CL 2317. p.) un tā tad arī par nosa-
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cīti ieceltiem mantitiiekiem (1864. g. CL 2324. р.). Ar to at-
krīt kasacijas sūdzības iesnledzēja uzskats, ka viņš neesot 
testatora mantinieks un ka tādēļ viņam neesot jāuzņemas mir. 
Movšas D.-Š. saistības. Minētais testamenta noteikums ir 
ievests zemes grāmatās kā aprobežojums, resp. aizliegums, 
arī uz prasītājam pārdotā nekustamā ī'pašiima domātu pusi. 
Tas tornēr nedrīkstēja notikt, jo pārdotā imobila puse iegājusi 
prasītāja mantībā' un viņa tiesības nevarēja aprobežot, neat-
karlgi no tā, vai testatora bērnu kā fideikomisaru tiesības ir 
jau izcēlušās, vai tikai izcelsies eventuali nākotnē. Prasītā-
jam pārdotai īpašuma pusei jābūt brīvai no jebkādiem vienpu-
sīgi noteiktiem aprobežojumiem. Tā kā ierobežojums ievests 
zemes grāmatās testatora bērnu interesēs un bija par šķērsli 
prasltāja pirkuma līguma koroborēšanai, tad prasība bija jācel 
arī pret atbildētāju Menaše Š. Pēdējais varēja izvairlties no-
tiesāšanas izdevumiem, dodot prasītāja pieprasīto piekrišanu 
līguma nostiprināšanai. 

(1959. g, 24 febi. spr. Nr. 206 Čerfesa pr. 1. pr. Draigors-Šlosbermj. 
un c.) 

3623. 

Prasītāja pilnvarnieks šajā lietā paskaidrojis, ka viņa piln-
varas devējs strādājis pie sava patēva Pētera V. 5 gadus, na 
1926. g. pavasara līdz 1931. g. 14. aprilim, kad patēvs miris. 
Par darbu patēvs prasītājam apsolijis atdot savas lauku mā-
jas, bet nomiris, savu solijumu neizpildijis. Tādēļ prasītājam,. 
kas priekš patēva strādājis tikai. mājas iegušanas izredzē, uz 
1864. g. CL 3703., 3715. un 3696. p. pamata esot tiesības pra-
sit atlīdzību par pastrādāto darbu, kuru prasītājs novērtējot 
uz Ls 400.— gadā, kas par visiem 5 nostrādātiem gadiem iz-
taisot Ls 2000. Ar vienu no trim rairušā patēva Pētera V. 
mantiniekiem, kas apstiprinājušies mantošanas tiesībās līdzī-
gās daļās uz patēva atstāto mantojumu, proti, Lizeti V., pra-
sītājs esot jau panācis vienošanos, kāpēc no viņam pienāko-
šās atlīdzības atlikušās Щ t. i. Ls 1333.— prasītāja pilnvar-
nieks lūdz piedzīt no pārejiem diviem mantiniekiem, atbildē-
tāļ'iem Dāvīda-Eduarda un Annas-Emilijas V. Miertiesnesis 
prasību apmierinājis. Apgabaltiesa miertiesnesa spricdumu 
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n/ atbildētāja Eduarda-Dāvīda V. apelacijas sūdzības pamata 
parsūdzētā daļā pārgrozijusi, piedzenot no pēdējā prasitaja 
l.iba vienīgi Ls 213,33 darba algas, jo atradusi, ka prasiba 
bdz 1928. g. 12. augustam, t. i. par laiku pirms 10 gadiem, 
Ikaitbt no prasības celšanas dienas, ir noilgusi. Pati apgabal-. 
ticsa, pievienojoties miertiesneša motiviem, šai ziņa ir atzmusi, 
ka konkretā gadijumā prasītājam atlīdzība par pastradāto dar-
lm pienākas uz a t p r a s i j u m a t i e s ī b u pamata, sa-
skaņā ar 1864. g. CL 3715. un 3696. p. un Sen. CKD spr. 
38/131, jo viņa mirušais patēvs Pēteris V. ir solijis par- уща 
strādāšanu atdot savas mājas, ко nomirstot nepaspējis izprldit. 
'i'āpēc pēc pareiza kasacijas sūdizības iesniedzeja noradiju-
ma prasītāja iespēja u n t i e s ī b a s c e l t šo p r a s i b u 
radās tikai p ē с Pētera V. nāves 1931. g. 14. aprilī, kad no-
skaidrojās, ka mājas prasītājam nav atstatas, resp. ka vms 
tās, kā atlīdzību par savu darbu, saņcmt nevar, bet saskaņa ar 
1864. g. CL 3623. p. šīs prasības noilgums iesakas tikai ar to 
dienu, kad prasītājaim iestājas tiesības celt šo prasību, resp. 
kad bija actio nota (Sen. CKD spr. 35/1644 un cit.). Tāpec, 
atrodot šīs 1938. g. 2. augustā celtās prasības daļu par noil-
gušu, apgabaltiesa ir pārkapusi 1864. g. CL 3623. p. 

(1939. g. 24. febr. spr, Nr. 192 Launadziņa pr. 1. pr. Vieglajiem.) 

. 3629. 
1 ■ 

Iesūdzības rakstā prasītājs paskaidro, ka atbildētāja esot 
iesākusi pret viņu piedziņu pēc vekseļa ar mierticsTieša 1926. g., 
11. septembra sprieduma uzrakstu. No spricduma taisīšanas 
esot pagājuši vairāk kā 10 gadu, un spriedums esot noildzis, 
kādēl lūdz atsvabināt viņu no maksāšanas pēc ša vekseļa. 
Apgabaltiesa prasību atraidijusi. Prasītāja kasacijas sudziba 
nepelna ievērības. Apgbaltiesa ir konstatejusi un lieta nav 
strīda par to, ka uz atbildētājas lūgumu miertiesnesis ir aici-
nājis prasītāju un pēdējais arī ieradies 1933. g. 22. augusta 
tiesas sēdē maksāšanas līdzekļu uzrādīšanai, kur prasitajs 
paskaidrojis, ka viņam nekādu līdzekļu neesot. Jāu uz ša 
konstatējuma pamata vien apgabaltiesa vareja nakt pļe sle-
dzicna, ka noilguma tecēšana ir pārtraukta, un ka tadeļ pra-
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siba atraidama. Lieta par parādnieka aicināšanu uz tiesas 
sedi lidzeklu uzrādīšanai piedzinas apmierināšanai pieder pie 
c t a S ^ t i e S a S s p r i e d u m a izpndīšanu, kas pārtrauc noilgurnu 
ben. CKD spr. 38/486). Minētais Senata spriedums gan dots 

lieta, kura bija piemērojami LCL, bet tajā izteiktais princips 
attiecinams arl uz 1864. g. CL (sal. Sen. CKD spr. 38 885; 
ооУ72). 

kasi.)0 9 5 9 ' g' 2 4 f e b r i m r a Spr" N r- m Ž i * l e ™* pr. 1. pr. Krievu kr.-aizd. 

4053. 

Apgabaltiesa konstatējusi, ka partu starpā pastāvot strī-
dus par to, no kāda Iaika par atbMdētājai Annai V. izīrētiem 
Jelgavas pils. atrodošos dzīvokli, vāguzi un stalli īres nauda 
bijusi maksājama, pie kam prasītājs apgalvojis, ka tāda bijusi 
jamaksa sākot ar 1937. g. 1. septembri, bet atbildētāja -
ka ar dcccrabri, jo telpas nepabeigto remontu dēļ neesot ti-
kusas norunātā laikā viņai nodotas. Šo strīdu apgabaltiesa 
izsķirusi atbrldetājai par labu, atzīstot par pierādītu ar lieci-
nieku liecībām, kā arī ar Jelgavas pilsētas valdes būvnodalas 
rakstu, ķa īrētās telpas nebijušas gatavas vēl decembra mē-
nesi. Sados apstākļos apgabaltiesa rīkojusics pilnīgi saskanā 
ar 1864. g. CL 4053. un 4058. р., atzīstot, ka prasītājam nav 
pamata prasit no atbildētājas īres naudu par decernbra mē-
nesi, jo, saskaņā ar icsniegto kvīti, Ires nauda jau bija samak-
sata par 3 mēnešiem uz priekšu, skaitot no telpu lietošanas 
laika, decembra mēneša otrās puses. Aprādītos lietas ap-
stakļos apgabaltiesa varēja nepieškirt nozīmi tarn apstāklim 
ka, saskaņā ar minēto kvīti, atbildētāja 1937. g. 5. augustā īres 
naudu samaksājusi uz priekšu par septembra, oktobra un no-
vembra mēnešiem, jo apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildētāja, 
samaksajot īres naudu par minēto laiku uz prieksu, bijusi pār-
hecibā, ka telpas ar 1. septembri arī būšot savestas apdzīvo-
jama stavoklī, kas tomēr neesot noticis, kādēļ atbildētāia ok-
tobra menesī bijusi spiesta apmesties uz dzīvi B. pagastā.' 

(1939. g. 24. februara spr. Nr, 114 Sējēja pr. J. pr. Viļumseniem.) 
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4226. 

Prasītājs, atsaucoties prasības lūgumā uz partu līgumu, 
Imlzis piedzlt no atbi-ldētāja atlīdzlbu par 1934., 1935. un 1936. 
ļfādā neizlietoto atvaļinājumu un atlīdzību par atlaišanu na 
darba bez iepriekšējās uzteikšanas. Apgabaltiesa, atceļot 
miertiesneša spriedumu, prasību atraidijusi. Apgabaltiesa aiz 
vii.ias spriedumā norādītiem iemcslicm nākusi pie sledziena, ka 
partu starpā nav pastāvējis darba līgums, bet gan uzņemuma 
liguins, kādēļ vii.ia atzimisi prasību par nedibinatu paša pa-
uiatā. Attiecībā uz prasības posteni par atlīdzību par atlai-
šanu no darba bez iepriekšējās uzteikšanas apgabaltiesa bez 
lam ir arī nodibinājusi, ka arī gadijumā, ja pat atzītu, ka partu 
starpā pastāvējušas darba līguma attieclbas, šis postenis butu 
alraidams, jo, līgumu uzteicot, icvērots taja paredzetais^ divu 
ncdēļu uzteikšanas termiņš. Prasītājs kasacijas sudzība ap-
stiid pirmā kārtā līguma kvalifikaciju, kādu tam devusi ap-
gabaltiesa. Viņa apcerējumi 'šajā jautājumā nepelna ieverību. 
Kā redzams no līgiima 1. panta, uz kuru atsaukusics apgabal-
tiesa un uz kuru, starp citu, pamatojas arī prasītajs kasacijas 
sildzībā, prasītājs kopā ar citām četrāin personam uzņeraies 
cukura ievietošanas un izvietošanas darbus saskaņa ar nolik-
tavas pārziņa vai viņa vietnieka norādijumiem cukura mono-
pola nodaļas Rīgas noliktavās. Pēc llguma 6. panta, ka to 
nodibinājusi apgabaltiesa, prasītājam kopā ar pārējiem līguma 
slēdzējiem, starp citu, bija jāgādā arī par vajadzīgiem papildu 
strādniekiem, un taisni prasītāja, kopā ar parejiem līguma 
slēdzējiem, pienāķums bija izmaksāt algu papildu stradnie-
kiem. Tādi līgurna noteikumi neatstāj šaubas, ka prasītajs 
kopā ar pārējiem līguma slēdzējiem bija uzņēmies izpildīt 
atbildētājarn zmarnu darbu (CL 4226. р.), proti, cukurajevie-
tošanu un izvietošanu noliktavās, uz ко it sevišķi norāda lī-
guma noteikums, ka taisni darbu izvedēju pienākums bija pie-
uemt un algot papildu strādniekus, kas nepieciešami šī darba 
rezultata sasniegšanai. Ar to vien jau nodibmāti priekšno-
teikumi partu līguma kvalificēšanai par uzņēmuma līgumu pec 
1864. g. CL 4226. panta. Tādēļ pārējiem atgabaltiesas apsve-
rumiem, kuru dēļ viņa atzinusi līgumu par kvalificējamu kā 
uzņēmuma līgumu, ir tikai blakus motivu nozīme, kādēl arī at-
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kr ī t t i e apcerējumi kasacijas sūdzībā, ar kuriem prasītājs ap-
strīd šo blakus motivu pareizību pēc būtības. Pie tam atzī-
mējams, ka apstāklis, ka maksa darbu rzvedējiem bijusi pare-
dzēta par katru cukura maisu vai kasti, un ka tā bijusi iz-
maksājama par katrām 2 nedēļām, ir nenozīmīgs jautājumā pa.r 
līguma kvalffikaejju, jo pēc.1864. g. CL 4245. panta maksa pēc 
uzņēmuma līguma var būt nortmāta par darbu daļām. Tāpat. 
nerunā pretim uzņēmuma llguma būtlbai apstāklis, ka tas. bijis 
noslēgts uz noteiktu laiku un ka līgumā bijušas paredzētas 

■ atbildētājai tiesības līgumu uzteikt katrā laikā, jo darbu iz-
pildīšana, cukura ievietošana un izvietošana noliktavās, varēja; 
turpināties ilgāku laiku un līdz ar to arī varēja tikt ierobežota 
ar noteikta laika notecējumu. Aiz šiem iemesliem apgabal-
tiesas slēdziens, ka partu līgums kvalificējams kā uzņēmuma 
ļīgums, ir pareizs. Un tā kā Likums par darba laiku un it 
īpaši tā 18. p. uz uzņēmējiein nav attiecinams, tad prasītājs 
arī nevarēja uz tādu līgumu pamatot prasību par atlldzību par 
neizlietoto atvaļinājumu. Tāpat uz tādu līgumu vlņš vispār 
nevarēja pamatot prasību par atlīdzību par atlaišanu no darba 
bez iepriekšejas uzteikšanas, kuru viņš bija kvalificējis kā 
darba algu. Bez tam nav arī pamatots prasītāja pārmetums 
apgabaltiesai, ka tā neesot pareizi iztulkojusi atbildētājas 
1936. g. 18. oktobra rakstu, no kura esot redzams, ka līģums 
ticis uzteikts uz 1936. g. 5. novembri, kāpēc tam bijusi tiesība. 
strādāt no šī datuma vēl 2 nedēlas uz priekšu. Apgabaltiesa 
taisni iziet no tā, ka līgums uzteikts uz 1936. g. 5. novembri, 
bet atrod, ka' tā uzteikšana darbu uzņēmējiem paziņota jau tā 
paša gada'16. oktobrī, tā tad ar prāviiieku IJguma § 13. pare-
dzēto 2 nedēļu iepriekšējo uzteikšanu. Taisni pats prasītājs 
nav pareizi izpratis līguma § 13., kurā teikts, ka atbildētāja 
-patur sev tiesību līgumu к a t r ā 1 a i к ā i z b e i g t, pazi-
ņojot tikai par to 2 nedēļas iepriekš. No šāda noteikuma ne-

. var secināt, ka pie 2 nedēļu iepriekšējas uzteikšanas līgums 
paliktu vēlspēkā 2 nedēlas pēc uzteikumā norādītās līguma 
izbeigšanas dienas,'kā to atrod kasacijas sūdzlbas iesniedzējs. 
Tāpēc jau vien apgabaltiesa varēja atraidīt prasītāja prasību 
daļu par atlaišanu no darba „bez likumīgās uzteikšanas", kā 
tas prasībā teikts. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 20. okt. spr. Nr. 48 Reinfelda pr. 1. pr. 
.Valsts cukura monopola pārvaldi.) ,' ] : 
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4360. . ' 

Savā iesūdzības rakstā prasītāja, Finansu ministrija, pa-
•.kaidrojusi, ka uz pilnvaras pamata kāds Roberts J. apdro-
llnājis a. s. „Latvijas Lloids" sava sievas teva Augusta K. 
.1,11 Alūksnē. Lai gan apdrošinājuma pieteikuma atzīmets, ka 
tp.ašums neesot uz J. vārda koroborēts, atbildetaja a. s. „Lat-
vijas Lloids" polisi par Ls 7500— izgatavojusi uz Roberta J. 
Vārda un iesūtijusi Latvijas hipoteku bankai, kura minetais 
ipašums bijis ieķīlāts. Tādēļ ka polisē uzdotais Ipašnieks (J.) 
nccsot saskanējis ar Ipašnieku pēc zemes gramatām (K.), Lat-
vijas hipoteku banka polisi neesot atzinusi par parcizu, atsta-
iusi pic sevis uu to pašu īpašumu otrreiz apdrošinajusi Fi-
naiiSLi ministrijas apdrošināša'iias nodaļā par Ls 7500,—, pie 
Kam šinī polisē esot uzrādlts īstais īpašnieks^K. 

1936. g. 10. julijā augstāk minētā īpašuma esot izcelies 
iigunsgrēks, pie kam radušies zaudējumi noteikti uz Ls 4470,—. 
Atrodot, ka zaudējumu segšanā esot jāpiedalas abiem apdro-
Miiatājiem līdzīgās dalās, jo p i e a b i e i n ī p a š u m s b i -
.Ms a p d r o š i n ā t s p i l n ā v e r t ī b а — Finansu mi-
nistrijas apdrošināšanas nodala iemaksājusi Latvijas hipoteku 
bankai savu daļu (Ls 2235,—) un lūgusi arī a. s. „Latvijas 
I loids" samaksāt tai pašai bankai arī savu zaudejumu atli-
dzības dalu. Šo uzaicinājumu a. s. „Latvijas Lloids" noraidi-
jnsi. Uz apdrošināšanas līguma pamata ar Latvijas hipoteku 
banku Frnansu ministrijas apdrošināšanas nodala bijusi spiesta 
..unaksāt Latvijas hipoteku bankai arī uz a. s. „Latvijas 
Lloids" kritošo daļu, pēc kam Finansu ministrijas apdrosma-
,anas nodaļa uzaicinājusi atbildētāju viņai šo sumu atmaksat-
Arī šo uzaicinājumu a. s. „Latvijas Lloids" noraidijusi. Ieve-
rojot sacīto, prasītāja lūgusi piedzīt viņai par labu no atbil-
detājas Ls 2235,— ar °/o un tiesāšanas izdevumiera. Tiesu 
palata, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma ^notiviem, pra-
s'lbu apinierinājusi Ls 1676,25 apmērā. Atbildētājas kasacijas 
.sudzlba nepelna ievērību. Prasītaja, ceļot šo prasību, iziet no 
uzskata, ka divkārtējā apdrošinājuma gadijumā apdrošinātāju 
starpā pastāvot izlīdzrnāšanas pienakums (AusgleichspfHcht), 
saskaņā ar kuru apdrošinātājam, kas viens pats samaksajis 
visu ■ugunszaudējumu atlīdzību, ticsība prasīt izlīdzinājumu 
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(Ausgleich) no otra apdrošinātāja, kurā tas pats objekts ap-
drošinats un kas tāpat visu laiku saņēmis apdrošināšanas pre-
miju. Attiecībā uz divkārtējo apdrošmājumu likumdošanās 
pastav dažādi uzskati, tm šai ziņā jāizšķir sekošas sistemas: 
a) tā ^saucamais p r i о r i t a t e s p r i n с i p s, saskaņā ar 
kuru tas pašas intereses apdrošmājums pret tām pašām bries-
mam p i ln ā apdrošinājuma vērtībā — principā — pielaižams 
tikai vienu reizi, bet katrs tālākais līgums atzīstams par spēkā 
esošu tikai līdz apdrošinājuma intereses apmēram; b) t. s. 
„pro r ā t a " s i s t e r n a , pēc kuras visi līgumi uzskatami 
par spekā esošiem, bet apdrošinātāji atbild apdrošinājuma ņē-
mejam tikai proporcionali (salldzinot tās sumas, kurās viui 
objektu pieņēmuši apdrošināšanai, ar visu apdrošinājuma кор
ящий) ; c) i z 1 ī d z i n ā j u m a p r i n с i p s (Ausgleichsprin-
zip), saskaņā ar kuru katrs apdrošinātājs atbild līdz līgumā 
paredzētai sumai, bet apdrošmājuma ņēmējs nevar praslt zau-
dējumus pārsniedzošo sumu; apdrošinājuma ņēmējs savu zau-
dejumu prasijumu var, pēc sava ieskata, vērst pret katru ap-
drošinātāju, ja pēdējais, saskaņā ar līgumu, atbild apdrošinā-
juma ņemēja pieprasītās sumas apmērā; šādās robežās apdro-
šinatāju jstarpā tā tad rodas solidara atbildība; savukārt ap-
drošinataju starpā rodas izlīdzinājumu pienākums samērā ar 
tām sumām, kuras viņiem saskaņā ar Hgumu jāmaksā apdro-
šmājuma ņēmējam (sk. Lēbers, Tirdzn. ties. pārskats, 233. §, 
II, 5, c, Šeršeņevičs, Kurss torgovavo prava, 5. izd., II, 400., 
401. lp.; Bruck, Das Privatversicherimgsrecht, 547. lp„ l'O. 
piež., Basedow, Doppelversicherung, 62. un sek. lp.). Mūsu 
CL (1864. g.) pieņemta p i r m ā no augšā minētām siste-
mām. Tas tieši izriet no 4360. panta, kas nosaka, ka vienu 
un to pašu priekšmetu nedrīkst apdrošināt p i l n ā v ē r -
t ī b ā vairāk kā vienreiz; pretējā gadijumā atzīstams par 
spekā esošu tikai pirmais llgums. Saskaņā ar Vispār. apdroš. 
noteik. 38. § ir iespējams gan arī zaudējumu p r o p o r c i o -
n a l s atlīdzinājums no apdrošmātāju puses, bet — kā pa-
reizi aizrāda kasacijas sūdzības iesniedzēja — tikai 26. § ap-
rādītās robežās, t. i. ja apdrošinātājs pēc apdrošinājuma ре-
теза paziņojuma par dubultapdrošinājumu līgumu nav uztei-
cis. Par šādu gadijumu konkretā lietā nav runas, kādēļ šajā 
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iietā jāiziet по 1864. g. CL 4360. panta, un tādēļ jāatzīst, ka 
.пи gadijumā par spēkā esošu uzskatams apdrošmajuma ņe-
incja J. ar atbiidētāju a. s. „Latvijas Lloids" noslcgtais ap-
.Imšinājuma līgums, kamēr Latvijas hipoteku bankas velak 
par to p.ašu objektu ar prasītāju noslēgtais līgums, ka neesošs, 
pēdējai īstenībā nekādus pienākumus apdrošmājuma ņemējam 
pretim nav uzlicis. Ja nu tomēr prasītāja ir samaksajusi visu 
/audējumu atlīdzību, tad viņa ir izpildijusi pienākumu, kas pa-
tiesībā bija jāpilda atbildētājai. Tādeļ prasltājai uz V i s -
p a r c j a p a m a t a (1864. g. CL 3734. p.) ir tiesība prasīt 
samaksātcās sumas (im jo vairāk tās daļas) atmaksu по atbil-
dētājas (Sen. CKD spr. 33/956). Kasacijas sudzības iesnie-
dzēja gan atrod, ka minčtais likuma pants šinī gadijuma ne-
esot piemērojams tādēļ, ka 4360. p. paredzot tikai gadijumu, 
kad v i e n a un t ā p a t i p e r s o n a ar to pašu ob-
jektu viņa pilnā vertībā apdrošina vairākas reizes; šis^pants 
tā tad paredzot tikai tipiskus vairākkārtlgus apdrošinašanas 
gadijumus pilnā vērtībā (Oberversicherung), kamēr konkreta 
gadijumā esot darīšana ar dub u l t ap d r o š i n aju-mu, 
kur atsevišķas personas gribējušas apdrošināt savas a t s e -
v i š ķ a s i n t e r e s e s vienā un tai pašā objekta. Sads at-
bildētājas uzskats nav pamatots. Par t. s, „Uberversicherung" 
jārunā tad, ja apdrošinājuma suma ir augstaka par apdrošrnata 
objekta vērtību, karaer dubultapdrošinājums ir konstatejams 
tad, ja vairākkārtējas apdrošināšanas gadijumā apdrošinajumu 
sumas kopā' pārsniedz apdrošinājuma vērtību (Bruck, 1. с 
528., 543. р.). Ja nu 1864. g. CL 4360. p. aizliedz viena un 
tā paša priekšmeta apdrošināšanu p i 1 n a v e r t ī ba v a i -
rāk kā v i e n r e i z (1. teik.) un atļauj šā priekšmeta ap-
drošināšanu pie vairākām personām dažādās viņā vertības 
d a ļ ā s (2. tcik.), tad ir skaidrs, ka šā likuma pants, preteji 
atbildētājas domām, paredz taisni dubu 11 a p d г о š in a-
jumu, bet nevis t. s. pārspīlēto apdrošinājumu (Uberver-
sicherung). Šī likuma panta teksts tāpat neattaisno atbildē-
tājas uzskatu, ka tas būtu piemērojams t i к a i gadijuma, ja 
to pašu objektu pilnā vērtībā vairākas reizes apdrošinajusi 
v i e n a о t ā p a t i p e r s o n a ; tādēl по šā likuma 
viedokļa nav izšķirošas nozīmes, ka pirmo apdrošinājuma lī-
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gumu nosl.ēdzis J., bet otro - Latvijas hipoteku banka, 
fcilas ņemeja. Gan par dubultapdrošinājumu var rutiat tiki 
tad, ja vairākos līgumos ir apdrošmāta zinamas, noteiktas pei 
sonas interese (līgumiem jābūt noslēgtiem „au profit de 
memepersonne", kā izsakas Erenbergs, Versicherungsrecl,,. 
b̂U. Ip.j. Tomer nav prasams, lai līgumus nos l ēg t i l 

viena untā pati persona, bet pietiek, ja viena un tā pati pci 
sona ir apdrošinājuma sumas s a u ē m ē j a . Tādēļ arī vai 
but rima par d u b ul t ap dr о š in ā jumu, ja apdroši,,;, 
juma ligumu pilnā vērtībā ir noslēguši kā nekustamas mantas 
ipasnieks, fa ari ķīlas ņēmējs, jo šādā gadijumā atlīdzību -
ķilas sumas apmerā — var saņemt 'trkai ķīlas uēmējs. Tāds 
stavoklis konstatējams arī konkretā gadijumā, jo nav stnda 
ka an pēc līguma, kuru J. noslēdzis ar atbildētāju, zaudējuma 
athdziba pienācās. Latvijas hipoteku bankai, kuru tā'ārl sa-
ļiemusi. (Pie tam atbildētāja nav apgalvojusi, ka apdrošinā-
•ta manta būtu bijusi ieķīlāta Latvijas hipoteku bankā par 
-sumu, kura butu mazāka par apdrošinājumu sumu, un ka tadē) 
īpašniekam ugunsgrēka gadijumā kaut kas varētu pienākties.) 
■ Tādā kārta šinī gadijmnā par apdrošmājuma surnas saņe '-
Jļieju pēc abiem līgumiem varēja uzstāties tfkai Latvija.s 
hipoteku banka, ■ kādēļ, saskaņā ar augšā sacīto, šajā lietā ir 
konstatejama tajsiii dubultapdrošinājuma noslēgšana. Apsprie-
žairiā jautājumā Bazedovs izsakas (lc. 38. lp.): „Ehrenberg und 

. Gierke, auch ein Teilder auslāndischen Literatur, bejahen 
das Vorliegen einer Doppelversicherung, wenn mehrere Kon-
kurrenziņteressen gleichzeitig versichert sind und die Ver-
skherungssummen zusammen den Versicherungswert des 
Eigentūmerinteresses ūbersteigen (Ehrenberg, Versicherungs'-
r'echt, 312,15; Das Interesse im Versicherungsrecht, 34. lp.; 
Gierke, Iherings Jahrbuch, 40,379; Hellwig, "Vertrag zii 
Gunsten Dritter, 558. lp., Nr. 12; Ritter, Das Recht der See-
versicherung, 63. lp.; Ramella, Trattato delle assicurazioni 
85. р.). Nach Ehrenberg wird das E i g e n t u m e r i n t e -
r e s s e durch ein auf die glerche Sache gehendes Interesse 
zum Beispiel, das eines P f a n d g l ā u b i g e r s oder Niess-
brauchers „zurūckgedrāngt", so daB es in Hohe der Pfandbe-
lastung nicht mehr versicherbar ist. Wird dennoch Eigen-

http://ciy.il
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iiiiiierinteresse urid Pfandglāubigerinteresse — beide in voller 
I lolie — gleichzeitig versichert, so liegt D o p p e l v e r s i -
H i e r u n g vor." Pie tā paša uzskata pieturas Vivante 
(II codice Commerciario comraentato VII, 334. lp), Roelli-
;ieger (Kommentar zum Schweizerisehen Bundesgesetz uber 
cn Versicherimgsvertrag, 44.,' 56. lp.) un Ziemeļu valstu 

likumdoš. (Nordische Versicherungsvertragsgesetze, 54. §) — 
sk. Bazedows, 1. с 38., 39. lp. Šcāds viedoklis arī pilnīgi sa-
protams. Ja atzītu, ka apspriežamā gadijumā nay dubultap-
ilrošinājuma un ka tādēļ ir noslēgti divi p a t s t a v l g i ap-
drošinārama līgumi, kuri viens no otra neatkarājas, tad ap-
drošinātā objekta iznīcināšanas gadijumā pilnu ^atlīdzlbu sa-
l.icmtu kā īpašnieks, tā arī ķīlas ņēmējs. Bet šādā gadijuma 
|)irrnais neapšaubami iedzīvotos, jo ir skaidrs, ka pilna ver-
tība ieķllātais objekts f а к t i s к i vērtību priekš īpašnieka 
nereprezentē. Pretējais uzskats — pēc kura apspriežama ga-
ilijumā nebūtu pieņemams dubultapdrošinājums — tīra veida 
dominē tikai Anglijā un Ziemeļamerikas sav. valstls. Pec 
Anglijā un Amerikā valdošā uzskata īpašnieka iedzīvošanās 
novēršama tādā kārtā, ka ķīlas ņēmēja apdrošinātājs iegust 
lūlas ņemēja tieslbas un tādēl var prasīt ķīlas deveja apdro-
šinājumu sumu no ķīlas devēja apdrošinātāja ("The insurer 
should be entitled to be subrogated to the right of the mort-
gagee unter the mortgaged" — sk. Bazedows, 1. с. 36. lp.). 
Šis viedoklis tomēr ar mūsu likumu (1864. g. CL 4360. p.) 
nav saskaņojams, kādēļ lieta izšķirama saskaņā ar pretejo 
uzskatu, pēc kura apspriežamā gadijuma ir konstatejamas du-
bultapdrošinājuma pazīmes, kādēļ par spēkā esošu jitzīstams 
tikai ar a. s. „Latvijas Lloids" noslegtais apdrošinajuma lī-
gums. Ar to atkrīt visi paskaidrojumi kasacijas sudzības 4. 
pktā, kuros atbildētāja apstrīd šā likuma panta (un līdz ar to 
arī 3734. p.) piemērojamību šajā Hetā. Nepelna ieverību arī 
kasacijas sūdzības iesniedzējas apcerējumi, kuros viņa mēģina 
pierādīt, ka viņas ar J. noslēgtais līgums vispar neesot at-
zīstamš par spēkā esošu. Šo uzskatu atbildētāja vispirms pa-
mato uz to, a) ka Latvijas hipoteku banka šo līgumu neesot 
„atzinusi", b) ka arī atbildētāja nepārtraukti apgalvojusi, ka 
šis darijums neesot spēkā, un c) ka, beidzot, arī atbildetajas 
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tiešais kontrahents esot apliecinājis, ka viņa „griba neesot 
bijusi apdrošināt divās sabiedrībās"; neskatoties uz tādu 
prāvnieku un līgumslēdzēju noteikti deklarētu gribu līgumu 
neuzskatīt par s p ē k ā e s o š u , resp. to uzskatīt par ne-
maz nepastāvejušu, atcejoša n о s а с i j u m a iestāsanās dēj, 
Tiesu palata tomēr, pretēji 1864. g. CL 3105. un 3570. р., esot 
atzinusi līgumu par spekā esošu. Šādi atbildētājas paskaidro-
jumi nav pamatoti. Kas attiecas ш Latvijas hipoteku bankas 
īzturešanos šinī jautajuma, tad jau Tiesu palata pareizi aiz-
radijusi, ka tas apstāklis, vai Latvijas hipoteku banka uzska-
tijusi savas intereses par nodrošinātām ar atbildētāju un J. 
resp. K., apdrošinājuma līgumu, jeb nē, pats par sevi necik 
neskar darijumu starp atbildētāju un J., resp. K. Saskaņā ar 
pašas atbildetājas citēto 1864. g. CL 3570. p. šis līgums būtu 
atzīstams par spēkā neesošu, j a l ī g u m a slēdzēji būtu no-
sleguši saistību atceļošu līgumu. Šāda līguma noslcgšanu at-
bildetaja tomer zemākās instancēs pat nav apgalvojusi, bet 
ganjikai izvirzijusi uzskatu, ka viņas llgums ar J. esot ticis 
noslegts zern viņas minētiem и о s a ci j u m i e m. Šo atbil-
detajas iebildumu Tiesu palata apspriedusi, bet nākusi pie slē-
dziena, a) ka šis apgalvojums aiz spriedumā minētiem moti-
viem neesot dibināts, b) ka.eventuali varētu runāt par to, ka 
apdrošinajums, kas pārsniedz Ls 6000,—, tas ir Ls 1500,— 
noslēgts gadijumam, ja izdotos atcelt apdrošinājumu apdroši-
našanas nodaļa, c) ka šim nosacijumam tomēr konkretā ga-
dijuma neesot nozīmes aiz spriedumā izteiktiem rnotiviem. 
So Tiesu palatas jiiotivējumu atbildētāja toraēr savā kasacijas 
sudzlba pat nemeģina atspēkot, kādēļ vien atkrīt viņas pa-
skaidrojumi kasacijas sūdzlbas 1. un 5. pktos par nosacītā 
līgurna noslegšanu viņas un J. starpā. 

Atbildētāja savu uzskatu, ka šis līgums neesot spēkā, pa-
mato talak uz vispar. apdrošināšanas noteikumu 26. §, sa-
skaņā ar kuru Latvijas hipoteku bankai bijis jāpaziņo atbildē-
tajai par līguma. noslēgšanu ar prasītāju un ka šī pienākuma 
neizpildīšanas deļ atbildētāja esot brīva no zaudējurau atlīdzl-
bas. Tomer Tiesu palata atzinusi, ka 26. § izteiktā kasato-
riska klauzula esot piemērojama tikai tad, ja viena un tā 
pati persona izdara divreizējo apdrošinājumu. Šāds Tiesu pa-
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l.iias uzskats pilnīgi saskan ar 26, § nepārprotamo tekstu, kas 
iniiicto pienākumu uzliek tikai a p d r o š i n ā j u m a ņ e -
iii с j am ; šo noteikumu tādēļ var attiecināt tikai uz J., bet 
ne uz Latvijas hipoteku banku, kura kā a p d г о § i n ā j u rn^a 
и ē m ē j a nekādās līguma attiecībās ar atbildētāju nav iesta-
jtisics. 26. § minētās kasatoriskās klauzulas paplašinošs iztul-
kojutns, kuru aizstāv atbildētāja, nav pieņemams (sal. Sen. 
CKD spr. 33/1233; 36/1098 un c). Ar to atkrīt arī kasacijas 
Būdzības 3. pkts. Latvijas hipoteku bankas aktivleģitimacija 
i praslbas celšanā izriet no augšā izteiktiem apsvērumiem, 

kādēl nav nozlmes Tiesu palatas aizrādijumam, — kuru atbil-
dētāja apstrīd, — ka zemākās instancēs šinī jautājumā neesot 
liijis strīda. Par blakus motivu atzīstama arī Tiesu palatas 
atsauce uz Vispār. apdroš. noteik. 38. §, kas, pretēji viņas 
domam, konkretā gadijumā gan nav piemērojams (sk. augšā). 
Tiesu palatas gala slēdziena pareizību šī nepareizā atsauce 
tomēr nav iespaidojusi. Ar to beidzot, atkrīt arī kasacijas 
sudzības 2. pkts. 

(Sen. CKD kopsēdes 1939. g. 22. febr. spr. Nr. 14 Finansu min. pr. 1. 
I>r a. s. «Latvijas Lloids».) 
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Kurzemes zemnieku likumi. 

123. 
Alfrēda G. un Zelmas F. pilnvarnieks iesniegtā Jelgavas 

apgabaltiesai lūgumā paskaidrojis, ka bijušās kroņa mežsarga 
„Z." mājas, Bauskas pagastā, pieder: Alfrēdam G. Щщ Jānim 
Р. 1Х/т2, Zelraai Р. 27т2 un Emilijai R. %i idealās dalās. Mi-
nētās mājas un tās ienākumus Q. un Fr. pilnvarnieks bija lū-
dzis sadalīt starp lietas dalībniekiem. No Jelgavas apgabal-
tiesas sprieduma,, kuru attiecībā uz minētās mantas sadalī-
šanu apstiprinājusi Tiesu palata, redzams, ka ar Tiesu pala-
tas 1931. g. 16./23. februara spriedumu Ipašuma tiesības uz 
minētām „Z." mājām Emili'jai R. atzītas %i <bet nevis %?) 
idealā dalā. Jelgavas apgabaltiesa savā 1938. g. 29. marta/ 
12. apriļa spriedumā lietas dalībnieku tieslbas uz dalamo ob-
jektu kvalificējusi kā mantojuma tiesības, atzīmējot tomēr, ka 
viņu mantojuma devēji ir dažādi. Ar minēto spriedumu ap-
gabaltiesa ir sadalijusi „Z." mājas divās saimniecībās; no tām 
viena — pamatgabals — piešķirta Jānim Р., bet otra — Al-
frēdam G., pie kam P. nzlikts pienākums izmaksāt pārējiem 
dalībniekiem viņu daļas naudā un segt nodokļu parādus. Tiesu 
palata ar savu 1938. g. 24. augusta spriedumu atstājusi bez 
ievērības iesniegto Jāua P. apelacijas sūdzību, kurā pēdējais, 
starp citu, bija lūdzis piešķirt viņam visas mājas ar ēkām un 
neieskaitīt ēku vērtību sadalamā sumā; apelators, atsaucoties 
uz Kurzemes zemn. lik. 123. р., paskaidrojis, ka viņš esot 
vienīgais mantojuma atstājēja Mārtiņa P. vīricšu kārtas m'an-
tinieks un tādēļ viņam esot tiesība pretendēt uz visu māju 
paturēšanu, neieskaitot ēkas dalafnās mantas vērtībā. Jāņa P. 
iesniegtā kasacijas sūdzlba nepelna ievērību. Sūdzētājs ne-
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amatoti apgalvo, ka, sadalot „Z." mājas, viņam butu piesķi-
amas priekšrocības, ко paredz Kurzemes zemn. lik 123 p. 
a redzams no pievienotās Jelgavas apgabaltiesas akts, tad 

ictas dalībnieku tiesiskais stāvoklis ir šāds: viņi īeguva da-
lamās mājas mantošanas celā, bet vinu mantojuma deveji tas 
icguva kā mir. Mārtiņa R mantinieki. Ar to viņi leguva ari 
las mantošanas tiesības, kas bija viiļu mantojuma devejiem. 
Tomēr šī mantošanas kārtība, sadalot „Z." mājas, nav ņemama 
verā Nav nekāda pamata pieņemt, ka liku.mdevejs, runajot 
Kurz. zemn. lik. 123. (un arī 122.) pantā par nekustamas man-
tas dalīšanu starp mantiniekiem, ar jēdzienu „mantmieki butu-
sapratis tādus dalamās mantas līdzīpašniekus, kuru mantojuma 
devējs nav viena im tā pati persona. Mantinieki ir personas, 
kam pieder tiesības iestāties mirušā mantisko attiecibu kopiba 
(1864 g CL 1693. р.), по kā izriet, ka par līdzmantmiekiem 
nevar uzskatīt personas, kas manto pēc dažādiem mantojiirna 
devējiem. Sakarā ar teikto jāatzīst, ka Kurz. zernn. lik. 123., 
kā arī 122. p. paredz to gadijumu, kad dalams nekustams ipa-
šums, pirms to ieguva mantinieki, ietilpa kāda viena manto-
juma sastāvā, bet šāda gadijuma nav kotikreta lieta. No 1 lesu 
palatas sprieduma redzams, ka „Z." mājas sadahtas starp 
Alfrēdu G. un Jāni Р., kas savas tiesības ш minetam^ majam 
ieguvuši по dažādiem mantojuraa devejiem. Tā tad smi ga-
dijumā varēja notikt ne mantojuma, bet viemgi kopipasuma 
dalīšana. Līdz ar to Kurzemes zemn. lik. 123. р., uz. kuru 
atsaucas kasacijas iesniedzējs, šinī lietā nav piemerojams. 
Tāpat kasacijas iesniedzējs, atsaukdamies uz Parejas laika 
noteik. 30. р., nepamatoti apgalvo, ka vinam butu piesķira-
mas priekšrocības, saskaņā ar CL noteikumiem, jo an sis 30. 
pants runā par mantojuma, bet ne kopīpašuma dahsanu. īeve-
rojot teikto, nav arī pamatots iebildums, it kā tiesai, apreķi-
not nodevas, būtu bijis jāiziet по tā, ka dalams .mantojums. 
bet nevis kopmanta. Ar to atkrīt kasacijas sūdzibas 1., 2. un 

5. pk. i-'"j-\A -А 
Māju sadalei tiesa varēja pieņemt tādu dahsanas veidu, 

kas pēc viņas atzinuma atbilst partu tiesībām un konkretas 
lietas apstākļiem (Sen. CKD. spr. 37/702; 38/879). 

(1939. g. 25. februara spr. Nr. Ш «Zabakiu māju sadal. Ц 
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Likums par laulību. 

36. 

Prasitāja Lidija C., dzim 2., 1937. g. 9. janvarī iesniegusi 
pret atbildetajiem prasības lūgumti, kurā paskaidrojusi, ka 
1905. g. 26. augustā viņa esot salaulāta ar Jāni C, kurš tagad 
(1936. g. 16. aprilī) esot miris. Lielinieku valdības laikā Jānis 
С lerosmajis pret prasītāju laulības šķiršanas lietu un vietē-
jais tautas tiesnesis 1919. g. 21. maijā ar aizmugurisku sprie-
dumu laulibu šķīris. Šis spriedums palicis neizsludināts jo 
spnedums bijis taisīts dicnu pirms lielinieku valdības izdzī-
saraas no Rīgas, un tā tad neesot stājies spēkā. Turpretim 
lauhba starp Jāni С un prasītāju palikusi spēkā. īzlieto-
dams 1919. g. 21. maija spriedumu, Jānis С bijis panācis at-
2imi savos dokumentos, ka viņa laulība ar prasītāju škirta 
Pie kam viņš 1923. g. 2S. janvarī noslēdzis jaunu laulību ar 
atbildetāju Lidiju C, dzim. M. Uz mir. Jāņa С mantojumu 
pieteikusas abas viņa atraitnes un prasītājas trīs meitas, kas 
dztmušas laulībā ar C, atbildētāja Mūza V., Ņina C. un Vera 
С Rīgas apgabaltiesas III civilnodala, pieprasot no prasītā-
jas pieradijumus, ka atbildētājas Lidijas C, dzim. M., laulība 
ar nelaiķi Jāni С atzīta par spēkā neesošu. Nemot vērā 
Lauhbas likuma 36. panta II daļas noteikumu, prasītāja tomēr 
atturoties celt prasību par atbildētājas Lidijas С laulības at-
zisanu par spēkā neesošu, jo, pēc prasītājas domām, viņas 
mantošanas tiesību atzīšanai pictiekot konstatēt, ka viņas lau-
liba ar С bijusi spekā līdz pēdējā nāvei, par ко viņa arī ceļot 
prasibu pret visām personām, kas pieteikušās uz mir. Č. man-
tojuinu, kā arī pret viņa mantojuma masu, jo visām sīm per-
sonam varot būt iebildumi pret šo prasību. Prasītāja tādēļ 
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[figusi atzit, ka Hdz 1936. g. 16. aprilī miruša Jāņa 6. navei 
vma laullba ar prasītāju pastāvējusi spekā un ir izbeigusies 
,ir Jāņa Č. nāvi. Otrā instancē prasītāja šo petitumu papri-
dinājusi ar sekojošiem vārdiem: „un ka prasītaja Lidija C, 
dzim. Ž., ir nelaika Jāņa С atraitne." Tiesu palata, atceļot 
Bpgabaltiesas spriedumu, prasību atraidijusi, vadoties no se-
košiem apsvērumiem: 1) Jāņa Č. otrā laulība, saskaņā ar Lik. 
par laulību 36. p. II daļu, vairs neesot apstrīdama, jo pirma 
laulība esot beigusies ar nāvi; 2} ar minēto likuma pantu eo 
ipso esot noliegti arī visi prasijumi, kas uzskatami^ka starp-
etapi aizliegtam ar likuimi prasijumam; 3) ka tadeļ arī pra-
sitājas pozitiva veidojuma prasijums par viņas laulības spēku 
hdz Jāņa C. nāvei esot atraidams uz mineta likuma pamata; 
4) ka prasītājai arī nevarot būt likumīga interese panākt tie-
Sās konstatējumu par viņas laulības speku, reiz likums aiz-
liedz prasītājai apstrīdēt С otro laulību; 5) ka prasītājas otra 
Lnstancē izvirzītais uzskats, ka Lik. par laulību 36. p. II daļa 
konkretos apstākļos paredzot nevis Jāņa С nāvi, bet gan 
lirasītājas nāvi, nesaskanot ar šī likuma izpratni. 

Par šo spriedumu iesniegtā kasacijas sūdzībā prasītaja 
lūgusi Tiesu palatas spriedumu atcelt. 

1938 g. junija kopsēdē Senats nolēmis lietu ienest Apvie-
i.otā sapulcē jautājunm izšķiršanai: 1) vai gadijurna, kad 
vīra pirmā laulība nav tikusi šķirta, bet civilstavokļa aktu 
reģistrā nepareizi apzīmēta par šķirtu, kas devis viram ak-
lisku iespēju iestāties otrā laulībā, 1921. g. Likuma par lau-
llbu 36. p. II daļas noteikums ir par šķērsli prasibai, kura 
pirmās laulības sieva prasa atzīt viņas laulību par bijušu speka 
līdz vīra nāvei, ja šādu praslbu ceļ pēc vīra naves; 2) vai 
gadijumā, ja šādai prasībai nay par šķērsli 1921. g. Likuma 
par laulību 36. p. II dalas noteikums, šādu prasibu var celt 
iepriekš neceļot atsevišķu prasību atzlt ierakstu civilstavokļa 
aktu reģistrā par spēkā neesošu. 

Apsverot šos jautājimms, Apvienotā sapulce nolērausi: at-
zlt, ka pirmais jautājums izšķirams noraidoši, bet otrs apstipn-
noši [sk. Sen. apv. sap. spr. 38/18 (XV, 6 . -8 . lp.)]. Ņemot 
vērā šos Senata apvienotās sapulces apcerejumus, benata 
CKD kopsēde atrod, ka ar tiem к apgāzti augša minetie Tiesu 
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palatas sprieduma motivi, kuri visi iziet no uzskata, ka otrā 
laulība ir neapstridama ari tad, ja pirmā Iaulība ir izbeigusies 
ar bigamista nāvi, bet viņa pirmās laulības laulātais nav т ь 
ris. Šāds uzskats, saskaņā ar Senata Apvienotās sapulces do-
tiem norādiiumiem, atzīstams par maldīgu. Tādēl konkretā 
gaclijuma, p.retēji Tiesu palatas aizrādijumam, prasītājai bija 
tiesība prasīt otrās laulības atzīšanu par neesošu, resp. arī 
izteikt šo petitumu pozitivā veidojumā, lūdzot atzīt, ka prasī-
tajas pirmā laulība pastāvējusi spēkā līdz bigamista (Jāņa Č.) 
nāvei, kādā formulējumā celta konkretā prasība. Uz šo pē-
dējo gadijumu, protams, tāpat attiecas Senata Apvienotās sa-
pulces spriedumā izteiktie apsvērumi, kuri tieši gan apskata 
tikai gadijumu, kad ir runa par otrās laulības atzīšanu par: 

. neesošu (bet nevis par pirmās laulības atzīšanu- par spēkā 
esošu). Nākot pie pretēja slēdziena, Tiesu palata pārkāpusi 
Lik. par laulību 36. panta II. daju, kāda likuma pārkāpuma 
dē] viņas spriedums atcelams. Vēl jāatzīmē, ka, pretēji at-
bildētājas Lidijas Č. domām, nav nozīmes Lik. par laulību 36. 
p. II dalas nevienādai interpretaciiai no prasītājas puses pir-
raā un otrā tiesas instancēs, jo ar juridiskas dabas apsvēru-
miem, kurus parts izteicis zinama procesa stadijā, viņš tā 
tālākā gaitā nav saistīts. 

(Sen. CKD kopsēdes 1939. g. 22. marta spr. Nr. 2 Čakurs pr. 1. pr, 
Čakurs im c.) 

' ' ' 
• * 

60. 

Prasītāja šajā lietā prasa no atbildētāja Ls 200,— uztura 
naudas mēnesī, sākot ar 1932. g. 1. juliju līdz viņas, prasī^ 
tājas, mūža galam, paskaidrojot, ka viņas laulība ar atbildē-
tāju šķirta aiz pēdējā vainas, tm ka, sākot ar 1932. g. jalija 

■ mēnesi, atbildētājs atteicies to atbalstīt, kaut gan viņai neesot 
nekādu līdzekļu. Apgabaltiesa prasību atraidijusi tin Tiesu 
palata apgabaltiesas spriedumu apstiprinājusi. Iesniegtā par 
Tiesu palatas spriedunm kasacijas sūdzībā prasītājas pibvar-
niece vispirms apstrīd Tiesu palatas viedokli, ka CPL 1003. p. 
paredzētās mazturības tiesību piešķiršanas fakts prasītājai šai 
lietā vēl neprejudicē šo prasību, citiem vārdiem —- jautājumu 
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,ur to, vai prasītāja būtu atzīstama par trūcīgu Lau . lik. 60., 
в nozīmē. Tomēr aprādītais Tiesu palatas viedoklis ir at? 
llstamš par pareizu. Kamēr ar trūcību Laul. lik. 60 p.^no-
lītnē jāsaprot vispār laulāto socialam ш mantas s avokhm. 
Htbilstošs eksistences līdzeklu trūkums, tikmēr meraukla LFL 
11,03 p. paredzētai mazturībai к tikai lidzeklu trukums Hetas 
,,sanai, kā tas nepārprotami izriet no CPL Щ *№№ i 

uis līdzeklu trūkuras, resp. mazturība šajā nozrnie var but 
.„ , personai, kurai ir gan n e p i e с i e š a m i e ■ hdzekh lau-
feto socialam un mantas stāvoklim atbilstošai eksistencei, bet 
k,.ra no šiem līdzekliem nevar segt lietas vešanas izdevumus, 
lai ar to nezaudētu šos nepieciešamos viņas dzīves vajadzibam . 
rksistences līdzeklus <sk. Nolkena, civilprocesa kom lp. 780. 
Tadā kārtā, ja arī šajā lietā prasītājai ir piesķirtas LFL ĪUIM. 
p paredzētās mazturības tiesības un vinai šādas tiesibas an ■ 
./'dcvies aizstāvēt im paturēt, neskatoties uz otrās mstances 
kmumiem, ar kuriem no viņas pieprasīta attiecigu nodevu 
samaksa (kas no Senata ir tikuši atcelti), tad tomer sis^ap-
stāklis, saskaņā ar augstāk pievesto, nebūt vēl nepierada pra-
sitājas trūcību Laul. lik. 60. p. nozīmē (sal. Sen CKD spr. 
37/297); Jautājums par šādu partu trūcību nav izsķirams.iz-
lcnījot jautājumu par mazturības piešķiršanu partam, pie kada 
iautājuma izlemšanas pretējā puse.pat neņem dahbu (Kr. ben. 
CKD spr. 69/981) un kur tiesas lēmums par maztunbas tiesidu 
piešķiršanu kādam no partiem nav по pretpuses parsudzams 
(Sen CKD spr. 38/430). Tāpēc augstāk norādītam pretrmru-
„ajošo viedokli, kas izteikts Sen. CKD spr. 25/106 ш uz kuru 
atsaucas prasītājas pilnvarniece, Senats vairs neuztur. _ Talak 
kasacijas sūdzlbas iesniedzēja apstrīd Tiesu palatas viedokli, 
ka prasītāja, kurai ar savu pamāti ir turpmama mantas kopiba 
lielāks imobilis, resp. labus ienākumus nesošs nams un lidz ar 
to uz 1864. g. CL 1825. p. pamata pieder tiesības prasit no 
savas pamātes attiecīgus alimentus (Sen. CKD 2%9o2 un 
35/1587), nevar tikt atzīta par trūcīgu Laul. hk. 60. p. nozime, 
iekams vina nav spērusi visus soļus (ieskaitot attiecigas pra-
sības celšanu), lai realizētu viņai piederošās tiesibas uzsiem 
alimentiem un iekams spertie no viņas soli nav izradijusie_s. 
par bezsekmīgiem. Ы sakarībā prasltājas pilnvarmece sava 
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kasacijas sūdzībā, vispirms, atkārtoti atsaucas uz it kā viņas 
u;n pamates starpā notikušo prāvu par šādiem alimentiem, kas 
ikusi atraidīta (kāds gadijums esot pievests tezē „x" pie 

1864. g. CL 1825. p. Bukovska izdevumā), kāpēc viņai ne-
esot vairs tieslbas otrreiz šādu prasību celt. Tofnēr, kā to 
Pilmgi pareizi Tiesu palata atradusi, prasītājas apgalvotais 
apstakhs par rainētās prasības celsanti по viņas un šīs prasības 
gahgu atraidišanu nav lietā nemaz pierādīts, jo par to vēl 
nevar noteikti spriest vienīgi no augstāk minētās tezes Tā-
pec jau vien vinas atsaukšanās uz neiespēju vairs prasības 
ceļa prasit no savas pamātes 1864. g. CL 1825. p. paredzētos 
ahmentus nepelna ievērību. Līdz ar to nav izškirošas no-
zimes Tiesu palatas apsvērumiem, kuros tā šādu atsaukšanos 
atrod par nepamatotu, arī tajā gadijumā, ja tiešām prasītājas 
apradita prasība kādreiz agrāk, kad prasītāja ar atbildētāju 
vel nebija nemaz precējušies, būtu celta par kādu citu laika 
periodu. Tomēr tas apstāklis, vai prasītāja aprādītā veidā 
prasibu pret savu pamāti ir kādreiz cēlusi, neizškir vēl jau-
tajumu, vai prasība pret šķirto laulāto draugu ir vispār ieska-
taina par pnekšlaicīgu, ja otrs по laulātiem, kas atsaucas uz 
savu trucibu, nav spēris visus iespējamos sojus (neizslēdzot 
attiecigu prasības celšanu), lai saņemtu no sava tēva vai mā-
tes, ar kuru tam pieder lielāks imobilis turpinamā rnantas ko-
Piba, alimentus uz CL 1825. p. pamata. Šai sakarībā norā-
dams, ka ar Laul. lik. 60. p. paredzēto trūcību, kurai atbilst 
1864 g. CL 124. p. paredzētā uztura vajadzība (Sen. CKD 
spr. 25/46 u. c) , i<r saprotams tāds šķirtā laulātā drauga stā-
vokhs kad tam ne tikai nav eksistences nepieciešamie lldzekļi 
augstak jau norādītā nozīmē, bet nav arī mantas, sakarā ar 
kuru tas varētu šādus līdzekļus iegūt. Pēdējais, turpretim, 
nav gadijumā, kad laulātam draugam ar kādu по saviem ve-
cakiem turpinamā mantas kopībā pieder vērtīgs īpašums sa-
kara.ar ко tam uz 1864. g. CL 1825. p. ir tiesības prasīt no 
pedeja uztmu, resp. attiecīgus alimentus. Senats jau paskaid-
rojis, ķa aiz tā iemesla, ka 1864. g. CL piešķīris pārdzīvo-
jusam laulatam kopējas ar bērniem mantas valdīšanu un lieto-
sanu, tas ir uzlicis tam pienākumu izdot bērniem no viņa pār-
valdiba uri hetošanā esošās kopēļas mantas kādu tās dalu 
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u/.tura līdzekļu veidā (CKD 29/952 un 35/1587). Tāpec ari 
Ifcirtais laulātais draugs, kam ir tiesības uz vajadzīgo uzturu, 
№sp. alimentiem no sava vecākā tieši tapec, ka tam ar pedejo 
pieder vērtīgs īpašums turpinamā mantas^ kopībā, nav at-
/istams par trūcīgu Laul. lik. 60. p. nozlme, iekams tas nav 
picrādijis, ka tam nav iespējams kāda nebut iemesla pēc šadas 
licslbas realizēt un tādā ceļā gūt savai eksistencei nepiecie-
Bamos lldzekl.us, kas atbilstu šķirto laulāto draugu socialam 
и n raantas stāvoklim. Vienīgi pec tam kad šads laulatais 
flraugs būtu spēris visus solus (neizslēdzot attiecīgas prasibas 
,-clsanu), lai saņemtu ш 1864. g. CL 1825. p. pamata tam pie-
nakošos alimentus, tiesa varētu spriest, vai tiešāra tas vel at-
/istams par trūcīgu Laul. lik. 60. p. nozīmē, vai ne. Līdz ar 
i.) atzīstami par nepamatotiem arī tie prasītājas pilnvarnieces 
apsvērami viņas kasacijas sūdzībā, kuros tā atrod pretejo. 
Šajā sakarībā vēl norādams, ka prasītājas pilnvarnieces nora-
dltie Sen. CKD spr. 31/1419 un 32/844 šeit apskatīto jautajumu 
ncmaz neiztirzā. Tāpēc Tiesu palata, atrodot, ka prasītāja nav 
spērusi visus soļus (neizslēdzot attieclgas prasības celšanu), 
lai saņemtu uz 1864. g. CL 1825. p. pamata no savas pamates 
(ar kuru tai turpinamā mantas kopībā pieder vērtīgs miobilis) 
vajadzlgo uzturu, varēja ieskatīt prasību par uzturu no šķirta 
vira par priekšlaicīgu. 

(Sen. CKD kopsēdes 1939. g. 25. janv. spr. Nr. 6.) 
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Civilprocesa Hkuras. 

36. 

■ Erna L. apgabaltiesai iesniegtā praslbā paskaidro, ka 
1922. gadā viņa iestājusies darbā pie Pētera L., kurš algu 
viņai nemaksājis, solot viņu adoptēt, lai pēc viņa un sievas 
nāves visa viņu manta līdz ar „K." mājām paliktu prasītājai 
kā mantojums. 1933. gada 5. aprilī viņš prasītāju arī adoptē-

'jis, bet savas „K." mājas tomēr atsavinājis kādai Z., atņemot 
tādā kārtā prasītājai iespēju par nostrādāto darbu šīs mājas 
saņemt kā mantojumu. Atprasarno zaudēto darba izpejņu par 
pēdējiem 10 gadiem prasītāja novērtējusi uz 6000 latiem, un šo 
sumu viņa arī lūgusi piespriest viņai par labu no atbildētāja. 
Apgabaltiesa prasību ir atstājusi bez caurlūkošanas, atrodot, 
ka šī darba algas prasība nepiekrīt apgabaltiesas izspriešanai. 
Arī Tiesu palata šo konkreto prasību nav kvalificcjusi kā at-
prasijuma prasību, un apgabaltiesas lēmumu apstiprinājusi. 
Pretēji Tiesu palatas viedoklim, šī konkretā prasība ir kva-
lificējama kā condictio causa data causa non secuta (1864. g. 
CL 3703. р.), jo prasītāja ir paskaidrojusi, ka viņa izpildijusi 
darbu atbildētāja saimniecībā, pieņemdama, ka saņemts darba 
devēja mantu kā mantiniece. Viņa atprasa zaudēto darba 
izpeļņu tādēļ, ka mājas nevarēs vairs mantot, jo tās ir jau-
atsavinātas trešai personai. Atkrītot iespējai saņemt darba 
clevēja maiitu par pastrādāto darb.ii, prasītājai saskaņā ar 
1864. g. CL 3715. un 3696. pantiem h tiesība prasīt atlīdzināt 
pastrādātā darba vērtību par tik, par cik atbildētājs, ietaupot 
izdevurņus, būtu no tās iedzīvojies (salīdz. Scn. CKD 36/1427). 
Pēc CPL 36. p. 2. piezīmes par d a r b а а 1 g u uzskatama 
a 11 ī d z ī b a p a r n о s t г ā d ā t о d a r b u, pie kam no šī 
-likuma teksta neizriet, ka par darba algu nebūtu atzīstama u z 
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a t p r a s i j u m a t i e s I b u pamata prasamā atlīdzība p.ar 
nostrādāto darbu. Arī uz atprasijuma tiesību pamata prasamā 
nllīdzība par izdarlto darbu ir CPL 36. p. 2. piezīmē^paredzeta 
darba algas prasība, kas piekrīt miertiesnešu iestādēm (salīdz. 

en. CKD spr. 38/131). 
(Sen. CKD kopsēdes 1959. g. 25. janv. spr. Nr. 11 Liepiņš pr. 1. pr. 

I . icpiņu. ) 

254. 

Par jaunu apstākli CPL 254. p. resp. 284. p. nozīmē ( t i. 
iiar jaunu faktu, kas apstiprina vai apgāž apstrīdetas tiesības 

• Sen. CKD kopsēdes spried. 36/27) var runāt tikai tad, ja šis; 
npstāklis jau pastāvēja sprieduma taisīšanas laikā, bet nebija 
!111 nevarēja būt zinams partam, kas lūdz sprieduma jaunu 
• lurlūkošanu (Sen. CKD 24/327 un c). Liecinieces V. nove-
rojumi par partu miesīgiem sakariem gan varetu but šads 
jauns apstāklis konkretā gadijumā, tomēr nav s,trlda, ka pra-
sitājai šis apstāklis bija zinams jau spriedumu taisīšanas laika 
пи ka viņai bija nezinama tikai liecinieces adrese. Liccinieka 
.idreses nezināšana nav pielīdzinama jaima apstākļa. nezina-
sanai, kādēl prasītāja nevar atsaukties uz jaunu^apstakli CPL 
254. p. nozīmē. Sacītam nerunā pretim Sen. CKD kopsedes 
spried. 36/27, jo tanī lietā Senats atzinis, ka atbildetajam 
sprieduma taisīšanas laikā nevarēja būt zinams, vai jaunais 
.ipstāklis faktiski eksistē. Konstatējot, ka prasltāja jau no 
paša sākuma ir zinājusi, ко Нес. V. var liecinat, apgabaltiesa 
varēja prasītājas arkārtējo apelaciju atstāt bez sekam. 

(Sen. CKD kopsēdes 1939. g. 25. janv. spr. Nr. 12.) 

303. 

Atbildētājas pilnvarnieks atrod, ka uz CPL 286. p. 4. dahi 
kasacijas iesniedzējs varētu atsaukties vienīgi^ tad, ja viņs 
baudītu mazturības tiesības. Pcc pareiza atbildetajas pilnvar-
nicka norādijuma šādas tiesības uz CPL 303. p. pamata^prav-
nicki bauda gan gadijumos, kad miertiesnesis uz viņu lugumu 
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tādas tiem atzinis, gan arī bez šāda atzinuma CPL 303. p. 2. 
d. paredzētos gadijumos. Šai lietā tomēr var būt rima vienlgi 
par CPL 303. p. 2. d. paredzēto gadijumu, jo prasītājam nav ar 
tiesas lēmumu piešķirtas mazturības tiesības, bet gan no at-
tiecīgu nodevu nomaksas tas atsvabināts tāpēc, ka cēlis pra-
sību par darba algu. Savā iebildumā tad arī atbildētājas 
pilnvarnieks iziet tieši по CPL 303. р. 2. d., pirmkārt, atrodot, 
ka pēc tās izpratnes būtu jāsecina, ka uz kasacijas sūdzībām 
t. s. legalās mazturības tiesības nav attiecinamas, jo attiecī-
bā uz kasacijas instanci un kasacijas sūdzību tās iesniedzējam 
neesot vairs prasītāja kvalifikacijas (303. p. 2. dalas ievada tei-
kums „ceļ prasību"). Otrkārt, atbildētājas pilnvarnieks at-
saucas uz to, ka konkretā gadijumā ar likumīgā spēkā stājušos 
tiesas spriedumu esot atzīts, ka līgumiskās attiecības, uz kuru 
pamata prasītājs cēlis darba algas prasību, nav bijušas darba 
līguma attiecības, līdz ar ко, it sevišķi kasacijas sūdzības 
iesniegšanas momentā, prasītājam neesot atzīstamas CPL 303. 
p. 2. d. 1. pk. paredzētās legalās mazturības tiesības. Atbil-
dētājas pilnvarnieka celtais iebildums ir nepamatots. No vie-
nas puses, prasītājs paliek prasītājs prāvā, kādā instancē arī 
lieta nebūtu nomvkusi, un kasacija pati par scvi ir tikai viens 
по parta aizstāvēšanās līdzekļiem (CPL 282. р.). Tāpēc nevar 
runāt, ka prasītājs darba algas prasības lietā kasacijas instan-
cē, kurā tas vienīgi turpina vest savu darba algas prasību, 
nebūtu vairs persona, kas cel, resp. cēlis darba algas praslbu. 
Šo tīri procesualo kvalifikaciju šāds prasītājs nezaudē vēl arī 
tad, ja otrā instancē praslbu atraida aiz tā iemesla, ka partu 
starpā nav pastāvējušas tādas materialtiesiskas attiecības, 
pamatojoties uz kurām prasītājs būtu bijis tiesīgs prasīt kādu 
darba algu, vēl jo vairāk, kur apgabaltiesas, kā otrās instances, 
spriedums ir gan galīgs tanī nozīmē, ka tūlīt stājas spēkā un 
ir izpildams (CPL 281. р.), bet tas nav galīgs negrozamības 
zinā, ja vien par to iesniegta likumā paredzētā laikā un kār-
tībā kasacijas sūdzība (sal. bij. Kr. Sen. CKD 1892. g. spr. 
Nr. 69). Bet по otras puses, ja likurns piešķir mazturības 
tiesības darba algas prasības cēlājam, kā tādam, tad aii ne-
var tikt atzīts, ka augstāk aprādītā veiclā tiesas spriedums, 
kurā nemaz netiek iztirzāts un tieši izšķirts jautājums par pra-
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Sītāja mazturības tiesībām, jau pats par sevi atņemtu prasī-
tājara CPL 303. p. 2. d. 1. pkt. paredzētās mazturības tiesības. 
Sadā gadiļjumā prasītājam tiktu nodarīta netaisnība, jo tam 
inazturības tiesības tik-tu attjemtas jati ar tiesas spriedumu, 
kas vispār var izrādīties par nepareizu un kā tāds no augsta-
kas instances tiktu atcelts. Tas runātu pretim mērķim, izejot 
но kiira likums darba algas lietās piešķīris mazturības tiesības 
prasītājam. Tcāpēc apgabaltiesa konkretā gadijuma, pieņemot 
ми tālāk virzot instanču kārtībā prašītāja kasacijas sudzlbu, 
nepieprasot no tā drošības naudii, nav pārkāpusi CPL 286. un 
303. p. 

(Sen. CKD kopsēdeā 1938. g. 20. oki. spr. Nī. 48 Reinfelcla pr. 1. pr. 
Valsts cukura monopola pārvakli.) 

359. 

Pēc CPL 359. p. prasības iūgumā jānorāda iietas apstākli, 
по kiiriem prasības ceļas, bet likums nenosaka, ka prasītajara 
biītu jadod arī savas prasības juridiskā kyaiifikacija. Minetais 
CPL 359. р., starp citu, gan nosaka, ka prasības lūgurnā ja-
noraida likumi, uz kuriem prasība dibitiāta, bet nekur nāv 
paredzētas šā likuma noteikuma nepildīšanas sckas. Tādel 
I)raslbas nekvalificēšana un likumii nenorādīšana prasības 
luguma, vai arī nepareiza prasības kvalificēšana un nepareiza 
norādīŠana uz likumiem, pati par sevi vien vēl nevar novest 
pie prasības atraidīšanas. Pareiza prasības kvalificēšana un 
|)areizu — konkretam gadijumam piemerojamu likumu noradī-
šana piekrīt tiesai', bet ne prāvniekam (Sen. CKD spr. 32/19; 
32/1772 u. c). Tāpēc, nākot pic slēdzicna, ka pec praslbas 
lūgumā norādītiem un viņas konstatētiem lietas apstākliem, 
prasība nav kvalificējama kā condictio (kā to domā prasītajs), 
bet kā zaudējumu prasība, kura kā tāda apmierinama, Tiesu 
palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzībā noradīto civilproce-
sualo principu ,,-ne eat judex ultra petita partium". Ka Tiesu 
palatas juridrskais kval'iiicējums būtu nepareizs, to atbildetajs 
savā kasacijas sūdzībā pat neapgalvo. 

(1939. g. 24. febmara spr. Nr. 223 Traka pr. .1. pr. Pāvilu.) 
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Apgabaltiesa konstatejusi, ka strīdus partu starpā ir par 
to, vai uz 1935. g> 16. septeinbrī pirkto uzvalka drēbi atbildē-
tājai dots rabats ls 131,80 apmērā vai ne. Apgabaltiesa atzi-
nusi, ka šai ziņā i z š к i r 0 š a nozīme ir jautājumain par lieci-
nieku ticamlbu mi atradusi, ka ticarmba piešķirama liec'mieka 
L. Iiccībaii (kas rabata došanu noliedzis), bct I. 1111 G. liecī-
bas ticaraību ncpelnot vispirms tādēl, ka G. ir atbildetājas vīrs, 
bet I. viņas algots darbinieks —.110 vii,ias atkariga persona. 
Preteji kasacijas sūdzības iesniedzējas aizrādijumam apgabal-
tiesa savu slēdzicnu par liecinieka G. liecības neticamību va-
reja motivēt ar to vien, ka viņš ir atbildētājas vīrs (Sen. CKD 
37 217 iin c) . Tomēr, motivējot savu slēdzienu par liecinieka 
1. liecības neticamību galvenā kārtā ar to, ka viņš ir 
atbikiētājas algots darbinicks 1111 110 viņas atkarīga persona, 
apgabaltiesa pielaidusi inkonsekvenci, nepiegriežot vērību tam 
apstāklim, kā ari licoinieks L. — kuram apgabaltiesa piešķī-
msi ticamlbu — ir no p r a s ī t ā j a s atkarīga persona, jo 
vitiš, pec viņa izteiciena, ir prasītājas iizocmurna pārdevējs. 
Ņemot vērā, ka saskaņā ar pašas apgabaltiesas konstatējumu, 
jautajumam par liecinicku liecībām šajā lietā ir izšķiroša 110-
zīmc, Senats atrod, ka apgabaltiesas pielaistai inkonsekven-
cei, apspriežot liecinieku L. un 1. liecību nozīmi, ir svarīga 
nozīme, kādēļ viņas spriedums atceļams šāda nepareiza mo-
tivējuma dēļ. 

(1939. g. 24. februara spr. Nr. ĪSI 'Veisa m. m. pr. 1. pr. Gervašs.) 

605. 

^ Norādot uz atbildētāja nolaidībām un nepareizībām viņam 
iizticeto atbildīga grāmatveža pienākumu izpildīšanā, prasītāja 
lugusi vajadzības gadijumā izdarīt ekspertizi, lai konstatētu, 
starp citu, kadus no saviem, kā pilsētas pašvaldības grāmat-
veža, picnākumiem atbildētājs nav izpildijis, resp. kcāda -no-
laidība šai ziī;ā ir viņa darbībā konstatējama un kādi caur 
to celušies pilsētai zaudējuini. Kas zīmējas uz prasītājas lūgto 
ckspcrtizi, tad to Tiesti palata atradusi par nevajadzīgu tāpēc, 
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к;, dienestā stāvošas personas pienākumi esot apskatatm vie-
tHgi pēc likuma, līguma vai kalpošanas līguma pamatpimci-
pieni un šai plāksnē, kur tiesai jādod juridiski atzmumi eks-
pcrtizes slēdzienam nevar būt vietas. Tomer sads luķtas 
fekspertkes atraidīšanas motivs atzīstams par nepaieizu. 
Proti pati Tiesii palata ir norādijusi, ka atbildētāja pienakums 
„• bijis „vest un turēt kārtībā prasītājas grāinatas pec vispa-
rejiera srāmatvedības principiem". Bet ar ekspertizi ir t ami 
■.ribēts'nodibināt, ka atbildētājs šo savu pieriākumu nav izpil-
dijis un nav rīkojies tā, kā atbildīgam grāmatvedim pienakas. 
Sai sakarībā Tiesu palata nemaz nav paskaidrojusi, kapec gan 
ar ekspertizi nebūtu noskaidrojama, kaut, piemeram, prasita-
|as apgalvojuma pareizība, ka Ls 1593,22, kas kases grania а 
icvcsti, kā izmaksāti elektrības nodaļai, savukart, pedtjas 
icnēmumos nekur grāmatās nav atzīmēti. Bus tacu Heki ru-
nāt, ka šāda rakstura grāmatveža nolaidība un pavirsiba iv. 
konstatējama tieši ekspertizes celā. Turklāt Tiesu palata. tacu 
„av uzrādijusi nevienu likuniu, kas uzskaitītu visus atbildiga 

ramatveža pienākumus. Arī šai Ш tieši aroda specialisti 
grafiia&eŽi vislabāki varēja pateikt to', kas atbildetajam, 13-
ejot но pareizas grāmatvedības principiem, bija, ka atbildigam 
pilsētas grāmatvedim, darams im galvenais, ко tas, ka tacls, 
spricžot pēc prasītājas grāmatām im citiem lietā esosiem_da-
tiein, nav dartjis un kādas īsti viņa bezdarbības рёс ir varejusi 
„otikt nmā esošā pvasītājas naudas sistematiska piesavinasa-
nās. 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 178 Dobeles pilsētas pašvaldibas pr. 1. pr. 
I . i c i . ) 

876. 

Atbildētājas rnir. Eiduša V. mantojuma masas aizgādnie-
Clbaš pilnvamieka kontrkasacijas sūdzība atstājama bez caur-
lūkošanas. S a s f e ar CPL 915, 876. p. pretējā puse, hdz ar 
paskaidrojumu uz apelaciju, un katrā ziņā ne vekik par sa 
paskaidrojuma iesniegšanai nolikto termiņu, var lugt, laigroza 
spriedumu nevien tajās dalās, uz kurām atticcas apelacija, bet 
arī citās sprieduma daļās. kas attiecas uz pārsūdzetaja tiesi-
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bam. Kā pareizi aizrāda prasītājs paskaidrojumā uz atbildē-
tajas kontrkasaciju, pec rainēto likumu izpratnes pretkasacijas 
sudzības iesniegšanai nepieciešami, lai galvenā kasacija būtu 
versta pret pretkasacijas iesniedzēja tiesībām (sk. Isačenko, 
CPL koment. 2. izd. IV sej. 390., 399. lp.). Konkrctā gadijumā 
pamatkasacija iesniegta par Tiesu palatas spriedumu tikai tajā 
daļa, kurā. nav uzlikti tiesāšanas izdevimii atbildētājai Petro-
lielai V. Sada kasacijas sūdzība, acīin redzot, neskar atbildē-
tajas, Eiduša V. inantojurna niasas, intereses un ticsības, jo 
vmai ar Tiesu palatas spriedumu uzlikti visi tiesāšanās izde-
vumi un viyas stāvoklis tādēl. nevar pasliktināties, ja izdevumi 
tiks uzlikti arl otrai atbiklētājai. Mir. Eiduša V. nmtitojuma 
masai tadcļ^ konkretri gadijurnā nebija tiesības iesniegt kontr-
kasacijas sūdzību. 

(1939. g. 27. janv. / 24. febr. spr. AY. 64 Vilcana pr. 1, px. Veikšins aii 
\ aivoda mant. raasu.) 

910. 

1933. gada 20. maijā publiskā izsole pārdeva Jēkaba Št. 
nekustamo īpašuinu. Šo izsoli apgabalticsai iesniegtā sūdzībā 
S t bija lūdzis atzīt par nederīgu un spēkā neesošu aiz tā 
iemesla, ka māju nosolītājs 13. izsoles dienā bija atrunājis no 
piedalīšanas izsolē kādu nopietnu pircēju. Ap^abaltiesa ar 
1933. gada 26. julija lēmimm atstājusi šo sūdzībti bez ievērī-
bas, bet Tiesu palata par šo lēmuinn iesniegto blakus sūdzību 
ar savii 1933. gada 23, oktobra lēmumu atstājusi bez caurlū-
košanas. Ar 1934. gada 12. dccembra adjudikacijas lēmumu 
apgabaltiesa apstiprinajusi izsolē pārdoto imobili B. īpašumā, 
bet Tiesu palata ar 1935. gada 11. febrnara lēmtnmi, kuru 
Jekaba Št. pilnvarnieks tagad lūdz atcelt jaunatklātā apstākļa 
deļ, atstajusi par apgabaltiesas adjudikacijas lēmumu iesniegto 
sudzību bez caurlūkošanas. Kamēr izsoles lieta tikusi kārtota 
likuma paredzēta kārtībā, Št., kā tas redzams no viņa Sena-
tam iesnicgtā lūguma, bija ierosinājis pie miertiesneša apsū-
dzību pret nosolitāju В., apvainojot viņu, ka viņš ar norunā-
šanu piedabujis G. un A. S. nepiedalīties 1933. gada 20. maija 
izsole. Miertiesnesis atzinis apsūdzību par pierādītu un uzlicis 
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„ttlecīgu sodu. Apgabaltiesa ar 1935. gada 25. novcmbra 
,1i,,,п. miertiesneša spriedumu apstiprmajusi, bet beuats ar 

.ula 28. marta spriedumu atraidijis B. kasacijas sudzibu. 
,,,„ St.f pamatojoties uz krimmaltiesas spnedumu, bija 

| l/is Senatam lūgumu atcelt Ticsu palatas 1933 . gada 
Oktobra lemumu jaimatklātā apstālda dcl,. Senats lu-

n m , i , ievcrojis un atcēlis Tiesu palatas 1933, gada dd. 
ktubm lcmumu. Ticsu palata, izklausot по jaima ъх. 

, „ npgbaltiesas 1933. gada 26. julija lēmumu lesmegto 
ld ilm, 1937. gada 10. novembrī nolēmusi apgabaltie-

I, шиши atcelt un atzīt izsoli par spēkā neesosu. Ar ta-
iilHo Senatam iesniegto lūgumu Št. pilnvarnieks, atsaucoties 

1'lcsu palatas 1937. gada 10. novembra lēmumu un fcvabr 
Ы „ | lo kā jaunu apstākli CPL 908. panta izpratne, ludzis 

, II Ticsu palatas 1935. gada 11. februara lemumu ar kuru 
hljn atstāta bez curlūkošanas vii.m sūdzība par apgabaltiesas 
„luulikacijas lēmurau. S t pilnvarnieka lūgums nepelna ieve-
ribn 

h „ostātos uz S t pilnvarnieka viedokli im atzītu, ka jauno 
Hpslakli atklājis Tiesu palatas 1937. gada 10. noyembra e-
Hiiinis. ar kuru izsole atzīta par spēkā neesošu, tad tomer lu-

U„1S atzlstams par iesniegtu pēc CPL 910. panta paredzeta 
| ,„a. Pretēji S t pilnvarnieka dofflām, tādā gadijuma er-

š lūguma iesniegšanai bija skaitams nevis no dienas kad 
II, |s izgatavots motivēts lēmums, bet gan no dienas, kad sis 
|, „„„us stājies likumīgā spēkā. Šis kā otrās instances le-

„,.s stājics likumīgā spēkā nevis 1938, gada 10. tebruan, 
к и to nepareizi dotnā lūguma iesniedzējs, acim redzot, pieue-
,„ui ka 3ajā datumā izbeidzics termiuš kasacijas sudzibas 
|, ,,,'icgšanai, bet gan tūllt ar lēmuma pasludinasanu (Sen. 
I H) 'kops. 38/3). То, ka 1937. gada 10. novembra lemums 
i ,,,. i.at dienā, nav ticis pasludināts, nedz ari to, ka bt. uz 
palatas sēdi pavēste nav tikusi izsniegta, lūguma icsniedzejs 
,„ ipgalvo. Bet ja Tiesu palatas 1937. g. 10. novembra lemums 
,,,,,, pat dienā ticis pasludināts, tad tas tajā pat dienā an stajies 
[Ikumīgā spēkā un CPL 910. pantā paredzētais termiņs luguma 
losniegšanai bija skaitams no 1937. gada 10. novembra. St. 
pllnvarnieks iūgumn par Tiesu palatas lēmuma lautiu caurlu-
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košanu iesniedzis Tiesu palatai tikai 1938. gada 31. martā, t. i. 
pēc CPL 910. pantā paredzētā termiņa, kas sajā gadijumā, 
ievērojot Pārejas laika noteikumu (Lkr. 37/202). 3. pantn un 
Likuraa par Civillikuma spēkā stā'šanos laiku un pārejas laiku 
noteikumu 50. pantu, izbeidzies 1938. gada 1. martā. 

(Sen. CKD kopsēdes 1939. g. 25. janv. / 22. febr. spr. Nr. 9 Štāla 1.) 

1059. 

' Caurlūkojusi Senata Civilā kasacijas departamenta kop-
sēdes 1938. g. 11. apriļa ziņojumu iNr. 573. jautājuma izškir-
šanai: ar kādu procesualu līdzekli jāatjaimo vekseļturētāja ju-
ridiskais stāvoklis, kad viņam picderošais vekselis ar izpildu 
uzrakstu gājis zudumā, Senata apvienotā sapulce, izklausijusi 
virsprokurora atzinumu, atrod: 

Lieta, kurā augšminētais jautājums pacēlies, ir tikusi iero-
sinata, izspriesta Tiesu palatā un iesniegta Senata apvienotai 
sapulcei Šī jautājuina izšķiršanai vēl tad, kad bija spēkā agrā-
kais Vekseļa likums (1932. g. izd.). levērojot saclto un to, 
ka katrā prasība partu juridiskās atticcīhas apspriežamas pēc 
prasības celšanas brīža, minētais jautājums ir apskatams un 
izšķirams, izejot no tā stāvokla, kads bija pirms jaiuiā Veks. 
lik. (1938. g. red.) izdošanas. 

Vispār likimiā nav atrodama tieša atbilde uz jautājumu, 
ar kādu procesualu līdzekli jāatjauno vekselturētāja juridiskāis 
stāvoklis, ja vekselis ar izpildu uzrakstu ir gājis tam zudumā. 
CPL 1059. p. gan runā par nozaudētā i z p i 1 d u г а к s t а 
atvietošanu ar tā norakstu, bet piespiedu izpildīšanas kārtībā 
pēc . aktiem īpašu izpildu rakstu neizdod. Savukārt, par 
a k t a a r i1 z p i 1 d u uzrakstu atvietošanu CPL 1059. p. 
neyiena vārda nemii!.- Varētu doniāt, ka šo pantu varētu pie-
mērot pēc analoģijas arī vekseļiem ar izpildu uzrakstu, ja būtu 
iespejams konstatēt, ka tie, tāpat kā izpildu raksts, kalpo tikai 
p i e d z ī š a n a s mērķiem. Tā tas tomēr nav, jo ir liela at-
škirība starp tiem strīdiem, kas var pacelties, no vienas puses, 
pēc izpildu raksta, bet no otras puses, pēc vekseļa ar izpildu 
uzrakstu izdošanas. Kamēr izpildu raksts pēc piedzīšanas pa-
beigšanas zaudē savii nozīmi, proti, ar tiesu izpildītāja uz-
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i iii par sprieduma izpildīšanu tiek iesniegts atpakal tiesai, 
iii izdevusi, un paliek līdz ar piedziņas lietu tiesas aktl 

l'l KHXK р.), tikmēr vekselis ar izpildu uzrakstu pec pie-
,ias suinas samaksāšaiias atgriežas pie samaksātāja (CPL 
p;. 3; pkt.), lai. tanī gadijnmā,. ja pēdējam ir kāda regresa 
iba, tas kalpotu tālāk по jauna par prasijuma dokumentu 

ни l.n giitu jaunus izpildu uzrakstus tiesas ceļā'. šī pedeja at-
IMIHI.;I kļūst saprotama, ja nemam vērā Veks. likumā uz-

urlo vckseļa, kā ordera, prezentacijas un izpirkuma papira 
i.i.M. saskaņā ar kuru vekselturētāja tiesības rodas по paša 
, |. ipira, neatkarīgi по viņa priekšgājēja tiesībām (sk. prof. 

r;i „Tirdzniecības tiesību pārskatu", § 151.), un veksel-
bildigai personai jāmaksā tikai pret pašu vekseli (1902. g. 

lik. 46. р.). Šī vekseļa daba atspoguļojas arī notei-
I iiinos par piespiedu izpildīšanu pēc aktiem. Proti, vekselis 
Mi pēe tath, kad nz tā taislts izpildu uzraksts, paliek vel tāpat 
iimicstcts vekselis, jo žiranti, galvinieki vai starpnieki, kas 

ieli ir samaksājuši pēc izpildu uzraksta, ceļ regresa pra-
IJumu piespiedu izpildīšanas kārtībā taisni pēc p r o t e s t e -

l i v iii v e к s e ļ i e m, kā to nosaka CPL 229. p. 6. punkts, 
,и ..nicoties uz attiecīgiem Veks. lik. pantiem. Tāpat arī vek-
elis ar izpildu uzrakstu ir samaksājams tikai pret oriģinal-

Vckselii resp. parā'dniekarn nav pienākums maksājumu izdarīt, 
К aņemot pašu vekseli, jo citādi žiranti, galvinieki un starp-

nirki nevarētu nemaz realizēt regresa prasijumus saskana ar 
M'l, 229. p. 6. pkt. Viss augstāk norādītais liecina par to, ka 
\ rksclis ar izpildu uzrakstu nav tikai p i e d z ī š a n a s do-
kiniiLMits, bet arī patstāvlgs prasijuma dokuments vekseļsais-
IIIKI dalību ņeniošām personām, resp. dokuments, kas nes sevī 
n.ikosas prasības. Pie tam atzīstams, ka šādā vekselī (t. i. ar 
l'zpildu nzrakstii) ir pārsvarā tieši vekselsaistības momenti, bet 
konkretais izpildu uzraksts, ja varetu tā izteiktics,^ ir tikai 
Htsevišķa epizode to prasijumu un izpildijumu virkne,^kas iz-
nrl по šī vekselsaistības dokumenta. Ja šādu nozaudētu vek-

Isnistības dokumentu atvietotu pēc CPL 1059. p. ar norak-
iii, lai izpildītu bijušo uz tā konkreto izpildu uzrakstu, tad 
11 būtu jāatzīst, ka žiranti, galvinieki un starpniek^ savus 

icgresa prasijumus vai ņu prasības kārtlbīv vai piespiedu iz-
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pildīšanas kārtībā realizē nevis pēc o r i ģ i n a l v e k s e l a , 
bet pec tā n о г а к s t a, un ka attiecīgie atbildētāji arī saviis 
iebildumus (piem., par paraksta viltojumu) var celt, izejoļ 
nevis no oriģinalvekseļa, bet vienīgi no tā noraksta. Ci-
tiem vardiem, vekseļsaistība varētu būt iemiesota netikvicn 
oriģ-inalvekselī, bet arī tā norakstā. Bet šāds viedoklis pra-
sītu nc tikai CPL 1059. p. paplašinātu uztveri, bet arī СИ 
26. p. 3. pfct, 229. p. 6. pkt. un attiecīgu Veks. lik. pantu pil 
nīgi. citadu izpratni. Šai sakarībā vēl jānorāda, ka prasība$ 
lieta izpildu raksts tiek izdots pēc tam, kad lieta izklausīta ai 
pretcjas puses aicinašanu uz tiesas sēdi, citiera vā'rdiem, kail 
pretpusei dota iespēja celt visus varbūtējus strīdus un iebil-
dumus pret prasijumu, kad arī parasti šie iebildumi un strīdi 
ir celti no pretpuses un no tiesas apsvērti, un kad tiesas sprie-
dmiis jau stājies spēka. Tādā kārtā, pēc izpildu raksta izdo-
šanas, izklausot tā pazaudešanas gadijumā CPL 1059. p. kār-
tība nozaudētāja lūguniu par izpildu raksta noraksta izdo-
šanu, ir iedomājami vienīgi uz tāldiem apstākļiem parnatoli 
paradnieka strīdi un iebrldumi, kas iestājušies p ē с spric-
duma taisīšanas'(piem., iebildums par izpildu raksta noilgumu; 
Kr. Sen. CKD 95/93). Bez tam izpildu rakstā но sprieduma 
tiek ierakstīta vienīgi tā rezoiutivā daja, bet pats spriedums 
līdz ar visiem dokumenticm-aktiem, ja uz tādiem tas tiek 
dibmāts, paliek lictā. Turprctim, piespiedu izpildīsanas kār-
tība taisītais spriedums, nedz akts, uz kura tas tiek dibināts 
un arī uzrakstīts, lietā nepaliek, bet gan tiek izsniegts prasi-
tajam, atstājot lietā vienīgi sprieduraa norakstu (pēc agr. 
krievu kancelejas prakses t. s. „otpusk'u") līdz ar protesta 
aktu, kurā atzīmēts vekseļa teksts. Un tā kāi spriedums, resp. 
izpildu uzraksts šajā kārtībā tiek taisīts bez pretpuses aici-
našanas, tad arī visi varbūtējie strīdi un iebildumi no veksel-
atbildīgo personu puses s t ā v v ē l t i k a i p r i e k s ā . 
Ja nu domātu, ka arī šādu personu strīdus pret oriģinalvek-
seH varētu izšķirt pie noraksta izdošanas CPL 1059. p. pare-
dzeta kartībā, tad vekselprasijumu apstrīdēšana nonāktu koli-
zijā ar CPL 239. p. Proti, CPL 1059. p. tad faktiski atvietolti 
CPL 239. p„ bet šis pants paredz parādnieka strīdu un iebil-
dumu celšanai p r a s ī b a s к ā r t ī b u, pie tam ar attiecīga 
termiņa ievērošanu. Līdzīgi tam, ka vekseļa nozaudēšanas 
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uā vekselsaistība nav restaurējama ardokt 
,i!n, ari vekseļa ar izpildu uzrakstu nozaudešaiias 

udetājs ir zaudējis iespēju uzturēt spēkā vekseļ 
| tiidu. No vekseļsaistību attiecībām tam jaatkapjas uz ci-

isiskām attiecībām. izejot no šī viedokļa un ņemot verā 
I.I, augstāk norādīto starpību starp izpilda rakstu un vekseli 

i/pildu uzrakstu, kā arī starpības starp tiein iebildumiem 
,, Lrīdiem, kas var tikt izvirzīti no parādnieka pēc īzpildu 

l;i izdošanas un pēc veksela ar izpildu uzrakstu izdoša-
,i ишак pie slēdziena, ka veksela ar uzrakstu nozaude-

jadijumā nevar tikt izdots CPL 1059. p. kartībā to at-
|i lojošs noraksts. Par procesualu līdzekli vekseļa ar īzpildu 

U I ikstu nozaudētāja juridiskā stāvokļa atjaunošanai ir atzis-
, parastais ticsību aizsargāšanas līdzeklis - - prasība, kas 

.iniii likt pamatota uz nozaudētāja un vekseļatbildīgas per-
и i kauzalām attiecībām, vai uz pēdejās nepamatotu iedzī-

inos tanīs gadijumos, kur kauzalās attiecības mineto per-
n starpā nepastāv. Šāda prasība būtu CPL 1. p. pare-

i i, kondemnacijas prasība (actio cum condemnatione, Voll-
ln-'i ktingsklage). Šādas praslbas petitums par attiecigas su-

picspriešanu būtu papildinams ar noteikumu, kas atbrī-
Dtu ntbi'ldētāju по maksājuma pēc izpildu nzraksta uz nozau-

ln vcksela. Tas varētu būt, piemēram, sekojošs: piedzit 
. iUbildētāja X. prasītāia Y. labā Ls 1000 - ar б«/о по 

i , . 0 . janvara, kā arī visus tiesašanas izdevumus, at-
ka atbildētājam X. nav jāraaksā pēc Rīgas 6. iec. mier-

ncSii 1937. g. 6. janvara izpildu uzraksta uz vekseļa par 
К и II», ar termiņu 1936. g. 6. decembrī._ Šādas prasības 
mias gadijumā par res judicata nevaretu but runa, jo 

i , i . , prasības priekšmets ir petituma saturs (Sen. CKD spr. 
i I), tad по augstāk aprādītā veidā petituma redzams, ka, 

пи- и iiciuot, nevarētu būt runa par to pašu prasības priekš-
Mli in, kas bija vekseļturētāja prasijumā piespiedu izpildīšanas 

irliba. Bet, galvenais, nebūtu ari tas pats prasības pamats, 
li m'mctam vekseļturētāja prasijumam. Vispar, par pra-

||,ns pamatu ir atzīstamas tās partu juridiskās attļecības, no 
.raslba izcēlusies (Sen. CKD 28/425), vai, kā to, šķiet, 

l„l plašāk defmējis Kr. Sen. CKD savos pēdējos spriedu-
I 1/124 un 14/58 — tie apstākli, no ktvriem prasība izriet 
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(arī Nolkens, CPL kom. 1916.—17. g. izd., lp. 5). Izejot ni 
sacīta, vekseļturētāja prasijumani piespiedu izpildīšanas k;n 
tībā par prasības pamatu atzīstama a b s t r a k t a veks.el 
saistība, kas izriet no paša vekseļa, kā ordcra, prezentaci.ia-. 
un izpirkuma papira, jo kā šāds papir.s p a t s v e к s e I i s 
satur sev! izpildijumu — maksājuma solijumu. Turpretim kau 
zalās prasības celšanas gādijumā prasības pamats būtu taj 
.partu kauzalās, materialtiesiskris attiecības, kuru r e z u 11 а I 
tiķai ir bijis izdots nozaudētais vekselis. Beidzot, aiiRstāk rid 
rcādītās iedzīvošaņās prasības gadijumā par prasības panialn 
būtu atzīstami vekseļa piespriešanas un nozaudēšanas fakli 
(apstākļi), pateicoties kuriem atbildētājs ir faktiski atbrīvo.iics 
no tāda maksājuma, kas no viņa jau bijis piespriests, ied/i 
vojoties tādā kārtā uz tās personas rēķina, kurai par labu šis 
•maksājums ir bijis piespriests. 

Teikto vērā ņemot, Senata apvienotā sapulce nolem.i: 
atzīt, ka vekseļturētāja jurkliskais stāvoklis, kad viņam pic-
derošais vekselis ar izpildu uzrakstu gājis zudumā, nav al-
jaunojams pēc CPL 1059. р., bet tas ir atjaunojams prasības 
kārtībā. 

(Sen. apvien. sap. 1939. ģ, 7. nmrta spr. Nr. 1.) 

12891. 

Marija Ž., kuras labā uz „Kalna-V." mājām ir nostipri-
natas Jāņa Andreja d. Ž. 1923. g. 2. marta testamentā pare-
dzētās tai uztura tiesības, ir apgabaltiesai iesniegtā sūdzība 
lugusi atcelt šo māju 1938. g. 12. marta izsoli, atsaueotics, 
starp citu, uz to, ka tiesu izpildītājs viņai, kā kreditorei, ne-
esot piesūtijis paziņojumu par izsoles dienu. Apgabaltiesa ar 
savu 1938. g. 3./10. maija lēmumu ir Marijas Ž. sūdzlbu at-
stājusi bez ievērības im tanī pat dienā adjudicējusi minētas 
mājas pircējas Martas R. labā. Par minētiem apgabaltiesas 
Iēmura.iem icsniegto Marijas Ž. blakus sūdzību Tiesu palata 
ir atstājusi bez ievērības (tāpat kā viņas dcla, parādnieka, Jāņa 
Jāņa d. 2. blakus sūdzību). Tiesu palata, no vicnas puses, ir 
konstātējusi, ka ио zemes grāmatu akta, resp. izraksta, uz kuru 
atsaukusies blalos' sūdzētāja Marija Ž., n a v r e d z a m а 
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i s d z ī v e s v i e t a. No otras puses, Tiesu palata at-
, .,. ka saskaņā ar CPL 12891. p. izpratni, kas uzliek tiesu 
lihijain pienākumu paziņot izsoles dienu tikai tiem kre-

jorlcin, „kuru dzīves vietas viņam zinamas", viņam tomer 
| | piniakums pašam. ievākt zifias par kreditoru dzīves vie-

iii и и līdz ar to meklēt viņam iesniegtos dokumentos, vai. 
НО licui netieši1 nevarētu nākt pie slēdziena par kreditora var-
bllU'jo dzives vietu. 

lesjiiegfa Senatam kasacijas sūdzībā Marija Ž. neapstrid 
llij iniiictā Tiesu palatas konstatējuma pareizību, resp. neap-

t,), ka no miiiētā zemes grāmatu izraksta nav tieši ге
нии vii.ias dzlves vieta, nerunājot nemaz par to, ka šis 

i niistatcjums ir atbilstošs minētā zemes gramatu izraksta fik-
n.-iii datiem. Kasacijas sūdzības iesniedzeja tikai apstrid 

и, ,i;,k norādīto CPL 12S9\ p. iztulkojumu un, izejot no šai 
ikurībā pievestiem viiias apsverumiem un atsaucoties uz 

|i jiiegto zemes grāmatu izrakstu, secina, ka tiesu izpildita^-
Imii konkretā gadijumā esot bijusi zinama viņas dzīves vieta. 

ijos savos apsvērumos kasacijas sudzības iesniedzeja, vis-
rilis, nepareizi pārrnet Tiesu palatai. to,_ko t$ nemaz sava 

l.inii.iia nav atradusi, un proti, ka pec pedejas ieskata tiesu 
IHldltājam kreditora dzīves vieta varot but zinama tikai tam 
uiijimia, ja pats kreditors ir paziņojis viņam satU dzīves 
i. т . Tomēr kaut ко tādu Tiesu palata sava lemumā nav 
Ikusi. Tāpat, pretēji kasacijas sūdzībā norādītam, Tiesii pa-

l.il.i iicmaz neranā par tiesu izpildītaja piena'kumu „zinat" kre-
• liiMia dzīves vietu, bet gan par tiesu tepildītaja pienakumu 
mcklēt viņam iesniegtos dokumentos netiešu noradijumu par 
krcditora dzīves vietu. Šajā sakarībā Tiesu palata, preteji 
i ii acijas sūdzības iesniedzējas viedoklim, pilnīgi pareizi at-

lusi, ka pcc CPL 12891. p. izpratnes tiesu izpildītajam nav 
iH.niikums raudzīties, vai no viņam iesniegtiem piedziņas lie-
i.i , dokumentiem nevar netieši nākt pie sledziena par kredi-
h.i.i varbūtējo dzīves vietu, resp. tāda kreditora dzīves vietu, 
i n,i tiesu izpildītcājam iesniegtos rakstos vai dokumentos tieši 
п.,v uzrādīta. Bet ciktāl kasacijas sūdzības iesniedzeja, izejot 
lio saviem apcerējumiem par CPL 12891. p. izpratni un atsau-

Dtius uz lietā esošo zemes grāmatu izrakstu, preteji Tiesu 
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palatai, secina, ka tiesu izpildītājam ir konkretā gadijumīV bl 
jusi zinama viņas dzīves vieta, tiktāl viflas kasacijas sūdzība 
nevar tikt vērā ņemta jau tāpēc vien, ka minētais secinājumi 
attiecas uz lietas būtību, kādā plāksnē Tiesu palatas lēmuma 
pareizība kasacijas kārtībā nemaz nav pārbaudama (Tiesu 
iek. 5. р.). 

(1939. g. 24. fcbruara spr. Nr. 225 Žīda nek. īpaš. pārdoš. 1.) 

1353. 

Tiesu palata sava sprieduma motivos gan nepareizi 110-
sauc apgabaltiesas lēmumu naudas sadales lietā par apsardzi-
bas kārtībā taisltu lēmumu, bet tam nav izšķirošas nozīmea 
konkretā lietā. Istenlbā tiesas lēmumiem, kas taisīti CI'I. 
1353.—1366. p. pareidzētā' kārtībā, ir blakus 1 ē m u m u no-
zīme, bct tic neatņem ieinteresētām personām tiesību ccll 
strīdu prasības kārtībā, un, neapturot naudas sadales lictas 
gaitu, atpraslt to, kas viaām nepareizi atņemts pēc naudaa 
sadales. Šādu viedokli ir izteicis arī Kr. Senats savā CKI) 
spr. 95/75). 

(1939. g. 24. februara spr. Nr. 167 Vācu centralās sabiedrības kase.s 
pr. 1. pr. Latvijas banku.) 
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Noteikumi par firmu. 

(Lkr. 33/236.) 

Paitlis D. iesniedzis kasacijas sūdzību par Jelgavas ap-
ibnlticsas 1938. g. 3. junija lēnuimu, ar kuru atstāta bez 
VOrības viņa pārsūdzība par tirdzniecības reģistra tiesneša 
и Jelgavas apgabalticsas 1938. g. 7. apriļa lēmimiu, ar kuru 
> uzdots 7 dienu laikā izlabot reģistracijai pieteikto firmu 
I 11. stud. elektr. P. D." uz „Pauls D.". Kasacijas sūdzībā 

P norāda, ka neesot pamata atraidīt lūgumu par firmas re-
[etraciju i z v ē 1 ē t ā f i r m a s n о s a u к u m a d ē ļ un 

I i nc likumā, nedz instrukcijā neesot noteikumu, kas aizliegtu 
lli tol firnias apzīinējumā f i r m a s ī p a š n i e к а p ā r -
i J о š a s t ā v о к I a a p z ī m E j u in tt, Kasacijas sūdzība 
tli |)elna ievērību. Apgabaltiesa, pievienojoties Tirdzniecības 

istra tiesneša lēmuma motiviem, savu lēmumu ir dibinā1-
llisi iiz „Noteikumu par firmu" (Lkr. 33/236) 4. pantu, kas no-
lilka, ka tirgotājam, kas ved savu uzņēmumu bez biedricm vai 
tlkai ar klusiem biedriem, jālieto kā firma savs vārds im uz-
\.ii4ls; pievienot tiem iiorādijumu uz sabiedrības attiecībām 
V a i к a u t ко с i t u, к a s v а г ē t u r a d ī t m а 1 d ī -
■ .i s d о m a s par uzi.iēmuma vai īpašnieka apstākiem, a i z -
I i e g t s. Tā paša likunia 7. pants nosaka, ka atīauti kā fir-
inas n e a t d a l a m ā s a s t ā v d a ļ a tikai tādi papildinā-
iiiini. kas noder tirgotāja u z ņ с m u m a atšķirībai no citiem 
ii/.i.icmumiem. D. apgabaltiesā ir paskaidrojis, ka viņa firmas 
papildinājums „L. U. stud. elektr." ir domāts sabiedrības lie-
lālkas uzticības iegūšanai un pircēju pievilkšanai viņa firmai, 
atzīstot lldz ar to, ka šis papildinājums nav domāts viņa uz-
iiriiuima atšķirībai no citietn uzņēmumiem. Tādā kārtā fir-
inas nosaukuma papildinājums „L. U. stud. elektr." nozīmē 
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vienīgi paša īpašnieka p e r s o n a s pārejošo stāvokli (sln 
dents), bet šādam stāvoklim mainoties, t. i. kad D. vairs ne 
būtu students, aprādīto firrnas papildinājumu nevarē.tu atme | 
vai grozīt, jo firrnas, kā arī tās neatdalamās s a s t ā v d a ļ a j 
papildinājuma grozlšana ir pielaižama tikai 10. pantā' aprādl 
tos gadijumos. Tādā kārtā D., ja viņš vairs nebūtu studenls, 
tomēr varētu lietot agrāko firmas nosaukumu ar papildiiiii-
jumu „L. U. stiid. elektr.", kāds firmas apzīmējums tonnT 
nonāktu pretrunā ar īstenības principu. Šādā gadijumā tirdz 
niecības reģistra tiesnesis nevarētu piemērot arī 15. pantu, j(» 
sūdzētājs taču lietotu reģistrēto firmu. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 14. dec. spr. Nr. 49 Dubrova 1.) 
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6. septembra noteikumi par likvidējamo bij. Krievijas 
iljn banku un to nodaļu kreditoru prasību nokārtošanu 

(Lkr. 148). 
к ii;ila apvienotai sapulcei šai lieta ir jāizšķir jautājuins, 

lni. Krievijas akciju bankas nodalas likvidacijas gadijumā 
i ■ . (.. septembra noteikumu 4. p. (Lkr. 27/148) atfauj pēc 

i ItlacijaS noslēgšanas pārpalikušās sumas 10 gadu laikā iz-
.ii akcionariem. Sakarā ar šo jautājumu. pirmā kārtā 

ll .is ни ir izšķrrams jautājums, par kādām īsti bij. Krie-
liis .ikciju banku nodalām minētie noteikumi runā. Proti, 

I.IIIIN iet runa par tādu bariku nodaļu lrkvidaciju, kuru 
lltnilus arī atradušās tag. Latvijas teritorijā, vai par tādām 
iil.n nodaļām, kuru centrales šajā teritorijā nekad nav at-
«lir..is. Šis jaiitājums paceļas jau tāpēc vien, ka no teore-
l .i viedokļa grūti iedGmājama vienīgi kādas akciju bankas 

l . i ļ a s likvidacija Latvijā, kuras juridiskais un sainmie-
i s centrs nekad šeit nav atradies, bet gan kādā citā valstī. 
sakarībā jāapstājas pie tiem Latvijas likumdošanas ak-

i. kas vispār attiecas uz bij. Krievijas akciju sabiedrībām, 
111 мнит vērā, ka, izdodot šos likumus, likumdevējam bija 

iins, ka šīs sabiedrības, ciktāl tās atradās un darbojās ta-
nb.i.i Krievijas teritorijcā, ir jau faktiski likvidētas naciona-

i и Ijas celā. Jau pirniais no minētiern likumiem, proti, Li-
l миг. par akciju biedrībām un paju sabiedrībārn (Lkr. 21/83, 

I l 'I ни 25/75) pēc tā 1. uii 2. p.p. kopējas izpratnes attiecas 
iii и/ tadārn akciju un paju sabiedrībāni, kurām sēdekji pirms 

i ii.i alradušies Latvijā (kas izriet no šī likuraa 2. р.), gan arī 
ladam min. sabiedrlbām, kuru scdekļi a t r a d u š i e s 

i i i i- v i j ā, bet kuru uziiēmumi vai n о d а 1 a s a t г о d a s 
l i t v i j ā (kas izriet no min. likuma 1. р.). Vēl skaidrāki 

75), kas runā par to, kādā kārtā likvidējamas pirms 19Г8. g. 
i.r, redzams no šī likuma 101. un sek. p. p. (Lkr. 24/124 im 
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18. novembra Latvijas teritorijā darbojušās bijušās Krievi.i 
akcij'u un paju sabiedrības uii to nodaļas, vai arī minēto sfl 
biedrību Latvija esošā manta, ja tās līdz šī likuma spēkā пак 
šanal nav Latvijas likumos paredzētā kārtībā pārvēlējušas sa 
vus pārvaldcs organus uh nav atjaunojušas savu darbību ;n 
finansu ministra piekrišanu. No tā, ka šis pants runā nc tikal 
par sabiedrību, bet arī par t о по d a ļu L a t v i j ā(, яап 
arī par to niantu Latvijā likvidaciju, jau vien izriet, ka :m 
tanī (tcāpat kā 1. un 2. p.p.) iet nma ne tikai par tādu sabiedrībU 
likvidaciju, kurāni sēdekli pirms kara sākuma jau atradušiej 
Latvijā, bet a r ī p a r t ā d u s a b i e d r ī b u 1 i к v i d n 
с i j u, к u r u s ē d ē к I i 1 ī d z к a r a s ā к u m a m b i 
j n š i К r i e v i j ā u n v i e n ī g i t о и о d a ļ a s (v ;i i 
p a t u z ņ ē m u m i) d a r b о j u š ā s u n 1 ī d z a r I < > 
a t r a d u š ā s L a t v i j ā . Tālāk, rtmā esošā likuina HV'. p 
nosaka, ka tām no minētārn sabiedrībām, kas likuma 101. 
kā'rtībā un laikā nav a) ne izvēlējušas savus pārvaldes or 
ganus, b) ne atjaunojušas darbību uii c) ne izvēlējušas lik 
vidacijas komisiju, pēdējo ieceļ finansu ministrs, kas darbo.i;i 
saskaņā ar Ministru kabineta šitn nolūkam izdotu instrukci.iii 
(Lkr. 24/124 un 27151). Bet savukārt minētās instrukcijaa 
17. p. (1927. g. redakc), resp. tā otrā dala nosaka, ka, ja tanl 
paredzētā kārtībā tiek likvidčta visa akciju vai paju sabicil-
rība, tad ieņemtās no likvidacijas sumas atlikums pēc panta 
1. dalā paredzēto pretenziju uii sumu segšanas sadalams и 
akcijām vai pajām, bet ja 1 i к v i d ē t i к a i к ā d u а к 
с i j u v a i p a j u s a b i e d r ī b a s n о d a ļ u, t a d rn i n. 
a 11 i к u m s d с р о n ē j a m s L a t v i j a s b a n к ā v а 1 s t s 
s a i tn ti i e с ī b a s d e p -1 a d e p о z i t ā Nr. 206 (1927. g, 
Lkr. Nr. 151). Tā tad arī šīs instrukcijas pants paredz gan 
visas sabicdrības, gafl v i e n ī g i t ā s n o d a ļ a s l ik 
v i d а с i j u, pie kain saskanā ar iepriekš pievesto 1921. g. 
likuma (par akciju biedrībām un paju sabiedrībām) pantu iz-
pratnes zein tanī paredzēto sabiedrību nodal/л Latvijā likvida-
cijas tieši saprotama tcādu sabiedrību nodaļu likvidacija, kuru 
sēdekļi Latvijā nemaz nav atradušies, bet šeit tikai atradušā! 
uii darbojušās to nodaļas. Šim rnstrukcijas pantam satur;i 
zinā pilnīgi atbilst 1927. g. 6. septembra noteikimiu (Lkr. Nr. 
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Šis likums speciali attiecas uz l ikvidējaito Ш.**.^ 
(sk.4j]№0 i* ; IJas akciju b a n к a m, vai t о n o d a ļ a m 

israkstu un pirmo. pantu), tuvāki nosakot to kreditoru 
lllbu nokārtošanu, pie kam ŠĪ likuma 4. pantā paredzeta 

p a t i r ī c ī b a s a t š ķ i r ī b a , ka minētas īnstrukci-
[| i /. pantā, ar likvidacijā ieņemtās sumas atlikumu, atka-
llhi, но tā, vai likvidē visu banku, vai „kādu bij. Kneyijas 
,i i ,i„ batikas nodalu". Ievērojot sacīto, jau vien butu janak 

iludziena, ka ari zem minētā likuma 4. p. paredzetas ka-
bij. Krievijas akciju bankas nodalas likvi'dacijas ir t i e s i 

, , ., , , r o t t ā d a s b a n k a s n o d a ļ a s ( L a t v i j a ) 
v i d a c i j a , k u r a s s e d e k l i s a t r a d i e s K r i e -

II.,. Pretējā gadijumā, f i. ja tās sedeklis butu atradies 
Ulvijii, tacu b u t u n o t i k u s i p a š a s š ī s a k c i j u 

n k a s l i k v i d a c i j a . Šāda pievesto likumdošanas aktu 
iu.ilnc kļūst saprotama, ja ņemam vērā jau augstak pie-
, I,I apstākli, ka likumdevējam, izdodot iztirzātos likumus 

lnstrukcijas, bija zinams, ka bij. Krievijas akciju bankas 
и,, sabiedrības ir Krievijā jau faktiski- likvidētas nacionaliza-
, ,,., , ceļā, kas, tieši zīmējoties uz bij. Krievu _ārējās tirdzme-
i ihas banku, ir lietā konstatēts ar Latvijas sutniecības 1930. 

11. inarta apliecību Nr. 182. Protams, šāda mineto akciju 
«hledrību nacionalizacija skāra tās vienīgi tiktāl, ciktāl tas 
Itrodas tagadējās Krievijas teritorijā, bet ciktāl tās ar savam 
■ , и 11;i lēm vai arī tikai nodalām palika L a t v i j a, n e t i к а 

e m a z n e v a r ē j a t i k t no K r i e v i j a s v a l s t s 
и u i o n a l i z a c i j a s c e l ā l i k v i d ē t i . Tāpēc arī 1921. 

I Ikuma par akciju biedrībām un paju sabiedribam 10. p. 
^āredzēja, ka akciju vai paju sabiedrību valžu sedeklus, kuri 
plrms kara atradušies Krievijā, var pārnests Latvijas robežas 
ц ,im likumā paredzētā kārtībā sasauktas sapulces pamata, 
| | miiicto sabiedrlbu uzņēmumi vai kāda to dala atrodas Lat-

M.I. Tādā ceļā Krievijā jau nacionalizetas akciju bankas va-
, I . I š e i t t ā l ā k e к s i s t ē t, pārnesot savu sēdekli _uz 
I ntviju un atjaunojot savu darbību min. likumajioradīta kar-
nb.i. Vēlākie šī likuma papildmājumi (proti, ta 10\ Ш sek. 
p i».), kā tas jau augstāk norādīts, arī paredzeja likumā no-
teiktā termiņā un kārtībā neatjaunoto sabiedrību v a i to 



Noteik. par likvid. bij. 
Krievijas akciju banku 

nod j i ļu I i k v i d a c i j u p i e s p i e d u k ā r t ā . Tāda 
karta tika paredzēta un noteikta arī v i s u to b i j u š o 
K r i e y i j a s a k c i j u s a b i e d r ī b u n o d a l u l i k v i 
d a c i j a L a t v i j ā , kuru centrales, resp. sēdekļi Latvija 
nekad nebija atradušies un uz Latviju likumā paredzētā кат-
tībā, t. i. pēc to nacionalizacijas Krievijā n e b i j а р ā r -
n e s t i. Arī koņkretā lietā, kurā Izvirzīts apskatamais jauta-
jums, starp pusem n a v b i j i s s t r ī d a p a r to, ka 
bij. Krievijas ārējās tfrdzniecības bankas L a t v i j a s ' n o -
d a l a i r l i k v i d ē t a t i e š i uz a u g s t ā k i z t i r -
z a t o l i k u m u p a m a t a , kaut arī viņas sēdeklis nekad 
nav atradies Latvijā. Bet ja nu 1) iepriekšēji likumi parc-
dzēja šadu bij. Krievijas akciju sabiedrību (un līdz ar to ak-
ciju banku) nodalu likvidaciju, t. i. kurām sēdekļi, resp. centra-
les nekad nav atradušās Latvijā, 2) ja šālda llkvidacija bij| 
dablga un iespejama jau tāpēc vien, ka šo nodalu centraleļ 
jau bija Krievijā nacionalizētas, kāda nacionalizacija tomcr 
nevareja sniegties uz Latvijā esošām šo sabiedrību nodaļam 
un 3) ja, pama.tojoties uz augstāk pievestiem likumiem, dzīvc 
arī notika runā esošo nodaļu likvidacija, tad nevar būt nc-
kādu šaubu, ka 1927. g. 6. septembra noteikumi, ar kurienj 
speciali tiek normeta. augšminēto akciju banku kreditoru pra-
sību apmierināšana, ciktāl tanīs iet runa par bij. Krievijas ak-
ciju banku likvidējamām nodaļām, t i e š i a 11 i e с a s u /, 
t a d u b i j . K r i e v i j a s b a n k u n o d a ļ ā m , k u r n 
c e n t r a l e s n e k a d n a v L a t v i j ā a t r a d u š ā s , 
bet gan Krievija un tur jau nacionalizacijas ceļā likvidētas. 
Tieši tas pats sakams arī par 1927. g. 6. septembra noteikimm 
4. p. 2. teikumu. Ja^atzītu, ka 1927. g. 6. septembra notei-
kumu 1.—4. p.p. vispār attiecas tikai uz gadijumiem, kad nc 
iikai bankas nodaļa, bet arī pati centrale būtu tikusi likvi-
deta Latvijā, tad minēto noteikumu 4. pantā nebūtu bijusi IK-
kada vajadzība taisīt a t š ķ i r ī b u jautājumā, kas darains 
ar parpalikušam sumām atkarībā no tā, vai tiek likvidēta pati 
banka vai tikai tās nodaļas, jo t a d t a č u n e v a r ē t i 
n e m a z b u t r u n a p a r k ā d a s a t s e v i š ķ a s b a n -
k a s n o d a ļ a s l i k v i d a c i j u . Ievērojot visu sacīto, nc-
atliek vairs šaubu, par kādu īsti bij. Krievijas akciju banku 



Noteik. par Hkvid. bij. 
Krievijas akciju banku 

ln lcl runa 1927. g. 6. septembra noteikumos un ka šo no-
.1 4. p. 2. teikums ir tieši attiecinams uz tādām likvi-

livni bij. Krievijas akciju banku nodalām, kuni sēdekļi 
| |l uliiSlcs Krievijā. 

Kas attiecas uz jautājumu, vai iepriekš minēto banku no-
>i<|n llkvidaciju gadijumā 1927. g. 6. septembra noteikumu 4. 

.illmij pārpalikušo pēc likvidacijas nobeigšanas sumu iz-
,i §ai pantā paredzētā 10 gadu laikā» bijušiem akciona-
lad vispirms ir jāņem vērā, ka visi augstāk apskatītie 

■ мм iin noteikumi ir izdoti ne tikai privato fizisko un juri-
IAKO pcrsonu interešu labā, bet arī valsts saimnieciskās dzī-

labā un kā tādi tie skar un arī sarga saimnieciskās dzīves 
пи Udz ar to vispārības intereses. Par šo publiskā rakstura 

iicntu vislabāko liecību dod attiecīgos gadijumos likumā 
■ I eētā dažādo bijušo privato sabiedrību p i e s p i e d u 

11 v i d а с i j a, proti, kad šo sabiedrību biedri vai akcio-
irl, ncskatoties uz labvēlīgiem noteikumiem, nav gadiem ilgi 

i nlipcjušies atjaunot savas — daudzos gadijumos — sabrū-
fabrikas vai citus uzņēmumus Latvijā, nedz arī papū-

l lnSics likumā paredzētā kārtībā paši tās likvidēt. Tādēl 
i lni arī saprotams, ka, norm.ējot augšminēto sabiedrību, to 

lulu un uznēmumu piespiedu likvidaciju, likumdevējs nav 
. rlbejis izrādīt kādu sevisķu s'audzību šo sabiedrību biedriern 
■ и akcionariem, kas ar savu pasivitati ir pierādijuši, ka tiem 

bijusi nekāda interese mūsu valsts saimnieciskās dzīves 
Itjatinošanā un nokārtošanā. Ja nu, paturot to prātā, tulko 
i"'/. g. 6. septembra noteikimrus un ņem vērā, 1) ka šie 

cikumi, resp. to 4. p. runā vienīgi par ieņemtās sumas pār-
pulikuma sadalīšanu uz akcijām v i s a s bankas likvidacijas 
| udijumā un 2) ka atšķirībā no visas bankas likvidacijas ga-
iluiiiiia bankas n o d a ļ a s likvidacijas gadijumā min. pār-
pnlikuma izmaksa akcionariem ne tūlīt, nedz arī pēc 10 ga-
(licni nav šajos noteikumos paredzēta, — tad jānāk pie slēdzie-
ii.i, ka 1927. g. 6. septembra noteikumi, resp. 4. p. n e m a z 
- p i e l a i ž i e s p ē j u runā esošo banku akcionariem saņemt 
iiršminēto pārpalikumu tanīs gadijumos, kad Latvijā likvi-

<lila vienīgi kāda no runā esošo banku nodaļām. Jāievēro, kā 
l"'l g. likums par akciju biedrībām un paju sabiedrībām 
| 11/83) un tā 1924. g. papildinājums (24/124), kā arī ar to-



Noteik. par likvid. bij. 
Krievijas akciju banku 

saistitā instrukci'ja akciju un paju sabiedrību likvidacijas кош 
sijam (25/58) attiecas uz visāda veida akciju un paju sabiedr 
bām un šo sabiedrlbu likvidaciju, kurpretim 1927. g. noteikun 
par likvidējamo bij. Krievijas akciju banku un to nodalu ki 
ditoru prasību nokārtošanu (27/148) attiecas vienīgi uz b а и 
к ā m un to nolūks ir kārtot к r e d i t о r u prasības. Tā ta 
likumdevējām ir bijusi interese bij. Krievrjas akciju banku ни 
to nodaļu likvidaciju nostādīt īpašā stavoklī, kas arī rr izpau-
dies instrukcijas 17. panta 1929. g. redakcijā (29/186), kura 
šķiro likvidacijas atlikuma sadalīšanu uz akcijatn vai pajām по 
to sumu sadalīšanas, kas atlikušas pēc akciju banku un to nffl 
daju likvidacijas nobeigšanas, nosakot, ka pēdējā gadijumā pij 
merojami 1927. g. 6. septembra noteikumi (27/148), kuru 4. ffl 
paredz pārpalikuma sadalijumu uz akcijām vienīgi tad, ja [iffiļ 
vidē v i s u banku. Acfm redzot ir starpība, var Latvijā Ii'kvi-
dē visu banku, vai nodaļu, jo vienīgi prrmajā gadijumā var gflj 
pilnīgu pārskatu par visas bankas aktivu un pasivu. Tam llcH 
arī likvi'daciju komisiju darbs nobeidzas ar sadalijumu uz аи 
cijām vienīgi tad, ja likvMē v i s u banku, bet, ja likvidē по 
daļu, likvidacijas komisfjas darbs nobeidzas ar pārpalikiim;i 
iemaksu finansu mimstrijas depozitos, bez sadalijuma uz akri 
jām. Jāievēro, ka likvidējot Latvijā esošās banku nodaļas, 
nav ņemamas vērā prasības, kas cēlušās no specialiem teka 
šiem rēķiniem pret dažādiem nodrošinājumiem (on call) im 
banku klientiem paliek tiesība prasības realizēt ārpus likvida 
cijas (3. р.). Tā tad nodaļas likvidacija it kā vēl nav galīga, 
t. i. vēl nav galīgā pārpalikuma, kas būtu brīvs no kreditorn 
prasībām. Tādēļ bankas akcionari arī nevar pretendēt uz dc-
pozitos iemaksātās sumas sadalīšanu uz akcijām. Priekšno-
tei'kumi akcionara tiesībām uz likvidacijas kvoti ir: visas ban-
kas likvidacija an likvidacijas pārpalikums. Ja šo priekšnolci 
kumu nav, tad Latvijas likumdevejs varētu dot tiesības akcio-
nariem ar 1 i к u m u. Bet 1927. g. 6. septembra noteikumu 4. 
р., kas taisni runā par bij. Krievijas akciju banku un to nodaln 
likvidacijas nobeigšanu, tādas tiesības akcionariem nedml 
bankas nodaļas likvidacijas gadijumā. 

