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Ar 1940. gada 1. janvāri Senata Civilā kasacijas departa-
menta spriedumu izvilkumu sastādīšana pāriet paša departa-
menta rokās. Sekojot tieslietu ministra laipnam aicinājumam, 
departamenta priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš un depar-
tamenta senators P. Leitāns ir uzņēmušies izvilkumu sastā-
dīšanu. Izvilkumu sastādītāji ar savu darbu centīsies sagādāt 
iespēju plaši pārredzēt Senata praksi, paturot acīs nozīini un 
svaru, kādu piešķir tiesu praksē izpausto atziņu siste-
matizacijai. Lai nāktu pretim tiem tiesu resora praktis-
kiem darbiniekiem, kuriem no svara ir ātra sekošana Civil-
departarnenta izpaustām tiesiskām atziņām, izvilkumu sastā-
dītāji sniegs katrā burtnīcā jaunākās tezes no Civildeparta-
menta izspriestām lietām, šo lietu izspriešanas kārtībā. Alfa-
betisks rādītājs pēc priekšmetiem un sistematisks likumu rā-
dītājs uztvers kā šīs tezes, tā arī izvilkumos izteiktās tiesiskās 
atziņas. Cerams, ka šādā koordinacijā izvilkumu lietotājiem 
būs dotā iespēja ātri un plaši sekot Civildepartamenta praksei. 



T e z e s 
Senata Civildepartamenta 1940. gada janvara menesī 

izspriestās lietās. 
L. KJ 

10. CPL 3. pants — ar prejudicialu prasību nevar prasīt ar 
likumu jau noteikta stāvokļa pastipriuāšanu. 

12. Not. par slimo kasēm (Lkr. 30/151) 14., 38. p. — ja darba 
vieta ir pievienota slimo kasei tin tikai nav pieteikts dar-
binieks, šis pēdējais tomēr atzīstams par slimo kases da-
lībnieku; uz darba devēju šādā gadljumā krīt vienīgi 
38. p. I daļā paredzētās nelabvelīgās sekas. 

15. Lik. par kuģiii hipotekām un jūras prasībām 55, p. 2. pk. 
— par jūras prasību atzīstams ne katrs kuģa personala 
algā$ un atlīdzības prasījums, bet gan prasījums par pē-
dejo izpildīto braucienu vai par pēdejiem 3 mēnešiem, ja 
līgums slēgis uz laiku. 

16. Not. par tirdzniecības reģistru 2. pants — reģistra ties-
neša rīkojumu var pārsūdzēt tikai pēc tam, kad tiesnesis 
uzlicis sodu par rīkojuma neizpildīšanu. 

2.1. Lik. par darba laiku 17. pants - tiesība prasīt atlīdzību 
par virsstundu darbu pastāv neatkarīgi no tā, vai ir no-
tikusi iepriekŠēja vienošaņās par virsstundu darbu un vai 
atbiidetāja ir iabdarības vai idejiska rakstura biedrība. 

29. CL 350. pants — dodot šajā panta paredzētd parakstu 
par mantas saņemšanu, saņēmējam bija pienākums celt 
visus iebildumus, jo parakstu apstrīdēt vēlāk var vienī-
gi viltus vai kļūdas dēļ. 

31. Lauku pašvald. darbin. dien. lik. (Lkr. 31 68) 5. p. 2. d. — 
pagasta ziijneši ir pašvaklību darbinieki; 1931. g. likums 
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tikai precizējis, bet ne grozljis vinu dienesta stāvokli; 
tādēl pagasta ziņneša algas pieprasījums par iepriekšējo 
laiku no 1925. g. arī nav izspriežams civiltiesā. 

32. CPL 906. pants — sūdzība kvalificējama kā kasacijas 
vai blakus sūdzība atkarībā no tā, kādā kārtībā pārsū-
dzams lēmums, par kuru iesniegta sūdzība, un nevis pēc 
tā, kā parts to apzīmējis. 

33. CPL 1009. pants — tiesas lēmumam, ar kuru prāvniekam 
atnemtas mazturības tiesības, ir nozīme tikai attiecībā 
uz vēl neizpildīto procesualo darbību, attiecībā uz kuru 
prāvnieks tad vairs nebauda mazturības tiesības. 

47. CL 154. pants — Senata CKD 39/53 spriedums par šā 
panta izpratni nav saprotams tajā ziņā, ka atzīšanos par 
bērna tēvu nevarētu kvalificēt kā atzīšanos miesīgos 
sakaros ar bērna māti. 

52. 1927. gada likuma (Lkr. 27/92) 3. pants — no šā panta 
kopējās izpratnes ar 1935. g. lik. (Lkr. 35/196) pārejas 
noteikumu 1. pantu izriet, ka visi nomas līgumi pierobe-
žas joslā, attiecībā uz kuriem pārejas noteikumu 1. pantā 
paredzētā termiņā nebija iegūta valdības atļauja, ipso 
jure zaudēja spēku. 

54. Rīkojuma par zīmognodevu 43. panta 2. pk. — pēc šā 
punkta, un nevis pēc 43. p. 1. pk. ir apmaksājami ar zī-
mognodevu graudniecības līgumi; ja līguma suma nav 
minēta — pēc 13. p. 4. pk. 

55. CL 179, pants — bērnu uzturēšanas ziņā tēva pienākums 
ir primars; tikai tad, ja tēvam nepietiktu līdzekļu, iestā-
jas mātes pienākums piedalīties bērna uzturēšanā samē-
rā ar vinas mantu. 

71. CL 95. p. III d. — tiesību uz uzturu pašā pamatā nevar 
zaudēt šķirti dzīvojoša sieva tādēl, ka vīrs acumirklī ir 
slimīgs un viņam nav līdzekļu. 

5.lappuse no 356 



6.lappuse no 356 



7.lappuse no 356 



( ivil l ikums g 

i.iemot vērā, ka par bērna dzimšanu pazinojumu izdarījusi pati 
prasītāja. Ievērojot sacīto, apgabaltiesa atzinusi, ka prasītāja 
nevar prasīt bērna uzturu no atbildētāja, kas nav viņas vīrs, 
iekams prasītājas bērns nav no tiesas atzīts par ārlaulības 
bērnu, kāpēc, atcelot miertiesneša spriedumu, apgabaltiesa 
prasītājas uztura prasību atraidījusi. Iesniegtā par šo apga-
baltiesas spriedumu prasītājas kasacijas sūdzība nepelna ievē-
rību. Tanī kasacijas sūdzības iesniedzēja atrod, ka prasītājas 
bērns būtu vienīgi tad uzskatāms par dzimušu likumīgā lau-
lībā, ja to apstiprinātu attiecīgs ieraksts metriku grāmatā. 
Bet tā kā konkretā gadījumā tāda ieraksta, pēc kura prasī-
tājas bērns skaitītos par dzimušu likumīgā laulībā, iztrūkstot, 
tad tas uz CPL 1472. p. pamata neskaitoties par laulībā dzi-
mušu un mātes vīram neesot pamata strīdēties par to, ka 
bērns dzimis laulībā un celt CL 148. p. paredzēto prasību. Šis 
kasacijas sūdzības iesniedzējas viedoklis atzīstams par ne-
pareizu. CPL 1474. p., uz kuru šajā sakarībā atsaucas kasa-
cijas sūdzības iesniedzēja, nosaka vienīgi, kādi akti ir atzīsta-
mi par pierādījumu tam, ka bērns dzimis laulībā, bet nebūt 
nenosaka to, kādi bērni atzīstami par laulībā dzimušiem bēr-
niem. To nosaka materialie likumi, proti, CL 146. un sek. p., 
pēc kuriem, kā to pareizi norādījusi apgabaltiesa, par laulī-
bas bērniem atzīstami tie, kas dzimuši laulībai pastāvot, ka-
mēr no tiesas nav atzīts pretējais (CL 146. un 148. p.). Šo 
liķumīgo pieņēmumu nevar apgāzt tas apstāklis vien, ka kon-
kretā gadījumā prasītājas bērna metrikā, kurā vispār viņa 
tēvs nav uzrādīts, prasītājas vīrs nav uzrādīts par bērna tēvu, 
jo kasacijas sūdzības iesniedzēja neapstrīd apgabaltiesas kon-
statējumu, ka pieteikumu par bērna dzimšanu ir izdarījusi tā 
māte, bet, saskaņā ar CL 149. p., pat mātcs izsacījumu, ka 
vinas bērns nav ienemts no viņas vīra, nevar pieņemt par 
atspēkojumu tam, ka dzimušais ir laulības bērns. Turklāt vēl 
minētā metrikā, resp. attiecīgā dzimšanas registra ierakstā 
par prasītājas bērna dzimšanu nav arī norādīts, ka prasītājas 
bērns būtu ārlaulībā dzimis. Tā kā pretēji tam kasacijas sū-
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dzības iesniedzēja norādītā Kr. Sen. CKD spr. 07/111 iztirzātā 
gadījumā bērns metriku grāmatās ir bijis tieši apzīmēts par 
ārlaulībā dzimušu, tad jau šī iemesla pēc vien minētais sprie-
dums konkretā gadījumā nav piemērojams, vēl jo vairāk, ņe-
mot vērā, ka tas, starp citu, pamatots uz agr. LCL (X sēj. I d.) 
noteikumiem, pēc kuriem nav apspriežama šī lieta un kas nav 
vairs spēkā. Tādā kārtā apgabaltiesa, uzskatot prasītājas 
bērnu par likumīgā laulībā dzimušu, kamēr tas nebūs apgāzts 
attiecīgas piekritīgai tiesu iestādei iesniegtās prasības ceļā, 
ir pilnīgi pareizi prasību atraidījusi, jo Senats jau vairākkārt 
ir paskaidrojis, ka šādos apstāklos bērna māte nevar prasīt 
bērna uzturu no tā faktiskā tēva, ja bērns dzimis, pastāvot 
mātes laulībai ar viņas likumīgo vīru, ar kuru tā nav dzīvojusi 
vairs kopā bērna ieņemšanas laikā (Sen. CKD 31/82, 35/1145 
u. c). 

(1939. g. 31. aug. spr. Nr. 663 Gerasimovičs pr. 1. pr. Rubinu.) 

154. 

Apelacijas sūdzībā minētais Senata CKD 39/v53 spriedums 
paskaidro vienīgi to, ka pēc jaunā CL 154. p. nevar atzīties 
par bērna tēvu, bet vienīgi miesīgos sakaros ar bērna māti, 
bet tas nenozīmē, ka atzīšanos par bērna tēvu nevarētu kva-
lificēt kā atzīšanos miesīgos sakaros ar bērna māti. Tādcļ 
tiesai nav aizliegts nemt vērā liecinieka liecību, kas apliecina 
faktu, ka kāds sevi atzinis par bērna tēvu. 

(1940. g. 25. janv. spr. Nr. 47 Rudulis pr. ]. pr. Miezīti.) 

157. 

1) Prasītāja bija cēlusi prasību pret atbildētāju, viņas biju-
šo vīru, par uztura naudu partu laulībā dzimušam dēlam par 
laiku no 1934. g. 1. janvāra līdz dēla 18. g. vecumam. Micr-
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tiesneša tiesas sēdē prasītāja izlīgusi ar atbildētāju, par ko 
sastādīts attiecīgs tiesas protokols, un miertiesnesis izbeidzis 
lietu. Pēc tam prasītāja cēlusi pret atbildētāju pie tā paša 
miertiesneša jaunu prasību, lūdzot to pašu, ko iepriekšējā pra-
sībā, un paskaidrojot, ka atbildētājs nepildot noslēgto izlīgu-
īnu. Kā miertiesnesis, tā apgabaltiesa šo prasību atraidījušas. 
Prasītājas kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Apgabaltiesa, 
pretēji kasacijas sūdzības iesniedzējas domām, pareizi atzi-
nusi, ka izlīgumam pie miertiesneša iepriekšējā lietā bāriņtie-
sas piekrišana nebija vajadzīga, un šādas piekrišanas vaja-
dzība neizriet arī no CL 189. p. Kā pareizi aizrādījusi apga-
baltiesa, tikai ārlaulības bērna mātei, slēdzot mierlīgumu pra-
sībā par bērna apgādāšanu, vajadzīga bāriņtiesas piekrišana 
(CL 157. p. un CPL 1478. p.). Nav arī pamatots kasacijas 
sīīdzības iesniedzējas uzskats, it kā apgabaltiesa izbeigto ie-
prieksējo lietu varētu atjaunot tādēl, ka tā nebijusi izbeigta 
nz visiem laikiem. Nav izšķīrējas nozīmes, vai miertiesnesis 
iepriekšējo lietu uz prāvnieku lūgurna vienkārši izbeidzis, vai 
izbeidzis to uz visiem laikiem. Uz noilguma pamata izbeigtās 
lietas tieši uz likuma pamata (CPL 1487. p.) skaitās par no-
beigtām uz visiem laikiern un nav atjaunojamas. Tāpēc pra-
sītāja varēja celt jaunu prasību vienīgi uz noslēgtā mierlīgu-
ma pamata, kā to pareizi norādījusi apgabaltiesa. 

(194-0. g. 25. janv. spr. Nr. 79 Andersons pr. 1. pr. Kundziņu.) 

2) Miertiesnesim iesniegtā prasības lūgunicā prasītāja pa-
skaidrojusi, ka viņai no atbildētāja piespriesti sākumā pa 20 
un vēlāk pa 10 latu mēnesī ārlaulības bērna uzturam. Pie-
spriesto uztura naudu tā no atbildētāja nav varējusi piedzīt, 
kāpēc nonākusi spaidīgos apstāklos. Izmantojot vinas bez-
izejas stāvokli, atbildētājs 1938. g. februārī piedāvājis tai 
100 latus ar noteikumu, ka tai jāizdod kvīts par itkāLs 1000,--
saņemšanu, ko tā arī izdarījusi, kaut arī patiesībā saņēmusi 
tifcai 100 latus. Ievērojot sacīto, prasītāja lūgusi atzīt augš-
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minēto atbildētājam no viņas izdoto kvīti par nesaistošn. 
Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, minēto pra-
sību atraidījusi uz tā pamata, ka prasītājas apgalvotā un bez 
bāriņtiesas piekrišanas izdarītā prasītājas rīcība, ar kuru tā 
savas dabiskās aizbildnes tiesības izlietojusi par kaiti savarn 
aizbilstamam, vēl pati par sevi nepadarot atbildētāja labā tai-
sīto atlaidumu par nederīgu prāvnieku starpā, no kura prasī-
tāja varētu vienpusīgi atkāpties, bet šāda prāvnieku neliku-
mīga rīcība varot noderēt tikai par pamatu jaunai aizbilstamā 
vārdā celtai prasībai pret abiem prāvniekiem, šinī lietā par 
nodarītiem zaudējumiem. Tāpēc arī apgabaltiesa atstājusi bez 
ievērības prasītājas lūgumu par liecinieku nopratināšanu viņas 
apgalvoto apstākļu, resp. prasības pierādīšanai. Iesniegtā par 
apgabaltiesas spriedumu prasītājas kasacijas sūdzība pelna 
ievērību. Tanī prasītāja gan nepareizi, starp citu, atsaucas 
uz 1864. g. CL noteikumiem, jo pēc pašas prasītājas apgalvo-
juma prasības lūgumā norādītā vienošanās ir notikusi jau tad, 
kad bija spēkā Civillikums, resp. 1938. g. februārī (Lik. par 
Civillikuma spēkā stāšanos un pārejas laika not. 3. p.), tomēr 
arī izejot no Civillikuma noteikumiem, par pamatotu atzīstams 
prasītājas pārmetums apgabaltiesai, ka tā nepareizi atzinusi 
par saistošu un neapstrīdamu viņai šādu vienošanos. Saskanā 
ar CL 157. p. (kas atbilst 1854. g. CL 168. p.) trešo daļu, var 
gan attiecīgus bērna uzturam piespriestos maksājumus uz 
vienošanās pamata atvietot ar savstarpēji nolīgtu atlīdzību. 
bet šādam nolīgumam ir nepieciešama bāriņtiesas piekrišana, 
kāda konkretā gadījumā nav dota, par ko starp pusēm strīda 
nav. Bez šādas piekrišanas, resp. pretēji CL 157. p. prasībai, 
par to noslēgtie augstāk aprādītā veida nolīgumi atzīstami 
v i s p ā r par nesaistošiem (sal. Sen. CKD spr. 32/1873), kā-
oēc nepareizs ir apgabaltiesas viedoklis, ka prasības lūgumā 
norādīto prāvnieku vienošanos varētu apstrīdēt t i k a i aiz-
bilstamā, resp. prasītājas dēla vārdā celtā prasībā pret abiem 
prāvniekiem šajā lietā. 'Nav arī nekāda racionala pamata 
prasītājai, kas taču pašu prasību par bērna uzturu cēlusi, kā 
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arī' runā esošo nolīgumu slēgusi, kā sava bērna dabiskā aiz-
bildue, liegt tagad sava mazgadīgā bērna interesēs apstrīdēt 
miiieto nelikumīgo nolīgumu, un prasīt, lai šim nolūkam tiktu 
iecelta bērnam aizbildnība, kas vērstu prasību, starp cim, 
arī pret bērna māti, kura pati šādu nolīgumu, kā nelikumī-
gu, apstrīd. Nākot pie pretēja viedokla augstāk norādītam 
1111 līdz ar to nenodibinot prasītājas apgalvoto apstākļu pa-
rcizību un nenopratinot šim nolūkam uzdotos viņas liecinie-
kus, apgabaltiesa ir ne tikai pārkāpusi CL 157. p., bet arī pie-
laidusi motivacijas nepareizību un nepilnību. 

(1939. g. 31. aug. spr. Nr. 657 Lazdiņš pr. 1. pr. Krūmiņu.) 

179. 

1) Atrodot, ka saskaņā ar CL 179. p. pienākums uzturēt 
laulībā piedzīvotus bērnus vispirms gulstās uz atbildētāju, kā 
šo bērnu likumīgo tēvu, apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka 
atbildētājs nevar pretendēt uz to, lai arī prasītāja, kurai citas 
mantas nav un kura pelnās kā skolotāja, nemtu dalību bērnu 
uzturēšanā samērā ar viņas skolotājas algu. Sakarā ar šo 
apgabaltiesas noraidošo viedokli, kasacijas sūdzības iesnie-
dzējs pārmet apgabaltiesai CL 179. p. nepareizu izpratni. Ne-
pamatots esot apgabaltiesas uzskats, ka prasītājas alga it kā 
neietilptu šinī pantā minētā mātes mantā un ka prasītājai, kā 
mātei, nebūtu jāpiedalās bērnu uzturēšanā samērā ar viņas 
izpeļņu. Šie aizrādījumi ir nepareizi: CL 179. p. I d., nosa-
kot, ka abiem vecākiem ir pienākums rūpēties par bērnu uz-
turu samērā ar viņu mantas un sabiedrisko stāvokli, neizšķir 
jautājumu par to, kādā pakāpenībā iestājas šis tēva un mātes 
pienākums. Atbildi uz to dod CL 179. p. II d., kura paredz, 
ka bērna uzturēsana gulstas pirmā kārtā uz tēvu, bet māte 
šinī pienākumā piedalās samērā ar savu mantas stāvokli. No 
šī noteikuma, kā to pareizi darījusi apgabaltiesa, jāsecina, ka 
bērnu uzturēšanas ziņā tēva pienākums ir primars. Tas no-
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zīrnē, ka tikai tanī gadījumā, kad tčvam nepietiktu līdzekļu 
bērnu uzturēšanai, iestājas niātcs pienākums piedalīties viņu 
uzturēšanā samērā ar vinas mantu. Tā tad izšķīrēja nozīme 
šinī lietā ir tam apstāklim, vai atbildētājam ir pietiekoši lī-
dzekļi, lai dotu bērnu uzturam pa Ls 20,— mēnesī katram. 
Sis apstāklis ar apgabaltiesas augšā jau aprādīto viņas kon-
statējumu ir nodibināts pozitivi un negrozāmi šinī lietā. Ar 
to atkrīt kasacijas sūdzībā izteiktais apgalvojums, ka, saskaņā 
ar CL 179. p., arī prasītājai būtu jāpiedalās bērnu uzturēšanā 
samērā ar viņas izpeļnu, un pārmetums apgabaltiesai, ka vina 
neesot apsvērusi šīs piedalīšanās samēru un nepareizi sapra-
tusi CL 179. p. 

(1940. g. 25. janv. spr. Nr. 55 Veide pr. 1. pr. Veidi.) 

2) Pretcji prasītājas domām, Senats konstantā praksē ir 
paskaidrojis (Sen. CKD spr. 21/150, 32/510, 36/546, 38/1210), ka 
jāievēro pririeips par bcrna interešu icvērošanu bērna uzturē-
sanas picnākuma apspriešanā pie laulāto škirtās dzīves. Tas 
vien, ka bērni f a k t i s k i atrodas pie mātcs, nedod pēdējai 
tiesību prasīt no bērnu tūva uzturu bērniem, ja bērnu inte-
reses prasa viuu palikšanu pie tēva. Bērna uzturēšanas pie-
nākums gan ir absoluts, tomēr tas nenozīmč, ka tas laulātais, 
pie kura bērns nejauši atrodas, ar to pašu ir ieguvis ticsību 
prasīt no otrā laulātā uzturu bērnam. Bērns pats ncrīkojas 
ar uztura līdzekļiem, to dara pic laulāto šķirtas dzīves viens 
no vecākiem. Lai nodibinātu, kurš no veeākiein ir leģitimēts 
rīkoties par bērna uztura lidzeklicm, pieprasot tos vajadzības 
gadījumā no otrā vecākā, tiesai ir jānoskaidro vecākā tiesis-
kais pamats turct pie sevis bērņu. Tas novcd pie jautājuma 
izšķiršanas, pie kura no vecākiem bērnam jāatrodas, icvērojot 
bērna intereses. Ja pieuemtu, ka bērna f a k t i s k ā atra-
šanās vien, neatkarīgi no bērna interesēm, jau dotu vecākam, 
pie kura bērns atrodas, ti.e-si-.sku pamatu prasīt uzturu 
bērnam no otrā vecākā, tad būtu jāatzīst, ka arī laulības šķir-
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šanas gadijumā tiesas lēmumam par bērna atstāšanu pie viena 
vecākā nav nekādas nozlmes, kas tomēr nav pielaižams. 
Tādēļ jānāk pie slēdziena, ka apgabaltiesa varēja noraidīt pra-
sibu aiz tā iemesla, ka bērna intereses prasa viņa palikšanu 
pie tēva, un, ka šādi rīkojoties, apgabaltiesa nav pārkāpusi 
CL 179. p. 

(1939. g. 25. okt. Kopsēdes spr. Nr. 45 Jākobsons pr. 1. pr. Jākobsonu.) 

1616. 

Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma mo-
tiviem, ir konstatējusi, ka lietā minēto zirgu 1935. gadā atbil-
dētājs ieguvis no prasītāja, pie kam zirgs toreiz klibojis, un 
atbildētājs to apņēmies dot atpakaļ, ja zirgs nepaliktu vesels. 
Šo zirgu atbildētājs noturējis pie sevis trīs gadus, un 1938. 
gada 3. decembrī to pārdevis prasītājam, apgalvojot, ka zirgs 
csot vesels, un uz prasītāja norādīto zirga klibošanu paskaid-
rojis, ka klibošana esot izskaidrojama ar zirga ilgāku neap-
kalšanu. Ka zirgs pirms pārdošanas bijis vesels, apgalvojis 
arī pats atbildētājs 1938. g. 1. decembra tiesas sēdē, un par to 
liecinājusi arī Olga Z. Turpretim, liecin. veterinarārsts zirga 
slimību — izmežģījumu konstatējis 1938. g. 26. septembrī un 
4. novembrī, bet lietpratējs M. atzinis, ka zirgs ar izmežģi-
jumu ir slimojis arī 1938. gada 3. novembrī, t. i. līgnma no-
slēgšanas laikā. Izejot no šiem konstatējuiniem, apgabaltiesa 
ir nākusi pie slēdziena, ka līguma noslēgšanas laikā atbildētā-
jam ir bijusi zināma zirga slirnība, bet viuš to ļaunprātīgi no-
slēpis, apgalvojot, ka zirgs ir vesels un ka klibošana ir cēlu-
sies no ilgākas zirga neapkalšanas. Tādeļ arī prasību par 
līguma atcelšanu apgabaltiesa ir apmierinājusi. Šis apgabal-
tiesas slēdziens ir pareizs. Senats ir jau paskaidrojis (Sen. 
GKD spr. 38/1200), ka pēc CL 1616. panta atsavinātājs-katrā 
gadījumā atbild par tiem trūkumiem, par kuru neesamību 
viņš tieši apgalvojis, un ka līdz ar to viuš atbild arī par CL 

14.lappuse no 356 



— 15 — Civillikums-

1613. pantā paredzētiem trūkumiem. Tādēļ, pretēji atbildētāja 
noradījumam kasacijas sūdzībā, atbildētājam ir jāatbild arī 
par tiem trūkumiem, par kuriem prasītājam, kaut arī bija zi-
nams, bet par kuru neesamību atbildētājs tieši bija apgalvo-
jis, noslēdzot 1938. gada 3. novembra līgumu. Ja šai saka-
rībā apgabaltiesa pat ir pienēmusi, ka prasītājs 1935. gadā 
atbildētājam ir pārdevis veselu zirgu, jo pretējā gadījumā pra-
sītājs pie zirga pirkšanas 1938. gadā nebūtu jautājis par kli-
bošanas cēloņiern un atbildētājam nebūtu bijusi vajadzība ap-
galvot, ka zirgs ir vesels, tad šādu slēdzienu apgabaltiesa 
varēja taisīt aiz viņas spriedumā konstatētiem apstākļiem, ka 
pats atbildētājs atzinis, ka zirgs pirms pārdošanas prasītājam 
ir bijis vesels. 

(1939. g. 27. okt. spr. Nr. 978 Raubeņa pr. 1. pr. Zeseri.) 

2070. 

Saskaņā ar CL 2070. pantu, gadījumā, ja pārdevējs prasa 
līgurna atcelšanu un pārdotās mantas atdošanu līdz ar atlī-
dzību par lietošanu starplaikā no mantas nodošanas pircējam 
līdz atdošanai pārdevējam un par pēdējam nodarītiem zau-
dējumiem, tad s u m ā, kas pārdevējam u z š ā p a m a t a 
pienākas no pircēja, ieskaitāmi visi pircēja izdarītie maksā-
jumi, un ja tie pārsniedz š o s u m u, tad atlikums atmaksā-
jams pircējam. Šiem noteikumiem pretēji nolīgumi nav spe-
kā. Tā tad CL 2070. pants, pretčji apgabaltiesas domām, ne-
būt nav atzinis par spēkā neesošiem tādas nomaksas pirkuma 
ļīguma noteikumus, pēc kuriem uz nomaksu pardotās mantas 
lietošanas maksa pārsniedz pirkuma suniu, bet gan par spēkā 
neesošiem tādus nolīgumus, pēc kuriem pārdevējam paliktu 
visi viuam pircēja izdarītie maksājumi, ja tie pārsniedz sumu. 
kas pārdevejam pienakas kā atlīdzība par mantas lietošanu 
un par pārdevējam nodarītiem zaudējumiem. Lietošanas 
maksas Iielumu, turpretim, likums nav regulējis. Pie sacītā 
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Likums par dalītu īpašumu tiesību atcelšanu. 

bas Martas S. pilnvarnieka lugumu, saskaņā ar Likumu par 
dalītu īpašuma tiesību atcelšanu, svītrot zemes grāmatās da-
tus attiecībā uz virsīpašnieku un ierakstīt īpašumtiesīgo lie-
totāju Martu S. par īpašnieci. Zemes grāmatu nodaļas priekš-
nieks konstatējis, ka Martas S. pilnvarnieks lūdz, lai vina 
pilnvardevējas tiesību devēja, Jāņa S., 1912. gadā ar Eken-
graves (tagad Viesītes) pagasta sabiedrību noslēgtais līgums 
tiktu kvalificēts kā dzimtsnomas līgums, kas nodibinājis da-
lītas īpašuma tiesības, uz kurām attiecināms Likums par da-
lītu īpašuma tiesību atcelšanu. Sakarā ar šo lūgumu, zemes 
grāmatu nodaļas priekšnieks, atsaucoties uz lūdzēja paskaidro-
jumiem, nodibinājis, ka līguma objektam ticis atvērts jauns 
nodalījums zemes grāmatu reģistrā. Tāda jauna nodalījuma 
atvēršanu īpašnieks varējis lūgt agr. Notariatu nolikuma 
309.—311. panta kārtībā, jo līguma objekts bijis atsevišķs 
Aumaņu rnāju zemes gabals. S. nornas tiesības ierakstītas 
šī nodalījuma III da[a 1. ailē, kas darīts saskaņā ar 1864. g. 
CL 4045. pantu. Aiz šiem iemesliem zemes grāmatu nodaļas 
priekšnieks atzinis, ka uz runā esošo gadījumu nav attieci-
nāms Likums par dalītu īpašuma tiesību atcelšanu. Tiesu pa-
lata atzinusi šos zemes grāmatu nodaļas apsvērumus par pa-
reiziem un tiem pievienojusies. Martas S. pilnvarnieka kasa-
cijas sūdzība nepelna ievērību. Viņš šajā sūdzībā neapstrīd 
tā apstākla pareizību, ka viss 1912. gada līguma objekts da-
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tiesību atcelšanu 

būjis zcmes grāmatās jaunu nodalījumu un ka S. tiesības ie-
rakstītas šī nodalījuma III daļas 1. ailē. Ipašumtiesīgais lie-
totājs, ja viņa lietojums attiecas uz nekustamo mantu tādā 
sastāvā, kadā tā nostiprināta zemes grāmatu nodalījumā, tur-
pretim, bija ierakstāms zemes grāmatu nodalījuma II daļā 
(Gasmanis un Nolkens, 1890. g. izd., 335. lp. in fine un 336. lp.; 
Bukovskis, 1864. g. CL izd., piezīme 1806. lp.). Tā kā šajā 
gadījumā S. tiesības nebija ierakstītas zemes grāmatu noda-
lījuma II daļā, tad šis apstāklis jau pats par sevi bija pietie-
košs pamats zemes grāmatu nodaļas priekšniekam atraidīt 
Martas S. lūgumu, jo viņa pēc zemes grāmatām taisni neskai-
tījās kā īpašumtiesīgā lietotāja un šo grāmatu II dalā par 
īpašnieku, un pie tam par pilnu īpašnieku, acīm redzot, ir 
ierakstīta cita persona. Ja Marta S. uzskata, ka ieraksts ze-
mes grāmatās neatbilst viņas tiesībām, tad viņa nevar panākt 
šī ieraksta grozīšanu ar lūgumu zemes grāmatu nodaļas 
priekšniekam, lai viņš līguma iztulkošanas ceļā atzīst viņu 
par īpašumtiesīgu lietotāju. Tāds līguma tulkojums un no 
šī tulkojuma izrietošās sekas katrā ziņā aizskartu zemes grā-
matās ierakstītā īpašnieka tiesības, un tādēļ šis tulkojums ar 
l;i sekām cventuali varētu tikt panākts, ja nepastāv kādi li-
kumlgi sķnsļi, tikai strīdus procesa ceļā un nevis nostiprinā-
Sanas proeesā zemes grāmatu nodalā. 

(1939. g, 24. nov. spr. Nr. 97? Sukatnieks lietā.) 
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700. 

Galvas pilsētas Rīgas pilnvarnieks iesniedzis Rīgas ap-
gabaltiesas III civilnodaļai lūģtimu atzīt apsardzības kārtībā, 
ka Galvas pilsēta Rīga, vaidot, kā īpašniece no neatmina-
miem laikiem lūgumā norādītos gruntsgabalus, ieguvusi tos 
uz ieilguma pamata īpašumā. Apgabaltiesa, pēc pilsētas uz-
doto pierādījumu pārbaudīšanas, nolēmusi atzīt Galvas pil-
sētas Rīgas īpašumā tiesības uz ieilguma pamata uz Iūgumā 
norādītiem objektiem. Par apgabaltiesas lēmumu sūdzību 
Tiesu palatai bija iesniegusi Finansu ministrija. Caurlūkojot 
šo sūdzību, Tiesu palata nodibinājusi, ka uz Galvas pilsētas 
Rīgas lūgumā norādītiem gruntsgabaliem kā īpašniece prc-
tendējot arī valsts, Finansu ministrijas personā, un tādēļ at-
zinusi, ka lieta apsardzības kārtībā izbeidzama un ka strīds 
par īpašuma tiesībām starp valsti un pilsētu izšķirams vispā-
rējā prasības kārtībā. Galvas pilsētas Rīgas pilnvarnieku ka-
sacijas sūdzība nepelna ievērību. Viņi šajā sūdzibā neapstrīd 
Tiesu palatas konstatējuma pareizību, ka uz runā esošiem 
objektiem kā īpašniece pretendējot arī valsts, Finansu mi-
nistrijas personā. Bet ja tas ir tā, tad Tiesu palata rīkojusies 
pareizi, izbeidzot šo apsardzības kārtībā ierosināto lietu. 
CPL tieši nav paredzējis iespēju caurlūkot apsardzības kār-
tībā lūgumu par īpašuma tiesību atzīšanu uz ieilguma pamata, 
jo starp dažādām lietām, kas pēc CPL noteikumiein caurlū-
kojamas apsardzības kārtībā, nav minētas lietas par īpašuma 
tiesību atzīšanu uz ieilguma pamata. Tomēr var būt gadīju-* 
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mi, kad kādai personai ir nepieciešams, lai tiesas ceļā atzīst 
viņas īpašuma tiesības uz ieilguma pamata, kaut gan tādas 
viņas tiesības ne no viena apstrīdētas netiek. Tādā gadī-
jnmā šai personai nav atbildētāja, pret kuru būtu ceļama 
prasība par īpašuma tiesību atzīšanu, un tādēj Senats ir jau 
paskaidrojis (Sen. CKD spr. 29/1156), ka tādas personas īpasu-
ma tiesības uz ieilguraa pamata var tikt atzītas ar apsardzības 
kārtībā taisītu lēmumu, lai nebūtu jācel fiktiva prasība pret 
kādu iedomātu pretinieku. Tomēr priekšnoteikums tādam 
apsardzības kārtībā taisītam lēmumam ir tas, lai nebūtu pre-
tinieku, kas apstrīd lūdzēja īpašuma tiesības un pret kuru va-
rētu celt prasību. Turprethn, ja tāds pretinieks ir un ja viņš 
apstrid lūdzēja īpašuma tiesības. tad lieta vairs nevar tikt 
caurlūkota apsardzības kārtībā, jo apsardzības kārtībā tiesa 
nevar izspriest strīdu par īpašuma tiesībām. Pie tam pretēji 
Galvas pilsētas Rīgas pilnvarnieku domām, nav svarīgi, vai 
strīds pret lūdzēja īpašuma tiesībām ir pacelts pirms lūguma 
iesniegšanas tiesā, jo arī gadījumā, ja tāds strīds ir pacelts 
tikai pēc lūguma iesniegšanas, ar to jau ir nodibināts šķērslis 
lūguma caurlūkošanai apsardzības kārtībā, jo, kā jau aizrā-
dīts, tiesa apsardzības kārtībā nevar izšļdrt strīdu par īpašu-
ma tiesībām. Ja tāds strīds ir pacelts, tad, pretēji Galvas pil-
sētas Rīgas pilnvarniekn domām, tiesa var vienīgi izbeigt lie-
tu apsardzības kārtībā un nevis tikai to apturēt, jo līdz ar 
strīda pacelšanu ir atkritis priekšnoteikums, kura dēļ lūgums 
vispārīgi varēja tikt caurlūkots apsardzības kārtībā un kurn 
dēļ tiesa vispārīgi varēja taisīt apsardzības kārtībā lē-
mumu par īpašuma tiesību atzīšanu uz ieilguma pamata. 
Ja tāda lēmuma taisīšana tiesai vairs nav iespējama, tad tiesai 
nav lietu ko apturēt, bet viņa var lietu vienīgi izbeigt. Aiz 
šiem iemesliem Tiesu palata varēja tagadējo lietu izbeigt, 
Kas attiecas uz Galvas pilsētas Rīgas pilnvarnieku apcerēju-
miem kasacijas sūdzībā jautājumā par pilsētas neapstrīdēto 
valdīšanu no neatminamiem laikiem, kā arī uz aizrādījumu uz 
to, ka pilsētai ņemta iespēja izlietot 1864. g. CL 700.-706. 
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pantos paredzētās tiesības, tad tiem nav nozīmcs tagadējā lie-
tas stāvoklī. Ja lieta nevar tikt caurlūkota pēc būtības, tad 
nav pārbaudāms pēc biītības jaiitājums par pilsētas neapstrī-
dēto valdīšanu no neatminamiem laikiem, bet apstāklis, ka 
pilscta vairs nevarēs izlietot 1864. g. CL 700.—706. pantos pa-
rcdzētās tiesības, nevar grozīt priekšnoteikumus, pie kcādiem 
lieta varēja tikt caurlīīkota apsardzības kārtībā. 

(1939. g. 26. okt. spr. Nr. 669 galvas pils. Rīgas lietā.) 

847. p. 3. pk., 848. 

Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma moti-
viern, ir konstatējusi, ka pec prasītājas paskaidrojuma. viņas 
valdījums par runā esošiem imobiļiem ir iesācies 1926. gada 
14. maijā, ka līdzmantinieki Nina D. un Georgs N. ierosināju-
ši tiesā lietu par kopmantojuma (nepareizi kopīpašumā), to 
starpā ari par minēto imobiļu, sadalīšanu, un ka par šo sadali 
Anna N. dabūjusi zināt 1932. gada vasarā. Izejot no šiem 
konstatējumicm, tiesa.ir atzinusi, ka, lūdzot sadalīt imobiļus 
visumā, Nina D. un Georgs N. neesot atzinuši prasītājas atse-
višķās tiesības uz runā esošiem imobiļiem, neatzīstot līdz ar 
to arī 1926. gadā noslēgto mantojurna sadales līgumu, kuru 
prasītāja tieši uzdodot par ieilguma tiesisko pamatu. To uz-
zinot, prasītāja ncvarējusi nesaubīties par sava valdījuma li-
kumību. No šī momenta prasītcāja vairs nebijusi atzīstama 
par labticīgu valdītāju. un pats valdījums uz 1864. g. CL 847. p. 
3, pkta pamata esot pārtraukts 1864, g. CL 848. panta nozīmē. 
Sis tiesas atzinums par prasītājas valdījuma pārtraukumu ar 
mantojuma dalījuma lietas ierosināšanu tiesā no pārcjo līdz-
mantinieku puses ir pareizs un šajā ziņā saskan ar līdzšinējo 
tiesas praksi (sal. Sen. CKD spr. 34,''407 un c). Prasītāja gan 
iebilst, ka valdījumu pārtraucot tikai īpašnieka tiesā celtā pra-
sība, par kādiem mantojuma dalījuma iietas ierosinātāji necsot 
atzīstami, jo ar noslēgto dalījuma līgumu vini par runā esošo 
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īmobiļu īpašniekiem vairs neskaitījušies. Šis iebildums ievērī-
bas nepelna, jo prasītāja nenoliedz, ka arī pārējie līdzmanti-
nieki mantojuma dalījuma lietas ierosināšanas laikā zemesgrā-
matās skaitījās, tāpat kā prasītāja, par līdzīpišniekiem attiecī-
gās idealās daļās arī uz runā esošiem imobiliem. Neatkarīgi 
no teiktā, Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD kops. spr. 
34/2 un c), ka 1864. g. CL 848. pants par „īsteno vai iedo-
māto tiesību" izlietotāju kategoriski īpašnieku nemaz nemin, 
kādēļ k a t r a celtā prasība, kuras prasījums var būt par 
šķērsli valdītājam iegūt lietu īpašurnā, un pēc kura satura 
valdītājs var sākt šaubīties par savas valdīšanas likumību, 
kas pie tam valdītājam atņem labticību, ar to izsauc 1864. g. 
CL 847. p. 3. pktā un 848. pantā paredzēto valdīšanas pār-
traukumu. 

(1939. g. 27. okt. spr. Nr. 909 Nesterovs pr. 1. pr. Sokolovs.) 

1625. 

Markus C. ir lūdzis atzīt viņam izpirkuma tiesības uz 
imobiļa idealo pusi, kuru kopīpašnieks Natans P. ar 1936. 
gada 23. martā noslēgto līguniu pārdevis Teodoram A. par 
10.000 latiem. Teodors A. pieteiktās izpirkuma tiesības nav 
apstrīdējis, bet gan norādījis, ka imobilis viņam pārdots zem 
cenas aiz pārdevēja labvēlības, un ka tādēļ C. izpirkuma ce-
na jāsamaksā pēc tiesas novērtējuma (1864. g. CL 1625. p.). 
Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas lēmuma motiviem, 
ir nākusi pie slēdziena, ka šis iebildums ievērības nepelna. 

Tiesu palata pareizi ir atzinusi, ka ne katrs zem īstās 
cena's noslēgtais līgums ir draudzības pirkums, jo pārdevejs 
ne katru reizi var dabūt visaugstāko cenu. Par šādu līgumu 
varētu būt gari rnna tikai tai gadījumā, ja pierādītu, ka izpēr-
kamā manta pārdota aiz p e r s o n i s k a s 1 a b v ē 1 ī b a S 
lētāk par tās vērtību (1864. g. CL 1625. p.). Turpretim, ne-
konstatējot šai konkretā gadījumā personiskas labvēlības pa* 
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zīmes runā esošam līgumam, Tiesu palata varēja atzīt, ka C 
jamaksā līgumā paredzētā 10.000 latu lielā izpirkuma cena, 
un nevis ka tā butu jānosaka ar lietpratējiem. 

(1939. g. 15. dec. spr. Nr. 1180 Ciņa pr. 1. pr. Anzuli.) 

1702. 

Prasītāja lūgusi piedzīt no atbildētāja Ls 3465,66, kas 
pec zelta paritates iztaisot vinai ar viņas vīra testamentu 
neveletos 1300 rublus. Tiesu palata, atcejot apgabaltiesas 
spnedumu, piespriedusi no atbildētāja prasiiājas labā Ls 928,57 
Tiesu palata pamatojusies uz to, ka prasītāja pēc Kurzemes 
zernn. lik. \26. un 130. pantie.ni ir sava vīra neapejama man-
tiniece un kā tādai vinai ir tiesības uz neatņemamo daļu. No 
testamenta 1. punkta burtiskā satura esot redzams, ka testa-
tors minētos 1300 rubļus novēlējis prasītājai kā viņas neatņe-
mamo daļu. Tādēļ, pēc Tiesu palatas atzinuma, prasītājas 
tiesibas apspriežamas pēc likuma nosacījumiem par neatņe-
mamo daļu un nevis pēc nosacījumiem par legatu. Sakarā 
ar to Tiesu palata atzinusi, ka prasītājai testamentā noteiktā 
suma aprēķināma Latvijas valutā pēc krievu cara rubla vēr-
tības mantojuma atklāšanas dienā 1918. gada decembrī. Šo 
vērtību Tiesu palata noteikusi uz 1,4 cara rubli par vienu 
zelta franku, resp. latu. Prasītājas uzskatu, ka ar testamen-
tu viņai novēlētie 1300 rubļi esot bij. krievu zelta rubļi, Tie-
su palata atzinusi par nedibinātu, jo testamenta sastādīšanas 
laikā 1918. gada decembrī krievu zelta rubļi kā valuta vairs 
nav pastāvējusi un prasītāja neesot arī pierādījusi, ka testa-
tors runā esošos 1300 rubļus būtu novēlējis viņai pēc zelta 
paritates. Sakarā ar albildētāja kasacijas sūdzību atzīmē-
iams, ka Tiesu palatai nebija pietiekoša pamata vinas norā-
dīto iemeslu dēļ atzīt, ka prasītājai ar testamentu novēlēta 
vinas neatņemamā daļa. Tiesu palata savu viedokli, ka pra-

24.lappuse no 356 

http://pantie.ni


— 25 - Latvijas civillikums 

sītājai ir novēlēta neatņemamā daļa, pamatojusj vienīgi uz 
to, ka no testamenta btirtiskā satura esot redzams, ka testa-
tors runā esošos 1300 rubļus novēlejis prasītājai kā neatņe-
mamo, resp. pienākuma dalu. Bet testatora paša šai dajai 
dotā juridiskā kvalifikacija, ar kuru, k* tas redzams no sprie-
duma motiviem, operē Tiesu palata, nav pietiekoša, lai arī 
tiesa šo daļu kvalificētu tāpat kā testators. Tiesas pienā-
kums bija nodibināt testamentā izteiktā novēlējuma satufu 
tm pēc tam pašai to kvalificēt vai flfl ^ā neatņemamo daļu 
vai kā legatti atkarībā no tā, kāda jēdziena pazīmes ir sa-
skatāmas novēlējumā. Šai ziņā Tiesu palatai bija jāņem vērā 
1864. g. CL 1702. pants, pēc kufa par legatu apzīmē tādu no-
vēlējumu, ar kuru tiek novēlēta atseviška lieta, vai vairākas 
tādas lietas, vai zināma suma, vai arī zināma tiesība, bet ne-
atņemamā dala ir daļa no visa mantojuma. Ja nu Tiesu pa-
Iata ir konstatējusi, ka prasītājai ar testamentu ir novēlēti 
1300 rubļi (testatora dotai novēlējuma juridiskai kvalifikaci-
jai, kā tas jau aizrādīts, nav izšķirošas nozīmes), un ja Tie-
su palata nav nodibinājusi šo 1300 rubļu vērtības samēru ar 
visu mir. Friča K. mantojumu, tad tāds novēlējums, ar 
kuru novēlēta tikai zināma suma, pēe tā satura, saskaml 
ar norādīto likuinu, ir kvalificējams kā legats tui nevis kā 
prasītājas neatņemama daļa. Nākot pie citāda slēdziena, 
Tiesu palata ir pārkāpusi 1864. gada CL 1702. pantu. 

(1939. g\ 26. okt. spr. Nr. 818 Kracbcrgs pr. I. pr. Kreicbergu.) 

2745. 

Ja iīgums bijis onerozs darījunts un ja pēc tā satura, kā' 
to konstatējusi Tiesu palata, atbildetāja tin viņas vīram bija 
jādod Jānim V. uzturs un ikgadīgi naudas maksājumi 1000 
rubļu apmērā, tad Tiesti palata varēja šo līgumu kvalificēt kā 
mūža uztura līgumu, kuram, kā to Senats ir jau paskaidrojis 
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(Sen. CKI) spr. 26/45) nekāda īpaša forma nav vajadzīga. 
Fādēl nav vietā prasītājas pilnvarnieka atsaukšanās uz 1864. g. 
CL 2745. pantu, jo tajā paredzētais kolacijas pienākums ne-
attiecas uz mantām, kuras mantinieki sanēmuši uz oneroza 
darījuma pamata ka ekvivalentu par zināmiem pienākumiem. 

(1939. g. 26. okt. spr. Nr. 800 Dārznicks pr. 1. pr. Zemītis.) 

2964., 2966. 

Prasītāja savā prasības lūgumā paskaidrojusi, ka atbil-
dētājs a p ņ ē m i e s apgādāt vinas dēlu Laimoni, dodot 
51m noīūkam Ls 3 0 - mēnesī, bet, ka no 1936. g: 1. marta, 
kad atbildētājs aizgājis no tās, atbildētājs solīto uztura naudu 
nav devis. Tāpēc arī prasītāja prasījusi piedzīt pa Ls 30,-
menesī. Savā apelacijas sūdzībā prasītāja vēl pastrīpo, ka 
savu prasību pamato nevis uz 1864. g. CL 168. p., bet gan uz 
minēto atbildētāja apnemšanos apgādāt vinas bērnu. Tāpēc 
liesu palata ir pilnīgi pareizi savā spriedumā norādījusi, ka 
prasības pamats ir prasītājas bērna labā dotais atbildētāja 
solījums. Līdz ar to Tiesu paiata varēja nākt pie slēdziena, 
ka šajā lietā nemaz nav jāapstājas pie jautājuma, vai atbil-
dētājs faktiski, ir prasītājas bērna tevs. Tādēļ nepelna ievē-
nbu visi tie plašie kasacijas sūdzības iesniedzēja apcerēiumi, 
kuros vinš cenšas saskatīt citādu prasības pamatu. Tāpat 
pareizs ir Tiesu palatas norādījums, ka pēc vīspar pieņemta 
prmcipa juridiska darījuma motivi ir nesvarīgi, ja vien tanī 
nav ieviesusies kāda atvainojama maldība. Tas pats sa-
kāms, izejot no 1864. g. CL viedokļa. Senats jau paskaidro-
Jis, ka no šī likuma viedokļa kontrahentu rīcības motivieni, 
kā tādiem, vispār nav nozīmes (Sen. CKD spr. 31/512), kas, 
protams, sakāms arī par solījumu, izņemot solījumu 1864. g. 
CL 3277. p. paredzētos gadījumos, uz kuru attiecas 1864. g. 
CL 3278. p. un sek. p. paredzētie specialie noteikumi CSen. 
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CKD spr. 38/436). Tāpēc nedibināts ir ari atbildētāja pārmetums 
par Tiesū palatas „vienaldzību", zīmējoties uz dotā solīju-
īna motiviem, ka tā, izņemot atbildētāja apgalvoto atvaino-
jamo maldību, nav pieskārusies visiem tiem jautājumiem, ku-
rus šajā sakarībā pacēlis atbildētāja pilnvarnieks, lai lieta 
tiktu caurlūkota no Laimona K. civilstāvokļa viedokļa 
un lai no šī viedokļa panāktu Laimonim K. prasītā uz-
tura atraidīšanu. Savukārt, apsverot atbildētāja pilnvarnie-
ka iebildumu par varbūtējo atbildētāja maldību, dodot prasī-
bas lūgumā norādīto solījumu, ka atbildētājs maldīgi uzska-
tījis, ka viņam ir pienākums uzturēt Laimoni K. kā savu 
dēļu, Tiesu palata ir pareizi atzinusi, ka tādā gadījuma atbil-
dētājs ir rnaldījies attiecībā uz viņa likumiskicm pienāku-
miem pret Laimoni K., kas ir tiesiska maldīšanās un 
kā tāda nav atvainojama (1864. g. CL 2955. p.). Šo Tiesu pa-
latas atzinuma pareizību atbildētājs savā kasacijas sūdzībā ne-
dibināti apstrīd, atsaucoties uz 1864. g. CL 2965. p. beigām, sa-
skaņā ar ko, ja solījuma ierosinošais iemesls ir bijusi šķie-
tama saistība, tad šāda maldība iznīcina darījuma spēku. Šis 
noteikums tomēr neattiecas uz maldību likumiskos pienākumos, 
resp. likumā, kā uz ierosinājumu darījumarn, jo likums kat-
ram jāzina (sal. Barona „Romiesu tiesību sistemu", 1909. g. 
kriev. izd., 1 d., lp. 115., 116.). Pavisam iau nepareizi atb.il-
dētājs tālāk savos motivos identificē 1864. g. CL 2965. p. 
paredzēto inaldību ar iepriekšējā, t. i. 2964. p. paredzēto mal-
dību attiecībā uz lietas identitati (error in re), kas attiecas 
uz darījuma objektu. Līclz ar to krīt visi tālākie atbildētāja 
apcerējumi, kas pamatojas uz to, ka no atbildētāja puses būtu 
notikusi kā 1,864, g. CL 2964. p., tā arī 2966. p. paredzētā 
maldība. kāpēc arī nepelna ievērību kasacijas sūdzības iesnie-
dzēja pārmetums Tiesu palatai par minēto pantu pārkāpumu. 

(1939. g. 28. sept. spr. Nr. 740 E. Kl.aviņš pr. 1. pr. Vasku.) 
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3296., 3297. 

Konstatējot, ka par mirušā Jāņa A. mantiniecēm idealās 
piektdaļās ar Rīgas apgabaltiesas 1930. gada 2. septembra 
lēmumu apstiprinātas mantošanas tiesībās, starp citu, prasī-
tāja un atbildētāja Emilija A., un ka pēdējā uz Tiesu palatas 
1933. gada 23. janvāra sprieduma pamata attiesājusi manto-
jiimā ietilpstošo „P." māju pusi un to apgrūtinājusi ar līdzat-
bildētāja P. rīcībā esošām obligacijām par 3000,— un 5000,— 
latiem, kuj'as P. ieguvis par 4000,— latiem, bet Senats šo 
Tiesu palatas spriedumu atcēlis, un tā kā Emilijai A. no „P." 
mājām pieder tikai V« daļa, Ticsu palata atzinusi, starp citu, 
ka minētās obligacijas, cik talu tās apgrūtina prasītājas % 
idealo māju daļu, dzēšamas zemesgrāmatās. Šai sakarībā 
Tiesu palata ir vēl konstatējusi, ka minētās obligacijas P. ir 
ieguvis uz risku, zinādams no zemesgrāmatu izraksta, ka 
Emilijai A. piederošā māju puse atrodas strīdū, un ka visu 
zemesgrāmatās ierakstīto īpašnieku tiesību komplekss kļū-
daini uzrādot imobiļa "/m daļās, bet kopā ar vēl neierakstī-
tām pārējo īpašnieku tiesībām pat imobiļa 13/io daļās, kādos 
tiesību apjomos imobilis par ierakstītām hipotekām nemaz 
nevarot atbildet, bet ja P. neskatoties uz šādu neskaidrību 
zemesgrāmatās, obligacijas tomēr ieguvis uz risku, tad Tiesu 
palata šādā vina rīcībā ir saskatījusi rupjas neuzmanības pa-
zīmes, kas pēc savām sekām līdzinās ļaunam nolūkam (sal. 
1864. g. CL 3296., 3297. p.). Tādā kārtā Tiesu palata no lietā 
nodibinātiem apstākļiem varēja nākt pie slēdziena, ka pie runā 
esošo obligaciju iegūšanas P. ir rīkojies ļaunā nolūkā. Līdz 
ar to kā nepamatoti atkrīt tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, 
kuros vinš apstrīd minētā tiesas slēdziena pareizību. Tāpat 
nepamatoti vinš pārmet Tiesu palatai obligacijas dzēšanu 
vairāk par % no prasītājai piederošu māju pusdaļas, jo, kā 
to pareizi konstatējusi Tiesu palata, prasītājai ar augšminēto 
mantinieku apstiprināšanas lēmurnu pieder māju idealā piekt-
daļa, bet tā kā uz Emilijas A. vārda skaitās zemesgrāmatās 
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arī neiespējamā tiesību pārsniedzošā V» dala (u/io), tad Tiesu 
palata pilnīgi pareizi ir atzinusi, ka arī šai neiespējamā % 
daļā ķīlu tiesības dzēšamas zemesgrāmatās. 

(1939. g. 27. okt. spr. Nr. 895 Karlivāns pr. 1. pr. Auzenbergs un 
Preisu.) 

3172. 

Nepamatoti ir kasacijas sūdzības iesniedzēja apcerējumi, 
kuros tas atrod 1) par nepareizu Tiesu palatas viedokli, ka 
prasītājas apelacijas sūdzībā norādītais līgums noslēgts zem 
rezolutiva nosacījuma, un 2) ka šis līgums, neskatoties uz to, 
ka Centralā zemes ierīcības komiteja to nav apstiprinājusi, 
ir palicis spēkā un līdzēji varējuši viens no otra prasīt tā 
izpildīšanu. 1923. g. 26. marta likuma 2. p. (Lkr. 23/32) tieši 
paredz, ka no valsts fonda piešķirtās zemes var pirms viņu 
ierakstīšanas zeines grāmatās a t s a v i n ā t - t i k a i ar 
C e n t r a 1 ā s z e m e s i e r ī c ī b a s k o m i t e j a s a t -
ļauju, un Senats jau savā CKD spr. 32/750 ir paskaidrojis, 
ka bez šādas atļaujas piešķirtā fonda zeme varēja tikt pār-
dota vienīgi zem atliekoša nosacījuma, ka minētā atļauja 
pārdošanai tiks dota (1864. g. CL 3167. p.). Tāpat Seriats 
savā CKD spr. 29/1787. paskaidrojis, ka minētā likumā pare-
dzētās atsavināšanas objekts ir vienīgi zemes ieguvēja o b -
1 i g a t o r i s k ā s t i e s ī b a s (prasījums) u z i z p'i r k -
š a n a s 1 ī g u m a n o s i ē g š a n u ar valsti un tā korobo-
raciju. Ievērojot sacīto, nevar būt runa par to, ka pēc Cent-
ralās zemes ierīcības komitejas atlaujas nedošanas 1926. g. 
20. janvāra līgurnā paredzētai zemes atsavināšanai, šis li-
gums tomēr būtu palicis starp partiem spēkā un tie savstarpēji 
varētu prasīt tā izpildīšanu (1864. g. CL 3172. p.). 

(1940. §. 26. janv. spr. Nr. 8 Deičs pr. 1. pr. Piķi u. c.) 
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3546. p. 1. pkt. 

Savā kasacijas sūdzībā prasītāja pilnvarnieks aizrāda už 
1864. g. CL 3546. p. 1. pkt. pārkāpumu. Šo pārkāpumu tas 
saskata tanl apstāklī, ka Tiesu palata, pievienodamās apga-
baltiesas sprieduma motiviem, ir atzinusi prasību par dzēstu 
ar atbildētājas pretenzijas ieskaitu, kurš noticis prasītāja 
maksātnespējas lietā pēc prasības celšanas šai lietā, bet ne-
varējis notikt, jo prāvnieku prasījumu priekšmeti nav bijuši 
vienādas šķiras. Šis aizrādījums nav ievērojams. Prasītāja 
šai lietā celtais un konkursā kompensētais prasījums ir alter-
nativs, proti, prasītājs ir gan lūdzis uzlikt atbildētājai par 
pienākumu nodot tam attiecīgus būvmaterialus, bet šī pienā-
kuma neizpildīšanas gadījumā no atbildētājas ir lūdzis pie-
spriest šo materialu vērtību Ls 5120,— resp. lūdzis piedzīi 
attiecīgu naudas sumu. Šāda alternativa prasījuma gadījumā 
ieskaits bija pielaižams tad, ja atbildētāja, kam pieder izvēles 
tiesības, izvēlas vienādu pēc škiras apmierinājuma priekšme-
tu ar ieskaitāmo, kas konkretā gadījumā arī notiek (1864. g. 
CL 3551. p. in fine). Otrkārt, saskaņā ar 1864. g. CL 3558. p. 
piezīmi par konkursā pielaižamo ieskaitu ir norādīts Civilpro-
cesa likumā, bet saskanā ar CPL V pielik. 77. p. izpratni, kā 
tas ir redzams no likumdošanas motiviem pie šī panta, pie 
parādnieka un kreditoru savstarpējo prasījumu kompensēša-
nas konkursā nav nepieciešami, 1 a i a b i p r a s ī j u m i 
b ū t u v i e n ā d a s š ķ i r a s resp. nav piemērojams 3546. 
p. 1. pkts (sk. Gasrnaija un Nolkena „rio;io>KeHHe 0 npeočpa. 
30BaHHH cvAeČHOH HacTH", 2. izd., 1. sēj., lp. 284). 

(1939. g. 27. sept. Kopsēdes spr. Nr. 33 Brieža pr. L pr. Šķerbelis.) 

3661. 

Tiesu palata noteikusi legata vērtību pēc mantojuma at-
stājējā nāves brīža. Tāds Tiesu palatas viedoklis nav at-
zīstams par pareizu. Senats, atsaucoties uz 1864. g. CL 
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'i i. pantu, ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 30/660 un citi), 
i .1 legata vērtība nav nosakāma pēc testatora nāves dienas. 
bel gan pēc legata izpildīšanas laika. Šai ziņā Tiesu palata 
pielaidusi motivu nepareizību, pārkāpjot 1864. g. CL 2220 
ii.nilii. Tomēr šīs nepareizības nevar novest pie Tiesu pala-
las sprieduma atcelšanas sekošu iemeslu dēļ. Atbildētāja 
pllnvarnieks kasacijas sūdzībā atzīst, ka legata izpildīšanas 
laikā, 1921. gada 19. janvārī, krievu cara rubljem, kuros, arī 
pgc viņa domām, legats bija novēlēts, vairs nebija nekādas 
Vērtibas. Vinš arī neapgalvo, ka tajā laikā krievu cara rub-
ļi vispārīgi vēl būtu atradušies apgrozībā. Bet ja tas ir tā, 
i.id jautājums par to, kāda nauda liekama pamatā, pārrēķinot 
legata sumu Latvijas naudā, ir izšķirams pēc principa, kas 
i/leikts Sen. CKD spr. 32/637. Pēc šī principa gadījumā, jn 
lcgata izpildīsanas laikā naudas vienība, kurā legats novēlēts, 
vairs nav apgrozībā, tad, piemērojoties 1864. g. CL 3661. 
pantam, šīs naudas vienības vērtība nosakāma, salīdzinot šo 
vSrtlbu testamenta taisīšanas laikā ar zelta paritati, piem., 
ar želta dolaru. Šajā gadījumā cara rubļa vērtību varētu 
lcstamenta taisīšanas laikā, 1918. gada 5. decembrī, salīdzi-
nal ar zelta rubla vērtību. Tiesu palata, nosakot cara rubla 
vrriibu 1918. gada decembrī, t. i. testamenta taisīšanas mē-
iirsi, |)amatojusies uz lietai pievienoto kursu tabulu, kuru, 
pgc viuas atzinuma, atbildētājs netikai nebija apstrīdējis. bel 
pats uz to atsaucies kā uz pierādījumu. Arī kasacijas sūdzī-
l),i atbildētāja pilnvarnieks šo tabulu ne tikai ncapstrīd, bet 
•.;111 (ieši uz to atsaucas. Tā kā viņš arī neapgalvo, ka aprē-
ķiuot cara rubļa vērtību testamenta taisīšanas laikā, saska-
na ar Sen. CKD spr. 32/637 izteikto principu, rezultats būtu 
.iibildētājam nelabvēlīgāks nekā aprēķināts pēc sīs tabulas, 
(ad Senatam nav iemesla Tiesu palatas noteiktā cara rubl.a 
kursa dēļ atcelt Tiesu palatas spriedumu. Tas sakāms īpaši 
V5] tādēļ, ka atbildētāja pilnvarnieks uzskata, ka atbildētājam 
ViSpārīgi nekas nav jāmaksā prasītājai tādēļ, ka legata izpil-
dlšanas laikā cara rublim nav bijusi nekāda vērtība. Tāds 
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uzskats, kā tas jau aizrādīts, ir nepareizs, un šī iemesla dēl 
I īesu palatas spriedums nevar tikt atcelts. 

(1939. g. 26. okt. spr. Nr. 818 Kreicbergs pr. 1. p r . Kreicbergs.) 

3703. 

Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem ap-
stakliem, ir konstatējusi, ka Pilups K. 1927. gada 3. maijā ie-
sacis izpildit visus saimniecības darbus atbildētājai B. piede-
rosas „Lalozu" rnājās uz tā pamata, ka atbildētāja solīju-
sies ar prasitaju precēties; šo solījumu atbildētāja tomēr ne-
esot turejusi, 30 paskaidrojusi, ka ar prasītāju nevēloties lau-
laties un 1937. gada marta mēnesī pat tikusi baznīcā uzsaukta 
ar kadu citu vīrieti. Izejot no minētiem konstatējumiem, 
apgabaltiesa ir nākusi pie kasacijas kārtībā nepārbaudanfa 
sledziena, ka partu laulība nav noslēgta vienīgi atbildētājas 
vamas dēļ. Pretēji atbildētājas norādījumam kasacijas sū-
dziba, ar atbildetājas atsacīšanos salaulāties ar prasītāju un 
ar uzsaukšanu baznīcā ar citu vīrieti, prasītājam bija zudusi 
lespeja kļut par atbildētājas vīru, un līdz ar to 1864 g CL 
3703. pantā paredzētā notikuma, kā konkretā gadījumā salau-
lasanas ar atbildetāju, iestāšanās kluva neiespējama, jo atbil-
detajai vienā un tai pašā laikā nebija iespējams salaulāties 
ar to vineti, ar kuru viņu uzsauca baznīcā, un bez tam arī 
ar prasitaju. Ja arī atbildētāja vēlākā laikā nav salaulājusies 
ar citu vineti, tad šis apstāklis pats par sevi neiznīcina jau 
agrak īestajušos nespēju prasītājam apprecēties ar atbildē-
taju. Tādēļ arī apgabaltiesa varēja atzīt, ka prasītājam kon-
kreta gadījumā uz 1864. g. CL 3703., 3715. un 3696. p. pamata 
ir radusies tiesība atprasīt atbildētājas saimniecībā ieguldītā 
darba vertibu, kura apmērs nodibināts ar lietpratēja atzinumu. 

(1939. g. 31. aug. spr. Nr. 693 Krastiņa pr. I. pr. Balodis.) 
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Vidzemes zemnieku likumi. 

1000. 

Vidzemes Zemn. lik. 1000. panta ir paredzēts, ka dalot 
lekustamu mantu, vlriešu kārtas mantiuiekiem i priekio 

cuba pret s.eviešn kartas mantiniecern. Arl Kurz zem„. 
vir'ie^, k ^ l " P a r e d z e t a s « ■ » Pat Priekšroeības tieslbas 
c m nie k f lf m a n t m i e k , e m P r e t s^ 'ešu kārtas mantinie-
cem p.e kam pedejas var iegūt nekustamu mantu tikai tad 
n v.nas ir tuvākā radniecibas pakāpē ar mautas devēiu nekā 
v.r.esu kartas mantinieki. Senats ir jau vairākkārtīģi pa-
ska,droJ1S, ka 122. pantā iet runa tikai par mantiniekiem, kas 
Mstav_ a s i n s r a d m e c l b ā ar mantojuma devēju Sis 

ndniek!rSnr
Pr!nCiPS,Par Vir ieŠU k ā r t a S m a n t i n i e k u k ā ™™-radmeku pneksrocbu paturēt mantojumā ietilpstošo mantu 

daba .zska.drojams ar likumdevēja vēlēšanos, lai manta pa-
bktu mantojuma devēja ciltij un ka no šā principa liknmde-
ve, p,elatž .znemumu t.kai tai gadījumā, ja ir palikuši sievie-
su kartas mant.n.eki, kuri atrodas tuvākās pakāpes radnie-
c.baar mantojuma devēju, nekā vlriešu kārtas mantinieki. 
J ^ l T- p a r d z , v o ] u s a i s 'aulātais, kas ar mantas devēju 
asmsradnieciba nesastāv, vispār nevar konkurēt ar mantinie-

a 'rSI™ 1 i$al Sem CKD Spr' 28/1061. 31«S6-35/211, 371449; Sen. Apv. sap. spr. 35/14 un cit.). Sis Se-
nata paska.drotais princips par mantinieku-asinsradnieku 
pr.eksrocbam pie mantojuma dallšanas ir attiecināms ari uz 
V.dzemes zemniekn likuma 1000. pantā paredzētām manti-
n.eku pr,ekSrocIbām. Tādā kārtā konkretā gadijumā, kad 
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Agr. Veksellikums. 

2. 

Nepilngadīgā Rozālija L. ieceltās aizbildnes plinvarnieka 
personā ir cēlusi CPL 239. paritā paredzēto atspēkojuma pra-
sību, lūdzot atbrīvot viņu no vekseļtiesiskās atbildības pēc 
runā esošā vekseļa uz tā pamata, ka vekseļa izdošanas laikā, 
1937. gada 7. maijā, vina ir bijusi nepilngadīga (dzim. 1918. g. 
12. martā). Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītāja vekseļa 
izdošanas laikā ir bijusi nepilngadīga, ka viņai tad nav bijis 
savas brīvas mantas, kuras robežās, izdodot vekseli, viņa 
būtu varējusi brīvi rīkoties, un ka lietā nav arī pierādījumu, 
ka prasītāja vekseli būtu izdevusi ar aizbildņa piekrišanu, ir 
nākusi pie slēdziena, ka prasītāja vekseļa izdošanas laikā nav 
bijusi vekseltiesiski spējīga. Pretēji apgabaltiesas viedoklim, 
konkretā gadījumā nepilngadīgās prasītājas tiesiskā rīcības 
spēja ir apspriežama pēc tiem likumiem, kad apspriežamā 
darbība izdarīta, t. i. pēc 1864. g. CL noteikumiem (sal. Lik. 
par CL spēkā stāšanās laiku un Pārejas laika noteik. 3. p. 
II d.), un nevis pēc CL 195. un 260. pantu noteikumiem, jo 
Pārejas laika noteik. 15. pants, starp citu, gan regulē nepiln-
gadīgo mantiskās attiecības, bet ne viņu tiesisko rīcības 
spēju. Apgabaltiesas spriedums gala slēdziena ziņā tomēr ir 
pareizs, jo konstatējot, ka prasītāja veksela izdošanas laikā 
ir bijusi nepilngadīga un ka vekseli viņa ir izdevusi bez aiz-
bildņa atļaujas, apgabaltiesa aiz šiem konstatējumiem vien 
jau prasību varēja apmierināt. Tiesiskai vekseļspējai ir jā-
būt vekseļdevējam jau tai momentā, kad vinš izdara vekseļ-
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Kuģu hipoteku un juras prasību lik. (Lkr. 28/126). 

55. 

Prasības lūgumā prasītājs paskaidrojis, ka viņš 1930. 
gada 9. julijā iestajies darbā uz atbildētājam piederošā tāl-
brauceja tvaikoņa: „Evelīne" kā I stūrmanis ar algu Ls 225,— 
menesī. Šai darbā viņš sastāvējis līdz 1931. gada 23. febru-
arim, kad viņš līdz ar komandu bijis spiests atstāt kuģi, kas 
bija cietis avariju un kļuvis nelietojams. Atbildētājs viņu no-
gadajis Latvijas Liepājas ostā tikai 1931. gada 18. martā, kā-
deļ viņām alga jāsaņemot līdz minētai dienai. Apgabaltiesa, 
apstiprinot miertiesneša spriedumu, prasību atraidījusi. Ap-
gabaltiesa pamatojusies uz to, ka prasība ir kvalificējama kā 
jūras prasība un ka tādēļ tā uz Kuģu hipotekas un jūras pra-
sību Iikuma 64. panta pamata atzīstama par noilgušu. Bez 
tam šī prasība kā jūras prasība sekojot kuģim, bet atbildētājs 
jau no 1933. g. 11. marta vairs neesot kuģa īpašnieks. Ap-
gabaltiesas spriedums nav atzīstams par pareizu. Gan nav 
pareizs prasītāja viedoklis, ka jūrnieka darba algas prasiba 
nekada gadījumā nav kvalificējama kā jūras prasība, bet gan 
ka kada speciala jūras prasība, un ka Senats savos spriedu-
mos 33/1649 un 36/255 atzinis par tādu specialu juras prasību 
Noteikumu par jūrniekiem 39. pantā paredzēto atlīdzību jūrnie-
kiem par bezdarba laiku kuģa bojā ejas gadījumos. Taisni 
otradi, Senats norādītos spriedumos atzinis, ka uz 39. panta 
pamatotā prašība par atlīdzību par bezdarba laiku taisni nav 
jūras prasība un ka tādēl tāda prasība nav padota Noteiku-
miem par jūras prasībām. Kuģu hipotekas un jūras prasību. 
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Civilprocesa likums. 

Saskaņā ar CPL 6. p. tiesa var iztiesāt lietu ne citādi, kā 
pēc atbildētāja paskaidrojumu noklausīšanās vai pēc paskaid-
rojumu iesniegšanai noteiktā laika notecēšanas. Partu aici-
nāšana uz lietas iztiesāšanu ir svarīgs procesuals noteikums, 
kura neievērošana var būt kļūrnīga visai lietas iztiesāšanas 
gaitai. Tiesu praksē nepastāv strīds par to, ka ja parts uz 
tiesu nav aicināts un tādēļ, nezinādams lietas iztiesāšanas 
dienu, palaiž garām pārsūdzības termiņu, šis terminš vinam 
ir atjaunojams. Tādēļ arī process ir paredzējis noteiktu pa-
vēstes izsniegšanas kārtību, kas garantē, ka prāvnieks zina, 
kad viņa lieta tiks iztiesāta. Ja tiesu prakse uzrāda tendenci 
vienkāršot pavēstes izsniegšanas kārtību gadījumos, kur tie-
sa atrodas tiešā kontaktā ar prāvniekiem, un, nesūtot pavēs-
tes, vienkārši paziņo tiem par sēdes dienu, tad arī tajā gadī-
jurnā tiesai jāievēro aicināšanas pamatnoteikumi, lai pie lietas 
iztiesāšanas būtu izklīdinātas jebkādas šaubas par to, ka 
prāvnieks pienācīgā kārtībā ir aicināts uz tiesas sēdi. Tādēļ, 
tāpat kā pie normalas aicināšanas ar pavēsti tiesa visas zinas 
smel no pavēstes otrā eksemplara, arī pie mutiskas aicināša-
nas jābūt tiesas protokolam, no kura neapšaubāmi jābūt re-
dzamarn, ka prāvnieks uz noteiktu tiesas sēdi ir aicināts. 
Katra neskaidrība šajā ziņā, kas prāvniekam var likt šaubī-
ties, vai viņš uz noteiktu tiesas sēdi ir aicināts, iztulkojama 
prāvniekam par labu, jo prāvnieka klātbūtni un vioa iespēju 
dot paskaidrojumus likums uzskata par svarīgu momentu 
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lietas iztiesāšanā. Ja pastāvošā civilprocesa noteikumu iz« 
tulkošanā šajā ziņā tiesu prakse arī ir uzrādījusi svārstības, 
gan prasot prāvnieku p a r a k s t u s par aicināšanu tiesas 
protokolā, gan arī atsakoties no šādiem parakstiem, tad to-
mēr minimalā prasība vienmēr ir tikusi uzturēta: tiesas pro-
tokolam jāatspoguļo, ka tiesas rezolucija par lietas atlikšanu 
uz noteiktu sēdi ir p u b l i s k i pasludināta un ka parti pie 
pasludmāšanas ir bijuši klāt. 

Konkretā lietā apgabaltiesa atsaucas uz to, ka katrs tie-
sas lēmums prāvniekiem ir saistošs, ka tādēļ tas viņiem jā-
zina un ka tādēļ nav nozīmes, ka miertiesnesis nav speciali 
vēl pierakstījis, ka terminš prāvniekiem p a z i ņ o t s . Lieta 
negrozās ap lēmuma spēku, bet ap prāvnieku a i c i n ā š a -
nas kārtību, izdarot aicinājumu ar tiesas rezoluciju. Sa-
skanā ar augstāk norādīto arī aicinājums ar tiesas rezoluciju 
ir padots vispārējā aicinājuma pamatnoteikumiem, lai nera-
dītu šaubas prāvniekos un pašā tiesā par pareizi izdarītU' 
aicinājumu. Apgabaltiesa gan uzsver, ka miertiesnesis 
p u b l i s k i ir pasludinājis lēmumu par lietas atlikšanu uz 
noteiktu termiņu, bet prāvnieks šādu p u b l i s k u pasludi-
nāšanu taisni noliedz, un apgabaltiesa nav paskaidrojusi, uz 
ko viņa dibina fakta konstatējumu par rezolucijas p u b 1 i s k u 
pasludināšanu, ja miertiesneša 1939. g. 28. marta protokols ne-
konstatē rezolucijas p u b l i s k u p a s l u d i n ā š a n u , bet 
miertiesneša 1939. g. 12. maija lēmuma motivi konstatē gan lie-
tas publisku izlemšanu, bet nekonstatē rezolucijas p u b 1 i s k u 
p a s 1 u d i n ā š a n u. Ar to apgabaltiesa ir pielaidusi savā 
lēmumā motivēšanas nepilnību un nepareizību, pārkāpjot 
CPL 196. p. Bet tā kā šis trūkums tiesas lēmumā atsaucas arī 
uz tiesas apsvērumu par iespēju atjaunot apelacijas termiņu 
pēc CPL 2651. p., tad netieši apgabaltiesa ir pārkāpusi arī 
CPL 2651. p. 