Ivērojot teikto, Senata apvienotā sapulce nolemj: atzil. 
ka jautājums izšķirams noraidoši. 

(Sen. Apvien. Sap. 1939. g. 7. marta spr. Nr. 2.) 
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Rūpniecības tiolikums. 

98. 

h'sndzības rakstā prasītāja paskaidro, ka 1933. g. 14. no-
iiihri viņa esot pieteikusi patentu valdei savu jaunizgudro-
iii dubultnoslēgumu piena pudelēm, un šo jaimizgudroju-

patentu valde esot reģistrējusi. Tādu pašu dubultnoslegu-
cna pudelēm Iietojot arī atbildētā'js. Tādēl lūdz aizliegt 

tbildCtājam pielietot viņa piennīcas piena pudelēm dubult-
.. i- •■мши, kādu reģ'istrējusi prasītāja. Tiesu palata ir konsta-
u, .i. ka atbildētājs šādu dubultnoslēgumu piena pudelem lie-
| |au pirms prasltājas. Širti konstatējumam Tiesu palata ir 

|i l inisi izšķirošu' nozīmi un nākusi pie atzinuma, ka tadel 
iba atraidama. Prasītājas kasacijas sūdzība pelna ieve-

Lietā nav strīda par to, ka strīdus dubultnoslegurau 
i ., pudclēm prasītāja ir reģistrējusi patentu valdē. Pec 
Rllpniccības nol. 98. p. (1913. g. izd.) ieinteresētām personam ir 
tli ilu divu gadu laikā, skaitot no privileģijas pubhcesanas, ap-
trUlčt privili'ģēto jaunizgudrojumu. No tā vien, ka^ hkums 

при. nol. 98. p.) paredz 2 gadu termiņu priviligētā jauniz-
Udrojuma apstrīdēšanai, jau izriet, ka šāda apstrīdēšana izda-

;| vienīgi ceļot attiecīgu prasību, bet nevis ierunas ceļa sai 
pi usibā. Nā'kot pie pretēja slēdziena, Tiesu palata ir pārkāpusi 
Гири. uol. 98. pantu. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 14. dec. spr. Nr. 45 Latvijas piensaira-
Bh ibas centralās sav-bas pr. 1. pr. Zālīti.) 
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Nodevu nolikums. 

202. 

Lietā pastāv strīdus par to, vai no Rīgas pilsētas, uz ktirn 
mantošanas celā pārgājuši Ls 7000.— trūcīgo sedlinieku un va 
žoņu pabalstīšanai, ir ņemama mantas bezatlfdzības pārejai 
nodeva. Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka konkretā gaill-
jumā nodeva ir aemama. Šāds Tiesu palatas slēdziens ;il 
zīstams par pareizu. Kāda manta ir atsvabināta no nodevas 
nosaka Nod. nol. 202. p. Starp šā panta 4. pk. uzskaitītām iesl, 
dem, biedrībām etc. pašvaldības iestādes nav minētas. Ši| 
lifoms kā izoēmuma likums nav paplašinoši iztulkojams, ka-
dēļ arl Rīgas pilsēta kā pašvaldība nav atsvabinama по по 
devas samaksas. Nav izšķirošas nozīmes arī tam apstāklim. 
ka nauda novēlēta zinamam labdarīgam mērķim, jo likums pa 
redz. ka labdarīgam mērķim novēlētā manta atsvabinama no 
bezatlīdzības pārejas nodevas tikai tad, ja tā ienāk labdarības 
iestādei vai biedrībai. Gan būtu nozīme, ja nauda būtu nov< 
lēta labdarīgam mērķim ar noteikumu, ka šā mērķa sasnb: 
šanai dibinama labdarības i e s t ā d e, bet tāda noteikuma kon-
kreta gadijuma nav. 

(1959. g. 24. febr. spr. Nr. 188 Aļichanovas L) 
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Likums par atsavinašanas nodevu. 

Лг 1938. g. 13. junija lēmumu Tiesu palata nolēmusi pie-
и по Petronelas V. par labu valstij 36 ls atsavmāšanas по

им 12 ls zīmognodevas, nemot vērā, ka Petronela V. 
Kabalu pārdevusi 1927. g. 27. janvarī Staņislavam Vil. 

i , 1200.-, b) ka ar Tiesu palatas 1938. g. 7. apriļa spne-
,i ir atzītas Peteronelas V. īpaSuma tiesības uz zemes ga-
IM!„ ieilguma celā, un c) ka tādos apstākļos по V. piedzena-
lii i uttiecīga atsavināšanas im zīmognodeva. So lemumu ka-

IJas kārtībā pārsūdzējis Finansu ministriias nodoklu depar-
lniiiciits. Nodoklu departamenta kasacijas sūdzība pelna īeve-
, ,1M! Saskaņā ar Likumu par atsavināšanas nodevu 4. р., at-

nāšanas nodevu ņem 5% apmērā по aktā' noteiktas sumas, 
|„ i piirejot īpašumam uz noilguma pamata — tas sumas, kas 

itā lūgumrakstā tiesai par īpašuma tiesību atzīšanu uz ne-
i uNtamu mantu, ja šis sumas nav zemākas par 4. p. noradito 

rllbu, pretējā gadijumā —. по tajā pašā (5). panta mmetas 
rtības. No aktiem vai tiesas spriedumfcm, ar kuriem iegust 

Inuksaimnieciski izmantojamu nekustamu mantu, nodevu nem 
fl. apmērā. Saskaņā ar likuma 5. pantu par nekustamas 
mnntas vērtību nodevas ņemšanai (izņemot 19. p. minetos ga-
llMumos) atzīstams augstākais по šim pantā mmetiem ■ liku-
mbikletn novērtējumiem, bet saskaņā ar 6. pantu gaduuma, ja 
,и„а esošā nekustamā manta nodokļu ņemšanai nemaz^nav 
„ovcrtēta atsevišķi, vērtību atsavināšanas nodevas ņemsanai 
„Otcic nodokļu inspektors. Nodokiu departaments sava kasa-
|j ,ч sūdzlbā pareizi norāda, ka nevar aprēķmāt atsavinasanas 

HOdevu, kamēr nav zinami visi likumiskie novērtejumi, un ka, 
l/liukstot minētiem novērtējumiem, arl nevar konstatet nekus-
,,,„;, ipašuma izlietošanas veidu, kas tomēr nepieciesams jo 
tikai lauksaimnieciski izmantojamas nekustamas mantas atsa-
VlnaSanas gdijumā var piemērot tiodevas 3% likmi (sk. ben. 



Likums par atsavināšanas 
nodevn 

apv. sap. spr. 37/30; Sen. CKD spr. 36/1077). Tādā kārtā Tic 
su palata, aprēķinot konkretā gadijumā atsavināšanas nodevn 
(3% apmērā) по sumas, par kuru ieguvēja īpašumu pārdevusi 
talāk, parkapusi Lik. par atsavināšanas nodevu 4. pantu, kaild 
vinas lēmums nav atstājams spēkā. 

(1939. g. 27. janv. / 24. febr. spr. Nr. 64 Vilcana pr. 1. pr. Veikšins 
Vaivoda raant. masu.) 



Noteikumi par pilsētas ienākumiem uņ izdevumiem. 

(Lkr. 21/2). 

Notcikumu 136. pants attiecas vienīgi uz maksāšanas ri-
liem, resp. to attiecīgu pārbaudīšanu un apstiprmāšanu 

lamatveža. Tādēļ Tiesu palata varēja atzīt, ka šis pants 
iuK par sevi vēlnekā par labu prasītājai nerunā. ■ Kas zīmē-
11. и/, kasacijas sūdzības iesniedzēju pārmetumu Tiesu palatai, 

l I.I šai sakarībā neesot ņēmusi vērā pievienotā kriminallietā 
doU) ekspertu slēdzienu un liec. K. liecību, ka minētais 196. p. 

visa Штата gara attiecoties arī uz pilsētas ienākumiem, 
ini arī šis pārmetums ir nedibināts, jo pašas tiesas kompe-
t< осе iin pienākumos ietilpst iztulkot likumu un sim nolūkam 
I.I nemaz nevar operēt nedz ar lietpratēju, nedz liecinieku 
(Hkatiera un domām par Штата izpratni. Protams, tās vēl 
п. nozīmē, ka' prasītāja nevarēja atsaukties uz pilsētu pašval-
jlbas ieviesusos un pastāvošo kārtību, pēc kuras pilsētas paš-
^aldības grāmatveži, iegrāmatojot ienākumus, tos pārbauda 
Hdzigi tam, kā to runā esošais 136. p. prasa attiecībā uzmak-
MSanas rikojumiem, bet katrā ziņā prasītāji nevar pārmest ap-
lubaltiesai nepareizu šī 136. p. iztulkošanu un' pārkāfešanu. 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 178 Dobeles pilsētas pašvaldības prasibas 
I |.r. Līci.) 
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1924. g. 20. jun. lik. par īpašuma tiesībātn uz piešķirtām šņorn 
zemem. (Lkr. 24/97). 

Iesūdzības rakstā prasītājs paskaidro, ka Sakstagalas pfl 
gasta Uljanovas sādžai izejot viensētās, 1926. gadā prasītājam 
piederošā zeme tikusi izdalīta viensētā uz prasītāja vārda ai 
tiesibam uz % idealo daļu, un uz viņa berhu — atbildētājll 
vardiem ar tiesībā'm uz % idealām daļām. Neskatoties uz to, 
ka atbildetāji saņemuši no prasītāja zemi bez kādas atlīdzība.s, 
atbildetaji rapji apejoties ar prasītāju. Tādēl 'lūdz atzīt pra 
sitaja Ipašuma tiesības uz visu viensētu un izņemt to no at-
bildetāju valdīšanas. Tālākā lietas gaitā prasītājs samazinājis 
prasibas apmēru uz pusi. Tiesu palata atradusi, ka atbildētāju 
īpašuma tiesības uz strīdus zemi pēc lietā iesniegtā plana pama-
tojas uz Centralas zemes ierīcības komttejas 1927. g. 7. sep-
tembra lēmuma. Tādēļ Tiesu palata nākusi pie slēdziena, kt 
sads lemums saskaņā ar Agr. ref. lik. 4. d. 8., 9. p. bija pār-
sudzams mēneša laikā Senata administrativam departamen-
tem. Tiesu palata prasību atraidijusi. Prasītāja kasacijas stī-
dziba pelna ievērību. Atsaucoties uz Sen. CKD spr. 28/391 un 
uz to, ka prasītājs bijis lietā tieši ieinteresēts, bet nevis treša 
persona, Tiesu palata savu spriedumu a c l m r e d z o t p a -
m a t о j u s i uz 1924. g. 20. junija Lik. par īpašuma tiesībām u/ 
pieskirtam šņoru zemēm (Lkr. 24/97; sk. lik. 18. р.). Tiesu pa-
latas uzskatu it kā pastiprina liecinieku liecības un lietā 
īesniegtie dokumenti, no kuriem redzams, ka strīdus zeme \t 
kâ  jau pirms 1924. g. 20 junija likuma spēkā stāšanās, atradu-
sies atsevišķu mājsaimnieku pastāvīgā lietošanā, kāds ap-
staklis attaisnotu prasltāja īpašuma tiesību nostiprināšanu uz ŠS 
hkuma pamata. Tomēr no iesniegtā plana-dokumenta re-
dzams, ka sadalīšanas projekts apstiprināts ar Centralās zc-
mes ierīcības komitējas lēmumu, kas nebūtu bijis iespējams ja 



Lik. par īpašuma tiesībām Uz 
piešķirtām. šņoru zemēm 

in licis piemērots 1924. g. 20. junija likums, kas runā tikai 
IMI mērnieka un šņoru zemes komisijas (bet ne Centralās ze-

lerlcības komitejas) aktiem, resp. lēmumiem. Sis ap-
i iklls dod pamatu pieņemt, ka konkretā gadijuma ir ticis pie-

Hii rots nevis 1924. g. 20 Junija likums, bet gan 1924. g.2. ok-
i..i.i.i noteikumi par zemes ierīcību (Lkr. 157). No šā vie-
ioklu būtu jāoem vērā, 1) ka tagadējā prasība neiziet uz Cen-
tral&s zemes ierīcības komitejas lēmuma apstrīdešanu, ciktal ar 

и Izškirti jautārjmi, kas saistīti ar zemes ierīcību, bet strīds 
ļ r p a r ī p a s u m a t i e s I b ām uz zemes ierīcibas ceļā ra-
ļļlto saimniecību, un 2) ka šāda strīda izškiršana nav izuemta 

lio.su kompetences, kā to nosaka 1924. g. 2. oktobra Lik. 
I..I zemes ierīcību 5. pants (Sen. CKD kopsedes spr. 34/6; 

и. CKD spr. 37/240). Tiesu palata nav paskaidrojusi, kādeļ 
..... atzinusr konkretā gadijumā par piemērojamu 1924. g. 20. 

ļmilja likumu par īpašuma tiesībām uz piešķirtam šņoru ze-
.... ... (Lkr. 24/97), bet ne 1924. g. 2. oktobra Lik. par zemes 
li . lcību (Lkr. 24/157) un sevišķi šā likuma 5. р., lai gan sadalī-
...i.is projekts apstiprināts no Centralās zemes ierīcības komi-

tejas. Tāpat Tiesu palata nav paskaidrojusi, kādeļ tas apstāklis, 
i , par strīdus zemes īpašniekiem pēc plana-dokumenta, skai-
i . . atbildētāji, uzskatams par iemeslu, ka „prasība tada ka 
\ .ил celta, nevar tikt apmierināta". Ar to Tiesu palata ir pie-
1,.ulnsi motivu nepilnib-j. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 14. dec. spr. Nr. 44 Karziņina pr. 1. pr. 
Knrziņiniem.) 

http://lio.su
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72. 

Iesūdzības rakstā prasītāji apgalvo, ka atbrldētājs csot 
Valgales pagasta „L." māju īpašnieks, bet prasītāji tā paš;, 
pagasta V ' māju īpašnieki. No „L." mājām caur „V." maju 
zerm ejot IV šķiras celš, kura platums starp grāvju iekšējam 
malam esot 5,5 jntr. Gar rninēto celu ārpus grāvjiem atbil-
detajs prasitāju zemē 1938. g. pavasarī esot sastādijis kociņ-is. 
Frasitāji tadeļ Iuguši miertiesnesi, atjaunot traucēto valdijurnu 
uzhekot atbildētājam par pienākumu izrakt kociņus no vinn 
zemes, bet neizpildlšanas gadijumā atļaut to izdarīt viņiem n/ 
atbildetaja reķina. 

Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spried-amu, prasību 
atraidiJLisi. 

Prasītāju kasacijas sūdzība nepelna ievērību, 1925. g. 10 
febraara Lik. par zemes ceļiem <Lkr. 26) 67. pants noteica? „U/ 
celu malam ā r p u s g r ā v j i e m var stādīt kokus, ja ce|š 
n a v š a u r ā к s par 5 mtr." Šis likuma pants tā tad noteicči 
ceja piatuma m i n i m u m u , kas atlāva kokus stādīt ārpus 
gravjiem. Tos tādā kā'rtā varēja stādīt ārpas grāvjiem, ja ceja 
platuras bija 5 mtr. vai arī 1 i e 1 ā к s. 1935. g. 18. junija Lik 
par zemes ceļiem (Lkr. 113) 72. p. nosaka, ka kokus gar ce-
ļiera var stadit arpus grāvjiem vai ārpus uzbēruma nogāzēra, 
ja cejam īr 62. panta noteiktais normalais platums, t i attie-
ciba uz IV šķiras celiem 4,5-5 mtr. Nav pamata pieņemt, ka 
1935. g. hkums šinī jautājumā būtu domājis ievest citu, jaunu 
pnncipu, t. i. atlaut koku stādīšanu tikai tad, ja ceļam ir taisnl 
62. p. minetā platība, t. i. konkretā gadijumā 4,5—5 mtr Tā-
del jāatzīst, ka arī 1935. g. lik. savā 72. pantā domājis noteikt 
tikai ceļa platibas minimumu, kādēļ koku stādīšana ārpus 
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ii.iii bija iespējama arī konkretā gadijumā, kur cela pla-
П 5,5 mtr., kā to pareizi atzinusi arī apgabaltiesa. Kas 

i is uz Instrukcijas par zemes ceļu labošanu un uztureša-
n (V. V. 35/187) 46. pantu, tad tas gan uzliek par p i e n a -
i kopt kokus zemes īpašniekam (uz IV šķiras celiem), 

pretēji sūdzētāju domām, n e a i z l i e d z izdarīt šos dar-
iii kaimiņiem (ja Ipanieks tos neizdara), kā šo ce[u lieto-

i iii* iii (instrukcijas 3. pkts). 
(I'KV). g. 24. februara spr. Nr. 158 Blumenavu pr. 1. pr. Segliņu.) 
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— 18. 
— 18. 
— 18. 
— 18. 19, 20. 
— 54. 
— 54. 
— 185. 
— 21. 
— 21. 
— 189, 190. 191. 
— 82. 
— 171. 
— 82. 
— 1?0, 171, 172. 
— 172. 
— 149. 
— 81. 
- 80, 81, 82. 
— 22. 
— 20. 
— 20. 21. 
— 20. 
— 21. 
- 20, 21 . 22. 
- 42. 
- 49. 
- 182. 
- 83. 
- 83. 
- 82, 83, 84. 
- 171. 
- 171. 
- 84. 
- 84. 
- 84. 
- 85. 
- 13, 14. 
• 14. 
- 29. 30, 109, 110, 
- 30. 
- 109, 110. 
- 30. 
- 29, 30. 

170. 
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i i 

и 

I 

И ! 
I Г ' Г 

I ■ ■ { , 

| и 

182 
I . ! ■ » 

> > 
22. 
1§2. 
172 
173, 
172, 
172. 
172, 
179, 181 

85. 

173. 
174. 
173, 192. 
192. 
173. 192. 

S4 
85. 

— 38. 
174. 
174. 
132. 
99. 

р. 2. piez. 
85, 86. 

IIII t n r p m . 
27. 175, 176 
86. 
86. 
176. 

— 177, 
183. 
- 141. 

— 27. 

- 86. 

178, 179, 180, 1S1, 

I l ' , . l l ( ' S 

It l ikiimi 
i , l i 
ИИ. 

i ■ " i 

i . ■( , 

|(i .I 
i п . 

i i 

■i . 1 

•11,1 
• M , -
1(63 
1164. 
11 ' 

N I ь M . 

(Kr. lik. кор. X sēj. 

57, 92. 
57. 
87', 88. 
88. 
88, 89. 
57. 
89, 90. 
90, 91, 92, 93. 
165. 
94. 
04. 
94. 
9 4 
94, 95. 
94. 

ices 
« Ivlllik. 

122 6. 

I h l lp roc . no l . (1914. g. izd.). 
1905. - 16, 17. 

iv l l p rocesa l i kums . 
41, 203. 

i i>. pi-ez. — 26. 

j . — 

6. — 
10. -
15. -
16. -
34. • 
36. -
36. p 
98. -
1061. 
185. -
226. -
229. -
236. -
238. -
239. -

140 
254. -
264. -
265. -
281. -
282. -
284. -
286. -
303. -
336. -
559. -
377. -
402. -
455. -
455. -
457. -
458. -
495. -
499. -
532. -
558. -
605. -
650. -
666. -
675. -
728. -
729. -
756. -
809. -
866. -
S76. -
885. -
894. -
895. -
899. -
908. -
910. -
915. -
928. -
929. -
950. -
956. -

41. 
46. 
- 29. 

143. 
- 106. 
- 1 0 6 , 107. 
■ 26, 27, 28 

2. p iez . — 
- 107. 
- 28. 
- 77. 
- 202. 
- 201. 
- 30. 
- 109, 
- 28, 

202. 
193. 

45. 
108. 
193. 
193. 
193. 
195, 195. 
195, 194, 
33, 34. 
195. 

192, 
192, 

193. 
193. 

201. 
29, 30, 31, 109, 110, 

195. 

31, 32, 35. 
117. 
110. 
47. 
139. 
124. 
110, 111. 
196. 
33. 
79. 
196, 197. 
110. 
77. 
33, 34. 
34, 35. 
55. 
55. 
111. 
111, 112, 
197. 198. 
55. 122. 
37. 
37. 
904. — 45. 
50, 199. 
35, 36, 57, 198, 199, 200. 
197. 
56. 
112, 113. 
112. 
36, 57. 
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1003. — 188, 189. 
1005. — 189. 
1059. — 200, 201, 202, 203, 204. 
12891. — 204, 205, 206. 
1315. — 37. 
1316. — 37, 38. 
1317. — 38. 
1320. — 58. 
1553. — 1366. — 206. 
1355. — 206. 
1596. р. pielik. (V pielik.). 

87. — 114. 
88. — 114. 
92. — 114, 115. 

1596. р. piez. pielik. (VI pielik.) 
— 115, 116, 117. 
1. — 42. 
5. — 42. 
5. — 42. 

1425. — 38, 39, 40. 
1426. — 39. 
1449. — 113. 
1488. un turpm. — 40, 41. 
1518. — 40. 
1519. — 40. 
1520. — 41. 
1521. — 40, 41, 42. 
1678. — 93. 

28/143 un 1.62L 
1. — 60. 
4. — 61. 
5. — 221. 
6. — 60. 
10. un sek. — 61, 
53. un sek. — 61. 

Likums par zemes 
ierīcībn (Lkr. 37/106). 

1. — 61. 
4. — 61. 
15. _ 22. — 61. 
15. — 61. 
19. — 22. — 61. 
50. — 58. — 61. 

1924. g. 16. jiin. lik. par telpu 
īri (Lkr. 91). 

31. — 101. 
32. — 101. 

3. p . _ 96, 97, 98, 99. 
4. pk. — 101. 
7. pk. — 112. 
8. p. — 99, 100, 101. 

52. p. piez. — 99, 101. 

1957. g. 16. dec. pārgrozijumi 
Civilprocesa lik. (Lkr. 202). 

Pārejas laika noteikumi. 
27. — 4. 

reģistraciju (Lkr. 
Likums par 

Civilstāvokļa 
21/47). 
51. — 7. 
54. — S. 
55. — 8. 

1922. g. 24. marta lik. par 
darba laiku (Lkr. 74). 

17. — 23, 102, 105. 
18. — 176. 
19. — 104. 

Notcikumi par 
firmu (Lkr. 33/256). 

4. — 207. 
7. — 207. 
10. — 208. 
15. — 208. 

Noteikumi par zeraes 
ierīcību (Lkr. 24/157, 27/147, 

1926. g. 15. febr. lik. par 
kinematograjtiem (Lkr. 24). 

5. — 128. 

Notcikumi par 
kooperativām sabiedrībām пи 

viņu savienībām (Lkr. 19/12*») 
— 151, 152, 153, 154. 
16. — 153. 
17. _ i>5. 
18. — 155. 
19. — 152, 153, 154. 
27. — 155. 
Lik. par nekust. īpašumu 

koroborēšanu sakarā ar agr;n 
ref. lik. (Lkr. 23/41). 
9. — 63. 
18; — 63. 
Instrukcija pie šī likuma. 
9. — 65. 
18. — 65. 

Kriminalproc. lik. 
1050. — 1035. — 39. 
Lik. par 

lanlību (Lkr. 21/39). 
56. ~ 6, 186, 187. 188. 
60. — 188, 189, 199, 191. 
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lk, par 
IUflll (I Кг. 22/146). 

,, |. piez. — 142, 143, 144, 
и . l l(>. 

lovu iiolik. (Кг. lik. кор. V 

1,1 
l l l \ II 

II 
• 

1 . 
h 
i i i 

I 
14 

N i i i l n l i 

• ir . 

216. 
82. 
54, 55. 

|i.ir iitsavin. 
(Lkr. 34/288). 

1. pk. — 135, 136, 
137, 138, 217, 218. 
157, 138, 217. 
136, 137, 138, 139 
4 . 
137. 

217. 

|*i nolik. 
I>. piez. — 47. 

47. 

N..1.U. uolik. (1914. g. izd.). 
i.i, 56, 57. 
, ■ "57. 

„hini liķums (Lkr. 37/203). 
.'» 157. 

IHUUVSU lik. 
15. 
15. 

1И. 15. 

i 'i'i ... 25. jim. visaugstākā 
, „н . I<- (Lkr. 1899. g. Nr. 1976) -

i ■ !<>, 1 7 . 

ntcifc. par 
i||| . In icnākumiem un izdevu-

in (Lkr. 21/2).-
i .i, 219. 

Ulimiiec. nol. (Кг. lik. кор. XI 
• i 2. d.) . 

'i 215. 

Icdrisko lietu rainistrijas ie-
I irdi (Lkr. 37/87). 

Noteik. par 
slimo kasēm (Lkr. 30/114) - 147.. 

Lik. par īpašumu tieslbām uz 
piešķirtām 

šņoru zemēm (Lkr. 24/97) — 159. 
160, 220, 221. 
2. — 160. 
6. — 160. 
7. — 160, 
18. — 220. 

Sodu lik. 
422. — 28, 2.9. 
558. — 119. 

Tiesu iekārta. 
5. (5.) ■ - 79. 
174. (250.) — 24, 105. 
196. (270.) — 205. (279.) 
204. (278.) — 210. (284.) 
204. (278.) — 24, 25. 
215. (289.) — 24. 

39. 
24 

Ык, par 
Iknmes uzturēšarm 
• .114) — 161. ' . 

(Lkr. 

Tirdzn. proc. nol. (Кг. lik. kop. 
XI sēj. 2. d.). 
386. — 47. 
390. — 118, 119,- 120, 121. 
410. — 121. 122, 123, 124. 
4Ю2-3. _ 121. 
526. — 118. 

Noteik. par 
tirdzn. reģistru (Lkr. 34/145). 

19. — 128. 
37. — 128. 

Vekseļu lik. (1925. g. izd.)'.. 
5. (3.) - 123. 
33. (33.) — 140. 
46. (47.) — 201.. 
58. (59.) — 22. 

Kurzemes 
zemnieku Iik. 

122. — 4, 185. 
123. — 184, 185. 

Vidzemes 
zemnieku lik. 

938. — 170. 
994. — 169. 
1013. — 17.. 



Rīk. par 
zīmognod. 

1. р. 5. pk. — 48; 135. 
5. — 51, 52, 154. 
15. — 55, 152. 
15. р. 3. pk. — 48, 49, 50. 
18. р. 1. pk. — 50, 51. 
20. un sek. — 52. 
25. — 51, 52. 53. 
29. — 150, 15 i. 
38. p. 1. pk. — 53. 
39. — 55. 

238 — 

39. p. 1. pk. — 51, 52. 
43. p. 1. pk. — 132. 
44. p. 2. pk. — 132, 133. 
46. p. 26. pk. — 50. 

26. pk. 2. piez. — 50. 
55. — 49, 50. 
71. — 133, 134. 
106. im turpm. — 51. 

Krievu 
zīmognod. lik. 

38. — 131. 



XV sēj. 1.—4. burta. 

spriedumu rādītājs 
pec lietu nosaukumiem, 

1938. g. 
i|>. spr. Nr. 18 

' 

i i 

11 ,, 

8 
8 

10 
11 
12 
1? 
38 
9 

20 

80 

Uulodis — Lokmanis . 
I) ko[)s. 36 Bermata 1. 
Bielija — Bielijs — 
tliiiiiša — Jēkabsonu 
Breclersona — Martin-

M I I I I 

I iTii/.a 1. 55 

t ' ii ( iclava — Cielavs .. 18 
I I). kops. 49 Dubrova 1. 208 

I l.ii.is — Dadzis . . . . 22 
! 111 I iiumsu min. nod. dep. 

Halmioviču u. с 106, 115 
к, I). kops. 25 Gorsalato-

v,i JNikolajevs un 
h/niis 110 

) kops. 28 Grebcžs -I i 
< rrigUll 
i .iisla maksātnesp. 1. 
(Irundmanis un Gul-
Itcs kopīpaš. dalīšanas 

32 
47 

13 

43 

66 

M i (lnlbis un с — Dorbi 
ни С 

I I). kops. 43 Harmsons 
Gutmanis un Zvirg-

/du 
| к I). 37 Janbergu — 

Tilcenu u. c. 
I I). kops 44 Karziņina 

Karziņinieni 221 
Kiicviņa — Apini .. 35, 36 
Ķuzes būvuzņēmuma 
adminisfr. im с — 
Kauliņu 58, 59 

и ķn/.cs un Stepaniuss 1. 139 
ir . i Latvijas bankas — 

Hcnjamiņš 28, 33 
ii.'i n. s. „Latvijas Kredit-

l.anka" — Lurje . . . . 146 
ļ I. I). kops. 45 Latvijas 

pirnsaimniecības cen-
Iralās sav-bas — Zālīti 215 

990 

1049 

875 Ledeboma 1 50 
С. К. D. kops. 31 Leitana 

— Lukaševicu 57 
С. К. D. kops. 40 Meneka 1. 170 
1133 Nagu — Vinteri . . . . 98 
1148 Ozoliņa 1. 52 
С. К. D. kops. 21 Ozoliņa im 

с 1. 35 
1161 Pigožņa — a. s. „Lat-

vijas Lloids" 127 
C. K. D. kops. 34 Porieša — 

Osi 31 
1066 Pudulis — Kruza un 

Zalova m. m. .. 89, 90, 93 
С. К. D. kops. 26 Pūkas -

Yinaiuls un С 
С. К. D. kops. 48 Rcinfelda 

— Yalsts Cukura Mo-
nopola pārvaldi .. 176 
Rešala - S. P. R. S. 
tirdzniec. priekšstav-
niccību 
Rudzīša — Eniņu 

1201 Rūjienas kr.-aizd. sab. 
Rūjienas savst. 

ugimsapdroš. b-bu .. 
754 Sabula — Kelmani . . 

C. K. D. kops. 39 Sarkanu 
pag. — Zemkop. rain. 

S58 Segals 1. 
1196 korp. „Selonijas" palī-

dzības b-bas savst. ap-
droš. b-bas—Reiznieku 

С. К. D. kops. 38 p. s. „B. V. 
Sirotkins" un с 1 

1193 Skoteļa — Skotcli . . . . 
832 Sproģa — Bolšteinu 34, 62 
987 Stendera — Bergmani 3, 5 

С. К. D. kops. 30 Sviķera 1. 136 
1132 Šolomoviča raant. m. 

aizgādnības 1. 
1200 Treiguts — Atmiņu .. 
866 Trinko — Kolodzinski 

1225 Unbedaclita — Skul-
tānu 23 

С. К. D. kops. Vītols-Taube 
— Birgers 101 

1218 Zeltkalns — Lāci .... 57 

18 

195 

28 
111 

154 
141 

65 
55 

100 

5i 
33 

46 
14 
36 



240 

'964 а. s. .„Ziemelu Balti-
jas zāģāiava" šķīrēj-
tiesas 1. — „Gco Grīn-
valds 42 

■1232 Zundes — Rīgas pils. 26 

1939. g. 
Apv. sap. spr. Nr. 1 204 

9 211 
И » 5) » И, ■ b j j . 1 * 
„ „ ., .„ _5 . . . . . . . . <*U 
« sj ;j » ft • £J 

С. К. D. kops. Nr. 6 191 
.„ ,, „ ., ,. l i i . ... . . . 1УЭ 

10 71, 72 
22 167, 167. 168 
53 71 
55 71 
72 113 

125 70 
240 •_ 168, 168 
144 Ābolu — Perlu un Ma-

rieiiīeldu — 147 
129 k. s. „Aina, N. Gutma-

nis un biedri" 1 129 
1S8 Aļichanovs 1 216 
217 Andersons — Pīlera 

m. m 169 
73 Apiņa — Rozenfeldu 85 
40 Beļajeva un с — Čul-

koTu 72 
110 Berkholca ģimenes no-

dibinājuma 1 150 
143 Bērmaņa 1. 121 
158 Bhunenavu-Segliņu ... 222 
24 Cinišku 1 134 

•C. K. D. kops. 2 Čakurs — 
Čakurs mi c. 188 

206 Čerfasa — Draigors-
šlosbergs un с 172 

160 Dauguls — Spridzī-
šiem mr Ričiks 88 

i?8 Dobeles pilsētas paš-
valdības — Līci . . 197. 219 

174 Dombrovska 1 , 82 
52 Domkins — Idzanu . . 69 

140 Dukas — Aberi 78 
C. K. D. kops. 14 Finansu 

min. a. s. „Latvijas 
IJoids" 183 

16 Frīdlendera 1 105 
6 Gomulčiks — Gomul-

čiks 107 
• '34 GotFnda — a. s. ..Ķie-

ģelis" . . ' . . . 103 
38 Grieziņa — Fengu ... 75 

57 Hilbichs - Skadigš 
im Zinoviču 

165 Ignatana — Galvānn 160 
50 Ivanovska — īvanov-

ski jMi 
127 Jeftanoviča — Corbiku 9ļ 
76 Kaņepa — Grīnvaldu 104 
15 Kauliņš un Priedītes 1. 132 

195 Krumšteta — Bērziņu 
18 Kulens — Krācējs '.. i 

192 Launadziņa — Viegla-
jicm 17| 

С. К. D. kops. 11 Liepiņš — 
Liepiņu |<)1 

118 Markus — Gavariņu 11 ' 
60 Papinu — Mošcin-

skiem un Šacu 11 
91 Rīgas apsargāšanas un 

slēgšanas a. s. — Krie-
viņu П 

185 Rubina maksātnesp. 1. I | 
114 Sējeja ~ Vijumseniem 174 
66 Siliņš — Oļukalniem l i 
5 Smidrovska — Losliņu 

un с ; m 
88 Fabrikas „Star" I Li 

С. К. D. kops. 9 štāla I. . . JDII 
7 a. s. ,.Tilts" — Popovu M 

225 Traka — Pāvilu pi, 
112 Trijetca — Beķeri II . 
167 Vacu centralās sab-

bas kases — Latvijas 
banku 206 

202 Valters — Valteri . . . . im 
157 Veidermaņa — Rudzīti gfl 
181 Veisa — Gervašs [Щ 
128 Vešņakovs — Vrešņa-
, ķpvu .'.. in 
64 Vilcana — Veikšins un 

Vaivoda m. m. . . 198, 218 
21 Vintelera — Grīnblata 

ra. m 
108 Vladislavova — Lat-

"vijas banku i()i) 
39 Vuškalnu — Ustricovu 10Н 

120 „Zabaku" māju sada-
les 1. ' 165, 

141 a, s. „Ziemeļti banka" 
un с 1 

123 Zuņkis — Rīgas pilsē-
tu un Zuņki 

225 Žida nek. īpaš. pārdo.š. 

159 Žiglevica — Krievu 
ir .-aizd. kasi 



XV sēj. 1.—4. burtn. 

spriedurau rādītājs 
lietu numeracijas kārtībā. 

u, i pp. 

ИГР» 

1111,1) 

I l l l 
I I .■ 

I 
6 
7 
10 
i • 
ii. 

•i 

84 
■ i •w 
.'I 
III 
.11 

II 

141 
54. 62 
55 
20 
3.6 
r)0 
42 
3, 5 

35, 56 
2S 
III 
4 

89, 90 
93 
22 

[06, 115 
46 

12) 
107 
95 

71, 72 
152 
105 
84 
77 

16?, 167 
168 
154 
105 
75 
108 
72 
166 
69 
71 
71 
75 

J-ietas № 

1155 
1154 
1142 
1148 
1154 
1156 
1159 
1161 
1168 
1169 
1177 
1193 
11.96 
1200 
1201 
1203 
1205 
1210 

Ti 
73 
76 
88 
91 
108 
110 
112 
114 
118 

125 
127 
128 
129 
159 

1938. g. 
Lpp. 
98 

28, 33 
9 
52 
15 
80 
146 
127 

58, 59 
8 
10 
33 
100 
14 
154 
11 
55 
12 

LietasNš Lpp. 
1218 3? 
1225 23 
1252 26 

Lietas № 
1246 
1270 

Lpp. 
47 
18 

60 117 
64 198, 218 
66 116 

115 
85 
104 
131 
158 
109 
150 
113 
174 
112 

120 165, 185 
123 107 

70 
99 
111 
129 
174 

21 
25 
26 
28 
30 
31 
32 
34 
36 
37 

C. K. D. kopsedes: 
35 58 
110 39 
18 40 
32 41 
156 45 
57 44 
101 45 
51 
58 
66 

51 
65 
170 
159 
43 
221 
215 

48 176,193 
49 208 

Apvicnotas sapulces spr.: 
18 8 

1939. g. 
140 
141 
143 
144 
157 
158 
160 
165 
167 
174 

78 
135 
121 
147 
86 
225 
88 
160 
206 
82 

1S1 
185 
18S 
192 
195 
202 
206 
217 
223 
225 

196 
124 
216 
173 
73 
110 
1.72 
169 
195 
206 

178 197, 219 240 168, 1'6S 

С К. D. kopsedes: 
2 188 H 193 
6 191 12 193 
9 200 14 183 

Apvienotās sapulces spr.: 
1 204 3 40 
2 214 4 Ъ 



XV sēj. 1.—3. burtn. 

kļūdu izlabojuras. 
Lpp 
26 
50 
50 
41 
60 
64 
64 
64 
65 
66 
66 
66 
66 
72 
92 

109 
114 

126 
128 
143 

Rinda 
4. no apakšas 

16. „ 
2? 
8. no augšas 

16. no apakšas 
6. no augšas 
Q 

11. no apakšas 
1. no augšas 
2 
6. „ 

16. „ „ 
10. no apakšas 
8- и „ 
5 

13. „ „ 
13. „ „ 

S. по augšas 
1. no apakšas 
8. no augšas 

Iespiests: 
galvu 
5544 
pies prieduma 
sprieduma 
atsvabināti 
piezīmi 
piezīmi 
piezlmi 
piezlmi 
piezīmes 
piezīmi 
piezīmes 
piezīme 
24/41 
servarda 
aibildētāju 
С. Р. L. 87. р. 5. рк. 

vispār 
аг 
viņa 

Jabūt: 
valdi 
5444 
piespiedu 
spricdums 
atsavināti 
1. piezīmi 
1. piezīml 
1. piezīmi 
1. piezlmi 
1. piezīmes 
1. piezīmi 
1. piezīmes 
1. piezīme 
24/241 
servanda. 
atbildēlājām 
С. Р. L. V. piel. 87. p 

87. p. 3. pk. 
vispār. 
ap 
svītrot. 



XV 
51 ^ t&Ss W.-^M/W&.' « 

IZVILKUMI 
N0 LATVIJAS SENATA 

CIVILĀ KASACIJAS DEPARTAMENTA 
SPRIEDUMIEM 

S Ā S T A D Ī JUŠ.1: 
S E N A T O R S F. K O N R A D I 
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JVo 5 1959 
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SATURS 

Lpp. 

Likums par Civillikuma spēkā stāšanās laiku un pārejas laika 245 
noteikumiem 

Civillikums 248 

Latvijas civillikums (1864. g.) 256 

Latgales civillikums 275 

Likums par laulību 283 

Likums par telpu īri 284 

Likums par darba laiku 290 

Civilprocesa likums 292 

Dažādi tirdzniecības tiesību jautājumi 307 

Rīkojums par zīmognodevu 311 

Likums par atsavināšanas nodevu 316 

Kredītlikums 319 
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I liiiinis par Civillikuma spēkā stašanas laiku un pareias laika 
noteikumiem. 

15. 

Apgabaltiesa, pievienojoties bāriņtiesas lemuma moti-
vi.ni, ir atzinusi, ka saskaņā ar CL pārejas laika noteikumu 
i р., tanīs aizgādnlbas lietās, kurās atlīdzība aizgādnim nav 
ni nsi noteikta 1864. g. CL iedarbības laikā, atlīdzība aiz-

ndnim nosakāma saskaņā ar CL 307. panta noteikumiem. 
nuls apgabaltiesas atzinums ir pareizs. Parejas laika notei-

l и 3. p. ir gan paredzēts, ka tiesiskā attiecība, kas uz li-
Kimia pamata radusies pirms CL spēkā stāšanās, apspriežama 
pCi līdzšinējiem likumiem. No šī vispāreja principa to pašu 
liotcikumu 15. p. starp citu, aizgādnības lietās, ir paredzets iz-
,„ iniims.kas nosaka, ka tiesiskās attiecības aizgādnības lietās, 
L.iiil arī tās ir radušās uz līdzšinējo likumu pamata, turpmak 
ll [ipspriežamas pēc CL noteikumiem. Vārds „radušas" no-
[niu jau pastāvošas tiesiskās attiecības, un nevis tādas, kas 

l.niii likai sākušās un galīgā formā vēl nebūtu izveidojušās. 
i i tad pēc CL normām ir apspriežamas arī tas tiesiskas at-
ļlecības aizgādnības lietās, kas ir radušās 1864. g. CL iedar-
blbas laikā un nav realizētas līdz CL spēkā stāšanās laikam 
i .il. Sen. CKD spr. 38/550). Nosakot aizgādņiem atlīdzību no 
li ūtās tīrās pelņas (CL 307. р.), un nevis no bruto ienāku-
iiiinii(1864.g. CL2596.P.), likumdevējs šo taisnīgāko aizgādņa 
Htlidzības kārtību ir attiecinājis arī uz tiem gadījumiem, kur 

Kadoa ailīdzības jautājums vēl nebija izšķirts pirms CL 
ļ)i kā stāšanās. Līdz ar to kā nedibināti atkrīt tie kasa-
IJas sūdzības iesniedzēja apsvērumi, kuros viņš apstrīd augš-

,11,11,1a apgabaltiesas slēdziena pareizību un norada, ka tāda 
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gadījumā netiktu visas aizgadņu atlīdzības lietas pēc viena 
im tā paša principa izšķirtas. Pretēji kasacijas sūdzības 
iesniedzēja norādījumam, pārejas laika noteikumu 15. pants 
nav attiecināms tikai uz tīri personiskām attiecībām, jo par 
šādām attiecībām 15. pantā runa nemaz neiet. Tāpat, pre-
tēji kasacijas sūdzības iesniedzēja norādījumam, šai konkretā 
gadījumā neiet nma par aizgādņa iecelšanas attiecībām vis-
pāri, bet gan par tiesību prasīt atlīdzību par mantas pār-
valdību 1936. g. Tādā kārtā, saskaņā ar minēto Pārejas laika 
noteikumu 15. pantu, apgabaltiesa aizgādņa atlīdzības jautā-
jumu par 1936. g. pareizi ir izškīrusi 'pēc CL normām. 

(Sen. CKD kopsēdes 1939. g. 23. janv. spr. Nr. 10 Aļiclmnovu 1.) 

24. 

■ Lietā nav strlda par to: 1) ka testatore Antoņina J. mi-
rusi 1938. g. 11. janvarī; 2) ka J. testaments sastādīts 1937. 
g. 17. septembrī; 3) ka testatore visu savu mantu novēl savai 
mātei — atbildētājai Matrjonai J.; 4) ka f'A no prasībā minē-
tās viensētas testatore Antoņina J. mantojusi saskaņā ar tie-
sas 1933. g. 3. februara lēmumu pēc sava 1929. g. 14. aprilī 
mirušā tēva. Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka novēlētais 
nekustamais Tpašums ir cilts manta LCL 399. p. nozīmē, un 
ka tādēl to nevarēja ar testamentu novēlēt (LCL 1068. р.). 
Zemākās instancēs atbildētāji ir cēluši iebildumu, ka strīdus 
nekustamais īpašums neesot cilts manta, jo mantoj'uma at-
klāšanas brīdī (1938. g. 11. janvarī) esot bijis spēkā CL, pēc 
kura cilts mantas jēdziens vairs neeksistē, bet par to, ka kon-
kretā gadījumā būtu pieškirama izškiroša nozīme tam ap-
stāklim, ka Vasilija J. miršanas brīdī 1929. gadā zeme vēl 
nebijusi viņa privatīpašums, atbildētāja runā pirmo reizi ti-
kai savā kasacijas sūdzībā, kādēļ šis jautājums Senatā nav 
apspriežams (Sen. CKD spr. 20/56). Tiesu palatas slēdziens, 
ka konkretā gadījumā pēdējās gribas rīkojuma saturs mate-
riali-tiesisko seku ziņā apspriežams pēc līdzšinējiem likti-
miem, pilnīgi sakrīt ar Lik. par Civilikuma spēkā stāšanās 
laiku un pārejas laika noteikumiem 24. p. 2. daļu. Pretēji ka-



247 ^ik" par Civillik. speka staš. 
laiku un pārejas 1. noteik. 

sacijas sūdzības iesniedzējas dornām, šis slēdziens arī nerunā 
pretim Tieslietu ministra paskaidrojumiem pie minētā liku-
nia (Tiesl. min. vēstn. 1937. g. 941. lp.). Šie paskaidrojumi 
attieeas uz gadījumiem, kad pēdējās gribas rīkojumi taisīti 
p ē с 1 ī d z š i n ē i о 1 i к u m u n o t e r k u m i e m , bet iz-
rādītos nepilnspēcīgi pēc jaunā CL, turpretim konkretā gadī-
jumā testaments jau bija nepilnspecīgs tā taisīšanas laikā, ka 
pretimrunājošs tā laika likumam. Reiz strldus testaments 
apspriežams pēc līdzšinējiem likuma noteikumicm, tad neno-
zimīgs ir tas apstāklis, ka tagadējais CL nepazīst jēdziena 
par cilts mantu. 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 315 Jakovļeva pr. 1. pr. Jakovļevs u. c.) 
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1. 

CL 1. р. nevar ierobežot namsaimnieku dzīvokļa izve-
lē sētniekam vairāk par to, ко paredz Lik. par telpu īri. 

(Sen. CKD kopsēdes 1939. g. 22. febr. spr. Nr. 16 Jegora pr. 1. pr. 
Nadziņu.) 

95. 

Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja domām, apgabal-
ticsa nav konstatējusi, ka prasītāja būtu vainojama par lau-
lāto š ķ i r t u d z ī v i . Apgabaltiesa pieņem, ka pie prāvnieku 
n e s a t i c ī b a s sava daļa vainas ir arī prasītājai, bet partu 
s ķ i r t ā d z ī v ē atzīst par vainlgu atbildētāju, fcufš, atņem-
dams prasītājai saimniecības vadīšanu un dzīvodams kopā ar 
citām sievietēm, nostādījis prasītāju tādā stāvoklī, ka tai ne-
esot iespējams sadzīvot ar atbildētāju. Šādos apstākļos at-
bildētājs velti pārmet apgabaltiesai CL 95. p. III daļas pār-
kāpumu, jo šā panta noteikums'domā nevis vainu nesaticībā, 
bet vainu šķirtā dzīvē. 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 238.) 

181. 

Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 37/315), ka no 
atbildētāja atkarājas prasīt tiesas sprieduma izpildīšanu atie-
cībā uz bērnu nodošanu viņa audzināšanā un kopšanā, bet ja 
viņš to nav darījis un bērnus atstājis mātes audzināšanā 
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пи kopšanā, tad viņš по bērnu alimentacijas nav atsvabināms. 
Minētā Senata spriedumā izteiktie apsvērumi ir attiecināmi arī 
uz CL paredzētiem gadījumiem, kad vīrs ar tiesas spriedumu 
piešķirtos bērnus savā audzināšanā ncpārņem, bet tos atstāj 
iuates audzināšanā un kopšanā. Tā kā konkretā gadījumā 
atbildētājs ar tiesas spriedumu viņam piešķirto varu par bēr-
iiu nav izlietojis un bērnu atstājis mātes audzināsanā, tad, 
I)iemērojoties CL 181. pantu noteikumiem in fine, atbildētā-
jani, samērā ar saviem mantas līdzekļiem, ir jāpicdalās pie 
otra vecākā atstātā bērna uzturēšanas. Tādēl kā nepamatoti 
,-itkrīt atbildētāja apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros vinš ap-
strīd tiesas slēdziena pareizību par to, ka viņam ir jādod uz-
turs pie mātes atstātiem bērniem, kaut arī tiesas spriedumā 
būtu paredzēts, ka bērni atstājami tēva audzināšanā. 

(1939. g. 27. apr. spr. Nr. 397 Tupņš pr. 1. pr. Pluģi.) 

188. 

1) Apgabaltiesa, pievienojoties mierticsneša sprieduma 
motlviem, ir konstatējusi, ka atbildētājs ir ticis adoptēts по 
Jāņa В., bet šī adopcija bijusi tikai forrnala, jo arī pēc adop-
cijas atbildētājs faktiski palicis savu vecāku audzināšanā un 
varā. Izejot по šiem konstatējumiem, apgabaltiesa ir nākusi 
pie slēdziena, ka atbildētājam ir pienākums dot savai mātei 
prasīto uzturu. Šo tiesas slēdzienu nepamatoti apstrīd at-
bildētājs. Pretēji atbildētāja norādījumam kasacijas sūdzībā, 
bērnu pienākums uzturēt savus vecākus nebalstās uz vecāku 
varu pār bērniem, bet gan uz viņu starpā pastāvošo asins-
radniecību im bērnn moralisko pienākumu apgādāt vecum-
dienās savu vecākus. Šis bērnu pienākuins uzturēt savus 
vecākus neizbeidzas arī ar bērnu adopciju по trešo personu 
puses. Šādā gadījmnā gan izbeidzas vecāku vara pār adop-
cijā nodotiem bērnicm (CL 175. р., 198. р. 3. pkts). Šāda ve-
cāku varas izbeigšanās notiek tādēļ, ka vienā un tai paša 
laikā divās ģimenēs nevar pastāvēt vienāda^ spēka divas ve-
cāku varas pār vienu un to pašu bērnu. Šādu divu varu 
pastāvēšana novestu pie abu ģimeņu vecāku tiesību kolizijas. 
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Tādēl arī likumdevējs ir paredzējis, ka reizē ar bērna adop-
ciju notiek arī varas nodošana adoptivvecākiem. Vecāku 
vara pār bērniem izbeidzas netikai bērnu adopcijas gadījumā, 
bet arī, starp citu, ar bērnu pilngadības sasniegšanu (CL 198. 
p. 4. pkts). Ja vecāku varas izbeigšanās pati par sevi būtu 
tāds tiesisks faktors, kas vecākiem atņemtu tiesību prasīt 
uzturu no bērniem, tad, nostājotics uz atbildētāja viedokla, 
iznāktu, ka vecāki no saviem pilngadību sasniegušiem bēr-
niem uzturu nevarētu prasīt. Tāds vecāku varas izbeigša-
nās ņozīmes interpretējums noved pie neiespējamārn juri-
diskām sekām. Atbildētājs gan norāda, ka viņš no savas 
ģimenes vecākiem nekā nevarētu saņernt, jo viņš vairs ne-
sastāvot savu vecāktt varā (CL 179. р.). Pretēji šiem atbil-
dētāja apsvērumiera, arī bērna tiesība prasīt uzturu no sa-
viem vecākiem pamatojas uz asinsradniecību, un nevis, ka 
bērns atrodas vecāku varā. Likumā tieši ir paredzēts, ka 
bērna audzināšana var tikt uzdota tikai vienam vecākam 
(CL 178., 181. р.), kādos gadījumos arī vara pār bērniem pie-
der tikai tam vecākam, ktifa audzināšanā atstāti bērni. Ne-
skatoties uz šādu varas trūkumu otram vecākam, arī šim 
otram vecākam ir jāpiedalās bērnu uzturēšanā (CL 179. р.). 
Tā tad arī bērniem uztura izsniegšana nepamatojas uz ve-
cāku varas principu, bet gan uz asinsradniecību un vecāku 
moralisko pienākumu uzturēt savus bērmis. Tādēl apgabal-
tiesa pareizi ir atzinusi, ka šai konkretā gadījumā mātei ir 
likumīgs pamats prasīt no sava dēla' uzturu. Līdz ar to at-
krīt visi tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd 
šī tiesas slēdziena pareizību. 

(1939. g. 27. apr. spr. Nr. 3S8 Bisenieks pr. 1. pr. Bisenieku.) 

2) Apgabaltiesa ir konstatējusi un atbildētājs savā ka-
sacijas sūdzībā neapstrīd: 1) ka prasītāja (atbildētāja. māte) 
ir trūcīga un slimo ar vecuma nespēku; 2) ka atbildētāja 
tēvs ir atsacījies no tiesībām uz viņam pie^ķijamām mājām 
atbildētāja labā ar noteikumu, ka atbildētājs dod viņam im 
viņa sievai (atbildētāja mātei) tiiūža uzturu: 3) ka atbildētājs 
v.iens pats ir saņēmis savā īpašumā 180 pūrvietu lielas mā-
jas. Bez tam apgabaltiesa ir konstatējusi, ka prasītājas pā-



__ 251 Qvilllkums . 
. - ' ■ ■ ■ ■ : . . . / ' " ; ' '■ .'■ •;,::-v -

rējie bērni ir trūcīgi un kasacijas sūdzības iesniedz.ēfSiV рЩ ;/^Щ 
skaidro, ka viņš neturējis par vajadzīgu apstrīdēt apgalvoju-
.inis par viņa mantas stāvokli un citu bērnu trūcīgumu. J^rj^n^ 
dos apstāklos apgabaltiesa varēja nākt pie atzinuma, ka 
alimentacijas pienākums uzliekams atbildētājam vienam pa-
šara. Kas attiecas uz uztura apmēru, tad apgabaltiesa ir nā-
kusi pie slēdzlena, ka uztura apmērs Ls 60,— mēnesī atbilst 
atbildētāja materialam stāvoklim. Šāds apgabaltiesas slē-
dziens attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma 
kasacijas kārtībā. Kasacijas sūdzības iesniedzēja norādī-
jums, ka apgabaltiesa, konstatējot partu līguma attiecības, ne-
varējusi picspriest uzturu pēc likuma, ir nepamatots. Mier-
tiesnesis jau bija apmierinājis prasību (daļā) uz 1 i к u m а 
pamata un konstatējis, ka atbildētājs ir ar mieru dot prasītā-
jai 1 i к u m ī g о uzturu, miertiesneša spriedumu atbildētājs 
nebija pārsūdzējis, kādcļ jautājums par prasības pamatu uz-
skatāms par izsķirtu un apgabaltiesa varēja atzīt, ka otrā 
instancē apspriežams vienīgi strīdus par prasības apmēru. 
Tādos apstākļos apgabaltiesa, nākot pie slēdziena, ka atbil-
dētājam uzliekams pienākums dot prasītājai uzturu, nav 
pārkāpusi kasacijas sūdzībā norādītos likumus. 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 298.) 

466. 

Ar 1938, g. 10. oktobra lēmumu Liepājas 3. iecirkņa 
miertiesnesis nolērais saskaņā ar CPL 1583. p. 2. pk. atzīt 
mir. Friča IN. atstāto testamcntu, kas sastādīts 1926. g. 8. jū-
nijā, par stājušos likumīgā spēkā. Blakus sūdzībā par šo lē-
mumu garā vājās Vilhelmīnes N. mantlbas aizgādnis lūdzis 
minēto lēmumu atcelt tādēļ, ka testamenta mantiniece Līze 
N. nepildot testamenta noteikumus, saskaņā ar kuru viņai 
jāņem savā apgādībā gara vājo Vilhelmīni N. Liepājas ap-
gabaltiesa šo sūdzību atstājusi bez ievērības. Apgabaltiesa 
atzinusi, ka neesot nekāda pamata testamentu neapstiprināt, 
jo testamenta pildīšana no testamenta mantinieces pirms 
testamenta apstiprināšanas nccsot prasāma, bct testamenta ne-
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pildīšanas gadījumā rastos tikai tiesība prasīt tā izpildīšanu. 
Šādi apgabaltiess motivi ir pareizi un tiem nerunā pretim 
CL 466. tm 593. р., uz kuriem Vilhelmīnes N. aizgādnis atsau-
cas savā kasacijas sūdzībā (šie likuma panti bez tam konkre-
tā gadījumā nav piemērojami, jo mantojums ir atklājies 1934. 
g. — sk. Pārejas laika noteik. 21. р.). 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 205 Novadnieka testamenta 1.) 

1804. 

1937. g. 25. janvarī Kristīne С. по sava prasījuma pret 
atbildētāju šai lietā „Latvijas koks" cedējusi prasītājam Mo-
zesam N. Ls 520.—. Tanī pat dienā cesionars Nevjašakis 
nosūtījis a. s. „Latvijas koks" paziņojumu par notikušo cesiju, 
klātpieliekot tam norakstu по cesijas raksta, zem kura gan 
nav apliecinājuma, ka tas atbilst oriģinalam. Uz šo paziņo-
jumu atbildētāja a. s. „Latvijas koks" 1937. g. 7. februarī at-
bildējusi Nevjašakim sekoši: „Atsaucoties uz Jūsu š. g. 25. 
janvara vēstuli pagodināmies paziņot, ka Jūsu rakstā minētos 
Ls 520,— nevarēsim Jums izmaksāt, jo cesija nav apstipri-
nāta un apmaksāta ar zīmognodevu." Starp pusēm nav arī 
lietā strīdus par cesionara prasības lūgumā apgalvotā ap-
stākļa parcizību par to, ka neskatoties uz minēto paziņojumu, 
atbildētāja 1938. g. marta menesī cedētos viņam Ls 520,— 
tomēr samaksājusi cedentei С Atsaucoties uz minētiem ap-
stākliem un atrodot, ka atbildētāja konkretā gadījumā ir rī-
kojusies preteji CL 1804. p. noteikumiem, ar ко tam nodarī-
jusi zaudejumus Ls 520,— apmērā, prasltājs ir lūdzis šai lietā 
piedzīt по atbildētājas viņa labā minēto suinu ar visiem li-
kumīgiem procentiem. Miertiesnesis prasību atraidījis un ap-
gabaltiesa rnierticsneša spriedumu apstiprinājusi. Prasītāja 
kasacijas sūdzība pelna ievērību. Apgabaltiesa, neieņemot 
nekādu stāvokli pret prasības kvalifikacij'u (kas pirmā kārtā 
bija viņas picnākums), bct atrodot, ka dcbitors cessus saska-
ņā ar CL 1804. pantu var prasīt по cesionara pierādījumus 
par notikušo cesiju, ir savu spriedumu, starp citu, dibinājusi 
uz to, ka atbildētājai līdz ar paziņojuniu par notikušo cesiju 
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licis nosūtīts tikai cesijas raksta neapstiprināts noraksts, ka-
.K'l atbildētājas (debitor cessus) atbilde, „ka viņa šo paziņo-
iiiniti neuzskata par pietiekošo cesijas pierādījumu", esot bi-
insi pilnīgi dibināta. Bet kā tas pareizi norādīts prasītaja 
I)ilnvarnieka kasacijas sūdzībā, tad atbildētājas 1937. g. 7. 
Icbruara atbildē uz prasītāja paziņojumu par notikuso cesiju 
nekas netiek runāts par to, ka atbildētāja ar prasītāja pazi-
uojumu un tam pievienoto cesijas norakstu neuzskata par 
pictickoši pierādītu notikušo cesiju. Par minēto norakstu, 
vispār šai atbildē neiet runa, tāpat kā par kādu citu pieradī-
jumu pieprasīšanu, lai pāriiecinātos par notikušo ^cesiju. Šaja 
.■itbildē prasītājam vienīgi norādīts, ka atbildētāja nevares 
lam paziņojumā par notikušo cesiju minetos Ls 520.— iz-
iuaksāt tāpēc, ka cesija, resp. cesijas raksta oriģinals nav ap-
stiprināts un apmaksāts ar zīmognodevu. Tādā karta apga-
baltiesa, pamatojot, starp citu, savu spriedumu uz tadu mi-
nētās atbildētājas atbildes saturu, kāds tam īstenība nav, ir 
ие tikai sagrozījusi lietas faktiskos apstāklus, bet arī pielai-
dusi motivacijas nepareizību. Bet ja nu minetā atbilde at-
bildētāja nemaz nav apšaubījusi to, ka tiešām ir notikusi tai 
paziņotā cesija, nedz arī pieprasījusi prasītājam pašu cesijas 
raksta oriģinalu, tad, vispār, apgabaltiesa nevarcja atraidīt 
prasību aiz tā iemesla, ka debitoram cessus ir tiesība picpra-
sīt no cesionara pierādījumus par notikušo cesjju, iekams ta 
nebija konstatējusi, ka atbildētāja būtu iebkādā cita veidā 
prasītājam minētos pierādījumus pieprasījusi. Rīkojoties 
pretēji tam, apgabaltiesa ir pielaidusi motivu nepilnību un ne-
pareizlbu. Bet tā kā apgabaltiesa ir pievienojusies mierties-
neša motiviem, tad atzīstams, ka tā ir prasību atraidījusi arī 
vēl cita iemesla pēc. Proti, miertiesnesis ir prasību atraidījis 
tāpēc, ka cesionars neesot atbildētājai par notikuso cesiju pa-
ziņojis p i e n ā с ī g ā kārtā, t. i. neesot savam ^ paziņoju-
mam pievienojis pierādījumus, no kuriem droši varetu parlie-
cināties par notikušo cesiju, kāpēc atbildētājai neesot bijis 
likumīgs pamats neizmaksāt runā csošos Ls 520,— cedentei 
С Tomēr arī šis prasības atraidīšanas iemesls atzīsteims 
par nepareizu. CL 1804. p. gan nosaka, ka parādnieks var 
parādu nomaksāt cedentam līdz tam laikam, kamer cesionars 
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nav pienācīgā kārtībā par cesiju paziņojis tam, tomēr tas ne-
prasa, lai kreditors Hdz ar savu pazipojumu, jau tūlīt uzrā-
dītu prasītājam pašu cesijās aktu, ja tāds ir sastādīts, va' 
citus kādus pierādījumus par cesiju. Minētais pants pēc sava 
satura un teksta pilnīgi sakrīt ar 1864. g. CL 3474. р., bet arī 
avoti, kas uzrādīti zem šī pēdējā im kas runā par cesionara 
paziņojumu parādniekam, neprasa cesijas akta vai citu pie-
rādījumu uzrādīšanu parādniekam jau tūlīt līdz ar minētā pa-
ziņojuma nosūtīšanu (L 3 С de novation VIII, 42 L 4 С que 
res pignori oblig. VII 17). Cvingmaņa sprieduma krājumā 
ievietotā sprieduma izvilkumā ar Nr. 563, uz kuru arī atsau-
eas turpat ievietotais spriedums ar Nr. 1074, ir gan norādīts, 
ka cesionaram ir jāuzrāda parādniekam arī cesijas akts, cik-
tāl pēdējais to pieprasa, bet arī tanī nav teikts, ka cesiona-
ram jau pie paziņošanas par cesiju bez kāda pieprasījuma no 
parādnieka puses tas būtu jādara, un ka paziņojums bez paša 
akta uzrādīšanas būtu nederīgs. Tāpēc arī apgabaltiesas at-
saukšanās uz šiem spriedumiem neattaisno miertiesneša 
spriedumā norādīto CL 1804. p. interpretaciju. No otras pu-
ses, kā to pareizi ir norādījis kasacijas sūdzības iesniedzējs, 
atbildētāja savā atbildē uz prasītāja paziņojurnu par cesiju 
nemaz nav pēdējo apšaubījusi un nav arī pieprasljusi vēl kā-
dus picrādījumus par notikušo cesiju. Tādā kārtā apgabal-
tiesa, pievienojoties miertiesneša motiviem un līdz ar to viņa 
nepareizarn CL 1804. p. iztulkojumam, ir pārkāpusi šo pantu. 
No otras puses, uz šī nepareizā CL 1804. p. iztulkojuma pa-
mata atzīstot par pareizu atbildētājas rīcību par naudas iz-
maksu cedentei, neskatoties uz cesionara paziņojumu atbil-
dētājai par cesiju, un arī šī iemesla pēc atraidot prasību, ap-
gabaltiesa ir pielaidusi motivacijas nepareizību. 

(1939. g. 25. marta spi'. Nv. 276 Nevjašska pr. 1. pr. a. s. „Latvijas 
koks".) 

2171. 

Tiesu palatas viedoklis, ka prasība būtu atraidāma uz 
CL 2171. p. 1. pk. pamata vienīgi tajā gadījumā, ja atbildētāji 
pirms tās cclšanas būtu prasītājam īres maksu piedāvājuši, 
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lr atzīstams par nepareizu. Proti, Tiesu palatas pievestais 
CL 2171. p. 1. pk. attiecas vienīgi uz gadījumu, kad termiņš 
nomas naudas samaksai ir j a u p a g ā j i s u n n o k a -
v с j u m s i e s t ā j i e s, bet ja nu konkretā gadījumā pēc 
atbildētāja (Rašala) apgalvojuma prasības celšanas momentā 
nomas naudas samaksas termiņš vēl nemaz n e b i j a i z -
b e i d z i e s , tad šajā momentā, pēc kura apskatāmas partu 
juridiskās attiecības, vispār nekāds nokavējums nav bijis. 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 300 Eljašova pr. 1. pr. Štamu un Rašalu.) 
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Latvijas civillikums (1864. g.). 

173. 

Prasītājs Hermanis S. 1936. g. 28. septembrī iesniegtā 
pret savu sievu Līnu S., pašu par sevi un kā sava mazgādīgā 
dela Vicstura S. dabīgo aizbildni, prasībā ir paskaidrojis, ka 
1936. g. 7. jūnijā tas salaulājies ar atbildētāju Līnu S., kurai jau 
1936. g. 24. jūlijā piedzimis dēls Viesturs, kas saskaņā ar 
1864. g. CL 132.—134. p. esot atzlstams par ārlaulībā dzi-
mušu. Tā kā tikai pēc kāzām tas esot dabūjis zināt, ka atbil-
dētājai 1935. g. rudenī un sekojošā tam ziemā bijuši miesīgi 
sakari ar citiem vīriešiem, tad, atsaucoties un visu sacīto un 
CPL 1468. р., prasītājs lūdzis atzīt, ka 1936. g. 24. jūlijā dzi-
mnšais Līnas S. dēls Viesturs ir dzimis ārlaulībā. Līdz ar 
prasības lūgumu no prasītāja iesniegta arī Viestura S. dzim-
šanas apliecība, kurā par viņa tēvu uzrādīts prasītājs, bet 
par māti atbildētāja Līna S. Apgabaltiesa šo prasību ir at-
raidījusi, bet Tiesu palata, atceļot apgabaltiesas spriedumu, 
prasību apmierinājusi. Tiesu palata pie tam atradusi: 1) ka 
1864. g. CL 133. un 134. p. nosakot, ka bērns, kas piedzimis 
agrāk par 182 dienām pēc laulības noslēgšanas, nav at-
zīstams par laulībā dzimušu; 2) ka Viesturs S. dzimis 1936. 
g. 24. jūlijā, bet laulība starp viņa māti un prasltāju noslēgta 
1936. g. 7. jūnijā; 3) ka tādēļ Viesturs S. ipso jure atzīstams 
par ārlaulības bērnu, kāpēc arī nespēlē nekādu lomu jautā-
jums par viņā paternitati; 4) ka 1864. g. CL 173. p. sapro-
tams vienīgi tādā veidā, ka bērns, kas ieņemts pirms viņa 
vecāku laulības, pēc šīs noslēgšanas bauda laulībā dzimuša 
bērna tiesības un viņš t ā s i e g ū s t 1924. g. 10. m а г t а 
1 i к u m ā p а г e d z ē t ā к ā r t ī b ā (Lkr. 24/42); 5) ka 
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tāpēc atbildētāja Viestura S. vecākiem, saskaņā ar 1924. g. 
10. marta likiimu, viņš bijis jāleģitimē (domāts, lai tas varētu 
iegūt laulībā dzimušā bērna tiesības); 6) ka prasītājs, no ku-
ra gribas šl leģitimacija atkarājusies, to neesot darījis, bet 
gan lūdzis šai lietā bērnu atzīt par ārlaulībā dzimušu, un 
7) ka CPL 1468. p. konkretā gadījumā nemaz neesot piemē-
rojams, jo šis pants paredzot vienīgi „bērna piedzimšanas 
fakta apstrīdēšanu laulībā, ja tas ieuemts laulībai pastāvot 
(1864. g. CL 133. un 134. p. iin piezīme pie CL 1486. р., agr. 
rcd.)". 

īesniegtā par šo Tiesu palatas spriedumu atbildētāju 
pilnvarnieka kasacijas sūdzība pelna ievērību. Kā to pamato-
ti. norādīja kasacijas sūdzības iesniedzēji, Tiesu palata, pirm-
kārt, ir nepareizi iztulkojusi 1864. g. CL 173. p. un 1924. g. 
10. marta Hkumu, atrodot, ka ārlaulībā dzimušais bērns pēc 
viņa miesīgo vecāku laulības, i e g ū s t laulībā dzimušā 
bērna tiesības tikai 1924. g. 10. marta likumā paredzētā kār-
tībā. Šāds viedoklis runā pretim 1864. g. CL 173. р., kas 
expressis verbis nosaka, ka ārlaulibā dzimušie bērni iegūst 
visas laulībā dzimušo bērnu tiesības a r s a v u v e c ā k u 
s e к о j о š о 1 a u 1 ī b u, tā tad nevis ar viņa leģitimēšanu. 
Arī Senats savā CKD spr. 36/384 ir paskaidrojis, ka a r v e -
c ā k u s a l a u l ā š a n ā s i a k t u j a u v i e n n o t i e k 
ā r l a u l ī b a s b ē r n a l e ģ i t i m a c i j a un nekāda tie-
sas vai cita kāda procedura šim nolūkam nav vajadzīga. Šo 
materialā likuma (resp. 1864. g. CL 173. p.) nozīmi nemaz nav 
grozljis vai samazinājis 1924. g. 10. marta likums (Lkr. 24/42) 
par ārlaulības bērna leģitimēšanu. Ar to nav gribēts paslik-
tināt ārlaulības bērnu stāvokli tādā veidā, ka virji iegūtu li-
kumīgā laulībā dzimuša bērna tiesības tikai šo noteikumu pa-
redzētā kārtībā, kā to atradusi Tiesu palata. Ar minēto li-
kumu ir gribets vienīgi noteikt proceduru, kādā attiecīgos 
gadījumos ir atzlmējama ar ārlaulības bērna vecāku laulību 
j a u n о t i к u š ā šī bērna lcģitimacija metriku grāmatās, 
pie kain no šī likuma 2. un sek. p. ir redzams, ka tur pare-
dzētā procedura ir domāta tiem gadījumiem, kad bērns jau 
p i с d z i m i s p i r m s viņa vecāku laulības, lai varētu tikt 
izlaboti bērna dzimšanas ieraksti mctriku grāmatās un sa-
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ņemta jauna dzimšanas apliecība, atbilstoša notikušai leģiti-
macijai (agr. apliecības vietā). Turpretim tajos gadījumos, 
kur bērns dzimis vēl tikai pēc viņa vecāku laulibas, kaut a r l 
p i r m s 1864. g. CL 134. p. p a r e d z ē t ā laika, un re-
ģistrēts metriku grāmatās, kā savu vecāku bērns, nekāda 
1924. g. 10, marta likumā paredzēta procedura vairs nav va-
jadzīga, jo nekādi ieraksti metriku grāmatās tādos gadīju-
mos nav labojami, un nekāda jauna dzimšanas apliecība ne-
vienam nav vajadzlga. Tāpat saskaņā ar Sen. OKD kops. 
spr. 38/13 šāds bērns, kas piedzimis laulībai pastāvot, bet pirms 
1864. g. CL 134. p. paredzētā laika, nav arī eo ipso atzīstams 
par ārlaulības bērnu. Tāpēc šādos, konkretam gadījumam lī-
dzīgos gadījumos, kur laulības sievai piedzirais bērns pirms 
1864. g. CL 134. p. paredzētā laika, kas uz mātes. paziņojuma 
pamata reģistrēts metriku grāmatās par vinas un viņas lau-
lāto drauga bērnu, vīram, kas neatzīst bērnu par savu ir tie-
sība celt attiecīgu prasību, lūdzot atzīt šo bērnu par ārlau-
lībā dzimušu un viņa dzimšanas ierakstu metriku grāmatās 
par izlabojamu, atsaucoties uz to, ka bērns nav viņa, bet pie-
dzimis no mātes sakariem ar citiem vīriešiem. Pie tam, tā 
ka saskaņā ar 1864. g. CL 163. p. 2. pk. pirms tā paša likuma 
134. p. paredzētā laika likumīgā laulībā dzimušie bērni tomēr 
skaitās par ārlaulības bērniem, ja mātes vīrs tos par saviem 
neatzīst, tad minētās vīra prasības celšanas gadījumā uz pre-
tējo pusi gulstās onus probandi pierādīt, ka bērns ir dzimis 
tieši no prasītāja, resp. ka prasītājs ir faktiskais bērna tēvs, 
kāds apstāklis, ja tas tiktu pierādīts, atvietotu 1864. g. CL 
163. p. 2. pk. paredzēto bērna atzīšanu par savu no vīra 
puses. Pie tam šādas prasības, pretēji Tiesu palatas ieska-
tam, taisni atzīstamas par CPL 1468. p. paredzētām prasībām 
(sk. Isačenko, „osobija proizvodstva", 1913. g. izd. 493., 
un 494. lp.). Pēdēji sacītam nerunā pretim, šai sakarībā, 
Tiesu palatas pievestā piezīme pie CPL 1468. p. agr. redakcijā, 
kas tikai norāda, ka Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē minētā 
pantā pievesto LCL 119. un 125. p. vietā jāievēro 1864. g. 
CL 132.—144. un 147. р., kuri zīmējoties uz laiku ilgumu,. 
pirms kura laulībā dzimušie bērni tomēr atzīstami par ārlau-
llbas bērniem etc, atšķiras no pantā pievestiem LCL panta 
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noteikumiem (sk. Gasmans-Nolkens, II izd. lp. ^ 2 ) ^ v - ^ ^ « ^ ļ f e / 
u-.ii augstāk norādītam, konkretā gadījumā Tiesn Й У ^ ^ - ^ - ^ ^ А 
pareizi iztulkojot 1864. g. CL 173. р., ir nonākusi piei^Mffe»> 
/a gala slēdziena. Proti, atrodot, ka pirais vecāku laul 
uņumtais bērns iegūst Iikumīgā laulībā dzimuša bērna tiesī-
bas vienīgi 1924. g. 10. marta likumā paredzētā kārtībā un 
konstatējot, ka prasītājs nav spēris minētā likumā paredzētos 
soļus, tā nākusi pie nepareiza slēdziena, ka šai lietā n e s p ē -
I C* n e к ā d u 1 о m u b ē r n a p a t e r n i t a t e, kāpēc arī 
nav ieņēmusi nekādu noteiktu stāvokli attiecībā uz sniegtiem 
šai jautājumā prāvnieku pierādījumiem. Bet kā no iepriekš-
sacītā ir redzams, tad gadījumā, ja uz atbildētājas sniegto 
pierādījumu pamata varētu atzīt, ka Viesturs S. ir prasītāja 
bčrns, tad ar to tiktu atvietota 1864. g. CL 163. p. 2. pk. pa-
redzētā bērna atzīšana par savu no vīra, konkretā gadījumā, 
prasītāja puses, kāpēc arl Viesturs S. nevarētu vairs tikt at-
zīts par Līnas S. ārlaulības bērnu, kā to lūdzis prasītājs. 

(1939. g. 24. febr. spr. Nr. 220.) 

934. 

Tiesu palata apmierinājusi prasību, kurā prasītāji lūguši 
piespriest viniem par labu no atbildētājām „P." māju ceturtās 
domātās dalas ienākumus par laiku kopš 1923. g. 23. apriļa 
līdz šīs dalas atdošanai prasītāju lietošanā. Tiesu palata šos 
ienākumus aprēķinājusi Ls 394,58 apmērā gadā par laiku 
kopš 1923. g. 23. apriļa līdz 1929. g. 23. aprilim un Ls 288,34 
apmērā gadā par laiku kopš 1929. g. 23. apriļa. 

Atbildētāju kasacijas sildzība nepclna ievērību. Tiesu 
palata konstatējusi, ka prasītāji dzīvojot Krievijā, bet viniem 
piederot zeme vēl nedalītā kopīpašumā ar atbildētājām, ar 
kuyām arī necsot sadalīta zemes lietošana. Šādos apstāklos 
Tiesu palata atzinusi, 1) ka atbildētājas savas % daļas varot 
lietot tikai lietojot līdzi arl prasītāju M, jo prasītājiem nepie-
derot nekāda mājas reala daja, kufu atbildētājas varētu at-
stāt nelietotu un 2) ka atbildētājām jāatdod prasītājiem f а к -
t i s к i saņemto ienākumu ceturtā daļa. Šāds Tiesu palatas 
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slēdziens atzīstams par pilnīgi pareizu un loģisku. Turpre-
tim kasacijas sūdzības iesniedzēju aizrādījums. ka atbildētā-
jam nevarot uzlikt par pienākuniu maksāt par tām zemes 
platībām, kuras palikušas a t m a t ā, nepelna ievērību. No 
augšā minētā Tiesu palatas motivējuma — kuru kasacijas 
iesniedzējas neapstrīd — redzams, ka viņa prasītājiem nav 
piespriedusi kādu atlīdzību par atmatā palikušo zemi, bet gan 
viņiem piespriedusi faktiski sanemto ienākumu daļu par izlie- • 
toto zemi, kura viena ceturtā dala katrā ziņā pieder prasītā-
jiem, jo vim' nav mājas realās daļas īpašnieki; tādā kārtā at-
bildētājas, apsaimniekojot kaut arī tikai mājas dalu, ir lieto-
jušas attiecīgā (Ы) arī prasītāju īpašumu, kādēļ viņiem 
ienākumu ceturtā daļa katrā ziņā pienākas. Atkrīt arī atbil-
dētāju aizrādījums, ka Tiesu paiata esot pielaidusi pretrunu 
savā motivējumā, atzīstot, no vienas puses, ka atbildētājām 
jāatdodot tikai f а к t i s к i saņemtā ienākumti daļa, bet, no 
otras puses, aprēķinot ienākumus par laiku pēc 1929. g. uz 
eksperta slēdziena pamata, t. i. izejot no t e о r e t i s к i 
iespējamiem ienākumiem. Šāds atbildētāju uzskats ir mal-
dīgs, jo lietpratēju slēdziens ir viens no civilprocesa likumā 
paredzētiem pierādījumu veidiem, kas tiesai dod iespēju no-
skaidrot taisni lietas f а к t i s к о s, bet nevis teoretiski 
iespējamos apstākļus. Ja tādēļ Tiesu palata atzinusi par pa-
reizu ekspertu slēdzienu par ienākumu apmēru pēc 1929. g., 
tad viņa, pamatojoties uz šo slēdzienu, ir konstatējusi, ka 
lietpratēju noteiktais ienākumu apmērs atbilst taisni atbildē-
tāju f а к t i s к i saņemtiem ienākumiem. Tādā kārtā Tie-
su palata, pretēji atbildētāju domām, nekādu pretrunu savā 
motivējumā nav pielaidusi. 

(1939. g. 28. apr. spr. Nr. 55? Springbacha u. с. рг. 1. pr. Rapa un 
"Veinbergs.) 

1470. 
Kasacijas sūdzības iesniedzējs, Finansu ministrijas . no-

dokļu departaments, saskata Tiesu palatas sprieduma ncpa-
reizību tanī apstāklī, ka Tiesu paiata prasītāja rokas ķīlas 
tiesības, kuras viņš lūdzis atzīt, atsvabinot ieķīlāto mantu.no 

http://mantu.no
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aresta, ttzskatījusi par ncpierādītām, pretēji tam, ka prasītāja 
valdījums par ķīlas objektu bijis nodibināts ar pieliktām zī-
mēm: „ieķīlāts Nodokļu departamentam". Pēc pareiza 
Tiesu palatas paskaidrojuma ieķīlāto mantu ārējām pazīmēm-
jabūt tādām, lai trešās personas varētu redzēt, ka mantas 
ieķīlātas kā rokas kīla. Tādēļ, kā Senata CKD savos sprie-
dumos 34/881, 35/325 u. с jau paskaidrojis, pieliktām zīmēm 
jāatrodas tādā vietā, kur parasti varctu sagaidīt ķīlas ārējas 
pazīmes gadījumus, kad ieķīlātā manta neatrodas paša ķīlas 
Uemēja valdījumā. Turpretim, apsverot liecinieku Gr. im K. 
liecības, Tiesu palata ir konstatējusi, ka strīdamo mantu ap-
rakstīšanas brīdī šādas zīmes, t. i. ar uzrakstu „ieķīlāts No-
dokļu departamentam" nav bijušas redzamas. Bez tam Tle-
su palata paskaidrojusi, ka pēc liecinieka K. liecības, zīmes 
liktas zem krēslu sēdekļiera un citur. iNo šiem konstatēju-
miem Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka runā esošās zī-
mes nav atradušās tādā redzarnā vietā kā augstāk aprādīts. 
Minētie tiesas konstatējumi, kā arī viņas atzinums attiecas 
uz lietas faktisko pusi, kas tādēļ kasacijas kārtībā nav pār-
baudāmi. Ar to atkrīt kasacijas sūdzības iesniedzēja — No-
doklu departamenta plašie apcerējumi, kuros tas no sava 
viedokļa kritizē tiesas apsvērumu pareizību, 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 256 Finansu min. pr. I. pr. Švalbi.) 

1819. 
T. S. un L. Št. pilnvarnieki bija iesnieguši zemes grāmatu 

nodaļas prieksniekam lūgumu atzīmēt zemes grāmatās, ka 
lūgumā norādītais nekustamais īpašums pēc mir. Jāņa Sm. 
mantošanas ceļā pārgājis vienā domātā pusē uz Jūli Sm. un 
otrā domātā pusē līdzīgās daļās uz T. Sm. un L. Št., Zemes 
grāmatu nodaļas priekšnieks atstājis lūgumu bez ieverības. 
Viņš pamatojies uz to, ka nekustamais īpašums 1935. g. no-
stiprināts zemes grāmatās uz abu laulāto, Jāņa un Jūlcs Sm. 
vārdiem, kādčl tas saskaņā ar CL pārejas laika noteikumu 
9. pantu no 1938. g. 1. janvara pieder minētiem laulātiem 
katram vienā domātā pusē un J. Sm. mantiniekiem nav tlesī-
bas prasīt visa īpašuma nostiprināšanu uz viņu vārdiem, bet 
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gan tikai pusi no tā. Tiesu palata atstājusi bez ievērības par 
zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka lēmumu iesniegto sūdzibu. 
Tiesu palata pamatojusies uz tādu pat viedokli kā zemesgrā-
matu nodaļas priekšnieks un atzinusi, ka T. Sm. un L. Št. 
var pretendēt katrs tikai uz % daļu no imobiļa. Tiesu pala-
tas lēmums nav atzīstams par pareizu. Tiesu palata, tāpat 
kā zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks, pamatojas uz neparei-
zu viedokli, it kā atraitne šajā gadījumā bijusi sava vlra raari-
tiniece un ka viņa kopā ar pārējiem vīra mantiniekiem ap-
stiprināta mantošanas tiesībās uz vīra mantojumu, kas sastā-
vējis no puses no runā esošā imobiļa. No apgabaltiesas 
1937. g. 28. jūlija lēmuma redzams, ka apgabaltiesa bija pa-
matojusies uz 1864. g. CL 1819. panta un atzinusi, ka pēc 
Jāpa Sm. nāves nekustamais īpašums domātā puse pārgājis 
uz viņa atraitni, Jūli Sm., un otrā domātā pusē līdzīgās daļās 
uz brāli, Teni Sm., un māsu, Lieni Št. Apgabaltiesa atzinusi 
arī to, ka par atraitnes daļu mantojuma nodeva nebija ņe-
mama. Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 31/1267, 
sk. arl 29/754), ka pēc Vidzemes pilsētu tiesībām, kufas ap-
gabaltiesa piemērojusi tagadējam gadījumam, a t r a i t n e 
n a v s a v a v ī r a m a n t i n i e с е, un ka viņa saņem pēc 
vīra nāves tikai paušalu atlīdzlbu par kopējā masā ienestu 
mantu. Tādēļ Jāņa Sm. atraitne domāto pusi kopējā masā 
nav saņēmusi kā vīra mantiniece, bet gan kā atlīdzību par 
kopējā masā iencsto mantu. Istenībā runā esošā gadījumā 
kopējās masas vienā pusē, kas piekritusi atraitnei, mantošana 
nemaz nebija notikusi, un fādēļ arī apgabaltiesa par šo pusi 
nav aprēķinājusi mantojuma nodevu. Mantošana notikusi ti-
kai kopējas masas vienā pusē, kas mantošanas eeļā pārgājusi 
uz mir. Jāņa Sm. brāli un māsu līdzīgās daļās, tā kā īstenībā 
Jāņa Sm. mantojums sastāvējis tikai no kopējās masas vie-
nas puses. Ja nu nekustamais īpašums, kas agrāk ietilpis 
kopējā masā, zemesgrāmatās bijis apstiprināts uz abu lau-
lato Jāņa un Jūles Sm. vārdiem un ja pat atzītu, ka CL 
pārejas laika noteikumu 9. pants būtu attiecināms uz šo ga-
dījumu un saskaņā ar to IpaŠums no 1938. g. 1. janvara būtu 
atzīstams par viņu kopīpašumu līdzīgās daļās, tad tāds stā-
voklis pilnīgi sakrīt ar to stāvokli, uz kuru balstās apgabaltie-



! • 

— 263 — Latvijas civilhkuius 

sas lēmums par mantinieku apstiprināšanu mantošanas tiešT* 
hās, proti ka Jāņa Sm. mantojums sastāvējis по kopejā^ma-
sas, resp. runā esošā nekustamā īpašuma, domātās pušes:. 
Arī pati atraitne ziņojumā par mantojuma sastāvu, kas pie-
vienots lietai, norādījusi, ka Jāņa Sm. mantojumā ietilpst do-
inātā puse no nekustamā īpašuma. Atzīstot tādos apstākjos, 
ka JāņaSm. mantinieki Tenis Sin. un Liene Št. katrs var pre-
tendēt tikai uz Va daļu no nekustama īpašuma, un balstot šo 
atzinumu uz nepareizu viedokli, ka arī Jājta Sm. atraitne ir 
viņa mantiniece, Tiesu palata pārkāpusi 1864. g. CL 1819. 
pantu. 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 266 Smeleua 1.) 

2622. 

Apgabaltiesa, pamatojoties uz iesniegtā notara apliccībā 
norādīto atbildētājas B. un Heinricha K. 1931. g. 5. augusta 
līguma saturu, ir nākusi pie slēdziena, ka ar šo līgumu Hein-
richs K. ir viņam pēc testamenta piekrītošo daļu mātes Er-
nestīnes K. atstātā mantojumā pārdevis atbildētājai B. Šis 
apgabaltiesas slēdziens, kas dibināts uz minētā līguma saturu 
un nozīmes iztulkošanu, nav kasacijas kārtībā pārbaudāms 
(Sen. CKD spr 28/12 im c). Tāpēc, ciktāl atbildētājas piln-
varnieka apcerējumos viņa kasacijas sūdzībā būtu ieraugāma 
šī apgabaltiesas slēdziena netieša apstrldēšana, tie Senatā 
nav vērā ņemami. Bet atsavināt otram var tikai jau p i e -
ņ e m t u m a n t о j u m a d а 1 u. Tāpēc kasacijas sūdzības 
iesniedzējs nedibināti iziet no tā, ka Heinrichs K. būtu attei-
cies no viņam piekrītošās pēc Ernestīnes K. nāves mantoju-
ma daļas. 1931. g. 5. augusta līgumā un tad pat Liepājas ap-
gabaltiesai adresētā rakstā gan ir teikts, ka Heinrichs K. at-
sakās no savām tiesībām mātes Ernestīnes K. atstātā maiito-
jumā, tomēr, kā no minētā līguma redzams, tas notick pret 
turpat norādīto atlīdzību. Bet kā jau agrāk norādīts, apga-
baltiesa ir nākusi pie kasacijas kārtībā nepārbaudāma slē-
dziena, ka ar šo līgumu īstenībā ir notikusi Heinricham K. 
piekrītošās minētā mantojuma dalas atsavināšana atbildctājai 
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В., kāpēc šādam izteicienam (t i. par atteikšanos no manto-
juma) nav izšķirošas nozīmes lietā. Starp citu, tik pie-
bilstaras, ka mailtinieka atteikšanās no pienākošās mantoju-
ma daļas pret atlīdzību ir atzīstama par šīs daļas atsavinā-
šanu. Tāpat arī tas. ka Heinrichs K. nav vēlāk apstiprinājies 
mantošanas tiesībās uz augstāk norādīto mantojumu vēl ne-
pierāda to, ka viņš no sākta gala nebūtu mātes atstāto man-
tojumu, viņam piekrltošā pēc testamenta daļā, pieņēmis. 
Bet ja nu Heinrichs K. ir mātes atstāto mantojumu viņam 
piekrītošā daļā pieņēmis, tad, protams, līdz ar to viņš jau 
mantošanas ceļā ir bijis ieguvis attiecīgā idealā dalā šai 
mantojumā ietilpstošo imobili (1864. g. CL 2622. р.). Tāpēc 
arī apgabaltiesa, saskaņā ar Senata 1938. g. 25. marta rīko-
jumā norādīto šai lietā, ir pareizi atzinusi Heinrichu K. iepre-
tim trešām personām par minētā imobiļa līdzmantinieku-
Jīdzīpašnieku arī vēl pēc 1931. g. 5. augusta līguma noslēg-
šanas (kamēr šis īpašums nebija koroborēts zemes grāmatās 
vienīgi uz atbildētājas B. vārda), resp. arī vēl 1933. g. 4. mai-
jā. Bet tādos apstākļos apgabaltiesa ir, tāpat saskanoši ar 
minēto Senata rīkojumu, atzinusi, ka atbildētāja B. ir 
savā 1933. g. 1. jūnija atsauksmē devusi ncpatiesas ziņas. 
Ar likuma nezināšanu neviens nevar atrunāties, un ja nn pēc 
likuma Heinrichs K. vēl 1933. g. 1. jūnijā iepretim trešām per-
sonām skaitījās par runā esošā imobiļa līdzmantinieku, tad 
atbildētājai В., dodot savu atsauksmi tiesu izpildītājam, bija 
ar šo apstākli jārēķinājās. Līdz ar to nepelna ievērību kasa-
cijas sūdzības iesniedzējas iebildums, ka atsauksmes došanas 
laikā atbildētāja B. personīgi nav icskaitījusi Hcinrichu K. 
par līdzmantinieku, resp. mantotā imobiļa līdzīpašnieku. 

(1939. g. 24. febr. spr. Nr. 189 Olsena pr. 1. pr. Baumanis ua Erbe.) 

2684. 

Tiesu palata ir konstatējusi, ka laikā no 1923. g. 13. ok-
tobra Hdz 1925. g. 19. augustam prasītājs atstāto mantojumu 
ir pārvaldījis kā iecelts aizgādnis, bet viņš tai pat laikā ir 
bijis arī līdzmantinieks, kādēļ viņam ari par šo laiku jānorē-
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ķinājas ar pārējiem līdzmantiniekiem. par mantojuma ienāku-
miem. Šis Tiesu palatas slēdziens ir pareizs. Aizgādņiem 
mantojuma pārvaldībā ir jāgādā par mantojuma uzturēšanu 
veselā stāvoklī ar to pašu rūpību, ar kādu viņi darbojas paši 
savās lietās (1864. g. CL 2594., 495. р.), bet kad mantinieki 
ir apstiprināti mantošanas tiesībās, tad aizgādņiem pret kvīti 
jānodod galīgs norēķins (1864. g. CL 2595. р.). Та tad man-
lojuma aizgādnības instituta mērķis ir ar aizgādņu palīdzībn 
uzglabāt atstāto mantojumu veselā stāvoklī, nekā no tā neat-
saviriāt, izņemot 1864. g. CL 2594. p. paredzētās mantas, un, 
ja mantojums sastāv no lauksaimnieciski izmantojama objek-
ta, tad. aizgādņa pienākums ir kā labam saimniekam gūt ie-
spējami vairāk ienāķumus (1864. g. CL 2549., 495., 391. р.). 
Mantojuma pārvaldības laikā gūtie ienākumi, atskaitot patie-
sos izdevumus, ir jānodod apstiprinātiem mantiniekiem, bet 
par nolaidīgo sainmiekošanu aizgādņi ir atbildīgi pret manti-
niekiem (sal. 1864. g. CL 2549., 495., 431. р.). Tādā kārtā arī 
aizgādņi pie mantojuma nodošanas ir tikpat atbildīgi manti-
nieku priekšā kā par ienākumiem, tā arī par izdevumiem un 
mantojuma sastāvu, kā kurš katrs mantinieks, kas apsaim-
nieko atstāto mantojumu (1864. g. CL 2682.-2684. р.). Bet 
ja aizgādnis tai pat laikā ir arl mantinieks, tad viņa juridis-
kais atbildības stāvoklis pret pārējiem līdzmantiniekiem ne-
gtozās. Tādēl nepamatoti prasītājs apstrīd Tiesu palatas 
slēdziena pareizību, ka viņš arī par aizgādnības izpildīšanas 
laiku ir atbildīgs atbildētājām par pārvaldības laikā gūtiem 
ienākumiem un izdevumiem. 

(1939. g. 27. apr. spr. Nr. 362 Eglīša pr. 1. pr. Kozenkrauius un Eglīts.) 

2941. 

Kasacijas sūdzībā atbildētāji paskaidrojuši, it kā prasī-
tājs atzinis parādu at'bildētājam, tomēr uz šādu prasītāja at-
zīšanos atbildētāja zemākās instancēs nav norādījusi, kādēļ 
viņas paskaidrojumi par šo apstākli kasacijas instancē nav 
apspriežami (Sen. CKD spried. 20/56 u. c). Atbildētājas iebil-
dumu par konta izrakstu sūtīšanu prasītājam un pēdējā klu-

     94

94
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sēšanu kā nesvarīgu tiesa varēja īpaši neapspriest (Sen. CKD 
spr. 23/172), jo apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs nav tir-
gotajs, kādēl šinī gadījuraā piemērojams vispārējs noteikums, 
pec kura klusešana nav ne piekrišana, nedz noliegšana (1864 
g. CL 2941. р.). 

(1959. g. 29. apr. spr. Nr. 395 Baltiņa pr. 1. pr. Vecgulbenes patērētāju 
biedrību.) 

3421. 

Prasītājas pilnvarnieks kasacijas sūdzībri apstrīd apga-
baltiesas viedokļa preizību, ka prasītāja šajā gadījumā izda-
rījusi prasības pamata grozīšanu, pārejot no likumisko pro-
centu prasības uz zaudējumu atlīdzības prasību. Viņš aizrā-
dījis uz to, ka prasība pamatota uz atbildētājas nokavējumu, 
kas devis prasītājai tiesību uz likumiskiem procentiem kā at-
līdzību par zaudējumiem, jeb uz zaudējumu atlīdzību likumis-
ko procentu apmērā. Šis aizrādījums principā atzīstams par 
pareizu, jo Senats, atsaucoties uz 1864. g. CL 3453. pantu, jau 
atzinis, ka nokavējuma procentos izteicas atlīdzība par zau-
dējumiem (Sen. CKD spr. 36/1101), kādēļ arī apgabaltiesa nav 
rīkojusies pareizi, atzīstot, ka šajā gadījumā nav bijusi celta 
prasība par zaudejumiem. Istenībā tagadējā prasība taisni 
ir kvalificējama kā zaudējumu prasība un prasītāja kā savus 
zaudējumus prasīj'usi likumiskos procentus. Tomēr šī apga-
baltiesas pielaistā nepareizība nevar novest pie sprieduma 
atcelšanas, jo prasītāja galu gaiā tomēr prasa no atbildētājas 
likumiskos procentus, kuros viņa saskata atlīdzību par zau-
dējumiem. Un tādēļ apgabaltiesa gala slēdziena ziņā rīko-
jusies pareizi, atzīstot par pamatotu atbildētājas atsaukšanos 
apelacijas sūdzībā uz 1864. g. CL 3421. pantu, kura dēļ prasī-
tāja nevar prasīt no atbildētājas likumiskos procentus. Pra-
sītāja nenoliedz, ka viņa galveno saistību jau piedzinusi un 
tādēl viņa būtu varējusi prasīt likumiskos procentus .tikai 
tad, ja viņa attiecīgā laikā nebūtu par tiem noklusējusi un 
nebūtu pieņēmusi galvenā parāda samaksu bez iebilduma. 
Un taisrii prasītājas pienākums bija pierādīt, ka vii;a tādu 
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-Iblldumu cēlusi, vai ka vioa par procentiem nav 
Kā prasītāja to bija darljusi un ka viņa šos ap^fa^ļiis 

i-iii pierādījusi, to viņas pilnvarnieks, kasacijas sūdzīBa^āfU^ 
№ ip"..ilvo. Tādēl apgabaltiesa gala slēdziena ziņā prasīotP* 
pnreizi atraidījusi. 

(1939. g. 23. febr. spr. Nr. 103 Sanders pr. 1. pr. Brizgu.) 

3444. 

Tiesu palata, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, apmie-
Miiiinsi prasību par zaudējumiem, kas prasītājam cēlušies ar 
i" ka atbildētāja bija pretlikumīgi izslēgusi prasītāju no sa-
ļ .i bicdru skaita un ar to atņēmusi prasītājam peļņu. Atbil-
lli lnjas pilnvarnieki kasacijas sūdzībā apstrld Tiesu palatas 
prlcduma pareizību pirmā kārtā ar aizrādījumu, ka Tiesu 

ptiliiUi csot nepareizi atrisinājusi lietas kardinalo jautājumu 
p и cēlonisko sakaru starp atbildētājas nepareizo rīcību un 
i'i isītāja zaudējumiem. Atbildētāja esot visu laiku pastāvē-
iii i n/, to, ka prasītājs būtu zaudējis darbu muitā arī tad, ja 
ļtblldūtājas pilnsapulce nebūtu taisījusi klūdaino lēmumu par 
pi.r.ila.ja izslēgšanu no biedru skaita. Šo atbildētājas iebil-
tliiniii Tiesu palata esot atstājusi bez iztirzāšanas. Tiesu pa-
111.11 vajadzējis atzīt, ka prasītāja darbs muitā pēc Muitas 
lli pnrtamenta 1934. g. 12. septembra pieprasījuma nebūtu bi-
|| lespējams, jo ar to muitas durvis prasltājam bijušas slēg-
i i Atbildētājas pilnvarnieku pārmetums Tiesu palatai, ka 
| т.i neesot šo iebi'ldumu apsvērusi, ir nepamatots. Kā re-
I IIIIS no Tiesu palatas sprieduma motiviem, tad Tiesu palata 
l)i pašas apsvērumiem, kuru dēļ viņa atzinusi prasību par 
II erināmu, ir pievienojusies arī apgabaltiesas sprieduma 

tiviem, atzīstot par lieku tos atkārtot. Bet apgabaltiesa 
pricduma motivos īpaši apstājusics taisni pie šl atbildētājas 

|l inliluma un atzinusi to par nedibinātu. Apgabaltiesa, atsau-
(ļOlics nz atbildētājas ar Muitas dep-tu noslēgto līgumu, nā-
i ii i pie slēdziena, ka atbildētājai Muitas departamenta 
i ikstti dotais rīkojums par prasītāja izslēgšanu no arteja 
ļ)|i dru skaita nebija jāpilda un ka atbildētāja pat nedrīkstēja 
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to izpildīt. Tālāk apgabaltiesa atzinusi par nodibinātu, ka 
gadījumā, ja atbildētāja nebūtu nelikumīgi izslēgusi prasītāju 
по sava biedru skaita, tad arī viņš kā kurš katrs arteļa biedrs 
būtu varējis darboties arteļa darbos, jo muitas departamen-
tam nav bijušas tiesības prasīt prasītāja izslēgšami no biedru 
skaita un no darbiem Rīgas muitā. Atbildētājas pilnvarnieki 
kasacijas sūdzībā gan aizrādījuši uz to, ka šajā gadījumā nav 
svarīgi, vai Muitas departamentam bijušas tiesības aizliegt 
'prasītājam strādāt muitā, jo atbildētājai nav bijusi iespēja 
iedabūt prasītāju darbā muitā, ja Muitas departaments viņu 
tur nelaiž, tomēr šie aizrādījumi nav atzīstami par pamato-
tiem. Ja Muitas departamentam kā to konstatējusi Tiesu pa-
lāta, nav bijušas tiesības aizliegt strādāt rriuitā un ja viņš to-
mēr bija aizliedzis to darīt, tad atbildētāja uz šo apstākli ne-
var atsaukties, lai atsvabinātos no atbildības prasītāja priek-
šā. Kā to konstatējusi Tiesu palata un šī konstatējunia pa-
reizību atbildētājas pilnvarnieki kasacijas sūdzībā neapstrīd, 
Muitas departamenta kontrahents bijusi atbildētāja un nevis 
prasītājs, resp. atbildētājas biedri. Un ja nu atbildētājas 
kontrahents, kā to nodibinājusi Tiesu palata, pievienojoties 
apgabaltiesas sprieduma motiviem, dod atbildētājai ar līgumu 
nesaskanošu rīkojumu, tad, kā to pareizi aizrādījusi apgabal-
tiesa, atbildētāja šo rīkojumu nedrīkstēja pildīt. Ja Muitas 
departaments būtu pastāvējis uz aizliegumu pielaist prasītāju 
darbā muitā, tad atbildētājas rīcībā bija likumīgi līdzekļi pa-
nākt tāda ar līgumu nesaskanoša aizlieguma atcelšanu. Proti, 
atbildētāja varēja iesniegt Likuma par adm. tiesām 5. pantā 
norādīto sūdzību, jo ar Muitas departamenta rīcību bija aiz-
skartas atbildētājas tiesības un intereses tādēļ, ka šī rīcība 
nēmusi atbildētājai iespēju rīkoties, saskaņā ar atbildētājas 
statutiem, kuri viņai bija jāievēro. Taisni tas būtu bijis at-
bildētājas pienākums. Bet ja atbildētāja tā ncrīkojās, un, 
pretēji līgurria un statutu noteikumicm, izpilda Muitas depar-
tamenta rikojumu, tad atbildētāja nevar atsvabināties no at-
bildības par zaudējumiem, kas ar to nodarīti prasltājam, jo 
atbildētāja ar tādu savu rīcību pielaidusi līguma pārkāpsanu, 
kuru viņa, kā to konstatcjusi Tiesu palata, bija noslēgusi sav'ā 
vārdā ar visām no statutiem izr.ietošām tiesībām un pienā-
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kimiiem, starp citu, ari pret saviem biedriem, tā tad arl pret 
prasītāju, Pēc atbildētājas kā darba sabiedrības statutu no-
li'ikumiem katram biedram obligatoriski un personīgi jāpie-
dalās ar savu darbu sabiedrības sprausto mērķu sasniegšanā 
и и sakarā ar to atbildētāja, starp citu, uzņēmusies rūpēties 
par darba apgādāšanu saviem biedriem, nosakot viņiem algas 
iiii izmaksājot par darbiem premijas. Šos Tiesu palatas kon-
statējumus atbildētājas pilnvarnieki kasacijas sūdzībā neap-
Št'rīd. Ja nu atbildētāja, rūpējoties par prasītāju kā savu 
biedru, bija apgādājusi viņam darbu muitā, tad viuas kā Mui-
i;is departamcnta līguma kontrahenta pienākums bija novērst 
departamenta ar līgumu nesaskanošo rīclbu, kuras dēļ prasī-
tājs zaudējis darbu multā. Pats prasītājs, kā to ķonstatējusi* 
Tiesu palata, ar Muitas departamentu llguma attiecībās nav 
sastāvējis' — to atbildētājas pilnvarnieki neapstrīd — im tā-
dēl' viņš personīgi pret departamentu nevarēja celt sūdzību 
sakarā ar līguma laušanu. Ar to atkrīt kasacijas sūdzlbas 
I. un 2. pkti. Kas attiecas uz kasacijas sūdzības 3. pktu, kurā 
atbildētājas pilnvarnieki pārmet Tiesu palatai notikumu no-
rises sajaukšanu laika ziņā Щ atsaucas uz to, ka prasītājs 
bija atbrlvots no darba muitā tūlīt pēc Muitas departamenta 
1934. g. 12. septembra raksta saņemšanas, tad tā nepelna ie-
vērību aiz tā iemesla, ka taisni tādēl, ka prasītājs bija at-
brīvots no darba tūlīt pēc minētā raksta saņemšanas, viņam, 
icvērojot visu augsā minēto, ir tiesības prasīt zaudējumu at-
līdzību, skaitot no vii;a atbrīvošanas no darba. Nav pama-
tots arī atbildētājas pilnvarnieka aizrādījums uz CPL 458. . 
panta pārkāpumu. Pēc šī panta tiesai jāpaziņo prāvniekiem, 
ka nav iesniegti picrādījumi p а г d a ž i e m v i ņ и п о -
r ā d ī t i e m 1 i e t a s i z š ķ i r š a n a i n o z ī m ī g i e m 
a p s t ā k ļ i e m . Tā tad, lai icstātos tiesai pienākums norā-
dīt prāvniekiem uz vajadzību iesniegt pierādījumus, prāvnie-
kicm pašiem bija jānorāda uz lietas izšķiršanai nozīmīgiem 
apstākliem. То, kā atbildētājas pilnvarnieki zemākās instan-
cēs būtu aizrādījuši uz to, ka Latvijā triju gadu laikā var 
atrast darbu katrs darba spējīgs cilvēks, kā arī atsaukušies 
uz to, ka šis fakts ir notorisks, vim kasacijas sūdzībā neap-
galvo, bet taisni tādēļ Tiesu palatas pienākums nebija, sa-
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skaņā ar CPL 458. pantu, norādīt, ka par šo apstākli nav 
iesniegti pierādījumi. Apelacijas sūdzlbas 4. pk. atbildētājas 
pilnvarnieki bija atsaukušies tikai uz to, ka prasītāja pienā-
kums bija meklēt darbu citur un ar to novērst zaudējumus, 
un, ja viņš to nebija darījis, tad, ieverojot 1864. g. CL 4184. 
un 3441. pantus, viņš nevar prasīt zaudējumu atlīdzību по 
atbildētājas. Šajā iebildumā tomēr nav aizrādījums uz to, ka 
prasītājs būtu varējis darbu atrast. 1864. g. CL 3441. pants 
runā par zaudējumu cietēja vainu un taisni savas vainas dēļ, * 
ja vinš, ievērojot pienācīgo uzmanību, varējis zaudējumus 
novērst, viņš nevar prasīt zaudējumu atlīdzību. Vaina nav 
prezumējama, bet tā jāpierāda tam, kas uz to atsaucas. Tā-
dēl atbildētājas pienākums bija pierādīt prasītāja vainu, bet 
uz tiem apstākļiem, par kuriem atbildētāja runā kasacijas sū-
dzībā kā par pierādījumu prasītāja vainai, viņa, kā jau aiz-
rādīts, zemākās instancēs nebija runājusi. Kas attiecas uz 
1864. g. CL 4184. pantu, tad tas konkretajā lietā tieši nav pie-
mērojams, jo prasītājs ir arteļa biedrs. Tomēr pēc analoģijas 
tas piemērojams arī šajā lietā, jo atbildētāja faktiski bijusi 
prasītāja darba devēja. Saskaņā ar Sen. CKD 38/1252 1864. g. 
CL 4184. pants nedod darba devējam tiesības atraidīt patva-
ļīgi atlaistā darbinieka atlīdzības prasību ar darba devēja at-
saukšanos uz to, ka darbinieks nav sameklējis citu darbu, un 
taisni darba devēja pienākums tādā gadījumā ir pierādīt, ka 
darba ņēmējs ir strādājis, kā arī pierādīt viņa peļņu. Attieci-
not pēc analoģijas šos apsvērumus uz tagadējo lietu, jāatzlst, 
ka atbildētāja nevar atvairīt tagadējo praslbu vienīgi ar aiz-
rādījumu, ka prasītājs nav sameklējis citu darbu. Darba ņē-
raējs gan nevarētu prasīt по darba devēja to, ко viņš mala 
fide, resp. tlši nav nopelnījis (sal. 1864. g. CL 3441. р.; arī 
BGB § 615, Šv. CL § 332), bet vaina, kā tas jau aizrādīts, nav 
prezumējama, un tā bija jāpierāda atbildetājai. Un taisni pra-
sītāja vainu šai ziņā viņa, kā to, starp citu, nodibinājusi arī 
Tiesu palata, nav pierādījusi. Ar to atkrīt kasacijas sūdzības 
4. pkts. Tiesu palatas apsvērumiem par atbildētājas iespēju 
sūtīt prasītāju citos atbildētājas darbos ir tikai blakus motivu 
nozlme, jo neatkarīgi по tiem Tiesu palata varēja apmierināt 
prasību tādēļ, ka atbildētāja bija izpildījusi ar līgumu nesa-
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skanošu Muitas departamenta rlkojumu un ar to wģp^^^^^$-
piasitājam Tiesu palatā par pierādītiem atzītos хфЩу^щШЩ^К 
Л г to atkrīt kasacijas sūdzības 5. pkts, ar kuru а 
pilnvarnieki apstrīd šo blakus motivu pareizību 

(Sen. CKD kopsēdes 1959. g. 26. apr. spr. Nr. 41 Streipas 
biedrību „Muitas artelis".) 

3623. 

Vācu centralās sabiedrības kase bija lūgusi piedzīt no Lat-
vijas valsts Tieslietu ministrijas personā Ls 3650,— zaudē-
juniu atlīdzības; minēto sumu tiesu izpildītājs V. piedzinis 
prasītājas labā, tomēr naudu neesot nodevis prasītājai, bet to 
piesavinājis. Tiesu palata prasību kā noilgušu bija atraidījusi. 
Prasītāja savā kasacijas sūdzībā saskata Tiesu palatas sprie-
duma nepareizību vienlgi tanī apstāklī, ka tā atmetusi prasī-
tājas apsvērumus par noilguma termiņa sākumu tikai no tās 
dienas, kad tiesu izpildltājs V., kas naudu piesavinājics, ticis 
notiesāts. Kasacijas sūdzības iesniedzēja pareizi norāda, ka 
valsts šinī gadījumā nav uzskatāma par tiesību pēcnieku. To-
mēr nevar piekrist sūdzētājas uzskatam, it kā prasījums pret 
valsti rastos uz kāda jauna pamata ar to momentu, kad bija 
noteikti konstatēta piedzītās naudas piesavināšanās, ja pie tam 
valsts rīcībā neatradās vainīgās amatpersonas manta, resp. 
drošības nauda nodarīto zaudējumu segšanai. Jau Senata ap-
vienotā sapulce ar savu 1932. g. sprledumu lietā Nr. 2, uz kuru 
atsaucas arī prasītāja, ir paskaidrojusi, ka tiesu izpildītāji, iz-
pildot tiesas spriedumus, rīkojas valsts vārdā. Ja likumā pa-
redzēti izpildītāji rīkojas ar mantu, ka Senata apvienotā sa-
pulce, atsaucoties uz dažiem Kr. Senata spriedumiem, norā-
dījusi tanī pašā spriedumā, tad tiešas saistību attiecības par 
rnantu nodibinās ne starp privatpersonām, bet gan ar pašu 
valsts varu. Tādēļ arī, pretēji kasacijas sūdzlbas iesniedzējas 
domām, nav svarīgi, vai tiesu izpildītājam būtu līdzekļi zau-
dējumu segšanai. Tā tad runāt par to, ka noilguma termiņš 
sāka tecēt tikai no tā laika, kad noskaidrojās naudas piesa-
vināšanās fakts, nav nekāda pamata. Šinī gadījumā, Ievē-
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rojot augstāk teikto, noilguma termiņš skaitāms по tā laika, 
kad, saņemot kreditorei pienākošos naudu, starp viņu un valsti 
radās tiesiskas attiecības, по kurāra izrietēja valsts saistība 
augstāk aprādītā nozīmē. Pēc Tiesu palatas konstatējuma, 
kas kasacijas kārtībā nav pārbaudāms, по tā laika, kad va-
rēja celt prasību, jau pagājuši vairāk kā 10 gadi, kādēļ arī 
Tiesu palata varēja šo praslbu atraidīt kā noilgušu. 

(1939. g. 28. apr. spr. Nr. 385 Vācu centr. sabiedrības Kases pr. 1. pr. 
Latvijas valsti, Tiesl. ministrijas personā.) 

4103. 

Tiesu palata ir atraidījusi prasību daļā par prāvnieku 
1936./1937. un 1937./1938. saimniecības gadu nomas līguma pil-
dīšanu. Tiesu palata, uz viņas spriedumā norādīto datu pa-
mata, sevišķi nēmusi vērā nopratināto liecinieku liecības, ir 
konstatējusi, ka prasītājs, iznomājot savas mājas atbildētājam, 
ir apgalvojis, ka mājās ir 75 pūrvietu aramzemes, bet izrādī-
jies, ka aramzemes ir tikai 60 pūrvietas, pie kam zeme nav 
bijusi prasītāja apgalvotā labumā. Tiesu palata nākusi pie 
slēdziena, ka atbildētājs ticis maldināts attiecībā uz nomas 
objekta svarīgām, esencialām, īpašlbām, kas viņam deva tie-
sību atteikties по nomas līguma. Šādi tiesas konstatējumi un 
slēdzieni attiecas uz lietas faktisko pusi un tādēļ nav pārbau-
dāmi kasacijas kārtībā. Nepareizs i'r prasītāja viedoklis, ka 
ar viņa kasacijas sūdzības pirmā punktā norādītiem likumiem 
(1864. g. CL 4072., 412L, 4122., 4115. p.) ir izsmelti visi Hkuma 
nosacījumi attiecībā uz nomas liguma vienpusīgu atcelšanas 
iespējamību. Arī 1864. g. CL 29554. im turpmākie panti, kas 
runā par maldību, ir piemērojami nomas līgumiem, jo tie ne-
attiecas uz tiesiskiem darījumicm vispār. Tādēļ tas apstāklis 
vien, ka konkretā gadījumā notikusi svarīga maldība, jau bija 
pietiekošs pamats Tiesu palatas slēdzienam, ka atbildētājam 
bijusi tiesība atteikties по nomas līguma (1864. g. CL 2961. р.). 
Pretēji prasītāja kasacijas sūdzībā izteiktām domām tai ap-
stāklī, ka Ticsu palata atzinusi līgumu par saistošu pirmā 
nomas. gadā un par nesaistošu attiecībā uz turpmākiem ga-

    /



273 Latvijas civillikums 

cliem, nav nekā neloģiska un nekonsekventa, jo atbildētājs bija 
nzteicis nomas līgumu tikai attiecībā nz pēdējiem diviem no-
mas gadiem. Kasacijas sūdzības iesniedzēja norādījums uz 
1864. g. CL 2959. p. ir nepareizs. Šā likuma noteikums par 
lo, ka maldlba sava paša darbībā parasti nav atvainojama, 
neattiecas uz tādiem gadījumicm, kur maldība zīmējusies uz 
Ifguma esencialo dalu, kā šai gadījumā (Sen. CKD spr. 30/681, 
35/227). Tam apstāklim, ka liecinieks F. nav apliecinājis, ka 
prasītājs t i e š i atbildētājam būtu sniedzis nepareizas zinas 
par nomas objektu, bet ka liecinieks pats ziņas ievācis по 
prasītāja un paziņojis atbildētājam, konkretā gadījumā nav 
nozīmes. Tiesu palata nav konstatējusi ļaunprātīgu maldinā-
šanu, bet atbildētāja maldību varēja izsaukt arī по trešām 
personām ievāktas maldīgas ziņas. Lai tiesisks darījums būtu 
spēkā, nepietiek ar to vien, ka viņa dalībnieki izteic savu 
gribu, bet ir vēl vajadzīgs, lai šī griba būtu nodibināta brīvi, 
t. i. bez maldības (1864. g. CL 2953. р.). Ja nu Tiesu palata 
bija konstatējusi maldību attiecībā uz llguma escncialām da-
lām, tad vina arī nebija spiesta sevišķi apstāties pie prāvnieku 
līguma 3. р., pēc kura notikusi kontrahentu „labprātīga vie-
nošanās" par nomas maksas apmēru. 

(1939. g. 28. apr. spr. Nr. 511 īndriksona pr. 1. pr. Strēli.) 

4458. 

Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka prasītājam по atbildētāja 
pienākas saņemt darba algu 1160 latu apmērā, un ka pats 
prasītājs ir atzinis, ka viņš по atbildētāja ir jau saņēmis 816 
latus. Apgabaltiesa šo prasību tomēr ir atraidījusi, atrodot, 
ka arī atlikusē alga 341 lata apmērā nav izmaksājama atbil-
dētājam tādēļ, ka pie prasltāja ir lielāks daudzums naudas, 
par kuru viņš norēkinu atbildētājam nav devis. Šāds apga-
baltiesas atzinums tomēr ir nepareizs, jo prasību varēja at-
raidīt tikai tai gadījumā, ja būtu pierādīta prasāmās sumas 
samaksa, resp. ka tā suma, kuļii prasltājs ieturējis, tiešām pie-
nākas atbildētājam. То apgabaltiesa tomēr nav konstatējusi. 
Atbildētājs nemaz nav apgalvojis, ka viņš norēķinu pirms pra-
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sības iesniegšanas būtu pieprasījis. Bez tam norēķina pienā-
kums neņēma prasītājam tiesību celt šo prasību, bet gan at-
bildētājam vajadzēja celt prasību vai pretprasību par norē-
ķinu, vai arī celt ierunu par ieskaitu (sal. Sen. CKD spr. 
32/842, 34/292 un cit). 

(1959. g. 24. marta spr. Nr. 525 Krīgera pr. 1. pr. Dāvīdu.) 
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521. 

Atbildētāja kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Apsverot 
tblldētāja iebildumu, ka prasītājam jau pirms pirkuma līguma 

ttoslegšanas ir bijis zināms par atbildētāja nomas tieslbām uz 
Irldus imobili, kāpēc tam atbildētāja noslēgtais nomas līgums 
ol saistošs, apgabaltiesa atzinusi, ka, saskaņā ar agr. LCL 

.'I. р. izpratni, sevišķi šī panta iztulkojumā, kādu šai lietā 
Ji is Scnats, minētam apstāklim nav izšķiyošas nozīmes, kā-
ili l .им atstājusi bez ievērības atbildētāja lūgumu par pierā-
iiuiMin pārbaudīšanu minētā apstākļa nodibināšanai. Šai sa-
i iribā atbildētājs savas kasacijas sūdzības pirmā punktā pār-
iiN i ;i|)gabaltiesai, ka tā esot nepareizi ktulkojusi LCL 521. р., 
i | .ni Scnata doto rīkojurau šai lietā. Šis pārmetums ir ne-
dlbinfits. Proti, Senats savā 1938. g. 29. septembfa rīkojumā 

и lietā, starp citu, ir jau norādījis: 1) ka, saskaņā ar agr. 
h I, 569., 570. un 1543. p. izpratni, līgumi (par kādu raantu) 
и vienīgi saistoši līgumu slēdzējiem un viņu mantiniekiem; 
I) кя uz trešo personu, kas līguma noslēgšanā nav ņēmuši> da-
llbu, līgumā paredzētie pienākumi pāriet vienīgi ar tās iz-

Iklu piekrišanu vai arī uz kāda izņēmiima noteikuma pa-
.ii 11.i (по augstāk norādītās vispārējās kārtlbas), kas kā tāds 
и.iv paplašināti iztulkojams; 3) ka šāds specials noteikums ir 
I i. LCL 521. р., kas paredz, ka īpašnieks var gan atsavināt 

и [pašimra, kas uz attiecīga, piemēram, nomas llguma pa-
iii.il.i atrodas citas personas valdījumā, bet tikai nepārkāpjot 

piidējās valdījuma tiesības; 4) ka uz šī panta paraata pēc 
i i hintiskā teksta un izpratnes agrākā īpašnieka-atsavinātāja 

Ičgtais nomas llgums ir sakstošs imobiļa ieguvejam vie-
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nīgi tai gadījumā, ja šāds līgums ir realizēts un pārdotais imo-
bilis jau atrodas nomnieka valdījumā (Kr. Sen. CKD spr. 

.77/83, 79/129 un cit.; sal. prof. Sinaiska — Russkoje graždan-
skoje pravo" 1917./18., g. izd., II sēj., Ip. 96) un 5) ka sacīto 
nepārprotami apstiprina agr. LCL 521. p. vārdi „Neskatoties 
uz to, ka viņa īpašums atrodas uz laiku. . . citas personas 
atsevišķā valdījumā", kas, tāpat kā minētā panta beigās, pa-
strīpo tieši imobila atrašanos citas personas valdījumā, par 
ко konkretā gadījumā nevar bilt runa. Kauču Senats šajā:i 

rīkojumā expressis verbis nav izteicies par to, vai būtu kāda 
nozīme, jautājumā par agrākā īpašnieka nomas llguma sais-
tošu spēku imobiļa ieguvējam, tam apstāklim, ka pēdējais ir 
zinājis par šāda līguma eksistēšanu, — tad tomēr no augstāķ 
'pievestiera Senata norādljumiem nepārprotami izriet, ka viņŠ 
šim apstāklim minētā jautājumā nav piešķīris nekādu izšķi- . 
rošu nozīmi. Par to nepārprotami liecina Senata paskaidro-
jums, ka CPL 521. р., kā speciala rakstura noteikums, nav pa-

. plašināti iztulkojams un ka saskaņā ar šī panta izpratni imo-
biļa ieguvējam agrākā īpašnieka noslēgtais nomas līgums ir 
saistošs vienīgi tai gadījumā, ja šis Iīgums ir jau realizēts trn, ■ 

. ко it sevišķi Senats uzsvēris, ja pārdotais imobilis jau atrodas 
nomnieka valdījuraā. Tāpēc, atrodot par iienozīmīgu šai lietā 
to apstākli, vai prasītājs ir zinājis par atbildētāja apgalvotā 
nomas līguma noslēgšanu tm, šai sakarībā atsaucoties uz Se-
nata rīkojumā norādīto agr. LCL 521. p. rzpratni, apgabaltiesa 
nav nepareizi iztulkojusi minēto rīkojumu, bet gan tieši rīko-
jusies saskaņā ar viņa dotiem norādljumiem, kas tai bija sais-
toši uz CPL 930. p. pamata. Savukārt, ciktāl kasacijas sūdzī-
bas iesniedzējs, pretēji augstāk pievestiem Scnata norādīju- . 
miem žai lietā par agr. LCL 521. p. izpratni, savas kasacijas 
šūdzības pirmā punktā toraēr atrod, ka, saskaņā ar minēto 
pantu, arī vēl tam apstāklim ir izšķiroša nozlme, vai ieguvējs 
ir zinājis par nomas līguma esamību, viņa kasacijas sūdzība 
nepelna ievērību jau uz CPL 930. p. pamata vien. Turklāt tik 
vēl piebilstams, ka šai sakarībā kasacijas sūdzības iesniedzēja . 
norādītie Kr. Sen. CKD spr. 78/234 un 79/129, it sevišķi pir-
mais no tiem, ne tikai -neapstiprina viņa viedokli, bet gan 
taisni runā.tam pretim, j.o arī minetos spriedumos Senats par 
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vienīgi izšķiļ'ošo apstāķli ir uzskatījis to, vai pirktais imobilis 
ir pirkuma līguma noslēgšanas momentā jau atradies nom-
nieka valdīšanā un tādā kārtā 'ticis realizēts. Ar sacīto at-
krīt kasacijas sūdzības pirmais punkts. Savukārt, apsverot 
prasītāja apgalvojumu, ka 1934. g. aprilī, kad tas ieguvis pra-
sības lūgumā norādīto imobili, atbildētājs šo imobili nav ne 
lietojis, nedz valdījis, — apgabaltiesa, pievienojoties mier-
tiesneša motiviera, ir nākusi pie slēdziena, ka šis apstāklis ir 
pierādīts ar paša atbildētāja pilnvarnieka atzīšanos (šai lietā 
pievienotā miertiesneša lietā), ka atbildētājs minēto nomas 
objektu atstājis jau 1931. g. (sk. piev. lietas lp. 29 о. р.). Šāds 
apgabaltiesas slēdziens par to, vai minētā atbildētāja piln-
varnieka paskaidrojumā ir ieraugāma augstāk norādltā ap-
stākļa atzīšana, attiecas uz lietas faktisko pusi un kasacijas 
kārtlbā pēc būtības nav pārbaudāma (Sen. CKD spr. 25/115). 
Tāpēc, ciktāl atbildētājs savā kasacijas sūdzībā apstrīd mi-
nētā slēdziena pareizību, pēc būtības, tā nepelna ievērību 
(Tiesu iek. 5. р.). Tāpat nepamatots ir kasacijas sūdzlbas 
iesniedzēja pārmetums apgabaltiesai par šīs atzīšanas sagro-
zīšanu. Proti, tas, kāda īsti iemesla pamudināts atbildētājs 
ir savlaicīgi runā esošo imobili atstājis, taču negroza vēl mi-
nētā imobiļa atstāšanas faktu, kā tāda, nozīmi, resp. to, ka 
imobiļa iegūšanas laikā atbildētājs nav to lietojis, nedz arī 
valdījis. Tāpēc nevar pārmest apgabaltiesai, ka tā nav citē-
jusi ■ arī tālāk no atbildētāja pilnvarnieka teikto, no kā re-
dzams, ka atbildētājs imobili atstājis tāpēc, ka T. solījis no 
viņa nomas līgumu atpirkt vai arī maksāt tam nomas naudu. 
Šādam solījumam gan varētu būt kāda nozīme T. un atbil-
dētāja savstarpējās attiecībās, bet tas nebūt nemazina tā ap-
stākla nozīmi, ka vēl pirms imobiļa iegūšanas no prasītāja 
atbildētājs jau bijis to atstājis. Tāpat nepareizs ir kasacijas 
sūdzības iesniedzēja viedoklis, ka minētā atzīšanās tam neesot 
saistoša šai lietā. Proti, Senats jau vairākkārt ir paskaidrojis, 
ka tiesa var ņemt vērā arī atzīšanos, kas izdarīta no parta 
vai tā pilnvarnieka kādā citā lietā (Sen. CKD spr. 32/705 
un cit.). Vēl jo vairāk tas sakāms konkretā gadījumā, ņemot 
vērā, ka' minētā atzīšanās notikusi lietā, kurā abi pārti ņē-
muši dalību. 

(1939. g. 27. apr. spr. Nr. 250 Calmaņa pr. L pr. Krupu un Ņikitinu.) 
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974. 

Atbildētāja kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Ja arī 
agr. LCL 974. p. uzskaitītos gadījumos izpaužas ideja par 
dāvinātāja tiesību prasīt dāvinājuma līguma atcelšanu aiz ap-
dāvinātā nepateicības, tad nav nekāda vajadzība, šo pantu 
piemērojot, iziet no samērā nenoteiktā jēdziena par nepatei-
cību, kā to atrod kasacijas sūdzības iesniedzējs. Minētais 
pants taču skaidri ir noteicis, aiz kādiem iemesliem, resp. kā-
dos īsti gadījumos dāvinātājam ir tiesības dāvanu atprasīt, un 
tie ir: 1) kad apdāvinātais mēģinājis nogalināt dāvinātāju, 
2) kad apdāvinātais sitīs dāvinātāju vai tam draudējis, 3) kad 
apdāvinātais cēlis neslavu dāvinātājam un 4) kad apdāvinā-
tais vispār izrādījis dāvinātājam aclmredzamu necieņu. Tādā 
kārtā, kaut sišanā arī var saskatīt п е с i e ņ a s i z r ā d ī -
š a n u , tā min. pantā uzrādīta kā patstāvīgs dāvanas atpra-
sīšanas pamats, neietilpinot to pēdējā no minētiem dāvanas 
atprasīšanas iemesliem — acīmredzamā necieņas izrādīšanā 
dāvinātājam vispār, ar ко saprotama ikkura citāda veida ap-
dāvinātā rīcība, kas liecina par viņa necieņas izrādīšanu dā-
vinātājam. No Tiesu palatas spriedimia ir redzams, ka tā 
pievienojusies apgabaltiesas apsvērumiem šajā lictā, izņemot 
pēdējās atsaukšanos uz 2 gadījumicm p i r m s dāvinājuma 
llguina noslēgšanas, kas š! iemesla pec ir nenozīmīgi konkretā 
lietā. Savukārt, apgabaltiesa, pamatojotics uz lietā noskaidro-
tiem apstākļiem, ir konstatejusi, ka tieši pēc dāvinājuma lī-
guma atbildētājs ir prasītāju sitis, lamājis, draudējis to iznī-
cināt un cēlis tai nepamatoti neslavu, un aiz visiem šiem 
ietnesliem atcēlusi prāvnieku starpā noslēgto dāvinājuma lī-
gumu. Ja Tiesu palata sava sprieduma beigās ir pastrīpojusi 
nepamatoto neslavas celšanu un vispār nccienīgo atbildētāja 
izturēšanos pret prasītāju, tad ar to Tiesu palata nemaz nav 
atteikusies no pārējicm apgabaltiesas konstatētiem dāvanas 
atprasīšanas iemesliern, it sevišķi s i š a n u, ко tā ar atbil-
dētāja apelacijā uzdotiem licciniekiem nav atzinusi par atspē-
kotu. Saclto icskata arī pats kasacijas sūdzības iesnicdzējs, 
kā tas izrict no viņa kasacijas sūdzības 2. pkta. Bet kamēr 
prasītājas nolamāšanā no atbildetāja var saskatīt necieņas iz-



279 ■ Latgales 

rādīšanu vispār dāvinātājam, resp. pēdējo no agr. LCL 974. p. 
paredzētiem dāvanas atprasīšanas iemesliem, tikmēr prasītā-
jas sišana un neslavas celšana tai, nepamatoti ziņojot proku-
roram, ka tā izdarljusi abortu, ir pēc šī panta patstāvīgi dā-
vanas atprasīšanas iemesli, kujTis vispār nevar attaisnot ar 
atbildētāja apgalvoto laulības pārkāpšanu no prasītājas, resp. 
viņas nemoralisko dzīves veidu. Kā to pareizi norādījusi ap-
gabaltiesa, Ja prasītāja pārkāpusi laulību, tad atbildētājam bija 
Uesības prasīt laulības šķiršanu, nevis to sist, kad tā pārmeta 
viņam krogū dzeršanu. Tas pats sakāms, zīmējoties uz ne-
pamatotas neslavas celšanu prasītājai, nozieguma, proti, aborta 
izdarīšanā. Pie šādiem dāvanas atprasīšanas iemesliem nevar 
taču būt runa, ka tos izsaucis prasītājas dzīves veids im uz-
vešanās. Arl Kr. sen. CKD spr. 10/54, uz kuru atsaucies ka-
sacijas sūdzības iesniedzējs, nesaskata LCL 974. p. uzskai-
tītos gadījumos dāvanas atprasīšanas iemeslu v i e n ī g i 
t ad , ja apdāvinātā rīcība ir tieši tikusi i z s a u k t a no 
paša apdāvinātā. Tāpēc, neielaižoties konkretā lietā, prasī-
tājas uzvešanās un dzīves veida tuvākā iztirzāšanā, Tiesu pa-
lata nav nedz pielaidusi kādu motivu nepilnību, nedz arī pār-
kāpusi agr. LCL 974. p. Bet ja nu Tiesu palatas pienākums 
nebija tuvāki iztirzāt šai lietā prasītājas dzīves veidu un līdz 
ar to viņas izturēšanos pret bērniem, tad nevar arī tai pār-
mest P. pagasta tiesas 1938. g. 5./12. maija lenrama satura ne-
apsvēršanu, vēl jo vairāk, kur šis lēmums taisīts pec šīs pra-
sības celšanas. Tāpēc, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja 
ieskatam, Tiesu palata, atrodot šo lēmumu par nenozlmīgu 
šai lietā, nav arī pārkāpusi CPL 444. p. Ar to atkrīt kasa-
cijas sūdzības pirmais punkts. 

Savas kasacijas otrā punktā atbildētājs pārmet Tiesu pa-
latai agr. LCL 974. p. pārkāpumu, atrodot, ka tikai viena 
vien gadījuma konstatēšana par dāvinātāja sišanu no apda-
vinātā, ja tie ir vēl pie tam laulātie draugi, nevar būt par 
pamatu dāvinājuma atprasīšanai pēc minētā panta. Nerunā-
jot nemaz par to, ka arī šajā kasacijas punktā atbildētājs ne-
pareizi runā, it kā lieta grozītos tikai ap vienu vien dāvanas 
atpraslšanas iemeslu — prasītājas sišanu, augstāk norādītais 
atbildētāja viedoklis neatrod nekādu pastiprinājumu agr. LCL 
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974. р. Proti, šis pants nebūt nerunā par vairākkārtēju vai 
sistematisku sišanu un arī netaisa nekādu izšķirību atkarībā 
no ta, vai dāvinātājs un apdāvinātais ir laulātie draugi, jeb 
gluži sveši cilvēki. Tas ir arī gluži saprotami, jo nepateicība 
var izteikties tiklab vienreizējā kā vairākkārtējā sišanā, im 
pret savu laulāto draugu, arī pat no laulības viedokļa izejot,. 
otrs laulātais draugs taču nevar izturēties sliktāki, kā pret 
tīri svešu tam cilvēku. Ar to atkrīt kasacijas sūdzības otrais 
punkts. 

Savas kasacijas sūdzības trešā pimktā atbildētājs apstrīd' 
Tiesu palatas atzinurna pareizību par to, ka tas nepamatoti 
apvainojis prasītāju kriminalnoziegumā, jo pati apgabaltiesa 
taču esot konstatējusi, ka kriminallieta pret prasītcāju tikusi 
izbeigta pierādījurnu trūkuma dēļ, ar ко neesot vēl izškirts 
jautājums^ vai viņš ir nepamatoti prasītāju apvainojis minētā 
noziegumā. Bet kamēr nav pierādīts, ka prasītāja tiešām ir 
minēto noziegumu izdarījusi, tikmēr atzīstams, ka atbildētājs. 
ir nepamatoti tai cēlis neslavu agr. LCL 974. p. nozīmē. Ar 
to atkrīt kasacijas sūdzības trešais punkts. 

(1939. g. 24. febr. spr. Nr. 221 Žukovskis pr. 1. pr. Žukovski.) 

1529. 

1) Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma 
motiviem, ir konstatējusi, ka lietā dokumentariski ir pierādīts, 
ka prasītāja ir Antona С meita, un ka par šo apstākli ir 
bijis zināms Jānim С un māsīcai Broņislavai С jau no 1922. g. 
Šie tiesas konstatējumr attiecas uz lietas apstāklu apsvērumu 
pēc būtlbas un kasacijas kārtībā nav pārbaudāmi. Līclz ar to 
atkrīt tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuvos atbildētāja Bro-
ņislava C, analizējot un kritizējot liecinieku liecības no sava 
viedokļa, apstrīd šī tiesas konstatējuma pareizību pēc būtības. 
Izejot по šiem konstatētiem apstākliem, tiesa varēja nākt pie 
slēdziena, ka prasītājai ir tuvākas mantošanas tiesības uz mir. 
Antona С atstāto mantojumu, nekā vina brālim Jānim C, un 
ka tādēļ pēdējam nebija nekādu tiesību apstiprināties manto-
šanas tiesībās uz Antona C. atstāto mantojumu (LCL 1127. р.). 
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Ar lietā esošo zemesgrāmatu reģistra izvilkumu tiesa ir atra-
dusi par pierādītu, ka Jānis С kā Antona C. mantinieks tieši 
strīdū esošo zemes gabalu ir pārdevis Broņislavai С No šī 
izvilkuma vēl redzams, ka minēto zemes gabalu Antons С 
savukārt ir ieguvis pirkšanas ceļā 1914. gadā. Bez tam ar 
nopratinātā liecinieka M. liecību Tiesu palata ir arī atzinusi 
par pierādītu, ka strīdus zemes gabalu ir ieguvis Antons G. 
pirkšanas Ceļā pēe krievu-japāņu kara; viņš ir uzcelis dzīvo-
jamo ēku un nodzlvojis pirktā saimniecībā 2—3 gadus, bet 
vēlāk aizbraiicis uz Krieviju. Pēc tam Jānis C. brāla Antona 
C. zemi.valdījis un cēlis 'arī ēkas. Izejot no šiem konstate-
tiem apstākļiem, kā arī ņemot vērā, ka šādu savu rīcību 
Jānis C. pamatojis uz brāļa Antona C. izdoto pilnvaru, Tiesu 
palata varēja nākt pie slēdziena, ka Jānis С ir valdījis zqmi 
im cēlis ēkas nevis kā īpašnieks, bet gari sava brāla Antona 
C. vārdā. Līdz ar to atkrīt tie atbildētājas apsvērumi kasa-
cijas sūdzībā, kuros viņa apstrīd šī tiesas konstatējuma un sle-
dziena pareizību, norādot, ka strīdus zemi Jānis C.^butu ie-
guvis iesēdējuma ceļā un ka no M. liecības nevarēts taisīt 
slēdzienu, ka Jānis С valdījis zemi un cēlis ēkas brāja Antona 
С vārdā. Tiesas slēdziena pareizību par zemes piedenbu 
Antonam C. neatspēko atbildētājas norādījumi uz to, ka dažas 
ēkas cēlis, nodoklus maksājis un saņēmis nomu Jānis C. Tiesa 
šai ziņā ir jau konstatējusi, ka visu to Jānis C. ir darījis ne 
savā, bet gan brāļa Antona C. vārdā, pie kam tiesai nemaz 
nevajadzēja sevišķi apstāties pie katra liecinieka liecības ap-
svēršanas atsevišķi. Ievērojot šos lietā noskaidrotos apstak-
ļus, ka Broņislava С zināja, ka prasītāja ir Antona С tneita' 
im ka strīdū esošā zeme piederēja Antonam C, un nevis Ja-
nim C, Tiesu palata ir nākusi pie slēdziena, ka Broņislavai 
C, noslēdzot llgumu ar Jāni C, ir bijis nolūks iegut Janim C. 
nepiederošu zemi, kādēl šis darījums, kā saturošs^pretliku-
mīgu mērķi, atzīstams par nederīgu (LCL 1529. р.). Šis tiesas 
slēdziens ir pareizs, kādēl kā nedibināti atkrīt visi tie atbil-
dētājas apsvērumi, kuros viņa apstrīd šī slēdziena pamatā 
liktos tiesas konstatējumus. Tādos apstākļos, kad līgums ir 
jau atkritis kā pretlikumīgs, nav nekādas nozīmes arī tam ap-
stāklim, vai atbildētāja ir maksājusi kādu pirkuma cenu Ja-
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nim C. Aiz tiem pašiem apsvēnimiem nederīgais līgums ne-
var^palikt spēkā arī kā dāvinājuma līgums, ja par tādu to 
varetu uzskatīt pēc atbildētājas norādījuma. 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 254 Cibulskis pr. 1. pr. Cibulska mant 
masu u. c.) 

2) Kristīne J. cēlusi prasību pret Indriķi J. par nesa-
maksāto alimentu daļu 4 mēnešu laikā 80 latu apmērā, jo at-
bildetājs norunāto 100 latu vietā maksājls ikmēnešus tikai 
80 latus. Atbildētājs, neatzīdams šo prasību, bija cēlis pret-
prasību par noslēgto alimentacijas līguma atcelšanu. Atbil-
detājs atsaucies uz to, ka šim līgumam pēc LCL 1529. p. ne-
esot likumīga spēka, jo tas noslēgts nolūkā sekmēt un panākt 
partu laulības šķiršanu. Apgabaltiesa, atzīstot, ka, neatkarīgi 
no tā, pēc kādiem likumiem apspriežams apstrīdētais alimen-
tacijas līgums, atzinusi pretprasību par nepamatotu un to at-
raidījusi, bet pirmprasību piespriedusi. Tiesu palata, atzīstot 
apgabaltiesas spriedumu par pareizu un pamatojoties uz lietā 
nodibinātiem datiem, konstatējusi, ka atbildētājs varējis pa-
nākt laulības šķiršanu neatkarīgi no prasītājas piekrišanas, 
jo laulība škirta arī uz nopratināto liecinieku liecību pamata. 
Uz šāda konstatējuma pamata Tiesu palata atzinusi, ka strīda-
mā līguma mērķis nav bijis tāds, kas aizliegts ar likumu, bet gan 
šis Iīgļ noslēgts nolūkā nokārtot ar laullbas šķiršanu sa-
vienoto jautājumu par sievas uzturu. Aprādltais tiesas kon-
statējums un atzinums atiecas uz Iietas faktisko pusi, kas tā-
dēl kasacijas kārtībā nav pārbaudāms (Tiesu iek. 5. р.). Nav 
svarīgi pēc kādiem likumiem (CL vai LCL) būtu apspriežams 
konkretais gadījums, jo alimentacijas līgums, kas noslēgts ar 
minēto mērķi laulības šķiršanas gadījumam, kauču pirms tam, 
vispār nerunā pretim labiem tikumiem'. Šis uzskats, kuru 
Senata CKD izteicis no 1864. g. CL viedokļa (spr. 35/738) at-
taisnojams arī no LCL 1529. р., jo aprādītā gadījumā taisni 
nevar teikt, ka līgums būtu laulības šķiršanas p a m u d i -
n о š s с ē 1 о n i s, par ко runā LCL 1529. g. 2. pkts. 

(1939. g. 28. apr. spr. Nr. 331 Jurko pr. 1. pr. Jurko.) 
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Likums par laulību. 

49. 

Tiesai, šķirot laulību uz Laulības lik. 49. p. pamata, jā-
ņem vērā katrs apstāklis, kas atstājis iespaidu uz laulības iz-
ardīšanu, neatkarīgi no laika, kad tas noticis; kādu sevišķu 
noilgumu termiņu Lik. par laulību 49. p. šai ziņā neparedz. 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 218 Skulte pr. 1. pr. Skulte.) 
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Likums par telpu īri. 

1. 

1938. g. 30. aprilī iesniegtā iesūdzības rakstā prasītāja, 
Eduārda С ģimenes legata, pilnvarnieks paskaidrojis, ka at-
bildētājs Edgars St. ieņemot prasītājas namā Rīgā dzīvokli 
par Ls 400,— mēnesī. Telpas atbildētājam esot uzteiktas uz 
1938. g. 28. aprili, bet atbildētājs tās neesot atbrīvojis līdz 
minētam datumam. Prasītājs tādēļ lūdzis, atzīt prāvnieku 
starpā pastāvošo īres līgumu par atceltu un izlikt atbildētāju 
ar mantām, piederīgiem un tiesību ņēmējiem no minētā dzī-
vokļa. Partu starpā nav strīda, ka atbildētājam izīrētās tel-
pās atrodas atbildētāja p r i v a t к 1 i n i к а. Atbildētājs, neat-
zīstot prasību, apšaubījis prasītāju aktivleģitimaciju šīs prasī-
bas celšanai, un, atsaucoties uz Lik. par telpu īri 1. p. „b" pk., 
pieteicis piekritības strīdu, jo īres objekts esot padots Liku-
mam par telpu īri un tāpēc lieta piekrītot miertiesnesim. 
Tiesu palata, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, prasību 
apmierinājusi, atzīstot par nepamatotiem abus atbildētāja 
augšā minētos iebildumus pret prasību. 

Atbildētāja kasacijas sūdzība pelna ievērību. Gan par 
nepamatotiem atzīstami kasacijas sūdzības iesniedzēja pa-
skaidrojumi zīmējoties m p r a s ī t ā j a aktivleģitimaciju 
prasības celšanai.. No lietas redzams, ka atbildētājs prāvas 
gaitā nav noteikti apgalvojis prasītāja aktivleģitimacijas trū-
kumu, bet gan tikai izteicies, ka šī leģitimacija radot zhiāmas 
š a u b a s. levērojot šādus atbildētāja nenoteiktus paskaidro-
juraus, Tiesu palata nebija spiesta ievērot atbildētāja šinī-sa-
karā izteiktos blakus lūgumus, ar kuriern atbildētājs nav do-
mājis pierādīt kādu noteiktu apgalvojumu, bet gan tikai no-
skaidrot savas šaubas minētā jautājumā. Bez tam atzīmē-
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lams, ka konkretā gadījurnā prasību ir cēlis p a t s Eduarda 
С legats, bet atbildētājs neapgalvo, ka šim legatam (savu li-
kiiinīgo pārstāvju personā) nebūtu tiesība uzstāties tiesā un, 
starp citu, arī cclt konkreto prasību. Tādēļ. atbildētājs kon-
ķreta gadījumā vispār nepamatoti runājis par p r a s ī t ā ĵ a 
;iktivleģitimacijas trūkurnu, jo viņš būtu varējis tikai apstrīdēt 
prasltāja pārstāvju pietiekošu p i 1 n v а г о j u m u. Ja ari 
ļiieņemtu, ka šai ziņā atbildētājs tikai neprecizi izteicies un 
ka viņa iebildums saprotams .ša pēdējā nozīmē, tad arī tas 
atkristu augšā aprādītās nenoteiktības dēļ. Kas atiecas uz 
Tiesn 'palatu, kurai ex officio šis jautājums bija jāpārbauda' 
(CPL 675. p. 4. pk.), tad viņa šai ziņā savus pienākumus ir 
izpildījusi, jo Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas sprie-
duma motiviem, atzinusi, ka praslbu ir cēlušas likumīgi tiesī-
gas personas; šo atzinumu Tiesu palata pamatojusi uz lietā 
icsniegtiem dokumentiem, tā tad arl uz zv. adv. L. izdoto 
pilnvaru, kurā notars apliecinājis, ka saskaņā ar apliecinājti-
mā minētiem dokumentiem Ericham С un Erikam K., kuri 
pilnvaru parakstījuši, bija tiesība šo pilnvaru izdot Eduarda 
C. ģimenes legata vārda. Pārbaudīt šāda materiala aplieci-
riājuma pareizību Tiesu palata no sevi's nebija spiesta. Ar to 
atkrīt atbildētāja paskaidrojumi sakarā ar viņa apgalvoto 
„prasītāja" aktivleģitimacijas trūkumu. 

Pamatoti turpretim atbildētājs apstrīd Tiesu palatas 
spriedumu, cik tālu ar to atstāts bez ievērības atbildētāja 
piekritības strīdus. Tiesu palata šai ziņā atzinusi, 1) ka sa-
skaņā ar Lik. par telpu īri 1. p. „b" pk. šis likums attiecas uz 
telpām, kuras savām tiešām vajadzībām īrē s l i m n ī c a s ; 
2) ka partu starpā neesot strīdus, ka atbildētāja к 1 i n i к а 
ir ārstniecības iestāde, bct strīdus gan esot par to, vai šī 
klinika esot atzīstama par slimnīcu; 3) ka Likuma par telpu 
īri izdošanas laikā bijis spckā agrākais ārstniecības likums, 
bet no šā likuma 280. un 286. p. esot redzams, ka par slimnī-
cām nosauktas tikai 280. un sek. p. paredzčtās p u b 1 i s к ā s 
ārstniecības iestādes; 4) ka tā tad jau pēc agrākā ārstniecī-
bas likuma atbildētāja privatā klinika neesot kvalificejama kā 
slimnīca; 5) ka tas pats esot sakāms arl no tagadējā ārstnie-
cības llkuma (Lkr. 37/219) viedokla, kas gan nedodot klinikas 
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legaldefiniciju, bet tomēr, runājot savā 97. р. par ārstniecības 
iestādēm, ka patstāvīgus iestāžu veidus paredzot s l i m n ī -
cas , k l i n i k a s etc, š ķ i r o j o t slimnīcas un klinikas 
iedzienus, kas pierādot, ka šie jēdzieni neesot identiski; 
6) ka pretējais slēdziens neizrietot arī no šī likuma 108. pan-
ta; 7) ka pārgrozot Lik. par telpu īri 1. р., likums attiecībā 
uz s 1 i m n ī с ā m esot atstājis spēkā Lik. par telpu īri no-
sacījumus kā zināmu p r i v i l e ģ i j u ; 8) ka šāda privileģi-
ja esot saprotama, jo slimnīcu, kā publisku ārstniecības iestā-
žu, uzturēšanā esot ieinteresēta valsts im sabiedrība, kamēr 
atbildētāja klinika esot privats atbildētāja p e l ņ a s u z -
П e m и m S ; 9) ka Likums par telpu īri neesot iztulkojams 
paplašinoši, kādēl Lik. par telpu īri esot attiecināms tikai uz 
slimnīcām šī vārda šaurākā nozīmē, bet nevis arī uz atbildē-
tāja privato kliniku, un 10) ka tādēļ atbildētāja celtais piekri-
tības strīds esot atstājams bez ievērības. Šāds Tiesu palatas 
motivējums neattaisno atbildētāja pieteiktā piekritības strīda 
noraidīšanu. Šinī sakarā lietā vispirms pacelas jautājums, 
vai, definējot „slimnīcas" jēdzienu, jāiziet no agrākā ārstnie-
cības likuma, kas bija spēkā Likuma par telpu īri izdošanas 
laikā, vai no 1937. g. 23. decembra ārstniecības likuma (Lkr. 
219), kas bija spēkā konkretās prasības celšanas laikā. Tiesu 
palata šo jautājumu nav izšķīrasi, apskatot jautājumu no abu 
minēto likumu viedokļa. īstenībā par izšķirošiem šai ziņā 
atzīstami 1937. g. 23. decembra ārstniecības likuma noteiku-
mi. Ar šo likumu agrākais ārstniecības likums ir atcelts 
(188. p. 1. pk.), bet reiz tas vairs nepastāv, tad arī vairs ne-
var piemērot tos agrākā likuma pantus, no kuriem būtu sme-
lama „slimnīcas" jēdziena definicija, jo citādi šis — atceltais 
~ likums šai daļā tomēr būtu atzīstams vēl par spēkā esošu. 
Tādēļ strīdū esošais jautājums noskaidrojams vienīgi saskaņā 
ar 1937. g. 23. decembra likumu, kāpēc atkrīt vajadzība ap-
spriest Tiesu palatas motivējumu, cik tālu tas pamatojas uz 
agrāko ārstniecības likumu. Apskatot apspriežamo jautāju-
mu no jaunā likuma viedokfa, Tiesu palata — kā jau aprādīts 
— sevišķi pastrīpo šā likuma 97. pantu, kas pierādot, ka 
„klinikas" un „slimnīcas" jēdzieni nav identiski, jo minctais 
likuma pants, šos divus jēdzienus šķirojot, uzskatot tos par 
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dažādiem un patstāvīgiem jēdzieniem. Tomēr šāda šķi 
bija vajadzīga ne tikai tad, ja likumdevējs šos jēdzienu? 
skatījis par pilnīgi patstāvīgiem un dažādiem, bet arī tad, ja 
viņš izgājis no dažādu klimku tipu pastāvēšanas, no kuriem 
vieni būtu uzskatāmi par slimnīcām, bet otrie par slimnīcām 
nebūtu atzīstami. Arī šinī pēdējā gadījumā likumdevējam 
bija sevišķi jāmin likuma 97. pantā klinikas, jo citādi ārstnie-
Clbas iestāžu uzskaitījums nebūtu pilnīgs un tanī iztrūktu tā-
das klinikas, kuras gan nav slimnīcas, bet tomēr neapšaubāmi 
ir ārstniecības icstādes. Tādā kārtā jēdziena „klinika" še-
višķa minēšana likuma 97. pantā nav uzskatāma par pierādī-
jiiinu, ka nepastāvētu klinikas, kas būtu pielīdzināmas slirn-
tiīcāra. Jēdziena „klinika" definējums 1937. g. 23. decembra 
likumā nav atrodams. Tomēr šis likums savā 108. pantā uz-
skaita pazīmes, kas raksturo „slimnīcas" jēdzienu. Ja rm — 
kā apgalvo atbildētājs — visas šīs pazīmes ir konstatējamas 
attieclbā uz viņa u z t u r ē t o kliniku, tad nebūtu loģiska 
pamata §o kliniku neatzīt par slimnīcu ārstniccības likuma 
nozīmē. Nosaukumam („klinika") šai ziņā, protams, nevar 
būt izšķirošas nozīmes. Šinī sakarā jāatzīmē, ka prasītājs 
paskaidrojumā uz kasacijas sūdzību, runājot par slimnīcas 
pazīmēm, nepareizi aizrāda, ka slirrmīcā katrā ziņā jābūt 40 
gultām, jo saskaņā ar lik. 10S. p. piezīmi ar veselības depar-
tamenta atļauju var ierīkot slimnīcas arī ar mazāku gultu 
skaitu. Ievērojot sacīto, Senats atrod, ka Tiesu palatai ne-
bija pietiekoša pamata neievērot atbildētāja blakus lūgumu 
par liecinieku nopratināšanu, ar kupem atbildētājs domājis 
pierādīt, ka viņa klinika pilnīgi atbilst ārstn. lik. 108. pantā 
rninētiem prasījumiem. Ar to Tiesu palata, pārkāpjot CPL 
454. p. ņēmusi atbildētājam iespēju pierādīt savus iebildumus 
pret prasību. Nav nozīmes arī Tiesu palatas uzsvērtam ap-
stāklim, ka atbildētāja klinika esot privats atbidētāja peļņas 
uzņēmums, kamēr slimnlcas esot p u b 1 i s к a s ārstniecības 
iestādes, kuru uzturēšanā ieinteresctas valsts un sabiedrība. 
Uzskatam, ka slimnīcas vienmēr ir publiskas iestādes, runā 
pretim ārstn. lik. 98. р., kurā teikts, ka ārstniecības iestādes 
(tā tad arī' slimnīcas) var ierīkot arī p г i v a t a s personas. 

(1939. g. 24 rnarta spr. Nr. 253 Citemaņa ģimenes legata pr. 1. pr. 
Strautiņu.) 
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32. 

Vjačeslavs J., paskaidrojot, ka pēc spēkā esošā tiesas 
sprieduma atbrļdētājam G. īres maksa par dzīvokli prasītāja 
namā bijusi noteikta pa 36 Ls 40 sant. menesī, sākot ar 
1938. g. 13. janvari, bet C. īres naudu noteiktā āpmērā ne-
maksājot, lūdzis atzīt īres līgumu par atceltu un izlikt atbil-
dētāju no dzīvokļa, kā arī piedzīt no viņa nesamaksāto īres 
naudu. Par apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasība pie-
spriesta, kasacijas sūdzību iesniedzis atbildētājs С Konkretā 
gadījumā jāizšķir jautājums, vai īrnieks pielaidis nokavējumu, 
ja viņš 10 dienu laikā pēc izdarīta uzaicinājuma no izīrētāja 
puses (Lik. par telpu īri 32. p. 1. pk.) nav papildinājis depo-
nēto īres maksu līdz likumīgam apmēram, bet pirmo reizi ti-
kai savā apelacijas sūdzībā norāda, ka pie deponētām sumām 
jāpieskaita arī viņa labā no izīrētāja citā lietā piespriestie tie- ' 
sāšanas izdevumi 21 Ls un ka tad kopsuma pārsniedz prasī-
juma sumu. Šiš jautājums, pretēji kasacijas sūdzlbas iesnie-
dzēja uzskatam, izšķirams noraidoši. Atbildētāja nokavējums 
iestājās, tiklīdz notecēja uzaicinājuma 10 dienu termiņš, bet 
viņš šinī termiņā nebija samaksājis īres naudu likumīgā ар-
тега, kas bija noteikta ar spēkā stājušos tiesas spriedumu. 
Tādēl saskaņā ar Lik. par telpu īri 32. p. 1. pk. prasītājam bija 
tiesība prasīt īres līguma atcelšanu un atbildētāja izlikšanu 
nt) dzīvokja. Lietas stāvoklis nebūt negrozās tādeļ vien, ka 
atbildētājam pienākas no prasītāja zināma suma pēc tiesas 
sprieduma agrākā lietā. Parādnieka pretprasījums, ķā no-
teic CL 1852. р., nedzēš viņa parādu pats no sevis, bet tikai 
tad, kad viņš to tieši licis priekšā šim nolūkam. Atbildētājs 
par savu ieskaita tiesību pirmoreiz runā tikai apelacijas sū-
dzībā, tā tad pēc tam, kad viņa nokavējums jau bija iestājies. 
Šāds novēlots priekšlikums par ieskaitu nevarēja novērst 
nokavējuma sekas jau aiz tā iemesla, ka prasības pareizība 
bija apspriežama pēc tiem apstākļiem, kas pastāvēja prasības 
celšanas momentā (Sen. CKD spr. 27/172 un c). CL 1667. р., 
uz 'kuru atsaucas atbildētājs, šinī gadījumā nav piemēroiams, 
jo par prasītāja nokavējumu vispār nevar runāt, kamēr at-
bildētājs nebija lūdzis sprieduma izpildīšanu attieclbā uz pie-
spriestiem 27 Ls. 

(1939. g. 28. apr. spr. Nr. 379 Jeftanoviča pr. 1. pr. Corbiku.) 
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38. 

Kārlis 0. bija lūdzis izlikt no dzīvokļa prasltāja namā 
Kārli un Elizabeti I. aiz tā iemesla, ka pēdējie nemaksājot li-
kumīgi paaugstinātu īres maksu, kā arī piedzīt по atbildē-
tājiem pienākošos īres maksu. Apgabaltiesa prasību apmie-
rinājusi, pie kam agrāk maksāto 20-latu vietā noteikusi kā 
likumīgo īres maksu 24 lati 70 sant. mēnesī. Apgabaltiesa 
liž lietā nodibinātu datu pamata, īpaši ņemot vērā eksperta 
atzinumus, konstatējusi, ka prasītāja namā pēc kara gan nav 
izvestas jaunas labierīcības, bet jau bijušās labierīcības pil-
nīgi pārvei'dotas un lielā merā uzlabotas. Uz šo konstatēju-
rrrn pamata un piemērojoties Lik. par telpu īri 38. р., 'tiesa pie-
nēmusl pirmskara īres apmēru.19 ls mēnesī un kā reizinātāju 
noteikusi 1,30. Nav nozīmes atbildētāju iebildumam, ka t.ie-
sa nav ņēmusi vērā iesniegto novērtējuma protokola norakstu 
Lin pierādījumus par īres maksas apmēra noteikšanu citam» 
bet līdzīgam dzīvoklifn, jau aiz tā iemesla, ka pēc minētā 
protokola novērtējumu izdarījusi kāda komisija ārpus tiesas, 
bet pārējie dokumenti uz konkreto lietu nemaz neattiecas. 
Piegriežoties norādījumam, ka Lik. par telpu īri 38. p. notei-
kumi runā par labierīcībām, kādu nav bijis pirms kara, bet 
ne par labierīcību grozījumiem, jāpasvītro, ka konkretā gadī-
jumā ne likai izdarlti labierīcību pārgrozljumi, bet arī to uzla-
bojumi un pie tara lielā mērā. Izejot по mērķa, kādam kalpo 
labierīcibas, по pēdējām nav atšķirami to ievērojami uzlabo-
jumi. Tādēļ arī atkrīt iebildumi attieclbā uz Lik. par telpu 
īri 38. p. piemērošanu konkretā gadījumā. Tomēr tas vien 
vēl nepiešķir prasītājam tieslbu prasīt paaugstinātu īres mak-
su. Tiesai bija jānoskaidro (Sen. CKD spr. 26/265), vai uzla-
bojnmi nākuši taisni ari atbildētājiem par labu, ко pēdējie 
otrā instancē tieši apstrīdējuši, apgalvojot, ka viņi ērtību ziņā 
atrodas tādā pašā stāvoklī, kā agrāk. 

(1939. g. 24. marta spr. Nrr 246 Ozoliņa pr. 1. pr. Indriksoniem.) 
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8. 

Miertiesnesis apmierinājis prasītāja darba algas prasību 
Ls 735,60 apmērā, apgabaltiesa, pārgrozot miertiesnesa 
spriedumu, piespriedusi tikai Ls 90,—, bet pārējā daļā prasību 
atraidījusi. Prasītāja kasacijas sūdzība pelna ievērību. Ap-
gabaltiesa ir konstatējusi, ka prasītājs ir bijis grāmatvedis 
atbildētājas uzņēmumā ar noteiktu algu Ls 120,— mēnesī. 
Prasītāja tiešais grāmatveža darbs ildzis ne vairāk par 4—5 
stundām dienā un tikai reti nedaudz ilgāk par 5 stundām, bet 
pārējā laikā prasītājs izpildījis citus darbus. Tādos apstāk-
ļos, pec apgabaltiesas ieskata, par grāmatveža virsstundu 
darbu nevarot uzskatīt to darbu, кщи. prasītājs strādājis ār-
pus grāmatveža darba, bet par to varot prasīt atlīdzību kā 
par atsevišķu līgumā neparedzētu darbu. Šis apgabaltiesas 
viedoklis nav atzlstams par pareizu. Grāmatvedis ir garīga 
darba strādnieks, kura normalais darba laiks pēc Lik. par 
darba laiku (agr. red.) 2. p. ir 6 stundas di'enā. Ja nu prasī-
tājs virs šā darba laika ir strādājis atbildētājas uzņēmumā, 
tad viņš par šiem darbiem var prasīt atlīdzību kā par virs-
stundu darbu, pie каш, pretēji apgabaltiesas domām, nav no-
zīmes, vai viņš šo laiku būtu strādājis taisni grāmatveža 
darbus. Pēc Lik. par darba laiku 8. p. izpratnes ir pat nesva-
rīgi, vai darbinieks šinī pantā aprādītā laikā vispār izpilda 
kādu darbu, bet izšļdroša nozīme ir tam apstāklim, ka dar-
biniekam §ai laikā bija jāatrodas darba vietā un darba devēja 
rīcībā (Sen. CKD spr. 36/1822 u. c). Tādē] ari konkrctā ga-
dījumā prasītāja tiesība uz virsstimdu atlīdzību nevar atkarā-
ties no tā apstākļa, vai viņš visu laiku strādājis taisni grāmat-
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veža darbus, bet ir svarlgs tas, vai viņam saskaņa ar ^smg-
lo līgumu bija jāpilda taisni šie darbi — ко apgabaltiesa l&ķ, • ■ 
noliedz — un vai viņam pie tam bija jāatrodas darba vieta 
ми darba devēja rīcībā 8 stundas. 

(1939. g. 28. apr. spr. Nr. 391 Fīlhabera pr. 1. pr. a./s. „Pirraā Latvijas 
makslīgā raga fabrika".) 
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1. 
. Pravnieku līguma noteikums, pēc kura atbildētājs atsa-

cijies apstrīdēt līguma nosacījumus, kā nelikumīgs nav spēkā. 
Tiesiba aizstāveties pret prasību ar iebildumu par maldību, 
tapat ka tiesība aizstavet savas intereses ceļot tiesā prasību, 
ir katra neatņemama tiesība, kas izriet no CPL 1. р., un tā 
nav ierobežojama ar privatu personu gribu. 

(1959. g. 28. apr. spr. Nr. 311 Indriksona pr. 1. pr. Strēli.) 

6. • 

Pēc pareiza kasacijas sūdzības iesnledzēja-atbildētāja 
Alfreda G. norādījuma apgabaltiesa, lietu caurlūkojot uz līdz-
atbildetājas, V. pagasta pašvaldības, apelacijas sūdzības pa-
mata, nav paziņojusi par sēdes dienu viņam, G., jo ziņas par 
pavēstes izsniegšanu pēdējam lietā neatrodas. Apgabaltiesa 
pirmās instances spriedumu bija pārgrozījusi tanī ziņā, ka 
prasību pret V. pagasta pašvaldību atraidījusi. Tā kā pra-
sība bija celta solidari pret abiem atbildētājiem un arī mier-
tiesnesis atzinis, ka abu atbildētāju atbildība ir solidara, tad 
pārgrozījums šinīs attiecībās sakarā ar otrās instances sprie-
dumu arī atbildetaju G., kas gan pirmās instances spriedu-
mu nebija parsudzējis. Aiz tā iemesla konkretā gadījumā ap-
gabaltiesai pec CPL 6. p. bija jāpaziņo par tiesas sēdi arī at-
bildetājam G. Neievērojot teikto, apgabaltiesa ir pielaidusi 
svarīgu procesualu nepareizību im ar to pārkāpusi CPL б.' р., 
kadel viņas spriedums nav atstājams spēkā. 

dību) (1939 ' g ' 28 ' а Р Г ' 8РГ; N r ' 3 4 5 B o b r o v a Pr- !' Pr- Vilakas pag. pašval-
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60. 

Apgabaltiesa, izsniedzot atpakal kasacijas sūdzību, ir rl-
kojusies pilnlgi saskaņā ar CPL 258. p. 2. pk. un 285. р., kā-
dē| nav likumīga pamata atcelt 1939. g. 16. janvara lēmumu. 
Mutiska pilnvarojuma miertiesnešu otrās instances lietās ne-
pietiek, lai dabūtu derīgu pilnvarojumu vispārējām tiesām, pie 
kādām pieder Senats. Šis viedoklis, kas izteikts jau Senata 
CKD spr. 25/406, konstantā tiesu praksē nav ticis grozīts. So 
viedokli neapgāž arī aizrādījums uz mutiska pilnvarojuma 
icspējamību vispārējās tiesās. 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 281 Vildnera pr. 1. pr. Krieviņu.) 

90. 

Iesūdzības rakstā prasītāji paskaidro, ka atbildētāja īrējot 
prasītāju namā 4 istabu dzīvokli. Dzīvoklis esot vajadzīgs 
nama līdzīpašniekam. Ires līgums esot uzteikts. Tādēļ lūdz, 
atceļot īres līgumu, izlikt atbildētāju no prasītāju namā ieņem-
tām telpām. Apgabaltiesa, konstatējot, ka dzīvoklis sastāv 
no 3 istabām, un nākot pie slēdziena, ka prāvnieku attiecības 
apspriežamas pēc Lik. par telpu īri, bet ne pēc Civillikuma, 
prasību atraidījusi. Jautājumu par to, vai strīdus dzīvoklis ir 
vajadzīgs nama līdzīpašniekam, apgabaltiesa nav apspriedusi, 
bet runā par t i e s ā š a n ā s k ā r t ī b a s jautājumu. Acīm 
redzot, apgabaltiesa ir nākusi pie slēdziena, ka šī lieta nepie-
krīt v i s p ā r ē j ā m m i e r t i e s ā m (1934. g. pārgr. Lik. 
par telpu īri Lkr. 34/231), bet miertiesai pēc speciala sadalī-
juma, kas nav vienas uņ tās pašas tiesu iestādes (Sen. CKD 
36/1330). Tomēr tādā gadījumā apgabaltiesa nevarēja prasību 
atraidīt, bet lieta bija jāizbeidz nepiekritības dēl. 

(1959. g. 23. marta spr. Nr. 245 Māliņš un с. рг. ]. pr. Šūmanis.) 

255. 
CPL 192. pantā ir paredzcts, ka, spriedumu taisījis, mier-

tiesne.sis uzraksta rezoluciju un nekavējoties to pasludina visu 
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klātesošo priekšā. Turpretim, sarežģītās lietās rezolucijas pa-
sludināšanu var atlrkt ne ilgāk kā uz septiņām dienām. CPL 
194. pantā ir paredzēts miertiesneša pienākums, rezoluciju 
pasludinot, paskaidrot partiem pārsūdzības kārtību un pārsū-
dzības termiņa neievērošanas sekas. Atliekot rezolucijas pa-
sludināšanu, miertiesnesim par to ir jātaisa lēmums, nosakot 
tieši diemi, kad rezolucijas pasludināšana notiks. Sis lēmums 
par rezolucijas pasludināšanas atlikšanu uz noteiktu dienu ne-
kavējoties ir jāpasludina partiem visu klātesošo priekšā. Šāda 
rezolucijas publiska pasludināšana par rezolucijas atlikšanu ir 
nepieciešama, lai parti varētu ierasties tiesā noklausīties 
sprieduma rezolucijas pasludināšanu, kad arī miertiesnesim 
jāizpilda aprādītā 194. p. noteikumi. No rezolucijas pasludinā-
šanas dienas skaitās arī procesualo pārsūdzības termiņu tecē-
šana (sal. CPL 253., 288. р.). Šo konkreto lietu miertiesnesis 
pēc būtības ir caurlūkojis 1938. g. 8. decembra tiesas sēdē, un 
protokola beigās ir lasāms miertiesneša paraksts zem šāda 
uzraksta: „miertiesnesis uzrakstīja rezoluciju, kuru atklāti 
pasludināja, paskaidrojot pārsūdzības termiņu un kārtību." 
Šis miertiesneša uzraksts tomēr neatbilst rezolucijas tekstam, 
no kura redzams, ka rezolucija nav vis pasludināta lietas iztie-
sāšanas dienā 1938, g. 8. decerabrī, jo rezolucija datēta ar 
1938. g. 8./9. decembri, kas norāda, ka 8. decembra tiesas sēdē 
rezolucijas pasludināšana ir tikusi atlikta. Miertiesnesis šai 
gadījuraā nav ievērojis nepieciešamo vajadzību taisīt lēmumu 
par rezolucijas pasludināšanas atlikšanu un par šā lēmuma 
publisku pasludināšanu. No lietas tomēr nav redzams, ka 
miertiesnesis to visu būtu darījis. Tādēļ arī apgabaltiesa pa-
reizi ir atzinusi, ka no lietas nav redzams un arī partiem ne-
bija zināms, kad miertiesnesis pasludinās atlikto rezoluciju. 
Tādēļ arī atbildētājam nevar pārmest CPL 253. pantā pare-
dzētā triju dienu termioa neievērošanu sprieduma noraksta 
pasūtīšanai, jo šo triju dienu 'termiņa sākums atbildētājam ne-
varēja būt zināms. Ja arī prasītāja ir pasūtījusi sprieduma no-
rakstu jau 1938. g. 9. decembrī, tad lietā tomēr nav nekādu 
norādījumu, ka arī atbildētājam būtu zināms bijis, ka sprie-
duma rezolucija ir pasludināta 9. decembrī. 

(1939. g. 27. apriļa spr. Nr. 394 Kaucis pr. ]. pr. Kaucis.) 
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303. 

Atbildētājas pilnvarnieks atrod, ka uz CPL ЗЗб.'Ш^^ЩФ 
kasacijas iesniedzējs varētu atsaukties vienīgi tad, ja viņš bau-
dītu mazturlbas tiesības. Pēc pareiza atbildētājas pilvarnie-
ka norādījuma šādas tiesības uz CPL 303. p. pamata pravnieki 
bauda gan gadījumos, kad miertiesncsis uz viņu lūgumu tadas 
liem atzinis, gan arī bez šāda atzinuma CPL 303. p. 2. d. pare-
dzētos gadījumos. Šai lietā tomēr var būt runa vienīgi par 
CPL 303. p. 2. d. paredzēto gadījumu, jo prasītājam nav ar tie-
sas lēmumu piešķirtas mazturības tiesības, bet gan^ no at-
tiecīgu nodevu nomaksas tas atsvabināts tāpēc, ka celis pra-
sību par darba algu. Savā iebildumā tad arī atbildētājas piln-
varnieks iziet tieši no CPL 303. p. 2. d., pirmkārt atrodot, ka 
pēc tās izpratnes būtu jāsecina, ka uz kasacijas sūdzībam,J. s. 
legalās mazturības tiesības nav attiecināmas, jo a.ttiecība uz 
kasacijas instanci im kasacijas sūdzību tās iesniedzējam neesot 
vairs pra-sītāja kvalifikacijas (303. p. 2. daļas ievada teikums 
„ceļ prasību"). Otrkārt, atbildētāj'as pilnvarnieks^ atsaucas 
uz to, ka konkretā gadījumā ar likumīgā spēkā stajušos tie-
sas spriedumu esot atzīts, ka līgumiskās atiecības, uz kuru 
pamata prasītājs cēlis darba algas prasību, nav bijušas^ darba 
līguma attiecības, līdz ar ко, it sevišķi kasacijas sudzības 
iesniegšanas momentā, prasītājam neesot atzīstamas CPL 
303. p. 2. d. 1. pk. paredzētās legalās mazturības tiesības. 
Atbildētājas pilnvarnieka celtais iebildums ir nepamatots. No 
vienas puses, prasītājs paliek prasītājs prāvā, kādā instancē 
arī lieta nebūtu nonākusi, un kasacija pati par sevi ir tikai 
viens no parta aizstāvēšanās līdzekliem (CPL 282. р.). Тарес 
nevar runāt, ka prasītājs darba algas prasības lietā kasacijas 
instancē, kurā tas vienīgi turpina vest savu darba algas pra-
slbu, nebūtu vairs persona, kas ceļ, resp. cēlis darba algas 
prasību. Šo tīri procesualo kvalifikaciju šāds prasītajs ne-
zaudē vēl arī tad, ja otrā instance prasību^ atraida aiz ta 
iemesla, ka partu starpā nav pastāvējušas tādas materialtie-
siskas attiecības, pamatojoties uz kurām prasītājs butu bijis 
tiesīgs prasīt kādu darba algu, vēl jo vairāk, kur apgabaltie-
sas, kā otrās instances, spriedums ir gan galīgs tanī nozīme, 
ka tūlīt stājas spēkā un ir izpildāms (CPL 281. р.), bet tas nav 
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galīgs jiegrozāmības ziņā, ja vien par to iesniegta likumā pa-
redzetā Iaikā ж kārtībā kasacijas sūdzība (sal. bij, Kr. Sen. 
CKD 1892. g. spr. Nr. 69). Bet no otras puses, ja'likumš pic-
sķir mazturības tiesības darba algas prasības cēlājam, kā tā-
dam, tad arī nevar tikt atzīts, ka augstāk aprādītā veidā tie-
sas spriedums, kura^ nemaz netiek iztirzāts un tieši izšķirts 
jautajums par prasītāja mazturības tiesībām, jau pats par sevi 
atņemtu prasītājam CPL 303. p. 2. d. 1. pkt. paredzētās maztu-
nbas tiesības. Šada gadījumā prasītājam tiktu nodarīta ne-
taisnība, jo tarn mazturības tiesības tiktu atņemtas jau ar tie-
sas spriedumu, kas vispār var izrādīties par nepareizu un kā 
tads no augstākās instances tiktu atcelts. Tas runātu pretim 
merķim, izejot no kura likums darba algas lietās piešķīris 
mazturības tiesības prasītājam. Tāpēc apgabaltiesa konkreta 
gadījuma, pieņemot un tālāk virzot instanču kārtībā prasītāja 
kasacijas sudzību, nepieprasot no tā drošības naudu, nav pār-
kapusi CPL 286. im 303. p. 

(Sen. CKD kopsēdes 1938. g. 20. okt. spr. Nr. 4? Knoka pr. 1. pr. 
Valsts cukura monopola pārvaldi.) 

436. 

Piasītājs kasacijas sūdzībā paskaidro, ka pēc grozītā 
petituma 2000 latus viņš ir prasljis kā līgumā noteikto mantas 'j 
vertību. Šai sakarībā Tiesu palata ir atzinusi, ka par prasī-
bas grozījumu nav uzskatāms gadījums, kad, starp citu, ar 
raantas atsavinašanu, кода ir lietas priekšmets, prasītājs prasa, 
lai atbildetajs atlīdzina šls mantas vērtību (CPL 436, p. 4 
pkts). Pēc Tiesu palatas atzinuma likumā paredzētā mantas 
vertības atlīdzināšana var notikt tikai tad, ja prasītājam pēc 
petituma pirmatneja satiira būtu atzīstamas tiesības uz aprā-
dīto mantii, kas bija lietas priekšmets, bet kuru prasītājam pro-
cesa laika notikušo pārgrozību dēļ vairs nebija iespējams da-
but. Apspriežot prasības pirmatnējo petituma formulējumu, 
Tiesu palata ir atzinusi, ka prasītājs ar savu tēvu Miķeli- P. 
ir gan noslēdzis līgumu par runā esošo māju pārdošanu pra-
sītajam, kurš varējis prasīt šī līguma izpildīšanu (1864. g. CL 
809—813., 3014., 3015. р.), bet ne īpašumtiesību atzīšanu uz 
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i.iiii mājām. Šis Tiesu palatas sledziens par prasītāju tie-
llui prasīt līguma izpildīšanu ir nepareizs, jo konkretā gadī-

i ,i ir noslēgts galīgs līgums, kurā abas puses ir izteikušas 
1-й к rišanu tā koroborēšanai zemes grāmatās, tādēļ nekāda 
ļ»i isiba par līguma izpildīšantt nebija ceļama, bet tas bija iz-

l.niis arī bez tēva Miķela P. piekrišanas. Turpretim ir pa-
• • i •. slēdziens, ka nebija prasāma īpašumtiesību atzlšana uz 
ņlrklam mājām. Ar līguma noslēgšanu pircējs uz nekustamu 

iu īpašumtiesības neiegūst (1864. g. CL 812. р.), bet gan 
h ii.( īpašumtiesības ar šo tiesību ierakstījumu zemesgrāma-

Prasību par īpašumtiesību atzīšanu prasītājs varēja celt 
i KI, ja šo tiesību pastiprināšanai tiesas ceļā viņam būtu radu-
li . likumīga interese (CPL 3. р.), bet tā kā īpašumtiesības 
i nicsgrāmatās vēl nebija ierakstītas, tad tiesa arī nevarēja 

llo! |)astiprinājumu tādām tiesībām, kas prasītājam nemaz 
lli piederēja. Bez tam Tiesu palata pareizi ir atzinusi, ka 
prasilūja iegūto tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās par 
knsli bija vēl agrāk ierakstītā piedziņas atzīme. Tādā 

kiirta atzīstot, ka prasītājs arī pēc pirmatnējā petituma-īpa-
niiiliesības uz pirktām mājām nevarēja iegūt, ir pareizs 
i li и palatas slēdziens, ka prasītājs līdz ar petituma grozl-
IHIIIII ncvarēja iegūt vairāk tiesību uz tāra pašām mājām, 
ļjiiisol to vērtību izmaksu naudā. 

(I')39. g. 24. marta spr. Nr. 250 Paleja pr. 1. pr. Paleju un c.) 

439. 
Knr pats prasītājs nebija konkreti uzrādījis pārliecinošus 

uslus atbildētājas paskaidrojuma atzīšanai par neatbil-
i.i-.n uzstādītam tai jautājumam un līdz ar to CPL 439. p. 

Iiotcikumiem, nevar vispār pārmest Tiesu palatai minētā 
ptuita nepieraērošanu šajā lietā. 

(1439. g. 23. marta spr. Nr. 255 Sīpola pr. 1. pr. SaliņŠ.) 

454. 
I) Tiesa var atsaukties uz tiem atbildētāja paskaidro-

iiniiii'iii, kurus prasītājl īpaši nav apstrldējuši. 
(I')39. g. 23. marta spr. Nr. 229 Uisku pr. 1. pr. Tiraku.) 
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2) Tiesu^palata savā spriedumā ir nākusi pie slēdziena, 
ka prasības lugumānorādītā obligacija ir ieķīlāta prasītājam 
aizdevuma nodrošinašanai, un atzinusi, ka prasītājs šo obli-
gaciju ir varejis realizēt piedziņas, resp. tiesas ceļā. Bet sa-
skaņā ar _Sen. CKD spr. 35/1632 blanko cedētas obligacijas 
fcflas ņemejs, realizējot šo savu ķīlu, ceļ viņam ieķīlāto pra-
sījumu sava vārdājieši pret šl prasījuma parādnieku, bet 
nemaz neizved it kā savas ķīlas (resp. ar ķīlu nodrošināto) 
prasījumu (CL .1466. un 1490. р., Erdmans II, 411 un 412). 
Tada karta ķīlas ņemējs realizē viņam ieķīlāto obligaciju, tā-
pat ka ikkurš šīs obligacijas likumīgais turētājs, un viņam 
bez obligacijas nekādi citi pierādījumi realizējamā prasījuma 
apstiprinašanai nav jāsniedz. Taisni otrādi, obligacijas iz-
devejam ir jāpierāda, ka viaam prasīto pēc obligacijas sumu 
nenākas maksāt (sal. Sen. CKD spr. 35/1203), ко arī kon-
kreta gadījumā ir atbildētājs mēģinājis panākt, celot šai lietā 
iesniegto prasību. Ievērojot sacīto, ir dibināts prasītāja pār-
metrnns viņa kasacijas sūdzībā, ka Tiesu palata ir nepareizi 
sadalījusi pierādījuma nastu un pārkāpusi ar to CPL 454. р., 
apmierinot prasību daļā par Ls 2500,— uz tā pamata, ka šīs 
sumas aizdošanu atbildētājs nav varējis pierādīt. 

(1939. g. 27. apriļa / 6. maija spr. Nr. 354.) 

463. 

Apgabaltiesa apmierinājusi praslbu, kurā prasītājs lūdzis 
piespriest viņam par labu no atbildētāja Ls 68,94. Par apga-
baltiesas spriedumu atbildētājs iesniedzis sīīdzību u z r a u -
d z ī b a s kārtībā, kurā aizrādījis, ka apgabaltiesa, pārkāpjot 
Iikumu, esot nopratinājusi kā liecinieku Robertu V., lai gan 
tas lietā ņēmis dalību kā trešā persona atbildētāja pusē; pret 
V. nopratinašanu viņš, atbildētājs, apgabaltiesā esot cēlis 
iebildumus. Sudzētājs tādēļ lūdzis Senatu, 1) izskaidrot ap-
gabaltiesai viņas nepareizo rīcību, un 2) atcelt apgabaltiesas 
spriedumu. 

^Senats atrod, ka Roberts V. tiešām bija pieaicināts kā 
treša persona atbildētāja pusē un tā tad uzskatāms par lietas 
dalībnieku ar parta tiesībām. Nopratinot viņu kā liecinieku, 
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ncskatoties uz atbildetaja protestu, apgabaltiesa r ī k o j u s f e ^ e ^ 
pareizi, uz ко Senats atzīst par vajadzīgu aizrādīt apgalmļ|ie2 

sai saskaņā ar Tiesu iekārtas 174. р. 1. pktu. Albildētāja 
gums, atcelt apgabaltiesas spriedumu, turpretim, nepelna ievē-
nbu, jo apgabaltiesas spriedums, saskaņā ar CPL 285. panta 
2. dalu, kasacijas kārtībā nebija pārsūdzams, jo Sen. CKD jau 
paskaidrojis (33/2299 un c) , ka tiesas spriedumi, kas nav pār-
sudzami vai izlabojami procesualā kārtībā, nav atceļami arī 
nzraudzības kārtībā. 

(1939. g. 28. apr. spr. Nr. 423 Strazdiņa pr. 1. pr. Pinku.) 

499. 

Taisni tanī apstāklī pastāv liecinieku liecību brīvās no-
vērtēšanas princips, ka tiesa, kas izspriež lietu pēc būtības un 
nosaka pierādījumu spēku, var šo liecību ticamības jautāju-
inā piešķirt vienu vai otru nozīmi tam, cik seni ir tie fakti, 
par kuriem liecinieki liccinājuši, tiemot vērā šo liecību saturu 
(sal. Sen. CKD spr. 37/524). 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 260 Lučeks pr. 1. pr. Lučeku.) 

568. 

Konstatējot atbildētāja atzinumu, Tiesu palata varēja ne-
nopratināt atbildētāja uzdotos lieciniekus, kuri uzdoti tādu ap-
stākļu pierādīšanai, kas runā pretim atbildētāja atzinumam. 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 320 Logina pr. 1. pr. Voronovu.) 

686. 

Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam, ap-
gabaltiesa konkretā gadījumā varēja atzlt par nenozīmīgu, ka 
rniertiesnesis, nodrošinādams nākamo prasību CPL 686. p. 
kārtībā, nav savu lēmumu paziņojis atbildētājam, ко prasa 
minētais likuma pants. Apgabaltiesa konstatējusi, ka mier-
tiesnesis uz atbildētāja lūgumu lietu caurskatījis no jauna, ar to 
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dodot atbildetājam iespēju aizstāvēties pret prasītājas lūgu-
mu par praslbas nodrošināšanu; šādos apstākļos CPL 686. 
panta neievērošanu no miertiesneša puses nevar atzlt par tik 
svarīgu likuma pārkāpumu, kas apgabaltiesu būtu spiedis 
miertiesneša Iēmumu atcelt. Apgabaltiesa konstatējusi, ka 
atbildētājs savu nekustamu mantu pieteicis pārdošanai starp-
niecības birojā; ar to apgabaltiesa konstatējusi atbildētāja no-
dom'u atsavināt savu nekustamu mantu, kas pietika, lai atzītu 
nepieciešamību spert nodrošinājuma soļus (CPL 682., 685. 
p.j'sal. Sen. CKD spr. 36/1708). Apgabaltiesa tālāk atzinusi, 
ka prasītājai ir uz l i k u m a p a m a t o t i prasījumi pret at-
bildētāju; ar to apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājai ir ne-
apšaubāma tieslba pēc saistības, un apgabaltiesa tā tad, pre-
tēji kasacijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam, ir šai ziņā 
ievērojusi CPL 685. pantu. N0 prasītājas lūguma izriet, kādu 
praslbu viņa domā celt nākamībā, proti prasību par laulāto 
mantu dalīšanu, kādēļ kasacijas sūdzības iesniedzējs bez pa-
mata apgalvo, ka no lietas neesot redzams, kāda tieši pra-
sība ir nodrošināta. Pretēji atbildētāja domām, likums ne-
prasa, lai lūgumā par nākamās prasības nodrošināšanu šī 
prasība jau būtu f 0 r m u 1 ē t a, saskaņā ar CPL 359. p. 6. 
punktu. 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 244 Kelleru 1.) 

914. 

Pretēji blakus sūdzības iesniedzēja domām, arī lūgumi 
par spēkā gājušā sprieduma jaunu caurlūkošanu jaunatklāju-
šos apstākļu dēļ ir iesniedzami kopā ar drošības naudu. Sa-
skaņā ar CPL 914. p. visiem lūgumiem par sprieduma atcel-
šanu (CPL 906. p.) jāpieliek klāt drošības nauda (Ls 150,— lū-
gumā par Tiesu palatas sprieduma atcelšanu), bez kuras lū-
gumu nepieņem. N0 drošības naudas iemaksas ir atsvabināti 
prokurori, par maksātnespējlgiem atzītie parādnieki un per-
sonas, kas bauda mazturības tiesības (ar CPL 1011. p. II 
daļā paredzēto ierobežojumu). 

(1959. g. 27. apri|a spr. Nr. 384 Zandovska pr. 1. pr. Zandovskis.) * 
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1019. 

Atbildētāju pilnvarnieka kasacijas sūdzība nepelna ievē-
rību. Apsverot atbildētāju iebildumu, ka prasītājam patiesībā 
nekas pēc prasības lūgumā norādītā vekseļa nepienākas, 
Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas spriedumā izteiktiem 
apsvēruniiem, ir atzinusi, ka izpildu uzraksts uz mineta. 
vekseļa nav ticis pārsūdzēts, resp. stājies likumīgā spēkā 
un saskaņā ar CPL 1019. un 1020. p. ir saistošs _ ne tikai 
prāvniekiem, bet arl tiesu iestādēm, kāpēc uz atbildētaju iebil-
duma pamata šajā lietā nav pārbaudāms jautājums par mi-
nētā vekseļa beznaudību un līdz ar to nopratināto liecinieku 
liecībām šajā ziņā nav nozīmes lietas izšķiršanā. Arī pats 
kasacijas sūdzības iesniedzējs atzīst, ka izpildu uzraksts uz 
runā esošā vekseļa stājies likumīgā spēkā un ir saistošs^ne 
tikai prasītājam B. un atbildētājam Ķ., bet arl tiesu iestādēm, 
norādot savā kasacijas sūdzībā, ka par šo apstākli neesot 
lietā nemaz strīda. Tomēr, atsaucoties uz to, ka šajā lietā, 
pretēji iepriekšējai lietai starp B. un Ķ., esot cits strīdus 
priekšmets, proti, nevis naudas suma, bet „V." mājas atsavi-
nāšanas Hgums, un ka bez minētām divām personām ka 
prāvniece šajā lietā figurējot vēl Emilija M., — kasacijas su-
dzības iesniedzējs pārmet Tiesu palatai nepareizu CPL.1019. 
un 1020. p. piemērošanu, nerēķinoties ar CPL 1021. p. un pir-
mā instancē nopratināto liecinieku liecību neapsvēršanu pec 
būtības. Šis pārmetums ir nedibināts. Ja arī Emilija M. 
iepriekšējā lietā starp B. un Ķ. nav ņēmusi dalību, tad tas vel 
nedod viņad tiesības šajā lietā celt iebildumus par to, ka pra-
sītājam Istenībā nav pienākusies no līdzatbildētāja Ķ. minēta 
iepriekšējā lictā piespriestā suma. Šādu iebildumu atbilde-
tāja M. nevar celt jau tāpēc vien, ka, izņemot likumīgus pra-
sītājus un tiesību ņēmējus, neviens nevar cita tiesības un in-
tereses tiesā aizstāvēt (sal. prof. Vaskovska „Učebņik graž-
danskavo procesa", 1917. izd. lp. 217), bet jautājums par to, 
vai prasītājam B. pēc prasības lūgumā norādītā vekseļa no 
atbildētaja Ķ. vispār kas picnākas, attiecas vienīgi uz īninēto 
divu prāvnieku savstarpīgām materialtiesiskām attiecībam, 
kurš pie tam starp šiem diviem prāvniekiem jau izšķirts ar 
spēkā gājušu tiesas spriedumu. Tādēļ šajā lietā, kurā nekad'a 
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nau'das suma pēc minētā veksefa ne по viena по atbildētājiem 
i netiek vairs prasīta un pēc paša kasacijas sūdzības iesniedzē-
j'a pareiza norādījuma ir pavisam cits strīdus priekšmets, at-
bildētāja nav tiesīga arī vēl по savas puses, turklāt vēl vien-
kārša iebilduma ceļā, pacelt по jauna jautājumu, vai prasītā-
jam В. по līdzatbildētāja Ķ. ir vispār kas pienācies, atsauco-
ties vienīgi uz to, ka vina iepriekšējā lietā starp B. un Ķ. 
nav nēmusi dalību. Ievērojot sacīto, Tiesu palatai nebij jā-
apsver un jāiztirzā pirmā 'instancē nopratināto liecinieku lie-
clbas minētā jautājuma noskaidrošanai, un vina, pievienojo-
ties apgabaltiesas apsvērumiem, pareizi atzinusi, ka šinī ziņā 
minētām liecībām nav nozīmes. Līdz ar to atzīstams, ka 
Tiesu palata nav nedz pārkāpusi CPL 454., 499. un 1021. p„ 
nedz arī nepareizi piemērojusi CPL 1019. un 1020. p. 

Bet ja nu prasītāja labā uz minētā veksela bija taisīts 
uzraksts par piespiedu izpildīšanu, kas nebija likumā paredzē-
ta laikā un̂  kārtībā apstrldēts, un ja по atbildētcājiem šajā 
lietā nevarēja vairs tikt pacelts un по tiesas iztirzāts jautā-
jums par minētā vekseļa bezvalutību, tad Tiesu palatai bija 
jāskaitās ar prasītāju, kā ar atbildētāja Ķ. kreditoru, un по 
otras puses, šajā lietā, kā to pareizi atzinusi Tiesu palata, ne-
varēja vairs būt runa par to, ka prasītājs ir ļaunticīgs kredi-
tors. Līdz ar to šajā lietā arī nevarēja pacelties un по Tiesu 
palatas tikt apspriests jautājums par 1864. g. CL 3291. p. pie-
mērošanu, vēl jo vairāk, kuf atbildētāji zemākās instancēs uz 
to nebija atsaukušies. Ievērojot sacīto, ir nepamatots kasaci-
jas sūdzības iesniedzēja pārmetums Tiesu palatai, ka tā, atsa-
koties pārbaudīt atbildētāju iebildumus par prasības lūgumā 
norādītā vekseļa bezvalutību un šai sakarībā prasītāja ļaun-
ticību, ir nostādījusi partus nevienlīdzīgā stāvoklī un pielai-
dusi motivu nepilnību. Ja šādi iebildumi, kā tas augstāk no-
rādīts, nevarēja tikt konkretā lietā по atbildētājiem celti, tad, 
neielaižoties viņu pareizības pārbandīšanā, Tiesu palata nav 
pielaidusi likuma pārkāpumus. 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 286 Bērziņa pr. 1. pr. Ķieģeli un Mcllis.) 
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1071. 

Ādolfs Q„ paskaidrojot, ka tagadējais piedzinējs Hugo^K.-
ar prasījuma cesiju neieguva vairāk tiesību nekā tas piedereja 
priekšējam piedziņas akta turētājam, apstrīd cesiju, uz kuras 
pamata priekšējais turētājs dokumentu saņēmis 110 Latvijas 
Autoīpašnieku krāj-aizdevu sabiedrības. Pretēji kasacijas 
sūdzības iesniedzēja uzskatam, tiesu izpildītājam nebija ja-
noskaidro strīdamās cesijas derīgums. Pretējā gadījutmā tie-
su izpildītājam nāktos izšķirt jautājumu par pašām tiesībam, 
kas no apstrīdētā darījuma izriet. Šinī sakarā viņam butu 
jānoskaidro, kāda nozīme ir uzrakstam par prasījuma cesiju, 
zem kura atrodas nospiedums „Latvijas Auto-īpašnieku kraj-
aizdevu sabiedrība" ar sekojošiem parakstiem un lietots šas 
sabiedrības zīmogs. Pats kasacijas sūdzlbas iesniedzējs no-
rāda, ka bijuši jāiesniedz sabiedrības statuti un protokoli par 
zināmu personu ievēlēšanu amatos. Tas, savukārt, varetu 
radīt vajadzīpu pieaicināt trešās personas. Citiem vārdiem, 
šeit būtu jāizdara komplicēta procesuala darbība, kas neie-
tilpst tiesu izpildītāja uzdevumos. No teiktā redzams, ka^ tie-
su izpildltājs nekādas nelikumības nav pielaidis, kādel sudzl-
ba par viņa rīcību bija atstājama bez ievērības. 

(1939. g. 28. apr. spr. Nr. 365 Graša 1.) 

1091. 

Parādnieks Voldemārs K. bija iesniedzis apgabaltiesai 
sūdzību par 1938. g. 12. martā noturēto izsoli, kurā ticis par-
dots viņa nekustamais īpašums, un lūdzis atzīt izsoli par spe-
kā neesošu aiz tā iemesla, ka viņš pirms izsoles 9. martā no 
Vecogres pa pastu bija izsūtījis tiesu izpildītājam Ls 63,87, no 
kuriem Ls 53,87 bijuši domāti parāda segšanai piedzinējai — 
Valsts zemes bankai un Ls 10,— varbūtējiem izdevumiem, 
un ka šī suma bija pienākusi Cēsīs, tiesu izpildītāja dzīves 
vietā, 10. martā, tā kā tiesu izpildītājam bijis iespējams šo 
sumu izņemt no pasta līdz izsoles dienai. Apgabaltiesa sudzb 
bu bija ievērojusi, bet Tiesu palata atcēlusi apgabaltiesas le-
mumu. Tiesu palata pamatojusies uz to, ka piedzinējai uz iz-



soles dienu pienacies saņemt по paradnieka Ls 55,67, bet tie-
su izpildītājam Ls 10,40, kas kopsumā iztaisa Ls 66,07, un tā 
kā parādnieka tiesu izpildītājam piesūtītā suma bijusi mazā-
ka, tad viņam pat gadījumā, ja viņš šo sumu būtu saņēmis 
pirms izsoles, nebūtu bijušas tiesības atcelt izsoli. Parādnie-
ka kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Viņš šajā sūdzībā ne-
apstrīd Tiesu paiatas konstatējuma pareizību, ka plesūtītā 
suma nav bijusi pietiekoša piedzinējas prasljuma ar % segša-
nai un tiesu izpildltājam pienākošos izpildīšanas izdevumu sa-
maksai, bet aizstāv viedokli, ka izšķirošs bijis tas, ka piesū-
tītā suma bijusi pietiekoša piedzinējas prasījuma ar % segša- . 
nai, jo tiesu izpildītājam pienākošos izpildīšanas izdevumu 
piedzīšanai vinš nevarējis pārdot imobilu izsolē. Šie apsvē-
rumi nav atzīstami par pareiziem. Ja jau parādnieks grib 
novērst izsoli, piesūtot tiesu izpildītājam naudu parāda sa-
maksai piedzinējam, tad tāda viņa rīcība iziet uz to, lai iz-
beigtu piedzinu. Piedziņas izbeigšana, turpretim, ir moments, 
kurā iestājas tiesu izpildltāja tiesības ieturēt izpildīšanas iz-
devumus по parādnieka (Isačenko, paskaidr. II pie CPL 958. 
p. pēc agr. mimeracijas). Tādēļ arī parādniekam, ja viņš grib 
panākt šī raomenta iestāšanos, jārēķinājas ar to, ka tiesu iz-
pildītājs ieturēs по piesūtītās naudas viņam pienākošos izpil-
dīšanas izdevumus. Šos izdevumus tiesu izpildītājs var ietu-
rēt по parādnieka iemaksātās naudas pirms piedzinēja prasī-
juma segšanas, jo tiesu izpildītājam katrā ziņā ir tiesības pir-
mā kārtā saņemt izpildīšanas izdevumus. Šis princips nepār-
protami skaidri ir izteikts attiecībā uz gadījumiem, kad iz-
sole bija notikusi, un pie tam neatkarīgi по tā, vai pārdota 
kustama manta (CPL 1357. р.), kuģis (CPL 13571. p.) vai ne-
kustams īpašums (CPL 1358. р.). Bet nav racionala pamata 
neattiecināt šo pašu principu arī uz gadījumu, kad parādnieks 
grib novērst jau nolikto izsoli, iemaksājot tiesu izpildītājam 
piedzinējam pienākošos sumu, jo šī iemesla dēļ tiesu izpildī-
tājs nezaudē tiesības uz attiecīgo izpildīšanas izdevumu sa-
maksu по parādnieka, un ja jau šie izdevumi tiesu izpildītājam 
pienākas, tad viņš tos var segt по parādnieka icmaksātās 
naudas, kas tādā gadījumā it kā atvieto izsolē ieņemto naudu. 
Tādēl arī šajā gadījumā tiesu izpildītājam bija tiesības по 
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parādnieka viņam iemaksātās naudas pirmā kārtā ieturēt iz-
pildlšanas izdevumus un tikai pārpalikušo sumu viņš būtu va-
rējis ieskaitīt piedzinējas prasījuma segšanai. Bet šī pārpali-
kusē suma nebūtu bijusi pietiekoša piedzinējas prasījuma ar 
% segšanai, un tādēļ, kā to pareizi konstatējusi Tiesu palata, 
tiesu izpildītājam, ja viņš arī būtu laikā saņēmis parādnieka 
piesūtīto naudu, nebūtu bijušas tiesības atcelt izsoli. No sa-
cītā ir arl redzams, ka, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja 
domām, ar tiesu izpildītājam piesūtīto naudu nebūtu segts 
pilnā apmērā piedzinējas prasījums, tā kā īpašums bija pār-
dots izsolē taisni par piedzinējas prasījumu. 

(1939. g. 25. marta spr. Nr. 267 Kristeviča ngk. īpaš. pārdoš. 1.) 

I pielik. 7. 

Attiecībā uz prasītājas vestām tirdznieciskām grāmatām. 
lietpratējs — svērināts grāmatvedis ir paskaidrojis, ka prasītāja 
reskontro kartoteku ierīkojusi pielietojot Hince caurrakstā-
mās grāmatvedības paņēmienus, pie kam kartotekas ieraksti 
vesti pareizi pēc divkāršās grāmatvedības noteikumiem'. Tas 
pats lietpratējs attiecībā uz atbildētāja reskontro grāmatu ir 
konstatējis, ka ierakstītās su-mas vairākās vietās izstrīpotas, 
ierakstot ar sarkanu tinti citas sumas. Šie labojumi neesot 
atrunāti, kā tas nepieciešams pēc kārtīgas grāmatvedības no-
teikumiem. Tādos apstākļos, kad lietpratējs ir atzinis, ka 
prasītāja savus reskontro ierakstus ir izdarījusi nevis pa-
rastās grāmatās, bet gan šim nolūkam ievestās kartotekās, 
pielietojot caurrakstāmās grāmatvedības paņēmieiius, pie kam 
kartotekas ieraksti vesti pareizi pēc divkāršās grāmatvedības 
noteikumiem, apgabaltiesa varēja šīs prasītājas iesniegtās 
reskontro kartotekas pieņemt kā pierādījumu prasītājas tirdz-
nieciskiem darījumiem ar atbildētāju. Ja arī prasītāja, pēc ap-
gabaltiesas atzinuma, visiem ierakstījumiem nedeva pietieko-
šus dokumentariskus pierādījumus, tad ar to vēl nav piera-
dīts kartotekas sistemas nederīgums pats par sevi. 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 269 a./s. „Laima" pr. 1. pr. Karavokirosu.) 
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I piel. 11. 

Apgabaltiesa nevarēja atbildētāja labā neierēķināt tās 
sumas, par kurām prasītāja savās kartotekās bija kreditējusi 
atbildētāju, bet pēdējais tās savās grāmatās nebija ierakstījis. 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 26^ a./s. „Laima" pr. 1. pr. Karavokirosu.) 

VI pielik. 

Kasacijas sūdzības iesniedzējs pārmet Tiesu palatai, ka 
tā esot pārkāpusi CPL 460. p. un CPL VI pielikuma 4. pantu. 
Šādu pārkāpumu kasacijas sūdzības iesniedzējs saskata at-
bildētājas M. lūguma neievērošanā par liecinieku pratināšanu, 
ar kuriem minētā atbildētāja esot gribējusi konkretā gadīju-
raā atspēkot CPL VJ pielikuma 4. pantā paredzēto prezump-
ciju. Pēc paša kasacijas sūdzības iesniedzēja norādījuma šiē 
liecinieki uzdoti tā apstākļa pierādīšanai, ka atbildētāja M. 
līdzatbildētāja Ķ. māju pirkusi, lai glābtu viņas pašas aizde-
vumu znotam K. Bet šis apstāklis vēl neapgāž uz CPL VI pieli-
kuma 4. p. pamata prezumējamo viņas zināšanu par Ķ. no-
lūku ar mājas pārdošanu nodarīt zaudējumu savam kredito-
ram, prasītājam, nerunājot nemaz par to, ka Tiesu palata 
šādu nolūku arī atradusi par tieši pierādītu šai lictā. Turpre-
tim tam apstāklim, vai arī atbildētājai M., kā pircējai, bija 
tiešs nolūks nodarīt ar pirkuma līgumu zaudējumus prasītā-
jam no CPL VI pielikuma viedokļa, ir irelevants. Tāpēc jau 
vien nevar pārmest Tiesu palatai atbildētājas uzdoto lieci-
nieku nopratināšanu un nevar būt runa, ka Tiesu palata, ne-
nopratinot šos lieciniekus, būtu pārkāpusi CPL VI pielikuma 
4. p. un CPL. 460. p. 

(1939. g. 23. marta spr. Nr. 286 Bērziņa pr. I. pr. Ķieģeli un Mellis.) 
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1) Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka 1933. g. 13. jūnijā 
prasītājam nodegušas „V." mājās divas ēkas: a) rija ar la-
bības šķūni Ls 1400 vērtībā un b) siena šķūnis Ls 100 vērtībā, 
kas bijušas no 1932. g. apdrošinātas pie atbildētājas. Savu-
kārt Latvijas banka, kurai. bijis ieķīlāts prasītāja imobilis, jau 
kopš 1929. g. bija apdrošinājusi prasītāja saimniecības ēkas, 
izņemot siena šķūni, ugunsapdrošināšanas akc. s-bā „Latvija", 
kura Latvijas bankai, kā ķīlas turētājai, izmaksājusi par node-. 
gušo riju ar labības šķūrii Ls 400. Atrodot, ka partu apdro-
šināšanas līgums par riju ar labības šķūni ir spēkā tikai 
Ls 1000 apmērā, t. i. sumā, kas pārsniedz apdrošinājumu par 
Ls 400 akc. s-bā „Latvija", ka šādu papildu apdrošinājumu 
pielaiž atbildētājas statutu 23. § un arī 1864. g. 4360. р., un 
ka ar liecinieku liecibām ir pierādīts, ka prasītājs par apdro-
šinājumu akc. s-bā „Latvija" ir darījis zināmu atbildētājas 
valdes locekļiem, — apgabaltiesa apmierinājusi prasību 
Ls 1100 apmērā, izejot no aprēķina: Ls 1000 par nodegušo 
riju ar labības šķūni un Ls 100 par nodegušo siena šķūni. 
Apgabaltiesas spriedumu pārsūdzējusi atbildētāja, un Tiesu 
palata atcēlusi apgabaltiesas spriedumu un prasību atraidījusi. 
Tiesu palata ir atradusi, ka pēc atbildētājas statutu 23. § bied-
ram ir jāuzrāda apdrošināšanas pieteikumā, ja īpašums pa da-
ļai jau ir apdrošināts citā biedrībā. Ja biedrs neizpildītu 
noteikumu, tad nelaimes gadījumā viņš zaudē tiesību saņemt 
atlīdzību par zaudējumiem. Konstatējot, ka prasītāja apgal-
vojums, ka vlņs ziņojis atbildētājai par ēku apdrošināšanu 
akc. s-bā „Latvija", nav pierādlts, un ka atbildctājas iebil-
dums par to, ka, pretēji statutu 23. §, prasītājs ir noklusējis 
par ēku apdrošināšanu akc. s-bā „Latvija", ir pamatots, Tie-
s'U palata ir nākusi pie slēdziena, ka prasība ir atraidāma jau 
uz statutu 23. § pamata. 
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Prasītāja kasacijas sūdzība ir ievērojama. Dibinot savu 
slēdzienu par prasības noraidīšanu uz atbildētājas statutu 
23. §, Tiesu palata nav ievērojusi, ka 23, § pēc tā izpratnes 
attiecas uz gadījumu, kad viens pats prasītājs Ipašumu būtu 
apdrošinājis divās biedrlbās. 23. § 3. teikums uzliek apdroši-
nājuma ņēmējam par pienākumu paziņot par papildu apdro-
šinājumu tikai tad, ja viņš to noslēdzis. Tādā pat nozīmē 
interpretējams arī 23. § 5. teikums, t. i. ja apdrošināmais īpa-
šums ir jau apdrošināts citā biedrībā, tad apdrošinājuma ņē-
mējam par to jāziņo tikai tad, ja v i о š šo apdrošinājumu 
būtu izdarījis. Statutu 23. § interpretējams piemērojoties 
vispār. apdrošin. noteikumiem (statutu 22. §)., Bet arī tie pa-
redz kasatorisko klauzulu tikai gadījumam, ja viens un tas 
pats apdrošinājuma ņēmējs īpašumu apdrošinājis vairākās 
biedrlbās. P r a s ī t ā j s pieteikuma parakstīšanas laikā 
citā biedrībā nebija a p d r o š i n ā t s , jo akc. s-bā „Latvija" 
bija apdrošināta nevis v i ņ a, bet gan tikai L a t v i j a s 
b a n к a s, kā ķīlas ņēmējas, intereses. Tādēļ uz statutu 23. § 
pamata nevarēja prasīt no prasītāja, lai viņš ziņotu atbildētā-
jai par to, ко darljusi Latvijas banka. Tādā kārtā, Tiesu pa-
lāta ir pielaidusi savos slēdzienos motivēšanas nepareizību. 

(Sen. CKD kopsēdes 1939. g. 22. febr. spr. Nr. 15 Zaķa pr. 1. pr. Ro-
zenu savstarpējo ugunsapdrošināšanas sabiedrību.) 

2) Firma „Waldhof" bija lūgusi uzlikt Ziemeļu mežu 
a. s. pienākumu izpildīt 1935. g. 8. janvarī noslēgto meža 
pirkuma līgumu un nodot prasītājai vēl nenodotos 1400 sterus 
egles papīrmalkas saskaņā ar līguma noteikumiem. Abas 
apakšinstances praslbu bija piespriedušas. Atbildētājas 
iesniegtā kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Pretēji atbildē-
tājas aizrādījumam, Tiesu palata pareizi atzinusi, ka prasītājai 
bija tiesība prasīt līguma i z p i l d ī š a n u . Konstanta tiesu 
prakse atzinusi, ka saskaņā ar t i r d z n i e c ī b a s t i e s ī -
b ā m pircējam, starp citu, ir tiesība prasīt pārdevēja noka-
vējuma gadījumā, taisni ar līguma izpildīšami; tas ir vispārējs 
princips, kas attiecas nevis tikai uz termiņa pirkumu, kā domā 
atbildētāja (Cvingmaņa spr. Kr. III Nr. 430, VII Nr. 1462 u. c). 
Nepamatoti atbildētāja atsaucas uz Rīgas biržas parašu 9. § 
sava uzskata pastiprināšani, ka apspriežamā gadījumā pircē-
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jam esot tikai šinl § tieši minētas tiesības un tā tad neesot 
ticsība prasīt līguma izpildīšanu. Šai ziņā, vispirms, jāaizrā-
cla, ka Rīgas biržas parašu 9. §, pretēji atbildētāja domām, ne-
satur īstu ieradumu t i e s ī b u normu, bet tas vienīgi liecina 
par zināmu tirdzniecības p a r a š u , kura nevarētu atcelt vai 
grozīt tirdzniecības t i e s ī b u n о r m a s, ja arī tai šāds 
mērķis būtu (Lēbers, Tirdzn. tieslbu pārsk. 9. §, II, III, Sen. 
CKD spr. 23/140). īstenībā tomēr nav pamata pieņemt, ka 
Rīgas biržas parašu 9. § būtu šāds nodoms, bet gan jāatzīst, 
ka tā galvenais nolūks tikai ir sīkāki regulēt no pārdevēja 
nokavējuma izrietošo pircēja tieslbu uz t. s. seguma pirkumu, 
kā arī viņa tiesību prasīt cenu diferenci, ar to tomēr nebūt 
nenoliedzot pircēja tiesību prasīt, pēc savas izvēles, līguma 
izpildīšanu. 

(1939. g. 28. apr. spr. Nr. 355 firmas „Waldhof" pr. 1. pr. Zicmcļu 
iucžu a./s.) 

3) Prasītājas firmas, atrod. Anglijā, pilnvarnieks, 
paskaidrojis, ka saskaņā ar oriģinalnorakstā lūgumam pielikto 
1936. g. 29. jūlija rakstu, kuru, kā tas redzams no klātpieliktas 
Lielbritanijas pasta administracijas apliecības, atbildētājs 
Marks M. sauēmis tā paša gada 1. augustā, minētā firma no-
sūtījusi atbildētājam, kam toreiz piederējis spedicijas uzņē-
rmims, partiju preču ar norādījumu to izsniegt pret tūlītēju 
samaksu Rīgas tirgotājam Kārlim R. un iekasēto naudu pār-
vest prasītājai. Atbildētājs nodevis preci saņēmējam, naudu 
iekasējis, bet to neesot nodevis prasītājai. Preču vērtība bi-
jusi £ 96.07, kas pēc prasības iesniegšanas dienas kursa iztai-
sot 2427 latus 62 sant. Pieskaitot vēl izdevumus par pilnva-
ras izgādāšanu 65 latus 75 sant., prasītājai no atbildētāja pie-
nākoties 2493 lati 35 sant., ко prasītāja arī lūgusi piespriest, 
Tiesu palata prasību ir piespriedusi. Atbildētāja iesniegtā 
kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Apsverot lietā nodibinā-
tos datus, sevišķi iesniegtos dokumentariskos pierādījumus, 
Tiesu palata atzinusi par pierādītu, ka starp partiem nodibi-
nājušās tiešas līguma attiecības, kurās ietilpa atbildētāja pienā-
kums nosūtlto preci izsniegt R. tikai pret samaksu. Šāds tiesas 
atzinums attiecas uz lictas faktisko pusi, kas tādēļ kasacijas 
kārtībā nav pārbaudāms. Aiz tā iemesla kasacijas kārtībā 
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nav pārbaudāms Tiesu palatas atzinums, ka pēc lietas apstāk-
ļiem uzskatāms par pierādītu, ka atbildētājs saņēmis prasītā-
jas 1936. g. 29. jūlija vēstuli par preces nodošanas noteiku-
miem. No partu tiesiskām attiecībām, Tiesu palata ir secinā-
jusi, ka atbildētāja patstāvīga atbildība par samaksu radās 
līdz ar preces nodošanu R. Šāds Tiesu palatas uzskats sa-
skan ar tirdzniecības tiesībās pieņemto principu, ka spedite-
ram ir t i e š s pienākums samaksāt preces nosūtītājain rē-
ķina sumu, ja viņš, pretēji nosūtītāja rīkojuraarn, preci izsnie-
dzis bez preces ekvivalenta iekasēšanas; preccs nosūtītājam 
šādā gadījumā tikai jānodod spediteram savs prasījums pret 
preces saņēmēju (sk. Stauba НОВ koment, 1—13. izd., IV sēj. 
12. un 18. piez. pie 408. §). levērojot teikto, Tiesu palata ir 
pareizi aizrādījusi, ka atbildētājs nevar aizstāvēties ar iebil-
dumu, it kā viņš naudu neesot saņēmis, bet ja pret- viņu pra-
slba ceļama, tad vienīgi par zaudējumiem un pie tam tikai 
Reimaņa maksātnespējas gadījumā. 

(1939. g. 28. apr. spr. Nr. 353 firmas „James Spedding'4 pr. 1. pr. 
Marjanovski.) 
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Rīkojums par zīmognodevu. 

1. 

Senats ir jau paskaidrojis (Sal.'Sen. CKD spr. 37/365 un 
Sen. CKD kops. 39/18 un cit.), ka ārzemēs sastādītie un Lat-
vijā ievestie dokumenti apmaksājami ar zlmognodevu tad, ja 
tos uzrāda izpildīšanai (Rīk. par zīmognod. 1. p. 5. pkt.). 
Tāda dokumenta atrašanās Latvijā pati par sevi nav pietie-
košs pamats to apmaksāt ar zīmognodevu, bet šis pienākums 
iestājas tad, ja tādu dokumentu uzrāda izpildīšanai Latvijā. 
Ja tas notiek, tad, ievērojot Rīk. par zīmognodevu 71. р., 
zīmognodeva par dokumentu jānomaksā pirms tā uzrādīšanas 
izpildlšanai. Attiecībā uz runā esošiem dokumentiem apga-
baltiesa ir konstatējusi, ka tie atradušies pirmā saņēmēja 
rokās. Uz šī konstatējuraa pamata apgabaltiesa varēja nākt 
pie slēdzicna, ka pienākums apmaksāt dokumentus ar zīmog-
nodevu vēl nebija iestājies. Pretēji Nodokļu departamenta 
norādījumam kasacijas sūdzībā, ar darījuma izpildījumu ne-
notiek Rīk. par zīmognod. 1. p. 5. pktā paredzētā akta vai 
dokumenta uzrādīšana izpildīšanai, jo ar darljuma izpildījumu 
ir vispāri atkritusi vajadzība dokumentu uzrādīt izpildīšanai. 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 296 Bergstroma 1.) 

29, 

Apsverot lietā iesniegto sabiedrlbas līgumu, apgabaltiesa 
nākusi pie slēdziena, ka tas noslēgts uz nenoteiktu sumu. Šo 
savu slēdzienu apgabaltiesa pamatojusi uz kons'tatējumu, ka 
bez līgumā 2. § minēto kapitalsumu, resp. tur paredzētām 
iemaksām, kontrahenti līguma 3. § apņēmušies vajadzības ga-
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dījuma vēl papildām iemaksāt uzņēmuma darbībai nepiecie-
šamas sumas. Bez tam apgabaltiesa konstatējusi, ka šādas 
papildu iemaksas Nodoklu departamenta lēmumā norādītos 
gadījumos arī notikušas. Ar minēto apgabaltiesas slēdzienu 
un konstatejumiem Tiesu palata solidarizējusies, atrodot, ka 
šāda sabiedrības kapitala pavairošana bijusi apmaksājama ar 
zīmognodevu Rīk. par zīmogn. 29. p. paredzētā kārtībā, kāds 
pants tieši attiecas uz nenoteiktas sumas līgumiem. Neap-
strīdot, vismaz tieši, augšminētos konstatējumus, kasacijas 
sudzības iesniedzējs tomēr atrod, ka konkretā gadījumā ne-
varot būt runa par to, ka sabiedrības līgumā dalības kapitals 
nav noteikts un šai ziņā atsaucas uz līguma 2. §. Turpretim, 
zlmējoties uz līguma 3. §, tas norādījis, ka šis paragrafs ne-
nodibinot konlrahentu starpā konkretu saistību, un tā kā tanī 
neesot arī paredzētas sankcijas, tad tam esot vienīgi dekla-
rativs raksturs. Šāds kasacijas sūdzības iesniedzēja viedok-
lis ir nepareizs. Ja reiz kontrahenti līguma 3.. § savstarpīgi 
apņemušies vajadzības gadījumā sagādāt sabiedrības vaja-
dzībām nepieciešamās sumas virs jau sabiedrībā ieguldītām, 
tad nevar kaili apgalvot, ka šāds noteikums nerada kontra-
hentu starpā zināmu saistlbu un ka tam būtu tikai deklarativs 
raksturs. Ne mazākā mērā uz šī noteikuma deklarativo 
raksturu nenorāda arī tas apstāklis, ka tanī nav paredzēta 
kada sankcija tur noteiktās kontrahentu saistības nepildīšanas 
gadījumā. Kādus soļus var spert attiecīgas saistības nepildī-
šanas gadījumā, to paredz likums un tikai nelielā daļā llgu-
mos ir arī paredzēta zināma sankcija to nepildīšanas gadīju-
mā, kas pie tam ir spēkā vienīgi tiktāl, ciktāl tie nerunā pre-
tim attiecīgiem likuma noteikumiem. Bet ja konkretā gadī-
jumā iztirzājamā sabiedrības līguma 3. § nav vienīgi deklara-
tivs raksturs, tad nav nekāda pamata 1) atzīt, ka šai līgumā 
jau galīgi būtu noteikts sabiedrības biedru pamatkapitals, un 
2) ka līdz ar to šo līgumu var neuzskatīt par nenoteiktas su-
mas līgumu. Ka tamlīdzlgi sabiedrības līgurni ir tieši atzīs-
tami par līgumiern uz nenoteiktu sumu, uz kuriem attieCināms 
Rīk. par zīmogn. 29. р., to paskaidrojis Senats arī savā CKD 
spr. 39/88. Tāpēc nepareizs ir arī kasacijas sūdzības iesnie-
dzēja viedoklis, ka šini gadījumā nevarēja tikt pieinēroti 
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Rīk. par zīmogn. 29. р. noteikumi. Ja arī šī paša rīk. 22. p, 
pirmā dala attiecas uz tādiem sabiedrlbas llgumiem, kuros 
pat nav noteikta tā dalības kapitaldala, ко paredzēts vaja-
dzības gadljumā palielināt, tad tas vēl nav pietiekošs pamats 
Tiesu paiatas sprieduma atcelšanai, kas atsaucas arī uz šo 
pantu, jo nav lietā strīda par to, ka par kontrahentu izdarīto 
kapitala pavairošanu konkretā gadījumā zīmognodeva ir ap-
rēķināta. pēc Rīk. par zīmogn. 29. p. noteikumiem, kam visu-
mā atbilst arī Rīk. par zīmogn. 22. p. otrā daļa. Tāpat nepa-
matota ir arī kasacijas sūdzības iesniedzēja atsaukšanās šai 
lietā uz Sen. CKD spr. 29/68, saskaņā ar kuru akta suma nav 
noteicama uz kādu ārpus akta esošo blakus datu, vai apstākļu 
pamata. Sacītais pēc šī paša sprieduma attiecas vienīgi uz 
aktiem ar noteiktu sumu, bet ne uz nenoteiktas sumas aktiem, 
по kunem pašiem par sevi nemaz nevar noteikt tās sumas, 
kas apliekamas ar zīmognodevu Rīk. par zīmogn. 29. p. pa-
redzētos termiņos, tiklīdz tās noskaidrojušās. 

(1939. g. 25. marta spr. Nr. 259 tabakas fabrikas „Trod" 1.) 

44. 

1) Šoseju un zemes ceļu dep-ts tin Latvijas atbildīgo 
darbinieku s-ba „Uzticlba" noslēgusi līgumu, saskaņā ar kuru 
minētā sabiedrība apņēmusies dot no saviem pilntiesīgiem 
biedriern šoseju nn zemes ce[u dep-tam un rajonu inženieriem 
vajadzīgos kasierus llgumā aprādīto pienākumu izpildīšanai. 
Par šo izpildīšanu s-bas „Uzticība" biedri-kasieri saņem at-
algojumu pēc XII amatu kategorijas, kā tas paredzēts šoseju 
un zemes ceļu departamenta budžetā. Nodokļu departaments 
ar savu 1937. g. 4. decembra lēmumu uzlicis sabiedrībai 
„Uzticība" zīmogsodu Ls 910,— apmērā, atrodot, ka līgums 
bija apmaksājams ar zīmognodevu, starp citu, no tām sumām, 
ко Šoseju un zemes ceļu departaments maksājis uz līguma 
pamata sabiedrības darbiniekiem-biedriem (Rīk. par zīmognod. 
44. p. 7. pk.), jo visas šās sumas esot atlīdzība par p i e g ā -
d ā t o d a r b a s p ē k u , resp. par d a r b a i z p i l d ī j u -
m i e m. Rīgas apgabaltiesa atstājusi bez ievērības Nodokļu 



Rīkojums par zīmognodevii 314 — 

departamenta blakus sūdzību par miertiesneša lēmumu, ar 
kuru Nodoklu dep-ta lēmums par zīmogsoda uzlikšanu sa-
biedrībai1 ticis atcelts. 

Nodokļu departamenta kasacijas sūdzība nepelna ievērību. 
Sabiedrība „Uzticība" pareizi norāda, ka piegādājuma 

līgumi, par kuriem runā Rīk. par zīmognod. 44. p. 7. pk., ir 
civiltiesību jēdziens m ka nav pamata domāt, ka publiski- • • 
tiesiskajā zīmognodevu likumā būtu domāts radlt kādu citu 
piegādājuma veidu. Tādēl Rīk. par zīmognod. 44. p. 7. pk. 
noteikums, pēc kura zīmognodeva šinī pantā aprādītā apmērā 
maksājama, starp citu, par piegādājumiem, saprotams taisni 
tādā nozīmē, kādā to lieto Civillikumi. Tomēr 1864. g. CL 
4019. p. (tāpat kā CL 2107. p.) paredz tikai 1 i e t a s piegādi 
un tā tad nav atiecināms uz darba spēka „piegādi", jo darba 
spēks nav lieta Civillikumu nozīmē. Arī Lik. par darbiem 
un piegādēm valsts vajadzībām (Lkr. 27/44) pazīst tikai 
p r i e к š m e t u piegādi (lik. 7. р.. 1. pk., 8. p. un c.) un tādēļ 
arī neattiecas uz darba spēku. Nevar konkretā gadījumā arī 
runāt par kādu d a r b u i z p i l d ī j u m u 'no sabiedrības 
„Uzticība" puses. Darba izpildījuma līgumi (Rīk. par zī-
mognod. 44. p. 7. pk. nozīmē) paredzēti 1864. g. CL 4226. un. 
sek. p. (resp. CL 2112 un sek. р.), kā arī Lik. par darbiem un 
piegādēm valsts vajadzībām attieclgos pantos. Bet arī šie 
likumi konkretā gadījumā nav piemērojami, jo sabiedrība 
„Uzticība" nav apņēmusies izpildīt kādu pasūtījumu, izgata-
vot kādu lietu vai izvest galā kādu pasakumu. 

(1939. g. 26. maija spr. Nr. 492 sab. „Uzticība" 1.) 

2) Apsverot strldus dokumentu (pēc Nodokļu dep-ta 
numeracijas 1 un 2) saturu, apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, 
ka dokumentos lietotie izteicieni „par saņemto aizdevumu" 
un par „aizdevumu" nav pietiekoši dokumentu atzīšanai par 
parādzīmēm, jo tos tikpat labi var uzskatīt par aizdevuma 
atmaksas kvītēm. Apgabaltiesa tādēļ atstājusi bez ievērības 
Nodoklu departamenta blakus sūdzību, kufā departaments 
aizstāvējis uzskatu, ka minētie dokumenti bija apmaksājami 
ar zīmognodevu pēc Rīk. par zīmognodevu 44. p. 2. pk., bet 
nevis pēc 18. p. 1. pk. (kā kvītis). 
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Savā kasacijas sūdzībā Nodokļu departaments, apstrīdot 
PKabaltiesaš lēmuma pareizlbu, cenšas pierādīt, ka strīdus 

ilokumenti, saskaņā ar to saturu, tomēr esot atzīstami par 
Ulzdevuma pierādījumu un tādēļ bija apmaksājami pēc Rīk. 
p.n zīmognod. 44. p. 2. pk., kā saistības raksti. Šie Nodokļu 
di partamenta paskaidrojumi Senatā nav vērā ņemami, jo 
ni'Na rainētais apgabaltiesas slēdziens par strīdus dokmiij^jifo-
iRturu kasacijas kārtībā nav pārbaudāms (Sen. 
13/12 uii cj'. 

(1039. g. 24. marta spr. Nr. 243 „Alfa-Astra" un с 1.) 
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Likums par atsavinašanas nodevu. 

2. 

1) Jankeļa N. pilnvarnieki pārsūdzējuši Tiesu palatas 
1938. g. 21./23. decembfa lēmumu jautājumā par atsavināša-
nas nodevas saraaksu no tiesas sprieduma, uz kura pamata 
imobilis atzīts par minētā īpašumu (Lik. par atsav. nod. 2. 
p. 1. pk.). Sūdzētāja N. iesniegtā kasacijas sūdzība nepelna 
ievērību. Izšķifoša nozlme piekrīt Tiesu palatas norādīju-
mam, ka imobiļa novērtējums ieķīlāšanaī, kamēr tas pastāv, 
jāņem vērā, aprēķinot šā imobila atsavināšanas nodevu. 
Vēlāk pārgrozījušies apstākļi sakarā ar to, ka īpašuma tiesī-
bas uz imobili ar tiesas spriedumu atzītas N., nevar grozīt 
tiešu likuma noteikumu, ka par imobiļa vērtību nodevas ņem-
šanai atzīstams augstākais novērtējums, kas mantai bijis 
iepriekšējā dienā pirms šā sprieduma (Lik. par atsav. nod. 
5. р.). Та kā sūdzētāja pilnvarnieks bija lūdzis izdot aplie-
cību, lai saņemtu ziņas tikai tā apstākla pierādīšanai, ka celtā 
prasība atzīt imobiļa ieķīlāšanu par spēkā neesošu attiecībā 
uz prasītāju, tad Tiesu palata, ievērojot CPL 455. р., varēja 
šo lūgumu atstāt bez ievērības. 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 317 Naichiua pr. 1. pr. Vilenkinu un c.) 

2) 1937. g. 29. maijā Jāņa S. un Latvijas krcditbankas 
starpā noslēgts līgums, ar kuru S. pārdevis kreditbankai par 
Ls 40.000 savu nekustarno mantu Rīgā līdz ar eļļas spiestuvi 
(„Rīgas eļjas spiestuve J. S. un biedri", kom. sab.) un visām 
ēkām un citiem piederumiem, pie kam notars aprēķinājis at-
savināšanas nodevu Ls 2000 apmērā. Pēc Nodoklu departa-
menta ievāktām ziņām Latvijas hipoteku banka atsavināto 
nekustamo mantu novērtējusi 1934. g. 25. septembrī par 
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70.000, kādēl, pēc nodokļa aprēķina, atsavināšanas nodeva 
iztaisa Ls 3500. Nodokļu departaments tādēļ nolēma, aprē-
ķināt no S. un a. s. Latvijas kreditbankas papildu atsavinā-
šanas nodevu Ls 1500, uzliekot abiem līgumslēdzējiem soli-
daru atbildību par šīs sumas samaksu. Tiesu palata, atceļot 
apgabaltiesas lēmumu, Nodokļu departamenta aprēķinu ap-
stiprinājusi. Tiesu palata konstatējusi, ka saskaņā ar Latvijas 
hipoteku bankas 1937. g. 20. jūlija rakstu runā esošās nekusta-
mas mantas līdz ar rūpniecības uzņēmumu vērtība 1934. g. 
25. septembrī noteikta uz Ls 70.000, bet saskaņā ar tās pašas 
bankas rakstu no 1937. g. 7. augusta nekustamas mantas vēr-
tība noteikta uz Ls 35.000 un mašīnu un iekārtas vērtība tā-
pat uz Ls 35.000. Tiesu palata tomēr atzimisi, ka Nodokļu 
departaments pareizi aprēķinājis atsavināšanas nodevu no 
nekustamas un kustamas mantas k o p v ē r t ī b a s (Ls 70.000), 
jo saskaņā ar līgumu nekustama manta pārdota līdz ar eļļas 
spiestuvi un citiem piederumiem, pie kam mašlnu vērtība nav 
līgumā atsevišķi uzrādīta (Lik. par atsav. 'nod. 2. p. 2. dala). 

Jāoa S. kasacijas sūdzība pelna ievērību. Kasacijas sū-
dzības iesniedzējs pareizi norāda, ka atsavināšanas nodevas 
objekts ir tikai n e k u s t a m a manta. Tas izriet, а) по 
Lik. par atsav. nodevu 1. р., pēc kura šo nodevu ņem valstij 
par labu, kad n e k u s t a m a manta pāriet no vienas perso-
nas cita īpašumā, un b) no tā, ka lik. paredz tikai n e k u s -
t a m a s, bet nevis arī kustamas mantas likumisko novēr-
tējumu (Lik. par atsav. nod. 5. р.). Kas attiecas uz Lik. par 
atsav. nod. 2. p. 2. daļu, tad šis likuma pants tāpat vispirms 
uzsver, ka nodevu ņem vienīgi no aktiem vai tiesas spriedu-
miem par n e k u s t a m a s mantas pāreju. Likums tālāk 
gan nosaka, ka arī по к u s t a m a s mantas nodevu ņem 
tajā gadījumā, kad tā pāriet līdz ar nekustamu rnantu uz viena 
kopēja akta vai tiesas sprieduma pamata, ja pašā aktā vai tie-
sas spriedumā nav atsevišķi norādīta kustamas mantas vēr-
tība. Tomēr — ievērojot augšā minēto principu par nekusta-
mas mantas aplikšanu ar atsavināšanas nodevu — šis likuma 
pants nav interpretējams Nodokļu departamenta un Tiesu 
palatas uzsvērtā nozīmē, saskaņā ar kādu interpretaciju šādā 
gadījumā kustama manta būtu atsevišķi novērtējama un ap-
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liekama ar nodokli. īstenībā šī panta nozīme — kā pareizi 
norāda kasacijas sūdzības iesniedzējs — ir tā, ka atsavināša-
nas nodevu aprēķina arī no tās akta sumas dafas, kurā 
ietilpst kopīgi atsavinātā kustama manta, ja vien šīs kustamas 
mantas vērtība tanī pašā aktā nav atsevišķi norādīta. Lik. 
par atsav. nod. 2. p. 2. daļa domājusi izteikt to pašu, ко Kriev. 
nod. lik. 255. p. ar teikumu „крепостные пошлины взима
ются с цены всего переходящего по акту имения не отде
ляя движимого от недвижимого". :No Nodokļu departamenta 
un Tiesu palatas aizstāvētā viedokļa nebūtu saprotams, aiz 
kāda iemesla apspriežamā gadījumā kustama manta būtu at-
sevišķi novērtējama un apliekama ar nodokli, ja Likuma 2. 
p. 2. daļa in fine minētā gadījumā (ja aktā vai tiesas spriedu-
mā ir atsevišķi norādīta kustamas inantas včrtība) šī nodeva 
no kustamas mantas nav ņemama. Bez tam no šī viedokļa 
arī nebūtu saprotami augšā minētie likuma 4. un 5. р., kas 
paredz tikai n e k u s t a m a s mantas novērtējumu. Tādēl 
jāpiekrīt kasacijas sūdzības iesniedzēja uzskatam, ka likums 
nav domājis kustamo mantu pielīdzināt atsavināšanas nodevas 
objektam un ka tamdēl likuma 2. p. 2. dalā paredzētais izņē-
mums attiecināms tikai uz paša akta nedalāmo vērtību, bet ne 
uz pašu kustamo mantu, kas eventuali atsevišķos gadījumos 
būtu šādā aktā inkludēta. 

(1939. g. 28. apr. spr. Nr. 405 Sausiņa 1.) 
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Kreditlikums. 

666. 

Kas attiecas uz kasacijas sūdzībā celto iebildumu, ka 
Tiesu palaia nepareizi piespriedusi prasītājam tiesāšanās iz-
devumus no atbildētājas bez kāda ierobežojuma (Kreditlik. 
666. р. 1938. g. izdevumā), tad šai dalā atbildētājas kasacijas 
sūdzība pelna ievērību. Starp pusēm lietā nav strīda par to, 
ka atbildētāja vērsusi piedziņu pēc vekseļa pret prasītāju, ķa 
bijušās a/s Tirdzniecības un rūpniecības bankas 1 i к v i d а -
t о г е, bet ne universalsukcesore (sk. Kreditlik. 671. p. un Sen. 
CKD spr. 37/114). Kā šāda likvidatore, atbildētāja Latvijas 
kreditbanka, saskaņā ar reditlik. 671. un 666. р., realizē likvi-
dētās a/s Tirdzniecības un rūpniecības bankas prasījumus un 
turpina jau iesāktās tiesu lietas savā vārdā. Nevar būt šaubu 
par to, ka ar Kreditlik. 666. p. paredzēto likvidējaraās Kredit-
iestādes prasījumu realizēšanu arl saprotama šādu prasījumu 
realizēšana, ja tas vajadzīgs, tiesas ceļā, starp citu, parādu 
piedzīšana pēc pārņemtiem vekseļiem, kā tas konkretā gadī-
jumā no atbildētājas darīts ar strīdus vekseli. Bet ja Latvijas 
kreditbanka ir tikai likvidējamas kreditiestādes likvidatore, 
t. i. viņas pārstāve (sal. Lēbera Tirdzn. ties. pārsk. 45. §, III, 
74. § III), tad uz vispārēja pamata viņai ar savu mantu nav 
jāatbild par pretējai pusei piespriestiem tiesāšanās izdevumicm 
(sal. Isačenko, CPL koment. 2. izd. IV sēj. 764. lp.). Nav iz-
šķirošas nozīmes tam apstāklim, ka Latvijas kreditbanka sa-
skaņā ar Kreditnol. 666. p. prasījumus realizē savā vārdā, jo 
šis noteikums, aciffi redzot, radīts vienīgi ar nolūku atviegli-
nāt Latvijas kreditbankai likvidacijas izvešanu, bet tas nevar 
pārvērst viņu, kā likvidatori, par prāvnieci CPL 993. p. no-
zīmē, kurai neaprobežoti būtu jāatbild par tiesāšanās izde-



Kredrtlikums 320 

vumiem prāvas zaudēšanas gadijumā. Tāpēc par šādiem tie-
sāšanās izdevumiem kreditbanka nav atbildīga ar savu mantu, 
resp. atbild vienīgi cum viribus fundi. Tādā pašā apmērā 
atzīstama arī tās atbildība par piespriestiem tiesāšanās izde-
vumiem jau iesāktās likvidējamās kreditiestādes lietās, kuras 
tai, saskaņā ar Kreditlik. 666. p. nācies turpināt savā vārdā. 
Šāda kreditbankas atbildība arī par augstāk norādītiem tiesā-
šanās izdevumiem atbilst šīs bankas, kā likvidatores, stā-
voklim, kura, kā tāda, saskaņā ar Kreditl. 762. un sek. p. savā 
labā no likvidacijā iegūtā tīrā ienākuma nekā nepatur, kāpēc 
likumdevējs Kreditlik. 664. p. paredzētos likvidaciju gadījumos 
tā paša likuma 666. p. tieši paredzējis vispār kreditbankas at-
bildību vienīgi ar likvidējamās kreditiestādes vai kopdarbī-
bas sabiedrības mantu. Ievērojot sacīto, Sen. CKD savā kops. 
spried. 39/7 šai lietā ir atzinis, ka Kreditl. 666. p. paredzētā 
Latvijas kreditbankas ierobežotā atbildība v i e n I g i ar likvi-
dējamo kreditiestāžu vai sabiedrību mantu atiecas arl uz pie-
spriežamiem no tās tiesašanās izdevumiem. Tāpēc arī Tiesu 
palatai bija savā spriedumā jāiļorāda uz atbildētājas atbildī-
bas robežām par picspriestiem no tās prasītāja labā tiesāšanās 
izdevumiem (sal. arī Sen. CKD spr. 37/114), proti, ka šai ziņā 
viņa atbild vienīgi ar likvidējamās Latvijas tirdzniecības un 
rūpniecības bankas mantu. Rīkojoties pretēji tam, Tiesu palata 
ir pārkāpusi Kreditl. 666. p. 

(1939. g. 27. apr. spr. Nr. i Pleca pr. 1. pr. a./s. „Latvijas kredit-
barika".) 
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Vekselu likumi (1902. g.). 

46. 

Apgabaltiesa paša atbildētāja rakstīto vēstuli varēja pie-
ņemt kā pierādījumu par veksela samaksu. Šis apgabaltiesas 
atzinums nerunā pretim Sen. CKD spr. 28/528 izteiktiem atzi-
mrniiem, jo apgabaltiesa samaksu pēc vekse|a atzinusi par pie-
rādītu dokumentariski (ar atbildētāja vēstuli), bet viņas at-
saucei uz liecinieku llecībām ir tikai blakus motiva nozīme. 

(1939. g. 24. marta spr. Nr. 304 Bredericlia pr. 1. pr. Brederichu.) 

< 
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Zemes gramatu likums. 

109. 

1938. g. 1. decembri Latvijas bankas pilnvarnieks iesnie-
dzis Rēzeknes—Ludzas—Abrenes zemes grāmatu nodaļas 
priekšniekam lūgumu nostiprināt zemes grāmatā Daugavpils 
apgabaltiesas 1938. g. 4. maija lēmumu, ar kuru Latvijas banka 
ieguvusi publiskā izsolē Nikolajam S. Linavas pagastā Kožanu 
cietnā piederošās tiesības uz nekustama Ipašuma 6/7 domāja-
mām daļām, kas ierakstītas Abrenes apr. II hip. rajona zemes 
grāmatas 3218. nodalījumā. Zemes grāmatu nodaļas priekš-
nieks šo lūgumu atstājis bez ievērības, atrodot, ka lūgumam 
neesot pielikta pilnvara im uz izsolē pārdotām īpašuma tiesī-
bām ierakstltas 10 piedziijas atzīmes, kas dzēšamas zemes 
grāmatā reizē ar īpašuma tiesību nostiprināšanu, bet to dzē-
šanai neesot nomaksāta kancelejas nodeva Ls 20.— apmērā 
(Ls 2.— par katru atzīmi). 

Par zemes grāmatu nodajas priekšnieka lēmumu Latvi-
jas banka iesniegusi blakus sūdzību Tiesu palatā. Tiesu palata 
atzinusi par nepareizu zemes grāmatu nodalas priekšnieka 
uzskatu, ka Latvijas bankas pilnvarniekam pie 1938. g. 1. de-
cembra lūguma zemes grāmatu nodalai bijis jāpieliek klāt 
pilnvara arī fiziski. Tiesu palata tomēr Latvijas bankas bla-
kus sūdzību atstājusi bez ievērības, atrodot, 1) ka pēc Latvi--
jas bankas statutiem Latvijas banka neesot valsts iestāde, bet 
esot valsts uzņēmums (statutu 1. р.), 2) ka saskaņā ar zemes 
likumu valsts iestādēm šā likuma 107. p. paredzētās nodevas, ■ 
resp. kancelejas nodeva, neesot jāmaksā (108. р.), bet.valsts 
autonomās iestādes maksājot 107. p. 1.—6. pk. paredzētās no-
devas uz vispārēja pamata (109. р.), 3) ka no Zemes grāmatu 
likuma izstrādāšanas komisijas paskaidrojuma esot redzams, 
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ka ar valsts autonomam iestadem 109. p. saprotot visus ta 
saucamos valsts autonomos uzņēmumus, kā piemērajai: Lat-
vijas banku, Latvijas hipoteku banku, Valsts zemesvbanku 
u. t. t. (sk. J. Gobziņš, Zemes grāmatu likums, 61. un 62. lp.). 
un 4) ka tādēļ Latvijas bankai Zcmes grāmatu likumu £.—6.r 
pk. minētā kancelejas nodeva esot jāmaksā (tornēr, pretcji 
zemes grāmatu nodaļas priekšnieka domām, šinī gadījumā tikai 
Ls 2.—, bet ne Ls 10.—). 