(1939. g. 26. okt. spr. Nr. 951 Krīīmiņa pr. 1. pr. Ozoln.) 
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258. p. 3. pk. 

Pretēji kasacijas sūdzlbas iesniedzēja domām, CPL 255. p. 
un 258. p. 3. pk. noteikumi attiecībā uz iemeslu uzrādlšanu ape-
lacijas sūdzībā, kuru dēļ sūdzības iesniedzējs ieskata spriedu-
mu par nepareizu, nav domājuši atnemt prāvniekam pārsūdzl-
bas tieslbu gadljumā, kad prasība pirmā instancē tiek noraidīta 
kā nepierādīta un prāvnieks otrai instancei uzrāda jaunus 
pierādījumus. Tādēļ apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītāja 
apelacijas sūdzībā lūgusi nopratināt no jauna liecinieku pra-
sības pierādīšanai, varēja atzīt, ka nav pamata CPL 258. p. 
3. pk. piemērošanai. 

(1939. g. 24. nov. spr. Nr. 1068 Melnis pr. 1. pr. Muraško.) 

2651. 

Prasītājas kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Tanī 
prasītāja norāda, ka pretēji apgabaltiesas konstatējumam, 
viņa, lūdzot atjaunot kasacijas tiesības, esot uzrādījusi nepa-
redzētu un no viņas gribas neatkarlgu apstākli (CPL 265\ p.), 
kas kavējis tai iesniegt apelacijas sūdzību likumā paredzētā 
termiņā un, proti, sprieduma noraksta nesaņemšanu šajā ter-
miņā. Tomēr, pretēji kasacijas sūdzlbas iesniedzējas viedok-
lim, sprieduma noraksta nesaņemšana pārsūdzības termiņā 
vēl p a t i p a r s e v i vien nav atzīstama par CPL 2651. 
p. minēto no prāvnieka neparedzēto un no viņa gribas neat-
karlgo apstākli, pateicoties vienīgi, kuram nav bijis tam 
iespējams iesniegt likumā paredzētā termiņā pārsūdzību. 
Senats jau savā OKD spr. 39/418. un cit. ir paskaidrojis, ka 
tajos gadljumos, kad prāvnieks sprieduma norakstu lūdzis, 
resp. pasūtījis tik vēlu, ka tiesai, izgatavojot to likumā pare-
dzētā terminā, pārsūdzības termiņš jau būtu notecējis, nevar 
tikt saskatīts CPL 265\ p. minētais no prāvnieku gribas ne-
atkarīgais un no viņa neparedzētais apstāklis, jo paša prāv-
nieka pienākums ir lūgt sprieduma norakstu tik savlaicīgi, 
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iai, miertiesnesim izdodot, resp. izsūtot to CPL 197. p. pare-
dzētā termiņā, prāvniekam vēl atliktu laiks pārsūdzlbas sa-
cerēšanai nn iesniegšanai. Tāpēc konkretā gadījumā, kur 
pēc prasītājas neapstrīdētā miertiesneša konstatējuma prasītā-
jas pilnvarnieka lūgums par sprieduma noraksta izsniegšanu 
ir nodots pastā tikai 1939. g. 4. marfe un saņemts iniertiesneša 
kancelejā 6. martā, kamēr apelacijas termiņš prasītājai izbci-
dzas jau 1939. g. 8. martā, — nevar būt runa par CPL 2651. p. 
minēto no prāvnieka neparedzčto un no vina gribas neatkarī-
go apstākli, jo prasītājai un vinas pilnvarniekam bija jāzin, ka, 
saņemot tik vēlu pasūtīto sprieduma norakstu CPL 197. p. pa-
redzētā laikā, apelacijas terminš jau būs notecējis. 

(1939. g. 31. aug. spr. Nr. 690 Ekmanis pr. 1. pr. Ekmani.) 

288. 

Marks M. savā blakus sūdzībā ir nprādījis, ka vinam 
nepareizi atpakaļ izsniegta kasacijas sūdzība, jo pēc CPL 
288. p. mēneša pārsūdzības termiņš skaitāms no sprie-
duma pasludināšanas dienas tikai gadījumos, kad miertiesneša 
spriedums apstiprināts, bet visās pārējās lietās — no tās die-
nas, kas pēe CPL 280. p. nolikta sprieduma izgatavošanai ga-
līgā veidā. Tā kā šinī lietā kasacijas sūdzība iesniegta par ap-
gabaltiesas 1939. g. 2. augusta lēmumu, ar kuru apelacijas sū-
dzība atstāta bez caurlūkošanas un miertiesneša spriedums 
neesot ticis apstiprināts, tad pārsūdzības terminš izbeidzies ti-
kai 1939. g. 16. septembrī, kad kasacijas sūdzība jau bijusi 
iesniegta. Aprādītais lūdzēja viedoklis nav uzskatāms par 
pareizu. No tā, ka CPL 288. p., noteicot mēneša pārsūdzības 
terminu no dienas, kas nolikta sprieduma izgatavošanai galīgā 
veidā, atsaucas uz CPL 280. p., izriet, ka šāds termiuš skai-
tāms tikai tad, ja ar spriedumu miertiesneša sprieduins grozīts 
vai atcelts. Turpretim, šinī gadījumā miertiesneša spriedums 
nav ne atcelts, nedz grozīts, bet tikai ar tiesas lē-



Civilprocesa likums 

muinu iesniegtā par miertiesneša spriedumu apelacijas sū-
dzība atstāta bcz caurlūkošanas; tā tad miertiesneša sprie-
dums ir palicis spēkā. Šādos apstākļos mēneša kasacijas ter-
miņš pēc CPL 280. un 288. p. izpratnes bija skaitāms no lēmu-
ma pasludināšanas dienas, t. i. 1939. g. 2. augusta. Iesniedzot 
kasacijas sūdzību tikai 1939. g. 8. septembrī, iūdzējs bija noka-
vējis CPL 287. p. paredzēto viena mēneŠa kasacijas termiņu. 

(1939. g. 15. dec. spr. Nr. 1219 Marjanovska pr. 1. pr. a. s. „Balt-
filma".) 

498. 

1) Kasacijas sūdzības iesniedzējs apstrīd tiesas slēdzie-
na pareizību no formalā viedokļa, atrodot, ka saskaņā ar 
CPL 498. un 545. p. tiesa nevarēja atzīt, ka aiz uzrādīšanas 
kārtībā apliecinātā dāvinājuma līguma ir apslēpta parāda sa-
maksa, resp. nevarēja atzīt šļ dāvinājuma līguma simu-
lativitati un pieņemt tās pierādlšanai liecinieku liecības. 
Sāds kasacijas sūdzības iesniedzēja viedoklis atzīstams par 
maldīgu. Senats gan, izejot no agrāk Latgalē spēkā esošiem 
procesualiein un formala rakstura materialiem likumiem, bija 
paskaidrojis, ka saskaņā ar CPL 498. p. notariala kārtībā no-
slēgtu vai likumā paredzētā kārtībā apliecināto formalo aktu 
saturu akta dalībnieki nevar apgāzt ar liecinieku liecībām un 
ka akta simulativitates pierādīšana ir akta satura apgāšana 
(Sen. CKD spr. 37/169), tornēr šai spriedumā izteiktais neattie-
cas uz to Latvijas teritoriju, kurā bija spēkā 1864. g. CL un 
CPL 498, p. piezīme. Saskaņā 1) ar šo piezīmi, kas paredzeja, 
piemērojot min. teritorijā CPL 498. p., starp citu, CL 2952. p. 
ievērošanu, un 2) likumdošanas motiviem pie tās, resp. pie agr. 
CPL 1819. p. (Gasmans un Nolkens, 1890. g. izd., lp. 75), šai 
teritorijā, resp. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē vienmēr tiesu 
praksē tika pielaista CPL 498. p. paredzēto formalo dokumentu 
simulativitates pierādīšana ar liecinieku liccībām. No minetiem 
likumdošanas motiviem ir nepārprotami redzams, ka tieši to, 
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starp citu, ir gnbejrrsi panākt ar CPL 1819. p., vēlāk ar 498. p. 
piezmies radīsanu (sk. op. cit, ibidem). Tagad nu rodas iau-
tajums, kads sajā ziņā ir stāvoklis sakarā ar CPL 498 n nie 
zīmes atcelšanu (Lkr. 37/202) un jaunā CL ievešanu v'isā Lat-
vija resp. arī Latgaīē (Lkr. 37/163). šai sakarībā, vispirms ir 
kons atejams, ka CPL 498. p. atceltā piezīmē paredzētam 1864. 
g. LL 2952. p. satura ziņā atbilstoša norma, proti, CL 1439 p 
ir tagad spēkā visā Latvijā, resp. arī Latgaīē. Savukārt/no 
nesiietu mmistra paskaidrojumiem pie 1937. g 14 decembra 
pargrozījumiem CPL (Lkr. 37/202) ir redzams, ka tās proee-
sualas normas, kas agrāk norādīja, kad nemams vērā "viens 
vai otrsjio pastāvošiem materialiem likumiem, ir strīpotas tā-
tej, ka sads jautājums neniaz nevar rasties, kad visā zemē pa-
stav viens materialais likuins un ka tikai šai sakarībā ir strī-
pota an CPL498.p. piezīme (sk. Tieslietu ministra paskaidro-
umus pie CPL un cit. likumiem, pielikumu pie 1938 g Ties-
hetu Ministrijas Vēstneša" pirmās burtnīcas, 9. lp.)' "Tādā 
karta rmnetā piezīme nav vis strīpota, lai attiecinātu uz visu 
Latviju to CPL 498. p. izpratni, kas agrāk tam bija Latgalē un 
siki apskatīta Sen. CKD spr. 37/169, bet vienīgi, lai iznīeinātu 
tas agrak Latvijas teritorijā pastāvošo materialo, resp civil-
hkumu dualisma pēdas, kas atspoguļojas Civilprocesa likumā 
un kam nebija vairs tur vietas pēc viena CL ievešanas visā 
Latvija. Tadā kārtā CPL 498. p. piezīmes atcelšana ir jāiztulko 
ka piemerošanās jaunajam CL, līdz ar ko jāatzīst, ka minētā 
panta piemerošana prasa attiecīgo materialā likuma noteiku-
mu ievērošanu. Tāpec CPL 498. p. ir atzīstarns par pamat-
noteikumu, kura piemērošanu iespaido tās materialtiesiskās 
normas, pec kadam apskatāmas partu juridiskās attiecības 
katra konkreta strīdus gadījumā, proti, no vienas puses, CL 
vai 1864. g. CL normas, bet, no otras puses, agr. LCL nor-
mas Tadeļ, lietās, kurās partu juridiskās attiecības arī uz 
pneksu nāksies, saskaņā ar Lik. par CL spēkā stāšanos un 
r S r ^ r » n o t e i k u m iem, apskatīt pēc agr. LCL normām, 
u L 498. p. arr uz priekšu jāpiemēro tikai striktā un burtiskā 

46.lappuse no 356 



Civilproccsa likums 

izpratnē, kādā to iztulkojis Senats savā CKD spr. 37/169 un 
kas atbilst agrākā LCL stingrieiu noteikumiem par attiecīgu 
līgumu formu. Turpretim pārējās lietās, kurās partu juridis-
kās attiecības apskatāmas pēc 1864. g. CL un CL noteiku-
miem, pie CPL 498. p. piemērošanas ņemamas vērā šo likumu 
normas. Ievērojot sacīto un visā Latvijā tagad spēkā esošo 
CL 1439. p., resp. pantu, kas satura zinā atbilst agr. CPL 
498. p. piezīmē augstāk aprādītā nolūkā ietvertam 1864. g. 
CL 2952. p., ir atzīstams, ka CPL 498. p. paredzēto formalo 
dokumentu simulativitati var tāpat, kā agrāk Vidzemē un 
Zemgalē, arī tagad picrādīt ar liecinieku liecībām un pie tam 
visā Latvijā, Latgali neizņemot, ja vien partu juridiskās at-
tiecības nav apskatāmas pčc agr. LCL noteikumiem. Tāpēc, 
dibinot savu slēdzienu par prasības lūgumā norādītā dāvinā-
juma līguma simulativitati uz liecinieku liecībām, Tiesu pa-
lata, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja viedokiim, nav 
pārkāpusi likumu. 

(1939. g. 17. okt. Kopsēdes spr. Nr. 53 Nod. dcp. pr. 1. pr. mir. Zā-
līša m. m. u. c.) 

2) Prasītāji Daugavpils apgabaltiesā iesniegtā prasības 
lūgumā paskaidrojuši, ka atbildētājs nav aizdevis naudu A. V. 
pret prasības lūgumā norādīto iekīlāšanas rakstu un ka sa-
karā ar šo ieķīlāšanas rakstu nekāda saistība starp atbilde-
tāju un minēto V. nav pastāvējusi, kādēļ prasītāji lūguši atzīt 
ieķīlāšanas rakstu par neesošu un atsvabināt mir. A. V. man-
tojuma masu no maksājumiem, kas piespriesti no viņas uz šīs 
obligacijas pamata. Tiesu palata, atceļot apgabaltiesas sprie-
dumu, prasību apmierinājusi. Tiesu palata, kā tas secinams 
no sprieduma motiviem, gan atzīst, ka ieķīlāšanas raksts, kas 
apliecināts pie notara un ingrosēts zemes grāmatās uz V. ne-
kustamo mantu, satura ziņā nav apgāžams ar liecinieku lie-
cībām. Tomēr liecinieki, pēc Tiesu palatas atzinuma, bija pra-
tināmi, jo viņi bijuši uzdoti to apstāklu pierādīšanai, pie kadas 
iekīlāšanas raksts ticis izdots. Uz liecinieku apliecināto ap-
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stākļu pamata Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka ieķīlāša-
nas rakstā minētos Ls 3000,— atbildētājs patiesībā A. V. nav 
aizdevis, jo atbildētājam tādu lldzekļu nav bijis un ka V. nav 
arī bijis vajadzīgs uzturs šādas sumas apmēros. Tādel Tiesu 
palata atzinusi ieķīlāšanas rakstu par spēkā neesošu. Kā to 
pareizi aizrādījis atbildētājs kasacijas sūdzībā, Tiesu palata 
ieķīlāšanas raksta saturu ir atzinusi par apgāztu ar liecinieku 
apliecinātiem apstākļiem. Ieķīlāšanas rakstā ir teikts, ka 
Ādams V. aizņēmies no Ludviga K. un palicis viņam parādā 
Ls 3000,—. Ja nu Tiesa palata atzīst, ka L. K. ieķīlāšanas 
rakstā minētos Ls 3000,— A. V. patiesībā nav aizdevis, tad 
Tiesu palata ar to nav nodibinājusi, kā viņa to saka, apstāk-
lus pie kādiem ieķīlāšanas raksts ticis izdots, bet gan apga-
zusi ieķīlāŠanas raksta saturu un, pretēji šī raksta saturam, 
atzinusi, ka Ls 3000— aizdošana nav notikusi. Atbildētājs 
kasacijas sūdzībā gan nepamatoti atsaucas uz LCL 2015. pan-
tu, pēc kura it kā nevarot pierādīt ieķīlāšanas raksta beznau-
dību. LCL 2015. pants attiecināms tikai uz tajā minētiem ak-
tiem, un, proti, aizdevuma rakstiem, un nevis uz ieķīlāšanas 
rakstiem, kuru beznaudību principā var pierādīt (bij. Krievijas 
Sen. CKD spr. 88/70). Tādēļ prasītāji principā varēja pierādīt 
ieķīlāšanas raksta beznaudību. Tomēr, ievērojot CPL 498. 
pantu, ieķīlāšanas rakstu, kas šajā gadījumā bija sastādīts 
notarialā kārtībā Latgalē spēkā esot LCL, satura zinā neva-
rēja apgāzt ar liecinieku liecībām (Sen. CKD spr. 37/169; bij. 
Kr. Sen. CKD spr. 96/47). Tādēļ arī Tiesu palata nevarēja 
atzīt šī raksta saturu par apgāztu ar liecinieku liecībām, bet, 
rīkojoties citādi, vina pārkāpusi CPL 498. pantu. 

(1959. g. 26. okt. spr. Nr. 816 Grandāna u. c. pr. 1. pr. Kurpnieku.) 

553. 

CPL 553. p., kas runā par ārvalstī taisītiem aktiem, ne-
maz neattiecas uz ārvalsts iestāžu vai amatpersonu izdotiem 
aktiem-apliecībām, zināmu notikumu vai tiesību apliecinā-
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šanai, kā, pieraēram, civilstāvokla aktiem vai apliecībām 
(sk. prof. Bukovska CPL māc. gr. 366. un 400. lp.; Ducmaņa 
rakstu 1928. g. T. M. V. Nr. 4, 97. lp.; Nolkena CPL kom. 
443. lp.). No otras puses, kāda ārvalsts akta legalizacija 
taisni uzskatāma par notikušu, ja uz tā atrodas šīs arvalsts 
ārlietu ministrijas legalizējums, kas savukārt legalizets no 
mūsu sūtniecības, vai konsula, apliecinot zem šīs ārvalsts ar-
lietu ministrijas legalizējuma parakstījušās amatpersonas pa-
raksta un pieliktā zīmoga īstenumu, saskaņā ar Konsularā 
reglamenta 16. p. (Lkr. 35/199), kā tas ir noticis konkretā ga-
dījumā ar runā esošo laulības apliecību (sal. Ducmana op. cit 
116. lp.), jo šis mūsu sūtniecības resp. konsula apliecinājums 
(legalizacija) involvē to ārvalsts iestādes izdotā dokumenta 
legaiizaciiu, kuru izdarījusi šīs valsts ārlietu ministrija.̂  leve-
rojot sacīto, par nepamatotu atzīstams kasacijas sudzības 
iesniedzēja aizrādījums, ka Tiesu palata ir pārpratusi legali-
zacijas jēdziena juridisko nozīmi un pārkapusi CPL 553. p., 
kas nemaz nevar tikt attiecināts uz runā esošo SSSR iekš-
lietu komisariata izdoto laulības apliecību. 

(1939. g, 26. okt. spr. Nr. 850 Dzirkals pr. I. pr. Ducēns u. c.) 

854. 

CPL 803. p. paredz, ka rezoīucijā, starp citu, janorāda, 
vai tiesāšanas izdevurni uzliekami vienam no prāvniekiem, 
vai arī sadaiāmi starp abārn pusēm. Tādā kārtā norādījums 
par tiesāšanās izdevumiem pēc paša likunia ir sprieduma sa-
stāvdaļa, kuram parasti atbilst attiecīgi apsvērumi sprieduma 
motivacijas daļā. Nerunājpt nemaz par to, ka šī pedejā fau-
tājuma izšķiršana stāv pilnīgā atkarībā un tā tad ciešā sakarā 
ar prāvnieku strīdus izšķiršanu pēc būtības, — likums arī ne-
paredz, ka minēto jautājumu tiesa varētu izlemt vēl pēc sprie-
duma taisīšanas blakus procesa kārtībā ar tiesas lēmumu. No 
otras puses, likums arī neparedz, ka sprieduma daļu par tie-
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priekšsēdētāja v. i. iesniegto sūdzību pareizi kvalificējis kā 
kasacijas sūdzību, jo sūdzība kvalificējama kā kasacijas vai 
blakus sūdzība atkarībā no tā, kādā kārtībā pārsūdzams lē-
mums, par kuru sūdzība iesniegta, un nevis pēc tā, ka parts 
apzīmējis sūdzību, un paša parta sūdzības kvalifikacija nav 
izšķiroša un saistoša tiesai. Konstatējot, ka sūdzībai, kas ir 
pareizi kvalificēta kā kasacijas sūdzība, nebija pielikta kasa-
cijas drošības nauda, Tiesu palatas Civildepartamenta priekš-
sēdētāja v. i. varēja šo sūdzību uz CPL 914. panta pamata 
izsniegt atpakaļ (Sen. CKD spr. 25/323). 

(1940. g. 26. janv. spr. Nr. 32 Čerfasa pr. 1. pr. Draigors-Šlossbergu.) 

908. 

1) Marija P. iesniegtā lūgumā, pamatojoties uz Annas 
B. un Kristīnes R pie notara dotām liecībām, ir lūgusi Tiesu 
palatas 1929. gada 13. jūnija spriedumu viņas prasības lietā 
pret Ernestu S. jaunatklātu apstāklu dēļ atcelt un lietu nodot 
Tiesu palatai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai. Šai lugu-
mā Marija P. paskaidro, ka Anna B. varēšot apliecinat, ka 
liecinieks Kārlis B. nodevis nepatiesu liecību, bet Kristīne R, 
ka atbildētājs lieciniecei izteicies, ka viņa a p s ū d z ī b a s 
l i e t ā uzdotie liecinieki esot noliecinājuši vinam par labu, 
jo vinam esot nauda, un, kam nauda — tam taisnība, u. t t. 
Tai pašai lieciniecei atbildētājs arī atzinies, ka prasītājas bērns 
esot vina. Šie aprādītie apstākli par nepatiesas liecības no-
došanu, vai arī par pamudināšanu tādti nodot, nav tadi jaun-
atklājušies apstākli CPL 908. panta nozīmē, kas dotu prasī-
tājai tiesību lūgt sprieduma atcelšanu. Šie apradītie ap-
sātkli, vai Kārlis B. ir nodevis nepatiesu liecību un vai atbil-
dētājs ir pamudinājis lieciniekus ša i l i e t ā nodot nepa-
tiesas liecības, ir vēl jāpārbauda attiecīgai tiesai. Šie aprā-
dītie jaunatklātie apstākļi tā tad nav iesniegti Senatam tādā 
iormā, kura dotu Senatam bez kādas pārbaudīšanas iespeju 
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izšķirt svarīgo jautājumu par sprieduma atcelšanu vai patu-
rešanu spēkā (sal. Sen. apv. sap. spr. 34/9 u. c.). 

(1939. g. 25. okt. Kopsēdes spr. Nr. 36 Pollis pr. I. pr. Strenci.) 

2) Līzes T. un cit. prasītāju pret Kristu B. 1929. g. 30.. 
augusta celto atzīšanas prasību kā pirmā, tā otrā instance 
apmierinājusi, atrodot par pierādītu prasības pamatā likto 
partu labprātīgo vienošanos par māj'as sadali dabā prasības 
petitumā aprādītā vēidā. Atsaucoties uz to, ka šo vienoša-
nos minetā lietā apliecinājušais liecinieks Andrejs V. un pā-
rējie liecinieki tagad pie izmeklēšanas tiesneša paskaidrojuši, 
ka viņi nav bijuši klāt pie šada līguma sastādīšanas un vie-
nīgi zina par kādu Līzes B. testamentu. — Krists B. atrod, ka 
ir jau atklājies jauns apstāklis CPL 908. p. nozīmē, kas tam 
dod pamatu lūgt Tiesu palatas sprieduma atcelšanu minētā 
lietā. Šis ludzēja viedoklis ir nepareizs. Senats jau savā 
CKD spr. 39/1184 ir paskaidrojis, ka fiecinieku liecības nepa-
tiesības atklāšana ir gan atzīstama par jaunatklājušos ap-
stākii, bet vienīgi tad, ja tā konstatēta galīgā tiesas sprie-
dumā. ^ Bet ka liec. Andreja V., vai cita kāda liecinieka iie-
cība minetā lietā par sadales līguma noslēgšanu starp partiem 
butu tagad atzīta par nepatiesu ar galīgu kriminaltiesas sprie-
dumu, to lūdzējs nav apgalvojis. Vēi vairāk, vinš nav pat 
iesniedzis pierādījumus par to, ka Andrejs V., nopratināts pie 
izmeklēšanas tiesneša, būtu atsaucis savu minētā lietā nodoto 
liecību par runā esošo līgumu-vienošanos. Lūdzējs ir gan 
iesniedzis Tiesu palatas kriminaldepartamenta 1939. g. 27. 
aprīļa lēmumu par iepriekšējas izmeklēšanas izbeigšanu pret 
Andreju V. un cit. pēc Sodu lik. 183. p., bet no šī lēmuma, no 
vienas puses, redzams, ka izmeklēšana, starp citu, izbeigta 
pierādījumu trūkuma dēj par to, ka min. personas būtu no-
devušas nepatiesas liecības un, no otras puses, no šī lēmuma 
nav redzams, par kādām īsti šo personu liecībām minētā lē-
muma vispār iet runa. Tādā kārtā no lūdzēja nav iesniegti ne- . 
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kādi dati, kas pat norādītu uz to, ka Andrejs V., vai citi kadi 
liecinieki augšminētā izspriestā starp vinu un līdzmantiniekiem 
lietā būtu tiešām nodevuši nepatiesas liecības, bet Senats jau 
savā Apv. sap. spr. 34/9 ir paskaidrojis, ka jaunatklātie ap-
stākli ir jāstāda Senatam priekšā tādā objektivā formā, kurai 
nav vajadzīgi jebkādi iepriekšēji pārbaudījumi un kura pa-
dara šos apstāklus par ticamiem. Tāpēc arī nepelna ievērību 
Krista B. lūgums par attiecīgu izmeklēšanas lietu pieprasī-
šanu no Jelgavas apgabaltiesas prokurora un attiecīgas apga-
baltiesas lietas pieprasīšanu no Jelgavas apgabaltiesas archi-
va. Tāpat par jaunatklājušos apstākli CPL 908. p. nozīmē 
nevar tikt uzskatīts tas, ka no minētām izmeklēšanas lietārn 
lūdzējam it kā nācis zināms, ka liecinieku apliecinātās mājas 
sadales robežas nesaskan ar Līzes B. testamentā norādītām 
robežām. Pirmkārt, tiesas spriedums lietā, kuras jaunu caur-
lūkošanu grib panākt lūdzējs, nav vis dibināts tieši uz kādu 
Annas B. testamentu, bet gan uz partu sadales līgumu un, 
otrkārt, pats lūdzējs taeu atsaucas uz to, ka tāds testaments 
nav ticis apstiprināts, kas redzams no paša lūdzēja iesniegtā 
Liepājas apgabaltiesas lēmuma, kāpēc tam apstāklim, 
kādas īsti robežas ir bijušas noteiktas minētā testamentā, ne-
var būt izšķirošas nozīmes jautājumā par runā esošās lietas 
resp. viņā taisītā Tiesu palatas sprieduma jaunu caurlūkošanu. 
Tālāk, sava lūguma pirmā punkta beigās un otrā punktā 
Krists B. atsaucas tikai uz jauniem pierādījumiem. Ciktāl šie 
pierādījumi jau eksistējuši no jauna caurlūkojamā Tiesu pa-
latas sprieduma taisīšanas momentā — 1932. g. 20. aprīlī, kā, 
piemēram, lūdzēja iesniegtais Liepājas apgabaltiesas civilno-
dalas 1923. g. 1. novembra lēmums, prasītājs nav, savukārt, 
pierādījis, ka tas nav varējis tos iesniegt tiesai jau minētā 
lietā. Bet ciktāl šie pierādījumi ir radušies pēc minētā Tiesu 
palatas sprieduma taisīšanas dienas, kā, piemēram, iesniegtais 
Užavas pag. policijas kārtībnieka protokols, tie šī pēdējā ap-
stākļa dē| jau vien nevar būt par pamatu jaunai sprieduma 
caurlūkošanai (sk. Nolkena CPL kom., lp. 666—667). Turklāt 
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lūguma iesniedzējs nav nemaz norādījis, kādā Isti ziņā šiem 
pierādījumiem varētu būt neapšaubāms iespaids uz notikušo 
spriedumu (sal. Sen. CKD spr. 27/370 un cit.), kas arī nav re-
dzams no pašiem šiem pierādījumiem. Tāpēc lūdzēja iesnieg-
tie pierādījumi nav atzīstami par tādiem, kas attaisno viņa 
Iūguma ievērošanu par runā esošā Tiesu palatas sprieduma 
atcelšanu. 

(1940. g. 26. janv. spr. Nr. 7 Trtisis n. c. pr. 1. pr. Bērziņu.) 

973. 

CPL 970. pantā paredzētā tiesas nodeva ņemarna par kat-
ru prasības lūgumu n o p r a s ā m ā s s u m a s. Tāda pat 
nodeva nemama, starp citu, arī par apelacijas sūdzībārn, pie 
kam CPL 973. pantā ir noteikts, ka nodeva par apelacijas 
sūdzību ņemama no tās sumas, kuru lūdzējs pārsūdzībā prasa 
piespriest vai kuras piespriešanu viņš apstrīd. Nebūtu ra-
cionals pamats pienemt, ka nodeva par apelacijas sūdzību 
būtu aprēķināma pēc cita principa, kā par prasības lūgtimu. 
Tādēļ arī no CPL 973. panta viedokla ir izšķiroša p r a s ī -
b a s suma, resp. tā šīs sumas daļa, kuru lūdzējs lūdz pie-
spriest vai arī apstrīd. No pretējā viedokļa būtu jāatzīst, ka 
gadījumā, ja ludzējs apelacijā apstrīd ne tikai prasības sumu, 
bet arī no vina piespriesto izdevumu apmērus, viņam būtu 
vel jamaksā sevišķa nodeva par šiem izdevumiem. Ievērojot 
vel to, ka pēc CPL 975. p. prasības par tiesu izdevumu at-
pakaļdošanu atsvabinātas no tiesu nodevas, jānāk pie slē-
dziena, ka nevar prasīt tiesu nodevu par apelacijas sūdzību, 
kas apstrīd pirmās instances spriedumu tikai tiesāšanās izde-
vumu ziņā. 

(1939. g. 27. sept. Kopsēdcs spr. Nr. 55 Romaņenko pr. 1. pr. Nod. 
dep. u. c.) 
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1009. 

Tiesu palata konstatējusi, ka prasītāju mantas stāvoklī 
iestājušās tādas pārgrozības, kas devušas prasītājiem iespēju 
camaksāt tiesas nodevas, un uz šī konstatējuma pamata, starp 
citu, nolēmusi atcelt Tiesu palatas 1937. gada 1. septembra 
lēmumu par mazturības tiesību piešķiršanu prasītājiem un dot 
prasītājiem 7 dienu laika attiecīgu tiesas nodevu samaksai, 
bet šī pienākuma neizpildīšanas gadījumā prasību atstāt bez 
caurlūkošanas. Tiesu palatas iēmums šajā daļā nav atzīs-
tams par pareizu. Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 
37/1464), ka partam jau piešķirtās un izlietotās procesualās 
tiesības tiesa ex post nevar anulēt. Ja prasītājiem šajā gadī-
jumā bijušas piešļtirtas mazturības tiesības un ja viņi uz šo 
tiesību pamata bija veduši lietu pirmā instancē un arī iesnie-
guši apelacijas sūdzību par pirmās instances spriedumu, tad 
Tiesu palata ar savu 1939. g. 8-/15. jūnija lēmumu nevarēja 
anulēt visas šīs līdz tam laikam izlietotās procesualās tiesī-
bas un nolemt tiesas nodevas nesamaksāšanas gadījumā at-
stāt prasību bez caurlūkošanas. Tiesas lēmumam, ar kuru 
prāvniekam ir atņemtaš mazturības tiesības, ir nozīme tikai 
attiecībā uz vēl neizpildīto procesualo darbību, attiecībā uz 
kuru prāvnieks tad vairs nebauda mazturības tiesības. Savu 
slēdzienu par to, ka prasītāju mantas stāvoklī iestājušās tādas 
pārgrozības, kas devušas viniem iespēju sāmaksāf nodevas, 
Tiesu palata pamatojusi uz prasītāju paskaidrojumiern, ka pra-
sītājiem pieder nekustams īpašums, no kura kopš 1939. gada 
janvāfa saņem Ls 850,— mēnesl kā ienākurnus. Prasītāju 
1939. g. 6. jūnijā saņcmtos paskaidrojumus, ar tiem pievieno-
tiem pierādījumiem, Tiesu palata atzinusi par tādiem, kas ne-
grozot Tiesu palatas augšminētos atzinumus, jo, piešķirot pra-
sītājiem mazturlbas tiesības, tiesa esot tikai kreditējusi viņiem 
nodevu samaksu. Tāds Tiesu palatas motivs nav saprotams. 
Ar norādītiem paskaidrojumiein pievienotiem pierādījumiem 
prasītāji gribējuši pierādīt, ka ar nekustamas mantas nostipri-
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nāšanu zemes grāmatās uz viņu vārdiern, viuu rnantas stāvok-
s nav uzlabojies. Tā kā Tiesu palata taisni izšķirusi jantā-

Jinnu par prasitaju mantas stāvokli, tad viua nevarēja neie-
»emt pec būtības stāvokli pret prasītāju šajā jautājumā ie-
smeg lem pieradījumiem. Atsaukšanās šajā sakarībā uz it kā 
kreaiteto tiesas nodevu nav atzīstama par stāvokļa ieņern-
sanu pec butības pret pierādījumiem jautājumā par prasītāju 
man_tas stavokli. Ja Tiesu palata atzītu prasītāju iesnie^tos 
Pieraduumus viņu mantas stāvoklim par nepietiekošiem, tad 
vina nevareja neievērot prasītāju lūgumu 1939. g. 15 jūnija 
sede dot laiku liecinieku uzrādīšanai tā apstākļa pierādīšanai, 
ka prasitaju mantas stāvoklis nav uzlabojies. 

(1940. , 26. janv. spr. Nr. 33 čerfasa pr. 1. p r . Draigors- šlossbergu.) 

1062. 

CPL 1062. p. piemērojams tikai tad, ja prasītāja rīcībā 
nay citu hdzekļu sprieduma izpildīšanai, vai iespējas panākt 
cita ceļa savas prasības aprnierināšanu. Runā esošā gadīju-
ma prasitāja bija lūgusi izlikt atbildētāju no pieprasītā dzī-
vokļa ar no viņa atkarīgām personām, pie kam prasītāja pa-
turejusi tiesibu, ar īpašu prasību prasīt no atbiidētaja a 11 ī -
d z i b u par dzīvokļa aizturēšanu. Apgabaltiesa savā 1938 
£. 7. marta spriedumā nolēmusi uzlikt atbildētājam par pie-
nakumu nodot prasītājai bezmaksas lietošanā strīdus dzī-
vokh, ar apkurināšanu, bet pārējā da[ā prasību atraidījusi uz 
ta pamata, ka izlikt atbildētāju un arī virja īrniekus bez pra-
sibas celsanas pret tiem, prasītājai neesot tiesības. Līdz ar 
to_ apgabaltiesa atzīst, ka vinas spriedums kā tāds nav izpil-
dams un reahzējains taisni pret atbildētāja īrniekiem Otr-
kart, pati prasitāja savā prasības rakstā atsaucas uz tiesību 
prasit athdzibu no atbildētāja par dzīvokļa aizturēšanu. Tādā 
karta apgabaltiesa un Tiesu palata rīkojas nepareizi, uzliekot 
atbildetajam naudas sodu par tāda sprieduma neizpildīšanu 
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kas pēc pašas'apgabaltiesas atzinuma nav izpildāms un izve-
dams pret atbildētāja īrniekiem. CPL 1062. p. paredz naudas 
sodu par zināmas, atbildētājam piespriestas, d a r b ī b a s 
neizpildīšanu. Darbība, kas atbildētājam piespriesta, ir dzī-
vokļa nodošana prasītājai. Dzīvokļa nodošanu prasītāja būtu 
varējusi panākt, ceļot prasību par atbildētāja un īrnieka iz-
likšanu (ja īres līguma atcelšanai būtu attiecīgs pamats); 
ja tāda painata nebūtu, tad ar to arī tiktu izšķirts noraidoši 
jautājums par konkretā sprieduma izpildīšanas iespēju, un pra-
sītājai atliktu vinas pašas paredzētā prasība par zaudējuma 
atlīdzību sakarā ar dzīvokļa aizturēšanu. Saprotams, apga-
baltiesai bija pilnīgs pamats apmierināt prasību tajā formulē-
jurnā, kādu apgabaltiesa izteikusi sprieduma rezolutivā daļā. 
Tomēr apgabaltiesai nebija tiesība, par sprieduma faktisko 
neizpildīšanu uzlikt atbildētājam naudas sodu, ja spriedums 
nav izpildāms. Uz vispārējā pamata, 1061.—1063. p. nav pie-
mērojami, ia ir citas sprieduma izpildīšanas iespējas (sal. Kr. 
sen. CKD 1886. g. spr. 27. m\; Isačenko, Gražd. process, 
V sēj., XIX pkt, 125. lp.), vai kad ir tieša vai netieša iespēja 
saņemt apmierinājumu citādā ceļā (sk. Bērents, Anderungen 
im lettlānd. Zivilprozess, Rig. Zeitschr. f. Rechtsw., 4. g. 
176. lp.), piem., atlīdzības veidā par zaudējumiem no dzīvokļa 
aizturēšanas. 

(1939. g\ 23. nov. spr. Nr. 942 Sproģis pr. I. pr. Sproģi.) 

1703. 

Tiesu palata, konstatējot, ka atbildētāja hipotekas dzēša-
nu un parāda samaksu uzaicinājuma kārtībā ir panākusi ar 
savu ļaunprātīgu rīcību, ir atzinusi, ka ar konkreto prasību 
1922. g. 19. jūnija hipotekas dzēšanas lērnums tiekot anulēts, 
un prasību ir apmierinājusi. Atbildētājas iesniegtā kasacijas 
sūdzība pelna ievērību. Prasītāja otrā instancē nav apstrī-
dējusi apgabaltiesas konstatējuma pareizību, ka CPL 1702. 
pantā paredzētā prasība, ja prasītāja tādu šai konkretā gadī-
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S , \Tm™ ,leSmegt' biia ^"iedzama vēlākais lidz 
l*Z- g. 9. jumjam. lespēja praslbas kārtlbā apstrldēt lēmu-
mus ar kuriem nepieteiktās interesentu tieslba atzl p r 
«stam pielaižamas tiklab gadljumos, kas paredzet, CPL 
',/•. p- J—5- P lmk 'ā, kā arl tajā gadījumā, kad pierādits 

v.Itojums attieclgos dokumentos (CPL 1702. p.), t i g a d T 

S t e tft,1Mfa irmm»riciba š " 
gaaijumos, t. ,., kad ir konstatējama arl ļaunprātlba minētā 
Prasiba ■csniedzama velākais 10 gadu iaikā no tās di naTkad 
ta. .ts apstrldamais lēmums (CPL 1703. p.). Turpretin Tiesu S-ta' Tf ,ka ar konkreto prasIbu'kas SSJS 
9 2 ad 1? - e T a n0teCeiUma- tiek anulēts »™ēL U22. gada 19. ,umja lemums tikai tādēl, ka atbildētāias rl-

cba konstatējama launprātlba. Sāds Ttaa pala as a „Un s 
oraer nesaskan ar CPL 1703. p. noteikumiem ka S S n Z 

tibas gadījumos CPL 1702. pantā paredzētā prasiba a tas 
"' konkretā gadīiumā, bija iesmedzama vēlākais ,0 gadu laikā 
no tas d,enas, kad taisits apstrldamais lētņums. 

(1M9. g. 23. „ov. sp r . S r . m Ķh>m p r , p r Jhļ^Ļ) 
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Civilprocesa V pielikums (pie 1396. p.). 

92. 

Prasītāja pilnvarnieks atrod, ka prāvnieku prasījumu 
konkursā notikušais ieskaits prasītājam neesot saistošs. Šajā 
sakarībā prasītāja pilnvarnieks, vispirms, atsaucas uz likum-
došanas motiviem pie CPL V pielik. 89. p., saskaņā ar kuriem 
pieteikto pretenziju pārbaudīšanā noliktā sēdē esot nepiecie-
šami jābūt klāt parādniekam, bet konkretā gadījumā parād-
nieks uz minēto sēdi neesot ticis aicināts un līdz ar to neesot 
arī varējis celt iebildumus pret atbildētājas ieskaitam uzstā-
dītās pretcnzijas pamatotību, nedz arī pārsūdzēt šajā sēdē 
pieņemto lēinumu. Tālāk, prasītāja pilnvarnieks atrod, ka 
minētiem likumdošanas motiviem runājot pretirn Tiesu pala-
tas norādījurns, ka parādnieka klātbūtne minetā sēdē ir ne-
pieciešama vienīgi, lai tas kuratoriem vai kreditoriem varētu 
dot paskaidrojumus par pieteiktām pretenzijām. Pretēji šim 
prasītāja pilnvarnieka ieskatam minētais.Tiesu palatas norā-
dījums nebūt nerunā pretim, bet gan nepārprotami izriet no 
šiem likumdošanas motiviem, kuros teikts, ka sēdē kreditoru 
pretenziju pārbaudīšanai ir vajadzīga parādnieka piedalīša-
nās, l a i p ē d ē j a i s v a r ē t n s n i e g t k r e d i t o r i e m 
v a j a d z ī g o s p a s k a i d r o j u m ti s p a r p r e t e n z i -
jām (sk. Gasmaņa un Nolkena, op. cit., 301. lp.). Tas arl 
pilnīgi saprotams, jo konkursa valde konkursā rīkojas arī pa-
rādnieka interesēs, resp. ir arī pēdējā interešu aizstāve (sal. 
Sen. CKD spr. 34/8 un sk. Isačenko „Process", 1910. g. izd., 
II sēj., 435. lp.). Tāpēc arī CPL V piel. 92. p. paredz pie-
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teikto pretenziju apstrīdēšanu tikai no k o n k u r s a v a 1 -
d e s vai kāda k r e d i t o r a p u s e s, deklarējot no tiem 
neapstrīdētās pretenzijas par atzītām, bet CPL V. piel. 93. p„ 
savukart, nosaka, ka augstāk norādītā nozīmē atzīto preten-
ziju saraksts, ka attiecībā uz sumu, tā arī uz apmierinājuma 
šfciru, nav pārsudzams. Tādā kārtā nemaz nevar būt runa 
par CPL V piel. 92. p. paredzēto pretenziju apstrīdēšanu no 
paša parādnieka tā paša pielikuma 88. p. paredzētā sēdē, vai 
arī par šajā sede sastādītā atzīto pretenziju saraksta (tā paša 
piel. 91. un 92. p.) pārsūdzēšanu no tā. Bet ja nu konkursa 
valde, kas aizstāv arī parādnieka intereses konkursā, nav cē-
lusi nekādu strīdu pret kādu no pieteiktām pretenzijām un tā 
konkursa kārtībā ir tikusi atzīta un apmierināta, tad parād-
nieks to nevar vairs pēc konkursa izbeigšanas apstrīdēt tiesas 
ceļā. Tāpec prasītāja pilnvarnieks maldīgi domā, ka preten-
zijas atzīšana un līdz ar to apmierināšana konkursa kārtībā 
nebūtu saistoša parādniekam. Šaja sakarībā prasītāja piln-
varnieks nepareizi ir atsaucies uz Tjutrumova darbu „KoH-
KjpcHoe npaBO" un Kr. Seu. 4. dep. spr. 90/456 un 457. Šajā 
darbā citetā vietā (217. un 218. lp.) minētais autors ir norādī-
jis vienīgi, ka konkursa kārtībā taisītie lēmumi, zīmējoties uz 
pieteikto pretenziju apstrīdamību, nevar iespaidot kreditoru 
tiesības pēc konkursa slēgšanas celt pret parādnieku attiecī-
gas prasības un ka š a i z i ņ ā m i n ē t i e m Iēmumiem ir 
tikai speks un nozīme pašā konkursa lietā. Tāpat citētos 
ĶT. Senata spriedurnos ir tikai norādīts, ka šādas prasības 
celšanas gadījumā tiesa nevar atraidīt prasītāja prasījuma 
caurlūkošanu, Lāpēc, ka tas bijis kādreiz pieteikts atbildētāja 
konkursā un tur apspriests. 

(1939. g. 27. sept. Kopsēdes spr. Nr. 33 Brieža pr. 1. pr. Šķerbeli.) 
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Civilprocesa VI pielikums (pie 1396. p. piez.). 

10. 

Nedibināta ir kasacijas sūdzības iesniedzēja atsaukšanās 
uz CPL VI piei. 10. pantu. Šis pants nebūt vēl nedod pa-
matu apstrīdēt katru parādnieka darījumu, kas kaitē kādam 
no vina kreditoriem. Proti, vienīgi šī pielikuma 3. p. 3. punktā 
paredzētos bezatlīdzības darījuinus var apstrīdēt parādnieka 
kreditori neatkarīgi no tā, vai parādniekam ar šiem darīju-
miern ir vai nav bijis nolūks nodarīt saviem kreditoriem zau-
dējumus. Konkretā gadījumā tiesa konstatējusi zem slēgta 
uz āru dāvinājurna līguma paslēptu darījumu par parāda sa-
maksu un šāda veida darījumu uz CPL VI pielikuma pamata 
varētu atzīt par spēkā neesošu attiecībā uz prasītāju vienīgi 
tad, ja būtu pierādīts no prasītāja puses parādnieka ļaunais 
nolūks nodarīt virjai ar minēto darījumu zaudēiumus (CPL 
VI piel. 3. p. 1. pk.). Šai sakarībā Tiesu palata, pievienojoties 
apgabaltiesas spricdumā izteiktiem apsvērumiem, ir nākusi 
pie slēdziena, ka lietā nav pierādīts nolūks ar minēto darī-
jumu kaitēt kreditoriem, to starpā prasītājam. Nākot pie šāda 
kasacijas kārtībā pēc būtības nepārbaudāma slēdziena, Tiesu 
palatai nemaz nevarēja pacelties jautājums par to, vai atbil-
dētāja būtu zinājusi par sava vīra nolūku ar runā esošo darī-
jumu nodarīt zaudējumus saviem kreditoriem, kādu nolūku 
Tiesu palata vispār ieskatījusi par nepierādītu. 

(1939. g, \7. oki Kopsēdes spr. Nr. 53 Nod. dep. pr. 1. pr. mir. Zā-
līša m. m. u. c!) 
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Zemes gramatu likums. 

107. p. 5. pk. 

Tiesu palata atstājusi bez ievērības blakus sūdzību par 
Rezeknes-Ludzas-Abrenes zemesgrāmatu nodalas priekšnieka 
lēmumu, ar kuru atstāts bez sekām lūgums nostiprināt pub-
Iiskā izsolē iegūto imobili, paskaidrojot, ka 11 piedzinās at-
zīmju dzēšanai neesot bijuši samaksāti Ls 22 — kancelejas 
nodevas. Tiesu palata ir atzinusi, ka pēc Zemesgrāmatu lik. 
107. p. 5, pk. par tā paša lik. 44. p. 2. daļā minēto nostiprinā-
jumu dzesurnu ņemama kancelejas nodeva, tomēr gan tikai 
Ls 2,—^ apmērā, kauču dzēsti vairāki nostiprinājumi, bet ar 
vienu lēmumu. Šis Tiesu palatas uzskats nav pareizs. Sa-
skaņā ar Zemesgr. lik. 107. p. 2. pk., kancelejas nodeva ņe-
maina par ta paša lik. 44. p. I. daļā paredzētiem tiesību no-
stiprinajumiem, t. i. par tiesību nostiprinājumiem un par tie-
sību pārgrozījumu un dzēsumu nostiprinājumiem pēc katra 
dokumenta Ls 5,—. Tādēļ Tiesu palatai bija jānoskaidro, vai 
nostiprinajumi izdarīti pēc viena vai vairākiem dokumentiem, 
jo atkarībcā no tā ir ņemama rninētā nodeva (107. p. 2. pk.). 
Pretēji Tiesu palatas uzskatam, likums minētos nostiprināju-
mus kancelejas nodevas ņemŠanai nebūt nešķiro, kādēļ nav 
neluāda pamata pienemt, ka gadījumos, kad izdarāmi tiesību 
pargrozījumu vai dzēsumu nostiprinājumi, būtu piemērojams 
minētā 107. p. 5. pk., jo 107. p. 2. pk. tekstā ir runa par 44. p. 
p i r m a s da j a s paredzētiem tiesību nostiprinājumiem, bet 
44 p. pirmā daļā ir runa arī par tiesību dzēsumu nostiprinā-
jumiem. 

lietā / 1 9 3 9 ' g ' 2 1 °k i K o p s ē d e s s p r- N r 4 8 a ' s- »Latvijas Kreditbanka" 
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Rīkojums par zīmognodevu. 

1. p. 5. pkt. 

Atzīstot par uzrādīšanu izpildīšanai Latvijā to, ka ārzemju 
firmas rēķinus un fakturas nosūtījušas savam kontrahentam 
Latvijā, Tiesu palata ar to atzīst, ka pati dokumenta saņem-
šana Latvijā jau nozīmē dokumenta uzrādīšanu izpildīšanai 
Latvijā. Tāds Tiesu palatas viedoklis tomēr nesaskan ar Se-
nata šajā jautājumā konsekventi dotiem paskaidrojumiern, pec 
kuriem ārzemēs sastādītā vai izdotā dokumenta atrašanas 
Latvijā pati par sevi nav pietiekošs pamats dokumenta ap-
maksai ar zīmognodevu, bet ir vajadzīgs, lai iestatos piena-
kurns dokumenta apmaksai ar zīmognodevu, dokumenta uz-
rādīšana izpildīšanai Latvijā (Sen. CKD spr. 34/1694, 37/365, 
39/24, 39/296). Senats savā spriedumā 37/365 ir arī aizrādījis, 
ka no Rīkojuma par zīmognodevu 71. panta izriet, ka ar uz-
rādīšanu izpildīšanai saprotams pārvedvekseļa akcepts, para-
da dokumenta pārvede, akta vai dokumenta protests, vai cita 
kāda rīcība attiecībā uz dokumentu, kurai kā piemerus li-
kums uzdod uzrādīšanu, apliecināšanu, diskontēšanu, iesnieg-
šanu valdības iestādei vai amatpersonai u. 1.1. Atzīstot par 
dokumenta uzrādīšanu izpildīšanai Latvijā tikai to, ka arzemju 
firmas rēķinus un fakturas nosūtījušas savam kontrahentam 
Latvijā, un nenodibinot, ka ar šiem dokumentiem Latvija no-
tikusi rīcība, kuru likums atzīst par uzrādīšanu izpildīšanai, 
Tiesu palata pārkāpusi Rīkojuma par zīmognodevu 1. panta 
5. punktu un 71. pantu. 

(1939. g. 24. nov. spr. Nr. 1042 Jākobsona lietā.) 
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44. p. 1. pk. 

Mierhesnesis šajā lietā atradis, ka noslēgtais graudnie-
c-bas faomi par nenoteiktu sumu, kas neesot apmaksāts ar 
mmognoduvu biiis, saskauā ar Rīk. par zīmognodevu 13. " 
4. pk., apmaksajams ar vienkāršo zīmognodevu Ls 1 2 - ap 
mera, kadēl kontrahentus sodījis katru ar Ls 36,- li'elu zī. 
mogsodu trīskārtējas uenomaksātās nodevas apmčrā. Apg'-
bat,esa turpretim, atradusi, ka noslēgtais starp augstāk mi-
net,em kontrahentiem graudnieclbas Hgums ir apmaksājams 
ar 0 5/, proporconalo zlmoguodevu pēc Rlk. par zīmogn. 
« . P. 2 pk un tā kā saskaņā ar Finansu ministra rīkojumu 
kas pubhcēts 1936. g. Valdlbas Vēstnesi Nr. 8, , 2 
graudmecibas līguma suma bijusi nosakāma uz Ls 160- tad 
pamatojoties uz Rlk Par zīmognod. 43. p. 2. pk„ minētais t 

E f * / P T S",m$ ī LS °'80 2™0S"°devas, kas neesot 
Mh M ■ . f a p g a b a , t i e s a miertiesneša lēmumu attie-
uba uz Manju U. pārgrozījusi, sodot to ar Ls 2,40 trīskār-
igas neuomaksātās zīmognodevas apmērā. lesniegtā par šo 

lemumu Nodoklu departamenta kasacijas sūdzlba pelna ievē-
R r i J f a J ! - m ā e S ° ' ā ' l8: , lmā M V UZrād! t a izS™doiamās „Boc meku majas aramzemes platība un apgabaltiesa nav arī 
uvak noradījusi, kādā Isti kārtā vipa llguma sumu noteikusi 

saskapa ar minētā Finansu ministra rīkojumu paredzētām 
aramzemes nomas normām, tad jāatzlst par pareizu kasacijas 
sudzibas lesniedzēja norādljums, ka apgabaltiesa līguma sumu 
notejkus. (līdzīgi blakus sūdzības icsniedzēiai), izejot no hetā 
lesmegtas Mcugelcs pag. valdes apliecības, ka llgumā iz-
graudotas „Bodnieku" mājas aramzemes platība nepārsniedz 
20 purvietas. Ievērojot sacīto, par pareizu atzīstams kasa-
cijas sudzibas iesniedzēja aizrādījums, ka apgabaltiesa, notei-
cot saskana ar min. finansu ministra rīkojumu, resp. tur pa-
redzetam normām liguma sumti, ir oēmusi vērā tādus datus 
kas nay paša llgumā. Bet saskapā ar Sen. CKD spr. 35/635 
Ull 1631, vipa to nevarēja darīt. Bez tam atrodot, ka minē-
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tais līgums bija apmaksājams pēc Rīk. par zīmognod. 43. p. 
2. pk., resp. kā kalpošanas līgums, bet, no otras puses, nosa-
kot tā sumu, izejot no aļ*amzemes platības un Rīk. par zī-
mogn. 43. p. 1. pk. piezīmē norādītām normām, kā tas sa-
skaņā ar šo piezīmi ir paredzēts nomas līgumiem, apgabal-
tiesa ir pielaidusi motivu pretrunu. Kas, savukārt, attiecas 
uz kasacijas sūdzības iesniedzēja norādījumu, ka graudnie-
cības Iīgums apmaksājams ar zīmognodevu atkarībā no pūr-
vietu skaita vienīgi tajos gadījumos, ja tam nomas līguma 
raksturs, ko, zīmējoties uz runā esošo graudniecības līgumu, 
apgabaltiesa neesot nodibinājusi, tad šāds vinas viedoklis bal-
stās uz agrāko Senata praksi, kas dota 1864. g. CL pastāvot.. 
Turpretim, zīmējoties uz noslēgtiern pēc CL spēkā stāšanās 
graudniecības līgumiem, kāds ir konkretā gadījumā apsprie-
žamais līgums, nemams vērā šis pēdējais liktuns, kurā graud-
niecības līgurns ievietots nodaļā par „prasījumiem no darba 
attiecībām" un saskanā ar ktiru 21.96. un 2197. p. tas pēc sava 
juridiskā rakstura stāv vistuvāk darba līgumam. Tāpēc tag. 
CL 2196. tin sek. p. paredzētie graudniecības līgumi vispār 
nav apmaksājami ar zīmognodevu pēc Rīk. par zīmognod. 
43. p. 1. pk. tm tā piezīmi, kas attiecas uz nekustamu īpašumu 
nomas līgumiem, bet gan pēc tā paša rīkojuma 43. p. 2. pk., 
pie kam gadījumos, ja līguma suma nav pašā līgumā pare-
dzēta, tas uzskatāms par min. rīk. 13. p. 4. pk. paredzētu lī-
gumu uz nenoteiktu sumu. 

(1940. g. 26. janv. spr. Nr. 54 Upes lietā.) 

45. p. 1. pk. 

Ticsu palata konstatējusi, ka Nodoklu departaments uz-
licis firmas „Autobenc" īpašniekam Ābrāmam Z. zīmogsodu 
par to, ka vinš izdevis preču pavadzīmes, kurās uzrādīts 
netikai preču daudzums, bet arī preču vērtība. Pēc Nodokļu 
departamenta domām, šādi dokumenti bijuši apmaksājami ar 
zīniognodevu kā rēķini pēc Rīkojuma par zīmognodevu 45. 
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panta 1. punkta. Tādu Nodokļu departamenta viedokli Tiesu 
palata atzinusi par nepareizu. Kā tas redzams no Tiesu pa-
latas lēmuma motiviem, runā esošiem dokumentiem bijis īpašs 
nodalījums ar uzrakstu „piezīme". Savā iesniegumā apgabal-
tiesai Nodokļu departaments norādījis, ka šis dokumenta no-
dalījums atradies aiz perforētās līnijas. Tiesu palata nodibi-
nājusi, ka šajā nodalījumā bijuši atzīrnēti skaitļi, kuri apzīmē-
juši preču cenas vai vērtību. Šī dokurnenta daļa ar preču ce-
nas un vērtības apzīmējumu kalpojusi tikai iekšējās grārnat-
vedības vajadzībām, jo uz šo datu pamata grārnatvedība iz-
rakstījusi rēfcinus pircējiem pēc pavadzīmju atpakalsanemša-
nas ar pircēju parakstiem. Katrai pavadzīmei sekojis rēķins 
un uz tās atzīmēts reķina numurs, bet par vienam pircējarn 
izdotām vairākām pavadzīmēm izdots viens kopīgs reķins. 
Bez tam Tiesu palata arī nodibinājusi, ka runā esošiem do-
kumentiem, izņemot cenas vai preču vērtības apzīmējumu, 
trukst pārējas rēķinu pazīmes, proti, preču šķirne, vairurns, 
kvalitate un kopsuma. Pamatojoties uz saviem konstatēju-
miem un atzīstot, ka svarīgs ir taisni nolūks, kādam doku-
ments kalpojis, Tiesu palata atstājusi Nodokļu departamenta 
blakus sūdzību bez ievērības. Sakarā ar Nodokļu departa-
menta kasacijas sūdzību, atzīmējams, ka Tiesu palata konsta-
tejusi, ka pavadzīmēm sekojuši rēķini. Sie rēkini bijuši tie do-
kurnenti, kas apliecinājuši notikušo pirkuinu, un tādēl tie pēc 
Rīkojuma par zīmognodevu 45. panta 1. punkta bijuši apmak-
sajami ar zīmognodevu. Kunā esošās pavadzīmes, turpretim, 
ja tajas, kā to konstatējusi Tiesu palata, nav bijusi uzrādīta 
preču škirne, vairums un kvalitate, uti ja tajās nav bijusi uz-
rādīta arī pirkuma kopsuma, nav atvietojušas pirkuma līgumu, 
un tādēļ šīs pavadzīmes nav apmaksājamas ar proporcionalo 
zīmognodevu pec Rīkojuma par zīmognodevu 45. panta 1. 
punkta (sal. Sen. CKD spr. 38/379). 

(1940. g. 26. janv. spr. Nr. 28 Zēmaņa lietā.) 
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Tiesu palata ir atzinusi, ka 110 Rīk. par zīmognodevu vie-
dokļa pietiek, ja uz katras zīmogmarkas atrodas datuma daļa 
un nav prasāms, lai uz katras zīmogmarkas atrastos kā die-
.nas, tā mēneša un gada atzīmējums. Šāds Tiesu palatas vie-
doklis nav pareizs. Senats CKD savā 33/498 spriedumā ir jau 
paskaidrojis, ka pareiza zīmognodevas nomaksa ir vekseļa 
rekvizits. Savukārt, tāda samaksa ir uzskatāma par pareizi 
notikušu tikai tad, ja zīmogmarkas uz veksela dzēstas likuma 
paredzētā kārtā, t. i. saskaņā ar Rīkojuma par zīmognodevu 
63. p. un Vckseļu lik. 3. panta 2. piezīmi, kas, starp citu, no-
saka, ka vekseļa izrakstīšanas datums jāuzraksta vai jāuz-
spiež uz katras rnarkas. Pēc Veksehi lik. 14. p„ iztrūkstot 
minetam vekseļa rekvizitam, iestājas šinī pantā paredzētās 
sekas, t. i. šādam aktam nav vekseļa spēka. 

_ (1939. g. 24. nov. spr. Nr. 1.073 Barons pr. 1. pr. Tornakalna krāj-
aizdevu. sab.) 

90. 

Nekur Rīkojumā par zīmognodevu nav noteikts, ka tiesa 
nevarētu uzlikt zīrnogsodu dažādā lielumā viena un tā paša 
dokumenta parakstītājiern. Šī Rīkojuma 90. pants noteicis 
vienīgi to, ka zīmogsods uzliekams par katru aktu un doku-
mentu katrai personai atsevišķi līdz desmitkārtīgam neno-
maksatās zīmognodevas apmēram un ka par katru aktu vai 
dokumentu uzliekamo sodu kopsuma nevar būt mazāka par 
nenomaksātās zīmognodevas divkārtīgu apmēru. Šajās li-
kuma nospraustās robežās tiesa, kas lūko cauri lietu par zī-
mogsoda uzlikšanu pēc būtības, atkarībā no lietas apstāk-
ļiem, var uzlikt no viņas par piemērotu atzītu zīmogsodu, un 
ja tiesa pēc lietas apstākļiem atzīst par pareizu uzlikt par 
vienu un to pašu dokumentu divām vai vairākām personām 
sodu dažādā lielumā, tad tas stāv viņas varā, un vinas slē-
dziens šai ziņā kasacijas kārtībā nav pārbaudāms. 

(1939. g. 26. okt. spr. Nr. 849 Klompus lietā.) 
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Likums par atsavinašanas nodevu. 

18. 

Neatminamā valdīšana pati par sevi nekad nevar novest 
pie īpašuma tiesību iegūšanas un nemaz pati par sevi nenodi-
bina īpašuma tiesību pāreju uz valdītāju. Neatminamā valdī-
šana, kā to noteikti nosaka 1864. g. CL 700. pants, nodibina 
tikai prezumpciju, ka valdīšana iegūta likumīgi, un tādēļ 
tā atvieto katru citu valdīšanas likumības pierādīšanu 
(1864. g. CL 706. p„ Sen. CKD spr. 27/33). Neatminamā valdīšana 
nozīmē vienīgi to tiesisko valdīšanas pamatu, kas var novest 
pie īpašuma tiesību iegūšanas ar ieilgumu, ja tik pastāv pārējie 
ieilguma priekšnoteikumi. Tā tad Sv. Jēkaba baznīca varēja 
iegūt īpašuma tiesības uz runā esošo mantu tikai uz ieilguma 
pamata un valdīšanas tiesiskais pamats bija atzīstams par pie-
rādītu ar tiesas konstatēto neatminamo valdīšanu (Sen. CKD 
spr. 31/2091). Bet ja nekustamais īpašums bija atzīstams par 
pārgājušu Sv. Jēkaba baznīcas īpašumā uz ieilguma pamata, 
tad, kā to pareizi atzinusi Tiesu palata, atsavināšanas nodeva 
bija oemama uz Lik. par atsavināšanas nodevu (Lkr. 34/228) 18. 
panta, kas taisni paredz gadījumu, kad nekustama manta 
pārgājusi cita īpašumā uz noilguma pamata. Kasacijas sū-
dzības iesniedzēja aizrādījumam uz atlīdzības momenta trū-
kumu nav nozīmes, jo jau minētais 18. pants šai ziņā nesa-
tur kaut kādus ierobežojumus un nenosaka, ka tas attiecas 
tikai uz gadījumiem, kad valdīšanas tiesiskais pamats, kas 
novedis pie īpašuma tiesību iegūšanas ar ieilgumu, bijis atlī-
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Noteikumi par slimo kasem. 

38. 

Prasītāja Karlīne S., pamatojoties uz Not. par sliino ka-
sēm (Lkr. 30/114 un 151) 38. p. III daļu, cčlusi pret atbildētāju 
Ls 134,13 lielu prasību par ārstēšanās izdevumiem slitnnīcā, 
ncsaņemto no slimo kases pabalstu etc, paskaidrodama, 
1) ka Iaikā no 1935. g. 1. maija līdz 1937. g. 30. septembrim 
strādājusi Gulbenes pilsētas lopkautuvē pie atbildētāja, kas 
bijis šīs kautuves nornnieks, un 2) ka atbildētājs, neskatoties 
uz viņas vairākkārtīgiem pieprasījumiem, nav pieteicis to 
slimo kasē, bet gan sniedzis vietējai slimo kasei nepareizas 
ziņas, proti, ka viua dzīvojot Vecgulbenes pag. Lauciņos, 
kur esot viņas galvenā nodarbošanās un kur tā sanemot arī 
uzturn. Apgabaltiesa atcēlusi miertiesneša spriedumu, kas pra-
sību apmierinājis daļā, uu prasību atraidījusi. Apgabaltiesa at-
radusi 1) ka prasītāja naktis pārgulējusi pie sava znota Vec-
gulbencs pag. Laucinu niājās, kur strādājusi arī lauku darbus 
un bijusi pēc rriājas gnmiatas pierakstīta, 2) ka tādā kārtā 
atbildētājs pareizi informējis slimo kasi par prasītājas uztu-
rēšanās vietu un nodarbošanos, 3) ka ievērojot sacīto, prasī-
tājai pienācies sanemt pabalstu slimības gadījumā pēc notei-
kumiem par lauku iedzīvotcājiem (domāts, acīm redzot, Lik. 
par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos, Lkr. 
28/127). Mir. prasītājas mantojuina masas aizgādņa kasacijas 
sūdzība pelna ievērību. Pēc pareiza kasacijas sūdzī-
bas iesniedzēja norādījurna, nākot no spriedumā minē-
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tām atbildētāja liecinieku liecībām pie slēdziena, ka prasī-
tāja naktis pārgulējusi pie sava znota Lauciņu rņājās, kur arī 
bijusi nodarbināta pie lauku darbiem, apgabaltiesa nemaz nav 
apsvērusi prasītājas liecinieku liecības, pēc kurārn tā naktis 
pārgulējusi pilsētas lopkautuvē, kur tai bijusi sava istaba, un 
to lietā bezstrīdīgo apstākli, ka arī šajā pilsētas darba vietā 
tā ir strādājusi. Tāpēc jautājumu par fo, vai prasītāja ir bi-
jusi lauku iedzīvotāja, Lik. par lauku iedzīvotāju nodrošina-
šanu slimības gadījumos 1. p. nozīmē, apgabaltiesa nav no-
skaidrojusi. Līdz ar to apgabaltiesa nav apsvērusi arī to ap-
stākli, ka prasītāja uz līguma pamata bijusi nodarbināta arī 
pilsētas darba vietā, proti, nav apsvērusi, ciktāl tam nozīme 
jautājumā, vai prasītaja tomēr nebija slimo kasē nodroši-
nāma, it sevišķl nemot vērā Lik. par lauku iedzīv. nodroši-
nāšanu slimības gadījumos 2. p. Bez tam norādāTns, ka sa-
skaņā ar Not. par slimo kasēm 38. p. 4. daļu (1930. g. 2, ok-
tobra redakcijā; Lkr. 30/151) pašam darba devējam jāatlīdzi-
na saviem sliino kasē nenodrošinātiem darbiniekiem turpat 
norādītā atlīdzība tādā gadījumā, ja, pretēji šiem noteiku-
mieni, darba vieta vispār nav pievienota slimo kasei. Tur-
pretini, ja darba vieta ir pievienota slimo kasei un tikai nav 
pieteikts kāds tās darbinieks, tad šis pēdējais saskanā ar Not. 
par slimo kasēm 14. p. tomēr atzīstams par slimo kases da-
lībnieku, sākot no tās dienas, kad tas pielaists darbā, un līdz 
ar to, protams, tas var prasīt ārstniecības palīdzību etc. no 
pašas slirno kases, bet uz darba devēju šādā gadījumā krīt 
vienīgi runā esošo noteikumu 38. p. 1 daļā paredzētās nelab-
vēligās sekas. 

(1940. g'. 26. janv. spr. Nr. 12 Steps pr. 1. pr. Zaļkalnu.) 
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Dzelzceļu Hkuras (1932. gl 

150. 

Tiesu palata ir konstatējusi un tagadējā lietas stāvoklī 
prāvnieku starpā nav strīds par to, ka prasītājam cēlušies 
zaudējumi sakarā ar dzelzceļa ekspluataciju, un ka nelaimes 
gadījums noticis dzelzceļa sarga vainas dēļ, kurš pretēji 
instrukcijai nebija aizvēris aizsargājamās pārbrauktuves bar-
jeru 5 mrautes pirms vilciena garāmiešanas. Bez tam Tiesu 
palata konstatejusi, ka prasītājs pat neapgalvo, ka viņa šofe-
ris butu izpildījis īnstrukcijas par ceļu lietošanu un satiksmes 
kartību (V. V. 3lļ233) ll.p.uzlikto pienākumu pirms dzeīzceļa 
parbrauktuves lietošanas pārliecināties, vai pārbrauktuvei 
netuvojas vilciens, un vajadzības gadījumā pat apturēt auto-
mobili. Pamatodamas uz šiem konstatējumiem, Tiesu palata 
nākusi pie slēdziena, ka konkretā gadījumā ir darīšana ar 
culpa mixta, un ka tādēļ atbildētājiem uzliekams pienākums 
atlīdzinat prasītajam pusi no viņam nodarītiem zaudējumiem. 
Prasītājs savā kasacijas sūdzībā paskaidro, ka minētās 1931. 
g. instrukcijas 11. pants vairs neesot spēkā pēc 1932. g. pār-
grozījumu un papildinājumu Dzclzceļa likumā (Lkr. 32/106) 
150. p. Saskaņa ar šo pantu par vilciena tuvošanos esot jā-
pārliecinājas tikai pie neapsargātām pārbrauktuvēm. Prasī-
tāja kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Agrākā Dzelzceju 
lik. 150. p. (Lkr. 27/127), kas bija spēkā instrukcijas izdošanas 
laikā, tāpat kā 1932. g, lik. 150. p., nosaka, ka pa vispārējai 
lietošanai ietaisītām pārbrauktuvēm atlauts iet un braukt ti-
kai tanī laikā, kad tās ir atvērtas. Ja nu jaunais likums at-
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Lik. par dienesta gaitu armija un flote (Lkr. 30/192). 

XVI d. 

Prasītājs lūdzis piedzīt no atbildētāja atlīdzību par virs-
stundām, aizrādot, ķa vinš strādājis pie atbildētāja (1. Liepā-
jas kājnieku pulka) kā brīva līguma pavārs ar algu pēc 18. 
kategorijas un likumā paredzēto uztura naudu. Apgabaltiesa, 
atceļot miertiesneša spriednmn, prasību atraidījusi. Apga-
baltiesa atzinusi, ka prasība atraidāma, starp citu, aiz apela-
cijas sūdzībā pievestiem apsvērumiem. Kā redzams no ape-
lacijas sūdzības, tad atbildētāja pilnvarnieks tajā, starp citu, 
bija atsaucies arī uz to, ka prasītājs bijis uzņemts atbildētā-
ja brīva līguma štata darbiniekos. To, ka prasītajs bijis 
brīva līguma štata darbinieks, viņs otrā instancē nav apstrī-
dējis un neapstrīd arī kasacijas sūdzībā. Bet ja viņš bijis 
1. Liepājas kājnieku pulka brīva līguma štata darbinieks, tad 
viņš ar šo pulku nav sastāvējis civiltiesiskās attiecībās. Viua 
attiecības ar pulku pamatojas nevis uz civiltiesiska līguma, 
bct gan uz Likuma par dienesta gaitu armijā un flotē (Lkr. 
30/192. ar vēlākiem grozījumiem), un proti uz šī likuma XVI 
daļu, kas noteikusi, starp citu, arī viņa dienesta tiesības un 
pienākumus. Šis likums nodibinājis partu starpā publiski-
tiesiskas attiecības. Prasība, kas izriet no šīm publiski tie-
siskām attiecībām pret valsti un iziet uz publiski tiesisku tie-
sību izvcšanu pret valsti, nepiekrīt civiltiesai, jo pēc CPL 
1. panta civiltiesai piekrīt tikai strīdi par civiltiesībām, bet 
nevis par publiski-tiesiskām attiecībām (sal. Sen. CKD spr. 
36! 1680). Tādēļ apgabaltiesa nemaz nevarēja lietu pieņemt 
izspriešanā pēc būtības. 

(1939. g. 26. okt. spr. Nr. 905 Bu.šraaņa pr. 1. pr. Kara rainisīrijas 
1 Liepājas kājnieku pulku.) 
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Pāreias noteikumi pie lik. par nekusiamas mantas iegūsanas, 
lietošanas un pārvaldīšanas ierobežošanu (Lkr. 35/196). 

1. 

Apgabaltiesa sakarā ar norādltiern prasības painatiem ir 
atradusi, ka 1935.. g. 28. novernbra likumam (Lkr. 35/196) 
piemīt publiski tiesisks raksturs un novēlotā atļaujas sauem-
šana ar atpakalejošu spēku nomāt strīdū esošo nekustamo 
īpašumu nevar tikt atzīta par pfasītāja tādu interešu traucē-
šanu, kas dotu pamatu prasīt nomas līguma atzīšanu par 
spekā neesošu. Bet atsaucoties uz tikai vēl otrā instancē 
iesnfegtu tieslietu ministra atļauju nomāt prasības lūgumā no-
rādīto imobiii uz 36 gadiem, skaitot no 1924. g. 26. jūlija līdz 
1960, g. 26. jūlijam, kas izdota atbildētājai pēc prasības celša-
nas šaja lietā, apgabaltiesa nav nē'musi vērā, ka partu juri-
diskcās attiecības un stāvokiis katrā prasība ir apspriežams 
pēc prasības celšanas momenta, bet šajcā momentā atbildētā-
jai nekādas vaidības atļaujas nomāt prasības lugumā norā-
dīto imobili nebija. Ja līdz 1935. g. 28. novembra likuma, 
resp. tajā paredzēto pārejas laika noteikiunu spēkā nākšanai 
saskanā ar Sen. CKD spr. 31/539 norādīto 1927. g. 2. jūnija 
likuma^(Lkr. 27,92) izpratni, minētais līgums bija atzīstams 
par spēkā esošu un uz to šis likums neattiecas, tad stāvoklis 
grozījās ar 1935. g. 25. novembra likuma, resp. 1.927. g. 2. jū-
nija lik. pārgrozījumu un pārejas normu spēkā nākšanu. Šī 
pedējā likuma ptarejas not. pirmais pants, starp citu, jau no-
slēgto nomas Iīgurnu spēku, kuriem likuma 3. pantā paredzē-
tais 2 gadu termiņš bija jau notecējis, nostādīja atkarībā no 
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valdības atlaujas saņemšanas triju mēnešu laikā no ši liku-
ma, resp. pārejas normu spēkā stāšanās. Saskanā ar šo pār-
ejas not. 1. p. un 1927. g. 2. jūnija lik. 3. p. kopējo izpratni 
visi nomas llgumi pierobežas joslā, attiecībā uz kuriem pār-
ejas not 1. p. paredzētā termiņā nebija iegūta turpat pare-
dzētā valdības atļauja, ipso jure zaudēja savu likumīgo 
spēku. Tāpēc prasības celšanas momentā turpat norādītais 
nomas līgums, kā vairs spēkā neesošs, nebija prasītājam sais-
tošs, kādēļ jau vien prasītājs bija tiesīgs prasīt šī juridiskā 
stāvokļa konstatēšanu, resp. atzīšanu un atbiidētājas izlikša-
nu no nomas objekta. Savukārt, tas apstāklis, ka atbildētaja 
otrā instancē ir iesniegusi tieslietu ministra, resp. valdības 
atļauju nomāt imobili, skaitot no 1924. g. 26. jūlija līdz 1960. g. 
26. jūlijam, sacīto negroza, ja prasības celšanas momentā, pēc 
kura bija apspriezams partu juridiskais stāvoklis un attiecī-
bas, šādas atļaujas nebija. Turklāt 1935. g. 28. novetubra li-
kums, resp. tā pārejas noteikumi neparedz, ka af šo uot. 1. p. 
paredzētās valdības atļaujas iegūšanu pec tiirpat paredzētā 
termiua tiktu anulēts stāvoklis, kas uz paša likurna paniata 
bija iestājies, proti, kurā attiecīgs nomas līgums bija zaudējis 
savu spēku. Tāpat tas apstāklis, ka 1927. g. 21. jūnija liku-
mam ar tā pārgrozījumiem un pēdējo pārejas noteikumiem ir 
publisks raksturs, nerunā atbildētājai par labu, jo šis likuma 
raksturs vēl vairāk piešķir šī likuma absoluti saistošo spēku 
viņā paredzēto līgumu dalībniekiem — privatpersonām. Nā-
kot pie pretēja slēdziena un neņemot vērā pārtu juridisko 
stavokli un attiecības prasības celšanas momentā, apgabal-
tiesa nepareizi iztulkojusi 1935. g. 28. novembra likuma pār-
ejas noteikumu. 