Latvijas bankas kasacijas sūdzība pelna ievērību. Pa-
reizi, konstatējot, ka Latvijas banka, saskaņā ar viņas statu-
tiem (Lkr. 23/65) ir v a l s t s u z ņ ē m u m s (1. р.), Tiesu pa-
lata tomēr nākusi pie nepareiza slēdziena, ka Latvijas banka 
neesot v а 1 š t s i e s t ā d e. Istenībā — kā to jau paskaidrojusi 
Sen. apvien. sap. (35/10) — kā valsts uzņēmumi, tā arī valsts 
autonomie uzņēmumi atzīstami par valsts iestādēm (sk. arī 
Sen. CKD kops. spr. 38/30). Uz šo viedokli Senats gan no-
stājies, izejot rio 1922. g. 12. janvafa noteikumiem par valsts 
autonomiem uzņēmumiem (Lkr. 10), bet tas ir pilnīgi savie-
nojams arī ar 1935. g. 5. novembra likumu par autonomiem 
uzņēmumiem (Lkr. 192); tāpat tam nerunā pretim likumi, kas 
tika izdoti pēc minētā sprieduma taisīšanas (piern., 1936. g. 3. 
marta lik. par valsts budžetu, Lkr. 25). Tādā kārtā Latvijas 
banka neapšaubāmi ir valsts iestāde im vioai — ieverojot 
Zemes grāmatu lik. 108. p. iztcikto vispārējo prineipu — 
kancelejas nodeva būtu jāmaksā tikai tad, ja viņa butu at-
zīstama par 109. p. minēto valsts a u t o n o r a u iestādi, resp. 
uzņēmumu, jo šis pants — paredzot izņēmumu no 108. p. no-
teikuma — nosaka, ka valsts autonornās iestādes maksa 107. 
p< ļ.—6. pk. paredzētās nodevas (lai gan šīs iestādes, resp. 
uzņēmumi, kā jau teikts, arī ir valsts iestādes). Sen. CKD jau 
savā spriedumā 28/875, apskatot 1.922. g. 12. janvāra noteiku-
mus par valsts autonomiem uzņēmumiem, nacis pie sledziena 
ka Latvijas banka ar spriedurnā minētām pazīmēm a t š ķ i ' r a s 
no valsts autonomiem uzņēmumiem, t. i. ka Latvijas banka 
nav valsts autonoms uzņēmums (sk. arī spr. 30/944). Sads 
viedoklis saskan arī ar 1935. g. 5. novembra likumu par ati-
tonorniem valsts uzņēmumiem (Lkr. 192), kura noteikumi ne-
sedzas ar Latvijas bankas. statutiem. Šai ziņā konstatejams, 
ka saskaņā ar Latvijas bankas statutu 4. p. bankas pamatka-
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pitalam ikgadus pieskaita 25°/o no bankas skaidrās peļņa; 
kamēr autonomo uzņēmumu pamatkapitala palielināšana по-
tiek citā, likuma 9., 21. pantos paredzētā kārtībā; Latvijas 
banku pārvalda bankas valde un padome (statutu 41. un sek. 
р.), autonomos uzņēmumus — direktors (lik. 16. р.); alga* 
un tantjemas noteikšanas kārtība nav vienāda (statutu 59. ш 
64. р. un lik. 18. un 19. р.); tāpat nav vienādi revizijas komi-
sijas sastāvs (statutu 66. p. un lik. 25. p.) un budžeta sastā-
dīšanas kārtība (statutu 65. p. un lik. 15. р.); likums par valst? 
autonomiem uzņēmumiem paredz sevišķu vērtību atjaunoša-
nas kapitalu (8., 12. p.) un premiju izmaksu darbiniekiet 
(20. р.), par ко Latvijas bankas statutos nav runas. Saskaņj 
ar Likumu par valsts autonomiem uznēmumiem 30. pantu mi-
nistru kabinets nosaka, kādi по pastāvošiem valsts vai auto-
nomiem valsts uzņēmumiem pakfauti šim likumam un kādl 
laikā tiem sava darbība resp. statuti jāsaskaņo ar šo likumu. 
Uz šā likuma panta pamata arī izdoti vairāku valsts autono-
mu uzņēmumu statuti (Lkr. 36J3; 36/21; 36/47., 36/48; 36/61 
u. t. t ) , nosakot, ka tie darbojas uz 1935. g. 5. novembra Ш 
kuma tm statutu pamata. Attiecībā uz Latvijas banku tomēi 
līdz šim ir spēkā 1922. g. 19. septembra statuti, kuros (1. p. 
viņa — kā pareizi norādījusi Tiesu palata — atzīta par 
v a l s t s u z ņ ē m u m u , bet nevis par valsts a u t o n o 
m о uznēmumu. Uz Latvijas banku tādēļ 1935. g. 5. rio-
vembra likums nav atiecināms. Zinārnā pretrunā ar izteikto 
atrodas Valsts civildienesta nolik. I pielik. (instrukcija pie civil-
dienesta noterkumu piemērošanas), kura 1. p. — salīdzinot to 
ar nolikuma 1. panta otro dalu — it kā attaisno slēdzicnu, ka 
Latvijas banka tomēr bīitu uzskatāma par valsts a u t о п о 
m о uzņēmumu. levērojot visu augšā saclto, šāds slēdziens 
tomēr nav pieņemams, scvišķi izejot по 1935. g. 5. novembra 
likuma noteikumiein, kas minētās instrukcijas izdošanas laikā 
vēl nebija izdoti. Kas atiecas uz Tiesu palatas atsauci uz 
„Zemes grāmatu likuma izstrādāšanas komisijas paskaidroju-
miem", tad tā nav pamatota, jo šādi paskaidrojutni vispār ne-
pastāv, bct ir tikai Tieslietu ministrijas paskaidrojumi, kuros 
strīdū esošais jautājums tomēr nav aizskārts. J. Gobziņa iz-
dotā Zemes grāmatu likumā ievietotais paskaidrojums pie 
109. panta, saskaņā ar kttru Latvijas banka atzīstama par 
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valsts autonomu uzņēmumu - nav minētās komisijas, bet gan 
paša autora domas, kas, saskaņā ar augšā izteikto, nav pie-
ņemamas. + 

Ja nu Latvijas banka nav atzlstama par valsts a u t o -
n o m o uzņēmu-mu, bet gan par v a l s t s u z ņ e -
mu mu, tad Zeraes grāmatu lik. 109. p. - ^ i ^ — n o -
teikums - uz viņu nav attiecināms, un tādeļ jaatzist, ka lie-
su palata nepamatoti atzinusi, ka viņai konkreta gadijuma 
bija jāmaksā kancelejas nodeva. 

(1939. g. 28. pr. spr. Nr. 359 Latvijas bankas 1.) 
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Likums par obroka, dzimtnomas un cinšu normām 
(Lkr. 33/81). 

Galvas pilsētas Rīgas pilnvarnieks iesniegtā prasības ln 
gumā paskaidroja, ka atbildētājam Eljašam E. pieder ml 
tams īpašums Rīga, pie kam virsīpašuma tiesības uz šo ob 
jektu pieder prasītājai. Saskaņā ar 1933. g. 24. marta likmnu 
(Lkr. 81) dzimtsnoma par so objektu noteikta 120 ls 40 sanl 
gadā. Atbildētājs kopš 1933. g. līdz 1937. g. dzimtsnonni m 
esot maksājis; по viņa pienākoties, ieskaitot kavējuma pro 
centus, 686 ls 21 snt., kādu simiu prasītājas pilnvarnieks ;il'l 
ludza piespriest. Abas apakšinstances šo prasību ir apmiurl 
najušas pilnā apmerā. Atbildētājs kasacijas sūdzībā saskatu 
apgabaltiesas sprieduma nepareizību tajā apstāklī, ka ар 
baltiesa neesot nemusi vērā minētā Lik. par obroka, dzimi 
nomas. un cinšu normām 2. р., pēc kura prasītājai bijis jāpti 
ziņo atbildetajam par jauno nomas apmēru raksliski, ни tikal 
ja tas^nebutu iespējams, prasītāja varējusi aprobežoties ai 
sludinājumu „Valdības Vēstnesī"; prasītāja, turpretim, tādu 
paziuojumu neesot piesutījusi un tādēļ zaudējusi tiesību m.ik 
sajumus pārreķināt. Atsaukdamies uz juridisko literaluni, 
kas šķirojot neiespējāmību по vienkāršām izpildīšanas grū 
tībam, atbildetajs norāda, ka prasītāja nevarot aizstāvētiei 
ar to, it ka viņai, neesot bijusi zināma atbildētāja dzīves vietfl 
un tadeļ nebijis iespējams piesūtīt rakstisku paziņojumu. Šii 
atbildetaja iebildumi nepelna ievērību. Šai ziņā prasītāja pa 
reizi norada, ka likums neuzliek pilsētu pašvaldībām pienāku 
mu meklet apakšīpašnieka dzlves vietu, kādēļ atbildētājam 
Ja viņš gribeja saņemt likumā paredzēto rakstisko paziņojumii 
par parreķinatas dzimtnomas apmēru, — bija jāpaziņo š i ш 
n o l u k a m pilsētas valdei sava adrese, t. i. taisni sakarfl 
ar dzimtnomas maksājumiem par gruntsgabalu. Ja viņš tO 
nav darījis, bet meklēt viņa adresi (dzīvokļu nodoklu listSa 
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,11 adresu galdā) prasītājai, pretēji atbildētāja domām, neva-
.1 i'j.i, tad šinī gadījuma bija iestājusies neiespējāmība 

|V,U. g. 24. raarta l ik. n o z ī m ē , kādēļ arī apgabal-
i, izcjot no šā likuma izpratnes, pareizi atzinusi, ka atbil-

ili liijs konkretā gadījumā nevar atsaukties uz rakstiska ра
нима nesanemšanu. 
(1939. g. 24. marta spr. Nr. 290 galvas pils. Rīgas pr. 1. pr. Eljasovu.) 

» 
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Pag. noteikumJ par ev.-lut. konsistorijām. 
(V. V. 20/248.) 

toJSSfe fЙЙг3
 ш Pag-noteik- par " < * * 

dita laika prasījums bija tā nodibināts ka nret a f £ r t -
varēja celt prasību (CL 3623. p.) atbildetajiem 
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Likums par CivilHkuma speka stašanas laiku un 
pārejas laika noteikumiem. 

: 

3. 

Prasītājs Jāzeps К. šai lietā ir, pamatojoties uz CL 927. р., 
lūdzis izņemt no atbildētāja Kazimira Kat. valdīšanas 7,988 ha 
lielo Kaunatas pagasta Reiniču sādžas viensētu Nr. 3, pa-
skaidrodams, ka šo viensētu nopircis 1938. g. 31. augustā im 
ka, neskatoties uz vairākkārtīgiem pieprasījumiem, atbildētājs 
liedzies viņam šo viensētu nodot. Atbildētājs atzidams, ka 
strīdus viensēta atrodas viņa izmantošanā uz zemes grāma-
tās neievesta nomas līguma pamata, un ka viņš prasītāju pie 
viensētas valdīšanas nav pielaidis, ir cēlis iebildumu, ka strī-
dus viensētu 1935. g. nonomājis uz 15 gadiem (par Ls 20 
gadā) no tās agrākā īpašnieka Jāņa Kat., samaksādams viņam 
nomas naudu uz priekšu, kāpēc lūdzis prasību atraidīt un dot 
tam iespēju viensētu lietot vēl 11 gadus. Apgabaltiesa, atce-
ļot miertiesneša spriedurnu, prasību atraidījusi. Apgabaltie-
sa atzinusi, ka ar nomas līgumu starp atbildētāju tra viensētas 
agrāko īpašnieku ir radusies tiesiska attiecība pirms Civilli-
kuma spēkā stāšanās, kāpēc šinī lietā, saskaņā ar 1937. g. 17. 
septembra Pārejas laika not. 3. p. II dalu, esot piemērojami 
agr. LCL noteikumi. Bet uz agr. LCL 521. p. pamata prasī-
tājam esot saistošs bijušā īpašnieka noslēgtais ar atbildetaju 
■nomas līgums, kāpēc prasībai par atbildētāja izlikšanu neesot 
pamata. Prasītāja pilnvarnieka kasacijas sūdzība pelna jevē-
rību. Pēc pareiza kasacijas sūdzības iesniedzēja norādīju-
ma pirms Civillikuma spēkā stāšanās viņa un atbildetaia 
starpā, vispār, nekādas tiesiskas attiecības nav pastaveju-
šas, jo viņs strīdus imobili ieguvis tikai 1938. g., kad jau bija 
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spēkā jaimais Civillikums. Uz atbildētāja norādītā nomas II-
guma pamata radušās vienīgi zināmas tiesiskas attiecības 
■atbildētāja ш agrākā viensētas īpašnieka starpā. Protams, 
ja pēdējo starpā būtu izcēlies kāds strīdus uz minēto tiesisko 
attiecību pamata, tad tas gan būtu, saskaņā ar 1937. g. 17. 
septembra Pārejas laika not. 3. p. II daļas pirmo ieikumu, 
apspriežams pēc agr. LCL noteikumiem. Turpretim trešās 
personas —- imobila ieguvēja stāvoklis, kuram uz minētā no-
mas līguma pamata vispār nekādas tiesiskas attiecības ar at-
bildētāju nav bijušas nodibinājušās, ir apspriežams pēc tā laika 
likumiem, kad viņš imobili ieguvis un kad līdz ar šo iegū-
šanu ir tikai vēl radušās viņa vm atbildētāja starpā zināmas 
tiesiskas attiecības uz likuma pamata. Bet saskaņā ar 
1938. g. spēkā esošā CL 2174. p. noteikumiem, kā to pareizi 
ir norādījis kasacijas sūdzības iesniedzējs, ieguvējam ir sais-
tošs nomas līgums vienīgi tad, ja tas ierakstīts zemes grāma-
tās, kas, kā to atzīst atbildētājs, konkretā gadījumā nav no-
ticis. Tādā kārtā atrodot, ka prāvnieku attiecības ir apsprie-
žamas pēc agr. LCL uz 1937. g. 17. septembra Pārejas laika 
not. 3. p. pamata, apgabaltiesa ir nepareizi šo pantu konkretā 
gadījumā piemērojusi. 

(1959. g. 27. apriļa spr. Nr. 368 Keiseļa pr. 1. pr. Katkovski.) 
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81. 

CL 81. р. gan nosaka, ka bijušais laulatais iievar prasit 
uztum, ja viņš bez svarlga iemesla izvairās iegūt līdzeklus 
a r savu darbu, bet Apgabaltiesa ir konstatejusi un kasacijas 
sūdzības iesniedzējs neapstrīd, ka prasītājai_nav n e k a d a 
amata un ka viņa ir paskaidrojusi, ka atbildētājs viņai neka-
du vietu nav piedāvājis. Atbildētājs arī nenorāda, kadu isti 
darbu prasltāja būtu spējīga strādāt. Tādēl Apgabaltiesa _va-
rēja uzskatīt par nepierādītu, ka prasītāja butu izvainju-
sies iegūt līdzeklus ar savu darbu. 

(1939. g. 15. jūniija spr. Nr. 540.) 

158. 

CL 158. p. nosaka, ka ārlaulības bērna uztura apmēru 
noteic tiesa, samērā ar tēva līdzekļiem un mātes sabiednsko 
stāvokli. Bet no tā paša likuma 157. p. I dalas redzams, ka 
bērna apgādāšanā jāpiedalās arī mātei samērīgi ar savu man-
tas stāvokli. Šo pēdējo likuma pantu apgabaltiesa konkreta 
gadījumā nav ņēmusi vērā, kas redzams по ta, ka vma at-
saucas vienīgi uz CL 158. p. un arī nav atzinusi, ka prasita-
jai no savas algas (Ls 213 , - mēnesī) kāda daļa jāizheto ber-
na uzturam. Noteicot uztura apmeru vienigi uz LL lo8. p. 
1 dalas pamata, kas ir interpretējams sakarā ar 157. p. 1. dalu, 
apgabaltiesa pielaidusi CL 158. p. 1. dalas pārkāpumu. 

(1939. g. 5. jūlija spr. Nr. 584.) 
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177. 

Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma ток
уют, ir konstatējusi, ka prasītāja līdz ar bērniem ir bijusi 
spiesta atstāt atbildetāju tādēl, ka viņš ir lamājis prasītāju ш 
nav devis uzturu ne prasītājai, ne arī bērniem. Atbildētājs ze-
makas instances pat nav apgalvojis, ka bērnu interesēs būtu 
palikt viņa audzināšanā un ka viņš tos apņemtos arī uzturēt 
Vaenigi apelacijas sūdzībā atbildētājs ir izteicis vēlēšanos visus 
bernus paņemt savā „pārziņā"; tādā gadījumā viņš no sievas 
nekadu pabalstu neprasītu, jo bērni paši par sevi esot jūtams 
pabalsts vecākiem. No šiem atbildētāja paskaidrojumiem re-
dzams, ka viņš bernuss savā pārziņā ir vēlējies saņemt nevis 
bernu interesēs,_bet gan lai no tiem sev iegūtu labumu. Tādos 
apstāklos atbildetājs ar atsaukšanos uz CL 177. pantu nav at-
spekojis apgabaltiesasslēdziena pareizību, ka viņam ir jādod 
uzturs mazgadīgiem bērniem arī tai gadījumā, kad viņi atrodas 
mates audzinašana. 

(1939. g. 15. jūnija spr. Nr. 591.) 

182. 

Saskaņā ar CL 182. pantu, ja vecāki nav vienoju-
sies, tad miertiesnesis nosaka veidu un laiku vecāku 
tiesibu izlietošanai satikties ar bērniem, kas atstāti pie 
otra vecaka. Tiesībā noteikt veidu vecāka tiesību iz-
lietosanai satikties ar berniem, pretēji atbildētāja pilnvarnieka 
domam, ietilpst arī tiesība noteikt satikšanās vietu, jo gadīju-
ma, ja likums tiešam butu domājis, ka satikšanās vieta varētu 
biit tikai pie ta laulatā, pie kura bērni ir atstāti, tad likums to 
ta tieši butu noteicis uii nebūtu pieškīris miertiesnesim īpašas 
tiesības noteikt vecākā satikšanās tiesību izlietošanas veidu, 
neaprobežojot šo veidu ar kaut kādiem īpašiem priekšrakstiera! 
Tādēl tiesai principā bija tiesības noteikt prasītājas satikšanās 
vietu ar berniem arī ne pie atbildētāja, kura audzināšanā bērni 
ar tiesas spriedumu partu laulības škiršanas lietā bija atstāti, un 
tiesas no lietas apstākļiem taisītais slēdziens jautājumā par' to, 
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kādā vtetā jānotiek prasītājas satikšanai ar vipas bēraiem, priu-
cipā nav pārbaudāms kasacijas kartiba. 

(1939. g. 5. jffl. spr. Nr. 652 Lēnerta pr. 1. pt. Linerts.) 

1068. 

Leokadija T. miertiesnesim icsniegtā sūdzībā, ? * * » * • 
ka tiesu izpildītājs nav izpildījis miertiesnesa spnedumu tai 

„ Л Z runā esošo imobili nav tiodevis pras.tajas val-
d šanā r l P varā, ir lūgusi atzīt tiesu izpildītāia rīcibu par 

pareizu » azdot vipam barpinat s p r l — ZP,ШШ, 
„ododot imobili vipas valdlšanā, resp. vara. A p E a b ™ 
pievienoioties miertiesneša lēmuma mobv.em « h a s U U » 
si ka izpildāmā tiesas sprieduma ir paredzets izpemt no at 
bildētā a A viemgās valdlšanas ш lietošatms гдаа esoso 

b Un Pielaist'prasltāiu T. pie tā ķ o p v a l ^ « . kop-
lietošanas ar atbildētāju doraājamā puse un a t » Ь e 
su izoildltāis šo tmsas spriedutm ir izpildijis, so vips spne 

mantu apraksfflis да pēc Ш P « * ka smanh,MMdoO 
nrāvnieku kopvaldīšanā un koplietosana. Prasitaja gan ai 

d ka tiesu'zpildltais ar šādu savu darblbu^v.en^enodo-
dot imobili vioas faktiskā valdīšanā, resp. vara lesas spne 
dumu nav izpildīiis. Sai ziņā apgabaltiesa pareizi ir atzmusi, 
kas^skapā ar feas spriedumu prasTtāia biia tiķa, р Ш « 
pie iraobila kopvaldSanas un koplietošanas aratb.ldetam do 
mninmī rnisē im nevis ievedama valduuma CPL 1*».. 
^ r a S U noztaĒ> kad imobila i « S * е к * » £ 
valdīiumā, atņemot to agrākam īpasn.ekam Tada к rtakon 
kretī eadīiumā tiesu izpildītā s miobili prasitajas valdi uma 
t " S nodot, jo Hdz ar to v*am даоШ vaJadze 
izņemt no atbildētāia valdījuma un hetosanas, bet ta savu 
kārt, būtu pretrunā tiesas spriedamam, ka nnoM.s atst«ams 
abu partu kopvaldījumā un kopbetosana. Tiesu W № a « » T 
nebiia pienākLs „o.eikt kada veida lai ' ^ J f * 
jtnobila kopvaldījums pn koplietosana, № sis autajums 

| k™ ojams pašiem kopīpaSniekiem saskapā ar 1.kmna note,-
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. . kumiera. CL ir paredzēts, ka viena un tā pati Iieta 
laika var atrasties vairāku personu valdījumā tikai domāja-
mas dalas^(878. р.), pie kam tādā gadījumā kopīpašnieki ko-
peja mantā drīkst rīkoties tikai ar visu pārējo kopīpašnieku 
pieknsanu, bet pretejā gadījuma jāmaksā zaudējumi pārējiem 
kopipašniekiem (1068. р.). Kāda kopējā rīcība būtu tā pa-
reizaka, kurai piekristu visi kopīpašnieki, tas nav nosakāms 
tiesu izpilditājam, bet gan pašiem kopīpašniekiem uz vieno-
sanas pamata. Tāpat tiesu izpildītājam nepiekrita izškirt 
to ]autajumu, ar kādu darba spēku ir izmantojams kopīpa-
šums, tādēl arl viņš, neievedot valdīšanā prasītājas atvestos 
stradmekus, ir rīkojies pareizi. Tādā kārtā kopīpašnieka 
mvesana^imobila kopvaldīšanā un koplietošanā var notikt tā-
da veida, ka tiesu izpildītājs imobiļa valdītāja un lietotāja 
kopipašniekam paziņo tiesas spriedumu par otra kopīpašnie-
ka pielaišanu kopvaldīšanā un koplietošanā, bet par turpmā-
ko, kurš no kopīpašniekiem imobilī rīkosies un kādā veidā to 
izmantos, kopīpašniekiem ir jāvienojas pašiem, bet ja tas ne-
notiktu un kāds no kopīpašniekiem rīkotos atsevišļri, kā tas ir 
konkretā gadījumā, tad iestājas CL 1068. pantā paredzētā 
sankcija. Apgabaltiesa pareizi ir atzinusi, ka Kriev. Sen. 
CKD spr. 14/23 konkretam gadījumam nav piemērojams, jo 
ar tiesas spriedumu prasītāju ir paredzēts tikai pielaist pie 
imobila kopvaldīšanas un koplietošanas, bet nevis ievest 
viņu šī imobiļa valdlšanā un lietošanā. 

(1939. g. 26. maija spr. Nr. 431. Trapnovskis 1.) 

1399. 

Tiesu palata savā lēmumā atrod, ka izpirkuma tiesības 
pec CL 1399. p. izbeidzas, kad persona, kurai pieder šī tie-
siba, pirms atsavinašanas vai atsavināšanas laikā noteikti iz-
teic savu piekrišanu nekustama īpašuma atsavināšanai, m ka 
hdzipašnieks^ šadu piekrišanu var dot tikai tad, kad viņam 
pats atsavinatajs vai viņa pilnvarota persona tikpat skaidri 
paziņo par savu nodomu līdz ar noteikumiem, zem kādiem 
viņš nodomājis atsavināt savu nekustamās mantas daļu. Šāds 
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CL 1399. p. iztulkojums pēc pareiza kasacijas sūdzības iesnie-
dzēja norādījuma ir nepareizs. Ne CL 1399. р., nedz arl kāds ; 
cits no CL pantiem par izpirkuma tiesībām nebut nestada 
CL 1399. P. paredzētās piekrišanas spēku (attieciga ipasuma 
atsavināšanai) atkarībā по tā, vai atsavinātājs ir savlaicigi 
paziņojis tam, кати pieder izpirkuma tiesības, savu nodomu 
atsavināt šo īpašumu Hdz ar tā iegūšanas noteikumiem. Nav 
nekāda racionala pamata neatzīt arī tādas piekrisanas speku, 
kas no personas, kam pieder izpirkuma tiesības, ir ipasuma 
pārdosanai dota bez jebkāda iepriekšēja paziņojuma tai no 
pārdevēja puses, piemēram, kad šai personai ir kada cita cela 
nācis zināms atsavinātāja nodoms imobili pārdot un kad viņa, 
nevēlēdamās principā šo imobili iegūt un neiiiteresedamas 
līdz ar to par pirkuma noteikumiem, ir iepneks jau noteiktt 
deklarējusi savu piekrišanu imobiļa pārdošanai, Saja saka-
rībā apgabaltiesa, kuyas motiviem Tiesu palata, starp citu ir 
pievienojusies, arī nepareizi atsaucas uz CL 1073. p. bis 
pants nosaka, ka vienara kopīpašniekam piederosas idealas 
daļas atsavināšanas gadījumā pārējiem kopīpašmekiem pie-
der pirmpirkuma tiesība uz šo daļu divu mēnešu laika, skaitot 
no pirkuma līguma noraksta saņemšanas, bet gadijumos, kad 
pirmpirkuma tiesību tiem nav bijis iespējams īzhetot atsavi-
nātāja vainas Щ, - izpirkuma tiesība (1381. un turpm р.). 
Ja no šī panta var secināt pārdevēja pienākumu paziņot pa-
rējiem kopīpašniekiem pirkuma līguma noteikumus, lai tie 
varētu realizēt savas pirmpirkuma tiesības, tad katra ziņa 
šis pants šādu pienākumu neuzliek pārdevējam, lai kopipas-
nieki varētu realizēt savas izpirkuma tiesības. Pedeias pec 
šī panta ir paredzētas vienīgi kā sekas tam gadijumam, kad 
kopīpašniekiem nav bijusi iespēja realizēt savas pirmpirku-
ma tiesības atsavinātāja vainas dēļ, kaut, piemēram, apradi-
tās pirkuma līguma noteikumu nepaziņošanas pec. Izpirkuma 
tiesības noilgst gada laikā no attiecīga pirkuma līguma koro-
borēšanas dienas zemes grāmatās (CL 1400. р.), un ta ka ze-
mes grāmatas ir publiskas un katram kopīpasmekam pieeja-
mas tad tam nolūkam, lai šāds kopīpašnieks varetuizsķir-
ties'par izpirkuma tiesību realizēšanu, nemaz nav vajadzigs, 
lai līdzīpašnieks - pārdevējs tarn paziņotu pirkuma hgu-
ma noteikumus. Tāpēc CL noteikumu par izpirkuma tiesibam 
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nekādu pirkuma līguma noteikumu pazinošanu tai personai, 
kam pieder izpirkuma tieslbas, neprasa. Līdz ar to šādu pa-
ziņojumu vispār nevar uzstādīt kā priekšnoteikumu tam, lai 
CL 1399. pantā paredzētā piekrišana būtu tās devējam 
saistoša. 

(1939. g. 27. apr. Nr. 346 Miltināna 1.) 

1823. 

Apgabaltiesai iesniegtā prasības lūgumā prasītāja mazga-
dīga Jaņa B. aizbildnis — viņa tēvs Qavrila B. lūdzis pie-
spriest prasHājam par labu no Svitenes pagastā dzīvojošās 
atbildetājas Erikas D. iesūdzībā minētās naudas sumas. Pra-
sītaja aizbildnis prasību pamatojis uz 1864. g. LC 4552. — 
4555., 3440., 3435., 3437. un 3460. р., apgalvojot, ka atbildē-
taja 1937. g. 13. augusta, pļaudama ar mašīnu savu miežu ки
ки, aiz neuzmanības uzbraukusi prasītājam virsū un pārpļā-
vusi vinam kreiso kāju, nodarot prasītājam ar to miesas bo-
jajumu, kam par sekām esot prasītāja darba spēju zaudējums 
uz visu mūžu. Par šo nodarījumu atbildētāja esot tikusi no-
tiesata uz Sodu lik. 447. p. 1. d. pamata. Apgabaltiesa šo lie-
tu uz CPL 338., 309. p. pamata izbeigusi nepiekritības dēļ, 
ieverojot atbildētājas celto iebildumu. Prasītāja par apgabal-
tiesas lēmumu iesniegto blakus sūdzību Tiesu palata atstā-
jusi bez ievērības. Tiesu palata atzinusi a) ka saskaņā ar 
prasītaja citēto CL 1823. p. (kas atbilst 1864. g. CL 3496. p.) 
naudas parādi, ja nav n о г и n ā t s citādi, samaksājami kredito-
ram tur, kur 1 ī g и ni a izpildīšanas laikā ir viņa dzīves vieta, 
b) ka no šā panta nepārprotamā teksta izriet, ka šis pants at-
tiecas tikai uz naudas parādiem, kas izcēlušies uz 1 ī g и m а 
pamata, ко pierāda tas, ka panta tekstā Iietots vārds „lī-
gums", bet nevis vispārējais termins „saistība" (CL 1402. р.), 
c) ka tāpat arī panta tekstā lietotais vārds „nonmāts" norā-
da, ka šis pants nav attlecināms uz visām saistībām, kuru iz-
pildījuma priekšmets ir naudas suma, bet gan tikai uz nau-
das parādiem, kuri radušies uz līguma pamata, jo tikai 11-
gumos var norunāt samaksas vietu, d) ka sacīto pastiprma 
CPL 315. р., kas kreditoram (ievērojot CL 1823. p.) piešķir 
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tiesību celt prasību pēc savas dzīves vietas, 30 naudas pa-
rādu gadījumos, ja nav norunāts citādi, kreditora dzives vie-
ta ir arī līguma izpildīšanas vieta, e) ka konkretā gadijuma 
turpretim prasība ceļas nevis по līguma, bet gan no neatļau-
tas darbības, jo prasība tieši pamatota uz 1864. p. CL 4552. 
un sek. р., f) ka šādos apstākļos prasības piekritību nosaka 
nevis CL 1823, un CPL 315. р., bet gan CPL 309. p. un g) ka 
tādēļ Rīgas apgabaltiesa pareizi lietu izbeigusi nepiekntibas 
dēļ, jo albildētājas dzlves vieta atrodas Jelgavas apgabal-
tiesas rajonā. 

Prasītāja kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Visi augša 
mmētie Tiesu palatas spneduma motivi atzīstami par pilnīgi 
pareiziem un saskanošiem ar likumu noteikuraiem, un tos ne-
atspēko prasītāja kasacijas sūdzībā izteiktie argumenti. Pre-
tēji viņa aizrādījumam, CL 1823. p. piemērošanai nepietiek ar 
to, ka prāvnieki atrodas kreditora un debitora (CL 1401., 
1402. p.) attiecībās, bet ir vajadzīgs, lai šīs attiecības pama-
tojas uz l ī g u m a (CL 1511. р.), kā to pareizi atzinusi Tiesu 
palata, ievērojot CL 1823. panta nepārprotamo tekstu. Ja 
arī CL ceturtās dalas X nodala attiecas uz s a i s 11 b u tiesibu 
izbeigšanos vispār, tad tomēr 1823. р., kas ietilpst š inino-
daļā, varēja paredzēt trn arī paredz s p e c i a l u īzpildijumu 
vietu gadījumā, kad ir nolīdzmāms 110 l ī g u m a izrietošais 
riaudas parāds. Prasītājs bez pamata apgalvo, ka CL 1823. 
pantā nevis vārdam „līgums" esot nozīme, bet gan tikai 
vārdam „laiks", īstenībā par nozīmīgiem ir abi sie 1823. 
pantā minētie vārdi, un pretējā šā panta interpretacija atzis-
tama par pilnīgi patvaļīgu. Sava uzskata pastiprmasanai pra-
sītājs nepareizi atsaucas uz Sen. CKD spr. 35/724, kurā ir ти
па par naudas parādu par ņemtām precēm, tā tad par para-
du.kas pamatojas uz l ī g u m u , arīSen.CKDkopsēdes spr. 
35/8 un 35/23 1111 Sen. CKD spr. 3(5/674 attiecas vienigi uz 
naudas prasījumiem, kas izriet 110 l ī g u m i s k ā m attiecibam 
(pirkuma, aģenturas un īres līgumiem). Ja Senats sinis spne-
dumos līgumisko momentu parāda attiecībās nav sevisķi pa-
strīpojis, tad vienīgi tādēļ, ka minētās lietās stndus sada 
plāksnē nebija pacelts. 

(1939. g. 16. jvm. spr. Nr. G83 Bog'danova pr. L pr. Dirbe.) 
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2017. 

Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības Frīdas V. sūdzību 
par pilsētas bāriņtiesas lēmumu, ar kuru bāriņtiesa bija de-
vusi piekrišairu promesošā Georga Š. mantas aizgādņa rlcī-
bai, kas bija devis piekrišanu pārdot aizgādājamai mantai 
piederošo aptiekas dalu mir. Paula Š. mantiniekiem un nebija 
piekritis tās pārdošanai Frīdai V. Apgabaltiesa starp citu 
pamatojusies arī uz to, ka lietā nav datu par to, cik īsti Frī-
da V. bija piedāvājusi par aptiekas koncesijas daļu, resp. vai 
šis piedāvājums bijis izdevīgāks. Arī savā kasacijas sūdzībā 
Frīdas V. pilnvarnieks neapgalvo, ka viņa pilnvaras devēja 
būtu piedāvājusi mantas arzgādnim kādu konkretu sumu, 
bet atsaucas uz to, ka viņa bija laisījusi priekšlikumu samak-
sāt mantas pilnu vērtību, vajadzības gadījumā nododot jau-
tājuma izšķiršanu Farmacijas pārvaldei. Tāds priekšlikums 
pats par sevi bija nepietiekošs, jo saskaņā ar CL 2017. pantu 
pirkuma maksai bija jābūt noteiktai, bet apzīmēlumam „pil-
na vērtlba" tādas noteiktības nav. Arī priekšlikums jautāju-
ma izšķiršanu par maksu nodot Farmacijas pārvaldei pats 
par sevi nesatur norādījumu uz kādu konkretu cenu, un bez 
tam tas nebija saistošs aizgādnim. Tādā kārtā kasacijas sū-
dzības iesniedzējs nav atspēkojis Apgabaltiesas konstatējuma 
pareizību, ka lietā nav datu par to, cik īsti Frīda V. bija pie-
dāvājusi aizgādnim, resp. vai viņas piedāvājums bija izde-
vīgāks. 

(1939. g. 15. jūn. spr. Nr. 572 Štolcera 1.) 

2171. 

Kas attiecas uz nomas naudas iemaksu pirms šīs prasī-
bas celšanas (par īrnieka izlikšanu nomas maksas nemaksā-
šanas dēļ) attiecīgā miertiesneša depozitā, tad šāda atbildē-
tāja rīcība nevarēja to atsvabināt no CL 2171. p. 1. pk. pare-
dzētām nokavējuma sekām. Pretstatā Lik. par telpu īri 34. p. 
noteikumiem CL 2171. p. 1. pkt. neparedz, ka nomnieks no-
kavējuma sekas varētu novērst arī ar nomas maksas depo-
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ziciju tiesā pirms prasības celšanas pret to. No tā jau vien 
izriet, ka šāda soļa speršana to nevar pasargāt no nokavē-
juma sekām. No otras puses, šādu depoziciju arī nevar^atzīt 
par CL 2171. p. 1. pk. paredzēto piedāvājumu, kam, ievērojot 
to, ka prāvnieku līgumā nav -paredzēta nomas naudas maksā-
šanas vieta, bija jānotiek prasītājas dzīves vietā (CL 
1823. р.). 

(1959. g. 27. apriļa spr. Nr. 341 Golde pr. 1. pr. Berģi.) 

2214. 

Prasītājs lūdzis piedzīt по atbildētāja Ls 495,—, kas viņam 
pienākoties по atbildētāja aiz tā iemesla, ka atbildētājs atsau-
cis prasītājam nodoto pasūtījumu uz prasības lūgumā norādī-
tām mēbelēm. Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša sprie-
dumu, prasību atraidījusi. Apgabaltiesa pamatojusies uz to, 
ka pēc līguma visus materialus mēbeļu pagatavošanai bija 
apņēmies dot pats prasītājs, kādēl apgabaltiesa partu līgumu 
uz CL 2214. panta pamata kvalificējusi kā pirkuma-pārdevu-
ma līgumu. Konstatējot, starp citu, arī to, ka pats prasītājs 
bija atteicies pagatavot pasūtītās mēbeles pat viņam по atbil-
dētāja dotā divu mēnešu papildu termiņā, apgabaltiesa prasī-
bu atraidījusi. Prasītāja kasacijas sūdzība nepelna ievērību. 
Viņš sajā sūdzībā neapstrīd apgabaltiesas konstatējuma pa-
reizību, ka materialus atbildētāja pasūtītām mēbelēm, pēc lī-
guma devis prasītājs. Tādēļ apgabaltiesa līgumu pilnīgi pa-
reizi saskaņā ar CL 2214. pantu kvalificējusi kā pirkuma-pār-
devuma līgumu. Prasītāja viedoklis, ka CL 2214. p. nevarot 
attiecināt uz mēbeļu pasūtījumu, jo mēbeles tiekot i z g a t а -
v o t a s по attiecīgiem materialiem, kuri ar to zaudējot jēl-
vielas raksturu un radot pavisam ко jaunu, un ka šis pants 
esot piemērojams tikai tad, kad notiekot m a t e r i a l a a p -
s t r ā d ā š a n a iin materials paturot savu līdzšinējo rakstu-
ru, kā, piem., tas esot ar vilnas kāršanu, ir pilnīgi nepareizs. 
Tas, pirmā kārtā, nav saskaņojams ar CL 2214. panta satu-
ru. Šā panta pirmās daļas otrais teikums taisni nosaka, ka ga-
dījumā, ja m a t e r i a l u gādā uznēmējs, bet pasūtītājs sa-
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maksā naudā par viņam i z g a t a v o t o l i e t u , tad līgums 
uzskatams nevis par uzņēmumu, bet par pirkumu. Tā tad 
pirkums ir tad, ja u z ņ ē m ē j s no s a v a m a t e r i a l a 
i z g a t a v o p a s u t ī t ā j a m l i e tu . Pie tam likums ne-
maz nerunā par to, vai uzņēmēja materiais, izgatavojot lietu, 
„zaudejis jēlvielas raksturu un palicis par pavisam ко jaunu" 
jeb vai tas „paturējis savu līdzškējo raksturu". Šiem mo-
mentiem likums, acīm redzot, nav piešķīris nozīmi jautājumā 
par liguma kvalifikaciju. Bez tam prasītāja viedoklis runā 
pretim uzņērauma līguma būtībai, kas, kā tas izriet no CL 
2214. p. satura, paredz, ka materialu darba veikšanai principā 
dod pasūtītājs un šaubu gadījumā uzņēraējam jādod tikai savs 
darba spēks (Erdmans, IV, lp. 400). Tādēļ šajā gadījumā, ja 
prasītajs bija apņēmies, kā to konstatējusi apgabaltiesa, n о 
s a v a m a t e r i a l a pagatavot mēbeles atbildētājam, partu 
līgums varēja tikt kvalificēts tikai kā pirkuma-pārdevuma lī-
gums. 

(1939. g-. 27. apriļa spr. Nr. 572 Jelnieka pr. 1. pr. Birgersonu.) 
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771. 

Prasītājs lūdzis piedzīt по atbildētājiem solidan 
L s 5000— kā zaudēiLimus, kas vrņam cēlušies по ta, ka at-
bildētāja R., pretēji zemes grāmatās ierakstītam aizhegu-
mam atsavināt un apgrūtināt prasības lūgumā noradito ne-
kustamo mantu, bija pārdevusi atbildētājam P. so namu no-
plēšanai un pēdējais to bija noplēsis un iegūtos buvmatena-
lus pārdevis. Iegūto būvmaterialu — ķieģelu vertibu prasi-
tājs noteicis uz Ls 8000,-, bet So sumu vinš jau prasibas 
lūgumā bija reducējis uz Ls 5000,-. Vēlāk viņš prasibu uz-
turēiis tikai Ls 3625,- apmerā. Tiesu palata, apstipnnot ap-
gabaltiesas spriedumu, prasību šajā apmērā an piespnedusi. 
Tiesu palata aiz vinas spriedumā norādītiem iemeslrem, ka 
arī pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motiviem atzmusi 
par pierādītu, ka uz apgabaltiesas 1930. gada 19. decembra 
lēmnma pamata tā paša gada 22. decembrī zemes gramatas 
ierakstīta nodrošinājnma atzīme, ar kuru aizliegts atsavmat 
un apgrūtināt runā esošo nekustamo mantu un ka sis atzimes 
pastāvēšanas laikā atbildētāja R. pārdevusi atbildetajam P. 
nojauksanai vienu kiegeļu namu, kas ietilpis nekustama 
mantā uz kuru attiekusies minētā nodrošmājuma atzime. 
Prasības lietā, kurā bijis dots minētais nodrošinājums, ar spe-
kā gājušu Tiesu palatas spriedumu līgums, ar kuru prasitaja 
iiesību devēja M. bija pārdevusi atbildētājai R. runa esoso 
nekustamo mantu, atzīts par tiktivu un spēka neesosu. _ baka-
rā ar tādiem lietas apstākliem Tiesu palata nodibmajusi ka 
pēc 1864 g. CL 771. panta ēka ir zemes daļa, m ka atbilde-
tfija R. nodrošinājuma atzīmes dēļ nedrīkstēja atsavināt im 
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apgrūtināt ar parādiem ne tikai pašu zemes gabalu, bct vii 
pārigi izdarīt kaut kādas pārmaiņas mantas substancē, rcsp 
atdallt по tās kādu daļu, domāts ēku, un to pārvērst kustainfl 
mantā un to pārdot. Atbildētāja Р., kas nodrošinājuma atzj 
mes pastāvēšanas laikā nopircis во R. ēku nojaukšanai, pic-
nākums bijis informēties zemes grāmatās, vai īpašniecei bl 
jušas tieslbas atdalīt nekustamas mantas daļu, resp. ēku, un 
ja viņš to nebija darījis, tad vinš pielaidis rupju neuzmanībn. 
Bez tam Tiesu palata atzinusi jautājumu par atbildētāja P. 
rupju neuzmanību jau par izšķirtu ar spēkā gājušu tiesas 
spriedumu, lietā, kurā bija ņēmuši dalību tagadējās lietas da-
lībnieki un kurā tagadējais atbildētājs P. bija cēlis prasību 
pret tagadējo prasītāju un otro atbildētāju par īpašuma tiesī-, 
bām uz runā esošo ēku, resp. по tās nojaukšanas iegūtiem 
kieģeļiem. Uz šo apsvēramu pamata Tiesu palata atzinusi 
prasības pamatu par pierādītu. Atbildētāja P. kasacijas sū-
dzība nepelna ievērību. Viņš šajā sūdzībā neapstrīd Tiesu 
palatas konstatējuma pareizību, ka ēku nojaukšanai viņš pir-
cis по atbildētājas R. tajā laikā, kad zemes grāmatās jau bi-
jusi ierakstīta nodrošinājuma atzīme, ar kuru bijis aizliegts 
atsavināt un apgrūtināt nekustamo mantu. Bet ja šāda atzī-
me pastāvējusi, tad atbildētājai R., kā to pareizi atzinusi Tie-
su palata, nav bijušas tiesības izdarīt pārmaiņas nekustamas 
mantas substancē, pārdodot nojaukšanai ēku, jo ēka saskaņā 
ar 1864. gada CL 771. pantu ir zemes daja un tādēļ arī uz to, 
tāpat kā uz pašu zemi, attiecas aizliegnms atsavināt un ap-
grūtināt, kas bija nodibināts ar nodrošinājuma atzīmi. Saka-
rā ar sacīto atkrīt atbildētāja P. aizrādījums kasacijas sūdzī-
bā, ka ēkas var tikt atzītas par juridiski atdalītām по zemes, 
un uz šī aizrādījuraa paraatotie apsvērumi, jo šajā gadījumā. 
kad nodrošinājuma atzīrne aptvēra runā esoso ēku kopā ar 
zemi, tā taisni nevarēja tikt atzīta par juridiski atdalāmu по 
zemes. Atbildētājs P. nevar arī aizbildināties ar šīs nodroši-
nāšanas atzīmes nezināšanu, jo Senats ir jau paskaidrojis 
(Sen. CKD spr. 24/94, 28/128), ka ar zemesgrāmatu sa.tura 
riezinašanu neviens nevar aizbildināties. Bet ja viņš ar ze-
mes grāmatu satura nezināšanu nevar aizbildināties, tad tas 
viņam, pretēji viņa kasacijas sūdzībā izteiktam viedoklim, 
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,,,,„-, uzlieis „ienāku.nu « s « ~ « * « « 
1 |csu palatas sledziens, ka viņs, ne.zp.iaot su v 
pielaīdis rupju neuztnanlbu, attieeas uz W . W * ļ ^ 
,,,v pārbaudāms kasacijas kārtiba Ar to atknt 4 « « « « » 
kuadSu sudzibā. ar kuriem atbildStaiS apstrid s. sletasna 
pareizftu Pēc botibas. pie каш, pretētf vma doman , stak 
|ls ka pilSētas komisiia bija piesufiius, tore.zeia. т а а 

;,š„iecei, atbildētajai R.. rakstu ar aicinSiumu шиаик ™ 
,',,so eku ir п е л о » iautājumā p a r v ^ » £ * g 
,,,,,, ка atbildētājam bija iāzina, ka atbadetaja R псчагиа 
,,„-,lnt mšu eku tā tad ari no tās ieguto matenalu. iiesu 

uzmambi. jau izšljirts ar spēkā diufa tiesas Q « i ņ < > * » • 
кГа biia oērauši dallbu tagadēiās lietas dal.bn.eki, ка рата 
oTs u T a g r S i ticsas spneduma satura № š « пол-
тез nodiblnāšanu, nav pārbaudams ķasaa а ка, ba (bcn. 
CKD spr 25/92). levērojot CPL 1019. 00 1021. pantus licsu 
2 1 varifa atzit ar agrako tiesas spnedumu nod^nato sh, 
Iziem, šaiā jautāiumā par saistosu p a r t . e , ^ g a d w Ue£ 

иигд bija izškirams tas pats jautajiims, ]<) an tagadejas pra 
sibas pamatā bija likta atbildētāiu vama. 

(1959. g. & jāa. *Pr- '^Ti " 8 " e s t I O T a p ' 

2317. 

Apgabaltiesas konstatējumi, ka 1911. g. 30. decembrīrai-ApgaoaiiR. dccembri pubhska kaitiba 
rušais Andrejs /,. sava т н • g '?• „ _ _ , _ t i e s a , 191?. g. 
«istādītā un Bauskas apr. 16. lecirkņa pagasta tiesas № s 
f ™ £ apstipriaātā testamentā visu savu mantu novelejis 
/. marta apstrprnaia „oteikumu, ka inantojuma 
S s S Я * . a 'taias esošo kustamo mantu pec vi-
„ Š t A n n a s Z. nāves pāiietu uz lestatora l.kum.*.em 

nodiblnatu Ш Ш . « « » ^ « o ^ S L t b ^ c * 

slēdziena, ka „tā saucamie Mriem«»nikie substrtuto 
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nība esot tikai „paša testatora legatari sub modo temporis" 
kuru tiesības stājas. spēkā pēc termiņa notecējuma, un notei 
kusi testatora likumisko mantinieku personas uz testatora mir 
šanas brīdi. Tiesu palatas lēmums nav atzīstams par pareizu 
1864. g. CL 2149. pants runā par substitutio pupillaris un ne-
vis, ka to nepareizi^ domā Tiesu palata, par fideikomisarisku 
substituciju. Par pēdējo, kā to atzirrasi Senata prakse (Sen 
CKD kops. spr. 35/8, Sen. CKD spr. 37/1139) runā 1864. g. CL 
2317. pants. Ja tcstators šajā gadījumā testamentā bija no-
teicis, ka viņa mantojumā ietilpstošais nekustamais īpašums 
ar■ taja esošo^ kustamo mantu pēc viņa mantinieces,. viņa sie-
vas, naves pariet viņa likumiskiem mantiniekiem, tad ar tādu 
testamentu taisni ir nodibināta īidekomisariska substitucija. 
Jautajumā par to, pēc kāda moraenta nosakāmas testatora li-
kumisko mantinieku personas: vai pēc testatora nāves die-
nas vai mantojuma izdošanas dienas, substitutiem, atzīmē-
jams, ka substitutu, šajā gadījumā likumisko mantinieku, tie-
sības uz mantoJLimu var realizēties tikai tad, ja viņi pā'rdzī-
votu fid^uciaru, jo mantojums viņiem izdodams tikai pēc fidu-
ciara naves. Līdz tam moinentam substitutiem mantošanas 
tiesības nepieder, jo par maritinieci konkretā gadījumā līdz 
tam momentam bijusi testatora sieva (sal. Sen. CKD kops. 
spr. 35/17). Tādēļ tikai pēc fiduciara nāvcs var noskaidro-
ties testatora likumisko mantinieku personas ira tādēļ arī li-
kumisko mantinieku personas nav nosakāmas uz testatora 
mh-šanas dienu, bet gan, kā tas ir pie fideikomisariskas man-:'' 
tošanas, uz dies ccdens fideicommissi (sk. Zeiferta arch XVII i 
Nr.68 un X, Nr. 275). 

(1939. g. 27. apriļa spr. Nr. 528 Žubes 1.) 

3140. 

Apgabaltiesa, solidarizējoties ar miertiesneša spriedumu 
un dibinoties uz paša prasītāja Jiec. L. liecību, atradusi par 110-
dibinatu šai Hetā, ka parti attiecībā uz prasības lūgumā norā-
dīto „V." mājās pārdošanu noslēguši priekšlīgumu, resp. рас-.-. 
tum de contrahendo, kādu parcdz CL 1864. g. 3140. p. Šo ар- ; 
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gabaltiesas atzinumu prasītājs savā kasacijas sūdzībā, . 0 
maz tieši, nemaz neapstrld. Minētais kasacijas sudzibas ie- • 
sniedzējs starp citu gan atsaucas uz to, ka partu starpa nee-
sot strīdus, ka vinš по atbildētāja pircis visu mineto maju un 
ari turpat tālāk runā par šo māju pirkuma līgumu, bet ikku-
Га Hetā figurējošā llguma kvalifikaciju nosaka pati tiesa,, pd-
nīgi neatkarīgi по strīdus esamības vai neesamības par šo 
kvalifikaciju partu starpā. Bet zīraējoties uz pirkuma līgu-
ma priekšlīgumu pēc agr. LCL noteikumiem Kr. Senats jau 
savā CKD spr. 80/94 ir paskaidrojis, ka aizpardot var an ta-
du mantu, kas nemaz vēl pārdevējam nepieder. Tas pats sa-
kāms par minētā veida priekšlīgumu pēc 1864. g. civillikuma, 
jo ar priekšlīgimiu pārdevējs tikai apņemas pircejam nakotne 
atsavināt attiecīgu mantu (noslēdzot ar pēdējo galīgu раки
т а līgumu), par kiim tas uz pirkuma līguma noslegšanas rno-
mentu var iegūt vajadzīgās šim nolūkam rīcības tiesibas, за 
priekšlīguma noslēguma brīdī viņam tādas vel nebutu. Li-
kums neprasa, lai pirkuma priekšlīguma noslēgšanas momen-
tā tā manta, раг кади kontrahenti vienojušies noslegt раки
т а līgumu, atrastos jau pārdevcja īpašuma. CL 1864. g. 
3832. р., uz kura dibināta prasītāja kasacijas sūdzība, vispar 
attiecas' tikai uz galīgu pirkuma līgumu. Turklāt tas arī ne-
maz neprasa, lai tam, kas lictu pārdod, pirkuma hguma no-
slēgšanas momentā piederētu tieši īpašuma ticsibas uz par-
dodamo priekšmctu, bet vienīgi, lai tam būtu tiesibas to at-
savināt (sk. prof. Sinaiska, Osnovi gražd. prava, lp. 190; sal. 
Erdmani, IV, 291). 

(1958. g. 15. dccembļ-a spr. Nr. 1221 Ilendzeļa pr. 1. pr. Medisonu.) 

о 537. 

No lietas redzams, ka prasītaja ir parakstījusi šada sa-
tura kvitējumu: „Visu nopelnīto algu laika.no 22. IV 37. g. 
līdz 22. X 37. g. esmu pareizi saņemusi un nekadas prasības 
man vairāk nav, neieskaitot atvaļinājuma naudu". ApsVerot 
šīs kvīts nozīmi, apgabaltiesa ir konstatejusi, ka šī kvīts ir 
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izdota par noslēgtu 5 mēnešu darba periodu, pic kam no pra-
sītājas piezīmes, ka nekādu citu prasījumu nav, kā izņemot 
atlīdzību par nesaņemto atvalinājumu, redzams, ka pie kvīts 
parakstīšanas partu starpā ir bijusi runa nc tikai par kārtējo 
atalgojumu vien, un ka tādā kārtā prasītājai, ja viņa bija tai 
ieskatā, ka kvitējums neattiecas uz virsstundām, tad viņai to 
tieši vajadzēja atrunāt, kā to viņa jau bija darījusi ar atlīdzī-
bu par nesaņemto atvaļinājumu. Toinēr, neatrunājot sev tie-
sību prasīt atlīdzību par virsstiindām, bet parakstot kvitēju-
mu, ka visa alga saņemta iin nav nekādu citu prasījumu, kā 
vienīgi par atrunāto atlīdzību par nesaņemto atvaiinājumu, 
apgabaltiesa varēja nākt pic slēdziena, ka pēc satura minētā 
kvīts ir atzīstama par ģeneralkvlti, un ka tādēļ prasītājai nav 
tiesību prasīt virsstundu atlīdzību par laiku līdz 1937. g. 22. 
oktobrim. Šo apgabaltiesas slēdzienu neatspēko prasītājas 
norādījums uz to, ka pēc minētās kvīts izdošanas darbu viņa 
vel turpinājusi. Šai ziņā Senats ir jau paskaidrojis, ka ir iespē-
jama galīga norēķināšanās par zināniu nostrādātu darba pe-
riodu arī darbam vēl turpinoties (sal. Sen. CKD spr. 35/1651 
u. c). 

(1939. g. 26. maija spr. Nr. 429 Dzērve pr. L pr. Goldc.) 

3539. 

1864. g. CL 3539. panta piemērošanas priekšnoteikums 
katrā ziņā ir tas, lai parāda akts būtu izdots kreditoram un 
lai no pēdējā, resp. viņa vārdcā tas būtu atdots parādniekam. 

(1939. 23. marta spr. Nr. 209 Mozesona pr. 1. pr. a. s. „Merkur".) 

3543. 

Tiesu palata, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstāk-
liem iin̂  pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma motiviem, ir 
konstatējusi, ka iesūdzībā prasītājs ir lūdzis piedzīt pēc ru-nā 
esošās obligacijas visu kapitalparādu uzreiz aiz tā iemesla 
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ka atbildētājs ir termiņmaksu nokavējumā, sākot ar 1937. ga-
da vasaru. Pārbaudot termiņmaksas Sai laikā pēc lesmegtam 
kvītēm, Tiesu palata ir konstatējusi, ka 1937. gadā no 1. juhia 
līdz 16. oktobrim atbildētājs ir samaksājis visas termii.imak-
sas, un ka tādēļ prasītāja apgalvojums par termiņmaksu no-
kavējumu, sākot ar 1937. gada vasaru, ir nepareizs. Prasi-
tājs ir gati norādījis, ka 1937. gada vasaras* temuņmaksas 
viņš uz 1864. g. CL 3543. panta pamata ir ieskaitijis vecaka 
parāda dzēšanai, kas cēlies no 1936. gada februāra, marta un 
jūlija termiņmaksu ncsamaksas. Tiesu palata sai sakanba to-
mēr ir atzinusi, ka 1936. g. termiņmaksu nesamaksa laikā at-
biidētājam ir atvainojama pēč 1864. g. CL 3311. panta, jo ties. 
tai laikā kreditore Elizabete K. ir bijusi mirusi un viņas man-
tojurna masai aizgādnība nav bijusi nodibināta, kādēļ atbildeta-
jam nav bijis iespējams attiecīgai personai saistību nokartot. 
Prasītājs šo tiesas atzinumu gan apstrīd, norādot, ka atbilde-
tājs dažas terrainraaksas līdz mantmieku apstiprināšanai esot 
kārtojis tieši prasītājam. Šāds prasītāja norādījums tomer 
neatspēko minētā tiesas atzinuma pareizību, jo ja an atbilde-
tājs dažus maksājumus uz savti risku ir izdarījis tiesi prasita-
jam, tad tas nebija viņa pienākums, jo prasītajs pat neapgal-
vo, ka atbildētāis būtu zinājis, ka viņš ir vienīgais mirusas 
kreditores universalsukcesors. Prasītājs nav apstndejis tie-
sas konstatējumu, ka mir. Elizabetes K. mantojuma masai 
aizgādmba nav bijusi nodibināta. Tādos apstākļos nebija ne-
vienas likumīgā kārtā leģitimētas personas, kas varetu miru-
šās kreditores mantojuma masu pārstāvet un tas vieta pie-
ņemt kārtējās termiņmaksas. Ja nebija personas, kas vareja 
prasīt samaksu, tad līdz ar to nebija arī tādas personas, ku-
rai atbildētājs būtu varējis maksājumus izdant. ladeļ jun-
disko seku ziņā šai gadījumā Tiesu palata varēja atsaukties 
uz Sen. CKD 28/295 spriedumu, kurā Senats ir paskaidrojis, 
ka mantojuma masa bez likuraīgā priekšstāvja-aizgādua ne-
var rīkoties. Šis Senata atzinums ir gan dots sakarā ar debi-
tora mantojutna masas juridisko stāvokli, bet tiesiskās rīci-
bas ziņā nav nekādas izšķirības ar kreditora un debitora 
mantojuma masām. Kā vieria, tā arl otra mantojuma masa 
bez ieceltā aizgādņa ir rīcības nespējlga. Tādā karta kon-
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kretā gadījumā, kad kreditora mantojuma masai nebija iecelta 
aizgadņa, debitoram nebija tiesiski rīcības spējiga kontra-
henta, kas varetu pieprasit un saijemt saistības izpildljumu. 
Lidz ar to Tiesu palata savā slēdzienā pareizi norāda, ka 
1936. gada nenomaksātie termiņmaksājumi nav nelikumīgi 
nokaveti. No lietas redzams, ka prasītājs par Elizabetes K. 
mantmieku apstiprināts 1936. gada 23. septembrī. Savā 1938. 
gada 29, marta paskaidrojumā prasītājs norāda, ka pēc viņa 
apstiprināšanas mantošanas tiesībās vii.iš uzaicmājis atbildē-
taju maksāt visas p i e n ā с ī g ā s t e r m i ņ m a k s a s sa-
skaņā ar obligacijas noteikumiem un ka šo uzaicinājumu at-
bildetājs arī i z p i l d ī j i s līdz 1937. g a d a v a s a r a i , kad 
viņs sacis nekārtīgi maksāt. Tā kā minēta laikā, t. i no 1936 
gada septembra mēneša līdz 1937. gada vasarai atbildētājs ir 
maksājis 100 latus mēnesī, un tā kā pēc paša prasītāja pa-
skaidrojumiem. viņš šai laikā izdarījis visus p i e n ā c ī g o s 
maksajumus, tad secināms, ka šai aprādītā laikā prasītāis" sa-
vas īeskaita tiesības riav domājis realizēt, un ka tādēļ prasī-
tajs, maksājot ik mēnesi 100 latus, šinī laikā nekādu nokavē-
jumu nav pielaidis, jo prasītājs vairāk nav prasījis. Pats 
prasītājs minētā paskaidrojumā norāda, ka atbildētājs parne-
kārtīgu makscātāju kļuvis tikai 1937. gada vasarā, bet Tiesu 
palata ir jau konstatējusi, ka atbildētājs arī šai laikā visus 
maksajumus kārtīgi izdarījts. levērojot šādu prasītāja iztu-
resanos, kad viņs līdz 1937. gadā vasarai visus maksājumus 
bija atzmis par kārtīgi izpildītiem un ieskaita tiesības 1936. 
gada parāda dzēšanai nebija vēlējies izlietot, viņam par savii' 
nodomu izdarīt ieskaitu ar 1937. gada vasaras maksājumiem 
bija japaziņo atbildētājam, bet no lietas nav redzams, ka viņš 
to butu darījis; to ncpierāda arī prasītāja vēstule. Par ie-
skaitu prasītājs ir sācis runāt pirmo reizi tikai apelacijas sū-
dziba sakarā ar to, ka Apgabaltiesa prasītājam pierakstījusi 
nodomu izdarīt ieskaitu. Šādos apstākļos Tiesu palata va-
reja atzit, ka prasītājs nevar atsaukties uz ieskaita tiesībām 
un ka sakarā ar to atbildētājs nav arī pielaidis nokavējumu. 

(1939. g. 24 niarta/28. apriļa spr. Nr. 313 Kalniņa pr. 1. pr. Briģi.) 
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CL 1864. g. 3636. p. Atbildētājs lietas gaitā gan arī vēl at-
saucas uz CPL 3619. р., bet arf šis izņērnuma pants konkretā 
gadijuma nevar tikt piernērots jau tāpēc vien, ka šai lietā nav 
celta prasiba par kādas lietas izdošanu, kādu tieši paredz mi-
netais pants. Tāpat šinī Iietā nevar būt runa par robežstrīdu 
(actio finiurn regundorum), jo minētā veida prasības ir vēr-
stas uz divu zemes gabalu robežu noteikšanu, kas ar laiku 
kļuvusas n e n о t e i к t a s (sk. tezi 2. Konradi un Valtera CL 
1864. g. izd. zem 827. р., resp. tur pievesto Kr. Senata sprie-
dumu), turpretim prasltāja konkretā gadījumā nemaz neap-
galvo, ka „K." im „R." māju robežas būtu dabā izzudušas, vai 
citadi kļuvušas nenoteiktas. Taisni otrādi, tā atrod „K " mā-
m robežas par noteiktām, tik apgalvo, ka „K." mājas nepa-
reizi letilpinatas pēc zemes grāmatās koroborētā atbildētāja 
„K. majas plāna šīs mājas robežās, kādēļ lūdz nevis nodibi-
nat uri nospraust minēto māju robežu, bet gan atzīt par ne-
pareizu notikušo „R." mājas koroboraciju, eksgrosējot по 
tur noraditās „R." mājas zemes platības attiecīgus noteiktus 
zetnes gabalus. Tādā kārtā tagadējā lietas stāvoklī Tiesu 
palatas slēdziens par to, ka šī prasība n a v noiigusi, arī gala 
sledziena ziņā nevar tikt atzīts par pareizu, vēl jo vairāk 
kur CL 1864. g. 3618.-3640. p. noteikumi par noilgumu attie-
cas netikvien uz obligatoriskām, bet arī uz visām pārējām 
prasībām (Sen. CKD 267219) un saskaņā ar minēto CL 3618. 
un 3620. p. visas prasības, kas t i e š i n a v i z n e m t a s no 
noilguma iespaida, noilgst 10 gadu laikā (sal. tezi „d" CL 
1864. g. Bukovska izdevumā zem 3636. р.). 

(1939. 24. nov. spr. N*. 1051 Eagers pr. J. p i . Ciruli.j 

4184. 

Prasītājs Jānis K. 1937. g. 2. novembrī miertiesnesim ie-
sniegtā prasībā paskaidrojis, ka 1937. g. 3. martā starp viuu 
un atbildetāju Karli 0. ticis noslēgts darba līgums uz trim ga-
diem, sakarā ar kuru tas iestājies par dārznieku atbildētāja 
saimmecibā ar ikmeneša atalgojumu Ls 120,— naudā un 
Ls 50,60 dažādos produktos. Atbildētājs tam esot palicis pa-

    //

1938.g.
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rādā atalgojumu par laiku no 1937. g. 1. oktobra Hdz 1. no-
vembrim, kāpēc prasltājs lūdzis piedzīt mineto meneša atal-4 

gojumu. Vēlākā lietas gaitā prasītājs paskaidrojis, ka atbil-
dētājs gan viņam esot līgumu 1937. g. 12. septembrī uzteicis, 
bet viņš šo līguma uzteikšarm neesot pieņēmis, jo tai neesot 
bijis likumīga pamata. Viņš atbildētāja dārzniecība ^strādajis 
līdz 1937. g. 10. novembrim, kad tam darbs no atbildetaja no-
liegts. Uz trim gadiem noslēgtais līgums esot spēkā, un viņš 
pastāvot uz līguma pildīšanu. Savukārt, atbildētājs prasību 
nav atzinis un paskaidrojis, ka darbs prasītajam uzteikts 
1937. g. 29. augustā un darboties dārzniecībā tam noliegts 
1937. g. 12. septembrī, līdz kādam laikam tam arī izmaksats 
prasības lūgumā norādītais atalgojums. Atbildētāja j)ilnvar-
nieks vēl paskaidrojis, ka gadījumā, ja arī prasītājs butu neli-
kumīgi no darba atlaists, tas nevarot prasīt līguma pildīšanu, 
bet tikai zaudējumus par Tielikumlgu līguma uzteikšanu. Mier-
tiesnesis, apmierinot Jāņa K. prasību, kvalificējis šo prasību ka 
prasību par partu starpā noslēgtā personīgā darba līguma 
izpildīšanu, un atradis, ka prasītājs šādu prasību ir tiesīgs celt, 
pamatojoties uz 1864. g. CL 3209. un 3210. р., ar kādu īnier-
tiesneša viedokli solidarizējusies arī apgabaltiesa, atsaucoties 
šai ziņā uz miertiesneša motiviem. Savā kasacijas sudzība 
atbildētāja pilnvarnieks gan pareizi norādījis, ka arī gadījuma, 
ja prasītājs tiešām būtu atlaists no darba bez likumīga pamata, 
viņš tomēr nevar prasīt specifiskā darba līguma izpildīšanu 
no' atbildētāja - darba devēja. Jau Krievijas senats sava CKD 
spr. 05/85 ir paskaidrojis, ka, ņemot vērā specialos 1864. g. 
CL 4184. p. noteikumus par personiskā darba Hguma vienpu-
sīgas un nedibinātas uzteikšanas sekām, pamatojoties uz 1864. 
g. CL 3211. p. (resp. tā piezīmi), personiskā darba līguma ga-
dījurnos nav piemērojami 1864. g. CL 3209., 3210. un 3212. p. 
noteikumi, saskaņā ar kuriem no kontrahentiern ir tiesība pra-
sīt līguma pildīšanu. Šādu līgurnu gadījumos, pretēji apgabal-
tiesas domām, darba devēju nevar piespiest pret viņa gribu 
turpināt līgumu (Erdmaris, IV, 384., Cvingmans, VII, Nr. 1388). 
Tādā kārtā solidarizējoties augstāk aprādltā jautajuma ar 
miertiesneša motiviem, apgabaltiesa ir gan, savukārt, pielai-
dusi motivu nepareizību, tomēr šī nepareizība pati par sevi 
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nevar novest pie viņas sprieduma atcelšanas. Ja arī prasī-
tājs nevar prasīt no atbildētāja līguma izpildīšarm kā tādu, tas 
tomēr nenozīmē, ka viņa šai lietā celtā prasība būtu atrai-
dāma. Saskaņā ar 1864. g. CL 4184. р., ja darba pildīšana tiek 
pārtraukta aiz darba devēja vainas, tad par to laiku, kurā ' 
darbinieks nav nodarbināts, darba devējam ir jādod darbinie-
kam pēc līguma pienācīgā maksa. Uz šādu maksu darbinieks, 
kas atlaists bez likumīga pamata, ir tiesīgs līdz līgumā pare-
dzētā līguma termiņa izbeigšanās (Cvingmans, V, 838). Bet 
tā kā saskaņā ar 1864. g. CL 4184. p. darba devējam ir tiesība 
prasīt atskaitīt tos darbinieka ienākumus, kurus tas ar savu 
darba spēku ir guvis citā darbā, un tā kā, 110 otras puses, ne-
var.likt darbiniekam gaidīt uz viņam pēc līguma pienākošos ļ 
atlīdžību līdz lauztā no darba devēja līguma termiņa izbeig-
šanās, tad darbiniekam atzīstamas tiesības prasīt nevis uz 
priekšu visu tam pienākošos līdz līguma laika izbeigšanās at-
līdzību (ar ко būtu iiemta darba devējam iespēja prasīt aug-
stāk norādītās darbinieka pelņas atskaitīšanu), bet gan tos. 
termiņmaksājumus, кщи samaksas pienākums darba devējam j 
jau iestājies (sal. tezi „ž" pie 4184. p. 1864. g. CL Bukovska 
izdevumā), Konkretā lietā prasītājs prasījis tikai savu mēneš-
algu par notecējušo mēnesi, resp. tādu maksājumu, kura ter-
miņš jau iestājies. Tāpēc viņa prasība ir kvalificējama uņa 
atzīstama nevis par līguma izpildīsanas prasību 1864. g. CL 
3213. p. nozīmē, bet gan tieši par 1864. g. CL 4184. p. pare-
dzēto darbiniekam pienākošās atlīdzības (rnaksājuma) prasību, 
kāda veida prasību pēc paša kasacijas sūdzības iesniedzēja 
ieskata, (kas to apzīmējis par zaudējumu atlīdzības prasību) 
prasītājs varētu celt, ja atbildētājs bez likumīga pamata to 
būtu atlaidis. Kasacijas sūdzības iesniedzējs norādījis, ka paša 
prasītāja pienākums ir bijis meklēt citu darbu un ka pats 
prasītājs arī esot atzinis, ka viņš strādājis citiir, bet apgabal-
tiesa esot atteikusies pārbaudīt un ievērot viņa ierunas par to. 
Šāds pārmetums apgabaltiesai ir nedibmāts. Pretēji kasa-
cijas sūdzlbas iesniedzēja apgalvojumam, apgabaltiesa ir gan 
viņa iebildumu par prasītāja pienākumu meklēt citu nodarbo-
šanos apsvērusi, bet atzinusi to par nedibinātu, jo atbildētājs 
riav p.ierādījis, ka prasītājs būtu no kāda tam piedāvāta darba 
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atteicies. Pie tam apgabaltiesa rīkojusies-pilnlgi pareizi, 30 
1864. g. CL 4184. p. nedod darba devējam tiesības atvairīt 
patvaļīgi atlaistā darbinieka atlīdzības prasību ar darba de-

( vēja atsaukšanos uz to, ka darbinieks nav sameklejis sev citu 
darbu. Kas zīmējas uz kasacijas sūdzībā norādīto it ka pra-
sītāja atzīšanos, ka viņs citur strādājis, tad prasītājs nemaz 
nav atzinies, ka būtu laika sprīdī, par kuru prasa atlīdzību 
šai lietā, kur citur strādājis, un pats atbildētājs^ nav ari pre-
tējo apgalvojis, bet gan tikai atsaucies, ka prasītāja pienakums 
ir bijis sameklēt citu darbu. Paša atbildētāja pienākums bija 
norādīt, kur tad īsti prasītājs ir aprādītā laika sprīdī strādajis, 
un sakarā ar to uzdot un pierādīt pēc 1864. g. CL 4184. p. at-
skaitāmo prasītāja pelņu, ja tiešām tāda būtu guta. 

(1938. g. 15. dee. spr. Nr. 1252 Kalniņa pr. 1. pr. Ozolu.) 

4226. 
Ticsu palata, iztulkojot partu noslēgto līgumu, ir nākusi 

pie slēdziena, ka šis līgums ir kvalificējams kā darba uzņe-
mtima līgums, im nevis kā pārvadājuma Hgums. Pie šada 
slēdziena Tiesu palata varēja nākt, konstatējot, ka atbildetajs 
bija apņēmies nogādāt plostu nonmātā vieta, resp. izpildīt zi-
nāmu darbu, un ka prāvnieku starpā nebija nonmāts, kādai 
personai plosti Rīgā nododami, resp. nebija norunats adre-
sāts, bet pārvadājuma līguma esencialā sastavdaļa ir noteik-
tas personas, adresata, uzrādīšana, kurai parvestas lietas no-
dodamas (sal. 1864. g. CL 4254. р.), bet šai līguma sastāv-
daļai iztrūkstot, līgums ir kvalificejams ka darba uzņemuma 
līgums (sal. 1864. g. CL 4226. р.). 

(1938. g. 27. oktobļ-a spr. Nr. 863 Vemera pr. 1. pr. Siliņu.) 

4391. 

lesūdzības rakstā prasītājas, mir. Jūliusa Š. mantojuma 
masas aizgādņa pilnvarnieks paskaidrojis, Ц : 1930. g. 21. sep-
fcembrī mirušais Jūlius Š. vēl pirms savas nāves izdevis piln-
vam savai sievai, atbildētājai Dorei Š. Pēdējā neesot node-
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vusi norēķinu par savu darblbu uz vlra pilnvaras pamata, Щ 
gan no piehkta Latvijas bankas izraksta esot redzams к 
viņa uz pilnvaras pamata saņēmusi naudu. Prasītāja tādēļ lū-
gusi uzhkt atbildētājai par pienākumu tiesas noteiktā laik' 
nodot prasītajai norēķinu. 

Atbildētāja, ņeatzīstoi prasību, paskaidrojusi, ka viņa по
текши jau nodevusi Limbažu pilsētas bārintiesai. Ja pret-
puse to neatzīstot par pietiekošu, tad viņai esot jācej kondem 
nacijas prasība, bet viņa nevarot prasīt jaunu norēķinu 

Tiesu р а Ы а , atceļot apgabaltiesas spriedumu, prasību ap-
miermajusi. Tiesn palata atzinusi, a) ka atbildētāja rīkojib 
sies uz m,r Jūlmsa S. pilnvaras pamata un vinai tādēļ par 
savu darbibu Jādod norēķins savara pilnvaras devējam sa-
skaņa ar 1864. g. CL 4391 44чЧ n ы и „- č - . 
ī̂hn nmcTf -. • p" b^ k a p e c s - n a v e s tie-

s ba p a l t norekmus Pārgājusi uz vina mantojuma masn, 
О ka Limbazu pdsetas bāriņtiesa по atbildētājas pieprasīius 
d e b i w / b V / S ^ n ° JŪ l JUSa S ' ^varnieces'un V r b S 
Ыш" rt?ei g a ™ l g i k ā n G s ^ u nepilngadīgo bērnu aiz 
ItZ C i t a d l t a S a r ī n e v a r o t b ū t ' J° bārintiesa norē-
kmus varot pieprasīt vienīgi по aizbildņiem un aizgādņiem, 
bet ne по tresam personām, kas ir kādas mdrušas personas 
Pdnvarnieki ад varbūtēji debitori, jo tādas trešās personas 
neesot padotas bāriņtiesu uzraudzībai, e) ka atbildētāja, kā 
mir juhusa S. p 11 n v a r n i e с e, arī nekādu norēķinu ne-
esot lesniegusi, f) ka gadījumā, ja viņa to būtu darījusi tas 
nesaistot prasītāju, jo norēkms par darbību kā pilnvarn'iecei 
nekada ziņā neesot bijis iesniedzams bārintiesai, bet gan pa-
sam pilnvaras devējam vai tā mantojuma masai, un g) ka ar 
о atkntot visi atbildētājas iebildumi, ka nevarot norēkinu 

Kas jau reiz lesniegts, по viņas pieprasīt otru reizi. 
Atbildētājas kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Šajā 

sudziba atbildetāja norāda, ka bāriņtiesas 1938. g 31 marta 
sedes protokolā esot teikts, „ka Dora Š. saņēmusi Ls 14 778 70 
uz pilnvaras pamata ад par savas p - i l n v a r n i e c e s dar-
bibu nav norēķinu nevienam devusi". Tādā kārtā, pretēji 
liesu palatas domām, bārintiesa atbildētāju uzskatījusi kā 
Pilnvaniieci tin nevis kā savu nepilngadīgo bērnu aizbildni. 
bim atbildetajas aizrādījumam tomēr nav nozīmes, jo tas ne-
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satricina Tiesu palatas izšķirošo un pilnlgi pareizo uzskatu, 
ka bārintiesa nebija kompetenta pieprasīt norēķinu по atbil-
dētājas, kā mir. Š. pilnvarnieces, im ka šāda norēķina iesnieg-
šana bāriņtiesai — ja tā arī būtu notikusi — nesaistot prasī-
tāju, jo norēķins bija iesniedzams viņai, bet ne bāriņtiesai. 
Ša uzskata pareizība izriet по 1864. g. CL 4391. un 4458. р., 
kuros tieši noteikts, ka pilnvarniekam norēķins iesniedzams 
taisni savarn p i 1 n va г о t ā j am, resp. pārstāvamam. Tā 
tad prasītājai, pretēji atbildētājas domām, ir tiesība pieprasīt 
по viņas noreķinu, ja arī viņa to būtu jau iesniegusi bāriņtie-
sai uz mantojuma masas aizgādņa ierosinājumu. 

Nav nozlmes arī atbildētājas paskaidrojumam, ко nore-
ķinam neesot jābūt ieturētam stingrā f о r m ā, jo šinī gadl-
jumā nav runas par norēķina formu, bet gan par to, vai norē-
kina iesniegšana bārintiesai atsvabinājusi atbildētāju по pie-
nākuma dot norēķinu pašai prasītājai. Pretēji kasacijas sū-
dzības iesniedzējas aizrādījumam, Tiesu palata gan piegrie-
zusi vērību jautājumam, vai atbildētājai norēķins bija jadod 
kā aizbildnei, vai kā pilnvarniecei, pie kam Tiesu palata at-
zinusi, ka atbildētājai bija jānorēķinās taisni kā pilnvarniecei. 

(1939. g« 26. maija spr. Nr. 415 Šolomoviča mant. masas pr. 1. pr. 
Šolomovičs.) 

4461. 
Ticsn palata nāknsi pie nepareiza slēdziena, ka atbildē-

tāju pasargātu по jebkādām prasītāju pretenzijām t i k a i 
tad, ja norēķins būtu pienemts ufl pienācīgi 1864. g. CL 4461. 
pantā aprādītā kārtībā kvitēts. Ja arī minētā pantā ir pare-
dzēts attiecīgs kvitējums par norēķina pieņemšanu, tad šāds 
norēķina pieņemšanas veids ir gan viens по drošākiem pierā-
dljumiem, bet ar to tomēr nav teikts, ka norēķina pienemšanu 
iievaretn pierādīt arī ar liecinieku liecībām. 

(1939. g. 26, maija spr. Nr. 450 Seskovs iin с pr. 1. pr. Cīruli.) 
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6. 

Valkas apriņķa IV iecirkņa miertiesa ar savu 1938. g. 21« 
septembra lemumu atstājusi bez ievērības Marijas un Hugo S. 
sudzību par Alsviķu pagasttiesas 1938. g. 1. jūnija lēmumu 

: vJaņa M. un Pētera M. raantojurna apsardzlbas lietā. Kasaci-
jas sudzībā sūdzētāji, starp citu, paskaidro, ka viņi uz mmēto-
miertiesas sedi neesot bijusi aicināti, kādēļ lūdz miertiesas 
lemumu^ atcelt. Kasacijas sūdzlba pelna ievērību. Uz mier-.. 
tiesas sēdi, kurā tika caurlūkota Marijas un Hugo St. sūdzība, 
aicinājums sūdzētājiem bija jāsūta, jo miertiesas lēmums bija' 
versts pret sudzētājiem, kuru tiesības ar to tiek aizskartas. 
Arl uz miertiesām attiecināms vispārējais princips, kas iz-
teikts CPL 6. paritā, pēc kura tiesu iestādes var izspriest lie-
tas не citadi, kā pēc pretējās puses paskaidrojumu noklausī-

■ '.: šanas vai pēc paskaidrojumu iesniegšanai noteiktā Iaika iio-
tecēšanas. Tā kā šai gadījumā sūdzētāji atradušies pretējās-
ptises stāvoklī minētā likuma nozīmē, tad viņiem bija jāsūta 
aicinājums uz ticsas sēdi. 

(Sen. CKD kopsēdes 1959. g\ 26. apr. spr. Kr. 23 Mūriņa 1.) 

102. 

Miertiesnesim iesniegtā iesūdzībā prasītājs lūdzis atsva-
bināt viņu no piedziņas pēc vekseļa, kuru izdevis prasītājs 
1933. g. 23. janvārī atbildētājam par Ls 1000,— ar samaksas 

. termiņu 1935. g. 30. oktobn, uz kura atrodas miertiesneša iz-
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pildu uzraksts. Prasītājs paskaidrojis, ka 1933, g. sakumā at-
bildētājs viņu pierunājis parakstīt 6 vekselus (to starpā stri-
dū esošo), lai atbildētājs varētu aizņemties savām vajadzi-
bām naudu, pie kam atbildētājs apuēmies vekselus pats vēlāk 
izpirkt un atdot prasītājam. Atbildētājs tomēr esot rīkojies 
pretēji savstarpējai norunai, iesniedzot vairākus vekselus 
(to starpā strldū esošo) piespiedu izpildīšanas kārtībā. 

Apgabaltiesa, atcelot miertiesneša spriedumu, prasību 
apmierinājusi. Atbildctāja kasacijas sūdzība pelna ievērību. 
Apgabaltiesa aiz spriedumā minetiem iemesliem atradusi at-
bildētāja uzdoto vekseļu parāda izcelšanās versiju par nepie-. 
rādītu un ncticamu, Ше\, pēc apgabaltiesas atzinuma, at-
liekot lietā vienīgi prasītāja paskaidrojumi, proti, ka vekseļi ir 
beznaudīgi un doti atbildētājam aizņēmuma sagādāšanai, ar 
pieriākumu tos pēc izpirkšanas atdot prasītājam, kripēc ver-
šot piedziņu pēc strīdus vekseļa pret prasltāju, atbildētajs 
esot rīkojies launticlgi. No šāda apgabaltiesas motivejuma 
redzams, ka viņa prasību apmierinājusi vienīgl tadēl ka viņa 
atzinusi par nepierādītiem un neticamiem atbildetāja pret 
prasību celtos iebildumus (attiecībā uz parāda izcelšanos). 
Apgabaltiesa ar to pārkāpusi CPL 102. р., kas, vispirms, pra-
sītājani uzlick par pienākumu pieradīt savu praslbļ. Ar ко 
prasltājs šādu savu procesualo pienākumu būtu izpildljīs, to-
mēr no apgabalticsas sprieduma nav redzams, jo viņa neat-
saucas uz prasītāja iesniegtiem picrādījumiem, kas apstipri-
nātu viņa apgalvojumu, ka vekseļi ir beznaudīgi un doti at-
bildētājam aizņcmuma saņemšanai, ar pienākumu tos pec \z-
pirkšanas atdot prasītājara bez atlīdzības. Apgabaltiesa šai 
ziņā nav ņēmusi verā pārējos atbildētāja paskaidrojumus, ka 
šinī gadījumā ir runa par vekseli, abstraktu parada dokumen-
tu, kas pats par sevi jau prezuinč parāda esarnību vai vis-
maz saistību izpildīt aktā deklarēto, kādeļ atbildētājam bija 
tikai jāpierāda, ka viņš ir likumīgs veksela turētājs, bet pra-
sītājam bija jāapgāž vckseļa saturs. 

(1939. g. 16. jūn. spr. Nr. 550 Ķieģeļa pr. 1. pr. Bērziņu.) 
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258. 

1) Civilprocesa noteikumi neparedz apelatora tieslbu 
sniegt tiesai tādus papildu paskaidrojumus, ar kupem varētu 
novērst CPL 258. р. 3. punktā paredzctās sekas. 

(1939. g. 515. jūn. spr. Nr. 547 Ripas pr. 1. pr. Baltiņu.) 

2) Par miertiesneša 1938. g. 20./23. maija spriedumu šai 
lietā atbildētājas pilnvarnieks 1938. g. 30. jūnijā iesniedzis 
apelacijas sūdzību, norādot, ka sprieduma atcelšanas, moti-
vus iesniegšot vēlāk papildām pēc sprieduma noraksta sa-
ņemšanas. Savukārt apgabaltiesai iesniegtā lūgumā prasītāju 
pilnvarnieks lūdzis saskaņā ar CPL 268. p. 3. pkt. minēto 
apelacijas sūdzību atstāt bez caurlūkošanas tāpēc, ka tanī nav 
norādīti iemesli, kuru dēļ sūdzības iesniedzējs spriedumu 
ieskata par nepareizu. Apgabaltiesa šo prasītāju pilnvarnie-
ka lūgumu atstājusi bez ievērības, aiz tā iemesla, ka atbildē-
tajas pilnvarnieka apelacijas sūdzība iesniegta 1938. g. 30. 
jūnijā, bet motivēts sprieduma noraksts tai izsūtīts tikai vēl 
tā paša gada 1. jūlijā, kādēļ atbildētāja nemaz neesot varēju-
si iesniegtā apelacijas sūdzībā norādīt iemeslus, kuru dēļ viņa 
'pirmās instances spriedumu ieskata par nepareizu. Prasītāju 
kasacijas sūdzlba pelna ievērlbu. Tanī prasītāji pamatoti 
pārmet apgabalticsai CPL 258. p. 3. pkt. pārkāpiimu. Proti, 
saskaņā ar minētā panta 3. punkta izpratni tādas apelacijas 
sūdzības, kurās nav norādīti tie iemesli, aiz kuriem sūdzības 
iesniedzējs miertiesneša spriedumu ieskata par nepareizu, 
miertiesnesim jau pašani no sevis bez attiecīga lūguma par to 
ir jāizsniedz apelatoram atpakaļ. Savukārt, tanīs gadījumos, 
ja miertiesnesis ir toinēr apelacijas sūdzību virzījis, neievēro-
jot CPL 258. p. striktos noteikumus (t. i. neskatoties uz viena 
no šajā pantā paredzēto apelacijas sūdzības atpakaļizsniegša-
nas iemeslu pastāvēšanu), otrai instancei šāda apelacijas sū-
dzība ir jāatstāj bez caurskatīšanas. Tas apstāklis, ka kon-
kretā gadījumā, pretēji CPL 197. p. noteikumiem, miertiesp.e 
ša sprieduma taisīšanas dienā jau pasūtītais no atbildētājas 
sprieduma noraksts ir iesūtīts tai tikai vēl 1938. g. 1. jūlijā, 
t. i. pēdējā apelacijas termiņa dienā (CPL 253. p. 2. daļa un 
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945 p piezīme), deva atbildētājai vienīgi tiesibas ffigt apela-
ciias termiņa atjaunošanu uz CPL 2652. p. pamata, bet ne 
iesniegt apelacijas sūdzību bez jebkādu sprieduma atcelsa-
nas niotivu norādīšanas, pretēji CPL 258. р. 3. pkt. по eiku-
miem. Ja atbildētāja augstāk minētās likuma paredzetas 
parta tiesības būtu izlietojusi, tad viņai saskaņa ar OIL 
2654. p. arī būtu piešķirts по jaima 2 nedēļas ilgs termiņs ape-
lacijas sūdzības iesniegšanai, kādā tā pietiekoši varetu īepa-
zīties ar miertiesneša sprieduma motiviem un saceret savu 
apelacijas sūdzību, norādot tanī iemeslus, kuru dēi ta mier-
tiesneša spriedumu ieskata par nepareizu. Tada karta atbil-
dētājai bija pilnīga iespēja likumā paredzētā ceļa lesmegt sa-
tura ziņā tādu apelacijas sūdzību, kā to prasa CPL 258. p. 
3 pkts Turpretim, ar savlaicīga sprieduma noraksta nesa-
ņemšanu ne atbildētāja, nedz apgabaltiesa nevarēja attaisnot 
apelacijas iesniegšanu, neievērojot minētā panta 3. punkta 
striktos noteikunras, по kuriem Civilprocesa likums nekadus 
izņēmumus neparedz. 

(1939. g. 16. jfm. spr. Nr. 638 Roņu pr. L pr. Moris.) 

2652. 

1) Lūkoiot cauri prasītāju lūgumu par kasacijas termiņa 
atjaunošanu šai lietā, apgabaltiesa konstatējusi, ķa vinas 
miertiesneša spriedumu apstiprinošais spriedums taisits Ш 
o- 7 novembrī, bet prasītāji sprieduma norakstu luguši tikai 
1938 g 14 novembrī. levērojot to, apgabaltiesa, kaucu an 
tās spdeduras kasacijas termiņā nav bijis izgatavots, prasi-
tāju lūgumu par kasacijas termiņa atjaunošanu atstajusi bez 
ievērības, atrodot, l) ka по CPL 2652. p. izriet, ka kasacijas 
tiesība par apgabaltiesas spriednmu, ar kuyu mierticsnesa 
spriedums apstiprināts, ir atjaunojama tikai taja gadijuma, 
ia prāvnieks 3 dienu laikā по rezolucijas pasludinasanas die-
nas lūdzis sprieduma norakstu, bet tāds nav bijis izgatavots 
divu nedēļu laikā по minētās dienas, 2) ka likums nepare-
dzot, ka kasacijas tiesības butu atjaunojamas ari tad, за sprie-
duma noraksts pasūtīts pēc triju dienu notecēšanas по rezolu-
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cijas pasludināšanas dienas, 3) ka pievestlem noteikumiem, 
resp. CPL 265я. p. esot specials raksturs un tie nevarot tikt 
plašaki, пека tas izteikts, iztulkoti, un 4) ka arī uz CPL 
2651. p.̂  pamata prasītājiem kasacijas tieslbas neesot atjauno-
jamas, jVprasītaji kasacijas terminu neesot nokavējuši sevišķu 
neparedzētu un по viņu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ. Pra-
sītaju pilnvarnieka kasacijas sūdzība pelna ievērību. Kā tas 
pareizi šīs kasacijas pirmā punktā ir norādīts, CPL 265\ р., 
uz kuļ-u šai gadījumā atsaucas apgabaltiesa, nebūt nenosaka', 
ka kasacijas tiesības par CPL 288. p. 1. dalā paredzētiem ap-
gabaltiesas spriedumiem būtu vispār atjaunojamas vienīgi 
tanl gadījuraā, ja sprieduma noraksts pasūtīts triju dienu lai-
kā no rezolucijas pasludināšanas dienas. Šeit jāņem, pirm-
kart, vērā CPL 2651. p. pamatnoteikums, ka kasacijas tiesība 
atjaunojama, ja vien kasacijas sūdzība ir nokavēta sevišķu 
neparedzētu un no prāvnieku gribas neatkarīgu apstākļu dēļ. 
Kādi īsti apstākli varētu tikt ieskatīti par CPL 265\ p. pare-
dzetiem, to likums tuvāki nav noteicis. Bet nav nekāda ra-
cionala pamata arī sprieduma savlaicīgā neizgatavošanā, kas 
tiešām bijusi par šķērsli kasacijas sūdzības iesniegšanai ter-
miņa, nesaskatīt tādu apstākli, ко prāvnieks nav varējis 
iepriekš paredzēt un kas ir neatkarīgs no viņa gribas, resp. 
apstākli, kas paredzēts CPL 265\ pantā. Pretējo vēl nelie-
cina pats par sevi arī CPL 2652. p. saturs. Ja tomēr likums 
šai pedeja pantā vēl atsevišķi runā par sprieduma neizgatavo-
šanu attiecīgā termiņā, tad tas tāpēc, ka §ī apstākja dēļ li-
kums minētā pantā paredzējis kasacijas tiesības atjaimošanu 
pat neatkarīgi no tā, vai sprieduma savlaicīga neizgatavošana 
ir^tiešam^bijusi par šķērsli kasacijas iesniegšanai laikā vai ne. 
Šada zināmā mērā automatiska kasacijas tiesības atjaunosana 
ir izskaidrojama ar to, ka likums ir gribējis novērsf parta 
stavokla pasliktināšanos, kas tam rodas bez jebkādas vina 
vainas ar sprieduma savlaicīgu neizgatavošanu izsaukhi pār-
sudzības laika samazināšanos, kauču šī samazināšanās nebū-
tu tik liela, lai to varētu atzlt par pilnīgu šķērsli kasacijas -sū-
dzības iesniegšanai termiņā. Tomēr pret tiem partiem, kas 
nav apmierināti ar miertiesneša spriedumu apstiprinošo ap-
gabaltiesas spriedumu, resp. lietas izspriešanu vienādāki abās 
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instancēs pēc būtības, likums ir augstāk aprādītā zioa mazak 
pretimnākošs. Proti, tiem CPL 2652. p. paredz kasacijas tiē-
sības atjaunošanu neatkarīgi no tā, vai sprieduma neizgatavo-
šana ir bijusi par šķērsli kasacijas sūdzības iesniegšanai ter-
miņā vienīgi tad, ja tie sprieduma norakstu pieprasījuši triju 
dienu laiķā no rezolucijas pasludināšanas dieims. Tādā karta 
šiem prāvniekiem sprieduma savlaicīga neizgatavošana jau 
pati par sevi dod tiesības panākt kasacijas termiņa atjaunoša-
nu vienīgi tad, ja tie sprieduma norakstu pieprasljuši mmeto 
triju dienu laikā. Taču tas, pretēji apgabaltiesas viedoklim, 
nebūt vēl nenozīmē, ka šādi prāvnieki, ja tie sprieduma no-
rakstu nav pieprasījuši minēto triju dienu laikā, bet gan vēlāk, 
vispār zaudētu tiesības uz kasacijas termiņa atjaunošanu aiz 
sprieduma savlaiclgas neizgatavošanas no tiesas. Proti, arī 
šie prāvnieki var atsaukties uz sprieduma savlaicīgu neizga-
tavošanu, bet šis viņiem pats par sevi vairs nedod tiesību uz 
kasacijas termiņa atjaunošanu, bet gan tikai tad, ja tanī (resp. 
sprieduma savlaicīgā neizgatavošanā) ir saskatāms no prāv-
nieku gribas neatkaiigs un iepriekš neparedzams šķērslis ka-
sacijas sūdzības iesniegšanai termiņā. Tāpēc CPL 2652. p. 
pirmās daļas noteiknmi nebūt neizslēdz CPL 2651. p. piemē-
rošanu tanīs gadljurnos, kad, saskaņā ar šiem noteikumiem, ne-
var būt runa par kasacijas tiesības automatisku atjaunošanu 
aiz savlaicīgas sprieduma neizgatavošanas pašas par sevi. 
Citiem vārdiem, šais gadījumos tiesai nav ņemta iespēja ap-
skatīt kasacijas tiesības atjaunošanu pēc GPL 2651. p. pazī-
mem, resp. apspriest, ciktāl sprieduma savlaicīga neizgata-
vošanā no tiesas būtu saskatāmi CPL 2651. p. paredzētie ap-
stākii (sal. Sen. CKD spr. 38/882). Apsverot kasacijas tiesības 
atjaunošanu no šī viedokļa, tiesai katrā atsevisķa gadījiimā 
jāraugās, ciktāl sprieduma noraksta novēlotā saņemšanā ir 
vainīgs pats prāvnieks ar novēlotu noraksta pasūtīšami un 
ciktāl tanī vainīga tiesa. Та, piemērara, ja sprieduma no-
raksts būtu no prāvnieka pasūtīts tik vēlu, ka pat izgatavojot 
spricdumu likumīgā laikā, prāvnieks tā norakstu saņerntujikai 
pēc kasacijas termiņa-iztecēšanas, tad, protams, tas apstaklis, 
ka spriedums nav bijisiaikā izgatavots, vēl nedotu^pravnie-
kam tiesības uz kasacijas termiņa atjaimošanu pēc CPL 2651. 
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р., jo tad šķērslis kasacijas sūdzlbas iesniegšanai pastāvētu 
neatkarīgi по tiesas nokavējuma jau paša prāvnieka rīcībā. 
Tāpēc pašam prāvniekam vienmēr jāpatur vērā, ka kasacijas 
termiņš par miertiesneša spriedumu apstiprinošiem apgabal-
tiesas spriedumiem tek no rezolucijas pasludināšanas dienas 
(CPL 288. p. 1. pkts). Kas, savukārt, zlmējas uz jautājumu, 
kādā tad īsti laikā būtu izgatavojami tie miertiesneša sprie-
durnu apstiprinošie apgabaltiesas spriedumi, kurus prāvnieki 
pieprasījuši pēc trijām dienām, skaitot no rezolucijas pasludi-
nāšanas dienas, tad, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja ie-
skatam, šo jautājumu gan neatrisina CPL 197. p. Lai gan šis 
pants ir saprotams tādējādi, ka miertiesnesim, starp citu, šajās 
7 dienās vispirms arf jāizgatavo tas spriedums, kura noraksts 
ir pieprasīts (sal. tieslietu ministra paskaidrojumus pie 1935. g. 
9. maija CPL pārgrozījumiem — 1935. g. Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesī Nr. 2, lp. 346), tomēr tieši šīs izpratnes dēļ tas nemaz 
neattiecas uz apgabaltiesas spriedumiem, jo tas runā pretim 
CPL 280. p. noteikumiem, pēc kuļiem apgabaltiesas sprie-
dumi, ar kuriem tiek atcelts vai pārgrozīts miertiesneša sprie-
dums, ir pagatavojams tikai 2 nedēļu laikā по sprieduma no-
raksta pasūtīšanas dienas. Arī tie apgabaltiesas spriedumi, ar 
kuriem miertiesneša spriedums ir apstiprināts un kuru no-
raksti ir pieprasīti 3 dienu laikā no rezolucijas pasludināšanas 
dienas, ir izgatavojami tikai 2 nedēļu laikā no tās pašas die-
nas, kā tas izriet no CPL 2652. p. 1. daļas. Tāpēc nav arī at-
zīstams, ka tie miertiesneša spriedumus apstiprinošie apgabal-
tiesas spriedumi, kuru norakstus prāvnieks nav papūlējies pa-
sūtīt 3 dienu laikā no rezolucijas pasludināšanas dienas, būtu 
izgatavojami ātrāk, proti, 7 dienu laikā, nostādot prāvnieku 
ar šādu nosebošanos it kā privileģētākā stāvoklī. Ievērojot 
sacīto, ir atzīstams, ka tāds miertiesneša spriedumu apstipri-
nošs apgabaltiesas spriedums, kura norakstu prāvnieks ir pa-
sūtījis pēc 3 dienām, skaitot no rezolucijas pasludināšanas die-
nas, ir pēc analoģijas ar pārējiem apgabaltiesas spriedumiem 
izgatavojams 2 nedēļu laikā, bet nevis CPL 197. p. paredzūto 
7 dienu laikā no viņa pasūtīšanas dienas. Tomēr, izejot no 
Šāda 2 nedēļu liela sprieduma izgatavošanas termiņa, prasī-
tājiem konkretā gadījumā būtu vēl atlicis vairāk kā nedēļa 
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laika kasacijas sūdzības izgatavošanai un iesniegšanai, jo tie, 
kā to pati apgabaltiesa konstatējusi, sprieduma norakstu pa-
sūtījuši 1938. g. 14. novembrī, kamēr termiņš kasacijas su-
dzības iesniegšanai par apgabaltiesas 1938. g. 7. novembra 
spriedumu saskaņā ar CPL 287. un 288. p. tiem izbeidzies ta 
paša gada 7. decembrī. Tāpēc, nesaskatot sava spneduma 
izgatavošanā tikai pēc kasacijas termiņa notecešaīias по рга-
sītāja gribas neatkarīgu m по tiem neparedzetu apstakli CPL 
2651. p. nozīmē, un atrodot, ka kasacijas tiesības atjaunošanu 
prasītājiem vispār liedz CPL 2652. p. noteikumi, apgabaltiesa, 
ievērojot visu augstāk norādīto, ir nepareizi iztulkojusi un 
līdz ar to pārkāpusi minētos pantus. 

(1959- g. 27. apr. spr. Nr. 401 Vintera pr. 1. pr. Lejiņiem.) 

2) Lūkojot cauri atbildētāja lūgumu šal lietā atjaunot vi-
ņam kasacijas tiesības, apgabaltiesa to atstājusi bez ievērības, 
atrodot, ka konkretā gadījumā, kur atbildetajs atsauaes uz 
sprieduma savlaicīgu neizgatavošanu по tiesas, nevar but runa 
par neparedzētu un по prāvnieku gribas neatkarīgu apstakli 
CPL 265х. р. nozīmē un ka kasacijas tiesības atjaunošana par 
miertiesneša spriedumu apstiprinošiem apgabaltiesas spne-
dumiem aiz viņu savlaicīgas neizgatavošanas по tiesas, var 
saskaņā ar CPL 2651. p. notikt vienīgi tad, ja prāvnieks tnm 
dienu laikā по rezolucijas pasludināšanas dienas ir ludzis tam 
izsniegt sprieduma norakstu. Šāds apgabaltiesas viedoklrs 
gan atzīstams par nepareizu, jo Senats jau savā CKD spr. 
34/418 ir paskaidrojis: 1) ka arī spriedumu savlaiciga ne.iz-
gatavošanā по tiesas ir saskatāms apstāklis, par kadiem runa 
CPL 2651. р., за vien kasacijas sūdzības iesniegšana termiņa 
tiešām nav bijusi' iespējama sprieduma savlaiclgas neizgata-
vošanas dēļ, un 2) ka CPL 2652. p. pirmā dalā paredzeta 
sprieduma noraksta pieprasīšana triju dienu laika по rezolu-
cijas pasludināšanas dienas dod prāvniekam tiesības spneduma 
savlaicīgas neizgatavošanas gadījuma panakt kasacijas tiesī-
bas atjaunošanu, kauču nokavējums sprieduma izgatavošana 
nemaz nav bijis par šķērsli kasacijas iesniegšanai termiņa, 
bet ka sprieduma nepieprasīšana minētā termiņa nebut vel 
neliedz prasītājam atsaukties uz sprieduma savlaicīgu neizga-
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tavošanu по tiesas kā uz CPL 2651. р. paredzēto apstākli, un 
neatņem tiesai tiesības apspriest jautājumu par kasacijas ter-
miņa atjaunošanu pēc minētā panta piezīmēm (sal. Sen. CKD 
spr. 38/882). No otras puses, pretēji atbildētāja kasacijas sū-
dzībā norādītam, kā to jau paskaidrojis Senats savos CKD 
spr. 39/401, 39/418 un c, CPL 197. p. nav piemērojams apga-
baltiesā, kā miertiesnešu otrā instancē, zīmējoties uz sprie-
duma izgatavošanas laiku, un tādi apgabaltiesas spriedumi, ar 
kuriem miertiesneša spriedums ticis apstiprināts un kuru no-
raksti nav pieprasīti triju dienu laikā по rezolucijas pasludi-
nāšanas dienas, ir izgatavojami divu nedēļu laikā по sprie-
duma noraksta pasūtīšanas dienas. Tomēr, tā kā šai lietā 
pats atbildētājs savā kasacijas sūdzībā norāda, ka apgabal-
tiesas 1936. g. 27. oktobra spriedumu tas pieprasljis tā paša 
gada 14. novembrī, kas redzams arī по lietas, tad tanī gadī-
jumā, ja apgabaltiesa šo spriedumu būtu izgatavojusi laikā, t. i. 
2 nedēļās, skaitot по 1938. g. 14. novembra, atbildētājs tā no-
rakstu būtu varējis saņemt tā paša gada 28. novembrī, kas ' 
kasacijas termiņa beigām iekrītot svētdienās, 1938. g. 27. no-
vembrī, saskaņā ar CPL 945. p. skaitījās tam par pēdējo ka-
saciijas termiņa dienu. Līdz ar to atbildētājam būtu bijusi 
iespējamība iesniegt savu kasacijas sūdzlbu tajā pašā dienā, 
kaut līdz pulksten 12, pa pastu (CPL 951. р.). Tāpēc, ne-
saskatot sava sprieduma izgatavošanā tikai vēl pēc kasacijas 
termiņa notecēšanas, t. i. 1939. g. janvārī, neatkarīgu по at-
bildētāja gribas un neparedzētu apstākli CPL 265\ p, nozīmē 
un, atrodot, ka kasacijas tieslbas atjaunošanu prasītājam vis-
pār liedz CPL 2652. p. noteikumi, apgabaltiesa, saskaņā ar 
augstāk norādlto, ir neparei7J iztulkojusi minētos CPL pantus. 

(1939. g; 24. maija spr. Nr. 464 Vītoliņš pr. 1. pr. Vītoliņu.) 

, 285. 

1) Apgabaltiesa nav pieņēmusi prasītājas lūgumu par 
apgabaltiesas sprieduma atcelšanu jaunatklāta apstākla dēļ 
aiz tā iemesla, ka prasītājas lūgumā uzrādītais apstāklis ir 
uzskatāms par jaunu pierādījumu, bet ne par jaunu apstākli 
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CPL 284. p. nozīmē, kāpēc lūgumu nevarot virzīt Senatam, 
bet tas izsniedzams lūdzējai atpakaļ. 

Lūgumus par otrās instances sprieduma atcelšanu jaun-
atklātu apstākļu dēļ skata pēc būtības cauri Senats, un viņam 
arī piēkrīt noteikt, vai ir pietiekošs pamats sprieduma atcel-
šanai. Zemāka instance piedalās vienīgi šo lūgumu virzīšaiia 
Senatam un tās tiesība izsniegt lūgumu atpakaļ ir paredzeta 
CPL 285. un 258. pantos, kuri neparedz zemākai instancei tie-
sību kvalificēt lūgumu pēc būtības un izsniegt^to atpakaļ 
ārpus CPL 258, p. paredzētiem gadījumiem. Tadeļ konkreta 
gadījumā aiz lēmumā uzrādītā motiva tiesa nevareja lugumu 
izsniegt atpakaļ. 

(1939. g. 27. apriļa spr. Nr. 339 Raščinoks pr. 1, pr. Kļimovu.) 

2) K. iecirkņa miertiesa iesūtījusi Senatam Kristapa B. 
kasacijas sūdzību līdz ar savu lietu, neizsniedzot šās sudzlbas 
norakstu pretējai pusei, kā arī nepieliekot iesniegumam pār-
sūdzētā lemimia norakstu. Nav nekāda pamata pieņemt, ka 
kasacijas sūdzības par miertiesu lēmumiem būtu izņemums at-
tiecībā uz kasacijas sūdzību pieņemšanu un talak virzīšanu 
vispār. Senats ir vispārēja tiesu iestāde, kam ka tadam vis-
pārējās un miertiesu iestādes iesniedz kasacijas sudzlbas 
CPL 285. un 915. p. paredzētā kārtlbā. Salīdzinot šos pantus, 
jāpasvītro, ka abos nule minētos gadījumos kasacijas sudzību 
tālāk virzīšanas kārtlba ir vienāda tanī ziņā, ka sudzības 
noraksts. jāizsniedz pretējai pusei, t. i. personām, kuru inte-
reses sūdzība skar, un jāpiesūta Senatam pārsudzeta lemuma 
noraksts (285. p. IV d. un 915. р.). Aiz šā iemesla jāatzīst, ka 
šāda vispārēja kārtība, iesniedzot kasacijas sudzību ar lietu 
Senatam, jāpiemēro arī miertiesās kā pagasttiesu otras pa-
kāpes tiesās. 

(1939. g. 24. maija spr. Nr, 462 Tropiņš 1.) 

377. 

Atbildētājs domā, ka prasītājs pielaidis prasības skaldī-
šanu, ceļot divas prasības, kurām ir viens un tas pats pamats 
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— nomasjīgums. Лацетп vērā, ka prasības pamats ir ne pats 
līgums (kā tāds), bet gan tā juridiskā attiecība, kas izriet no 
līguma. Tādēļ atbildētājam bija tuvāk jāpaskaidro, kāda viena 
un tā pati juridiska attieclba būtu likta par pamatu abām 
prasībam, pie tam tāda, no kuras šās prasības izrietētu vienā 
un tajā pašā laikā (Sen. CKD spr. 28/425 un CKD kopsēdes 
spr. 39/28), ко atbildētājs tomēr nav darījis. 

(1939. g, 5. jūl. spr. Nr. 645 Vandera pr. I. pr. Verasu.) 

435. 

Tiesu palata apmierinājusi prasību, nospriežot atcelt sprie-
dumā norādītā daļā Mārtiņa 2. 1935. gada 2. jūnijā taisīto 
testamentu. Uz spriedumā norādīto datu pamata un aiz viņas 
paskaidrotiem iemesliem Tiesu palata atzinusi par pierādltu, 
ka Mārtiņš Z. ar Tiesu palatas norādīto līgumu bija atstājis 
runā esošās mājas savām meitām. Šo līgumu Tiesu palata 
kvalificējusi, pēc 1864. g. CL 2482. panta, kā mantojuma lī-
gumu. Atbildētājas iebildumu par prasības pamata grozīšanu 
Tiesu palata atzinusi par nepamatotu. Šai ziņā Tiesu palata 
nodibinājusi, ka prasītāja iesūdzības rakstā paskaidrojusi, ka 
Mārtiņš 2. liecinieku klātbūtnē a p s o l ī j i s prasltājai pēc 
savas nāves a t s t ā t pusi по „Р." māju zemes un, ja prasī-
tāja apelacijā apgalvojusi, ka viņa pamatojoties uz „l īgumu", 
ar kuru tēvs pēc nāves atstāj viuai mantu, tad prasītāja 
esot runājusi par vieniem un tiem pašiem juridiskiem faktiem. 
Tiesu palata, kā pareizi aizrādījis atbildētājas pilnvarnieks 
kasacijas sūdzībā, tomēr nav ņēmusi vērā, ka prasītāja pra-
sības lūgumā bija paskaidrojusi, ka viņas tēvs, Mārtiņš Ž., ap-
solījis pēc savas nāves atstāt viņai ar t e s t a m e n t u pusi 
по „Р." mājas zemes. Šo solījumu Mārtiņš 2. neesot izpil-
dījis un ar testamentu atstājis viņai mazāk par solīto. Šī 
iemesla dēļ, pēc prasītājas domām, viņai radies pamats ap-
strldēt daļā Mārtiņa 2. testamentu. Ja nu prasītāja, kā to 
nodibinājusi Tiesu palata, apelacijā apgalvojusi, ka viņa pa-
matojoties „uz līgurau, ar kuru tēvs pēc nāves atstāj viņai 

mantu", tad, pretēji Tiesu palatas domām, prasītāja 
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runājusi par dažādiem faktiem. Prasības lūgumā prasītāja^-i 
nājusi par tēva solījumu novēlēt viņai attiecīgo daļu no ma-
jām ar testamentu un par šī solījuma nepildīšanu, bet ape-
lacijas sūdzībā, pēc pašas Tiesu palatas konstatējuma, jau par 
līgumu, ar kuru prasītājas tēvs pēc nāves atstajis prasītajai 
mantu. Solījums novēlēt attiecīgo daļu ar teštamentu pec 
1864. g. CL 2482. panta otrās daļas dod solījuma saņemejam, 
pastāvot šajā daļā paredzētiem priekšnoteikumiem, tikai tiesī-
bas prasīt solījuma pildīšanu vai atlīdzību par neizpildīšanu. 
Turprctim, līgums par mantinieka iecelšanu pēc 1864. g. CL 
2482. panta pirmās daļas nodibina mantošanas tiesības. No 
sacītā ir redzams, ka prasītāja runājusi par dažādiem faktiem, 
kuriem ir dažādas juridiskas sekas. Tādēļ Tiesu palatas^ slē-
dziens, ka prasītāja prasības lūgumā un apelacijas sūdzība ru-
nājusi par vieniem un tiem pašiem faktiem, ir taisīts, sagrozot 
lietas apstākļus un ar to pārkāpjot CPL 444. un 816. pantus. 
So likumu pārkāpumu dēļ Tiesu palatas spriedums nav atstā-
jams spēkā, jo uz minētā slēdziena Tiesu palata balstījusi savu 
tālāko slēdzienu, ka atbildētājas iebildums par prasības pa-
mata grozlšanu nav pamatots, bet šim atbildētājas iebildumam 
var būt izšķiroša nozīme jautājumā par lietas likteni. 

(1939. g. 5. jūl. spr. Nr. 409 Ozoliņš pr. 1. pr. Apšāns un c.) 

931. 

Apgabaltiesa, pamatojoties uz CPL 931. p. 3. pk., nolē-
musi atbildētāja šai lietā iemaksāto sprieduma izpildīšanai 
naudu atstāt tiesas depozitā līdz lietas izšķiršanai Senata, koti-
statējot, ka atbildētājs iemaksājis visu šai lietā prasītāja labā 
piespriesto sumu, un atrodot, ka, ņemot vērā prasītaja mantas 
stāvokli, sprieduma atcelšanas gadījumā atbildētājam varetu 
rasties grūtības samaksātās naudas atpakaldabūšanai. Ie-
sniegtā par šo iēmumu kasacijas sūdzībā prasītājs lūdz šo 
apgabaltiesas lēmumu atcelt, atsaucoties uz to, ka atbildčtajs 
vedot viou prāvas visās tiesu instancēs, lai aizkavētu viņam, 
prasītājam, pienākošās atlīdzības saņemšanu, ar ко viņš, pra-
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sītajs, esot nonacis grutos materialos apstakļos. Prasltaja 
kasacijas sūdzība nepelna ievērību, jo pēc CPL 931. p. izprat-
nes (1937. g. redakcijā) sprieduma izpildīšanas apturēšanu sa-
skaņā ar minētā panta noteikumiem otrā instancē var pielaist, 
ja tā atrod, ka lietas apstākļi to prasa (sk. tieslietu ministra 
paskaidrojumus pie CPL 1937. g. 14. decembra grozījumiem, 
1938. g. izd., lp. 21), bet viņas atzinums šai ziņā, kā tāds, kas 
attiecas uz lietas būtību, nav kasaeijas kārtībā pārbaudāms. 

(J95S. g. 15. dec. spr. Nr. 1252 Kalniņa pr. i. pr. Ozelu.) 

994. 

Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja domām, arī mier-
tiesu iestādes uz CPL 101. p. pamata var piemērot GPL 994. p. 
noteikumu par tiesu izdevumu uzlikšanu prasītājam, ja lietu 
izbeidz uz noraidījuma pamata nepiekritības dēļ. iNav nekāda 
racionala pamata pieņemt, ka pēc tam, kad miertiesnešu pie-
kritība ievērojami paplašināta, nododot tiem daudz lietu, kas 
agrāk piekrita vispārējām tiesu iestādēm, rniertiesnešu iestā-
dēm nebūtu tiesība piemērot vispārējo tiesu procesa notei-
kumu par tiesu izdevumiem lietas izbeigšanas gadījumā aiz 
nepiekritības. Sakarā ar šādu viedokli Senats neuztur spēkā 
spriedumu 30/955, ciktāl tajā varētu saskatīt aizliegumu mier-
tiesu iestādēs piemērot CPL 994. p. 

(1939. g:. 24. maija spr. Nr. 489 Graumanis pr. 1. pr. Vērmani.) 

1065. 

Atbildētājas pilnvarnieka kasacijas sūdzība nepelna ievē-
rlbu. Atbildetājas pilnvarnieks tanī neapstrīd Tiesu palatas 
konstatējumu pareizību, 1) ka no atbildētājas prasītājas labā 
ir piespriesti attiecīgi alimenti, bet atbildētāja līdz pat šīs pra-
sības celšanai nav miertiesneša spriedumu par to labprātīgi 
izpildījusi un 2) ka atbildētāja ir jau 1936. g. apstiprināta 
mantošanas tiesībās idealā pusdaļā uz tēva atstāto manto-
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jumu, kurā ietilpst prasības lūgumā norādītās mājas, bet 50 
mantošanas ceļā iegūto nekustama īpašuma idealo daļu nav 
līdz šim Zemes grāmatā koroborējusi uz savu vārdu, ar ко 
prašītājai ir ņemta iespēja vērst piedziņu uz šo atbildētājai 
piederošo idealo dalu minētā imobilī. Tāpat kasacijas sūdzī-
bas iesniedzējs, atskaitot viņa atsaukšanos uz atbildētājas tēva 
mantojuma sadalīšanas lietā pēc sadalīšanas projekta atbilde-
tājai paredzēto naudas sumu, nemaz neapstrīd Tiesu palatas 
slēdziena pareizlbu, ka atbildētājai nav citu kādu līdzeklu pra-
sītājas alimentu prasības apmierināšanai. Ievērojot augšmi-
nētos konstatējumus un slēdzienu, Tiesu palata varēja atzīt 
prasītājas prasību (ar kuru tā lūgusi uzlikt atbildētājai par 
pienākumu mantošanas celā iegūto un prasības lūgumā norā-
dīto imobili, saskaņā ar Jelgavas apgabaltiesas 1936. gada 11. 
maija spriedumu, pārvest Zemes grāmatās uz viņas, atbilde-
tājas, vārdu) par pamatotu un tai nebija pienākums vēl īpaši 
konstatēt kādu tiešu atbildētājas cenšanos izvairīties no mi-
nētā imobiļa koroborēšanas viņai piederošā idealā daļā ъъ 
savu vārdu. Savukārt, tas apstāklis, ka atbildētājas tēva man-
tojuma sadales lietā (starp viou un viņas brāli) atbildētājai pēc 
projekta ir bijusi paredzēta lielāka naudas sumas izmaksa, vel 
neatņēma prasītājai tiesības celt šo prasību, jo prasītāja ne-
bija spiesta gaidīt uz minētās lietas iznākumu, bet gan, izvē-
loties par savas piedziņas objektu tādu atbildētājas matitu, kas 
pēc viņas ieskata vislabāk noder viņas prasības realizēšanai, 
varēja celt šo prasību, lai ar tās palīdzību panāktu iespeju 
vērst piedziņu uz mmēto mantu. Šādā sakarībā un nozīme 
Tiesu palata ir pilnīgi pareizi atsaukusies uz CPL 1065. р., 
kas dod tiesības tai personai, kurai par labu piespriesta attie-
cīga pretenzija, izvēlēties sprieduma izpildīšanas veidus un 
līdz ar to parādnieka mantu, no kuras tā savu pretenziju grib 
apmierināt. Tāpēc nedibināts ir kasacijas sūdzības iesniedzeja 
pārmetums Tiesu palatad par CPL 1065. p. pārkāpumu. Ne-
pelna arī ievērību kasacijas sūdzības iesniedzēja pārmetums 
Tiesu palatai, ka tā neesot tuvāki apsvērusi atbildētājas piln-
varnieka apelacijas sūdzibā norādīto, ka pati prasītāja ir jau 
vērsusi savas alimentu prasības piedziņu pret mantojuma sa-
dales lietā piešķ'irto atbildētājai naudas sumu, kādēļ šī prasī-
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tājas prasība bijusi pilnīgi nevajadzīga un lieki celta, jo, pirm-
kārt, Tiesu palata nav spiesta apspriest im atspēkot kuru 
katru parta paskaidrojumu (Sen. CKD spr. 23/172, 37/1287 
un cit), kāpēc tai nevar pārmest, ka tā nav Ipaši vēl apstā-
jusies pie minētā norādījuma iztdrzāšanas, un, otrkārt, katra 
prasība un partu juridiskās attiecības ir apskatāmas pēc pra-
sības celšanas momenta, un no pašiem atbildētāja pilnvar-
'nieka paskaidrojumiem un lietā iesniegtās izpildu pavēstes re-
dzams, ka no prasltājas piedziņa uz to naudu, kas atbildētājai 
pēc sadales projekta pienākas no brāla, ir vērsta tikai pēc 
šīs prasības celšanas, pie kam atbildētāja nav arī lietā apgal-
vojusi, ka šī sadales lieta jau būtu galīgi izspriesta. 

(1939. g: 16. jūn. spr. Nr. 609 Graubiņš pr. 1. pr. Graubiņš.) 

1234. 

Apgabaltiesa, atceļot miertiesneša spriedumu, atraidījusi 
pret atbildētājiem Fr. U. im Latvijas banku celto prasību, 
kuras petitumu prasītājs otrā instancē bija izteicis šādi: 
„atzīt prasītājam Jurira U. vienīgam tiesību saņemt naudti, kas 
Ls 461,47 apmērā uz atbildētāja Friča U. vārdu uzkrājusies 
Arlavas piensaimnieku sabiedrībā „Ražotājs" kā samaksas 
dalu par prasītājam piederošās Ārlavas pagasta Br. mājās 
ražoto un minētā sabiedrībā nodoto pienu un uz kuru Latvijas 
banka vērsusi savas prasības piedziņu pret atbildētāju Frici 
U., un atzīt, ka šī nauda no apraksta atsvabināma un izmak-
sājama prasītājam." Apgabaltiesa pamatojusies uz to, ka Lat-
vijas banka nav vērsusi piedziņu uz prasītāja kustamo mantu, 
bet gan uz naudu, kas atbildētājam Fricim U. pienākas uz pra-
sījurau tiesību pamata no sabiedrības „Ražotājs", kādēļ prasī-
tājam neesot bijis pamats intervencijas prasības celšanai. 
Tālāk apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs, grozot prasības 
petitumu, grozijis arī prasības pamatu un ka prasības izsprie-
šana jaunā formulējumā skarot arī sabiedrības „Ražotājs" in-
tereses, kas lietā neņemot dalību. Apgabaltiesas spriedums 
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atzīstams par pareizu. Kā redzams no tiesu izpilditaja pa-
vēstes, tiesu izpildītājs, atsaucoties, starp citu, an uz LPL 
1222 pantu un uzrādot vekseli ar sprieduma uzrakstu, bija 
lūdzis sabiedrību „Ražotājs" dot atsauksmi par parādmekam 
Fricim U. pienākošos naudu. Та tad šajā gadījumā piedziņa 
bija vērsta uz parādnieka naudas kapitaliem, kas atradas pie 
trešās personas. Tādēļ prasītājs nepamatoti atsaucas kasa-
ciias sūdzībā uz CPL 1234. pantā paredzēto prasibu, kas ir 
celama pret parādnieku un piedzinēju. CPL 1234. panta pare-
dzētā prasība, kā tas izriet по ŠI panta satura, pielaižama ga-
dījnmā, kad jānovērš aprakstītās mantas pārdošana izsole vai 
tesolē ienemtās naudas izsniegšana; tā tad priekšnoteikums 
tādas prasības celšanai katrā ziņā ir mantas aprakstisana, 
kurai jānāk pārdošanā izsolē. Šajā gadījumā šo pneksnotei-
kumu nav, jo tiesu izpildītājs, izpildot tiesas spriedumu. nav 
aprakstījis mantu, lai to noliktu pārdošanā izsolē, bet versis 
piedziņu uz parādnieka naudu, kas atradās pie trešas perso-
nas, uii pieprasījis по šīs personas attiecīgo atsauksmi. 1 adel 
prasītājs nevar atsaukties uz CPL 1234. pantu un pastāvet uz 
to, ka tagadējā prasība ir pareizi celta pret paradnieku un 
piedzinēju. Ja prasītājs atzinis, ka trešā persona, sabiednba 
,Ražotāis", devusi nepareizu atsauksmi un, ka preteji viņas 
atsauksraei, nauda по viņas pienākas nevis parādniekam 
pret kuru bija vērsta piedziņa, bet gan viņam, prasita]am, tad 
strīds par to, kam īstenībā bijušas tiesības uz naudu, īzsķi-
rams taisni starp prasītāju un trešo personu, kā pareizi atzi-
nusi apgabaltiesa. Pēc CL 1816. panta izpildījuraarn ir tie-
sīgs spēks tikai tad, ]a tas dots kreditoram vai viņa likumi-
gam vietniekam. Ja trešā persona, sabiedrība „Razotajs , 
kā to domā prasītājs, bija devusi nepareizu atsauksmi un 
iemaksājusi naudu tiesu izpildītājam piedziņas lieta pret pa-
rādnieku, kas nav bijis viņas kreditors, tad viņa ar to nav 
izpildīiusi saistību kreditoram vai viņa likumīgajam vietnie-
kam. Prasītājam, ja viņš īstenībā ir trešās personas kredi-
tors, ar to nav ņemtas tiesības prasīt по sava debitora saisti-
bas pildīšanu, bet tādā prasības lietā trešai personai jabut 
par atbildētāju, jo taisni viņas tiesības ar to tiek skartas. 
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Tā kā šajā gadījumā prasība pret trešo personu nav tikus 
celta, tad apgabaltiesa to nevarēja apmierināt. 

(1939. g. 15. jūnija spr. Nr. 531 Upesjozupa pr. 1. pr. Upesjozupu 
un Latvijas banku.) 

1294. 

1938. g. 9./23. augustā apgabaltiesa taisījusi adjudikacijas 
lēmumu, ar kuru viņa apstiprinājusi 1937. g. 4. decembra iz-
solē pārdoto nekustamo īpašumu A. R. B. im dzēsusi starp. 
citu arī J. un Kr. R. par labu zemes grāmatās nostiprinātās 
mūža dzīvokļa un uztura tiesības. Par apgabaltiesas lēmumu 
pārsūdzību bija iesnieguši J. un Kr. R. Šajā sūdzībā viņi bija 
atsaukušies uz to, ka kāds J., kas bija ņēmis dalību izsolē, 
bija piedāvājis tiesai par nekustamo īpašumu Ls 7000,—, t. i. 
to pašu sumu, par kādu Ipašumu bija nosolījis В., tm bija ar 
mieru paturēt īpašumu ar uz to nostiprināto apgrūtinājumu 
sūdzētāju labā. Kant arī J. šo sumu bija piedāvājis tikai pēc 
izsoles, pēc sūdzētāju domām, šī iemesla dēļ šis piedāvājums 
nevarēja tikt noraidīts. Bez tam sūdzētāji bija aizrādījuši 
uz to, ka J. izsolē par īpašumu bija picdāvājis Ls 6510. Pie-
skaitot pie šīs sumas apgrūtinājuma vērtību, kuru sūdzētāji 
bija noteikuši uz Ls 2000,—, J. nosolītā suma iztaisot Ls 8510. 
Aiz šiem iemesliem J. un Kr. R. bija lūguši atcelt apgabal-
tiesas adjudikacijas lēmumu un piešķirt īpašumu J. Tiesu 
palata sūdzību atstājusi bez ievērības. Tiesu palata pamato-
jusies uz to, ka J. izsolē par īpašumu bija piedāvājis tikai 
Ls 6510 un tikai pēc izsoles viņš bija piesolījis par to Ls 7000 
ar apgrūtinājuma paturēšanu. Bez tara Tiesu palata atzinusi, 
ka apgrūtinājuma vērtība, kuru J. bijis ar mieru paturēt, nav 
pieskaitāma viņa izsolei piedāvātai sumai. Par Tiesu palatas 
lēmumu kasacijas sūdzību iesniegusi J. un Kr. R. Šī sūdzība 
nepelna ievērību. Kā tas jau aizrādīts, J. un Kr. Tiesu palatai 
icsniegtā pārsūdzībā bija lūguši nosolīto īpašumu piešķirt .1. 
Bet pats J. Tiesu palatas lēmumu, ar kuru viņa pārsūdzība 
par apgabaltiesas 1938. g. 9./23. augusta diviem lēmumiem, 
tā tad arī par apgabaltiesas adjudikacijas lēmumu atstāta bez 
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ievērlbas, nav pārsūdzējis. Tā tad viņš gala rezultatā bija 
apmierinājies ar īpašuma piešķiršanu В. Bet ja tas ir tā, tad 
īpašuma piešķiršana J„ kā J. un Kr. R. to bija lūguši Tiesu pa-
latai iesniegtā sūdzībā, vairs nemaz nav iespējama, un jau tā-
dēļ vien Tiesu palatas lēmums nevar tikt atcelts uz vi'ņu ka-
sacijas s.īidzības pamata. Kasacijas sūdzība nepelna ievērību 
arī pēc tās satura. Pretēji šajā sūdzībā izteiktam viedoklim, 
CPL neparedz iespēju izsoles dalībniekam paaugstināt līdz 
izsoles apstiprināšanai viņa izsolē piedāvāto sumu, lai tādā 
veidā panāktu cita solītāja, kas izsolē bija piedāvājis lielāku 
sumu, atstumšanu no izsolē pārdotās mantas iegūšanas Ipa-
šumā. Ar lielākās sumas piedāvāšanu nosolītājs iegūst tiesī-
bas saņemt izsolē pārdotās mantas īpašumā, un šīs viņa tiesī-
bas kāds cits izsoles dalībnieks nevar annlēt, paaugstinot' jau 
pēc izsoles savu izsolē piedāvāto sumu. Kasacijas sūdzībā 
izteiktais viedoklis runā pretirn šiem izsoles pamatprincipiem. 
Nav pamatots arī kasacijas sūdzības iesniedzēju viedoklis, it 
kā pēc CPL 1294. panta paturēto alimentu vērtība, kas ap-
grutiņa: īpašumu, būtu ieskaitāma piedāvātai cenai. CPL 
1294. panta beigu teikums noteicis, ka gadljumā, ja ir tādi, 
kas vēlas pirkt nekustarno īpašumu, kā apgrūtinājumu atstā-
jot, tā arī to dzešot, tad šis īpašums paliek nosolītājam ar 
iiosacījimiu dzest apgrūtinājumu tikai tad, kad viņa cena pār-
sniedz nevien augstāko cenu, kāda solīta ar nosacījumu at-
Stāt apgrutinājumu, bet arī to prasījumu sumu, kuri bauda 
prickšrocību vai prioritati pret tā ķīlas ņēmēja prasījumicin, 
kurš lūdzis izdarīt tādu divkāršu izsoli. No sacītā ir redzams, 
ka jautājums par to, kam paliek īpašums dubultā izsolē, iz-
šķirams tikai atkarībā nd piedāvātās cenas un nevis atkarībā 
по apgrūtinājuma vērtības, kurai pašai par sevi šajā jautā-
jumā nav nozīmes. Kasacijas sūdzības iesniedzēju aizrādī-
jums uz to, ka labprātīgas pārdošanas gadījumā alimentu vēr-
tība vienmēr tiek ieskaitīta pirkuma sumā, ir nenozīmīgs, jo. 
apspriežamo jautājumu, kā tas aizrādīts, izšķīris CPL 1294. 
pants augšā norādītā veidā. 

(1939. g. 24. maija spr. Nr. 488 Ruņģa nek. īpaš. pārdoš.) 
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1307. 

Jumurdas pagasttiesa 1938. g. 13. maijā bija stajusi.es 
pie Rlgas apgabaltiesas III civilnodaļas 1937. g. 1. decembra 
lērnuma izpildīšanas, ievedot Cirstu pagasta „V.-J." rnāju 
ieguvēju Vecpiebalgas krājaizdevu sabiedrību minētā nekus-
tama īpašuma valdījumā. Pagasttiesa izpildīšanu sākusi ar 
Remholda R. mantu izlikšarm no minēto māju ēkām. Šo pa-
gasttiesas rīcību mierticsnesis un apgabaltiesa uz Reinholda 
R. sūdzības pamata atzinuši par nepareizu. Vecpiebalgas 
krāj-aizdevu sabiedrības kasacijas sūdzība nepelna ievērlbu. 
Augstāk minētais apgabaltiesas lēmums taislts lietā par Jā 
nim R. piederošu „V.-J." māju pārdošanu, nedzēšot zemes 
grāmatā CPL 1307. p. paredzētā kārtībā Reinholdam R. šinī 
objektā nostiprinātās mūža lietošanas tieslbas; to neapstrīd 
kasacijas sūdzībā arī jaunās ieguvējas pilnvarnieks. Tādēļ 
pēc pareiza apgabaltiesas atzinuma jaunā ieguvēja ievešana 
valdījumā nevar izpausties Reinholda R. iziikšanā no mājām. 
Kasacijas sūdzībā ieguvējas pilnvarnieks gan apstrīd Reinhol-
da R. tiesību dzīvot tieši jaunā mājā un ieņemt sainmiecības 
ēkas, bet tas ir strīdus par mūža lietošanas tiesību apjomu 
1111 veidu, kas izškirams sacīkstes procesa kārtībā. 

(1939. g. 16. jfm. spr. Nr. 504 Rīža 1.) 

1316. 

1937. g. 29. novembrī apgabaltiesa nolēmusi atzīt trešo 
izsoli par nenotikušu nn dot CPL 1316. pantā minētām per-
sonārn divas nedēļas laika paturēšanas tiesību izlietošanai. 
1938. g. 14. februarī apgabaltiesa nolēmusi piešķirt paturēša-
nas tiesības J. L. M. un dot viņam mēneša laiku pirkšanas 
sumas un nodevu samaksai. Kad J. L. M. šo lēmumu bija iz-
pildījis, apgabaltiesa 1938. g. 11. aprilī nolēmusi uzaicināt 
J. L. M. iesniegt Tieslietu ministra atlauju mantas iegūšanai. 
So atlauju J. L. M. iesniedzis 1938. g. 16. maijā un pēc tam 
apgabaltiesa taisījusi savu 1938. g. 30. maija adjudikacijas 
lēmumu, ar kufu viņa īpašumu nostiprinājusi uz J. L. M. 

http://stajusi.es
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vārdu. Par apgabaltiesas 1938. g. 14. februara lēmutnu pār-
sūdzību Tiesu palatai bija iesniedzis parādnieks Rudolfs K., 
bet par apgabaltiesas 1938. g. 30. maija lēmurm^ tas pats Ru-
dolfs К. кора ar Veru K. Abās šajās sūdzībās sudzetaji, starp 
citu, bija atsaukušies uz Likuma par nekustamas mantas iegu-
šanu (Lkr. 34/31) 1. panta 13. pkta pārkāpumu aiz ta iemesla, 
ka J. L.-M. bija iesniedzis tiesā lūgumu paturet nekustamo 
īpašumu CPL 1316, panta kārtībā bez Tieslietu ministrijas 
atlaujas. Šāda atlauja, pēc sūdzētāju domām, J. L. M. bijusi 
vajadzīga, jo viņš nebija paturējis mantu sava hipotekariska 
parāda robežās, bet gan par lielāku sumu.^ Tiesu palata šīs 
sūdzības atstājusi bez ievērības. , Jautājumā par Likuma par 
nekustamās mantas iegūsanu 1. panta 13. pkta parkapumu 
Tiesu palata, starp citu, konstatējusi, ka J. L. M. vel pirms 
adjudikacijas lēmuma bija iesniedzis Tieslietu ministra atļauju 
īpašuma iegūšanai, un starp citu arī šī iemesla deļ atzinusi su-
dzibas par atraidāmām. Kasacijas sūdzība nepelna ieverlbu. 
Šajā sūdzībā sūdzētāji balstās uz nepareizu viedokli, it ka 
tiesa būtu atzinusi, ka J. L. M. nz Likuma par nekustamas 
mantas iegūšanu 1. panta 13, pkta pamata varejis mantu 
iegūt bez Tieslietu ministra atļaujas. Kā tas jau aizradīts, 
apgabaltiesa ar. 1938. g. 11. aprila lēmumu uzlikusi J. L. M. 
pienākumu iesniegt Tieslietu ministra atļauju, un tikai pec tam, 
kad J. L. M. šo lēmumu bija izpildljis, apgabaltiesa taisījusi 
adjudikacijas lērnumu. Tāda apgabaltiesas rīcība nepārpro-
tami norāda uz to, ka viņa uzskatijusi, ka J. L. M. Tieslietu 
ministra atlauja mantas iegūšanai bljusi vajadzīga. Tadel at-
krīt aizrādījums kasacijas sūdzībā uz Likuma par nekustamas 
mantas iegūšanu 1. panta 13. pkta pārkāpumu aiz ta iemesia, 
it kā J. L. M. nav bijusi Tieslietu ministra atlauja mantas 
iegūšanai. Sakarā ar kasacijas sūdzības otru dalu apsprie-
žams jautājums par to, vai J. L. M., kas izsolēs bija _ ņ.emis 
dalību bez Tieslietu ministrijas atļaujas iegut mantu, tada at-
lauja bijusi vajadzīga laikā, kad viņš pēc izsoles iesniedzis lū-
gumu piešķirt viņam mantu. Sūdzētāja viedoklis, ka atjauja 
viņam bijusi vajadzīga jau iesniedzot lūgumu, nav atzīstams 
par pareizu. Šajā lietā ņemams vērā tas, ka J. L. M. ka hipo-
tekars kreditors bija ttēfflis dalību kā solītājs izsoles, to starpa 
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ап treša izsole, kas ar apgabaltiesas 1937. g. 29. novembra 
lēmumu atzīta par nenotikušu. Par apgabaltiesas 1937. g. 29. 
novembļ'a lēmumu R. К. gan bija iesniedzis pārsūdzību Tiesu 
palatai, bet šajā sūdzībā viņš šo lēmumu bija apstrīdējis vie-
nīgi tai ziņā, ka 1937. g. 1. oktobva izsole bija atzīstama par 
otro un nevis trešo izsoli. Bet to, lai šo izsoli atzītu par ne-
esošu uz CPL 1324. panta pamata, viņš nemaz nebija lūdzis, 
kā arī savā sūdzībā viņš nemaz nebija apstrīdējis to, ka 
1937. g. 1. oktobra izsole bija atzīstama par nenotikušu. Tie-
su palata, turoties viņa sūdzības robežās, aiz lēmumā norādī-
tiem iemesliem, atzinusi to par nepelnošu ievērlbu. Tiesu pa-
latas lēmumu šajā dalā kasacijas sūdzības iesniedzēji neap-
strīd, viņu sūdzībā nav uzrādīti iemesli, kuru dēļ Tiesu palatas 
apsvērumi attiecībā uz to, ka 1937. g. 1. oktobra izsole at-
zīstama par trešo izsoli, būtu nepareizi. Ja nu sūdzētāji ka-
sacijas sūdzībā tomēr atsaukušies uz CPL 1324. panta 2. pktu, 
un ja viņi ar to domājuši teikt, ka 1937. g. 1. oktobra izsole 
bija atzīstama par spēkā neesošu, tad viņu aizrādījumi uz to 
Senatā nav ņemami vērā, jo, kā tas jau aizrādīts, sūdzētāji 
no šī viedokļa apgabaltiesas 1937. g. 29. novembra lēmumu 
nebija pārsūdzējuši un šis lēmums pēc tam, kad Tiesu palata 
atraidījusi R. K. sūdzību, ir stājies spēkā un ar to ir galīgi at-
zlts, ka 1937. g. 1. oktobra trešā izsole uzskatāma par nenoti-
kušu. Tādēļ jautājums par to, vai J. L. M. bijušas tiesības 
ņemt dalību izsolē, resp. vai viņam uz CPL 1299. panta pa-
mata bija jāuzrāda 1288. panta 9. pktā minētā atļauja, kā arī 
par to, vai izsole atzīstama par spēkā neesošu, Senatā nav 
apspriežams, jo tas, kā jau aizrādīts, galīgi izšķirts ar apga-
baltiesas 1937. g. 29. novembra lēmumu tai ziņā, ka trešā iz-
sole atzīstama par nenotikušu. Lietā izšķirams vienīgi jau-
tājums par to, vai J. L. M., kas ņēmis dalību kā solītājs izsolē 
bez Tieslietu ministra atļaujas, bija tiesības šo atļauju iesniegt 
pēc lūguma iesniegšanas par mantas paturešanu, bet pirms 
adjudikacijas lēmuma. Šis jautājums izšķirams apstiprinoši 
J. L. M. bijis kreditors un pārsolītais pircējs CPL 1316. panta 
nozīmē un tādēļ viņam uz šī panta pamata bija tiesības 
iesniegt divu nedēļu laikā tajā minēto paziņojumu, kurā viņam 
bija jāizteic tikai sava griba paturēt īpašumu im jāuzrāda 
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suma, par kādu viņš īpašumu vēlas paturēt. Ja tiesa, caur-
lūkojot tādu līgumu, atzinusi, ka J. L. M., kaut arī viņš bija 
ņēmis dalību kā solītājs izsolē bez Tieslietu ministra atļaujas 
iegūt mantu, tomēr atlauja iegūt mantu bijusi vajadzīga, tad 
viņai nekas cits neatliktu, kā pirms adjudikacijas lēmuma tai-
sīšanas prasīt tādas atļaujas uzrādīšanu. Prasīt atļaujas 
iesniegšnu kopā ar lūgumu par mantas paturēšanu по М. ne-
var jau tādēļ vien, ka CPL 1316. pants neparedz, ka kredito-
ram vai pārsolītarn pircējam, jau iesniedzot lūgumu par mantas 
paturēšanu, ir jāiesniedz arī Tieslietu ministra atlauja mantas 
iegūšanai, un tas neaizliedz tādas atlaujas iesniegšanu vēlāk, 
ja izrādās, к а tāda ir vajadzīga. 

(1939. g. 24. maija spr. Nr. 508 Karlsona nek. īpaš. pārdoš. I.) 

13572. 
Kugu hipotekas im jūras prasību likuma 55. p. 

Lietā nav strīda par to, ka prasītāja piegādājusi tvaiko-
nim „Rasma" 1931. g. (kad tvaikonis „Rasma" vēl piederēja 
atbildētājiem) dažādus materialus un mašīnu piederumus par 
iesūdzībā minēto sumu. Sakarā ar atbildētāju iebildumu, vis-
pirms izšķirams jautājums, vai konkretā prasība ir jūras pra-
sība un vai viņa kā tāda noilgst viena gada laikā (Kuģu hipo-
tekas iiii jūras prasību likums; Lkr. 28/126, 32/128). Tiesu pa-
lata ir konstatējusi: 1) ka starp atbildētājiem attiecībā nz 
tvaikoni „Rasma" pastāvēja „partu redereja", 2) ka pēc atbil-
dētāju un Krišjāņa J. noslēgtā līguma pēdējais ir bijis kores-
pondentredcrs (un arī līdzīpašnieks), kurarn tiesības un pienā-
kums, starp citu, savlaicīgi apgādāt kuģi, uzturēt to u. t. t ; 
3) ka strīdus rnantu pasūtījumu izdaiijis korespondentreders 
J.; 4) ka pasūtltā prece tika piegādāta un to saņēmis 
tvaikoņa „Rasma" personals un par saņemšanu pa-
rakstījies tvaikoņa kapteinis. Šādi tiesu konstatējumi attic-
cas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasacijas 
kārtībā. Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka tagadējā pra-
sība nav kvalificējama kā „iūfas prasība", atrodot, ka Kuģu 
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hipotekas un jūras prasību likuma 55. pantā izsmeļoši uzskai-
tītas tās prasības, kuras likumdevējs kvalificē kā jūras pra-
sības. Šis Tiesu palatas slēdziens atzīstams par pareizu, jo 
mmētais likums pieturas pie к a t а 1 о g a s i s t e m a s, ne 
tikvien uzskaitot privileģētās jūras prasības, bet noteicot arī 
to apmierināšanas kārtību (sk. Lēbera tirdzn. ties. pārskata 
§ 227.). Bez tam Tiesu palata sava sprieduma motivos parei-
zi norāda, ka tagadējā prasība nav atzīstama par jūras pra-
sību aiz tā iemesla, ka parāds cēlies no līguma, ко noslēdzis 
nevis kuģa kapteinis, bet tieši pats korespondentreders, kufš 
reizē ir arl kuģa īpašnieks. Pretēji kasacijas sūdzības iesnie-
dzēju domām, šis Tiesu palatas atzimtms nav attiecināms uz 
visām jūras prasībām, bet tikai uz tām, kas minētas kuģu hi-
potekas un jūras prasību lik. 55. panta 6. punktā, kā tas ne-
pārprotami redzams no Tiesu palatas sprieduma motiviem. 
Atbildētāji gan atrod, ka neesot nozīmes, ka mantu pasūtljis 
nevis kapteinis, bet gan kāds V. korespondentredera J. uzde-
vumā, jo Lik. par jūras tiesībām 55. p. 6. pkts nosakot, ka 
neesot svarīgi, vai parādu i e t a i s ī j i s viņš (kapteinis) vai 
arī piegādātājs, fraktētājs vai citi Hguma slēdzēji. Šāds at-
bildētāju uzskats pamatdjas uz Lik. 55. p. 6. pkta nepareizu 
interpretaciju. 1928. g. 4. jūnija likums par kuģu hipotekām 
im jūras prasībām 55. p. uzskaita kuģu kreditoru prasījumus 
tm hipotekaru prasījumus, nosakot kārtību, kurā tie pēc kār-
tas bauda priekštiesību apmierināšanas ziņā. 55. p. atsevišķie 
punkti nav rediģēti saskaņā ar 55. p. ievada vārdiem, bet pre-
tēji 55. p. ievadam, jo atsevišķi punkti runā par „parādiem" 
kaut gan pēc būtības domā taisni p r a s ī j u m u s . Par 
„prasībām" raksturo 55. p. 6. pktā minētos „parādus" arī nā-
košais 56. p. 

55. p. 6. pkts pāroemts no 1926. g. 10. apriļa Briselē no-
slēgtās konvencijas 2. p. 5. pkta par privilegētiem un hipote-
ku prasījumiem. (Convention internationale pour l'Unifica-
tion de certaines rēgles relatives aux Privileges et Hypote-
ques maritimes). Konvencijas (kas gan nav līdz šim ratificēta) 
2. p. 5. pkts oriģinalā tekstā nosaka: „Sont privilegies, sur 
le navire, sur le fret du voyage, pendant lequel est nee la 
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crēance privilegiee, et sur les accessoires du navire^ et di 
f ret acquis depuis le debut du voyage . . . . . . les с r ē a n с е: 
provenant des contrats passes ou d'opērations effectuēes par 
le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs 
legaux, pour les besoins reels de la conservation du navire ou 
de la continuation du voyage sans distinguer si le 
capitaine est ou non en meme temps proprietaire du 
navire et s i 1 а с r e a n с e e s t la s i e n n e ou с e 11 e 
d e s f o u r n i s s e u r s , r e p a r a t e u r s, p r e t e u r s о u 
a u t r e s c o n t r a c t a - n t s." 55. p. 6. pkts tad nu partulko-
jot franču tekstu pihngi sagrozījis to, vispirms, runājot 
par „parādiem", kur franču teksts runā par prasījumiem 
(creances); otrkārt, runājot par „parādiem", ko^ „ i e t a i -
s ī j i s " kapteinis vai piegādātājs etc. īstenībā, 55. р. 
6. pkts domā izteikt un tas arl iztulkojams, ka 6. vieta 
apmiermāmi prasījumi, 1) kas izcēlušies по darījumiem vai 
operacijām, ко kapteinis (arī tāds, kam pieder pats kuģis) 
ārpus kuga piederības ostas, kuģa interesēs, nosledzis ar pie-
gādātājiem, fraktētājiem (kravas nododošām personam) un ci-
tiem (tiešiem) kontrahentiem; un 2) prasījumi, kas personīgi 
kapteinim par labu izcēlušies pret kuģa saimnieku (rederu). 
(Sal. arī Lēbers, Tirdzn. ties. pārskats 228, § 16.). 

Pretēji atbildētāju domām, nav nozīmes jautājumam, vai 
prasītājs iesūdzības rakstā šo prasību būtu atzinis par juras 
praslbu, jo paša prasītāja prasības juridiska kvalifikacija, pec 
Tiesu palatas pareiza atzinuma, nesaista tiesu, kurai ne tikai 
tiesība, bet arī pienākums patstāvīgi kvalificēt praslbu. Šo 
Tiesu palatas motivu atbildētāji savā kasacijas sūdzība pat 
nemēgina atspēkot. Tiesus palata ir konstatējusi, ka kores-
pondentreders J. a r l ī g u m u bijis pilnvarots 3 personam 
pretim noslēgt darījumus un savlaicīgi apgādāt kuģi.^ Tados 
apstāklos izdarot pasūtījumu J. ir rīkojies arī atbildētāju var-
dā im šai rīcībai viņam, pretēji atbildētāju aižrādījumiem, ne-
bija vajadzīga vēl speciala lēmuma, pie kam viņa rīcība ir 
saistoša arī pārējiem kuģa līdzīpašniekiem. Kas attiecas uz 
parāda procentiem, tad atbildētāji zemākās instances nebija 
apstrīdējuši prasītājas apgalvojumu iesūdzības rakstā, ka 
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preces nebija pārdotas uz kredita, kādēļ Tiesu palata varēja 
piepriest procentus rio fakturas dienas. Pretēji atbildētāju 
kasacijas sudzībā izteiktām domām Tiesu palata nav pārkā-
pusi 1864. g. CL 3408. p. Titdzniecības tiesības nodibina pro-
centu maksas pienākumu arī ārpus privatlikuma paredzētiem 
gadījumiem un tirgotājfem tiesība pieprasīt procentus jau по 
pašas izpildījuma dienas ari tad, ja procenti nebija nomnāti, 
pat tad, ja pretinieks nebūtu tirgotājs (1864. g. CL 3420. p. 
Lebera tirdzn. tiesību pārskats § 86. I 3.). Aiz šiem iemes-
liem Senats atrod, ka atbildētāju kasacijas sūdzība kā nepa-
matota atraidāma. 

(1939. g. 28. maija spr. Nr. 35? a. s. „Мах Moeller" pr. 1. pr. Ro-
manu un c.) 

1358. 

Latvijas bankas pilnvarnieks kasacijas sūdzībā apstrīd 
Tiesu palatas lēmuma pareizlbu aiz tā iemesla, ka Tiesu pa-
lata nav piešķīrusi priekšrocību Latvijas bankas prasījumiem, 
sadalot по nekustamās mantas pārdošanas izsolē ieņemto 
naudu. Tiesu palata konstatējusi, ka Latvijas bankas prasl-
juml nav bijuši pieteikti līdz izsoles dienai, ни tādēļ atzinusi, 
ka tie uz CPL 1358. panta 3. piezīmes pamata nebauda 
priekšrocīgu apmierinājumu. Šī viedokļa pareizību Latvijas 
bankas pilnvarnieks apstrīd ar aizrādījumu, ka Tiesu palata 
nav apsvērusi to apstākli, ka izsolē ienemtās naudas sadalī-
šana notikusi starp chirografariem kreditoriem, pret kuriem 
m Kreditlik. 60. panta pamata Latvija.s bankai ir tiesība uz 
priekšrocīgu apmierinājumu. Pēc Latvijas bankas pilnvar-
nieka domām, prasījumu pieteikšanai pirms izsoles bijusi RO-
zīme, tikai tad, ja pārējo kreditoru prasījumi būtu baudījuši 
priekšrocīga apmrerinājuma tiesību uz CPL 1358. p. 8. un 9. p. 
pamata, bet tādu tiesību pārējo kreditoru prasījumi šajā ga-
dījumā taisiii neesot baudījuši. Latvijas bankas pilnvarnieka 
viedoklis na.v atzīstams par pareizu. CPL 1358. pants notei-
cis, kādā kārtībā apmierināmi šajā pantā norādītie prasījumi 
un ka pēc šo norādīto prasījumu apmierināšanas atlikums iz-
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lietojams pārējo praslbu nodrošināšanai vai apmierināšanai 
pēc to samērības. Turpretim, šā panta 3. piezīme noteikusi', 
ka pašā pantā paredzētā priekšrocīga apmierinājuma tiesibu 
bauda prasījumi, izņemot hipotekaros, kas pieteikti pirms iz-
soles dienas. Tā tad, lai baudītu priekšrocīga apmierināiuma 
tiesību, prasījumiem jābūt pieteiktiem pirms izsoles dienas 
(Sen. CKD spr. 35/2198). Seriats bez tam jau ir paskaidrojis 
(Sen. CKD spr. 38/86), ka CPL 1358. panta 3. piezīme stāv 
loģiskā sakarā ar 1293. pantu, kas noteicis, ka izsole sākas 
no novērtējuma sumas, vai to prasījumu sumas, kas apmien-
nājuma kārtlbā bauda priekšrocību, raugoties pec tā, kura 
no šīm sumām lielāka. Tādēļ Senats atzinis, ka jau pirms 
izsoles jāredz, kādiem prasījumiem ir priekšrocīga aprmeri-
nājuma tiesība. Tā tad prasījumu pieteikšanai pirms īzsoles 
ir savs racionals pamats un tādēļ šī pieteikšana к nepiecie-
šama, lai prasījums baudītu priekšrocīga apmierinājuma tie-
slbu. Ja nu prasījums, kas būdams līdz izsoles dienai pie-
teikts, bauda priekšrocīga apmierinājuma tiesību, nav ticis 
līdz minētai dienai pieteikts, tad ir skaidrs, ka tas šo tiesibu 
iiebauda un tāds prasījums apmierināms, kā to nosaka CPL 
1358. panta beigu daļa, no atlikuma p e c s a m e r ī b a s a r 
p ā r ē j i e m p r a s ī j um ie m. Pie tam CPL 1358. panta 
beigu dala nepiešķir tiesību uz p r i e k š r o c ī g u a p -
m i e r i n ā j u m u no t u r p a r e d z e t a a t l i k u m a , 
kādam no prasījumiem, to starpā arī Latvijas bankas prasīju-
miem nē, bet saka, ka pārējie prasījumi nodrošināmi vai ap-
mierināmi no sī atlikuma pēc samērības. Tādeļ Latvijas ban-
ka šajā gadījumā nevar pretendēt uz priekšrocīgu apmierina-
jumu no atlikuma, kaut arī viņas prasījumi konkureja ar chi-
rografaro kreditoru prasījumiem, bet viuai' ir tiesība saņemt 
apmierinājumu tikai pēc samērības. Kreditlikuma 60. pants, 
uz kuru Latvijas bankas pilnvarnieks atsaucies kasacijas ^su-
dzlbā, nevar būt par likumīgu pamatu citādam viedoklim šaja 
jautājumā. Kā redzams no šī panta, par tā avotiem, izņemot 
Latvijas bankas statutu (Lkr. 23/65) 10. pantu, uzdoti vel 
1931. g. likuma (Lkr. 31/137) redakcijā CPL 1215a. un 1890. p. 
im 1899. panta pielik. 36. p. Tā tad attiecībā uz naudu, kas 
ienākusi par izsolē pārdoto nekustamo mantu, par avotu uz-
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dots tas pats CPL 1890. pants 1931. g. likuma redakcijā, par 
kuru jau bija rmna un pēc kura 3. piezīmes tiesība uz priekš-
rocīgu apmierinājumu bauda, i'zņemot hipotekariskos, tikai 
prasījurai, kas bijuši pieteikti pirms izsoles, bet pārējie prasī-
jumi apmierināmi pēc to samērības, no atlikuma. Pie tam uz 

. Latvijas bankas stātutu 10. panta pamata 1890. pantā ir ievests 
7. pkts, kas Latvijas bankas prasījumiem ierādījis vietu pra-
sījumu priekšrocīgas apmierināšanas kārtībā, bet uz šo 7. 
pktu, tāpat kā uz 1890. panta pārējiem punktiem attiecas jau 
minētā šī panta 3. piezīme. N0 sacītā ir skaidrs, ka Kredit-
likuma 60. pants, kas noteicis, ka Latvijas bankas prasīju-
miem, ciktāl tie nav apmierināmi uz CPL 1357. im 1358. pan-
tu un V pielikuma 97. panta pamata, ir priekšrocības pirms 
citiem valsts irn privatiem prasījumiem, runā pretim par šī 
panta avotu uzdotam CPL 1890. pantam 1931. g. likuma re-
dakcijā, kas attiecināms uz konkreto gadījumu, kad nauda 
bija ienākusi no izsolē pārdotas n e k u s t a m a s m a n t a s , 
un proti tai ziņā, ka šis pants noteicis, ka a 11 i к u m s i z -
l i e t o j a m s p ā r ē j o p r a s ī j u m u n o d r o š i n ā š a -
n а • i v a i a p m i e r i n ā š a n a i p ē с š a m ē r ' ī b a s , bet 
pēc Kreditlikuma 60. panta iznāktu, ka L a t v г j a s b a n -
к a s p r a s I j u m ■ i b a u d ī t u p r i e k š t i e s ī b a s а р -
m i e r i n ā š a n a i a r ī no šī a t l i k u m a . Tādēļ at-
krīt Latvijas bankas pilnvarnieka atsaukšanās uz Kreditliku-
тпа 60. pantu. 

(1939. g. 27. apriļa spr. Nr. 344 Rgķa nek. īpaš. pārdoš. 1.) 

1399. 

Apgabaltiesa, atceļot miertiesneša spriedumu, izbeigus 
lietu aiz tā iemesla, ka praslbu bija cēlis Krāslavas virsmežzi-
nis, lūdzot piespriest virsmežniecības labā Ls 129,— ar pro-
centiem, un ka Krāslavas virsmežniecību nevarot uzskatīt pai 
CPL 1399. pantā paredzēto vietējo iestādi, kurai būtu tiesības 
celt prasības un atbildēt uz tām fiska vārdā. Apgabaltiesas 
lēmums nav atzlstams par pareizu. Saskaņā ar 1937. gada 
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pārgrozījumiem un papildmājumiem Lauksaimniecības ж)Г 
kumā (Lkr. 37/211) šī nolikuma 34. pants in fine tieši n o t e i ^ 
ka virsmežziņi viņiem uzticēto virsmežniecību lietās p ā r s t ā l ^ 
valsts intereses tiesā bez sevišķas pilnvaras. Apgabaltiesa 
nav nodibinājusi, ka runā esošā lieta nebūtu uzticēta Krāsla-
vas virsmežniecībai, vk tādēļ viņa — viņas norādīto iemeslu 
dēl nevarēja šo lietu izbeigt. 

(1939. g. 5. jūl. spr. Nr. 580 Krāslavas virsmežziņa pr. 1. pr. Te-
pereviem.) 

1488. 

Tiesu palata, caurlūkojot no jauna a. s. „Ziemeļu Baltijas 
zāģētavas" likvidacijas komisijas CPL 1518. un 1519. pantu 
kārtībā ierosināto lietu par šķīrējtiesneša Artura Z. 1937. 
gada 19. jūnija sprieduma atzīšanu par neesošu un spēkā 
neesošu, atstājusi bez ievērības pārsūdzlbu par apgabaltiesas 
lēmimru, ar kum minētās likvidacijas komisijas lūgums bija 
atstāts bez ievērības. Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka 
lietas dalībnieku 1937. gada 19./24. marta līgums nav bijiŝ  šķī-
rējtiesas līgums, bet gan līgums par čarterlīguma 27. panta pa-
redzētās tirdznieciskās arbitražas izvešanu, un ka Artura Z. 
taisītais spriedums nav kvalificējams kā šķīrējtiesas spriedums 
CPL 1488. un turpmāko pantu nozīmē, bet gan kā čarterllguma 
27. pantā paredzētās arbitražas atzinums. Tiesu palata pama-
tojusies uz to, ka lietas dalībnieki nav lietojuši „vienveidīgu 
terminoloģiju" ш ka tādēļ līgumā lietotie vārdi „šķīrējtiesa" 
un „šķīrējtiesnesis" vēl nepierādot, ka viņi bija -noslēguši šķī-
rējtiesas līgumu CPL 1488. un turpmāko pantu nozlmē. Tālāk 
Tiesu palata konstatējusi, ka runā esošā līgumā ir atsauksme 
uz čarlerlīguma 27. pantu, kurā ir runa par arbttražu un pēc 
kura strīdi uz čarterlīguma izšķirami tikai caur arbitražu. No 
šī konstatējuma Tiesu palata secinājusi, ka 1937. gada 19./24. 
marta līgums paredzējis tikai arbitražu un ka arbitraža šajā 
līgumā apzīmēta par šķīrējtiesu un sakarā ar to llgumā lietots 
vārds šķīrējtiesnesis un nevis arbitrators. Tikai piešķirot h-
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gufflā lietotiem vardiem tadu nozīmi, pec Tiesu palatas atzinu-
ma, kļūstot saprotama atsauksme līgumā uz čarterlīguma 27. 
pantu un līguma ievads gūstot loģisku sakarību un saskaņu ar 
Hguma tālāko saturu, kas izteicis tā paša 27. panta paredzēto 
arbitražu. Tādēļ, pēc Tiesu palatas atzinuma, ar 1937. gada 
19./24. marta līgumu izpildlts čarterlīguma 27. pants un nevis 
CPL 1492. panta nosacījumi, jo 1 ī g u m ā 11 a v n o r ā -
d ī t s a r ī s t r ī d a p r i e k š m e t s. Arī 1937. gada 
19./24. miarta līguma izpildīšana notikusi saskaņā ar čarter-
līguma 27. panta nosacljumiem. Lietas dalībnieku izraudzītās 
persona Za. un V. attiecīgā protokolā norādījušas, ka viņas 
rīkojušās uz čarterlīguma 27. panta pamata un ka nepanāk-
tās vienošanās dēl viuas strīda galīgo izšķiršanu nodevušas 
Z. Pēdējais arī paskaidrojis, ka viņš bijis tikai virsarbita-
tors čarterlīguma 27. panta nozīmē. Tālāk Tiesu palata no-
dibinājusi, ka Za., kas bijis kasacijas sūdzības iesniedzējas pār-
stāvis, uzskatījis sevi par čarterlīguma 27. pantā minēto ar-
bitratoru. Tā kā viņš, pēc Tiesu palatas atzmuma, rīkojies 
kasacijas sūdzības iesniedzējas vārdā un pēc viņas dotām di-
rektivām, tad Tiesu palata no tā secinājusi, ka pati sūdzības 
iesniedzēja visu lietu bija uzskatījusi par arbitražu, jo Za. 
rīcībā izpaudušies pašas sūdzētājas uzskati. N0 visa tā Tiesu 
palata secinājusi, ka sūdzētājas īstā griba, slēdzot 1937. gada 
19./24. marta līgumu, bijusi vērsta uz arbitražas izdarīšanu. 
Šo secinājumu Tiesu palata atzinusi par pastiprinātu arī ar 
apstākli, ka 1937. gada 19. jūnija spriedumam nav dots CPL 
1515. panta paredzētais virziens. Kasacijas sūdzība nepelna 
ievērību. Tiesu palatas konstatējuma pareizību, ka 1937. gada 
19./24. marta līgumā nav norādīts strīda priekšmets, kasa- ! 

cijas sūdzības iesniedzēja neapstrīd. Bet strīda priekšmeta 
norādlšana šķīrējtiesas līgumā ir šī līguma nepieciešama sa-
stāvdala (CPL 1492. panta 2. pkts; Vaskovskis, Civilprocesa 
māclbas grāmata, 1917. g. izd., 121, IV), jo tikai tādā gadījumā 
ir iespējams pārbaudīt, vai šķīrējtiesas spriedums ir taisīts 
attiecībā uz tādiem priekšmetiem, kas bijuši nodoti viņas iz-
šķiršanai uz līguma pamata, resp. vai viņas spriedums var 
tikt atzīts par spēkā esošu (sal. CPL 1519. p. 2. pkts). Ja 1111 
šajā gadījumā strīda priekšmets līgumā nav norādīts un tā kā 
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nevar pieņemt, ka kontrahenti, resp. kāds по viņiem, būtu 
gribējuši noslēgt šķīrējtiesas līgumu ar tādu defektu, kura 
dēļ var tikt iznīcināts šķīrējtiesas spriedums, tad по šī ap-
stākļa vien jau jāsecina, ka lietas dalībniekiem griba nav bi-
jusi vērsta uz šķīrējtiesas llguma noslēgšanu CPL 1492. panta 
nozīmē. Tas it īpaši sakāms vēl tādēļ, ka kasacijas sūdzības 
iesniedzēja nemaz neapstrīd Tiesu palatas konstatējuma pa-
reizību, ka viņas pārstāvis Za., izpildot 1937. gada 19./24. mar-
ta llgumu, pats sevi bija uzskatījis par čarterlīguma 27. pantā 
paredzēto arbitratoru, un ka Za. rīcībā, kas bija rīkojies sū-
dzētājas vārdā un pēc viņas direktivām, izpaudušies pašas 
sūdzētājas uzskati. Jo ja jau sūdzētājas pārstāvis, saskaņā ar 
viņas direktivām, izpildot līgumu, bija rīkojies kā 27. pantā 
paredzētais arbitrators, tad tas taču pierāda, kā to nodibinā-
jusi Tiesu palata, ka sūdzētājas Istā griba, noslēdzot līgumu, 
bijusl tikai izpildīt čarterlīguma 27. pantu. Llgums, pēc pa-
šas sūdzētājas direktivām, varēja tikt izpildīts tikai tā, kā sū-
dzētāja pati šo līgumu bija sapratusi. Nav pamatots sūdzētā-
jas pārmetums Tiesu palatai, ka viņa nebūtu ievērojusi un 
būtu atstājusi bez apspriešanas to apstākli, ka līguma pamatā 
bijis likts lietā iesniegtais notarialais līgums, jo taisni ap šo 
līgumu koncentrējas visi Tiesu palatas apsvērumi. Tāpat nav 
pamatots sūdzētājas pārmetums, ka Tiesu palata mēģinājusi 
apgāzt notariali apliecinātā dokumenta saturu. Tiesu palata 
nav mēģinājusi un nav arī apgāzusi šī dokumenta saturu, bet 
gan vienīgi centusies noskaidrot tā īsto saturu un šajā nolū-
kā vina varēja atsankties uz lietas dalībnieku sarakstīšanos 
un apstākļiem, kādos līgums tieis izpildīts, to starpā arī uz 
tiem, kas apliecināti ar 1937. gada 26. maija protokolu.. Kas 
īpaši zīmējas uz kasacijas sūdzības izvirzītiem iebildumiem 
pret šo protokolu, tad uz tiem sūdzētāja atsaucas pirmo reizi 
tikai kasacijas sūdzībā, kādēļ tie Senatā nav ņemami vērā. 
Tiesu palatas atsauksmei uz A. Z. tiesai adresēto rakstu ir 
tikai blakus nozīme, jo, kā redzams по lēmuma motiviem, 
Tiesu palata šajā rakstā esošos paskaidrojumus atzinusi par 
pierādītiem ari ar pārējiem lēmumā norādītiem apsvērumiem. 
Konstanta Senata prakse jau atzinusi, ka līguma juridiskā 
kvalifikacija, kādu līgumam devuši līguma slēdzēji, nav saisto-
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šā tiesai un ka tiesas pienākums ir dot likumam atbilstošu 
līguma kvalifikacilu. Tādēļ Tiesu palata arī šajā gadījumā ne-
bija saistlta ar lietas dalībnieku līgumam doto juridisko kvalifi-
kaciju un viņu lietotiem juridisku jēdzienu apzīmējumiem, kā: 
šķlrējtiesa tm šķīrējtiesnesis, bet viņas pienākums bija nodi-
bināt līguma saturu un līgumā minētām personām doto 
funkciju saturu un atkarībā no viņas slēdzieniem šajos jau-
tājumos kvalificēt līgumu vai nu kā šķīrējtiesas līgumu vai 
kā tirgonisku arbitražu pilnīgi neatkarīgi no tā, kā paši kon-
trahenti apzīmējuši līgumu. Tādēl atkrīt tie apcerējumi kasa-
cijas sūdzībā, kuros sūdzētāja, balstotles uz lietas dalībnieku 
lietotām juridiskām kvalifikacijām, apstrīd Tiesu palatas lē-
muma pareizību. Pie tam, kā jau aizrādīts, sūdzētāja nemaz 
neatspēko Tiesu palatas konstatējuma pareizlbu, ka līgumā 
nav norādīts strīda priekšmets, un viņas uz šo konstatējumu 
pamatoto slēdzienu, ka, līģumu slēdzot, nav izpildīti CPL 
1492. panta nosacījumi. Jautājums par to, kāda nozīme bija 
piešķirama atsauksmei līgumā uz čarterlīguma 27. pantu, at-
tiecas uz Metas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasacijas 
kārtībā. Tādēl atkrīt tie apcerējumi kasacijas sūdzībā, ar 
kuriem sūdzētāja apstrld pēc būtības to nozīmi, kādu Tiesu 
palata blja piešķīrusi šim apstāklim. Jautājums par to, ka 
strīds par līguma kvalifikaciju nav izšķirams sacīkstes kār-
tībā pēc CPL 1. un 3. pantiem, jau izšķirts noraidoši ar Se-
nata pirmo spriedumu šajā lietā, kādēl, ievērojot CPL 930. 
pantu, atkrīt tie apcerējumi' kasacijas sūdzībā, ar kuriem sū-
dzētāja no jauna pacēlusi šo jautājumu. Aiz visiem šiem 
iemesliem atkrīt kasacijas sūdzības daļa, ar kuru sūdzētāja 
apstrīd Tiesu palatas slēdziena pareizību, ka runā esošais lī-
gums nav kvalificējams kā šķīrējtiesas līgums CPL 1488. \m 
turpmāko pantu nozīmē. Bet ja šis līgums nebija kvalificē-
jams pēc minētiem pantiem kā šķīrējtiesas līgums, tad uz šī 
līguma pamata taisītais spriedums arī nebija kvalificējams kā 
šķīrējtiesas spriedums pēc CPL 1508. panta un uz to nebija 
attiecināmi arī CPL 1518. un 1519. panti. 

(1939. g. 24. maija spr. Nr. 510 a. s. „Ziemeļu Baltijas Zāģctavas" 
Likvid. pr. 1. pr. „Geo Grinvalds".) 
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Likums par obroka, dzimtsnomas un cinšu normam. 

(Lkr. 33/81.) 

Iztulkojot norakstā iesniegto 1863._g. 22. augusta dzimts-
nomas līgumu, uz kura pamata atbildētāji valda prasības lu-
gumā norādīto imobili, Tiesu palata nākusi pie sledziena, ka 
tieslbas noteikt jaunu dzimtsnomas apmēru saskaņā ar min. 
dzimtsnomas objekta pašreizējo vērtību prasītājai bijušas uz 
minētā līguma pamata. Turklāt palata konstatējusi, ka šo 
dzimtnomas objekta vērtību (resp. vērtību, no ktijas izgājusi 
prasītāja, pieprasot no atbildētājiem Ls 300 lielu dzimtsnomu 
gadā) ir noteikusi Zemes vērtēšanas virskomisija uz pašu at-
bildētāju lūguma pamata. Atbildētāji savā kasacijas sūdzībā 
pārmet Tiesu palatai, ka tā neesot ņēmusi vera, ka pec 1933. g. 
24. marta likuma (Lkr. 33/81) izdošanas virsīpašniekam, resp. 
prasltājai nav bijušas vairs tiesības paaugstināt^ dzimtsnomas 
apmēru, bet tikai picšķlrtas tiesības agrāk pastavošo dzimts-
nomu, kas noteikta krievu rubļos, pārvest latos. Šads atbil-
dētāju pārmetums atzīstams par nepareizu. 1.933. g. 24. mar-
ta likuma 1. un 2. p. gan piešķir līdz 1933. g. 31. decembrim 
virsīpašniekam tiesības bij. Krievijas rubļos slegtos^ līgumos 
noteiktās dzimtsnomas normas v i e n p u s ī g i parreķinat 
un noteikt pēc šai likumā paredzētās paritates latos ar notei-
kumu, ka pārrēķinātā dzimtsnomas norma nedrīkst parsniegt 
1 % % no dzimtsnomā izdotās zemes vērtības, tomer no šadu 
tiesību piešķiršanas nebūt vēl neizriet kāds aizliegums virs-
īpašniekam noteikt par jaunu dzimtsnomas apmēru tajos ga-
dījumos, kur dzimtsnomas līgumos tas pēc attiecīgiem^ laika 
sprīžiem paredzēts. Par tamlīdzīgu aizliegumu neruna arl 
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neviens по tālākiem šī likuma pantiem. Tāpēc nav nekāda 
pamata pienemt, ka šis specialais likums jebkādi ierobežotu 
augstāk norādītās virsīpašnieka tiesības, kas tam pieder uz 
paša dzimtsnomas Iīguma pamata. Ievērojot sacīto, Tiesu 
palatas spriedums neraaz nerunā pretim 1933. gada 24. marta 
likumain, nn kasacijas sūdzības iesniedzēji nepamatoti pārmet 
Tiesu palatai^ ka tā šādā ziņā esot neparazi interpretējusi, pa-
reizaki, parkāpusi 1933. gada 24. marta likumu. 

(1939. g. 24 maija spr. Nar. 481 Daugavpils pils. pašvald. pr. 1. pr. 
Žemčugoviera.) 
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Rupniecības nolikums. 

138. 

Iesūdzības rakstā prasltāja paskaidrojusi, ka saskaņā ar 
patentu valdes apliecību Nr. 4059 prasītājai 1927. g. 13. jūnijā 
esot reģistrēta viņas pasaulslaveniem ražojumiem — parfime-
rijas precēm, kosmetiskiem līdzekliem — preču nozīme 
„Nr. 4711 Matt-Creme". No patentu valdes izziņojuma Val-
dības Vēstnesī (35/93) esot redzams, ka atbildētājas firmai 
dažādām precēm esot reģistrēta ar Nr. 8431 preču nozīme 
„Mat"; preču skaitā, kurām šī preču nozīme esot reģistrēta, 
tāpat figurējot visāda veida parfimerijas preces, kosmetiski 
līdzekļi un tādas pašas preces, kādām esot reģistrēta prasītā-
jas preču nozīme. Šo pēdējo reģistrējumu prasītāja apstrī-
dot uz Rūpn. nol. 138. p. pamata, jo atbildētāja preču nozīme 
„Mat" ortografiski esot gandrīz identiska un fonetiski esot 
pilnīgi identiska prasītājai reģistrētās preču nozīmes daļai 
„Matt", kāds vārds esot prasītājas preču nozīrnes galvenā un 
esencialā sastāvdaļa, jo vārds „Creme" esot tikai preču vei-
da nosaukums iin skaitlis „4711" — firmas apzīmējuma dala. 
Atbildētājas rlcība, izvēloties im lietojot savieni ražojumiem 
prasītājai visās Eiropas valstīs reģistrēto un pazīstamo preču 
nozīmi, runājot pretim netikvien Rūpn. nol. 138. pantam, bet 
arī Noteikumu par negodīgas konkurences apkarošanu 1., 2. 
un 5. p. Prasītāja tādēļ lūgusi dzēst no patentu valdes re-
gistrēto preču nozīmju saraksta atbildētājas ar Nr. 8431 re-
ģistrēto preču nozīmi — vārdu „Mat", aizliegt atbildētājai 
lietot šo prcču nozīmi un uzlikt viņai par pienākumu iznlci-
nāt etiķetes, icsaiuojumus un apkārtrakstus ar minēto prcču 
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nozlmi. Tiesu palata, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, 
prasību atraidījusi. 

Prasltājas kasacijas sūdzība pelna ievērību. Gan prasl-
tāja nepamatoti atrod, ka Tiesu palata esot pārkāpusi CPL 
443. pantu, nedodot prasītājai iespēju izteikties pašas Tiesu 
palatas ierosinātos jautājumos par a) prečii nozīmju „Nr. 4711 
Matt Creme" un „Mat" atšķirību, tm b) par preču nozīmju sa-
dalīšanas nozīmi esencialās un akcidentalās daļās. N0 lietas 
redzams, ka atbildētāja savā 1938. g. 25. februara paskaidro-
jumā tieši norādījusi, ka izskata ziņā viņas izgatavotiem pre-
paratiem nedz attiecībā uz iesainojuma formu, nedz uz zīmē-
jumu neesot ne - m a z ā k ā s l ī d z ī b a s ar prasītājas 
preču iesaiņojumu, pie kam, pretēji prasītājas apgalvojumam, 
no šā paskaidrojuma neizriet, ka tas attiektos tikai uz bilžu 
nozīmi Nr. 3431, par kuru šajā lietā nav runas. Kas attiecas 
uz jautājumu par preču nozīmju sadalīšanu esencialās un ak-
cidentalās dalās, tad pati prasītāja jau savā iesūdzības rakstā, 
kā arī 1938. g. 17. marta paskaidrojumā norādījusi uz šādi 
sadalīšanu; šo jautājumu ir aizskārusi arl atbildētāja un ai 
gabaltiesa. Tādēļ prasītāja nepamatoti apgalvo, ka abus mi-
nētos jautājumus būtu ierosinājusi T i e s u p а 1 a t a un кг 
tādēļ viņai bijis jārlkojas pēc CPL 443. panta noteikumiem. 
Tiesu palatas spriedums tomēr nav atstājams spēkā. Salī-
dzinot abas preču nozīmes „Nr. 4711 Matt-Creme" un „Mat", 
Tiesu palata atzinusi, ka tās pilnīgi atšķiras viena no otras 
un tādēl kādu maldību abu formu preču apgrozībā nevar iz-
saukt. !No tālākiem Tiesu palatas sprieduma motiviem re-
dzams, ka viņa, nākot pie šāda slēdziena, preču nozīmes sada-
līšanu e s e n c i a l ā s u n a k c i d e n t a l ā s daļās atzi-
nusi par juridiski irrelevantu, jo, pēc Tiesu palatas domām, 
likums azisargājot visu preču nozīmes k o m p l e k s u , bet 
ne atsevišķu vārdu šajā kompleksā. Šādu uzskatu neattaisno 
Rūpn. nolik. (1939. g. izd.) 124—131. p. (resp. 1893. g. izd. 
161J~8. р.), uz kuriem Tiesu palata atsaucas, jo šinīs pantos 
par šādu „kompleksu" nav runas. Šāds uzskats arī nav pie-
ņemams tādēļ, ka tas dotu tirgotājam iespēju lietot jau aiz-
sargāto preču nozīm1], izlaižot no tās kādu pilnīgi nenozīmī.̂ 11 
vārdu vai apzīmējumu. Izvedot Tiesu palatas uzstādīto 
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principu līdz galam, piem., arī konkretā gadījumā būtu iespē-
jams netraucēti lietot prasītājas preču nozīmi, izlaižot no vi-
sas nozīmes „kompleksa" burtus „Nr.". Tas, acīm redzot, 
nav pielaižams, un arī teorijā un tiesu praksē nav šaubu, ka 
apspriežamā jautājumā nevar izvairlties no preču nozīmes 
akcidentālo un esencialo dafu nodibināšanas (Šeršenevičs —• 
Kurss torg. prava, 5. izd., II sēj. 15. lp. — šinī sakara runa 
par nozīmes „otļičitelnuju suščnostj", bet Kr. Sen. (spr. 
08/2451) par preču nozlmes „otļičiteļnuju osobennostj" — sk. 
Dobrovoļskij, Ustav torgovij 4. izd. 49. ip.). Tāclā kārta mine-
tais Tiesu palatas galvenais motivējums, aiz kura viņa nakusi 

I pie slēdziena par abu nozīmju pilnīgu atšķirību, neattaisno 
prasības atraidīšanu. Tiesu palata gan atzinusi prasību par 
atraidāmu arī aiz apgabaltiesas spriedumā izteiktiem moti-
viem. Tomēr arl šie motivi atzīstami par nepietiekošiiem. 
Apgabaltiesa gan uzskata par relevantu jautājumu, vai vards 
„mat" atbildētājas preču nozīmē ir tās e s e n с i a\ a daļa, 
bet šo jautājumu izšķīrusi noraidoši, atrodot a) ka šis vards 
esot pretstats jēdzienam „spīdīgs", kādēl tas izsakot viemgi 
daždažādu priekšmetu vienu līdzīgu visiem tiem īpašību 
resp. parādību, proti „nespldīgumu" ш b) ka no šī apsveruma 
esot jāsecina, ka vārds „mat" kā pretstats vārda „spīdīgs" 
jēdzienam tiekot 1 i e t о t s v i s p ā r e j a s а г u n a s v а -
1 о d ā, kādēļ šis vārds, kā esošs v i s p a r ē j ā 11 e t о š а -
n ā, pēc pašas būtlbas nemaz nevarot noderēt par kada īpa-
ša preču ražojuma īpatnēju apzīmējumu un tadeļ nemaz ne-
varot tikt aizsargāts kā preču zīme. Tomēr prasītāja pret 
šādu motivējumu savā apelacijas sūdzībā dibinati iebildusi, ka, 
izveloties savam ražojumam apzīmējumu, tirgotājs nebut 
nav spiests izgudrot kādu fantastisku vārdu, bet viņš var to 
nosaukt arī ar vārdu, kas lietojams arī ikdiēnišķā saruna 
(piem., „Goldene" sk. Lēbera tirdzn. ties. parsk. 20. §, IV, 
57. lp.). Istenībā, saskaņā ar Rūpn. lik. 138. p. 3. pktu, nevis 
vispārējā lietošanā esošā vārda kā tāda uzņemšana preču no-
zīmē ir šķērslis nozīines aizsargāšanai, bet gan tas apstāklis, 
ka kāda preču nozīme ir iegājusi vispārējā lietošana. n o -
t e i к t a s p r e č u š ķ i r a s a t š ķ i r ī b a i. Tadeļ arī 
konkretā gadījumā nav relevants jautājums, vai vards „mat" 
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kā tāds ir vispārējā lietošanā esošs vārds, bet gan jautājums, 
vai vārds „mat" iegājis vispārējā lietošanā noteikto parfimeri-
jas, kosmetisko un līdzīgo preču apzīmējumam. Bet taisni šo 
jautājumu Tiesu palata nav izšķīrusi, neapstājoties arī pie pra-
sītājas aizrādījuma, ka vārds „mat" latviešu valodā nav sa-
stopams, kas pēc prasītājas uzskata, norādot uz to, 
ka šis vārds Latvijā nav uzskatāms par vispārējā lie-
tošanā iegājušu b r ī v m а г к u (Freizeichen). Nav 
pārliecinošs arl apgabaltiesas aizradijums — kuram 
Tiesu palata arī pievienojusies — ka atbildētāja vārdu 
neesot reģistrējusi augšā aprādītā nozīmē, bet esot ticams vi-
ņas apgalvojums, ka viņas preču zīme „mat" izteicot nevis 
„•nespīdīguma" jēdzienu, bet esot pārākuma, uzvaras jēdziens, 
līdzīgi tam, kā tas ir šacha spēlē, kad ar vārdu „mat" (matot, 
nomatot) pieteic pretinieka uzvaru un partijas nobeigšanu. 
Sāds motivējums vispirms nesaskan ar augšā pievesto Tiesu 
palatas argumentaciju, kurā viņa uzsvērusi taisni „nespīdīgu-
ma" jēdzienu atbildētājas preču nozlmē. Bez tam prasītāja 
šinī sakarā pareizi norādījusi (sk. apel. sūdzību), ka var alz-
sargāt tikai noteikto vārdu, bet nevis kāda vārda izpratni, 
kādēl atzlstams par irrelevantu, ко atbildētāja, aizsargājot 
vārdu „mat", pie tam d о m ā j u s i. 

(1939. g. 26 maija spr. Nr. 515 firmas „Eau de Cologne u. Parfii-
merie Fabrik Glockengassc Nr. 4711 gegeniiber der Pferdepost von Ferd. 
Muhlens", Kelnē, pr. 1. pr. Leščiiiskis.) 
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Likums par atsavināšanas nodevu. 

Apspriežamā pirkuma-pārdevuma līgumā bez skaidrā 
naudā noteiktās pirkuma sumas Ls 1500,— ir paredzēts, ka pir-
cēja dod saviem vecākiem mūža uztura. Tiesu palata atzinusi, 
ka šāds alimentacijas pienākums uzskatāms par solījumu par 
labu trešām personātn. Tā kā šādam solījumam ir materiala 
vērtība, tad pēc pareiza Tiesu palatas atzinuma šī vērtība pie-
skaitāma pirkuma cenai (Lik. par atsavināšanas nodevu 9. ш 
10. р. — Lkr. 34/228). Kasacijas sūdzības iesniedzēji atrod, ka 
konkretā gadījumā ir saskatāmi divi atsevišķi darījumi: 1) 
pirkuma līgums starp pārdevēju Jāni B. un pircēju, neņilngadī-
go Annu В., un 2) alimentacijas līgums starp nepitagadīgo 
Aimu B. un viņas vecākiem Ansi un Ellu B. Šis sūdzetaju 
viedoklis nav atzlstams par pareizu. Ansis B. līgumu pa-
rakstījis nevis kā kpntrahents, bet kā pircējas Annas B. dabis-
kais aizbildnis. Tam apstāklim, ka alimenti izmaksājami tre-
šām personām, un ka pārdevējs pats no tiem nekā nesaņem — 
nav nozīmes. No Likuma par atsavināšanas nodevu viedokļa 
ir nesvarīgi, kam par labu pirkuma-pārdevuma līgumā pare-
dzētas periodiskas devas vai maksājumi pienākas. Ja pirku-
rna līgumā ir paredzētt — bez skaidras naudas pārdevējam 
par labu — arī alimenti trešal personai par labu, tad jāpieņem 
— kamēr pretējais nav pierādīts — ka alimentu vērtība sa-
stāda objekta ekvivalenta dalu. Taču nav prezumējams, ka 
pārdevējs būtu uzņēmis šo noteikumu llgumā, ja viņam šai 
ziņā nebūtu materiala mterese. Ja trešās personas atteiktos 
no alimentiem, tad viņš pat eventuali ālimentus varētu prasīt 
s e v p а г 1 a b и (1864. g. CL 3119. р. un piezīmes pie šā 
panta Bukovska izd.; Sen. CKD spr. 37/220). 

(1959. g. 26. maija spr. Nr. 509 Brensonu 1.) 
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Rīkojums par zīmognodevu. 

5. 

Apgabaltiesa konstatējusi, ka pēc runā esošā līguma a. s. 
Z. nopirkusi no Abrama S. egļu kiučus, resp. kustamu mantu, 
un ka pārdevējs, Abrams S., nodrošinājis pircējam līguma 
izpildīšanu ar vekselu ieķīlāšanu. Tālāk apgabaltiesa atzi-
irasi, ka saistībās par kustamu mantu neesot svarīgi, vai tās 
nodrošinātas ar kustamas mantas ieķīlāšanu, kādēļ viņa nā-
kusi pie slēdziena, ka vekseļu ieķīlāšana nav apmaksājama ar 
zlmognodevu. Nodokļu departaments apstrīd apgabaltiesas 
lēmuma pareizību, atsaucoties uz rīkojuma par zīmognodevu 
5. pantu, pēc kura gadījumā, ja vienā aktā vai dokumentā 
ietilpst vairāki darījumi, tad zīmognodeva maksājama par 
katru darījumu atsevišķi. Šajā gdījumā, pēc Nodokļu depar-
tametita norādījuma, runā esošā dokumentā bez pirkuma lī-
guma ietilpis arī b'lakus līgums par pirkuma līguma izpildīša-
nas nodrošinājumu ar vekseliem, kurus var laist apgrozībā. 
Apstākli, ka līguma objekts ir kustama manta, Nodokļu depar-
taments atzīst par nenozīmīgu jautājumā par to, vai blakus 
līguras apmaksājams ar zīmognodevu. Nodokļu departa.-
menta viedoklis nav atzīstams par pareizu. Saskaņā ar Rī-
kojuma par zīmognodevu 44. panta 2. punktu ar proporcio-
nalo zīmognodevu, starp citu, apliekamas parādzīmes un pa-
rādnieka parakstīti rēķini un c i t a s p e r s o n l g a s p a -
r ā d u s a i s t ī b a s , g a n n o d r o š i n ā t a s a r k u s -
t a m a s m a n t a s i e ķ ī 1 ā š a n u, gan arī nenodrošinātas. 
Atsaucoties uz tādiem likuma nosacljumiem, Senats ir jau pa-
skaidrojis (Sen. CKD spr. 30/441), ka darījurnos par kustamu 
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mantu, ar kuriem ir saprotams pirkuma līgums, nav svarīgi, 
vai kāds parāds vispārīgi ir nodrošināts ar kustamas mantas 
ieķīlāšanu. Tas arī ir saprotams, jo gadījumā, ja personīgas 
parādu saistības, kas nodrošinātas ar kustamas mantas ieķī-
lāšanu, ir apliekamas ar zīmognodevu, tāpat kā arī nenodroši-
nātas ar kustamas mantas ieķīlāšnu, tad, acītn redzot, pie 
tādām saistībām apstāklis, vai tā ir vai nav nodrošināta ar 
kustamas mantas ieķīlāšanu, ir nenozīmīga jautājumā par zī-
mognodevas uzlikšanu. Ja nu šajā gadījumā, kā to norādījis 
Nodokļu departaments kasacijas sūdzībā, pirkuma līguma iz-
pildīšana bijusi nodrošināta ar vekselu ieķīlāšanu, tad saska-
ņā ar sacīto šis apstāklis ir nenozīmīgs jautājumā par zīmog-
soda uzlikšanu, pie kam no aplūkojamā jautājuma viedokļa 
nav svarīgi, kāda īsti pārdevēja pienākuma izpildīšanas no-
drošināšanai viņš nodevis kā ķīlu vekselus, ja vien šis piena-
kums uzlikts viņam ar runā esošo pirkuma līgumu, kas ap-
maksāts, kā to nenoliedz Nodokļu departaments, ar attiecīgu 
zīmognodevu. Pārdevēja pienākumu neizpildīšana galu gala 
taču nodibinās pārdevēja pienākumu atlīdzināt pircējam zau-
dējumus vai atmaksāt uz ilguma saņemtos ava-nsus, resp. par-
devēja parādu pircējam. 

(1939. g. 15. jūnija spr. Nr. 536 Secena 1.) 

13. 

Apgabaltiesa atrod, ka lietā iesniegtais darbu apraksts, 
kas pēc būvprojekta uzņēmējam būtu jāizpilda saskaņā ar 
darba uzņēmuma līgumu, nav uzskatāms par līgumu vai cita 
veida saistības rakstu, jo tanī nav uzdota darbu cena, un ka 
tādēl dokuments nebija apliekams ar zīmognodevu. Finanču 
ministrijas nodoklu departamenta kasacijas sūdzība nepelna 
ievērību. Cena (atlīdzība) ir darbuzņēmuma līguma b u -
t i s k ā sastāvdala (1864. g. CL 4226., 2989., 2990. р.). Se-
nats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD spr. 38/141), ka, lai aplie-
cinātu darījuma noslēgšanu vai izpildīšanu, dokumentā jabut 
aizrādījumam uz visām darījuma sastāvdalām. Tadel, kon-
statējot, ka darbu aprakstā nav uzdota darbu cena, apgabal-
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tiesa varēja nākt pie slēdziena, ka tas nav uzskatāms par tā-
du dokumentu, kas būtu apliekams ar zīmognodevu pēc Rīk. 
par zīmognodevu 13. p. 

(1939. g. 26. maija spr. Nr. 439 Vanaga pr. 1. pr. Mārtiņsonu.) 

25. 

Notars, sakarā ar Kārļa M. un Friča B. starpā noslēgto 
pirkuma līgurau, ir aprēķinājis im ņēmis zīmognodevu tikai 
par pašu pirkuma darījumu Ls 54,— apmērā, bet par šajā lī-
gumā ietverto darijumu, ar kuru pārdevējam M. ir nodibinā-
tas mūža uztura tieslbas, zīmognodevu nav ņēmis. Sakarā 
ar Nodokju dep-ta uzlikto notaram zīmogsodu, pret kuru no-
tars cēlis iebildumu, miertiesnesis Rīk. par zīmognod. 106. 
un turpm. p. kārtībā sodījis minēto notaru ar Ls 20,— lielu 
zīmogsodu nenomaksātās Ls 10,— zlmognodevas divkāršā ар-
тега, atrodot, ka augstāk norādītais uztura līgums ir gan sa-
skaņā ar Rīk. par zīmognod. 5. un 39. p. 1. pk. atsevišķi ar 
šo nodevu apmaksājams, bet ka uztura līguma vērtība pareizi 
noteikta llgumā uz Ls 1000,— un tādēl nav paraata piemērot 
Rīk. par zīmognod. 25. p. Par miertiesneša lēmumu iesniegto 
blakus sūdzību apgabaltiesa atstājusi bez ievērības. Apgabal-
tiesa atradusi, ka zīmognodeva ņemama no akta uzrādītās 
sumas, kas konkretā gadījumā ir Ls 1000,—. Iesniegtā par 
šo apgabaltiesas lēmumu Nodokļu departamenta kasacijas sū-
dzība nepelna ievērību. Starp šīs lietas dalībniekiem otrā 
instancē nav vairs bijis strīds par to, ka līgumā ietvertais 
uztura darījums ir apmaksājams atsevišķi ar proporcionalo 
zīmognodevu uz Rīk. par zīmogn. 5. p. un 39. p. 1. pk., kā to 
līdzīgos gadījumos jau atzinis Senats (Sen. CKD spr. 36/370). 
Rīk. par zīmogn. 39. p. 1. pk. paredz 1% proporcionalās zī-
mognodevas ņemšanu no akta sumas. Paši kontrahenti šinī 
gadījumā pārdevējai dodamo alimentu vērtību noteikuši uz 
Ls 1000,—, kāda suma atzīstama par kontrahentu uzrādīto 
akta sumu minētam uztura darījumam. Šāda kontrahenta uz-
rādītā akta suma ir koriģējama vienīgi tiktāl, ciktāl Rīk. par 
zīmogn. 20. un sek. p. nosaka, kas ir ieskatāma par. akta 
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sumu t u r p a t n o r ā d ī t i e m atsevišķa veida darījumiem. 
Šai ziņā Nodoklu departaments ir atsaucies uz Rīk. par 
zīmogn. 25. p. 2. teik. Lai gan šajā gadījumā kontrahentu 
darījums par mūža uztura nodibināšanupārdevējai ir atzīstams 
par b e z t e r m i ņ a (mūža) līgumu (Sen. CKD 38/1053), to-
mēr viņā nav paredzēti k ā d i p e r i o d i s k i m a k s a -
j u m i pārdevējam. Bet Rīk. par zīmogn. 25. p. 2. teik., uz 
kuru atsaucas Nodoklu dep-ts, tieši paredz tādus beztermiņa 
līgumus, kuros savukārt paredzēti p e r i o d i s k i m a k -
sā jumi , no kura 10 gadīgas kopsumas tad arī jāiziet, aprē-
ķinot nomaksājamo par šādiem llgumiem zīmognodevu. Tā 
kā fiskalie likumi nav paplašināti iztulkojami (Sen. CKD 35/1631 
un cit), tad arī konkretā gadījumā nevar uzskatīt par min. 
25. p. paredzētiem „periodiskiem maksājumiem" pārdevejai 
līgumā paredzētā uztura novērtējumu par vietm gadu, vēl jo 
vairāk, kur tas noteikts no pagasta valdes un kur pārdevejam 
ar llgumu piešķirtais uzturs sastāv no istabas ar apkurinā-
šanu, uztura pie kopēja galda, ārsta palīdzlbas sniegšanas va-
jadzības gadījumos etc. Tāpēc jau vien konkretā gadījumā 
Rīk. par zīmognod. 25. p. nevar tikt piemērots, līdz ar ко at-
krīt Nodoklu dep-ta uz šī panta pamatotā kasacijas sūdzība. 

(1938. g. 24. novembfa spr. Nr. 1149 Oznliņa 1.) 
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Likums par kopdarbības sabiedrībam un to savienībam. 

(Lkr. 37/116). 

E. L. iesniedzis apgabaltiesai prasības lūgumu pret atbil-
dētāju, Stiglica atbildīgo darbmieku arteli, kādā lūguma vlņš 
aizrādījis uz 1937. g. 31. marta biedru sapulcē pielaistām no 
viņa viedokļa nepareizībām, taisot lēmumu par viņa izslēg-
šanu no artela biedru skaita, un lūdzis šo lēmumu atcelt. 
Apgabaltiesa, pamatojoties uz Likuma par kopdarbības sa-
biedrībām un to savienībām (Lkr. 37/116) 139. panta, nolēmusi 
lietu izbeigt nepiekritības dēļ, bet Tiesu palata atstājusi bez 
ievērības par apgabaltiesas lēmumu iesniegto sūdzību. Pra-
sītāja kasacijas sūdzlba nepelna ievērību. Pretēji prasītāja 
domām, Likuma par kopdarbības sabiedrībām un to savienī-
bām (Lkr. 37/116) 139. pants satur procesualu normu, kas no-
teikusi kārtību un termiņu biedru sūdzību iesniegšanai par 
kopsapulču vai sabiedrības organu lēmumiem vai rīcību, kas 
rimā pretim likumam vai statutiem. Šis pants biedra mate-
rialās tiesības, to starpā arī viņa tiesības prasīt materialo tie-
sību aizsardzlbu tiesas ceļā, nav skāris, bet, kā jau aizrādīts, 
noteicis vienīgi kārtību iin termiņu sūdzību iesniegšanai, Tā-
dēl šis pants kā jauns procesuals likums piemērojams pēc tā 
stāšanās spēkā arī tiem gadījumiem, kāds ir runā esošais, kad 
artela biedru sapulce savu lēmumu par prasītāja izslēgšanu 
по biedru skaita bija taisījusi pirms Likuma par kopdarbības 
sabiedrībām un to savienībārn spēkā stāšanās un prasītājs 
par šo lēmumu līdz minētā likuma spēkā nākšanai neblja ie-
sniedzis sūdzību tiesā. Tāds viedoklis saskan ar vispārīgo 
principu, ka katrs jaunizdots procesuals likums piemērojams 
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пи tām procesualām darbībām, kuras tiesai pa pusei nākas 
I ilarīt lietā pēc jaunā procesualā likuraa izdošanas, un ka ma-
tcrialtiesiskām attiecībām, kas radušās pastāvot agrāk'am 
procesualam likumam, tiesa nevar piemērot vecās procesualās 
normas <sal. Sen. CKD spr. 29/455, sk. arī prof. Bukovska 
Clvilprocesu mācības grām., § 22, I). Ja likumdevējs būtu 
llomājis atkāpties no šī principa, tad viņš to īpaši butu pare-
il/rjis likumā, bet Likums par kopdarbības sabiedrlbām un to 

k-nībām taisni nesatur katit kādu izņēmumu no 139. panta 
lltiecībā uz tiem gadījumiem, kad kopsapulču vai sabiedrības 
Drganu lēmumi taisīti pirms likuma spēkā nākšanas. Tādēl 
illdzības arī par šiem lēmumiem iesniedzamas 139. pantā pa-
redzētā kārtībā un termiņā. Termiņa sākums tādos gadīju-
inos, saprotams, skaitāms no likuma spēkā nākšanas dienas 
I.III tii iemesla dēļ vien, ka sabiedrības biedrs pirms likuma 
ipckā nākšanas nemaz nevarēja iesniegt šajā likumā pare-
d uto sūdzību, ja vien agrākā likumā paredzētais termiņš su-
.l-ihas (prasības) celšanai pirms tam jau nebija notecējis vai 
и termiņš saskaņā ar 139. pantu skaitāms no kāda velāka 
Ifilka. 

(1939. Ķ, 24 maija spr. Nr. 472 Leiša pr. 1. pr. Stiglica atbildlgd 
ilinliinieku arteli.) 
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Pasta krajkases noteikumi. 

■Prasības lugumā prasītāja paskaidrojusi, ka viņai skaitī-
jusies par noguldītiem pēc krājgrāmatiņas pasta krājkasē 
Ls 1111,87. Pasta krājkase trijos paņēmienos izmaksājusi no 
sis sumas Ls 1011,87 kādai svešai personai, Olgai Margrietai 
В., kas bija piesavinājusies prasītājas pasi un krājgrāmatiņu 
un viltojusi viņas parakstu, par ко minētā B. sodīta ar krimi-
naltiesas spriedumu. Tā kā pasta krājkase liegusies izmaksāt 
prasitajai viņas noguldīto naudu, tad prasītāja lūgusi piedzīt 
noguldijuma kapitalu Iīdz ar procentiem, kopsumā Ls 1157,25, 
no atbildētāja. Tiesu palata, apstiprinot apgabaltiesas sprie-
dumu, apmierinājusi prasību. Tiesu palata, pievienojoties ap-
gabaltiesas sprieduma motiviem, atzinusi par pierādītiem 
prasibas lūgumā norādrtos apstākļus. Aiz spriedumā norādī-
tiem lemesliem Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka tiesības 
saņemt noguldījumu pret krājgrāmatiņas uzrādīšanu piederē-
jusas vienigi konta īpašniecei, prasītājai. Pasta krājkasei 
buusas tiesibas pieprasīt pases vai citas personas apliecības 
uzradisanu, resp. pārbaudlt krājgrāmatiņas turētājas materialo 
iegitimaciju. Ja krājkase to nebija izdarījusi ar pietiekošu 
rupibu, tad viua esot par to atbildīga, Formaiu legitimaciju 
liesu palata atzinusi par nepietiekošu, jo, pēc viņas atzi-
numa, no krājgrāmatiņas, kas izdota uz noteiktas personas 
vardu, iznetošās tiesības var izlietot tikai raateriali tiesīgais 
iadel Tiesu palata arī atzlnusi atbildētāja aizrādījumus uz 
krajgramatiņas leģitimaciju par nepamatotiem. Tiesu palatas 
spriedums nav atzīstams par pareizu, jo viņa spriedumā no-
radito īemeslu dēļ nevarēja apmierināt prasību. Senats ir jau 
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paskaidrojis (Sen. CKD spr. 37/208), ka naudas noguldījums 
kreditiestādē ir neīsts uzglabāšanas līgums, kas dod noguldī-
tājam obligatoriskas tiesības uz noguldījuma atprasīšanu. Par 
noguldljumu izdotai zītnei, resp. arī krājgrāmatiņai, ir kvali-
ficēta Ieģitimacijas papīra nozīme. Tas nozīmē, ka parādnie-
kam ir t i e s ī b a s un n e v i s p i e n ā k u r n s pārbaudīt 
grāmatiņu uzrādošās personas leģitimačiju. То konkretā ga-
dījumā tieši paredzējis pasta krājkases noteikumu 22. pants, 
ka noteicis, ka, atmaksājot noguldījumu, pasta iestādēm ir 
t i e s I b a, tā tad ne pienākums, pieprasīt pases vai citas 
personas aplieclbas uzrādīšanu. Šai ziņā citādu stāvokli no-
dibinājis 1938. g. Likuma par Pasta krājkasi (V. V. 38/293) 20. 
pants, kas noteicis, ka noguldījumus atmaksā no krājgrāma-
tioām personām, kas , u z r ā d o t k r ā j g r ā m a t i ņ u , a r 
p a s i v a i c i t u p e r s o n a s a p l i e c ī b u p i e r ā d a , 
k a i r t ā p e r s o n a , uz k u r a s v ā r d u k r ā j g r ā -
m a t i ņ a i z s n i ei g t a. Bet šis jaunais likums uz tagadējo 
gadījumu nav attiecināms, jo izmaksa izdarīta, pirms tas stā-
jies likumīgā spēkā. Pietēji Tiesu palatas domām, formala 
leģitimēšanās ar krājgrāmatiņas uzrādīšanu deva pasta krāj-
kasei tiesības izpildīt saistību formali leģitimētai personai, 
krājgrāmatiņas uzrādītājam, un ar saistības izpildīšanu šai 
personai pasta krājkase atsvabinājusies no savas saistlbas 
(A. Lēbers, Tirdzniecības tiesību pārskats, § 127, III, 2; sal. 
arī L. Enneccerus, Recht der Schuldverhāltnisse, § 435). Ap-
stāklim, vai šai personai piederējušas ari materialas tiesības 
no krājgrāmatiņas, nav izšķirošas nozlmes, ja jau parādnie-
kam, pasta krājkasei, bijušas tiesības izpildīt saistību tam, kas 
varējis īormali leģitimēties ar krājgrāmatiņas uzrādlšanu, 
resp. kas varējis atsaukties uz tiesisku izskatu, kāds izskats 
pagaidām varējis būt pat zaglim, kas formali leģitimējies ar 
krājgrāmatiņas uzrādīšanu (A. Lēbers, 1. c). Aiz šiem iemes-
liem Tiesu palata, apmierinot prasība uz tā pamata, ka for-
mala leģitimacija, uz kuras pamata noguldījums ticis izmak-
sāts, nav bijusi pietiekoša saistības dzēšanai, ka pasta krāj-
kasei bijis pienākums pārbaudīt krājgrāmatiuas turētāja ma-
terialo leģitimaciju un ka saistība būtu dzēsta tikai ar izmaksu 
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ne tikai formali, bet arī materiali leģitimetai personai, pielai-
dusi motivu nepareizību. 

(1939. g. 15. jūnija spr. Nr. 480 Antonovs pr. I. pr. Pasta un tele-
grafa departamentu.) 
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Likums par Civillikuma spēkā stašanas laiku un parejas 
laika noteikumiem. 

31. 

Kazimirs Sp. savā kasacijas sūdzībā, atsaucoties uz Lik. 
par CL spēkā stāšanās laiku un pārejas laika noteik. 31. p. 
2. d., ir norādījis, ka jautājums par lietas dalībnieku kopīpa-
šuma sadalīšanu bijis izšķirams pēc OL 741. un turpm. p. bis 
uzskats nav pareizs. Ja minētā 31. p. 2. d. noteic, ka, dalot 
mantojumu, kas atklājies pirms CL spēkā stāšanas Latgalē, 
palīga tiesību veidā piemērojami CL noteikumi, tad ar to ja-
saprot vienīgi a 11 i e с ī g i CL noteikumi, kas par tādiem 
būtu uzskatāmi. Bet kādi ir šie attiecīgie noteikumi, to no-
saka pārejas laika noteik.. 31. p. I daļa, jo nav nekāda pamata 
pieņemt, ka Latgalē konkretam gadījumam izņemuma veida 
n e b ū t u piemērojami principi, kas izteikti nule minētā panta 
I dalā. Tā kā starp CL pantiem, kas jāņem vērā, sadalot kop-
īpašumu, Pārejas laika noteik. 31. p. I daļā nav atzīmēti 741. 
un turpm. panti {Hdz 746. р.), tad, acīm redzot, kasacijas su-
dzības iesniedzēja atsaukšanās uz šiem pantiem nav vieta. 

(1939. g. 29. septembya spr. Nr. 705 Spulis 1.) 
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Civillikums. 

95. 

Atbildētāja kasacijas sūdzība pelna ievērību. SasLn.i 
ar CL 95. p. 3. daju tas laulātais, kas par šķirto dzīvi tui 
vainojams, var prasīt по otra uzturu. Konkretā lietā starp 
pusēm nav strīda, ka prasītāja bijusi tā, kas uzsākusi atškirtu 
dzivi, aizejot по atbiīdetāja. Prasītāja gan savā prasības ln 
giimā ir paskaidrojusi, ka bijusi s p i e s t a to darīt, tomer ap 
gabaltiesa nav konstatējusi nevienu по CL 84. p. 2. daļā pan 
dzētiem iemesliem, kuru dēļ aizgājušais laulātais šķirtā clzr 
nav vainojams, resp. kas attaisno laulības kopdzīves pār!r;inl 
šanu. Taisnrotradi, apgabaltiesa pati ir konstatējusi; ka pni 
sīfāja ir aizgajusi по atbildētāja bez pietiekoša iemesla nn h 
kumīga pamata. Tomēr Šī konstatējuma nozīmi, по km , 
loģiski būtu jānāk pie slēdziena, ka pati prasītāja pie pru 
nieku šķirtās dzīves rašanās ir vainīga, kā to pareizi nonulijl 
atbildētajs savā kasacijas sūdzībā, apgabaltiesa nav apsvčrn 
Aprobežojoties vienīgi ar minēto konstatējumu, apgabaltii 
īzšļdrošo nozīmi lietā veltījusi vienīgi atbildētāja atbildci и 
prasitājas notarialo pieprasījumu atlaist kalponi Mirdzu \ 
Proti atrodot, ka divi по atbildētāja uzstād.ītiem šajā vēstull 
priekšnoteikuniiem minētās kalponcs atlaišanai ir prasītājai tlfl 
pieņemami, tā atzinusi par vainīgu prāvnieku atšķirtā dztvl 
atbildetāju. Tomēr apgabaltiesa sajā sakarībā nav nenia/ m 
musi verā, ka minētais notarialais pieprasījums ir nācis rm 
prasītājas puses un atbildētāja atbilde tam dota, kad partn 
sķirtā dzīve jau ir bi jus i n a d i b i n ā j u s i e s un turkini, 
kā pati apgabaltiesa to konstatējusi, prasītājai bez jebkfld i 
pietiekoša iemesla un likumīga pamata atbildētāju atstājol 
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levērojot to, apgabaltiesa savu prasītājas uztura prasību ap-
mierinošo spriedumu ir pamatojusi uz tādu apstākli, kam pec 
pareiza kasacijas sūdzības iesniedzēja norādījuma ir galvena 
kārtā nozlme jautājumā par partu pārtrauktās kopdzīves at-
jaunošanu, bet nemaz nav pieskārusies tieši jautājumam par 
partu, it s e v i š ķ i p a š a s p r a s ī t ā j a s v a i i u i laulības 
kopdzīves pārtraukšanā ttoi līdz аг to atšķirtā dzīvē, jo CL 95. 
p. piešķir tiesības prasīt no otra laulātā uzturu v i e n ī g i t a m 
l a u l ā t a m , k a s a t š ķ i r t ā d z ī v ē n a v v a i n o -
j a m s. Ar to apgabaltiesa ir pārkāpusi CL 84. p. 2. dalu un 
95. p. 3. daļu. 

(1939. g. 28. septembļ'a spr. Nr. 778.) 

307. 

Sk. pagasttiesa 1938. g. 15. decembrī nolēmusi izmaksāt 
nelaiķu Zv. atstātās mantas aizgādnim, Mārtiņam A., vienrei-
zēju atlīdzību l°/o apmērā no skaidrā kapitala Ls 11.109,63 par 
aizgādņa plcnākumu izpildīšanu nepilnu 12 gadti laikā. Par 
šo Sk. pagasttiesas lēmumu Censoņa un Ingritas Zv. aizbild-
nis iin aizgādnis bija iesnieguši pārsūdzību, kuru Valmieras 
apriņķa 3. iec. miertiesa ar 1939. gada 24. marta lēmumu at-
stājusi bez ievcrības. Kasacijas sūdzību Censoņa un Ingritas 
Zv. aizbildnls un aizgādnis ir iesnieguši par Valmieras apriņ-
ķa 3. iec. m i e r t i с s n e š а 1939. g. 24. marta lēmumu. 
Sajā sūdzībā Censoņa un ingritas Zv. aizbildņa un aizgādņa 
pilnvarnieks apstrīd miertiesas lēmumu pareizību aiz ta 
iemcsla, ka miertiesa esot nepareizi iztulkojusi CL 269. un 
307. pantus un pārkāpusi CPL 181. un 196. pantus. Pēc^su-
dzības iesniedzēja aizrādījuma CL 269. un 307. panti stavot 
loģiskas nepieciešamības sakarā un CL 307. pants esot pie-
mērojams tikai tad, ja esot konstatēti CL 269. pantā paredze-
tie priekšnoteikumi, proti, ja aizgādnis pārvaldījis mantu ar 
tādu pašu rūplbu, ar kādu tas kā labs saimnieks pārvalda sa-
vas pasa lietas. Šajā gadījumā aizgādnis A., pārvaldot mantu, 
esot pielaidis ne tikai rupju no'aidību, bet pat noziedzīgu rī-
cību, jo viņš sodīts ar tiesas spriedumu par aizgādājamo man-
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tas piesavināšanos, kādēļ, pēc sūdzības iesniedzēja dornām, 
vinam uz CL 307. p. paraata nevarēja izmaksāt atlīdzību. Sa-
kara ar tadiem apsverumiem atzīmējams, ka pēc CL 307. 
panta barintiesa noterc aizbildnim taisnīgu un aizbilstamā 
mantai piemērīgu atlīdzību, bet ne augstāku par pieciem pro-
centiem no tīrā ienākuma pēc ikgadēja norēķina apstiprināša-
nas. Raugoties pec apstākliem, bāriņtiesa ikgadējas atlīdzī-
bas vietā var noteikt aizbildnim vienreizēju atlīdzību pēc aiz~ 
brldnibas nobeigšanas, aizbildņa pārskata caurlūkošanas, pie-
ņemsanas un galīgas noreķināšanās ar aizbildni. Šī atlldzība 
nevar pārsniegt pieci tūkstoši latus. No šādiem likuma nosa-
cijumiem izriet, ka vienreizēju atlīdzību bāriņtiesa var noteikt 
aizbildnim t i k a i p ē c a i z b i l d n ī b a s n o b e i g š a -
n a s. Ja nu aizbildnis tiek atlaists vai atcelts no amata pirms 
pašas aizbildnības nobeigšanas, tad bāriņtiesa pirms aizbild-
nibas nobeigšanas viņam nemaz nevar noteikt vienreizēju at-
hdzību pēc CL 307. panta otras rindkopas. Šajā gadījumā, kā 
tas redzams no kasacijas sūdzības, kas iesniegta no Censoņa 
un Ingritas Zv. aizbildņa un aizgādņa, pati aizbildnība nav 
nobeigta, un tadēļ pagasttiesa nemaz nevarēja noteikt atcel-
tam^aizbildnim A. v i e n r e i z ē j u a t l i d z ī b u 1% ар-
тега по tīrā kapitala. Miertiesa, atstājot spēkā tādu pagast-
tiesas lemumu, ir pārkāpusi OL 307. pantu. 

(1939. g. 5. jūlija spr. Nr. 583 Zvejnieku aizbildn. 1.) 

2091. 

Apgabaltiesa savu slēdzienu par to, ka runā esošais 11-
gums uz Rīkojuma par zrmognodevu 46. p. 92. punkta pamata 
atsvabinats по zīmognodevas, starp cjtu, pamatojusi arī uz at-
zinuma, ka līgums pēc būtības ir pirkuma-pārdevum-a un ne-
vis maiņas līgums, jo pēc līguma 3. panta vienam по kontra-
hentiem tiekot izmaksāti Ls 6808,— naudā. Kā redzams по šī 
Hguma panta, līguma slēdzēji novērtējuši to zemes gabalu, 
kuru iegūst Rīgas pilsēta par Ls 7928—, bet to zemes gabalu, 
kuru Rīgas pilseta atdod savam kontrahentam par Ls 1120,—. 
Starpību, Ls 6808,—, Rīgas pilsēta izmaksā savam kontrahen^ 
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tam naudā. Līgums ar tādu saturu kvalificējams ka pirkuma-
pārdevuma iīgums. Pēc CL 2091. р., resp. arī 1864. g. CL 3971. 
p. nauda nevar būt par maiņas līguma priekšmetu izņemot 
gadljumus, kad maina naudas zīmes kā tādas, par kadu gadi-
jumā lictā nav runas. Tādēl līgums, кща abiem prieksmetiem 
ir tikusi noteikta cena naudā un pēc ката tikai cenas starpiba 
tiek izmaksāta, ir kvalificējams kā pirkuma-pārdevuma Iignms 
(Erdmans, IV, lp. 337). Šo iemeslu dēļ arī runa esosais 11-
gums kvalificējams kā pirkuma-pārdevuma līgums, ш tadel, le-
vērojot, ka ar šo līgumu pašvaldība iegūst savā ipasuma ne-
kustamo maniu, līgums uz Rīkoj. par zīmognodevu 46. p. 92. 
punkta pamata no zīmognodevas ir atsvabinats. 

(1939. g. 15. jūnija spr. Nr. 595 Brikovska 1.) 
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Latvijas civillikums (1864. g.), 

626". p. piez. 

Apgabaltiesa atraidījusi praslbu. ar kui;u prasītājs bija Ш-
dzis atjaunot viua valdījimm par prasības lūgumā norādīto 
precii automobiļi, iznemot automobili по atbildētāju Iietošanas 
un valdisanas un nododot to prasītāja lietošanā un valdīšanā. 
Apgabaltiesa, starp citu, uz liccinieka A. apliecināto datu pa-
mata konstatējusi, ka starp prasītāju un atbildētāju bija noti-
kusi vienošanās, ka runā esošais automobilis paliek prasītāja 
bezathdzības lietošanā. Šī konstatējuma pareizību prasītāja 
pilnvarmeks kasacijas sūdzībā pat nemēģina atspēkot Bet 
j a t a s i r ta, tad, pretēji prasītāja pilnvarnieka domām, atbildē-
tajs M. vareja iegūt automobili savā valdīšanā. kaut arī tas vi-
Oam nav ticis nodots, jo pēc 1864. g. CL 648. panta prasītājs, 
ja viņs pirms norādītās vienošanās ar M. arī būtu valdījis au-
tomobih savā vārdā, pēc šīs vienošanās turpināja automobili 
valdit jau atbildētāja M. vietā, по kura vlņš to, pēc apgabal-
tiesas konstatejuma, bija saņēmis bezatlīdzības lietošanā, kaut 
an M. automobili nebūtu sanēmis savā varā. Saprotams, ka 
kada ipasa automobiļa nodošana prasītāja lietošanā uz apga-
baltiesas konstatētās vienošanās pamata nemaz nevarēja no-
Ш JO automobilis jau atradās pie prasītāja, tā kā tā nodošana 
vinam nebija pat iespējama. Sakarā ar sacīto atkrīt tie apcerē-
junn kasacijas sūdzībā, ar kuriem prasītāja pilnvarnieks grib 
Pieradit, ka automobilis bez nodošanas nevarēja nonākt M 
valdisana un ka patapinājuma llgnma nodibināšanai bija nepie-
ciesama ipasa automobiļa nodošana prasītājam. Apgabaltiesa 
atzinusi, ka M. ar prasītāju noslegtais līgums kvalificējams kā 
patapinajuma līgums. Šo līgumu apgabaltiesa atzinusi par 
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izbeigušos pēc tam, kad automobila īpašnieks M. bija P l & k ^ ^ 
sījis automobili no prasītāja šofera vai palīga L. un bija lo 
saņēmis. Šādi apgabaltiesas konstatējumi tomer nav 1 р \ Ж Щ 
koši, lai atzītu viņas konstateto patapinājuma līgumu par. iz-
beigušos. Pati apgabaltiesa taču ir konstatejusi, ka M. 'k.on-
trahents bija prasītājs un tādēļ- līgums varēja izbeigties tikai , 
pēc automobiļa pieprasīšanas un saņemšanas no prasītaja. 
Bet taisni to, ka M. automobili bija pieprasījis un saņemis 110 
prasītāja, apgabaltiesa nav nodibinājusi un viņa nav arī kon-
statējusi, ka prasītāja šoferis vai viņa paiīgs L. bijuši 
prasītāja pilnvaroti saņemt M. pieprasījumu nodot auto-
mobili im to viņam nodot. TādēJ apgabaltiesa, atzistot 
prasītāja ar M. noslēgto patapinājuma līgumu par^ izbei-
gušos, pielaidusi motivu nepilnību. Līdz ar to sabruk an 
apgabaltiesas pārējā argumentacija, kas novedusi pie mierties-
neša sprieduma atcelšanas un prasības atraidīšanas, jo, ja ap-
gabaltiesa viņas norādīto iemeslii dēļ nevarēja atzīt patapina-
juma līgumu par izbcigušos, tad prasītājs kā patapinājuma ņe-
mējs turpinājis būt automobiļa turētājs (1864. g. CL 3741. 
pants) un kā tādam viņarn ir tiesības prasīt valdīšanas atjau-
nošanu (1864. g. CL 626. panta piezīme un Sen. CKD spr. 
29/639, 30/4341 un 32/906). 

(1939. g. 5. julija spr. Nr. 586 Vintena pr. 1. pr. Sietiņu un Meieru.) 

812. 

Tiesu palatas slēdziens, ka Ernests un Zelma Šķ. zinājiiši 
ka viņiem pārdotā D. mājas daļa (kādas mājas idealo piisi, pec 
Tiesu palatas atzinuma, prasītāji, resp. viņu tiesību ^devejs, aiz 
ieilguma bija ieguvuši īpašurnā jau 1910. gada beigas) nav bi-
jusi pārdevēju, Matildas un Marijas Pr. tm Karlines Šļ., īpa-
šums, un ka Ernests un Zelma Ķ, slēdzot pirkuma-pārdevu-
raa līgumu, rīkojušies ļaimprātīgi, attiecas uz lietas faktisko 
pusi un nav pārbaudāms kasacijas kārtībā. Preteji atbildetaju 
pilnvarnieka apgalvojumam kasacijas sūdzība, Tiesu palata 
nav prezumējusi pircēju zināšanu, ka pārdodamais objekts nav 
pārdevēju īpašums, bet atzinusi to par pierādītu ar painato-
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tiem uz lietas apstākļu iztirzāšanas pēc būtības apsvērumiem, 
kuru^ pareizību kasacijas sūdzības iesniedzējs pat nemēģina 
ats'pekot. Ja jau Ernests un Zelma Šļ., kā to konstatējusi 
Tiesu palata, rīkojušies ļaunprātīgi, noslēdzot rimā esošo pir-
kuma-pardevuma līgumu, tad, pretēji atbildētāju pilnvarnieka 
domam, viņi nevar atsaukties uz to, ka zemes grāmatās pir-
kuma objekts bijis nostiprināts uz pārdevēju vārdiem. Tāds 
nostiprinājums ir gan spēkā attiecībā uz trešām personām, bet 
par tādām trešām personām nevar tikt atzīti Ernests un Zel-
ma Šķ., jo viņi, pēc Tiesu palatas atzinuma, zinājuši, ka īpa-
šums, pretēji nostiprinājumam, bijis citas personas Ipašums un 
viņi, neskatoties uz to, launprātīgi bija noslēguši pirkuma lī-
gumu: ar personām, kas zemes grāmatās gan skaitījušās kā 
īpašnieki, bet attiecībā uz kurām viņi zinājuši, ka šīs personas 
īstenībā nav īpašnieki. 

Pie sacītā piezīmējams, ka pēc Tiesu palatas atzinuma 
prasītaji, resp. viņu tiesību devējs, bija ieguvuši īpašuma tie-
sības uz ieilguma pamata un ar to vitji jau uz paša likuma 
pamata neatkarīgr no nostiprināšanas zemes grāmatās bija 
kļuvuši par īpašniekiem (Sen. CKD spr. 34/164 ш citi), kādēj 
apstaklim, ka mājas dala nav bijusi nostiprināta zemes grā-
matās uz prasltāju, resp. viņu tiesību devēja vārdu, nav nozī-
mes jautājuraā par viņu īpašuma tiesību iegūšanu. 

(1939. g. 28. septembļ-a spr. Nr. 69? Prauliņš un с pr. 1. pr. Prauliņš 
un c.) 

839. 

JPrasītāja kasacijas sūdzībā neapstrīd Tiesu palatas kon-
statējumu pareizību par to, ka parti noslēguši divus līgumus 
par vienu un to pašu nmā esošo nekustamo mantu: 1921. 
gada 30. janvārī neformalu galīgu līgumu un 1921. gada 25. 
martā tikai priekšlīgu'mu, kurā bijis paredzēts, ka pirkuma 
cena maksājama pēc zemes atsavināšanas atlaujas saņemša-
nas, kā arī to, ka valdība Jēkabam St. nav devusi atlauju at-
savināt runā esošo zemi prasītājam. Turpretim prasītājs gan 
apstrīd Tiesu palatas konstatējumu, ka valdības atļaujas no-
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došana būtu bijusi zināma arī viņam, jo viņš šadu zinašanu 
esot noliedzis ш atbildētājs to vēlējies pierādīt ar liecinie-
kiem. Pretēji šiem. prasītāja norādījumiem kasacijas sudzība, 
Tiesu palata savu konstatējumu, ka prasītājam ir bijusi zina-
ma valdības atlaujas nodošana imobila atsavināšanai prasīta-
jam, ir pamatojusi uz paša prasītāja uzdoto liecinieku liecī-
bām, ar kurām viņa, starp citu, atzinusi par pierādītu, ka pra-
sītājs atļaujas nedošanas dēļ pat bija pieprasījis atdot pirku-
ma cenas segumam atbildētājam nodoto mantu. Šai sakarība 
Tiesu palata ir vēl konstatējusi, ka pēc atsavmāšanas atlaujas 
nedošanas prasītājs pirkto zemi tomēr saņēmis pagaidu ap-
strādāšanā, jo pārdevējs St. vajadzīgo atļauju tomer solījis 
izgādāt Izejot no šiem lietā noskaidrotiem apstakliem, ka 
prasītājam jau 1921. gadā ir bijis zināms, ka valdība nav de-
vusi atlauju pārdotā zemes gabala iegūšanai īpašuma un ka 
prasītājs pēc tam to paturējis tikai pagaidu lietošana, Tiesu 
palata varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājs pirkto zemes 
gabalu nav valdījis labticīgi, jo viņam bija zināms 1864. g. CL 
839. pantā paredzētais šķērslis imobiļa iegūšanai īpašuma, t. i. 
konkretā gadījumā valdības atlaujas nedosana. Tiesu palata 
pareizi ir atzinusi ka pirkuma-pārdevuma līgumu parti vareja 
noslēgt arī bez valdības atlaujas, bet, kā to jau paskaidrojis-
Senats (CKD spr. 22/86 un cit.), šāds līgums tad^skaitas ka 
noslēgts ar suspensivu nosacījumu, un tas gūst spēku ar nosa-
cījuma iestāšanos, t. i. ar valdības atlaujas dabūšanu. Та ка 
konkretā gadījumā tāda atļauja nav dota, tad Tiesu palata 
pareizi ir atzinusi, ka pircēja valdīšanai par pirkto zemes ga-
balu nav bijuši visl 1864. g. CL 820. pantā paredzetie ieilgu-
ma priekšnoteikumi, un tiesas slēdziens sai ziņa kasacijas 
kārtībā nav pārbaudāms (sal. Sen. CKD spr. 30/77). Līdz ar 
to atkrīt tie prasītāja apsvērumi kasacijas sudzība, kuros viņš 
apstrīd šī tiesas slēdziena pareizību. 

(1939. g. 15. jūnija spr. Nr. 521 Kraveca pr. 1. pr. Stiebriņa maai. m.) 

2922. 
Iesūdzības rakstā prasītājs paskaidrojis, ka 1937. g. 23. 

aprīlī atbildētājs pārdevis viņam no viņam piederoša meža K. 
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niajās nociršanai aprn. 80 kub. asu stenceļu un papīrmalkas 
par Ls 95,— kub. asl eelmu naudas. Saskaņā ar llgimru, pra-
sltajs pie līguma parakstīšanas iemaksājis atbildētājam 
Ls 600,—, bet pārējā nauda bija jāiemaksā līgumā paredzetos 
termiņos. Pēe darbu iesākšanas prasītājs dabūjis zināt, ka 
atbildetajs viņu maldinājis, jo no atbildētāja brāļa Aleksandra 
T. viņš sauemis brīdinājumu mežu necirst, jo viņš esot meža 
līdzjpašnieks, kamdēļ atbildētājs bez viņa atļaiijas nevarējis 
mežu pardot. Arī no zemes grāmatu nodalas apliecības esot 
redzams, ka K. mājas piederot atbildētājam un viņa brālinfl 

. No šīs apliecības bez tam esot redzams, ka atbildētājam bez 
Valsts ze^mes bankas atļaujas esot noliegts niežu pārdot. Šā-
dos apstākļos noslēgtais līgums esot atzīstains par nedengu 
un prasītājam esot jāsaņem atpakal iemaksātie Ls 600,—. Šo 
sumu prasītājs arī lūdzis picspriest viņa labā no atbildētāja. 
Procesa gaita prasītājs atsaucies uz to, ka arī Mežu departa-
ments neesot atlāvis meža izciršanu līguina paredzētā kārtībā 
un daudzumā. 

Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, prasību 
. atraidījusi. 

Prasītāja kasacijas sūdzība pelna ievērību. Par nepama-
totu gan atzīstams prasītāja uzskats, ka prāvnieku līgums esot 
nederīgs tiz 1864. g. CL 3838. p. pamata, tādēļ ka mežs esot 
braļu T. kopīgais īpašums, kādēļ atbildētājs bez brāļa pickri-
šanas īiiežu nevarējis pārdot. Šai ziņā apgabaltiesa tomēr 
konstatējusi, atsaucoties uz pievienoto apgabaltiesas lietu, ka 
uz v i e ii о š a n ā s pamata ar Aleksandru T. strīdus mežs 
viņarn sen jau esot izdalīts kā K. rnāju p i e d e r u m s un ka 
braļu T. starpā 1926. g. 7. noveinbrī noslēgtā līgumā par māju 
izbuvi uz atbildētāja zemes gabala tieši esot norādīts, ka koku 
materialu izbūvei atbildētājam esot jāņem no s a v a m e ž a. 
Šados apstākļos apgabaltiesa varēja atzīt, ka atbildētājs nav 
pardevis svešu, bet gan s a v u mežu, ja arī atbildētāja brā-
lis butu celis strīdu pret meža piederību atbildētājam. Pre--
teji jprasītāja doinām, apgabaltiesa konkretos lictas apstāklos 
varēja atzīt par nenozīmīgu to apstākli, ka K. mājas ir ieķīlāļ 
tas Valsts zemes bankā un ka šī banka līdz prasības iesnieg-
šanai nebija devusi prasītājam atlauju kokus cirst. Sen. CKD 
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jau paskaidrojis (39/73), ka šādas atlaujas trūkums nepaiļara 
pašu pirkuma-pārdevuma līgumu par spēkā neesošu. Par ne-
pareiziem turpretim atzīstami apgabaltiesas sprieduma motivi 
attiecībā uz Mežu departamenta atlaujas trūkumu meža cirša-
nai. Apgabaltiesa šo apstākli konkretā Iietā atzinusi par ne-
nozīmīgu, jo tas gan dotu prasītājam pamatu prasīt līguma at-
cekšanu atbildētāja vainas dēļ — par ко prasība tomēr neesot 
cclta — bet tas neattaisnojot līguma atzīšanu par spēkā ne-
esošu. No Mežu dcpartamenta Stāmi.erenes virsmežniecības 
raksta, uz kuru prasītājs ir atsaucies, tomēr redzams, ka „K" 
mājās p ё с l i к u m a varēja izcirst gadā augstākais 4003 

rnetru. Apgabaltiesa neapstrīd prasītāja apgalvojuma parei-
zību, ka atbildctājs prasītājam pārdevis šo normu pārsniedzo-
šu rneža daudzumu. Bet ja atbildetājs prasītājam, pretēji 
l i k u m a noteikumiem, pārdevis mežu tādā daudzumā, kādu 
viņš pārdot nedrīkstēja, tad, pretēji apgabaltiesas domām, 
prāvnicku līgums gan būtu atzīstams par nederīgu (1864. g. 
CL 2922. р.). Tādā kārtā apgabaltiesa, nepiešķiļ'Ot minētam 
apstāklim nozīmi, pielaidusi motivēšanas neparcizību. 

(1959. g. 5. jūlija spr. Nr. 602 Scgala pr. 1. pr. Teterovski.) 

4470. 

Apgabaltiesa, apsvērusi nopratināto liecinieku liecības, 
atzinusi par nepierādītu, ka prasītāja būtu pieņēmusi mir. brā-
la Jāņa L. dāvināļumu, jo lieciniece P. noliecinājusi, ka viņa 
necsot dzirdējusi prasītājas atbildi uz brāla paziņojumu, ka 
viijš viņai „atstāšot" 500 ls, liecinieku Lī. un La. liccībām ap-
gabaltiesa nav pieškīrusi nozīmi tādēļ, ka prasītāja pie šo lie-
cinieku apliecinātām. sarunām ncesot bijusi klāt. Apstrīdot 
apgabalticsas slēdziena pareizību, prasītāja savā kasacijas sū-
dzībā, norāda, ka dāvinājuma pieņemšana varot notikt arī ar 
'treiso pcrsonu starpniecību. Par šādā veidā izdarīto dāvinā-
juma akceptaciju tomēr varētu rimāt tikai tad, ja prasltāja 
caur kādu trešo personu būtu p a z i ņ o j u s i d ā v i n ā t ā -
j a m (brālim), kā līguma kontrahentam, ka viņa dāvinājumu 
pieaem. Apgabaltiesa tomēr n a v konstatējusi, ka prasītāja 
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tā būtu rīkojusies, un arī kasacijas sūdzības iesniedzēja neat 
sauca-s uz Hecinieku liecībām, ar kurām šāda prasītājas rīcī-
ba būtu pierādīta. Ar to atkrīt visi kasacijas sūdzības iesnie-
dzējas šinī jautājumā izteiktie apsvērumi, kādēļ paliek nesa-
tricināts apgabaltiesas slēdziens, ka dāvinājuraa pieņemšana 
no prasītājas puses nav pierādīta. 

(1959. g. 29. septembļ'a spr. Nr. 751 Līcis pr. I. pr. Līča mant. m.) 
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686. 

Atbildētājs savā kasacijas sūdzībā aizrāda, ka viņš neesot 
atbildīgs par viņa mazgadīgās meitas nodarītiem zaudēju-
m-iem (pieliekot uguni prasītāja ēkām), jo viņš meitu neesot 
atstājis bez uzraudzības, bet aizbraucot viņu atstājis pie sievas. 
LCL 173. p. a t l a u j o t vecākam uzdot bērna uzraudzību 
citai personai. Šis atbildētāja norādījums nepelna ievērību 
jau tādēl vien, ka viņš zemākās instancēs nemaz nav apgalvo-
jis, ka vi-ņš sievai būtu u z d e v i s uzraudzīt viņa meitu; 
apelacijas sūdzībā viņš vienīgi paskaidro, ka viņa prombūtnes 
laikā uzraudzība (it kā ipso jure) esot pārgājusi uz viņa sievu. 
Šādas atbildētāja domas tomēr nav pamatotas, jo atbildētājs 
nav apstrīdējis liecinieku Aļ. apliecināto faktu, ka atbildētāja 
sieva ir viņa meitas p a m ā t e . Bet LCL 686. pants uzliek 
atbildību par mazgadīgo bērnu nodarītiem zaudējumiem šinī 
pantā aprādītos apstākļos bērnu tēvam vai mātei, vai abiera 
kopā, t. i. viņa īstiem vecākiem, bet nevis patēvam vai pa-
mātei. Atkrīt, beidzot, arī atbildētāja aizrādljums, ka apga-
baltiesai neesot bijusi tiesība atsaukties uz pievienoto krimi-
nallietu, jo apgabaltiesa ar šo lietu atzinusi par pierādītu ti-
kai to, a) ka atbildētāja meita ugunsgrēka laikā bijusi 12 
gadus veca, kādu faktu atbildētājs neapstrīd, un b) ka atbilde-
tāja meitai bijis iespējams paņemt sērkociņus, kuri bijuši atstati 
krāsns iedobumiņā, kādam apstāklim lietā nav izšķiroŠas nozī-
mes, jo apgabaltiesa par izšķīrošu atzinusi to faktu, ka atbil-
■dētājs bija atstājis bez kādas uzraudzības meitu, kuru viņš 
pats raksturojis kā nepaklausīgu bērnu. 

(1939. g. 29. septcmbļ-a spr. Nr. 810 Aļeksejeva pr. 1. pr. Ivanovu.) 
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1424. 

Pelna ievērību kasacijas sūdzības iesniedzēja pārmetums, 
ka tiesu palata ir pārkāpusi agr. LCL 1424. р., to nepareizi iz-
tulkojot, kā arī CPL 816. р., pielaizdama motivu nepilnību. 
Apspriežot prasītāju iebildumu, ka viņām ir tiesības prasīt no-
slegtā ar atbildētājiem pirkuma līguma airalēšanu arī uz agr. 
LCL 1424. p. pamata pirkuma maksas nesamaksas dēļ, apga-
baltiesa šo icbildumu ir atzinusi par nepamatotn, norādot, ka 
prasītājas taču esot daļu pirkuma maksas — attiecīgu uzturu 
— saņēmušas, bet uz agr. LCL 1424. p. parnata varot prasīt 
pirkuma līgurna anulēšanu tikai tad, kad vispār nav saņemta 
pirkuma maksa, bet ж tad, kad tomēr daļa pirkuma maksas 
ir jau saņemta. Tiešām, šādu viedokli par agr. LCL 1424. p. 
izpratni ir izteicis Annenkovs savā darbā „Sistema russkavo 
gražd. prava" (IV, 92), ш kura attiecīgu izvilkumu pēc X sēj. 
I dalas (resp. agr. LCL) Tjutrumova izdevuma ir atsaukusies 
Tiesu palata, tomēr Senats šo viedokli neatrod par pareizu. 
Proti, nevar būt šaubu par to, ka agr. LCL 1424. p. paredzēto 
„imobila ccnu" ir jāsaprot visa tā ccna, par kādu imobilis ir 
pārdots, un tieši sīs cenas nesaņemšanas gadījumā minētais 
pants paredz pārdevēja tiesības prasīt līguma anulēšanu. Tā-
da^kartā, pretēji Tiesu palatas ieskatam, pārdevējam uz agr. 
LCL 1424. p. pamata ir tiesības prasīt pirkuma līgurna anu-
Iešanu, tiklīdz pircējs līgumā paredzētā termiņā nav samaksā-
jis visu resp. pilnīgu pirkuma sumu. Uz šādu viedokii nostā-
jies arl bij. Kr. Senats savos CKD spr. 03/129 un 13/78. 

(1939. g. 16. jūnija spr. Nr. 626 Spiivās un с pr. 1. pr. čakšiem.) 
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Likums par telpu Iri. 

32. 

Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstāk-
ļiem un lietpratēja atzinumu, ir konstatējusi, ka prasītāja iz~ 
vedamie remonta darbi atbildētāja īrētā dzīvoklī sadārdzinātos 
par Ls 30 — 100,—, t. i. par 15—20% tai gadījumā, ja atbrldē-
tājs par remonta laiku paliktu dzīvot īrētās telpās, pie karn 
paredzētos remonta darbus ir iespējams izvest arī gadījumā, 
ja atbildētajs paliktu dzīvot Irētās telpās, kādā gadījumā gan 
vinam nāktos ciest neērtlbas un mantas bojātos по piitekļiem. 
Izejot no šiem konstatējumiem, apgabaltiesa ir nākusi pie slē-
dziena, ka remonta darbi izmaksātu 200 latus ,un šo darbu sa~ 
dārdzināšanās, paliekot atbildētājam par reraonta laiku dzīvot 
īrētās telpās, ir samērā ļoti maza, un ka tādēļ atbildētājs no 
īrētām telpām par rernonta laiku nav izliekams. Pretēji pra-
sītāja norādljumani kasacijas sūdzībā, Senats savā CKD sprie-
dumā 30/1558 tieši ir paskaidrojis, ka īrnieka izlikšana remon-
tu sadārdzināšanās gadījumā var notikt, ja tiesa konstatē, ka 
šāda sadārdzināšanās robežotos ar dzīvokļa atbrīvošanas ne-
pieciešamību. Tā kā konkretā gadījumā tiesa ir jau konsta-
tējusi, ka remonta darbu sadārdzināšanās sakarā ar atbildē-
tāja palikšanu dzīvoklī par remonta laiku ir samērā ļoti maza, 
tad tiesa arī varēja atzīt, ka izvedamo rcmontu dēļ atbildētājs 
no dzīvokļa nav izliekams. Kas attiecas uz prasītājas iebildu-
Ш1Д, ka apgabaltiesa remonta izdevumus būtu tioteikusi uz 
200 latiem vadoties по varbūtības, tad šāds iebildums ievērī-
bas nepelna, jo apgabaltiesa remonta izdevumus uz 200 latiem 
ir noteikusi, izejot no lietpratēju noteikto remontu izdevumu 
apmēriem, noteicot šos izdcviimus teoretiski uz 200—500 la-
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tiem. Konstatējot, ka atbildētājam par remonta laiku būs Щ 
cieš spriedumā aprādītās neērtības, bet atzīstot, ka neskato-
ties uz to atbildētājs tomēr var palikt dzīvoklī arī remonta 
laikā, tad līdz ar to apgabaltiesa ir arī atzinusi, ka aprādītās 
neertības higieniskā im socialā ziņā nevar būt par šķērsli at-
bildētāja palikšanai dzīvoklī. 

(1939. g. 28. scptembra spr. Nr. 786 Sirks pr. L pr. Lāci.) 
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23. 

Tiesu palata, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstāk-
(iem, ir konstatējusi: 1) k a parti 1918. gada oktobra mēnesl 
ir noslēguši mantojuma dalīšanas līgumu, pēc kuifā mir. Er-
nesta N. atstātā mantojumā ieti'pstošās Vaiņodes pag. „S." 
mājas īpašumā saņem prasītājs Kārlis N.. apņemotics pārējiem 
lidzmantiniekiem viņu maiitojuma dalas izmaksāt naudā un 
niātei dot līgumā paredzētos alimentus; 2) ka mantiniekiem 
nauda jāaizmaksā 1919. gadā ar Kurzemes kreditbankas pa-
lidzību; 3) ka prasītājs atzinis, ka viņš naudu Šai kreditiestā-
dē nav aizņomies; 4) ka prasītājam, atbraucot no Krievijas, 
1918. gadā naudas nav bijis, un tad viņš no brāliem aiziļēmies 
3000 rubļus un 5) ka sanmas par mantojuma līgumā paredzč-
to naudas sumu izmaksu, sākot no 1920. gada, turpinājnšās il-
gāku laiku bez rezultata, līdz, beidzot, prasītājs paskaidrojis, 
ka viņš līdzmantiniekiem nekā neizmaksāšot, jo valdība zemi 
dodot par brīvu. Šie t iesas konstatējumi attiecas uz lietas 
apstāklu apsvērumu pēc bCitības un kasacijas kārtibā nav pār-
baudāmi. Līdz ar to a tkr ī t tie apsvērumi, kuros prasītājs 
apstrīd šo konstatējumu u n tiesas slēdzienu pareizību pēc bū-
tibas. Tas vien, ka radniecībā un svainībā ar partiem esošās 
ijcrsonas ir atlauts nopratināt, izņemot likumā paredzētos ga-
dījumus, nenoliedz tiesai atzīt šādu personu liccības par neti-
camām vienīgi aiz tā iemesla, ka viņas atrodas radniecībā vai 
svainībā ar kādu no partiem. Šāds motivējums ir atzīstams 
par pictiekošu, un ar to Tiesu palata ir izpildījusi CPN 499. 
panta noteikumus (sal. Sen . CKD spr. 37/217 un cit.). Līdz 
ar to atkrīt arī tie apsvērumi, kuros prasītājs apstrīd tiesas 
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slēdziena pareizību par liecinieku izsacījumu nozlmi un spēk 
pēc būtības. Tādos apstākļos, kad prasītājam pēc Tiesu pala 
tas konstatējuma nav bijis naudas un viņš arī atsacījies sa 
maksāt līdzmantiniekiem viņu mantojumu daļas naudā, Tiesu 
palata varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājs mantojuma dalī 
juma līgumā paredzētās naudas sumas Udzmantiniekiem nav 
izmaksājis un prasību vārēja atraidīt pret tiem atbildētajiem, 
pret kuriem jau apgabaltiesa prasību bija atraidījusi, un kuri 
apgabaltiesas spriedumu bija pārsūdzējuši. Prasītāja iebil 
dums, ka prasība celta, starp citu, arī pret Nataliju, Richardu, 
Olgu un Līnu N. kā mir. Friča N. mantiniekiem un ka tādē', 
apgabaltiesas spriedumu varējuši pārsūdzēt tikai visi šie man-
tinieki kopīgi un nevis viens pats Richards N.. ievērības ne 
pelna. No prasības petituma redzams, ka prasītājs ir lūdzls 
atzīt, starp citu, ka viņš tieši Fricim N. ir saraaksājis līgumā 
paredzēto naudas sumu. Apgabaltiesa savā spriedumā arī i 
atzinusi, ka prasītājs šo naudas sumu ir samaksājis Fricim N. 
un nevis viņa aprādītiem mantiniekiem. Tādēļ по atbildētāja 
prasīto izpildījuma atzīšanu var apstrīdēt arī tikai viens no šī 
atbildētāja m a n t i n i e к i e m visumā, jo šai ziņā prasības 
pamats par juridisko attiecību pastāvēšanu vai nepastāvēšanu 
attiecībā uz katru atbildētāju 'pēc savas būtības ir nedalāms. 
Līdz ar to apgabaltiesas spriedumu attiecībā uz Frici N. va 
rēja pārsūdzēt viens pats viņa mantinieks — Richards N., bez 
pārējo Friča N. mantinieku piedalīšanās. Turpretim, kas at-
tiecas uz Tiesu palatas atzinumu, ka visu atbildētāju starpā 
būtu nodibinājusies solidara atbildība pret prasītāju, tad šāds 
vinas slēdziens ir nepareizs, jo no prasības ir redzams, ka 
prasītājs ir lūdzis atzīt saistības izpildījumu pret katru atbil-
dētāju atsevišķi, tāciēļ arī procesuali visu atbildētāju starpā nav 
nodibinājusies solidara atbildība, bet gan katrs no viņiem ir 
atbildīgs patstāvīgi prasītājam par savu saistību pastāvēšanu 
vai nepastāvēšanu, un tā kā bez tam arī noslēgtais mantojuma 
dalījuma līgums nekādas solidaras attiecības nav nodibinājis, 
tad apgabaltiesas spriedumu attiecībā uz mir. Lības N. manto-
juma masu, promesošo Indriķi IN. un Anlīzi-OIgu, īnne Ek. Tie-
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su palata bez šo procesu pārsūdzības nevarēja atcelt. Līdz ar 
to Tiesu palata ir pielaidusi motivu nepareizību. 