(1940. g. 26. jaiiv. spr. Nr. 52 Burovcca pr. I. pr. Naļivaiko.) 
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Nolikums par valsts darbiem un piegadem. 

95.—100. 

Prasības lūgumā, prasot Ls 6501,72 ar procentiem, pra-
sītājs paskaidrojis, ka šo sumii atbildētāja aizturot uzņēmē-
jam Kārlim Z. pārmaksāto Ls 7593,43 segšanai, kādu pārmak-
sājumu, atrazdamies atbildētājas dienestā, esot izdarījis pra-
sītājs. Vinam šī suma pienākoties pēc uzņēmuma līgumiem 
ar atbildētāju, im pārmaksā viņš neesot vainojams. Apgabal-
tiesa prasību apmierinājusi un atbildētājas ieruuu par viuas 
pretprasījumu ieskaitu tās pašas sumas apmērā nebij ievēro-
jusi. Tiesu palata šo spriedumu apstiprinājusi, bet Senats uz 
atbiidētājas kasacijas sūdzības pamata Tiesu palatas spriedu-
mu atcēiis, aizrādot, ka Tiesu palatai bija jāpārbauda pēc bū-
tības atbildētājas celtā kompcnsacijas ieruna. Tiesu palata, 
izspriežot lietu no jauna, apgabaltiesas spriedumu atcēlusi un 
prasību atraidījusi, atrodot atbildētājas kompensacijas ierunu 
par pierādītu. lesniegtā kasacijas sūdzībā prasītājs, starp 
citu, pārmet Tiesu palatai nepareizu vispārējo noteikumu 11. p. 
iztulkojumu. Tiesu palata atradusi, ka prasītājs pārkāpis šo 
pantu, izdarot avansu izmaksu oktobra mēnesī 4 reizes, bet 
šis pants atļaujot izdarīt tādas tikai 2 reizes mēncsī. Pēc ka-
sacijas sūdzības iesniedzēja aizrādījuma minētais pants gan 
aizliedzot darbu pieņemšanu avansu izmaksai vairāk par 2 
reizēm mēnesī, bet neaizliedzot izmaksāt avansu vairākas 
reizes uz vienas pieņemšanas pamata. No burtiskā 11. p. tek-
sta, kurš nosaka: „ka izvesto darbu pieņemšanu izdara komi-
sija..., bct ne vairāk par 2 reizēm mēnesī, pie kam par iz-
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vestiem darbiem uzņēmējam var tikt izmaksāts avanss...", 
tiešam jāsecina, ka šis pants aizlicdz tikai darbu pieņemšanu 
vairāk par 2 reizēm mēnesī, bet neatticcina šo aizliegumu 11/ 
avanstt izmaksu skaitu, kādēļ Tiesu palata, saskatot prasītaja 
vainu tanī apstāklī, ka viņs avansus izinaksājis uzņēmējam Z. 
oktobrī 4 reizcs, šajā zinā nepareizi iztulkojusi noteikumu II. 
p. tiešo jēgumti. Tomer šicm Tiesu palatas apsvēTumient par 
vispārejo notcikumu li. p. izpratni ir tikai blakus motivu 110-
zīme, kuru neparcizība pati par scvi, ņemot vērā pārējos vi-
ņas apccrcjumus par šī panta pārkāpšanu 110 prasītāja, nesa-
tricina vēl viuas slēdziena pareizību par prasītāja vainu vis-
pār. Līdz ar to tninēto blakus motivu nepareizība nevar 
novest pic Tiesu palatas sprieduma atcelšanas (Scn. CKD 
spr. 38/1032 un cit.). Vēl kasacijas sūdzībā prasītājs pārmet 
Tiesu palatai, ka viņa nostājusies uz nepareiza viedokļa, at-
rodot, ka Ls 1006,69 ieturēšanas jautājums jau tamdēl vien 
uzskatāms par galīgi izlemtu un prasītāja pretcnzijas uz so 
sumu par nedibinātām, ka prasītājs neesot attiecīgo aprčķinu 
savlaicīgi apstrīdčjis CPL 1413. un turpm. p. paredzētā kar-
tībā. Kasacijas sudzības icsniedzčjs šinī ziņā norāda, ka 
Ls 1006,69 ieturēti no viņa nevis sakarā ar partu uznēnuiuia 
līgumiem, bet gan uz vispārēja pamata tāpēc, ka viņš, būdams 
atbildētājas ierēdnis, šo sumu it kā pānnaksājis uzņēmējam 
Z„ kādēļ specialā Lik. par valsts darbiem un piegādēm 95.-
100. p. un CPL 1411.—1420. p. ncesot piemērojami. Lik. par 
valsts darbiem un piegādēm 95.—100. p. un CPL 141L— 142i). 
p., kuri atkārto rninētā lik. 95.—l'OO. p., kā redzams 110 vii.iu 
satura, paredz īpašu tiesāšanas kārtību tikai lietās, kas cclu-
šās sakarā ar līgumiem par darbiem un piegādēm valsts va.ia-
dzībām un valsts mantas vai tiesību nomas līgumiern. Ticsu 
palata nav konstatējusi, ka Ls 1006,69 tikuši ieturčti 110 prasī-
tāja sakarā ar ticm darbiem, kurus viņš, nebūdams vairs at-
bildētājas dienestā, izvcdis priekš atbildētājas uz noslēgto ar 
to uzņēmumu līgutnu pamata. Ja atbildētāja tomēr šo siiniii 
aizturējusi no prasītāja pie norēķināšanās ar to pēc noslēgtiem 
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Senata Civildepartamenta 1940. gada f e b r u a r a menesī 

izspriestās lietās. 

CPL 359. p. 5. pk. — ar „lietas apstākļiem", par ko runā 
šis punkts, tāpat ar vārdu „pamats", par ko min CPL 
1021. p., jāsaprot kā prasības aktivais pamats (juridiskās 
attiecības, no kurām prasība izriet), tā arī pasivais pa-
mats (iemesls prasībai). 

131. Latg, CL 1324. p. 3. pk. — šis punkts piemērojams, sa-
dalot mantojumu nevien likumiskās mantošanas gadīju-
mā, bet arī tad, ja mantojums ar testamcntu novēlēts 
vairāku personu kopīpašumā. 

132. 1864. g. CL 126. p. — šis pants ir piemērojams arī gadī-
jumam, kad laulāto mantas kopība, saskaņā ar Pārejas 
normu 7. p., ir izbeigusies un vinu starpā nodibinājušās 
likumiskās mantiskās attiecības uz jaunā Civillikuma 
pamata. 

141. 1864. g. CL 850. p. — ja testators bija ieguvis īpašuma 
tiesības uz imobili ar ieilgumu, tad šīs tiesības ietilpa 
testatora mantojumā, un mantinieks pēc testamenta savā 
ieilguma prasībā par šo imobili varēja pamatoties uz 
testatora iegūtām tiesībām, 

(46. CPL 1009. p. — tas apstāklis, ka tiesas lēmums par maz-
turības tiesību atcelšanu un termiņa došanu tiesas no-
devu un zīmognodevas samaksai ir palicis nepārsūdzēts, 
nevar būt par iemeslu apelacijas sūdzības atstāšanai bez 
caurlūkošanas, ja šai apelacijas sūdzībai jau ir ticis dots 
virziens; spēkā palikušā lēinuma neizpildīšanas sekas 
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nevar būt jau izlietoto un tādeļ vairs nciznīcināmo oro-
ccsualo tiesību anulēšana. 

149. 1864. g. CL 4247. p. — ja šajā pantā paredzētā samaksā 
ir ieskaitīti arī uzņemēja izdevumi, uzņēmējs tos nevar 
prasīt īpaši virs nolīgtās maksas. 

156. CL 1772. p. — šis pants pēc savas būtības neatšķiras no 
1-864. g. CL 3437. p., kas sevī satur kā peļņas atrāvumu, 
ta ari mantas samazinājuma jēdzienus; par peļnas at-
rāvumu var runāt arī tad, ja ņemta iespēja iegūt sagai-
damu mantas vērtības pieaugumu. 

174. Lik. par darba laiku 2. p. - gadījumos, kad par kopīgo 
algu nolīgtos pienākumos ietilpst kā fiziska darba, tā 
arī garīģā darba strādnieku darbi, tie apspriežami kā 
viens nedalāms komplekss, un jautājums par paša strād-
nieka kvalifikaciju izšķirains atkarībā no tā, uz kādiem 
darbiem Iiekams smaguma punkts. 

182. CPL 1316. p. — tiesas lēmumam, atzīt konkretai perso-
nai paturešanas tiesības, nav konstitutivas nozīmes, un 
tas nerada saistošas pārmaiņas parādnieka mantā; 'pa-
radnieks arī pec paturešanas tiesību deklarēšanas var 
izbeigt piedziņu ar vajadzīgās sumas samaksu. 

202. CL 747. p. — šā panta noteikmns, ka norēķini ar līdz-
mantiniekiem izdarami no noteiktās vērtības divām treš-
daļam, attiecas tikai uz līdzmantinieku norēķiniem un 
nevis uz zīmognodevas aprēķinu pēc Rīk. par zīmo°-n 
20. p. 2. pk. 

204. CPL 802, p. — ja tiesas sastāvs rezoluciju bija parak-
stījis, tas savas domas vairs nevarēja grozīt, un tādēl 
tas arī nevarēja ievērot pēc rezolucijas parakstīšanas 
ienakušo paskaidrojumu. 

206. Lik. par darba laiku 19. p. — §ā panta nozīmē nevar 
kvalificet par laukstmdnieku tādu darbinieku (grāmat-
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vedi), kas gan strada lauksaimnieciba, bet kura darbam 
nav laukstrādnieciska darba raksturs. 

CL 307. p. — šā panta otrās dalas piemērošanā bāriņ-
tiesas instanču slēdzieni par to, vai ir apstākli, kas at-
taisno vienreizēju atlīdzību ikgadlgās atlīdzības vietā, 
kā arī par atlīdzības lielumu Ls 5000,— robežās, nav 
pārbaudāini kasacijas kārtībā. 
1864. g. CL 62. p. — šķirtās sievas prasībā pret bij. vīru 
par sievas laulībā iencsto naudu, ko vīrs pārvaldījis, 
piemērojams 1864. g. CL 51. p. un nevis 1923. g. 17. mar-
ta likurns par parādu kārtošanu. 

Lik. par darba laiku 4. p. — pēc šā panta izpratnes, sest-
dienās darbi beidzami 2 stundas agrāk, nekā citās die-
nās, un par cik šī starpība netiek ievērota, sestdienas 
darbs ir atzīstams par virsstundu darbu. 

CPL 593. p. — šis pants piemērojams arī tad, ja ap-
skate notiek pašā tiesā. 

Lik. par darba laiku 19. p. — ja darbinieks spirtrūpnie-
cībā ir strādājis laukstrādnieka darbus, tiesa var atzīt 
viņu par laukstrādnieku, jo vienīgi darbu raksturs ir 
svarīgs, nevis darba vieta vai tas apstāklis, kas ir darba 
devējs. 

1) CL 100. p. — lai pēc šā panta sievas mantu atbrīvotu 
no aprakstīšanas par vīra parādiem, sievai nav īpaši 
jāpierāda, ka tā ir vinas atsevišķa manta. 
2) CL 89. p. — lopu, kā kustamas mantas, piederības 
noteikšanai vienam no laulātiem pēc CL 89. p., svarīga 
ir mantas resp. lopu iegūšana, nevis to tālākā audzēšana. 

1864. g. CL 2631. p. — šajā pantā paredzēto prezumpciju 
par atteikšanos no mantojuma tiesa varētu uzturēt spēkā 
tad, ja viņa būtu pozitivi konstatējusi, ka mantinieks 
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pienākumus, paraša piemērojama arī lietā, kas ierosi-
nāta, pastāvot CPL 13. p. jaunai redakcijai. 

CPL 1459. p. — šajā pantā paredzētā specialā pilnvara 
nav prasāma aizbildnības lietās, kurās arī Lik. par pil-
Sētu bāriņtiesām neparedz specialu pilnvaru. 

CL 2363. p. — šajā pantā paredzētais kustoņa vai dzīv-
nieka turētāja ekskulpacijas pienākums iestājas vienlgi 
tajā gadījumā, ja ir konstatēts, ka kustonis vai dzīvnieks 
ir nodarījis zaudējumus. 

Rūpniec. nolik. 133. p. (1913. ģ. izd.) — šajā pantā pare-
dzēto preču zīmes izslēdzošo lietošanas tiesību nevar 
ierobcžot vai atcelt instrukcija par ķīrniski-farmaceitisku 
fabriku atvēršanu un iekārtu. 

CL 460. p. — šā panta piemērošanai tiesai jākonstatē 
divi nepieciešami priekšnoteikumi mutiska testamenta 
taisīšanai: ārkārtējie apstākļi un nespēja taisīt rakstisku 
testamentu. 

Tirdzniecības tiesības — uznēmuma kreditori nevar ar 
savām prasībām vērsties tieši pret kluso biedru, kas vis-
pār uzņēmuma zaudējumos piedalās tikai sava ņoguldī-
juma apmērā, ja vien ar līgumu viņš vispār nav atbrī-
vots no piedalīšanās zaudējumos. 

1864. g. CL 3630. p. — konkurss ir īpaša kārtība tiesību 
realizēšanai tiesas ceļā, un tādēļ noilgums nevar tecēt 
laikā, kamēr turpinājas lieta konkursa kārtībā; noilgu-
ma tecēšana var sākties tikai pēc maksātnespējas lietas 
nobeigšanas. 

Rīk. par zīmogn. 16. p. 5. pk. — šajā punktā paredzēto 
pilnvaru nevar ar zīmogsodu uzlikšanu pārvērst par 
15. p. 3. pk. minēto pilnvaru, t. i. derīgu vispārējāin tiesu 
iestādēm. 
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301. Pasta krājkases noteik, 22. p. — ja krājkasei būtu bijis 
pietiekoši zināms materialas leģitimacijas trūkums tās 
personas pusē, kura bija formali leģitimējusies ar krāj-
kases grāmatiņu, tad gan nevarētu atzīt saistību par 
dzēstu ar izpildījumu tādai, kaut arī formali pareizi 
leģitimētai personai. 

312. Nodevu lik. 223. p. — noilguma aprēķinā pēc šā panta ir 
izšķirošs mantojuma pārejas moments; mantojuma ob-
jekta apsaimniekošana uz nornas līguma pamata un 
mantas glabāšana vēl neliecina ne par mantojuma pie-
ņeinšanu, nedz par to, ka mantinieks valdītu mantojumu 
savā vārdā. 

313. 1914. g. 4, okt. noteik. 1. p. -— kādā daļā nekustams 
īpašums uzskatāms par lauksaimnieciski un kādā daļā 
par nelauksaimnieciski izmantojamu, nosaka attiecīgās 
nodokļu komisijas (Sen. Apv. sap. spried. 37/30); no-
vērtējot dzīvojamo ēku, kā citādi izmantojamu mantu, 
kaut arī sakarā tikai ar ēkas daļas izīrēšanu, komisija ir 
noteikusi ēkas raksturu, kurš iespaido mantas bezatlīdzī-
bas pārejas nodevas aprēķināšanu no šīs ēkas. 

318. Rīk. par zīmogn. 44. p. 2. pk. — nav svarīgi kāds spēks 
ir dokumentam pret pašu akc. s-bu, ja dokumentu ir pa-
rakstījis tikai viens valdes loceklis un nevis divi; sva-
rīgi ir vienīgi tas, ka dokuments pēc savas ārējās for-
mas un satura ir parāda zīme. 

Marta meneša k o p s e d e s lietas. 

2. Rīk. par zīmogn. 106. p. — Nodokļu departamenta lē-
mums par Latvijas Kreditbankas pārnemtai apdrošinā-
šanas sabiedrībai uzlikto zīmogsodu izšķirams galīgi 
tiesā un nevis Kredit. lik. 667. p. paredzētā komisijā. 
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Civillikums. 

90. 

Žaņa L. pilnvarnieka kasacijas sūdzība kā iesniegta bez 
paša L. leģitimacijas uzstāties viņa garā slimās sievas Ane-
tes-Otilijas L. vietā mantojuma sadales lietā, ir atstājama bez 
caurlūkošanas. No lietas redzams, ka šinī gadījumā notiek 
mantojurna dalīšana, bet rnantojumu, kas piekrīt sievai, pē-
dējā pieņem personīgi. Vīrs viņas vietā bez īpašas pilnva-
ras nevar rīkoties (CL 688. un 690. p.). Sieva var mantoju-
mu pieņemt pat pret vīra gribu un tādā gadījumā šāds man-
tojums ir vinas atsevišķa manta (CL 91. p. 4. pk.). Tā tad 
vīra pārvaldīšanas un lietošanas tiesības nesatur tiesības rī-
koties savā vārdā, pieņemot vai nepieņemot sievai piekrītošu 
mantojumu. Šīs pārvaldīšanas un lietošanas tiesības neie-
darbojas arī tad, ja sieva kā līdzmantiniece sadala ar pcārē-
jiem līdzmantiniekiem vai nu labprātīgi vai tiesas ceļā man-
toJLimu, jo vienīgi pašai sievai ir tiesība noteikt, ko vii.ia grib 
saucmt no mantojuma, sadalot to starp līdzmantiniekiem. 'lāds 
viedoklis saskan ar vīra pārvaldīšanas un lietošanas tiesību 
saturu, kas nosakāms pēc lietojurna tiesībām (CL 90. p. 2. 
dala). Bet lietojuma tiesībās neietilpst ne tiesības pienemt 
vai noraidīt mantojurnu, nedz arī tiesības rīkoties, sadalot 
mantojumu. Likurns vispār runā par parastās pārvaldības un 
lietošanas robežām, un vīrs tās var pārkāpt ar sievas pie-
krišanu (CL 94. p. 3. daļa). Saprotams, ka sievas mantas pa-
rastās pārvaldīšanas un lietošanas robežcās ncietilpst tiesības 
rīkoties savcā vārdā mantojuma sadalīšanas lietā, kurā no-
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skaidrosies, kādu īsti inantu sieva saņems no viņai piekrī-
toša mantojmna. Fikai, kad sieva rnantojumu būs ieguvusi 
(un pie tam ne pret vīra gribu), mantojurnā ietilpstošās man-
tas nonāks vīra pārvaldīšanā un lietošanā (CL 90. p.), bet 
pašu mantojuma iegūšanu, kurā ietilpst arī mantojuma dalī-
šana, izdara sieva, resp. sievas vārdā tās pārstāvis. Šinī 
gadījumā par garā slimās Anetes-Otilijas L, personu un mantu 
kā aizgādnis ir iecelta cita persona, kujai sadales lietā arī 
pienākas pārstāvēt viņas intereses. 

(1930. g, 24. nov. spried. Nr. 1011 Liberta mant dal. 1.) 

95. 

1) CL 95. panta III daļā ir paredzēts, ka, ja laulātie dzīvo 
šķirti (84. p. II d.), tad tas laulātais, kas par škirto dzīvi uav 
vainojams, var prasīt no otra, samērā ar pēdējā mantas lī-
dzekļiem, attiecīgu pabalstu vai līdzekļus uzturam. Šai kon-
kretā gadījumā apgabaltiesa ir konstatējusi, ka par atšķirto 
dzīvi ir vainojama vienīgi prasītāja. Šis tiesas konstatējums 
attiecas uz lietas faktisko pusi un kasacijas kārtībcā nav pār-
baudāms. Tādēļ kā nepamatoti atkrīt tie apsvērumi, kuros 
prasītāja, kritizējot un iztulkojot nopratināto lieciniekii liecī-
bas no sava viedokļa, apstrīd minē'tā konstatējuma pareizību 
pēc būtības. Tādos apstāklos, konstatējot, ka atšldrtas dzī-
ves nodibināšanā ir vainojama vienīgi prasītāja, apgabaltiesa 
varēja nākt pie slēdziena, ka pēc CL 95. p. IĪI daļas vii,ia nav 
tiesīga prasīt sev uzturu no atbildčtāja. Prasītāja tiesības uz 
uzturu neiegtītu arī tādā gadījumā, ja par atsķirto dzīvi būtu 
vainojams arī viņas vīrs, jo tad, kā konkretos apstākl.os, kad 
šādu vainu tiesa ir jau nodibinājusi sievas pusē, par šļcirto 
dzīvi būtu vaiuojami abi laulātie. Šāda gadījumā, kad par 
šķirto dzīvi būtu vainojami abi laulātie, nevienam no viņiem 
nebūtu tiesība prasīt uzturu no otra laulāta, jo, kā jau aprā-
dīts, .tiesība uz uzturu ir tikai tam laulātam, kas nav vaino-
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jams par šķirto dzīvi. Kas attiecas uz uztura prasījuinu tiem 
bērniem, kurus prasītāja paņēmusi sev līdz, tad tēvam ir jā-
dod uzturs tai gadījumā, ja tiesa atzīst, ka bērnu vecums 
prasa palikt mātes kopšanā un uzraudzībā, un ja nav pie-
rādīts, ka rnāte tos slikti kopj .un ar tiem slikti apietas (salīdz. 
Sen. CKD spr. 36/546 un cit.). Bez tam Senats īr jau pa-
skaidrojis (Sen. CKD spr. 38/1210 un cit.). ka lai atsvabinatti 
tevu no pienākuma uzturēt pie mātes dzīvojošus bērnus, ne-
pietiek ķonstatēt, kas no laulātiem vainojams škirtā dzīvē, un 
vai bērni atrodas pie mātes pret tēva gribu, bet ir gan jāiz-
šķir arī jautājums, vai pašu bērnu intereses prasa viņu at-
stāšanu pie tēva, un nevis pie mātes, Tādā kārtā, nekon-
statējot, ka prasītāja pie vinas esošos bērnus slikti koptu un 
ar tiem slikti apietos, un ka bērnu intereses prasītu viņu at-
stāšanu tēva audzināšanā, bet toniēr atraidot prasību par 
bčrnu uzturu, apgabaltiesa ir pārkāpusi CL 179, p. 

(1939. g. 22. uov. kopsēdes spricd. Nr. 47 Zavickis pr. 1. pr. Zavicki.) 

2) Apgabaltiesa apmierinājusi prasītājas kā atbildētāja 
sievas prasību par uzturu, piespriežot no atbildētāja prasītā-
jas uzturam par Ls 15,— mēnesī. Apgabaltiesa pamatoju-
sies uz to, ka atbildētājs pats paskaidrojis, ka viņš par slep-
kavību laupīšanas nolūkā bijis notiesāts uz 12 gadiem spai-
du darbos un ka virjš sodu izcietis 1935. gada 1. februārī. Šo 
atbildētāja pastrādāto noziegumu apgabaltiesa atzinusi par 
likumīgu iemeslu prasītājai prasīt laulības šķiršanu un uz šī 
atzinuma pamata nākusi pie slēdziena, ka prasītāja nav vai-
nojama partu šķirtā dzīvē, kādēļ apgabaltiesa atzinusi prasību 
pamatā par pierādītu. Atbildētājs kasacijas sūdzībā apstrīd 
vienīgi apgabaltiesas apsvērumu pareizību, kuru dēļ viņa at-
zinusi prasības pamatu par pierādītu, un atsaucas uz to, ka 
pati prasītāja vina prombūtnes laikā pārkāpusi laulību un ka 
taisni šis apstāklis bijis par iemeslu tam, ka partu laulības 
dzīve nevarējusi tikt atjaunota. Šis atbildētāja iebildums to-
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mēr nav pamatots. No CL 95. panta III dajas viedokļa nav 
švarīgi tas, kura laulatā vainas dēļ jan nodibinātā šķirtā dzī-
ve nevar tikt atjaunota, bet gan tas, kura laulātā vainas dēl 
šķirtā dzīve nodibinājusies, jo tam Iaulātam, kas šķirtā dzīvē 
nav vainojarns ir tiesības uz pabalstu vai uz līdzekļiem uz-
turam. Apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildētāja pastrādātais 
rioziegums devis prasītājai tiesības prasīt laulības šķiršanu. 
Atbfldētājs kasacijas sūdzībā atzīst, ka pa viņa apcietināju-
ma laiku partu laulības dzīve bijusi atšķirta. Tā tad atbildē-
tāja pastrādātais noziegums nc tikai devis prasītājai tie-
sības prasīt lauiības šķiršanu (CL 74. p.), bet faktiski arī 
bijis par iemeslu partu šļdrtās dīves nodibināšanai. Ar 
tādiem apstākliem lietā ir nodibināti priekšnoteikumi prasītā-
jas atzīšanai par nevainīgu šķirtā dzīvē saskaņā ar CL 84. 
panta II daļu (Sen. CKD spr. 38/1203). Ja nu prasītāja jau 
pēc partu šķirtās dzīves nodibināšanās, kā to apgalvo atbil-
dētājs, pārkāpusi Iaulību un šis apstāklis bijis par iemeslu 
tam, ka laulības dzīve nevarēja tikt atjaunota, tad šiem ap-
stākliem tagadēja lietā, kui;ā izšķirams jautājums par prasītā-
jas iiesībam tiz uzturu, nav nozīmes. Ja jau prasītāja pār-
kāpusi laulību pēc partu šķirtas dzīves nodibināšanās, tad šis 
apstāklis taisni nav bijis par iemeslu škirtas dzīvcs nodibi-
nāšanai un tādēļ tas ir irrelevants jautājumā par vaintt šķirtā 
dzīvē. Ja arī šī apstākla dēļ jau nodibinātā šķirtā dzīve ne-
varēja tikt atjattnota, tad, ka tas jatt aizrādīts, tam no CL 95. 
panta III daļas viedokla nav nozīmes, jo svarīgi ir vienīgi 
vaina šķirtās dzīvcs nodibināšanā un ncvis kopdzīves neat-
jaunošanā. 

(1939. g, 16. dt'c. spried. Nr. 1130 Aņičs pr. 1. pr. Aņiču.) 

140. 

Rīgas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks atstājis bez ie-
vērības notara nostiprinājuina lūgumu daļā, ar kuru notars 
bija lūdzis ierakstīt zemes grāmatā Z. Š. dāvāto nekustamo 
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mantu ka vinas atsevišķo mantu. Zemes grāmatu nodaļas 
priekšnieks pamatojies uz to, ka lūdzējs nebija iesniedzis 
pierādījumus tam, ka laulāto mantisko attiecību reģistrā ne-
kustamā manta ir ierakstīta kā Z. Š. atsevišķa manta. Tiesu 
palata atstajusi bez ievērības par zemes grāmatu nodalas 
priekšnieka lēmumu iesniegto sūdzību. Arī Tiesu palata pa-
matojusies uz viedokli, ka nekustamā manta pirms tās no-
stiprinašanas zemes grāmatā par Z. Š. atsevišķo mantu bija 
ierakstāma laulāto mantisko attiecību reģistrā, kā Z. Š. atse-
višķa manta, 30 ierakstiem šajā reģistrā jāsaskanot ar ierak-
stiem zemes grāmatās. Tiesu palatas lēmums nav atzīstams 
par pareizu. Tiesu palata nenoliedz vinai iesniegtā pārsūdzī-
■bā esošā norādījuma pareizību, ka starp laulātiem draugiem 
Š. nepastāv līgumiskās, bet gan likumiskās mantiskās attie-
cības. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības pastāv uz 
paša likuma pamata un tādēl tām, lai šīs attiecības būtu spēkā 
pret trešām personām, nav jābūt ierakstītām laulāto mantisko 
attiecību reģistrā, kā tam ir jābūt ar līgumiskām mantiskām 
attiecībām (CL 140. p.). CL pārejas laika noteikumu 7. pants 
taisni noteicis, ka gadījumā, ja līdz 1937. gada 31. decembrim 
laulāto mantisko attiecību reģistrā nav ierakstīts līgums, tad 
laulāto mantiskās attiecības pakļautas noteikumiem par lau-
lāto likumiskām mantiskām attiecībām. No sacītā ir skaidrs, 
ka laulātiem draugiem Š. viņu starpā pastāvošās likumiskās 
mantiskās attiecības nebija jāieraksta reģistrā, jo tās arī bez 
tādas ierakstīšanas ir spēkā pret trešām personām. Pacelas 
jautājums, kas darāms ar sievas atsevišķo mantu, kāda viņai 
var būt, pastāvot likumiskām mantiskām attiecībām: vai tā 
ka atsevišķa manta ierakstāma reģistrā, vai arī tā var tikt 
atzīta par sievas atsevišķo mantu pret trešām personām, arī 
neierakstot par to reģistrā. CL 91. pants noteicis, kas ir sie-
vas atsevišķa manta, un no šī panta satura izriet, ka sievas 
atsevišķa manta var nodibināties uz pašas sievas gribas pa-
rnata, paturot mantu savā pārvaldībā un lietošanā, dodoties 
laulībā, vai uz laulāto līguma pamata (CL 91. paņta 1. punkts). 
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Bez tam par sievas atsevišķo mantu kļūst uz likuma pamata 
tie priekšmeti, kas noder tikai viņas personīgai lietošanai, 
vai vajadzīgi vinas patstāvīgā darbā (CL 91. panta 2. punkts), 
vai tā manta, kuru sieva ieguvusi likuma noteiktā veidā 
{CL 91. pants 3,—7. punkti). Kas īpaši attiecas uz to sievas 
atsevišķo mantu, kas minēta CL 91. panta 2—7. punktos, tad 
CL un arī instrukcija miertiesnešiem par laulāto mantisko 
attiecību reģistraciju nav noteikuši, ka šī manta ierakstāma 
reģistrā kā sievas atsevišķā manta, lai tā arī iepretim trešām 
personām tiktu atzīta par sievas atsevišķo mantu. Taisni 
otrādi, šī manta ipso jure skaitās par sievas atsevišķo mantu 
un tādēļ tā arī iepretim trešām personām uz paša likuma pa-
mata ir sievas atsevišķa manta. Tikai tam laulātarn, kas to 
apgalvo, ir pienākums to pieradīt (CL 91. panta II dafa). 
Citādā stāvoklī ir tā sievas atsevišķā manta, kas minētā CL 
91. panta 1. punktā, proti manta, kuru sieva paturējusi savā 
pārvaldīšanā un lietošanā, dodoties laulībā, vai kuru laulātie 
uz līguma pamata noteikuši par sievas atsevišķo mantu. Lai 
tāds līgums būtu spēkā pret trešām personām, tam, ievēro-
jot CL 140. pantu, jābūt ierakstītam laulāto mantisko attiecību 
reģistrā. Tāpat šajā reģistrā atzīmējama arī tā manta, kuru 
sieva, dodoties laulībā, paturējusi savā lietošanā un pārval-
dīšanā, jo tādā gadījumā šī manta kļūst par sievas atseviško 
mantu vienīgi uz sievas gribas akta pamata, bet šāds sievas 
gribas akts, kas nodibina sievas mantai īpašu tiesisku stā-
vokli, var būt saistošs trešām personām tikai tad, ja tās par 
šo aktu ir informētas. Tādēļ, piemērojoties CL 140. pantam, 
arī šim sievas gribas aktam ir jābūt ierakstītam laulāto man-
tisko attiecību reģistrā. Taisni tādēļ Instrukcijas miertiesne-
šiem par laulāto mantisko attiecību reģistraciju 8. pants runā 
par abiem CL 91. panta 1. punktā minētiem gadījumiem, pro-
ti par mantu, kuru sieva patur sev, un par mantu, kuru lau-
lātie ar līgumu noteikuši par sievas atseviško mantu. Nepa-
reizs aiz norādītiem iemesliein ir Tiesu palatas viedoklis, ka 
šīs instrukcijas 8. pants būtu attiecināms arī uz CL 91. panta 
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3. punktā paredzēto gadījumu, par kādu, kā to konstatējusi 
Tiesu palata, ir nma šajā lietā. Ja nekustamā manta tikusi 
dāvāta Z. Š. taisni kā vinas atsevišķā rnanta, tad šī manta 
ipso jure uz CL 9.1. panta 3. punkta pamata kļuvusi par viņas 
atsevišķo mantu, un kā tāda tā ir spēkā pret trešārn perso-
nām, neatkarīgi no tās ierakstīšanas laulāto mantisko attie-
cību reģistrā, ja vien tā ir ierakstīta zernes grāmatās kā sie-
vas atsevišķa manta (CL 91. panta Ii daļa in fine). 

(1939. g. 16. doc. spried. Nr, 1181 Švares sūdzības 1.) 

183. 

Līdz pilngadības, t. i. divdesmit viena gada vecuma sa-
sniegšanai bērni atrodas vecāku varā (CL 177., 219. p.), bet 
pēc pilngadības sasniegšanas vecāku vara par bērniem iz-
beidzas (CL 198. p. 4. pk.). CL 183. pantā ir paredzēts, ka 
kamēr bērni dabū no saviem vecākiem uzturu, viniem jāstrā-
dā vecāku rnājās, bez tiesības prasīt par to kādu atlīdzību, 
ja vien tā viņiem nav noteikti apsolīta. Ka šai pantā ir do-
māti nepilngadīgi, zem vecāku varas atrodošies bērni, norāda 
šī panta ievietojuins tai nodaļā, kurā iet runa par vecāku 
varu, kā arī tas, ka vecākiem uzturs ir jādod nepilngadīgiem 
bērniem, kas atrodas vinu varā (CL 179. p.). Tādā kārtā, ja 
CL 183. pantā iet runa par bērniem, kas „dabū no saviem 
vecākiem uzturu", tad tas nozīmē, ka likumdevējs ir domā-
jis nepilngadīgus bērnus, kas atrodas vēl vecāku varā. Tā 
tad, lai atzītu, ka ķonkretā gadījumā bija piemērojami CL 
183. panta noteikumi, apgabaltiesai nepieciešami bija jānodi-
bina, ka prasītāja darba izpildījuma laikā atradās vecāku 
varā, t. i., ka viņa tad bija nepilngadīga. Pretējā gadījumā 
prasību uz CL 183. panta nevarēja pamatot un apmierināt. 

(1939. g. 27. okt. spried. Nr. 925 Sproģis pr. 1. pr. Spioģi.) 
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Garā slimā Arvidā-Adolfa M. personas un mantas aiz-
gādņi savā kasacijas sūdzībā ir lūguši atcelt Valkas aprinķa 
4. iec. miertiesas lēminnu, ar kufu atstāts spēkā pārsūdzētais 
Alsviķu paģasttiesas 1939. g. 3. maija lēmums jautājumā par 
to, vai ālžgadrjiem turpmāk jārīkojas saskaņā ar vienošanās 
aktu par „R.-M." māju sadali. Vienošanās aktu, kā 
arī priekšlīguinu par R.-M. māju sadali šo māju idcalās 
daļas līdzīpašnieks Arvids-Ādolfs M. bija slēdzis ar 
otras idealās daļas līdzīpašnieku Edgaru-Arnoldu M. pirais 
apgabaltiesa viņu, Arvidu-Adolfu M., bija atzinusi par garā 
sliinu un ncspējīgu pārvaldīt savu maiitu. Oarā slimā M. 
aizgādņi, atsaucoties uz to, ka pčc rniertiesas atzinuma ir no-
pīeths pamats apšaubīt uz CL 361. p. pamata notikušo vie-
nošanos par māju sadali, uzskata, ka šiin atzinumani pretim 
runā miertiesas tālākie norādījumi, pēc kuriem viiļiem, aiz-
gādņiem, jāpilda spēkā neesošas vienošanās noteikumi. Šis 
iebildums ir atzīstams par pareizu. Saskaņā ar CL 363. un 
1409. p. (sal. 1864. g. CL 504. un 2914. p.), kā to arī atzinusi 
līdzšinējā tiesu prakse (Sen. CKD spr. 28/282; Cvingmana 
spried. krāj., VI, Nr. 973), jāpieņem, ka persona, kuru tiesa 
atzinusi par garā slimu, slimojusi ar šādu slimību zināmu 
laiku jau agrāk, kādēļ arī pastāv prezumpcija (kamēr nav 
pierādīts pretējais), ka šādas pcrsonas slēgtie darījumi nav 
spēkā (CL 361. p.). Ievērojot izteikto, miertiesa nevarēja 
uzlikt garā slimā Arvida-Ādolfa M. aizgādņiem pienākumu 
māju pārvaldīšanā piemēroties viņa, M., slēgtam vieno-
šanās akta noteikumiem par māju sadali. 

(1939. s-. 24. nov. spricd. Miška ai/.gādn. liefā.) 

365. 

CL 365. pantā ir paredzēts, ka aizgādnība nodibināma 
jau tad, ja kāda persona, izlaidīgi vai izšķērdīgi dzīvojot, 
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d r a u d novest sevi vai ģimeni trūkumā vai nabadzībā, bet 
neprasa tādu priekšnoteikumu pastāvēšanu, ka šī persona 
vai viņa ģimcne jau būtu novesta trūkumā vai nabadzībā. 
Pēdejā gadījumā aizgādnības nodibināšana nesasniegtu savu 
mērķi — neglābtu izlaidīgi dzīvojošo personu vai vina ģi-
meni no draudošā trūkuma vai nabadzības vēl pirms mantas 
izputināšanas. Līdz ar to nevarēja būt izšķirošas nozīmes 
tam apstāklim, ka Š. līdz šim ir maksājis nodokļus, apgādajis 
savu ģimeni u. t. t, jo turpinot tiesas konstatēto iziaidīgo un 
izšķērdīgo dzīves veidu, līdzekļi šādu maksājumu kārtošanai 
nākotnē var arī apsīkt. 

(1939. g, 25. novembra spr. Nr. 94i štibenhausa 1.) 

741. 

Apgabaltiesa, sadalot lietas dalībniekiern piederošas kat-
ram '/« domātā daļā S. Nr. 3 mājas, kuras lietas dalīb-
nieki mantojuši no sava mirušā tēva, sadalījusi tās daba čet-
rās realās dalās, piešķirot pa vienai daļai četrām mantinie-
cēm, bct pārējām piešķirot izmaksas naudā. Tiesu palata 
apgabalticsas spricdurnu apstiprinājusi. Par Tiesu palatas 
spriedumu mantinieces, kas nav saņēmusas realas daļas, 
iesniegušas kasacijas sūdzību. Kasacijas sūdzība nepclna 
icvērību. OL 740. p. nosaka, ka dalot pie mantojuma piede-
rīgu nckustamu īpašumu dabā, jāievēro noteikumi, kas aiz-
liedz pārāk to saskaldīt, bet Agr. ref. lik. III d. 48. p. (Lkr. 
22/92) aizliedz lauku zernes īpašurnu dalīšanu lauksaimniecī-
bas vajadzībām zem 10 ha un CL 741. p. II d., starp citu, no-
saka, ka nevar prasīt savu daļu dabā, ja visiern tadu neiz-
nak, tas līdzrnantinieks, kuram pašam vai tā laulātam jau 
pieder lauksaimniecības rakstura zeme, kuras platība par-
sniedz likumā noteikto mazāko apmēru. No šo noteikumu 
satura un kopējas izpratnes izriet, ka likums nebūt neprasa, 
lai visos gadījumos, kad dalot lauku mājas pēc līdzmantinie-
ku skaita uz katru gan aritmetiski iznāktu rninimalic 10 ha, 
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K,i tas būtu šinī gadījumā, īpašums būtu obligatoriski tā arī 
Jādala dabā. Vienīgais secinājums no šiem likuma noteiku-
inicni ir tas, ka dabā izdalāmie zemes gabali nedrīkst būt 
inazāki par 10 ha katrs, ko dotā gadījumā tiesa arī ievēro-
jnsi. Vispār likuma robežās dalīšanas veida izraudzīšana 
atkarājas no tiesas ieskata, kas lietu izspriež pēc būtības un 
tiesas slēdziens šajā jautājumā nav pārbaudāms kasacijas 
kārtībā (Sen. CKD spr. 37/837). Tālāk, mantojuma dalīšanas 
pi ocesuaiie specialie noteikumi (CPL 1641.—1657. p.) ncbūt ne-
aizliedz arī vispāfējo proccsa uormu piemērošanu, ja specialos 
noteikumos atbildes uav. Tā tad tiesa vai notars, kas tiesas uz-
devumā sastādīja dalīšanas projektu, varēja griezties pie spe-
cialista — eksperta pēc palīdzības tādos jautājumos, kuru at-
risināšanai viņiem pašicm trūka vajadzīgo zināšanu (CPL 
597. un turpm. p., 605. im turpm. p.), pieaicinot to pec sava 
ieskata arī pie apskates uz vietas. Tāpēc maldīgas ir kasaci-
jas sūdzības iesniedzēja domas, it kā tiesa nemaz nedrīkstē-
jusi ņcmt vērā šinī lietā cksperta atzinumu. Bet eksperts, kā 
to konstatējusi Tiesu palata, atzinis, ka S. Nr. 3 mājas 
iespcjams sadalīt tikai četrās patstāvīgās saimniecībās. Tie-
su palata šim slēdzienani piekritusi un šī Tiesu palatas slē-
dziena pareizība kasacijas kārtībā nav pārbaudāma (Sen. 
CKD spr. 26; 119). Izejot no šī slēdziena un nemot vērā savu 
konstatējumu, ka sūdzētāju vīriem jau pieder katram lauk-
saimniecības rakstura zeme vairāk par 10 ha, par ko nav 
strīda, Tiesu palata uz CL 741. p. II d. pamata nākusi pie pa-
rciza atzinuma, ka sūdzētājām viņu daļas dabā nepienākas. 

(1939. g'. 16. dec. spried. Nr. 1121 Sadniku mājas dal. 1.) 

743. 

1) Atrodot, ka konkurējošo vīricšu kārtas mantinieku 
vēlēšanos sanemt savu mantojumu dabā tiesa nevar apmie-
rmāt, jo ir tikai viena saimniecība, un atzīstot, ka nevienam 

99.lappuse no 356 



Civillikums 
- 100 

no vīriešu kārtas konkurēiošiem mantiniekiem nav CL 741 

an^anTdTh, P T d Z ē t ° f^™^ m i n ē t ā s ^n iec lbas 
f « " ? t' ' leSU p a l a f a ' Pan>3tojoties uz CL 743. pan-
t 'ri u ^ H ' : " ^ P l £ * I r U S i daba Pēterim * kā « ā „ 
v du nor i t , "a r e k ? ' a tZlSt0 t P ie t a m s ā d u sada"™™ 
te n t o r fv°n S i S TieSU P a l a t a s s l ē d z i e ' ^ c * 'ālu 
las pamatojas uz CL 743. pantu, ir nepareizs. CL 743 p nevar 
Piemerot, kad divi mantinieki pretendē uz vienu v i e n l l u 
mantojuma da|u dabā. CL 743. panta teksts norāda, ka šl n nh 
* t ' * * tikai tai gadljumā, kad A £ K 
ne t' ,t "' n° II,a,ntmiekie'»- k a " *" atzltas tiesības sa-
Demt mantojuma da!u dabā. piekrīt saimnieclba ar māias 
vietu. Ta tad pcc CL 743. panta noteikumiem uz saimmec,! 
bu ar rnajas v etu konkurē savā starpā tikai tie mantinieki, ' 
«LT\T\ 'T'"da|asSimmdaba'kaSi savukārf' "°-
rada ka sada konkurence uz sairnnieeibu ar mājas vietu var 
but bkai tai gadījumā, ja ir iedalltas vairākas saimnieclbas. 
U ka konkreta gadījumā bija tikai viena pieškiramā saimnie-
ciba un nebija konkurējošu mantinicku ar atzītām tiesībām 
uz manojuma da)as sapemšanu dabā, tad pie šo pēdējo tieslbu 
noskaidrožanas vienajū no mantiniekiem CL 743. panta no-
e,kum, nebua piemērojami. Tiesu palatas spriedums aprād 

to mot.vu nepareizlbas dēļ tomēr nav atceļams, jo 
esosas saunniecības piešķiršanu dabā Pēterim R 
palata ,r motivējusi ari aiz vitjas atzitas lietderības. 
CL 746. p. atļauj tiesai atsaukties ari uz lietderību. ia tā ir 
taisnigs mantojuma dalīšanas atrisinājums (CL 5 p)" Tiesu 
palata, atsaucoties uz lietderlbu, ir pareizi piemērojusi CL 
746. p., ,o saimmecibas nodošana tam, kas to var apstrādāt 
,r taismgs mantojuma dallšanas iautājuma atrisinājums. 

(1939. g. 22. OOT. kopsSdra «pned. N,. 50 Ja.m-Mnīžnieku māj„ dal. I.) 

2) Pretēji kasacijas iesniedzējas domām CL 743 p nav 
f C t T n ' t,da'amaiS i p a s u n , s i r « W « * " -^annms. 
cez tam CL 743. p. nav piemērojams, kad vairāki mantinie-

ii-
runā 

Tiesu 

100.lappuse no 356 



ļ Q | Civillikums 

ki pretendē tikai uz vienu mantojuma d a l u dabā (Sen. 
CKD kops. spr. 39/50). 

(1939. g. 30. nov. spried. Nr. 832 mant sadal. 1.) 

899. 

Tiesu palata ir picšķīrtisi sadalāmo kopīpašumu dabā 
'līdzīpašniekam K., kuram, saskaņā ar Zemkopības ministrijas 
atļauju iegūt šc īpašumu vienam pašam, tas jāpievieno viņa 
16,79 īia lielai viensētai. Tiesii palata to ir darījusi, noskaid-
rojot, ka līdzīpašniece V. ar zemkopību ncnodarbojas, bet K. 
gan, kuram neradīsies grūtības izdarīt attiecīgu atmaksu par 
paturēto līdzīpašnieka daļu. Pēc CL 741. p. izpratnes tanī 
lietotie vārdi „nevar prasīt" nozīmē konkurējošo uz manto-
juma daļas sauemšanu dabā mantinieku atkrišanu, kas iztul-
kojot šo pantu sistematiski, t. i. teikumu kārtībā, notiek pa-
kāpeniski, Vispirms atkrīt kā prctendenti uz savas daļas sa-
nemšanu dabā, daloties ar bčrniem vai pabērniem, minētā 
panta 1. daļā paredzētie vecāki, tad personas, kas nenodarbo-
jas ar zemkopību, un beidzot tik personas, kam jau pieder 
lauksaimnieciska rakstura zeme. Tāpēc konstatējot, ka līdz-
īpašniece V. ar zemkopību nenodarbojas, Tiesu palata varēja 
uz CL 741. p. pamata piešķirt sadalāmo imobili dabā līdz-
īpašniekam K., jo līdzīpašniece V., ievērojot šo konstatējumu 
saskana ar augstāk norādīto minētā panta izpratni, kā kon-
kurente uz imobiļa sanemšanu dabā bija atkritusi pirms K., 
kas ar zemkopību nodarbojas. 

(1939. g, 26. oktobra spr. Nr. 899 Vasiljevs dal. 1.) 

921. 

Prasītāji cēluši pret atbildētājiem CPL 36. p. 2. pkt. pa-
redzeto prasību par traucētas valdīšanas atjaunošanu, pa-
skaidrodami, ka atbildētāji 1938. g. jūnijā ar saviem strād-
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niekiem iebrukuši S. mājās, kas atradušās viņu, pra-
sītāju, valdīšanā, un sākuŠi patvarīgi pļaut āboliņu un sienu, 
draudot turpmāk vēl noplaut rudzus, kviešus un citus sēju-
mus, kurus iesējuši viņi, prasītāji. Miertiesnesis prasību atrai-
dījis, bet apgabaltiesa miertiesneša spriedumu apstiprinājusi. 
Par apgabaltiesas spriedumu kasacijas sūdzību iesnieguši 
prasītāji. Senats jau vairākkārt ir paskaidrojis, ka prasības 
par traucētas valdīšanas atjunošanu tiesai jānoskaidro un 
jāaizsargā vienīgi kailais valdīšanas fakts resp. jāpārliecinā-
jas tikai, vai tiešām attiecīgais objekts atradies prasītāja fak-
tiskā valdīšanā, bct nav jāapspricž pie tam jautājurni par 
prāvnieku tiesībcām uz šī objekta valdīšanu (Sen. CKI) spr. 
21/102 un cit.), kādi agrākie Senata paskaidrojumi atzīstami 
par pareiziem arī no tagadējā CL viedokļa, ņemot vērā šl 
likuma 92.1. un 923. p. notcikunrus. 

(1939. g\ 16. decemlmi Spr. Nr. 1148 Vinteru pr. I. pr. Lejiņiem.) 

1075. 

Tiesu palata nospriedusi uzlikt Jānim-Voldemāram Š. 
pienākumu triju mēnešu laikā no spricduma dienas samaksāt 
Kcārlim-Rūdolfam Š. 3500 ls un sešu mēnešu laikā no spriedu-
ma dienas 5000 ls. Kcārja-Rūdolfa Š. pilnvarnieks saskata 
Tiesu palatas sprieduma nepareizību tanī apstcīklī, ka tā sa-
dales jautājumā pieškīrusi nozīmi tikai vienam apstāklim — 
lielākas izmaksas piesolīšanai. Pēc Tiesu palatas konstatē-
juma sadalāmais nekustamais īpašums atrodas Valrnieras 
pilsētā un to kopīpašnieki ieguvuši pa daļai pirkšanas, pa da-
ļai mantošanas ceļā. Kasacijas sūdzības iesniedzējs, norādot, 
ka izmaksa otrai pusei nav vienīgais sadales veids, ir atsau-
cies ne tikai uz CL 1075. p., bet arī uz 729., 733.—740. p. 
Minētie CL 729., 733.—740. p. attiecas vienīgi uz mantojuma 
dalīšanu starp līdzmantiniekienr. Turpretim par lietas dalīb-
niekiem kā līdzmantiniekiem nevar runāt, ciktāl viņi savas. 
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tiesības secina no pirktuna, ar ko viņi ir ieguvuši īpašuma 
tiesības zināmās idealās daļas. Sādas mantas dalīšana nav 
apspriežama pēc noteikumiem, kas speciali paredzēti tikai 
mantojuma dalīšanai. Turpretim pēc noteikumiem par kop-
īpašuma dalīšanu jārīkojas arī dalot pilsētā atrodošos manto-
jumu (CL 733. p.). iNo tā izrict, ka šie.m pēdējiem noteiku-
miem, salīdzinot ar pirmiem, ir vairāk vai mazāk vispārējas 
nonnas raksturs. Tādēļ arī šinī gadījumā jāpiemēro notei-
kumi par kopīpašuma dalīšanu, un kasacijas sūdzības iesnie-
dzēja atsauce uz CL 729., 733.—740. p. nav vietā. No Tiesu 
palatas sprieduma ir redzams, ka tā ir pieņēmusi kasacijas 
sūdzības iesniedzēja priekšā likto dalīšanas veidu — nodot 
lietu vienam, kas tad otram atlīdzina viņa dalu naudā. Ka-
sacijas sūdzības iesnicdzējs gan bija līīdzis pašu lietu pie-
šķirt viņam, kas tomēr nevarēja notikt aiz tā iemesla, ka otrs 
līdzīpašnieks kā atlīdzību bija piesolījis lielāko siunu. Bez 
taru, tiesa varēja pieņernt tādu dalīšanas veidu, kas pēc tas 
atzinuma izrādījās par atbilstošu līdzīpašnieku tiesībām un 
konkretās lietas apstākļiem. 

(ll>39. g. 13. dt'C. spried. Nr. IWL) švarchaehu uek. īpaš. dal. I.) 

1779. 

Lietā ir noskaidrots, ka 1939. g. janvārī atbildētājs, vadot 
smago automobili, aiz neuzmanības uzbraucis Induļa Ķ. pa-
jūgam, kam par sekām bijis Ķ. veselības satricinājums. At-
bildetājs sodīts no kriininaltiesas par neuzmanīgu brauk-
šanu un kriminallietā cietušais Ķ., attiecībā uz viņa pieteikto 
pret atbildētāju civilprasību, izlīdzis ar atbildētfiju. Ķ. bijis 
notikuma laikā apdrošināts uz Likuma par algotu darbnieku 
apdrošināšanu nelaimes un aroda slimības gadījumos (Lkr. 
91/27) painata Vispārējā apdrošināšanas sabiedrībā nelaimes 
gadījumos, kura viņu uz šī likuma pamata ārstējusi tm snie-
gusi viņam dažāda veida pabalsttt, kas izmaksājis Ls 342,35. 
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b m pienakumu nemēja Tautas labklājlbas ministriia. Ap-

Tb, Rr " h ; - ° S m a ^ I , a S S a b i e d r i b a c c l a s i «"dBtou pra, 
mBU H ! a t M d e t a ) u ' M'^tiesnesis praslbu atraidījis. Turp-
maka hetas gatta prasltāfes vietā stajusies vioaš likumigā tie-

ibklājjl 
miert.esneša spriedumu atcēlusi uu prasību apmie-

S Z SP™fUmu a l b i , d 5 t a i s i e s n i e d z i s kasaeijās 
ab.̂ d bas e T S SUd-:ba P e 'n a ieVĒ"bu- Apdrošiuāšauas 

fematat „ <PraSlt "° a t b i l d 6 t ā j a f0 s u m m ^ ru vujai 
T v h n L r- u eSaUa "" p a b a l s f K a" a ' lomāiama vai „„ 

rbim> t n?,'n' """• Vai a " S p e e i a l a l i k u m a »ar ^ o t o 
o a tbi mfi, l- ."-■ Pa"mta- L a i VarĒtu p r a s I f s o «■»» 

Hia b n f' Z a u d e , u m u s ' l lz Civillitaima pa.nata. prasl-
taja butu, starp citu, jāpierāda, ka vi..u. vispār cietusi caur 

« eta;a „!*':(cv778-pj-■»• ot^> * S » 
CL 7 „ ? ^ a r S° a t b i l d C f a i a V a i u o i a m o ™bu 
j , L , f- "•' .Sen- C K D sr'r- ^ ) - Apdrošiuāšanas sabied-

r e, L ^ r ' , " ' * kaSaCi]'aS SŪdzIba ' u e b i i a «<**"* 
mv in ? ' a "' V 'ei"S ' s a b r a u k t a i s K., kuram tad arl va-

r a L f 7 " Prafba ^ a t b i l d 6 f a i u ' k a s ™ cietušā 
kuma m r ' n e b U ' nC,'Una P r e f i , u aP«n>šinašanas li-
a an" n«;,'- T 'Z n e t ' k ā pensi j 'as p r a s ! i l l m s oietušam, l as apd.0Mi.ats, saskaņā ar šo likumu, var būt tikai oret nn 

SSZ SSPftar tl,rpat paredzeto iz *Ska 
p.t zmamiem pneksnoteikumiem vips daļu pensiias var n'a<!?t 
m no vainlgā darba devēja ( s k . a n ? S e n . C ~ S o 
4 Tr nihSPār r e?"'C tik,af d a , t a » u u 'evēja at ;CT-bas. I, pdmg. .espejams, k a vie„s „„ tas pats prasijums pret 

™ atbildētāiu. Aogabaltiesa~ ~ '**** "»* P ' 'et k a t" 

— — . - - . » . . . « , n a vicil!, UII t aS p 
dazad.em atbildētājiem dibināts uz atsevišķ; 

» bildctāju. Apgabaltiesa un prasHāja 'to.nēr nzskata ap-
.masanas sabiedrlbu par cietušo tāpēc, ka viņa ārstē^i 

ma 'ZUnT ' a m Paba 'StU UZ Apd™šināšanas litam * 
eatkan , o S Š T * ^ S a b i e" r i b a S p i e u a k u m u « neatĶangi „o jebkadiem blakus apstākļiem. Tieši tas anstīk 

■bSm?°u 1-T Sabiedrfbas picuākums b a ars«t 
T b a 'S l , t K- u z S1 l l k l l m a Pamata, norāda uz augsminētā slē-
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dziena nepamatotību. Minētais likums, nosakot obligatorisku 
plaša darba spēka apdrošināšanu, kalpo publiskām interesēm. 
Šī likuma strikti publiskais raksturs tad arī norobežo algoto 
darbinieku apdrošināšanu no citiem apdrošināšanas veidiem ar 
civiltiesisku saturu. Izpildot minētā likuma strikto un ab-
soluto pavēli sniegt cietušam Ķ likumā paredzēto materialo 
palīdzību, apdrošināšanas sabiedrība tikai izpildīja viftai uz-
likto publisko pienākumu. Nevar būt tamdēļ runas par to, ka, 
izpildot šo pienākumu, viņa būtu cietusi no atbildētāja izda-
rītā delikta, vai ka viņas izdarītie uz minētā likuma pamata 
rnaksājumi būtu cēloniskā sakarībā ar atbildētāja dolozo rī-
cību. Šeit jāatzīmē, ka no apspriežamā jautājuma viedokļa 
nav starpības, vai izdevumi, kas Jzdarīti, cēlušies pildot pri-
vattiesisku līgumu, vai, kā dotā" gadījumā, izpildot ar likumu 
uzliktu pienākumu. Kā vienā, tā otrā gadījumā, tie Ildzekļu 
izdevējam nav zaudējumi, kādēļ atbildētājam bija pamats at-
saukties uz Sen. CKD 36,193 spriedumu, kurl šai zinā taisīts 
pie analogiem apstākļiem. Tāpēc jāatzīst, ka Civillikuma no-
teikumi par zaudējumiem nedeva prasībai pamatu. Bet arī 
apdrošināšanas likurna noteikumi to nedod, jo neparedz ap-
drošināšanas sabiedrībai tiesības prasīt no trešās personas, 
caur kuras rīcību apdrošinātai personai nodarīts veselības 
kaitējums, tos izdevumus, kurus virjta taisījusi apdrošinātās 
personas labā uz apdroš.lik. painata. Vienīgi šī likuina 127. p. 
paredz apdrošināšanas sabiedrības prasību, un pie tarn uz vis-
pārēja parnata, pret vainīgo darba devēju, ja negadījums cē-
lies darba devējam, neievērojot darba aizsardzības noteiku-
mus. Apgabaltiesai nebija nekāda pamata iztulkot šī panta 
noteikumus paplašinātā nozīmē un attiecināt tos uz atbildētāju, 
kurš nemaz nav bijis Ķ, darba devējs un kura vaina nepastāv 
darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanā. 

(1939. g. 16. dcc. spried. Nr. 1139 Tispār. apdros. sab. neg-ad. pr. 1. pr. 
šacu.) 
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2185. 

Kasacijas sūdzlbas iesniedzēja aizrāda, ka apgabaltiesa 
nepareizi atraidījusi prasību pret atbildētaiiem B B neesot 
apstridejusi to apstākli, ka viņi bijuši uzņēmēji un atbildētāiu 
u, un V. darba devēji. Tāpēc saskanā ar CL 2217 p III d 
2185. p un 1782. p. atbildētāji B. ncsot atbildību par atbil-
detaju 0. un V. nolaidīgu rīcību pie koku ciršanas un nolai-
šanas, un vmu pienākums bijis rūpēties par drošības līdzek-

S * - J ! t> f P r a S l t ā i S S a v ā k a s a c i i a s Sl ļdzībā Pamato abiketaju B. atbildību uz: 1) culpa in eligendo (CL 1782 p) 
2) culpa m inspiciendo (CL 1639. pj, un 3) uz to, ka viņiem 
ka uzņemejiem vajadzējis gādāt par specialiem drošības lī-
dzckiiem Pie lietas caurlūkošanas pēc būtības prasītājas 
Pilnvarmeks ir atsaucies vienīgi uz culpa in cligendo un culpa 
m mspiciendo, kādēļ apgabaltiesa varēja neapspriest jautā-
jumu p a r specialiem drošības līdzekljem, uz ko prasītāja aiz-
rada pirmo reizi tikai kasacijas sūdzībā. Apgabalticsa, dibi-
noties uz nopratinātā liec. G. liecību, atzinusi, ka atbildētāji 
U un V. ir veci rneža strādnieki un strādājuši labi, kādēļ at-
biidetajus B. nevarot vainot, ka vini pieņēmuši darbā nede-
ngus stradniekus. Sis apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lie-
tas faktisko pusi un kasacijas kārtībā nav pārbaudāms. No-
raidoi atbildētāju B. atbildību uz culpa in eligendo, apgabal-
tiesa tomer ir atstājusi bez apspriešanas jautājumu par šo at-
bUuetaju atbildību uz culpa in inspiciendo parnata. Apgabal-
tiesai bija janoskaidro, vai uz atbildētājiem B. šajā ziņā krīt 
atbildiba pec CL 2185. p. piezīmes, vai pēc CL 1639. p. Ar to 
apgabaltiesa ir pielaidusi kā lietas apstākļu noskaidrošanas, tā 
arī motivešanas nepilnību. 

0. .»• 7. g. 2.5. janv. spr. Nr. 9J šiiiņs p f, j . p r , Ozoli ņn un c. 
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2187. 

Augusts Č. prasības lūgumā paskaidrojis, ka atbildčtāja 
viņu pieņēmusi par strādnieku nama būvē' ar darba algu par 
katru pastrādāto vienību pēc techniķu sastādīta aprēķina. 
Atbildētāja naudas atlīdzības vietā apsolījusi atdalīt viņam no 
sava gruntsgabala vienu gabalu apbūvei. Darbam izbeidzoties, 
prasītājs pieprasījis no atbildetājas samaksāt par darbu 
Ls 2188,92, vai dot zernes gabalu apbūvei. Atbildētāja aiz-
bildinājusies ar to, ka neesot naudas, bet zemi pārdevusi. 
Viņš, prasītājs, bijis nodarbināts atbildētājas darbā vairāk par 
triin gadiem; lūdzot piespriest viņa labā no atbildētājas 
Ls 2188,92 ar % un tiesāšanās izdcvumiem. Apgabaltiesa šo 
prasību ir atraidījusi. Prasītāja iesniegtā kasacijas sūdzība 
nepclna ievērību. Apgabaltiesa uz lietā nodibināto datu pa-
tnata ir atzinusi par pierādītu atbildētājas paskaidrojumu pa-
reizību, ka prasītājs strādājis pie vinas jaunbūves 1934—1937. 
g. savā brīvlaikā, par ko saņēmis kā atalgojumu par visu bu-
ves laiku brīvu dzīvokli, apgaismošanu, apkurināšanu, ap-
mazgāšanu un tanīs dienās, kad strādājis, arī uzturm Bez 
tam apgabaltiesa ir nodibinājusi, ka pie būves strādājis ne 
tikai prasītājs, bet arī atbildētāja, viņas meita un vel citi 
strādnieki. Pamatojoties uz minētiem konstatējumiem, apga-
baltiesa ir atzinusi prasību par nepamatotu un tādēļ to atrai-
dījusi. Šādi ticsas konstatējuini un atzinumi attiecas uz lietas 
faktisko pusi un kasacijas kārtībā nav pārbaudānh. Līdz ar 
to atkrīt prasītāja apcerējunh viņa kasacijas sūdzībā, ka pec 
CL 2187. p. darba devējam jādod savam strādniekam par 
darba laiku ncvien dzīvoklis ar apgaismošanu un apsildīšanu, 
bet arī jāmaksā atlīdzība par padarīto darbu. Vispirms, kon-
kretā gadījumā ir pieniērojams ne CL, bet gan 1864. g. CL, 
kurš bija spēkā, kad nodibinājās zināmās partu tiesiskās at-
tiecības (Pārejas laika noteik. 3. p.). No otras puscs, tiesa 
jautājumn par atlīdzību prasītājarn, ievērojot teikto, ir apsvē-
rusi un izšķīrusi pēc būtības. Piegriežoties prasītāja iebildu-
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mam, ka katram strādniekam jādod dzīvoklis ar apgaismo-
sanu un apsildīšaim, jānorāda, ka šads uzskats neatrod sev 
pastiprinājumu ne CL 2187. p., nedz arī 1864. g. CL 4182 p 
(kuram atbilst minētais 2187. p.); CL 2187. p. vienlgi runā 
par to, kadam jabut uzturam un dzīvoklim gadījumos kad tie 
ir jadod, bet šie pēdejie noteikumi konkretā gadījumā nemaz 
nav piemerojami. 

\im. g. 25. janvāra spr. Ņr. 21 čanguļa pr. I. pr. Brīvulis.) 

2343. 

Konstatējot, ka atbildētājam bija zināms pie prasītājas at-
rodošos dokumentu saturs, Tiesu palata varēja atzīt, ka šis 
apstakhs nevārējis būt par sķērsli atbildētājam norēkina ie-
smegšanai prasītājai. Pats par sevi saprotams, ka prasītāja 
ncvaretu prasīt no atbildētāja to dokuinentu iesniegšanu, kas 
jau atradās pie prasītājas, lai attaisnotu atbildētāja izdarītos 
īzdevumus, bet daļa dokumentu atrašanās pie prasītājas ne-
but nenēma viņai tiesības vispārīgi prasīt no atbildētāja no-
reķinu. Konstatējot, ka prāsītāja bija pieprasījusi no atbildē-
taja attaisnojošos dokumcntus. Tiesu palata varēja atzīt, ka 
atbildetcāja bcz tādiem dokumentiem iesniegtais norcķins nc-
atbilst CL 2344. panta noteikumiem. Apstāklis, vai doku-
mcntu saturs bijis prasītājai zināms, uz kādu apstākli atbil-
dctaja pilnvarnieks atsaucies kasacijas sūdzībā, šajā jautājumā 
ir nenozimīgs, jo prasītājai ir tiesības pārbattdīt dokumentus 
iic tikai pec to satura, bet arī no citiem viedokliem, pietn., no 
dokumenta īstuma viedokla. Pretēji atbildētāja pilnvarnieka 
domām, Tiesu palatas spriedumā nav saskatāma viņa norā-
dita loģiskā pretruna. Tiesu palatas atzinums, ka atbildētā-
iam bijis iespējams sastādīt norēķinu arī par tietn izdcvu-
micm, ktiļ-ii attaisnojošic dokumcnti atradās pie prasītājas, bet 
kuru saturs atbildētājam bijis zināms, nestāv pretrunā ar vi-
tias atzinumu, ka atbildetājam bija pienākums norēkinu at-
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Likunis par Civillikuma spekā stāšanās laiku un 
pārejas laika noteikumi. 

30. 

Lieta par „J.-M." māju sadalīšanu ir ierosināta 
apgabaltiesā 1934. gada 12. deccmbrī un izspriesta I instancē 
1936. g. 28. oktobrī, bet II instancē 1938. gada 26. septembrī. 
Pārej'as laika noteikumu (Lkr. 37/202) 27. panta II daļā ir pa-
redzēts, ka Likuma par CL spēkā stāšanās laiku un pārejas 
laika noteikumu 30. panta I daļa piemērojama arī II instancē 
neizspriestās lietās. Tā kā šī mantojuma dalīšanas lieta II 
instance ir izspriesta 1938. gada 26. septembrī, t. i. pēc CL 
spēkā stāšanās, tad uz minētā 30. panta I daļas noteikumu 
pamata Tiesu palatai pie šīs lietas izspriešanas bija jāpiemēro 
CL tai gadījumā, ja līdzšinējie likunri nepiešķīra kādam līdz-
mantiniekam priekšrocību dabūt mantojuma daļu dabā. Pār-
cjas normu 30. p. I daļa atļauj mantojuma sadalē i;emt vērā 
priekšrocības tikai starp k o n k u r ē j o š i e m un nevis 
starp v i s i e m mantiniekiem. Līdzšinējā Vidz. zemn. lik. 1000. 
pantā ir gan paredzēts, ka, dalot nekustamu mantu, vīriešu 
kārtas mantiniekiem ir priekšrocība pret sieviešu kārtas inan-
tiniecem, bet ta kā pēc Tiesu palatas konstatējuma mantiniece 
Minna P. ir jau izdalīta, tad paliek tikai k o n k u r ē j o š i c 
mantinieki, kuriēm savā starpā nav priekšrocību pēc Vidz. 
zcmn. lik. 1000. p., kādēļ Ticsu palata pareizi ir atzinusi, ka 
šai konkretā lietā jautajums par mautinieku priekšrocībām 
sanemt savas īnantojuma daļas dabā, izšķirams pēc CL no-
tcikumiein. 

(1939. g. 22. nov. kopsēdos spried. Nr. 50 Jauii-Miii/nieku māju dal. LJ 
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31. 

Lik. par Civillik. speka 
stāšanas laiku 

CPL pārejas laika noteikumu 27. pantā ir paredzets, Jca 
tajās mantojuma dalīšanas lietās, kuras līdz CL speka nak-
šanai pirmā instancē vēl nav izspriestas, piemērojami likuma 
par CL spēkā stāšanās laiku un pārejas laika noteikumi. So 
noteikumu 31. pantā ir paredzēts, starp citu, ka CL 747. panta 
noteikumi piemērojami arī tajos gadījumos, kad mantojums 
atklājies pirrns CL spēkā stāšanās, ]a vien šai pantā minetā 
tiesiskā darbība notiek pēc šī laika. Konkretā gadījumā „E." 
māju dalīšana ierosināta tiesā 1937. g. 10. maijā un pirmā in-
stancē izspriesta 1938. g. 20./27. janvārī, t. i. pēc CL speka 
nākšanas, un „E." māju novērtējumu Tiesu palata ir izdan-
jusi 1938. g, 30. septembrī un 22. decembrī, t. i. pec CL spēkā 
stāšanās. Līdz ar to šai sakarībā Jānis V. kasacijas sūdzībā 
pareizi norāda, ka, nosakot izmaksas apmērus pārējiem līdz-
mantiniekiem, Tiesu palatai bija jāapsver, vai šai gadījuma 
nav piemērojami CL 747. p. noteikumi par līdzmantinieku daļu 
izmaksu no mantojuma vērtības % daļām, vai arī jānorada 
šai pantā norādītie iemesli, kuru dēļ minetā panta noteikurm 
nebūtu piemērojami. To nedarot, bet nosakot izmaksu hdz-
mantiniekiem no mantojuma pilnas vertības, Tiesu palata īr 
pārkāpusi CL 747. p. Bez tam, Jānis V. vēl pareizi norāda 
kasaciias sūdzībā, ka apgabaltiesas spriedumu bija pārsudzejis 
viens pats Jānis P., bet pārējie līdzmantinieki spriedumu ne-
bija pārsūdzējuši, un ka tādēļ Tiesu palatai ncbija nekāda pa-
mata apgabaltiesas spricduma grozīšanai attiecībā uz Annai-
Emilijai V. izmaksājamām naudas sumām. To neievērojot, 
Tiesu palata ir pārkāpusi arī CPL 885. pantu. 

(1939. g. 28. septembļ-a spi. Nr. 802 Pincers mant. M. iieta.) 
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Instrukcila par laulāto mantisko attiecību reģistraciju, 

Janis un Paulīne S. savā kasacijas sūdzība atrod, stavp 
citu ka miertiesnesim nebūtu bijis iikumlga pamata atteikt 
lerakstit laulāto mantisko attiecību registrā vinu laulības lī-
gumu an ajā gadījumā, ja ar Umm i. p a n tā minēto atse-
viSļro mantu, varetu iedomāties resp. saprast kā CL 91 p pa-
redzeto atscvišķo mantu. Šads viņu viedoklis gan atzīstams 
par nepareizu, jo 1) saskanā ar CL 116. „ laulātie draugi 
var LL 89. p. m, sek. p. parcdzētas likumiskās mantisko at-

konZ (nZ'l ViCtā n ° t e i k t 1en]Kl Vai m v i s a s ^ t a s 
m* , ?' Un turpi lL pJ» v a i a r ī ™&S mantas škir-
tibu (CL 117. un turpni. p.), bet 2) pie visas mantas škirtības 
sisternas ka to pareizi uorādījusi apgabaltiesa, nekādas at-
sevisķas laulatā drauga mantas CL 91. p. nozīmē vairs vispār 
ZL2 nT-a,'-bf ]^Šķirtā manta atrodas vi»as » k a neie bezota ncībā (CL 117.-123. p.). Tāpēc tāda līguma 

^ l t ^ T l PfredZētU' n° VienaS pi,ses< Iaulato ™ntas 
m n ^ l- 'n°o?^ PUSeS ' V e l l a U , ā t 0 d r a i 1 ^ ' a t ^ O n antu it ka CL 91 p. nozīmē, miertiesnesis, pamatojoties uz 
n o r L l "T

Sei ) te i l;bi;a i n s t r u k c j i a s (V. V. 37/215) 7. p., varētu 
noraidt Iomer ludzēju kasacijas sīīdzība pelna ievērību 

roti, kasacijas sūdzības iesniedzēji pamatoti norāda, ka vinu 
aulibas līguma 1. pantā nepārprotami pateikts, ka viņi ar 

hgumu nodibina visas mantas šķirtību, ko vērā ņemot, ar tanī 
pasa panta talak lietoto apzīmējumu „atsevišķa manta" ir jā-
saprot vienīgi tā l a u l ā t ā m a n t u , kas to iencsis Iau-
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domā atbildētāja pilnvarnieks, jo pēc 1864. g. CL 2193. panta 
legatarijs gadījumā, ja legats novēlēts ar noteikumu vai pec 
termiņa iestāšanās, var praslt legata izpildīšanu tikai pec no-
teikumu piepildīšanās, vai termiņa iestāšanās. Šajā gadījuma, 
kā to pareizi konstatējusi apgabaltiesa, prasītājs varēja prasīt 
legata izpildīšanu tikai pēc gada no Kurmju mājas nostiprina-
šanas zemes grāmatās uz Jāņa Z. vārda. 

(1939. g. 24. novembra spr. Nr. 1144 Zālīša pr. 1. pr. Lībiešiem.) 

2463. 

Sūdzētāja saskata apgabaltiesas sprieduma nepareizību 
tai apstāklī, ka tā nepareizi apsvērusi atbildētāju rīcību un 
īpaši: atbildētājs kā mir. Andreja M. testamenta izpildītajs 
ņārdevis testatoram piederošas mājas savai sievai, līdzatbil-
dētājai G. par Ls 3000—, lai gan šo māju tirgus vertība bi-
jusi Ls 6500,—, JO par tādu sumu minētā līdzatbildetāja majas 
tālāk pārdevusi. Prasītājas celtais iebildums pelna ieverību. 
Tas vien, ka testators bija uzdevis māju vērtību uz Ls 3000,—, 
neatsvabināja testamenta izpildītāju māju pārdošanu izvest ar 
to rūpību, ar kādu viņš rīkojas sava paša lietās (1864. g. CL 
2463. p.). Apspriežot jautājumu par to, vai māju pārdošanas 
lietā atbildētāji būtu rīkojušies launticīgi, apgabaltiesa neva-
rēja apiet māju tālākpārdošanas faktu par dārgāku cenu ka 
100% ar motivējumu, ka tam nav sakara ar atstāto Andreja 
M. novēlējumu. 

(1939. g. 24. novembra spr. Nr. 1102 Mežaks pr. 1. pr. Golcibergiem.) 

2649. 

Tiesu palata konstatējusi, ka atbildētāja uz mirusa V. 
mantojumu ir apstiprināta mantošanas tiesībās, piešķiļot tai 
inventara tiesības. Ar to atbildētaja ir leģitimēta par tādu 
mir. V. mantinieci, kas neatbild par min. mantojuma atstājeja 
parādiem ar savu personīgo mantu, bet tikai ar mantoto 
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mantu. Savukārt, zīmejoties uz pēdējo, kasacijas sūdzības 
īesniedzeja nav apstrīdējusi tās apgabaltiesas sprieduma daļas 
pareizību, kurā apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprie-
duma motiviem, ir atsaukusies uz prasītājas neapstrīdētā at-
bildctājas paskaidrojuma, ka, realizējot mantojuma atstājēja 
V. mantojumu, kurā ietilpis vienīgi kāds izpildu raksts, atbil-
detajai ar to īstenībā nekā nav izdevies iegūt. Ievērojot sa-
cīto, apgabaltiesa jau varēja prasību atraidīt Kasacijas sū-
dzības iesniedzeja gan uzskatījusi minetās inventara tiesības 
par tadām, kas neatsvabina atbildētāju no viņas prasījuma 
vienīgi ta iemesla dēļ, ka atbildētāja neesot izpildījusi 1864. g„ 
CL 2649. un 2652. p. noteikumus par inventara sastadiŠanu, 
piedaloties attiecīgai tiesai. Šis kasacijas sūdzības iesnie-
dzejas iebildums konkretā gadījumā tomer nepelna ievērību. 
Kasacijas sūdzības iesniedzēja neapstrīd apgabaltiesas kon-
statejumu pareizību, ka mir. V. mantojums pastāvējis vienīgi 
no attiecīgā izpildu raksta un ka attiecīgu šī mantojuma un 
ta vertības sarakstu atbildētāja ir iesniegusi apgabaltiesai, 
kaut tas arī nebūtu sastādīts CPL 1611. un sek. p. kārtībā, kā 
to paredz 1864. g. CL 2649. p. Bet inventara saraksta sastā-
dīšanai ir vienīgi ta nozīme, lai ar noteiktību būtu zināma 
mantinieku rokās pārgājušā mantojuma atstājēja manta, kas 
atbild par pēdējā parādiem. Tādā gadījumā, kā jau augstāk 
noradīts, ir zincāms, un kasacijas sūdzības iesniedzēja ne 
apakšinstancēs, nedz kasacijas sūdzībā nav apgalvojusi, ka 
bez atstātā izpildu raksta mir. V. būtu atstājis vēl kcādu citu 
rnantu. No otras puses, jautājumu par to, vai pastāv priekš-
noteikumi inventara tiesību piešķiršanai, ir jautājums, kuru 
kompetenta izlemt tiesa, kas apstiprina mantinieku manto-
šanas tiesībās. Tāpēc arī prasītāja šajā lietā nevar atsaukties 
uz to, ka mir. V. mantojuma saraksts, uz kura pamata atbil-
detaļa savlaicīgi lūgusi tai piešķirt inventara tiesības, nav li-
kunia paredzetā kārtībā sastādīts un atņem viņai iespēju at-
saukties uz piešķirtām inventara tiesībām. 

(1939. g. 16. decembra spr. Nr. .1165 Bajārs pr. 1. pr. Doneris.) 
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3304. 

Konstatējot firmas strādnieku vainu un prasītāja tiesību 
aizskārumu (zaudējumu nodarīšanu prasītājam) apgabaltiesai, 
pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja domarn, nebija nemaz 
jāprasa, lai prasītājs vēl pierādītu, ka iirma vainojama neuz-
manībā, pieņemot strādniekus. No šī momenta gan īestajas 
firmas ekskulpacijas pienākums. Tālāk jau f i rma ib i j a 
jāpierāda, ka, pieņemot strādniekus, viņa bija ievērojusi va-
jadzīgo uzmanību (Sen. Apv. sap. spr. 37/33). 

(1959. g. 16. decembp spr. Nr. 1112 OzoHņa pr. 1. pr. Muitas arteli 
u. c.) 

3441. 

Tiesu palata piespriedusi prasītāja labā vina prasītos zau-
dējumus pusapmērā, kas iztaisa Ls 769,98. Tiesu palata pa-
matoiusies uz to, ka zaudējumi cēlušies abu partu neuzma-
nības dēl, kādēi vinieni jāciešot katram pusi no zaudcjumiem. 
Uz spriedumā norādīto datu pamata un aiz viņas paskaidro-
tiem iemesliem, Tiesu palata atzinusi par pierāditu, ka atbil-
dētāja bija nodevusi viņai glabāšanā uzticeto mantu citai per-
sonai, un ka to atbildētāja nav drīkstējusi darit. Saja atbil-
dētājas rīcībā Tiesu palata, kā tas secināms no sprieduma rno-
tiviem, saskatījusi atbildētājas neuzmanību. Minetais Iiesu 
palatas konstatējums un uz tā pamatotais slēdziens par atbil-
dētāias neuzmanību attiecas uz lietas iaktisko pusi un nav 
pārbaudāms kasacijas kārtībā. Ar to atkrīt kasacijas sudzi-
bas pirmais punkts, kurā atbildētājas pilnvarnieks, analizejot 
no sava viedokļa lietas apstāklus, apstrīd šī slēdziena parei-
/ību pēc būtības. iNevietā atbildētājas pilnvarnieks atsaucas 
nz 1864. g. CL 3439. pantu, jo šis pants Tiesu palatas konsta-
tētiem apstākliem, kuros viņa saskatījusi partu vainu, taism 
nav piemērojams. Nevar taču runāt par nejaušiem zaudeju-
ttiiem ja šie zaudējumi cēlušies, kā to nodibinājusi Tiesu pa-

117.lappuse no 356 



Latvijas civillikums — 118 — 

lata, partu neuzmanības dēļ. Nav pamatots arī atbildētājas 
Pilnvamieka aizrādījums uz 1864. g. CL 3441. panta pārkā-
pumu aiz tā iemesla, ka Tiesu palata konstatējusi paša prasī-
taja neuzmanību zaudējumu nodarīšanā, jo, saskaņā ar šo 
pantu zaudējumu cietējs nevarot prasīt zaudējumu atlīdzību, 
kad viņs, īeverojot pienācīgo uzmanību, varējis zaudējumus 
noverst, izņemot gadījumu, kad noticis tīšs tiesību aizskcā-
rums. 1864. g. CL 3441. pants pamatots uz romiešu tiesību 
tezes: „Quod quis ex culpa suam damnum sentit non intelle-
gitur damnum sentire." Bet šī teze nebūt nav saprotama tādā 
ziņa, ka jau katra zaudējuma cietēja neuzmanība pati par sevi 
nem vinam tiesības uz zaudējuma atlīdzību. Kā to paskaidro-
Jis Dernburgs (Pandecten, II, § 45, piez. 11), zaudējuma cie-
teja neuzmanība būtu atzīstama par pamatu nemt vinam tie-
sibas uz zaudējumu atlīdzību tikai gadījumā, kad šī neuz-
manība būtu bijusi galvenais cēlonis zaudējumiem. Tā tad 
katrā gadījumā, kur zaudējumus izsaukusi kā paša cietēja, tā 
arī nodarītāja vaina, tiesai ir jcānoskaidro katras vainas no-
zīme lietā, un vina var piešķirt izšfrrošu nozīmi tai vainai, 
kuru vina atzīst par galveno cēloni zaudējumiem. No sacītā 
ir redzams, ka 1864. g. CL 3441. pants nebūt neizslēdz culpa 
mixta piemērošanu un tas, ka 1864. g. CL principā ir pa-
zīstams culpa mixta jēdziens, secināms arī no 1864. g. CL 
3303. panta, kas runā par d i v ā m n e u z m a n ī b ā s a v -
s t a r p ī g i v a i n ī g ā m p e r s o n ā m. Rezumējot sacīto 
jaatzist, ka 1864. g. CL 3441. pants piemērojams tad, ja cie-
tusa nciba zaudējumos ir galvenais cēlonis, resp. ja viņa 
vaina ir pārsvarā. Šajā gadījumā, turpretim, Tiesu palata, kā 
tas secināms no sprieduma motiviem, nav atzinusi prasītāja 
vainu zaudējumu nodarīšanā par tādu, kas būtu pārsvarā par 
atbildētājas vainu. Tādēļ arī Tiesu palata, nepcārkāpjot 1864. 
g. CL 3303. un 3441. pantus, varēja atzīt, ka prasītājs prin-
cipa nav zaudējis tiesības uz zaudējurnu atlīdzību, kaut arī 
viņs pats bija pielaidis Tiesu palatas konstatēto neuzmanību. 
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, m< niniis par to, kā sadalāmi zaudējumi partu starpā atka-
rtlm no katra vinu vainas, nav pārbaudāms kasacijas kartiba. 

( i m g. 14. dec. kopsēdes spried. Nr. 51 Pasta un tel. dep. pr. 1. pr. 

i i i ) 

3703. 

Ernests K. iesniegtā kasacijas sūdzībā apstrīd apgabal-
tii ms sprieduma pareizību vispirms aiz tā iemesla, ka ap-

jhaltiesa no prasītājai pienākošas atlīdzības par darbu ne-
»| atskaitījusi visus Ls 1200-, kurus vinš devis prasitajai 

i , pabalstu. Šis iebildums nevar pelnīt ievērību. Kasacijas 
Eldzlbas iesniedzējs gan paskaidro, ka viņš nav spiests iz-

,i ,,,i prasītājai kādus dāvinājumus, un ja prasītāja pieprasot 
ll ,,, tad viņš, atbildētājs, varot atprasīt pabalstu. Turpretim, 
prusitājai izsniegtais uz partu vienošanas pamata Ls 1200-
Hi Inis pabalsts nav tā pati darba atlīdzība, kas viņai pienācas, 

pabalsts ir maksāts prasītājai uz cita pamata, nevis uz 
, līguma pamata. Šo, kā pabalstu, prasītājai izmaksato 

niiiii atbildētājs varētu ieskaitīt prasītājas alga tad, ja viņam 
(icsības uz kaut kāda likumīga pamata prasīt no prasi-

i Ijns si pabalsta atmaksu. Bet taisni tādas tiesības apgabal-
ticsa nav nodibinājusi un arī atbildētājs kasacijas sūdziba 
lin\ norādījis likumīgu pamatu šī pabalsta, kuru viņš kvali-
HcC kā dāvinājumu, atprasīšanai. Par atbildētāja atprasiju-
ii,.i tiesību un atprasāmās sumas ieskaitu algā varētu runāt 
,,i tad, ja partu vienošanās par pabalstu butu notikusi īz-
pedzē, ka prasītāja, saņemot pabalstu, neprasīs atlīdzību par 
durbu (I «64. g. CL 3703. p.). Turpretim, atbildētājs sava 
i nsncijas sūdzībā uz šādu partu vienošanos nosacījumu nav 
pnl atsaucies. Tas vien vēl, ka apgabaltiesa tomēr viena 

.„!., atalgojumu ieskaitījusi pabalstam izsniegtā sumā, ne-
iupat aprādīto partu attiecību izpratni un nozīim, io 
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3892. 

M r M , . .* , ! !P m s ' l!z kura pamata prasītāis izd moti-

šeit tiesa ir * a^a«,w U<ZT±*0 t e i k t a «ecmams, ka 
jumu. Lai gan uzsk-it* nn,. ♦ . P pareazeto gadī-

dzejs ar paskaidrojumiem, ka šis Ifgu 
> reizi kasacijas sūdzībā, kādēl 

nav apspriežami (Senata CKD spr ^ 7 c ) 
inc +,•*„«: u::„ - u. c j . bados apstāk-

Pirmo reizi kasaciias «i^iha « " T l r Vēl S p e k ā ' n ā k t i k a i 
„ ,„ _ _ , ! * a S a c i a s s u d z i b a> kadeļ šie paskaidrojumi Senatā 
los tiesai bija jāpiemēro 1864 e c f 
kusies uz tā paša Iikuim S r . P" b e t Ja t ā a t s a u" 
nākumu nav Ī ^ J ^ f r T ' t a d taS l i e t a s &* iz" 
tā negrozās. J ' J° tlCS1SkaS S e k a s * * ^d|/umā no 

^ * 26- * " * * ** * ***** P , ]. p , Za,inš.) 
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609. 

Atsaucoties uz to, ka atbildētāji neHkumlgi un nelabticīgi 
valdījuši un izmaiitojuši laikā no 1915. g. 15. janvāra līdz 
1937. g. 30. janvārim prasītājas imobili, pēdējā lūgusi piedzīt 
no atbildētājiem. zaudējumus nesaņemtās (resp. zaudētās) par 
minēto laiku nomas naudas apmērā, t. i. Ls 15.840,—. Apga-
baltiesa uz LCL 610.—625. p. pamata prasību apmierinājusi 
Ls 12.870,— āpņiērā par visu minēto laika sprīdi, bet Tiesu 
palata, pārgrozot apgabaltiesas spriedumu, prasību apmieri-
nājusi tikai par pēdējiem 10 gadiem pirms prasības celšanas 
Ls 7020,— apmērā, atrodot par dibinātu atbildētāju jau apga-
baltiesā celto iebildumu par pārējās prasības daļas noilgumu. 
Šo iebildumu apgabaltiesa atstājusi bez ievērības, norādot, ka 
saskanā ar Kr. Sen. CKD spr. 80/20 noilgums īpašnieka prasī-
bai pret nelikumīgo vina zemes valdītāju par pēdējā nodarī-
tiein zaudējumiem sākot tecēt tikai no sprieduma spēkā stā-
šanās dienas, ar kuru atbildētāja valdīšana atzīta par neli-
kumīgu, kas konkretā gadījumā esot 1935. g. 3. aprīlis. Ne-
pievienojoties širn viedoklim, Tiesu palata atzinusi, ka tiesība 
prasīt zaudējumu atlīdzību izceļoties „ar pašu pārkāpumu", un 
tādā kārtā konkretā gadījumā tā esot jau izcēlusies laikā, kad 
atbildētāji zemi lietojuši bez juridiska pamata, jo pēc vispā-
rēja principa prasības noilgums sākot tecēt ar to momentu, 
kad esot pārkāptas tās tiesības, kas liekamas prasības pamatā. 
Tādēļ Tiesu palata pievienojusies atbildētāju viedoklim, ka 
konkretā prasība esot apmierināma tikai dalā par pēdējiem 
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10 gadiem pirms prasības celšanas — 1937. g. 12. marta, bet 
pārejā daļā, t. i. par laiku no 1915. g. 15. janvāra līdz 1927. g. 
12. martam tā esot noilgusi. Sava ieskata pamatošanai Tiesu 
palata atsaukusies: 1) uz Sen. CKD spr. 20/98, 30/598 un 
36/426, saskaņā ar kuriem tiesas spriedumam ir tikai deklara-
tivs, bet ne konstitutivs spēks, t. i. tas neizbeidz vai nepār-
groza prāvnieku iepriekšējās materialtiesiskās attiecības, viņu 
vietā radot jaunas, 2) uz to, ka Kr. Sen. CKD spr. 80/20 ne-
esot izteikti nekādi apsvērumi, kas attaisnotu tur ieņemto Se7 
nata viedokli, kam nepiekrītot Engelmans savā darbā „0 dav-
nosti po russkomu graždanskomu pravu" (3-. izd., lp. 330), un 
3) uz „veco praksi". Augstāk norādīto Tiesu palatas viedokli 
jautājumā par prasības noilgumu pamatoti apstrīd prasītājas. 
pilnvarnieks savā kasacijas sūdzībā. Ja Tiesu palata ar 
„veco praksi" ir domājusi agrāko Kr. Senata praksi, tad atzī-
mējams, ka par pamatprincipu prasības noilguma tecējuma 
sākuma aprēķināšanai, pie tam galvenā kārtā attiecībā uz 
lietiskām prasībām, Kr. Senats ir gan atzinis, ka prasības no-
ilgums sāk tecēt no prasītājam piederošo tiesību pārkāpšanas. 
momenta (Kr. Sen. CKD spr. 15/66, 03/29, 95/16 un citi; sal. 
prof. Sinaiska „Russkoje graždanskoje pravo", 1917./18. g. 
izd. I d., lp. 123). Tomēr no šī principa Kr. Senats ir atkā-
pies attiecībā uz veselu rindu atsevišķu prasību veidiem, it 
sevišķi saistību tiesību laukā, nosakot tam citādi prasības 
noilguma sākuma momentu, kā tas redzams no pašas Tiesu 
palatas atzīmēta Engelmaņa darba (sk. op. cit., Ip. 323 un sek., 
sal. arī Sinaiski op. cit., lp. 123 un 124). Bet tieši zīmējoties 
uz īpašnieka prasībām par nodarītiem ar nelikumīgu viņa īpa-
šuma valdīšanu zaudējumiem, Kr. Senats ir apgabaltiesas mi-
nētā CKD spr. 80/20 atzinis, ka šādu prasību noilgums sāk 
tecēt no tā sprieduma spēkā stāšanās dienas, ar kuru atbildē-
tāja valdīšana atzīta par nelikumīgu. Pie tam, pretēji Tiesu 
palatas norādījumam, Senats savu viedokli ir gan rnotivējis, 
dibinot to uz LCL 609. p. izpratni. Kr. Senats ir paskaidrojis, 
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ka min. 609. p. uzliekot nelikumīgam imobiļa valdītājam pie-
nākumus atlīdzināt īpašniekam par nelikumīgo valdīšanu un 
arī nosakot, ka nelikumīgai valdīšanai vajagot būt atzītai ar 
tiesas galīgu spriedumu, no kā esot secināms, ka tiesības uz 
prasības celšanu par minētiem zaudējumiem īpašniekam rodo-
ties tikai ar galīgu tiesas spriedumu, ar kuru atzīta zaudējuma 
nodarītāja nelikumīga valdīšana. Arī vēlākā savā prakse 
Kr. Senats ir pasvītrojis, ka LCL 609. un sek. p. paredzēta 
atlīdzības piespriešana no nelikumīga valdītāja pēc šī panta 
izpratnes prasa šajā pantā paredzēto galīgo tiesas spriedumu 
(CKD spr. 83/63, 03/74 un citi). Minētais Kr. Sen. CKD spr. 
80/20, kā vadošais runā esošā jautājumā, ir ievietots arī pede-
jos krievu CL komentaros (sk. Isačenko „Zakoni graž-
danskije", 1916, g. izd., lp. 682; Tjutrumova „Zakoni graž-
danskije", 1923. g. izd., I sēj., lp. 611) un tādā kārtā „vecā 
prakse", saprotot ar to agrāko Kr. Senata praksi, ir bijusi 
tieši pretēja Tiesu palatas viedoklim attiecībā uz zaudējumu 
prasībām no nelikumīgā valdītāja. Kas attiecas uz Tiesu pa-
latas citēto Engelmaņa darbu, tad tanī autors, atzīmējot, ka 
saskaņā ar Kr. Senata praksi prasības noilgums zaudējuma 
prasībām sākoties no zaudējuma nodarīšanas brīža, norada, 
ka tomēr citādu prasības noilguma sākuma momentu Kr. Se-
nats atzinis savā CKD spr. 80/20 īpašnieka prasībām par zau-
dējuma atlīdzību no nelikumīgā valdītāja, un saskata šaja 
apstāklī inkonsekvenci. Pie tam taisni Engelmans nemotive, 
kāpēc gan minētais spriedums nebūtu ieskatāms par pareizu 
(sk. op. cit., lp. 330). Beidzot, arī minētie Tiesu palatas Sen. 
CKD spr. 20/98, 30/598 un 36/426 neattaisno tās viedokli runā 
esošā jautājumā. Kr. Sen. CKD spr. 80/20 izteiktais viedoklis, 
ko uzskata par pareizu prasītāja, nav pamatots it kā uz tiesas 
sprieduma konstitutivu spēku, bet gan uz materialtiesisku 
normu (LCL 609. p.) interpretaciju. Kas, savukārt, attiecas 
uz atbildētāju pilnvarnieka norādītiein Kr. Senata CKD sprie-
dumiem 03,29, 98/58, 95/30 un 90/84, tad neviens no tiem ne-
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runā tieši par to, kad iesāk tecēt noilgums īpašnieka praslbai 
par zaudējumu atlīdzību uz agr. LCL 609. un sek. p. pamata, 
tāpat par to nav runa nevienā atbildētāju citētā darbā, izne-
mot Engelmaņa darbu, par ko bija runa augstāk (sk. Boro-
vikovska „Otčot sudji", II sēj., lp. 59; Sinaiska JRu'sskoje 
gražd. pravo" 1914. g. izd. I sēj., lp. 199, un Kavjejina „Prava 
i objazannosti po imuščestvam", Ip. 163). Ievērojot sacīto 
Senats neatrod pietiekošu pamatu atkāpties no Kr. Sen. CKD 
spr. 80/20 izteiktā viedokļa, ka LCL 609. un sek. p. paredzē-
tām īpašnieka prasībām par atlīdzību sakarā ar nelikumīgu 
vinu zemes valdīšanu noilgums sāk tecēt no tiesas spriedu-
ma dienas, ar kuru atbildētāja valdīšana atzīta par neliku-
mīgu, kas atbilst, starp citu, arī LCL 530. p. izpratnei. 

(1959. g. 24 novembra. spr. i\r. 1026 Rigas Archidiecezes kurijas pr. I. 
pr. mir. Racs m. m. un c.) 

620. 

Atbildētāji ir norādījuši, ka Tiesu palata atsaukusies savā 
spriedumā uz LCL 610.—625. p., kuri runā par launticīgu val-
dīšanu (dornāts ļaunticīga valdītāja atlīdzības pienākumiem), 
kamēr pati Tiesu palata nemaz neesot minējusi, ka atbildētāji 
būtu bijuši ļaunticīgi valdītāji, aizrādot tikai, ka tie bijuši ne-
likuinīgi valdītāji, tā tad Tiesu palata neesot izteikusies par 
to, vai atbildētāju nelikumīgā valdīšana būtu ieskatāma par 
launticīgu. Totnēr šī Tīesu palatas sprieduma motivu nepil-
nība nevar novest pie sprieduma atcelšanas, jo Tiesu palata 
piespriedusi prasītājai zaudējumu atlīdzību, aprēķinot to pēc 
LCL 620. p. paredzētā imobiļa ikgadīga tīrā ienākuma, kādu, 
saskaņā ar LCL 530. un 626. p. izpratni, arī labticīgam val-
dītājam no vindikacijas prasības celšanas dienas pret to — 
ir jāatdod īpašniekarn. Šajā ziņā jau Kr. Sen. savā CKD 
spr. 76/61 paskaidrojis, ka no minētās prasības celšanas die-
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nas labticlga valdītāja atbildība pielīdzināma launtieīga val-
dītāja atbildībai uz LCL 620. p. pamata. 

(1939. g, 24. novembra spr. Nr. 1026 Rīgas Archidiecczos pr. 1. pr. 
Racs m. m.) 

694. 

Tiesu palata atstājusi bez ievērības prasītāju iebildunm 
ka atbildctāja ieilguma tecēsana sākot ar viņu, prasītāju, teva 
Kazimira B. nāves brīdi 1924. gadl ir tikusi vjņu nepilng'a-
dības dēļ līdz 1939. g. 20. oktobrim apturēta. Šajā sakarībā" 
Tiesu palata konstatējusi, ka vispār par strīdus zemes īpaš-
nieka Stanislava B. mantojuma atkiāšanās dienu ir atzīstams 
1933. g. 4. decembris, kas ar attiecīgu tiesas lēmumu ir pie-
ņemts par viņa naves dienu, kādēļ pirms šī datuma, līdz ku-
ram pēc Ticsu palatas atzinuma jau iestajies atbildētāja ieil-
gums, neviens sevi par minētā mirušā mantinieku nav varejis 
uzskatīt. Tiesu palata ir arī apsvērusi gan prasītāju norādī-
jumu, ka par Stanislava B. miršanas un viņa mantojuma at-
klāšanās laiku būtu uzskatāms 1920. gads, kad viņa sieva 
saņemusi ziņas par vīra nāvi un iestājusies laulībā ar atbil-
dē'tāju, gan arī prasītāju atsaukšanos šajā sakarībā uz 1864. g. 
CL 525. un 526. p. Tomēr Tiesu palata šo norādījumu un 
atsaukšanos ir atzinusi par nepamatotu, ņemot vērā augstak 
ininēto CPL 1565. un sek. p. paredzētā kārtībā taisīto tiesas 
lēmumu, ar kuru par Stanislava B. nāves dienu ir pieņemts 
1933. g. 4. deceinbris. Tādā kārtā, pretēji kasacijas sūdzibas 
iesniedzēja ieskatam, Tiesu palata nekādu motivu nepilnību 
savā spriedumā nav pielaidusi. Prasītāji ir gan aizrādijusi, 
ka pats atbildētājs esot savā pretprasībā atzinis to apstākli, 
ka Stanislavs B. miris kara laukā pirms 1920. gada, tomēr 
šāda apstākļa atzīšana nedeva pietiekošu pamatu Tiesu pa-
latai nerēķināties ar lietā norakstā iesniegto apgabaltiesas lē-
inumu par Stanislava B. atzīšanu par mirušu un, pretēji šajā 
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Ieinuma pienemtai Stanislava B. nāves dienai atzīt, ka mi-
netais B. būtu miris jau 1920. gadā. Pretējā gadījumā minē-
tais lemums tiktu grozīts, kas varētu notikt tikai CPL 157? p 
paredzētās prasības ceļā (Sen. CKD spr. 38/701). Tāpēc Tiesu 
palata, konstatējot mir. Stanislava B. nāves dienu, ir pareizi 
nkojusies, neizejot vis no atbildētāja paskaidrojumiem pret-
prasiba, bet gan ņemot vērā norakstā iesniegto lēmumu par 
mineta B. atzīšanu par mirušu, ar kuru jau ticis likumā pare-
dzeta kartibā nodibināts zināms civilstāvoklis - minētās 
personas nāves fakts un pienemta arī attiecīga vina miršanas 
diena (sal. Sen. CKD spr. 36/791, 38/701 un kops. spr. 39/25) 
bavukart, apsverot prasītāju iebildumu, ka atbildētāja ieilgums 
uz stridus zemi ir ticis pārtraukts ar prasītāju tēva Kazimira 
«. 1924. g. celto pret atbildētāju prasību, Tiesu palata ir at-
zinusi, ka sada atbildētāja ieilguma pārtraukšana būtu noti-
kusi vienig! Kazirnira B. celtās prasības apmierināšanas ga-
dijuma, kadu apstākli prasītāji neesot pierādījuši. Šajā saka-
rība prasītāji runā par nepareizu pierādījumu nastas sadalī-
sanu, uzskatot, ka atbildētāja pienākums bijis pierādīt ap-
stakli, ka minētā prasība tikusi atraidīta, ja reiz lietā bijis 
nodibinats minētās prasības celšanas fakts, pie kam saskanā 
ar LCL 694. p. piel. 1. § un Kr. Sen. CKD spr. 76/436 minētā 
prasiba, neatkarīgi no tās apmierināšanas vai atraidīšanas ir 
partraukusi atbildētāja ieilgumu. Tomēr, pretēji kasacijas sū-
dzibas īesniedzeja viedoklim, Senats jau savā CKD spr. 31/857 
u. c ir paskaidrojis, ka tiesas spriedums, kas dots pret to 
personu, kas uz šo spriedumu atsaucas, lai pierādītu pret-
puses leilguma pārtraukumu, šādu efektu nerada, ja ar šo 
spnedumu prasība ir tikusi atraidīta. Uz šādu viedokli no-
stajies an prof. Šeršenēvičs savā darbā „Učebnik russkovo 
grazdanskovo prava" (sk. op. cit, 1914. g. izd., lp. 317-318). 
Kas, savukārt, attiecas uz kasacijas sūdzības iesniedzēja mi-
nēto Kr. Sen. CKD spr. 76/436, tad tas par ieilguma pārtrauk-
sanu nemaz nerunā, bet tanī, zīmējoties uz prasības noilgu-
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mu, vienlgi paskaidrots, ka prasības celšana nekompetentā 
tiesā nepārtrauc šādu noilgumu. Bet ja nu saskaņā ar augstak 
norādīto tikai prasības apmierināšanas gadījumā prasības cel-
šana pēc LCL noteikumiem pārtrauc ieilgumu, tad arī kon-
kretā gadījumā bija prasītāju pienākums, kas cēla iebildumu 
par atbildētāja ieilguma pārtraukšanu, pierādīt, ka tiešām tāda 
pārtraukšana ir notikusi, ka vinu tēva celtā pret atbildetaju 
1924. g. prasība ir tikusi apmierināta. Vēl jo vairāk tas sa-
kāms tamdēļ, ka, izejot no LCL noteikumu izpratnes, partam, 
kas uz ieilgumu atsaucas, ir jāpierāda tikai savas valdīšanas 
fakts un tās ilgums par strīdus imobili, kamēr tas apstaklis, 
ka valdīšana ir tikusi pārtraukta vai apstrīdēta, ir jāpierāda 
pretpusei, kas uz šī pamata apstrīd konkretās valdīšanas no-
zīmi, kā ieilguma priekšnoteikumu (Sen. CKD spr. 27/299). 

(1939. g. 24 novembra spr. Nr. 1035 Biezā u. c. pr. 1. pr. Vondu.) 

1324. 

Tiesu palata, konstatēdama, ka sadalāmā starp lietas da-
lībniekiem Izvaltas pag. B. sādžas 14,354 ha lielā viensēta 
Nr. 12-12a (ar hip. Nr. 16884) ir pēdejo mantojums, pieškīrusi 
visu to dabā, kā nedalāmu realās dalās, uz LCL 1324. p. 3. pk. 
pamata, mantojuma atstājēja atraitnei Teklaî  J., atzīdama pe-
dējo par vecāko gados mantinieci. Iesniegtā par Tiesu pala-
tas spriedumu lietas dalībnieka Pētera J. pilnvarnieka kasa-
cijas sūdzība nepelna ievērību. Tanī kasacijas sudzības ie-
sniedzējs, atsaucoties uz LCL noteikumu īpatnībām par at-
raitņu mantošanas kārtību un Kr. Sen. spr. 71/1224, 79/324 un 
05/96, atrod, ka atraitnes tiesības uz LCL 1148. p. paredzēto 
viņam mantojuma dalu neesot mantošanas tiesības^un atraitne 
neesot uzskatāma par mantinieci vispārējā nozīmē, kapec ta 
neesot nemaz pieskaitāma pie LCL 1324. p._ (kas atrodoties 
nodalījumā par mantojuma dalīšanu) paredzetiem mantinie-
kiem. Tālāk, kasacijas sūdzības iesniedzējs, izejot no tā, ka 
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augstāk izteiktam ieskatam par atraitnes daļas juridisko dabu 
esot arī savi pretinieki, atrod, ka katrā ziņā šinī jautājumā 
pastavot strīdus. Tapec konkretā gadījumā uz Pārejas laika 
not. 31. p. 2. dalas pamata bijuši piemērojami CL noteikumi, 
saskaņā ar kuru 741. p. atraitnei, daloties ar bērniem, neesot 
tiesības uz zemes saņemšanu dabā. Kas, vispirms, zīmējas 
uz jautājumu par to, vai LCL 1148. p. paredzēto mantojuma 
dalu atraitne saņem uz mantošanas tiesību pamata un vai 
atraitne ir vispār uzskatāma par mantinieci, tad, pretēji ka-
sacijas sūdzībā minētos agrākos spriedumos izteiktam uz-
skatam, savos jaunākos spriedumos Krievijas Senats šo jau-
tājumu ir izšķīris apstiprinoši (CKD spr. 13/92, 14/21, 14/30 
un c). Par šāda viedokla pareizību, kuru akceptējuši ievēro-
jami krievu tiesībnieki (sk. Isačenko „Russkoje graždanskoje 
sudoproizvodstvo", 1910. g. izd., II d., lp. 350; Sinaiska 
„Russkoje graždanskoje pravo", 1917./18. g. izd., II d., lp. 
264 un c.) un arī netieši Latvijas Senats savā CKD spriedumā 
38/1244, liecina jau tas apstāklis, ka LCL 1148. un sek. p., kas 
paredz, kāda daļa no atstātā mantojuma pienākas atraitnei, ir 
ievietoti nodaļā „par mantošanu pēc likuma" un aptver apakš-
nodaļu „par Jaulāto draugu mantošanas kārtību". Turklāt, sa-
skana ar LCL 699. p., tiesības uz attiecīgu mantu iegūstamas 
vienīgi likumā̂  paredzētos veidos, bet minētā likumā nav ne-
viena cita iegušanas veida, izņemot mantošanu, kas paredzētu 
un normētu atraitnei piekrītošās dalas iegūšanu mantojumā. 
Tādā kārtā atraitne no LCL viedokļa ir vispār atzīstama par 
mantinieci un līdz ar to nav nekāda pamata to nepieskaitīt 
LCL 1324. p. paredzētiem sadalē dalību ņemošiem mantinie-
kiem, no kuriem vecākam uz šī panta 3. punkta parnata ir 
priekšrocības tiesības uz realās daļās nedalāmā mantojuma 
saņemšanu dabā, saprotot par šādu mantinieku vecāko man-
tinieku gados (Kr. Sen. CKD spr. 78/15 un c). Uz šādu vie-
dokli, ka atraitne, līdzīgi citiem mantiniekiem, bauda LCL 
1324. p. 3. pkt. paredzēto priekšrocību uz mantojuma sanem- ' 
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Vidzemes zemnieku likums. 

114. p. 

Prasītājas iesniegtā prasībā ir lūgušas atzīt vinām īpa-
šumtiesības uz K. māju zemes atrodošos, tā saucamo „saieša-
nas namu" un apmēram pūrvietu zemes, uz kuras tas_-at.ro-
doties. Turpretim atbildētāja iesniegtā pretprasībā ir lūgusi 
atzīt uz šo aprādīto objektu īpašumtiesības uz ieilguma pa-
mata, paskaidrojot, ka Jānis T. jau 1868. gada 13. martā ar 
muižas īpašnieka piekrišanu to atdāvinājis atbildētājai. Tiesu 
palata, apmierinot pretprasību un atraidot pamatprasību, starp 
citu, ir konstatējusi, ka minētais līgums ir gan sastādīts Vidz. 
zemn. lik. 114. un 223. pantos paredzēto noteikumu pastāvē-
šanas laikā, bet, atsaucoties uz Sen. CKD spr. 35/166, ir nā-
kusi pie slēdziena, ka minētie Vidz. zemn. lik. 114. un 223. 
panti pēc tagadējiem likumiem nav ņemami vērā. Šāds Tiesu 
palatas slēdziens ir nepareizs. Senats ir jau paskaidrojis (sal. 
Scn. CKD kops. spr. 39/26), ka Sen. CKD spr. 35/166 nav dots 
jautājumā par īpašumtiesību iegūšanu uz ieilguma pamata, jo 
imobiļa iegūšanai ar ieilgumu taisni ir svarīga nozīme titulus 
un bona fides rekvizitiem. Līdz ar to, ja būtu slēgts darījums 
par likumā noteiktos apmērus nesasniedzošu zemes gabalu, 
tad tā iegūšanai īpašumā ar ieilgumu trūktu titulus un bona 
fides, jo valdītāja labticības trūkums iestājas uz vispārējā pa-
mata ar tādu šķēršļu zināšanu, kas nepielaiž valdīto lietu 
iegūt īpašumā (sal. Sen. CKD spr. 37/67 u. c, kā arī tezi „a" 
pie 1864. g. CL 830. p. Bukovska izdevumā). iNenoskaidrojot 
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Dažādi tirdzniecības tiesību ļautajumi. 

• 1) Arons Š. iesniegtā kasacijas sūdzībā apstrīd Tiesu 
palatas apsvērumus, kuros tā kvalificē starp vinu, Ķ un trešo 
personu V. slēgto līgumu kā atklātas sabiedrības līgumu, un 
pie tam uz tā pamata, ka trēšā persona bijis klusais biedrs, 
kam nebijusi tiesība saņemt no atbildētājiem naudu par par-
dotiem meža materialiem. Minētais kasacijas sudzības ie-
sniedzēja iebildums nevar pelnīt ievērību. Tiesu palata va-
rēja noraidīt prasītāja 5. lūgumu, pārpratināt lieciniekus par 
to, ka V. bijis tikai klusais biedrs, atzīstot par pieraditu ar 
rakstisku līgumu, ka šādu ierobežojumu minētais līgums ne-
satur. Tādā kārtā, ja norādījums uz papildu noteikumu, it ka 
V. bijis tikai klusais kompanjons, atkrita, tad ar to pašu Tiesu 
palatas atzinums, ka S. uri V. pēc noslēgtā līguma saturano-
dibinājuši pilnu sabiedrību, uzskatāms par pietiekošu ša ligu-
ma kvalifikaciju un jo vairāk tāpēc, ka kasacijas sūdzības 
iesniedzējs šādu kvalifikaciju, ciktāl tā izriet no paša rakstiska 
līguma, nemaz neapstrīd. Tādēl atbildētāju saistības īzpildi-
jums V., kas rīkojās kā pilnas tirdzniecības sabiedrības biedrs, 
bija saistošs arī otram šīs sabiedrības biedram — prasītājam 
šinī lietā (Loebers, Tirdzniec. ties. pārskats, 101. lp.). Prasi-
tājs, atsaucoties uz liecinieku Z., ir norādījis, ka viņš pārdevis 
meža materialus atbildētājiem savā vārdā. Turpretim, Tiesu 
palata no lietas apstākļiem ir konstatējusi, ka prasitajs un 
trešā persona V. ir arī norēķinājušies par atbildētājiem pardo-
tiem nieža materialiem, no kā nākusi pie kasacijas kārtiba ne-
pārbaudāma slēdziena, ka šos meža materialus atbildetajiem 
pārdevusi sabiedrība, bet nevis personīgi kāds sabiednbas 
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biedrs. Šādos apstākļos jautājums par to, kā vārdā forrnali at-
bildētājiem pārdoti meža materiali pirms minētās norēķināša-
nās, bija uzskatāms par nesvarīgu. Līdz ar to pratināt lie-
cinieku Z. par minēto apstākli bija lieki. Aizliegums atbildē-
tājiem maksāt naudu V., uz ko atsaucas prasītājs, runā pre-
tim pilnas sabiedrības būtībai, jo reprezentacijas vara, resp. 
pilnvarojums rīkoties sabiedrības vārdā pieder katram bied-
ram (Loebers, Tirdzn. ties. pārskats, 101. lp.), tā tad arī tie-
sība saņemt sabiedrībai pienākošās naudas sumas. Pretēji 
kasacijas sūdzības iesniedzēja uzskatam, atbildētāji arī bija 
tiesīgi atsaukties uz minēto sabiedrības līgumu, jo ar to tika 
pierādīta V. leģitimacija saņemt naudu, kas sabiedrībai pie-
nācās no atbildētājiem. 

(1940. g. 25. janvāļ'a spr. Nr. 85 šeitelmana pr. 1. pr. Goldšmitu \\n 
Hazanu.) 

2) Aleksandrs P. ir pārsūdzējis kasacijas kārtībā 
apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no viņa piespriesti prasī-
tājam par labu kā atlīdzība par starpniecību Ls 600,— ar 
5% un tiesāšanās izdevumiem. Piegriežoties apgabaltiesas 
motivējumiem, ka S. liecība ir nevien nenozīmīga, bet arī 
neticama, jo no atzīmes uz viņa pieteikuma prasītāja starp-
niecības birojam esot redzams, ka pieteikums atsaukts 1939. 
g. 7. janvārī, kad pirkums jau bijis noticis, kasacijas sūdzī-
bas iesniedzējs pareizi norāda, ka apgabaltiesa nav ņēmusi 
vērā paša prasītāja aģenta Jāņa N. liecību, no kuras re-
dzams, ka minēto atzīmi taisījis viņš, N., kad ieradies pie 
liecinieka Š. apmainīt veco anketi pret citu. Ja uz pietei-
kuma atzīmēts šīs ierašanās datums, tad tas vēl neatspēko 
liecinieka Š. apliecināto apstākli, ka viņš pieteikumu mutiski 
atsaucis starpniecības kantorī jau pirms imobiļa pārdošanas. 
Turpretim, kā jau paskaidrojis Senata CKD savā 23/15 sprie-
dumā, tiesas slēdzienam par liecinieka neuzticamību jāiziet 
no patiesiem lietas apstākļiem, bet apgabaltiesa konkretā ga-
dījumā šo principu nav ievērojusi, pārkāpjot CPL 135. p. 
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184. 

Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja norādītam Tiesu 
jefc IV piel. 5. p. pēc tā satura gan apgabaltiesā, kā mier-
tiesnesu otra instancē, nebija piemērojams (sk. šī panta vār-
dus „v ī s p ā r ē j ā s tiesu iestādēs" un Bukovska CPL māc. 
gram. 420. lp.), un miertiesās, tā arī apgabaltiesā, kā mierties-
nesu otrā instancē, saskanā ar konstantu tiesas praksi, 1 i e -
t a s v e š a n a s atlīdzība uzveikušai pusei nosakāma p ē c 
11 e s a s b r ī v a i e s k a t a (Sen. CKD spr. 26/279 un cit.). 
1 omer prasītājas pilnvarnieka kasacijas sūdzība pelna ievē-
nbu. Proti, kā to pareizi norādījis kasacijas sūdzības iesnie-
dzejs, tad, izejot no prasības sumas Ls 400-, prasītāja par 
prasibas un apelacijas sūdzībām ir uzlikusi šajā lietā t i e s a s 
n o d e v u jau vien Ls 32,- apmērā, kamēr apgabaltiesa, ap-
uuermot prasību, tai piespriedusi visus tiesāšanās izdevumus 
iresp. leskaitot tiesas un lietas vešanas izdevumus) par abām 
mstancēm tikai Ls 18,- apmērā. Tādā kārtā ar šo pēdējo 
sumu ne tikai nav segta prasītājas izliktā tiesas nodeva bet 
vispar nekas nav tai piespriests par lietas vešanu. Tā kā 
tiesasanas izdevumos, kuri pēc CL 184. p. pienākas uzveikušai 
pusei, letilpst ne tikai tiesas izdevumi (tiesas, lokšņu un kan-
celejas nodeva), bet arī lietas vešanas izdevumi (sk. Nolkena 
CPL kom., 196. lp.), tad apgabaltiesa, nepiespriežot konkretā 
gadijuma itin nekā par lietas vešanu, bet piespriežot tiesas 
izdevumus m a z ā k ā a p m ē r ā nekā prasītāja īstenībā 
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ir izlikusi, ar to ir pārkāpusi pēc CL 265. p. tai saistošo CP'L 
184. p. Šajā sakarībā norādāms, ka tiesas brīvais ieskats ne-
var tik tālu sniegties, ka atņem partam tiesības uz atlīdzību 
par patiesi izliktiem tiesas izdevumiem, kas runātu pretim 
CPL 184. p. izteiktam principam. 

(1939. g. 26. okt. spried. Nr. 863 Ezergailis pr. L pr. Slli.) 

239. 

Atceļot miertiesneša spriedumu, apgabaltiesa šajā lietā at-
raidījusi Irmas K. CPL 239. p. kārtībā celto atspēkojuma pra-
sību, nākusi pie slēdziena, ka šī prasība ir iesniegta pēc rnin. 
pantā paredzētā triju mēnešu termina notecēšanas, skaitot no 
prasītājas ierosinātās kriminallietas izbeigšanas dienas, par 
viņas paraksta viltošanu uz prasības lūgumā norādītā vek-
seļa (CPL 239. p. III d.). Apgabaltiesa pie šāda slēdziena nā-
kusi, pamatojoties uz saviem konstatējumiem, it kā prasītājai 
1932. g. 5. jūnijā būtu jau vienreiz izsniegta izpildu pavēste, un 
prasītāja 1932. g. 21. jūnijā iesniegusi prokuroram lūgumu 
uzsākt kriminalvajāšanu par vinas paraksta viltošanu uz mi-
nētā veksela, kāda lieta izbeigta 1932. g. 12. augustā. Prasī-
tājas pilnvarnieka iesniegtā kasacijas sūdzība pelna ievērību. 
Kā pareizi norādījis kasacijas sūdzības iesniedzējs, apgabal-
tiesas atzinums ir nepareizs. Nevis prasītājai Irmai K., bet 
gan citai šī strīdus vekseļa žirantei Elvirai G. ir 1932. g. 5. 
jūnijā izsniegta izpildu pavēste, un pēdējā, nevis prasītāja, ir 
lūgusi prokuroru ievadīt kriminalvajāšanu. Turpretim, pra-
sītājai šajā lietā izpildu pavēste izsniegta tikai 1938. g. 17. 
maijā, bet šo prasību tā cēlusi jau 1938. g. 11. jūnijā. Tādā 
kārtā apgabaltiesas slēdziens par prasītājas prasības iesnieg-
šanu pēc CPL 239. p. paredzētā termiņa, uz kura pamata tā 
atraidījusi prasību, ir savukārt pamatots uz kļūdainiem viņas 
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konstatējumiem, kāpēc apgabaltiesas sprieduins šīs motivaci-
jas nepareizības dēļ nav atstājams spēkā. 

{1940. g. 26. janvāra spr. Nr. 30 Kapels pr. 1. pr. Latvijas Banku.) 

2652. 

CPL 2652. pantā ir paredzēts, ka pārsūdzības tiesība at-
jaunojama katrā ziņā, ja spriedums nav izgatavots noteiktā 
laikā. Tādā kārtā, ja prāvnieks nav saņēmis laikā sprieduma 
norakstu, viņš noteikti zina, ka pārsūdzības tiesība vioam tiks 
atjaunota. Bez tam prāvnieks arī zina, ka, saskanā ar CPL 
2654. p. noteikumiem, tiesai pie pārsūdzības termiņa atjauno-
šanas jāskatās uz to, kas notiek agrāk, vai tiesas lēmums par 
termiņa atjaunošanu, vai sprieduma noraksta saņemšana. Ja 
sprieduma saņemšana ir notikusi pirms tiesas lēmuma dienas, 
tad atjaunotais pārsūdzības terminš skaitās no sprieduma sa-
ņemšanas dienas. Tādos apstāklos prāvniekam jānodrošina 
savs procesualais stāvoklis ar pārsūdzības iesniegšanu, kaut 
arī nebūtu taisīts lēmums par termiņa atjaunošanu. Šāds stā-
voklis prāvniekam nekādas neērtības nevar radīt, jo pārsū-
dzības iesniegšanai vajadzīgie sprieduma motivi viņarn ir jau 
zināmi un bez tam viņš var būt drošs, ka pārsūdzības terminš 
viņam tiks atjaunots sprieduma noraksta nesanemšanas dēļ 
laikā (sal. Sen. CKD spr. 38/711, 37/65 un cit.). Tādēļ kā ne-
pamatoti atkrīt tie atbildētāja apsvērumi kasacijas sūdzībā, 
kuros viņš apstrīd apgabaltiesas slēdziena pareizību par to, 
ka šai konkretā gadījumā, kad atbildētājs sprieduma norakstu 
bija saņēmis pirms tiesas lēmuma dienas par pārsūdzības ter-
miņa atjaunošanu, tiesa atjaunoto termiņu bija skaitījusi no 
sprieduma noraksta izsniegšanas dienas. Atbildētājs vēl norā-
da, ka laiks no 17. līdz 30. jūnijam tiesu iestādēs ir pielīdzināms 
svinamām dienām, un.ka sakarā ar to termiņa sākums nevarē-
jis skaitīties no 26. jūnija, kad izsniegts sprieduma noraksts, bet 
gan no 1. jūlija. Šis atbildētāja iebildums, ka termiņu tecē-
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.1,1,1(1 ziņā laiks no 17. līdz 30. jūnijam tiesu iestādēs ir pielT-
.l/iiianis svinamām dienām, ir pareizs (sal. CPL 945. p. pie-

uiii), bet no šī apstākja atbildētāja tālākais secinājums, ka 
Hdz ar to pārsūdzības termina sākums nevarētu iesākties no 
Bprieduma noraksta saņemšanas dienas — 26. jūnija, ir nepa-
reizs, jo svinamām dienām ir nozīme vienīgi pie termiņu beigu 
dlenas noteikšanas (CPL 945. p.). Ja arī laiks no 17. līdz 30. 
Jflnijam termiņu tecējumu zinā ir pielīdzināms svinamām die-
uaiii, tad šis apstāklis pats par sevi neatņēma atbildetājam 
lespēju izgatavot apelacijas sūdzību jau sākot ar sprieduma 
•,;ii.iemšanas dienu, t. i. no 26. jūnija. 

(1939. g. 15. decembļ-a spr. Nr. 1172 Gaidus pr. 1. pr. Geičunu.) 

269. 

Aizrādījums, ka tiesa sēdes laikā nebija pateikusi atbildē-
tāja pilnvarniekam par prasītājas paskaidrojuma līdz ar ap-
liecības iesniegšanu, nav ņemams vērā, jo no attiecīgā tiesas 
scdes protokola nav redzams, ka atbildētāja pilnvarnieks bū-
tu lūdzis atreferēt lietu (CPL 269. p.) vai lūdzis paziņot, ka 
apliecība ir izsniegta. Atsaukšanās uz kādu nepierādītu sa-
runu ar tiesas sēdes sekretaru ir nenozīmīga, jo pilnvarnie-
kam ir pienākums personīgi iepazīties ar lietu un viņš nevar 
aizbildināties ar pārliecību, ka pierādījums nav iesniegts 
lietā. Tādā kārtā tie apstākļi, uz kurieffl atbildētāja pilnvar-
nieks balsta savu formalo iebildumu, no vienas puses, ir ne-
pierādīti, bet no otras — ir nenozīmīgi. Līdz ar to šis iebil-
dums nav ņemams vērā, tāpat kā arī atbildētāja pilnvarnieka, 
sakarā ar šo iebildurnu, esošais aizrādījums uz CPL 73., 932. 
un 1404. pantu pārkāpumu. Atbildētāja pilnvarnieks, kā tas 
redzams no tiesas sēdes protokola, bija ieradies apgabaltie-
sas pēdējā tiesas sēdē, un ja viņš bija saskatījis minēto CPL 
pantu pārkāpumu, viņa pienākums bija uz to aizrādīt. Ja vinš 

139.lappuse no 356 



Civilpmcesa likums 140 -

1X^1nebija darijis'tad viriš nevar «W kasacijas SŪ-
dziba atsaukties uz norādīto CPL pantu pārkāpumu. 
parta!Ttu!> 16' d t lCe inb l 'a SP1- ^ - , 1 6 9 G t ī m , P S * l * * " * « * ■ . * 

454. 

1) Tiesu palata, atsaucoties uz liecinieka N. liecību ka 
prasitajs piespiedis atbildētāju dot parakstu par prasības' at-
zišanu, nav ņēmusi vērā, ka liecinieks šo apstākli apliecinājis 
vienigi pēc pašas atbildētājas vārdiem, kuru pareizība, kā ap-
stndeta, pēc OPL 454. p. vēl bija jāpierāda. 

(1940. g\ 25. janvāra špr. Nr. 90 \ elmes pr, 1. pr. \Vlmi.) 

-) Maksis P. iesniegtā kasacijas sūdzībā ir pareizi aiz-
raaijis, ka preteji apgabaltiesas uzskatam tieši atbildētājam 
)• bija uzhekams onus probandi par to, vai viņš piensaimnie-

ku sabiednbai JLīdums" piederošu naudu, kuru saņēmis no 
prasitaja ar J. vidutājību, tiešam nodevis pēc piederības 
Nav stnda par to, ka D. bija sanēmis no prasītāja (ar J. vi-
uutajibii) Ls 3061,- iemaksai minētai sabiedrībai, bet vēlāk 
izradijies, ka sabiedrībai ir iztrūkums un šmī sakarā no pra-
sitaja, ka sabedrības valdes locekļa, piedzīti kopā ar izdevu-

Z " 1 T ^ r ■ St,rIdUS ir P a f t0 ' y a i 110d0tā atbildētājarn suma Ls 3061,- letilpa tie Ls 500,—, kurus prasītājs bija sa-
ņemis (lemaksai sabiedrībai) no Latvijas lauksaimn.-ekono-
nnskas sabiedrības. Ja prasītājs ir norādījis, ka viņš minētos 
LS_ MU~ kopa ar citām sabiedrībai piederošam naudas su-
mam nodevis sabiedrības kasierim D. pavisam Ls 3061 - un 
īztrukums sabiedrībai nepārsniedza kasierim nodoto sumu 
tad gan jaattaisnojas kasierim, onus probandi pāriet uz viņu' 
ka visu sanernto naudu viņš arī nodevis sabiedrībai t i vi-
narn uzlikto pienākumu izpildījis pareizi. Citiem vārdiem 
sis atbildetāja pienākums atkristu tikai tad, ja iztrūkums 
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kasē būtu bijis lielāks nekā atbildētājam nodotā suma, vai ja 
atbildētājs pierādītu, ka minētie Ls 3061— sastādās no su-
mārn, starp kurām nefigurē strīdamie Ls 500,—; tādā gadī-
jumā šo Ls 500,— nodošana būtu īpaši jāpierāda prasītājam 
(CPL454. p., in fine). Apgabaltiesa ir arī atsaukusies uz to, 
ka saskanā ar spēkā stājušos apgabaltiesas 1934. g. 10. no-
vembra spriedumu strīdus Ls 500— nav atradušies J. nodotā 
surnā. Tomēr apgabaltiesa nav paskaidrojusi, vai minetais. 
1934. g. spriedums taisīts lietā starp šiem pašiem partiem, 
kādam apstāklim pēc CPL 1021. p. ir svarīga nozīme. 

(1939. g\ 26. oktobra spr. Nr. S59 Puriņa pr. 1. pr. Danni.) 

459. 

Nav pamatots iebildums, ka tiesai bijis jāievēro lūgums 
aicināt prasītāju personīgi tiesas sēdē paskaidrojumu došanai, 
jo šāda jautājuma izšķiršana pēc CPL 459. p. izpratnes atka-
rājas no tiesas, kas lietu izspriež pēc butības. 

(1939. g. 15. deeembra spr. Nr. 1071 Krēsliua pr. 1. pr. Vilkanci.) 

499. 

Tiesu palata, apšaubot liecinieces G. liecību, vadījusies 
no tā, ka prasītājs šo liecinieci par tik svarīgiem apstākļiem, 
kā viņa apliecinājusi, uzkrītošā kārtā nebija uzdevis jau pra-
sības lūgumā un ka pēc B. liecības lieciniece O. bijusi atbilde-
tājas draudzene, kādēļ viņas tagadējā liecībā esot saskatā-
ma subjektiva nokrāsa prasītājam par labu. Tomer no tā, 
ka lieciniece O. nav uzdota prasības lūgumā, nedz arī no ta, 
ka viņa ir atbildētājas draudzene, loģiski neizriet, ka liecinie-
ces liecība varētu būt neobjektiva par sliktu draudzenei, bet 
par labu pretējai pusei. Tā tad īstenībā šie tiesas secinājumi 
neizriet no konkretās lietas apstākliem; turpretim, kā jau pa-
skaidrojis Senata CKD savā 34,844 spriedumā, tiesai, neticot 
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licciniekam, jānorāda sava slēdziena pamati, kas nevar būt 
patvaļīgi, bet tiem jāizriet no patiesiem lietas apstākliem. 
Ncievērojot teikto, Tiesu palata, savukārt, ir pielaidusi mo-
tivu nepareizību. 

(1940. g. 25. janvāra spr. Nr. 90 Velmes pr. 1. pr. Velmi.) 

526. 

Tiesu palata savu spriedumu par prasības apmēru, starp 
citu, ir dibinājusi uz Latvijas tirdzniecības-rūpniecības kame-
ras atsauksmi. Ka vispār Tiesu palata nevarētu prasības ap-
mēra noskaidrošanai ņemt vērā šādu atsauksmi, to kasacijas 
sūdzības iesniedzējs ne apakšinstancēs, nedz arī kasacijas 
sūdzībā neapstrīd. Nepamatoti apzīmējot šo atsauksmi par 
ekspertizi, kasacijas sūdzības iesniedzējs pirmo reizi kasa-
cijas sūdzībā runā par to, ka tā taisīta bez partu piedalīša-
nās, kāpēc šie viņa paskaidrojumi Senatā nemaz nav ap-
spriežami (Sen. CKD spr. 20/56). Šīs atsauksmes nozīmi ka-
sacijas sūdzības iesniedzējs apstrīd, ciktāl tā dibināta uz 
lietā iesniegtu Baltic Timber Corporation rakstu, atrodot, 
ka šai privatfirmas vēstulei neesot pierādījuma spēka. Šo 
vēstuli prasītājs iesniedzis par pierādījumu vienīgi tam, ka 
viņš tiešām pārdevis minētai firmai no atbildētāja pirkto kok-
materialu par prasības lūgumā apgalvotām cenām. No vie-
nas puses, saskaņā ar CPL 526. p., pie rakstiskiem pierādīju-
miem pieder ne tikai CL minētie formalie un privatie akti, 
bet arī citi papīri, un, 110 otras puses (kas ir pats galvenais), 
atbildētājs visā lietas gaitā taču nav apstrīdējis prasītāja ap-
galvojumu prasības lūgumā, ka viņš pārdevis minētai firmai 
runā csošos kokmaterialus par firmas vēstulē norādītām ce-
īnun. Tāpēc, ciktāl minētā atsauksme pie prasītās zaudēju-
īnu aprēķināšanas ir ņemtas vērā vēstulē uzrādītās cenas, kā 
tadas, kuras prasītājs būtu varējis sanemt, tālāk pārdodot 110 
prasītāja pirkto meža materialu, šīs cenas ir tādas, par ku-
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4-ām prasltājam nekādi tālāki pierādījumi lietā nebija jā-
iesniedz. 

1939. g. 16. decembra spr. Nr. 1229 Šļapočņika pr. 1. pr. Strazdiņu.) 

569. 

1) Tiesu palata ar savu 1939. g. 30. augusta spriedumu 
ir atraidījusi Jāna V. prasību par partu laulības šķiršanu. 
Par šo spriedumu prasītāja puse ir iesniegusi kasacijas su-
dzību Tiesu palata sava sprieduma motivos ir noradijusi, 
ka jau apgabaltiesa apšaubījusi atbildētājas parakstu zem 
viņas ziņojuma tiesai par prasības atzīšanu, kāda paraksta 
nozīmi arī iznīcinot liecinieka N. liecība. Turpretim pec pa-
reiza kasacijas sūdzības iesniedzēja norādījuma apgabaltiesa 
minētā atbildētājas atzinuma nozīmi nemaz nav apsverusi, 
bet gan savā laikā bija aicinājusi atbildētāju personigi leras-
ties tiesas sēdē, vai iesniegt notara apliecinatu parakstu par 
prasības atzīšanu. Tālākā procesa gaitā, kā pareizi norāda 
kasacijas iesniedzējs, atbiidētāja, neapstrīdot faktu, ka viņa 
iesniegusi paskaidrojumu par prasības atzīšanu, tomer pra-
sību vairs nav atzinusi un paskaidrojusi, ka, dodot parakstu, 
bijusi maldināta par laulības šķiršanas pamatiem. Prasības 
atzīšanai, kā arī tādas atzīšanas maldībai lietā var but no-
zīme (CPL 569. p.; Senata CKD spr. 27/154), bet Tiesu palata 
šos momentus nemaz nav apsvērusi, ar ko pielaidusi motivu 
nepareizību un pārkāpusi likumu. 

(1940. g. 25. janvāra spr. Nr. 90 Velmes pr. 1. pr. Telme.) 

2) Prasītāja, viņa pilnvarnieka personā, atzītais fakts, 
ka prasītājs nekādu dāvināšanas līgumu nav slēdzis, kāda 
apstākļa atzīšana attiecas uz paša prasītāja darbibu, saista 
prasītāju (Sen. CKD spr. 36/655, 37/1401). Šī fakta atzišanu 
prasītājs vairs nevarēja atsaukt, nepierādot, ka viņs maldijies 
atzīšanā (CPL 569. p.), ko prasītājs nav darijis. Ja nu tas 
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tā, tad, ievērojot, ka atbildētāji dāvināšanas faktu apstrīdē-
juši, ir jāsecina, ka Tiesu palata, atzīstot tomēr par pierādītu 
dāvināšanas līguma esamību un liekot šo konstatējumu sava 
sprieduma pamatā, ir pārkāpusi CPL 569. p. 

(1939. g. 16. decembra spr. Nr. 1127 Karzininu prasības lietā.) 

623. 

Pēc CPL 623. p. tiesa nav spiesta padoties Iietpratēju at-
zinumam, ja tas nesaskan ar ticamiem lietas apstākļiem. Tā 
tad ekspertizes nozīmes apsvēršana ir atkarīga no tiesas, un 
tiesa var piešķirt tai nozīmi arī tikai kādā dalā, ja to attaisno 
pārējie lietā ticami nodibinātie apstākļi. Kā Senats jau pa-
skaidrojis (Sen. CKD spr. 24/240), šinī ziuā tiesa var pat pie-
šķirt nopratināto liecinieku liecībām priekšroku. 

(1939. g. 16. decembra spr. Nr. 1114 Aldermanis-Eltermanis pr. 1. pr. 
Zēbergu u. c.) 

661. 

Kasacijas sūdzībā atbildētājs aizrāda, ka vajadzējis lietu 
apturēt līdz partu laulības šķiršanas lietas iztiesāšanai, kuras 
spriedumam varētu būt prejudiciala nozīme šajā alimentu 
lietā. Jautājumu par šīs lietas apturēšanu atbildētāja piln-
varnieks pacēlis II instancē, un apgabaltiesa šo lūgumu atstā-
jusi bez ievērības. Pacelot šo jautājumu, atbildētāja pilnvar-
nieks nemaz nebija paskaidrojis tiesai, kad un uz kāda pa-
mata celta prasība par laulības škiršanu, nedz tuvāk norādī-
jis, kādu iemeslu vai motivu dēļ spriedumam laulības šķirša-
nas lietā būtu prejudiciala nozīme šinī lietā. Vina paskaidro-
jums vispārējā frazē, ka laulības šķiršanas lietā noskaidrošo-
ties prasītājas dzīves veids, ar kailu atsauci uz CL 84. p., ne-
satur nekādu norādījumu uz nozīmīgiem izlemjamā jautājumā 
apstākļiem. Senats ir jau paskaidrojis, ka ja laulības šķirša-
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nas lieta ir ierosmāta, tā ir uzskatāma par prcjud.c.alu ali-
mentu prasībai a 11 i e c I b ā u z 1 a u t ā l u m u k u j i 
n o 1 a u 1 ā t i e m vainojams par šķ.rto tam ^ « ^ 
Tomēr tas attiecas uz gadījumu, kad laulāta.s uz CL 84 P. 
II d. aizgāiis uo otra laulātā tādēļ, ka viņa sk.rto, dziv. atta.s-
n o likumigs iemesls prasit laullbas sk.rsanu. A b.ldefc. s, a 
saucdties uz CL 84. p., tomēr neaizrāda, ka sk.rta dz.v bu u 
nodibinājusies taisni tādēl, ka kadam nolaulabembutu to» 
Ukumigs iemesls laulibas šķiršana.. ladel apgabalhesa va 
rēja atbildētāja lfigumu par šis lietas apturēšanu atra.d.t. 

(1940. g. 25. j<mv. spri«i. Nr. 23 VKoHņiS pr. 1. pr. Vitoliņu.) 

931. p. 2. pkt. 

Aleksandrs P. paskaidrojis, ka ar Tiesr, palata*i spriedu-
mu vipa labā piespriesti no Nafteļa K. Ls 411570 a, 6 /« no 
933 g 25. marta un Ls 553,80 tiesāšanas izdevumu. K 

iesniedzis Tiesu palatai vairākus lflgumus un. norad.dams.ka 
pf sfldzēs vinas spriedumu, lūdzis apturēt sprieduma ,zp -
Lnu. Sakarā ar to Tiesu palata 1936. g. 16. - t a P,tnato^ 
intips uz CPL 931. p. 2. pk„ noiēmus. pras.taja .emaksa o 
C 4 a s naudu Ls U - « ° M atstat tiesas depoz,* Mj 
K kisaciias sūdzības caurlūkošanai Senata. K. kasaci as 

Iflgumu 1937.g.lO.jūnijā sapēmis orderceku » * f ' ^ ' 
deponēto Ls 5500,- atpakal izmaksa. no t.esas d°poata. 
Ta tad prasltajam atbildetāia iesniegto lugumu d b.jus 
oemta iespēja izlietot deponēto sumu Ls 5500- la.ka no 
1936 g. 8. iebruāva līdz 1937. g. 10. jumja.n. Sa .emesla del 
atbiidStaja pienakums esot atlīdzinat nodarlto « t o « ™ 
nesanemto likumigu procentu apmera, kasmtaisot L440. 
PrasītāiS bija lūdzis piespriest.ro atbid taja a td bu 
Ls 440,- apmērā ar 6»/., .... apgabaltiesa so prasibu ar. pie 
spriedusi. 
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Atbildētāja iesniegtā kasacijas sūdzība nepelna ievērību. 
Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja uzskatam, prasītājam 
nodarītie zaudējumi, t. i. viņa pametums, nesaņemot no depo-
nētas drošības naudas augļus, stāv cēloniskā sakarā ar atbil-
dētāja rīcību, jo apgabaltiesa uz lietā nodibinātu datu pamata 
konstatējusi, ka atbildētājs agrākā partu prāvā iesniedzis lū-
gumu apturēt prasītājam par labu taisīta tiesas sprieduma 
izpildīšanu līdz kasacijas sūdzības caurlūkošanai Senatā. 
No Tiesu palatas 1936. g. 16. marta lēmuma, uz kuru atsau-
cas apgabaltiesa, redzams, ka prasītājs, ja vinš gribēja pa-
nākt tūlītēju sprieduma izpildīšanu un sanemt jau piedzīto 
naudas sumu, bija spiests iemaksāto drošības naudu atstāt 
tiesas depozitā līdz atbildētāja kasacijas sūdzības caurlūko-
šanai Senatā. Apgabaltiesa, norādot, ka atbildētājs mēģinā-
jis kavēt bez pietiekoša pamata sprieduma izpildīšanu un ia 
dēl zināmā laika posmā prasītājs zaudējis deponētās drošības 
naudas augļus, atsaukusies uz 1864. g. CL 3444. p., pēc kura 
katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko vinš ar savu 
rīcību nodarījis. Jāņem vērā, ka šinī lietā iet runa par zau-
dējumiem, kas cēlušies no zināmas atbildētāja procesualas 
rīcības partu citā lietā. Likums atļauj katram partam tiesā 
aizstāvēt savas tiesības un šinī nolūkā piešķir tiesību uz zi-
nāmu procesualu darbību. Tas tomēr nenozīmē, ka parts 
nebūtu tiesīgs prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas viņam 
pec tiesas konstatējuma cēlušies tāpēc, ka pretējā puse ne-
pamatoti pēc būtības centusies aizkavēt sprieduma izpildī-
šanu. Atbildētājam bija jārēķinās ar to, ka Senats iesniegto 
kasacijas sūdzību var noraidīt (kā tas arī noticis) un jo vai-
rāk tāpēc, ka viņam jau bija zinātni visi pretējās puses argu-
menti, kuriem piekritusi arī tiesa. Šādos apstākļos jautā-
jums par to, vai atbildētājam ir pienākums atlīdzināt zaudē-
jumus, kas nodarīti pēc būtības nepareizi lietojot procesualus 
līdzekļus, ir izšķirams pēc analoģijas saskaņā ar CPL 702. p. 
No tā, ka šis pants atbiidētājam piešķir tiesību, ja viņam no-
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darlti zaudējumi prasības nodrošinājuma dēļ un prasība pSc 
tam atraidīta, prasīt atlīdzību no prasītāja, jāsecina, ka tāda 
pati tiesība ir prasītājam (šinī gadījumā pretprasītājam) uz 
tādu zaudējumu atlīdzību, kas viņam cēlušies, dodot CPL 
931. p. 2. pk. paredzēto nodrošinājumu. Abos minētos gadī-
jumos zaudējumi cēlušies līdzīgos apstākļos (pielaižot partu 
tiesību nodrošinājumu), kādēļ arī jautājums par zaudējumu 
atlīdzibu vienā un otrā gadījumā nevar tikt izšķirts dažādi. 
Apgabaltiesa ir gan apspriedusi jautājumu par atbildētāja at-
bildību pēc 1863. g. CL 3444. p., bet tas tomēr nav iespaido-
jis spriedumu gala slēdziena ziņā, kādēl minētam apstāklim 
lietā ir tikai blakus nozīme. Piegriežoties iebildumam, ka 
prasītājs varēja zaudējumus novērst (1864. g. CL 3441. p.), ja 
viņš būtu skaidras naudas vietā iesniedzis vērtspapīrus, jā-
norāda, ka tiesa bija nolēmusi paturēt depozitā tieši iemak-
sāto naudas sumu. Pēc CPL 931. p. 2. pk., uz kuru minētais 
lēmums pamatots, noteikt šādu vai citādu nodrošinājumu at-
karājas no tiesas. Jautājums par to, vai būtu prezumējams, 
ka katrs kapitals nes augļus, šinī gadījumā uzskatāms par 
irrelevantu, jo šī prasība ir kvalificējama kā zaudējumu pra-
sība. Runa iet par to, ka prasītājam bija ņemta iespēja iegūt 
deponētā kapitala augļus, kādēl zaudējumu novērtējums bija 
izdarāms pēc principa, kas izteikts 1864. g. CL 3453. p. (sal. 
arī Sen. CKD spried. 36/1101). 

(1939. g. 22. nov. kopsēdcs spried. Nr. 56 Plostnieka pr. 1. pr. Katanu.) 

1019. 

Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem ap-
stākfiem, ir konstatējusi, ka parti ved atšķirtu laulības dzīvi 
un ka ar tiesas spriedumu prasītājas uzturam, to starpā arī 
apkopšanai resp. ārstēšanai, jau piespriesti Ls 100,— mēnesī. 
Izejot no šiem konstatējumiem, apgabaltiesa ir nākusi pie 
slēdziena, ka prasītājai nav tiesība ārpus jau piespriestās uz-
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tura naudas prasīt vēl kādas noteiktas sumas piespriešanu, 
kaut arī ārstēšanas izdevumu segšanai, bet pārmainoties 
partu mantas stāvoklim, prasītāja gan varētu prasīt jau pie-
spriestās uztura naudas apmēra paaugstināšanu. Šāds apga-
baltiesas slēdziens ir pareizs. Senats ir jau paskaidrojis, ka 
uztura prasījumi dibinās uz apstākļiem, kas var mainīties, 
kādēļ arī spriedums uztura lietās attiecībā uz uztura apmēru 
nenāk spēkā materialā nozīmē, bet tas ir grozāms atkarībā 
no matcrialo apstākļu pārmaiņas. Tādēļ, konstatējot, ka ar 
agrāko spriedumu prasītājas labā piespriestos Ls 100,— ietil-
pa arī apkopšanas resp. ārstēšanas izdevumi, apgabaltiesa 
varēja atzīt, ka, rodoties vienreizējai vajadzībai neparedzētu 
ārstēšanas izdevumu samaksai, prasītāja varēja prasīt ar ag-
rāko spriedumu piespriestā uztura apmēra grozījumu. Šādu 
uztura apmēra grozījumu prasītāja varēja pēc CPL 1019. p. 
II daļas prasīt arī uz zinātna laika sprīdi, kurā viņas nepare-
dzētie ārstēšanas izdevumi būtu uzskatāmi par apstākļu 
maiņu, par ko runā šis Civilprocesa pants. Bet nekādā zinā 
CPL 1019. p. II daļa neattaisno atsevišķas sumas piesprieša-
nu. Tādos apstākļos, kad ar agrāko tiesas spriedumu jau bija 
nodibināts atbildētāja pienākums dot prasītājai uzturu, to 
starpā segt arī apkopšanas resp. ārstēšanas izdevumus, tad 
par šo jau spēkā gājušo sprieduma dalu nekāda cita prasība 
vairs nebija pielaižama, bet bija gan ceļama prasība par ag-
rākā spriedumā noteiktā uztura apmēra grozīšanu, kaut arī 
uz Iaiku, jo, kā tas jau aprādīts, spriedums uztura lietās stā-
jas spēkā tikai attiecībā uz alimentacijas pienākumu, bet ne 
uz uztura apmēru. 

(1939. g. 24 nov. spried. Nr. 1087 Jaunsudrabiņš pr. 1. pr. Jaunsud-
rabiņu.) 

1262. 

Tiesu palata, konstatējot, ka tiesu izpildītājs savā rīcībā 
nekādas nepareizības nav pielaidis, bet par pārdodamo imo-
biļu it kā nepareizo novērtējumu no Nodoklu inspektora pu-
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ses, kā arī par to, vai plāni, uz kuriem pamatots novērte-
jums, būtu pareizi, Annai Ķ vajadzēja sūdzību iesniegt attie-
cīgiem Nodokļu inspekcijas organiem, — ir nākusi pie Sl5-
dziena, ka Annas Ķ par tiesu izpildītāja rīcību iesniegtā sū-
dzība atraidāma. Šāds Tiesu palatas atzinums ir pareizs, jo 
tiesu izpildītājs atbild tikai par savu darbību, bet ne par No-
doklu inspekcijas darbību. 

(1939. g. 2S. septembra spr. Nr. 760 Ņesterovas 1.) 

1307. 