(1939. g. 26. maija spr. Nr. 473 Neiburga pr. 1. pr. Neiburgs mant. m.) 

60. 

Apgabaltiesa, atsaucoties uz Senata CKD spriedumu 
25/406, ir nākusi pie slēdziena, ka tiesas sēdes protokola ierak-
stīts mutiskais pilnvarojums zv. adv. D., kas izdots lietas^ ve-
šanai miertiesu iestādēs, kaut arī ar CPL 60. p. paredzētām 
tiesībām, nav atzīstams par pietiekošu nedz kasacijas sudzl-
bas iesniegšanai, nedz lietas vešanai Senatā. No šada pareiza 
slēdziena apgabaltiesa ir tomēr nākusi pie nepareiza talaka 
slēdziena, it kā šāds pilnvarojums zv. adv. D. neatlava lugt 
kasacijas tiesīhu atjaunošanu. Ja apgabaltiesa domā, ka lieta 
grozās ар zv. adv. D. lūgumu atjaunot kasacijas sudzlbas 
iesniegšanas termiņu v i ņ a m, tad jāaizrāda, ka likums runa 
par kasacijas t i e s ī b a s atjaunošanu, kāda tiesība var pie-
derēt tikai prāvniekam, un ne viņa advokatam. ^ Tadel tas 
apstāklis vien, ka pilnvarniekam uz vmam izdotas pilnvaras 
pamata nav tieslbas iesniegt kasacijas sūdzību, neatņem piln-
varniekam tiesību lūgt prāvnieka vārdā atjaunot p г а v -
n i e к a kasacijas ticsību, kāds ffigums izšķirams apgabaltie-
sā. Tā kā par priekšmetu, kas apgabaltiesai bija sakara ar 
pilnvarnieka lūgumu izlemjaras, nevareja būt šaubu, tad ap-
gabaltiesas lēmumu nevarēja iespaidot pilnvarnieka kļūdains 
aizrādījums lūgumā, lai v i ņ a m atjauno termiņu kasacijas 
sūdzības iesniegšanai. Rīkojoties pretēji norādītam, apgabal-
tiesa ir pielaidusi savā lēmumā nepareizu motivešanu, ka an 
pārkāpusi CPL 265;!. p. 

(1939. g. 5. jūlija spr. Nr. 592 Golubovs pr. 1. pr. Jelgavas pilsētas 
pašvaldību.) 

1061. 

Prasība uz atbildētāja puses iebildumu ir tikusi atraidīta 
kā noilgusi. Prasītāja paskaidrojumu pareizība par noilguma 
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pārtraukumu, ka norādījusi apgabaltiesa, ir palikusi nepierā-
dīta. Savā kasacijas sūdzībā prasītājs gan norādījis, ka tiesa, 
neaicinot uz tiesas sēdi afbildētāju personīgi minētā apstākļa 
noskaidrošanai, pārkāpusi CPL 1061. p. Turpretim pēc minētā 
panta satura aicināt partu ierasties personīgi ir tiesas tiesība, 
bet ne pienākums. Tā tad, prctēji kasacijas sūdzības iesnie-
dzeja uzskatam, tiesa, neizdarot šādu aicinājumu, minēto 106\. 
p. nav pārkāpusi. 

0939. g. 29. scptcmbra ģpr. Nr. 782 Zimclcs pr. 1. pr. Gailis.) 

135. 

Apgabaltiesa ir norādījusi, ka liecinieku liecības esot tik 
pretrunlgas un nenoteiktas, ka Tāni nevarot piešķirt pierādīju-
mu speku. Tomēr pēc pareiza kasacijas sūdzības iesniedzēja 
iebilduma, apgabaltiesa nav nemaz norādījusi, ieks kam tad 
šāda pretnmība un nenoteiktība pastāv, bet Senats jau vai-
rākkārt ir paskaidrojis, ka gadījumā, ja tiesa nepieškir tica-
mību liecinieku liecībām tamdēļ, ka tanīs ierauga pretrunas, 
tad tiesai jāpaskaidro, ķādēļ un kādiem liecinieku izteicieniem 
viņa nākusi pie slēdziena par pretrimām minētās liecībās, un 
ja liecinieku liecībās konstatējamas savstarpīgas pretrunas, 
tad tiesai jāizšķir, kura no pretrunīgām liecībām pclna priekš-
roku, un ka nekādā ziņā nevar atmest liecinieku liccības, ap-
robežojoties vienīgi ar norādīj'umu par pretrunu pastāvēšanu 
(Sen. CKD spr. 22/142; 27/130 un cit.). 

(1939. g. 16. jīlnija spr. Nr. 490 Kricvii.m pr. 1. pr. Hocjanovu im 
Noviku.) 

182. 

Prasītājs savā prasības rakstā paskaidro, ka viņš 1935. 
gadā esot nopircis no tagad mirušā Pētera V. 50 kubikasis 
malkas par celma naudu Ls 9,— kubikasī un visu sumu 
Ls 450,— samaksājis. Pcc Pētera V. nāves vioš esot samak-
sājis nelaiķa sievai un meitai vēl Ls 50,—. No nopirktās mal-
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kas viņš esot izcirtis 32 kubikasis. Vēlāk viņam malkas cir-
šana aizliegta. Viņam pienākoties. vēl 18 kubikasis malkas. 
Tādēļ lūdz uzlikt atbildētājai mirušā Pētera V. mantojuma ma-
sai pienākumu atļaut prasītājam izcirst un izvest vel 18 kubik-
asis, bet pretējā gadījumā piedzīt no atbildetajas Ls 212 — 
ar "/o im tiesāšanās izdevumiem. Apgabaltiesa apmierinajusi 
prasību daļā, piespriežot prasītāja labā Ls 162,— par nesa-
ņemtām 18 kubikasīm malkas. Savā kasacijas sudzība atbil-
dētāja norāda, ka apgabaltiesa, piespriežot Ls 162,—, esot atņe-
musi atbildētājai iespēju pildīt līgumu; saņemtas naudas afta-
kaļdošanu prasītājs esot lūdzis tikai subsidiari. Atbildetajas 
kasacijas sūdzība pclna ievcrību. Apgabaltiesa savā spriedu-
mā paskaidro, ka atlikušās 18 kubikasis prasītājs nevarejis iz-
cirst aiz tā iemesla, ka Pētei;a V. mantinieki to viņam lieguši, 
uii ka atbildētāja nav izteikusi vēlēšanos līgumu pildīt. Taisni 
šo ieineslu dēļ prasītājs ir iesniedzis šo prasību. Apgabaltie-
sas norādījurni vēl nepierāda, ka līgumu nevaretn^ izpildīt 
resp., ka atbildētājai nevarētu tiesas ceļā uzlikt pienakumu lī-
gumu pildīt. Piespriežot prasītājam tikai subsidiari lugto atlī-
dzību naudā, apgabaltiesa ir bez likumīga pamata ņemusi at-
bildētājai iespēju pildīt līgimiu, kā arī apmierinajusi prasību 
ne tādā veidā, kā to prasītājs bija lūdzis. Ar to apgabaltiesa 
ir pārkāpusi CPL 182. p. 

(939. g. 29. septembra spr. Nr. 791 Kuķīša pr. L pr. Vēbera mant. m.) 

255. 

Pēc CPL 255. p. apelacijas sūdzībā jānorāda i e m e s 1 i, 
kuru dēļ tās iesniedzējs spriedumu ieskata p a r n e p a r e i -
% u. Atbildētāja savā apelacijas sūdzībā paskaidro, ^ ka ar 
miertiesneša spriedumu viņa neesot apmierināta aiz ta iemes-
la, ka atrod to par nepareizu un nedibinātu. Atbildetaja atrod, 
ka nebijis pamata praslbu apmierināt. Izejot no šāda apela-
cijas sūdzības satura, apgabaltiesa atzinusi, ka atbildetāja savā 
apelacijas sūdzībā pretēji CPL 255. p. noteikumiem nav nora-
dījusi iemeslus, kuru dēļ viņa spriedumu ieskata par nepareizu. 
CPL 255. p. neizpildīšanas sekas nosaka CPL 258. p. 3. pkts, 
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pēc kura apelacijas sūdzība ar tiesneša lēmumu atdodama at-
pakaļ. Ja nu miertiesnesis tomēr bija pieņēmis atbildētājas 
apelacijas sūdzību im virzījis to tālāk, tad apgabaltiesai bija 
pamats apelacijas sūdzību atstāt bez caurskatīšanas. Šāds ap-
gabaltiesas slēdziens izriet по CPL 258. р. 3. pkta. Civilpro-
cesa noteikumi neparedz apelatora tiesību sniegt tiesai tādus 
papildu paskaidrojumus, ar kuriem varētu novērst CPL 258. р. 
3. pktā paredzētās sekas. Jautājums par to, vai atbildētāja ir 
izņēmusi miertiesneša motivētā sprieduma norakstu, konkretā 
lietā ir pilnīgi nenozīmīgs. 

(1939. g. 28. aprīļa spr. Nr. 275 Neimaņa pr. ]. pr. Fredkinu.) 

258. 

Atbildētājs bija cēlis formalas dabas iebildumus, ka apela-
cijas sūdzību uz CPL 258. p. 3.pkta pamata vajadzējis izsniegt 
atpakaļ, resp. atstāt bez caurlūkošanas kā neatbilstošu CPL 
255. panta prasījumiem. Apgabaltiesa uz šo iebildumu atbildi 
expresis verbis gan nav devusi, bet izspriežot lietu uz tās pašas 
apstrīdētās apelacijas sūdzības pamata, ar šādu savu proce-
sualo darbību ir jau devusi negativu atbildi uz minēto atbildē-
tāja iebildumu. Tādēļ kā nepamatoti atkrīt tie kasacijas sūdzī-
bā izteiktie apsvērumi, kuros atbildētājs pārmet apgabaltiesai 
minētā iebilduma neapsvēršanu expresis verbis. 

(1959. g. 28. scptembra spr. Nr. S28 Vcrnova pr. ]. pr. Jansonu.) 

2652. 

Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības prasītāja lūgumu par 
kasacijas termiņa atjaunošanu. Apgabaltiesa, atsaucoties uz CPL 
2652. р., nākusi pie slēdzicna, ka kasacijas tiesība par apgabal-
tiesas spriedumu, ar kuru miertiesneša spriedums apstiprināts, 
atjaunojama tikai tad, ja prāvnieks trīs dienu laikā no rezoluci-
jas pasludināsanas lūdzis sprieduma norakstu un ja tas nav iz-
gatavots divu nedēlu laikā no rezolucijas pasludināšanas, un ka 
likunis neparedzot kasacijas termiņa atjaunošanu tad, ja prāv-



4 ? Q Civilprocesa likums ,,. 

nieks pasūtījis sprieduma norakstu pēc trim dienām по rezolu-
cijas pasludināšanas. Tā kā, pēc apgabaltiesas konstatejuma, 
prasītājs bija lūdzis izgatavot sprieduma norakstu pec trim die-
nām по rezolucijas pasludināšanas, proti, viņš ludzis izsniegt 
sprieduma norakstu 1938. gada 10. decembrl, bet apga-
baltiesas spriedurns, ar kuru apstiprināts iniertiesneša 
spriedums, jau bdja taisīts 1938. g. 6. decembrī, tad apga-
baltiesa atzinusi, ka kasacijas termiņš prasītājam nav at-
jaunojams. Tālāk apgabaltiesa atzinusi, ka prasītajam kasa-
cijas tiesība nav atjaunojama arī uz CPL 2651. panta pamata, 
jo, pēc apgabaltiesas atzinuma, prasītājs kasacijas termiņu 
neesot nokavējis по vina gribas neatkarīgu apstākļu deļ. Ap-
stāklim, ka spriedums galīgā veidā nav ticis izgatavots, do-
māts pirms kasacijas termiņa notecēšanas, apgabaltiesa nav 
piešķlrusi nozīmi, jo, 'pēc viņas atzinuma, spriedums galīga 
veidā saskaņā ar CPL 280. un 195. pantiem bijis izgatavojams 
tikai tad, ja kāds по prāvniekiem to bija ludzis. Apgabaltie-
sas lēmums nav atzīstams par pareizu. No apgabaltiesas le-
muma motiviein īstcnībā nav labi redzams, kādēl viņa kâ  uz 
prasītāja 'lūguma atraidīšanas iemeslu atsaukušies uz CPL 
280. un 195. pantiem, pēc kui;iem apgabaltiesai jaizgatavo 
spriedums galīgā veidā, ar kuru miertiesneša spriedums ap-
stiprināts, starp citu, tad, ja kāds по prrwniekiera to bija lu-
dzis. Ja apgabaltiesa ar to bija domājusi teikt, ka prasltajs 
nebija lūdzis izgatavot spriedumu galīgā veidā^ tad tada ga-
dījumā vina būtu nonākusi pretrunā ar konstatejurnu, ka pra-
sītājs 10. decembrī bija lūdzis izdot viņam sprieduma norakstu 
galīgā veidā. Bet ja prasltājs 10. decembrī, t. i. ceturtā diena 
pēc sprieduma taisīšanas, jau bija lūdzis izdot viņam sprie-
duma norakstu galīgā veidā un ja, pēc apgabaltiesas atzinuma, 
spriedums galīgā veidā nav bijis izgatavots pirms kasacijas 
termiņa notecēšanas, tad nav saprotams apgabaltiesas^viedok-
lis, ka prasltājs kasacijas termiņu nav nokavējis sevišķu ne-
paredzētu, по viņa gribas neatkarīgu apstākļu deļ. Apgabal-
tiesa nav paskaidrojusi, kā prasītājs būtu varējis iesniegt laika 
kasacijas sūdzlbu, ja spriedums galīgā veidā, kura norakstu 
viņš bija pasūtījis jau ceturtā dienā pēc sprieduma taisīšanas, 
izgatavots tikai pēc kasacijas termina notecēšanas, un kadeļ 
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termiņa nokavēšanai par iemeslu taisni nav bijis 110 pasūtītāja 
gribas neatkarīgs apstāklis, jo spricduma galīgā veidā izga-
tavošanas laiks, ja tā noraksts jau ticis pasūtits, taču neatka-
rājas по prasītāja. Kas īpaši attiecas uz CPL 195. pantti, щ 
kuru atsaucas CPL 280. p. otrā daļa, tad tas nav paredzējis 
katit kādu terminu lūguma iesniegšanai par sprieduma galīgā 
veidā izgatavošanu. Tādēļ, pretēji apgabaltiesas domāmj 
sprieduma galīgā veidā nepasūtīšana trīs dienu laikā, pati par 
sevi' nevar būt par iemeslu tiesības zaudēšanai uz kasacijas 
termiņa atjaunošanu. Apgabaltiesas viedokla pareizība neiz-
riet arī 110 CPL 2652. p. satura. Ja likums šai pēdējā panta 
vēl atsevišķi rtmā par sprieduma neizgatavošanu attiecīgā 
terminā, tad tas fāpēc, ka šī apstākļa dēļ likums minētā pantā 
paredzējis kasacijas tieslbas atjaunošanu pat neatkarīgi по tā, 
vai sprieduma savlaicīga neizgatavošana ir tiešām bijusi par 
šķērsli kasacijas iesniegšanai laikā vai nē. Šāda zināmā mērā 
automatiska kasacijas tiesības atjaunošana ir izskaidrojama 
ar to, ka likums ir gribējis novērst parta stāvokļa pasliktinā-
šanos, kas tam rodas bez jebkādas viņa vainas ar sprieduma 
savlaicīgu neizgatavošanu izsauktu pārsūdzības laika samazi-
nāšanos, kauču šī samazināšanās nebūtu tik liela, lai to varētu 
atzīt par pilnīgu šķērsli kasacijas sūdzības iesniegšanai termi-
ņā. Tomēr pret tiern particm, kas nav apmierināti ar mier-
tiesneša spriedumu apstiprinošu apgabaltiesas spriedumu resp. 
lietas izspriešanu, likums ir augstāk aprādītā ziņā mazāk pre-
timnākošs. Proti, tiem CPL 26b2. p. paredz kasacijas tiesības 
atjaunošanu neatkarīgi по tā, vai sprieduma neizgatavošana 
ir bijusi par šķērsli kasacijas sūdzības iesniegšanai termiņa 
vienīgi tad, ja tic sprieduma norakstu pieprasījuši triju dienu 
laikā по rezolucijas pasludināšanas dienas. Tādā kārtā šiem 
prāvniekiem sprieduma savlaicīga neizgatavošana pati par scvi 
dod tiesības panākt kasacijas termiņa atjaunošanu vienīgi tad, j;i 
tie sprieduma norakstu pieprasījuši minēto triju dienu laikā. Ta-
ču tas, pretēji apgabatiesas viedoklim, nebūt vēl nenozīmē, ka 
šādi prāvnieki, ja tie sprieduma norakstu nav pieprasījuši tni 
nēto triju dienu laikā, bet gan vēlāk, vispār zaudētu tiesības 
uz kasacijas termina atjaunošanu aiz sprieduma savlaicīgaa 
neizgatavošanas по tiesas. Proti, arī šie prāvnieki var at-
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saukties uz sprieduma savlaicīgu neizgatavošnnib^^šls ap-
stāklis viņiem pats par sevi vairs ncdod tiesību i i ^ ^ Ž ^ e a / ^ 
termiņa atjaunošanu, bet gan tikai tad, ja tanī (resp:; .spiye- * 
duma savlaicīgā neizgatavošanā) ir saskatāms no prāvnieku 
gribas neatkarīgs un iepriekš neparedzams škērslis kasacijas 
sīīdzības iesniegšanai termiņā. Tāpēc CPL 2652. p. pirmās 
daļas noteikumi nebūt neizslēdz CPL 2651. p. piemērošanu ta-
fos gadījumos, kad saskaņā ar šiem noteikumiem nevar būt 
runa par kasacijas tiesības automatisku atjaunošanu aiz sav-
laicīgas sprieduma neizgatavošanas. Citiem vārdiem, šajos 
gadījumos tiesai nav ņcmta iespēja apskatīt jautājumu par ka-
sacijas tiesības atjaunošanu pēc CPL 2651. p. pazīmēm, resp. 
apspriest, ciktāl sprieduma savlaicīgā neizgatavošanā no tie-
sas būtu saskatāmi CPL 26o1. p. paredzētie apstākļi (sal. Scn. 
CKD spr. 38/882). Apsverot kasacijas tiesības atjaunošanu no 
šī viedokļa, tiesai katrā atsevišķā gadījumā jāraugās, ciktāl 
sprieduma noraksta novēiotā saņemšanā ir vainīgs pats prāv-
nieks ar novēlotu noraksta pasūtīšanu un ciktāl tanī vaino-
jarna tiesa. Tā, piemēram, ja sprieduma noraksts būtu no 
prāvnieka pasūtīts tik vēlu, ka, pat izgatavojot spriedumu li-
kumīgā laikā, prāvnieks tā norakstu saņemtu tikai pēc kasa-
cijas termiņa iztecēšanas, tad, protams, tas apstāklis, ka sprie-
dums nav bijis laikā izgatavots, vēl nedotu prāvniekam tiesī-
bas uz kasacijas termiņa atjaunošanu pēc CPL 2651. р., jo tad 
šķērslis kasacijas iesniegšanai pastāvētu neatkarīgi no tiesas 
nokavējuma jau paša prāvnieka rīcībā. Pašain prāvniekam 
vienmer jāpatur vērā, ka kasacijas termiaš par miertiesneša 
spriedumu apstiprinošiem apgabaltiesas spriedumiein tek по 
rezolucijas pasludināšanas dienas (CPL 288. p. 1. pk.). Kas 
savukārt zīmējas uz jautājumu, kādā tad īsti laikā būtu izgata-
vojami tie miertiesneša spriedumu apstiprinošie apgabaltiesas 
spriedumi, kin;us prāvnicki pieprasījuši pēc trijām dienām, 
skaitot no rezolucijas pasludināšanas dienas, tad, prctēji ka.sa-
cijas sūdzības iesniedzēja ieskatam, šo jautājumu gan neat-
risina CPL 197. p. Lai gan šis pants ir saprotams tādējādi, 
ka miertiesnesim, starp citu, šajās 7 dienās, vispirms arī jā-
izgatavo tas spriedums, klifa noraksts ir pieprasīts (sal. Ties-
lietu ministra paskaidrojumus pie 1935. g. 9. maija CPL pār-
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grozījumiem, 1935. g. Tieslietu ministrijas Vēstnesī Nr. 2, 
lp. 346), tomēr tieši šīs izpratnes dēl tas nemaz neattiecas uz 
apgabaltiesas spriedumiem, jo tas runā pretim CPL 280. p. no-
teikumiem, pēc kuriem apgabaltiesas' spriedumi, ar кщ-iem 
tiek atcelts vai pārgrozīts rniertiesneša spriedums, ir pagata-
vojami tikai 2 nedēlu laikā ло sprieduma noraksta pasūtīšanas 
dienas. Arī tie apgabaltiesas spriedumi, ar kuriem micrties-
neša spriedums ir apstiprināts un kuru noraksti ir piepraslti 3 
dienu laikā по rezolucijas pasludmāšanas dienas, ir izga-
tavojami tikai 2 nedēļu laikā по tās pašas dienas, kā tas 
izriet 110 CPL 2652. p. 1. daļas. Tāpēc nav a.rī at-
zlstams, ka tie miertiesneša spriedumus apstiprinošie apgabal-
tiesas spriedumi, kuru norakstus prfavnieks nav papillējies pa-
sūtīt 3 dienu laikā по rezolucijas pasludināšanas dienas, būtu 
izgatavojami ātrāk, proti, 7 dienu laikā, nostādot prāvnieku 
ar šadu nosebošanos it kā privileģētākā stāvoklī. levērojot 
saclto, ir atzīstams, ka tāds miertiesneša spriedumu apstipri-
nošs apgabaltiesas spriedums, kura norakstu prāvnieks ir pa-
sūtījis pec 3 clienām, skaitot по rezolucijas pasludināšanas 
dienas, ir pēc analoģijas ar pārējiem apgabaltiesas spriedu-
miem izgatavojams 2 neclēļu laikā, bet nevis CPL 197. p. pa-
redzēto 7 dienu laikā по viņa pasūtīšanas dienas. 

Senats, kā tns jau aizrādīts, ir paskaidrojis (Sen. CKD spr. 
38/882), ka norādījums uz sprieduma noraksta novclotu sa-
ņemšanu prasījis по tiesas jautājuma apsvēršanu par kasacijas 
tenniņa atjaunošanu pēc CPL 265\ p. pazīmēm. Vēl jo vai-
rāk to prasa norādījums uz to, ka sprieduma noraksts saņemts 
pēc kasacijas termiņa notecēšanas. 

(1959. g. 27. aprīļa spr. Nr. 57S Ozolii.ui pr. 1. pr. Rlgas pilsētas paš-
valdlbas darbinieku slimo kasi.) 

265\ 

Apgabaltiesa, konstatējot, ka ar viņas 1939. gada 22. febru-
āra lēmuinu prasltājai Zelmai L. bija dots laiks kasacijas Щ 
dzības iesniegšanai līdz 1939. gada 22. aprīlim un ka Zelma L. 
kasacijas sūdzību bija iesniegusi tikai 1939. gada 25. aprīlī, t. i. 
3 dienas pēc noteiktā termiaa, nolēmusi izsniegt Zelmai L. vi-
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ņas kasacijas sūdzību atpakal. Savā sūdzībā Zelma L. apstrld 
apgabaltiesas lēmuma pareizību par kasacijas sūdzības atpa-
kaļ izsniegšanu ar aizrādījumu, ka šajā gadījumā apgabaltiesa 
ar savu spriedumu bija pārgrozījusi miertiesneša spriedumu 
un ka tādēļ, atjaunojot termiņu kasacijas sūdzības iesniegša-
nai uz diviem mēnešiem, šim termiņam bīītu pieskaitāms CPL 
280. pantā paredzētais divu nedēļu laiks. Pēc sūdzētājas do-
mām OPL 280. un 288. panti uemami vērā arī gadījumos, kad 
tiesa atjatmo kasacijas termiņu. Sūdzība nepelna ievērību. 
Tā atraidāma jau tādēļ vien, ka sūdzētāja nav pārsūdzējusi 
apgabaltiesas lēmumu, ar kuru viņai dots laiks kasacijas su-
dzības iesniegšanai līdz 1939. g. 22. aprīlim. Ja sūdzētāja bija 
ieskatos, ka šis laiks viņai apreķināts nepareizi, tad viņai va-
jadzēja apgabaltiesas lēmumu pārsūdzēt. Ja viņa to nav da-
rījusi, tad viņa tagad vairs nevar atsaukties .uz to, ka termiņš 
kasacijas sūdzības iesniegšanai ir aprēķināts nepareizi. Bet 
sūdzētājas viedoklis nav pareizs arī pēc būtības. • CPL 2654. 
pants, runājot par to, kādi termiņi nosakāmi pārsūdzības ter-
miņu atjaunošanas gadījumos un no kāda laika tie skaitāmi, 
nešķiro šos gadījumus pēc tā, vai kasacijas termiņš atjauno-
jaras par apgabaltiesas spriedumu, ar ķuru miertiesneša sprie-
dums apstiprmāts, grozīts vai atcelts, bet nosaka, ka atjauno-
tie termiņi, resp. arī atjaunotais kasacijas termiņš, skaitami 
no tiesas lēmuma dicnas vai dlenas, kad prāvnieks saņemis 
sprieduma vai lēmuma norakstu, skatotics pēc tā, kas noticis 
agrāk. Ar to likums ir skaidri un nepārprotami noteicis laiku, 
no kura skaitāmi atjaunotie pārsūdzības, to starpā arī kasaci-
jas termiņi. Bet ja likums a t j a u n о t i e m termiņiem ka-
sacijas sūdzību iesniegšanai noteicis īpašu laiku, no kura^šie 
termiņi skaitāmi, tad nevar šiem termiņiem piemērot CPL 
288. panta 1. punktu un attiecināt uz ticin, pretēji CPL 265\ 
panta noteikumiem, minētā 288. pantā paredzētos noteikumus 
par laiku, no kura skaitāms termiņš kasacijas sūdzības iesnieg-
šanai, ja šī termiņa atjaunošana nav notikusi. 

(1939. g. 28. septembļ-a spr. Nr. 785 Lielpulks pr. 1. pr. Rīgas pilsētas 
pa.švaldību.) 
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661. 

1938. g. 11. oktobrī Rīgas apgabaltiesai iesniegtā iesūdzī-
bas rakstā pfasītājs paskaidrojis, ka uz 1938. g. 19. februāri 
prasītājam par labu pie atbildētājas skaitījies noguldījuma pa-
rāds Ls 25.000,—. Šo noguldījuma parādu atbildētāja apņē-
musies atmaksāt saskaņā ar spccialo nollguinu. Šī nolīguma 
noteikums (6 mēneŠu notecēšana pēc darba vietas uzteikšanas) 
esot iestājies 1938. g. jūnija beigās. Prasītājs tādēl lūdzis 
piedzlt viņam par labu 110 atbildētājas minēto sumu ar % un 
tiesāšanās izdevumiem. 1938. g. 3. novembrī iesniegtā lūguni;i 
atbiidētāja paskaidrojusi, ka prasītājs viņai pārdevis 41 fiimu 
ar monopolizmantošanas tiesībām Latvijā un Lietuvā un bc/ 
tam vēl 3 filmas izmantošanai Latvijā, Lietuvā un Igaunija. 
Atbildētājas valde, caurskatot savā 1937. g. 18. februāra sēd? 
prasītāja rēķinu, pirkumam piekritusi uri to noslēgusi, nosakot 
darījuma vērtību uz Ls 25.000,—. Pārdevējs, pārdodot filmas, 
esot rīkojics launprātīgi, jo bijis noslēpis to apstākli, ka gan 
drīz visas filmas Igaunijā bijušas dcmonstretas, un atbildēta.ia 
tādēļ par visu filmu izmantošanu nevarot saņemt pat ļ i no tas 
sumas, kura viņai esot jāmaksā prasītājam. Atbildētājai tāde| 
esot tiesība prasīt pirkuma līguma atceišanu pārmērīgā zau 
dēJLima dēļ. Šādu prasību atbildētāja arī jau esot iesniegusl 
Rīgas apgabaltiesā. Salīdzinot abas prasības, csot jānāk рп-
sledziena, ka prasltāja prasība pret atbildētāju csot atbildā 
tājas pret prasītāju celtās prasības sekas. Protams, prasītā 
jam nekas nepienākoties no atbildētājas, ja tiekot apmierinal 
vii;ia prasība, resp. ja tiekot atcelts darījums, kas guļot katra 
prasības parnatā. Atbildētāja tādēļ lūgusi lietu apturēt līd 
atbildētājas celtās prasības izspriešanai. Rīgas apgabaltir 
šo līigumu ar 193S. g. 8./16. decernbi;a lēmumu apmierina.iir.i 
uz CPL 661. p. 2. punkta pamata, un Tiesu palata 1939. g. ' 
februārī noraidījusi prasītāja par šo lēmumu iesniegto sūdzib 
Par Tiesu palatas lēraumu prasītājs iesniedzis „kasacijas S 
dzlbu". Pretēji viņa domām, otrās instances lēmums par lietfl 
apturēšanu nav pārsūdzams kasacijas kārtībā, bet gan, ka i 
Sen. CKD jau paskaidrojis spr. 34/4599 — tikai u z r a u d / i 
b a s kārtībā. Caurskatot šajā kārtībā prasītāja sūd/ilui 
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Senats neatrod likumīga iemesla Tiesu palatas lēmuma atcel-
šanai. Savā sūdzībā prasītājs vispirms aizrāda, ka Tiesu pa-
latai bijis jānodibina, ka starp šo lietu im lietu, līdz kuras iz-
spriesanai atbildētāja lūgusi apturēt šo lietu, pastāv с i e š s 
s а к a r s, bet par ciešu sakaru starp abām lictām varot būt 
runā vienīgi tad, ja abas prasības izriet n о v i e n a u n t ā 
p a š a p a m a t a. Sava uzskata pastiprināšanai, ka apsprie-
žamā gadījumā esot vajadzīga abu prasību pamatu identitate, 
prasītājs atsaucas uz Aņenkova CPL komentara III sēj., 2. izd., 
44. Ip. Šī atsauce nav pareiza, jo Aņenkovs, uzstādot minētā 
darbā prasītāja citēto tczi, tomēr tālāk pielaiž (45. lp.), ka 
exceptio connexitatis causarum ir iespējams arī citos gadīju-
■mos, un, proti, tad, kad vieils prasījums atzīstams par p r e -
j и d i с i а 1 u attiecībā uz otru un tādēļ otrā prasījuma izšķir-
šana ir nciespojama pirms pirrnā prasījuma izspriešanas. Tādā 
kārtā Aņenkovs, pretēji prasītāja aizrādījumam, augšā minēto 
tezi konsekventi nav attīstījis. īstenībā divu prasību ciešs 
sakars, kas attaisno CPL 661. p. 2. punktā paredzētā noraidī-
juma piemērošanu, ir konstatējams vienmēr tad, ja, izspriežot 
abas prasības neatkarīgi vienu no otras, varētu rasties divi 
spriedurni, kuri viens otram runā pretim (sal. Sen. CKD spr. 
33/1032; Isačenko, CP'L koment., III sēj., 2. izdM 53. lp.). 
Konkretā gadījumā Tiesu palata konstatējusi, ka atbildētājas 
prasībai ir p r e j u d i c i a l a nozīme attiecībā uz prasītāja 
•prasību, Ш1 ar to Tiesu palata arī konstatējusi CPL 661. p. 2. 
punkta piemērošanas prickšnoteikumu. Prasītājs nepamatoti 
apgalvo, ka Tiesu palata jautājumu par atbildētājas prasības 
prejudicialo nozīmi esot iekustinājusi proprio motu; atbildc-
tāja gan nav expresis verbis savu prasību apzīmējusi par 
prejudicialu, bet, aizrādot savā 1938. g. 3. novembra lūgumā, 
ka „prasītājam nekas nepienāktos, ja tiktu apmierināta atbil-
dētājas prasība", viņa pēc būtlbas izteikusi domu, ka viņas 
prasībai šāda prejudiciala nozīme piemīt. Tādā kārtā Tiesu 
palata faktiski apspriežamo jautājumu nav icrosinājusi neat-
karīgi no prāvnieku norādījumiem, kādēļ arī atkrīt prasītāja 
atsauce uz CPL 443. p. (2. teik.). Kas attiecas uz prasltāja 
strīdu pret Tiesu palatas slēdzienu par cicša sakara esamību 
starp abām prasībām, tad tas atkrīt tādēļ, ka šis Tiesu palatas 
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slēdziens kasacijas kārtībā nav pārbaudāms (Sen. CKD spr. 
31/1051 u. c). Tas apstāklis, ka pēc Tiesu palatas atzinuma, 
atbildētājas prasības apmierināšana varētu paralizēt prasītāja 
prasību_ tikai Ls 24.766,11 (bet ne Ls 25.000,—) apmērā, пе
сета Tiesu palatai tiesību apturēt visu lietu (Sal. Nolken, 
CPL koment., 512., 137., 272. lp.). Pārējiem Tiesu palatas mo-
tiviem ir tikai blakus nozīrae, kādēļ Senats neatrod par vaja-
dzīgu apstāties pie sūdzētāja pret šiem motiviem vērstiem 
paskaidrojumiem. Nepamatoti sūdzētājs apgalvo, ka atbildē-
tāja nokavējusi termiņu noraidījuma celšanai, jo atbildētāja to 
cēlusi pirmā atbildes rakstā (CPL 666. р.), pie kam nav iz-
šķirošas nozīmes, ka šā raksta sākumā atbildētāja apstrīdē-
jusi arī prasītāja tieslbu uz mazturības tiesību piešķiršanu 
viņam. 

(1939. g. 5. jūlija spr. Nr. 608 Marjanovska pr. 1. pr. a. s.: ,.Balt-
filma".) 

876. 

Tiesu palata, izspriežot lietu, atstājusi atbildētāja pretapc-
laciju bez caurlūkošanas aiz tā ieinesla, ka tā bijusi iesniegta 
bez nodevu samaksas. Tiesu palata atsaukusies uz to, ka pēc 
procesa noteikumu vispārējās izpratnes un nodibinātās tiesn 
prakses pretapelacijas iešniegšanas dēļ lietas iztiesāšana nav 
atlickama, kādēļ, pēc Tiesu palatas domām, pretapelacijai jā-
būt iesniegtai pilnīgi sagatavotā stāvoklī un ja tas nav noticis, 
tad pretapelacija atstājama nevis bez virziena, bet gan bcz 
caurlūkošanas. Šāds Tiesu palatas viedoklis nav atzīstams 
par pareizu. Tiesti palata nav nemaz norādījusi, kāda īstc-
nībā ir tā „procesa noteikumu vispārējā izpratne", kas pras 
pretapelacijas atstāšanu bez caurlūkošanas, ja tā ir iesniegta 
bez nodevu sarnaksas. Tāpat Tiesu palata nav norādījusi tie 
sas nodibināto praksi, uz kuru viņa atsaukusies. Istenīb 
pretapclacija, tāpat kā parastā apelacijas sūdzlba, jāapmaks' 
ar tiesu nodevām (VI. Bukovskis, Civilprocesa mācības grjjļ 
mata, § 109., 455. lp.). Ja tas nav darīts, tad ar pretapekicij 
ir jārīkojas tāpat, kā ar apclacijas sūdzību, 1111, proti, pretapi 
lacija uz CPL 867. panta pamata atstājama bez tālākvirzīšanaf 
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Nav ne raazākā racionalā pamata šo likumā noteikto kār-
tību neattiecināt uz pretapelaciju, kas pēc būtības ir tāda pat 
apelacijas sūdzība, uz kuras pamata var panākt pirmās in-
stances sprieduma atcelšanu vai grozīšanu pēc būtības. Taisni 
tādēļ pretapelacija, tāpat kā apelacijas sūdzība, ir jāapmaksā 
ar tiesu nodevām un ja tas nav darīts, tad pretapelacijai nevar 
būt citāds liktenis, nekā apelacijas sūdzībai. Tādā gadījumā 
abas tās ir atstājamas bez tālākvirzīšanas. Pretēji Tiesu pa-
latas pieminētai, bet konkreti nenorādītar „nodibinātai tiesu 
praksei", pēc kuras pretapelacijai jābūt iesniegtai pilnīgi sa-
gatavotā stāvoklī, un ja tas nav darits, tad pretapelacija at-
stājama nevis bez tālākvirzīšanas, bet gan bez caurlūkošanas; 
Senats ir jau paskaidrojis {Sen. CKD spr. 28/757), ka gadī-
jumā, ja pretapelacija ir iesniegta bez noraksta pretējai pusei, 
pretapelacija ir jāatstāj bez tālākvirzīšanas. Atstājot nodevu 
nesamaksas dēļ pretapelaciju bez caurlūkošanas un nevis bez 
tālākvirzlšanas, Tiesu palata ir pārkāpusi CPL 867. p. 

(1939. g. 28. septembīa spr. Nr. 709 Biržu lauksainmiecības b-bas 
pr. ]. pr. Lazdiņu.) 

914. 

Tiesu palata 1939. g. 17. maijā nolēmusi atcelt apgabal-
tiesas lēmunra par mazturības tiesību piešķiršanu prasītājam 
un dot viņam 7 dienu laika Ls 2537,20 tiesas nodevas un 
Ls 108,80 zīmognodevas samaksai. Par šo Tiesu palatas lē-
mumu prasltāja pilnvarnieks bija iesniedzis Tiesu palatai Se-
natam adresētu kasacijas sūdzību. Šo sūdzību Tiesu palata 
viņ.am izsniegusi atpakal uz Tiesu palatas civildepartamenta 
priekšsēdētāja 1939. gada 3. jūnija rezolucijas pamata aiz tā 
iemesla, ka kasacijas sūdzībai nav bijusi pielikta kasacijas dro-
šības nauda. Senatā iesniegtā blakus sūdzībā prasītāja piln-
varnieks lūdz atcelt Tiesu palatas civildepartamenta priekš-
sēdētāja 1939. g. 3. jūnija rezoluciju ar visām sekām. Blakus 
sūdzība nepelna ievērību. No Tiesu palatas civildepartamenta 
priekšsēdētāja 1939. gada 3. jūnija rezolucijas redzams, ka 
viņs izsniedzis atpakal prasītājam kasacijas sūdzību nevis tā-
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dēļ, ka tiesu palatas 1939. gada 17. maija lēmums nebūtu pār-
sūdzams kasacijas kārtībā, bet gan tādēļ, ka kasacijas sūdzī-
bai nav bijusi pielikta kasacijas drošības nauda. Tādēļ neno-
zīrnīgi ir prasītāja pilnvarnieka apsvērumi kasacijas sūdzībā 
par to, ka Tiesu palatas r.unā esošais lēmums bija pārsūdzams 
kasacijas kārtībā. īstenībā blakus sūdzības liktenis atkarājas 
no jautājuma par to, vai prasltāja kasacijas sūdzībai par Tiesu 
palatas lēmumii, ar ku;*u viļjam bija atņemtas apgabaltiesas 
piešķirtās mazturibas tiesības, bija jāpieliek kasacijas drošības 
nauda vai nē. Šis jautājums izšjķijatns pozitivi. Ja arī pra-
sītājam ar apgabaltiesas lēmumu bija piešķirtas mazturības 
tiesības, tad līdz ar apgabaltiesas lēmuma atcelšanu Tiesu 
palata viņam bija ņēmusi šīs tiesības un pēc Tiesu palatas lē-
rauma viņš vairs nebaudīja mazturlbas tiesības. Tā tad ka-
sacijas sūdzības iesniegšanas laikā prasītāju nevarēja uzskatīt 
par personu, kas baudīja mazturības tiesības, un tādēļ viņš 
nevarēja iesniegt kasacijas sūdzību bez kasacijas drošības 
naudas (sal. Sen. CKD spr. 37/521). Tā kā prasītājs kasacijas 
sūdzlbu tomēr bija iesniedzis bez kasacijas drošības naudas, 
tad viņam šī sūdzlba bija izsniedzama atpakaļ (sk. minēto 
Sen. CKD spr.). 

(1939. g. 5. jūlija spr. Nr. 757 Holcmaņa pr. 1. pr. Latvijas kredit-
banku un c.) 

927. 

levērību pelna prasītāja kasacijas sūdzība, cik tālu tajā 
lūgts atcelt Tiesu palatas 1938. gada 2. fcbruāra lēmumu. Лг 
ŠO lēmumu atstāts bez ievērības prasītāja lūgums, piespricsf 
viņam tiesāsanās izdevumus kasacijas instancē. Tā kā jau-
tājumu par šo izdevumu piespriešanu Tiesu palata izšķīrusi 
ar šo atsevišķu lēmumu, tad atkrīt prasītāja lūgums, atcelt ar] 
Tiesu palatas 1939. g. 26. janvāra spriedumu daļā par kasacijas 
instances izdevumu nepiespriešanu viņam, jo šis sprieduma 
jautājumu par minētiem izdevumiem nav skāris. Kas attieca 
uz Tiesu palatas 1938. gada 2. februāra lēmumu, tad viņa pra 
sītāja lūgumu noraidījusi tādēļ, ka lietā trūkstot pierādījuml 
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par to, ka prasītājam pienākas prāvošanās izdevumi par kasa-
cijas instanci. Šāds Tiesas palatas motivējums atzīstams par 
nepareizu. Saskaņā ar CPL 927. pantu Tiesu palata, izsprie-
žot lietu par labu Senatā uzveikušai pusei, piespriež tai, uz 
viņas lūgumu, tiesāšanās izdevumus kasacijas instancē. Ņe-
mot vērā, ka Senats pirmo Tiesu palatas spriedumu atcēlis uz 
p r a s ī t ā j a kasacijas sūdzības pamata — kas redzams no 
Senata rīkojuma, tad nevar bīīt šaubu, ka par Senata uzvei-
kušu pusi atzīstams taisni prasītājs. Tiesu palatai tādēļ arī 
bija jāpiespriež prasītājam kasacijas instances tiesāšanās iz-
devumi (vismaz daļa), jo 1) viņa, caurskatot lietu otru reizi, 
prasību (daļā) ir apmierinājusi (piespriežot prasītājam tiesāša-
nās izdevumus par divām instancēm pilnā apmērā, Tiesu pa-
lata gan it kā atzinusi prasītāju par uzveikušu visumā), un 
2) prasītājs arī lūdzis piespriest viņam izdevumus par kasa-
cijas instanci (II 64., 73., 87., 100. р.). Jāatzīmē, ka prasītāja 
tiesību uz kasacijas instances ticsāšanās izdevumu atlīdzību 
neparalizē tas apstāklis, ka ar Senata šīs dienas spriedumu 
arī otrais Tiesu palatas spriedums ir ticis' atcelts, jo šie izde-
vumi prasītājam pienākas taisni par lictas vešanu Senatā 
(pie kam to apmērs noteicams saskaņā ar Tiesu iek. V pielik. 
8. р.). Ja ar trešo Tiesu palatas spriedumu prasība tiktu at-
raidīta, tad savukārt atbildētājiem, uz viņa lūgumu, būtu pie-
spriežami tiesāšanās izdevumi par kasacijas instanci (sakarā 
ar v i ri u kasacijas sūdzību ievērošanu). 

(1959. g. 16. jūnija spr. Nr. 606 Jevstignejeva pr. 1, pr. Strodibu.) 

12891. 

Kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Tiesu palata šai lietā 
ir konstatējusi, ka piedziņu uz parādnieka Bernharda L. ne-
kustamu mantu ir vērsusi Valsts zemcs banka, kāda konsta-
tējuma pareizību kasacijas sūdzības iesniedzējs neapstrīd. Iz-
ejot по šī konstatējuma, Tiesu palata, pamatojoties uz CPL 
1282. р., ir atzinusi, ka tiesu izpildītājam savā piedziņas lietā, 
resp. zīmējoties uz izsoles paziņošanu parādniekam, bija jā-
vadās nevis no CPL 12891. p. noteikumiem, bet gan vienīgi 
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по Kreditlik. 166. р. noteikumiem. Šāds Tiesu palatas vie 
doklis ir atzīstams par pareizu. Proti, Civilprocesa likums, kā 
vispārējais likums, nav piemērojams tur, kur attiecīgu piedzi 
ņas darbību regulē tieši kāds specials likums. Bet šāds spe-
cials likums, zīmējoties uz ziņošanu parādnickam par izsoles 
dienu Valsts zemes bankas piedziņas lietās, ir Kreditlik. 166. p 
Saclto negroza arī tas apstāklis, ka CPL 12891. p. ir jaunāka 
norma par Kreditlik. 166. р., jo lex generalis posterior no 
derogat legi speciali priori (sal. Sen. GKD spr. 35/1493). Be 
ja nu reiz Tiesu palata bija atzinusi par nepiemērojamu kon 
kretā gadījumā CPL 12891. p. un šis viņas atzinums, saskatr 
ar augstāk norādīto, ir pareizs, tad viņa arī nemaz nevarēj 
izdarīt šī panta pārkāpumu. Tāpēc nepelna ievērību kasacija 
sūdzības iesniedzēja apcerējumi, kuros tas iztirzā CPL 12891. 
p. izpratni un pārmet Tiesu palatai šī panta pārkāpumu. 

(1939. g. .16. jūnija spr. Nr. 676 Ločmela nek. Ipaš. pārdoš. 1.) 

1307. 
Prasītāja praslbas lūgumā paskaidrojusi, ka 1937. g. 16-

janvārl viņas nekustarnā manta tikusi pārdota pirmā izsole uii 
ka to bija nosolījis atbildētājs. Pēc izsoles atbildētājs esot 
vienojics ar prasītāju tai ziņā, ka viņš atsakās no savām noso-
lītāja tiesībām, saņemot par to sava prasījuma šamaksu līdz 
ar procentiem un izdevumiem. Šo vienošanos atbildētājs ne-
esot izpildījis un neesot ieradies noteiktā laikā pic notara no-
kārtot panākto vienošanos. Vēlāk atbildētājs esot iemaksājis 
tiesā par nekustamo mantu nosolīto sumu un apgabaltiesa ar 
1937. g. 17./24. marta / 7. aprīļa lēmumu nostiprinājusi īnantu ■ 
atbildētājam un nolēmusi ievest viņu mantas valdīšanā. Sa 
karā ar tādiem apstākliem prasītāja lūgusi atzīt, ka atbildētājS 
bija atteicies no iegūtām 1937. g. 16. janvāra izsolē nošolītāja 
tiesībām, kā arī atzīt par neesošu augšā norādīto apgabaltiesaa 
adjudikacijas lēmumu. Tiesu palata, atcelot apgabaltiesas !■> 
Tnumu, nospriedusi atzīt par neesošu apgabaltiesas adjudikaci-
jas lēmumu. Tiesu palatas spriedums nav atzīstams par pa 
reizu. Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 26/216, 
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36/934), ka adjudikacijas lēmumam attiecībā uz iegutām tiesī-
bām ir tiesas sprieduma spēks un nozīme un ka tas stajas li-
kumīgā spēkā, ja tas nav likumā paredzētā kārtība parsu-
dzēts, pie kam tāds lēmums, pastāvot likumīgiem priekšno-
teikumiem, varētu tikt pārsūdzēts arī CPL 861. p. kartība. 
Bet ja tādam lēmumam ir tiesas sprieduma speks im^nozīme, 
tad, kā to atzinusi jau agrākā tiesu prakse Sen. CKD spr. 
36 934 norādītos spriedumos, tāds lēmums nevar tikt grozits, 
resp. atcelts uz lietas dalībnieku prasības pamata, bet pede-
jiem, ja lēmums bija aizskāris viņu tiesības, bija jaiesniedz 
par to blakus sūdzība. Tā&ēl arī konkretā gadījumā_ prasī-
tāja, resp. parādniece, kuras manta tikusi pārdota izsole, n e -
v a r ē j a p r a s ī b a s celā lūgt atzīt par neesošu apgabal-
tiesas adjudikacijas lēmumu, bet viņai vajadzēja šo lēmumu 
pārsūdzēt blakus sūdzības kārtībā, vai arī, pastāvot likurai-
giem prickšnoteikumiera, CPL 861. pantā paredzētā kārtība. 
IJau šo iemeslu dēļ vien Tiesu palatas spriedums, ar kuru at-
zīts par neesošu apgabaltiesas adjudikacijas lēmums uz parād-
nieces un izsolē pārdotās mantas īpašnieces prasības pamata, 
nevar tikt atstāts spēkā. Pic tā piezīmējams, ka prasības kar-
tība, kā to atzinusi agrākā tiesu prakse (Kr. Sen. CKD spr. 
09/33, 92.65), n a v p i e 1 a i ž a m a a d j u d i к a e i j a s 1 e -
m u m a a t с с 1 š a n a i pat tad, ja prasības lūgums iesniegts 
laikā, kas paredzēts blakus sūdzību iesniegšanai. Bct arī ne-
atkarīgi no sacītā, prasītājai viņas norādīto iemeslu deļ vis-
pārīgi nebija tiesības lūgt atzīt apgabaltiesas adjudikacijas le-
mumu par neesošu, ja viņa pat būtu gājusi pareizo procesualo 
celu. Šī lēmuma atzīšanai par spēkā neesošu prasītajs uzdod 
viuas kā parādnieces, kufas manta tikusi pārdota pirma ļzsole, 
v i e n o š a n o s ar atbildētāju, mantas nosolītāju izsole, kas 
bijusi nosiēgta pēe izsoles, bet pirms adjudikacijas lemuma. 
Tomer tāda vienošanās starp parādnieci un nosolītāju pati 
par sevi nevar būt par iemeslu adjudikacijas lēmuma atcelša-
nai, jo privata vienošanās nevar grozīt izsoles procesualo 
gaitu un ja izsole bija notikusi un nav tikusi atzīta par neno-
tikušu vai spēkā neesošu, tad tai uz likuma pamata seko adju-
dikacijas lēnrams. Bez tam no Tiesu palatas sprieduma mo-
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tiviem ir redzams, ka atbildētājs nav bijis v i e n I g a i s 
p i e d z i n e j s, kas bija vērsis piedzīšanu uz prasītājas ne-
kustamo mantu, un ka piedziņas uz nekustamo mantu bija vēr-
suši vēl arl Erna В. un Pēteris N. Jau tādēļ vien prasītājas, 
parādnieces, un atbildētāja, nosolītāja un viena no piedzi-
nējiem, v i e n o š a n ā s n e v a r a t s t ā t i e s p a i d u uz 
i z s o l e s l i e t a s l i k t e n i , jo tajā lietā bijuši vēl citi pie-
dzinēji, kas nebija atsaukuši savas piedziņas uri bez кщ-ц pie-
krišanas izsoles lieta nevarēja tikt izbeigta. Tādēļ prasītājas 
norādītā v i e n o š a n ā s ar atbildētāju jau pati par sevi ne-
varēja būt par i e m e s l u a d j u d i k a c i j a s l ē m u m а 
a t z ī š a n a i par neesošu. Apmierinot prasību tādos ap-
stākļos, Tiesu palata pielaidusi motivu nepareizību. 

(1959. g. 15. jūniju spr. Nr. Ы)5 Borkolds pr. 1. pr. ČOrifcu.) 

1340. 

Mārtiņš Št. apgabaltiesai iesniegtā sūdzībā, atsaucoties uz 
tiesu izpildītāja „Valdības Vēstnesī" 1938. gada 13. septembrī 
ievietoto sludinājumu par „Zv." māju pārdošanu labprātīgā 
publiskā izsolē un paskaidrojot, ka viņš sava bipotckari 110-
drošinātā prasījuma apmierināšanai tās pašas mājas jau 1937. 
g. oktobra mēnesī lūdzis pārdot picspiedu publiskā izsolē, ir 
lūdzis atzīt tiesu izpildītāja rīcību, izsludinot labprātīgo pub-
lisko izsoli, par nepareizu tm izsoli atcelt. Mārtiņš Št. kasa-
cijas sūdzībā neapstrīd Tiesu palatas konstatējuma pareizību 
par to, ka labprātīgās publiskās izsoles sarīkojums viņam 
paziņots 1938. gada 1. oktobrī un ka sludinājurns par noturamo 
labprātīgo izsoli ievietots „Valdības Vēstneša" 1938. gada 13. 
septembra 207. nuinurā, bet sūdzība iesniegta tiesai tikai 1938. 
gada 14. novembrī. izejot 110 šiem konstatējumicm, ka sūdzība 
par tiesu izpildītāja rīcību iesniegta pēc 7 dienārn no tā laika, 
kad sūdzētājam ir nākusi ziiiāma izsludinātā labprātlgā pub-
liskā izsole, Tiesu palata varēja nākt pie slēdziena, ka sūdzībā 
aprādītā tiesu izpildītāja rīcība bija pārsūdzarna, starp citu, 
CPL 1340. pantā paredzētā kārtībā un laikā. Nepamatoti sū-
dzētājs īiorāda kasacijas sūdzībā, ka Tiesu palatai nebūtu bijis 
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* 
pictiekoša pamata atsaukties uz CPL 1340. pantu. No tiesu 
izpildītāja sastādītā im izsludinātā paziņojuma teksta redzams, 
ka sludinājumā ir ievietots noteikums, ka imobilis tiks pārcfefe 
labprātīgi sarīkotā publiskā izsolē. Arī pats Mārtiņš Št. savā 
sūdzībā norāda uz tiesu izpildītāja nepareizo rīcību sakarā ar 
labprātīgo, un nevis piespiedu sarīkoto publisko izsoli. Tas 
norāda, ka sūdzētājs tiesu izpildītājam pārmet labprātīgās iz-
soles sarīkošanu un izsludināšanu. Šai sakarībā Tiesu palata 
pareizi ir atzinusi, ka par tiesu izpildltāja rīcību sakarā ar 
nekustamas mantas izsludināšanu pārdošanai labprātīgi sarī-
kotā publiskā izsolē, sūdzība bija iesniedzama CPL 1340. pantā 
paredzētā 7. dienu laikā. Līdz ar to atkrīt visi tle apsvērumi 
kasacijas sūdzībā, kuros Mārtiņš Št. apstrīd tiesas slēdzicna 
pareizību par CPL 1340. panta picmērošanai attiecīgo priekš-
noteikumu nodibināšanu. Tādos apstākļos, kad sūdzībā ap-
rcādītā tiesu izpildītāja rīcība bija pārsūdzama Civilprocesa li-
kuma noteiktā kārtībā un laikā, Tiesu palata h tiākusi pie 
pareiza atzinuma, ka šāda tiesu izpildītāja rīcība uzraudzības 
kārtībā nemaz nebija atceļama (sal. Sen. CKD spr. 37,736 
un cit.). Kasacijas sūdzības iesnicdzējs gan pareizi norāda, 
ka Tiesu palata, atstājot sūdzību bez caurlūkošanas aiz forma-
liem iemesliem, lēmitma motivos nevarēja atzīt sūdzību par 
nedibinātu arī pēc būtības, jo šādi viņas apsvērumi neatbilst 
lēmuma rezolutivai daļai. Tomēr šī procesualā nepareizība 
nav iespaidojusi Tiesu palatas slēdziena pareizībn par sūclzī-
bas atstāšanu bez caurlūkošanas aiz jau minētiem formaliem 
iemesliem. 

(1939. g'. 15. jūnija spr. Nr. 567 šteinberga 1.) 

1357. 

Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumam, ap-
gabaltiesa pareizi atzinusi, ka CPL 1357. p. 6. punkts parād-
nieka nepilngadīgobērnu uzttira prasījumiem kā tādiem priekš-
roku nepiešķir, sadalot parādnieka naudu kreditorn starpā. 
Priekšrocību nepilngadīgo bērnu prasījumi bauda, saskaņā ar 
minētā likuma skaidro tekstu, tikai tad, ja šic prasījumi izriet 
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по tā, ka parādnieks pārvalda šo bērnu mantu. Tas izriet arī 
no iā, ka 1889. g. 9. jūlija noveles 153. p. 6. pk., kas atbilst 
GPL 1357. p. 6. pk., domājis piešķirt priekšrocību tikai tiem 
prasījumiem, kas 1889. g. likuma izdošanas laikā baudīja klu-
sas hipotekas tiesības (sk. Gasmani un Nolkenu, 2. izd., 137. lp.). 
Bet no 1864. g. CL 1397., 1398., 1400. p. redzams, ka klusas 
liipotekas tiesības attiecas taisni tikai uz tiem 1889. g. lik. 
135. p. 6. pk. minēto personu (to starpā parādnicka nepilnga-
dīgo bērnu) prasījumiem, kas izriet no šo personu mantu pār-
valdīšanas no parādnieka puses. Par šādiem prasījumiem 
konkretā gadījumā nav runas, kādēj ari atkrīt visi kasacijas 
sūdzības iesniedzējas paskaidrojumi, kuros viņa aizstāv vie-
dokli, ka CL 1357. p. 6. pk. konkretā lietā esot piemērojams. 

(1939. g. 3. jOlija spr. Nr. 736 Druskas naudas sad. I.) 
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Tirdzniecības procesa likums. 

386. 

Ar 1939. g. 28. marta lēmumu Rīgas apgabaltiesa atzinusi 
Ludmilu M. par maksātnespējīgu parādnieci tirdzniecībā. Ap-
gabaltiesa savu lēmumu pamatojusi uz Tiesu palatas 1939. g. 

( 27. febr. izpildu raksta norākstu, saskaņā ar kuru no Ludmilas 
M. Sofijas D. labā piespriesti Ls 10.846,91 ar % un tiesāšanās 
izdevumiem. Pēc apgabaltiesas atzinuma, no lietas neesot 
redzams, ka parādniecei būtu līdzekli šl parāda samaksai. Ap-
gabaltiesa bez tam konstatējusi, ka M. laikā no 1925.—1929. g. 
bijusi firmas „tirdzniecības sabiedrība Aņ" pilns (atklāts) 
biedrs, kādēļ viņas maksātnespēja esot kvalificējama kā mak-
sātnespēja tirdzniecībā. 

Tiesu palatai iesniegtā blakus sūdzībā M. paskaidrojusi, 
ka viņa kopš 1930. g. 1. janvāra vairs ar tirdzniecību neno-
darbojoties un maksājumu pārtraukšanas laikā vairs neesot 
bijusi tirgotāja. Ka viņas parāds neesot tirdzniecības parāds, 
būšot rcdzams no D. prasības lietas pret firmu MAu.u. No šīs 
lietas bfišot redzami sekoši dati: 1) ka firma „Au." 1931. gadā 
pārtraukusi savus maksājumus, 2) ka M. 1931. g, 1. janvārī 
vairs neesot bijusi „Au." bicdrs, un 3) ka pret firmu „Au." D. 
pretenzija atzīstama par dzēstu. Tiesu palatas spriedums lietā 
Nr. 98a/1939. g. (kurā izdots augšā minētais izpildu raksts) 
tikšot pārsūdzēts ш Senatu. M. tādēl lūgusi 1) picvienot mi-
nēto Tiesu palatas lietu uri 2) apgabalticsas lēmumu atcelt. 
Tiesu palata šo blakus sūdzību atstājusi bez ievērības. 

Ludmilas M. kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Kasa-
cijas sūdzības iesniedzēja neapstrīd Tiesu palatas konstatē-
jumu, ka viņa parāda i z с с 1 š a n ā s laikā bija tirgotāja. 
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Sādos apstāklos Ticsu palata pareizi atzinusi M. par maksāt-
nespējīgu parādnieci t i r d z n i e c ī b ā (Sen. CKD kops. 
spr. 36/58), ar ко atkrlt visi kasacijas iesniedzējas paskaidro-
jumi, kuros viņa cenšas pierādīt, ka viņu nevarot uzskatīt par 
maksātnespējīgu t i r d z n.i e с ī b Ķ, Bez pamata kasacijas sū-
dzības iesniedzēja pārmet Tiesu palatai blakns sūdzībā minē-
tās Tiesu palatas lietas nepievienošanu, jo Tiesu palata pareizi 
atzinusi, ka visiem sūdzētājas apcerējumiem attiecībā uz šīs 
lietas pievienošanas vajadzību jāsabrūk tā izpildu raksta priek-
šā, кода noraksts pievicnots šai lietai. Pretēji kasacijas sū-
dzlbas iesniedzējas aizrādījumam, Tiesu palatas slēdzienu pa-
reizību nesatricina sūdzētājas v ē 1 ē š a n ā s pārsūdzēt Tiesu 
palatas spriedumu lietā, kurā izdots minētais izpildu raksts, kā 
arī viņas aizrādījums uz Senata rīkojumu pievienojamā Hetā, 
kufā Senats it kā esot atzinis firmas „Au." parādu par dzēstu. 
Visiem šiem paskaidrojumiem acīm redzot nevar būt nozīmes, 
к a m ē r n a v a t с e 11 s Tiesu palatas spriedums, uz kura 
pamata ticis izdots augšā minētais izpildu raksts, un kamēr 
nav atspēkots Tiesu palatas atzinurns, ka parāda i z с e 1 š а -
n ā s laikā sūdzētāja bijusi tirgotāja. Ar to parāda esamība 
un tā tirdzniecisks raksturs tagadejā lietas stāvoklī atzīstami 
par pilnīgi nodibinātiem. 

(1939. g, 29. septcmbi/a spr. Nr. 891 Maikapcirs maksātnesp. 1.) 
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Vekselu likumi (1902. g\). 

56. 

Klāvs Au. savā kasacijas sūdzībā saskata apgabaltiesas 
sprieduma nepareizlbu tanī apstāklī, ka apgabaltiesa nepareizi 
atzinusi vekseļa līdzparakstītāju — atbildētāju M. par vekseļa 
galvinieku, pret kuru Au. prasību uz agrākā Vekseļu nolik. 74. 
p. pamata noilguma dēļ atraidījusi. Au. kasacijas sūdziba pel-
na ievērību. Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka M. ir gal-
vinieks, pamatojoties uz paša prasītāja paskaidrojumiem viņa 
prasības lūgumā, kur prasītājs atkārtoti atbildētāju (un vēl da-
žus citus vekseja līdzparakstītājus) apzīmējis par galvinieku. 
Tomēr šādiem paskaidrojumiem, kā pareizi aizrāda prasītājs 
savā kasacijas sūdzībā, nav nozīmes. Jāņem vērā paša vek-
sela saturs, no kura redīams, ka, pretēji prasītāja paskaidro-
jumiem, atbildētājs vekseļa galvinieks nemaz nav. Atbildētājs 
būtu vekseļa galvinieks tikai tad, ja viņš būtu devis agrākā 
Vekseļu nolik. 56. p. paredzēto galvojuma uzrakstu (Sen. CKD 
spr. 28.864) bet, iztrūkstot šādam parakstam, atbildētājs par 
veksela galvinicku nebija tapis, un prasītājs šādu neesošu ap-
stākli arī nevarēja atzīt. Tā tad apgabaltiesa, piemērojot kon-
kretā gadījumā agrākā Vekseļu nol. 74. p. un atzīstot šo pra-
sību pret atbildētāju kā pret vekselgalvmieku par noilgušu, ir 
pielaidusi rnotivu nepareizību un pārkāpusi agr. Veks. lik. 56. 
un 74. p. No otras puses, kasacijas sūdzības iesniedzejs, at-
saucoties uz Senata CKD spr. 27/177 u. c, ir pareizi aizrā-
dijis, ka vekselparādnieki norēķinās savā starpā, piemērojo-
ties attiecīgām civiltiesiskām normām; savukārt, atbildētājs, 
neuzņernoties vekseļtiesisku avalu, varēja būt civiltiesisks gal-
vinieks, pic kam pēdējā gadījumā piemērojams ne agrākā 
Vekseļu nol. 74. p, bet gan attiecīgas civiltiesiskas normas. 

(1939. g. 29. scptembļa spr. Nr. 785 Audara pr. 1. pr. Mikutu uii-
Balccrs.) 
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Rīkojums par zīmognodevu. 

Saskaaā ar Rīk. par zīmognodevu 5. р., ja vienā aktā vai 
dokumentā ietilpst vairāk darījumu, tad zīmognodeva mak-
sājama par katru no tiem atsevišķi. Konkretā gadījumā ap-
gabaltiesa atrod, ka mantojuma dalījuma līgums satur sevī arī 
alimentacijas līgumu un ka par pēdējo bija atsevišķi rjemama 
zīmognodeva. Runā esošais mantojuma dalljuma līģums ir ap-
maksāts ar zīmognodevu Ls 46,— apmērā (no sumas Ls 4600,-). 
No līguma 2. un 7. § redzams, ka līguma slēdzēji alimentu 
vērtību noteikuši uz Ls 100,— gadā, resp. Ls 1000,— par 10 
gadiem. Dalāmās raantas vērtību līguma slēdzēji noteikuši uz 
Ls 6000,—, kādā sumā ieskaitīts arī Annai R., dzim. D., līgu-
ma 2. § noteiktā alimentu vērtība kopsumā par 10 gadiem, bet, 
atskaitot faktisko parādu Valsts zemes bankai Ls 1400,—, da-
lāmās mantas tīro vērtību noteikuši uz Ls 4600,—. No šīs 
sumas ir arī aprēķināta zīmognodeva. Ja nu alimentu vēr-
tība bija ieskaitīta dalāmās mantas vērtībā un no pēdējās ir 
aprēķināta zīmognodeva, tad līdz ar to zīmognodeva ir ap-
rēķināta arī no alimentacijas līguma. Apgabaltiesa nepareizi 
norāda, ka no līguma neesot redzams, kāda vērtība būtu pa 
matdarījumam atsevišķi, jo līgumā ir noteikta kopsuinn 
(Ls 6000,—) un arī alimentu vērtība atsevišķi (Ls 1000,—). 

(1939. g. 29. septembi'a spr. Nr. 750 Dances 1.) 

37. 

Tiesu palata ir konstatējusi, ka 1936. g. 5. septembrī но 
slēgtais īres līgums apmaksāts ar Ls 67,20 proporcionalās zi 
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mognodevas, t i. 4 sant. apmērā par katriem Ls 10,— no 
līguma sumas Ls 16.800,—. Atrodot, ka līgums bija apmak-
sājams ar 0,5% proporcionalo zīmognodevu, Tiesu palata uz-
likusi zīmogsodu Ls 100,80 apmērā katram, kas piedalījies 
dokumenta sastādīsanā. Attiecībā uz lietā iesniegto līguma 
noraksta norakstu, Tiesu palata atzinusi, ka tas pareizi ap-
maksāts ar Ls 5,— zīmognodevu. Finansu mmistrijas Nodokļu 
departaments atrod, ka ar vienkāršo zīmognodevu Ls 5,— 
noraksti apmaksājami tikai tad, ja pierāda, ka oriģinals pareizi 
apmaksāts ar zīmognodevu bet konkretā gadijumā oriģinals 
neesot pareizi apmaksāts ar zīmognodevu. Bez tam Tiesu 
palata neesot ievērojusi Rīkojuma par zīmognodevu 991. panta 
nosacījumu par zīraogsoda noapaļošanu uz augšu līdz pilnam 
latam. Kasacijas sūdzība pelna ievērību. Tiesu palatas vie-
doklis, ka ar zīmogsoda uzlikšanu par dokumenta oriģinala 
apmaksu ar nepietiekošu proporcionalu zīmognodevu esot no-
vērsts defekts, un ka tādēļ par norakstu esot ņemama zlmog-
nodeva Ls 5,— apmērā, nav atzīstams par pareizu. Katrs 
dokuments apspriežams īpaši no zīmognodevas viedokļa. Rīk. 
par zīmognodevu 37. p. paredz privileģijas izņēmumus gadī-
jumiem, kad proporcionalā zīmognodeva pārsniedz Ls 5,— ar 
noteikumu, ka tiek strikti ievēroti 37. panta noteikumi, t. i. 
originaldokumentam jābūt apmaksātam ar „attiecīgu" (pilna. 
apmērā) zīmognodevu. Tādēļ, pēc Rīk. par zīmognodevu 37. 
р., ja oriģinaldokuments nav apmaksāts ar proporcionalo zī-
mognodevu pilnā apmērā, tad attiecībā uz dokumenta norak-
stu piemērojami 36. p. noteikumi, pēc kura arī noraksts aplie-
kams ar proporcionalo zimognodevu, kas aprēķināma no 
dokumentu sumas. Nākot pie pretēja slēdziena, Tiesu palata 
ir pārkāpusi Rīkojuma par zīmognodevu 37. pantu., Bez tam, 
uzliekot zīmognodevu Ls 100,80 apmērā, nenoapaļojot šo sumu 
uz augšu līdz piinam latam, Tiesu palata ir pārkāpusi arī Rīk. 
par zīmognodevu 991. pantu. 

(1939. g. 29. septembļ-a spr. Nr. 708 Brigaderu pr. 1. pr. Zeidmani.) 
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Likums par atsavinašanas nodevu. 

3. 

Tiesu palata konstatējusi, ka uz runā esošā pirkuma II-
guma pamata Daugavpils pilsētas pašvaldība ieguvusi по 
Leibas un Vulfa G. nckustamo mantu pilsētas clektrības iestā-
dei un ka pilsētas elektrības iestādcs uzdevums ir būt par pil-
sētas iedzlvotāju labierīcību, kaut arī šai iestādei ir savi ienā-
kumi. Uz šī konstatējuma pamata Ticsu palata nākusi pie 
slēdziena, ka runā esošais pirkuma līgums ir atsvabināts по 
atsavināšanas nodevas. Nodokļu departaments kasacijas sū-
dzībā apstrīd Tiesu palatas lēmuma pareizību ar aizrādījumu, 
ka pilseta ieguvusi nekustamo mantu nevis labierīcības iestā-
dei šl vārda šaurākā nozīmē, bet gan pilsčtas elektrības iestā-
dei, rūpniecības uzņetnumam, kas dod pilsētai ienākumus uti 
darbojas uz tirdznieciska aprēķina pamata. Ja arī elektribai 
iestāde dodot pilsētas iedzīvotājiem zināmas ērtības, tad šitn 
apstāklim, pēc Nodokļu departamenta doraām, nccsot nozīmes, 
jo katra uzņēmuma raērķis esot dot saviem klientiem zināmus 
labumus. Nenozīmīgs esot arī apstāklis, ka uzņēmums pieder 
pašvaldībai. Nodokļu departamenta viedoklis nav atzīstams 
par pareizu. Nodokļu departaments Istenībā neapstrīd to, ka 
runā esošā elcktrības icstādc ir Daugavpils pilsētas pašvaldī-
bas iestāde. Tāds viedoklis atzīstams par pareizu. Senata 
apvienotās sapulces caurlūkošanā jau bijis jautājums par to, 
vai Rīgas pilsētas Diskonto banka pieder pie pilsētas pašvai 
dības iestādērn, un Senats šo jautājumu izlēmis apstiprinoši. 
Senats sakarā ar to paskaidrojis, ka konstatūšanai, ka banka ir 
pašvaldības iestāde, pietiek, lai pašvaldībai piederēiu zināmas 
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fuiikcijas pret banku, kas nodrošma pašvaldlbai liclāku vai 
mazāku saimniecisku sakaru, ar vai bez zināmu iespaidu uz 
banku (Sen. apv. sap. 37/1). Ja nu Nodokļu departaments ka-
sacijas sūdzībā atzīst, ka runā csošā elektrlbas iestāde pieder 
pašvaldlbai, по kā izriet, ka pašvaldlbai ir pilnīgs saimnie-
cisks sakars ar šo iestādi un arī pilnīgs iespaids uz to, tad 
nevar būt šaubu, ka Daugavpils pašvaldības elektrības iestāde 
taisni ir pašvaldības iestāde. Nodokļu departaments kasacijas 
sūdzībā arī atzīst, ka elektrības iestāde dod pilsētas iedzīvo-
tājiem zināmas ērtības, bet šī apstākļa dēļ vinš negrib saskatīt 
elektrības iestādc labieiīcības iestādes pazīmes aiz tā ieinesla, 
ka elektrības iestāde ir rūpniecības uzņēmums, kas dod pilsē-
tai ienākumus un darbojas uz tirdznieciska aprēķina pamata. 
Bet taisni šie pedējie apstākļi, pretēji Nodokļu departamenta 
domām, nav izšķiļ'oši jautājumā par to, vai pilsētas clektrības 
iestāde ir labierīcības iestāde, jo labierīcības iestāde rakstu-
rojama ar to, ka tā uzlabo pilsētas labierīcību, pavairojot ie-
dzlvotāju ērtības, neatkarīgi по tā, vai pati iestāde" darbojas 
LIZ tircfznieciska aprēķina pamata un dod pilsētai ienākumus. 
Svarīgi ir tas, ka tiek uzlabota pilsētas labierlcība, iin to, bez 
šaubām, panāk elektrības iestāde. Tāpat nav šaubu, ka elek-
trības icstcādc faktiski pati izved labierīcības darbus, kādu 
momentu Senats jau atzinis kā raksturīgu pašvaldības iestā-
dēm Likuma par atsavināšanas nodevu (Lkr. 34/228) 3. panta 
2. punkta nozīmē (Sen. CKD spr. 38/979). 

(1939. g. 15. jūnija spr. Nr. 579 Gandeļu un Daugavpils pils. 1.) 
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Nodoklu likums. 

Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma moti-
viem, ir atzinusi, ka 1933. g. 6. novembrī prasītājas un Rū-
dolfa В. noslēgtā nomas līgumā bijis paredzēts, ka nodoklus 
par iznomāto traktieri maksā prasītāja, pie kam līguma notei 
kumu nepildīšanas gadījumā vainīgai pusei jāmaksā 1000 lati. 
licls līgumsods. 1935. g. 12. novembn prasltāja par tā paša 
traktiera tālāk iznomāšanu noslēgusi līgumu ar atbildētājtt, 
kurā, tāpat kā prasītājas un B. noslēgtā līguinā, bijis paredzēts 
ka visus nodokļus, arī ienākuma nodokli par traktieri maks" 
atbildētājs, bet par līguma noteikumu nepildīšanu vainīgai pu-
sei bijis jāmaksā 1000 latu liels naudas sods. Šos līguma no 
teikumus par ienākuma nodokla maksāšanu atbildētājs neeso 
pildījis, kādēļ tie viņam jāmaksājot Ls 454,86 apmērā un bc 
tarn arī minētā soda nauda par līguma nepildīšanu, jo Rūdolfs 
B. šos maksājamos nodoklus un soda naudu 1000 latu apmērā 
feas cclā jau piedzinis no prasītājas, un tai procesā atbildē-
tajs piedalījās kā trešā persona atbildētāja pusē. Tiesu pala-
tas slēdziens, ka atbildētājam bija jāmaksā arī 1936. g. ap-
rēķinātais ienākuma nodoklis, izejot no iepriekšējā gada ienā 
kuma lieluma, attiecas uz līguma iztulkojumu pēc būtības un 
tas kasacijas kārtībā nav pārbaudāms (sal. Sen. CKD spr. 
24/124 un cit.). Tāpat kasacijas kārtībā nav pārbaudāms tie-
sas slēdziens par to, ka atbildētājs nodoklu iestāžu par 1935. g. 
aprēķināto ienākuma nodokli nav samaksājis. Šai sakarīb;i 
atbildētājs gan norāda, ka ar līgumu viņš neesot apņēmics 
maksāt B. aprēķināto ienākuma nodokli, bet šāds iebildums 
tomēr ir nedibināts, jo, apņemoties maksāt „par traktieri ie-
nākuma nodokli", atbildētājs ir apņēmies maksāt ienākuma no-
dokli tai pcrsonai, kurai no traktiera peļņas tiek apreķināts sis 
nodoklis, un ja šī persona, pēc tiesas konstatējuma, ir В., tad 
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utbildētājam ir jāmaksā B. aprēķinātais ienākuma nodoklis par 
1936. g. Pretēji atbildētāja norādljumam kasacijas sūdzība, 
Nodokļu likuma publiskais raksturs noteiktos apmēros netiek 
skārts ar civiltiesiska rakstura vienošanos par jau aprēķinātā 
nodokla samaksu По trešās personas puses. Šāda vienošanās 
кa kurš katrs civiltiesisks darījums, ir spēkā tikai līgumu 
kontrahentu starpā, jo par aprēķinātā nodokļa samaksu iepre-
lim fiskam ir atbildīga tā persona, kurai maksājamais nodok-
lis aprēķināts. Tādēļ kā nedibināti atkrīt tie apsvērumi, kuros 
.itbildētājs, atsaucoties uz Nodokļu likumu, apstrīd minētā tie-
Bas slēdziena pareizību. Tāpat nepelna ievērību atbildetaja 
a|)svērumi arī attiecībā uz soda naudas maksāšanu, jo tā vi-
uam ir jāmaksā uz līguma pamata par līguma nepildīšanu, bet 
ncvis par nodokļu nesamaksu fiskam uz likuma pamata. Fisks 
.iibildētājam nekādus nodoklus par 1936. g. nav uzlicis maksāt 
и и tā tad arī nekādu soda naudu nevarēja aprēķināt. 

(1939. g. 26. maija spr. Nr. 433 k. s. „Brāļi švercs un b-dri" pr. 1. pr. 
I.ainasaru.) 
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Kreditlikums. 

166. 

Nepelna ievērību kasacijas sūdzības iesniedzēja parn 
tums Tiesu palatai par Kreditlik. 166. p. pārkāpumu. Cik 
kasacijas sūdzības iesniedzējs šī panta iztulkošanai atsaucl 
uz CPL 12891. р., viņa apcerejumi nepelna ievērību, jo abi ни 
netie panti ir paralelas normas, proti, pirmā по tiem donui 
specialiem, otra — visparejiem gadījumiem, kas kā tādas i 
merošanas ziņā viena otru izslēdz. Tāpēc norādījumus Kre 
lik. 166. p. izpratnei nevar vispār smelties CPL 12891. pail 
Savukārt, ciktal kasacijas sūdzības iesniedzējs iztulko Krccll 
lik. 166. р., izejot no paša šī panta satura, viņa apcerējuml ļ 
nepareizi. Та, kasacijas sūdžības iesniedzējs, pamatojotit■■. 
šī panta 5. teikumā lietoto vārdu „piesūta", atrod, ka šis pan 
p r a s a ne tikai viņa paredzētās vēstules izsūtlšanu, bd ми 
tieši . p i e s ū t ī š a n .u parādniekam (domāts, vēstules sa и 
sanas nozīme по pedējā). Tomēr kasacijas sūdzības icsn 
dzejs nemaz neņem vērā Tiesu palatas pamatoto atsaukSnn 
uz mineta panta pedējo teikurau, saskaņā ar kuru par izsnii 
paradniekam jau uzskatama tāda pavēste par izsoli, kas tlllll 
i z s u t ī t j i šajā pantā augstāk norādītā veidā, t. i. ieraksll! 
vestule pec viņa dzīves vietas, bet ja tā nav zināma, tad 
pec iekīlatā itnobiļa atrašanās vietas. Tāpēc Tiesu palnl 
konstatejot, ka parādniekam pavēste par izsoli ir bijusj 
tiesu izpildītāja jau laikus i z s ū t ī t a pēc viņa, parādnli 
dzives un imobila atrašanās vietas, ir nākusi pie pareiza 
dziena, ka Krcditlik. 166. p. noteikumus, saskaņā ar kufti 
tiesu izpildītājam konkrctā gadījumā bija jārīkojas, tas li 
pildijis, un ka uz minetā panta pamata pavēste par izsoll 
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skatāma parādniekam par izsniegtu. T.urpretim kasacijas sū-
ļjzlbas iesniedzēja viedoklis, kā pretimrunājošs minētā panta 
beigu teikumam, atzīstams par nepareizu. Ievērojot sacīto, 
fttkrīt kasacijas sūdzības iesniedzēja pārmetums Tiesu palatai 
par Kreditlik. 166. p. pārkāpumu. Turklāt vēl piebilstams. 
ka, ņemot vērā Tiesu palatas iztirzātā un augstāk norādītā 
Kreditlik. 166. p. beigu teikuma nozīmi, vispār viena vai otra 
varbūtēja rīcības nepareizlba no pasta kantora vai pag.paš-
valdības darbinieku puses paziņojuma izsniegšanā parādnie-
kam par minētās vēstules pienākšanu, nedeva vcl tam tiesī.bas 
atsaukties uz izsoles dienas nepaziņošanu tam likumā pare-
dzētā kārtībā un aiz šī iemesla apstrīdēt noturetās izsoles 
spēku. 

(1939. g. .16. jūnija spr. Nr. 676 Ločmela nek. īpaš. pārdoš. 1.) 
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Likums par algotu darbinieku apdrošinašanu nelaimes IIII 
arodu slitnību gadījumos, 

26. р. piez. 

Jānis В., paskaidrojot iesniegtā pret Vispārējo apdroSļ 
nāšanas sabiedrību nelaimes gadījumos prasības sūdzībā, К 
dzelzceļa un automobila katastroiā nogalināts viņa dēls Ro 
mans В., bija Jūdzis piespriest viņam mūža pensiju pa Ls 12.Я 
mēnesī ar tiesāšanās i'zdevumiem. Šo prasību abas apakl 
instances ir apmierinājušas. Atbildētājas kasacijas sūdzībl 
nepelna ievērību. Strīdus grozās a p j a u t ā j u m u, vai m 
laimes gadījumā mirušā vecākiem, kas sasnleguši 55 gadu vi 
cumu, pensija pienākas neatkarīgi no tā, vai cietušais viim, 
uzturējls. Izškirot šo jautājumu pozitivi, Tiesu palata ir pa-
reizi iztulkojusi Lik. par algotu darbin. apdroš. nel. gad. X\ 
panta piezīmes saturu un nozīmi. Pēc šās piezīmes skaidre 
teksta, tiesība uz pensiju nelaimes gadījumā mirušā vecākli ill 
sākas tad, kad viņi sasnieguši 55 gadu vecumu, bet ja vini |niļ 
agrāk ir darba nespējīgi, pensijas saņemšanai nepiecicSi 
piezīmes otrā daļā minētie priekšnoteikumi (sal. Sen. CKD spi 
38/738). Salīdzinot 26. p. 4. pk. noteikumus ar šā panta pli 
zīmes pirmo dalu, nevar neievērot,. ka šī piezīmes daja || 
j a u n i n ā j u m s 1931. g. 11. febr. pārgr. un papild. lik. pni 
darba apdroš. nelaimes im arodu slim. gadījumos (Lkr. 451 
kas vecākiem, ja viņi sasnieguši 55 gadus, pieškir tiesībn ii 
pensiju neatkarīgi no divu citu, 26. p. 4. pk. un piezīmcs olrfl 
dalā minētu, prieksnoteikumu iestāšanos. Tā tad, pretcji liuii 
piezīmes pirmā daļa atšķiras no 26. p. 4. punkta noteikumli in 
tanī ziņa, kā tas jau augstāk aprādīts; minētam 4. punktniil 
ir gan sakars ar piezīmes otro dalu, bet šī pēdējā pēc SIH I 
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satura uz konkreto gadījumu nav attiecināma. Līdz ar to at-
krlt kasacijas sūdzības iesniedzējas apcerējumi, kuros viņa aiz-
stāv pretējo viedokli. Kāda deputata uzskatam, kas izteikts 
Saeimā, pieņemot 26. p. piezīmi, tm uz kuru atsaucas atbildē-
tāja, jau pašam par sevi nav nozīmes. 

(1939. g. 16. jūnija spr. Nr. 618 Bergmaņa pr. 1. pr. Vispār. apdrošinā-
šanas s-bu nelaimes gadījumos.) 
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Noteikumi par slimo kasēm. 

O t r ā ^ n k ^ - J f Praf',āia p i l n v a r n i e k a kasacijas sūdzfl 
1 I f c d f ° V,ed0kH ' P r0 t i ' k a P r a s I t a b bflta biji.s i 
naudu « Г ° k t S e P a t t a d ' ia Vi0a d a r b i b a « ^ m būtu paudus eS t d u p.rkuma objektu piegādā&mā un pirkuma h , 
m , noslegsanas piepalldzēšanā, resp. starpnieclbā, tad š s , 

tl d h l " S PUSeS Pā rS f iV iS Vai d a r b i n i e k s "" s a™" 
^ ul t Ы Л , T d a r b " ( p № m ) ' b e t *a" p a r darta 
m V « r £ n еЬеГа "Tirdzn- t i e s i b u р а ^ " " § .«. Ш, V, ben. CKD spr. kr. Nr. 128 no 1924. g.) m o t | ,„ 
starpn.eclba pie mežu uzpirkjanas nevar tikt ш kaffia p 

arbosanos meža izstradāšanas darbos, иг kādu darbu zpild 
tajem viemg, att.ecas kasacijas sūdzibas iesniedzēja „ri 1,, 
"'strukajas panti (sk. 1936. g. Valdlbas Vēstneša Nr! 246) 

NoviklT'' * " ' i f ln,> SPr' N r 4<Ш Krieviņa pr' L <"• Ho4™°™ » 
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Likums par īpašuma tiestbam uz piešķirtam šņoru zemem. 

18. 

Kasacijas sudzlbas atbildētāji atrod, ka Tiesu palata esot 
pārkāpusi savas kompetences robcžas, atceļot šņoru zemes 
komisijas un Centralās zemes ierīclbas komitejas lēmuraus; 
pēc atbildētāju domām, šo iestāžu lēmurai ir atceļami vienīgi 
tanī ķāftībā, кщ-а paredzēta 1924. g. 20. jūn. Likuma par 
ipašumu tiesībām uz piešķirtām šņoi;u zemēm (Lkr. 24/97) 12. 
Lin 14. p. uii Noteikurnu par zemes ierīcību (Lkr. 24/157) 34. 
pantā. Šai ziņā atbildētāji tomēr izlaiž no acīm Lik. par īpa-
šuma tiesībām uz piešķirtām šņoru zetnēm 18. р., pūc kura 
(r e š ā s p с г s о n a s savas tiesības var aizstāvēt civilpra-
sības kārtībā, ja šo personu tiesības ir aizskārtas, noteicot uz 
sī likuma pamata īpašūma tiesības. No šā likuma panta tieši 
izriet, ka^šās personas var arī apstrīdēt un lūgt atcclt šņorn 
zemcs komisijas aktus, ja viņu tiesības ar tiem ir aizskārtas, 
jo citādā ceļā šo personu aizstāvēšanās (Lik. 18. p.) Šādā ga-
dījumā vispār nav domājama. Tāpat atbildētāji izlaiž no acīm, 
ka, saskaiaā ar 1924. g. noteikumu (Lkr. 24/157), it scvišķi tā 
5. р., izpratni, zcmes ierīcības iestādes nebija kompetentas 
dzšķirt kādus strīdus par īpašuma tiesībām (Sen. CKD kops. 
spr. 34/6), kāpēc arī šo iestāžu galīgie lcmumi par šņoru zemju 
komisijās nostiprinātās zemes iedalīšanu attiecīgā viensētā vēl 
nevarēja atņcmt Lik. par īpašuma tiesībām uz piešķirtām šņoru 
zemēni 18. p. paredzētām trešām personām tiesību apstrīdēt 
zemes ierīcības icstāžu lēiminiu pamatos liktos šņoru zemju 
komisijas aktus. Tādā kārtā jautājums, vai Ticsu palatai bi-
jusi tiesība atcelt minēto iestāžu lēmumus, resp. aktus, atka-
rāias по jautājuma izšķiršanas, vai prasītājs ir uzskatāms par 



Lik. par īpašuma ties. uz 
piešķirtām šņof u zcmēm 

t r e š o p e r s o n u minētā likuma 18, panta nozīmē (par to, 
ka šie lēmumi skar prasītāja apgalvotās tieslbas, strīda nav). 
Tiesu palata šo jautājumu izšķīrusi apstiprinoši. Atsaucoties 
uz pievienoto Jasmuižas Subru sādžas mājsaimnieku nostipri-
nāšanas akti, Tiesu palata konstatējusi, a) ka prasītājs 1925. 
g. 24. maijā griezies pie mērnieka ar iūgumu ieskaitīt viņu par 
sadalē dalību ņemošu personu, ievērojot viņa īpašuma tieslbas 
uz 10,5 des. zemes, par ко esot strīds tiesā, un b) ka šo lū-
gumu rnērnieks un šņoru komisija noraidījusi un Senata ad-
ministrativais departaments sūdzību par šņoru komisijas lē-
mumu ar 1925. g. 27. jūlija lēmumu atstājis bez ievērības. No 
šiem konstatējumiem Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka pra-
sītājs palicis ārpus sadales dalībnieku skaita un iestādes, kas 
kārtojušas Subru sādžas zemes jautājumu, prasītāja tiesības 
atstājušas bez respektēšanas; tādā kārtā prasītājs, pretēji 
viņa gribai, esot atstāts sadales procedurā par t r e š o p e r -
s о n u un tamdēl viņam, saskaņā ar 1924. g. 20. jūnija likuma 
18. pantu, esot tiesība nākt ar šo praslbu vispārējā civilpro-
cesa kārtībā. Šo Tiesu palatas slēdzienu atbildētāji pamatoti 
apstrld savas kasaoijas sūdzības 3. punktā. Ja — kā konsta-
tējusi Tiesu palatā — prasītājs ir lūdzis mērnieku pielaist viņu 
kā dalībnieku lietā im savu tiesību atzīšanu ir mēģinājis pa-
nākt, iesniedzot sūdzības šņoru zemes komisijai un Senata ad-
ministr. departamentam, un ja pie tam, kā apgalvojuši atbil-
dētāji — visas šīs iestādes prasītāja lūgumu ir izšķīrušas p ē с 
b ū t ī b a s, tad nevarētu teikt, ka prasītājs būtu palicis ā r -
p u s sadales dallbnieku skaita un ka viņš tādēļ būtu atzīstams 
par t r e š о personu likuma 18. panta nozīmē. Jo, rīkojoties 
augšā minētā kārtībā, prasītājs ir lietā ņēmis aktivu dalību 
un viņš nav kļuvis par trešo personu tādēļ vien, ka viņa mi-
nētās iestādēs iesniegtiem lūgumiem un sūdzībām nav bijis 
panākuma. Tdkai tad, ja šīs iestādes prasltāja lūgumus ne-
būtu izšķīrušas pēc būtības, atstājot tās bez caurlūkošanas, 
prasītāju varētu uzskatīt par trešo personu, kura nav ņēmusi 
dalību sādžas sadalīšanas procedurā. Arī Sen. CKD jau savā 
spr. 28/391 paskaidrojis, ka par trešām personām likuma 18. 
panta nozīmē nav atzīstami „pārsūdzētājs", t. i. personas, kas 
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iesniegitšas sūdzības likuma 8., 9. p. kārtībā. Uz to, ka jau-
tājumā, vai prasltājs ņēmfc dalību lietā, ir nozīme vai prasito 
šnoru komisijā iesniegtā sūdzība ir bijusi par kadu blakus ap-
stākli, vai arī pēc būtības, un kāds tai bijis р ш а * 8 Ш 
saturs, Senats norādījis jau savā pirmā šajā lieta dota nko-
jumā (kad par to vēl nevarēja spriest, ]o nostiprinasanas akts 
tad vēl lietai nebija pievienots). 

(1939. g. 16. jūnija spr. Nr. 606 Jevstignejeva pr. L pr. Strodiem.) 
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Civillikums. 

77. 

1) Kasacijas sūdzībā atbildētājs aizstāv viedokli, ka Tiesu 
palatai bija, saskaņā ar atbildētājas lūgumu, jāapsver jautā-
jums par prāvnieku vainu, atzīmējot par to savā spriedumā. 
Atbildētājas kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Ar konstantu 
Senata praksi (CKD spr. 24/122, 25/57, 32/2538; sal. arī 38/841) 
nodibināts, ka tiesai, šķirot laulību uz Lik. par laulību 50. p. 
(resp. CL 77. panta) pamata, ir pilnīgi irrelevants un nemaz 
nav apspriežams jautājums, vai viens, vai otrs no laulātiem ir 
vainīgs laulāto atšķirtas dzīves ieilgšanā līdz trim gadiem; 
tiesa tikai tad varētu iekustināt jautājumu par prasītāja vainu, 
ja atbildētāja pretprasības ce[ā būtu lūgusi atzīt prasītāju par 
vainīgu kādā citā un nevis Lik. par laulību 50. p. (resp. CL 
77. p.) paredzētā laulības šķiršanas iemeslā. No šīs nodibinā-
lās prakses Senats neatrod iemesla atkāpties. Ar to atkrīt 
visi kasacijas sūdzības iesniedzējas paskaidrojumi, kuros viņa 
aizstāv pretējo viedokli, atrodot, ka atšķirtā dzlvē esot vainīgs 
vienīgi prasītājs, kādēļ arī laulība, pēc viņas domām, bijusi 
skirama viua vainas dēl, bet lietas vešanas izdevumi bijuši 
iizliekami prasītājam. 

(1939. g. 27. okt. spr. Nr. 868.). 

2) Tiesu palata, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem ap-
stākliem, ir konstatējusi, ka parti atšķirtu laulības dzīvi ved 
jau kopš 1933. gada maija mēneša uz tā pamata, ka laulības 
dzīve ir izirusi, un nevis tādēļ, ka prasītājs būtu slims. Bez 
fcam arī pati atbildētāja atzinusi, ka prasītājs nevēloties ar viņu 
kopā dzīvot un ka tādēļ laulības dzīve esot izārdīta vienīgi pa-



Civillikums — 4Q£ 

ša prasītāja vainas dēļ. Šie tiesas konstatējumi attiecas uz lie-
tas faktisko pusi ,un kasacijas kārtībā nav pārbaudāmi, pie kam 
tiesas konstatējumu, ka pēc pašas atbildētājas atzrnuma prasl-
tājs būtu vainojams Iaulības dzlves iziršanā, atbildētāja kasa-
cijas sūdzlbā pat neapstrīd. Izejot no šiem konstatējumiem, 
Tiesu palata varēja nākt pie slēdziena, ka parti atšķirtu dzīvi 
ilgāk par trīs gadiem ved tādēļ, ka viņu laulība ir izirusi, kādēl 
laulība šķirama uz CL 77. panta pamata. Bez tam Tiesu pala-
ta, iztulkojot prasītāja slimo kasei iesniegtā raksta sa-
turu un nozīmi, ir nākusi pie kasacijas kārtībā nepār 
baudāma slēdziena, ka šī raksta saturs neatbilst īstenībai, 
jo tas iesniegts slimo kasei nolūkā, lai atbildētājai un laulībā 
dzimušam bērnam neatrautu slimo kases materialo atbalstu, ka-
dēl kā nepamatoti atkrīt tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, ku 
ros atbildētāja apstrīd arī šī tiesas slēdziena pareizību. 

(1939. g. 31. augusta spr. Nr. 817.). 

81. 

Garā vājās Ludmilas B. aizgādnis iesniegtā prasībā, pa 
skaidrojot, ka partu laulība šķirta neatkarīgi no laulātā vainas, 
ir lūdzis Ludmilas B. labā piespriest no atbildētāja Jēkaba B. 
10О latus uztura naudas mēnesī. Apgabaltiesa, konstatejot, ka 
prasības iesniegšanas laikā prasītāja ir pelnījusi mēnesī 50 latus 
un atbildētājs 330 latus un ka atbildētājam ir jāuztur partu lau 
lībā dzimušais bērns, ir nākusi pie slēdziena, ka atbildētājam 
samērīgi saviem ienakumiem ir jādod prasītājas uzturam 50 
lati mēnesī. Šie tiesas konstatējumi ,un no tiem taisītais slē-
dziens attiecas uz lietas faktisko pusi un kasacijas kārtībā nav 
pārbaudāmi. Līdz ar to atkrīt tie apsvērumi, kuros prasītāj 
apstrīd minēto konstatējumu -un slēdziena pareizību pēc būtī 
bas. Pretēji prasītājas riorādīju'mam kasacijas sūdzībā, apga-
baltiesa ir apsvērusi viņas paskaidroļumu par nespēju strādāl 
fizisku darbu, bet apgabaltiesa šai ziņā ir nākusi pie slēdziena, 
ka prasītāja savu apgalvojumu par nespēju strādāt nav pierādī-
jusi. Līdz ar to atkrīt arī tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros 
yiņa pārmet apgabaltiesai aprādītā paskaidrojuma neapsvēr-
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šanu. Ievērojot lietā noskaidrotos apstākļus, ka prasītāja, kaut 
arī būdama garīgi slima, tomēr ir bijusi spējīga pati savam uz-
turam nopelnīt 50 latus mēnesī, apgabaltiesa pie atbildētāja do-
damo alimentu apmēra noteikšanas varēja ņemt vērā arī pašas 
prasītājas materialo stāvokli, jo CL 81. pants tieši paredz, ka 
uzturu var prasīt tikai trūcīgais šķirtais laulātais samērīgi otra 
laulātā materialiem līdzekliem. Tādēl kā nedibināts atkrīt pra-
sītāja norādījums, ka pie uztura apmēra noteikšaTias nekristu 
svarā pašas prasītājas izpeļņa. 

(1939. g. 15. jūnija spr. Nr. 587.). 

157. 

Apgabaltiesas konstatējutns, ka atbildētājs nav apstrīdējis 
prasītājas apgalvojumu, ka viņas bērnam būs jāapmeklē skola 
līdz 18 gadu vecumam, bija pietiekošs pamats atzinumam, ka 
alimentacijas pienākums uzliekams atbildētājam līdz bērna 18 
gadu vecumam. 

(1939. g. 31. augusta spr. Nr. 688.). 

188. 

Prasības lūgumā prasītāja paskaidrojusi, ka ar apgabaltie-
sas 1937. g. 10. jūnija spriedumu viņai piespriesta no atbildētājas 
uztura nauda Ls 20 — mēnesī. Atsaucoties uz to, ka tagad 
viņa esot 80 gadu veca, slima im darba nespējīga un ka viņas 
Otrā meita Katrine В., kas viņu līdz šim pabalstījusi, pati pali-
kusi slima un darba nespējlga, — prasītāja^lūgusi bez jau pie-
spriestiem Ls 20,— piedzīt no atbildētājas vēl papildam Ls 20,— 
mēnesī. Apgabaltiesa apstiprlnājusi prasību atraidošu mierties-
neša spriedumu. Apgabaltiesa savu spriedumu pamatojusi uz 
to, 1) ka prasītājas meitas B. materialie apstākli neesot pa-
sliktinājušies un viņa neesot arī iesniegusi tiesai prasību pa.r 
piespriesto no tās uztura naudas samazināšanu, 2) ka atbilde-
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tajas materialie apstākļi neesot uzlabojušies un 3) ka neesot 
pieradījies prasītājas apgalvojums, ka viņa atbildētājai būtu dā-
vinājusi kādu nekustamu īpašumu. Prasītāj'as kasacijas sūdzība 
pelna. ieverībiL Vispār, jautājumam par to, vai prasītāja savā lai~ 
ka butu davinājusi atbildētājai kādu savu īpašumu, nav izšķiro-
šas nozīmes šajā lietā par attiecīgas .uztura naudas piespriešanu, 
kas dibinats uz likuma, resp. atbildētājas, kā prasītājas meitas 
likumiskiem pienākumiem savu māti uzturēt (CL 188.p.). Tāpēc, 
neatkarīgi no kasacijas sūdzības iesniedzējas pārmetumiem par 
apgabaltiesas pielaisto motivu nepilnību, nākot pie slēdziena, 
ka šāds dāvinājums nav lietā pierādīts, tas nevarēja būt par 
pietiekošu pamatu prasības atraidīšanai. Tāpat pēc kasacijas 
sūdzības iesniedzējas viedokja arī tas apstāklis konkretā gadī-
jumā, ka atbildētājas materialais stāvoklis nav uzlabojies, ne-
varēja būt par pietiekošu iemeslu prasības atraidlšanai. Šajā 
sakarībā apgabaltiesa nemaz nav ņēmusi vērā, ka agrākā lietā 
starp prāvniecēm pati prasītāja prasījusi no atbildētājas tikai 
Ls 20,— uztura naudas mēnesī un. apgabaltiesa tanī nav arī 
konstatējusi, ka atbildētāja prasltājas uzturam varētu maksāt 
tikai Ls 20,— mēnesī resp. ne vairāk par šo sumu. Kas, savu-
kārt, attiecas uz apgabaltiesas atzinumu, ka pēc pašas prasī-
tājas meitas B. liecības tās materialie apstākli nav pasliktinā-
jušies, tad pēc pareiza prasītājas norādījuma kasacijas sūdzībā 
liec. B. par to nemaz nav liecinājusi. Turklāt, apgabaltiesa nav 
arī norādījusi nekādus šīs liecinieces izteicienus, no kuriem to 
varētn secināt. Beidzot, zīmējoties uz apgabaltiesas konstatē-
jumu, ka prasītājas meita B. nav iesniegusi tiesai prasību par 
piespriesto no viņas uztura naudas samazināšanu, norādārns, 
ka šis apstāklis ir lietā irrelevants, jo prasītājas, kā atbildētā-
jas mātes, prasību par papildus uztura naudas piespriešanu no' 
atbildētājas nevar stādīt atkarībā no trešās personas — viņas 
otrās meitas gribas celt kādu prasību par piespriesto no tās 
uztura naudas samazināšanu, bet gan tiesai bija jānoskaidro, 
vai prasītājai iztrūkstošos uztura līdzekļus ir faktiski iespē-
jams saņemt no savas otrās meitas B. un ja ne, tad ciktāl šī 
prasība pēc prasītājas patiesām vajadzībām un atbildētājas 
mantas stāvokļa ir dibināta pret atbildētāju. 

(1939. g\ 31. attg. spr. Nr. 664 Zavadskis pr. ]. pr. Toniks.) 
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377. 

Jelgavas apgabaltiesa savā 1931. gada lietā Nr. 375, 1931. 
g. 16. jūlijā nolēmusi: lūgumu atzīt Jāni R. par т В Д и -— at-
Stāt bez ievērlbas. Par šo lūgumu iesniegto blakus sudzību 
Tiesu palata ar savu 1931. g. 9. novembra lēmumu atstajusi 
bez ievērības. 1935. gada lietā Nr. 168, Jelgavas apgabaltiesa 
1935. g. 5. septembrī nolēma bezvēsts promesošo Jani R. atzīt 
par mir.ušu. Tagadējā prasības lietā prasītāja lūdz: 1) atcelt 
minēto apgabaltiesas 1935. g. 5. septembra lēmumu;^ 2) atzīt, 
ka bezvēsts promesošais Jānis R. ir miris 1917. gada; 3) at-
zīt, ka mirušā Jāņa R. māte Marija-Luize R., pēc viņas dela 
.lāņa miršanas un vīra Jēkaba R. miršanas 1923. gada ir bi-
jusi bez bērniem un mirusi kā bezbērnu atraitne; 4) atcelt 
Jelgavas apgabaltiesas 1932. g. 9. maija lēmumu (32/74) daļa, 
ar kuru Jānis R. atzīts par Jēkaba R. mantinieku un apstipri-
nāts uz pusi no Jēkaba R. atstātā mantojuma; 5) atzit Llnu 
A. par Jēkaba R. mantinieci un apstiprināt viņu uz mirušā 
Jekaba R. atstātā mantojuma idealo pusi. Apgabaltiesa šo 
prasību atraidljusi, un Tiesu palata apstiprinājusi apgab-altie-
sas spriedumu. Tiesu palata, apsvērusi lietas apstaklus, se-
višķi ņēmusi vērā nopratināto liecinieku liecības, ir nakusi pie 
slēdziena, ka prasītājas apgalvojums par Jāaa R. nāvi 1917. 
gadā lietā nav pierādīts. Šāds tiesas slēdziens attiecas uz lie-
tas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasacijas kā^rtība. 
Pamatodamās uz šā sava slēdziena, Tiesu palata vareja at-
raidīt prasības otro punktu, kā arī 3., 4., 5., 6. pimktus, kuru 
liktenis atkarājas no 2. punkta. Pēc CPL 499. p. liecinieku 
liecību spēku, nozīmi un ticamību nosaka tā tiesa, kas izspriež 
lietu pēc būtības, un viņas slēdziens šai ziņā nav pārbaudāms 
kasacijas kārtībā. Ar to atkrīt tie prasītājas apsvērami kasa-
cijas sūdzībā, kuros viņa no sava viedokļa kritizē liecļnieku 
liecības ш apstrīd Tiesu palatas liecinieku liecību noverteju-
mu un uz šām liecībām pamatotā slēdziena pareizību pec bu-
tības. Liecinieku pārpratmāšana atkarājas pilnīgi no tiesas 
icskata (Sen. CKD spr. 23/84), kādēl Tiesu palata varēja ^atstāt 
bez ievērības prasītājas lūgumu par liecinieku pārpratinašanu. 
Pretēji prasītājas kasacijas sūdzlbā izteiktām domam Jelgavas 
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apgabaltiesa varēja uzdot Iiecinieku Teodora N. tm Otto 1 
nopratināšanu Kandavas iecirkņa miertiesnesim, jo šādu ties 
bu paredz CPL 588. p. Tāpat liecmieci Ro., kuras nopratinā-
šana bija uzdota Madonas iecirkaa miertiesnesim, varēja n 
pratināt tiesu amatu kandidats, kam bija uzdots izpildīt mie 
tiesneša vietu (Tiesu iek. 359. р.). Prasītāja neapgalvo, к 
tiesu amatu kandidatam, kas nopratinājis liecinieci RoM apg 
bal^iesa nebūtu uzdevusi izpildīt miertiesneša vietu. Pretc. 
kasacijas sūdzības iesniedzējas domām uzraudzības kārtīha 
konkreta gadījumā nav piemērojama. Senats jau ir paskaidro-
jis (Sen. CKD spr. 34/2568 u. c), ka uzraudzības kārtībā Sc 
nats nevar atcelt vai grozīt procesa kārtībā taisītus spriedti 
mus, lemumus un rīkojumus (kā procesualu darbību). Tād 
arī Tiesu palatai nebija sevišķi jāapstājas pie prasītājas nor 
duuma uz 1861. g. CL 2922. p. Kas attiecas uz prasītājas np 
rādījumu, ka Tiesu palata nav apsvērusi aizgādņu Friča И 
un Viļa 0. prasības atzīšanu — tad tam nav izškirošas no/.i 
mes. Pec CPL 570. panta atzlšana ir spēkā tikai attiecīb 
щ pašu atzineju. Tagadējā prasība ir celta pret trim atbildc 
tājiem: 1) Jaņa R. mantojuma masu; 2) Jēkaba R. mantojurn 
masu; 3) Marija-Luizes R. mantojuma masu, kuras vietā lir 
tā ir iestājusies Anna V. Pirmo divu atbildētāju aizgādņi pra 
sibu ir atzinuši, bet pedēja prasību ir apstrīdējusi, un viņji 
nav saistoša pārējo atbildētāju atzīšana. Kasacijas sūd/.il. 
tomēr pelna ieverību un Tiesu palatas spriedums ir atceļams 
cik tālu ar to ir atraidīts prasības 1. punkts, kurā lūgts alc.l 
apgabaltiesas 1935. g. 5. septembra lēmumu. Ar apgabaltii* 
sas 1931. g. 16. julija lemumu, kas apstiprināts ar Tiesu p.il.i 
tas 1931. g. 9. novembra lēmumu, ir atstāts bez ievērības in 
gums atzīt Jani R. par mirušu. No šā lēmuma izriet, ka 10 
gums noraidīts aiz tā iemesla, ka, saskaņā ar liecinieces Л 
liecību, vēl 1930. ir saņemtas ziļjas par Jāni R. Šāds IIK.II 
vejums ir stajies likumīgā spēkā līdz ar lēmuma rezoliu im 
(Sen. CKD spr. 32/559 u. c). Apsardzības kārtībā taisītie II 
mumi iegust likumīgu spēku, ja tie nav pārsūdzēti un atc.ln 
instanču vai praslbas kārtībā (Sen. CKD spr. 29/902). Np I 
viedokla jāatzīst, ka arī apgabaltiesas 1931. g. 16. jūlija (l 
mums (1931. g. lietā Nr. 375) ir stājies likumīgā spēkā, jo ta l 
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mdnētā kārtībā nav atcelts. Tādēl ar šo lēmumu ir jārēķinās 
un nav pielaižams, ka ar šo apsardzības kārtībā taisīto lēmu-
mu izšķirtos jautājumus varētu pārspriest, ierosinot jaunu ap-
sardzības lietu par tiem pašiem jautājumiem. Aiz šiem iemes-
liem apgabaltiesa nevarēja taisīt jaunu lēmumu (1935. g. 5. 
sept.) un atzīt promesošo Jāni R. par mirušu, pastāvot pretē-
jam lēmumam, ar kuru atraidīts lūgums atzīt Jāni R. par mi-
rušu, saskaņā ar kādu lēmumu Jāņa R. atzlšana par 
mirušu pirms 1940. g. i>r izslēgta (CL 377. р.). Nākot pie pre-
tēja slēdziena, Tiesu palata ir pārkāpusi CPL 816. р., kādēļ 
viņas spriedums, cik tālu ar to ir noraidīts prasības 1. punkts, 
nav atstājams spēkā, bet pārējā dalā kasacijas sūdzība kā nepa-
matota atraidāma. 

(Sen. C. K. D. kopsēdes spr. Nr. 25 Asermanis pr. 1. pr. Rusteika m. 
m. un c). 

CL 1511. 

Kasacijas sūdzības iesniedzējs savu viedokli, ka uzraksts, 
ar kuru fiksēta jauna vienošanās par piedalīšanos sabiedrī-
bas zaudējumos un peļņā, nav apmaksājams ar Nodokļu de-
partamenta aprēļdnāto zīmognodevu, pamato ar to, ka šajā 
uzrakstā neesot ietilpināta līguma grozīšana, kas būtu novēr-
tējama naudā, jo ar šo līgumu nekādas jaunas saistības ne-
esot nodibtnātas. Grozīta esot vienīgi līguma nepieciešamā 
sastāvdaļa, bet zīraognodeva esot ņemama tikai par pašu 11-
gumu un nevis līguma sastāvdaļu. Savā iesniegumā Nodokju 
departamentam sūdzētāju pilnvarnieks bija aizrādījis, ka ar 
uzrakstu uz sabiedrības līguma šl līguma dallbnieki grozījuši 
llguma § 4. tai ziņā, ka Š. pelņā un zaudējumos agrāko 50°/o 
vietā piedalās ar 65%, bet R. ar 35%. Sūdzības iesniedzēja 
apsvērumi, kuru dēļ runā esošais uzraksts nebūtu apmaksā-
jams ar zīmognodevu, nav atzīstami par pareiziem.^ Līgums 
plašākā nozlmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vieno-
šanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu 
vai izbeigšanu (CL 1511. р.; 1864. g. CL 3105. р.). Ar_runā 
esošo uzrakstu, ar kuru grozīta dalībn.ieku dalība pelsa un 
zaudējumos no 50% uz 65% un 35%, katrā ziņā ir grozīta 
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viuu agrāka tiesiskā attiecība, un tādēļ vienošanās, kas ietil-
pinata šada uzrakstā, ir kvalificējama kā līgums. Nav arī no-
liedzams, ka tādam līgumam ir mantiska vērtība, uz ко no-
rada jau tas apstāķlis vien, ka līgums runā par sabiedrības 
peļttu un zaudējumu sadalīšanu. Tāds līgums,. pretēji sūdzē-
tāju pilnvarnieka domām, taisni nodibinājis jaimas saistības 
ar mantisku vērtību, proti, tas piešķīris sabiediibas dalībnie-
kiem tiesības uz 65%, resp. 35% no peļņas agrāko 50% vietā 
un uzlicis viņietn pienākumu atbMdēt par 65%, resp. 35% no 
zaudēiumiem agrāko 50% vietā. Aiz šiem iemesliem sabrūk 
visa sūdzētāju pilnvarnieka argumentacija, kuras dēļ viņš atzi-
nis, ka runā esošais uzraksts nav apmaksājams ar zīmogno-
devu. 

(1939. g..28. sept. spr. Nr. 702 Šantera un Rafalsona 1.). 

1784. 

Apgabaltiesa atzinusi atbildētāju B. par atbildīgu par 
prasītāja zaudēj'umiem, kurus atbildētājs nodarījis izsitot ar 
ratiem logu prasītāja namā. Attiecībā uz zaudējumu apmēru 
apgabaltiesa atzinusi par pierādītu, ka logu iestiklošana mak-
s^jusi Ls 98,—, kādā apmērā apgabaltiesa prasību arī aprnie-
rkājusi (prasītāja pieprasīto Ls 354 — vietā). Llecinieka B. lie-
cībai, ka izsistais stikls bijis ārzemju kristalstikls, kas dār-
gāks par vietējo stiklu, ar kuru logs ticis iestiklots, apgabaltiesa 
nav pieškīrusi nozīmi. No tā apstākļa vien, ka ārzemju stikls 
ir dārgāks par vietējo stiklu, nevarot, pēc apgabaltiesas atzi-
numa, nakt pie slēdziena, ka tas būtu arī kvalitativi labāks 
par vietējo stiklu; bez tam prasītājs, ieliekot izsistā stikla vie-
tā vietejo stiklu, pats csot atzinis, ka pēdējais pilnā mērā at-
vietojot izsisto stiklu. 

Savā kasaoijas sūdzībā prasītājs pamatoti apstrīd apga-
baltiesas spriedumu, cik tālu ar to prasība atraidīta. Saskanā 
ar CL 1784., 1772., 1773. pantiem zaudējumu nodarītājs atbild 
par v i s i e m zaudējumiem, t. i. viņš ir spicsts nostādīt cie-
tušo tādā mantiskā stāvoklī, kādā pēdējais atrastos, ja nebūtu 
iestājies tas notikums, no kura zaudējumu atlīdzības pienā-
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kums izriet. No tā izriet, ka prasītājam konkretā gadījumā 
nav jāapmierinājas ar tā priekšmeta vērtību, ar kuru viņš 
atvietojis bojāto mantu, bet viņš gan var pretendēt uz b o -
j ā t ā s mantas vērtību (atskaitot pārpalikušās mantas vērtī-
bu), jo tikai ar tās saņemšanu restituējas viņas agrākais man-
tiskais stāvoklis. Nākot pie pretējā slēdziena, apgabaltiesa 
pārkāpusi CL 1784. р., kādēļ tās sprledums pārsūdzētā daļā 
ir atceļams. 

(1939. g. 27. okt. spr. Nr. 934 Bckmana pr. 1. pr. Bērziņu.). 

1896. 

Miertiesnesis prasību atraidījis, atrodot, ka atiecībā uz 
visiem prasības posteņiem prasība ir noilgusi, jo no tā'laika, 
kad prasītājam iestājusies tieslba celt prasību līdz šīs prasības 
celšanai eso.t pagājuši vairāk kā 10 gadi, bet apgabaltiesa 
miertiesneša spriedumu apstiprinājusi, solidarizēdamās ar 
miertiesneša sprieduma motiviem par to, ka prasība atraidā-
rna noilguma dēļ. Prasltāja kasacijas sūdzība pelna ievērību. 
Ne apgabaltiesas, nedz miertiesnesa spriedumā, lai gan prasī-
ba tikusi atzīta par noilgušu, nav tomēr konstatēts t a s m о -
ment 'S, k a d s ā k ā s šīs prasības noilgums. Šajā saka-
rībā prasītājs savā apelacijas sūdzībā ir atsaucies uz to, ka 
iemesls un pamats celt šo prasību viņam radies tikai ar to mo-
mentu, kad atbildētājs no sava solījuma norakstīt tam mājas 
atkāpies, iesniedzot tiesā prasību par viņa, prasītāja, izlikša-
nu, kas noticis 1937. gadā. Bet šo galvcno prasītāja iebildu-
mu, uz kuru tas atkārtoti atsaucies savā kasacijas sūdzībā, ap-
gabaltiesa nav nemaz apsvērusi, kauču saskaņā ar 1864. g. CL 
3623., resp. CL 1896. p. prasības noilgums sāk tecēt tikai ar to 
dienu, kad prasītājam iestājas ticsības celt prasību, resp. kad 
actio nata est (Sen. CKD spr. 39/192 un c). Tādā kārtā atro-
dot šo prasību par noilgušu, bet n e n o d i b i n o t to d i e -
n u, по к u r a s s ā к a t e с ē t šīs prasības noilgums, kā 
arī neapsverot prasītāja norādījumu, ka šīs.prasības noilgums-
ir sācis tecēt tikai 1937. gadā ar atbildētāja prasības idsnieg-
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šanu par vina, prasītāja, izlikšanu no mājām, apgabaltiesa ir 
pielaidusi motivu nepilnību. 

(1939. g. 28. sept. spr. Nr. 801 Zvaigznes pras. 1. pr. Zvaigzni.). 

1947. 

Prasītājs lūdzis izlikt atbildētāju no prasītāja namā ieņem-
ta dzīvokļa, aizrādot, ka vinš šo dzīvokli savā laikā esot devis 
atbildetājai bezmaksas lietošanā, neaprobežojot laiku. Tomēr 
pedējā laikā prasītājs vairākas reizes esot uzaicinājis atbildē-
tāju atbrīvot un nodot viņam runā esošo dzīvokli, bet atbildē-
taja tam neesot sekojusr. Apgabaltiesa prasību atraidījusi, at-
zīstot par pierādītu, ka prasītājs esot apsolījis dot atbildētājai 
visu_mūžu brīvu dzīvokli un ka atbildētāja šo solījumu esot 
pieņemusi, kadeļ prasītājam neesot tiesības vienpusīgi atkāp-
ties no dotā solījuma, Mier'tiesnesis, kura sprieduma moti-
viem apgabaltiesa pievienojusies, nācis pie slēdziena, ka atbil-
dētāja esot ieguvusi dzīvokla servituta tiesības (1864. g. CL 
1247. р., resp. CL 1227. р.). Šo slēdzienu prasītājs pamatoti 
apstrldejis sava apelacijas sūdzībā. Dzlvokja servituta tie-
sība ir li e tu tiesība, bet apgabaltiesa nav konstatējusi ap-
stakļus, kas norādītu uz partu nolūku nodibināt taisni 1 i e t u 
tiesības atbildētājas labā, uz tādiem apstākliem neatsaucas 
arī pati atbildetāja. īstenībā, konkretās lietas apstākļos līgu-
mu, ar kuru atbildētājai tika piešķirta dzīvokļa bezmaksas 
lietošana,jarētu kvalificēt kā pa t ap inā jumu (kā domā 
-arī prasītajs), var arī kā d ā v i n ā j u m a līgumu. Patapi-
nājums ir līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, 
(bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu lietu 
(1864. g. CL 3737. р., CL 1947. р.). Par patapinājuraa priekš-
metu var būt kā kustamas, tā arī nekustamas mantas (1864. g. 
CL 3738. р., CL 1948. р.), tā tad arī dzīvoklis, Tomēr patapi-
najuma līguma pastāvēšana pieņemama tikai tad, ja tai perso-
nai, kura lietu nodod, pagaidām šī lieta nav vajadzīga vai vis-
maz nav vajadzīga tādā mērā, ka tās nodošana citai personai 
butu savienota ar zaudējumu vai neērtībām (sk. tezi „a" zem 
1864. g. CL 3737. p. Bukovska izd.). Ja turpretim nodod bez-
maksas lietošanā dzīvokli, kas vispār ir domāts kā īres ob-
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jekts, kā tas, spriežot pēc lietas apstākļiem, pieoemams arī 
konkretā gadījumā, tad persona, kura dzīvokli nodod, zaudē 
regulari saņemamo ienākuma avotu, kādēl šādā gadījumā va-
rētu runāt tikai par d ā v i n ā j u m a līguma pastāvēšanu 
(sk. arī Enneccerus, Kipp u. Wolff Lehrbuch des burgerl. 
Rechts II sēj., 11. izd., 120. §, I, 2.). Tomēr partu līguraa kva-
liiikacija (kā patapinājuma vai dāvinājuma līguma) lietas izna-
kumu neiespaido, jo apgabaltiesas minētais likuraa noteikums, 
ka no tiesiski' noslēgtā līguma neviens nevar vienpusīgi atkāp-
ties (1864. g. 3209. р., CL 1587. р.), piemērojams abos gadīju-
mos, bet prasītāja aizrādījumam, ka ļīgums bijis slēdzams rak-
stiski un ievedams zemes grāmatās, ibūtu nozlme tikai tad, ja 
šinl gadījumā b ū t u b i j i s n o d o m s n o d i b i n ā t 
s e r v i t u t a t i e s l b a s , kas tomēr — kā augšā aprādīts 
— nav pieņemams. Uz 1864. g. CL 3760. р., resp. CL 1964. p. 
mmētiem apstākļi-em, kuriem varētu būt nozīme, ja līgums 
būtu kvalificējams kā patapmājuma līgums, prasītājs neatsau-
cas. Jautājumam, vai apgabaltiesa nav noteikti izteikusies 
par līguma kvalifikaciju, vai arī pielaidusi vairāku konstrukciju 
pastāvēšanu, tāpat nav izšķirošas nozīmes. Ja arī tas būtu 
(kā to apgalvo kasacijas sūdzības iesniedzējs), tad tas vien 
nevarētu novest pie apgabaltiesas sprieduma atcelšanas, jo 
tas gala slēdzlenā — k a t r ā z i ņ ā likumam pretim ne-
runā. 