Tiesu palāta ir atstājusi bez ievērības Jēkaba Št. piln-
varnieka lūgumu pārgrozīt Tiesu palatas 1935. g. 11. februara 
lēmumu un atcelt Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļas 1934. 
gada 12. decembra lēmumu. Tiesu palata konstatejusi, ka ar 
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodalas 1934. gada 12. decembra 
lērnumu ir tikusi apstiprināta 1933. gada 20. maija izsole un 
ka Jēkabs Št. savā laikā bija iesniedzis par So lēmumu blakus 
sūdzību, kuru Tiesu palata ar 1935. gada 11. februāra lēmu-
mu atstājusi bez caurlūkošanas. Kasacijas sudzība par Tiesu 
palatas lēmumu nav tikusi icsniegta. Jēkaba Št. pilnvarnieks 
gan bija iesniedzis Senatā lūgumu par Tiesu palatas ^ 1935. 
gada 11. februāra lēmuma jaunu cauiiūkošanu, bet Senats 
šo lūgumu, kā iesniegtu pēc CPL 910. pantā paredzētā termi-
ņa, atstājis bez caurlūkošanas. Aiz šiem iemesliem Tiesu pa-
lata atzinusi, ka apgabaltiesas 1934. g. 12. decembra lēmums 
nav atceļams uz Jēkaba Št. pilnvarnieka hlguma pamata, jo 
šis lēinums ir stājies likumīgā spēkā. Jēkaba Št. pilnvarnieka 
kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Scnats ir jau paskaidm-
jis (Sen. CKD spr. 36/934), ka adjudikacijas lēmums, ^ kāds 
šajā gadījumā ir runā esošais apgabaltiesas lēmums, ja to 
neviens nav pārsūdzējis, stājas likumīgā spēkā un šadam le-
mumam attiecībā uz iegūtām tiesībām ir tiesas sprieduma 
spēks un nozīme. Tāds pat spēks un nozīme ir šādam lemu-
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mam arī gadījumā, ja tas ticis pārsūdzēts, bet sūdzība pali-
kusi bez sekām. Arī tādā gadījumā, un taisni tāds ir kon-
kretais gadījums, adjudikacijas lēmums stājas likumīgā spē-
ka^ un tam attiecībā uz iegūtām tiesībām ir tiesas sprieduma 
speks un nozīme. Tāds likumīgā spēkā gājis lēmums ir at-
ceļams tikai CPL paredzētos gadījumos un kārtībā. Kā kon-
statējusi Tiesu palata, Jēkaba 5 t pilnvarnieks arī gribējis pa-
nāfct šī lēmuma atcelšanu jaunatklātā apstākla dē|, bet viņa 
lūgumu Senats atstājis bez caurlūkošanas kā iesniegtu pēc 
CPL 910. pantā paredzētā termina. Bet ja šī lēmuma atcel-
Šana nav tikusi panākta CPL paredzētā kārtībā termiņa no-
kavēšanas dēļ, tad tas nevar būt par iemeslu pielietot šajā 
gadījumā CPL neparedzētu kārtību un atcelt lēmumu uz Jē-
kaba Št. pilnvarnieka ārpus katras CPL paredzētās pārsū-
dzības kārtības iesniegtā lūguma pamata. Par tiesisku ab-
surdu, pretēji Jēkaba Št. pilnvarnieka domām, šajā gadīju-
mā nevar būt runa, jo spēkā gājis tiesas adjudikacijas lē-
mums, kam ir tiesas sprieduma spēks un nozīme, nekad nav 
tiesisks absurds. Tāds lēmums nevar klūt par tiesisku ab-
surdu arī tādēļ, ka savā laikā nav izlietoti likumīgie iernesli 
tā atcelšanai, jo uz lēmuma parnata iegūtās tiesības ir un pa-
liek spēkā taisni tādēl, ka lēmums palicis spēkā, kaut arī bi-
jis likumīgs pamats lēmuma atcelšanai. Pretēji Jēkaba Št. 
pilnvarnieka domām, tiesas lēmums šajā gadījumā nevar tikt 
atcelts arī uzraudzības kārtībā, jo Senats ir jau paskaidrojis 
(Sen. CKD spr. 34/2568), ka Senats uzraudzības kārtībā nevar 
grozīt vai atcelt procesa kārtībā taisītos spriedumus, lēmu-
mus vai rīkojumus, bet adjudikacijas lēmums taisni ir taisīts 
procesa kārtībā. 

(1940. g. 26. janvāļ-a spr. Nr. 78 Šiāla nekustama īpašnma pārdošanas 

1315. 

Tiesu palata ir konstatējusi, ka Jāna A. nekustamo īpa-
šimiu 1938. gada 1. oktobrī noturētā publiskā isolē bija noso-
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lījis Kārlis-Alberts B., kas savas izsolē iegūtās tiesības cedē-
jis Jānim V. Saskaņā ar CPL 1307. panta noteikumicin pir-
kuma cena un attiecīgās nodevas konkretā gadījuma bija jā-
samaksā līdz 1938. gada 1. novembrim. Apgabaltiesas lē-
mums par izsoles sekām bija jātaisa vēlākais līdz tā paša ga-
da 15. novembrim (CPL 1315. p.). Ar savu 1938. gada 29. 
novembra lēmumu apgabaltiesa ir pieprasījusi Jānim V. 
iesniegt pierādījumus par pirkuma cenas samaksu. ^ Sis pē-
dējais apgabaltiesas lēmums pircējam Jānim V. nekadus pir-
kuma cenas samaksas termiņu pagarinājumus nebija devis, 
kādēļ vina tiesiskais stāvoklis samaksāt pirkuma cenu me-
neša laikā, skaitot no izsoles dienas (CPL 1307. p.), resp. līdz 
tiesas lēmuma dienai par izsoles sekām (sal. Sen. CKD spr. 
34/814), nebija grozījies. Jānis V. kasacijas sudzībā pat neap-
strīd' Tiesu palatas konstatējuma pareizību, ka pirkuma ce-
nas daļēja samaksa ir notikusi tikai 1938. gada 24. un 28. no-
vembrī, t. i. pēc tā termiņa, kad tiesai jau pienacās lemt par 
izsoles sekām. CPL 1315. p. 5. daļā minētās sumas jāsamak-
sā ne vēlāk par dienu, kad pēc šā panta noteikumiem apga-
baltiesai jātaisa lēmums par izsoles sekām. Tādos apstakļos 
Tiesu palata varēja nākt pie slēdziena, ka šai konkretā gadī-
jumā pirkuma cena nav samaksāta mēneša laikā, skaitot no 
izsoles dienas, resp. līdz tiesas lēmuma dicnai par izsoles se-
kārn, un šāds Tiesu palatas lēmums saskan ar līdzšinējo tie-
sas praksi. 

(1939. g. 27. okt. spried. Nr. 1014 Ābera nekust. Ipaš. pārd. 1.) 

1325. 

INO lietas redzams, ka ar tiesas spriedumu „B." māju 
sadales lietā nodibināts, ka šīs mājas paliek vienīgā īpa-
šumā Voldemāram L., bet atbildētājām šai lietā, Martai L. un 
Hermlnei M., ir tiesība katrai saņemt Ls 1867— naudā. 
1936. gada 2. februārī noturētā publiskā izsolē Martai L. ze-
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mes grāmatās skaitījušos šo māju % daļu ir uosolījusi Her-
mīne M. un viņas tiesības uz šo nopirkto rnājas trešo dalu 
ierakstītas zemes grāmatās. Minētā izsole un adjudikacijas 
lēmums, kā nepārsūdzēti, ir stājušies spēkā. Senats ir jau 
vairākkārtīgi paskaidrojis (36/934, 39/605 un cit.), ka spēkā 
gājušam adjudikacijas lēmurnam, attiecībā uz iegūtām tiesī-
bām, ir tiesas sprieduma spēks un nozīrne, un ka šādu adju-
dikacijas lēmumu nav iespējams atcelt prasības kārtībā. Šā-
dos apstākļos, ja arī Voldemāram L. ar tiesas spriedumu 
„B." māju sadales lietā bija atzītas īpašuma tiesības 
arī uz Martai L. piederošo māju lU daļu, kas pārdota izsolē 
un vēlāk nostiprināta zemes grāmatās uz Hermīnes M. vārda, 
tad prasītājs tomēr nevar nerēķināties ar adjudikacijas lē-
mumu. Tādēļ prasītājam, lai novērstu izsoli un pasargātu ar 
tiesas spriedumu vinam jau atzītas īpašuma tiesības, konkre-
tais adjudikacijas lēmums bija jāpārsūdz vai bija jāceļ CPL 
1336. pantā paredzētā prasība, bet tā kā viņš to nav darījis, 
tad prasītājam atliek izlietot vienīgi CPL 1325. pantā pare-
dzētās tiesības (sal. Sen. CKD spr. 37/1294 un cit). 

(1939. g. 22. nov. kopsēdes spried. Nr. 4"5 Licietis pr. 1. pr, Manguzi 
un c.) 

1459. 

Janis S. savā kasacijas sūdzībā vispirms ceļ iebildumu, ka 
prasītājas pilnvarniekam konkretās alimentu prasības celša-
nai neesot bijusi speciala, CPL 1459. pantā paredzētā piln-
vara. Šādu iebildumu kasacijas sūdzības iesniedzējs bija cē-
lis jau pirmā un otrā instancē. Tomēr atbildētāja celtais 
iebildums jāuzskata par nepamatotu, jo pirmā miertiesneša 
tiesas sēdē šinī lietā, t. i. 1939. g. 23. februārī, arī pati prasī-
tāja personīgi bija paskaidrojusi, ka viņa uztur prasības sū-
dzību tādā veidā, kādā tā iesniegta, un arī parakstījusi 
rakstisko prasības lūgumu. Līdz ar to prasītāja savu prasī-
bas lūgumu miertiesnesiin bija izteikusi rakstiski un bez tarn 
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šo lūgutnu pastiprinājusi mutiski (CPL 63. un 89. p.). Tādā 
kārtā, ja konkretās prasības ierosināšanai prasītājas pilnvar-
niekam nebija pietiekošas pilnvaras, tad vienīgi jāuzskata par 
šīs prasības celšanas momentu nevis datums, kad prasības 
lūgumu iesniedza prasītājas pilnvarnieks, bet gan tās tiesas 
sēdes datums, ktttā prasītāja bija izdarījusi CPL 63. p. pa-
redzēto darbību. Tā kā aprādītā tiesas sēdē parti bija iera-
dušies, tad, ievērojot CPL 77. p. noteikumus, miertiesnesis 
tūlin varēja stāties pie lietas caurlūkošanas. §p iemeslu del 
atkrīt atbildētāja atsauce uz kasacijas sūdzības I daļā norādī-
tiem likuma pantiem un Senata CKD spriedumiem, jo augstāk 
aprādītos apstākļos apstrīdētai prasītājas pilnvarnieka dar-
bībai, pretēji atbildētāja uzskatam, nebija vajadzīgs ne atpa-
kalejošs spēks, nedz šīs darbības ratihabicija. 

(1940. g. 25. janvāra spt. Nr. 75 Stūres-Stūriņu pr, lietā.) 

1654. 

Attiecībā uz tiesāšanās izdevumiem mantojuma dalīšanas 
lietās Senats ir jau paskaidrojis (sal. Sen. CKD spr. 28/824, 
29/136 u. c), ka mantojuma dalīšanas lietas vedamas un iz-
spriežamas pēc noteikumiem, kas minēti CPL prasības lietu 
izspriežot (CPL 1654. p.). Tomēr, tā kā mantojuma dalīšanas 
lietās nekāda prasības vērtība nav ttzdodama, bet šāda rak-
stura prasībās aprēķina tikai tiesas nodevu y\e spriedurna 
taisīšanas 2% apmērā no dalāmās mantas vērtības, tad līdz 
ar to arī iztrūkst nepieciešamais priekšnoteikums — prasības 
vērtība — lietvedības izdevumu aprēķināšanai (sal. Tiesu 
iekārtas IV pielik. 1. tin 8. pantus). Tādēļ mantojurna sadales 
lietās tiesa piespriež resp. sadala starp tnantiniekiem tikai 
tiesas, bet ne lietas vešanas izdevumus. 

(1939. g. 22. iiov. kopsēdes spricd. Nr. 50 Jaiin-Muižnieku māju dal.1.) 
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1711. 

1) Prasītāja Anna B. lūgusi šajā lietā piedzīt no 
atbildētājas Edes-Emilijas D., kā mirušā Jāņa V. mantinieces, 
piespriesto viņas labā no mir. Jāņa V. kapitalparāda līdz ar 
procentiem un tiesāšanās izdevumiem, kopsumā Ls 788,24, 
pēc piespiedu izpildīšanas kārtībā taisītā sprieduma uz pro-
testēta veksela. Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša 
sprieduma motiviem, šo prasību atraidījusi tāpēc, ka lietā par 
mir. Jāņa V. mantinieku apstiprināšanu noteiktā proklamas 
termiņā prasītāja savu pretenziju apgabaltiesai nav pieteikusi 
un šī pretenzija nav arī mantiniecei-atbildētājai bijusi zinā-
ma; bez tam atbildētāja apstiprināta mantošanas tiesībās uz 
mir. V. mantojumu ar inventara tiesībām, bet realizējot man-
tojumu, kas pastāvējis vienīgi no Tiesu palatas izpildu raksta 
par Ls 19.900,23 ar % un tiesāšanās izdevumiem, pēc atbil-
dētājas paskaidrojumiem, viņai nebija iespējams nekā pie-
dzīt, bet vienīgi izlīguma ceļā bez iztrūkuma segt pret mir. 
V. mantojuma masu pieteiktās parādnieku prasības. Par ap-
gabaltiesas spriedumu iesniegusi kasacijas sūdzību Anna B. 
Pēc pareiza kasacijas sūdzības iesniedzējas norādījuma CPL 
1710. p. paredzētā uzaicinājuma spēks, saskanā ar CPL 1711. 
p. 2. pk., nav attiecināms uz piespriesto jau pirms uzaicinā-
juma viņas pretenziju, jo par pieteiktu šī punkta nozīmē pra-
sījumu atzīstams arī tāds, par kuru jau pirms uzaicinājuma 
izsludināšanas celta piekritīgā tiesu iestādē prasība (sk. tezi 
„b" zem 2619. p. 1864. g. CL Bukovska izd. un Tatarina 
„Die Legitimation des Erben nach russischem und baltischem 
Recht", § 37., lp. 374). Tāpēc arī nemaz nav svarīgs tas ap-
gabaltiesas norādītais un kasacijas sūdzības iesniedzējas ap-
strīdētais apstāklis, ka atbildētajai par minētās sūdzības 
iesniedzējas pretenziju resp. prasījumu, faktiski nav bijis 
zināms. 

(1939. g. 16. decembfa spr. Xr. 1165 Bajārs pr. 1. pr. Dgņeris.) 
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2} Prasītāji iesūdzībā ir lūguši piedzīt 110 atblldBtfiJa 
Ls 535—, paskaidrojot, ka šīs sumas apmēros atbildētāji) OSOl 
sanēmusi no prasītājiem piederošā imobiļa idealas treSdalaS 
ienākumus laikā no 1938. gada 13. aprīla līdz 1939. gada I. 
aprīlim. Atbildētāja prasību nav atzinusi, paskaidrojoi, k;i 
dēli Fricis un Jēkabs J. apņēmušies no minētā imobiļa ienS 
kumiem maksāt viņai katru mēnesi Ls 100,—. Apgabaltiesa 
ir konstatējusi, ka atbildētāja šīs savas tiesības saņeint tlO 
mājas ienākumiem Ls 100,- mēnesī mir. Friča J. mantojiinia 
lietā tiesas izsludinātā prekluzijas laikā nav pieteikusi, nedz 
arī pierādījusi savu apgalvojumu, ka prasītāji butu zinājuši 
par šīs saistības pastāvēšanu vēl pirms tiesas lēmuma taisī-
šanas minētā mantojuma lietā. Izejot no šiem konstatēju-
miem, apgabaltiesa ir nākusi pie slēdziena, ka šīs atbildētājas 
tiesības attiecībā uz prasītājiem ir dzēstas ar 1938. g. 1. no-
vembra lēmumu minētā mantojuma lietā. Šī tiesas sledzie-
na pareizību atbildētāja apstrīd, norādot, ka par Friča J. 
saistības pastāvēšanu prasītājiem bijis zināms vēl pirms tie-
sas lēmuma taisīšanas par nepieteikto tiesību prekludešanu 
mir. Friča J. mantojuma lietā. Šinī sakarībā atbildetāja pa-
reizi norāda kasacijas sūdzībā, ka pēc liecinieka B. liecības 
Irmgardei J. ir bijis zināms, ka no ienākumiem atbildetaja 
ieturējusi Ls 100—, jo vinš Irmgardei J. par to tieši teicis 
pēc Friča J. nāves. Apgabaltiesa ir gan atzinusi, ka šads 
trešās personas stāsts nenodibinot mantinieku zinašanu CPL 
1711. p. 3. pk. nozīmē un izpratnē, pie kam lietā neesot pie-
rādīts, ka liecinieks B. būtu rīkojies atbildētājas pilnvarā vaī 
uzdevumā. Šāds apgabaltiesas atzinums, ka mantinieku zi-
nāšanai par mantas devēja saistību pastāvēšanu bija vaja-
dzīga kāda sevišķa „izpratne", ir nepareizs. Likums par 
saistības pastāvēšanu nekādu sevišķu pazinošanas formu 
nav paredzējis, bet gan pietiek, ka mantinieki par saistības 
pastāvēšanu ir dabūjuši zināt nepārprotami skaidrā un sapro-
tamā veidā. Tādā kārtā, neapsverot liecinieka B. liecību no 
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532. 

Apgabaltiesa ar savu 1935. g. 24. jūnija lēmumu Abela J. 
maksātnespējas lietā atzinusi min. parādnieka maksatnespeju 
par vienkāršu bankrotu un vina konkursu par slēgtu, par ko 
izdarījusi publikaciju TPL 532. p. paredzētā kārtībā. Pēc 
tam, 1939. g. 11. maijā apgabaltiesai iesniegta luguma Latvi-
jas bankas pilnvarnieks, iesniegdams 1932. g. 11. janvārī \z-
dotu Ābeļa J. vekseli par Ls 6200,— ar 1934. g. 25. janvārī 
piespiedu izpildīšanas kārtībā taisītu spriedumu uz tā, ludzis 
Ābeli J., maksāšanas līdzekļu neuzrādīšanas gadījumā atzīt 
par maksātnespējīgu parādnieku tirdzniecībā un viJJU apcie-
tināt. Apgabaltiesa šo lūgumu atstājusi bez ievērības, atro-
dot, ka pēc parādnieka konkursa slēgšanas kreditors, kura 
prasījums ir bijis izcēlies jau šī konkursa laikā, bet nav ticis 
tanī pieteikts, nevar lūgt jauna konkursa atklāšanu. Tiesu 
palata apgabaltiesas lēmumu atcēlusi, atrodot, 1) ka gadīju-
mā, ja uz apsardzības kārtībā taisītiem lēmumiem visuma 
vai kādā daļā arī varētu attiecināt CPL 1019.—1021. p., tad 
arī tādā gadījumā pirmā konkursa sferā taisītie tiesasjemu-
mi Latvijas banku nesaistot, jo tā tur dalību neesot ņemusi; 
2) ka piedalīšanās konkursā nav kreditora pienākums (CPL 
V piel. 22. p.) un kreditoru aicinājums uz konkursu nepreklu-
dē viņu tiesības piedzīt no pārādnieka viņiem piespriesto; 
3) ka konkretā gadījumā Latvijas banka esot ieguvusi kredi-
toru tiesības, kaut gan pirms konkursa slēgšanas, bet tikai 
pēc tam, kad 1932. g. 14. jūlijā kreditori bijuši aicinati uz 
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konkursu; 4) ka kreditoru nepiedalīšanās konkursā tomēr 
neatņemot kreditoram tiesības aicināt debitoru uz tiesu lī-
dzekļu uzrādīšanai, jo debitors esot atbildīgs katra kreditora 
priekšā; 5) ka kreditoram, kas palicis ārpus konkursa, neva-
rot ne no vina, nedz no valsts interešu viedokļa ņemt tiesī-
bas ierosināt jaunu maksātnespējas lietu, un 6) ka nepareizs 
esot arī apgabaltiesas viedoklis, ka tiesa, nosakot insolvences 
raksturu un sekas, vadoties no visas parādnieka rīcības 
maksātnespējas izcelšanās laikā, jo valsts vara ex officio ne-
izmeklējot parādnieka rīcību, kā tas esot pie kriminalsodā-
miem nodarījumiem, bet vadoties vienīgi no tā, ko apgaismo 
paši kreditori, un savās sankcijās pat esot saistīta ar kredi-
toru gribu. Iesniegtcā par Tiesu palatas lēmumu Ābeļa J. ka-
sacijas sūdzība pelna ievērību. Konkursa mērķis ir ne tikai 
atrast parādnieka mantu un līdzekļus kreditoru prasījumu 
apmierināšanai un sadalīt tos starp kreditoriem, bet arī zi-
nāma parādnieka sodīšana, kas galvenā kārtā izpaužas tajās 
nelabvēlīgās sekās un sankcijās, kas saistītas ar maksātne-
spējas rakstura noteikšanu (TPL 529. un 531. p.). No otras 
puses konkursa nolūks ir aizsargāt visu kreditoru intereses 
v i e n 1 ī d z ī g i (cik, protams, tas neatkarājas no atseviško 
pretenziju likumā paredzētām privileģijām apmierinājuma 
ziņā). Tāpēc kreditoram, kas līdzīgi citiem nav pieteicis 
savu pretenziju konkursā, nav atzīstamas tiesības pēc kon-
kursa slēgšanas ierosināt jaunu konkursu uz savlaicīgi nepie-
teiktas pretenzijas pamata. Pretējā gadījumā varētu rasties 
stāvoklis, ka attiecībā uz vienu un to pašu parādnieka darbī-
bas laiku ir divi pretimrunājoši tiesas lēmumi par vina mak-
sātnespēju, ar kuriem saistās dažādas maksātnespējas sekas. 
Ievērojot sacīto, runā esošā jautājumā nevar iziet vienkārši 
no tā, ka personai, kas nav lietā dalību nēmusi, nav saistošs 
tanī taisītais spriedums (CPL 1019.—1021. p.), nerunājot ne-
maz par to, ka saskaņā ar Sen. CKD spr. 29/902, kops. spr. 
39/25 un cit. arī apsardzības kārtībā taisītie lēmumi iegūst 
likumīgu spēku, ja tie nav atcelti instanču, vai prasības kār-
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tībā. Tāpat bij. Kriev. Senats savā CKD spr. 96/107, alziiiis, 
ka nevar otrreiz parādnieku atzīt par maķsātnespējīgu UZ 
tādas pretenzijas pamata, kas radusies līdz viņa izsludinaša-
nai par maksātnespējīgu, kaut arī tā pirmā konkursā nav bi-
jusi pieteikta, uz kādu viedokli nostājies arī Isačenko (sk. 
1910." g. izd. II d. 509. lp.). Ar šo viedokli bijusi saskauota 
arī vēlākā Kriev. Senata ceturtā un pēc tam tiesas departa-
menta prakse (sk. Dobrovoļska, Zavadska un Sviderska TPL 
kom., 1914. g. izd., lp. 330). Turpretim, pretejo Tiesu palatas 
viedokli neattaisno viņas pievestie motivi. Vispirms, pec pa-
reiza kasacijas sūdzības iesniedzēja norādījuma kreditora 
pienākumu pieteikt savus prasījumus konkursā nosaka nevis 
Tiesu palatas norādītais CPL V pielik. 22. p., kas paredz 
kreditoru piedalīšanos ierosinājuma izklausīšana par parad-
nieka maksātnespējas atzīšanu resp. izsludināšanu, bet gan 
TPL 416. p., kas tieši nosaka, ka uz izdarīto publikaciju pa-
mata visiem kreditoriem j ā p i e s a k a savi prasījumi. 
Turklāt šis pats pants tieši paredz arī tādu prasījumu pietcik-
šanu, kuriem nav vēl maksāšanas termiņi iestajušies (Kr. Sen. 
CKD spr. 00/96 un cit.). Sd pēdējo noteikumu verā^ nemot, 
par nepamatotu atzīstams arī Tiesu palatas noradījums, ka 
Latvijas banka kreditora tiesības ir ieguvusi tikai vel 1934. g. 
25. janvārī (t. i., kad taisīts spriedums uz minētā vekseļa), 
bet kreditori uz konkursu bijuši aicināti jau 1932. g. 14. juh-
jā, jo runā esošais vekselis ir izdots jau 1932. g. 11. janvan, 
kāpēc to arī no šī brīža varēja pieteikt konkursā. Tiesu pa-
latas viedokli neattaisno arī vinas atsaukšanās uz to, ka de-
bitors esot atbildīgs katra kreditora priekšā un Latvijas ban-
kas nepiedallšanās konkursā tomēr neatņemot tai tiesības 
aicināt debitoru uz tiesas sēdi līdzekļu uzrādīšanai viņas pra-
sības apmierināšanai, kuru neesot prekludējis kreditoru uzai-
cinājums konkursā. Tas viss ir pareizi, jo konkurss vēi neiz-
beidz parādnieka atbildību iepretim kreditoriem par saviem 
parādiem ar mantu, ko tas ieguvis pēc konkursa slegšanas 
(CPL V piel. 102. un 103. p.), kāpēc kreditoriem, neatkarīgi 
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iebildumus, pat tad, ja tiesa konstatē, ka ar to Iietas iz-
tiesāšana ievērojami nesarežģījas un neaizkavejas. 

341. CL 1908. p. — prasība par robežu pārbaudīšanu jāatšķir 
no posesora un vindikacijas prasībām uz robežu zemes 
gabalu; pirmās prasības priekšnoteikums ir neskaidra 
robeža, vindikacijas prasībā, turpretim, atbildētājs no-
teikti zināmo robežu ir pārbīdījis, okupējot prasītaja 
zemes gabalu; ēkas fasade ielas pusē katrfi ziņā noteic 
skaidru robežu, kādēļ par tādu robežu nevar celt robežu 
pārbaudīšanas prasību. 

345. 1864. g. CL 3213. p. — šajā pantā paredzētās dilatoris-
kās ierunas mērķis ir panākt nevis prasības atraidīšanu, 
bet gan tikai tās realizēšanas atlikšanu, kamēr prasītājs 
neizpilda savu pienākumu pēc līguma. 

348. Vidz. zemn. lik. 1000. p. — pēc šā panta izpratnes vīrie-
šu kārtas mantiniekiem ir priekšroka pret sieviešu 
kārtas mantiniekiem saņemt zemi dabā pat tad, ja ze-
mes platība atļautu sadalīšanu vairākās saimniecībās. 

353. 1) CL 89. p. — ja prasītājs konkretā lietā balstās uz sa-
vām tiesībām uz laulāto mantas kopībā ietilpstošam 
mantām, kas iegūtas pirms CL spēkā stāšanās, CL 
89. p. konkretā lietā vispār nav piemērojams, jo viņam 
nav atpakalejoša spēka; 

2) 1864. g. CL 126. p. — pēc šā panta izpratnes laulātam 
nav tiesības uz otra laulātā atsevišķo mantu, kas lau-
lāto mantas kopībā nekad nebija ietilpusi. 

355. CPL 261. p. — ja šajā pantā arī nav tieši minētas sū-
dzības par blakus sūdzību nepieņemšanu, tad tomēr arī 
miertiesneša lēmums par blakus sūdzības nepienemšanu, 
piemērojoties CPL 261. p., principā pārsūdzams taisni 
ar blakus sūdzību. 
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Lik. par telpu īri 1. p. „b" pk. — jautājums par to, vai 
klinikai ir slimnīcas raksturs un vai to var uzskatīt par 
lik. 1. p. „b" pk. paredzēto slimnīcu, izšķirams atkarībā 
no tā, vai šai iestādei prasības celšanas brīdī ir biju-
šas visas Ārstniec. lik. 108. p. paredzētās pazīmes, kas 
raksturo „slimnīcas" jēdzienu. 

CPL 1341. p. — šā panta trešās daļas noteikums attie-
cas arī uz adjudikacijas lēmumiem. 

Instrukcija pils. bārintiesām 26. p. (V. V. 36/66) — šis 
pants runā par g a 1 ī g o lēmumu pārsūdzības kārtī-
bas pasludināšanu; tiesu iestāžu princips, ka rīkojumi 
par procesa papīru atstāšanu bez virziena vispār nav 
pārsūdzami ar blakus sūdzību, attiecināms arī uz bā-
rintiesas līdzīgiem rlkojumiem. 

Tirdzniecības tiesības — obligacija ir rektapapīrs, kurš 
leģitimē turētāju nevien kā tiesīgu personu, bet arī kā 
personu, kura var realizēt tiesību tā, kā šī tiesība ir 
apliecināta pašā papīrā; tādēļ apgāzt prezumpciju, ka 
pēc obligacijas ir aizdots aizdevums, ir obligacijas turē-
tāja pretinieka pienākums. 

1864. g. CL 1012., 1013. p. — šajos pantos paredzētās 
tiesības nav skāris 1916. g. 10. jūlija likums; atceļot ti-
kai muižnieku muižu s e v i š ķ ā s zemju tiesības, kas 
ierobežoja katram zemes īpašniekam piederošās v i s -
p a r ē j ā s tiesības, 1916. g. likums šās v i s p ā r ē j ā s 
tiesības, to starpā arī zvejas tiesības, ir atstājis spēkā. 

Rīk. par zīmognodevu 21., 22. p. — par sabiedrības da-
lības kapitala sumu nav uzskatāms katra biedra kapitala 
konts, kā tāds, kurš ir atkarīgs no sabiedrības peļņas 
un zaudējumiem, un kufa rezultats ir variabls cipars. 

1) Lik. par akciju un paju s-bām 129. p. — akcionari, 
kas nav balsojuši pret gada pārskata pieņemšanu un 
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kuri saskaņā ar 87. p. 2. pk. nav pieprasījuši savas bal-
sošanas atzīmēšanu protokolā, nevar sūdzēties par 
129. p. pārkāpumu, kaut arī viņi bija pieprasījuši gada 
pārskata apspriešanas atlikšanu; 

2) CPL 680. p. — konstatējot, ka akcionars nav izpil-
dījis Lik. par akc. un paju s-bām 87. p. 2. pk. prasījumu 
un ka tādēļ vinam nav tiesības prasīt akcionaru pilnas 
sapulces atcelšanu, tiesai bija jāatraida akcionara pra-
sība pēc būtības, nevis jāatstāj bez caurlūkošanas. 

414. CPL. 135. p. — saskanā ar šā panta izpratni jaunā re-
dakcijā smaguma centrs liecību novērtējumā vairs ne-
balstās uz tiesas iekšējās pārliecības, bet tiesas slēdzie-
nam liecību novērtējumā jāizriet no konstatētiein lietas 
apstākļiem. 

416. Rīk. par zīmogn. 64. p. — tas vien, ka notars uz akta 
apliecinājis tikai parakstus, vēl nedod pamatu slēdzie-
nam, ka uz aktu attiecināms 75. p. un nevis 64. p., 
kurš pielaiž apmaksu ar zīmogmarkām bez sumas ap-
robežošanas. 

417. Dzelzceļu not. Nr. 321 par zemes iznomāšanu (V. V. 
27/264) 4. un 5. p. — no dzelzceļa ieskata atkarājas pra-
sīt no atbildētāja pienākošos atlīdzību tiesas ceļā vai 
arī realizēt to ārpus tiesas tieši no rokas ķīlas, pārdodot 
to atklātā izsolē. 

422. Lik. par laulību 41. p. piezīme (Lkr. 21/39) — šaja pie-
zīmē ir runa par laulībām, kas šķirtas ar lielinieku 
iestāžu s p ē k ā gājušiem spriedumiem, jo tikai tāds 
spriedums galīgi šķir laulību; ar lielinieku okupacijas 
varas izbeigšanos vēl nepabeigtās lietas nebija pārsū-
dzamas ārpus Latvijas robežām esošai lielinieku kasa-
cijas instancei. 
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5. 1864. g. CL 2627. p. — paliekot pēc mantojuma devēja 
nāves dzīvot mantojumā ietilpstošās mājās kopīgā saim-
niecībā un neatstājot tās vai neizteicot atteikšanos no 
mantojuma 2631. p. paredzētā termiņā, mantinieki ir pie-
ņēmuši mantojumu. 

6. Rīk. par zīmogn. 13. p. 4. pk. — pēc šā panta apmaksā-
jami ar zīmognodevu nomaksas pirkuma līgumi pec CL 
2070. p., kuros lietošanas atlīdzība gan paredzēta, bet 
šās atlīdzības pienākuma vērtība nav aprēkināta no-
teiktas sumas apmērā. 

7. CL 1357. p. — ja ķīlas ņēmējs ir saņēmis pavēsti par 
piedziņu uz ķīlas varbūtējo pārpalikumu (CL 1329. p.), 
tad viņš, neraugoties uz CL 1350. p. noteikumu, nevar 
ķīlu atdot parādniekam, pēc ķīlu tiesības izbeigšanās. 

9. Lik. par auton. valsts uznēm. (Lkr. 35/192) — likums 
principā neprasa, lai autonomi uzņēmumi savus līgu-
mus slēgtu tikai rakstiskā formā. 

[5. CPL 1477. p. — par spēkā stājušos spriedumu nevar 
izlīgt; vienošanās, ar kuru prasītājs atsakās no sprie-
dumā piespriestā pret citu kādu izpildījumu no atbilde-
tāja puses, apspriežama ne pēc izlīguma, bet pēc atce-
lēja līguma principiem no vienas puses un pēc jaunas 
saistības noteikumiem no otras puses (sal. Cvingmaņa, 
V, 803). 

17. CPL 1579. p. — apsardzības lietā par mutiska pēdējās 
gribas akta apstiprināšanu tiesa nevar apstiprināt pē-
dējās gribas aktu uz liecību pamata, kas dotas kādā cita, 
strīdus lietā. 

167.lappuse no 356 



— 168 

CiviJHkums. 

154. 

1) Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja domām, tiesa 
savus slēdzienus nav dibinājusi uz varbūtībām, bet uz lieci-
nieku apliecinātiem apstākļiem, kuri tiesai deva pamatu se-
cināt par partu miesīgiem sakaricm. Liecinieku liecību tica-
mība kasacijas sūdzībā netiek apšaubīta, bet aizrādījums uz 
to, ka liecības devuši prasītājas tuvinieki, nav ievērojams, jo 
likums pielaiž arī tuvinieku nopratināšanu. Ja arī sūdzētāja 
norādītā Senata CKD spriedumā 34/63 ir aizrādīts, ka kopā 
palikšana pa nakti vēl neprezumē bez īpašu apstākļu nodibi-
nāšanas, ka starp partiem būtu notikuši miesīgi sakari, tad to-
mēr, izejot no Augustes R. liecības satura, tiesa varēja aborta 
priekšlikumu un solījumu preeēt uzskatīt par netiešu atzīša-
nos miesīgos sakaros. Šādā gadījumā tiesa nedibinās uz var-
būtībām, bet uz konkretiem faktiem, kuru nozīmes apsvērums 
pieder tiesai, kas lietu izspriež pēc būtības. 

(1940. g. 22. febr. spr. Nr. 175 Rupucis pr. 1. pr. Zorgeni'iciju.) 

2) Apgabaltiesa atzinusi ar liecinieku liecībām par pierā-
dītu, ka bērna ieņemšanas laikā prasītājai ar atbildētāju bijuši 
miesīgi sakari, pie kam atbildētājs ari atzinies par vainīgu 
prasītājas grūtniecībā, kādēļ nākusi pie slēdziena, ka atbildē-
tājs ir prasītājas 1932. g. 14. jūlijā dzimušā ārlaulības bērna 
tēvs'. Ciktāl atbildētājs apstrīd minētā slēdziena pareizību, 
norādot, ka no apgabaltiesas konstatētiem apstākļiem nevar 
nākt pie šāda slēdziena, vina kasacijas sūdzība nepelna ievē-
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rību, nerunājot nemaz par to, ka miesīgus sakarus var pierā-
dīt ne tikai ar šādu sakaru aculieciniekiem, bet pietiek, ja 
tiesa nodibina tādus apstākļus, kas norāda, ka miesīgie sa-
kari tiešām bijuši (sal. Sen. CKD spr. 34/36 u. c). 

(1940. g. 25. febr. spr. Nr. 219 Ručs pr. 1. pr. Znutenu.) 

307. 

Galvas pilsētas Rīgas bārintiesa aiz vinas 1939. gada 17. 
augusta lēmumā paskaidrotiem iemesliem uz CL 307. panta 
ii daļas pamata atzinusi par taisnīgu atlīdzināt aizgādni ar 
vienreizēju atlīdzību Ls 850,— apmērā. Apgabaltiesa apstipri-
nājusi bāriņtiesas lēinuinu un atstājusi bez ievērības, starp citu, 
arī Marijas Ē. sūdzību par šo lēmumu, atzīstot bārintiesas ap-
svērumus jautājumā par vinas noteiktās atiīdzības taisnīgumu 
par pareiziem. Marijas E. kasacijas sūdzība nepelna ievērību. 
Pretēji vinas apgalvojumam šajā sūdzībā, apgabaltiesa nekādas 
nepareizības CL 307. panta iztulkošanā nav pielaidusi. CL 
307. panta otrā daļa piešķīrusi bāriņtiesai tiesības, raugoties 
pēc lietas apstākliem, noteikt aizgādnim ikgadējās atlīdzības 
vietā vienreizēju atlīdzību, kas nevar pārsniegt Ls 5000.—. 
Apgabaltiesa šīs sumas robežās arī noteikusi aizgādnim vien-
reizēju atlīdzību, bet viņas siedziens jautājumā par šīs atlī-
dzības lielumu CL 307. p. paredzvētās robežās, kā arī viņas 
slēdziens jautājumā par to, vai lietā konstatējami apstākļi, 
kuru dēļ aizgādnim būtu nosakāma vienreizēja atlīdzība ik-
gadējas atlīdzības vietā — nav pārbaudāmi kasacijas kārtībā. 
Tādēļ nav pārbaudāms kasacijas kārtībā apgabaltiesas slē-
dziens, ka aizgādnim šajā gadījumā bija nosakāma vienrei-
zēja atlīdzība Ls 850,— apmērā. Pretēji Marijas E. apgalvo-
jumam kasacijas sūdzībā, viņa savā apgabaltiesai iesniegtā 
blakus sūdzībā nebija atsaukusies uz to, ka atlīdzības no-
teikšana aizgādnim pēc CL 307. panta otrās da[as bijusi 
priekšlaicīga. Viņas aizrādījums blakus sūdzībā uz to, ka 
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īres parādus aizgādnis nebija piedzinis un ka šie parādi pa-
likuši nenokārtoti, nesatur aizrādījumu uz to, ka nebūtu no-
tikusi galīga norēķināšanās ar aizgādni un ka aizgādnība ne-
būtu izbeigusies. Taisni otrādi, ja aizgādnis nebija piedzinis 
īres parādus un tie bija palikuši nenokārtoti, tad īres nauda, 
kas vēl nebija piedzīta, taču neatradās aizgādna rokās un 
viņš par to nevarēja norēķināties. Ires parādus varēs piedzīt 
paši mantinieki. 

(1940. g. 23. febr. spried. Nr. 207 Āboltu mant. aizgādn. lietā.) 

731. 

Kasacijas sūdzības iesniedzējs Ansis B. lūdzis Saldus pil-
sētas bāriņtiesu apstiprināt viņa mir. tēva Jāna B. manto-
juma sadales līgumu, kas noslēgts starp vinu, mir. līdzman-
tinieces Lizetes K. mantojuma masas aizgādni un pārējiem 
līdzmantiniekiem. Atrodot, ka ar šādu lūgumu pie bārin-
tiesas bija jāgriežas minētai mantojuma masas aizgādnei, kas 
to šinī gadījumā nav darījusi, bet gan cēlusi pret sadales aktu, 
resp. tā apstiprināšanu, iebildumu, bāriņtiesa minēto Anša B. 
lūgumu atstājusi bez ievērības. Par bāriņtiesas lēmumu ie-
sniegto blakus sūdzību apgabaltiesa atstājusi bez ievērības, 
atrodot, starp citu, 1) ka saskaņā ar CL 731. p. konkretā ga-
dījumā dalīšanas akts būtu atzīstams par galīgi noslēgtu un 
spēkā esošu tikai ar bārintiesas apstiprinājumu, 2) ka līdz 
tam šis akts nebija uzskatāms par negrozāmi saistošu akta 
slēdzējai — mantojuma masas aizgādnei, kas līdz akta ap-
stiprināšanai varēja celt pret to iebildumus, ko viņa arī darī-
jusi, ceļot iebildumu par zaudējumiem vairāk kā par pusi 
(CL 755. p.) un, 3) ka, ievērojot sacīto, mantojuma dalīšana 
mājas kārtībā, labprātīgi par to vienojoties, konkretā gadī-
jumā nav uzskatāma par notikušu aizgādnes celtā iebilduma 
dēļ. Par šo apgabaltiesas lēmumu iesniegtā Anša B. kasaci-
jas sūdzība nepelna ievērību. Mirušā mantojuma masu, kā 
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juridisku personu (CL 383. p.) reprezentē tās aizgādnis, kas 
rīkojas pēc tiem pašiern noteikumiem, kuri paredzēti pilnga-
dīgo aizgādņiem (CL 662. p.), bet, savukārt, aizgādņi par 
pilngadīgiem ir pakļauti noteikumiem par nepilngadīgo aiz-
bildnību, ciktāl šie pēdējie nerunā pretim CL 357.—381. p. (CL 
356. p.). Savukārt, PTL 83.-84. p. un Instrukcijas pilsētu 
bāriņtiesām 103. p. paredz aizbildņu, resp. aizgādņu sazinā-
šanos ar bāriņtiesu aizbilstamiem, resp. aizgādnībā esošām 
personām piederošās mantas sadales gadījumos, un proti, 
pēdējo lūgumu atļaut sadali. No otras puses, pēc CL 731. p. 
1. teikuma mantojuma sadale var notikt vai nu tiesas celā, 
kad līdzmantinieki n e v a r labprātīgi vienoties, vai arī 
mājas kārtībā, kad līdzmantinieki l a b p r ā t ī g i v i e n o -
jas par sadali. Pēdējā gadījumā dalīšanas akts apstipri-
nāms bāriņtiesā, ja starp līdzmantiniekiem ir aizbildnībā vai 
aizgādnībā esošās personas. Tādā kārtā šis pants prasa da-
līšanas akta apstiprināšanu un līdz ar to šim nolūkam viņa 
apspriešanu, ja ir labprātīga līdzmantinieku v i e n o š a n ā s 
par s a d a l i . Bet konkretā gadījumā, ņemot vērā aizgād-

'nes celto protestu, šāda labprātīga līdzmantinieku vienošanās 
par sadali, pateicoties kurai bāriņtiesai atliktu tik apspriest 
sadales derīgumu, nav vairs eksistējusi. Tāpēc apgabaltiesa 
pareizi atzinusi, ka konkretā gadījumā mantojuma dalīšana 
mājas kārtībā, labprātīgi par to vienojoties. nav uzskatāma 
par notikušu. Tāpēc jau vien bāriņtiesa varēja atstāt bez 
ievērības Anša B. lūgumu par 1938. g. 29. jūlija līguma ap-
stiprināšānu. Bet konkretā gadījumā ir arī pareizs apgabal-
tiesas viedoklis, ka aizgādnei vispār nebija saistošs minētais 
no viņas parakstītais līgums. Proti, šī līguma 3. § paredz, 
ka mir. Lizete K. ir jau 1922. g. 18. decembrī sanēmusi naudu 
par viņai piederošo idealo daju tagad sadalāinās mājās, sa-
skaņā ar viņas apliecināto parakstu. Ar šo parakstu Lizete 
K. apliecinājusi, ka saņēmusi no Friča B. Ls 3000,— kā man-
tojumu no Jāņa B. atstātā mantojuma un ka tai no šī man-
tojuma nekas („nekāds mantojums") vairs nepienākas. Tādā 
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kārtā pēc šī paraksta ir notikusi Lizetes K. piekrītošās man-
tojuma daļas Jāņa B. atstātā mantojumā neformala atsavinā-
šana (Sen. CKD spr. 39'1S9), ko tagad līgumslēdzēji gribē-
juši formali nokārtot ar mantojuma sadales līgumu. Totnēr, 
tā kā pati Lizete K. ir mirusi un viņas mantojuma masas 
vārdā rīkojas aizgādne, tad pēdējā varēja šo atsavināšanu 
akceptēt tikai ar bāriņtiesas piekrišanu (CL 280. un 284. .p.), 
bet iekams šāda piekrišana nebija dota, minētai aizgādnei 
parakstītais no viņas sadales līgums, kas paredz aprādīto 
atsavināšanu uz CL 285, p. pamata, nebija saistošs. Tāpēc 
atzīstams arī par pareizu konkretā gadījumā apgabaltiesas 
viedoklis, ka parakstītais no aizgādnes sadalcs līgums tai 
vispār nebija saistošs 1111 vina varēja eelt prct tā apstiprinā-
šanu iebildumus. Uz šāda viedokla nostājies Senats jau savā 
CKD spr. 27/16, izejot 110 augstāk norādītiem CL pantiem 
atbilstošiem 1864. g. CL noteikumiem. Šajā spriedumā Se-
nats paskaidrojis, ka darījums, kas paredz aizgādājamās per-
s'onas mantas atsavināšanu, kļūst saistošs tikai ar bāriņtiesas 
piekrišanu, un aizgādnis, kas atteicas 110 šāda darījuma pirms 
bāriņtiesas lēmuma taisīšanas, resp. piekrišanas došanas, ne-
maz neatkāpjas no kāda darījuma, bet vienkārši neizved to 
līdz likumā paredzētam galam, kāpčc šādiem aizgādņa no-
slēgtiem, pirms bāriņtiesas piekrišanas saņemšanas, darīju-
miem, nav arī piemērojami noteikumi par suspensiviem darī-
jumiem. levērojot sacīto, par nepamatotu atzīstami kasacijas 
sūdzības icsniedzēja apcerējumi kasacijas sūdzības 2. punktā, 
kuros tas atrod, 1) ka konkretā gadījumā līdzmantinicku no-
slēgtais līgums ir atzīstams par CL 1558. p. paredzctu ga-
līgu līgumu ar atliekošu nosacījumu, no kura pēc tā noslēg-
šanas aizgādne nevarEja vienpusēji atkāpties, vai darīt kaut 
ko tādu, kas atturētu bāriņtiesas piekrišanas došanu, kā no-
sacījumu icstāšanos (CL 1558. un 1559. p.), un 2) ka pat at-
zīstot aizgādnes tiesības celt iebildumus prct min. līguma ap-
stiprināšanu, bāriņtiesai bija tomēr pienākums apspriest ccl-
tās ierunas pēc būtības un izšķirt, cik tās dibinātas, un 3) ka 
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apgabaltiesas viedoklis runa pretim CL 1533., 1558. un 1587. 
p. noteikumiem. 

(1939. g. 16. dcc. spried. Nr. 1161 mir. Bērziņa mant. dal. lietā.) 

741. 

Vienīgais Senatā šinī lietā izlemjamais jautājums ir, vai 
atraitne atzīstama par sava nelaiķa vīra mantinieci un viņai 

'tāpēc, kā vecākai gados mantiniecei, uz agr. LCL 1324. p. 3. 
pk. pamata, ievērojot Pārejas laika not. 30. p. Ii d., ir priekš-
rocības tiesības uz realās daļās nedalāmā mantojuma saņem-
šanu dabā. Šādu jautājumu gluži analogā lietā Senats jau 
izšķīris pozitivi (Sen. CKD spr. 39/1224). Minētā lietā Senats 
norādījis, ka jau bij. Krievijas Senats savos jaunākos spriedu-
mos izšķīris apstiprinoši jautājumu par to, ka atraitne atzīs-

' tama par sava nelaiķa vīra mantinieci (CKD spr. 13,92, 14/21, 
14/30) un šcādu viedokli ieņēmusi arī tiesību teorija (Isačenko 
„Russkoje graždansķoje sudoproizvodstvo", 1910. g. izd., II d., 
lp. 350; Sinaiska „Russkoje graždanskoje pravo", 1917./18. g. 
izd., II d., lp. 264 u. c), kā arī netieši atzinis par pareizu Lat-
vijas Senats (Sen. CKD spr. 38/1244). Tā pareizību Senats 
saskata arī tanī apstāklī, ka agr. LCL 1148. un t. p., kas pa-
redz, kāda dala no -atstātā mantojuma pienākas atraitnei, ir 
ievietoti nodaļā „par mantošanu pēc likuina" un sastāda 
apakšnodaļu „par laulāto draugu mantošanas kārtību". Savu-
kārt, saskaņā ar agr. LCL 699. p., tiesības uz atticcīgu mantu 
iegūstamas vienīgi likumā paredzētos veidos, bet attiecībā uz 
atraitnei piekrītošās dalas mantojumā iegūšanu minētais li-
kums paredz tomēr tikai mantošanas ceļu. Tādā kārtā at-
raitne no agr. LCL viedokļa, pretēji kasacijas sūdzībā izteik-
tiem apsvērumiem, atzīstama par sava nelaiķa vīra manti-
nieci, kādu savu viedokli Senats uztur spēkā. Līdz ar to nav 
nekāda pamata vh;iu nepieskaitīt agr. LCL 1324. p. paredzē-
tiem sadalē dalību ņemošiem mantiniekiem. Tāpēc Tiesu pa-
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lata pareizi attiecinājusi uz Mariju T., kā vecāko gados 
mantinieci, agr. LCL 1324. p. 3. pk. paredzētās priekšrocības 
tiesības, sanemt dabā nedalāmo realās dalās mantojumu un 
piešķīrusi to vinai (sk. Isačenko apr. cit, ib. un Vormsa red. 
„Zakoni graždanskije", 1914. g. izd., lp. 342). Tādos ap-
stakļos CL 741. p. noteikumi šinī lietā nernaz nebija pie-
mērojami. 

(1940. g. 28. febr. spried. Nr. 238 Tukanu mant. dal. lictā.) 

742. 

Saskanā ar Sen. CKD spr. 39/899, agr. LCL 555. p. ne-
runā ne par līdzmantinieku, nedz arī par kopīpašnieku priekš-
rocībām pie kopīpašuma sadalīšanas starp tiem, un tādā kārtā 
nav pieskaitāms pie tiem līdzšinējā likuma notcikurniem, kuri 
piešķir attiecīgam sadales dalībniekam priekšroku uz sada-
lāmā imobiļa saņemšanu dabā un kuri saskanā ar Lik. par 
Civillikuma spēkā stāšanos un pārejas laika not; (Lkr. 37/163) 
30. p. I daļu piemērojami, sadalot mantojumu, kas atklājies 
pirms CL spēkā stāšanās. No otras puses, kasacijas sūdzības 
iesniedzējas nav apstrīdējušas Tiesu palatas konstatējumu, ka 
konkretā gadījumā sadalāms kopīpašums, nevis kopmanto-
jums. Tāpēc, saskanā ar min. pārejas Iaika noteikumu 35. p. 
un CL 1075. p. piezīmi, šajā lietā nebija arī piemērojarna šo 
noteikumu 30. p. ī daļa. levērojot sacīto, jau vicn nepelna 
ievērību^ kasacijas sūdzības otrais punkts, kurā šīs sūdzības 
iesniedzejas atrod, ka viņām bijusi priekšroka paturēt sada-
lāmo imobili dabā, pamatojoties uz agr. LCL 555. p., kas it kā 
bijis konkretā gadījumā piemērojams uz min. pārejas laika 
not. 30. p. pamata. Tāpat nepelna ievērību kasacijas sūdzības 
pirmais punkts. Konstatējot, ka visas kopīpašnieces nodarbo-
jas ar lauksaimniecību un no tām Marijai S. vienai pašai 
pieder puse no dalāmā imphiļa, kamēr pārējām kopīpašniecēm 
— kasacijas sūdzības iesniedzējām — katrai tikai V» dala no 
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tā, Tiesu palatā nākusi pie slēdziena, ka min. S. atzīstama 
par turlgāko kopīpašnieci un tai būs viegiāk par pārējām kop-
īpašniecēm izmaksāt pienākošos tām atlīdzību (CL 742. p.). 
Apstrīdot šī slēdziena pareizību, kasacijas sūdzības iesniedzē-
jas atsaukušās uz to, ka viņām, kas lūgušas piešķlrt sadalāmo 
imobili dabā viņu kopīpašumā, tāpat piederot kopīgi puse no 
visa šī imobila. Šis norādījums pats par sevi ir gan pareizs, 
tomēr tas neapgāž Tiesu palatas slēdziena pareizību, ka kop-
īpašniecei S. būs vieglāk izdarīt izmaksas, jo šim imo-
bilim, nonākot pārējo 5 kopīpašnieku rokās, būtu jāuztur 5 
reizes lielāks īpašnieku skaits nekā tagad, kur tas atstāts vie-
nas pašas S. īpašumā. Nākot pie augšminētā slēdzie-
na, Tiesu palata varēja uz CL 742. p. piešķirt sadalāmo imo-
bili kopīpašniecei S., neatkarīgi no sava atzinuma par 
to, vai kasacijas sūdzības iesniedzējas resp. to ģimenes va-
rētu no šī imobiļa eksistēt. Tāpēc vispār nav izšķirošas no-
zīmes kasacijas sūdzības iesniedzēju norādītam apstāklim, ka 
tikai divas no viņām pašreiz ir precētas resp. nodibinājušas 
atsevišķas ģimenes, kāpēc nevarot runāt kopīpašuma piešķir-
šanas gadījumā viņām par 5 no min. imobiļa uzturamām ģi-
menēm, kā to darījusi Tiesu palata. 

(1940. g. 22. febr. spried. Nr. 214 Strods un c. viensētas dal. lietā.) 

747. 

Ticsu palata ir konstatējusi dalāmās inantas vērtību, at-
velkot uz šīs mantas gulošos parādus, — Ls 4288,34, bet ap-
rēķinājusi proporcionalo zīmognodevu no Ls 2858,88. Finansu 
ministrijas Nodokļu departamenta kasacijas sūdzība pelna ie-
vērību. Saskaņā ar Rīk. par zīmognodevu 19. p. un 20. p. 
2. pk., proporcionalo zīmognodevu aprēkina pēc aktos par 
mantas dalīšanu norādītās mantas vērtības — atvelkot visus 
uz šīs mantas gLilošos parādus. Ja nu Tiesu palata konkretā 
gadījumā dalāmās mantas vērtību (atvelkot parādus) ir kon-
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statējusi Ls 4288,34, tad arī no šīs sumas bija jāaprēķina pro-
porcionalā zīmognodeva, bet nevis no minētās sumas divām 
trešdaļām. CL 747. p. gan nosaka, ka norēķini ar līdzman-
tiniekiem izdarāmi no noteiktās vērtības divārn trešdaļām, 
bet šis noteikums attiecas tikai uz lī d z m a n t i n i e k u 
n o r ē ķ i n i e m un nevis uz zīmognodevas aprēķinu. Pēdē-
jais izdarāms pēc Rīk. par zīmognodevu paredzētiem notei-
kumiem. Nākot pie pretējā slēdziena, Tiesu palata ir nepa-
reizi iztulkojusi likumu un pārkāpusi CL 747. p. un Rīk. par 
zīmogn. 20. p. 2. pk. 

(1940. g. 23 febr. spr. Nr. 202 Azača mant. dal. lietā.) 

1772. 

Prasības lugumā prasītājas paskaidro, ka atbildētāji esot 
nocirtuši priekšlaicīgi prasītājām piederošus kokus, nodarot 
ar to vinām zaudējumus Ls 320,— apmērā. Apgabaltiesa, ap-
stiprinot miertiesneša spriedumu, apmierinājusi prasību 
Ls 186,11 apmērā uz CL 1772., 1779. pantu pamata. Atbildē-
tāji savā kasacijas sūdzībā paskaidro, ka apgabaltiesa esot 
ncpareizi piemērojusi CL 1772. p., jo šajā likuma pantā esot 
runa par peļņu, bet ne par vērtības pieaugumu. Atbildētāju 
kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Pēc CL 1.772. p. jau cēlies 
zaudējums var būt vai nu cietušā tagadējās mantas samazinā-
jums (damnum emergens)i vai arī viņa sagaidāmās peļņas at-
rāvums (lucrum cessans). Šis likuma pants pēc savas būtī-
bas neatšķiras no 1864. g. CL 3437. p., kas sevī satur arī peļ-
nas atrāvuma (pazaudējuma) jēdziena definējumu, un proti, 
„kad viiļš kavējis noteikti sagaidāmu mantas pieaugumu". Tā 
tad, konstatējot, ka ar atbildētāju rīcību prasītājām nemta 
iespēja iegūt sagaidāmu mantas vērtības pieaugumu, apgabal-
tiesa pareizi piemērojusi CL 1772., 1779. p. 

(1940. g. 22. febr. spr. Nr. 156 Talauovs un c, pr. 1. pr. Sprukstiem.} 
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1776. 

Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja norādījumam, apga-
baltiesa ir apsvērusi viņa iebildumus par to, ka vinarh lietā, 
ko ierosinājis Š. pret tagadējo prasītāju V., nav bijusi prasī-
tāja pilnvara pārsūdzības iesniegšanai un ka prasītājs par 
šāda pilnvarojuma trūkumu zinājis, kāpēc tas pats vainojams 
CL 1776. p. paredzētā neuzmanībā, 'kuru neievērojot nav tie-
sīgs prasīt zaudējumu atlīdzību. Apgabaltiesa šos viņa iebil-
dumus atstājusi bez ievērības, 1) konstatcjot, ka atbiidētājs, 
kas bijis pirmā instancē prasītāja pilnvarnieks, nav informējis 
pēdējo par pilnvarojuma trūkumu iesniegt apelaciju, be.t gan 
iesniedzis tādu savā (resp. kā pilnvarnieks) vārdā, pieprasot 
no prasītāja attiecīgu tiesas nodevu pārsūdzībai, un 2) atro-
dot šajā sakarībā, ka konstatētos apstākļos prasītājs varēja 
arī nezināt par pilnvarojuma trūkumu atbildētājam iesniegt 
apelaciju, kāpēc tas atbildētāja norādītā neuzmanībā nav vai-
nojams. Bet atrodot par nepamatotu atbildētāja iebildumu 
par prasītāja pielaisto neuzmanību, apgabaltiesa līdz ar to jau 
arī atzinusi par ievērību nepelnošu yiņa apgalvojumu par*pra-
sītāja ļaunprātību. Tiesa nav spiesta apsvērt un iztirzāt kuru 
katru partu paskaidrojumu (Sen. CKD spr. 37/1287 u. cit.), kā-
pēc nepamatots ir arī kasacijas sūdzības iesniedzēja iebil-
dums, ka tiesa nav īpaši apsvērusi vina norādījumu, ka pra-
sītāja rīkojumu iesniegt apclaciju viņš saņēmis no prasītāja 
pēdējā termiņa dienā, nerunājot nemaz par to, ka, atkrītot 
atbildētāja iebildurnam jautājumā par attiecīga pilnvarojuma 
trūkuma zināšanu, augstak norādītais apstāklis pats par sevi 
vien prasītāja ļaunprātību nepierāda. Izejot no augstāk ap-
rādītiem lietas faktisko apstākļu apsvērumiem un konstatējot, 
ka, sakarā ar runā esošo atbildētāja rīcību, zvērinātu advo-
katu pad.ome izteikusi atbildētājam brīdinājumu, apgabaltiesa, 
savukārt, nākusi pie slēdziena, ka atbildētājs ir vainojams 
pārsūdzības iesniegšanas nokavējumā Š. lie'tā ar prasītāju. 
Sakarā ar jautiījnmu par prasības apmēru, apgabaltiesa 
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konstatējusi: .1) ka lietā starp tagadējo prasītāju un Š. pra-
sītāja saņemtie no pēdējā Ls 75— atzīti pēc miertiesneša 
sprieduma par rokas naudu un tadēļ piespriesti V. par labu 
dubultā apmērā, 2) ka, ievērojot konstatēto minētā lietā lī-
guma nepildīšanu no tagadējā prasītāja puses, šie Ls 75 — 
prasītājam būtu bijuši jāatmaksā neatkarīgi no viņu kvalifi-
kacijas par rokas naudu, 3) ka, zīmējoties uz atlikušiem 
Ls 75,—, lietas apstākļi otrā instancē varējuši grozīties pra-
sītājam par labu, jo tā ar liecinieka liecību apliecināta ap-
stākļa atspēkošanai, ka minētie Ls 75— doti kā rokas nauda, 
tagadējais atbildētājs ir lūdzis savā apelacijas sūdzībā uzlikt 
Izraelim Š. pienākumu iesnicgt viņam par Ls 75,— sanem-
šanu izdoto kvīti (kurā šie Ls 75,—, kā tas norādīts min. 
apelacijā, bijuši apzīmēti par iemaksu uz pirkuma rēķina). 
Nav pamata saskatīt kādas nepareizības apgabaltiesas ap-
cerējumos, kuros tā nākusi pie slēdziena, ka lietas (starp V. 
un Š.) apstākļi otrā instancē, zīmējoties uz runā esošiem 
Ls 75—, varēja grozīties. Tādēl arī apgabaltiesa varēja pra-
sībif dalā apmierināt. Kas attiecas uz apgabaltiesas apsvēru-
miem par to, kādi bijuši pašam atbildētājam ieskati, iesniedzot 
augstāk norādīto apelacijas sūdzību, tad tiem piešķirama blā-
kus motivu nozīme, kuru pareizība vai nepareizība pati par 
sevi nevar novest pie apgabaltiesas sprieduma atcelšanas 
(Sen. CKD spr. 38/1032 u. c). 

(1940. g. 26. janv. spr. Nr. 108 Veides pr. t pr. Kaijgaru.) 

2212. 

Miertiesncsiiu iesniegtā prasības lūgumā prasītāja piln-
varnieks lūdzis piespriest no atbildētāja par akorda darbiem 
virsstundu atlīdzību Ls 790,24 par nostrādātām laikā no 1937. 
g. 1. aprīļa līdz 1938. g. 4. novembrim virsstundam un 
Ls 191,01,' kas sastādot atbildētāja nelikiimīgi ieturētos no 
prasītāja algas 7% maksājumiem apdrošināšanai pret nelaimes 
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gadījumiem. Miertiesnesis un apgabaltiesa atraidījuši pra-
sību. Prasītāja pilnvarnieka kasacijas sūdzība nepelna ievē-
rību. Apgabaltiesa, pamatojoties uz nopratināto liecinieku lie-
cībām, atradusi par pierādītu, ka akorda darbus, par kuriem 
bijusi nolīgta īpaša atlīdzība, prasītājs izpildījis, strādādams 
grupā 'ar citiem strādniekiem un ka šai grupai bijusi tiesība 
izpildīt darbu arī ar viņas pieņemtiem strādniekiem, kuriem 
alga maksāta par stundām no grupai pienākošās atlīdzības 
un pašas grupas nolīgtā apmērā, pie kam grupa pati varējusi 
iedalīt darbu un darba laiku. Konstatējot tādā kārtā, ka pra-
sītājs saņēmis atlīdzību par zināmu darbu, darba rczultatu, 
apgabaltiesa jau pietiekoši bija nodibinājusi savam tālākam 
slēdzienam nepieciešamo priekšnoteikumu, ka partu attiecības 
apspriežamas pēc uznēmuma līguma iiormām (CL 2212. p.; 
Sen. CKD kops. spr. 38/48) un šī iemesla dēļ vien varēja pra-
sību atraidīt. Tāpēc pārējiem apgabaltiesas motiviem par to, 
kamdēļ prasība par virsstundām atraidāma, ir tikai blakus 
nozīme, jo tie apgabaltiesas slēdziena gala iznākumu nevar 
iespaidot. Šī paša galvenā motiva dēļ un konstatējot uz vi-
nas spriedumā aprādīto datu pamata, ka prasītājs piekritis 
7% atvilkumam no viņa atalgojuma iemaksām apdrošināšanai 
pret nelaimes gadījumiem, apgabaltiesa nākusi pie pareiza 
slēdziena, ka arī prasības daļa par Ls 191,01 atraidāma. Pra-
sītāja pilnvarnieka norādījums, ka apgabaltiesa esot pārkā-
pusi CL 2212. p., neapsverot ar liecinieka liecību nodibināto 
apstākli, ka prasītājs strādājis ar atbildētāja rīkiem, arī ne-
pelna ievērību, jo apgabaltiesa šādu faktisku apstākli nav 
konstatējusi un, bez tam, darba rīku piederība pasūtītājam 
nebūt riav esenciala uznēmuma līguma sastāvdala. 

(1940. g. 22. febr. spr. Nr. 84 Kalnieša pr. 1. pr. Milmani.) 

2221. 

Apgabaltiesas nouibinātais līguma saturs, pēc kura atbil-
dctāji pagatavojuši skapi no prasītāja dotā materiala, bija 

179.lappuse no 356 



180.lappuse no 356 



— 181 

Latvijas civillikiims (1864. g.). 

126. 

Prasītājas pilnvarnieks atzīst, ka partu^starpā līdz CL 
spēkā nākšanai 1938. gada 1. janvārī pastāvējusi^ mantas ko-
pība un ka parti šo mantas kopību pirms CL speka stašanas 
nebija atcēluši. Sakarā ar to apspriežams jautājums, kadas 
irprasītājas tiesības attiecībā uz.nekustamo mantu, kas ietil-
pusi mantas kopībā un ierakstīta Zemes grāmatās uz atbil-
detāja vārda, kad šī mantas kopība līdz ar CL speka stašanos 
izbeigusies. Apsverot šo jautājumu, .ņemams vērā, ka pec 
Likuma par CL spēkā stāšanās laiku un pārejas laika notei-
kumu 9. panta nekustams īpašums, kas visumā vai kādā dalā 
līdz šā likuma speka stāšanās dienai ierakstīts zemes grama-
tās uz viena laulātā vārdu, skaitās par viņa mantu, bet nc-
kustams īpašums, kas ierakstīts uz abu laulato vārdu, nemi-
not katram laulātam piederošās dalas liclumu, skaitas par vinu 
kopīpašumu līdzīgās dalās. Tā paša likuma 13. pants, starp 
citu, noteicis, ka šādā veidā noteikto mantas pbderību arī 
laulātais var apstrīdēt, ceļot tiesā prasību. ^Ta tad otram 
laulātam ir tiesības apstrīdet prasības kārtība 9. panta no-
teikto nekustamā īpašuma piederību un tādēļ šī piederība 
nav atzīstama par neapstrīdamu. Cclas jautajums, uz kadam 
tiesībām laulātais, kas apstrīd norādīto mantas piederību, var 
pamatot savu prasību. CL pārcjas laika noteikumi uz to ne-
dod atbildi. Izejot no principa par jau ieguto tiesību neaiz-
skaramību, jāatzīst, ka atbilde uz jautājumu mekiejama^attie-
cīgos 1864. g. CL noteikumos par katra laulatā tiesībam uz 
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mantas kopībā ietilpstošām mantām gadījumā, ja mantas ko-
pība izbeidzas un sadalās pirmatnējās sastāvdalās. Šls lau-
lātā uz 1864. g. CL pamata pastāvošās tiesības CL un pārejas 
laika noteikumi nav atcēluši un tādēļ gadījumā, kāds ir runā 
esošais, kad laulāto mantas kopība ir izbeigusies un viņu 
starpā ir nodibinājušTis likumiskās mantiskās attiecības (CL 
pārejas laika not. 7. pants), jo laulātie nav noslēguši līgumu 
par mantas kopību, ir ņemamas vērā taisni šīs tiesības. Sa-
protams, 1864. g. CL tieši nav paredzējuši gadījumu, kad lau-
lato mantas kopība izbeidzas ipso jure ar jauna civilkodeksa 
spēkā stāšanos, bet vispārīgi gadījumu, kad izbeidzas laulāto 
mantas kopība, 1864. g. CL ir paredzējuši, un proti, šo li-
kumu 126. pants ir paredzējis gadījumu, kad mantas kopība 
izbeidzas laulības šķiršanas gadījumā un noteicis katra lau-
lata tiesības uz mantas kopībā ietilpstošām mantām. Tā kā 
no aplūkojamā jautājuma viedokļa svarīgs ir taisni mantas 
kopības izbeigšanās fakts, un 1864. g. CL 126. pants taisni 
tādu gadījumu ir paredzējis, tad ir likumīgs pamats (1864. g. 
ievada XXI pants) piemērot 1864. g. CL 126. pantu arī runā 
esošam gadījumam, kad laulāto mantas kopība ir izbeigusies 
uz likuma pamata. 1864. g. CL 126. pants noteicis, ka gadī-
juma, Ja laukīto starpā pastāvējusi mantas kopība, tad ar šķir-
šanu kopējā manta atkal sadalās savās pirmatnējās sastāvda-
las: katrs laulātais patur tiklab to, ko vinš laulībā ienesis, kā 
arī to, kas viņam piekritis vai ko viņš ieguvis personīgi lau-
lības laikā; bet manta, kuru viņi kopīgi ieguvuši laulības 
laikā, izdalāma viņiem līdzīgās dalās. Piemērojot šādus li-
kuma noteikumus Tiesu palatas konstatētiem apstākljem, jā-
atzīst, ka Tiesu palata varēja prasību atraidīt, jo no Tiesu 
palatas konstatējumiem secināms, ka parti kā laulātie draugi 
katrs sev personīgi bija ieguvuši nekustamu mantu: atbildē-
tājs to, par kuru ir strīds tagadējā lietā, bet prasītāja Tiesu 
palatas konstatēto īpašumu Aurenieku ielā. Tādēļ, izbeidzo-
ties partu mantas kopībai un pēdējai sadaloties pirmatnējās 
sastāvdaļās, strīdū esošais imobilis bija atzīstams par piekrī-
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tošu atbildētājarn un prasītājai nebija tiesības prasīt sava 
īpašumā pusi no šī imobiļa. 

(1940. g. 23. februāra spr. Nr. 132 Vārnas pr. 1. pr. Vārnu.) 

680. 

Pievienojoties apgabaltiesas sprieduma rnotivieni, Tiesu 
palata konstatējusi, 1) ka atbildētāja tēvam Andrejam C. pie-
derējusi Vs domātā daļa dzimtlietošanas tiesības uz K. mājam, 
pareizāki, tās lietiskās tiesības, kuras krona zemnieku māju 
lietotājiem piešķīra 1869. g. 10. marta un 1886. g. 12. junija 
likumi (Sen. CKD spr. 25/7 un cit.) un kas bija speka uz 
1864. g. CL 3004. p. piezīmcs pamata arī bez to ierakstīšanas 
zemes grāmatās (Ķr. Sen. CKD. spr. 14/32), un 2) ka atbildē-
tājs 1922. g. martā ir apstiprinājies mantosanas tiesības uz 
sava tēva atstāto mantojumu, — kādu konstatējumu pareizību 
kasacijas sūdzības iesniedzējs arī neapstrīd. Ar šiem konsta-
tējumiem vien jau Tiesu palata ir nodibinājusi, ka mineta And-
reja C. lietiskās tiesības uz K. mājārrļ ir ieguvis atbildetājs 
universalsukcesijas ceļā, bet ne prasītāji. Tāpat, preteji kasa-
cijas sūdzības iesniedzēja viedoklim, nevar būt runa, ka atbil-
dētājs būtu no šīm savām tiesībām atteicies, nosledzot 1923. 
g. 30. aprīļa līgumu ar kādu trešo personu. Pirmkart, no reiz 
iegūta mantojuma neviens nevar atteikties (qui semel heres 
exsistit heres manet). Otrkārt, ja pat šo līgumu_ kvaliiicetu 
par galīgu pirkuma līgumu, tad ar šī līguma noslegšanu vien 
nav vēl notikusi atbildētāja lietisko tiesību pāreja uz pircēju 
(Kr. Sen. CKD spr. 01/33). Vēl jo vairāk tas sakāms tapec, 
ka pēc paša kasacijas sūdzības iesniedzēja norādījuma šis lī-
gums palicis nerealizēts. Tādā kārtā atbildētājs nav zaudejis 
savas tiesības uz K. mājām, starp citu, tiesības uz izpirkšanas 
akta noslēgšanu par tām, kas nodibinātu viņam vel viemgi 
f o r m a 1 a s īpašuma tiesības uz šo objektu jSen. CKD 1926. 
g. spr. ar kr. Nr. 75). Līdz ar to arī minētā līguma nosleg-

183.lappuse no 356 



"'"■•"""7. 
sana nav radijusi prasltajiem nekāclu tiesisku pamatu viņu 
apgalvotam ieilgumam. Ja nu atbildētājs bija ieguvis sava 
tēva lietiskās tiesības uz K. mājām un prasītāju valdīšanai 
nebija nekāda tiesiska pamata, tad viņi ncvarēja nezināt, ka 
atbildētājam ir vairāk tiesības uz strīdus māias dalu nekā 

• viņiem (1864. g. CL 680. un 840. p.), kāpēc vien jau viņu valdī-
šana nevareja būt labticīga. No otras puses, ja prasītāju 
valdīšanai nav tiesiska pamata, nedz, galvenais, labticības, 
tad viņi nemaz nevar atsaukties uz atbildētāja noilgumu prasīt 
izpirkšanas līguma noslēgšanu (1864. g. CL 3619. p. un Sen. 
CKD spr. 29/32). Beidzot, nepamatota ir arī tā kasacijas sū-
dzības daļa, kurā prasītāju pilnvarnieks atsaucas uz 1869. g. 
10. marta likuma papildinājumu (Lkr. 25/72) I p. Nerunājot 
nemaz par to, ka Senata CKD spr. 32/167 dots pavisam citā-
dos lietas faktiskos apstāklos, minētā likuma papildinājurns, ja 
arī to attiecinātu uz krona zemnieku zernēm, prasītājiem ne-
kadas tiesības uz atbildētājam piekrītošo mājas daļu nedod, un 
no tā piemērošanas vispār varētu profitēt tikai valsts resp. 
valsts zemes fonds, bet ne prasītāji. 

(1940. g. 23. febr. spr. Nr. 200 Cilenbcrtra pr. 1. pr. Cilenbergu.) 

917. 

^ Apgabaltiesa, apstiprinot rniertiesneša spriedurnu, atraidī-
jusi prasību daļa par pienākuma uzlikšanu atbildētājiem nodot 
prasītajam prasības lūgumā norādītos trīs zirgus. Uz sprie-
dumā norādīto datu pamata un aiz viņas paskaidrotiem ic-
mesliem apgabaltiesa īiākusi pie slēdziena, ka prasītājs savas 
īpašufna tiesības uz strīdū csošiem zirgiem nav pierādījis, un 
ka šie zirgi atzīstami par prāvnieku kopmantu, no kuras 
prasītajs savu daļu jau saņēmis. Šajā sakarībā apgabaltiesa 
nodibinājusi, ka vel vecajam Kristam G. dzīvam esot saim-
niecības vadība C. mājās bijusi uzticēta saimnieka vecākam 
dēlam — prasītājam. Pēc Krista G. nāves rnājās palikusi 
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dzīvot atraitne ar bērniem, un prasītājs turpinājis saimniecī-
bas vadīšanu. Pēc Krista G. nāves pagasttiesa aprakstījusi 
visu viņa kustamo mantu un šajā mantā ieskaitījusi arī sa-
rakstā ar Nr. 21—24 minētos 2 ērzeļus, 1 ķēvi un 1 zirgu. 
Prasītājs ne tikai nebija cēlis iebildumu CPL 1621. panta 
kārtībā pret viņam piederošo zirgu uznemšanu mantojuma sa-
rakstā, bet 1936. gāda janvārī ziņojis pagasttiesai par pār-
maiņāin aprakstītās mantas sastāvā, noradot, fcā vecā ērzeļa 
vietā nopirkta 4 gadus veca melna ķēve. Apm. 1937. gada 
vasarā, kad C. mājās vel saimniekojis prasītājs, mēģinot lab-
prātīgi vienoties par tēva atstātā mantojuma sadalīšanu, parti 
norunājuši, ka no četriem zirgiem prasītājs paturēšot vienu, 
bet atbildētāji trīs. Novērtējot mantu dalīšanas lietā, tikuši 
novērtēti arī zirgi, kurus uzskatīja par piederošiem visiem 
mantiniekiem. Novērtējuma dienā prasītājs vienu zirgu at-
vcdis no savas dzīves vietas. Uz visu šo apstakļu pamata 
apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka pagasttiesas aprakstītie 
zirgi bijuši Krista G. īpašums un ka strīdū esošie zirgi iegūti, 
pārdodot vai izmainot Krista G. zirgus. Apstākli, ka zirgu 
pases tiem zirgiem, kas bijuši C. mājas pirms Krista 0, nā-
ves, izrakstītas uz prasītāja vārda, apgabaltiesa atzinusi par 
tādu, kas nepiērādot prasītāja īpasuma tiesības uz zirgiem, jo 
šādu dokumcntu izdošana prasītājam esot izskaidrojama ar 
to, ka 1926./27. gadā prasītājs C. mājās bijis vienīgais darba 
spējīgais pilngadīgais vīrietis, kuram Krists G. uzticējis māju 
apsaimniekošanu, ko viņš turpinājis arī pēc tēva nāves. Kā 
māju apsaimniekotājs prasītājs saņēmis v i s u s māju ienā-
kumus un kārtojis maksājumus, un ja viņš tādos apstākļos 
pircis un mainījis zirgus, tad to viijš darījis kā niāju pārvald-
nieks un ar ticm ienākumiem, kādus devusas mājas. 
Pretēji prasītāja pilnvarnicka domām, apgabaltiesa, ja viņa 
atzina par svarīgu lietas likteņa izšķiršanai noskaidrot jau-
tājumu par īpašuma tiesībām uz zirgiem, kas tikuši iegūti 
pirms Krista G. nāves un kuru pases bijušas izrakstītas uz 
prasītāja vārda, viņa ne tikai to varēja darīt, bet tas taisni 
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bija vinas pienākums. Pretēji prasītāja pilnvarnieka apgaļ-
vojumam kasacijas sūdzībā, apgabaltiesa savu slēdzienu, ka 
strīdū esošos zirgus prasītājs ieguvis pārdodot vai mainot 
sarakstā minētos zirgus, nav pamatojusi tikai uz liecinieku 
liecībām, bet gan uz šo liecinieku apliecinātiem apstākliem 
sakarā ar pārējiem apgabaltiesas spriedumā norādītiem ap-
stākļiem. Pretēji prasītāja pilnvarnieka domām, apgabaltiesa 
nebūt nav nonākusi pretrunā, atzīstot, no vienas puses, ka 
strīdū esošie zirgi iegūti pārdodot vai mainot Krista G. zirgus, 
bet, no otras, ka prasītājs zirgus ieguvis no māju ienā-
kumiem. Par pārdotu zirgu sanemtā nauda taču ir māju ienā-
kums. Ar to atkrīt apcerējumi kasacijas sūdzībā, ar kuriem 
prasītāja pilnvarnieks apstrīd šo konstatējumu pareizību, pie 
kam pilnīgi nesaprotams ir viņa aizrādījums, ka pārvaldnieks 
var pastāvēt tikai īpašnieka prombūtnē. Tādu viedokli ne-
attaisno 1864. g. CL 4173. panta piezīme, uz kuru prasītāja 
pilnvarnieks šajā sakarībā atsaucies. Nevietā prasītāja piln-
varnieks atsaucas uz 1864. g. CL 3847. pantu, jo viņš, pēc 
apgabaltiesas konstatējuma, pērkot zirgus, bija rīkojies kā 
māju pārvaldnieks, tā tad viņš zirgus pircis nevis personīgi 
sev, bet gan visiem māju īpašniekiem, kādeļ arī šie īpašnīeki 
ieguvši īpašuma tiesības uz tiein. Šādos apstāklos nav arī 
nozīmes tam, ka vinš ar zirgu pārdevējiem resp. mainītājiem 
slēdzis līgumus savā vārdā. Ar šiem darījumiem vinš galu 
galā ieguvis tiesības māju īpašniekiem, kuru vārdā viņš, kā 
pārvaldnieks, faktiski bija rīkojies. 

(1940. g. 23. febr. Nr. 205 Grosbergu 1.) 

1595. 

1929. g. 5. septembrī Jelgavas apgabaltiesas tiesnesis 
piespiedu izpildīšanas kārtībā nospriedis piedzīt no Jīīles G. 
un Minnas S. Kārļa Š. labā Ls 24.000,— ar attiecīgiem pro-
centiem un tiesāšanās izdevumiem pčc obligacijas, kas 1) iz-
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dota no minētām parfidniecērn Jānim S. un no pēdeja cedeta 
uzrādītājam, un 2) tikusi ingrosēta uz Eķengrāves muižas 
S. rnājām. Pēc tam ar Jelgavas apgabaltiesas 1933, g. 23. 
februāra spriedumu, kas apstiprināts Tiesu palatā 1934. g. 11. 
janvārī, uz attiecīgu minētās mājas realu daļu ir atzītas Līzes, 
Ermines (Hermines) un Pauļa S. tm Annas G. īpašuma tiesī-
bas aiz ieilguma, sakarā ar ko šai daļai, kā jattnai hipoteka-
riskai vienībai, ir 1935. g. 29. janvārī atvērta Zcines grāmatāš 
jauna folija, pārvedot ttz to, saskaņā ar agr. Not. nol. 311. p. 
arī Ls 24.000,— lielo parādu pēc m.inētāš obligacijas. Atsau-
coties uz šo pēdējo apstākli un to, ka, vēršot piedziņu pret 
Jūli G. un Minnti S. ttz „S." mājām (atlikušā sastāvā), tas ša-
ņēmis tikai Ls 3817,91 viņa piespriestās pretenzijas segumam, 
— obligacijas turētājs Kārlis Š. ir lūdzis' Jelgavas apgabaltiesu 
taisīt uz minētās obligacijas uzrakstu, ka attgstāk norādītais 
piespiedu izpildīšanas kārtībā taisītais spriedttms ttz šīs obli-
gacijas ir izpildāms prct tagadējiem atdalītās tnājas īpašnie-
kiem Līzi, Hermini un Pauli S. un Annu G. Apgabaltiesa ar 
savu 1939. g. 23. marta lēmumu šo lūgumu apmierinājusi, bet 
Tiesu palata, atceļot apgabaltiesas lēmttmu, to atsiājusi bez 
ievērības. Tiesu palata atradusi: l) ka minētais Kārla Š. lū-
gums pēc sava satttra ir lūgtuus par spricduma taisīšantt pie-
spiedu izpildīšanas kārtībā pret lūgumā norādītām personām, 
kas nevar tikt apmierināts tāpēc vien, ka šīs personas obli-
gacijā norādītā saistībā nekādu dalībtt neņem, 2) ka tas ap-
stāklis vien, ka lūgumā norādītās personas ir atdalītās mājas 
īpašnieki, uz kurii pie tās hipotekariskās atdalīšanas ir ingro-
sēta min. obligacija, vēl nedod, saskaņā ar CPL 231. p., obli-
gacijas turētājam tiesības lūgt piedzīšanu pret šīm pcrsonām 
piespiedu izpildīšanas kārtībā, tin 3) ka minētās ķīlas tiesības 
pret tiem realizējamas vienīgi vispārējas prasības ktirtiba. 
Iesniegtā par minēto Tiesu palatas lēmttmu lūdzēja Karļa Š. 
kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Savti viedokli kasacijas 
sūdzības iesniedzējs pamato, galvenā kārtā, uz Sēn. CKD 
kops. spr. 37/37. Tomēr minētais spriedums taisīts lietā, kura 
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bijuši citādi lietas apstākļi riekā konkretā gadījumā. Proti, 
tur, piedzenot obligacijas parādu no obligacijas izdevējas, iz-
rādījies, ka ar šo parādu apgrūtinātais irnobilis ir atdāvināts 
no o b 1 i g a c i j a s i z d e v ē j a s kādai trešai personai, 
kas ar dāvinājuma līgumu u z ņ ē m u s i c s š o p a r ā d u 
k ā s a v u u n t o a t z ī s t r e s p. n e a p s t r ī d. Tādā 
kārtā tur apdāvinātā persona — imobiļa ieguvēja, pret kuru 
pēc Senata norādījuina nemaz nevajadzēja obligacijas parādu 
piedzinējam jaunu prasību vērst, ir bijusi obligacijas iz,plevējas 
singularsukcesore. Bet saskauā ar konstantu Senata praksi uz 
CPL 1021. p. pamata tiesas spriedums, kā tāds, atzīstams par 
saistošu nc tikai pašienr partiem, bet ari vinu universal- un 
singularsukcesoriem (Apv. sap. spr. 38/8, Kr. Sen. spr. 86/64 
un cit.), kā to arī atzinis par pareizu Senats minēuā Iietā. 
Tādā kārtā minētā lietā Senats ir atzinis par izpildāinu vien-
kārŠi ar attiecīgu tiesas uzrakstu uz izpildu raksta pēdējā 
izteikto tiesas spriedumu pret tādu tanī neminētu personu, 
kas ir pēc šī sprieduma atbildīgas personas (pret kuru tas 
taisīts) sukcesors. Turpretirn par šādu sukcesiju nevar būt 
runa konkretā gadījumā, kur atdalītās rnājas īpašnieki ir šīs 
mājas ieguvuši p i 1 n ī g i n e a t k a r ī g i no obligacijas iz-
devējām un parādnieccm Jūli G. tm Minnu S.; proti, uz p a t -
s t ā v r g ā m i e i 1 g u m a tiesībām (kas nav atvasinātas no 
obligaciju izdevēju tiesībām). Tāpēc rninētais spriedurns 
konkretā gadījumā nav piemērojams, vēl jo vairāk, kur tas 
vienīgi lietderības labcā akceptē tādu kārtību obligacijas izdc-
vēja sukcesora atbildības noteikšanai pēc taisītā pret obliga-
cijas izdevēju tiesas spriedumu, kāda CPL nekur nav pare-
dzeta. Kas, savukārt, attiecas uz kasacijas sūdzības iesnie-
dzēja atsaukšanos uz 1864. g. CL 1595. p., tad tas vienīgi 
nosaka, ka parādnieka izdarītā ieķīlātā imobii.a atsavināšana 
ķādai blakus personai negroza hip. kreditora ķīlas tiesības uz 
atsavināmo imobili. Tcādā kārtā šis pants paredz t a i s n i 
gad ī j t imu, k a d n o t i e k s i n g u l a r str k c e s i ja 
fesp; kad, iegrlstot rro parādnieka ieķīlāto irnobili, uz ieguvējti 
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pāriet ne tikai parādniekam piederošās tiesības ttz to, bet arī 
hipotekariskais apgrūtinājums. Tāpec ar šo m a t e r i a l -
t i e s i s k ā s d a b a s noteikumu vien, kas p'ats par sevi 
nesatur nekādus procesualas dabas noteikumus par taisītā pret 
parādnieku — obligacijas izdevēju sprieduma saistošo sp.ēku 
ieķīlātā imobila īpašniekam, nevar konkretā gadījumā pa-
matot savu lūgumu Kārlis Š., ja reiz atdalītās rnājas taga-
dējie īpašnieki nav atzīstami par obligaciju izdevēju Jules G. 
un Minnas S. sukcesoriem. Ievērojot šo pēdējo apstākli, ne-
pelna ievērību arī tie kasacijas sūdzības iesniedzēja apcerē-
jumi minētās sūdzības sākumā, kuros tas iziet no ieķīlātās ne-
kustamās mantas īpašnieka mantinieku resp. universalsukce-
soru atbildības par mantojuma atstājēja hipotekariskiem pa-
rādiem, neparnatoti identificējot viņu stāvokli ar atdalīto 
māju īpašnieku stāvokli (kas no obligacijas izdevējām nekā 
nav mantojuši, ncdz pat, pamatojoties uz kādu darījumu ar 
pēdējām, kā uz tiesisku paniatu 1864. g. CL 829. p. nozīmē, 
sāktiši savu valdīšanu, kura novedusi pie minētās mājas iegu-
šanas noilguma ceļā). Beidzot, nepelna ievērību arī kasaci-
jas sūdzības iesniedzēja pārmetumi Tiesu palatai par pārāk 
šaurtt CPL 231. p. iztulkošanu, kuros tas iziet no Tiesu pa-
latas viedokla, it kā vina lūgums par attiecīga uzraksta tai-
sīšanu uz runā esošās obligacijas būtu lūgtuns par sprieduma 
taisīšanu piespiedu izpildīšanas kārtībā uz tās, jo šāds vie-
doklis pats par sevi ir nepareizs. Proti, min. kasacijas'sūdzī-
bas iesniedzēja lūgtuns ir ieskatānis par Sen. CKD kops. spr. 
37/37 paredzēto ceļu jau taisītā pret ķīlas parādnieku sprie-
duma saistošā spēka noteikšanai vi;ia universal- vai singular-
sttkcesoriem, kuru konkretā gadījumā nevarēja iet aiz augstāk 
aprādītiem apsverumiem. Ievērojot visu sacīto, atzīstams, ka 
gala slēdziena zinā Tiesu palata konkretā gadījumā pareizi 
atradusi, ka Idlas ņērnējam Š., ļai tas varētu realizēt savas 
ķīlas tiesības resp. piedzīt parāda atlikumu pēc rttna esošas. 
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obligacijas no atdalīto māju tagadējiem īpašniekiem, bija jāiet 
vispārējās prasības ceļš. 

(1939. g. 15. dec. spried. šancberga lietā.) 

3254. 

Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, atraidī-
jusi prasību, ar kuru prasītāja bija lūģusi piedzīt no atbildē-
tāja parāda atlikumu par pēdējām pārdotām grāmatām 
RM. 77,30, resp. Ls 158,40 apmērā. Apgabaltiesa pamatoju-
sies uz to, ka lietā ir nozīine atbildētāja iebildumam par to, 
ka grāmatas nav atbildušas tām, kādas atbildētājs bija pasū-
tijis. Šajā sakarībā apgabaltiesa nodibinājusi, ka starp par-
tiern nav strīda, ka atbildētājs pircis grāmatas ar prasītājas 
aģenta F. starpniecību un ka aģents pie pasūtīšanas uzrādījis 
atbildētājam paraugus. Pati prasītāja paskaidrojusi, kā viņas 
aģentiem bijuši paraugi no izdodamās grāmatas atsevišķām 
lapām. Prasītājas aģents paraugu atbildētājarn neesot node-
vis, kādēl tiesa uzlikusi prasītājai par pienākumu iesniegt tie-
sai paraugu, ko prasītāja esot atteikusics darīt. Tādēļ apga-
baltiesa atzinusi, ka viņa nevarot konstatēt, vai parti vispā-
rīgi vienojušies par noteiktu pasūtījuma priekšmetu, un ka 
prasītāja ņeniusi atbildētājam iespēju pierādīt līguma nepildī-
šanu no prasītājas puses. Šādi, starp citu, ir apsvērumi, kuru 
dēļ apgabaitiesa atraidījusi prasību. Prasītājas pilnvarnieka 
kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Pretēji viņa apgalvoju-
rnam šajā sūdzībā, no apgabaltiesas sprieduma motiviem nav 
secināms, ka viņa būtu kvalificējusi partu līgumu kā pirkumu 
pēc parauga (Kauf nach Probe). Apgabaltiesa gan atsaukusies 
uz to, ka prasītājas aģents pie grāinatu pasūtīšanas uzrādījis 
atbildētājam paraugus un ka prasītāja paskaidrojusi, ka viņas 
aģentiem bijis paraugs no izdodamās grāmatas atsevišķām 
lapām, bet no tādas atsaukšanās nav secināms, ka apgabal-
tiesa būtu piešķīrusi vinas norādītam pāraugam tadu nozīmi, 
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ka šī parauga dēļ viņa partu līgumu kvalificējusi kā pirkumu 
pēc parauga. Istenībā apgabaltiesa ar atsaukšanos uz pa-
raugu nodibinājusi tikai to, ka prasītājas aģents ar paraugu 
uzrādīšanu, saņemot pasūtījumu, iegalvojis to, ka grāmatām 
būs tādas īpašības, kādas bijušas tām grārnatu atsevisķām 
lapāni, kas tikušas uzrādītas kā paraugs. Tā tad īstenībā 
lieta grozījusies ap zināmu grāmatu īpašību iegalvošanu, un 
pēc 1864. g. CL 3254. panta atsavinātājs ir atbildīgs par ap-
galvotām īpašībām. Pēc 1864. g. CL 3879. panta pārdevēja 
pienākums ir nodot pircējam lietu tādā veidā, kādā tā bijusi 
apsolīta. Tādēl prasītājas pienākums, pretēji apgabaltiesas 
domām, bija pierādīt, ka viņa bija nodevusi atbildētājam 
grāmatas ar tādām īpašībām, ar kādam grāmatas bija apsolī-
tas. Prasītājas pilnvarnieks kasacijas sūdzībā gan aizrādījis, 
ka viņš bija lūdzis nopratināt kā liecinieku Moricu F. Apga-
baltiesa, apspriežot šo lūgumu, kā tas redzams no sprieduma 
rnotiviem, konstatējusi, ka šis liecinieks bijis lūgts pratināt 
par diviern apstākliem: grāmatu paraugs bijis tās atsevišķas 
lapas un līgums ticis noslegts bez nosacījuma. Pirmo ap-
stākli, pēc apgabaltiesas konstatējuma, atbildētājs neesot ap-
strīdējis, bet otram neesot nozīmes, jo pasūtījuma blankā bi-
jis noteikums, ka pasūtījuma atsaukšana neesot iespčjama. 
Tādēļ apgabaltiesa atzinusi, ka liecinieks F. nav nopratināms. 
Prasītājas pilnvarnieks kasacijas sūdzībā apgabaltiesas norā-
dītos iemeslus, kuru dēļ viņa liecinieku nav pratinājusi, pat 
nav mēģinājis atspēkot un arī neapgalvo, ka tie paši par sevi 
nebija pietiekoši šī liecinieka nepratināšanai. Tādēļ atkrīt 
viņa parmetums apgabaltiesai, ka vina nav nopratinājusi šo 
liecinieku. Tāclā lietas stāvoklī atkrīt prasītājas pilnvarnie-
ka atsaukšanās kasacijas sūdzībā uz 1864. g. CL 3320. pantu, jo 
par atbildētāja nokavējumu varētu runāt pčc tam, kad prasītāja 
būtu pierādījusi, ka vina bija nodevusi atbildētājam grāmatas 
ar apsolītām īpašībām, bet taisni šis apstāklis, kā tas seci-
nāms no apgabaltiesas sprieduma rnotiviem, lietā nav pierā-
dīts. Tāpat nav ņemama vērā viņa atsaukšanās uz 1864. g. 
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CL 3209. pantu, io šaja gadījuraā, kā tas redzams 110 visa 
augšminētā, pašai prasītājai bija jāpierāda pārdoto grāmatu 
nodošana atbildētājam ar visām apsolītām īpašībam. Prasi-
tāja to nebija darījusi, un prasītājas pilnvarnieks pat neap-
galvo, ka apsolīto īpašību trūkums pārdotā objektā nebija 
pietiekošs pamats atbildētājam atkāpties no līguma. 

(1940. g. 23. fe.br. spried. Nr. 1S4 Gesellsclmft i'ūr Geistes- und -Natur-
wissehscluift pr. 1. pr. Aplocinu.) 

3447. 

Tiesu palata, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, apmie-
rinājusi prasību, ar kuru prasītāja bija lūgusi piedzīt no at-
bildētājiem Ls 4500.-, kādu sumu prasītāja bija samaksajusi 
kādai Annai P. par viņas nodegušam ēkāin, kas bijušas^ ap-
drošinātas pic prasītājas un kuras nodegušas atbildētājam 
Nikolajam Z. piederošās lokomobiles vadītāja Jāņa K. vamas 
dēļ. Uz spriedumā norādīto datu pamata un aiz viņas pa-
skaidrotiem iemesliem, kā arī pievienojoties apgabaltiesas 
sprieduma motiviem, Tiesti palata atzinusi par pierādītu, ka 
atbildētājam Z. piederošai lokomobilei bijis svarīgs trukums, 
jo lokomobiles attvaika pārslēgšanas ierīce bijusi ierīkota ta, 
ka attvaiku varēja pārslēgt tikai apturot lokomobili, kāda pār-
slēgšana esot saistīta ar grūtībām. To pierādot, pēc Tiesu 
palatas atzinuma, apgabaltiesas konstatētie apstākļi, kādos 
braucis lokomobiles vadītājs. Tiesu palata atsaukusies an uz 
to, ka lietpratēji atzinuši, ka lokomobili vareja laist darbā an 
ta'dā stāvoklī, kādā lokomobile atradusies, bet gan ar notci-
kumu, ka attvaika pārslēgšanai lokomobile tiek aptureta. 
Apstākļi, ka saistošos noteikumos neesot noteiktimu par at-
tvaika pārslēgšanu un attiecīgām ierīcēm, Tiesu palata atzi-
nusi par nenozīmīgu, jo atbildētāja Z. kā lokomobiles saun-
nieka pienākums bijis tā ierīkot attvaika pārslēgšauu, lai aiz-
kavētu trešo personu tiesību aizskārumu iespejamību. Ja viņš 
šo pienākumu nebija izpildījis, tad viņam janesot atbiidība 
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par trešo personu tiesību aizskārumu. Jautājumā par atbil-
dētāja Z. pielaisto culpa in eligendo Tiesu palata nākusi pie 
slēdziena, ka viņš savu ekskulpacijas pienākumu nav izpildī-
jis. Šajā sakarībā Tiesu palata nodibinājusi, ka apstāklis, 
ka mašinists K. bijis atestēts kā labs darbinieks un ka viņam 
bijušas pietiekošas techniskas zināšanas un ka par viņu nav 
ienākušas sūdzības, atspēkots ar lietā nodibinātiem apstāk-
liem un īpaši mašinistu, kas sausā laikā, braucot gar ekām, 
nav nolaidis lokomobiles skurstenī ierīkoto šķīvi dzirksteļu 
izplūšanas novēršanai un nav atvēris attvaika krānu, nevar 
atzīt par pietiekoši rūpīgu un spējīgu nest viņam uzliktos 
pienākumus. Tā kā atbildētājs Z. bija uzticējis šādam ma-
šinistam lokomobiles vadību, tad, pēc Tiesu palatas atzinuma, 
tas pierādot, ka viņš nav piegriezis vajadzīgo uzrnanību kal-
potāja izvēlē, kādēļ viņš arī uz 1864. g. CL 3447. panta pa-
mata nesot atbildību par zaudējumicm. Apsverot Hetā esošo 
dokumentu un liecinieces Annas P. liecību, Tiesu palata nā-
kusi pie slēdziena, ķa cesija sājā gadījumā bija notikusi, un 
atzinusi par nenozīmīgu to, ka lieciniece Anna P. savā liecī-
bā nav varējusi pateikt, vai viņa izdarījusi cesiju. Pievieno-
joties apgabaltiesas sprieduma motiviem, Tiesu palata atzi-
nusi par pierādītu, ka uz vispārējo apdrošināšanas noteiku-
mu 23. § pamata prasītāja bez kaut kāda tiesību cedēšanas 
akta ieguvusi visas apdrošinājuma ņēmēja tiesības pret tre-
šām personām piedzīt atlīdzību par nodarītiem zaudējumiem. 
Aiz visiem šiem iemesliem Tiesu palata atzinusi prasībn par 
apmierināmu arī pret atbildētāju Z. Atbildētāja Z. pilnvar-
nieka kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Apstrīdot Tiesu 
palatas slēdziena parcizību jautājuinā par cesiju un atsauco-
ties uz to, ka Tiesu palatas slēdziens par cessio voluntaria 
aiz kasacijas sūdzībā norādītiem iemesliem neesot dibināts nz 
pierādījumiem, atbildētāja Z. pilnvarnieks kasacijas sūdzībā 
tomēr nemaz iiemēģina atspēkot Tiesu palatas slēdziena pa-
reizību, ka cesija šajā gadījuinā notikusi b c z k a u t 
k ā d a ī p a š a a k t a u z v i s p ā r ē j o a p d r o š i n ā -
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š a n a s n o t e i k u m u 23. § p a m a t a, un ari neapgalvo, 
ka šī cesija nebūtu pietiekoša prasltājai tieslbu iegusanai uz 
tagadējo prasibu. Jau tādēl vien ir nenozīmīgi vuja apcere-
jumi kasacijas sūdzlbā attieclbā uz to, ka Tiesu palatas sle-
dziens par cessio voluntaria neesot dibināts uz pieraduu- . 
miern Bet arī neatkarlgi no sacltā, šis iebildums nav pama-
tots aiz tā iemesia, ka Tiesu palatas slēdziens par cess.o 
voluutaria ir pamatots uz spriedumā norādltā dokumenta un 
liecinieces Annas P. lieclbas apsvēršanas un ka tads sis sle-
dziens nav pārbaudāms kasacijas kārtlba (Sen. UW spr. 
34/7'8) Fretēii atbildētāja Z. pilnvarnieka apgatvojumam 
kasaciias sūdzlbā, virrš sava 1937. gada 29. oktobra paska.d-
rojumā nebiia cēlis iebildumu, ka runā esosam paraks m 
nevar pieškirt pierādljuma nozīmi, kamēr P. nav apstipnna-
jusi ka tas ir vioas parakstīts dokuments, kādēl ar. nevai 
atsaukties uz to, ka šis iebildums nav apsvērts. _ Prete»»fr 
bildētāia pilnvarnieka apgalvojumam kasacijas sudz.ba, Ue-
su palata konstateiot atbildētaja Z. kā lokomobdes sanun.e-
ka pienākumu ierlkot tādu attvaika pārslēgšanas lenci, kas 
aizkavetu trešo personu tieslbu aizskāruma tespejamibu,,nav 
izlaidusi no acīm ne to apstākli, ka attva.ka P " * g > U > 
ierlce lokomobilei bijusi ierikota, nedz arl to, ka saistošos no-
teikumos nav nekādu noteikumu attieclbā uz attva.ka parslcg-
anasierīci, jo abus šos apstāklus Tiesu paiata ir apsverus, 

sprieduma motivos. Preteji apgalvojumam kasacjas sudz,-
ba Tiesu palata, nākot pie slēdziena, ka lietpratep savu sle-
dzienu, par iespeju laist lokomobili darbā, devus,Ļ rzejc*no 
tā ka lokomobile attvaika pārslēgšanai tiks aptureta, balsti-
jušics ne uz varbūtlbu, bet gan taisni uz lietā savākticm p.e-
rādījumiem. 

(1940. g. 25. fcbr. spr. Xr. U7 pitieres savstarp. ugunsapdr. bicdr. 

ļir. 1. pr. Ziediriu.) 
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3734. 

Prasītājas paskaidrojušas, ka 1935. g. 8. aprīlī viņas sa-
maksājušas Daugavpils krāj-aizdevu sab-bai pēc atbildētājas 
izrakstītā un viņu žīrētā vekseļa šī veksela snmu Ls 390,— 
ar procentiem un izdeviuniem, kopsumā Ls 524,39, kāda suma 
viflām pienākoties no atbildētājas. Apgabaltiesa prasību at-
raidījusi un par apgabaltiesas spriedumu prasītāju pilnvar-
nieks iesniedzis kasacijas sūdzību. Otrā instancē vinš pa-
skaidrojis, ka prasības pamats neesot vekselis, bet netaisna 
iedzīvošanās no atbildētājas puses, kādam viedoklim apga- • 
baltiesa pievienojusies. Apgabaltiesa atraidījusi prasību, kā 
nepierādītu pamatā, atrodot, ka naudu pēc vekseļa faktiski 
saņēmis liec. T., bet nevis atbildetāja. Kasacijas sūdzības 
iesniedzējs sakarā ar šiein apgabaltiesas motiviem norādījis, 
ka apgabaltiesa esot nepareizi iztulkojusi CL 2391. p. un ar to 
pārkāpusi CPL 1S1. un 196. p., jo no prāvnieču vekseļattie-
cībām izrietot viņu tiešās attiecības, kas esot izšķirošs, bet 
neesot nozīmes, kam atbildētāja naudu nodevusi. Jāatzīme, 
ka prasītāju pilnvarnieks nepareizi atsaucas uz attiecīgo CL 
pantu; īstenībā vajadzēja atsaukties uz 1364. g. CL 3734. p., 
jo tā juridiskā attiecība (netaisna iedzīvošanās), uz kuras pa-
mata prasība celta, bija radusies pirms CL spēkā stāšanās 
(Lik. par CL spēkā stāšanās laiku un pār. laika not. 3. p. I d.). 
Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja domām, augšminētic -
apgabaltiesas motivi nesatur 1864. g. 3734. p. nepareizu iztul-
kojumu. Šis pants, lai pareizi to izprastu, vedams sakarā ar 
turpmāko 3735. P-, kurš nosaka, ka cietusam ir atprasījuma 
tiesības no tā, kas iedzīvojies, un par tik, par cik tas iedzīvo-
jies. Tāpēc, ja apgabaltiesas konstatējums, ka naudu sane-
musi nevis atbildētāja, bet cita persona, ir pareizs, tad^ par 
pareizu atzīstams arī tās slēdziens, ka prasība nav pierādīta 
p.amatā. Ja kasacijas sūdzības iesniedzējs saskata 1854. g. 
CL 3734. p. pārkāpumu tanī ziņā, ka apgabaltiesa nebūtu ttē-
musi vērā, ka starp prāvniecēm, pēc vina apgalvojuma, pa-

195.lappuse no 356 



Latvijas civilliknms 

stāvējušas tiešas attiecības, arī tad viņa norādījums atzīstams 
par nepareizu. 1864. g. CL 3734.-3736. p. ir piemērojami 
subsidiari, kad uz cita pamata (3680.—3733, p.) atprasījuma 
prasība nav iespējama; tā tad galvenā kārtā visos tajos ga-
dījumos, kad starp prāvniekiem n a v tiešas patstāvīgas 
attiecības (Sen. CKD spr. 35/233). 

(1940. g. 22. febr. spried. Nr. 215 Grāvītis un c. pr. 1. pr. Linkevičs.) 

3864. 

Tiesu palata ir konstatējusi, ka atbildētājs pārdevis L. 
mājās norādītā vietā meža kokmaterialus par Ls 83,— kubik-
asī ar noteikumu, ka šie kokmateriali jāsagatavo pašam pir-
cējam. Līgumā paredzētā laikā atbildētājs pārdoto materialu 
nevarējis nodot, jo izrādījies, ka mājas līdz ar mežu piederē-
jušas nevis atbildētājam, bet kādam V. Bez tam Tiesu pa-
lata konstatējusi, ka atbildētājs pēc tam, kad prasītājs pirktā 
mežā jau bija sagatavojis 20 kub. asis kokmateriala, ciršanu 
pārtraucis un neļāvis vairs to turpināt. 1937. g. decembra 
mēnesī šos izcirstos kokmaterialus V. pārdevis kādai trcšai 
personai, kura minētos kokmaterialus arī aizvedusi. Izcjot 
no šiem konstatējumiem, Tiesu palata atzinusi, ka atbildētā-
jam ir jāatlīdzina prasītājarn cēlušies zaudējumi sakarā ar 
pirkto un jau izcirsto kokmaterialu nesanemšanu, jo atbildē-
tājam runā esošais mežs nemaz nepiedcrējis un viņš to neva-
rējis pārdot (CL 2010. p.), pie kam neatkarīgi no tā, vai pār-
dotais mežs būtu piederējis atbildētājam, risks par pārdotiem 
kokiem palicis pārdevējarn, jo pēdējais nocirstos kokus pircē-
jam pēc mēra vēl nebija nodevis "(CL 2024. p. 2. pk.). Līdz 
ar to atkrīt visi tie atbildētāja apcerējumi jautājumā par ris-
ku, kas dibināti uz nepareizās prcmises, ka nocirstie koki jau 
būtu individualizējušies noteiktos mēros bez kādas uzmērī-
šanas. Ja jau pārdotie koki mežā vēl nebija pec mēra nodoti, 
tad risks par pārdoto preci vēl bija pārdevēja pusē (1864. g. 
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CL 3864. p.). Aiz kādicm iemesliem atbildētājam bija jāpār-
trauc koku izciršana un kād'as viņam bija tiesiskās attiecības 
ar trešām personām, prasītāja tiesisko stāvokli nevareja 
skart, jo atbildētājam bija jāpilda tāds līgums, kādu vinš bija 
noslēdzis. Ja tomēr līguma izpildīšanas laika radas tads sta-
voklis, ka atbildētājs aizliedza prasītājam kokus cirst, tad at-
bildētājam jāatlīdzina visi līguma nepildīšanas dēļ prasīta-
jam cēlušies zaudējumi. 

(1939. g. 15. dec. spr. Nr. 928 Klompusa pr. 1. pr. Ozolu.) 

4247. 

Pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstākļiem, Tiesu 
palata nākusi pie slēdziena, ka 1930. g. oktobrī starp atbilde-
tāju no vienas puses, bet prasītāju un M. no otras puses ir 
noslēgts līgums, saskanā ar kurtt pēdējie apņemušies sarakstīt 
un rediģēt atbildētāja izdevumu „Zeme un tautas" 24 izlai-
dumos (burtnīcās), bet atbildētājs apnēmies viniem maksat 
-par katru izlaidumu, resp. burtnīcu 550 Igaunijas kronas. 
Minēto līgttmu, saskaņā ar Senata dotiem norādījumiem šajā 
lietā, Tiesu palata kvalificējusi par 1864. g. CL 4226. p. un sek. p. 
paredzēto uznēmuma līgumu. Savukārt, atbildētāja iebildu-
trni, ka noticis minētā līguma pārjaunojums ar prasītāja un at-
bildētāja vienošanos par to, ka pats prasītājs turpinās augstak 
norādīto izdevumu, Tiesu palata atzinusi par ievērību nepel-
noštt. Apsverot šīs vienošanās pierādīšanai uzdoto atbilde-
tāja liecinieku liecības, Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka 
prāvnieku starpā notikušas tikai iepriekšējas pārrunas, bet 
nekāds galīgs pārjaunojuma līgums nav noticis. Pamatojo-
ties ttz lietā noskaidrotiem apstākļiem, Tiesu palata talak 
konstatējusi, ka prasītājs bija uzsācis „uznēmuma izpildīšantt" 
un bija gatavs to arī pabeigt, bet nav varējis to izdarīt atbil-
dētāja vainas dēl, jo pēdējais, pārtraucot manuskriptu pieņem-
šanu, vienpttsīgi atkāpies no parttt līguma. Bet atzīstot, ka 
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atbildētājs ir vienpusīgi atkāpies no partu līguina, Tiesu pa-
lata pareizi noteikusi prasītājam pienākošos atlīdzību pēc 
CL 4247. p. Tiesu palata nākusi pie pareiza slēdziena, 
ka saskaņā ar minēto pantu prasītājam bija tiesības 
uz pilnīgu samaksu par visiem izgatavojamiem izdevu-
ma izlaidumiem (burtnīcām), kāpēc, ja viņš saņēmis at-
līdzību tikai par vienu izlaidumu, bet izgatavojis divus 
un taisījis izdevumus arī turpmāko izlaidumu sagata-
vošanai, vina pieprasītā atlīdzība 1100 Igaunijas kronas, kas 
līdzinājas nolīgtai atlīdzībai tikai par 2 burtnīcāin, atzīstama 
par mērenu un nepārsniedz minēto 1864. g. CL 4247. p. pare-
dzēto pilno samaksu. Saskaņā ar kasacijas kārtībā pēc bū-
tības nepārbaudāmu Tiesu palatas konstatējumu, prasītājam 
pienācās 550 Igaunijas kronas liela atlīdzība par katru 
izlaiduma sarakstīšanu un rediģēšanu. Tādā kārtā prasītājam 
šāda atlīdzība pienācās tieši par vina darbu, pareizāki, tā re-
zultatu. Tāpēc vien jau atbildētājs nevarēja prasīt it kā kāda 
uznēmēja n e i z 1 i c t o t ā materiala atskaitīšanu no prasī-
tājam pienākošās uz 1864. g. CL 4247. p. pamata pilnās sa-
maksas, nerunājot nemaz par to, ka pie augstāk aprādītā dar-
ba rezultata nav iedomājama kāda materiala, šī vārda t i e š ā 
nozīmē, apstrādāšana. 'No otras puses, ja prasītājs uz augstāk 
minētās atlīdzības rēļdna būtu taisījis kādus izdevumus, tad 
arī nevar būt runa par to atskaitīšaņu no prasītājam uz 1864. 
g. CL 4247. p. piekrītošās atlīdzības, jo saskaņā ar 1864. g. 
CL 4250. p. izpratni šādu izdevumu atlīdzību uznēmējam tieši 
pienākas saņemt, bet ja tie ieskaitīti pašā nolīgtā maksā, tad 
vienīgi uzņēmējs tos nevar īpaši prasīt, t. i. virs nolīgtās. 
maksas. 

(1940. g. 25. febr. spr. Nr. 149 Veidermaņa pr. 1. pr. lludzīti.) 

4310. 

Tiesu palata konstatējusi, ka prasība cclta ncvis uz prāv-
nieku līguma par pūra došanu, bet gan uz 1864. g. CL 4310. p:. 
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noteikumu pamata par prasītājaš, kā sabiedrības biedra pie-
nācīgās dalas izmaksu s-bas likvidacijas dēļ, un ka prasitajas 
iīgums ar brāliem un māsām par pura došanu ir tikai baze, 
uz kuras Damata nodibinājās prāvnieku s-bas līgums. 1 alak 
Tiesu palata uz lietā pārbaiidītu datu pamata atzinusi par pie-
rādītu, ka starp partiem notikusi vienošanās par s-bas ļlgth 
mu, rcsp. par prasītājas līdzdalību veikalā. Kasacijas sudzī-
bas' iesniedzējs šinī sakarā norāda, ka Tiesu palata, kvalifi-
cējot prāvnieku attiecības kā s-bas līgumu, esot pārkāpusi 
1864. g. CL 4272. un 4310. p. un pielaidusi motivu nepilnību 
tajā zhjā, ka no vinas atzinumam pamatā liktiem pierādīju-
miem, liecinieku liecībārn un atbildētāja včstules, neesot 
skaidri redzams „nodoms" par s-bas persqnī|Q sastāvu; at-
bildētāja vēstulē par viņa kompaujoim esot mineta ncvis pra-
sītāja, bet gan liecinieks Jēķabs 0., kāds apstāklis ^ runājot 
pretī nopratināto liecinieku liecībām un to ncesot Tiesu pa-
lata nemaz apsvērusi. Tiesu palata nekur nesaka, ka partn 
vienošanas būtu notikusi, tieši klusu cicšot. kādam tikai gadī-
iutnam piemērojams 1864. g. CL 4272. p. noteikums, ka dalīb-
nieku „nodomamu jābūt neanšaubāmam, kā tas secināms, sa-
līdzinot šo pantu ar 1864. g. CL 2939. p. Bct ja arī Tiesu pa-
latas konstatējums par partu vienosanos slēgt s-bas hgumu 
būtu saprotams tādā veidā, ka vienošanās notikusi klusu cie-
Šot, tad jautājums par to, vai bija šaubas par vienošanas esa-
mību šādā veidā, ir būtības jautajums un Tiesu palatas^attie-
cīgais slēd.ziens nav tāpēc pārbaudāms kasacijas kartiba. 
Tiesu palata gan atsaukusies, kā uz pierādījmnu^ arī uz atbil-
dētāja vēstuli, kiu;ā, starp citu, teikts, ka „pēc E. (prasītājas) 
kazām, kad Jckabs (licc. Jēkabs G.) palika līdzīpašnieks, M. 
(atbildetājam) bija veikalā Ls 17.000,-, E. (prasītājaO 
Ls 10.000,—". Bet Tiesu palata nebija spiesta atzimet moti-
vos katru lietas apstākli par sevi, tā tad arī īpaši to nē, ka 
atbildētāja vēstulē par viiļa līdzdalībnieku mincts bez prasī-
tājas arī Jēkabs G., kas toniēr nenozīmē, ka Tiesu palata vis-
pār šo apstākli nebūtu ņēmusi vērā, jo Tiesu paiata atbiidctaja 
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vēstuli tomef ir apsvērusi (Sen. CKD spr. 20/58). Ja Tiesu 
palata šim apstāklim tomēr nav piešķīrusi pierādījuma spēku 
atbildetājam vēlama nozīmē, tad vinā varēja to darīt vado-
ties no citiem lietā nodibinātiem apstākļiem; jo Tiesu 
palata atradusi par pierādītu partu vienošanos par s-bas lī-
gumu, n e a t k a r ī g i no augšminētās atbildētāja vēstules, 
ar daudziem citiem, un pic tam patstāvīgiem, lietā nodibinā-
tiem tādiem apstākļiem, kuru pareizību kasacijas sūdzības 
iesniedzejs nemaz nemēģina apstrīdct. Tāpēc jāsecina, ka 
atbildetāja vēstulei bijusi tikai blakus pierādījuma nozīme. 
kam atkrītot, Tiesu palatas gala slēdziens, ka starp partiein 
notikusi vienošanās par s-bas līgumu, paliek negrozīts. 

(1940. g. 22. fcbr. spr. Nr. 124 Conlons pr. J. pr. Vestermani.) 

4464. 

Tiesas atzinums, ka ar alimentu pienākuma uzlikšanu at-
bildetājam vien vēl dāvinājums nepārvēršas par mūža rentes 
līgumu, ir pats par sevi pareizs, jo pēc 1864. g. CL 4496. p. 

'davinatājs var arī uziikt apdāvinātam zināmus pretpienāku-
mus (Sen. CKD spr. 38/545). Sūdzētāja apcerējumiem, ka 
pretvērtībai, ko nelaiļds M. saņēmis, nebija jābūt adekvatai, 
lai varetu līgumu raksturot kā atlīdzības darījumu, nav no-
zīmes jau tāpēc, ka šinī ziņā sūdzētājs iziet no 1864. g. CL 
3848. pantā izteikta principa, kas attiecas uz pirkumu, ka-
mer pats prasītājs prasības sūdzībā ir apgalvojis, ka patiesī-
ba ticis noslegts mūza uztura līgums. Senata CKD sprie-
dums 26/45, uz kuru atsaucas prasītājs, nepastiprina pēdējā 
uzskatu, it kā arī strīdus līgtims būtu kvalificējams par mūža 
uztura līgumu. Apspriežamā jautājuma izšķiršana stāv atka-
rībā no līgurna satura, kuru katrā konkretā gadījumā nodi-
bina tiesa, kas lietu izspriež pēc būtības, bet šinī lietā tiesa 
tiešļ konstatējusi atsavinātāja aninius donandi, kas jau .vien 
izsledz alimentacijas līgumu, kā onerosu darījtunu. Turpre-
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tim Sen. CKD spr. 26/45 apskatītā lietā Tiesu palata ir kon-
statējusi animus donandi trūkumu. īstenībā CKD savā 26/45 
spriedumā, raksturojot zināmu līgumu kā mūža uztura līgumu, 
ir tikai paskaidrojis, ka tādu līgumu 1864. g. CL sevišķi nepa-
redz, bet, ievērojot ievada 21. p. un CPL 11. p., tam jāpiemēro 
noteikumi par mūža renti. Šinī sakarā sūdzētājs ir arī at-
saucies uz Senata CKD spr. 34/496, bet tajā lietā ir bijis vie-
rilgi jāizšķir strīdus, vai prasītāja var prasīt pildīt līgumu, 
kurš būtu kvalificējams kā mūza uztura līgums, ja to nav pil-
dījusi pati prasītāja. Tā tad aprādīto iemeslu dēļ 26/45 un 
34/496 spriedumos izteiktie paskaidrojumi šinī lietā ir irrele-
vanti. Alimentacijas līgums (Verpfriidungsvertrag) ir atlīdzī-
bas darījums un kā tāds prezumē kontrahentu savstarpēji do-
damo (apmaināmo) vērtību, vismaz aptuvenu vienlīdzību (sal. 
Sen. CKD spr. 38/545). Turpretim dāvinājums pēc 1864. ģ, 
CL 4464. p. un arī teorijā ir līgums, kas pīešļpr apdāvinātam 
bez atlīdzības kādu labumu; tomēr šis princips neizslēdz dā-
vinātāja egoistiskas tieksmes, kas izpaužas kādu pienākumu 
uzlikšanā apdāvinātam cerībā uz zināmu savstarpību, resp. 
pretapmierinājumu (1864. g. CL 4495. u. turpm. p.; sal. Erd-
mans, IV, § 53). Šinī sakarā Tiesu palata ir nodibinājusi, ka 
apdāvinātam gan ir jāpilda zināmi pienākumi un bez tam viņš 
izdarījis dāvinātājam zināmus pakalpojumus (4503. p.), tomēr 
tie kā blakus apstākļi nepadara līgumu par atlīdzības darīju-
mu un jo vairāk tamdēļ ne, ka pēc Tiesu palatas noskaidro-
tiem apstākļiem darījuma vērtība ievērojami pārsniedz mi-
nēto pretapmierinājumu un pakalpojumu vērtību (sal. Sen. 
CKD spr. 38/545). 

(1940, g. 25. febr. spried. Nr. 233 Fišera pr. 1. pr. mir. Matisona m. m! 
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1324. p. 3. pk. '. 

Tiesu palata gān pareizi atzinusi, ka, izejot no agr. LCL 
1324. p. 3. pk. noteikumiem, minētais imobilis būtu piešķirams 
Dominikai S., kā vecāķai no mantiniekiem, kāds viņas vie-
doklis saskan ar Sen. CKD spr. 39/1224, pēc kura atraitne ir 
atzīstama par mantinieci uz vīra atstāto mantojumu agr. LCL 
1148. p. paredzētā atraitnes dalā un kā tāda bauda arī tā paša 
lik. 1324. p. 3. pk. paredzēto priekšrocību uz realās dalās ne-
dalāmo mantojumu, resp. atstātās mantas paturēšanu dabā, 
ja tā ir gados vecākā mantiniece (sal. arī Vormsa un Elija-
seviča rediģētos kom. „Zakoni graždanskije" 1914. g. izd. III 
sēj. 1. p. 324.). Tomēr Tiesu palata runā esošo Dominikas S. 
iebildumu atstājusi bez ievērības, atrodot, ka agr. LCL 
1324. p. noteikumi attiecoties vienīgi uz mantojuma dalīšanu 
pēc likuma (domāts, uz likumiskās mantošanas ceļā iegūta 
mantojuma dalīšanu). Šāds Tīesu palatas ieskats ir nepa-
reizs. Minētais pants atrodas agr. LCL 3. grāmatas 2. sada-
las 5. nodaļā „par mantojuma dalīšanu". Pēc pareiza kasa-
cijas sūdzības iesniedzēja norādījuma mantojums paliek man-
tojums neatkarīgi no tā, vai to līdzmantinieki ieguvuši ttz li-
kuma vai arī uz testamenta pamata. Tāpēc un ņemot vērā, 
ka agr. LCL nekādus īpašus noteikumus uz testamenta pa-
mata vairākām personām kopīgi novēlētā mantojuma sadalī-
šanai neparedz, nav nekāda pamata pienemt, ka min. nodalā 
ietilpstošie panti, ieskaitot agr. LCL 1324. p., attiektos vienīgi 
uz mantotā pēc likuma mantojuma sadali. Pretējā gadījttmā 
likumdevējs būtu expressis verbis īiorādījis, ka minētā nodaļā 
iet runa vienīgi par likumiskas mantošanas ceļā iegūtā man--
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tojuma dalīšanu. Ka minētās nodalas notcikumi par manto-
juma sadalīšanu attiecas nc tikai uz mantojuma sadali, kas 
iegūts likumiskas mantošanas celā, bet arī uz tādu mantojuma 
sadali, kas iegūts uz" testamenta pamata, noradījis arī Annen-
kovs 'savā darbā „Sistema russķogo graždanskogp p'rava" 
(sk. op. cit. VI, 483; sal. arī augstāk min. Vormsa un Eljaše-
viča rediģēto kornentaru, III 305). Tāpēč Tiesu palata, atro-
dot, ka agr. ĻCL 1324. p. noteikumi neattiecas uz konkretam 
gadījumam līdzīgiem, kur sadalāmais īpašums iegūts uz tes-
tamenta pamata, ir nepareizi iztulkojusi šo pantu. Nepareizs 
ir arī Tiesu palatas viedoklis, ka konkretā gadījumā lietas 
dalībnieku kopmantojuins būtu sadalāms, vadoties no manto-
juma atstājēja testamentā izteiktās gribas, ar kuru tas liela-
ko daļu sava īpašuma novēlējis Jānim S. Konkreta gadījuma 
lieta negrozās ap testamenta izpildīšanu, bet mantojuma sa-
dalīšanu. Savukārt, sadalāmais mantojums nav vis rnanti-
niekiein novēlcts kādās konkretās realās dalās, bet gan 
idealās daļās, piešķirot tiem katrani tikai t i e s ī b a s uz 
attiecīgu hektaru skaitu. Šāds kopmantojums, sadalāms tieši 
likumā paredzētā kārtībā par mantojuma sadalīšanu, un ta ka 
tas atklājies pirms CL spēkā stāšanās, tad saskaņā ar 1937. g. 
17. septcmbra pārcjas laika not. 28. un 30. p. (Lkr. 37/163) arī 
attiecībā uz dabā nodakāmās atstātās viensetas paturešanas 
priekšrocībām piemērojami agr. LCL noteikumi, resp. to 1324. 

,p. 3. pk. No otras puses, tanī vien apstāklī, ka testators no-
vēlējis viensētas lielāko idealo daļu savam dēlam, včl nevar 
saskatīt viņa vclēšanos, lai šļ vicnsēta pie sadales daba pa-
liktu pēdējam, kur 1) min. likums, kas katram jazina, tiesības 
uz nedalāmā mantojuma, resp. atstātās nek. mantas saņem-
šanu dabā nepiešķīra vis lielākās tās idealās daļas mantinie-
kam, bet gan vccākam gados mantiniekam, un 2) tcstators 
nekādu vēlēšanos tieši par to, kādā veidā būtu sadalāms at-
stātais mantojums starp testarncntā ieccltiein mantiniekiem, 
nav izteicis. 

(1940. g. 22. febr. spr. Nr. 131 Strodu maut. dalīš. lictā.) 
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des funkcijas, t. i. izpilda publiskus uzdevumus. Šajā nozī-
mē par pašvaldības ierēdni uzskatāms arī zinnesis (bet ne 
ierindojams pašvaldības strādnieku kategorijā), jo vina darbs 
nepieciešams attiecīga pagasta pašvaldības obligatorisko uz-
devumu pilnīgai un lietderīgai veikšanai (doc. P. Mucenieka 
apcerējums JPagasta pašvaldības darbinieku kategorijas" 
žurnalā „Pašvaldības darbs" Nr. 8 un 9, 1933. g., 132., 147. un 
148. lp.). No teiktā jānāk pie slēdziena, ka pagasta ziņnesis 
arī laikā pirms 1931. g. Lauku pašvaldību darbinieku dienesta 
likuma izdošanas ir uzskatāms par pagasta pašvaldības dar-
binieku. Minētais likums šinī ziņā tikai noteiktāk formulē 
ziņneša tiesisko stāvokli. Šādos apstāklos ziņneša atlīdzības 
prasījums sakarā ar dienesta pienākumu izpildīšanu, kā par 
laiku pēc 1931. g. Lauku pašvaldību likuma izdošanas, tā 
pirms tam, nebija apspriežams pēc Lik. par darba laiku, jo 
šī lieta visumā nepiekrīt civiltiesas caurlūkošanai. Minēto 
iemeslu dēļ arī iesniegtā kasacijas sūdzība nav caurlūkojama 
pēc tās satura. Jautājums par lietas piekritību, atkarībā no 
tās šķiras tiesai jāierosina ex officio (Tiesu iek. 173. p.). 

(194-0. g. 25. janv. spr. Nr. 31 Bindžcs pr. 1. pr. Lugažu pag. sabied-
rību.) 

Miertiesnesim iesniegtā prasības lūgumā un vēlākā pa-
skaidrojumā prasītāji lūguši atzīt, ka viņiem nav pienākums 
maksāt atbildētājai pēc Liepājas apgabaltiesas 1937. g. 8. no-
vembra izpildu raksta atbildētājas prasības lietā pret viņiem 
par uzturu izpildu rakstā paredzētos Ls 180— par vienas 
govs un aitas mitināšanu un Ls 50,— īres vērtību par divām 
labi apsildītām istabām L. mājās par laiku līdz 1938. g. 9. de-
cembrim. Prasītāji pie tam paskaidrojuši, ka viņu pienā-
kums maksāt piespriesto naturaliju vietā naudā iestātos vie-
nīgi tad, ja viņi būtu atteikušies no izpildīšanas dabā, kas šinī 
gadījumā nebijis, bet gan atbildētāja pati esot atteikusies no 
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devu saņemšanas, kādēļ viņai neesot tiesības sanemt devu 
ekvivalentu naudā. Miertiesnesis apmierinājis prasību un ap-
gabaltiesa apstiprinājusi miertiesneša spriedumu, pievienojo-
ties miertiesneša sprieduma motiviem. Atbildētājas kasaci-
jas sūdzība nepelna ievērību. Miertiesnesis uz pārbaudīto 
lietā datu pamata konstatējis, ka: 1) ar spēkā stājušos spric-
dumu prasītājiem uzlikts pienākums, starp citu, mitināt atbil-
dētājas izmantošanai vienu govi un vienu aitu, kuru viena 
gada lopbarības patēriņa vērtība noteikta Ls 180,— apmērā, 
kā arī dot atbildetājai 2 labi apsildītas istabas S. pag. L. mā-
jās, kuru gada īres vērtība noteikta Ls 50,— apmērā, pie karn 
šīs naturalijas dodamas sākot ar 1935. g. 14. oktobri, bet to 
nenodošanas gadījumā no prasītājiem piedzenama atbildētājas 
labā naturaliju vērtība sākot ar 1937. g. 3. jūniju ar 6% gadā: 
2) šīs naturalijas bija dodarnas prasītāju dzīves vietā, S. pag. 
L. mājās; 3) 1938. g. rudenī atbildētāja lūgusi pagasttiesu pie-
dzīt no prasītājiern šo naturaliju vērtību naudā; 4) atbildē-
tāja nav pierādījusi savu apgalvojumu, ka prasītāji būtu at-
teikušies dot naturalijas, bet prasītāji pierādījuši to piedāvā-
šanu un atbildētājas atteikšanos. Dibinoties uz šiem konsta-
tējumiem tiesa varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētājai nav 
tiesības uz runā esošo naturaliju vērtības piedzinu naudā, un 
tāpēc prasību apmierināt. No jau minētā tiesas konstatēju-

•ma, ka saskaņā ar agrāko spriedumu prasītāju pienākums bija 
mitināt atbildētājas izmantošanai vienu govi un vienu aitu, 
izriet, ka tiesa to attiecinājusi uz pašu prasītāju govi un aitu, 
un ncbūt n e a t b i 1 d ē t ā i a s g o v i u n a i t u, kā to 
no sākuma bija paskaidrojuši prasītāji. Kas attiecas uz atbil-
dētājas norādījumu kasacijas sūdzībā, ka nevis vinai bijis jā-
pierāda, ka prasītāji atteikušies no naturaliju došanas, bet 
prasītājiem bijis jāpierāda, ka vina atteikusies tās pieņemt, 
tad tiesas viedoklis šinī zii;ā atzīstarns par pareizu. Celtās 
prasības niērķis ir, lai konstatētu, ka atbildētājai nav zināmas 
tiesības, kāda prasība pieder pie CPL 3. p. paredzētām pra-
sībām par juridiskas attiecības nepastāvēšanu. Tāpēc atbil-
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dētājai, kura apgalvo, ka viņai šādas tiesības ir, bija jāpierā-
da, ka prasītāji atteikušies no naturaliju došanas (Sen. CKD 
spr. 27/803). Neatkarīgi no tā jāatzīst, ka šis atbildētājas no-
rādījums zaudē katru nozīmi aiz tā jau minētā tiesas konsta-
tējuma, ka prasītāji piedāvājuši atbildētājai attiecīgas natura-
lijas, bet atbildētāja atteikusies no tām. Atbildētājas norā-
dījums, ka prasītāji esot saņēmuši to labumu, kas nācies vi-
ņai no govs un aitas mitināšanas un tāpēc netaisni iedzīvoju-
šies, atzīstams par nedibinātu, jo, kā pareizi šinī ziņā motivē-
jiisi apgabaltiesa, atbildētāja bija atteikusies no naturaliju 
sauernšanas, bet prasīt viņu ekvivalentu naudā atbildētāja 
varētu tikai tad, ja prasītāji būtu atteikušies no naturaliju do-
šanas vai traucējuši to izmantošanu, kādu apstāklu esainību 
šinī lietā apgabaltiesa atradusi par nenodibinātu. Tāpēc ap-
gabaltiesa varēja arī atzīt, ka tiem apstākļiem, kādi pastā-
vējuši starp partiem pirms sprieduma viņu agrākā lietā, šai 
lietā nav nozīmes. 

(1940. g. 23. febr. spr. Jansonu pr. 1. pr. Albins.) 

102. 

Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, pie-
spriedusi no atbildētāja prasītāja labā Ls 804,60 ķā zaudēju-
mu atlīdzību par to, ka atbildētājs ncbija izpildījis viņam, kā 
nomniekam, ar nomas līgumu uzliktos pienākumus uzart visu 
līgumā paredzēto pūrvietu skaitu un pienācīgi sagatavot 
zemi kviešu sējai. Par apgabaltiesas spriedumu atbildētāja 
pilnvarnieka iesniegtā kasacijas sūdzība nepelna ievērību. 
Pretēji vina šajā sūdzībā izteiktam viedoklim, nevis prasītā-
jam bija jāpierāda neuzarto pūrvietu skaits, bet gan taisni 
atbildētāja pienākums bija pierādīt uzarto pūrvietu daudzumu. 
Atbildētāja pilnvarnieks nenoliedz, ka atbildētāja pienākums 
bija uzart prasītāja norādīto pūrvietu skaitu, bet ja tas ir tā, 
tad atbildētājam jāpierāda, ka viņš šo pienākumu bija izpil-
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dījis (sal. Sen. CKD spr. 38/192). Ar to atkrīt atbildētāja piln-
varnieka pārmeturas apgabaltiesai par it kā nepareizu pierā-
dīšanas pienākuma sadalīšanu. 

(1940. g. 23. febr. spr. Nr. 204 Pļavenieka pr. I. pr. Ķcpali.) 

296. 

Apgabaltiesa, izklausotL. blakus sūdzību par miertiesneša 
lēmumu, ar kuru miertiesnesis bija pieprasījis Ls 22,80 zīmog-
nodevas un līdz tās samaksai atstājis L. iesniegto prasības 
lūgumu bez virziena, atstājusi šo sūdzību bez caurskatīšanas 
aiz tā iemesla,,ka viņa atzinusi, ka miertiesneša lēmums šajā 
gadījumā vispārīgi nebija pārsūdzams. Apgabaltiesas viedok-
lis šai zinā ir pareizs un saskan ar Senata praksi (Sen. CKD 
spr. 36/1506), jo ar miertiesneša lēmumu prasības lūguma 
liktenis vēl galīgi nebija izšķirts. Pēc šī lēmuma vēl bija jā-
nāk lēmumam par prasības lūguma atpakalizsniegšanu un ti-
kai ar pēdējo lēmumu' prasības lūguma liktenis būtu galīgi 
izšķirts un tādēļ taisni šis pēdējais lēmums arī būtu bijis pār-
sūdzams. Aiz šiem iemesliem kasac.ijas sūdzība nepelna 
ievērību, jo pilnīgi neatkarīgi no tā, vai aiz šajā sūdzībā no-
rādītiem iemesliem miertiesneša lēmums ir atzīstams par 
nepareizu, miertiesneša lēmums, kas nebija pārsūdzams bla-
kus sūdzības kārtībā, nevarēja tikt no apgabaltiesas atcelts 
uz blakus sūdzības pamata. Uzraudzības kāftībā Senats 
tomēr uzskata par vajadzīgu aizrādīt miertiesnesim uz viņa 
rīcības nepareizību. Saskanā ar CPL 296. pantu lietās pie 
miertiesnešiem un apgabaltiesā, kā otrā instancē, zīmogno-
deva nav ņemama. Tādēļ pie miertiesneša un apgabaltiesā, 
kā otrā instancē, procesa papīru atstāšana bez virziena ne-
maz nevar notikt zīmognodevas nesamaksas dčļ. Uz CPL 68. 
panta 2. punkta pamata lūgums var gan tikt atstāts bez vir-
ziena, ja lūgumam nav pieliktas no prasītāja pienākošās no-
devas, bet no šī panta atsauces uz CPL 301. pantu redzams, 
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par kādām nodevām ir runa, proti par tiesu nodevu (CPL 
298. p.) un lokšņu. nodevu (CPL 299. p.). Šajā gadījumā mier-
tiesnesis prasības lūgumu atstājis bez virziena pat ne zīmog-
nodevas nesamaksas dēļ par prasības lūgumu, bet gan par 
šīs nodevas nesamaksu par prasības lūgumam pieiiktu doku-
meiitu. Tādai miertiesneša rīcībai trūkst jebkāds likumīgs 
pamats, jo prasības lūgums arī apgabaltiesās kā pirmā instan-
cē nevar tikt atstāts bez virziena, ja tiesa atzīst, ka prasības 
lūgumam kā pierādījums pieliktais dokuments nav apmaksāts 
ar zīmognodevu. Tādā gadījumā tiesa, rīkojoties pēc CPL 
550. panta, kas uz CPL 101. paiīta pamata piemērojams arī 
no miertiesnešiem, uzliek attiecīgām -personāni zīmogsodu 
pēc Rīkojuma par zīmognodevu, bet vina šī iemesla dēļ nc-
var atstāt prasības lūgumu bez virziena. Uz CPL 969. panta 
pamata lūgums atstājams bez virziena zīmognodevas neno-
maksas dēļ, ja nav ievēroti CPL 967. un 968. p. noteikumi 
par zīmognodevas samaksu, bet CPL 967. un 968. panti tais-
ni nerunā par zīmognodevu par aktiem kā tādiem, par kuriem 
ir runa CPL 549. un 550. pantos un par kādu atzīstams arī 
prasības lūgumam pieliktais pirkuma-pārdevuma līgums. 
fādēļ miertiesnesis nevarēja zīmognodevas nesamaksas dēļ 
par pirkuma-pārdevuma līgumu, kas bijis pievienots prasī-
bas lūgumam, atstāt prasības lūgumu bez virziena. 

(1940. g: 26. janv. spr. Nr. 100 Leimaņu pr. 1. pr. Dļinu vin c.) 

435. 

Atbildētāja pilnvarnieks nepamatoti saskata CPL 182. p. 
pārkāpumu, norādot, ka tiesa piespriedusi atlīdzību par priekš-
metu, par kuru nebijis celts prasījums, un vairāk, nekā prasītājs 
prasījis. Prasītājs jau pirmā instancē, atsaucoties uz CPL 436. 
panta 5. punktu, bija uzturējis prasību grozītā veidā, prasot 
atlīdzību par nekārtīgi apsētām 6,45 pūrvietani ziemāju 
Ls 696,50 aprnērā. Pret tādu prasības grozījumu atbildētājs, 
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ka taŝ  redzams no miertiesneša sēdes protokola, ne tikai nc-
bija cēlis iebildumu, bet bija pat ielaidies sacīkstē, lūdzot pra-
sību atraidīt un piespriest tiesāšanās izdevumus. Saskaņā 
ar CPL 435. pantu in fine tāda atbildētāja rīcība uzskatāma 
par piekrišanu prasības grozījumam un tādēļ atbildētāja piln-
varnieks pret to vairs tagad nevar celt iebildumus. Lūgumu 
izdarīt kasacijas sūdzībā norādītās ekspertizes atbildētāja 
pilnvarnieks bija izteicis apgabaltiesai 1939. g. 27. oktobrī 
iesniegtā paskaidrojumā, uz kura atrodas uzraksts par to, ka 
paskaidrojums sanemts pēc rezolucijas parakstīšanas, bet 
pirms tās pasludināšanas tiesas sēdē. Ja jau tiesa pirms šī 
paskaidrojuma saņemšanas bija parakstījusi rezoluciju, tad 
viņa paskaidrojumu vairs nemaz nevarēja nemt vērā, jo sa-
skaoa ar CPL 802. panta II dalu tiesnesis, tiklīdz viņš rezo-
luciju parakstījis, vairs nevar grozīt savas domas. Tādēļ, ja 
viss tiesas sastāvs rezoluciju bija parakstījis, tas savas do-
mas vairs nevarēja grozīt un tādēļ tas arī nevarēja ņemt 
verā pec rezolucijas parakstīšanas ienākušo paskaidrojumu 
(sal. arī Sen. CKD spr. 34/1325). Apgabaltiesa sprieduma 
motivos ir gan ienemusi stāvokli pret paskaidrojumā izteik-
tiem lugumiem izdarīt ekspertizi, bet vina to, kā tas jau aiz-
radīts, nevarēja vairs darīt, jo rezolucija pirms paskaidroju-
ma saņemšanas bija jau parakstīta. Bez tam, ja tiesa pēc 
mutiskās sacīkstes nobeigšanas un ieiešanas apspriedes ista-
ba, bet pirms rezolucijas parakstīšanas, vēl atrod par vaja-
dzīgu ievērot starplaikā viņai iesniegtu paskaidrojumu vai 
pieradījumu, tad, lai netiktu pārkāpts elementarais princips 
par partu vienlīdzību (CPL 6. p.), vinai, netaisot rezoluciju, 
janoliek lieta no jauna uz sēdi, izsniedzot, kad tas vajadzīgs, 
lūguma un dokumenta norakstus pretējai pusei un izsaucot 
uz tiesas sēdi arī partus (sal. Sen, CKD spr. 34/1325). Aiz 
šiem iemesliem apgabaltiesa šajā gadījuinā sprieduma moti-
vos nedrīkstēja nemaz ienernt stāvoķli pret atbildētāja piln-
varnieka lūgumu pēc tā satura. Apgabaltiesas pielaistā nc-
pareizība tomēr nevar būt par iemeslu viņas sprieduma at-
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celšanai, jo apgabaltiesa atbildētāja pilnvarnieka lūgumu pēc 
būtības nav ievērojusi, tā kā šī nepareizība gala slēdziena 
ziņā nav iespaidojusi viņas sprieduma pareizību. Bez tam 
par šo nepareizību varētu sūdzēties ne atbildētājs, bet gan 
tikai pretējā puse, jo pēdējai taisni nebija dota iespēja dot 
savus pretpaskaidrojumus. 

(1940. g. 23. febr. spr. Nr. 204 Pļavenieka pr. 1. pr. Ķepali.) 

444. 

Celtā pret atbildētāju apvērsuma prasībā prasītāji lūguši 
atbrīvot vinus no piedziņas pēc veksefa par Ls 2000,—, pa-
skaidrojot, ka prasītājs to devis atbildētājai kā nodrošinājumu 
pret varbūtējiem zaudējumiem, kādus atbildētāja varētu ciest 
no viņa, kā atbildētājas Rīgas lielnoliktavas pārziņa darbības; 
iestājoties darbā prasītājs saņēmis no atbildētājas inventaru, 
kuru pilnā apmērā tomēr nodevis atbildētājai. Apgabaltiesa 
un Tiesu palata prasību atraidījušas. Prasītāju pilnvarnieks 
iesniedzis kasacijas sūdzību par Tiesu palatas spriedumu. 
Nepareizs ir viņa norādījums, ka Tiesu palata neesot apsvē-
rusi atbildētājas neparakstīto līguma tekstu tanī nozīmē, ka 
prasītājs Š. rīkojies pārliecībā, ka šāds līgums pastāv, kas 
vispār izskaidrojot partu attiecību pastāvēšanu. Tiesu pa-
lata tieši uz šī atbildētājas neparakstītā līguma teksta pa-
■mata nākusi pie slēdziena, ka prasītājs, pretēji viņa apgalvo-
jumam, nav bijis atbildētājas Rīgas lielnoliktavas pārzinis, 
bet gan atbildētājas dzērienu tālāk pārdevējs (pēc Tiesu pa-
latas terminoloģijas „atpa.kaļpārdevējs") un tā tad patstāvīgs 
tirgotājs, kuram jāatbild par visām saņemtām precēm. Ja 
Tiesu palata, secinot no šī slēdziena, ka var ignorēt to ap-
stākli, ka atbildētāja līgumu nav parakstījusi, jo tas atbildē-
'tājas stāvoklim nekaitējot, turpat saka, ka var n e d i b i -
n ā t i e s uz šo līguma tekstu, tad pēdējais teikums satur 
acīm redzamu pārrakstīšanas kļūdu un patiesībā Tiesu pa-
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lata vēlējusies teikt, ka uz to var d i b i n ā t i e s. Tādā veidā 
jāatzīst, ka Tiesu palata ir apsvērusi runā esošo rakstisko 
pierādījumu kasacijas sūdzības iesniedzējam tieši vēlarnā no-
zīmē. Tāpēc Tiesu palata varēja uzdoto liecinieku pratinā-
šanu, ar kuru liecībām prasītāji vēlējās pierādīt, ka partu 
attiecības pamatojas uz atbildētājas neparakstīto līguma tek-
stu, atzīt par lieku. Par to, ka šie liecinieki varētu apliecināt 
arī to, ka datumu labošanu kvītīs izdarījis V., prasītāju piln-
varnieks runā pirmo reizi kasacijas sūdzībā, kādēļ šis viņa 
paskaidrojums Senatā nav apspriežams (Sen. CKD spr. 20/56). 
Tomēr kasacijas sūdzība pelna ievērību. Tiesu palata, starp 
citu, konstatējusi: 1) ka atbildētājas rīcībā ir divi prasītāju 
vekseļi par Ls 2000— un Ls 1000—; 2) ka 1936. g. 22. sep-
tembrī starp prāvniekiem notikusi norēķināšanās, pēc kuras 
prasītājs apliecinājis, ka viņa parāds atbildētājai ir Ls 3000,— 
un ka vekseji skaitoties kā šī parāda segumi; 3) ka pēc tam, 
1936. g. 1. oktobrī, prasītājs nodevis atbildētājai inventaru un 
preču atlikumu; 4) ka izdotās kvītis par inventara un preču 
atlikuma nodošanu to izdošanas laikā bijušas datētas ar 1936.. 
g. 1. oktobri, bet vēlāk datums tanīs pārtaisīts uz 1936. g. 22. 
septembri. Šo konstatējumu pareizību prasītāju pilnvarnieks. 
neapstrīd. Sakarā ar tiem Tiesu palata atrod, ka datuma 
labojumi kvītīs neesot formali ņemami vērā, jo neesot atru-
nāti, un ka pēc kvītīm nelabotā veidā iznākot, ka pēc partu 
norēķināšanās 1936. g. 22. septembrī prasītāji atdevuši atbil-
dētājas preces un inventaru, ar to ievērojami mazinādami pa-
rādu, kādēļ kvīšu labošana varējusi būt atbildētājas interesēs. 
Tomēr, atrodot, ka pēc 1936. g. 1. oktobra kvītis bijušas pra-
sītāja rīcībā un viņam varējusi būt interese labot kvīšu da-
tumus, lai radītu iespaidu, ka vekseļi tieši saistīti ar inven-
taru un precēm, Tiesu palata atzinusi par ticamāku, ka da-
tumus labojis prasītājs. No otras puses, liecinieks V. esot 
apliecinājis, ka vekseļi bijuši doti nākošā kredita un iztrūkuma 
saistības nodrošināšanai, nerunājot par inventaru. Tāpēc un 
tā kā prasība esot celta uz tā pamata, ka vekselis d'ots kā 
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drošība par inventaru, tad Tiesu palata secina, ka tas neesot 
atdodams prasītājiem un ka atbildētāja joprojām dibinajusi 
savu tiesību uz 1936. g. 22. septembra vienošanās pamata pie-
dzīt visus Ls 3000,—, kādēļ prasība esot atraidāma. Prasītaju 
pilnvarnieks šinī sakarā pareizi norāda, ka Tiesu palata no-
nākusi pretrunā ar sevi un nav apsvērusi svarīgus lieta no-
skaidrotus apstāklus. Atrodot, ka kvītīs laboti vienīgi da-
tumu apzīmējumi, Tiesu palata līdz ar to atzinusi, ka kvīšu 
būtiskā nozīme ar to nav grozījusies. Līdz ar to, atzīstot, ka 
nelabotā, tā tad īstā, veidā kvītīm varēja būt ta nozīme, ka 
tās noderētu prasītāju parāda ievērojamai samazināšanai, 
Tiesu palata nevarēja atzīt, nenonākot kardinala pretruna, ka 
labotā veidā, kad labots tikai kvīšu izdošanas datums, tam 
piešķirama gluži pretēja nozīme, kā viņa to darījusi. Rīko-
joties šādi un nepaskaidrojot, kādēļ atkarībā no datumu vien 
labošanas līdz ar to grozītos runā esošo kvīšu būtiska^ satura 
nozīme gluži pretējā viņas pašas pieņemtam novertejumam 
virzienā, Tiesu palata pielaidusi svarīgu motivu pretrimu un 
nepareizību, pārkāpjot ar to CPL 444. un 816. p. Tāpēc vien 
jau Tiesu palatas spriedums nav uzturams speka. Tiesu pa-
lata, pēc pareiza prasītāju pilnvarnieka aizrādījuma, nav arī 
apsvērusi liecinieku V. un T. liecības tanī daļā, no kuram va-
rēja nākt pie slēdziena, ka v i s s prasītāja parāds uz 1936. 
g. 22. septembri bija Ls 3000,—, kādā gadījumā varetu pa-
celties jautājums par kvītīs minēto un nodoto priekšmetu ie-
skaitīšanu pāradā un atkarībā no tā grozīties sprieduma iz-
nākums. Neapsverot šīs liecības rninētā virziena un sakara, 
Tiesu palata pielaidusi motivu nepareizību un pārkāpusi CPL 
499. un 816. p. Tiesu palata bija uzlikusi atbildetajai piena-
kumu iesniegt tirdznieciskās grāmatas, ko atbildētāja izpildī-
jusi. Neapsverot sakarā ar runā esošām kvītīm šo gramatu 
attiecīgo ierakstu esamību un nozīmi, Tiesu palata, ka pareizi 
norāda prasītāju pilnvarnieks, savukārt, pārkāpusi CPL 444. 
un 816. p. 

(1940. g. 22. febr. spr. Nr. 81 Šulcs pr. 1. pr. alus darītavu „Lodziņš 
un biedri".) 
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454. 

Pec Tiesu palatas atzinuma, tas apstāklis vien, ka atbil-
detajs sava notarialā paziņojumā Leontinai M. ir pēdējo brī-
dinajis pretprasībā minēto telpu neatbrīvošanas gadījumā uz 
1937. g. 8. augustu, piedzīt no viņas zaudējumus Ls20 — dienā, 
nedod vēl pamata prasīt zaudējumu atlīdzību tieši šādā ap-
mera. Norādot vēl, ka nav pierādīta ķāda partu iepriekšēja 
vienošanās par zaudējumu atlīdzību augstāk minētā apmērā, 
Tiesu palata nostājusies uz tā viedokja, ka atbildētājam ir 
jāpierāda viņa zaudējumu patiesais apmērs. Šāds Tiesu pa-
latas viedoklis atzīstams par pareizu. Katram prasītājam bez 
prasības pamata ir jāpierāda arī prasības apmērs (CPL 454. p. 
un prof. Bukovska CPL māc. grāra. lp. 343). Ja nu pretpra-
sība, ka tas ir konkretā gadījumā, dibināta uz to apstākli, ka 
pretprasītājam, pateicoties pretpuses rīcibai, nodarīti zaudē-
jumi, tad pretprasītājam jāpierāda arī nodarīto zaudējumu ap-
mers, un no šāda tīri procesuala pienākuma viņu nevar atsva-
bināt kāds viņa brīdinājums pretpusei pirms zaudējumu noda-
rīšanas, ka gadījumā, ja netiks pielietoti vajadzīgie līdzekfi 
zaudejumu novēršanai, pēdējie no viņas tiks piedzīti brīdincā-
jumā norādītā apmērā. 

(1939. g. 16. dec. spr. Nr. 1207 Minutu pr. 1. pr. Minutu.) 

1019. 