(1939. g. 27. okt. spr. Nr. 1007 Levina pr. 1. pr. Šmitchens.). 

1976. 

Apgabaltiesa, pievienojoties atbildētājas apelacijas sūdzī-
bā izteiktiem apsvērumiem, prasību, kā priekšlaicīgu, ir atrai-
dījusi. Šis apgabaltiesas slēdziens par prasības atraidīšanu 
ir parelzs, jo prasītāji kasacijas sūdzībā pat neapstrīd apgabal-
tiesas konstatēj'umu, ka PSRS tirdzniecības pārstāvība sava 
laikā ir nodevusi atbildētājas glabāšanā dažāda lieluma 92 
ietnes ar inicialiem „СТФ" u n neapgalvo, ka minētā pārstā-
vlba būtu atbildētājai devusi kādu rīkojumu izdot prasītajiem 
no minētām ietnēm iegūtās 27 ietnes. iNenozīmīgs pats par 
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sevi ir tas apstāklis, ka prasītāji uz minētām 21 ietnēm ir ie-
guvuši īpašumtiesības, vai ■ arī, ka dažas ietnes prasītāji atbil-
detajas noliktavā ir jau saņēmuši, jo glabātājam, neatkarīgi по 
īpašumu tiesību piederības uz glabājumā nodoto lietu, lieta ir 
jaizdod tikai glabājuma devējam, ja vien nav tiesas lēmuma 
par pretēio (Sal. CL 1975.—1977. р.). Та kā šai konkretā ga-
dījuma prasītaji nav devuši pierādījumus par to, ka minētā 
tirdzniecības pārstāvība, kā runā esošo ietņu glabājuraa de-
veja, būtu piekritusi to izdošanai prasītājiem, tad prasītāju 
pretendejums par to izdošanu viņiem vienīgi aiz tā iemesla, 
ka prasītāji ir minēto ietņu īpašnieki, ir priekšlaicīgs. 

(1939. g. 51. aug. spr. Nr. 665 Kreicbergs un с. рг. 1. pr. a./s. «Mer-
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27. 

Tiesu palata ir konstatējusi, ka prasītājas māte vēl pirms 
iestāšanās laulībā ar prasītājas tēvu ir nodarbojusies ar tirdz-
niecību Rīgā, un to turpinājusi arī pēc laulības noslēgšanas. 
Tā kā abi laulātie veduši kopēju laulības dzīvi un dzīvojuši sa-
ticīgi, tad jāatzīstot, ka prasītājas māte tirgojusies ar sava vīra 
ziņu vai vismaz ar klusuciešot izteiktu piekrišanu. Prasītājas 
vecāki, tēvs un māte, naudu krājuši katrs atsevišķi, no kā jā-
secinot, ka vitji uz šlm vērtībām izteikuši animus separandi. 
Prasītājas māte ar savu iekrāto naudu nopirkusi strīdū esošo 
namu Rīgā. Izejot no šiem konstatējumiem, Tiesu palata ir nā-
kusi pie slēdziena, ka minētais imobilrs ir atzīstams par prasī-
tājas mātes atseviško mantu, un prasību apmierinājusi. Sis 
Tiesu palatas slēdziens ir nepareizs. No lietā esošā zemes 
grāmatu izraksta redzams, ka minētais imobilis zemesgrāma-
tās ir koroborēts uz prasītājas mātes Amalijas D. vārda, bet 
zemesgrāmatās tomēr nav atzīmēts, ka šis imobilis būtu Ama-
lijas D. atsevišķa manta. Šai ziņā Senats ir jau vairākkārt pa-
skaidrojis (sal. Sen.CKD spr. 23/177; 28/458 un crt., kā arī tezi 
„5" pie 1864. g. CL 81. p. Bukovska izd.), ka no tā vien, ka 
imobilis zemesgrāmatās ierakstīts uz viena laulāta vārda, vēl 
neizriet, ka šis imobilis būtu ierakstītā laulātā atsevišķā man-
ta. Ja vispār starp laulātiem pēc agrākām Vidzemes pilsētu 
tieslbām ir nodibinājusies mantu kopība, lad šāds imobilis 
katrā ziņā skaitās par kopīgas mantas sastāvā ieejošu jau tieši 
uz likuma pamata, ja vien imobilis netiek tieši izslēgts no man-
tu kopības. Ja arī pēc Tiesu palatas konstatējuma prasītājas 
vecāki attieclbā uz viņiem piederošo n a u d u bija izteikuši 
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animus sepaxandi, tad tomēr prasītājas māte netikvien tādu 
gribu uẑ  ieguto i m о b i11 i nav izteikusi, bet viņa, neievedot 
zemesgrāmatas savas atsevišķas mantas tiesības, tieši šo imo-
bili bija pakjāvusi likumā paredzētam laulāto kopējās mantas 
■liktenim (sal. 1864. g. CL 80. р.). Neņemot visu to vērā, Tiesu 
palata ir pielaidusi motivu nepareizību. 

(Sen. C. K. D. kopsēdes 1939. g. 25v maija spr. Nr. 29 Stange pr. 1. 

550. 

550. p. attiecas netikai uz sastāvdalām, bet arī uz pie-
demmiem. 

(1939. g. 26. maija spr. Nr. 451 Jeftanoviča pr. 1. pr. Krūmiņu.). 

551. 

ViedokIis: ka ūdensklozets tikai' tad būtu uzskatāms par 
dzīvokia sastavdaļu, ja tas būtu iebūvēts tieši dzīvokll, bet ne 
koridorā un nestāv nesaraujamā sakarā ar dzīvokli, ir nepa-
reizs. Pēc 1864. g. CL 551. p. izpratnes nav nepielaižami, lai 
starp galveno lietu un viņas sastāvdaļām būtu tiešs fizisks sa-
kars (Erdmann, System des Privatrechts, I sM 150. lp.). 

(1939. g. 26. maija spr. Nr. 451 Jeftanoviča pr. 1. pr. Krūmiņu.). 

820. 

Tiesu palata ir konstatējusi, ka prāvnieku tēvs Ermanis. 
B. 1910. gada rudenī sadalījis starp saviem dēliem „D-B" mā-
jas, nosledzot ar Reini B. rakstisku līgumu, ar kuru atdevis 
resp. norakstījis viņam īpašumā iesūdzībā aprādīto zemi. So 
dalīšanas līgumu ietērpt notarialā formā tomēr neizdevies, jo 
notars att&icies tādu līgimiu noslēgt, kādēļ Ermaņa B. un Jāņa 
B. noslegtā līgumā Reiņa B. labā tikuši ierakstīti 1000 rubļi, 
pie kam tēvs Reinim B. zemi tomēr iedevis un viņš tēva at-
doto zemi sākot no 1921. gada valdījis līdz savai nāvei, bet 

• 
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pēc tam to valdījuši mantinieki. Šie tiesas konstatējumi attie-
cas uz lietas faktisko pusi un kasacijas kārtībā nav pārbau-
dāmi. Līdz ar to atkrlt tie atbildētāja apsvērumi, kuros viņš 
apstrīd šo konstatējumu pareizību pēc būtības. Sakarā ar notara 
atteikšanos rioslēgt augšminēto māju dalīšanas līgumu, atbildē-
tājs vairākkārtīgi bija norādījis, ka šis dalīšanas līgums nav 
noslēgts tādēļ, ka Reinim B. nododamais zemes gabals ir bijis 
mazāks par Vidz. zemn. lik. 114. pantā paredzēto 10 dāldepi 
vērtību, un ka līdz ar to Reiņa B. valdījumam par minēto ze-
mes gabalu trūcis titulus un bona fides. Šo atbildētāja sva-
rīgo iebildumu Tiesu palata nav pārbaudījusi visā pilnībā, bet, 
atsaucoties uz Sen. CKD spr. 22/300; 30/49; 35/166, aizrādī-
jusi, ka zemes ieguvumam Reinim B. ir bijis derīgs titulus arī 
no juridiskā viedokļa. Šāds Tiesu palatas viedoklis ir nepa-
reizs, jo, nenoskaidrojot zemesgabala dālderu vērtību tā iegū-
šanas un vēlākā laikā, Tiesu palata nevarēja atzīt, ka konkre-
tā zemesgabala ieguvumam Remim B. būtu bijis derīgs titulus. 
Atsaukšanās uz Sen. CKD spr. 22.1300 konkretā gadījumā nav 
pareiza, jo Tiesu palata nav nodibinājusi, ka zemesgabala dāl-
deru vērtība būtu grozījusies. Bez tam šis spriedums, kā arī 
Sen. CKD spr. 30/49 un 35/166 nav doti jautājumā par īpašuma 
iegūšanu aiz ieilguma, kādā gadījumā titulus un bona fides 
rekvizitiem ir sevišķa nozīme. Tādā kārtā, ja Reinis B. būtu 
slēdzis darījumu par likumā noteiktos apmērus nesasniedzošu 
zemesgabalu, tad tā iegūšanai īpašumā aiz ieilguma trūktu 
titulus un bona fides. Valdītāja labticības trūkums iestājas uz 
vispārēja pamata ar tādu šķēršļu zināšanu, kas nepielaiž val-
dīto lietu iegūt īpašumā (sal. Sen. CKD spr. 37/67 u. c, kā arī 
tezi „a" pie 1864. g. CL 8301. p. Bukovska izdevumā). Neno-
skaidrojot šai sakarībā titulus im bona fides esamību, Tiesu 
palata ir pielaidusi motivu nepilnību. Tā kā Reiņa B. apsprie-
žamais valdījums par iegūto zeraesgabalu ir noticis vēl pirms 
Agr. ref. lik. III dalas izdošanas, tad, pretēji atbildētāja apsvē-
rumiem, šā likuma 48. un 49. pantos paredzētie noteikumi par 
Zemkopības ministrijas atļaujas vajadzību zemesgabalu atdalī-
šanai nekādu iespaidu uz Reiņa B. labticību nevarēja atstāt. 

(Sen. C. K. D. kopsēdes 1939. g. 25. maija spr. Nr. 26 Baloža m. m. 
pr. 1. pr. Balodi.). 



Latvijas civillikums 4gQ 

2494. 

Iesūdzības rakstā prasitāji paskaidrojuši, ka 1931. gadā ti-
cis noslēgts mantojuma līgums, ar kuru atbildētājs Fricis G. 
iecelis prasītājus, savu adoptēto meitti Annu S. un znotu 
Kristu S., par saviem mantiniekiem uz visu savu mantu, starp 
citu, arī uz Sātiņu pag. „G." mājām. Ar to pašu līgumu Fri-
cis G. atdevis prasītājiem tūlītējā lietojumā un valdljumā „P." 
mājas paturot sev telpas dzīvoklim un lopiem, pie kam prasl-
tāji uzņēmušies pienākumu dot atbildētājam Fricim G. im viņa 
sievai Latei G. mūža uzturu. Kad pēdējā nomirusi un atbildē-
tājs apprecējies otru reizi, viņš, otrās sievas sakūdīts, vairs 
negribējis noslēgto llgumu atzlt un atsacījies dot savu piekri-
šanu ievest to zemes grāmatās, kādēļ prasītāji bijuši spiesti 
mantojuina līguma koroborēšanu prasīt tiesas ceļā. Ar Lie-
pājas apgabaltiesas 1933. g. 19/26. oktobra spriedumu, kuru 
Tiesu palata apstiprinājusi 1934. g. 29. oktobrī, arī tičis uz-
likts atbildetājam par pienākumu parakstīt un koroborēt no-
slēgto mantoJLirna līgurnu. Tā kā atbildetājs to labprātīgi ne-
esot darījis, viņa paraksts ticis atvietots ar tiesas uzrakstu un 
līgums ticis ievests zemes grāmatās. Lai tomēr noslēgto lī-
gumu padarītu par mazvērtīgu un iznīcmātu viņa nozīmi 
priekš prasītājiem, atbildētājs, pretēji šī līguma 5. panta no-
teikumiem, kas aizliedzot nekustamo mantu atsavināt un ap-
grūtināt ar parādiem, procesa laikā izdevis saviem radiem un 
pazīstamiem fiktiv.us vekselus, par lielām sumām, nesaņemot 
pretvērtlbu, un radījis citus fiktivus parādus, un ar šo fiktivo 
parādu palīdzību panācis nekustamas mantas apgrūtmāšanu 
ar piedziņas vēršanas atzīmēm un tiesu hipotekām. Par fik-
tiviem esot atzīstami šādi atbildētāja parādi: 1) Rīgas apga-
baltiesas 1933. g. 7. jūnijā atbildētājam Teodoram Ju. par labu 
piespriestie Ls 6000 ar % % un tiesāšanas izdevumiem pēc 
trim vekseliem, katrs par Ls 2000,—, izdotiem 1932. g. 14. mar-
tā ar termiņiem 1933. g. 23. maijā; 2) Rīgas pilsētas 1. iec. 
rniertiesneša 1934. g. 25. oktobrī atbildētājam Vilim Dr. par 
labu piespriestie Ls 120,— ar % ш izdevumiem pēc vekseļa, iz~ 
dota 1934. g. 15. janvārī ar termiņu 1934. g. 15. oktobrī; 
3) Saldus iec. miertiesneša 1934. g. 25. aprīlī aizmuguriski at-
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bildētājai Amalijai H. par labu piespriestie Ls 196,11 ar % % 
im izdevumiem, im 4) Saldus iec. īniertiesneša 1934. g. 21. de-
cembrl aizmuguriski atbildētājai Jūlei V. par labu piespriestie 
Ls 423 ar % un tiesāšanās izdevuiniem. Ka vekseļdevējs, at-
bildētājs Voldemārs В., tā arī vekselturētājs J. esot atbildē-
tāja radinieki un šo vekseļu prasījumi vēlāk tikusi cedēti at-
bildētāja otrās sievas māsai, atbildētājai Annai B. Arī Jūle 
V. esot atbildētāja radiniece (miesīga māsa). Šie prasījumi 
esot netikvien fiktivi, bet tie arī esot izcēlušies pēc tam, kad 
bijusi iesākta prasība par mantojuma līguma parakstīšanu un 
1932. g. 15. novembrī bijis aizliegts ar tiesas lēmumu „P." mā-
jas apgrūtināt ar parādiem un līgumiem. Uz šis nodrošinā-
juma atzīmes pamata esot nostiprināts mantojuma līgums, im 
tarndēļ vien jau uz „P." mājām nekādu piedziņu nedrīkstējis 
vērst, bet visi jaunākie ieraksti esot eksgrosējami. Ievērojot 
sacīto, prasītāji lūguši Liepājas apgabaltiesu atzīt par fikti-
viem un nederīgiem atticcībā uz prasītājiem no Friča G. pie-
spriestos a) Ju. par labu — Ls 6000,—. b) Dr. par labu — 
Ls 120,—, c) H. par labu .— Ls 196,11 un d) V. par labu 
Ls 423,— ar % un tiesāšanās izdevumiem, un dzēst no Kuldī-
gas zemesgrāmatu reģistra uz „P." mājām ievestas piedziņas 
vēršanas atzīmes, kā arī pantus par trīs tiesu hipoteku no-
stiprrnāšanu Ju. par labu. 

Tiesu palata, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, prasību 
atraidījusi. Tiesu palata atzinusi, a) ka zemes grāmatās 
ievestā atzīme, ar kuru G. aizliegts „P." mājas atsavināt un 
apgrūtināt ar parādiem, neesot ņēmusi viņam tiesību stāties 
vekselsaistlbās, slēgt danjumus, taisīt parād.us u. c.„ b) ka 
arī ar noslēgto mantojuma līgumu G. no šādām savām tiesī-
bām neesot atteicies un c) ka prasītāji uz 1864. g. CL 2494. p. 
pamata gan varot apstrīdēt katra mantojuma devēja noslēgto 
darījumu, ja tas noslēgts nolūkā kaitēt viņu piešķirtām tiesī-
bām, bet konkretā gadījumā nevarot nākt pie slēdziena, ka 
atbildētāju prasījumi būtu fiktivi. 

Savā kasacijas sūdzībā prasītāji vispirms apstrīd Tiesu 
palatas slēdzienu par zemes grāmatās ievestās atzīmes no-
zīmi. 1932. g. 10. novembrī (patiesībā: 15. novembrī), esot 
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ievesta notar. nolik. 316. p. 2. punktā paredzētā aizlieguma 
atzīme, ar kuru G. ticis aizliegts „P." mājas atsavināt un ap-
grūtināt ar parādiem un saistībām. Šai pašā lietā, kurā bijusi 
dota prasības nodrošināšana, sekojuši apgabaltiesas 1933. g. 
19./26. oktobra un Tiesu palatas 1934. g. 29. oktobra spriedu-
mi, uz kuru pamata ticis nostiprināts, 1932. g. 15. nov. atzīmes 
vietā, mantojuma līgums. G. ar šī līguma 5. p. esot saistījies 
netaisīt parādus ar sekošiem vārdiem: „Fricim G. aizliegts 
nekustamu īpašumu atsavināt un apgrūtfoiāt ar līgumiem un 
parādiem, priekš kā vajadzīga abpusēja piekrišana." Tādā 
kārtā uz notar. nol. 317. p. pamata visas atbildētāju pretenzi-
jas esot jaunākas par prasītāju nodrošināto un vēlāk ingro-
sēto mantojuma līgumu, kas aizliedzot katru tālāku nekusta-
raas mantas apgrūtināšanu. Tiklab 1932. g. 15. nov. nodroši-
nājums, kā sekojošā tiesas sprieduma nostiprināšana bijis at-
bildētājiem jāzin un viņi nevarot vērst piedziņu uz mantu, uz 
kuru esot tāds aizliegums. Šie prasltāju apcerējumi atzīstami 
par nepareiziem. 

Prasītāji savu praslbu pamato a) uz mantojuma līguma 
5. р., kas aizliedz G. atsavināt un apgrūtināt ar līgumiern un 
parādiem līgumā minēto nekustamo īpašumu un b) uz 1932. g. 
15. novembra atzlmi par to pašu. Kas attiecas uz mantojuma 
līguma 5. pantu, tad tam pašam par sevi konkretā gadijumā 
nav nekādas nozīmes, jo — arī no prasītāju viedokla par lī-
gmna 5. pantā minētā aizlieguma nozīmi — tam būtu spēks 
pret t r e š ā m p e r s о и ā rn tikai tad, ja tas būtu ievests 
zemes grāmatās (1864. g. CL 959. р.). No izraksta no zemes 
grāmatām tomēr redzams, ka uz m a n t о j u m а 1 ī g u m а 
p a m a t a nekāds a i z 1 i e g u m s nav ticis ievests, bet gan 
tikai prasītājiem ir tikušas nostiprinātas 1 i e t о j .u m a u n 
v а 1 d ī j u m a tiesības uz nekustamo īpašumu, un pie tam 
tikai 1936. g. 26. februārī, t. i. pēc apstrīdēto darījumu noslēg-
šanas. Tādā kārtā G. к r e d i t о г i e m pretim mantojuma 
līguma 5. р., kā tāds, nevarēja izrādīt nekādu spēku un tā pa-
stāvēšana nekādā ziņā nevar novest pie viņu piedziņu vērša-
nas atzīmju dzēšanas, resp. pie ievesto tiesu hipoteku eksgro-
Sēšanas. Atliek tādēļ apspriest jautājumu par 1932. g. 15. no-
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vcmbrī ievestās atzīmes nozīmi, ar kuru G. uz t i e s a s 
I и m u m a p a m a t a tika aizliegts nekustamo Ipašumu at-
savināt, vai apgrūtināt ar parādiem un līgumiem. Nav strīda, 
ka šī atzīme tika ievesta zemes grāmatās, nodrošinot prasību, 
kuru prasītāji bija cēluši par noslēgtā mantojuma Hguma ko-
roboraciju. Saskaņā ar 1864. g. CL 2491. pantu mantojuma 
llgums p a t s p a r s e v i vēl nekādas realas tiesības ne-
dod, jo nodibina tikai nākarno mantošanas tiesību, un tādēļ, 
kamēr mantojuma atstājējs vēl ir dzīvs, piešķir līgurna ieceltai 
personai vienīgi nogaidu tiesību uz nākamo mantojumu, bet 
nevis kādu tūliņ spēkā nākošu tiesību uz mantojuma atstājēja 
tagadējo mantu. Tomēr k o n k r e t ā g a d ī j u m ā prasī-
iajiem piešķirtas zināmas tiesības saskaņā ar mantojuma iī-
giuna 5. p. jau mantojuma atstājēja d z ī v e s 1 a i к ā, proti, 
nekustāma īpašuma 1 i e t о j u m a u n v а 1 d īj u tn a tie~ 
sibas. Tā kā prasītāju prasība par m a n t o j u m a 1 ī g u -
iii a koroboraciju tika apmierināta, tad arī 1936. g, 26. feb-
i-iiarī — kā augšā aprādīts — tika nostiprinātas zemes grā-
tnatās šīs prasītāju lietojuma un valdījuma tiesības. Šādos 
npstākļos minētai atzīmei ir d i v ē j ā d a nozīme. Tai, vis-
pirms, ir a p s a r d z ī b a s raksturs, t. i. tā apsargā (pirms 
panta ievešanas zemes grāmatās 1936. g. 26. februārī) prasitā-
jn valdījuma un lietojuina tiesību p r i о r i t a t i, kādēļ ar 
šīm tiesībām būtu bijis jārēķinās, piem., personai, kuj-a ne-
luustamu īpašumu būtu ieguvusi izsolē. Cik tālu atzlmei bija 
šads apsardzības raksturs, tā neierobežoja īpašnieka rīcības 
brīvību un tai šai ziņā vispār nebūtu nekādas nozīmes, ja tai 
būtu t i k a i šāds apsardzības raksturs. Tas tā tomēr nav, 
jo ar tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanu mantojuma 
atstājējam tika arī a i z 1 i e g t s nekustamu īpašumu а р -
к r ū t i n ā t ar parādiem un līgumiem un to a t s а у i n ā t. 
Tādā kārtā atzīmei piemīt arī a i z 1 i e g u m a r a k s t u r s , 
iin šai ziņā tās nozīme apspriežama pēc agr. notar. по!. 316. p. 
3. pk. un 317. p. (sal. sacīto ar Bašmakova paskaidrojumiem, 
kuri citēti notar. nol. Bukovska izd. III lp.). Bet saskaņā ar 
agr. notar. nol. 317. p. un CPL 709. p. 1. p. minētais prasības 
nodrošinājums aizliedz tikai nostiprināt nekustama īpašuma 
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ipasmeka 1 a b p r ā t ī g i nodibinātas tiesības uz mantojumu. 
lada karta mantojuma atstājējs gan nevarēja Iabprātīģ[ atsa-
vmat vai labprātīgi■ nostiprināt uz īpašumu ķīlas vai citas tie-
sibas, bet t r e š ā i n p e r s o n ā m atzīme neradīja škēršlus 
apmiennat savus prasījumus, vēršot piedziņu uz nekustamu 
ipasumu uz viņām izdoto izpildu rakstu pamata, resp. ievedot 
zemes gramatās tiesu hipotekas, jo šādos gadījumos izpildu 
raksti atvieto tās personas piekrišanu, pret kuru vērsta koro-
boracija (agr. not. nol. 340. р.), kādēļ šādos gadījuraos nevar 
runat par labprātīgr uz nekustamo īpašumu nostiprmātārn tie-
sibam (sk. arī piez. „ž" pie 1864. g. CL 1413. p.Bukovska izd.). 
^evar but šaubu, ka m a n t о j u m а 1 ī g u m a n о s 1 ē g \ 
s a n a pati ; p a r s e v i neatņem mantojuma atstājējam 
tiesibu stāties saistībās, slēgt darījumus, taisīt parādus u. t. t, 
jo likums šai ziņā nekādus ierobežojumus neparedz; pēc 1864.' 
gada CL 2493. p. mantojuma atstājējam principā pat tiesība 
г i к о t i e s par sav.u mantu savas dzīves laikā. Ja nu no šā-
diem ar trešām personām noslēgtiem darījumiem, viņam ir iz-
celušies prasījumi, tad nav nekāda likumīga pamata liegt vî  
oam apmierināt šos prasījimras no mantojuma atstājēja ne-
kustama īpašuma, vēršot uz to piedzruu, resp. ievedot uz to 
tiesu hipotekas. Ierobežojumus šai ziņā konkretā gadījumā 
ir ienesusi tikai minētā atzīme, bet tā, kā augšā aprādīts — 
attiecināma tikai uz l a b p r ā t ī g i nodibinātām tiesībām, 
par kurām nevar būt runa, ja trešās personas s p a i d u 
к a r t a realize prasījumus, kas izcēlušies no darījumiem, ku-
rus viņi likumīgi noslēguši ar mantojuma atstajēju. Ievē'rojot 
sacīto, Senats atzīst par pareizu Tiesu palatas slēdzienu, ka 
mraētā atzīme nebija par šķērsli atbildētājiem, G. kreditoriem, 
verst piedziņu, resp. ievest tiesu hipotekas uz parādnieka ne-
kustamo īpašumu. Jāņem tomēr v.ērā, ka viss augšā sacītais 
attiecināms tikai uz gadījumiem, kad mantojuma atstājējs rī-
kojas labticīgi, bet nav piemērojams tad, ja viņš launticīgi mē-
ģrna mazinat mantojuma objekta vērtību, kas notiek arī gadī-
juma, ja viņu „kreditoru" prasījumi īstenībā nemaz nepastāv, 
bet ir radīti tikai f i k t i v i ,un ļaunā nolūkā atņemt līguma 
ieceltam mantiniekam ar Iīgumu piešķirtās tiesības. Šāda ga-
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dījumā ir piemērojams 1864. g. CL 2494. p. (kā pareizi atzinusi 
arl Tiesu palata), kas gan tieši runā tikai par a t s a v i n а -
j u lii u apstrīdēšanu по mantinieka puses, bet pēc tā izpratnes 
piemērojams arī konkretā lietā, kur, pēc prasītāja apgalvo-
juma, ir darīšana taisni ar G. līdzatbildētāju f i k t i v i e m 
prasījumiem. Tiesu prakse gājusi pat tālāk, atzīstot, ka man-
tinieks var apstrīdēt katru darījumu, kas nelikumīgi mazina 
mantinieka tiesības, pat tad, ja trešā pcrsona ir rīkojusies 
bona fide, un tikai mantojuma atstājējam var pārmest laun-
ticību (sk. piez. pie 1864. g. CL 2494. p. Bukovska izd.). Nav 
nozīmes tam apstāklim, ka G. kreditoru prasījumi viņiem pie-
spriesti ar likumīgā spēkā gājušiem tiesu spriedumiem, jo šie 
spriedumi prasītājiem nav saistoši: tādēļ, ka vini attiecīgas 
lietās nav dalību ņēmušr (CPL 1021. р.). Par mantojuma at-
stājēja tiesību ц ē m■ ē j i e m, kuriem šie spriedumi butu sais-
toši, prasītāji konkretā gadījumā nav atzīstami, jo, apstrīdot 
šos spriedumiis, viņi pamatojas uz savām patstāvīgām tiesī-
bām, kuras nestāv atkarībā по tām attiecībām mantojuma at-
stājējaun mantinieka starpā, kas izriet по mantojuma tiesībām; 
по pretējā viedokla, mantmiekam vispār nebūtu iespējams ap-
strīdēt darījumus, kuri noslēgti mala fide viņam par launu (sk. 
jau citēto piez. pie 2494. p. Bukovska izdev., in fine). levē-
rojot sacīto, Senats atzīst, ka Tiesu palata ir pareizi stājusies 
pie jautājurna apspriešanas, vai atbildētāju G., viņa līdzatbil-
dētāju prasījumi atzīstami par fiktiviem. Izšķirot šo jauta-
jumu, Tiesu palata tomēr pielaidusi motivēšanas nepareizību 
un nepilnību, kādēļ viņas spriedums nav atstājams spēka. 
Apsverot liecinieka B. liecību, Tiesu palata tai nav piešķīrusi 
nozīmi. Pēc Tiesu palatas norādījuma, G., stāstot lieciniekam, 
ka līgums nekas neesot un ka viņš panākšot tā atcelšanu, to 
esot izteicis sakarā ar iestājušos stāvokli, kad trešo personu 
piedziņas jan bija vērstas uz „P." mājām, kam par sekām tad 
nāktu māju pārdošana nn ar to tad arī izjuktu māju pāreja 
prasītāju īpašumā pēc viņa nāves. Turpretim, kā pareizi aiz-
rāda kasacijas sūdzības iesniedzēji, runa bijusi par n ā к о t n i, 
jo liecinieks B. liecinājis, ka G. „i z d о š о t", bet nevis „iz-
devis" vekselus. Tādā kārtā Tiesu palata, apsverot B. liecību, 
to ir sagrozījusi. Nav Tiesu palata arī pietiekoši apsvēr.usi 
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prasītaju paskaidrojumus sakarā ar iesniegtām vēstulēm, kuras 
pierādot, kāda „ģimenes padarīšana" esot ar tāra tiesu hipo-
tekām un prasībām, un ka atbildētāji ar fiktivu vekseļu palī-
dzī'bu domājuši palīdzēt G. atdabūt atpakaļ mājas. Ja Tiesu 
palata saka, ka Anna B. varēja sarakstīties un aprtmāties ar 
с i t a m personam, tad viņa tomēr nav ņēmusi vērā, ka vēstu-
les (vismaz divas) ir rakstītas pašam G.; atbildētāji šo ap-
stākli nav apstrīdējuši. Šai ziņā Tiesu palata pielaidusi mo-
tivešanas nepilnību. 

Nr J F S : ? R ' D - ] '°Р55(1Д5 ^ \ Р 22- marte / 26. aprīla / 25. maija spr. JNr. 22 Simsonu pr. L pr. Gurkeviču un c) . F 

3734. 

lesūdzības rakstā prasītāja, starp citu, lūdz: 1) atzīstot, ka 
Augustam-Rūdolfam Т., agrāk R, jāmaksā Latvljas bankai, sa-
skaņa ar 1927. g. 19. julija sprieduma .uzrakstu, kas taisīts no 
Rīgas^ apgabaltiesas IV civilnodalas tiesneša uz, tagad zudurnā 
gājušā, Augusta-Rūdolfa Т., agrāk Р., Latvijas namsaimnieku 
ekonomiskai sabiedrībai izdotā veksela par Ls 2000,— ar mak-
sāšanas termiņu 6. februārī 1927. g. — Ls 2000 — vekseļa ka-
pitala samaksai ar 6%, skaitot по б. februāra 1927. g. līdz sa-
maksas dienai, Ls 17,— protesta izdevumu, 14% atlīdzības no 
iepriekšejo maksajmriu sumu kopsumas, Ls 1,— tiesas izde-
vumu un Ls 27,— lietas vešanas izdevumu, piedzīt minētās su-
mas ar procentiem līdz samaksas dienai no Augusta-Rūdolfa 
Т., agrāk Р., par labu Latvijas bankai; 2) atzīt, ka Rīgas ap-
gabaltiesas IV^civilnodalas tiesneša 1927. g. 19. jūlija piespiedu 
izpildīšanas kartībā dotais spriedums, kas izteikts uzrakstā uz 
Augusta Jāņa d. Р., tagad Т., kā vekseļdevēja parakstīta vek-
seļa par Ls 2000,— ar maksāšanas termiņu 6. februārī 1927. g., 
attiecībā ш Augustu-Rūdolfu Т., agrāk Р., lr atvietots un 
dzests ar spriedumu šai lietā. Tiesu palata ir konstatējusi: 
1) ka prasības lūgumā minētais vekselis ar izpildu uzrakstu ir 
nozaudets; 2) ka atbildētājs spriedumu, kas taisīts uz nozau-
detā veksela, nav pārsūdzējis CPL 239. p. paredzētā kārtībā; 
3) ka šī prasība nav celta uz vekselu likuma pamata, bet vis-
pāreja kartībā. Tiesu palata prasību apmierinājusi. 
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Atbildētāja kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Par pro-
cesualu lldzekli veksela ar izpildu uzrakstu nozaudētāja juri-
diskā stāvokļa atjaunošanai ir atzīstams parastais tiesību aiz-
sargāšanas līdzeklis — prasība, kas var tikt pamatota uz no-
zaudētāja un vekseļatbildīgas personas kauzalām attiecībām, 
vai uz pēdējās nepamatotu iedzīvošanos tais gadījuinos, kad 
kauzalas attiecības minēto personu starpā nepastāv. Šāda 
prasība atzīstama par kondemnacijas prasību, kuras priekš-
mets ir petituma saturs un šis priekšmcts nav tas pats, kas 
bija vekseļturētāja prasījumā picspicdu izpildīšanas kārtībā, un 
tādēļ arī nevar būt шла par res judicata. Vekseļturētāja pra-
sījumu piespiedu izpildīšanas kārtībā par prasības pamatu at-
zīstama a b s t г а к t ā vekseļsaistība, kas izriet no paša vek-
seļa, kā ordera, prezentacijas un izpirkuma papīra, jo, kā šāds 
papīrs, p a t s v e k s e l i s satur sevī izpildījuma-maksājuma 
solījumu. Turpretirn kauzalās prasības celšanas gadījumā pra-
sības pamats ir tās partu kauzalās, materialtiesiskās attieclbas, 
kuru rezultatā tikai bijis izdots nozaudētais vekselis. Iedzīvo-
šanās prasības gadījumā par prasības pamatu atzīstami vek-
seļa p i e s p r i e š a n a s un n o z a u d ē š a n a s fakti 
(apstākļi), patcicoties kuricm atbildētājs ir faktiski atbrīvojies 
no tāda maksājuma, kas no viņa jau bijis piespriests, iedzīvo-
joties tādā kārtā uz tās personas rēķina, kurai par labu šis 
maksājums bijis piespriests (Sen. apvienotās sapulces 1939. g. 
7. marta spr. Nr. 1). Tādēļ, neatkarīgi no materialtiesiskā 
pamata, par kuru runā Tiesu palata sava spricduma motivos, un 
kuru atbildētājs apstrīd savā kasacijas sūdzībā, Tiesu palata, 
konstatējot veksela piespriešanas un nozaudēšanas faktus, kas 
ir atzīstami par iedzīvošanās prasības pamatu, varēja nākt pie 
atzinuma, ka prasība ir apmierināma. 

(Sen. C. K. D. kopsēdes 1939. g. 14 jīīnijā spr. Nr. 1 Latvijas bankas 
pr. 1. pr. Tālrītu.). 

4082. 

4082. p. nešķiro dzīvokļa sastāvdaļas un piederumus, kādēļ 
minētā pantā paredzētie īrnieka pienākumi attiecināmi kā uz 
dzīvokli, tā arī uz atejas vietu. 

(1939. g. 26. maija spr. Nr. 451 Jeftanoviča spr. 1. pr. Krūmiņu.). 
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4458. 

Iesūdzības rakstā prasītāja paskaidro, ka viņa esot izsnie-
gusi atbildētājai būves vajadzībām Ls 12.150,—. No šīs sumas 
atbildētāja izmaksājusi tikai Ls 5651,60, bet Ls 6498,40 patu-
rējusi sev. Tādēļ lūdz piedzīt по atbildētājas Ls 6498,40 ar 
6% Ш1 tiesāšanas izdevumiem. Tiesu palata konstatējusi, ka 
atbildētāja savu iebildumu par to, ka arī pieprasītie Ls 6498,40 
izmaksāti būves vajadzībām, nav pierādījusi, kādēļ apstiprinā-
jusi apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasība apmierināta. At* 
bildētājas iebildumu par to, ka prasītāja nav picprasījusi no 
viņas norēķinu un ka tādēļ prasība būtu atzīstama par prieks-
laicīgu, Tiesu palata atstājusi bez ievērības, atsaucoties uz 
1864. g. CL 4458. p. un Sen. CKD spr. 32/842. Šo Tiesu pa-
latas apsvēramu kasacijas sūdzības iesniedzēja apstrīd, norā-
dot, ka viaa esot bijusi ne tikai prasītājas pilnvarniece, bet arī 
imobiļa līdzīpašniece. Pēdējam apstāklim konkretā gadījumā 
nav nozīmes. Ja prasītāja bija nodevusi atbildētājai naudu 
būves izdevumu segšanai, tad šī nauda atbildētājai kā prasī-
tājas pilnvarniecei arī bija jāizlieto noteiktam mērķim, bet ja 
atbildētāja to nav darījusi, tad prasītājai ir tieslba neizlietotc 
šim mērķim naudas sumu atprasīt no atbildētājas kā no savaj 
pilnvarnieces, neatkarīgi no tā apstākļa, ka atbildētāja bijusi 
imobiļa līdzīpašniece. 

(1959. g. 15. jūnija spr. Nr. 617 Strazdiņš pr. 1. pr. Spāre.). 
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■ ■■ ' . 1048. 

Kasacijas sūdzības iesniedzējs, acīmredzot, domājis ikdie-
nišķā dzīvē lietojamo parakstu. Kasacijas sūdzības iesniedzēja 
viedokļis atzīstams par nepareizu. Agr. LCL 1048. р., kas 
prasa testamenta uzrakstītāja parakstu uz testamenta, tuvāki 
nenosaka, kāda satura jābūt šim parakstam un nebūt neliedz 
ar testamenta parakstītāja vārda un uzvārda apzlmējumu, vai, 
ranājot kasacijas sūdzības iesniedzēja vārdiem, ar parakstu 
šaurākā nozīmē, apvienot citus kādus vārdus, kas, piemēram,. 
apzīmē, resp. norāda testamenta parakstītāja tēva vārdu, dzī-
ves vietu etc. No otras puses, kasacijas sūdzības iesniedzēja 
nemaz neapstrīd tiesas konstatējumu, ka augstāk minētie ufl 
testamentā esošie vārdi, kuros tas vienlgi grib saskatīt kādu 
deklaraciju, ir rakstīti ar testamenta rakstītāja Spr. roku. 
Tādā kārtā tie ietver sevī arī minētā testamenta uzrakstītāja 
pašrocīgu sava vārda un uzvārda apzīmējumu, resp. parakstu 
šaurākā nozīmē, par kādu runā kasacijas sūdzības iesniedzējs. 
Ievērojot sacīto, nav nekāda pamata viņa viedoklim, ka uz 
mir. Gordeja K. testamenta nebūtu agr. LCL 1048. p. paredzē-
tais testamenta uzrakstītāja paraksts, un līdz ar to krīt vienīgi 
uz šī nepareizā viedokļa dibinātā prasītājas kasacijas sūdzība. 

(1959. g. 28. sept. spr. Nr. 752 Ķrutova im Moniņa ].). 
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49. un 50. 

Ar 1937. g. 17-/31. augusta spriedumu apgabaltiesa šķīrusi 
prāvnieku laulību uz Lik. par laullbu 49. un 50. panta pamata 
abu viļiu vainas dēļ. До spriedumu pārsūdzējusi vienīgi atbil-
dētāja, lūdzot atzīt prasītāju par vienlgo vainīgo laulības dzi-
ves izārdīšanā. Tiesu palata ar 1939. g. 9. janvāra spriedumu 
apgabaltiesas spriedumu apstiprinājusi, atzīstot par pierādītu, 
ka arī atbildētāja vainojama prāvnieku laulības izārdī-
šanā. Kasacijas sūdzībā atbildētāja norāda, ka Tiesu palata 
nepareizi esot ņēmusi vērā arī atbildētājas rīclbu pēc prāv-
nieku faktiskās izšķiršanas, lai gan vainas jautājumā esot sva-
rīga tikai prāvnieku rīcība laulības kopdzīves laikā. Šāds 
atbildētājas uzskats nav pamatots, jo Sen. CKD jau paskaidro-
jis (36/479), ka arī pie faktiski šķirtas dzlves Iaulātais var 
pielaist rīcību, kas ārda laulības dzīvi tādā mērā, ka vairs 
nevar būt runas par tās tālāku turpināšanu. Pretēji atbildē-
tājas aizrādījumam kasacijas sūdzībā, prasītājs nav uzdevis 
par vienīgo aiziešanas iemeslu ncsaticīgo sievas māti, bet, starp 
citu, prasības lūgumā apgalvojis, ka (galvenā kārtā) pašas at-
bildētājas izturēšanās dēļ viņš bijis s p i e s t s atstāt kopējo 
dzīvokli. Atbildētājai tādēļ nav pamata apgalvot, ka Tiesu 
palata, atzlstot par pierādītu, ka atbildētāja prasītāju „iztrie-
kusi no mājas", t. i. piespiedusi prasītāju aiziet, esot no sevis 
uzdevusi tādu prasītāja aiziešanas iemeslu, par kuru viņš pats 
neesot runājis. Tiesu palatas aizrādījumam, ka pēc Lik. par 
laulību 49. panta prasību par laulības šķiršanu var celt katrs 
no laulātiem, kas „ieskata", ka laulības dzlves izārdīšanā vai-
nojamas abas puses vai neviena no tām, ir tikai blakus motiva 
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nozīme, jo Tiesu palata šinī sakarā atsaukusies ne tikai uz 
prasītāja „ieskatu" šiflī jautājumā, bet arī uz lietā nodibinātiem 
faktiskiem apstākļiera. Pārējās daļās atbildētājas kasacijas 
sūdzība pelna ievērību. Atbildētāja pareizi norāda, ka jautā-
jumā par prāvnieku vainu laulības iziršanā Tiesu palatai neesot 
bijis pamats atsaukties uz spriedurau pievienotā alimentu lietā, 
jo šis spriedums neprejudicē šķiršanas prāvas likteni (Sen. 
CKD spr. 36/1535, 37/54, 37/570). Par pamatotiem atzīstami arī 
tālākie atbildētājas paskaidrojumi. Ar apgabaltiesas spriedumu 
(kuru prasītājs nav pārsūdzējis) konstatēts, ka prasītājs kop-
dzīves laikā vairāk gadus slimojis ar venerisku slimību, bieži 
nācis mājās piedzēries, sagājies ar svešām sievietēm un neli-
kumīgi saņēmis no bēru kases vairāk naudas, kā pienācās sa-
karā ar viņa tuvinieka nāvi, ar ко ģimenes locekļiem cēlušās 
nepatikšanas. Aizrādot uz šiem apgabaltiesas konstatētiem 
faktiem, atbildētāja apelacijas sūdzībā aizrādījusi, ka šādos 
n e p a n e s a m o s apstāklos nevarot runāt par atbildētājas 
vain'u, ja viņa i z m i s u m a stāvoklī kādreiz arī būtu „aiz-
mirsusies". Šiem atbildētājas paskaidrojumiem lietā var būt 
nozīme, jo Sen. CKD jau paskaidrojis, ka partu laulības dzīves 
izārdīšanas noskaidrošanā ir svarīga arī tā jautājuma izšķir-
šana, vai rīcība, kurā vainojams viens laulātais, nav i z s а и к -
ta ar otra laulātā rīclbu (35/1463; sal arī 31/730). Šos at-
bildētājas paskaidrojumus, kuriem var būt nozīme arī jauta-
jumā, vai atbildētājai bija iemesls atteikties sekot prasītājain 
uz viņa dzīvokli, Tiesu palata tādēļ nevarēja atstāt bez ap-
spriešanas. Ievērojot sacīto, Senats atrod, ka Tiesu palata 
savā spriedumā pielaidusi motivēšanas nepareizību un nepil-
nību un ar to CPL 816. p. pārkāpumu, kādēļ viņas spriedums 
nav atstājams spēkā. 

(1939. g. 27. okt. spr. Nr. 790.). 
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8. 

Atbildētājas pilnvarnieks, starp citu, ir'cēlis šai lietā iebil-
dumu, ka prasītāja darba laiks nav bijis Tioteikts un ka pēdējais 
visu, pēc virja apgalvojuma ikdienas, it kā atbildētājas darbā 
pavadīto laiku nemaz nav atbildētājas rīcībā atradies. Apga-
baltiesa tomēr šajā lietā ar prasītāja liec. Spr. un P. liecību 
kopību ir atradusi par pieradītu nevien prasītāja apgalvotā dar-
ba sākuma un beigas momentu, bet arī darba laika ilgumu 
(domāts ikdienas atbildētājas darbā pavadīto stundu skaits), 
Tomēr pēc pareiza kasacijas sūdzlbas iesniedzēja norādTjuma 
min. liecinieki, zīmējoties uz prasītāja darba laik.u, ir vienīgi 
apliecinājuši, ka vlņ'i pāris reizes dienā, proti, ap septiņiem no 
rlta un 4—5 pēc pusdienas ir redzejuši prasītāju atbildētājas 
laukumā. No otras puses, pati apgabaltiesa ir konstatēj'usi 
min. savam slēdzienam pretimrunājošu apstākli, proti, ka 
tanī pat laika sprīdī, kad prasītājs apgalvo sargājis esam at-
bildētājas laukumu, tas sargājis arl vēl 2 citu firmu laukumus, 
no kuriem, pēc liec. C. un Ca. Jiecībārņ, nav bijis iespējams 
pārredzēt, resp. uzraudzlt atbildētājas Iaukumu, jo ar sādti 
konstatējumu, kā to pareizi atrod kasacijas sūdzības iesnie-
dzējs, būtu jāatzīst par pierādītu, ka prasītājs daļu no ikdienaš 
nostrādātā laika sprīža ir pavadījis 2 citu firmu darbā, citieni 
vārdiern — jāatzīst par pierādītu atbildētājas pilnvarnieka 
iebiklums, ka prasītājs visu min. laika sprīdi nav atradies al-
bildētājas rīcībā. Bet, saskaņā ar Likumu par darba laiku 
8. р., par darba laiku ir uzskatāms tāds laiks, kurā strādnif 
kam pēc līg.uma un uzņēmuma vai iestādes iekšējas iekārtaa 
noteikumiem ir jāatrodas d а г b a v i e t ā un d а г b а 
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d e v ē j a r I с I b Ķ Tādā kārtā, atrodot prasību par pierā-
dītu, neskatoties uz viņas pašas konstatētu apstākli, kas.-iz-
slēdz prasītāja atrašanos visu viņa uzdoto darba laiku atbil-
dētājas darba vietā un rlcībā, apgabaltiesa ir pārkāpusi Lik. 
par darba laiku 8. pantu. 

(1939. g. 28. sept. spr. Nr. 824 Kalniņa pras. 1. pret a. s. «Progress».). 

17. 

Izejot no saviem konstatējumiem, apgabaltiesa ir nākusi 
pie slēdziena, ka prasītājs ir strādājis 3—4 virssttmdas dienā. . 
Lai gan šis tiesas slēdziens attiecas uz lietas apstākļu apsvē-
rumu pēc būtības un nav pārbaudāms kasacijas kārtībā, tad 
tomēr apgabaltiesa, neprecizejot vienā noteiktā skaitlī strā-
dāto caurmēra yirsstundu daudzumu dienā, ir pielaidusi motivu 
nepilnību. Atsaucoties uz šo neprecizitati, atbildētājs pareizi 
norāda kasacijas sūdzībā, ka no apgabaltiesas sprieduma rao-
tiviern nav redzams, uz kāda aprēķina pamata viņa ir izrē-
ķinājusi 50 un 100% augstāk atlldzināmo virsstundu kopsumu. 
Līdz ar to arī Senatam nav iespējarns pārbaudīt, vai apgabal-
tiesas aprēķins šai ziņā ir pareizs. Bez tam atbildetājs vēļ 
pareizi norāda, ka arī pie caurmēra virstundu aprēķina nevar 
ņemt vērā tās darba dienas, kurās pats prasītājs atzīst, ka 
virsstundas nav strādātas, bet tā kā по apgabaltiesas sprie-
duma motiviem nav redzams, par kādārn darba dienām apga-
baltiesa ir izrēķinājusi viņas sprieduma motivos aprādītās virs-
stundas, tad arī šai zinā apgabaltiesa ir pielaidusi motivu ne-
pilnību. 

(1939. g. 28. sept. spr. Nr. 829 Vernova pr. 1. pr. Jansonu.). 
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6. 

1939. g. 26. maijā Ķēču pagasttiesa mir. Kārļa P manto-
juma masas aizgādnības lietā nolēmusi šo Iietu izbeigt pazi-
uojot par to aizgādnei Minnai P. Pēdējās un mir Kārla P 
meitas Hermines K. pilnvarnieks iesniedzis par min. pagast-
tiesas lemumu pārsūdzību, kurā lūdz, starp citu, atcelt pār-
sudzeto Kēču pagasttiesas lēmumu un uz miertiesas sēdi šī 
jautajuma izlemšanai aicināt viņu ar pavēsti. Neskatoties uz 
so pedejo lugumu, Rīgas 5. iec. miertiesa š. g. 13. jūlijā aiz-
gadnes Minnas P. un mantinieces Hermines K. pilnvarnieka 
parsudzibu izklausījusi, neaicinot pēdējo uz tiesas sēdi, un at-
stajusi so parsūdzību bez ievērības. Iesniegtā par so mier-
tiesas leraumu minētā pilnvarnieka kasacijas sūdzība pelna 
levenbu. Pamatots ir kasacijas sūdzības iesniedzēja pārme-
tums miertiesai par viņa neaicināšanu uz tiesas sēdi, jo, pie-
merojoties CPL 6. p. un saskaņā ar Sen. CKD spr. 39/99 un 
cit., uz miertiesas sēdi ir aicināmas tās personas, kas ieinte-
resetas uz msniegtās pārsūdzības pamata izlemjamā jautājumā 
un kuru tiesibas raiertiesas lēmums šajā jautājumā var skārt 
Pie sadam personām pirmā kārtā pieder tās, kas pārsūdzību 
īesniegusas, t. i. konkretā lietā mantojuma masas aizgādne 
Mmna P. un mantmiece Hermine K. Tāpēc, neaicinot minēto 
parsudzibas iesniedzēju pilnvarnieku uz tiesas sēdi šajā lieta 
Kigas 5. iec. miertiesa ir pārkāpusi CPL б. р., kādēļ jau vien 
vmas lemums, neielaižoties pārējo kasacijas sūdzības iesnic-
dzeja noradito kasacijas iemeslu iztirzāšanā, nav uzturams 
spekā. 

(1939. g. 26. oktobra spr. Nr. 962 mir. Purliča mant. masas L). 
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' 93". 

No lietas redzams, ka prasītājs Kārlis Т. apgabaltiesas 
š. g. 31. marta sēdē (t. i. trešā pēc kārtas otrās instances 
sēdē šai lietā) иг uzdevis no jauna liecinieci Annu A., kaut gan 
iepriekšējās divās apgabaltiesas sēdēs ir jau tikuši pratināti 
līdz tam otrā instancē uzdotie vina liecinieki. Sakarā ar šādu 
vilcināšanos pierādījumu iesniegšanā apgabaltiesā, nolemjot 
pratināt jaunuzdoto prasītāja liecinieci, ir saskaņā ar CPL 932. 
p. prasītājam norādījusi uz CPL 933. p. paredzētām sekām ga-
dījumā, ja tas tālākā lietas gaitā uzdos vēl jaunus pierādīju-
mus. Neskatoties uz šo brīdinājumu, prasītājs tomēr nākamā, 
t. i. š. g. 20. aprlļa sēdē ir atkal lūdzis nopratināt jaunu lieci-
nieku, proti, Alfredu R., pēc kam tad apgabaltiesa, nolemjot 
šo liecinieku pratināt, ir prasītāju sodījusi ar Ls 25,— lielu 
naudas sodu par lietas novilcināšanu. iNo sacītā redzams, ka 
apgabaltiesa, uzliekot prasītājam minēto naudas sodu, ir rīko-
jusies savas kompetences robežās CPL 932.—933. p. paredzētā 
kārtībā (CPL 265. р.). Tāpēc nav nekāda pamata viņas lē-
mumu par prasītāja sodīšanu uzraudzības kārtībā atcelt, ne-
runājot nemaz par to, ka prasītāja sūdzībā norādītais, proti, 
ka tas bijis spiests arvien no jauna uzdot lieciniekus, tāpēc ka 
nopratinātie liecinieki neizteikuši patiesību, — nav atzlstams 
1) ne par attaisnojumu augstāk norādītai prasītāja rīcībai 
(resp. visu prasītājam zināmo liecinieku neuzrādīšanai, vēlā-
kais, pirmā otrās instances sēdē), 2) nedz par dibinātu iemeslu 
apgabaltiesas š. g. 20. aprīla lēmuma atcelšanai uzraudzības 
kārtībā. 

(1939. g. 51. augusta spr. Nr. 692 Toma pr. 1. pr. Rausku.). 

102. 

Prasītājs Stepans M., kas ir bijis tagad mirušā Eduarda 
St. imobiļa nomnicks, cčlis šai lietā prasību pret minētā mirušā 
mantojuma masu, kujrā, starp citu, lūdzis piedzīt по atbildē-
tājas Ls 15,—■ mēnesī par nelaikim St. doto uzturu laikā no 
1936. g. 25. februāra līdz 193S. g. 1. febr.uārim, bet kopsumā 
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par Ls 332,50. Prasību prasītājs otrās instances 1939. g. 12. 
maija tiesas sēdē uzturējis vienīgi augšminētā daļā par doto 
uzturu, pie kam prasītājs savā apelacijas sūdzībā, starp citu, 
atsaucies uz to, ka katra netaisnīga iedzīvošanās uz cita rē-
ķina ir atlīdzmāma. Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša 
spriedumu, atraidījusi prasību arī augšminētā, prasītāja uztu-
rētā dalā aiz tā iemesla, ka neesot it kā pierādīts šīs prasības 
dalas apmērs. Šajā sakarībā apgabaltiesa atradusi, ka prasī-
tājs neesot sniedzis pierādījumus, ka būtu nelaiķim Eduardam 
St nodevis pēc nomas līguma tam pienākošās labības un kar-
tupeļu devas un izpildījis tur paredzēto nelaiķa kustoņu ap-
kopšanas un barošanas pienākumu, kādēl trūkstot iespēja 
spriest par nelaiķa uzturēšanas apmēriem no prasītāja puses. 
То pašu pierādījumu trūkuma dēļ apgabaltiesa nav arī piešķī-
rusi nozīmi prasītāja liecinieka Q. un Veras St. liecībām, kaučn 
pati tā konstatējusi, ka šie liecinieki zinājuši liecināt par to, ka 
prasītājs Eduardu St. uzturējis un apkopis. Iesniegtā par ap-
gabaltiesas spriedumu prasītāja kasacijas sūdzība pelna ievē-
rību. Nostājoties uz tā viedokļa, ka prasītājam šai lietā jāpie-
rāda augstāk minēto nomas līgumā paredzēto pienākumu i 
pildīšana, apgabaltiesa, pēc pareiza prasītāja norādījuma kasa-
cijas sūdzībā, ir pārkāpusi CPL 102. p. Prasītājs savas pra-
sības uzturētā dajā ir lūdzis viņam piespriest Ls 332,50 par 
nelaiķim St. sniegtu uzturu, ко tam pēc minētā nomas llgvmi.'i 
nebija pienākums darīt, un, atsaucoties lietā uz to, ka nevic-
nam nav tiesības netaisni iedzīvoties uz cita rēķina. Sādā 
atprasījuma prasībā prasītāja pienākums bija vienīgi pierādil, 
ka viņš atbildētājam uzturu ir devis ,un dotā uztura vērtību. 
Turpretim to, ka viņš ir tiešām izpildījis nomas līgumā parc-
dzetos tam pienākumus, prasltājam būtu bijis jāpierāda t;ul. 
ja no atbildētāja puses būtu izvirzīts kāds noteikts ieskats, vai 
celta kāda pretprasība saskaņā ar minēto pienākumu neizpil 
dīšanu (resp. tur paredzēto labības un kartupeļu devu пени 
došanu vai taml), ко atbildētāja nav darījusi. Tāpēc apgabal-
tiesa nevarēja nepiešķirt nozīmi viņas minēto G. un Veras S1 
Hecībām par uztura došanu по prasītāja nelaiķim Eduardanl 
St., vēl jo vairāk tāpēc, ka liecinieki Eduards G. un Veni il 
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ir liecinājuši par sniegtā uztura vērtību. Rīkojoties pretēji 
teiktam, apgabaltiesa ir pielaidusi motivu nepareizību. 

(1939. g. 28. sept. spr, Nr. 811 Morozova pr. 1. pr. Stanislavska mant. 
masu.). 

135. 

Sen. CKD jau paskaidrojis (37/526), ka, brīvi apspriežot lie-
cinieka liecību saturu, tiesa var vienā gadījumā nemt vērā lie-
cinieka radniecību, otrā ne, .un ja parta radinieka liecība neceļ 
nekādas šaubas, tad tiesa arī nav spiesta sevišķi apspriest šī 
liecinieka liecību no ticamības viedokļa (sal. 32/885). Tādēl 
apgabaltiesas aizrādījums, ka atbildētājas dcla liecībai „nav 
pamats neticēt", atzīstams, pretēji prasītāja domām, par pie-
tiekošu no likuma viedokļa. 

(1939. g. 27. oktobfa spr. Nr. 1007 Levina pr. I. pr. Šmitchenu.). 

182. 

Prasītājs ir pārsūdzējis apgabaltiesas spricdumu par ārpus 
tiesas darbības atbildētāja lietā ar Kr. viņam pienākošo hono-
raru Ls 280,— apmērā, norādot, ka šo prasības daļu apgabal-
tiesa atraidījusi uz tā pamata, ka neesot pierādīta vienošanās 
ar Kr. par šā honorara 'maksāšanu. Šai sakarībā apgabaltiesa 
ir konstatējusi, ka par prasības 2. un 4. posteņos minētām Ri. 
lietām ar Kr. prasītājam noteicama 250 latu liela atlīdzība, jo 
šls lietas nav bijušas sarežģītas un nav prasījušas daudz pūles 
no prasītāja. Nosakot šo atlīdzību prasītājam pēc tiesas ieska-
ta, apgabaltiesa ir atzinusi, ka prasītājs nav pierādījis, ka par 
darbību m i n ē t ā s l i e t ā s viņam pienāktos 280 lati uz 
Hguma pamata, konstatējot, ka pats prasītājs par atbildētāja 
Ri. vestām lietām ar Kr. honoraru ir lūdzis noteikt pēc takses. 
Tā tad, pretēji prasltāja norādījumam kasacijas sūdzībā, ap-
gabaltiesa minētos 280 latus nav piespriedusi prasītājam nevis 
par kādu ārpus ticsas izdarlto darblbu, bet gan par prasībā 
aprādīto darbību atbildētāja Ri. lietās ar Kr., un uz tā pamata, 
ka nav pierādīta vienošanās ar Ri. par Ls 280,— lielā honorara 
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maksāšanu. Tādēļ apgabaltiesa šo ņrasības posteni ir aptiiie-
rinājusi tikai 250 latu apmērā pēc tiesas ieskata. Par kādn 
ārpus tiesas veikto darbību prasītājs nekādu atlīdzību nav 
prasījis, tādēl arī apgabaltiesa par prasībā nebijušiem poste-
ņiem nemaz nevarēja spriest (CPL 182. р.). 

Tādā kārtā Senats atrod, ka prasītāja kasacijas sūdzība 
kā nepamatota atraidāma. 

(1939. g. 27. okt. spr. Nr. 991 Beķera pr. 1. pr. Riekstiņu.). 

196. 

Atbildētājs bija cēlis formalas dabas iebildumu, ka apela 
cijas sūdzību uz CPL 258. p. 3. pk. pamata vajadzējis izsniegl 
atpakaļ, resp. atstāt bez caurlūkošanas, kā neatbilstošu CPI. 
255. panta prasījumiem. Apgabaltiesa uz šo iebildurau atbildi 
expressis verbis gan nav devusi, bet, izspriežot lietu uz Щ 
pašas apstrīdētās apelacijas sūdzības pamata, ar šādu savii 
procesualo darbību ir jau devusi negativu atbildi uz atbildēta.i;i 
iebildumu. Tādēļ kā nepamatoti atkrīt tie kasacijas sūdzib 
izteiktie apsvērurai, kuros atbildētājs pārmet apgabaltiesai ш 
nētā iebilduma neapsvēršanu expressis verbis. 

(1939. g. 28. septembfa spr. Nr. 829 Vernova pr. 1. pr. Jansonu.). 

253. 

Miertiesneša spriedums taisīts 1939. g. 5. maijā, un pras 
tāja lūgusi izgatavot spriedumu galīgā veidā 1939. g. 9. rmi.u. 
t. i. pēc CPL 253. p. otrā daļā paredzētā termiņa. Tādā kārtj 
apelacijas termiņš ir notecējis 1939. g. 19. maijā (CPL 253. 
pirmā daļa). Miertiesnesis konstatējis, ka spriedumu moli 
ir tikuši izgatavoti CPL 197. pantā paredzētā laikā, bet pnis 
tāja lūgusi atjaunot viņai apelacijas termitiu aiz tā iemesla, к 
miertiesneša sprieduma n o r a k s t s viņai ticis izsniegts tikfl 
1939. g. 23. maijā, t. i. pēc apelacijas termiņa notecēšanas. 
apstāklis tomēr nevar noderēt par apelacijas termiņa atjaunO 
šanas pamatu, jo par tādu var atzīt gan sprieduma n e i z g .i 
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t a v o š a n u laikā, bet nevis sprieduma noraksta izsniegšanu 
pēc apelacijas termiņa notecēšanas (sk. Sen. CKD spr. 25/345, 
37/1457). Apgabaltiesa tādēļ gala slēdziena ziņā pareizi atstā-
jusi bez ievērības prasītājas lūgumu par apelacijas termiņa at-
jaunošanu. Šādos apstākļos nav izšķirošas nozīmes jautāju-
mam, vai apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka prasītāja lūgumu 
par termiņa atjaunošanu iesniegusi pēc likumā paredzētā laika. 

(1939. g. 27. okt. spr. Nr. 1006 Gudena pr. 1. pr. Landtagu.). 

370. 

Par vajadzīgas pilnvaras esamību jāpārliecinājas tās ap-
gabaltiesas nodaļas vadītājam, kurā tiek iesniegta kasacijas 
sūdzība viņas tālākai virzīšanai Senatam (sal. Isačenko „Miro-
voi sud", 1913. g. izd., Ip. 837). Konkretā gadījumā Rīgas ap-
gabaltiesas II civilnodaļas vadltājs to arl ir darījis. Viņš pra-
sītājas vārdā zv. adv. Br. iesniegto kasacijas sūdzību izsniedzis 
pēdējam atpakal, kā iesniegtu bez pietiekošas pilnvaras, nākot 
pie slēdziena, ka prasītājas pie miertiesneša dotā pilnvarojuma 
apjoms lietas pārnešanai uz Senatu atzīstams par nepietiekošu. 
Šī slēdziena pareizību apstrīd blakus sūdzības iesniedzējs, bet 
šajā ziņā viņa sūdzība nepelna ievērību jau tāpēc vien, ka, sa-
skaņā ar Sen. CKD spr. 39/281, v i s p ā r mutiska pilnvaro-
juma miertiesnešu iestāžu lietās nepietiek, lai dabūtu derīgu 
pilnvarojumu vispārējām tiesām, pie kādām pieder Senats. 
Prasītājas pilnvarnieks gan savā blakus sūdzībā ir atsaucies 
vēl uz to, ka kasacijas sūdzības iesniegšanas laikā viņam pra-
sitāja arī izdevusi otru rakstisku pilnvaru, derīgu vispārējās 
tiesu iestādēs (resp. arī kasacijas sūdzības iesniegšanai Se-
natā), bet šādu ņilnvaru viņš iesniedzis apgabaltiesai t i k a i 
p ē с viļja kasacijas sūdzības izsniegšanas atpakal un kasaci-
jas termiņa notecēšanas. Ievērojot sacīto, arī tas blakus sū-
dzības iesniedzēja norādītais apstāklis, ka kasacijas sūdzības 
iesniegšanas laikā viņam bijusi otra derīga pilnvara vispārējām 
tiesu iestādēm, nedod pamatu apgabaltiesas II civilnodaļas va-
dītāja lēmuma atcelšanai, jo ar minētās derīgās pilnvaras ie-
sniegšanu varētu panākt viņa kasacijas sūdzības virzīšanu 



Civilprocesa likums 

Senatam vienīgi tad, ja tas būtu noticis vai mt pirms viflļ 
kasacijas sūdzības atpakaļizsniegšanas, vai arī pēc tās, bet 
līdz kasacijas termiņa notecēšanai, iesniedzot pēdējā gadījunia 
k a s a c i j a s s ū d z ī b u p a r j a u n u līdz ar šādas sū-
dzības iesniegšanai derīgu pilnvaru (sal. Sen. CKD spr. 29/111 
tm cit). 

(1939. g. 28. sept. spr. Nr. 792 Vīksnes pr. 1. pr. Zoliķu.). 

434. 

^Tiesu palatas 1939. g. 9. janvāra lēmums, pēc kura atbi. 
detaja uz CPL^434. p. pamata sodīta ar Ls 20,— lielo naudaa 
sodu, bija parsūdzams ne ar kasacijas sūdzību (kā to darījiiM 
atbildētāja), bet gan u z r a u d z ī b a s kārtībā (Sen. CKh 
spr. 37/1315). Caurskatot tādēļ atbildētājas pilnvarnieka sil-
dzību šajā^kārtībā, Senats atrod, ka tā nepelna ievērību. Pra 
teji atbildētājas pilnvarnieka domām, no CPL 434. panta n | 
izriet, ka sodu par lietas iztiesāšanas aizkavēšanu varētu u 
likt tikai par tlšu lietas vilci'nāšanu. Šis likuma pants riin 
vispār par prāvnieka pielaisto v a i n u , bet vaina var p;i 
stāvēt netikai tīšā kaitējumā, bet arī n e ,u z m a n I b ā (C 
1613. р.). Tādēl Tiesu palata varēja piemērot CPL 434. р., j 
arī pielaistu, ka atbildētājas pilnvarnieks bija tikai p iem i г 
s i s uzdot izaicināmā liecinieka jaunu adresi, jo ar to notikusi 
lietas iztiesāšanas aizkavēšana. Tam apstāklim, ka atbildētājj 
lietā p e r s о n I g i nav ņēmusi dalību, šinl sakarā nav noal 
mes, jo Tiesu palatas lēmums taisīts 1939. g. 9. janvārī, Щ 
bija spēkā CPL 434. p. 1930. g. likuma redakcijā, bet tas Щ 
ziņā nešķiroja prāvnieka un viņa pilnvarnieka rīcību. Par td 
ka Tiesu palatas priekšsēdētājs neesot aizrādījis atbildētaJlS 
uz novēlojuma sekām, atbildētājas pilnvarnieks nav runājlj 
Tiesu palatas sēdē, kad tika iztirzāts jautājums par atbildētāja 
sodīšanu, kādēļ šis pirmo reizi kasacijas sūdzībā iekusti'iini i 
jautājums Senatā nav apspriežams. Beidzot atkrīt kā pilnl 
nenozīmīgs atbildētājas aizrādījums, ka Tiesu palata sodu n 
likusi vienīgi par liecinieces Emilijas B. pareizas adreses sa 
laicīgu neuzdošanu, lai gan tas pats konstatējams attiecībj и 
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liecinieka Teodora B. dzīves vietu. No ša atbildetajas mineta 
apstākļa taču nevar izrietēt kādas viņai labvēlīgas sekas. 

(1939. g. 27. okt. spr. Nr. 790.). 

532. 
ШЖР '-■ 

Savā kasacijas sūdzībā prasītājs pārmet apgabaltiesai, ka 
tā esot atstājusi neapsvērtu viņa prasības sūdzībā izteikto 
lūgumu uzlikt atbildetājam par pienākumu iesniegt tiesai tur-
pat norādītos algu sarakstus. Šis pārmetums ir nedibināts jau 
tāpēc vien, ka ne savā apelacijas sūdzībā, nedz arī tālākā lietas 
gaitā otrā instancē prasītājs nav uzturējis šo savu blakus lū-
gumu, bet apgabaltiesai šāda lūguma neapsvēršanu varētu 
pārmest vienīgi tad, ja prasītājs ar tādu būtu griezies pie pašas 
apgabaltiesas. Līdz ar to arī atkrīt, it kā uz šī lūguma neap-
svēršanu dibinātie pārējie prasītāja apcerējumi viņa kasacijas 
sūdzībā,- starp citu, atsaukšanās uz CPL 532. р., jo, iztrūkstot 
otrā instancē no paša prasītāja puses CPL 530. p. paredzētam 
pieprasljumam, kas ir priekšiioteikums CPL 532. p. piemēro-
šanai, apgabaltiesai nebija pamata šī pēdējā panta noteikumus 
lietā piemērot. 

(1939. g. 28. sept. spr. Nr. 685 Šamreto pr. 1. pr. a. s. «A. Jansons>.) 

927. 

Apgabaltiesa, apsverot atbildētājas pilnvarnieka celto iebil-
dumu, ka atbildētāja Latvijas banka nav prasītājas a. s. „Huta 
Bankova" kontrahents, kādēļ prasību pret viņu, atbildētāju, vis-
pār celt varēja tikai viņas kontrahente Poļu-Franču banka, ir 
atstājusi šo iebildumu bez ievērības tāpēc, ka tas esot noka-
vēts un arī nepamatots, jo atbildētāja esot atzinusi prasības 
sūdzībā faktiskos apstākļus, tā tad neesot apstrīdējusi, ka ietu-
rētie Ls 710,— pienākas prasītājai. Vispirms, ir nepamatots 
apgabaltiesas ieskats, ka pievestais atbildētājas iebildums būtu 
nokavēts. Ar savu iepriekšējo rīkojumu Senats ir atcēlis ap-
gabaltiesas spriedumu visumā, un apgabaltiesai pēc tam nācās 
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lietu izspriest no jauna pēc būtības, līdz ar ко atbildētāja, sa 
skaņa ar CPL 927. p. (tagad. redakc.) izpratni, varēja celt vi 
sāda veida iebildumus pēc lietas būtlbas, arī tādus, kujns tā 
pirms lietas nonakšanas pirmās divas reizes Senatā nebija vēl 
izvirzījusi (sk. tieslietu ministra paskaidrojumus pie CPL 1937. 
g. 14. decembra pārgrozījumiem, proti, pielikumu pie „Т. М. V." 
1938. g. I burtnīcas, Ip. 20). 

(1939. g 3i. augusta spr. Nr. 748 a. s. <Huta Bankova» pr. 1. pr. Lat-
vijas banku.). r * 

1021. 

1) Tiesu palata, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem ap-
Stākļiem, konstatējusi, ka prasītājs jau agrāk bija cēlis pret 
tiem pašiem atbildetājiem prasību par īpašumtiesību atzīšanu 
uz runā esošo zemi, pie kam tā prasība bijusi pamatota m tām 
p a š ā m j u r i d i s k ā m a t t i e c ī b ā m , kā konkretā pra-
sība par zaudejumiem. Šis tiesas konstatējums attiecas uz lie-
ta.s apstakļu apsveršanu pec būtības un kasacijas kārtībā nav 
pārbaudāms (sal. Sen. CKD spr. 36/1034 u. c). Tādēl, kā ne-
pamatoti atkrīt tie apsvērami kasacijas sūdzībā, kuros prasī-
tajs apstrīd minētā konstatējuma pareizību pēc būtības. Kas, 
turpretim, attiecas uz prasītāja norādījumu, ka agrāk izspriestā 
lieta par pamatu neticis uzdots kāds fiduciars darijums, kādēl 
arī tiesa šadu darījumu agrākā lietā nemaz neesot apsvērusi, 
tad arī šie apsverumi neatspēko minētā tiesas konstatējuma pa-
reizību pec butības, jo tiesas konstatējums, ka abu prasību 
pamata ir liktas vienas un tās pašas partu juridiskās attiecī-
bas, nevar grozlties atkarlbā no šo attiecību raksturojuma по 
prasītaja puses. Ja arī agrākā lietā prasītājs partu juridiskās 
attiecības ir kvalificējis kā pamatotas uz aizpārdošanas līgu-
ma, bet šinl lietā tās pašas attiecības kā pamatotas uz to pašu 
līgumu, kuru viņš kvalificē kā fiduciaru līgumu, tad no šāchi 
kvaimkacijas grozījuma vēl nav mainījušās pašas parttt juri-
diskas attiecības. Tādēl arī Tiesu palata varēja nākt pie slē-
dziena, ka ar agrāko spriedumu ir jau prejudicētas partu at-
tiecības arī šinī lietā, un ka tādēļ arī šī konkretā prasība par 
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zaudējumiem, sakarā ar minēto līguma nepildīšanu по atbildē-
tājiem, atraidāma, tāpat kā tiesa jau kā nepamatotu bija at-
raidījusi agrāko prasību par aizpārdošanas līguma izpildīšanu. 

(1939. g. 27. okt. spr. Nr. 820 Zarembo pr. 1. pr. Lizdiks.). 

2) 1937. gada 6. februārī iesniegtā prasības lūgumā pra-
sītājs paskaidrojis, ka 1935. g. 21. decembrī ar vinu noticis ne-* 
laimes gadījums, strādājot Rūdolfa B. birstu koku darbnīcā. 
Prasītājam tikuši bojāti krelsās rokas trīs pirksti un viņš zau-
dējis darba spējas 20% apmērā, sakarā ar ко vinam pienā-
koties pensija Ls 17,08 mēnesī. Prasītājs tādēļ lūdzis pie-

. spriest viņam par labu по atbildētājas Ls 17,08 raēnesī uz visu 
rnūžu. Šo prasību Rīgas apgabaltiesa ar 1937. g. 16. aprīļa 
spriedumu apmierinājusi. 

1938. gada 4. martā prasītājs cēlis jaunu prasību pret at-
bildētāju, kurā lūdzis piespriest viņam par labu по atbildētājas 
pensiju uz visu mūžu par katru mēnesi, bez jau ar minēto 
spriedumu piespriestiem Ls 17,08, vēl Ls 8,36 mēnesī. Prasī-
tājs pie tam paskaidrojis, ka, pieprasot Ls 17,08 mēnesī, vinš 
vadījies по atbildētājas aprēķina, pieņemot, ka tas pamatots 
uz visas viņa izpelņas, t. i. по pamatatalgojuma un atlldzības 
par virsstundām. Vēlāk prasltājs tomēr uzzinājis, ka minētais 
aprēķins taisīts, izejot tikai по prasītāja pamatatalgojuma, kā-
dēļ viņam arī tikusi piespriesta pensija по pamatatalgojuma. 
Tagadējo prasību prasītājs cejot augšminētā apmērā par pen-
siju par nostrādātām virsstundām, kuras viņa darba devējs 
nebija uzdevis, sakarā ar ко vinš ticis sodīts ar naudas sodu. 
Tiesu palata, atceļot apgabaltiesas spriedumu, prasību atraidī-
jusi. Tiesu palata, starp citu, atzinnsi, ka šī praslba objektā 
un pamatā esot pilnīgi identiska ar 1937. g. celto prasību un 
ka ar apgabaltiesas 1937. g. 16. aprīļa spriedumu esot izbeigta 
un dzēsta prāvnieku strīda materiali tiesiskā attiecība, kas 
bijusi par prasības pamatu un priekšmetu (CPL 680. un 1021. р.). 
Nepelnot ievērību prasītāja aizrādījums, ka šīs prasības priekš-
mets esot pensijas daļa, kas aprēķināma по atlīdzības par virs-
stundām un neesot bijusi par iepriekšējās prasības strīda priekš-
metu. Kā šajā, tā iepriekšējā lietā prasības priekšmets esot 
pensija, bet nevis kāda pensijas iedomātā dala, un prasības 
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parnats esot nelaimes gadījums ple darba vai sakarā ar darbu, 
kas devis prasītājam tiesību uz šo pensiju. Tādēļ pensijas 
daļas aprēķināšana uz Lik. par apdrošināšanu nelaimes gadl-
jumos 21. p. pamata tikai no atlīdzības par virsstundām, kad 
no pamatatalgojuma par normalo darba laiku tā jau noteikta 
ar spēkā stājušos spriedumu, nevarot vairs būt par atsevišķas 
prasības prieksmetu. Visa izpeļņas kopsuma, по kuras aprc-
ķina gada algu pensijas izmaksai, tā tad arī ierēķinot atlīdzību 
par virsstundām, bijusr jāpierāda jau iepriekšējā lietā, jo pni-
sītājam par virsstundu saņemto izpelmi im saņemto normalo 
atalgojumu nevarējis būt nezināms. 

Prasītāja kasacijas sūdzība nepelna ievērlbu, jo augš 
minētais Tiesu palatas motivējums atzīstams par pareizu uи 
saskanošu ar likumu. Tiesu palatas apsvērumu pareizību ne 
atspēko prasītāja aizrādījums, ka pensijas, tāpat kā alimeniii 
apmērs, atkarībā по dažādiem apstākļiem, varot tikt grozlts, jo 
a) šis princips alimentu lietās ir spēkā tikai tad, ja ir grozi 
jušies partu materialie apstākfi (Sen. CKD spr. 23/190 un c.) 
par ко konkretā lietā nav runas, un b) minētais princips 11 
likumiem par atlīdzību cietušiem strādniekiem im par strācl 
nieku apdrošināšanu pret negadījumiern vispār nav attiecinānv 
(Sen. CKD spr. 24/160). 

(1939. g;. 27. okt. spr. Nr. 803 Krūmiņa pr. 1. pr. Visp. Apdr. sab. nel 
gad.). 

1485. 

Valija-Paulīne-Anna M. šai lietā cēlusi prasību pret savi 
vīru Hermani M. par uzturu viņai un prāvnieku dēlam. Л 
miertiesneša 1938. g. 13. jūlija lēmumu šī prasība nodrošinai.i 
Ls 2160,— apmērā, uzliekot arestu uz atbildētājam piederošaii 
10 klavierēm, bet ar 1938. g. 22. decembra lēmumu šī lieta i| 
beigta prāvnieku miera izllguma dēļ, pēc kura prasltāja at$| 
cljusies по prasības par uzturu sev im atbildētājs apņčinir 
tai maksāt dēla uzturam pa Ls 40,— mēnesī, kā arī atmāksl 
prasītājai Ls 3500,—, ко tā ienesusi pūrā. Pēc lietas izbeij 
šanas atbildētājs lūdzis doto prasības nodrošinājumu atcelt, n 
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saucoties uz to, ka lieta izbeigta ar miera izlīgumu, bet prasī-
tāja piekritusi nodrošinājuma atcelšanai tikai attiecībā uz trim 
klavierēm, tāpēc ka atbildētājs neesot vēl pilnīgi tai samak-
sājis pēc izlīguma pienākošos naudu. Miertiesnesis pielaisto 
prasības nodrošinājumu atcēlis, ņemot vērā, ka prasītājas pra-
sības lieta par uzturu izbeigta prāvnieku miera izllguma dēļ 
un dotais šajā lietā prasības nodrošinājums neattiecas uz at-
bildētāja saistības pēc šī izlīguma. Savukārt, apgabaltiesa uz 
prasītājas blakus sūdzības pamata minēto miertiesneša lēm.u-
mu pārgrozījusi, t. i. atbrivojim no aresta tikai trīs klavieres. 
kam bija prasītāja piekritusi, atrodot, ka, saskaņā ar CPL 
1485. р., šajā lietā prāvnieku starpā notikušais un tiesas sēdes 
protokolā fiksētais miera izlīgums esot pilnīgi pielīdzināms 
tiesas spriedumam, resp. atvietojot to, kāpēc viņa realizēšanas 
iespējamībai nevajagot būt mazākai par sprieduma realizēša-
nas iespējamību, kas būtui taisīts prāvnieku nesamiermāšanās 
gadījumā. Tāpēc neesot nekāda pamata izlīguma gadījumā 
doto nodrošinājumu atcelt, ciktāl tam nepiekrīt prasītāja, ja 
pašā izlīgumā par to neesot panākta sevišķa vienošanās. Ie-
sniegtā par apgabaltiesas lēmumu atbildētāja kasacijas sūdzība 
pelna ievērību. Apgabaltiesa, atsaucoties uz CPL 1485. р., ir 
savu lēmumu dibinājusi uz izlīguma pilnīgu pielīdzināšanu tie-
sas spriedumam, ar ко tā vispirms nepareizi iztulkojusi un pār-
kāpusi minēto pantu. CPL 1485. p. noteikumam, ka izlīguma 
protokols ir pielīdzināms tiesas spriedumam, kas stājies liku-
mīgā spēkā, ir vienīgi tā nozīme, ka šāds izlīgums izbeidz 
prāvnieku agrāko strīdu uz visiem laikiem.un nepielaiž tā at-
jaunošanu, tāpat kā likumīgā spēkā stājies spriedums, ко, zī-
mējoties uz visiem CPL 1480. p. paredzētiem izlīguma vei-
diem, nosaka vēl CPL 1487. p. (sk. Isačenko „Osobije pro-
izvodstva", 1913.-g. izd., lp. 697). Citādi starp likumīgā spēkā 
stājušos tiesas spriedumu un izlīgumu ir liela starplba. Pir-
mais no tiem. ir saistošs ne tikai prāvniekiem, bet arī visām 
tiesu un administrativām iestādēm un amata personām (CP'L 
1019. p.) im tūlīt realizējams, saņemot šim nolūkam attiecīgu 
izpildu rakstu (CPL 1049. р.), kurā uzdots visām augstāk mi-
nētām personām un iestādēm spriedumu pareizi izpildīt (CPL 
IV piel.). Turpretim CPL 1477. p. un turpmākos pantos pare-
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dzētais izlīgums ir vienīgi līgums — prāvnieku vienošanās 
(Kr. Sen. CKD spr. 07/69 im cit, Isačenko, op. cit, lp. 634 
un 695), uz kuvas pamata, bez attiecīga tiesas sprieduma, kā 
to pareizi norādījis kasacijas sūdzības iesniedzējs, nekāds iz-
pildu raksts nevar tikt izdots, un kas dod tikai pamatu jaunai 
prasībai (Kr. Sen. CKD spr. 69/604 un cit, Gordons, CPL kom. 
1914. g. izd. II d., Ip. 67), kaut arī pēdējo var attiecīgos gadī-
jumos arī realizēt piespiedu izpildīšanas kārtībā (CPL 252. р.). 
Izlīgums ir prāvnieku vienošanās par strīdamās savstarpējās 
juridiskās attiecības pārvēršanu, savstarpēji piekāpjoties, jaunā 
neapstrīdamā attiecībā (CL 1881. р.). Tāpēc bez prāvnieku 
tiešas vienošanās par to izlīgumu noslēdzot, nav pamata at-
stāt spēkā nodrošinājumu (kas dots izbeigtai prasītāja prasībai 
pie izbeigtām ar izlīgumu partu juridiskām attiecībām), ja at-
bildētājs, pēc strīdus lietas izbeigšanas tiesā, lūdz šo nodroši-
nājumu atcelt. Turpretim šādos apstākļos ar izlīgumu no 
jaima nodibinātas partu juridiskās attiecības resp. prasītāja 
prasība pēc šī izlīguma var tikai no jauna tikt nodrošināta CPL 
681. un sek. p. kārtībā un apstākļos. Nākot pie pretēja slē-
dziena, ka dotā nodrošinājuma atcelšanai ir nepieciešami, lai 
šāda atcelšana būtu paredzēta Iietu izbeidzošā prāvnieku iz-
līgumā, apgabaltiesa ir pielaidusi motivu nepilnību, kāpēc tās 
lēmums nav atstājams spēkā. 

(1939. g. 31. aug. spr. Nr. 678 Meckera pr. 1. pr. Meckeru.). 
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Dažadi tirdzniecības tiesību jautajumi. 

1) Beļģijas pilsonis Fransua Т., atsaucoties uz noslēgto 
pirkuma-pārdevuma līgumu un arbitražas lēmumu, bija lūdzis 
piedzīt no firmas Metric Wood Export īpašnieces Eramas Št. 
pārdotās preces nepietiekošas kvalitates dēļ atlīdzību līdz ar 
arbitražas izdevumiem pēc kursa Latvijas valutā Ls 1131,11. 
Šo prasību Tiesu palata ir atraidījusi. Prasītāja kasacijas 
sūdzība nepelna ievērību. Tiesu palata ir konstatējusi, ka pēc 
partu līguma, kārtojot lietu miera ceļā, pārrunām jāizbeidzas 
vēlākais līdz izbeidzas piektā diena pēc rakstiska iebilduma 
iesniegšanas pārdevējas aģentam, pie kam šis termiņš ir arī 
pēdējais laiks, Hdz kuram abārn pusēm jāieceļ savi arbitri. 
Nepareizs ir kasacijas sūdzlbas iesniedzējas uzskats, it kā 
Tiesu palata līdzīgi apgabaltiesai nepiešķir lieltt nozlmi jautā-
jumam, vai arbitra iecelšana notikusi pēc piecu dienu termiņa 
notecējuma. Gluži otrādi. Tiesu palata ir pasvītrojusi, ka jau 
apgabaltiesa, ievērojot neskaidrību jautājumā par Gr. un Žo-
zefa T. attiecībām ar atbildētāju, nevar nākt pie noteikta slē-
dziena, vai arbitra iecelšana (atbildētājas pusē) notikusi pēc 
minētā 5 dienu termiņa notecējuma, bet apgabaltiesas viedokli, 
it kā sim apstāklim nebūtu nozīmes, atzinusi par nepareizu 
un norādījusi, ka šāds apgabaltiesas viedoklis neatrod sev at-
taisnojumu tās atsaucē uz 1864. g. CL 2939. p. Savukārt, Tiesu 
palata konstatējusi, ka prasītāja pilnvarnieks iesniedzis tulko-
jumā Žozefa T. 1934. g. 16. jūnija vēstuli, kuru Žozefs Т., pie-
liekot tai 1934. g. 14. jūnija vēsrtuli, adresējis atbildētājai kā 
Žila de G. korespondents, bet šķīrējtiesas lēmumā pēdējais 
apzīmēts par atbildētājas aģentu; turpretim, pēc liecinieku 
Iiecībām Žozefs T. bijis prasltāja aģents un, slēdzot līgumu, 
runājis prasītāja vārdā. Tiesu palata tālāk ir paskaidrojusi, ka 
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pati atbildētāja kategoriski apstrīd, ka Žils de G. būtu viņas 
aģents, un prasītājs to neesot pierādījis, jo par šādu pierādī-
jumu nevarot uzskatīt norādījumu uz to šķīrējtiesas lēmumā, 
nezinot tomēr šāda norādījuma pamatu. Šis Tiesu palatas 
viedoklis ir jāatzīst par pareizu. Arbitražas būtītoa ir tā, ka 
arbitražas lēmumam piešķirama kompetentu ekspertu atzinu-
ma nozīme, un šāda Iēmuma saistošais spēks izriet no kontra-
hentu jau iepriekš līgumā izteiktas piekrišanas strīdu izšķirt ar 
arbitrium boni viri (Sen. CKD spr. 38/579; Lēbers, īnternatio-
nales Jahrbuch fiir Schiedsgerichtswesen, Bd. III, lp. 17). 
Tiesu palata ir gan norādījusi, ka minētais arbitražas lēmums 
neatbilst CPL 1488. u. turpm. р., bet šis norādījums nav iespai-
dojis lietas gala iznākumu un šinī procesā ir irrelevants. Ņe-
mot vērā izteikto un piegriežoties partu līguma 16. § par 
arbitražu, jāatzīst, ka konkretai arbitražai piekrita tikai izšķirt 
strīdu attiecībā uz paša līguma pildīšanu, bet nevis jautājumu, 
vai zināmā persona ir atbildētājas aģents. Tāpēc arī Antver-
penes komerctiesas priekšsēdētāja atzlmei, ka viņš atzīst mi-
nēto arbitražas lēmumu par pareizu savā formā un saturā nav 
piešķiļ-ama tik plaša nozīme, kā to iztulko kasacijas sūdzības 
iesniedzējs. Vispār minētais lēmums šinī procesā pēc pareiza 
atbildētājas norādljuma ir tikai pierādījums, kas kā tāds pa-
kjauts attiecīgai tiesas novērtēšanai (CP'L 586. u. t. р.). Tādā 
kārtā, ja palika nepierādīts, ka Žils de G. ir bijis atbildētāja 
aģents un reklamacijas iesniegšanai viņam nav nekādas nozī-
mes, bet pati atbildētāja, pēc viņas vārdiem, vēstuli par rekla-
maciju saņēmusi tikai 1934. g. 18. jūnijā, tad arbitra iecelšana ar 
tiesas priekšsēdētāja varu destinacijas vietā tā paša gada 19. 
jūnijā un arī lietas izspriešana jau 22. jūnijā runā pretim Hgu-
ma 16. §, pēc kura tāda iecelšana varēja notikt ne agrāk kā pēc 
5 dienām, skaitot no reklamacijas saņemšanas laika. Tas nozī-
mē, ka līgumā aprādītie priekšnoteikumi arbitražas nodibināša-
nai nebija iestajušies, kādēf Tiesu palatai bija tiesība atzīt, ka 
konkretam arbitražas lēmumam attiecībā uz atbildctāju nav 
saistoša spēka. Līguma 16. § noteikums, ka arbitriem nav jā-
ievēro tiesas formalitates, nav attiecināms uz noteikumu par re-
klamacijas iesniegšanu attiecīgai personai, jo šis pēdējais notei-
kums ir minētā 16. § būtiska daļa, nevis tiesas formalitate. Jā-
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piezīmē arī, ka kasacijas sūdzības iesniedzēja paskaidrojumi, 
it kā Tiesu palata noliegtu arbitražas lēmumu saistošo nozīmī 
vispār, ir nepareizi, jo no Tiesu palatas sprieduma redzams, ka 
tā noraidoši nostājusies tikai pret konkreto arbdtražu.^ Jau aiz 
aprādītiem iemesliem un ņemot vērā, ka prasītājs nekadus citus 
pierādījumus par nodarītiem zaudējumiem un to apmeru ne-
iesniedza, prasība kā nepierādīta bija atraidāma. Tādēļ Senats 
neatrod par vajadzīgu apspriest kasacijas sūdzības iesnredzeja 
apcerējumus, kuros viņš apstrīd Tiesu palatas norādījumu pa-
reizību, ka pēc liecinieku liecībām prece bijusi labas kvalitates 
un to atzinis arī aģents. Tāpat, ja prasība Ьца atraidāma jau 
aiz augstāk aprādītiem iemesliem, ir lieki apstāties pie prasītaja 
paskaidrojumiem par rakstiskā iebilduma jēdzienu un atrisinat 
jautājumu, vai Tiesu palatai bija juridisks pamats uzskatīt 
celto iebildumu par nenozīmigu, norādot vienīgi, ka notikusi 
sarakstīšanās par atlīdzības pieprasījumu un piedāvājumu. 

(1939. g. 29. sept. spr. Nr. 707 Teisa pr. 1. pr. Šteinveiss.) 

2) Prasītājs šai lietā paskaidrojis, ka viņam pienācies no 
atbildētāja kopsumā saņemt Ls 14726,10, t. i. 1) par lietuvju-
latvju vārdnīcas salikšanu, nodrukāšanu un brošešanu 
Ls 11028,64 (Ls 128,24 X 86), 2) algu paaugstinājumu tipogra-
fijas darbiniekiem Ls 982,46, 3) par autora izdarītmm teksta 
labojumiem un papildinājumiem jau aplauztās (saliktas) loksnes 
Ls 2580 (Ls 30 X 86) un 4) par 30 neparastiem ar cirkumfleksu 
un akcentētiem burtiem Ls 135 (Ls 4,50 X 30). Nô  šīs sumas 
atbildētājs esot nomaksājis tikai Ls 11.113,90, kādēļ atlikuma 
Ls 3612,20 (Ls 14.726,10 —Ls 11.113,90) apmērā prasītajs uztu-
rējis prasību šai lietā. Apgabaltiesa konstatējusi, ka pec pirma 
no minētiem posteņiem atbildētājs prasītājam samaksājis 
Ls 11.028,40 im pēc ceturtā no minētiem posteņiem Ls 85,50, 
ka atbildētājs apstrīd vispār 2. un 3. no minētiem posteņiem un 
ceturto posteni Ls 85,50 pārsniedzošā daļā. Apgabaltiesa pra-
sību apmierinājusi vienīgi Ls 932,53 apmērā, atrodot par dibi-
nātu prasību Ls 0,24 apmērā pēc pirmā no minētiem ^poste-
ņiem, Ls 914,34 apmērā pēc otrā posteņa im Ls 1S,—apmera pec 
ceturtā posteņa. Tiesu palata, atrodot, ka iietas apstakļi otra 
instancē nav grozījušies nn ka prasība atzīstama par piera-
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dītu vienīgi apgabaltiesas noteiktā apmērā aiz viņas spriedumā 
izteiktiem apsvērumiem, ir šo spriedum.u uz prasītāja apelaci-
jas sudzības pamata pārgrozījusi tikai daļā par tiesāšanās iz-
devumiem un attiecībā uz pārējo apgabaltiesas sprieduma dalu 
atstājusi prasītāja apelacijas sūdzību bez ievērības. Iesniegtā 
par Tiesu palatas spriedumu prasītāja pilnvarnieka kasacijas 
sudzība nepelna ievērību. Tiesu palata atstājusi bez ievērības 
prasītāja atsaukšanos apelacijas sūdzībā uz to, ka atbildētājs, 
paturot, resp. neatdodot atpakaļ prasītāja 1929. g. 17. aprīla 
reķinu, kurā ietilpst visi strīdus posteņi (resp. prasītās no 
prasītāja šai lietā sumas) un necelot pret to nekādus iebildu-
mus, bet gan izdarot pēc tā saņemšanas vēl daļu maksājumus, 
skaitoties pec tirdzniecības tiesībām šo rēkinu par akceptē-
jušu, līdz ar ко atbildētājs rēķina pareizību vairs nevarot ap-
strīdēt. Tiesu palata minētam rēķinam un tā paturēšanai (ne-
ceļot pret to nekādus iebildumus), kā arī maksājumu izdarīša-
nai vel pec rēļjina saņemšanas, — nav piešķīrusi prasītāja no-
rādīto nozīmi', 1) konstatējot, ka atbildētājs nav tirgotājs, nav 
arī iesniegto tam rēķinu parakstījis un ka pēc paša prasītāja 
paskaidrojuma arl par galveno strīdus posteni, resp. Ls 2580,— 
pastāvējis mutisks nollgums, un 2) atrodot, ka konstatētos ap-
stakļos atbildētājs kiusēšanu nevar uzskatīt par piesūtītā tam 
reķina akceptēšanu un prasltāja pienākums bija pierādīt no 
viņa apgalvotā nolīguma pastāvēšanu. Apstrīdot šāda vie-
dokļa pareizību, kasacijas sūdzības iesniedzējs norādījis, ka 
tiesisks darījums, ja tanī piedalās tirgotājs vismaz vienā pusē, 
ir tirdzniecisks darījums, kāpēc atbildētājam bija jārēķinājas 
ar tirdznieciskās attieclbās un tirgoņu starpā pastāvošiem no-
teikumiem, pēc kuriem augstāk norādītā atbildētāja klusēšana 
ir ieskatāma par viņa piekrišanu rēkinā pieprasītām sumām, 
resp. to samaksai. Saskaņā ar prasltāja kasacijas sūdzībā šai 
sakarībā norādīto Sen. CKD spr. 28/1115 m cit. uz tirdzniecis-
ko ieradumu tiesību paraata ir gan t i r g о t ā j a klusēšana uz 
izsniegtā tam piesūtīto preču rēķinā uzdotām, resp. pieprasī-
tām cenām atzīstama par viņa piekrišanu tām, bet šādu tirdz • 
niecisko ieraduma tiesību normu varētu atzīt atbildētājam, 
к a s n a v t i r g о t ā j s, par saistošu vienīgi tad, ja arī 
netirgotājs, tā saucamos vienpusīgos tirdznieciskos darījumos 
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butu padots tirdznieciskām ieraduma tiesību normām. Tomēr 
Senats jau savā CKD spr. 39/395 ir nostājies uz pretēja vie-
dokļa. Šajā sakarībā gan kasacijas sūdzības iesniedzējs ir 
atsaucies uz Staub'a komentariem pie Vācijas HGB 345. §, bet 
Latvijā nav spēkā līdzīgas likuraa vai ieraduma tiesības nor-
mas, kas atbilstu minētam 345. §, kurš p a t s j a u n о s а к а, 
ka tiesiskam darījumam, kas priekš viena no kontrahentiem 
ir tirdzniecisks darījums, attiecībā u z a b i e m kbntrahen-
tiem ir piemērojami noteikumi par tirdznieciskiem darījumienv 
ciktāl likumā nav noteikts pretējads. Tāpēc kasacijas sūdzības 

■ iesniedzējs maldīgi atrod, ka atbildetāja klusešana uz prasītāja 
iesniegto tam rēķinu būtu apskatāmā pēc tirdzniecisko tiesību 

• normām. Bet kā to pareizi norādījusi Tiesu palata, tad ar 
. konkretā lietā piemērojamo 1864. g. C i v i l l i k u m u , proti, •. 

tā 2941. p. klusēšana nav atzīstama ne par piekrišanu, tiedz 
arī par noliegšanu, un vienīgi kā izņēmumu no sacltā minē- ■ 
tais pants paredz tos gadījumus, kad likums tieši prasa klusē-
šanas pārtraukšanu, lai tā netiktu atzīta par piekrišanas zīmi, 
kāds likumā paredzēts gadījums, protams, nav augstāk iztirzā-
tais. Bet ja nu atbildētāja klusēšana uz iesniegto tam prasī-
tāja rēķinu nevar tikt uzskatīta par viņa piekrišanu tam, tad 
arī nevar pārmest Tiesu palatai, ka tā nav tuvāki apstājusies 
pie jautājuma par 1864. g. 2943. p. piemērošanu konkretā ga-
dījumā un, starp citu, ir atsaukusies šai lietā arī uz CPL 550.. . 
p. noteikumiem. Ar to galīgi atkrīt kasacijas sūdzības pirmais 
un otrais pimkts. Kas zīmējas ,uz kasacijas sūdzības iesnie-
dzēja norādlto sakarā ar viņa atsaukšanos kasacijas sūdzībās 
trešā punktā uz 1864. g. CL 4244. p. piezīmi, tad šie viņa ap-
cerējumi Senatā nav apspriežami, jo visā lietas gaitā zemākās 
instancēs prasītājs nav atsaucies uz to, ka samaksa par kā-
diem no prasības lūgumā norādītiem darbiem, resp. šo darbu 
rezultatu tam pienāktos pec kādas pastāvošas takses (Sen. 
CKD spr. 20/56). Savukārt, CPL 809. p. nepiemērošanu Tiesu 
palatai nevar pārmest tāpēc jau vien, ka visi prasītāja naudas 
prasījumi konķretā lietā pēe to rakstura nav tādi, ко nevarētu • 
pierādīt ar CPL paredzētiera pierādījumu veidiem. Ar to 
atkrīt kasacijas sudzlbas trešais punkts. Savas kasaqijas sū-
dzības ceturtā punktā prasītāja pilnvarnieks atrod, ka no liec. 
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Q. liecības jānākot pie slēdziena, ka prasītājam bijusi tiesība 
uzdot atbildētājam iesniegtā rēķinā atlīdzību par papildu dar-
biem Ls 30,— par loksni. Ar to kasacijas sudzības iesniedzējs 
apstrīd šīs liecības novērtējumu no apgabaltiesas, kam, starp 
citu, pievienojusies Tiesu palata, pievienodamies apgabaltie-
sas sprieduma motiviem, saskaņā ar kuru pie tāda slēdziena 
tieši nevar nākt Bet liecinieku liecību novērtējums no tām 
tiesu instancēm, kas izspriež lietu pēc būtības, nav kasacijas 
kārtībā pārbaudāms (Sen. CKD spr. 24/46 un cit). Tāpēc 
atkrīt, kā ievērību nepelnošs, arī kasacijas sūdzlbas ceturtais 
punkts. 

(Sen. C. K. D. kopsēdes 1939. g. 25. maija spr. Nr. 28 Narkeviča pr. 
1 pr. Rīteri.) 

■ 
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Rupniecības darba likums. 

51. 

Apgabaltiesa aiz viņas spriedumā norādītiem iemesliem 
atzinusi par pierādītu, ka prasītājs nav bijis akorda darbu 
strādnieks, bet gan prāvnieku starpā pastāvējuši līgumi par 
zināma darba padarīšanu, ar kuru pabeigšanu izbeidzas arī 
paši līgumi (Rūpn. darba lik. 51. p. 3. punkts). Šie konstatē-
jumi, kā pamatoti uz lietas apstākļu iztirzāšanas pēc būtības, 
attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāmi kasacijas 
kārtībā (Sen. CKD spr. 36/412). Kas attiecas uz lietā iesniegto 
darba grāmatiņu, tad pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja do-
mām, konstatējot: 1) ka prasītājs nav apstrīdējis atbildētāja 
pilnvarnieka norādījumu par to, ka prasltājam izdota darba 
grāmatiņa un viņš ierakstīts slimo kasē vienīgi uz darba in-
spektora pieprasljumu, un 2) ka ieraksti darba grāmatiņā ne-
atbilst partu patiesām attiecībām, apgabaltiesai, aiz viņas 
paskaidrotiem iemesliem, bija pietiekošs pamats neuzskatīt šo 
darba grāmatiņu par pierādljumu partu patieso attieclbu kon-
statēšanai (Sen. CKD spr. 35/1549). Ja nu prasītājs ticis pie-
ņemts darbā tikai zināma darba padarīšanai, tad pēc Rūpn. 
darba lik. 61. p. 3. punkta līgums izbeidzas ar šā darba pabeig-
šanu (Rūpn. darba lik. 51. p. 3. pkt). Ja kasacijas sūdzlbas iesnie-
dzējs domājis izteikt, ka pēc Rūpn. darba lik. 51. p. 3.punkta būtu 
jāfiksē noteikts termiņš pēc mēnešiem, nedēlām, dienām u. t. t., 
tad šis uzskats nav atzīstams par pareizu. Pēc minētā l'iku-
ma 61. p. 3. punkta nosacīļums par līguma termiņu ir sapro-
tams tajā nozīmē, ka šis termiņš sakrīt ar zināma darba pa-
beigšanu. Tāpēc 51. p. 3. puaikts attiecināms arī uz tādiem 
gadījumiem, kad termiņš pēc mēnešiem, nedēlām, dienām un 

5//

5/
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stundām nav fiksēts." Uz šādiem darba līgumiem, pēc apga-
baltiesas pareiza atzinuma, Rūpn. darba lik. 52. p. un Lik. par 
darba laiku 18. p. nav attiecināmi. . 

(1939. g. 29. sept. spr. Nr. 775 Briza pr. I. pr. Gelermani u. c). 
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Rīkoiuras par zīmognodevu. 

Kasacijas sūdzībā Nodokļu departaments atzīst, ka pārSJfe 
nrnā esošie dokumenti ir pasūtījumu akcepta raksti, ķas šastfl 
dīti ārzemēs un iesūtīti Latvijā. Nodokļu departaments :m 
atzīst, ka atkritusi §0 dokumentu uzrakstīšana izpildīšanai pēC 
Rīkojuma par zīmognodevu L panta 5. pimkta, jo pasutījiiini, 
uz kuriem tie atiecas, ir izpildlti. Bet tādos aptākļos šiu dnkii-
menti taisni uz 1. panta 5. punkta pamata nebija apmaksaja 
mi ar zīmoKiiodevu, jo saskaņā ar šo likumu dokuincuti, kas 
sastādīti vai izdoti ārzemēs, apmaksājami ar zlmogiimlevu 
tikai tad, ja tos uzrāda izpildīšahai Latvijā, un, kā to Senats jan 
paskaidrojis (Sen. CKD 37/365 u. c), tāda dokumenta atratt 
nās Latvijā pati par sevi nav pietiekošs pamats dokumcnla 
.apmaksai ar zīmognodevu. Ja arī darījumi, sakarā ar kuTlem 
šie dokimienti tikuši izdoti, ir izpildīti, tad šis apstāklis, pretS 
ji Nodoklu departamenta domām, nevar būt par iemesln do-
kumentu apmaksai ar zīmognodevu, jo Jau minētais l. paņta 
55. pimkts prasa, lai pats dokuments būtu uzrādlts izpildīša-
nai, kas Sajā gadījurnā nav noticis. 

(Sen. С. К. D. kopsēdes 1939. g. 22. mar ta spr. Nr. 18 p. s. <Л1и-
me tab 1.). 

22. 

Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka runā esošais līgums 
kvalificējams kā sabiedrības līgums, kurā nav noteikts dallbas 
kapitals naudā, bet gan paredzēts, ka kontrahenti nodod zinā-
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mas realas vērtības. Šādu līgumu Tiesu palata atzinusi par 
padotu Rīkojuma par zīmognodevu 22. panta noteikumiem. 
Tiesu palatas viedoklis nav atzīstams par pareizu. Kā tas ne-' 
pārprotami izriet no Rīkojuma par zīmognodevu 22. panta sa-
tura, šis pants attiecināms uz tādiem sabiedrības līgumiem,. 
kuros dalības kapitals nav noteikts, bet kuros norādīts, ka sa-
biedrības dalībniekiem uz sabiedrības lietu pārziņa pieprasī-
juma vai paju dalībnieku lēmuma pamata jāpiegādā lldzekļi 
uzņēmuma vešanai vai dalības kapitala pavairošanai. Sakarā 
ar tādiem likuma nosacījumiem Senats ir jau paskaidrojis 
(Sen. CKD spr. 34/512), ka Rīkojuma par zīmognodevu 22. 
pants attiecināms tikai uz gadījumiem, kad sabiedrības līgu-
mā kapitals nav noteikts. Та kā šajā gadījumā, kā to kon-
statējusi Tiesu palata, sabiedrības llgums paredzējis, ka līgu-
ma dalībnieki ienes zināmas realas vērtības^tad ar to ir no-
dibināts, ka runā esošais līgums ir paredzējis dalībnieku da-
lības kapitalu. Tādēļ, pretēji Tiesu palatas viedoklim, runā 
esošam līgumam Rīkojuma par zīmognodevu 22. pants taisni 
nav piemērojams un Tiesu palata, piemērojot šo pantu viuas 
konstatētam līgumam, ir pārkāpusi šo pantu. Šā likuma pār-
kāpuma dēļ Tiesu palatas lēmums daļā par zīmogsoda uzlik-
šanu par llguma neapmaksu ar zīmognodevu pēc Rīkojuma 
par zīmognodevu 22. panta nav atstājams spēkā. 

(1939. g. 28. sept. spr. Nr. 702 Šantera un Rafalsona L). 

44. 

1) Apgabaltiesa ir pievienojusies miertiesneša lēmumam 
un tanī izteiktiem apsvērumiem, ka par dokumentiem pēc kār-
tas Nr. 6—28 zlmogsods nav užliekams. Tiesa, pārbaudot do- • 
kumentus Nr. 6—15, konstatējusi, ka tie ir iznīcināto vekselu 
atliekas, par kurām zīmogsods nav uzliekaras, tāpat tiesa kon-
statējusi, ka dokumenti Nr. 16—28 pēc to satura ir ne aizdevu-
ma līgumi, bet gan kvītes, kas kā tādas jau apmaksātas ar zī-
mognodevu likumīgā apmērā. Nodoklu departaments savā 
kasacijas sūdzībā apstrīd apgabaltiesas lēmuma pareizību, 
vispirms, attiecībā uz dokumentlem Nr. 6—15, paskaidrojot, ka 
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vekseļi arī bez zīmognodevas samaksas ir tomēr vekseļi, kas 
pakļauti Rīkojumam par zīmognodevu. Šāda uzskata parei-
zību nebūt neapstiprina Rīk. par zīmognod. 44. p. 1. pkt., uz 
kuru Nodokļu departaments atsaucas. Turpretim, kā norādīts 
Vekseļu lik. 3. p. 2. piezīmē, vekseļiem bez attiecīgas zīmog-
nodevas samaksas nav vekseļa spēka. Bez tam, ja dokumen-
tiem, kā šinī gadījumā, nosvītroti paraksti (ко Nodokļu depar-
taments neapstrīd), tad šādus dokumentus nevar uzskatīt par 
vekseliem (sal. Sen. CKD kopsēdes spried. 39/18). Vai šiem 
dokumentiem kādreiz ir bijis veksela saturs un forma, no lie-
tas nav redzams, kādēļ uz konkreto gadījumu Nodokļu depar-
tamenta norādītie Rīk. par zīmognodevu panti nav attiecināmi. 

(Sen. C. K. D. kopsēdes 1939. g. 25. maijā spr. Nr. 2? a. s. «Ed. Brūns 
un biedri> 1.). 

2) Tiesu palata atcēlusi apgabaltiesas lēmumu daļā par 
zīmogsoda uzlikšanu par dokumentiem, kas apzīmēti Nodoklu 
departamenta aktā ar iNN 156—158. un 160—165. Attiecībā uz 
dokumentiem ar NN 155—158 Tiesu palata konstatējusi, ka tie 
pēc formas un satura ir vekseļi, uz kuriera ir arī uzlipinātas 
attiecīgas vērtības zīmogmarkas, kas gan dzēstas ar firmas 
zīmogu, bet bez dzēšanas apzīmējuma. Šis defekts, pēc Tiesu 
palatas atzinuma, iznīcinājis vekseļu spēku, kādēļ arī zīmog-
sods par tiem kā par vekseļiem nav uzliekams. Attiecībā uz 
dokumentiem ar NN 160—165 Tiesu palata konstatējusi, ka tie 
ir pasūtījumu akcepti, kas sastādīti ārzemēs un iesūtīti Latvijā. 
Tā kā, pēc Tiesu palatas atzinuma, nav pierādīts, ka šie do-
kumenti būtu nzrādīti izpildlšanai Latvijā, tad Tiesu palata 
nākusi pie slēdziena, ka zīmognodeva par šiem dokumentiem 
nav bijusi raaksājama. Par Tiesu palatas lēmumu kasacijas 
sūdzību iesniedzis Nodoklu departaments. Šī sūdzība nepelna 
ievērību. Pēc Rīkojuma par zīmognodevu 44. panta 1. punkta ar 
proporcionalo zīmognodevu apmaksājami visādi iekšzemes un 
ārzemes v e к s e 1 i. Kas ir vienkāršs vekselis un kas ir pār-
vedu vekselis, to ir noteikuši Vekselu likumu attiecīgie panti, 
pie kam Vekselu likumu 14. pants īpaši noteicis, ka akts, kas 
neapmierina kaut arī vienu no 3—5, 9—11 un 13. pantā norādī-
tiem prasījumiem, n a v u z s k a t ā m s p a r v e к s e 1 i, 
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un parakstiem un uzrakstiem uz tāda akta nav vekseļa spēka, 
uH Vekseļu likumu 86. pants noteicis, ka akts, kas rieapmieri-
na kaut arī vienu no 4., Ķ, 9—11., 13. un 84. pantā, kā arī 85. 
panta 3. pimktā norādītiem prasījumiem, n a v u z s к a t ā m s 
p'a. r v e к s e 1 i, un parakstiem im uzrakstiem uz tāda akta 
nav vekseļa spēka. Tā kā Vekselu likumu 3. un 84. panti pra-
s'a, lai vekselis būtu apmaksāts ar zīmognodevu, tad arī Se-
nats jau ir atzinis (Sen. CKD 37/314 un citi), ka vekseļiem vis-
pārīgi nav vekseļtiesiska spēka, ja tie izrakstīti, neievērojot-
noteikumus par zīmognodevu, pie kam vekselis atzīstams par 
apmaksātu ar zīmognodevu tikai tad, ja tas ne tikai apmaksāts 
ar šo nodevu attiecīgā apmerā, bet ja ir arī ievērota šīs node-
vas nomaksas kārtība (Rīkojuma par zīmognodevu 63. р.). 
Atzīmējams, ka lietā ir runa, kā to aizrādījis arī Nodokļu de-
partaments kasacijas sūdzībā, par iekšzemes vekseliem. Ja nu 
par runā esošiem aktiem zīmognodeva nav samaksāta, resp. 
ja zīmogmarkas uz tiem dzēstas pretēji Rīkojuma par-zlmog-
nodevu 63. panta noteikurniem, kā to apgalvo Nodokļu depaf-
taments, tad šie akti uz Vekseļu likumu pamata nemaz nav uz-
skatāmi par vekseļiem (14. resp. 86. pants, arī Rīk. par zī-
mognod. 63. р.). Bet ja tie nav vekseļi, tad tie arī nebija pēc 

. Rīkojuma par zīmognodevu 44. panta 1. pimkta apmaksājami 
ar attiecīgo zīmognodevu, un tarsni tādēl arī nebija likumīga 
pamata uzlikt attiecīgām personām zīmogsodu par §o aktu iz-. 
došanu im pieņemšanu (Sk. Sen. CKD spr. 39/141). Pie tā at-

. zīmējams, ka konkretā lietā šis jautājums ir izšķirts taisni veķ-v 
seļa plāksnē pēc Rīk. par zīmognodevu 44. panta 1. punkta. 
.Aiz šiem iemesliem atkrīt Nodokju departamenta kasacijas 
sūdzības. 

(Sen. С. К. D. kopsēdes №9: g. 22. nmrta špr. Nr. 18 p'. s. «AIu-
juctal» ].). 
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« * 

105—112. 

Jāzeps К-, paskaidrojot, ka viņš negadījuma dēl zaudējis 
• 10% no savām darba spējām, bija lūdzis piespriest viuam по 

Vispārējās apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos 
pensiju par laiku no 1938. g. 27. jūnija līdz 1940. g. 26. jūnijam ' 
pa 5 1s 20 sant. mēnesī. Pēc prasītāja vārdiem viua kreisa 
r.oka cietusi negadījumā 1936. g. 3. septembrī, strādājot Bal-
tijas celulozes fabrikā. Atbildētāja viņu ārstējusi, un roka pa-
likusi labāka. Atkal 1938. g. 28. matjā negadljumā cietusi ta 
pati roka. Atbildētāja lūgumu par pensiju esot noraidījusi. 
Ar šādu lēmumu nevarot apmierināties, jo, sākot no 1938. g. 28. 
maija negadījuma jūtot stipras sāpes rokā, kas stiprā mērā 
viņu traucējot darbā. Miertiesnesis un apgabaltiesa šo prasī-

. bu atraidījušas. Prasītāja iesniegtā kasacijas sūdzība nepelna 
ievērību. Apgabaltiesa, pamatojoties uz eksperta atzinumu, 

. konstatējusi, ka prasītāja darba spējas ir ierobežotas par 10%, 
bet šāds darba spēju ierobežojums nav vedams sakarā ar 
1938. g. 28. maija negadljumu. Šāds tiesas atzinums attiecas 
uz lietas faktisko pusi un kasacijas kārtībā nav pārbaudāms 
(Tiesu iek. 5. p. un CPL 15. р.). Pamatojoties uz šo konstate-
jumu tiesai arī bija tiesība prasību atraidīt. Nevar pelnlt ieve-
rību kasacijas sūdzības icsniedzēja iebildums, ka apgabaltiesas 
spīedurns nebūtu atstājams spēkā aiz tā iemesla, ka apģabal-
tiesa nav atzinusi par vajadzīgu noskaidrot, vai tomer darba 
spēju zaudējums nav vedams sakarā ar negadījumu^ kas noti-
cis 1936. g. 3. septembrī. Piegriežoties prasības lūgmna sa-
turam, apgabaltiesa ir konstatējusi, ka prasītājs pirmā nega-
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dījmna dēl pensiju nemaz nav lūdzis piešķirt ш arī „tāds le-
mums" nepastāv. Acīm redzot, šeit apgabaltiesa ru-nā par 
pensijas komisijas lēmumu, kas pēc Lik. par algoto darb. 
apdroš. nelaimes ini aroda slimību gadījumos (Lkr. 1927. g. 91. 
num.) 112. p. bija taisāms pirms prasības sūdzlbas iesniegša-
nas miert^esnesim. Vispār, ja prasītājs vēlējās saņemt pen-
siju sakaja ar 1938. g. 28. maija negadījumu, viņam bija jāpie-
teic unjaceļ prasījumi minētā likuma 105.—112. pantos noteik-
ta laikā un kārtībā, ко prasītājs tomer nav ievērojis. Ai/. 
šiem iemesliem apgabaltiesa varēja atzīt, ka pierādījumu pār-
baudīšana attiecībā uz 1938. g. 28. maija negadījumu ir lieka. 
Tapat tiesa varēja noraidīt lūgumu izprasīt no atbildētājas pa-
pildu pieradījumu materialus par pēdējo negadljumu, atzīstot, 
ka lietas apstakļi ar šo negadījumu jau pietiekoši noskaidroti 
(CPL 455. р.). 

(1959. g. 29. sept. spr. Nr. 812 Klepera pr. 1. pr. Vispār. apdr. sab. 
nel. g'ad.). * * 
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1927. g. 6. septembra noteikumi par llkvidējamo bij. 
Krievijas akciju banku un to nodaļu kreditoru prasību 

nokārtošanu. (Lkr. 148.) 

Prasītājas Societe „Bauer et Marchal" pilnvarnieks, Rī-
gas apgabaltiesai iesniegtā pret Finansu' ministriju praslbas 
lūgumā lūdzis atzīt atbildētājas pienākumu izmaksāt prasītā-
jai, kā bij. Krievu ārējās tirdzniecības bankas akciju turētājai, 
no pārpalikušās pēc šīs bankas Rīgas nodaļas likvidacijas nn 
Valsts saimniecības departamenta depozitā deponētās naudas 
Ls 1200,— kā sumu, kas proporcionali pienākoties par 6 lietā 
iesniegtām akcijām. Tiesu palata atcēlusi prasību atraidošo 
apgabaltiesas spriedumu un apmierinājusi prasību, atrodot to 
savā pamatā par dibmātu. Šai sakarībā Tiesu palata ir atsau-
kusies uz Lik. par akciju biedr. un paju sab. (Lkr. 21/83) I р., 
Instrukcijas pie šī lifc. I p. (Lkr. 25/58) un 17. p. (Lkr. 27/151), 
Noteikumu par likvid. bij. Krievijas akciju banku un to nodaļu 
kreditoru prasību nokārtošanu 4. p. (Lkr. 27/148) un bij. a/s 
„Krievu ārējās tirdzniecības bankas statutu § 71, kas paredz, 
ka bankas likvidacijai jānotiek pēc agr. Kriev. lik. кор. X sēj. 
I daļas 2168. p. noteiktas kārtības. Proti, Tiesu palata atra-
dusi no šiem likumu un statuta noteikumiem par izrietošu, ka 
bankas nodaļas likvidacijas gadījumā Latvijā pēc kreditoru 
prasību apmierināšanas pārpalikušā naudas suma likvidato-
riem gan jāiemaksā Valsts saimniecības departamenta depozi-
tā, bet no turienes to akciju turētāji var izņemt 10 gadu laikā, 
ja pierāda visas bankas, resp. tās centrales likvidaciju, kas 
konkretā gadījumā esot pieradīts ar PSRS Latvijas sūtniecī-
bas izdoto apliecību, no kuras savukārt redzams, ka ar Krie-
vijas republikas centralās izpildu komitejas 1917. gada 17. de-
cembra dekretu Nr. 10 visas tanī laikā p'astāvošās akciju ban-
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kas ir apvienotas ar Valsts banku, uz kuru pāriet likvidējamo ' 
banku aktivi un pasivl Savā kasacijas sūdzībā atbildētājas 
pilnvarnieks, apstrīdot augšminētā Tiesu palatas atzinuma pa-
reizību, pārmet Tiesu palatai 1927. g. 6. septembra noteikumu 
par likvid..bij. Krievijas akciju banku un to nodaļu kreditoru . 
prasību nokārtošanu 4. р. pārkāpumu. Šis pārmetums atzīs-
tarhs par parnatotu. P.roti, Senata apviei'iotā sapulce šai lietā 
ir devusi jau noraidošu atbildi uz iesniegto tās izšķiršanai jau-

. tājumii, vai bij. Krievijas aķciju bankas nodaļas likvidacijas 
• gadījumā min. 1927. g; 6. septembra noteikumu 4. p. atlauj pēc . 

likvidacijas nobeigšanas pārpalikušās sumas 10 gadu laikā iz-
'raaksāt akcionariem. Šajā sakarībā Senata apvieriotā sapulce,. 
dibinoties uz yiņas lēmumā pievestiem vispusīgiem■ apsvēru-
miem, ir vispirms norādījusi, ka 1927. g. 6. septembra notei-
kumi, ciktāl tanīs iet runa par bij.. Kriēvij-as akciju banķu'lik--
vidējaraām nodaļām Latvijā, tieši attiecas uz tādu bij. Krie-
vijaš banku nodaļām, kuru centrales nekad Latvijā nav atra-. 

'■ dušās, bet'gan Krievijā, 'un tur jau faktiski nacionalizacijas 
.celā likvidētas, kāds apstāklis likumdevējam jau .bija zinānis, 
izdodot Latvijā Tiesu palatas piev.estos likumus un instrukciju. 
Tādā kārtā, izdodot pašus 1927. g. 6. septembra noteikumus, 
ir 'jau pastāvējis un arī likumdevējam jau bijis zināms tas ap-
stāklis — bankas centrales faktiska likvidacija, kufam iestā-
joties, pēc Tiesu palatas viedokļa, akcionariem rastps tiesības 
pieprasīt pēc bankas Latvijas nodaļas likvidacijas pārpaliku-
šās naudas izmaksu tiem. Lldz ar to kļūst saprotams, ka šis 
apstāklis vēl nedod pietiekošu izskaidrojumu un attaisnojunui 

.1927. g. 6. septembra not. 4. pantā paredzētai naudās pārpali-
kurna depozicijai, ja Latvijā ir likvidēta tikai bankas nodaļa; 
'kā arī min. pantā paredzētai atšķirībai, zīmējoties uz ieņemtās ' 
naudas pārpalikuma likteni atkarībā no tā, vai Latvija tiek 
likvidēta visa banka vai tikai tās nodaļa. Apstājoties tieši pie 
1927. g. 6. septembra noteikumu, it sevišķi tā 4. p. ižtulkošanas, 
sakarā ar Tiesu palatas spriedumā pievestiem Latvijā izdo-
tiem likumicm, Senata apvienotā sapulce ir tālāk norādījusi 
sekošo: „Visi augstāk apskatītie likmni un noteikumi ir izdoti 
=ne tikai privato fizisko un juridisko personu interešu lābā, bet 
ari valsts lin tautas saimnieciskās dzīves labā un kā tādi tie 
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skar un arī sargā saimnieciskās dzīves да līdz ar to vispārības 
intereses. Par šo publiskā' rakstura momentu vislabako lie-
cību dod attiecīgos gadījumos likumā paredzēta . dažado'Ы--
jušo privato sabiedrību p i e s p i e d u l i k v i d a c i j a , pro-
ti, kad'šo sabiedrību biedri vai' akcionari, neskatoties tiz lab-
vēlīgiemīioteikumiem, nav gadiem ilgi parupejušies atjaimot 
savas — daudzos gadījumos — sabrukušās fabrikas vai citus 
savus uznēmumus Latvijā, nedz ari papulējušies likumā pare-
d'zētā jķārtībā paši tās likvidēt. Tādē| kļūst arī saprotams, ka, 
normējot augšminēto sabiedrību, to nodaļu un uzņemumu pie-
spiedu likvidaciju, likumdevējs nav gribējis izrādlt nekadu se-
višķu saudzību šo sabiedrību biedriem vai akcionariem, kas 
ar savu pasivitati ir pierādījuši, ka tiem nav bijusi nekāda in-
terese mūsu valsts saimnieciskās dzīves atjaunošana un no-
kārtošanā. Janu, paturot to prātā, iztulko 1927. g. 6. sep-
tembra noteikumus .un ņem vērā, 1) ka šie noteikumi, resp. to 
4. p. runā vienīgi par ieņemtās sumas pārpalikuma sadallšanu 
uz akcijām visas bankas likvidacijas gadījumā un 2) ka atšķi-
rība no visas bankas likvidacijas gadījuma bankas nodajas 
likvidacijas gadījumā min, pārpalikuma izmaksa akcionariem 
ne tūlīt, nedz arī pēc 10 gadiem nav šajos noteikumos pare-
dzēta, — tad jānāk pie slēdziena, ka 1927. g. 6. septembra no-
teikumi, resp. 4. p. n e m a z n e p i e 1 a i ž \ e s p̂ e j u. runa 
esqso banku akcionariem saņemt augšmineto parpalikumu 
tanīs gadījumos, kad Latvijā likvidēta vi.e^nīgi ka.d а 
по r u n ā e s o š o b a n k u n o d a ļ ā m . Jaievero vel, ka 
1921. g. likums par akciju biedrībām un paju sabiedrībam 
(21/83) tm ta 1924. g. papildinājums (24/124), kā arī ar to saistī-
.tā instrukcija akciju un paju sabiedrību likvidacijas komisijām 
(25/58) attiecas uz visāda veida akciju un paju sabiedrībam 
un |o sabiedrību likvidaciju, kurpretim 1927. gada noteikumi 
par likvidējamo bij. Krievijas akciju banku un to nodalu kredi-
toru prasību nokārtošanu (27/148) attiecas vienīgi uz b a n -
k ā m im to nolūks ir kārtoi k r e d i t o r u prasības. Tā 
tad likumdevējam ir bijusi interese bij. Krievijas akciju banku 
un to nodalu likvidaciju nostādīt I p a š ā s t ā v o k l ī , kas 
arī ir izpaudies instrukcijas. 17. p. 1929. g. redakcijā (29/186), 
kū r a š ķ i r o likvidacijas atlikuma sadalīšanu uz akciļam 
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vai pajām по to sumu sadalīšanas, kas atlikušas pēc akciju 
banku un to nodaļu likvidacijas nobeigšanas, nosakot, ka pē-
dējā gadījumā piemērojami 1927. g. 6. septembra noteikumi 
(27/148), kuru 4. p. paredz pārpalikuma sadalījumu uz akcijām 
vienīgi tad, ja likvidē visu banku. Acīm redzot, ir starpība, 
vai L a t v i j ā likvidē visu banku, vai nodaļu, 30 vienīgi pir-
majā gadījumā var gūt pilnīgu pārskatu par visu bankas akti-
vu un pasiv.u. Tamlīdz arī likvidacijas komisiju darbs nobei-
dzas ar sadalījumu uz akcijām vienīgi tad, ja likvidē visu ban-
ku, bet ja likvidē nodalu, likvidacijas komdsijas darbs nobei-
dzas ar pārpalikuma iemaksu finansu ministrijas depozitos, 
b^ez s a d a l ī j u m a uz a k c i j ā m . Jāievēro, ka, likvi-
dejot Latvijā esošās banku n 0 d a ļ a s, nav nemamas vērā 
prasības, kas cēlušās по specialiem tekošiem rēķiniem pret 
dažādiem nodrošinājumiem (on call), un banku klientiem pa-
liek tiesība šīs savas prasības realizēt ārpus likvidacijas 
(3. р.). Tā tad nodalas likvidacija it kā vēl nav galīga, t. i. vēl 
nav ̂ galīgā pārpalikuma, kas būtu brīvs по kreditoru prasībām. 
Tādēļ bankas akcionari arī nevar pretendēt uz depozitos 
iemaksātās sumas sadalīšanu uz akcijām. Izejot по minētiem 
apsvērumiem, Senata apvienotā sapulce tad arī nākusi pie 
sledziena, ka 1927. g. 6. septembra noteikumi, resp. to 4. p. 
neatlauj bankas nodalas likvidacijas gadījumā min. pantā pa-
redzēto naudas pārpaliknmu izmaksāt 10 gadu laikā akciona-
riem un ka šādas tiesības Latvdjas likuradevējs varētu pie-
šķirt akcionari-em vienīgi ar likumu par to. Ievērojot sacīto, 
Tiesu palata, nākot pie pretēja slēdziena (kā tas jau augstāk 
bija norādīts), ir nepareizi iztulkojusi 1927. g. 6. septembra 
noteikumu) Lkr. 27/148) 4. p. 

(Sen. С. К. D. kopsēdes 1939. g. 14 jūnija spr. Nr. 5 s-bas «Bauer 
<et Marchab pr. 1. pr. Finansu min.) 
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3244. 
3251. 
3284. 
3291. 
3511. 
5538. 
3408. 
3420. 
3421. 
3435. 
3436. 
5457. 
3440. 
3441. 
3444. 
3455. 
5460. 
5466. 
5474. 
5496. 
5559. 
5545. 
5565. 
5570. 
3618, 
3618. 
5619. 
3620. 

— 20, 21, 22 
— 417, 470. 
— 507: 
— 266, 511. 
— 511. 
— 42, 
— 273.' 
— 272. . 
— 273.' 
— 272. 
— 597, 
— 397. 
— 49. 
— 296. 
— 296. ■ 
— 1S2, 471, 
— 83. 
— 83. 
— 395. 
— 82, 83. 8-1 
— 171. 
■— 353, 475. 
— 553. 
— 553. 
— 553. 
— 171. 
— 84. 
— 84. 
.- 84. 
— 85. 
— 13, 14. 
— 14. 
— 29, 50, К 
— 50, 502.. 
— 549. 
— 528. 
— 582'. 
U- 582. • 
— 266. 
— 358. 
— 109, 110. 
— 558. 
— 358.' 
— 30, 270. 
— 29, 30. 
— 266. 
— 358: 
— 
— 254. 
— 558. 
— 548. 
— 549. 

22.' 
— 182. 
-5640. — 35; 
— 552. 
— 551, 352. 
— 352. 

546. 

110. 

3625. 
5629. 
5656. 
3657. 
5696. 
5705. 
3715. 
3734. 
3757. 
5738. 
5741. 
3760. 
3832. 
3838. 
5880: 
5885. 
3968. 
3971. 
4019. 
4053. 

■ 4058. 
4063. 
4072. 
4082, 
4115. 
4121. 
4122. 
'4172. 
.4184. 
41891 
4226. 
4226. 
4237. 
4259. 
4244. 
4245. 
4254. 
4360. 
182 

4391. 
4458. 
4461. 
4549. 
4552.-
4552. 

- 172, 
— 175, 
- 551, 
- 351. 
- 172, 
— 172, 
— 172, 
— 179, 
— 474. 
— 474. 
— 413. 
—. 475. 
— 347. 
— 416. 
— 84, : 
— .85. 
— 38. 
— 411. 
— 314. 
— 174. 
— 174. 
— 132. 
— 272. 

175, 
174. 
552. 

173, 
192. 
173, 
181. 

35. 

— 99, 487. . 
— 272. 
— 272. 
— 272. 
р. 2. piez. 
— 270. 355, 
— 85, 86. 
un turpni. -
— 27, 1 
— 86. 
— 86. 
— 511. 
— 176. 
— 355. 
— 177, 
, 183. 
— 356, 
— 356, 
— 357. 
— 141. 
-4555. ■ 
— 359. 

Latgales 

Ipl-i 

178, 

357. 
'357, 

528, 473/ 

192. . 

192. 

, . ' ■ 

• 

- 27. 
554, 555. 

- 86, 514. . 

■ . ' • . 

' И 

• 

■ ' . ' 

. •.'. 

• 
. 

■ 

*, 
; 

■ 

• 
76, 355, 397. 

179, 180, • 

488. . 

- 358. 

. . . 
Civillikumi (Kf. lik. кор. X 

i. а.), 
106. 
il9. 
125. 

• 173. 
. 399. 

521. 
569. 
570. 
652. 

— 9. 
— 258. 
— 25S. 
— 419. 
— 246. 
— 275. 
- 57, ! 
- 57, ! 

■276, 

' 
531. • 

92, 275. 
275. 

— 87, 88. 
• • 

-

181/ 

sej. 
• • 

• 
. 
' 
. 
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686. — 419. 
.930. — 276. . ' 
974. — 278, 279, 280. 

■' • 1048. — 489. 
1068. — 246. 

• , 1127'. — 280. 
• 1424. — 420. 

• ' 1512. — 88. 
1529. — 88, 89, 281, 282. 
1536. — 57. 
1543. — 275. -
1684. — 89, 90. 
1705. — 90. 91, 92, 93. 

. . 2031. — 165. 
2154. — 94. • ; 
2161. — 94. 
2162. — 94. 

• . 2163. — 94. 
. 2164. — 94, 95. 
' 2168. — 521. • 
2172. — 94. ■ • .• 

Šveices 
Civillik. 

122. — 6. 
332. — 270. 

* * 
Civi lproc. nol. (1914. ģ. izd.). 

. 1905. — 16, 17. 
Civi lprocesa l ikums. 

1. — 41, 203, 292, 588. 
1. p. piez. — 26. 
3. — 41, 297, 388. 
6. — 46, 292, 358, 494. 

• 10. — 29. 
15. — 143. 
16. _ 106. 

• -34. — 106, 107. 
36. — 26, 27, 28, 192, 193. 
36. p. 2. piez. — 192, 193. 
60. — 425. 
932. — 495. • 
933 _ 495. 
98. — 107. 
lp l . — 370. 
•102. — 359. 
106*. — 28, 426. 
182. — 427. 
185. — 77. 
192. — 293. 
194. — 294. ' . 

.• 195. — 429, 430. 
197. — 360, 364, 366, 431, 452, 

• .. ■ 498. . . 
226. —202. 
229. — 201. ■ 
236. — 30. 

238. — 109, 201, 
239. — 28, 29, 30, 31, 

140, 202, 486. 
252. — 506. 
253. — 294, 360, 498. 
254. — 193. 
255. — 427, 428, 498. 
258. — 293, 360, 361, 

428, 498. 
264. — 45. 
265. — 108, 495. 
2654 — 362, 565, 565, 

451. 
2652. — 561, 562, 565, 

428, 450, 451, 452. 
2653. — 425. 
265*. — 561, 455. 
280. —564, 429, 450, 4: 
281. — 195, 295. 
282. — 195, 295. 
284. — 195, 367. 
285. —295, 299, 567. 

109, 

567, 

566, 

564, 

. 
110, 

•* 

* 
427, 

429, 

365, 

. 

52, 433, 

286. — 195, 195, 295, 296. 
287. — 565. 
288. — 294, 562, 564, 

452. 
505. — 195, 194, 195, 
309. — 558, 339. 
315. — 558, 339. 
336. — 35, 54. 
558. — 558. 
359. — 195, 300. 
577. — 51, 52, 55. 
402. — 117. 
454. — 500. 
455. — 110. 
436. — 296. 
439. — 297. 
443. — 392, 435. 
444. — 279. 
454. — 287, 298, 502. 
435. — 47, 516, 520. 
457. — 159. 
458. — 124, 269. 
460. — 506. 
495. — 110, 111. 

365, 

295, 

499. — 196, 502, 423, 469. 
530. — 501. 
532. — 33, 501. 
558. — 79. 
560. — 511. 
570. — 470. -.• '. 
5S6. — 508. 
588. — 470. 
605. — 196, 197. 
630. — 110. 
661. — 434, 435. 
666. — 74, 456. 

• 
■ 

« 
431, 

296. 

■ , 

* . 

*. 

■"*' V 

• 

• 

■ • 

'-



675. — 34, 35, 285. 
680. — 503. 
681. un sek. — 506. 
682. — 300. 
685. — 300. 
686. — 299. 
709. — 483. 
728. — 34, 35. 
729. _ 35. 
756. _ 35. 
809. — 111, 511. 
861. — 441. 
866. — 111, 112. 
867. — 436, 457. 
876. — 197, 198. 
885. — 55, 122. 
894. — 37. 
895. — 37. 
899.—904. — 45. 
906. — 300. 
908. — 50, 199. 
910. — 55, 56, 37, 198, 
914. _ 500. 
915. — 197, 567. 
927. — 502. 
928. — 36. 
929. — 112, 113. 
930. — 112. 
951. — 569, 570. 
945. — 566. 
945. piez. — 361. 
951. — 366. 
956. — 36, 37. 
993. — 319. 
994. _ 370. 
1003. — 188, 189. 
1005. — 189. 
ЮН. — 300. 
Ю19. — 301, 502, 345. 
1020. — 301, 502. 
1021. — 501, 302, 345, 
1049. — 505. 
1055. piel. (IV piel.) — 
1059. — 200, 201, 202, 
1065. — 571. 
1215a. (1931. g] red.) -
1222. — 373. 
1234. — 373. 
1282. — 439. 
1288. — 378. 
12891. — 204, 205. 206. 

454. 
1293. — 383. 
1294. — 375. 
1299. — 378. 
1307. — 376. 
1315. — 57. 

199, 

485, 

505. 
205, 

■ 383. 

439, 

— 530 

20. 

• 

. 
■ 

503. 

204. 

440. 

\ 

1316. — 37, 38, 576, 377, 378» 
379. 

1317. — 38. 
1320. — 38L 
1324. — 378. 
1340. — 442, 443. 
1346. — 355. 
1353._1366. — 206. 
1353. — 206. 
1357. — 304, 384, 443, 444. 
13571. — 304. 
1558. — 304, 385, 384. 
1358. p. 5. piez. — 3S2, 583. 
1596. p. piel. (V piel.) 97. p. — 

584. 
1596. p . piez. piel. (VI pielik.) — 

115, 116, 117. 
1. — 42. 
5. — 42. 
4. — 506. 
5. — 42. 

1599. — 584. 
1425. — 58, 39, 40. 
1426. — 39. 
1449. — 113. 
1468. — 256, 258. 
1468. piez. — 257. 
1.477. u n tu rpm. — 505. 
1480. — 505. 
1455. — 505. 
1487. — 505. 
1488. un turpra . — 40, 41, 385, 

388, 508. 
1492. — 386, 387. 
1508. — 388. 
1515. — 386. 
1518. — 40, 385, 388. 
1519. — 40, 385, 386, 388. 
1520. — 41. 
1521. — 40, 41, 42. 
1583. — 251. 
1678. — 95. 
1759.—1748. — 535. 
1890. (1931. g. red.) — 383, 384. 

1937. g. 16. doc. pārgrozī jumi 
Civi lprocesa lik. (Lkr. 202). 

Pārejas la ika noteikumi. 
27. — 4. 

. 
Likiims pa r 

Civi ls tāvokļa reģistraciju (Lkr. 
21/47). 
31. — 7. 
34. — 8. 
35. — 8. 
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1922. g. 24. mar ta lik. par 
d a r b a laiku (Lkr. 74). 

2. — 290. 
S. _ 290, 492. 
17. — 23, 102, 103. 
18. — 176, 514. 
19. __ 104. 
Likums pa r 

da rb iem un piegadera valsts va-
jadzībām (Lkr. 27/44). . 
7. p . 1. pkt . — 314. 
8. — 314. 

Noteikumi par 
Tirmu (Lkr. 33/236). 

4. — 207. 
7. — 207. 
10. —208. 
15. — 208. 

Vāc. 
Handelsgese tzbnch (H. G. В.). 

345. — 511. 

Likums par nekustamās mantas 
i egūšanu (Lkr. 34/51). 

1. p . 13. pkt . — 377. 
Noteikumi pa r zemes 

ier īc ību (Lkr. 24/157, 27/147, 
28/143 un 162). 
1. — 60. 
4. — 61. 
5. — 221, 459. 
6. — 60. 
10. un sek. — 61. 
33. un sek. — 61. 
34. — 459. 
Likums pa r zemes 

ier īc ību (Lkr. 37/106). 
1. — 61. 
4. — 61. 
15.—22. — 61. 
15. — 61. 
19.—22. — 61. 
50.—58. — 61. 
1924. 16. ,ffm. lik. par telpu 

3ri (Lkr. 91)'. 
— 293. 
31. — 101, 284, 285, 286. 
32. 1. pk. — 101, 288. 

3. pk. — 96, 97, 98, 99. 
4. pk. — 101. 
7. pk. — 112. 
8. pk. — 99, 100, 101. 

32. p. piez. — 99, 101. 
34. — 340. 
38. — 289. 

1926. g. 15. febr. lik. par 
k inematograf iem (Lkr. 24). 

3. — 128. 
Noteikumi p a r negodlgas 

konkurences apkaj-ošanii. 
1. — 391. 
2. — 391. 
3. — 591. 

Pagaidu noteikumi par cv.-lut. 
konsis tor i jām (V. V. 20/248). 

3. — 328. 

Noteikumi par 
koopera t ivām sabiedrībām un vi-

ņu savienībām (Lkr. 19/126). 
— 151, 152, 153, 154. 
16. — 153. 
17. — 153. 
18. — 153. 
19. — 152, 153, 154. 
27. — 153. 
Likums par 

kopdarb ības sabiedrībām un to 
savienībām (Lkr. 37/116). 
139. _ 400,401. 
Lik. par nekust. īpašumu 

koroborēšanu sakara ar agrar. 
ref. lik. (Lkr. 23/41). 
9. — 65. 
18. — 63. 
Instrukcija pie šī l ikuma. 
9. — 63. 
18. — 63. 

Kredi t l ikums (1938. g. izdev.). 
60. — 382, 384. 
166. — 440, 454, 455. 
664. — 320. 
666. — 319. 
671. — 319. 
762. — 520. 

Kr iminalproc . lik. 
1030.—1035. — 39. 
Likums pa r 

kuģu hipotekām un jiiras prasl-
b ā m (Lkr. 28/126, 52/128). 
55. _ 579, 380. 

Pārgrozījuini im papildinājumi 
Lanksaimniecības nolikumā (Lkr. 

37/211). 
34. — 385. 
Lik par 

laul ibu (Lkr. 21/39). 
36. — 6, 186, 187, 188. 
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49. — 283, 490. 

■ 50. — 490. 
60..— 18S, 189, 190, 191. 

Lik. par ārlaulībā dzimušo bērnu 
leģitimēšanu (Lkr. 24/42). . 

— 256, 257, 259. 
'2. p. im sek. — 257. 

Noteik. par 
nandn (Lkr. 22/146). 

1.0. p . 1. piez. — 142, 143, 144, 
145, 146. 

Nodevu nolik. (Kr. lik. кор. V 
šēj.). 
202.' — 216. 
203. — 82. ■. ' 
2 1 3 . - - 54, 55. 
255: — 318. 
Lik. par atsavin. 

nodevu (I.kr. 34/288). 
1. — 317. 
2. p. 1. pkt. — 316. 
2. p. 2. k p t — 317. 318. 
3. — 135, 136, 451. 
4. _ 137, 138. 217. 218. 318. . 
5. — 137, 138. 217. 316. 317. 318. 
6. — 136. 137, 138. 139. 
9. — 395. 
10. — 51. 395. 

' -13. — 137. • 
19. — 217, 

Nodokļu nolik. 
203. p. piez. — 47. 
213. — 47. 

Notar. nolik. (1914. г. izd.). 
66. — 56, 57. 

■ 158. — 57. 
316. — 483. 
317. — 482. 483. 
340. — 484. 

Notaru iikutfs (Lkr. 37/205). 
59. — 137. 

Likums par 
obrpka, dzimisiiomas un cinšu 

normāni (Lkr. 33/81). 
1. -— 389. 
2. '— 326, 389. 

Pagasttiesu lik. 
75. — 13. 
82. '— 13. 
105. — 13. 

Pasta krājkases noteikumi. 
22. — 403. 

Likums par 
pasta krājkasi (V. V. 38/293). 

20. — 403. 

1899. g. 25. jīīn. visangstākā 
pavēle (Lkr. 1899. g. Nr. 1976). 

— 15, 1<э, 17. 

Noteik. par . , 
pilsētn ienākumiem un izdevu-

mieni (Lkr. 21/2). 
1.36. — 219. 
1926. g. 10. aprīļa Briseles kon-
vencija par privileģētiem im hi? 
poteku 

prasījumiem. 
2. — 380. 

Rūpniecības darba liknms. 
51. — 513. 
52. — 514. 

Rūpniec. iiol. (Kr. lik. кор. XI ' 
sēj. 2. d.). 
98. — 215. • 

Rfipniecības noliknms (1939. g. 
izd.). 
138. — 591. 393. 
124.—131. — 392. 

Sabiedrisko lietu miiustrjjas • ie-, 
kārla (Lkr. 57/87). 

Тл'к. par 
satiksmes 

25/114) -
Tizturešanu 

161. 
(Lkr. 

147. 
Noteik. par 

slimo kasēm (Lkr. 30/114) 

Sodu lik. 
422. — 28. 29. 
447. — 338. 
558. — 119. 

Lik. par īpašumn iiesTl)ām uz 
b'iešķirtām 

šnoļ-u zemēm (Lkr. 24 97) 159, 
160, 220, 221. 
2. — 160. 
6. — 160. 
7. — 160. . 
8. — 461. 
9: — 461. 
12. — 459. 
14. — 459. 
18. — 220, 459. 



533 — 

< ■ 

Tiesu iekārta. ■ 
■ 5. (5.) — 79. 

174. (250.) — 24, 105, 299. 
196. (270.) — 205. (279.) — 
204.. (278.) — 210. (284.) — 
204. (278.) — 24, 25. 
215. (289.) — 24. 
359. _ 47(). 

39, 
24 

V piel. .8.- р. — 439. 

Tirdzn. proe. ло1. 
XI sēj. 2. d.). 

(Kr. lik. кор. 

386. 
390. -
410. — 
4102-3. 
526. — 

47. 
118, 119, 
121, 122, 
- 121. 
118. 

.120, 
123, 

121. 
124. 

Noteik. раг 
tirdzn. reģistru (Lkr. 34/145). 
' 1 9 . — 128. ."••.. 
•37 . — 128. . ■ 

Vekseļu lik. (1925. g. izd.). 
.3.—5..— 517. 
3. (3.) — 123, 517, 518. 
4. — 518. ■' 
5. •— 518. 
9.—11. — 517,. 518. 
13. 
14. 
33. 
46. 
56. 
58. 
74. 
84. 
85. 
86. 

517, 518. 
517, 518. 

( 3 3 . ) -
(47.) -
— 447. 
«- 22. 
-̂ - 447. 
^ 518. 
— 518. 
— '518. 

140. 
201. 

Kurzemes 
zemnieku lik. 
"••122. — 4. 185. 

123. — 184, 185. 

Vidzemes 
zemnieku lik'. 

114. — 479. 
938. — 170. 
994. — 169. 
1013. — 17. 

Zemes grāmatu liknrns. 
107. — 322, 323. ' . • . 
108. — 322, 323. 
109. — 322, 323,% 325. 
Rīk. par • 

zīmognod. 
1. р.. 5. pk. — 48, 133, 311..515. 
5. — 51, 52, 134, 396/398, 448.' 
13. — 53, 132. 
13. p. 5 .pk . — 48, 49, 50, 398. 
18. p . l . 'pk. — 50, 51, 514. 
20. un sek. — 52, 398.' . . ' '■ 
22. — 313, 516. 
25. — 51. 52, 53, 398. 399. • . 
29. — 130, 131, 312, 313. • ■ 
36. — 449. 
37. _ 449. 
38. p . 1. pk. — 53. . 
39. — 53. 398. 
39. p, l . p k . — 51, 52. 
43. p. l . p k . — 132. 
44. p. 2. pk. — 132. 133, 314, 315, 

396, 517, 518. 
44. p. 7.. p'k. — 313, 314. 
46. p. 26. pk. — 50. 

26. pk. 2. piez. — 50. 
46. p. 92. pk. — 410, 411.. • . 
55. — 49, 50. . . 
бз: — 518. 
71. — 133/154:. ■ 
991. — 449. 
106. un turp. — 5!. 
Krievu 

zīmognod. lik. 
38. — 131. 



XV sejuma 

priekšmetu alfabetiskais rādītājs 
А. 

Abstrakts parāda dokuments 359. 
actio finium regundorum 60, a. 

quasi negatoria 72, a. redhibito-
ria 13, a. die scientiae 37. 

adjudikacijas lēmums 38, 92, 374. 
577, 440. 

administracija 58, fonda a. 148. a. 
kārtībā 58. 

adopcija 249. 
adresats 355. 
adrese 57, liecinieka a. 195. 
aģents 49, 507. 
agrākā īpašnieka noslēgtais nomas 

līgunis 276, 531, a. konstatēju-
mi 3b. 

aicinājums uz tiesas sēdi 35S, 494. 
aicinā.šana mantinieku 18, parta 

personīga a. 28, 426, pretpuses 
a. 202, a. uz sēdi 24, 45. 

aizbildne dabiskā 71, 167. 
aizbildnības nobeigšanās 41.0. 
aizbildnis 556. 
aizdevums 58, 314, a. līgums 165. 
aizgādājamās mantas pārvaldība 

aizgadnības lieta 245. 
aizgādnis 44, 340, a. atbildība 12. 

atJīdzība a. 245, 409, a.-līdz-
mantiiiieks 265, mantojuraa ma-
sas a. 12, 349, a. pienākuras 12. 

aizlieguma atzīme 171, 482. 
aizņomums 152. 
aizpārdošana svešās mantas 347. 
aizskārums, iicsību 198. 
aizturēšana pirkuma sumas 85. 
akcepts 49, pasfitījuma a. 515. 
akceptēšanas rēķina 510. 
akcija 94, a. bankas nodaļa 209, 

iemaksa par a. 94, a. sabiedrī-
ba 94. 

akcionars 94, 209. 
akorda darbs 23, a. strādnieks 513. 
akts а!5алг1пайапаз 157, cesijas a. 

254, a. noraksta saņemšana 109, 
a. suma 52, 53, 217, 315, 398, 
šņoļ-u zemes komisijas a. 459. 

aktivleģitimacija 145. 
alga, atvilkumi по а. 54, darba a. 

27, 192, paušala a. 102, a. pra-
sība 192, 194, 195, 295. 

algots darbinieks 147. 
alimentacijas līgums 282, 395, 448, 

a. pienākums 74, 83, 249, 251, 
395, 467, vectēva a. picnākums 
124. 

aJimenti 83, 189, 371, a. apmērs 
467, a. apmčra grozīšana 504, 
spriedums a. lietā 491, a. prasī-
ba par pagājužo laiku 168, a. 
vērtība 51, 55, 575. 

animus separandi 477. 
anulēšana, pirkuma līguma 420. 
apakšīpašnicka dzīves vieta 526. 
apakšīrnieks 74. 
apcietjnāšana parādnieka 121. 
apdro.šjnājums divkārtējais 177, 

a. ņēmējs 126, papildu a. 308, 
pārspUēts a. 179, a. picteikums 
177, 507, vairākkārtīgs a. 179. 

apdrošināšanas līgums 177, 307. 
apdrošinātājs 177, a. insolvence 

126, pirmais a. 125. 
apelacija ārkārteja .1.95, a. apakaļ-

izsniegšana 360, 428, a. atstā-
šana bez caurskatišanas 428, a. 
iemesii 111, a. termiņa atjau-
nošana 361. 498. 

apgādāšana, ārlaulības bērna a. 
laiks 72. 

apgādība, bērna 71. 
apgrūtinājuma vērtība 374. 
apliecība, pagaidu 95. 
apmērs, alimontu 467, alimcntu a. 

grozīšana 504, atbildības a. par 
zandejumiem 472, dzimtnomas 
a. 5S9, ieguldījuma a. 111, pra-
sības a. 155, uztura a. 10. 

apmierinājums, priekšrocīgais 583. 
apraksts, darbu 597. 
aprakstīšana, mantas 373. 
aprēķins, tirdzniecisks 450. 
aprobežošana, īpašuma tiesību 57. 
apsardzības uziiēmums 155. 



apsolījums par labti trešai perso-
nai 83. 

apstākļa atzīšana 35, jauns a. 193, 
366, jaunatklatais a. 199, nelai-
mīgi saimnieciski a. 120, 124, a. 
prasības celšanas iaikā 200, 372. 

apstrīdēšana, darījuma 115, 116. 
apturēšaim, lēuumis par lietas a. 

107, lictas a. 434, sprieduina iz-
pildīšanas a. 370. 

apvērsuma prasība, termiņš tās 
celšanai 109. 

arbitra iecclšana 507. 
arbitraža" 508, a. lēmums 507. a. 

līgunis 41, tlrgoniskā a. 40. 
ārējās ķllas pa/īmcs 261. 
ārkārteja apelacija 195. 
ārlaulības bērns 71, 256, a. b. ap-

gādāšanas laiks 72, a. b. matc 
7i, prasība par a. b. uzturu 71, 
a. b. tēvs 71, a. b. uzturs 333. 

arstniecības iestāde 285. 
artelis, muitas 267. 
ārzcmjii valuta 144. 
asinsraduicciba 249. 
atbildēlaja paskaidrojumi 297^ 
atbildd^as apmers par zaudeju-

juiem 472, aizgadņa a. 12, pa-
gasttiesas a. 12, soJidara a. 292, 
328, 424, subsidiara a. 8S, ties-
neša kriminala a. 39. 

atcelšana, davmājuma llguma 278. 
izsoies a. 504, liguma a. 88, no-
drošinājuma a. 5u5, īiomas lī-
guma a. 92. 

atcclta sprieduma atpakaļizpildī-
šana li2. 

atjaunošana, apelacijas termiņa 
361, 498, kasacijas termtņa a. 
35, 36, 361, 363, kasacijas tiesi-
bu a. 425, 428, parsūdzibas ter-
miņa a. 435, robežu a. 61, valdi-
juma а. 4Г2. 

a tkanga persona 196. 
atklāšanās, mantojuma 3. 
atlaišana bez uzteikšanas 175. 
atļauja, tieslietu miiiislrjjas 377, 

414. 
atlīdzlba aizgādniin 245, 409, a. 

par neizlietotu atvaļinājuiuu. 
175, a. prašiba 554, vicnrcizeja 
a. 410, virastundu a. 102, 348, 
503, zaudējumu a. 29, 266, 269, 
271. 

atlikums, likvidacijas 523. 
atmaksa, netaisna iedzīvojuma29. 
atpakaļizpildišana, sprieduma 112. 
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atpakalizsnicgšana, apelacijas 360, 

428, kasacijas sūdzības a. 499. 
atpakaļnodošana, tirdzniccības z'ī-

mes 47. 
atprasījuma prāsība 192, 496, a. 

tiesības 173L 
atraitne, bezbēnm 1.69, a. nav vī-

ra mantiniecc 262. 
atsauksmc 34, 373, a. tiesu izpil-

dītājam 264. 
atsavināšanas akts 137, mantoju-

ma a. 263, a. nodcva 135, 136, 
217, a. nodeva no kustamās 
mantas 317. 

atsavinātājs 275. 
atsavinātais imobilis 63. 
atsevišķa manta 477. 
atspēkojuma prasība 140. 
atškirta clzīve, laulāta 80, 167, 408, 

465. 
atteikšanas, mantinieka 264. 
attiecība, kauzala 203, 487, a. kva-

Hi'ikacija 502, līgumiska a. 339, 
materialtiesiska a. 401, tiesiska 
a. 245, 472. 

attiesājums 84. 
atvaļinājums, atlulzība par neiz-

lietotu a. 175. 
atvēršana, uzriēmuma 129. 
atvilkumi no algas 34. 
atzīme, aizlieguma 171, 482, a. 

aizlieguma raksturs 483, a. ap-
sardzības raksturs 483, nodro-
šinājuma a. 543, 48t, a. nozīmc 
481, piedziņas a. 297, 322, 480. 

atziriums, ckspertu 508. 
atzl.šana 277, apstākļa a. 35, a. par 

mimšo 470. prasības a. 470. 
atzīšanas prasība 41. 
alzīšanās 299. 
audzinašana, mātes 249, leva a. 

168. 
aud/.u dfSs 77. 
augstāķais ņov-ērtējums 316. 
AusgleiclispflJcht 177._ 
autonoms valsts uzņemums 135, 

323. 
autovadītaja vaina 161. 
avals 447. 

Banka 450, akciju 1). nodala 209, 
b. nodaļes likvidacija 521, I). 
sēdeklis 213. 

bankrots, ļaimprātīgs 118. 
bāriņtiesa 44, norcķins b. 556. 
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berna apģadība īi, a r l auhbas b. 
■' 71, 256, ā. b . apgādāšanās laiks 

72,' ā. b. mate 71, ā. b . tēvs 71, 
■ ā . 'b . iiztur.s 33Jj b. a tz īšana pa r 

sa'vu 71, b. intereses 11, 334. b. 
• leģit imēsana 257, b . rcianta 444. 
■ nepilngadīg9 b. .uztura prasī ju-

mi 443, pa je rn i ta tč b . 259, h. 
pienāktmi.s uzturēt Vecākus 249/ 
pras ība pa r ār laul ības b.- uztu> 
Л1 71, satiksanag t i e s lbas - ar n 

. 354, sat ikšanās yiota ar b. 334, 
teva pienakiims uzturē t b. 11, 
iizlurs b. 11, 168, 354, b. uzturē.-

, šana .250. 
bezatl īdzības pārejas nodeva 2! 6. 
bezbēnvu a t ra i tne 16'). 

. bez caļir lūkošanas 436, apelacijas 
atsfāšana b. c. 42-8. 

■ beznaiidīgs vokselis 559. 
beztermiņa l īgums 52. 
hez -'virzi'Ģīia 436. 
biedrs. . izšlēgŠaftiq no b . skai ta 

267,' krā.j-aizdevii sabiedrības b. 
151. b. tiesība's 400, b. uzņem-

. štnin 152. 
■' bigamists ' 6. 188. 

blakus lemnms 206. bl. prasījuini 
351. bl. sīldzība 45, 198, bL sā-

• dzības noraksts 46. 
blanķo cedeta obl tffacrra 198. 

isana. tclpu la imprat īga b. 96, 
•98,_. ' . - ■ .. 

bojātas ūaaatas vorl ība 473. 
bona' fides 479. 
b r īvmarka 394. 
būvno tc ikmm 96. 

' . ■ ' ' : • c 

Casns, čišks par p. 86. 
caur iaks tā iua grārmitvedība 503. 
ccļa p la tums 222, с seryililits 19. 
ceļojošs komijs 125. 
cena, darba 397, с difercn'ce 509, 

noteikta c. 340, p i rkuma с 76. 
eesīja- 252, 50" 

ziņosana ;33. 
С. akts 254, с. 
с.' raksts 252. 

pa-

ccsumars 2:>2. 
cesstis dcbitoi- 252. , 
chirografars k ra l i to r s 582. : 

cilts nranta 246; 
civilstāvokļa , aķ tu reģistra 

raksts ,6. 
civiltiesisks galvojums 447. 

īe-

ccmdictio eausa 
sečuta 192. 

confusio 22. 

data, causa лоп 

D. 

Daba. veksela 201. 
dabiska aizbildne 71, 167. 
da]a, l īgnma esenciala d. 273, pre-, 

eu nozīme's d. 393, zemes d. 344. 
dāldern Terlīlia. 479. ' 
dal ības kapi ta ls .515. . 
dalībnieks, īidfas 460. slimo ķa£es 

d. 147. 
dal īšana. kop īpašuma 165. 185, 

407. d. līgnms. 478, manto juma 
d. 4, 165. 185. 

darbs, akorda 23, d. alga 27, 192, 
d. abyas prašība 192, 194. 195, 
295. d, apraks ts 397. d. cena'397;,' 
d. deve]s 270, 355, d. devēja rī-
oībā 495. d. grāmat iņa 513, d. 
ilgums 492. d. izpildījuma lī-
gurns 314. kņmdizacijas d. 10i,'. 
d. ligQms 2S. 50, 77, 175, pers.o-
nīs's d."27, pcrsbnjska d. Tīgivms 
353. d. r aks tu ra kyaiifikacfja 
104. d. rēziiltats 27, 175, d. sa-' 
biedrīfea 269. d. spēk's 314. ■ d. 
imiēmunia l īgums 355, 397, d. 
vioia 147. 290. ' 

darbiba, pīedziņ'as 440. d. rajons 
157. 

darbinicks, algots 147, d.' pieteik-
šana 147. satiksmes l ī d z e k j u d . , 
104. : • . ' 

, dar ī ļuma apst'rldošana 115, 116, 
fjktivs d. 42, 117. d. forma 166; 
(I. dokiimonts 50, r icnpusīgs 
t inlznifcisks d. 510. 

daadzums . ^irsstlindi] 495. 
dāvinā.juma līs'ums 282, 474. āi 

l ī guma /a l ee l š ana 278, d. ■ pie-
ņemsana 417. 

debitor rcssus 252. . • 
dēls, ' audžu 'd. 77. 
delikls 29. 110. 
debožieija, nouias maksas . 3.40. ' 
dt'.stinacija 5Щ, 
(Ireiia. ižstālanāš 155. 
difer'ence, cenas 509. 
d'isciplinarlieta 24. 
divkai tcjais apclrolļnājttias 17Г.. 
dokuments, absirak'is pa rāda ' fk -

559; dari juņia ā. 50, d. neie-
sniog'šanas ■ sekas 33, d. nodi va 
151!, picdzī.šauas d. 201.- pi'asī-. 
jnma d.'201. <l. suiņa 449, d.4iz--

•. rādišajia izpildišanai 311,-515. 
domicils, sievas 167. 
dominii.s iitis 35. ■ . " 



draudzes manta 528. 
drošībaiR naudaJ95 , 296, 300, 437. 
dubultapdroširmjums 178. 
dubulta izsole 575. 
dzēšaīia. zfinognodevas 134. . 
dzirašanas ieraksta labošana 257. 
dzimtnoma 526, dz. apmers 589, 

dz. līgums 589. 
dzirnavnieks 75.. 
dzīvē, lattlatq šķirta dz. 8, 80, 167, 

248, 465, šķirtti dz. 70, šljirtas 
(lz. icmcsli 11, Vaina atšķjrla dz. 
408, dz. vieta apakšīpašnieka 
526. kreclitora dz. yieta 205, 559. 

• dzīvokļa izvēle 248, dz. nama par-
vaidnickanv 99, dz. picderums 
487, dz. sastāvdaļa 487, dz. ser-
vifoita tiesībaš 474; setnieka dz. 
101. 

. ' . E. 
* * • 
Eka 63, 66, 0. pārdošana nojauk-

šanai 544. 
ckspertu slēdziens 260, 508. 
ckspertize 197. 
ekspertvaluta 142. 
elektrības iestāde. pilsetas 450. 
esenciala ļīgnma daļa 275. 

F. 

Faktiskā puse, lietas 56. 
favor niatrimonii 6. 
fidcikomisars 171.' 
fideikoinisariska mantošaria 546, 

f. snbstitiicija 546. 
fides bona 4-79. 
fikiivs darījuins 42. 117. f. līgums 

42.. 
finiuTii regundorum actio 60. 
firmas grozīsana 208, f. nosau-
. kiims 207. f. reģistrēšana 128. 

fisks 453. 
fonda administracija' 148. valsts 

zemes f. 63, 65, f. zome 64, 66. 
• forma. darījuma 166, f. prasība 

3. testamenta f. 5. 5, 17. 
formala leģitimacija 402. 

t * 
% 

G. 
"Galīgs ljgums 83, g, pirkuma ll-

•" .. gumS 347. : 
galverfa lieta 478, g. saistība 266. 
galvinieks 22. 

gara sliinība-169. . 
ģeneralkvīts 548. 
ģimencs legats 149, 285, Ļ nodibi-

jiājiims 148. 
glabātājs 476. . 
grāmatas. tirdznicciskas 505,, ze~ '■ 

iiics g. 19, 171. .. '; 
grāinatiņa, darba 515. ^ • 
grāfflatvedība, caurrakstania 505. 
grāmatvedis 290', g. pienālunni 

197. . .'• 
graudniecibas līgums 69. 
grāvis 222. 
ģro/.ījuins, prasības 296. 
grozīšana, alimentu apmera',504y , 

firmas gr. 20S, 1 īģnma gr. 471-, 
• prasībaš pamata gr, 110, ЛббЛ •. / ■ . 

568. *• . . . 
g'rutības, izpildīša/nas 526. 

H. 

Hipotcka 54.' klaušas h. tiesības 
444, īiesu h. 480. 

hipotekarisks p'arāds 577. 
honorars 497. 

I . • .,' ] ; 
lobildums 292, 559. ic._neapļsvēiv . 

šana 428, 498, nokavcts ie. 501. 
iecelšana, arbitra 507. 
iedzLVOjuma, netaisna, atmaksa 29, 
iedzīvošanas, netaisna .205, 48". 
ieguldījiinia apmērs 111, 
ieguvējs, imobila 91. 275. 
ieilguiHs 21.7, 414, io. •rekviziii 4i5, 

479. 
ieinteresēta petšooa 494. 
iekflašana. imobiļa 'iiovērtejums 

ie-ai 3.16, kusiamās.'mantas >e. 
596. .' • ■ 

ieķīlātas inantas pānlošana, 84. 
icniaksa 311, ie. par akcijara 94. 
iemesls, laulības šķirsanas k\ '.8,_ 

11, parsīldzēša.aas ' ie. 11, 360, 
427, šīvii-tas dzīves ie. 11... 

ienākuiiii, nm.jn 259. mahtojņma: 
ie. 265. ic. n'odoķlis 452. pilsētas 
219. ■ . • ' 

ieņemšaims laiks 71. 
iopriek^ejais iinobiļa ipa.štiieks 9.ļv 
ieradumu lieslbas 309. tirdznie-'. 

cisks ic. 510. 
ierakstš' civilsiāvokļa aklu i'e- ■., 

ģistrā 6. dz'iinšanas ie. laboša'na 
257. 
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lerēdnis, pašvaldības 26. 
ieruna, fiktiva darījuma apstrīdē-

šana ar ie. 42, ie. par ieskaitu 
274 

ieskaits 288, 350, ieriina par ie. 
274, prasījuma ic. 34. 

iestāde, ārstniccības 285, labdarī-
bas ie. 216, labierīcības ie. 450, 
pašvaldlbas ie. 216, 450, pilsē-
tas elekrtības ic. 450, valsts ie. 
322, vietēja ic. 3S4. 

.iestādījums 149. 
ieturēšana, pied/.īšanas izdevuinu 

304. 
ievešana, kopipašmeka ie. kop-

valdljuraā 336. ie. valduumā 
376. 

• ilgums, darba 492. 
imobils, atsavinātais 65, i. iegu-

vējs 91, 275, i. iepriekšējais 
ipašnicks 91, i. norērtējums ie-

. ķīlāšanai 316, i. raksturs 138, i. 
valdīšana 89. 

informaeija, sckretara neparci/a 
i. 36. 

in frau dem creditoritm 42. 
inkasso mandats 143, j . operacija 

143, i. pilnvara 145. 
insolvence, apdro.šinātāja 126. 
inspektors, nodoklu 217. 
interose 155, 178, ЬСчпи i. 11, 334. 
intervc.neijas prasība 372. 
intestatmantinieks 81. 
īpašības, nomas objekta 272. 
īpašnieks, agrākā ī. noslēgtais no-

mas llgums 276, 551, iepriekše-
fais imobiļa ī. 91, I. kuģa 580. 
konta ī. 402. 

. īpašuma, nekustama, izlietošanas 
veids 217, ī. pieškiršana 575, ī. 
tiesības 221, ī. tiesību aprobcžo-
šana 57, strids par ī. tiesībām 
459, ī. tiesības uz piešķirtām 
mājām 297. 

īres kvlte 174, I. līgutiis 44S, ī. 
maksas piedāvāšaiia 554, L nau-
da 174, ī. objckts 174. 

īrnieka nokavcjums 288. 
izārdīšana, laulības 285, 490. 
izbeigšana, Hetas 570. 
izdevumi, picdzīsanas i. ieturēša-

na 504. 
izdcvumi, tiesāšanās 108, 198, 319. 

570, t. i. kasacijas instancē 438. 
izdiena, skolotāja 26. 
izgatavošaua, spricduma 364. 
jziršana, laulības 8. 
izlīdzināšanas pienākums 177. 

izlīginns 59, 504. 
izlictošanas veids, nekustama 

īpašuma 217. 
izmantojanis, lauksaimnieciski 

136. 
iznicinats vckselis 516. 
izpeļņa, stundii 25. 
izpildījums, darba 1. Hgums 314. 
izpildīšana, dokuinenta uzrādīša-

na i-ai 135, 311, i. grūtības 326, 
Jīguma i. 308, 555, sprieduma i. 
555, teslamenta i. 251, i. veids, 
sprieduma 571, i. victa 559. 

izpildītājs, tiešu 205. 
izpildu pavēste 109, i. raksts 446, 

505, nozaudets i. raksts 200. i. 
uzraksb 200, 486. 

izpirkšanas līgums 63. 
izpirkuma ticsības 556. 
izraksts, konta 265. 
izsaidvšana, partu 117. 
izskal.s. tie.sisks 405. 
izslēgšana no biedru skaita 267. 
izsole 198, 204, i. ateelšana 504, 

dubulta i. 575, Iabprātīga pub-
liskā i. 442, pavēste par i. 454, 
i-ё piedāvātas sumas paaugsti-
īiāšaua 575, trešā i. 376, ziņoša-
na parādniekam par i. 440. 

izstašanās diena 153. • 
izšķiršaria, laulāta rīcība pēc fak-

liskās i. 490. 
izteicieni, trešās personas 35. 
iztulkojums, līgiima 74. 
izvēle, dzivokļa 248. 

J. 
Jauas apstāklis 193, 366. 
jaunatklātais apslāklis 199. 
jainia caiļflūķošana, termiņš lū-

guraa iesniegšanai 199. 
jaims pieiādījums 366, j . p. uz-

došana 495. j . procesuals likums 
400. 

jaunizgndroj ums 215. 
jauiājum.s, vainas 113. 
judicata res 203, 487. 
jūpas prasība 379. 
juridiska persona 99, 148. 

K. 

Kanalizacijas darbi 101. 
kancelejas nodeva 322. 
kaiididats, tiesu aiuata 470. 
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kapitals, dalības 515. sabiedrības 
к. 312. 

kārtlba, admimstracijas 58, pār-
sūdzības k. 294. tiesāšanās k. 
293, uzraudzlbas k. 24, 39, 105, 
442, 470, 495, 500. 

ķartoteka 305, 506. 
kasacijas drošības nauda 195, k. 

instance tiesāšanās izdevumi 
438. k. kāvtībā nav pārbau-
dāms 27, 27, 74, 75. 79, 83, 123, 
143, 146, 156, 157, 159, 159, 206, 
251, 261, 265, 272, 272, 277, 280, 
282, 309, 315, 335, 345, 370, 379, 
388, 413, 415, 423, 436, 452, 466, 
466, 469, 479. 493, 502, 512, 513, 
519, k. sfidzība 195, 295, k. s. 
atpakaļizsnics'šana 499, k. s. ie-
sniegšanas termiņš 433, k. s. 
noraksts 567. k. termiņa atjau-
nošana 55, 56, 361, 565, k. tiesī-
bu atjaunošana 425, 428. 

kasatoriska klauzula 182. 508. 
kase, slimo k. dalībnieks 147, k. 

ordors 50. 
kasieris 513. 
katalo.^a sisfema 580. 
kauzala attiecība 203, 487. 
kīlas ārējās pazīmes 261, ķ. devējs 

54, ķ. ņēmējs 180. 298, ķ. objekts 
261, 'rokas k. tiesības 260, ķ. tie-
sības 84. 

kinematografa pieteikšana 128. 
klauzula, kasa.tori.ska 182, 308. 
khisas lupoteku tiesības 444. 
klnsēšana 266. 510, 511. 
kodifikaoija 170. 
koku stādīšana 222. 
komijs, celojošs 125. 
komisija, šņoru zemjii 159. 
konn'sionars 125. 
komr>etence. mierliesncša 72. tie-

su k. 34, 62. 
koncesiļa 155. 
kondcrmiacijas prasība 203, 487. 
konstatējumi, agrākie 36. 
konta īpašni'eks 402. k. izraksts 

265. 
kontrahentu paraksti 48. 
kontrkasacifa 197. 
kopēja manta, laulāto 478, к. т а 

ра 262. 
kopiba, laulāfo raantas k. 16, 

īnantu k. 477. 
kopīga mājsaimniecība 80. 
kopīpašnieks 556, ķ. ievešana, 

kopvaldījuma 356. 

kopīpa.šums 72, 259, 262. k. dalī-
šana 165, 185, 407. 

kopsapnlces lēmums 400, tiesas k. 
24. 

kopvaldījums, kopīpašnieka ieve-
šana k. 556. 

koresponclcncc, tirdznieciska 49. 
korespondcntreders 379. 
koroboracija, piespiedll 371. 
krāj-aizdevn sabiedrības biedrs 

151. 
krūjgrāmatiņa 402. 
krāsniņa, taupības 96. 
kroditkoopcrativs 50. 
kreditors 59, 482, chirografars kr. 

582, kr. dzīves vieta 205, 359, 
kuģa' кг. 380, kr. mantojuma 
masa 349, kr. prasījums 211. 

kriminala atbildlba, tiesneša 39. 
kriininalticsas spriedums 29, 109. 
kuģa īpašnieks 380, k. kreditors 

580, k. piesējējs 104. 
kursa stārpība 145. 
kustama manta, atsavināšanas 

nodeva по к. m. 317, k. m. ie-
ķīlāšana 396. 

kvalifikacija, atticcību 502, dar-
ba rakstura kv. 104, hguma kv. 
27, 386, prasības kv. 195. 

kvlte 50, īres kv. 174. 
kvitējums 357. 

L. 

I ebdarfbas iestāde 216. 
labdarīgs mērķis 216. 
labie tikumi 282. 
labierīcības 289. 1. iestade 450. 
labticība 479. 
labošana, dzimšanas ierakstu 257. 
labprātīga publiska izsole 442^ 
laiks, ārlanlības bērna apgadaša-

nas 1. 72, ieņemšanas 1. 71, raak-
sājuimi pārtrankšanas 1. 47, pa-
rāda izcclšanās 1. 47, 445. 

lauksaimnieciski izmantojams 136. 
laukstrādnieks 77. 
laulāto atškirta dzīvc 80, 1. kopē-

ja manta 478, 1. mantas kopība 
16, 1. nāve 6, pārdzīvojušais 1. 
190, 1. rīcība pēc faktiskas iz-
škiršanas 490, škirtais 1. 190, 1. 
šķirta dzlve 8, 248, uzturs 1. 408, 
uzturs šķirtam 1. 333, 466, 1. 
vaina 465. 

laulībaa izārdīšana 283, 490, 1. iz-
iršana 8, 1. likumība 7, neliku-
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riiīga 1. 7, otrā 1. 6, 187, pirniā 
,1i 6, ieraksts 1. reģistrā nebauda 

. *publisku iicamibti 7, 1. šķiršana 
9, 113, 282, 1. šķiršanas iemesls 
8, 11, sprie'dums 1. šķiršanas lie-

' -tā 70. 
ļauns noluks 30, 12.0. 
iaunprāt lba, parādnieka 122. 
ļaimprātīgs bankrots 118, .1. pir-

. kuma līgums 414, ļ. telpu bojā-
š.ana 96, 98. 

'Jegalas ' mazturības ttesības 194, 
295. 

• legats, ģimenes 149, 285. 
' leģitimacija, formala. 402, mato-

riala 1. 402, 1. papīrs 403. 
.leģitimēšana; bērna- 257. 

: .lēmums, adjudilfcļjcžjas 38, 92, 374, 
377," 440, arbitražas 1. 507, bla-

. •. kus ]. 206, kopsapulces 1. 400, 1. 
par Heeinieka sodīšanu pārsū-

• džešana 105, 1. par lietas apfu-
rēšanu 107, l. par lietas apturē-
šann iiav pārsūdzams kasacijas 
kārtibā 434, 1. par mazturības-
tiesību pieškiršarm nav pārsū-
dzarns 189, miertiesu 1. pārsū-
'dzēšuna' Scnatam 367, motivets 
1. 199, 1. naudas sadales lietā 
206, o.trās instances I. pārsūd/ē-
šana 128, pensij'as komisijas 1. 
520, 1. spēks 470, 1. spēkā stāša-
has 199. 

līdzekiis,. maksā.Šanas 21, maksa-
. ' _ šaims 1. uzrādīšana 173, proce-

suals 1. 39. 
līdzipa.šnieks 72; .185, 488. 

• līdzmantinieks 21, 185, ].-aizgad-
• ' nifi 265, .1. priekšrocības 4. 
liectba, liecinicku 426, 469, 1. no-
•' vortOšana 299, prctrunīgas 1. 

426. 1. ticamība 196, liecinieka 
adrese 193, lēmuriia par 1. sodī-
£anu pār.sīldzr:šana 105, 1. liecī-
bas 426, 469, 1. liecības novērto-

• šana 299, I.-radinieki 423, 497, 
tregā persoua 'kā 1. 298. 

■ lieta, aizgādnības 245. 1. apturē-, 
šana 434, ]. dalībnicks 460, 1. 
faktiskā puse 36, galveriā 1. 478, 
]. izbeig;šana 370, lēmums par !. 

. apturOšanu 107, naudas sadales 
1. 206, piedziuas 1. 201, 1. piekri-

; tība 27,. 32, 33, 1. iiesības 474. 
', lietiska tiesiba 19, 53. 

lietojūma tiesibas 18. . . 
lietošana, mūža 1. tiesība.s 376. 
lieipratējs 110. 

iīgums 471, agrākā īpašnļeka no-
slēgtais noiaas 1. 276, 331, aizde-
vuma 1. 165, alimentacijas 1. 282, 
395, 448, apdrošmāšanas 1. 177, 
307, arbitražas 1. 41, ]. atcelšana ■• 
88, beztermiņa 1. 52, darba 1. 28, • 
.50, 77, 175, dalīšanas 1. 478, dar%-

ba izpildījuma ). 514, darbuzņē-
nnuņa 1. 355, 397, dāviuājuma I. 
282, 474, dāvinājuma 1. atcelša-
na' 278, dzimtsnomas 1. 389, 1. 
esenciala daļa 273, fiktivs 1.42, 
galīgs 1. 83, galīgs pirkuma 1. 
347, graudiiiecibas ]. 69, 1, gi'O -̂
zīšana' 471, īres 1. 448, 1. izpildī- . 
šana 308, 553, 427, izpirkšanas 
1.. 63, 1. iztulkojums 74, 1. kvali-
fikacija 27, 386, ļaunprātīgs . 
pij'kuma 1. 414, maiņas 1. 410, 
mantojuma 1. 368, 480, 483, man-
tojuma dalījuma 1. 18, 448, ne- ļ 
formals i. 56, nenoteiktas sumas 
1. 312, nomas 1. 89, 90, 272, 496, 
iiornas 1. atcelšaua 92, 1. no-
raksts 44S, patapinājuma 1. 412, • 
474, pārvadājuma I. 355, perso-" 

. niskā darba 1. 355, piegādcs L 
131, 1. pildījums 76, pirkuma 1. 
51", 52, 74, 76, 84,. 136, 171, 341, 
395, 410, 417, 450, pirkuma 1. 
anulēšana 420, pirkuma 1. no-
teikumi 537, preīlikumīgs 1. 281,. 
reiites 1. 152, sabiedrības 1.' 130, . 
311, 471, 515, 1. sastāvdala 471, 
shuulativs 1. 90, šķirējtiesas 1. 
41, 385, uzglabāšanas l.'4()3, uz-
ijemuma 1. 27, 86, 175, 542, 1. uz-
teikšana 555, uztura 1. 51, 53. 
uztuta j . vērifba 398. 

līgumiskā attiecība 539. 
likums, jauns proccsuals ]. 400, 

1. norādlšana 195. 
likumība, laulibas 7, tcstamenta 
, 1. 17. 

likuraisks DoVērtējums 156, 217, ī. 
prpcen'ti. 266. 

likvidacija 209, 1. atlikums- 523, 
bankas nodalas 1. 521, piespiedu 
1. 523. 

likvidators 319. 
litis dorainuš 35. 
locekļi, pagasttiesas 12, vakies I. 

32S. 
lūgums par mantas paturēšanu . 

578, 1. par spriedunia atcelš.ami 
366, prasības 1. 195, subsidiars 
1. 427. 
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м.. 
Maiņas lrgums 410. 
māju ienākumi 259, m. robežas 

352, m. saimniecība, kopīga 80. 
māklers 125, 458. 
maksa, nomas 132,' nomas m. ne-

• . maksāšana 90, pirkuma m. 340. 
maksajumu pārtraiikšana 118, m. 

pārtraiikšanas laiks 47, perio-
. • diski m. 52, 399. 

. maksašanas līdzcklis 21, m. lī-
dzckļu uzrādīšan'a 173, m. rīko-
jums 219, iu. victa 341. 

■ maksātnespējas raksturs 47, 119, 
m. tirdznieeiba 118, 446. . • 

maldība 272, 292. 
maridais, inkassb 145. 
..mantas aprakstīšana 373, atsavi-

ņāšanas nodeva no kustamās m. 
317, atsevlšķa- m. 477, bērnu ra. 
444, bojātās m. vertīha 473, 
ciltS m. 246,. draudzes m. 328, 
ieķīlātās m. pārdošana 84, m. 
kopība 477, kustamas ra. iekīlā-

' . šana 396, laulāto m. kopība 16; 
laulāto kopeja m. 478, mantola 

'iii. 169, m. pārvaldīšana 444, m. 
stāvoklis' 10, svešas m. aizpār-
'došana 347, m. Vcrlība 296, zag-

•tās m. slēpējs 87, zagtās m. 
pirkšana 88. 

'. mantība, panīdnieka 54.-
.•mantiiiieks 171, m. aicmā.šalia 18, 

atraitnc nav vlra m. 262, m. at-
•tcikšanās 264, m. pārsūdzība 55. 

maiitojums 262, ni. azigādnis 349. 
m. atklāšanās 3, m. atsavināša-
ria '263, m. dalījuma līgums 18, 
448, m/ dalīšana 4, 165, 185, m. 
dfivējs 184, m. dcvēja parads 20, 
m. ieiiākumi 265, krcditora ni. 
niasa 349, ,m. līg'ums 368, 480, 
483, ni. masas aizgādnis 12, 
mantojuraa nodeva 82, 262, m 
pārvaldīšaha 265, m. tieslbas 

• 184, 'to. .vērtība 54. 
manto.šan'a, fideikomisariska 346. 
mantota nianta 169; 

•marka, pasta 132. 
ītiasa, kopēja 262. 

' māte, āi-laulibas bērna 71, m. au-
• ; dzināšana 249, Ш. pienākuins 

?iiedalīties ārlaulības bērna uz-
urā 333', iu. tiesība celt prasī-

bu 168. 
materiala leģitimacija 402, m. tie-

siskā attiecība 401. 

54i>-••'.' ' .'•■ :• . ' . 

matrimouii favor.6. 
mazgadīga nodarītie zaudejumi 

419. 
mazturības ticsības 188, 193, 195, 

456, 437, legalas m. tiesības 295. 
mēbelu pasūtījums 341. 
mēnesalga 102. 
mērkis, labdai'īgs 216. 
mežs 416, ni. uzpirk.šana 458. • 
miera' izīīgums 504. ._ 
micrtiesu lēnmmii parsudzešāna 

Senatam 367. •. 
micrtiesncša kompetcnce 72, prā-

sība pret m. 39. 
mirušais, atzīšana par m. 470-. , 
niotivu pārsūdzcšana 123, sprie-

dimia т . 113.' 
motivēts 'lēmums 199. 
muitas artelis 267. 
muižas zeme 159. •■ . 
mutisks pilnvarojums 293, 425, . 

499. 
mūža lietošanas tiesības 376, m.' 

. pensija 503, m. uzturs 83, 395, 
399i. • ' 

N. 

Nacionalizacija 209, 522.' ^ 
imkamās prn.slbas nodrošinašana 

300. 
nama pārvaldniekam dzīvoldis'99. 
namsaimnieks 248. 
nasta, pk'fādijuma 359. 
nauda, drošības 296, 300, 437, īres 

ii. 174, n. iioguldījums 403, no-
mas n. depozicija 340, .paju n. 
151, n. parāds 338, piedziņa uz ■ 

. parādnieka n. 373,_n. piesavin.a-
šanās 27.1, и. prasijums 111, n. 
sadales 1. 206, i i zh i r an . 188. 

nav pārbaudāms kasacijas kar t i -
bā 27, 27, 74, 75. 79, 83, 123, 143, 
146, 156, 157, 159, 159, 206, 251,. 
261, 263; 272,. 272, 277, 280, 282, 
309, 315, 335, 345, 370, 379, 388, 
413, 415,, 423, 436, 452, 466, 466, 
469, 479, 493, 502, 512, 513, 519. 

nāve; laulātā 6, pārdzīvojušā n. 81. ' 
neapsvēršana, iebildumu 428, 498. 
necieņa 278. 
Eedalārns prasības pamats 424. 
neformals Jīgums 56. 
negaioria, actio quasi n. 72. 
neicsniegšana, dokumenta n. sc-

kas 33. 



neiespējamība 526. 
nekustamā īpašuma izlietošanas 

veids 217. 
rielaimes gadījums 456. 
nelaimīgi saimnieciskie apstākļi 

120, 124. 
nelikumīga konkurence 155, n. 

lanlība 7. 
nenoteikta suma 150, 152, n. su-
mas līgums 512. 
nenozīmīgs trūķiims 15. 
nepareiza informacija, sekretara 

56. 
nepateicība 278. 
nepiekritība 295; n. noraidījums 

570. 
nepilngadīgo berrm uztura prasi-

jumi 445. 
neslava 280. 
netaisna iedzīvošanās 205. 487, n. 

iedzīvojuma atmaksa 29. 
neuzTnanība 50, 500, rupja n. 544. 
nezinašana, zcmes grāmatu satura 

544. 
nodaja, akciju bankas 209. 
nodevas 456, atsavmā.šanas n. 155, 

156, 217, bezatlīdzības pārejas 
n. 216, dokumentu r>. 151, kan-
cclejas n. 522. rnantojuma n. 82, 
262. n. paaugstināšana 55. 

nodibinājimis. ģimenes 148. 
nodoklis, ienākuma 452. n. in-

speklors 217, n. pretenzijas 114, 
vienošanās par л. samaksu 455. 

nodošana 412, prasījnma n. 22. 
nodrošinājuma atcelšana 505, n. 

atzīme 545, 481. 
nodrošināšana, nākamās prasības 

500, parāda n. ar kustamās 
mantas iokīlāšanu 597. 

noeruldījinns, nandas 405. 
noilgumš 155. 175, 285, 528, n. 

pārtraukšana 175. prasibas n. 
551, n. sākrims 271, 475. 

nofankšana, екая pārdošana n. 
544. 

nokavēumis 91, 145, 255, 266. 508, 
, 540. 550, tenniņa n. 56, tiesības 
novērst П: 58, īrnieka n. 288. 

nokavēts iebildnms 501. 
nolūks. Jauns 50, 120. 
nomas liģums 89, 90, 272, 496, ag-

rākā īpašnieka noslegtais n. lī-
gums 276, 551, n. līguma atcel-
šana 92, n. maksa 152, n. mak-
sas dcpozicija 540, n. maksas 
nemaksāšana 90, n. objekta īpa-
šības 272. 
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BOmnieka valdījums 276. 
norādlšana, likuma 195. 
noraidījums 456, n. par piekritī-

bii 570, piekriiības n. 77. 
noraksts, akta n. saņem.šana 109, 

blakns sūdzības n. 46, kasacijas 
sūdzības n. 567, līguma n. 448. 
sprieduma n. 561, 428, 498, 
sprieduma n. pasūtīšana 294, 
veksela n. 202. 

norēķins 556, 488, bāriņtiesai n. 
556, ii. pienāknms 264, 274, n. 
pieņemšana 557. 

nosacījums 151, 182, suspensivs n. 
415. 

nosaukums, firmas 207. 
nostiprinājums 414. 
nostiprināšanas akts 159. 
nosolītāja tiesībaS 440, vienošanās 

ar n. 441. 
nosūtītājs, proču 510. 
notars 157. 
noteik.šana, robežu 60. 
notcikta cena 540. 
noteikumi, pirkuma līguma 557. 
novēlējuma sekas 500. 
novēršana, zandējumu 270. 
novērtējums, augstakais 516, liku-

nrisks n. 156, 217, n. suma 585. 
nozaudēts izpildu raksts 200. n. 

vekselis 200. 
noziegums 29. 
nozīnie, atzīmes 481, preču n. 591. 
nozvērināšaiia, tulka 111. 

O. 

Objckts, Ties 174, ķīlas o. 261, по
тная o. īpašības 272, piedzīšanas 
o. 66, 571. 

obligacija 54, blanko cedcta 0.298. 
crferte 49. 
on call 214. 
operacija, inkasso 145. 
orders, kai5es 50, o. papīrs^ 201. 
otras instances lēmumii pārsūdzē-

šana 128, o. instances spriedums 
295, o. laulība 6, 187, o. pircējs 
76. 

P. 

Paangstināšana, Izsolē piedāvātas 
sumas 575, nodevas p. 55. 

pabalsts 150. 
pagaidu apliecība 95. 



pag&sitiesas atbildība 12. р. к ь 
cckļi 12, 

paju "natida J 51. 
pa'līgs. tisgotājaj 125." 

•pamatalga 503. 
pamats, 'ncdalāius prasībtfs pa-

mats 424, prasības p. ~^2, 20", 
• 367, 368. 502.'504. prasības p. 

grozīšana 110, 266. 
pamaikapitals 130. 
pamātc Щ, 419. 
.papildu'ap.drošmājiiins 308, p. pa-

skaidroj'ums 428, p . ' uz.turs 468. 
•papirs, leģitftnacijas 403, ordera 

pi 201. . ' . . 
'parads 54, p, .akts 548, abstrakts 

p. dokvuiients 359, bipotekarisks 
p. 377, p. izcelšanūs laiks 47, 
445, iiiai)tojiima devēja p. 20; 
naudas p. 558, p. nodrošināšana 
'ar 'kusiamas tnantas ieķīlāšanu 
397, p. šķira 114, vīra atbildība 
par sievas p. 79. 

paCādzīrae 133, 514, 396. 
paiādnicks 116, 454. p. apcietmā-

šana 121, p. Jaimprātība 122, p. 
mantība 54, piedzina uz p. nau-
• du 373, p. pret'prasījums 288» 
ziņošana. p. par izsoli 440. 

paraksti , kontraheņta 48, p. uz 
testamcnta 489. 

parasta uzmaluba 75. 
■ paraša, tirdzniecības 309. 
pārbaudāms nav kasacijās kārtī-

bā 27. 27. 74. 75, 79, 83. 123, 
• ■ 143, 146, 156, 157, 159, 206, 251, 

' 261, 263, 272, 277. 280, 282, 309, 
315, 335; 345, 370, 379,- 388, 413, 

•415, 423, 436:'452. 466, 466. 469. 
479, 493, 302, 512, 313. 519. 

pārbaudīšana, pretenziju 144. 
pārdevejs. 76. 
pārdošana, ekas p. nojauksanai 

544, ieķīlātas mantas р.. 84. 
pāi'dzī'vo jusais laulatais 190, p. 

uāve 81. ■' • . 
pārmērīgs zaudējums 88. 
pārplīī.šana 75. 

. pārspīiēts- apdrošinājums 179. 
pārslāvniccība 50. 
pārsūdzOšanas iemcsli 360, 427,. 

ļēmuma par liecinieka sodī.ša-
nи р. 1,(15, т о й у и р. 123, otrās 
instanecs lēmrmia р. 128. 

.pSrsudzIbas kartība 294, manti-
nieku p. 55, p. tcrmiņu atjauno-

. ' šana 433. 

pavta izsaukšana 117, p. personī- '• 
ga aicināšana 28, 426. 

pāi'traiikšana. maksājumu 118, 
no.ilguina p. 173. 

partu redercja 579. 
pārvadājiuna līgums 555. 
pārvaldiba, aizgadājamās mantas 

15. 
pārvaldīšana, maniu 444, manto-

juma p. 265. ' . 
pārvaldnieks, dzfvoklis naina p. 
.. 99. 
paskaidrojumi, atbildetaja 297, 

papiidu p. 428. 
ļiasludināšana, rezohicijas 361. 
pasta marka 132. 
pasūtījiima akccpts 515, mēbeļu 

p. 541. 
pasvaldības ierēdnis 26, p. iestā- . 

dc 216, 450. • ■ 
patapinajuma līguins 412, 474, р.. • 

priekšmets 474. 
patcntu valde 213. 
paternitale, bērna 259. 
paturēšāna, lfigums par mantas 

p. 378, p. fiesības 37, 376. 
paušalalga 102. 

. paveste 46, 292. 358. izpiidu p. 
109, ]). par izsolj 454. 

pazimcR,. kīlas ārcjas p. 261. 
pazhioSaua, cesijas 255. 
pēdējās gribas īikojiims 247. 
pensija 519, p. konrisijas- ļēmums 

520. muža p. 303, vecāku tiesī- ' 
bas nz p. 456. • ' . • 

.periodiski maksājunļi 32, '599. 
persona, apsolījmnp par labu tre-

šai p, 83, atkariga p. 196, iein-, 
te'resēta p. 494, juridiskā p. 99, 
148. trešā p. 459, trešā p. kā lie-
cinieks 298. irc.šās p. iztcicioni 

■ 35, trešo p. prasibas S4, trošās 
p. tiešīBas 83. 

personīga aicinašana, pa i ta 28. 
426. p. darbs 27. 

.perspniskā, darba Lfgujns 333. 
petituma saturs 203, 351. 4S7. 
piedāvājuma 340. 54i. 
piedāvāšana, īrcs maksās 254. 
picderums 65, 478, dzīTokla p. 487. 
piedz.ii.ia 29, p. atžīme 297, 322,-

48'J, p. darbība 440, p. lieta 201, • 
p. objekts 66, 371, p. uz parād-
nieka naiuiu 373. 

piedzīšanas doknments 201,- p. iz-
clevunni ieturēšana 304. 

piegādafājs, prefiu 48. 
piegādes līgiVms 151. 
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piekri.šana 557, 510. 
piekritība 16, lietas p. 27, 32, 33, 

p. noraidījums 77, p. strīdus 
284. 

pienākumi. aizgadi.ia 12, alitnenta-
cijas p. "4, 83, 249, 251, 395, 467, 
grāmatveža' p._197, izļīdzināša-
iias p. 177, noreķina p. 264, 274, 
tēva p. uzturet bērim 11. 

pieiļcm.šaua, dāvinājuma 417, no-
rēkina p. 357. 

pieprasīšana, pieradījumu 269. 
pierādījums 359, 508, jauns p. 366, 

jauna p. uzdošana 495, p. nasta 
29S, 359, p. pieprasīŠana 269. 

piesavināšana, naiidas 271. 
piesejas. kuģa 104, piespiedu iz-' 

pildīšanas kāvtība 28, p. koro-
boracija 371, p. likvidacija 523. 

pieškiršana, īpašuma 375. 
pieteikšana. darbinieku 147, kine-

matografa p. 128, prasījumu p. 
59, 382. 

pietcikurns, apdrošinajuma 177, 
307. 

pildījums, Hguma 76. 
pildīsana. Hguma 427. 
pilnvara 322, 556, 499, inkaso p. 

145. 
pilnvarnieks 356; 488. 
pilnvarojums 58, 285, mutisks p. 

295, 425, 499. 
pilsētas elektrības iestade 450, p. 

ienāknmi 219, p. teritorija 16, 
p. tiesības 17, p. valde 107. 

pircējs 76, otrs p. 76. 
pirkšana, zagtas mantas 88. 
pirkuma cena 76, p. līgums 51, 52, 

74. 76. 84, 156, 171, 541, 595,^410, 
417, 450, p. Hguma aimlešana 
420, p. Hg'ums_, "galīgs 547, p. H-
gums, ļaunpratīgs 414, p. hgu-
ma noteikumi 337, p. maksa 
340, p. priekšlīgums 347, segu-
ina p. 509, 595, 420, p. suina 55, 
p. sumas aizturešana 85, terrai-
ņa p. 508. 

pirmais apdrošinatajs 125, p. lau-
lība 6, prasības atpakaļnodoša-
na p. instancei 106. 

pirmpirkuma tiesibas 557. 
platums, ceļa 222. 
polise 177. 
prasība, alimentu pr. par paga-

jušo laiku 168, pr. apmers 155, 
251, apstākļi pi'- celšanas laikā 
572, atlīdzības pr. 554, pr. atpa-

kaļnodo^ana pirmai instancei 
106, atpi-asījuma pr. 192, 496, 
atspēkojuma pr. 140, pr. atzlša-
na 470, at/'išanas pr'. 41, pr. ce-
lā 441. pr. celšauas laika ap-
štākļi 200, darba algas pr. 192, 
194, 195, 295, formas pr. 5, pr. 
grozījums 296, iiitcrvencijas pr. 
572, jūras pr. 579, kondenmaci-
jas pr. 205, 487, pr. kvalii'ikaci-
ja 195, pr. lūgums 195. nāka-
mās pr. nodrošinašana 300, ne-
dalāras pr. pamals 424, pT. noil-
gums 351, pr. pamats 32, 203, 
367, 36S, 502, 504, pr. pamata 
grozīšana j.10, 266, pr. par ar-
laulības bēi'im uzluru 71, pr. 
pret miertiesncsi 59, priekšlai-
cīga pr. 476, 488, pr. priekšmets 
32, 32, 203. 551, 505, pr. rak-
sturs 60, pr. sakars 435, pr. 
skaldīšana 31, 52, 567, solidara 
pi-. 292, trešo personu pr. 84, uz-
tura pr. 51. 70, 168, pr. vērtība 
51, zaudējumu pr. 29, 39, 110, 
266. 

prasījumi, blakus 551, pr. doku-
ments 201, pr. icskaits 54, kre-
ditora p'r. 211,_naudas pr. i i l , 
ncpilngadīgo bernu uztura pr. 
445. pr. nodošana 22, pr. pie-
teikšana 59, 582, preiudicials 
pr. 455, pr. priekšrocība 582, 
443, regresa pv. 201. 

prasītājs 194. 
prāvnieks 319._ 
preces nosūtītājs 510, 

591, pr. piegādātājs 
ra 595. 

prejudicials pr. 455. 
prekluzivs tcrmiņš 38. 
premija 126, 177. 
prelapclacija 436. 
pretenzijas, nodokļa 

pārbaudī.šaiia 114, 
pr. 114. 

pretkasacija 198. 
pretlikumīgs līgums 281. 
preiprasijums, parādnieka 288. 
pretpuses aicinašana 202. 
pretnmīgas liecibas 426. 
priekšlaicrga prasība 476, 488. 
priekšlīgums 83, 89, 414,'pirkunm 

pr. 547. 
priekšmets, patapinājuma 474, 

prasības pr. 32, 32, 203, 3">l. 
503, strlda pr. 386. 

pr. 
48, 

nozime 
pr. šķi-

pr. 114, pr. 
strīds pret 
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priekšnoteikumi, ieilguma 415. 
priekšrocības, līdzmantinieka 4, 

prasījmmi pr. 582, 445. 
priekšrocīgais apmierinājums 585. 
princips, prioritates 178. 
prioritate.s princips 178. 
privaiklinika 284. 
privileģijas publicēšana 215. 
procenti, likumiskie 266. 
procesuals līdzeklis 59. 
proklama 171. 
proporcionala zlmognodeva 449. 
publicēšana, prmleģi jas 215. 
publiskā ticamība nav icrakstā-

ma laulības reģistrā 7. 
pusc, uzveikušā 108. 

R. 
Radinieki kā lieciuieki 425, 497. 
rajons, darbības 157. 
raksts, cesijas 252, izpildu r. 505, 

nozaudēts izpildu r. 200, saistī-
bas r. 48, 152. 

raksturs, imobiļa 158, maksātne-
spejas r. 47, 119, prasības r. 60. 

redcrs 581. 
redereja, partu 579. 
rehibitoria actio 15. 
reģistrs, icraksts laulības r. ne-

bauda publisku licamību 7. 
reģistrešana, firmas 128, statutu 

r. 149. 
regresa prasījuras 201. 
rēķinu akeeptēšana 510, specials 

teko.šs r. 214. 
reklamacija 508. 
rckvizits, ieilguma 479, veksela r. 

155. 
remonts 101, r. sadārdzināšanās 

421. 
rentes ligiims 152. 
res judicata 205, 487. 
reskontro 505. 
rezolucijas pasludināšana 561, r. 

pasludiiiāšanas atlikšana 294, 
spn'cduma r. 115. 

rezultats, darba 27, 175. 
rīciba, darba devēja 495. 
rīkojums, maksāšanas 219, pēdē-

jās gribas r. 247. 
risks par casus 86. 
robcžu atjaunošana 61, māju r. 

552, r. noteikšana 60. 
robežsirīds 60, 552. 
rokas ķīlas tiesības 260. 
rupja neuzmanība 544. 
rūpniecības uzņēmums 450. 

S. 
Sabicdrlba, akciju 94, s. biedrs 

401, darba s. 269, s. kapitals 
512, s. līgums 150, 511, 471, 515. 

sadardzinašana, rcmontu 421. 
saimnicciskie apstākli, nelaimīgie 

120, 124. 
saistība, galvenā 266, s. raksts 48, 

152, vekseļtiesiska s. 141. 
sakars, prasību 455. 
sakrituxus 22. 
sākums, noilguma 475. 
samaksa, vekseļa 201, 521, vekseļa 

s. termiņš 140, s. vieta 558. 
saņemšana, akta noraksta 109. 
sankcija 512. 
sargs 492. 
sastāvdaļa 65, 478, dzīvokļa s. 487, 

hguma s. 471. 
satikšanās tiesības ar bērniem. 

554, s. vieta ar bērniem 554. 
satiksmcs līdzekļu darbiuieks 104. 
saturs, petituma 205, 551, 487, vek-

seļa s. 447. 
savstarpējais lestaraents 81. 
Schlussnota 48. 
sede, aicināšana uz s. 45, 494, tie-
_sas s. 292. 

sēdeklis, bankas 215. 
seguma pirkums 509. 
sekas, noTēlojuma 500. 
sekretara nepareiza informacija 

56. 
separandi animus 477. 
serviluts, ceļa 19, dzīvokla s. tie-

sības 474. 
sētnieks 248, s, dzīvoklis 101. 
sievas domicils 167, s. uzturs9,10, 

s. vardarbība 11, vīra atbildība 
par s. parādu 79. 

simiiJativs llgums 90. 
sistema, kataļoga 580. 
skaldīšana, prasības 51, 52, 567. 
skolas valde 26. 
skolotāja izdiena 26. 
slēdziens, ekspertu 260. 
slēpējs, zagtās mantas s. 87. 
slimiba, gara 169, zirga sl. 75. 
slimnīca 285. 
slimo kases dalībnieks 147. 
slūžas 75. 
sods par lietas vilcināšanu 495, 

500. 
sodīsana, lēmuma par liecinieka 

s. pārsūdzēšana 105. 
solidara atbildība 292, 528, 424, s. 

prasiba 292. 



'solljums 369, 474. 
solītāj.4 378. "' ■ 
specials'tekojs rēkins 214. 
spedicijas nzņēmums 104. 309. ■ . 
speditors. 125, 310. _ 
spēks, da.rba 514, lc raumasp. 470. 

• 'lēmmna 'sp-ā stašanas 199, 
spriechutia sp. 301. 503. _ 

spriedu.ņis alimentu lietas 491. 
spr. aipakaļizpiJdī.šana 112, spr. 
izgatavošana 364. spr. izpildīša-

• na 335. spr. izpildīšanas apture-
, šana 370, spr. izpildīšanas veids 
371, spr. jauna . caurlnkošaīia 

• ■ 300, krimumliiesas spr. 29, 109, 
spr. lauiības šķiršanas- lieta 70, 

• lūģums .par-sp'r. atcclšanu 366, 
spt. motivi 11.3, spr. noraksts 
361, 428. 498. spr. nprakst'a pa-
sū.fisajia 294, otrāš insiance? 
spr. 295. spr.- 'piespiedu izpildī-

• • šanas kāVtlbā 28, spi\ rezol'ncija 
113, spr. spēks 501-, 505, šķīrcj-

• • - tiesas s'pr. 40, 5S6. 
starpība, cenas 309,- kursa s t 145. 

• • starpniecība 50. 
. s1.arpnieks 458._ 

sfatuhi feģisttējšana 149. 
stāvokh's. ma"nias;.i0/ 

• strādnieks. akorda 515. 
strīds pa'r īpašimm tiesībām 459, 

piekTifības str. 284, s t pret p're-
tehzijāra 114, str. prickšmetS' 
386. ; • . 

shnubi 'izpeļna 23. 
subsidiara atbildiba 88, s. lūgums 

427. ■ • . 
' siibstHuci'ja. fideikomisariska 546. 

substitutio pupillaris 546. 
; sfidzība, blakus 45. 198, blakus s. 

H'oraksts 46. kas.acijas_ я. 195, 
295. s' par ti'esu izpildītaja TI-
cībn 442, s. nzraudzibas кат-
tība 298. .' 

stiTiia. akta 52, 53.. 217. 313, 398». 
• dokumenta 's. 449,_izsole pieda-

. vātas £ paauccstinašaria 575.jne-
noteikta s. '.130. 132, noverteiii-

.■ m a . s . 385, pirkuma s. 53, -395, 
420. . • 

suspensivs nosacīfums 415. 
svešas mantas aizpa'rdošana 347, 

' ■ ' . . • • ■š." 

Škira, parādn 114, preču šk. 393. 
škīrējticsas līgums 41, 585, šķ. 

spnodinus' 40, 586. 
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l'šķiršanus iemesls. laulības 8. II, 
laulības šķ. 9, 113, 282. 

šķirta dzīve 7(), šķ. dzlves iemesli" 
• 11, laulāto.šķ.. dzive 8, '248. 

• šķirtais laulātais 190. 
šņoru zcme 159, 220, šii. z. копл

ена L59, šņ. z. komisijas. akts 
459, • . ■ * . ' • ■ . 

T. 
Taupības krāsniņa 96_. 
telpu ļaunprātīga foojāšana 96, 98. 
terit'orija, pilsctas 16. 
termiļfs, apelačijas t. atjaimošanā 

561,' t. apvērsuiņa prasības ceb 
' šanai 109. kasacijas t. atjamiio-

sana 35, 36, 361, * 365; t kasact-
jas sūdzības- . iesnicgšanai 4;55, 
t. lūguma jeSniegšanāi par .le-' 

. muma jaimu caitrlukošanu 199. 
.t. maksa 349, .554, t.. nokave-

. jums 36, pārsudzības t. atjau-
nošana 455, .t. pirkums 508, pre-

.. kluzjvš t 58, iižteikšanas t. 17.5, 
vekseļa šamaksas' t. 140.. 

festaments 171, 247, i i o rma '3 . 5, 
17. t. izpildīšana 251, t. likumt* 
ba 17, paraksis uz t. 489, sav-
stčirpējais t. 81., 

tēvs,■ ārlaulības berna^Tl', t. afldzi-
nāšana 168,. t. pionāknms iizin-
rēt bērnu 11, t. vara 167. 

' ticamība, lietības' 196, .publiska ,t 
' nav ierakstāma laulības reģistia 

7 
tikumi. [abie 282. 
tiesii atnatii kandidats 470, t lii-

poteka 480, kopsapulce _t 24,- t. 
• • kompetcnce. 34, 62, t. sēde 292, 

t. sprieduina izpildīšana 555. 
tiesāšanas izdevu.mi 108, 198, 319, 

570, t i. kasacijas instancē 43S. 
1 kārtība'295. , .■ 

ticsū izpildītajs 205, 271. 535, at-• 
Sailksme t. i. 264, sudzibā par 
t. i. rīclbu .442,- t. i. iizdeVumi 
505. ' 

tiesību aizskārmhs 198,- atprasi 
juma i. 175, biedra 1 40O, d/i 
vokla sci-vituta t; 474, iei'aduraU 
t. 509, īpašuma 1 221, īpagUiriB 
t. aprobcžošana 57, izpirkuma I 
336, kasacijas t. atjauhošana 

.428, kīlas t. 84, klusas hipot^ 
• ', kas t. 444, ļeg'alas mazturības I. 

295. lietiska t. 19, 53, ļietojunifl 
t. 18, Hetu t. 474, mantojuma I. 



£84, maztunbas t. 188,' 195, 195, 
456, 457, mūža Hetošanas t.-376. 
nosolītāja 1. 440, t. hovērst по
ка vējumu 38, paturēšanas t. 57, 

: 576, pifeētu t. 17, pirmpirkuma t. 
'5,37, i'okas ķīlas t. 260, t; satik-

tics a i bērniem 554, strlds par 
īpašuiua t. 459, trcšās personas 

■ t. 85. virsīpašiKna С 526. 
tiesiska ■ attiecība 245. 472. t. iz-

: ^ /skatš 405. 
Tiešlietu ministrijas atlaiija 577, 

414. 
tiesneša kriminala atbikliba 39. 
tirdznieeībā rnaksātncspēja' 118, 
' 446, t. paraša 509. 1 zīmes atpa-

kaļhodošana 47. 
tirdzniecjsks aprēķins 450, t ar-

bitraža 40, 585, t. .grām'atas 305, 
• t. ieradums 510, tirdznieciska 
. ķorespondence 49, t. Vienpu'sīgs 

darī.pims 510. 
tirgotafs 47, 266, 510, t. paJīgs 125, 

t. iizuēimnn.s 207. 
• t i b l u s 479. ' '. • 

trešā izsolc 376, tr . . perspna 459, 
ir. persona, apsolījiims p a r l a -
bu tai 83. ir. pcrs. izteicieni 35, 
tr. pers. k'ā liecirrieks 298. Ir. 
pers.. pra'sības 84,. tr. pers. tie-. 
sības 83. 

'trūcība 189. 
■ trīī'kums, ne.nozīmīgs 15. 

tiilka nozvennāšana 111. 
hirpināma manļas kopība 190. 

■ . u . -. 

Ūdenskložets 98, '478. 
t'iberversickernng 179. 
ugtineģrēks '96. 
universaļmantinieks S0, u. sukce-
. sors 519. 

uzaicinājums 288.. 
uzdcvumi. iic.su izpildītaja 303. 
iizglabā.šanas līgums 403.-
xxzmanlba 270. parasta u. 75, vis-

parastākā u. 14. 
uzņēiuēji? 542, u. vaina 86.' 
uzņcmšaņa, bicdru 152. 
■uzņēmums 47, apsardzības u. 155, 

u. atvēršana 129, u. līgui'us 27, 
' 86, 175, 542', rūpniccības u. 450, 

spedicijas u.- 309, firgetāja u. 
207, Val'sts u. 322, .valšts, auto-
noras. u'. 135, 323. 
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uzradīšana, dokumcnta 515, u. iz- "• 
pildī.šanai 155. 

uzraksts, izpildu 200, 486. 
uzraudzība 419. u. kārtībā 24̂  59, 

105. 107, 454, 470,'495, 500, sū-
dzība u. kārt'ībā 298. 

iizpirkšana, mežu 458, 
uzteikšana, atlaišana bcz u. 175, 

lfguma u. 555, u. termiņŠ 1"5. 
uztura apmčrs .10, ārlaiilības bēr-

na li. 333, ш bērnam 11, 168, 
334, u. ļaulāt'am 408, u. līgums 
5l,. 53, u.- līguma , vērtība 598, 
mātes pienākums piedalīties ār- • 
laulības berna u. 355; mūža u. 
85, 595, 599, u. nauda 188;. pa-
pildu u: 468, u." prasiba 51, 70,. 
16S, prasiba par ārlaulības bēr-
na 'u. 71, u. prasījumi nepilu-

• gadīgo bernu 445, u. sievai 9, . 
10, šlprta laulata u. 33, 466, tē-
va pienākums dot bē'rnām. u. 11, 

■ u.. vērtība 32, 496. 
uzturēšaha, bērnu '250. 
uzvciku.šā puse 108. 

V. 

Vaina- 248, 270, 500. y, aišķirtā 
■ ' dzīvč 408. autovadīļāja v. 161, 

\ . janlājunis 113, lauļātā v. 465, 
uzņēmēja. v. 86. 

vairākkartīgs apdrošiii.ājums 179. 
л-aldcs locckļi 328, pdtentu V. 215,■ 

pilsētas v. 107, skolas v. 26. 
valdījums -76, 26:1, 479, v. atjau-' 

nošana 412, ieve.šaņa. v-a 376, 
nomnicka v. 276. 

vuMīšana, imobiļa 89. 
valsts 271, v. autonoms uzņcmums 

135, 525, v. iestāde.135, 322, v. 
uznēmums 322. лг. zeriies fonds 
63, 65. 

valuta, arzeinju 144. 
vara, tova 167, vccāku v. 168, 249. ■ 
vardarbība, sievas 11. 
vccākie, bernu pienakums uztur.ēt 

v. 249, 'v, tieslbas uz pensiju . 
456, т. vara 168, 249. 

vectēra alimcntacijas pienākums 
124 . . 

veids, spricdutna izpildlšanas 371. 
veks.clis 21, 28, 58, 132, 173, 486, 

517, beznaudīgs \. 359, v. blaņ- . .• 
kcts 28, v. daba 201, v. galvi--
nieks. 447, 'iznīcināts v. 516, V. ' ' 
noraksts ■ 202, nozaudēte v. 200, 
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v. prasījums 203. v. rekvizits 
133. v. sanaska 201, 321, v. sa-
maksas icrmiņš 140, v. saturs 
447. 

vekseļfiesiska saistība 141. 
vērtība, alimentu 51, 53, 375. ap-

grūtinājuma v. 374, bojātas 
manias v. 473, dāldeļ'u v. 479, 
mantas v. 296. inariiojuma v. 54, 
prasības v. 51, uztura v. 52, 496, 
uztura līgnma v. 398. 

vienošanās ar nosolīfāju 441, v. 
par nodokl.u samak'su 453. 

vienpusīgs tirdzniecisks darījums 
510. < 

vicnreizēja atlidzība 410. 
viensčta 220. 
vie'ta, darba 147. 290. izpildīsanas 

v. 539, kreditora dzīves v. 205, 
339, maksāšana's v. 341, samak-
sas v. 55S, satikŠauās v. ar bēr-
niem 334. 

vietcja iestādc 384. 
vilcināšana. sods par lietas v. 495, 

500. 
vīra atbildība par sievas parādu 

79, atraitne nav лт. mantimece 
262. 

virsarbitrators 5S6, v. ipašnieks 
389, v. īpašuma tiesības 326, v. 
mežniecība 384, v. mežzinis 385. 
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virsstundu atlīdzība 102, 548, 503, 
v. daudzums 495. 

visparastāka uzmanība 14. 

Z. 
Zagtās mantas pirkŠaua 88, /,. ta, 

slēpējs 87. 
zaudējumi 76. atbildības apmērs 

par z. 472, z. atlīclzība 29, 266, 
269, 271, inazgadiga nodarītie z. 
419, z. novēršana 270, pārmērīei 
z. 88, z. prasība 29, 39, 110, 266. 

zemes daļa' 344, z. fonds 64, 66, z. 
grāmatas 1.9, 53, 171, z. gr. за
й ц а nezināšana 544, muižas z. 
159, ■/.. plāns 351, šņoru z. 159, 
220. 

zīmc 261, tirdžiiiecības z. atpakaļ-
nodošana 47. 

zīmognodeva 471, z. dzēšana 154, 
propovcionala z. 449. 

zīmogsods 449. 
ziņošana parādnickatu par izsoli 

440. 
zirga slimība 75. 

ž. 
Žirants 201. 

Q. 
Quasi negatnrja actio 72. 



XV sejuma 

spriedumu rādītājs 
pēc lietu nosaukumlem. 

Lietas 
Nr. Lpp. 

1938. g. 
Apvien. sap. Nr. 18 8 
1169 8 
1177 10 
1205 11 
1210 12 
682 Balodis — Lokmanis.. 17 

С К. D. kops. Nr. 36. Ber-
mata 1 38 

1142 Bielija — Bielijs 9 
859 Birnīša — Jekabsonu 20 

1156 Bredersona — Martin-
sonu 80 

1205 Cēruža 1 53 
1270 Cielava — Cielavs . . 18 
С. К. D. kops. Nr. 49. Dub-

rova 1 208 
1094 Elsiņš — Dadzis . . . . 22 
1051 Engers — Cīruli . . . . 352 
1111 Fanaņsu min. Nodokļ. 

dep. Rabinoviču un 
с 106, 115 

С. К. D. kops. Nr. 25. Gor-
salatova — Nikolajevs 
un Dzenis 110 

G. K. D. корн. Nr. 28. Gre-
bežs — Griguli 32 

■ 1246 Grišļa maksātnesp. l. - 47 
1062 Grundmanis un Gul-

bcs koplpaš. dalīš. l... 4 
1154 Gulbis un с — Dorbi 

un с 13 
С. К. D. kops. Nr. 43. Harm-

sons — Gutmanis vm 
Zvirgzdu 43 

1221 Hendzeja — Medisonu 347 
С. К. D. kops. Nr. 37. Jan-

bergu — Tilcenu un с 66 
1252 Kalniņa — Ozolu 355, 370 
С. К. D. kops. Nr. 44. Kar-

ziņina — Karziņiniem 221 
С. К. D. kops. Knoka — 

Valsts Cukura топо
рща pārvaldi 296 

989 Krieviņa — Apini. . 35, 36 

Lietas 
Nr. • Lpp. 

1168 Ķuzes būTuzņēmuma 
administr. un с — 
Kauliņu 58, 59 

41 Ķuzes un Stepaniuss L 139 
1134 Latvijas bankas — 

Benjamiņš 28, 35 
1159 a. s. «Latvjias Kredit-

banka» — Lurje 146 
С. К. D. kops. Nr. 45. Lat-

vijas piensaimniceības 
centralās sav-bas — 

/ Zālīti 215 
875 Ledeboma 1 50 

С. К. D. kops. Nr. 31. Leitā-
na — Lukaševiču 57 

С. К. D. kops. Nr. 40. Me-
neka 1 170 

1133 Nagu — Vinteri 98 
1148 Ozoliņa 1 52 
1149 Ozoliņa 1 399 
С. К. D. kops. Nr. 21. Ozo-

liņa un с 1 35 
1161 Pigožņa — a. s. «Lat-

vijas LLoids» 127 
C. K. D. kops. Nr. 34. Porie-

ša — Osi 31 
1066 Pudulis — Kruza un 

Zalova m. m. . . 89, 90, 93 
С. К. D. kops. Nr. 26. Pū-

kas — Vinauds un с 18 
С. К. D. kops. Nr. 48. Rein-

felda — Valsts Cuku-
ra monopola pārval-
di 176, 195 

990 Rešala S. P. R. S. 
tirdzn. parstavniecibu 28 

1049 Rudzīša — Eniņu . . . . Ш 
1201 Rtijienas кг.-aizd. sab. 

Rīījienas savst. uguns-
apdroš. b-bu 154 

734 Sabnla — Kelmani 141 
С. К. D. kops. Nr. 39. Sar-

kanu pag. — Zcmko-
pības rain 65 

858 Segals 1 55 
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Lietas . •. 
Nr. Lpp. 

J196 korp. Selonijas palī-
dzības b-bas savst. 
apdrošināš. b-bas — 
Reiznieku 100 

С К. D. kops. ,Nr. 58. p. s. 
«B. V. Sirotkins» un 
с 1 51 

1193 Skotcļa — Skotel i . . . . 33 
• 852' Sproģa — Bolšteinu 54. 62 

987 Stendera — Bergmani.3, 5 
С. К. D. kops. Nr. 50. Svi-

faa 1 156 
1132 Šoiomoviča mant. m, 

aizgādnības 1 46 
1200 Treiguts — Auniņu . . 14 
866 Trinko — Kolodzinskis 56 

1223 Unbedachta — Skul-
tāua 23 

863 Vernera — Siliņu 355 
€ . К. D. kops. Nr. 52. Vītols-

Taube — Birgers 101 
1218 Zdtkalns — Lāci 37 

964 a. s. «Ziemeju Balti-
. jas zāģētava» škīrēj-

tiesas 1. — «Geo Grin-
valds» 42 

1232 Zundes — Rīgas pils. 26 

1939. g. 
Apvien. sap. Nr. 1 204 

» Nr. 2 214 
N Nr. 5 40 
„ Nr. 4 25 

C. K. D. kops. Nr. 6. . . . . . . . 191 
,, „ „ ,, Nr. 12 195 

10 71, 72 
22 167, 167, 168 
53 71 
55 71 

. 72 113 
125 70 
220 259 
238 '. 248 
240 168, 168 
298 251 
354 • 298 
540 533 
584 553 
587 467 
591 354 
688 467 
778 409 
790 491, 501 
817 466 
868 465 

Lietas 
Nr. Lpp.1 

144 Ābola — Perlu un 
• Marienf eldu 147 

129 k. s. «Aina, N. Gutma-
nis un biedri» 1 129 

810 Aleksejeva — Ivanovu 419 
245 «Alfa-Astra» un с 1. 515 
188 Aļichanovas 1 216 

С. К. D. kops. Nr. 10. A]i-
chanovu 1 246 

С. К. D. kops. Nr. 18. p. s. 
sAlumetal» 1 515, 518 

217 Andersons — Pīlera 
m. m. 169 

480 Antonovs — Pasta un 
telegrafa dep-tu .... 404 

75 Apina — Rozenfeldu 85 
С. К. D. kops.. Nr. 25. Aser-

manis — Rusteika ra. 
m. un с 471 

785 Audara — Mikutu un 
Balcers -• 447 

С. К. D. kops. Nr. 26. Balo-
ža m. m.'— Balodi . . 479 

395 Baltiņa — Arecgulbe-
nes patērētāju b-bu. . 266 

С. К. D. kops. Nr. 3. s-ba^ 
«Bauer et Marchal», — 
Finanču min 524 

991 Beķera — Riekstiņu.. 498 
934 Bekmaņa — Bērziņu 475 

40 Beļajeva un с — Čul-
kovu 72 

618 Bergmaņa — Vispar. 
apdroš. s-bu nelaimes 
gad. 457 

296 Bergstroma 1 511 
110 Berkhoka gimenes no-

dibinājuma 1 150 
605 Berkkolds — Čonku 442' 
145 Bērmaņa 1 121 
286 Bērziņa — Ķieģeli un 

Mellis 302, 506 
158 Biumenavu — Segliņu 222 
709 Biržu ]auksaimniecl-

bas b-bas — Lazdiņu 457 
588 Bisenieks — Bisenieku 250 
545 Bobrova —- Viļakas 

pag. pašvaidlbu 292 
685 Bogdaneva — Dirbe . . 539 
304 Bredericlia — Brede-

richu 321 
509 Brensonu 1 395 
708 Brigaderu — Zeidma-

ni 449 
595 Brikovska 1 41i 
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Lietas Lieta! 

Nr. • Lpp. Nr'. 
775 Briza — Gelermam 489 

.un- с. , 514 
С. К. D. kops. Nr. 27. a. i. 38 

' «Ed.- Bruns un bicd- 1006 
ri» 1 517 57 

230 Calmana — Krupu uh 
Ņikitinu ., 277 757 

, 234 Cibulskis — Cibujska 
m. m. un c. - - 282 748 

24 Cinisku 1 134 . 
253 Citemaņa ģimenes le- t » " 

gata — Strautiņu . . . . 287 311 
419 Codes ev.-lut. draudzes 

- Ceplīti un с 328 50 
Č. K. D. kops. Nr. 2. Čakurs 

Čakurs un с 188 315 
206 Čerfasa — Draigors-

Šlosbergs un с -. 172' 127 
750 Dances 1 448 
481 Daugavpils pils. pašv. 379 

. Žemčugoviem . . . . 390 
160 Dauguls — Spridzī- 451 

šiem un Ričiks 88 
178 Dobeles pils. pašv. — С. К. 

• Līci 197, 219 
174 Dombrovska 1 82 372 
52 Domkins — Idzanu. . 69 

756 Druskas naudas sad. 1. 444 331 
140- Dukas — Aberi 78 606 
429 Dzērve — Golde . . . . 348 
362 Eglīša — Kozenkrani- 791 

us un Eglīti 265 
300 Eljašova — Štamu un . 313 

Rašalu 255 824 
, 391 Fīlhabera — a. s. «Pir-

mā Latvijas mākshga 76 
raga fabrika» 291 508 

С. К. D. Jcops. JsTr. 14. Fi-
nanču min. — a. s. 394 
«Latvijas LLoids» . . . . 183 13 

256 Finanču min. — Šval- 368 
bi 261 244 

16 Frīdlendera 1 105 530 
579 Gandeļu un^ Daugav- 812 

- ' pils pils. pašv. 1 451 
341 Golde — Berģi . . . . . . 341 580 
592 Golubovs — Jelgavas 

pils. pašv 425 • 521 
6 Gomulčiks — Gomul- ■ 

čiks 107 665 
34 Gotfrīda — a. s. «Ķie-

ģelis» .103 490 
365 Graša 1 303 

. 609 Graubiņš — Graubiņš 372 . 325 

Lpp. 
Graumanis — Vērma-
ni 370 
Grieziņa — F e n g u . . . . . 75 
Gudena — Landtagu 499 
Hilbichs — Skadiņš 
un Zinoviču 75 
Holcmaņa — Latvijas 
kreditbanku un с . . . . 438 
a. s. «Huta Bankova» 
— Latvijas banku 502 
Ignatana — Galvānu 160 
Indriksona — Strē- ■ 
К 273,-292 ■ 
Ivanovska — Ivanov-
ski 166 
Jakovļeva — Jakbv-
ļevs im с 347 
Jevtanoviča — Corbi-
ku 99 
Jeftanoviea — Corbi-
ku y.. 288. • 
Jeftanoviča — Krumi- • 
ņu 478, 478, 487 
D. kops. Nr. 16. Jego-

ra —. Nadziņii 248 
Jelnieka — Birgerso-
nu 342 . 
Jurko — Jurko 282 
Jevstignejeva — Stro-
diem ..' 439, 46i 
Kaķīša — Vēbera m. . 
m 427 
Kalniņa — Briģi . . . . 350 
Kaluiņa — a. s. «Pro-
gress» 493 
Kaņepa — Grīnvaldu. 104 
Karlsona nek. īpaš. 
pārdoš. 1 379. 
Kaucis — Kauc is . . . . 294 ■ 
Kauliņš un Priedītes 1. 132 
Kciseja — Katkovski 332 
Kelleru 1 300 
Ķieģeļa — Bērziņu.. 359 
Klepera;— Vispār. ap-
droš. sab. nel. gad.. . 520 
Krāslavas virsmežziņa 
— Tepereviem . . . . . . 385 
Kraveca — Stiebriņa 
m. m. . . . . . . i 415 
Kreicbergs un с. — а. 
s. «Merkur» 476 
Krieviņa — Hocjano-
vu . im Noviku . . 426, 458 • 
Krīgera — Dāvīdu . . 274 
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Lietas 
Nr. Lpp. 
267 Kristevjča nek. īpaš. 

pārdoš. 1 305 
803 Kriimiņa — Vispār. 

apdroš. sab. nelaim. 
gad 504 

195 Krumšteta — Bērziņu 73 
752 Krutova un Moniņa 1. 489 

18 Kulēns — Krācējs 84 
269 a. s. «Laima» — Ka-

ravokirosu 305, 306 
359 Latvijas bankas 1 325 

C. K. D. kops. Nr. 1. Latvi-
jas bankas — Tairītu 487 

192 Launadziņa — Viegla-
jiem 173 

472 Leiša — Stiglica atbil-
dīgo darbinieku arteli 401 

652 Lēnerta — Lēnerts . . 335 
1007 Levina — Šmit-

chens 475. 497 
751 Līcis — Līča m. m. . . 418 
783 Lielpulks — Rīgaspils. 

pašv 433 
С. К. D. kops. Nr. 11. Lie-

piņš — Liepiņu 193 
676 Ločmela nek. īpaš. 

pārd. 1 440, 455 
320 Lopiņa — Voronovu.. 299 
260 Lučcks — Lučeku 299 
891 Maikapars maksāt-

nesp. 1 446 
245 Māliņš un с — Šūma-

nis 293 
608 Marjanovska — a. s. 

«Baltfilma» 436 
118 Markus — Gavariņu 112 
678 Meckara — Meckeru 506 
346 Miltmāna 1 338 
357 a. s. «Мах Moeller» — 

Romanu im c. 382 
811 Morozova — Stanislav-

ska m. m 497 
209 Mozesona — a. s. 

«Merkur» 348 
515 firm. «Ferd. Miihlens» 

— Leščinskis 394 
С. К. D. kops. Nr. 23. Mu-

riņa 1 358 
317 Naichina — Vilenkinu 

un с 316 
С. К. D. kops. Nr. 28. Nar-

keviča — Riteri 512 
473 Neiburga — Neiburgs 

m. т 425 
275 Neimaņa — Fredkinu 428 

Lietas 
Nr. Lpp. 
276 Nevjašska — a. s. 

«Latvijas koks» . . . . . . 254 
203 Novadnieka testam. I. 252' 
189 Olsena — Baumanis 

nn Erbe 264 
409 Ozoliņš — Apšans 

un с 369 
246 Ozoliņa — Indrikso-

nicm 289 
378 Ozoliņa — Rīgas pils. 

pašv. darbinieku sli-
mo kasi 432 

250 Paleja — Pale.fu . . . . 297 
60 Papiņu — Možcin-

skiem un Šacu 117 
518 Pestrova — Petersonu 

un с 345 
1 Pleca — a. s. «Latvijas 

kreditbanka» 320 
697 Prauliņš — Prauliņš 

un с 414 
962 Purliča m. m. 1 494 
339 Raščinoks — Klimovu 367 
344 Rēka nek. īpaš. par-

doš. 1 384 
91 Rigas apsargašanas nn 

slēgšanas a. s. ■— Krie-
viņu 158 

290 Rīgas pils. — Eljašo-
vu 327 

547 Ripas — Baltiņu . . . . 360 
504 RiŽa 1 376 
638 Roņu — Moris_ ._. 361 
185 Rubina maksatnespe-

jas 1 124 
488 Ruņģa nek. īpaš. рат-

doš. 1 375 
103 Sanders — Brizgu 267 
405 Sausiņa 1 318 
536 Secena 1. 397 
602 Segala — Teterovski 417 
114 Sējēja — Yi]umseniem 174 
450 Seskovs — Cīruli . . . . 357 
66 Siliņš — Oļukalniem 116 

С. К. D. kops. Nr. 22.vSim-
sonu — Gurkeviču un 
с 486 

255 Sīpola — Saliņš 297 
786 Sirks — Lāci 422 
218 Skulte - Skulte . . . . 283 
266 Smēlena 1 2f>3 

5 Smidrovska — Losliņti 
un с 125 

353 firmas «James Sped-
ding» — Marjanovski 310 

626 Spilvas — Čakšiem.. 420 
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Lietas 
Nr. Lpp. 
337 Sprmgbacba un с — 

Rapa im Veinbergs.. 260 
705 Spulis 1 407 

С. К. D. kops. Nr. 29. Stan-
ge — Durens 478 

88 fabrikas «Star» 1 131 
423 Strazdtņa — Pinku.. 299 
617 Strazdiņš — Spāre .. 48S 

С. К. D. kops. Nr. 41. Strei-
pas — b-bu «Muitas 
artelis» 271 

685 Šamreto — a. s. «A. 
Jansons» 501 

702 Šantera un Rafalso-
na 1 472, 516 

415 Šolomoviča m. m. — 
šolomovičs 357 

С K.D. kops. Nr. 9. štāla 1. 200 
567 Šteinberga 1 443 
572 štolcera 1. .; 340 
433 k. s. «Brāļi Švercs tm 

b-drb — Leinasaru.. 453 
707 Teisa — Šteinveiss.... 509 

7 a. s. «Tilts» — Popovu 95 
692 Toma — Rausku . . . . 495 
223 Traka — Pāvilu . . . . 195 
431 Trapnovskis 1 336 
112 Trijetea — Beķeri . . 113 
462 Tropiņš 1 367 
259 tabakas fabrikas 

«Trud» 1 313 
397 Tupiņš — Plttģi . . . . 249 
229 Uisku — Tiraku . . . . 297 
531 Upesjozupa — Upes-

jozupu un Latvijas 
banku 374 

492 sab. «Uzticība» 1 314 
167 Vācu eentralās sab-bas 

kases — Latvijas ban-
ku 206 

385 Vācu centralās sab-bas 
kascs — Tieslietu min. 272 

202 Valters — Valteri.. . . 110 
439 Vanaga — Mārtinsonu 398 
645 Vandera — Verasu.. 368 
157 Veidermaņa — Rudzīti 86 

Lretaš 
Nr. Lpp. 
181 Veisa — Gervašs 196 
828 Vernova — Jansonu.. 428 
829 Vernova — Janso-

nu 495, 498 
128 Vešņakovs —. Vešņa-

kovu 111 
792 Vīķsnes — Zoliku.... 500 
64 Vilcana — Veikšins 

un Vaivoda m. m. 198, 218 
281 Vildncra — Krieviņu 293 
21 Yintelera — Grīnblala 

m. m 77 
586 Vintena — Sietiņu un 

Meieru 413 
401 Yinteru — Lejiņiera... 365 
464 Vītoliņš — Vītoliņu.. 366 
108 Yladislavova — Latvi-

jas banku 109 
39 Viiškalnu — Ustricovu 108 

355 «Waldhof» — Ziemeļu 
mežu a-ss 309 

120 «Zābakus māju sadal. 
1 165, 185 

15 Zaķa — Rozenu savst. 
ugunsapdroš. s-bu .. 308 

384 Zandovska — Zandov-
skis 300 

820 Zarembo — Lizdiks .. 503 
664 Zavadskis — Toniks.. 468 
510 a. s. «Ziemeļu Baltijas 

ZāģefaTas» likvid. — 
«Geo Grinvalds» 388 

141 a. s. «rZiemeļu banka» 
un с 1 133 

782 Zundes — Gailis . . . . 426 
123 Zuņķis — Rīgas pil-

sētu un Zuņķis 107 
801 Zvaigznes —. Zvaigzni 474 
583 Zvejnieku aizbildnības 

1 410 
225 Žida nek. īpaš. pārdoš. 

1. 206 
139 žigleviča — Krievu 

kr.-aizd. kasi 174 
328 Žubes 1 346 
221 Žukovskis — Žukovski 280 



XV sejuma 

spriedumu rādītājs 
Hetu numeracijas kārtībā. 

1938. g. 

Lietas 
Nr. 
682 
734 
832 
858 
859 
863 
866 
875 
964 
987 
989 
990 
1049 
1051 
1062 
1066 

1094 
llti 

Lpp. 
17 
141 

34, 62 
55 
20 
355 
36 • 
50 
42 
3, 5 

35, 36 
28 
111 
352 
■ 4 

89, 90, 
95 
22 

106, 115 

Lietas 
' Nr. 

1132 ' 
1133 
1134 
1142 
1148 
1149 
1154 
1156 
1159 
1161 
1168 
1169 
1177 
1193 
1196 
1200 
1201 ■ 
1203 
1205 

Lpp. 
46 
98 

28, 33 
9 
52 
399 
13 
80 
146 
127 

58, 59 
8 
10 
33 
100 
14 
154 
11 
53 

Lietas 
Nr, 
1210 . 
1218 
1221 
1223 

21 
25 
26 
28 

. *30 
31 
32 
■34 

: 36 
37 

Lpp. 
12'' 
37 
347 • .• 
•25 
С. К. D. 
35' . 
110 
18 
32 
136 • 
57 
101 
31 
58 
66 

Lietas 
Nr. Lpp. 
1232 26 
1246 47 
1252 355, 370 
1270 18 

kopsēdes: 
38 51 
39 65 
40 170 
41 139 
43 43 . 

.. 44 221 
•• 45 215 
47 296 
48 176, 195 
49 208 

Senata apvienotas sap. spr. 
18 ' 8. ' 

1939. g. 
1 
5 
6 
7 
10 
13 
16 
18 
21 
22 
24 
54 
38 
39 
40 
50 
52 
53 
55 
5" 

320 
125 
107 
95 

• 71, 72 
132 • 
105 
84 
77 

167, 167, 
168 
134 
103 
75 
108 
72 
166 

, 69 
71 
71 
75 

60 
64 
66 
72 
73 
76 
88 
91 
103 
108 
110 
112 
114 
118 
120 
123 
125 
127 
128 
129 
139 

117. 
198, 218 
116 
113 
85 ■ 
104 
131 
158 
267 
109 
150 
113 
174 
112 

165, 185 
107 
70 
99 
111 
129 
174 -

140 
141 
143 
144 

• 157 
158 
160 
165 
167 
174 
178 
181 
185 
188 
189 
192 
195 
202 
203 
206 
209 

78 . 
133 
121. . 
147 
86 
223 
88 
160 
206 
82 

197, 219 
196 
124 
216 
264 
173 
73 ■ 
110 
252 
172 : 
348> 

217 
218 
.220 
221 
223 
225 
229 
230 

■ 234 
238 
240 
243' 
244 
245 

• 246 
250 
253 
255 
256 
259 
260 

169 
283 ' 
259 
280 
195 
206 • 
297 
277 
282 
248 

168, 168 
315 
300 
293 
289 
297 
287 
297 
261 
313 
299 
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Lietas 
Nr. 
266 
267 
269 
275 • 
276 
281 
286 
290 
296 
298 

■ 300 
304 
311 
313 
315 
317 
320 
325 
328 
331 
337 
339 
341 
■344 
345 
346 
353 
354 
• 355 
357 
359 

' 362 
365 
368 
372 
378 
379 
384 
385 
388 
391. 
394 
395 
397 
401 

Lpp, 
263 
305 

305, 306 
428 
254 
293 

302, 306 
327 
311 
251 
255 
321 

273, 292 
350 
247 .. 

. 316 
299 
274 
346 
282 
260 
367' 
341 
384 
292 
338 

• 310 
298 
309 
382 . •■ 
325 
265 
303 
332 
342 .' 
432 • 
288 
300 
272 
250 • 
291 
294 
266 
249 
365 

Lietas 
Nr. . 
'• 405 
409 
415 
419 
423 
429 
431 
433 
439 
450 
451 
462 
464 
472 
473 
480 
481 
488 
489 
490 
492 

.' 504 
508 
509 
510 
515 
518 
521 
531 
536 

. 540 
547 
550 
567 
'572 
579 
580 
583 

. 584 
586 
587 
591 
592 
595 

Lpp. 
318 
369 
357 . 
328 
299 
348 
336 
453 
398 
357 

478, 478, 
487 
367 • 
366 
401 
425 
404 • 
390 
375 
370 

426, 458 
314 
376 
379 
395 
'388 
394 
345 
415 
374 
397 
335 
360 
359 
443 
340 
451 
385 
410 
333 
413 
467 
354 
425 

, 411 

Lietas 
Nr. 
602 
605 

■ 606 
608 
609 
617 
618 
626 
638 
645 
652 
664 
665 
676 
678 
683 
685 
688 
692 
697 
702 
705 
707 
708 
709 
748 
750 
751 
752 

1 
2 
3 
6 
9 
10 
11 

. 12 
14 
15 

1 
2 

Lpp. 
417 
442 

439, 461 
436 
372 
488' 
457 
420 • 
361 ' 
368 
335 
468 
476 

440, 455 
506 
339 
501 
467 
495 
414 

472, 516 
407 
509 
449 
437 
502 
448 
418 
489 
С. К. D. 
487 
188 
524 
191 
200 
246 
193 
193 
183 ' . 
308 

• 

LietaM 
Nr. 
756 
757 
775 
778 

. 782 
783 
'785 
786 
790 
791 
792 
801 
803 
810 
811 
812 
817 

. 820 
824 
828 
829 
868 
891 
934 
962 
991 
1006 
1007 

Lpp. 
444 • 

' 438 
514 
409 
426 
433 
447 
422 

491, 501 
427 ■ 
500 • 
474 
504 . 
419 
497 
520 
466 
503' 
493 
428 

493, 498 
465 
446 
473 
494 
498 
499 

475, 497 

kopsēdes: 
16 
18 

.. 22 
23 

. 25 
26 
27. 
28 
29 
41 

Senata apvienotās i 
204 
214 

3 
4 

248 
515, 518 
486 
358 
471' 
479 
517 
512 
478'' 
271 

зар. 
40 
25 



XV sejuma 

kopīgs satura rādltājs 
Agrarās reformas likums 65. 
Civillikums 6, 70, 167, 248, 555, 408, 465. 
Civilprocesa likums 26, 106, 192,292, 558, 425, 494. 
Dažadi tirdzniecības tiesību jautājumi 125, 507. 
Kreditlikums 519, 454. 
Kurzemes zemnicku likumi 184. 
Latgales civillikums 87, 275, 419, 489. 
Latvijas civillikums (1864. g.) 15, 79, 169, 256, 543, 412, 477. 
Likums раг algotu. darbmieku apdrošināšami nelaimes uii arodu slimlbu 

gadījumos 456, 519. 
Likums par atsavināšanas nodevu 135, 217, 516* 595, 450. 
Likums раг bezpeļņas biedrībām un to savienībām 148. 
Likums par civillikuma spēkā stāšanās laiku un pārejās laika noteiku-
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