Prasības lūgumā prasītājs paskaidro, ka ar iniertiesnesa 
spriedumu no viņa csot piespriesti atbildētājai dēla uzturam 
pa Ls 20,— mēnesī līdz dēla 16 gadu vecumam. Šo sprie-
dumu apstiprinājusi otrā instance. Prasītājs pārtiekot no ga-
dījuma darbiem, bet prāvnieku dēls esot pats pelnījis sev uz-
turu. Tagad atbildētāja piedzenot no viņa pēc izpildu raksta 
Ls 652,06. Tādēļ lūdz nospriest, ka prasītājam minētā suma 
nav jāmaksā, kā arī atzīt izpildu rakstu par dzēstu. Mierties-
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nesis atzinis, ka prasītājs atbrīvojams no Ls 132,— samaksas, 
t. i. par to laiku, kad prāvnieku dēls pats pelnījis un sevi ap-
gādājis, bet pārējā daļā prasību atraidījis. Apgabaltiesa ap-
stiprinājusi miertiesneša spriedumu. Atbildetajas kasacijas 
sūdzība pelna ievērību. Ja arī alimentu lietās spriedums at-
tiecībā uz alimentu apmēru ncnāk spēkā materialā ziņa, tad 
attiecībā uz pašu alimentacijas pienākmnu spriedums gan sta-
jas spēkā (Sen. CKD spr. 35/1059). Tā tad spriedums, ar kuru 
prasītājam uzlikts pienākums maksāt atbildētājai uzturu partu 
dēlam līdz 16 gadu vecumam, jautājumā par pašu alimentaci-
jas pienākumu ir stājies spekā un šajā ziņā tas prasītajam ir 
saistošs un negrozāms. Prasītāja norādījums, ka prāvnieku 
dels pats sev nopelnījis uzturu, iziet uz alimentacijas piena-
kumu apģāšanu pašā pamatā, un, proti, tādēl, ka ar šo iebil-
dumu tiek apgāzts alimentacijas pienākuma priekšnoteikums 
— bērna nespēja sevi uzturēt. Bet jautājums par berna ne-
spēju sevi uzturēt,. kā tas jau aizrādīts, ir izšķirts ar̂  prasī-
tājam saistošu tiesas spriedumu alimentu prasības lieta (CPL 
1019. p.). Kas attiecas uz alimentu apmēru, tad CPL 1019. p* 
otrā dala gan paredz, ka to var apstrīdēt prasības kartība, 
sakarā ar to apstāklu maiņu, pēc kuriem noteikts uztura dau-
dzums vai vērtība, tomēr šādu uztura apmēra grozīšanu even-
tuali varētu panākt uz priekšu, par laiku pēc attiecīgas pra-
sības celšanas, bet ne par iepriekšējo laiku. Prasītājam bija 
jāzina, ka pret viņu ir dots tiesas spriedums par alimentu pie-
dzīšanu pa Ls 20— mēnesī, kāda sprieduma izpildīšanu no 
viņa var prasīt. Faktiskā uztura naudas ncmaksāšana (bez-
darba dēļ) neatsvabināja vinu no juridiskā pienākuma maksat 
piespriestos alimentus. Ja viņš, sakarā ar bezdarba iestāša-
nos, šo stāvokli gribējis grozīt, tad viņam vajadzeja celt CPL 
1019. p. otrā daļā paredzēto prasību par uztura apmera gro-
zīšanu. Nākot pie pretēja slēdziena, apgabaltiesa ir nepareizi 
iztulkojusi likumu un pārkāpusi CPL 1019. p. 

(1939. g. 14. doc. kopsēdes spr, Nr. 71 Davidova pr. I. pr. Davidovu.) 
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1316. 

Kasacijas sūdzības iesniedzēja uzskats, ka ar 1933. g. gro-
zījumiem CPL 1316. pantā paturēšanas tiesībām būtu piedota 
cita nozīme, nekā šā panta agrākajā redakcijā, un kapatu-
rēšanas tiesības pec panta jaunās redakcijas izslēdz debitora 
tiesības vēl panāķt izsoles seku novēršanu, nav atzīstams par 
pareizu. Tas vien, ka CPL 1316. p. 1933. g. redakcijā papla-
šina paturētāju skaitu, piešķirot paturēšanas tiesības arī iz-
solē pārsolītam pircējam vai parādnieka. līdzīpašniekam, ne-
groza nedz paturēšanas tiesības instituta būtību, nedz šās 
tiesības saturu. Nav racionala pamata pieņemt, ka izsolē pār-
solītā pircēja vai parādnieka līdzīpašnieka paturēšanas tiesība 
būtu stiprāka nek'ā kreditora paturēšanas tiesība. Ja par 
kreditora paturēšanas tiesību Senats ir pateicis (CKD kops. spr. 
39/5), ka tai nav materialas dabas un tā nevar paralizēt' pa-
rfidnieka tiesību samaksāt. vajadzīgo naudas sumu un atbrīvot 
savu īpašumu no piedziņas, tad to pašu jāsaka par izsolē 
pārsolītā pircēja vai parādnieka līdzīpašnieku paturēšanas tie-
sību no CPL 1316. p. jaunās redakcijas viedokļa, jo likuma 
mērķis ir bijis vienīgi paplašināt paturētāju skaitu, nolūkā 
panākt augstāku piedāvājumu. Tas vien, ka likunis paredz 
īpašu mutisku sacensību augstākā piedāvājuma noskaidroša-
nai, un ka šī procedura var nobeigties ar tiesas lēmumu. par 
paturēšanas tiesības atzīšanu augstākam piedāvātājam, nedod 
pamata pienemt nedz to, ka šī procedura ir izsoles turpinā-
jums (jo nevar turpināt nenotikušu izsoli), nedz to, k'a šī pro-
cedura jau pati par sevi būtu izdarījusi kādas p.ārmaiņas pā-
rādnieka mantā. Senats jau ir paskaidrojis (Sen. Apv. sap. 
spr. 37/14), ka paturēšanas tiesības izlietošanas gadījumā 
taisni adjudika.cijas lēmums ir pirkuma noslēgšanas moments, 
jo vienīgi šajā momenta notiek paturētāja ofertes pieņemšana 
no tiesas. Tā kā tiesas lēmums atzīt konkretam paturētājam 
paturēšanas tiesības nav pielīdzināms adjudikacijas lēmumam 
(Sen. CKD spr. 36/639), tad Tiesu palata pareizi atzinusi, ka 
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tiesas lēmumam par paturēšanas tiesību atzīšanu sūdzētājam 
nav konstitutivas nozīmes, jo oferte bez akcepta nerada sais-
tošas pārmaiņas parādnieka mantā. Bet ja tādu pārmaiņu 
nav, tad nevar liegt parādniekam rīkoties ar savu mantu uri 
izbeigt piedzinu ar vajadzīgo sumu samaksu, jo Senats ir pa-
skaidrojis (Sen. Apv. sap. spr. 37/14; Sen. CKD spr. 36/639), 
ka, ja izsole nav notikusi, parādnieka nekustams īpašums ir 
palicis viņa mantā. 

(1940. g. 25. febr. spr. Nr. 182 Kundrāts imo-b. pārd. lietā.) 

1488. 

Tiesu palata savus slēdzienus par prasības parnatotību di-
bina tieši uz šķlrējtiesnešu, bet īpaši B., liecībām. Šādos ap-
■stākļos jāsecina, ka no Tiesu palatas motiviem, kā pareizi 
norāda atbildētāja pilnvarnieks, nav skaidrs, vai Tiesu palata 
prasību piespriedusi atzīstot šķīrējtiesas lēmumu par saistošu, 
vai atrodot to par pierādītu pēc būtības. Teikto negroza arī 
tas tālākais Tiesu palatas motivs, ka arī nepiešķirot šķīrēj-
tiesas lēmumam CPL 1488. un t. p. paredzēto šķīrējtiesas 
lēmuma nozīmi, prasība pēc būtības esot pierādīta, jo pie tam 
Tiesu palata atsaucas uz saviem iepriekšējiem motiviem, ku-
ros iet runa par šķīrējtiesas lēmuma pareizību pēc būtības. 
Pielaižot šādu motivu neskaidrību un pretrunīgumu un dibinot 
uz tiern savu spriedumu, Tiesu palata pārkāpusi CPL 816. p. 
Noteikti neizšķirot atbildētāja apgalvojumu, ka šķīrējtiesas 
lēmumam CPL 1490. un t. p. neievērošanas dēļ vispār nav 
nekāda spēka, Tiesu palata, kā pareizi norāda atbildētāja 
pilnvarnieks, nav pieskārusies sakarā ar to atbildētāja norā-
dījumam, ka partu mutiska vienošanās nodot lietas izšķiršanu 
trešai personai atzīstama par arbitražas klauzulu. Bet 
arbitražas klauzulu mūsu likumi (1864. g. CL 3854., 3855., 
4308. p., CL 2019. p.), kā arī teorija (sal. A. Loebera „Tirdz-
niecisko tiesību pārskats" lp. 195, prof. Bukovska CP māc. 
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gr. lp. 579) un tiesu prakse (Sen. CKD spr. 36/1443) noteikti 
atzīst. Saskaņā ar nule pievestām atsaucēm, arbitratora kā 
partu pieaicinātā vidutāja-lietpratēja slēdziens var būt partiem 
saistošs attiecībā uz strīdū esošiem faktiskiem apstākļiem, kā, 
piem., cenu un peļņas apmēru. 
tssm. (1940. g. 25. janv. spr. Nr. 109 Ranķa pr. 1. pr. Krumiņu.) 

1711. 

Apgabaltiesa, atceļot miertiesneša spriedumu, apmieri-
nājusi prasību, kurā prasītājs lūdzis piedzīt no atbildētājiem 
prasītāja tēva testamentā prasītājam novēlēto legatu. Apga-
baltiesa konstatējusi, ka atbildētāji nav apstrīdējuši prasības 
lūgumā norādītā testamenta saturu un apstākli, ka testamentā 
minētais Jānis Z. miris un ka saskaņā ar vina testamentu 
viss viņa mantojums pārgājis uz viņa atraitni Zelmu Z., kas 
arī ir mirusi. Mantošanas tiesībās uz Zelmas Z. mantojumu 
apstiprinājušies visi atbildētāji. Apsverot atbildētāju pret pra-
sību celtos iebildumus, apgabaltiesa uz spriedumā norādīto 
datu pamata un aiz viņas paskaidrotiem iemesliem atzinusi par 
pierādītu, ka prasītāja tēva Pētera Z. testaments ar B. pagast-
tiesas 1908. g. 27. marta lēmumu likumīgā kārtībā apstiprināts. 
Jānis Z. bija pieņēmis mantojumu pēc šī testamenta un bija at-
zinis, ka viņam ir jāizdara Pētera Z. testamentā paredzētās iz-
maksas. ApstāklĻ ka K. mājas nav bijušas nostiprinātas zemes 
grāmatā vienīgi uz testatora vārda, apgabaltiesa atzinusi par 
nenozīmīgu, jo testators īpašuma tiesības uz šo māju bija iegu-
vis ieilguma cejā un Jānis Z., ceļot prasību par īpašuma tiesī-
bām uz šo māju uz ieilguma pamata, realizējis savā labā tes-
tatora jau iegūtās tiesības, taisni kā testatora mantinieks pēc 
testamenta. Apstiprinot Jāņa Z. testamentu, tiesa neesot tai-
sījusi CPL 1710. pantā paredzēto sludinājumu un tādēļ attiecī-
bā uz prasītāja prasījumu neesot iestājušās CPL 1699. p. pare-
dzētās sekas. Ar to uz Jāna Z. mautinieci Zelmu Z. pārgājušas-
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viņa saistības iepretim prasītājam, ko Zelma Z. vairākkārt at-
zinusi. Zelmas Z. mantojuma lietā tiesa gan taisījusi prekki-
zijas lēmumu attiecībā uz visām nepieteiktārn tiesībām, bet šis 
lēmums neattiecoties uz prasītāja prasījumu, jo atbildetajiem 
šis prasījums bijis zināms. Atbildētāju atsaukšanos uz noilgu-
mu apgabaltiesa atzinusi par nepamatotu, jo pienākums izdarīt 
Pētera Z. testamentā paredzētās izmaksas iestājies tikai pec 
viena gada no K. māju nostiprināšanas zemes grāmatā uz 
Jāna Z. vārda, bet lieta, kuras rezultatā Jānis Z. varejis pa-
nākt mājas nostiprināšanu zemes grāmatā uz savu vārdu, iero-
sināta tikai 1930. g. 18. janvārī. Bez tam Jānis Z., Zelma Z. 
iiii atbildētāji pastāvīgi atzinuši savu saistību. Tādeļ apgabal-
tiesa atzinusi iebiidumu par noilgumu par nepamatotu. Jauta-
jumā par kursu, pēc kāda atbildētājam jāizpilda legats, ap-
gabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs, aprēķinot prasījumu, nav 
pārsniedzis to kursu, kāds pastāvējis bij. Krievijas zelta rub-
ļiem no tās dienas, kad prasītājam radās tiesības uz šo prasī-
bu. Aiz visiem šiem iemesliem apgabaltiesa apmierinajusi pra-
sību. Atbildētāju pilnvarnieka kasacijas sūdzība nepelna ievē-
rību. Viņš šajā sūdzībā neapstrīd apgabaltiesas konstatejuma 
pareizībtt, ka B. pagasttiesa ar 1908. g. 27. marta lēmumu ap-
stiprinājusi mir. Pētera Z. testamentu. Apgabaltiesas sle-
dziens, ka Jānis Z. bija pienēmis mantojumu pēc šī testamenta 
un ka vinš bija atzinis, ka viņa pienākums ir izdarīt 
saja testamentā paredzētās izmaksas, kā pamatots ûz 
lietas apstāklu iztirzāšanas pēc būtības, kasacijas kar-
tībā nav pārbaudāms. Apgabaltiesa arī konstatejusi, ka 
jau • pats testators Pēteris Z. bija ieguvis īpašuma tie-
sības uz ieilguma pamata uz K. mājāin. Tā tad sīs tie-
sības arī ir ietilpušas Pētera Z. mantojumā, un ja Jānis Z. 
bija cēlis prasību tiesā par īpašuma tiesībām uz šīrn majām uz 
ieilguma pamata, tad viņš to bija darījis, kā to konstatejusi ap-
gabaltiesa, taisni kā Pētera Z. mantinieks pēc testamenta, kas 
mantojumu bija pieņēmis pēc testamenta, pamatojoties uz testa-
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tora iegūtām tiesībām uz tām pašām mājām. Tādos apstākļos 
ir nesaprotams atbildētāju pilnvarnieka apgalvojums kasaci-
jas sūdzlbā, ka Jānis Z. nevarējis iegūt K. tnājas uz testamenta 
pamata un sakarā ar to esošie apcerējutni, jo, kā redzams no 
sacītā, taisni uz testamenta pamata iegūtās testatora tiesības uz 
šīm mājām bijušas par pamatu tam, ka Jānis Z. mājas ieguvis 
savā īpašumā. Pretēji atbildētāju pilnvarnieka domām, apga-
baltiesa nav pielaidusi kasacijas sūdzībā norādītās nepareizī-
bas, apsverot lietā esošos datus par to, ka pēc Jāna Z. nāves 
notikušas divas mantojumu pārejas. Vispinns, no apgabaltie-
sas sprieduma ir skaidri redzams, par kādu uzaicinājumu Jāņa 
Z. kreditoriem tā runājusi, t. i. par uzaicinājumu, kas paredzēts 
CPL 1710. pantā. Ja nu šāds uzaicinājums nav ticis izdarīts 
un ja tiesa Jāņa Z. mantojuma lietā, kā tas secināms no apga-
baltiesas sprieduma motiviem, nav taisījusi CPL 1699. pantā pa-
redzēto prekluzijas lēmumu, tad, pretēji atbildētāju pilnvarnie-
ka domām, Jāņa Z. kreditoru prasījumi taisni nav tikuši dzēsti 
un Zelma Z., kā Jāna Z. mantiniece, palikusi atbildīga par šiem 
prasījumiem. Pamatojoties uz konstatējumu, ka prasītāja pra-
sījums bijis zināms visiem atbildētājiem, apgabaltiesa, ievērojot 
CPL 1711. p. 3. pk., varēja atzīt, ka uzaicinājuma spēks Zel-
mas Z. mantojuma lietā neattiecas uz prasītāja prasījumu. 
Pretēji atbildētāju piinvarnieka apgalvojumam, apgabaltiesa 
nav piešķīrusi nepareizu nozīrni CPL 1711. p. 3. punktam, ja 
vina šo likumu piemērojusi gadījumam, kad prasījums bijis zi-
nāms visiem mantiniekiem. Kādā ziuā apgabaltiesa būtu nepa-
reizi apspriedusi šī liktuna spēkā stāšanos, to atbildētāju piln-
varnieks kasacijas sūdzībā nav norādījis, kādēļ sis viņa aizrā-
dījums Senatā nav ņemams vērā. Konstatējot, ka pienākums 
izdarīt testamentā paredzētās izmaksas iestājies tikai pēc gada 
no K. mājti nostiprināšanas zemes grāmatās uz Jāņa Z. vārda. 
apgabaltiesa varēja šo laiku atzīt par šākumū noilguina tecē-
jumam un nevis paša testamenta apstiprināšanas dienu, kā to 
nepareizi domā atbildētāju pilnvarnieks, jo pēc 1864. g. CL 
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CPL parejas laika noteikumu 27. p. 

Tiesu palata ir atzinusi, ka „L." mājas nedalītā veidā 
piešķiramas īpašumā mantojuma devēja dēlam Jānim JR. kā 
vienīgam vīriešu kārtas mantiniekam, uzliekot viņam pienā-
kumu no māju zemes vērtības, bez ēku vērtības ierēķināša-
nas izmaksāt līdzmantiniecēm vtp.ii mantojuma daļas naudā. 
Šāds Tiesu palatas slēdziens kā par māju piešķiršanu īpašu-
mā Jānim R., tā arī par to, ka līdzmantiniecēm izmaksāja-
mā dalā nav ietilpināma „L." māju ēku vērtība, pēc būtī-
bas ir pareizs. Tā kā šī lieta izspriesta pirmā instancē pēc 
CL spēkā stāšanās, tad saskanā ar CPL pcārejas laika notei-
kumu 27. p. pie šīs lietas iztiesāšanas bija piernērojams li-
kums par CL spēkā stāšanās laiku un pārejas laika noteiku-
miem. Šā likuma 31. pants paredz, starp citu, ka ar CL spē-
kā stāšanos CL 747. pants piemērojams arī tad, kad manto-
jums atklājies pirms CL spēkā stāšanās, ja minētā pantā pa-
redzētā tiesiskā darbība notiek pēc šā laika. Tā kā manto-
juma dalīšana šai lietā ir notikusi pēc CL spēkā stāšanās, tad-
uz CL 747. panta pamata dalāmo māju nepieciešamās saim-
niecības ēkas atsevišķi nebija jānovērtē. Tādā kārtā, ja arī 
Tiesu palata rnāju novertējumā ir vadījusies ne no CL 747. 
pantā izteiktā principa, bet no Vidz. zemn. lik. 1002. panta 
noteikumiem, pēc kuriem ēku vērtība arī nav ņemama vērā, 
tad gala slēdziena ziņā rezultats ir viens un tas pats un kasa-
cijas iesniedzējas intereses nav cietušas. Bez tam minētā 
Lik. par CL spēkā stāšanās laiku un pārejas laika noteiku-
miem 30. pants paredz, ka CL noteikumi jautājumā par man-
tinieku priekšrocībām saņemt mantojuma dalu dabā ir pie-
mērojami vienīgi tai gadījumā, ja līdzšinēiā likumā kādam 
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LJkums par darba laiku. 

Senats savā spriedumā šajā lietā, pamatojoties uz apga-
baltiesas konstatējuma, ka prasītājs bijis grāmatvedis atbil-
detājas uzņēmumā ar noteiktu algu Ls 120,— mēnesī, bija aiz-
rādījis, ka grāmatvedis ir garīga darba strādnieks, kura nor-
malais darba laiks ir 6 stundas dienā (Lik. par darba laiku 
2. p. agr. red.) un ka par viņa darba laiku atzīstams laiks, 
kurā viņam bija jāatrodas darba vietā un darba devēja rī-
cībā, neatkarīgi no tā, ko vinš pēc grāmatveža pienākumu 
izpildīšanas bija strādājis un vai viņš pēc tam vispārīgi bija 
kaut ko strādājis. Apgabaltiesa, izspriežot lietu no jauna, ap-
stiprinājusi miertiesneša spriedumu, ar kuru prasītājam pie-
spriesta atlīdzība arī par virsstundām. Apgabaltiesa pamato-
jusies uz to, ka prasītājs, kā grāmatvedis, bijis garīga darba 
strādnieks, kuram normalais darba laiks bijis 6 stundas dienā. 
Tā kā viņš strādājis dienā 8 stundas, tad viņš dienā nostrā-
dājis 2 virsstundas. Apstākli, ka prasītājs strādājis arī citus 
darba devēja uzliktos darbus, apgabaltiesa atzinusi par neno-
zīmīgu, jo Senats esot atzinis, ka izšķirošs esot apstāklis, ka 
prasītājs darba laikā atradies darba vietā un darba devēja 
rīcībā, un nevis tas, ka vinš tajā laikā būtu strādājis tieši grā-
matvedības darbus vai citus kādus darbus. Šāds apgabaltie-
sas aizrādījurns ir pilnīgi pareizs, bet minētie Senata apsvēru-
rni doti sakarā ar apgabaltiesas konstatējumu, ka prasītājs 
par Ls 120,— lielu mēneša algu bijis tikai grāmatvedis atbil-
dētcājas uzņemumā, t. L, ka viņam par nolīgto algu bija jā-
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strādā tikai grāmatveža darbs. Atbildētājas pilnvarnieks pie 
lietas jaunās caurlūkošanas bija aizrādījis, ka lai gan prasītāja 
darba grāmatiņā bijis ierakstīts, ka prasītājs bijis grāmatve-
dis, īstenībā prasītājs bijis pienemts darbā un faktiski arī dar-
bojies ne tikai kā grāmatvedis, bet arī kā ekspeditors, nolik-
tavas pārzinis un bez tam vinš strādājis arī tīri fizisku darbu, 
tīrot, šķirojot un iesaiņojot izstrādājumus. Tā tad pēc šī at-
bildētājas paskaidrojuma prasītāja mēneša alga bijusi nolīgta 
ne tikai par grāmatveža darbu, bet arī par citu atbildētājas 
norādīto darbu izpildīšanu. Tādos apstākļos apgabaltiesas 
pienākums bija ieņemt pret šo atbildētājas iebildumu stāvokli 
un pārbaudīt no šī viedokļa atbildētājas uzdotos pierādīju-
mus. Gadījumā, ja izrādītos, ka prasītājam par nolīgto algu 
bija jāstrādā ne tikai grāmatveža, bet arī citi atbildētājas 
norādītie darbi, tad apgabaltiesa vļnas norādīto iemeslu dēļ 
nevarētu atzīt prasītāju par garīga darba strādnieku. Ja dar-
biniekam, resp. strādniekam par nolīgto algu jāizpilda dažādi 
darbi, no kuriem daži kvalificējami kā fiziska darba strādnie-
ka darbi, bet citi kā garīga darba strādnieka darbi, tad jau-
tājums par to, vai tāds darbinieks kvalificējams kā fiziska 
darba vai kā garīga darba strādnieks, izšķirams atkarībā no 
tā, kādi darbi ir svarīgāki viņa līguma pienākumos, resp. uz 
kuriem gulstas smaguma punkts (sal. Sen. CKD spr. 30/1892), 
un ja svarīgākie ir fiziskā darba strādnieka darbi, tad tāds 
strādnieks kvalificējams kā fiziska darba strādnieks, ja sva-
rīgāki ir garīga darba strādnieka darbi, tad viņš kvalificējams 
kā garīga darba strādnieks. Ja par dažādiem darbiem ir no-
līgta viena kopīga alga, tad no līguma viedokļa kā darbu 
komplekss, tā arī nolīgtā alga ir nedalāmas vienības un katrs 
mēģinājums attiecināt kādu algas daļu uz kādu no nolīgtiem 
pienākumiem būs patvaļīgs, izņemot, saprotams, gadījumu, 
kad pats līgums paredzējis atsevišķu algu par atsevišķiem 
darbiem. Tādēļ arī gadījumos, kad par kopīgo algu nolīgtos 
pienākumos ietilpst kā fiziska darba strādnieka darbi, tā arī 
garīga darba strādnieka darbi, šie noiīgtie pienākumi aplūko-
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jami kā viens nedalāms komplekss un jautājums par paša 
strādnieka kvalifikaciju, kā jau aizrādīts, izšķirams atkarībā 
no tā, kādi darbi ir svarīgāki, uz kuriem ir liekams svarīguma 
punkts. Kas īpaši attiecas uz apgabaltiesas aizrādījumu, ka 
ieraksts līguma grāmatiņā, ka prasītājs ir grāmatvedis, ir 
saistošs atbildētājai, tad tāds viedoklis nav atzīstams par pa-
reizu, jo Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 34/2332), 
ka līguma grāmatiņas saturs ir apgāžams ar liecinieku liecī-
bām. Bez tam prasītāja stāvoklis atbildētājas darbā nosa-
kāms nevis pēc tā, kā parti to apzīmējuši līguma grāmatiņā, 
bet gan pēc prasītāja faktiski uzņemtiem un izpildītiem pienā-
kumiem, un ja no šāda viedokla prasītāja stāvoklis darbā ne-
atbilst ierakstam līguma grāmatiņā, tad ierakstam taisni nav 
izšķirošas nozīmes. 

(1940. g. 23. febr. spried. Nr. 174 Filbabera pr. 1. pr. k/s. „Pirmā Lat-
vijas māksl. raga fabr.".) 

17. 

1) Apgabaltiesa aprnierinājusi prasību, piespriežot no atbil-
dētājas prasītāja labā atlīdzību par virsstundām Ls785,68 un par 
neizlietoto atvalinājumu Ls 36,85. Apgabaltiesa konstatējusi, ka 
pēc partu līguma prasītājs par bankas telpu apsargāšanu svēt-
dienās un svētku dienās sanēmis mēneša algu Ls 4U,— me-
nesī. Senats pirmā šajā lietā taisītā spriedumā jau ir paskaid-
rojis, ka prasītāja strādātais darbs, kaut arī tas ticis strādāts 
tikai svētdienās un svētku dienās, ņemot vērā partu līguma 
īpatnības, nav atzīstams par svētdienas resp. virsstundu darbu 
Likuma par darba laiku nozīmē. īzspriežot lietu no jauna, ap-
gabaltiesa saskaņā ar Senata dotiem norādījurniem arī atzi-
nusi prasītāja strādāto darbu, kas strādāts pirmās astoņās 
stundās, par normalo darbu un tikai to darbu, kuru prasītājs 
strādājis virs 8 stundām, par virsstundu darbu. Aprēķinot 
prasītāja dienas algu, lai pēc tās aprēkinātu normalās darba 
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stundas atalgojumu, apgabaltiesa dalījusi visu prasītāja nopel-
nīto sumu Ls 920,— uz prasītāja faktiski nostrādāto dienu 
skaitu, proti uz 122 dienām. Šo aprēķināšanas veidu atbildē-
tājas pilnvarnieks neatzīst par pareizu un aiz kasacijas sū-
dzībā norādītiem iemesliem uzskata to par pretimrunājosu 
Lik. par darba laiku 17. pantam, saskaoā ar kuru prasītāja mē-
neša alga, aprēķinot vina dienas algu, būtu dalāma uz 25 die-
nām. Tāds atbildētājas pilnvarnieka viedoklis nav atzīstams 
par pareizu attiecībā uz partu līgumu. Kā tas jau aizrādīts, 
apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājam par nolīgto rnēneša 
algu Ls 40,— apmērā bija jāapsargā bankas telpas tikai svēt-
dienās un svētku dienās. Tā tad prasītājam pēc līguma bija 
jāstrādā tikai tik daudz dienas mēnesī, cik mēnesī iekrita 
svētdienas un svētku dienas. Tādos apstākļos, lai aprēķinātu 
pēc vina mēneša algas dienas algas lielumu, viņa mēneša 
algu nevar dalīt uz 25 dienām. Likurna par darba laiku 17. 
panta I daļas beigu teikums paredzējis normalu gadījumu, 
kad strādnieks, kas saņem mēneša vai pusmēneša algu, fak-
tiski arī visu mēnesi resp. pusmēnesi strādā. Tādā gadījumā, 
aprēķinot dienas algu, mēnesī skaitāmas 25 darba dienas 
un nevis visas mēneša dienas, ieskaitot arī svētdienas un 
svētku dienas, jo Likuma par darba laiku 17. pants pamatojas uz 
viedokli, ka mēneša resp. pusmēneša alga nolīgta tikai par 
25 darba dienām un nevis par visām mēneša dienām, ieskai-
tot arī svētdienas un svētku dienas. Turpretim, ja strādnieks, 
kā tas bijis šajā gadījumā, strādājis par meneŠa algu tikai 
svētdienās un svētku dienās, tad šajā lietā taisni nepastāv ga-
dījums, par kādu runā Likuma par darba laiku 17. panta I da-
ļas beigu teikums un tādēļ arī prasītāja nostrādātā mēnesī 
nav skaitāmas 25 darba dienas, kā to noteicis minētais tei-
kums. Tāda viedokļa pareizību pastiprina vēl arī tas ap-
stāklis, ka prasītāja dienas algas aprēķināšana, dalot mēneša 
algu uz 25 dienām, novestu pie tā, ka prasītāja normalās 
•darba stundas alga (Ls 40:4 dienām = Ls 10,— dienā resp. 
Ls 1,25 stundā vai Ls 40 : 5 dienām = Ls 8— dienā resp. 
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Ls 1,— stundā) būtu lielāka par virsstundu algu (Ls 40 : 25' 
dienām = Ls 1,60 dienā resp. 20 sant. stundā, bet par virs-
stundu ar 50% piemaksu 30 sant. un ar 100% piemaksu 40 
sant). Tāds stāvoklis būtu pilnīgi nesavienojams ar Likuma 
par darba laiku 17. pantu. 

(1939. g. 14. dec. kopsēdes spried. Nr. 61 Brederrnaņa pr. 1. pr. Latr. 
akc. banku.) 

2) Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītājs bijis vienkāršs 
skatuves strādnieks Daugavpils pilsētas teatrī, kas strādājis 
meistera Ā. uraudzībā un vadībā, ir nākusi pie slēdziena, ka 
prasītājain piemērojams Lik. par darba laiku 17. p., bet ne tā 
paša likuma 19. p. Ar to apgabaltiesa ir jau apspriedusi un 
izšķīrusi apstiprinoši jautājumu par to, ka uz prasītāju ir at-
tiecināms Likums par darba laiku. Minētam vinas slēdzie-
nam nerunā pretim kasacijas sūdzības iesniedzēja norādītais 
Sen. Apv. sap. spr. 38/9, kurā Senats nemaz nav pateicis, ka 
Likums par darba laiku nebūtu attiecināms uz strādniekiem, 
kuru darba devējs ir kāda pilsētas pašvaldība. Šādam vie-
doklim runā pretim daudzkārtīgi Senata spriedumi, kas ak-
ceptējuši minētā likuma piemērošanu arī pilsētas pašvaldības 
nodarbinātiem strādniekiem (Sen. CKD spr. 34/123 un cit.). 
Tāpat, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja iebildumam, ap-
gabaltiesa, kā jau augstāk norādīts, ir arī apsvērusi un izšķīrusi 
jautājumu, vai uz prasītāju nebūtu attiecināms Lik. par darba 
laiku 19. p., nākot pie noraidoša slēdziena. Arī šim viņas slē-
dzienam nerunā pretim kasacijas sūdzībā minētais Sen. CKD 
spr. 30/739, jo tas vien, ka saskaņā ar šo spriedumu viekāršie 
dārzniecību strādnieki, kas expressis verbis nav Lik. par dar-
ba laiku 19. p. minēti, ir pielīdzināmi šajā pantā minētiem 
laukstrādnickiem, nedod pamatu pilsētas pašvaldības teatrī 
pie skatuves nodarbinātu vienkāršu strādnieku pielīdzināt 
mājkalpotājiem. Šādam pielīdzinājumam runā pretim arī 
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Sen. CKD spr. 28/1301, kauču arī CL nav vairs līdzīga 18:54, 
g. CL 4192. p. noteikuma. 

(1940. g. 22. febr. spried. Nr. 239 Krasovska pr. 1. pr. Daugavpils pils. 
pašvald.) 

19. 

1) Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā iesniegtiem ziņoju-
miem par prasītāja B. efektivo darbu prasības lūgumā 
norādītā laika sprīdī, ir konstatējusi, ka prasītājs braucis par 
šoferi uz Valsts dzelzceļu transporta kantora automobiļiem, 
kas ar dzelzceļa atvesto preci no stacijas nogādājuši pēc pie-
derības līdz attiecīgai piegādes vietai. No otras puses, ap-
gabaltiesa pareizi atzinusi, ka minētais autotransports ir tieši 
dzelzceļu preču satiksmes turpinājums, jo saskaņā ar Dzelz-
ceļu likumu 12. p. Valsts dzelzceļiem ir tiesība paplašināt 
tiešo satiksmi ārpus dzelzceļa robežas, starp citu, ierīkojot 
siin nolūkam transporta kantorus. Izejot no minētā konsta-
tējuma un atzinuma, apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, 
ka prasītājs ir satiksmes līdzekļu darbinieks Lik. par darba 
laiku 19. p. nozīrnē, uz kuru šis likums neattiecas. Valsts 
dzelzceļi, kā tādi, tieši pieder pie tiem satiksmes .līdzekļiem, 
par kuru darbiniekiern runā Lik. par darba laiku 19. p. Par 
dzelzceju darbinieku darba laiku arī izdoti īpaši noteikumi 
(Lkr. 23/123). Tā kā preču sūtījumu tālākā pārvadāšana ar 
Dzelzceļu lik. 12. p. paredzēto dzelzceļu transporta kantora 
automobiHem ir atzīstama par dzelzceļu preču satiksmes tur-
pinājuniu, tad, protams, šos automobiļus apkalpojošie šoferi 
ir atzīstami par satiksmes līdzeklu darbiniekiem Lik. par 
darba laiku 19. p. nozīmē. levērojot sacīto, apgabaltiesa 
konkretā gadījumā nebija spiesta vēl tuvāki apstāties pie 
Lik. par darba laiku 19. p. paredzēto satiksmcs līdzekļu pa-
zīrnēm. Jāpiezīmē, ka Sen. CKD spr. 24/1.69 ir dots tikai vis-
pārējs Lik. par darba laiku 19. p. paredzēto satiksmes lī-
dzekļu raksturojums, kāpēc, lai varētu runāt par satiksmes 
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līdzekļiem minētā panta nozīmē, nav nemaz obligatoriski va-
jadzīgs konstatēt tieši visas minētā spriedumā norādītās pa-
zīmes. Piemēram, pie preču pārvadājumiem pa dzelzceļu, 
kas ir atkarīgi no preču iekraušanas, ne vienmēr var runāt 
par maršrutu noteiktā laikā pēc iepriekš noteikta stundu plā-
na, bet tas nebūt vēl nenozīmē, ka dzelzceļa darbinieki, kas 
kalpo uz preču vilcieniem, nebūtu atzīstami par satiksmes lī-
dzekļu darbiniekiem Lik. par darba laiku 19. p. nozīmē, tāpat 
kā pārējie dzelzceļnieki. Tas pats sakāms par dzelzcela 
preču satiksmi turpinājošo autotransporta darbiniekiem, kas 
šo dzelzceļa pārvadāto preci nogādājuši līdz gala punktam. 

(1939. g. 24. novembra spr. Nr. 1016 Bergins pr. 1. pr. Dzelzceļu virs-
valdi.) 

2) Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītājs bijis grāmat-
vedis un darbvedis atbildētājas Krimuldas saimniecībā, un uz 
šī konstatējuma pamata nākot pie slēdziena, ka prasī-
tājs nav atzīstams par laukstrādnieku Likuma par dar-
ba laiku 19. panta nozīmē, apmierinājusi prasību vinas 
norādītā daļā par atlīdzību par neizlietoto atvaļinājumu. Atbil-
dētāja pilnvarnieks kasacijas sūdzībā atzīst, ka prasītājs 
bijis darbvedis un grāmatvedis atbildētāja Krimuldas lauk-
saimniecībā, bet neatzīst par pareizu apgabaltiesas viedokli, 
ka prasītājs riav atzīstams par laukstrādnieku Likuma par 
darba laiku 19. panta nozīmē. Aiz kasacijas sūdzībā norā-
dītiem ieinesliem, it īpaši atsaucoties uz to, ka prasītāja darbu 
nevarot atdallt no visas lauksaimniecības darba norises un 
ka viņa darbs ir nedalāmi saistīts ar lauksaimniecības darbu 
norisi un tempu un ka tādēļ prasītāju nevarot uzskatīt tikai 
par grārnatvedi, kuju varētu izdalīt no visa lauksaimniecības 
darba, atbildētāja pilnvarnieks uzskata, ka prasītājs atbildē-
tāja darbā bijis laukstrādnieks Likuma par darba laiku 19. 
panta nozīmē. Atbildētāja pilnvarnieka viedoklis nav at-
zīstams par pareizu. Jautājumā par to, vai darbinieks kvali-
ficējams kā laukstrādnieks Likuma par darba laiku 19. panta. 
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nozīmē svarīgs ir strādnieka darba raksturs, uti par laukstrad-
nieku Likuma par darba laiku 19. panta nozīmē atzīstams 
strādnieks, kas strādā laukstrādnieciska rakstura darbu (Sen. 
CKD spr. 34/802). Ja strādnieks arī strādā lauksaimniccībā, 
bet viņa darbam nav laukstrādnieciska darba raksturs, kā, 
piem., konkretā gadījumā prasītāja kā grāmatveža un darbve-
ža darbam tāda rakstura nav, tad tāds strādnieks nevar tikt 
kvalificēts kā laukstrādnieks Likuma par darba laiku 19. pan-
ta nozīmē. 

(1940. g. 23. fcbr. spricd. Nr. 206 Eichvalda pr. 1. pr. Latvijas sarkanp 
krustu.) 

3) Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša spriedu-
ma motiviem, uz lietā nodibinātu datu pamata ir kon-
statējusi, ka prasītājs strādājis atbildētājas uznemumā tīri 
lauksaimnieciskus darbus: ncsis iesalu, pumpcjis spirtu, 
zāģčjis malku, palīdzēi'is sagatavot spirtu transportam, 
kadus vai līdzīgus darbus strādā laukstradnieki, pie-
mēram: zāģē malku, pumpe ūdeni, nes pienu sagata-
vošanai sviestam, palīdz sagatavot lauku ražojumus trans-
portam etc. Šādi tiesas konstatējumi attiecas uz lietas fak-
tisko pusi un kasacijas kārtībā nav pārbaudāmi. levēroļOt 
teikto, apgabaltiesa ir pareizi atzinusi, ka uz prasītaju attie-
cināmi Lik. par darba laiku 19. p. noteikumi. Ar to atkrīt kā 
nenozīmīgi prasītāja iebildumi kasacijas sudzība, ka viņš 
strādājis ne laukstrādnieka, bet gan spirtriipniecības darbus. 
Jr svarīgi, kā jau paskaidrojis Senata CKD sava 34/802 sprie-
dumā, ne darba vieta, nedz tas, kas ir darba devējs, bet gan 
darba raksturs. Tādu pašu viedokli Senata CKD ir ieņemis 
citos līdzīgos gadījumos (37/382, 38/115). 

(1940. g. 22. fcbr. spricd. Nr. 226 Leinberga pr. 1. pr. Plāci im c.) 
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A/S-bai „R." pieņemot sūdzētājas firmas konkretus pasūtīju-
mus izpildīšanai un pēdējai saņemot šo pasūtījumu apstipri-
nājumus, apliecina noteiktu saistību nodibināšanos starp vi-
ņām (1864. g. CL 3136. p.). Nav izšķīrējas nozīmes norādīju-
mam, ka dokumentos nav minētas cenas, kādēļ tie vispār ne-
nodibinot saistības. Cenas varēja būt darījumu dalībniekiem 
jau zināmas. Otrkārt, dokumenti, kā redzams, attiecas uz 
tirdznieciskiem darījumiem, un tirdznieciskas dabas pakalpo-
jumos atlīdzība ir prezumējama, kādēļ, ja darījuma dalībnie-
kiem cenas iepriekš nebūtu bijušas zināmas, nevar secināt, 
ka pasūtītām precēm nemaz nebija cenas. Tamdēļ runā eso-
šie dokumenti kvalificējami kā saistības raksti uz nenoteiktu 
sumu un bija'apmaksājami ar zīmognodevu pēc Rīk. par 
zīmognod. 13. p. 3. pk. Ka šie dokumenti nodibināja saistī-
bas, liecina firmas „P." uzraksti uz tiem, par kādu sumu 
saistības izpildītas. Zīmognodeva principā maksājama par vi-
siem valsts robežās sastādītiein un izdotiern dokumentiem (1. 
p. 3. pk.), bet vienīgi ar 46. p. paredzētiem iznēmumiem. 
Pastāvējušais agrāk 46. p. 55. pk. runā esošus dokumentus at-
svabināja no zīmognodevas. Tāpēc jāsecina, ka ar šī izņē-
muma noteikuma atcelšanu (Lkr. 34/167) likumdevējs vēlējies 
Sādus dokumentus atkal aplikt ar zīmognodevu. Rīkojums 
par zīmognodevu paredz tikai divējāda veida zīniognodevu — 
vienkāršo un proporcionalo. Pēdējā maksājama, saskanā ar 
Rīk. par zīmogn. 19. p., visos tajos gadījumos, kad no paša do-
kumenta satura redzama tā suma. Tāpēc, ja no dokumenta 
satura redzams, ka tānī izteiktam darījumam ir gan zināma 
vērtība, bet pašā dokumentā tā nav noteikta, tad ir darīšana 
ar dokumentu uz nenoteiktu vērtību, kādē] piemērojami Rīk. 
par zīmogn. noteikumi par vienkāršo zīmognodevu Un īpaši 
13. p. (sk. arī Sen. CKD spr. 38/875). Kas attiecas uz doku-
mentu Nr. 71, tad tas, kā jau aprādīts, atšķiras no dokumen-
tiem Nr. Nr. 55—60 ar to, ka tāriī minētas pasūtīto priekš-
metu cenas. Augšā izteiktie apsvērumi visumā attiecināmi 
arī uz šo dokumentu tikai ar to starpību, ka šinī dokumentā 
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apliecināta saistības nodibināšanās par noteiktu sumu, kādēļ 
pēc Rīk. par zīmogn. 19. p. šis dokuments bija apmaksājams 
ar proporcionalo zīmognodevu un īpasi pēc 44. p. 7. pk., kura 
pēdējā daļā šādi dokumenti tieši paredzēti. Ja arī iztulkotu 
šo dokumentu tādā veidā, ka ar to nodibinājušās pirkuma-
pārdevuma līguma attiecības, arī tad šis dokuments bija ap-
maksājams pēc tā paša 44. p. 7. pkt. (Sen. CKD spr. 29/1787, 
33/781, 37/34). 

(1939. g. 14 dec. kopsēdes spr. Nr. 54 Pēiersons zīmogsoda lietā.) 

20. p. 2. pkt. 

Pēc Rīk. par zīmognodevu 20. p. 2. punkta aktos par 
mantas dalīšanu par aktu sumu atzīstama aktā norādītā man-
tas vērtība — atvelkot visus uz šīs mantas gulošos parādus. 
Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja domām, pēč minētā li-
kuma ar vārdiem „uz šīs mantas gulošos parādus", nav sa-
protami tikai ar ķīlu nodrošinātie parādi, bet vispar visi man-
tojuma devēja parādi, kas apmierināmi no šā īpašuma, t. i. 
arī hirografarie parādi (sal. Kr. Sen. CKD spr. 03/48). 

(1939. g. 30. nov. spried. Nr. 852 mant. sad. 1.) 

46. p. 25. pk. 

Nodokļu departaments aizrāda, ka Tiesu palata esot pie-
laidusi motivu nepareizību, jo nepareizi iztulkojusi Rīk. 
par zīmognod. 46. p. 25. pk. jēgumu. Tiesu palata, kā 
redzams no viņas motiviem, nostājusies uz tā viedok-
ļa, ka par kalpotājiem 46. p. 25. pk. nozīme var būt 
nevien fiziskas, bet arī juridiskas personas, kurpretim 
pēc Nodokļu departamenta domām ar kalpotājiem 46. 
p. 25. pk. nozīmē saprotamas vienīgi fiziskas personas. 
Par pareizu atzīstams Nodokļu departamenta viedoklis. Fis-

234.lappuse no 356 



235 Rīkojums par zīmognodevti 

kalie likumi, tā tad arī Rīk. par zīmognodevu notcikumi, n.iv 
iztulkojami paplašināti (Sen. CKD spr. 35/1631). Jo vairāk 
tas sakāms par šī rīkojuma 46. p. 25. pk., kurš satur izi.ir-
mumu no vispārējiem Rīk. par zīmognodevu noteikumieiii. 
46, p. 25. pk. atvieto pēc būtības negrozītā veidā bij. Kriev, 
likuma par zīmognodevu 72. p. 8. pk., kurš noteica, ka no zi-
mognodevas atsvabināmi „rēķini, kurus izsniedz mājkalpo-
tāji un citi kalpotāji par vinu izdarītiem mājas un saiinnieci-
bas izdevumiem". Salīdzinot abus šos tekstus, jānāk pie 
slēdziena, ka ar vārdu „kalpotāji" 46. p. 25. pk. nozīniē sa-
protamas personas, kas atrodas kalpošanas (1864. g. CL 4192. 
un turpm. p.) un pakalpojuma (personīga darba) līgumu (1864. 
g. CL 4172. un turpm. p.) attiecībās ar darba devēju. Ka par 
kalpotāju šī vārda tiešā nozīmē var būt vienīgi fiziska per-
sona, tas nepārprotami skaidri izriet no 1864. g. CL 4192. p., 
īpaši šī panta pēdējās daļas noteikuma, ka kalpotāji saņem 
par savu darbu bez maksas arī dzīvokli un uzturu. Tas iz-
riet arī no 1864. g. CL 4194., 4201., 4206., 4217. p. nepārpro-
tami skaidrā teksta. Bet arī par kalpotāju plašākā nozīmē 
var būt tikai fiziska persona. Tas pārliecinoši izriet kā no 
attiecīgai līgumiskai attiecībai jau pašā 1864. g. CL dotā no-
saukuma „pakalpojuma (personīga darba) līgums", tā arī 
konkretiern 1864. CL pantiem. Tā 1864. g. CL 4172. p. un 
4173. p. ar piezīmi noteikti izceļ, ka pakalpojuma (personīga 
darba) līguma priekšmets ir kalpotāja (atšķirībā no uzņēmu-
ma iīguma) personīgs darbs, kurš var būt nevien fizisks, bet 
arī garīgs, kas prasa īpašas zināšanas un izglītību. Ir skaidrs, 
ka izpildīt šādus darbus var tikai fiziskas personas. Beidzot 
no 1864. g. CL 4191. p., kurš nosaka, ka pakalpojuma (perso-
nīga darba) līguma attiecības izbeidzas ar kalpotāja (darba 
ņēmēja) nāvi, tāpat nepārprotami skaidri izriet, ka kalpotājs 
arī šinī plašākā nozīmē var būt vienīgi fiziska persona. Tam-
dēļ jāatzīst, ka ar vārdu „kalpotāji" Rīk. par zīmognod. 46. p. 
25. pk. nozīmē saprotamas tikai fiziskas, bet ne juridiskas. 
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personas, un ka Tiesu palata, nākot pie pretēja slēdziena un 
atzīstot, ka ar vārdu „kalpotāji" Rlk. par' zīmogn. 46. p. 25. 
pk. nozīmē saprotamas arī juridiskas personas, pārkāpusi šo 
likuma noteikumu. 

(1939. g. 16. dec. spried. Nr. 1160 Klompus zīmogsoda 1.) 

46. p. 45. pkt. 

Nodoklu departaments kasacijas sūdzībā atzīst, ka lietā 
esošos lūgumrakstus privatpersonas un organizacijas iesnie-
gušas valsts dzelzceļu iestādei, lai panāktu pazeminātu brauk-
šanas tarifa piešķiršanu, bet neatzīst, ka uz šiern lūgumrak-
stiem būtu attiecināms Rīkojuma par zīmognodevu 46. panta 
45. punkts, jo lūgumraksti neattiecoties uz uzņēmuma izman-
tošanu. Pēc Nodokļu departamenta domām, Rīkojuma par 
zīmognodevu 46. panta 45. punkts piemērojams tikai tādiem 
iesniegumiem un dokumentiem, kas pēc satura un nolūka.iz-
gatavoti un iesniegti vienīgi fiska interesēs, turpretim, lietā 
esošie lūgumraksti iesniegti vienīgiprivatpersonu un organiza-
ciju interesēs, lai panāktu pazeminātu braukšanas tarifu. Tāds 
Nodokļu departamenta viedoklis nav atzīstams par pareizu, jo 
tas neātrod pastiprinājumu Rīkoj. par zīmognodevu 46. panta 
45. punktā. Rīkojuma par zīmognodevu 46. panta 45. punkts 
attiecas uz visiem 16. panta 1. un 2. punktā minētiem rak-
stiem, kas iesniegti 45. punktā minētās iestādēs, iestāžu daļās 
un nodajās un valstij un pašvaldībai piederošo tirdzniecības 
un rūpniecības un citu uzņēmumu pārvaldēs, attiecībā uz uz-
ņēmumu izmantošanu, izņemot rakstus attiecībā uz rūpnie-
cības un diskonta kredita atvēršanu valsts tiii pašvaldības 
kreditiestādēs. Tā tad ar norādīto iznēmumu šis punkts at-
tiecas uz visiem tajā minētiem rakstiem attiecībā uz valstij 
un pašvaldībai piederošo tirdzniecības un rūpniecības un citu 
uzņēmumu izmantošanu pilnīgi neatkarīgi no tā, vai uzņē-
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Kriminalprocesa Iikums. 

35. 

Miertiesnesim iesniegtā prasības lūgumā prasītājs lūdzis 
piespriest no atbildētāja sekretara algas atlikumu Ls 373,04. 
Miertiesnesis atraidījis prasību, un apgabaltiesa, pievienojoties 
miertiesneša sprieduma motiviem, apstiprinājusi miertiesneša 
spriedumu. Prasītāja kasacijas sūdzība pelna ievērību. Mier-
tiesnesis atraidījis prasību uz tā pamata, ka no Tiesu palatas 
kriminaldepartamenta 1938. g. 25. oktobra sprieduma moti-
viem Rīgas apgabaltiesas I Kr. nodajas lietā esot rcdzains, ka 
Tiesu palata neesot piešķīrusi nozīmi partu rakstiskam dar-
ba līgumam un ka „prasītājs faktiski bijis T. biroja līdzīpaš-
nieks, kurš dalījies ar otru līdzīpašnieku biroja peļnā". Sa-
skanā ar KPL 35. p., kriminaltiesas galīgs spriedums ir sais-
tošs resp. prejudicials civiltiesai tikai jautājumā par to, vai 
noziedzīgais nodarījums tiešām noticis. vai tas bijis tiesājamā 
nodarījums, un kāds raksturs sim nodarījumam, bet ne jau-
tājumā par to, vai un kāda rakstura civiltiesiskas attiecības 
pastāvējušas starp tiesājamo un cietušo nersonu vai starp 
tiesājamiem (sal. Sen. CKD spr. 25/143). Tāpēc šis jautājums, 
kā pareizi bija aizrādījis prasītājs apelacijas sūdzībā, 
uz ko vinš atsaucies arī kasacijas sūdzībā, jāizšķir ci-
viltiesai pašai un pilnīgi patstāvīgi uz lietā noskaidroto 
datu pamata. Rīkojoties pretēji tam, apgabaltiesa, kā 
arī miertiesnesis, nevien pārkāpuši KPL 35. pantu, bet 
nav arī ievērojuši mūsu CPL pamatā likto tiešuma prin-
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Agr. Vekseļlikums. 

33. 

Prasītājs savā CPL 239. p. kārtībā celtā prasības sūdzī-
ba ir Iudzis atzīt, ka vinam nav jāmaksā pēc sūdzībā norādītā 
veksela, pamatojoties uz to, ka šo vekseli viņs izdevis kā 
bezvalutas vekseli, nesanemot nekādu pretvērtību. Atbildē-
taja pret šo prasību cēlusi iebildumu, ka vekselis bijis izdots 
finoai „D. J.", no kuras īpašnieka J. to saņēmusi atbildētājas 
likvidējamā Rīgas kreditbanka, kāpēc pret pēdējo (resp. tagad 
atbildetāju), kā pret trešo personu, ar kuru prasītājs nekādās 
tiešas attiecībās neatrodas un kurai par vekseļa bezvalūtību 
nekas nav bijis zināms, prasītājs nevar celt iebildumus, ka 
vekselis izdots, nesanemot pretvērtību. Miertiesnesis,' ar 
kura apsvērumiem apgabaltiesa solidarizējusies, atradis, ka 
lieta nav nekādu pierādījumu, ka Rīgas kreditbanka būtu zi-
najusi par prasītāja un vekseļa ņēmēja J. patiesām attiecī-
bam, resp. to, ka minētais vekselis sanemts bez pretvertī-
bas. Bet šī iemesla dēl jau vien abas instances varēja pra-
sību atzīt par atraidāmu, jo ierunu par to, ka vekselis J. iz-
dots, nesaņemot pretvērtību, prasītājs varēja celt pret at-
bildētāju vienīgi tad, ja Rīgas kreditbanka, kas mineto vek-
seli saņemusi uz J. indosamenta pamata, būtu to ļaunticīgi 
i e g u v u s i , ap z inā d a m ies , ka prasītājam ir minētā 
ieruna pret J., resp. ka p ē d ē j a i s s a ņ ē m i s šo 
v e k s e l i bez p r e t v ē r t ī b a s (sk. Lēbera „Tirdznie-
cības tiesību pārskatu", lp. 318.). Prasītājs, attaisnodams mi-
netas ierunas celšanu pret atbildētāju, atsaucies uz to, ka Rī-
gas kreditbanka bijusi ļaunticīga piedzenamā vekseļa'ieguvē-
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ļā', jo tai šo vekseliJ. nodevis, kā riodrošinājumu kreditain, 
ko pēdējais 'saņēmis sakarā ar pirktiem un bankai ieķīļatiem 
materialiem un ko viņš, J., jau'esot nolīdzinājis. Abas zema-
kās instances atzinušas, ka prasītājs minētam J. preču kre-
dita samaksu nav pierādījis, bet prasītājs cēlis kasacijas su-
dzībā iebildumu, ka apgabaltiesa atņēmusi viņam iespeju šo 
apstākli pierādīt, neievērojot viņa blakus lūgumus: 1) uzlikt 
atbildētājai pienākumu iešniegt tiesai attiecīgus izrakstus no 
preču un rescontro grāmatām par 1933. gadu uri 2) izdot vi-
ņam apliecību, lai tas varētu ieskatīties pie atbildētājas atro-
došās Rīgas kreditbankas grāmatās. SiS iebildums nepelna 
ievērību. Prasītāja apgalvotais a p s t ā k .1 i s v i e n, ka 
ar J. žiro Rīgas kreditbankas rokās nonākušais vekselis ir 
dots J. preču kredita nodrošināšanai un ka J. savu preču 
kreditu ir minētai bankai nokārtojis, pretēji prasītāja viedok-
lim, vēl nepierāda, ka Rīgas kreditbanka būtu šo vekseli no 
J. i e g u v u s i launticīgi, t. i. apzinoties, ka šis vekselis 
ir bezvalutas vekselis, pret kuvu nekāda pretvērtība riav'sa-
ņemta. Tādā kārtā, ciktāl ar augstāk minētiem blakus lugu-
miem prasītājs ir it kā gribējis noskaidrot un pierādīt šadu 
ļaunticīgu vekseļa iegūšanu, apgabaltiesa gala slēdziena 
ziņā tos pareizi atstājusi bez ievērības. Savukārt, ciktāl šo 
blakus lūgumu mērķis ir bijis pierādīt, ka J. vekseli samaksā-
jis, apgabaltiesa pareizi tādus lūgumus nav ievērojusi, jo, 
pirmkārt, prasītāja prasība pamatota ne uz vekseļparāda sa-
maksu, bet gan tā bezvalutību, un, otrkārt, prasītājs saskaņā 
ar agr. V. L. 33. p. nevarēja pret vekseļprasību celt tādas 
ierunas, kuras neizriet no viņa, bet gan vekseļnēmēja tiešam 
attiecībām ar vekseļturētāju Rīgas kreditbanku, resp. tās lik-
vidatori atbildētāju. Ievērojot sacīto, jautājumi, vai min. vek-
'selis ir diskonta vekselis, vai arī dots J. preču kredita no-
drošināšanai un pēdējā gadījumā, vai J. šo kreditu resp. savu 
parādu bankai nokārtojis, — ir irrelevanti šajā Hetā. 

(1940. g. 22. febr. spr. Nr. 135 Vitala pr. 1. pr. a/s. Latvijas kredit-
banka.) 
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1927. g. 1. jūn. lik. (Lik. kr. 27/91). 

105. p. piez. 

Tiesu palata Šajā lietā konstatējusi, 1) ka prasltāja lū-
gums par pensijas piešķiršanu ticis ar pensijas komisijas 
1930. g. 25. aprīļa galīgo lēmumu atraidīts un ka prasītājs nav 
cēlis tiesā 1927. g. 1. jūnija likuma 112. p. (Lkr. 27/91) pare-
dzēto prasību par pensijas piešķiršanu turpat paredzētā ter-
miņā, un 2) ka sakarā ar Tautas labklājības ministram 1938. g. 
19. janvārī iesniegto lūgumu pēdējais, pamatojoties uz min. 
lik. 105. p. piezīmi (Lkr. 32/245), atjaunojis prasītājam pensijas 
piešķiršanas termiņu. Pamatojoties uz šiem konstatējumiem, 
Tiesu palata atzinusi, ka ar min. 112. p. paredzētā termiņa no-
kavēšanu prasītājs ir zaudējis tiesības uz pensiju, kādeļ pēc 
Tautas labklājības ministra lēmuma par pensijas pieprasīša-
nas termiņa atjaunošanu prasītājam, pensija tam bijusi iz-
maksājama pēc jaunā pieteikšanas termiņa, t. i. no 1938. g. 
19. janvāra, kā tas izrietot no min. lik. 105. p. piezīmes sa-
tura. Prasītāja kasacijas sūdzība pelna ievērību. Ja Tautas 
labklājības ministrs bija atjaunojis prasītājam pensijas pie-
teikuma termiņu uz 1927. g. 1. jūnija lik. 105. p. piezīmes pa-
mata, tad laiks, no kura prasītājam izmaksājama resp. pienā-
kas pensija, bija nosakāms saskanā ar minētās piezīmes no-
teikumiem, kas paredz pensijas izmaksu no pieteikšanas die-
nas. Bet, kā to pareizi norādījis prasītājs savas kasacijas 
sūdzības otrā daļā, saskaņā ar Sen. CKD spr. 38/87 par pie-
teikšanas dienu minētā panta nozīmē ir atzīstama tā diena, 
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Likums par atsavinašanas nodevu, 

2. p. 

Nodokļu dcpartaments bija aprēķinājis papildu atsavinā-
šanas nodevu par noslēgto starp Jārļi S. un A/S „Latvijas 
kreditbanka" pirkuma-pārdevuma līgumii, norādot, ka atsavi-
nāšanas nodeva bijusi aprēķināma ne pēc aktā norādītas su-
mas Ls 40.000—, bet gan pēc Latvijas hipoteku bankas nover-
tējuma Ls 70.000,— apmērā. Lai gān' Hipotcku banka norādī-
jusi, ka nekustainu mantu tā novērtējusi par Ls 35.000,— un 
kustamu mantu par tādu pašu sumu, tomēr esot piemerojama 
Lik. par atsav. nod. 2. p. II daļa uz tā pamata, ka pašā pir-
kuma-pārdevuma.līgumā kustarna manta, kas pārgajusi kopa 
ar nekustamu īpašumu, neesot atsevišķi novērteta. — Jau sava 
spriedumā šinī lietā Senats paskaidrojis. ka Nodoklu departa-
menta un Tiesu palatas atceltā 1938. g. 7. decembra iēmumā 
ieņemtais viedoklis nav pareizs, jo īstenībā Lik. par atsav. nod. 
2. p. II dalas nozīme ir tā, ka atsavināšanas nodeva^apreķi-
nāma no paša akta sumas arī par kustamu mantu kopa ar ne-

'kustamu mantu, ja aktā kustamas rnantas vērtība nav atse-
višķi norādīta, bet.tā tomēr šādā gadījumā nav atsevišķi no-
vērtējama. Likums nebūt nav domājis, kā Senats tālāk no-
rādījis, kustamu rnantu pielīdzināt atsavināšanas nodevas ob-
jektam, un tādēi minētā 2. p. II daļā paredzētais izņēmums 
jāattiecina tikai uz paša akta nedalāmo včrtību, bet ne uz 
pašu kustamu. mantu, kas eventuali atsevišķos gadījumos 
būtu šādā aktā inkludēta. Izlemjot lictu otrreiz, Tiesu palata 
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ir atcēlusi apgabaltiesas lēmumu par līguma kontrahentu at-
svabināšanu no papildu nodevas un apstiprinājusi Nodokļu 
departamenta norēķinu. — Jāna S. iesniegtā kasacijas sūdzī-
ba pelna ievēribu. Tiesu palata ir gan apspriedusi un norai-
dījusi S. iebildumu, ka eļļas spiestuve būtu pārdota ar atse-
višķu līgumu. Tomēr Tiesu palata nav apsvērusi iebildumu, 
ka eļļas spiestuvei un pašam imobilim bija dažādi īpašnieki. 
Ja eļļas spiestuve bija ierīkota uz svešas zemes, tad taču šīs 
spiestuves juridiskais stāvoklis bija atkarīgs no tā, kādas ju-
ridiskas attiecības, zīmējoties uz šo lietu, pastāvēja starp 
šiem dažādiem tiesību subjektiem (šal. 1864. g. CL 561. p.). 
Tā tad minētam iebildumam varēja būt nozīme, izšķirot jau-
tājumu par eļļas spiestuves šķiru 1864. g. CL 530. un 531. p. 
nozīmē. No otras puses, Tiesu palata, runājot par elļas 
spiestuvi kā imobiļa piederumu, nav nodibinājusi, ka minētai 
lietai būtu 1864. g. CL 557. pantā paredzētās piederuma pa-
zīmes (sk. arī 559. un 573. p.). Šādos apstākļos nevar uz-
skatīt par irrelevantu Hipoteku bankas novērtējuma specifi-
kaciju, no kuras redzams, ka nekustama īpašuma vērtība ne-
pārsniedz pirkuma-pārdevuma līgumā uzrādīto vērtību. 
Līdz ar to tiesai bija jāvadās no Senata CKD šinī lietā do-
tiem paskaidrojumiem, pēc kuriem Lik. par atsev. nod. 2. p. 
il daļā paredzētais iznēmums, kā jau augstāk aprādīts, attie-
cināms tikai uz akta vērtību, bet ne uz pašu, aktā minēto, 
kustamu mantu (CPL 930. p.). 

(1940. g. 25. janvāra spr. Nr. 119 Sausiņa 1. ar Nodokļu departa-
mentu.) 
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Te z e s 
Senata Civildepartamenta 1940. g. m a i j a mēnesī 

izspriestās lietās. 
L. Ni 

431. Vekseļlik. 89. p. (1937. g.) — šajā pantā paredzētā kār-
tlba, kādā reālizējamas no paša vekseļa izrietošās tie-
sības un tādēļ prasībai par vekselī uzrādīto sumu pie-
dzīšanu uz to materiali-tiesisko attiecību pamata, kas 
bijušas vekseļa pamatā, vairs nav vietas. 

448. Nodevu lik, 213. p. — jautājumā par to, vai virsīpašnie-
kam izmaksājamā izpirkuma maksa uzskatāma par man-
tojuina devēja parādu šā panta nozīmč, nav svarīgi, 
k a d stājusies spekā a p m ē r a zinā izpirkuma mak-
sa, bet svarīgi ir, ka pienākums maksāt izpirkuma mak-
su p a m a t ā bija nodibinājies pirms mantojuma de-
vēja nāves. 

450. Rīk. par zīmognod, 5. p. — ja pircējs daļu pirkuma.mak-
sas sedz atstājot imobili pārdevēja valdīšanā un lieto-
S'anā ar §o ticsību ierakstīšanu zcmes grāmatās, tad šāda 
viciiošaiuis lr īpa.šs darījmus šfi panta nozīmc. 

457. CPL 288. p. — šis pants nosaka viltojuma gadījumā no-
teiktu dicnu tcnnii.ia tcccšanai — spricduma stāšanos li-
kumīgā špēkā; lūdzēja paskaidrojumiem par to, kad virjis 
īstenībā dabūjis zināt par kriminaltiesas spricdumu un 
kad vinš saņēmis norakstu no tā, nav izšķivošas nozīmes. 

461. Nodokļu lik. 480. p. — šis pants neizšķiv jautājumu par 
īpašuma tiesībārn uz satiksmes līdzekli. 

465. CPL 1586. p. — iekams tcstaments nav stājies likumīgā 
Spēkā, testamenta mantinieks var gan leģitimēties kā rī-
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kotājs par mantojumu, tomēr tikai ar to, ka tiesa viņu 
ieved valdījumā. 

CPL 994. p. — šis pants piemērojams arī CPL 675. p. 1. 
un 2. pk. gadījumos, kad tiesa izbeidz lietu nepiekritības 
dēļ ex officio. 

CPL 1049. p. — šajā pantā minēto noilgumu pārtrauc jatr 
piedzinēja lūgums izpildīt spriedumu; tam apstāklim, vai 
luguma uzrādītā dzīvcs vietā parādnieks ir ticis atrasts, 
nav nozīmes. 

CPL 731. p, — suma, kuru piedzinējs trešās personas ne-
pareizas atsauksmes dēļ nav varējis sanemt, nav identi-
ficējama ar to sumu, kas piedzinējam vēl nākas. 

CPL 377. p. — ciktāl prasības vērtības aprēķināšana nav 
tieši paredzeta šajā pantā, prasības vērtība ir akceptēja-
ma tāda, kā to uzdevis prasītājs. 

CPL 1074. p. — Lietuvā dzīvojošam atbildētājam izpildu 
pavēste bija izsniedzama kārtībā, kādu nosaka konven-
cija starp Latviju, Igaimiju un Lietuvu (Lkr. 22/143). 

TPL 532. p. — tiesas lēmumam par ļaunprātības pazī-
īnēm, apspriežot jautājumu par parādnieka apcietinā-
šanu, nav prcjudicialas nozīmes jautājuma izlemšanā 
par rnaksātnespējas raksturu šā panta kārtībā. 

CPL 1019. p. — šā panta otrā daļa nav piemērojama 
gadījumos, kad uzturu prasa uz līgtuna pamata. 

Maija meneša k o p s ē d e s lietas. 

19. 1864. g. CL 3482. p. — §is pants nav piemērojams, ja 
pirkurna priekšmets'ir blanko cedēts parāda akts: tain 
apstāklim, ka pircējs tikai p ē c notikuša pirkuma ce-
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L. Ni 

dējis obligaciju no sevis trešai personai, nav nozīraes, 
jo izšķirošs ir p i r k u r a a brīdis, bet nevis kāda vē-
lāka pircēja rīcība, kura nevar it kā ar atpakaļēju spēku 
ietekmēt vai grozīt jau ar notikušo pirkumu nodibinā-
jušās sekas. 

35. CPL 728. p. — šajā pantā minētām personām izpildu 
raksts uzrādāms principā personīgi vinām pašām vai 
viņu leģitimētām papīru Šanemšanai personām; CPL 
386. un t. p. kārtībā šajā gadījumā nav picmērojama, jo 
ar izpildrakstu uzrādīšanu nodibinās saistība ar CPL 
729. un t. p. paredzētām sekām. 

Senata Civildepartamenta 1940. g. j ū n i j a mēnesī 
izspriestās Hetās. 

421. Nodevu lik. 202. p. — par šā panta 4. punktā minētām 
labdarības iestādēm resp. biedrībām atzīstamas tādas, 
kas sniedz dažāda veida pabalstus mazāk vai vairāk 
plašām pilsoņu aprindām. 

541. CL 1415. p. — vecāku pienākumu apgādāt bērnu nevar 
atcelt ar vecāku privatu vienošanos; šāds līgums uz 
CL 1415. p. nebūtu saistošs nedz bērnam, nedz bērna 
mātei. 

542. CPL 526. p. — par rakstisku picradījumu var noderēt 
arī pasta kvīte; naudas uosūtīšaua pa pastu atticcīgam 
kreditorain pec tā pareizās dzīvcs victas prezumē nau-
das pFirveduma iiodošauu adresātam, kamēr pēdējais 
nav pierādījis pretējo; šādu prczumpciju attaisno pasta 
kā publiskas icstādes pareiza funkcionēšana, ko ga-
rantē tās iekārta. 

546. CPL 1076. p. — ja atbildētājam izsniegta izpildu pa-
vēste bez izpildīšanas veida uzrādīšanas, tad šādas pa-
vēstes izsniegšana nerada tās tiesiskās sekas, kādas ir 
izpildu pavēstes izsniegšanai. 
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L. Ni 

553. CPL 1636» p. — ja atbildētājs vispār apstrīd, ka prasī-
tāja butu savu brāļu vienīgā mantiniece, pēdējā var jau-
tājumu par savām mantošanas tiesībām izšķirt tiešT pra-
sības kārtībā, negriežoties iepriekš apsardzības kārtībā 
deļ apstiprināšanas mantošanas tiesībās uz brālu man-
tojumu. 

555. CPL 1641. p. — mantojuma dalīšanā tiesa nav saistīta 
ar mantinieku lūgumā izteikto dalījuma veidu (izņemot 
visu mantinieku vienošanos), bet sadali izdara likuma 
noteikumu robežās; līdzmantinieks, grozot lūgumā iz-
teikto dalījuma veidu, nav saistīts ar pārējo līdzmanti-
nieku piekrišanas vajadzību. 

563. Tirdzniec. tiesības — Vispārējā apdrošināšanas sabied-
rība nelaimes gadījumos nav tirgotājs; tādēļ viņas dar-
biniekam nevar piemērot tirdzniecības parašu, pēc ku-
ras tirgotāju palīgiem paredzēts viena mēneša uzteikša-
nas terminš. 

Junija mēneša k o p s e d e s Hetās, 

1) CL 158. p. — uztura apmēru, kuru noteic tiesa, Se-
nats pārbauda kasacijas kārtībā vienīgi tad, ja no sprie-
duma nav redzams, vai tiesa vispār ir ievērojusi tos 
komponentus, no kuru iedarbības atkarīga piespriežamā 
uztura apmēra noteikšana: a) tēva līdzeklus, b) mātes 
sabiedrisko stāvokli, c) tēva pienākumu sniegt uzturu 
galvenā kārtā, d) mātes pienākumu piedalīties bērna 
uzturēšanā samērīgi ar saviem līdzekļiem; likums ne-
prasa norādīt spriedumā kādu īpašu aprēķinu par abu 
vecāku uzturēšanas pienākuma dalām. 

2) CPL 1019., 1021. p. — tiesību subjekts uztura prasī-
bā ir ārlaulības bērns, neatkarīgi no tā, vai prasību cē-
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Civillikums. 

95. 

1) Apgabaltiesa, samazinot prasītājai miertiesneša pie-
spriestā uztura apmēru, ir ņēmusi vērā arī to apstākli, ka pra-
sītaja bez darba algas saņem arī apmēram Ls 180— gadā no 
sava nekustama īpašuma. Senats jau ir paskai'drojis, (Sen. 
CKD spr. 38/1177), ka pēc CL 95. p. no atšķirtā dzīvē vainīgā 
laulata otram laulatam par labu uztura apmērs nosakāms 
v i e n ī g i izejot no vainīgā laulātā mantas stāvokla. Tāpēc, 
samazinot miertiesneša piespriestā prasītājai uztura apmēru, 
pamatojoties arī uz to, ka prasītājai dod ienākumus vinas 
nekustamais īpašums, apgabaltiesa ir pārkāpusi CL 95. p. 

(1940. g. 25. maija spried. Nr. 419 Ronesalu lietā.) 

2) Pēc CL 95. p. laulātais, kas šķirtā dzīvē nav vaino-
jams, var prasīt no otra laulātā atbilstošu pēdējā mantas lī-
dzekļiem uzturu, bet šis uztura apmērs nosakāms v i e n ī g i 
izejot no vainīgā laulātā mantas stāvokfa (Sen. CKD spr. 
38/1177), Saskanā ar CL 95. p. III daļu tiesību uz uzturu 
p a š ā p a m a t ā gan nevar zaudēt šķirti dzīvojoša sieva 
tadēl, ka vīrs acumirklī ir slimīgs un viņam nav līdzekļu, to-
mer konkretā gadījumā, konstatējot, ka atbildētājam n a v 
n e k ā d a s m a n t a s unka vinš ir slims un zaudējis darba 
spējas 80% apmērā, apgabaltiesa varēja nākt pie atzinuma, 
ka tādos apstāklos atbildētājam pēc šās prasības nav uzlie-
kams pienākums dot uzturu viņa atškirti dzīvojošai sievai. 
Turpretim, attiecībā uz prasības atraidīšanu par uzturu prāv-
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nieku bērnam, apgabaltiesas spriedums nav atzīstams par pa-
reizu. No CL 179. p. izriet, ka vecāku pienākums apgādāt 
bčrnus un pirmā kārtā tēva pienākums ir a b s o 1 u t s, bet 
ne n o s a c ī t s pienākums, kurš būtu atkarīgs no līdzekļu 
esamības vai neesamības. Ja likums (CL 179. p.) norāda, ka 
vecāku pienākums — rūpēties par bērnu apgādāšanu, samērā 
ar vintt mantas un sabiedrisko stāvokli — tad pēdējie atzīsta-
mi ne par nosacījumu, bet tikai par aizrādījumu, kādā apmēra 
bērniem ir tiesība prasīt uzturu no vecākiem (sal. Sen. CKD 
34/1056). 

(1940. g. 25. janv. špried. Nr. 71 Vaļikovu lietā.) 

mn. 
Lietā nav strīda par to, ka JPodinti" mājas ir koroborē-

tas uz prasītājas vārda tm ka laulātie Marta (prasītāja) un 
Kārlis P. 1932. gadā noslēguši likumā parcdzētft kārtībā lī-
gumu par laulāto mantas šķirtībtt, kas ierakstīts miertiesneša 
laulāto attiecību reģistrā. Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka 
strīdus zirgtt 1937. g. nopirknsi prasītāja un samaksājttsi ar 
naudtt, ko vinai iedevusi vinas mcāte vinas brīvā rīcībā, kādtt 
konstatējumu kasacijas sūdzības iesniedzējs neapstrīd. Tā-
dos apstākļos apgabaltiesa varēja strīdus zirgtt atzīt par pra-
sītājas īpašumu un atsvabināt no arcsta par vīra parādiem, 
neatkarīgi no konstatējuma, vai zirgs ir sievas atsevišķs īpa-
šums (CL 89. p., 100. p. I d.). 

(1940. g. 19. marta spried.Nr. 246 Podiņu lietā.) 

117. 

Prasītājs nepamatoti atsaucas uz CL 89. panttt, runājot 
par laulāto mantas kopībā ietilpstošām mantārn, kas iegūtas 
pirms CL spēkā stāšanās; jatt tādēl vien CL 89. pants, ktt-
ram nav atpakalejoša spēka, šajā lietā, nav piemērojams. 
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Partu starpā zemākās instancēs nebija strīda par to, ka viņu 
attiecības pirms CL spēkā stāšanās bija padotas Vidzemes 
pilsētu tiesībām un ka viņu starpā bija pastāvējusi šajās tiesī-
bās paredzētā laulāto mantas kopība. Tā kā tiesa nav kon-
statejusi, ka pēc CL spēkā stāšanās parti ar līgumu būtu no-
teikuši, ka vinu starpā pastāvēs laulāto mantas kopība (CL 
116., 124. un turpm. p.), tad jāatzīst, ka līdz ar CL spēkā stā-
šanos laulāto mantas kopība vinu starpā ir izbeigusies un ka 
viņu starpā ir nodibinājušās laulāto likumiskās mantiskās at-
tiecības (CL pārejas laika not. 7. pants). Senats ir jau pa-
skaidrojis (Sen. CKD spr. 40/132), ka izbeidzoties ar CL spē-
kā stāšanos līdz tam pastāvošai laulāto mantas kopībai, jau-
tājums par laulāto tiesībām uz nekustamo mantu, kas ietilpusi 
mantas kopībā un bijusi nostiprināta zemes grāmatās uz otra 
laulātā vārda, izšķirams pēc 1864. g. CL 126. panta, kas no-
tcicis, ka mantas kopība sadalās savās pirmatnējās sastāvda-
lās, un proti, katrs laulātais patur tiklab to, ko viņš ienesis lau-
lībā, kā arī to, kas viņam piekritis vai ko vinš ieguvis perso-
nīgi laulības laikā, bet.manta, kuru laulātie kopīgi ieguvuši 
laulības laikā, izdalāma viniem līdzīgās dalās. Ņemot vērā 
Tiesu palatas konstatējumus, secināms, ka strīdū esošie zemes 
gabali prasītāja kā vīra attiecībās ar savu sievu uz 1864. g. 
CL 27. panta 3. punkta pamata bija kvalificējami kā atbildē-
tājas atseviška manta (sal. Sen. CKD spr. 22/49). Šie zemes 
gabali, kā atbildētājas atsevišķa manta, ievērojot 1864. g. CL 
81. panta 2. pimktu, partu mantas kopībā nekad nebija ietil-
puši, bet visu laiku bijuši atbildētājas pašas īpašums. Ja jau, 
izbeidzoties laulāto rņāntas kopībai, saskanā ar 1864. g. CL 
126. pantu laulātam nav tiesības uz m a n t a s k o p ī b ā 
i c t i 1 p u š o m a n t u, kura piekritusi otram laulātam vai 
kuru viņš ieguvis personīgi laulības laikā, tad jo mazāk vi-
ņam ir tiesības uz otra laulātā atsevišķo mantu, kas laulāto 
mantas kopībā nekad nebija ietilpusi. 

(1940. g. 25. aprīļa spried. Nr. 355 Zaļupu lietā.) 
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184. 

Apgabaltiesa, pārgrozot miertiesneša spriedumn, piesprie-
dusi prasītājas labā Ls 20 — mēnesī, laikā no 1938. g. 3. ok-
tobra līdz 1939. g. 16. jūnijam, par atbildētāja dēla uzturēšanu. 
Apgabaltiesa, aiz viņas spriedumā norādītiem' iemesliem, kā 
arī pievienojoties miertiesneša sprieduma motiviem, atzinusi 
par nodibinātu, ka atbildētāja dēlam viņa paša nelielās izpeļ-
ņas dēl vēl vajadzīgs tēva atbalsts, lai vii,iš varētu iegūt arod-
izglītību. Atbildētāja iebildumu, ka viua dēlām arodizglī-
tība neesot vajadzīga, apgabaltiesa atzinusi p'ar nepamatotu 
aiz miertiesneŠa sprieduiua izteiktiem molivieni, proti, tādēļ, 
ka ar arodizglītības došanu dēlam pēdējais nemaz netiekot 
lutinats, bet gan sagatavots ķārtīgai dzlvei nn pie tam ne aug-
stākā līmeni, kadii dzīvē lenera pats atbildētājs. Izejot no 
atbildētāja mēneša izpelņas, knnis Ilelums, pec apgabaltiesas 
atzinuma, parsniedzot Ls III, , un vii.ia sabiēdriskā stāvokļa, 
apgabaltiesa atzinusi par laismgii noteikl nztura naudas ap-
mēru par prasības lūgunia norādīto laikn nz Ls 20,— menesī, 
kādēļ tā apmierinājusi prasību spriedUmā norādītā apmērā. Ap-
gabaltiesas slēdziens, ka aiz spriedumā norādītiem iemesliem 
atbildētāja dēlam ir vajadziga arodizglītība un ka viņam tā-
dēl vēl ir vajadzīgs tēva atbalstS, a'ttiecas uz lietas faktisko 
pusi un nav pārbaudāms kasacijas kārtībā. Prasītāja, kas, ka 
tas redzams no prasības lūguma, ir atbildētāja dēla vecmā-
muļa, prasības lūgumā tioradītā laikā bija izpildījusi atbildē-
tājam pasani ar likuinii u/.liklo picnakumu uzturēt savu delu. 
Šis apstaklis, k;i lo ;il/iiiusi jau agrākā tiesu prakse (Cving-
maņa krāj. III, Nr. ■III, VII, 1240), kuru Senats atzīst par pa-
reizu, dod prasita.iai tiesībās prasīt no atbildētāja izdevumu 
atlīdzināšanu. Atbiltk'la.ia aizrādījums, ka virjam vecāku 
vara nav atnemta un ka prasītāja turējusi bērnu pie sevis pret 
viņa gribu, nepeīna ievērību. Vinš nemaz nav norādījis, ar 
kādiern lietas apstāklicm būtu pierādīts, ka prasītāja viņa 
dēlu turējusi pie sevis pret vina gribu. Jau tādēl vien atbil-
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detaja atsaukšanās uz šo apstākli nav ņemama vērā. Kas at-
tiecas uz viņa aizrādījumu, ka viītara nav atnemta vecāku 
vara, tad^ arī šim apstāklim nav izšķirošas nozīmes lietā. 
Ja atbildetajs nav izlietojis savu' vecāku varu pār savu dēlu 
un nav vinu atprasījis no prasītājas (CL 187. p.) un prasītāja 
bija izpildījusi vina, atbildētāja, pienākumu uzturēt bērnu, tad 
vinai ir tiesības prasīt no atbildētāja izdevumu atlīdzināsanu. 

(1940. g. 20. marta spried. Nr. 290 Bušs pr. ]. pr. Ozoliņu.) 

188. 

Senats ir jau paskaidrojis (sal. Sen. CKD spr. 39/388), ka 
bernu pienākums uzturēt savus vecākus balstās uz viņu 
starpa pastavošo asinsradniecību un bērnu moralisko pienā-
kumu apgadāt savus veeākus. Bērnu mantiskais stāvoklis 
pats par sevi sadu pienākumu pret vecākiem nenodibina, bet 
tam var gan but nozīrne pie uztura apmēra noteikšanas, vai, 
ja ir vairaki berni, tā samērīgai sadalīšanai starp bērniem 
atkarībā no katra bērna īnantas stāvokla. Šāds viedoklis, 
kuru tiesu prakse ieņemusi, iuterpretējot 1864. g. CL 209. p., 
pilnīgi attiecināms arī uz jaunā Cf. 188. p. Arī no šā panta 
viedokļa bernu alimentacijas pienākuins pret vccakiem ir tīri 
personisks, kas nepāriet uz bērna mantiniekiem, un izbeidzas 
ar berna navi. Likumā nav tādu noteikumu, ka vedeklai uz 
likuma pamata būtu jāapgādā mirušā vīra māte. Šo tiesisko 
stavokli negroza arī tas apstāklis, ka vedekla ir ko mantojusi 
no sava vīra, jo prasītājas, kā vīra mātes, alimentacijas tie-
siskais stavoklis pamatojas uz dēla personiska rakstura pie-
nakumu, un nevis uz viņa mantiskā stāvokļa. Nepamatota ir 
prasītajas atsaukšanās pēc analoģijas uz CL 159. pantu. Šai 
panta ir gan paredzēts, ka par ārlaulības bērna uzturu atbild 
arī vina teva atstātais mantojums. Tomēr šis pants uzska-
tams par iznemuma noteikumu no vispārējā, jau minētā, prin-
c|pa. Arlaulības bērns nemanto neko no sava tēva, tāpat kā 
tēvs nemanto no vina (CL 400. p.). Tā tad ārlaulības bērna 
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uzturēšanas pienākums pāriet uz mirušā tēva mantojuma sa-
uēmējiem, nevis kā ārlaulības bērna mantošanas tiesība, bet 
kā saistība, ar kuru ir apgrūtināts mantojums. Tadeļ šo sin-
gularo noteikumu nevar piemērot pēc analoģijas laulībā dzi-
mušā bērna attiecībām ar vina vecākiem, kuri pēc sava bērna 
ir likumīgie mantinieki, tāpat kā bērns pēc viņiem. Jāpie-
bilst, ka atbalsts vecākiem no laulībā dzimušo bērnu mantas 
ir nodrošināts ar to, ka vecāki ir bērna mantinieki arī līdzās 
laulātam, ja laulībā nepaliek lejupējo, un ka arī mazbērnam, 
t. i. laulībā dzimušam bērnam, kas kā pirmās šķiras manti-
nieks atstumtu vecākus no mantojuma, ir jāapgādā vectēvs 
un vecmārnuļa. Ja mazbērnu ncbūtu, un bērns ar testamentu 
būtu rīkojics par niantojumu, arī tādā gadījumā vecāki kā 
neatraidāmie mantinieki var pretendēt uz savu neatņemamo 
dalu. 

(1940. g. 24. janv. kopsēdes spried. Nr. 4 Bernatu lietā.) 

1074. 

Liepājas apgabaltiesai iesniegtā lūgumā Ž. aizrādījis, ka 
uz viua tēva mantojumu, kurā ietilpusi arī idealā puse no 
D. mājas, mantošanas tiesībās līdzīgās daļās apstiprināts viņš, 
Bille Ž. un Anna Ž. Atsaucoties uz to, ka viņš vēlas kopīgo 
mantojumu sadallt un ka labprātīga vienošanās par to nav 
panākama, Ž. lūdzis mantojumu sadalīt tiesas ceļā. Vēlāk 
Billc Ž. paziuojusi tiesai, ka viņa piekrīt visas D. mājas, tā 
tad arī viuai piederošās idealās pusdalas, sadalīšanai. Tiesu 
palata, atceļot apgabaltiesas spriedumu, piešķīrusi mājas dabā 
līdz ar kustarno mantu Mārtiņam Z., uzlickot viņam pienā-
kumu atmaksāt Annai Ž. Ls 711,87 un dot Billei 2. spriedumā 
norādītos aliinentus. Tiesu palata pamatojusies uz to, ka šajā 
lietā atšķirami divi posnii: mirušā Lapina Ž. mantojuma 
sadale starp viņa mantiniekiein un kopīpašuma sadale starp 
Billi Ž. un mir. līdzīpašnieka Lapiua Ž. mantiniekiem. Pirmā 
posmā Tiesu palata uz KZL 122. p. pamata piešķīrusi mirulā 
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Lapiņa Ž. idealo pusdaļu no mājas Mārtiņam Ž. kā vīriešu 
kārtas mantiniekam, bet otrā posmā aiz spriedumā florādī-
tiem iemesliem visu māju dabā tam pašam Mārtiuam 2. Tiesu 
palatas spriedums nav atzīstams par pareizu. Tiesu palatai 
nebija Iikumīgā pamata runāt par cliviem atsevišķiem posmiem 
šajā sadāleš lietā, jo īstenībā tagadējā lieta ir pati par sevi 
tikai viena sadales lieta. Lietas gāitā tās dalībnieki, kā tas 
secināms no Tiesu palatas sprieduma motiviem, ir gan grozī-
juši sadales priekšmetu urj pamatu: idealās pusdaļas vietā 
vioi lūgusi sadalīt visu māju un no kopīgā mantojuma sadales 
viņi pārgājuši uz kopīgā īpašuma dalīšanu, bet ar to, kā jau 
aizrādīts, notikusi tikai sadales priekšmcta un pamata gro-
zīšana, bet ncvis it kā otras sadales lictas ierosināšaua par 
kopīpašuma sadalīšanu pec tam, kad pi'rmā sadales Iieta par 
kopmantojuma sadalīšanu jau būtu izspriesta. Tādēļ Tiesu 
palatai nebija pamata runāt par diviem atsevišķiem posmiem 
šajā lietā, bet viņa varēja runāt tikai par vicnti sadales lietu, 
kuras grozītais priekšmcts (to, ka tāda grozišana ncbūtu pie-
laižama, Tiesu palata nav konstatējusi) ir kopīpaŠuma dalī-
Šana starp kopīpašniekiem. Pati Tiesu palata konstatējusi, ka 
kopmantojums sastāvējis tikai no mājas idealās pusdaļas un 
ka mājas otrā idealā pusdaļa piederejusi Billei Ž. No zemes 
grāmatu nodaļas uzziņas ir redzams, ka māju 1902. gadā tagad 
jau mirušais Lapiņš Ž. un Bille Ž. bija ieguvuši dāvinfišanas 
ceļā. Tā tad dalāmo nckustamo mantu tagadējie īpašnieki 
ieguvuši pa daļai dāvināšanas celā un pa daļai mantošanas 
ceļā. Tāda īpašuma sadalīšanai piemērojami noteikumi par 
ķopīpašuma un nevis mantojunia sadalīšanu (sal. Sen, CKD 
spr. 39/1119). 

. Ticsu palata, piemērojot šajā gadījumā nekustamas rnan-
tas dalīšanai noteikumus par mantojuma sadalīšanu, CL pār-
ejas laika Not. 30. pantu un KZL 122. pantu, ir pārkāpusi šos 
likunrus. 

šauu.) 
(1940. g. 20. marta spried. Nr. 168 Šuburs 1. par Žakara mantas dalī-
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1840. 

Jāzeps K. savā kasacijas sūdzībā ir lūdzis atcelt apga-
balticsas spriedumu, ar kuru atraidīta viņa virsstundu atlīdzī-
bas prasība vispirms tāpēc, ka apgabaltiesa esot nepareizi 
novērtējusi viņā, prasītāja, liecinieku liecības. Pretēji sūdzē-
tāja paskaidrojumiem, apgabaltiesa nav piešķīrusi lieciniekam 
B. ticamību ne tikai tāpēc, ka viņš ir prasītāja tuvs cilvēks 
uņ kaiminš, bet arī liecinieka liecības pretrunīguma dēļ ar 
pārējo prasītāja liecinieku Ilzes un Kazimira K. liecībām. Tiesa 
nav ticejusi ari šiem diviem lieciniekiem, norādot, ka pirmā 
ir prasītnja sieva, bct otrs — viņa brālis. Likums nenoliedz 
tiesai, kā jau paskaidrojis Sen. CKD savā 37 217 spriedumā 
u. c, motivēt, ka tā nctic liecinieku izsacījumiem viņu radnie-
cības dēļ ar partu. Savukārt, liecinieku izsacījumu novērtē-
jums attiecas uz lietas faktisko pusi un kā tads kasacijas kār-
tībā nav pārbaudāms (Sen. CKD spr. 24/45 u. c). Ievērojot 
leikto, vispār atkrita prasītāja liecinieku liecības kā pierādī-
jums tam, kādos apstākļos prasītājs izdevis atbildētājai ģe-
neralkvīti, ķuru atbildētāja iesniegusi šīs prasības atspēko-
šanai. Tādēļ arī prasītājs nevar atsaukties uz minēto lieci-
nieku liecībām, apstrīdot tiesas atzinuma pareizību, ka ap-
spriežamam dokumentam pēc tā satura ir generalkvītes no-
zīme. Tā tad tiesa ar šo ģeneralkvīti, kuras bcidzamā daļā 
prasītājs apliecinājis, kn vinš visu saņēmis un vairāk nekas no 
atbildētājas nepienākas, varēja prasītāja virsstundu atlīdzības 
prasību uzskatīt par atspekotu. Prasītājs, cenzdamies mazi-
nāt minētfis ģeneralkvītes nozīmi, ir arī atsaucies uz liecinieka 
S. iiecību, kurai ticsa piešķīrusi pilnīgu ticamību. Nerunājot 
jau par to, ka prasītājs ņem no šīs liccības tikai vienu atse-
višķu izsacījumu, k'a prasītājs pēc ģeneralkvītes izdošanas 
„ieminējies" par virsstundām, apgabaltiesa arī šim apstāklim 
nav piešķīrusi tādu nozīmi, kā to vēlas prasītājs. Vispirms, 
apgabaltiesa ir atsaukusies uz formalo momentu, ka tarn, ja 
prasītājs tikai pēc galīga aprēķina parakstīšanas „ieminējies" 
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par virssttmdām, nav juridiskas nozīmes. Bet galvenais, tiesa 
pēc lietā nodibinātiem apstākļiem ir atzinusi par pierādītu, ka 
prasītājs bijis uzaicināts saņemt galīgu norēķinu un uz to sa-
gatavojies, viņš ar dokumenta saturu iepazinies, pratis arī 
lasīt un rakstīt. No šiem konstatējumiem tiesa ir nākusi pie 
kasacijas kārtībā nepārbaudāma atzinuma, ka prasītājs, pa-
rakstot galīgu aprēķinu, ir pilnā mērā apzinājies savas rīcī-
bas nozīmi un sekas, kā arī apzinājies, ka viņa atteikšanās 
no jebkādiem prasījumiem pret atbildētāju ir arī atteikšanās 
no prasības par virsstundu darbu. Tādu atteikšanos arī ne-
izslēdz Likums par darba laiku (Sen. CKD spr. 33/1398 u. c). 
Tādēļ nevar pelnīt ievērību kasacijas sūdzības iesniedzēja 
apcerējumi, kuros viņš aizstāv pretējo viedokli, seviški norā-
dījums, it kā minētais liecinieka S. izsacījums, ka prasītājs 
„ieminējies" par virsstundām būtu pat vienošanās par prasī-
tāja tiesību prasīt virsstundu darba atlīdzību atsevišķi (igno-
rējot pie tam šinī sakarā liecinieka doto aizrādījumu, ka pra-
sītājam nekāda virsstundu atlīdzība nepienākas). Prasītājs, 
atsaucotics uz vairākiem Scnata CKD spriedumiem, norāda, 
ka kvītcs saturu var atspēkot ar citicm pierādijumiem. Strī-
dus ir nevis par to, ka kvītes saturu var atspēkot ar citicin 
pierādījumiem, bet gan par to, vai tādus pierādījumus ir devis 
prasītājs. No liecinieka S. liecības, pretēji sūdzētāja uzska-
tam, tiesa nav varējusi secināt, ka prasītājs būtu rezervējis 
sev tiesības prasīt virsstundu atlīdzību, bet attiecībā uz pra-
sītāja liecinieku izsacījumiem apspriežamā jautājumā tiesa ir 
atkārtoti pasvītrojusi, ka šinī zinā minēto liecinieku liecībām 
tā netic. 

(1940. g. 20. marta spried. Nr. 320 Kūliņa pr. 1. pr. Starptautisko gu-
ļamvagonu un Eiropas lieleksprešu biedrību.) 

2363. 

Prasītajs, apgalvojot, ka atbildetaja suns saplosījis 7 vi-
ņam piederošas aitas Ls 185,— kopvērtībā, ir lūdzis piespriest 
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viņa labā no atbildētāja 185 latus. Apgabaltiesa prasību ir at-
raidījusi, konstatējot, ka pats prasītājs pievienotā kriminal-
lietā paskaidrojis, ka naktī uz 5. septembri ap plkst. 5 d i v i 
balti raibi suņi uzbrukuši māju suniem un tikai no rīta prasī-
tājs atradis, ka saplosītas aitas. Nākošā naktī, kad prasītājs 
gaidījis suņu jaunu ierašanos, v a i r ā k i s u ņ i arī ieradu-
šies, tie dārzā sākuši plēsties un v i e n u n o t i e m prasī-
tājs arī nošāvis, bet pārējie aizbēguši. Apgabaltiesa ir^vel 
konstatējusi, ka arī nopratinātie liecinieki aitu saplosīšanu 
nav redzējuši. Šos tiesas konstatējumus prasītājs kasacijas 
sūdzībā pat neapstrīd. Izejot no šiem konstatējumiem, apga-
baltiesa ir nākusi pie slēdziena, ka kauču arī nošautais suns 
ir piederējis atbildētājam, tad tomēr prasītājs nav pieradījis, 
ka tieši atbildētāja suns būtu aitas saplosījis, jo pats prasī-
tājs abas reizes bcz atbildētāja suņa redzējis arī citus suņus. 
Šis tiesas slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi nn kasacijas 
kārtībā nav pārbaudāms. Pretēji prasītāja norādījumam ka-
sacijas sūdzībā, apgabaltiesa, izspriežot šo lietu, varēja ņemt 
vērā arī paša prasītāja attēlotos apstākļus kriminallietā, un 
šo vina paskaidrojumu nozīme nestāv nekādā atkarība no 
kriminallietas rakstura. Prasītājs, atsaucoties uz CL 2363. 
pantu, vēl pārmet apgabaltiesai onns probandi nepareizu sa-
dalījumu šai lietā, jo atbildētajam vajadzejis pierādīt, ka vins 
spēris visus pēc apstākļiem nepieciešanios drošības soļus, vai 
ka zaudējums bntn noticis, neraugoties nz visiem drošības so-
ļiem. Šis pārmetuins tonier ir nepamatots, jo CL 2363. panta 
parcdzētā mājas kustona turētāja ekskulpacijas pienākums ie-
stājas vienīgi tai gadījuinā, ja if konstatēts, kā šis kustonis 
ir nodarījis zaudējumus, bct tā kā konkreta gadījumā tas^nav 
konstatēts, tad arī nemaz nevar būt riuia par atbildetaja 
ekskulpacijas pienākumu. 

(1940. g. 19. marta spried. Nr. 256 Šūkla pr. ī. pr. Ošu.) 
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Likums par CL speka stašanos un pārejas laika noteikumi. 

30. 

1) Šīs lietas dalībnieki ir māsas un brāļi, kas sadala 
tēva mantotās V. pagasta S. mājas. Konstatējot, ka manto-
jums atklājies pirms CL spēkā stāšanās un šī konkretā lieta 
ierosināta tiesā pirms 1939. g. 1. janvāra (1938. gada 18. martā), 
Tiesu palata ir nākusi pie pareiza slēdziena, ka, saskanā ar 
Lik. par CL spekā stāšanos un pārejas laika noteikumiem 30. 
pantu,-šī konkretā mantojuma sadales lieta izspriežama pēc 
līdzšinējiem likumiem. Vidz. zemn. lik. 1000. pantā ir pare-
dzēts, ka vīriešu kārtas mantiniekiem ir priekšroka pret sie-
viešu kārtas mantiniekiem, saņcmot zeiui dabā pat tad, ja 
arī zemes platība atļautu māju sadalīšanu vairākās saimnie-
cibās (salīdz. Sen. CKD spr. 26/73. u. c). Tadēļ kā nepamatoti 
atkrīt visi tie apsvērumi, kuros Marta V. apstrīd šī tiesas slē-
dziena pareizību, norādot, starp citu, ka māju sadalījums un 
piešķiršana daba butu apspriežama pēc CL normām. Tur-
pretim māju novērtējumu un izmaksas apmērus tiem manti-
niekiem, kas zemi nesaņem dabā, apgabaltiesa, saskaņā ar 
Lik. par CL spekā stāšanos un pārejas laika noteikumu 3L 
pantu, pareizi ir noteikusi pē.c CL 747. panta noteikumiem, 
jo minetais pārcjas normu pants tieši paredz, ka CL 747. 
pants piemērojams arī tad, kad mantojums atklājies pirms 
CL spēkā stāšanās, ja vien, starp citu, 747. pantā paredzētā 
tiesiskā darbība notiek pēc šā laika. Tā kā novērtējums šai 
lietā ir noticis pēc CL spēkā stāšanās, tad pie mantinieku 
mantojumu dalu izmaksas apmēru noteikšanas tiesa pareizi 
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1864. g. civillikums. 

847. p. 3. pk. 

Senats savā iepriekšējā rīkojumā šajā lietā, atsaucoties 
uz savu spr. 34/2, starp citu, paskaidrojis, ka neatkarīgi no 
procesa iznākuma tiesā katra prasība, kuras prasījums var 
būt par šķērsli valdītājam iegūt lietu par īpašumu un pēc 
kura (domāts prasījums) satura valdītājs var sākt šaubīties 
par savas valdīšanas likumību, atnem valdītājam labticību 
(1864. g. CL 841. p.) un ar to pašu jau rada 1864. g. CL 847. 
p. 3. pk. un 848. p. paredzēto valdīšanas pārtraukumu. Tā-
pēc Senats norādījis, ka Tiesu paļatai uo šī viedokļa vaja-
dzēja apspriest lietā iesniegtos Tiesu palatas 1933. g. 4. no-
vembra un 1935. g. 3. oktobra spriedumos izteikto atbildē-
tāja prasījumu raksturu un nozīmi. Sakara ar šo Senata no-
rādījurnu Tiesu palata savos apsvērumos naknsi pie slēdzic-
na, ka pēc minētos Tiesu palatas spriedumos izteikto prasī-
jumu satura, prasītāja nevarēja sākt šaubīties par savas val-
dīšanas likumību un tā tad bijusi labticīga valdītāja par visu 
valdījurna laiku. Tomēr nākot pie šāda slēdziena, Tiesu pa-
lata īstenībā nav apsvērusi minēto prasījumu saturu un rak-
sturu, kā tādu (t. i. vai šie prasījumi, kā tādi, varēja būt par 
šķērsli iegūt lietti par īpašumu, un vai pcc to rakstura, kā 
tāda, prasītāja varēja šaubīties par savas valdīšanas likumī-
bu), bet gan izgājusi no tā, ciktāl prasītāja varēja ieskatīt ccl-
tās pret viņu prasības p a r p a m a t o t ā m, pie tam Tiesu 
palata pat atsaukusies uz tādiem apstākļicm, kas nodibināti 
minētos spriedumos. Šajā sakarībā kasacijas sūdzības ie-
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sniedzējs pareizi norādījis, ka Tiesu palata savu slēdzienu 
ir pamatojusi uz minēto prasības lietu apstākļu apskatisanu 
pēc būtības. Ja reiz pārtraukums notiek ar prasības celsa-
nas faktu vien (kā civilis usurpatio), neatkarīgi no prāvas īz-
nākuma, tad nav svarīgi, k ā p ē c prasība atzīta par nepa-
matotu tās atraidošā spriedumā. Pec pareiza kasacijas su-
dzības iesniedzēja norādījuma, nekad nevar paredzet jau 
procesa sākumā pilnīgi droši prāvas iznākumu, kas atkangs 
no tā, cik sekmīgi katrs no partiem savas tiesības aizstav un 
cik katram no partiem izdodas pierādīt apstāklus, kas apstip-
rina vina prasījumus vai iebildumus. No otras puses, nc jau 
katra prasība var pārtraukt ieilgumu, pat ļa to apmiermatn, 
kā, piemēram, pārdevēja prasība par pirkuma sumas samak-
su pēc neformalā pirkuma līguma, ko pircējs uzrāda par jus-
tus titulus, lūdzot atzīt vii.ia ieilgumu uz pirkto zemi. Tapec 
Tiesu palatas jautājums par to, vai ar augšminētiem prasi-
jumiem nav notikusi CPL 847. p. 3. pk. un 848. p. paredzeta 
valdījuma, resp. ieilguma pārtraukšana, bija jāapskata nevis 
no tā viedokļa, ciktāl atbildētājai bija pamats uzskatīt šīs 
prasības pa r n e d i b i n ā t ā m un k a d ā mera tO 
a p s t i p r i n a i e s n i e g t o s s p r i e d u m o s t i e s a s 
k o n s t a t ē t i e p r o c e s a g a i t ā a p s t ā k ļ i , bet gan 
izejot vienīgi no šb prasījumu satura un rakstura, ka tada. 
Rīkojoties pretēji tam, Tiesu palata ir pārkāpusi 1864. g. CL 
847. p. 3. pk. 

(1940. g. 26. aprīļa spried. Nr. 442 Meisītis pr. 1. pr. Meisu, al. Meisīti.) 

1013. 

Tiesu palata, izšķirot partu strīdu par robežām starp 
prasītājam piederošām „M." un atbildētājiem piederošāni 
„V." mājām, atzinusi par pareizu to robežu, ko nospraudiS 
dabā zv. mērnieks Jānis Kociņš 1938. g. 2. jūnijā un 
1939. g. 22. maijā. Prasītājs pārsudz Tiesu palatas 
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spriedumu vieuīgi tanī dalā, ar kuru noteikta abu māju ro-
beža attiecībā uz „Maizezeru". Prasītāja pilnvarnieka kasa-
cijas sūdzība nepelna ievērību. Zv. mērnieka Kociņa no-
spraustā Šinī zinā robeža, kā redzams no vina slēdziena, iz-
gatavotās skices un pratināšanas protokoliem, atstāj „Maiz-
ezeru" pie „V." mājām. Tiesu palata, pievienojoties zv. 
mērnieka Kociņa slēdzienam un apgabaltiesas motiviem, at-
rod šo robežu par pareizu tāpēc, ka tā saskan ar zv. mēr-
nieka V. Ruetca 1879. g. sastādīto „V." māju plānu, zv. mer-
nieka E. Steinberga „V." māju plāna izvilkumu im zv. mēr-
nieka P. Čaura 1937. g. „U." māju, no kurām atdalītas pra-
sītaja „M." mājas, plāna novilkumu, kas arī atbilst „V." mā-
ju 1876. g. pirkuma kontraktam un 1877. g. „U." mā-
ju pirkuma akta saturam. Šie Tiesu palatas konstatējumi un 
uz tiem dibinātais slēdziens par zv. mērnieka Kocitia no-
spraustās robežas pareizību attiecas uz lictas faktisko pusi 
un nav pārbaudāmi kasacijas kārtībā .(CI,I. 15. p.). Savu-
kārt, nav pārbaudāms kasacijas kartība Ticsu palatas slē-
dziens par aprādīto kontrakta mi akta satttru im iiozīmi, no 
kuriem Tiesu palata seeinājusi, ka „Maizezers" pieder atbil-
detājiem un ietilpst atbildētāju „V." iiiajn zemē (Seu. CKD 
spr. 29/41, 20/10). Nav tāpec ņcmanii včra kasacijas sūdzī-
bas iesniedzēja apcerējumi, kuros vii.ts apstrld pēc būtības 
minēto Tiesu palatas slēdziena un sccinajiiiua pareizību, at-
rodot, ka tie runā pretī aprādīto kontrakla iui akta saturam, 
un līdz ar to par nedibinātu atzīstams viua norādījums, ka 
Tiesu palatas konstatējumi un slēdziens ruuatii prctī 1864. g. 
CL 1013: p., resp. CL 1108. p. noteikumiem. (Šcit jāatzīmē, 
ka prasītāja pilnvarnieks nepareizi atsaucas uz CL 1108. p., 
jo šinī gadījumā uz Lik. par CL spckā stāšanās laiku un pār-
ejas laika not. 3. p. pamata piemērojami 1864. g. CL notei-
kumi.) Izejot no tā augšā pievestā kasacijas kārtībā nepār-
baudāmā slēdziena, ka no „V." un „U." māju pirkuma aktiem 
izriet, ka „Maizezers" pieder atbildētājiem un ietilpst „V." 
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mājās, Tiesu palata varēja secināt, ka šinī gadījumā 1864. g. 
CL 1013. p. noteikumi, uz kuriem atsaucies prasītājs, nav 
piemērojami, un atzīt, ka pareizā robeža nospraužama tā, 
lai „Maizezers" paliktu „V." māju robežās, kā to arī izpildī-
jis zv. mērnieks Kocinš. Šinī sakarībā Tiesu palata pareizi 
aizrādījusi, ka nmāt par kopīgiem ūdeņiem varētu tikai tad, 
ja tie nepiederētu kādai citai personai uz īpašuma tiesību pa-
mata. Un tieši šī apstākļa esamību, un proti, ka „Maizezers" 
pieder atbildētājiem, kas izslēdz 1864. g. CL 1013. p. piemē-
rošanu (1864. g. CL 1012. p.), Tiesu palata ir konstatējusi. 
Prasītāja pilnvarnieka norādījums, ka plāni vien nekādas tie-
sības nerada, pats par sevi ir pareizs, bet šinī gadījumā, kā 
redzams no Tiesu palatas sprieduma motiviem, Tiesu palata, 
noskaidrojot partu tiesības uz „Maizezeru", galvenā kārtā 
bazējusies uz „V." un „U." māju pirkuma aktiem un izrak-
stiem no zemes grāmatas un plāniem tikai sakarā ar šiem 
aktiem un izrakstiem piešķīrusi nozīmi. Tāpēc sim norādī-
jumam nav nozīmes. Tālāk prasītāja pilnvarnieks norādījis, 
ka „Maizezers" pickļāvies agrāko kroņa „Sarum-Umurgas" un 
privatās „Tiegāžu" muižu zemēm un ka „U." un „V." mājas 
tikušas atdalītas no šīm muižām, kuru sastāvā tās agrāk ie-
tilpušas. Agrākās muižnieku zemes prickšrocības, kas mi-
nētas 1864. g. CL, esot atceltas ar 1916. g. 10. jūlija likumu 
(Kriev. lik. kr. 16/200/1681), un šīs muižnieku zemes priekš-
rocības, arī zvejas tiesības, kļuvušas par būtisku un neat-
ņemamu katra atsevišķa zemes gabala tiesību. Tādēļ, ja arī 
„V." mājas attiecībā uz „Maizezeru" būtu ieguvušas kādas 
no šīm priekšrocībām un kad tās būtu iegūtas pat no abu 
minēto muižu īpašniekiem, tās ir atceltas ar 1916. g. 10. jū-
lija likumu. No tā prasītāja pilnvarnieks tālāk secina, ka 
„U." mājas un līdz ar to atdalītās no tām prasītāja „M." mā-
jas esot ieguvušas visas tās priekšrocības attiecībā uz „Maiz-
ezera" ūdeņu lietošanu, kas piederējušas tās muižas īpašnie-
kam, no kura atdalītas „U." mājas, tā tad arī 1864. g. CL 
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1013. p. minētās. Šos apstākļus Tiesu palata neesot apsvē-
rusi. Prasītāja pilnvarnieka norādījums nepelna ievērību. 
Vispirms, pretēji viņa norādījumam, jākonstatē, ka abas, „V." 
un „U.", mājas ir atdalītas no vienas un tās pašas agrākās 
kroņa „Sārum-Umurgas" muižas. Un, kā jau minēts, Tiesu 
palata konstatējusi pēc abiem šo māju pirkuma aktiem, ka 
„Maizezers" ietilpināts vienīgi „V." māju robežās. Tādā vei-
dā runāt prasītāja pilnvarnieka aprādītā sakarībā arī par ag-
rāko „Tiegāžu" muižu nav pamata. Un ja agfākās „Sārum-
Umurgas" muižas īpašnieks, izdalot „V." un U." mājas, pēc 
prasītāja pilnvarnieka domām, paturējis sev kādas priekš-
rocības attiecībā uz „Maizezera" ūdeņu izmantošanu, kuras 
būtu atceltas ar 1916. g. 10. jūlija likumu, tad iegūt tās varēja 
vienīgi „V." mājas, jo tikai šo māju robežās, kā tiesa to kon-
statējusi, ietilpināts šis ezers. Otrkārt, 1916. g. 30. jūlija li-
kums, kā redzams no tā satura, atcēlis tikai m u i ž n i e k u 
m u i ž u un tām pielīdzināto zemju (pie kurām nepiederēja 
kroņa muižas, sk. 1864. g. CL 598. p.) s e v i š ķ ā s zemju 
tiesības, tā tad 1864. g. CL 883.-896. p. minētās, kuras pār-
trauca vai ierobežoja v i s p ā r ē j ā s katram zcmcs īpašnie-
kam piederošās tiesības. Šīs vispārējās tiesības, kurām 
1916. g. likums sevišķi pieskaita zvejas tiesības (I nod. 4. pk.), 
sis likums noteikti atstājis spēkā (I nod. 1. pk.), (sal. Sen. CKD 
spr. 29/919). Tā tad 1864. g. CL 1012. p. un 1013. p. minē-
tās tiesības 1916. g. 10. jūlija likums nemaz nav skāris. Tā-
pēc jāatzīst, ka prasītāja pilnvarnieka norādījums un at-
saucc uz 1916. g. 10. jūlija likumu nav satricinājusi Tiesu pa-
latas slēdzienu, ka „Maizezers" ietilpa vienīgi „V." māju ro-
bežās un pieder atbildētājiem. Kasacijas sūdzības iesniedzē-
ja norādījums, ka „U." māju atsavinātājs piešļaris kādas tie-
sības šo māju ieguvējam attiecībā uz „Maizczcra" ūdens lie-
tošanu šo māju vajadzībām, šinī lietā ir irrelcvants, jo dotā 
gadījuma ir strīds par robežām un nevis par kādām tiesībām 
uz „Maizezera" ūdens lietošanu. Nepamatots ir prasītāja 
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pilnvarnieka pārmetums Tiesu palatai, ka noraidot lugumu 
par „Sārum-Umurgas" un „Tiegāžu" muižu plānu pievieno-
šanu, Tiesu palata esot nēmusi prasītājam iespeju pieradīt 
savu ierunu un pārkāpusi CPL 454. p. Tiesu palata, atrodot 
lietu par pietiekoši noskaidrotu, kāds Tiesu palatas slēdziens 
nav pārbaudāms kasacijas kārtībā (Sen. CKD spr. 32/923), 
varēja šo lūgumu atstāt bez ievērības. 

(1940. g. 26. aprīļa spriecl. Nr. 390 Tiltiņa pr. 1. pr. Ļubavu.) 

1825. 

Prasības lūgumā prasītāja paskaidro, ka prāvnicces at-
rodoties turpināmā mantaš kopībā līdz ar vēl diviem manti-
niekiem, pie kam atbildētāja — prasītājas mirušā tēva māte 
— valdot un lietojot nckustamo mantu visā visumā. Pama-
todamās uz 1864. g. CL 1825. p., prasītāja lūdz piespriest no 
atbildētājas uztura naudu Ls 88,88 mēnesī. Savā 1938., t. 
23. janvāra lūgumā prasītāja, samazinot prasību, ludz pie-
spriest viņai uzturu Ls 43,25 mēnesī, kādā apmērā apgabal-
tiesa prasību apmierinājusi. Atbildētājas kasacijas sudzība 
nepelna ievērību. Pretēji atbildētājas kasacijas sūdzībā iz-
teiktām domām, šī prasība pareizi celta tikai pret atbilde-
tāju, kuras pārvaldībā un lietošanā atrodas turpināmā man-
tas kopībā ietilpstošā manta. Scnats jau ir paskaidrojis (Scn. 
CKD spr. 35/1587), ka 1864. g. CL 1825. panta paredzētais 
alimentacijas pienākums taisni izriet no pārvaldības un lie-
tojuma ticsībām, kas pārdzīvojušam vecākarn ir uz mantas 
kopībā ietilpstošo mantu. Pārējiem mantiniekiem šādas par-
valdījuma un lietojuma tiesības nepieder un līdz ar to viņi 
arī nenes no tām izrietošos alimentacijas pienākumus. Ta-
pēc arī prasība pret viniem nebija jāceļ. Ja apgabaltiesa nav 
tieši apsvērusi atbildētājas iebildumu par to, ka prasība bija 
ceļama pret visiem mantiniekiem, tad šī motivu nepHnība 
nevar novest pie apgabaltiesas sprieduma atcelšanas. Šādus 
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j u r i d i s k u s jautājumus var apspriest kasacijas instance 
pat tad, ja tos nav apsvērusi otrā instance. Arī kasacijas sū-
dzības 3. pk. nav pamatots. Pretēji šajā punktā izteiktam 
1864. g. CL 1825. pants nestāda uztura apmēru atkarībā no 
bērna mantojuma daļas vērtības. Kas zīmējas uz uztura ap-
mēru, tad apgabaltiesa ir apmierinājusi prasību saskanā ar 
prasītājas miertiesnesim iesniegto aprēķinu, un atbildētāja 
ne pirmā, ncdz otrā instancē šo aprēķinu nav apstrīdējusi. 
Tādēļ arī apgabaltiesa nebija spiesta sevišķi apsvērt jautā-
iumu par uztura apmēru. Beidzot, kasacijas sūdzības ie-
sniedzējas norādījums, ka konkretā gadījumā būtu piemēro-
jami jaunā CL noteikumi, atzīstams par nepamatotu. Pār-
dzīvojušā vecākā pienākums, izdot no viņa pārvaldībā un lie-
tojumā esošās mantas kādu mantas daļu uztura līdzekļu vei-
dcā, izriet no vecākā m a n t o š a n a s attiecībām un nevis 
no ģimenes attiecībām (Sen. CKD spr. 35/1587). Likuma par 
CL spēkā stāšanos laiku un pārejas laika noteikumiem 4. p. 
pielaiž šā likuma 21. p. piemērošanu likumiska uztura tiesī-
bai, kas izriet no turpināmās mantas kopības, jo 29. p. at-
lauj to turpināt arī jaunā Civillikuma pastāvēšanas laikā. 

(1940. g. 24 janv. kopsēdes spriecl. Nr. 3 Bergbomu lietā.) 

2621. 

Jelgavas apgabaltiesa ir atzinusi par gājušu Iikumīgā 
spēkā 1910. gada 7. novembrī mirušā Jāņa Z. 1895. gada 22. 
augusta publiskā kārtībā ar Ievu Z. sastādīto korespektivo 
testamentu. Lidija R., Valda M. un Mirdza A. savā apgabal-
tiesai iesniegtā lūgumā ir paskaidrojušas, ka Ieva Z. mirusi 
1937. g. 29. jūlijā. Ar šo korespektivo testamentu laulātie 
Z. viens otru iecēluši par saviem mantiniekiem, nosakot, ka 
pēc vinu abu nāves atstātais mantojums pāriet viņu bērniem, 
ja tādi piedzimtu laulībā, bet ja ncpiedzimtu, tad uz Jāņa Z. 
meitu Emiliju R., kura jau mirusi 1924. g. 4. aprīlī, un par 
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viņas mantiniekiem mantošanas tiesībās ap'stiprinātas lūdzē-
jas. Pēdējās savā iesniegumā ir lūgušas atzīt minēto testa-
mentu par stājušos spēkā arī attiecībā uz Ievu Z. un bez tam 
arī atzīt, ka mantojums ir pārgājis uz Bertu-Emiliju R., resp. 
uz viņas mantiniecēm — lūdzējām. Tiesu palata, pievieno-
joties apgabaltiesas lēmuma motiviem, ir nākusi pie slēdzie-
na, ka rnantojums Bertai-Emilijai R. ir atklājies tikai pēc 
Ievas Z. nāves, kādēļ viņa nemaz nevarējusi mantojumu pie-
nemt jau 1910. gadā, t. i. pēc Jāņa Z. nāves, bet tā kā Berta-
Emilija R. mirusi pirms levas Z., tad ne Berta-Emilija R., ne 
arī viņas tiesību nēmējas nevar iegūt Ievas Z. mantojumu. 
Šo tiesas slēdzienu apstrīd kasacijas sūdzības iesniedzējas, 
norādot, ka Tiesu palata neesot ņēmusi vērā, ka testaments 
stājies spēkā jau ar Jāiļa Z. nāvi, un ka levai Z. ar testa-
mentu bijušas novēlētas vienīgi mantojuma lietošanas un val-
dījuma tiesības, jo viņa nevarējusi mantojumu nc atsavināt 
vai apgrūtināt, ncdz arī to kādam novēlēt. Tādēļ Emilijas 
R. tiesiskais stāvoklis mantojuma iegūšanas jautājumā bijis 
apspriežams uz Jāna Z., un nevis Ievas Z. miršanas laiku. Ir 
pareizs kasacijas sūdzības iesniedzēju norādījums, ka ar Jā-
na Z. nāvi runā esošais testaments ar tā apstiprināšanu stā-
jas spēkā attiecībā uz mirušo Jāni Z., bet šis norādījums ir 
nepareizs tai zinā, ka ar Jaņa Z. nāvi testamentā aprādīto 
mantojumu it kā būtu icguvusi īpašumā Emilija R., jo to va-
rēja iegūt ne viua, bet ar testamentu par mantinieku iecel-
tais pārdzīvojušais laulatais, tā tad leva Z. Tāpat nepama-
toti kasacijas sūdzības iesniedzejas norāda, ka testamenta 
mantiniekam atstātais mantojums būtu novēlēts tikai lieto-
šanā un valdījumā. Ja arī testamentā ir atrodams notei-
kums, ka pārdzīvojušais testamenta mantinieks nevar man-
tojumu, starp citu, atsavināt, tad šāds tiesību icrobežojums 
nenozīmē, ka uz testamenta mantinieku nebūtu pārgājušas 
īpašuma tiesības, bet gan tikai to, ka šīs tiesības ierobežo-
tas ar testamentā aprādītiem noteikumiem. Līdz ar to Tiesu 
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palata parcizi ir atzinusi, ka mir. Jāņa Z. mantojumu ir ie-
guvusi testamenta mantiniece Ieva Z. un nevis Emilija R., 
kura Jāna Z. atstāto mantojumu būtu ieguvusi tikai no Ievas 
Z., ja viņa Ievas Z. mantojuma atklāšanos būtu pārdzīvoju-
si (1864. g. CL 2621. p.). Ta kā šis pēdējais apstāklis nav 
iestājies, jo Emilija R. ir nomirusi vēl pirms Ievas Z. nāves, 
tad Tiesu palata ir nākusi pie pareiza slēdziena, ka Emilija 
R. no levas Z. nekādu mantojumu nav mantojusi. Tādēl, kā 
nepamatoti atkrīt visi apsvērumi, kuros kasacijas sūdzības 
iesniedzējas atrod, ka vinu tiesību devēja Ernilija R. testa-
mentā aprādīto mantojumu būtu mantojusi jau ar Jāņa Z. 
nāvi. 

(1940. g. 22. februāra spried. Nr. 169 Rozentāls u. c. 1. par Zemgalis 
tcstainentu.) 

2631. 
1864. g. CL 2631. pantā paredzēto prezumpciju par at-

teikšanos no mantojuma tiesa varētu uzturēt spēkā tad, ja 
viņa butu pozitivi konstatējusi, ka mantinieks mantojumā ie-
tilpstošās mājas ir atstājis pirms 2631. p. minētā termiņa no-
tecējuma (sal. Erdmann, III, 417. lp.). Tādēļ sakarā ar pra-
sības sūdzībā norādīto apstākli, ka Kate M. atteikusies no 
mantojuma, Tiesu palatai bij vismaz jākonstatē pozitivi pie-
rādījumi, ka virja tēva mājas atstājusi pirms 1864. g. CL 2631. 
pantā paredzētā termiņa. Tiesu palata nenorāda nevienu di-
rektu pierādījumu, kas minēto apstākli pastiprinātu, bet vie-
nīgi atsaucas uz B. liecību, no kufas tas tomēr nav redzams. 
Nenodibinot minēto, Iietā svarīgo apstākli un atsaucoties uz 
liecinieka liecību, kas to nepastiprina, Tiesu palata ir pār-
kāpusi CPL 499. un 816. p. 

(1940. g. 22. febr. spried. Kr. 237 Skadiņš pr. I. pr. Milus.) 

2666. 
Atbildētājs šajā lietā ir iebildis, ka prasītāja, apstrīdot 

vispār parāda pastāvēšanu pēc prasības lūgumā minētās ob-

274.lappuse no 356 



27̂  186-t. g. civillikums 

ligacijas un lūdzot atzīt par nesaistošu piespiedu izpildīšanas 
kārtībā taisīto spriedumu uz tās, ir cēlusi šajā lieta CPL 
239. p. paredzēto prasību, kādas prasības celšanai vinai 
trūkst aktivleģitimacijas. Proti, atbildētājs ir norādījis, ka 
min. spriedums piespiedu izpildīšanas kārtība ir taisīts pret 
Krišu Z., bct prasītāja nav pēdējā universalsukcesore, uz ku-
ru būtu pārgājušas mirašā Kriša Z. tiesības un pienākumi, 
to starpā tiesības uz minētās prasības celšanu. Tiesu palata 
šo apgabalticsas formalo iebildumu atstājusi bez ievērības. 
Proti, Tiesu palata šajā sakarībā konstatējusi, ka mir. Knšs 
Z. ar liķumīgā spēkā gājušu testamentu ir novēlejis prasita-
jai savu mantu mūža valdīšanā un lietošanā. Izejot no šī 
konstatējuma, Tiesu palata ir atradusi, ka ar procentu pie-
dzīšanu pēc strīdus obligacijas, kas ingroseta uz prasītājas 
mūža valdīšanā nodoto nekustamo mantu, esot neapšaubann 
aizskārtas prasītājas intcreses, un" ka prasītājai, kas apgrūļ-
nātās nekustamas mantas valdīšauā stājusies mir. Knsa Z. 
vietā uz pēdējā novēlējuma pamata, nevarot, kā pēdējā sm-
gularsukcesorei, liegt apstrīdēt lūdzēja prasījumu, kaut an 
pati Tiesu palata tālāk konstatējusi, ka mir. Kriša Z. univer-
salsukcesors ir cita persona, proti, viņa adoptētais dēls Karlis 
Z. Tiesu palatas viedoklis atzīstams par nepareizu. CPL 
239. p. paredzeto prasību var celt atbildētājs, ar kum domata 
viena no tam CPL 231. p. paredzctam personam, pret kuru 
piesnicdu izpildīšanas kartībā taisīts attiecīgs sprieduins, resp. 
pielaista piespiedu izpildīšana. Konkretā gadījumā tads ir 
Krišs Z. Ja nu pcdejais ir niiris un tādā kārta CPL 239. p. 
paredzēto prasību vairs nevar celt, tad prasības celšanas 
tiesības atzīstamas par pārgājušām mantošanas ccla vienigi 
viņa universalmantiniekam Kārlim Z., jo tieši uz pedejo, ka 
universalmantinieku, ir arī pārgājušas min. mirušā saistibas, 
to starpā arī strīdus saistība pēc prasības lūguma noraditas 
obli^-aciias, un pčdējā īpašuma ir novēlcts, rcsp. pārgājis an 
saistības nodrošināsanai ieķīlātais imobilis. Tada karta, pec 
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pareiza kasacijas sūdzības iesniedzēja viedokļa, vienīgi šis 
mir. Kriša Z. universalmantinieks ir atzīstams par min. mi-
rušā atvietotāju CLP 239. p. prasības celšanai, resp. par le-
ģitimetu šo prasību cclt. Sacītam nerunā pretim tas apstāk-
lis, ka ar strīdus obligaciju apgrūtinātais imobilis ir novēlēts 
prasītajas mūža lietosanā un valdīšanā. Ar 1.934. g. 6. jū-
lijā mirušā Kriša Z. testamentu nodibinātas prasītājas mūža 
valdīšanas un lietošanas tiesības uz apgrūtināto ar strīdus ob-
ligaciju imobili ir pieskaitāmas 1864. g. CL 1199. p. (CL 1190. p.) 
paredzētām lietojurna tiesībām, kas, kā šāda veida servituts, 
bija ierakstāms agr. zemes grāmatu reģistra trešās dalas pir-
mā slejā (sk. tezi pie 1864. g. CL 1207. p., Bukovska izdj. 
Prasītaja, kā persona, kam vienīgi pieder šādas ticsības (resp. 
šāds servituts), neatbild par mir. Kriša Z. paiTidiem, kā tā-
diem. Sacītais negrozās, ja arī apskata prasītājas, kā lega-
tares, stāvokli (1864. g. CL 2666. p.). Atzīstams gan, ka pra-
sītājai, kā apgrūtinātā imobila lietotājai, ir, saskaņā ar 1864. g. 
CL 1326. p. izpratni, jāmaksā arī t e k o š i c procenti par 
pastāvošiem hipotekariem parādiein, kas iiuobili apgrūtināja 
viņas mūža l i e t o š a n a s t i c s ī b u n o d i b i n ā š a -
nās l a i k ā (sk. Dcrnburga Pandektus, 1905. g. kr. izd. 
I sēj. 2. d., 225. lp. un Erdmani II, 310. Ip.J. Bet ja arī šajā 
sakarībā atzītu konkrctā lietā atbildētāja tiesības prasīt min. 
t e k o š o procentu samaksu tieši no prasītājas, tad tomēr 
piedzīt tas varētu tos vienīgi uz tiesas sprieduma pamata cel-
tā pret prasītāju prasībā, bet ne pēc sprieduma, kas taisīts 
pret citu personu — obligacijas izdevēju, kufa universalsuk-
cesore un līdz ar to pienākuma kompleksa nēmēja prasītāja 
nav. Ja nu šajā ziņā mir. Krišu Z. atvieto tā universalman-
tinieks Kārlis Z., tad nav nekāda pamata atzīt prasītāju, kā 
leģitimētu, resp. tiesīgu celt CPL 239. p. paredzēto prasību. 
No lietas gan redzams, ka piedzina pēc min. obligacijas vēr-
sta pret prasītāju, kurai no tiesu izpildītāja izsniegta izpildu ' 
pavēste, bet šāda tiesu izpildītāja, saskaņā ar augstāk norā-
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dīto, nepareiza rīclba pati par sevi vēl nevar piešķirt prasī-
tājai tiesības celt rainēto prasību, bet tikai dod prasītājai tie-
sības apstrīdēt šo nepareizo rīcību, resp. piedziņas vēršanu 
p r e t v i n u, un sūdzēties šajā ziņā par tiesu izpildītāja rī-
cības nepareizību. Tāpat augstāk izteikto viedokli negroza. 
Tiesu palatas atzinums, ka ar lietā nodibināto procentu pie-
dziņu pēc strīdus obligacijas, kas vērsta uz pašu šo imobili, 
ir neapšaubāmi aizskārtas prasītājas intereses. Vispirms, 
kādā īsti ziņā intereses ir aizskārtas, to Tiesu palata nav no-
rādījusi. Tas arī tagadējā lietas stāvoklī grūti iedomājams, 
nemot vērā 1) ka prasītāja, kā jau augstāk norādīts, pēc 
sprieduma pret mir. Krišu Z. vispār ņeatbild, un 2) ka sa-
skanā ar CL 2068. p. (agr. 1864. g. CL 3967. p.) izpratni pat 
šī apgrūtinātā ar obligacijn imobiļa piespiedu pārdošanas ga-
dījumā izsolē prasītājas mūža Iietosanas tiešības uz apgrūti-
nāto ar obligaciju imobili netiktu izbeigtas (Sen. CKD spr. 
28/594; sal. Hasmans-Nolkens, II izd., I, 120—12], un 1864. g. 
tezi „b" pie CL 3967. p., Bukovska izd.). Tādas prasītāja 
varētu tikai varbūtēji zaudēt, proti, tanī gadījumā, ja piedzi-
ņas gadījumā piedzinējs-atbildētājs pieprasītu CPL 1294. p. 
paredzēto divkāršo izsoli un neviens no solītājiem ncvēlētos 
iegūt pārdodamo imobili ar atstāto apgrūtinājumu. Bet ja arī 
šāda veidā var ciest no obligacijas parādu piedzīšanas pra-
sītājas intereses, tas vien nedod vēl prasītājai tiesības celt 
tieši CPL 239. p. paredzēto prasību. Tādā kārtā atzīstams, 
ka Tiesu palata, atrodot prasītāju par leģitimētu celt CPL 
239. p. paredzēto prasību, ir ncpareizi iztulkojusi šo pantu un 
pielaidusi motivti iiepareizību, ar to pārkāpjot CPL 816. p. 

(1940. g. 29. marta spried. Nr. 264 Gruniers pr. 1. pr. Grunieru.) 

3213. 

Prasītājs prasa no atbildētāja uz pirkuma-pārdevuma uz 
nomaksu līguma pamata visu pirkuma cenas atlikumu tāpēc, 
ka atbildētājs neesot laikā nokārtojis termiņa maksājunius. 
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Miertiesnesis un apgabaltiesa atraidījusi prasību kā priekš-
laicīgu. Prasītāja kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Ap-
gabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motiviem 
un pamatojoties uz spriedumā aprādītiem datiem, konstatē-
jusi: 1) ka pie mēbelu pirkšanas starp partiem noslēgta pa-
pildvienošanās, pēc kuras prasītājs apņēmies izlabot visus 
mēbeļu defektus, kas rastos līdz pirkuma cenas galīgai sa-
maksai, pie kam šie labojumi izdarāmi līdz pirkuma cenas 
nomaksai; 2) ka šādi defekti radušies, un prasītājs nav tos 
novērsis, un ka celot šo prasību, prasītājs ne tikai nav iztei-
cis gatavību tos izlabot, bet pat noliedzis savu pienākumu to 
darīt; 3) ka prasītājs nav pierādījis savu ierunu, ka mēbeles 
palikušas neizlabotas paša atbildētāja vainas dēļ. Šie apga-
baltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav 
pārbaudāmi kasacijas kārtībā (CPL 15. p.). Izejot no tiem, 
apgabaltiesa nākusi pie tāpat kasacijas kārtībā nepārbaudā-
ma slēdziena (Sen. CKD spr. 24/124), ka pēc noslēgtā līguma 
satura pirmā kārtā prasītājam bija jāizlabo raēbelu trūkumi 
un ka pēc tam iestājas atbildētāja pienākums nomaksāt pir-
kuma sumu. Pamatojoties uz Šiem konstatejumiem un slē-
dzienu, apgabaltiesa varēja atzīt, ka atbildētājam bija tiesība 
celt 1864. g. CL 3213. p. paredzēto dilatorisko ierunu par lī-
guma nepildīšanu no prasītāja puses, un tāpēc prasību at-
raidīt kā priekšlaicīgu. Maldīgs ir prasītāja uzskats, ka tie-
sa būtu gan varējusi atraidīt prasību kā priekšlaicīgu, ja vrnš 
prasītu līguma atcelšanu, bet viuš prasot līguma pildīšanu. 
Taisni tad, ja prasa līguma pildīšanu, kā šinī gadījumā, ir ie-
spējama 1864. g. CL 3213. p. paredzētā „exccptio non adim-
pleti contractus". Nav pamata arī prasītāja uzskatam, ka 
par neizdarītiem mēbelu remontiem atbildētājam bijusi jāceļ 
pretprasība, vai arī jālūdz tos ieskaitīt prasības sumā, bet tā-
pēc neesot iespējama prasības atraidīšana visumā. 1864. g. 
CL 3213. p. paredzētās dilatoriskās ierunas mcrķis ir panākt' 
nevis prasības atraidīšanu, bet gan tikai tās realizēšanas at-
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likšanu, kamēr prasītājs neizpilda savu pienākumu pēc līgu-
ma, kādā nozīmē arī saprotams apgabaltiesas spriedums, ar 
kuru prasība atraidīta kā priekšlaicīga. Uz 1864. g. CL 3213. 
p. minēto ierunu atbildētājam nebūtu tiesība tikai tad, ja no 
prasītāja neizpildītā pienākuma izlabot mēbeles viņam izrie-
tētu tāds patstāvīgs prasījums, kuram nav tieša sakara ar 
pamatizpildījumu (sal. Sen. CKD spr. 31/527). Bet šajā ga-
dījumā, kā konstatējusi apgabaltiesa, prasītāja pienākums iz-
labot mēbeles iestājas pirms atbildētāja pienākuma nomak-
sāt pirkuma surnu, no kā jāsecina, ka atbiidētāja pretenzijai 
par mēbeļu izlabošanu ir ciešs sakars ar pamatizpildījumu — 
pirkuma cenas atlikuma samaksu. Tādēļ atbildētājs varēja 
aizstāvēties ar minēto ierunu vien, un apgabaltiesa pareizi at-
zinusi to par dibinātu. Nedibināti prasītājs domā, ka šādā 
gadījumā prasība būtu atraidāma kā priekšlaicīga tikai 
Ls 140.— apmērā. Atbildētājs izlaiž šeit no acīm, ka viņš 
prasa visu pirkuma cenas atlikumu, kurā ietilpst arī viņa rni-
nētie Ls 140,—, un ka viņa pienākums, kā konstatējusi apga-
baltiesa, bija izlabot mēbeles pirms pirkuma cenas, tā tad arī 
pirms minēto Ls 140—, samaksas. 

(1940. g. 26. aprīļa spried. Nr. 345 Gangnusa pr. 1. pr. Birzgali.) 

3276. 

Tiešu palata ļjiespriedusi no mir. Jēkaba B. mantojuma 
masas par labu Jūlijai-Zelmai T. Ls 4000.—. Pēc prasītājas 
vārdiem šo sumu B. sava laikā prasītājai apsolījis kā īpašu 
gratifikaciju par viņas centīgo darbu B. drogu veikalā, kuru 
arī lielāko daļu prasītāja viena pati vadījusi; īninēto solīju-
mu viņa, prasītāja, piejļēmusi. 

Mirušā Jēkaba B. mantojuma masas iesniegtā kasacijas 
sūdzība nepelna ievērību. Paskadrojot, ka pollicitatio, kas 
balstās uz romiešu tiesību avotiem, pēc 1864. g. CL 3277. p. 
ir saistoša tikai tad, ja tā notikusi kāda pamudinoša iemesla 
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dēļ par labu baznīcai, vai vispār kādam labdarīgam mēr-
ķim, kasacijas sūdzības iesniedzēja nepamatoti apgalvo, ka 
atbildētājai nebūtu jāpilda solījums, ko nelaiļris savā Iaifcā 
devis prasītājai. Partiem nav strīda par to, ka prasītāja 
solījumu pieņēmusi, kādēļ pēc 1864. g. CL 3276. p. izpratnes 
dotais solījums atbildētāja pusei ir saistošs (sal. pask. pie 
3276. p., īpaši „v." pk. Bukovska CL izd.). 1864. g. CL 3277. 
p. nozīme ir tieši tā, ka izņēmuma veidā saistošs ir pat vien-
pusīgs solījums, bet no tā nav pamata secināt, ka solījums, 
kiiru pieņemis kontrahents, būtu saistošs tikai šinī pantā mi-
nētos izņemuma gadījumos. Tiesu palata, pievienojoties ap-
gabaltiesas sprieduma motiviem, uz Iiecinieku M. izsacījumu 
pamata ir atzinu par pierādītu, ka Jēkabs B. apsolījis izmak-
sāt prasītājai par uzticīgu un labu kalpošanu Ls 4000.—, kādu 
solījumu prasītāja arī pieņēmusi. Nevar pelnīt ievērību ka-
sacijas sūdzības iesniedzējas apcerējumi, kuros viņa, no vie-
nas puses, cenšas mazināt liecinieku M. izsacījumu nozīmi un, 
no otrāš — izceļ kā svarīgus liecinieka P. izsacījumus. Visu 
nopratināto liecinieku izsacījumus tiesa ir apsvērusi un no-
vērtējusi, un šinī ziņā tiesas pieņemtie atzinumi, fcā attieco-
šies uz Iietas faktisko pusi, kasacijas kārtībā nav pārbaudāmi 
(Sen. CKD spr. 24/46 u. c). Uz tā paša pamata kasacijas 
kartībā nav pārbaudami tiesas atzinumi par to, ka kvītēm, 
it īpaši kvītei, kuru prasītāja devusi kā pēdējo, nav pieški-
rama tāda nozīme, kā to vēlas atbildētāja. Arī apcerējumi 
par tādiem faktiskiem apstākliem, it kā apsolītā suma pār-
sniedz atstātās mantas vērtību, kādēļ pēc atbildētājas domām 
solījums nebūtu uzskatāms par notikušu, kā arī tiesas atzi-
nums, ka šinī sakarā aizgādņa izdotā apliecība ir nenozīmī-
ga — kasacijas kārtībā nav pārbaudāmi. 

(1940. g-. 20. marta spried. Nr. 502 Tāsis pr. 1. pr. Berģera mant. masu.) 
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3291. 

GaJvas pilsētas Rīgas pilnvarnieks iesniegtā prasības lū-
gumā paskaidrojis, ka 1937. g. 4. augustā uz Brīvības bul-
vara pie Tiesu pils notikusi tramvaja vagona Nr. 438 sadur-
sme ar smago automobili, kuru vadījis Hermanis K. Šinī sa-
dursmes lietā kriminalvajāšana tikusi ierosināta pret tram-
vaja vadītāju Pēteri L., bet atbildētājs K. uzstājies kā cie-
tušais un savu zaudējumu atlīdzībai pieteicis civilprasību 
Ls 1262— apmērā pret L. un Galvas pilsētu Rīgu, kā L. dar-
ba devēju. Augšminētā sadursmē prasītājai, savukārt, bijuši 
nodarīti zaudējumi Ls 807.95 āpmērā, sabojājot tramvaja va-
gonu. Tiesu palata, atzīstot L. par vainīgu Sodu lik. 537. p. 
2. pk. un 536. p. paredzētos pārķāpumos, atradusi par tais-
nīgu K. zaudējumus atlīdzināt tikai 50% apmērā no uzdotās 
sumas, t. i. Ls 631.—, jo pēc palatas konstatējuma pats L. 
arī bijis vainojams netizmanībā. Senata kriminalais kasaci-
jas departaments sava sprieduma motivos Sinī lietā norādī-
jis, ka attiecībā uz abām pusēm nodarītiem zaudējumiem jā-
piemēro ieskaita princips, jo abas puses bijušas vainīgas ne-
uzmanībā un abām pusēm cclušies zaudējumi (1864. g. CL 
3303. p.). Kriminalprocesa kārtībā pilsētai neesot bijis ie-
spējams iesniegt pretprasību pret K. tm ar to panākt savu 
zaudējunnt atlīdzību. Tāpēc saskanā ar Scnata kriminalā ka-
sacijas departamenta norādījunui, pilsētai palicis vienīgi ci-
viltiesāšanas cel.š, rcsp. vii.ia esot spiesta celt prasību pret K. 
par vinai nodarīto zaudejuniu atlīdzību tanī pašā 50°/o ap-
mērā. No apreķina esot rcdzams, ka motorvagona izlabo-
šana prasītājai izmaksājusi Ls 807.95, kādēļ 50% no šīs su-
mas iztaisot Ls 403,97. Ievērojot izteikto, prasītāja lūdza piê  
dzīt no atbildētāja vinas labā minēto sumu Ls 403.97 līdz ar 
6% un tiesāšanās izdevumicm. 

Šo prasību abas apakšinstances ir atraidījušas. Apga-
baltiesa, ņcmot vērā, ka prasības lūgumā minētā tramvaja 
sadursme ar smago automobili, pēc Tiesu palatas konstatē-
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juma kriminallietā, notikusi ne tikai Pētera L. rupjas neuz-
manības deļ, bet arī vieglu neuzmanību pielaidis Hermanis K., 
atzinusi, ka jauktas vainas atlīdzības princips pēc 1864. g. CL 
3303. p. šeit neesot piemērojams, jo attiecoties tikai uz gadī-
jumiem, kad abas puses vainīgas vienādas pakāpes neuzma-
nībā. Atsaucoties uz 3295. un 3297. p., no kuriem pēdējais 
rupju neuzmanību civiltiesisku seku ziņā pilnīgi pielīdzina 
launam nolukam, apgabaltiesa ir atzinusi, ka uz konkreto ga-
dījumu attiecināms 3291. p , pēc kura cietušais var prasīt zau-
dejuma atlīdzību no tā, kas pielaidis rupju neuzmanību, kaut 
gan arī pats cietušais būtu vainojams neuzmanībā. Šinī 329L 
panta minētais gadījums, tā tad, būtu izņēmums no gadīju-
iniem, ko paredz 3303. p. Pēc apgabaltiesas domām mier-
tiesnesis pareizi arī atsaucies uz 3441. p., jo šis pants stāvot 
loģzskā sakarā ar 3291. un 3303. p. Šāds apgabaltiesas vie-
doklis tomer nav atzīstams pa pareizu. Kasacijas sūdzības 
iesniedzejas pilnvarnieks ir pareizi norādījis, ka attiecībā uz 
pienakumu atlīdzināt zaudējumus, likums nešķiro neuzmanī-
bņ pēc pakāpēm, bet 3291. p. piemērojains tikai tad, ja zau-
dejumi nodarīti ļaunā nolūkā, par ko nav runa konkretā ga-
dījumā. Jau agrākā tiesu praksē nodibināts (sk. pask. pie 
3297. p. „g." pk. un 3441. p. „d." pk., V. Bukovska 1864. g: 
CL izdevumā), ka, lai gan pčc 3297. p. rupja neuzmanība pie-
līdzinata ļaunam nolukam, šāds noteikums nav užskatāms 
par vispārēju principu. īpaši 3291. p. un 3441. p. pēdējā dala 
(min. pask., „g." pk. pie 3297. p.) bez šaubām paredz vienīgī 
launu noluku^un nav attiecināmi uz rupjas neuzmanības ga-
dījumiem. Šādam viedoklim, attiecībā uz CL 3441. p., ir pie-
vienojies arī Senata CI<D, kas redzams no minētā CKD 
spried. 38/505 (sal. arī spricd. 38/448), pie kam minētos sprie-
dumos izteiktais princips attiecināms arī uz 3291. p. Savu-
kārt Senata CKD sav'ā kopsēdes 39/51 spriedumā ir paskaid-
rojis, ka cietušain ir tiesība prasīt zaudējumu atlīdzību, ne~ 
atkarīgi no tā, vai viņš būtu pielaidis neuzmanību arī no sa-
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vas puses, ja vien šī neuzmanība nav bijusi galvenais zaudē-
jumu cēlonis, Tādos apstākļos, nākot pie pretēja slēdziena, 
apgabaltiesa ir pielaidusi motivu nepareizību un ar to pār-
kāpusi CPL 181. p., kā arī 1864. g. CL 3291. p. un 3441. p. 

(1940. g. 29. marta kopsēdes spried. Nr. 8 Rīgas pils. pr. 1. pr. Kras-
tiņu.) 

3441. 

Prasības lūgumā prasītājs paskaidro, ka 1936. gadā viņa 
dīķsaimniecības sargs — Ansis S. piesavināšanās nolūkā esot 
patiēmis apmēram 600 karpu mazuļus un tos atdevis tālāk 
citai personai, par ko T. esot notiesāts un spriedums stājies 
likumīgā spē'kā. Sakarā ar atbildētāja noziedzīgo darījumu 
prasītājam esot cēlušies zaudējumi: gājuši zudumā 600 karpu 
mazuļi, vēftībā Ls 60,—, un bez tani prasītājam bijusi ņem-
ta iespēja izmantot dīķus un gūt pelņu, kādēļ lūdz piespriest 
no atbildētāja Ls 810,— ar procentiem un tiesāšanās izde-
vumiem. Apgabaltiesa prasību apmierinājusi Ls 60.— apmē-
rā, bet pārējā daļā prasību atraidījusi. Apgabaltiesa nākusi 
pie slēdziena, ka prasītājs varējis novērst zaudējumus, kas 
viņam cēlušies ar sagaidāmās peļņas atrāvumu, iegādājoties 
nozagto karpu mažuļu vietā jaunus. Šāds apgabaltiesas slē-
dziens nav atzīstams par pareizu. Saskaņā ar 1864. g. CL 
3441., 3444., 3291. p. atbildētājs, kurš vienīgais no partiem 
konkreta gadījunia rīkojies ar ļaunu nolūku un ir izdarījis 
tīšu prasītāja tiesību aizkarunuu nevar atsaukties uz prasī-
tāja pielaistu ncuznianību (Sen. CKD kopsēdes spr. 38/34). 
Nākot pie preteja sledziena, apgabaltiesa ir nepareizi iztul-
kojusi likumu un pārkāpusi 1864. g. CL 3441., 3291. p. 

(1940. g. 26. aprīļa spried. Nr. 335 Dardzāna pr. 1. pr. Sermuli.) 

3633. 

Apgabaltiesa ir konstatējusi un lietā nav strīda par to: 
1) ka aizmugurisks spriedums ir taisīts 1927. g. 14. janvārī; 

283.lappuse no 356 



1864. g'. civillikums 

2) ka prasītājs nav lūdzis minēto spriedumu izpildīt 3 gadu 
Jaikā, bet tikai 1934. gadā; 3) ka tagadējā prasība ir celta 
1939. g. 16. martā. Pamatodamās uz šicm konstatējumiem, 
apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka prasība ir atraidāma 
noilguma dēļ. Prasītāja kasacijas sūdzība pelna ievērību. 
Pēc CPL 844. p. aizmugurisks spriedurns, kuru prasītājs iz-
pildīt nav lūdzis triju gadu laikā, zaudē jcbkuru spēku. Šajā 
(844.) pantā minētais tcrmiņš ir procesuals un pie tam pre-
kluzivs (Sen. CKD spr. 36/1244). Aizmuguriska sprieduma 
nodošana izpildīšanai CPL 844. p. paredzētā trīs gadu ter-
miņā pārtrauc noilguma termiņa tecēšanu un pēc šī pārtrau-
kuma aizmuguriskie spriedumi nav vairs padoti 3 gadu noil-
gumam, bet vispārējam 10 gadu noilgumam (Sen. . CKD spr. 
35/1680), ja, turpretim, prasītājs CPL 844. p. minētā 3 gadu 
termiņā nav lūdzis aizmugurisko spriedumu izpildīt, tad, kā 
jau aizrādīts, spriedums ir zaudčjis jebkuru speku. īzejot no 
šiem apsvērumiem, apgabaltiesa tomēr nevarēja atzīt, ka iz-
pildu pavēstu izsniegšana prāvnickam pēc minētā 3 gadu ter-
miņa ir nelikumīga. Pēc CPL 844. p. prasītājs, pēc tam, kad 
šis termiņš notecējis, nezaudē tiesību atjaunot lietu, iesnie-
dzot jaunu prasības lūgiunu. Tā tad kreditors savas prasī-
juma tiesības nav zaudējis, lai gan aizmuguriskais spriedums 
savu spēku ir zaudējis. Pčc trīs gadu termiņa notecēšanas 
parādnieks gan var atteikties no aizmuguriskā sprieduma iz-
pildīšanas, bet izpildu pavēstes izsniegšana parādniekam at-
zīstama par rakstisku atgādinājumu 1864. g. CL 3633. p. no-
zīmē, kas pārtrauc noilgumu. 

(1940. g. 22. febr. spried. Nr. 193 Avota pr. 1. pr. Osi.) 

4066. 
Tiesu palata, pārgrozot apgabaltiesas spriedumu pārsū-

dzētā daļā, piespriedusi pretprasītājam Kārlim M. no pirm-
prasītāja Jēkaba P. par nomas objektā izdarītiem derīgiem 
izdevumiem atlīdzību Ls 1930— apmērā. 
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Pirmprasītāja P. kasacijas sūdzība nepelna ieverību. Par-
tiem ir strīdus, vai pretprasītājs, ievērojot to, ka pirmprasī-
tājs, iegūstot īpašumā nomājamo zemi, savukārt var prasīt 
atlīdzību par ēkām kā nepieciešamiem un derīgiem nomas 
objekta uzlabojumiem, ja pretprasītājs ēkas cēlis ar agrāka 
iznoinātāja piekrišanu un vēlāk pirmprasītājs iestajies nomas 
attiecībās, kas bija nodibinājušās starp pretprasītaju un ag-
rāko iznomātāju. Iepriekš jāatzīmē, ka Tiesu palata, pievie-
nojoties apgabalticsas sprieduma motiviem, uz lieta nodibi-
nātu datu pamata, starp citu, ir konstatējusi sekojošo: 
a) pirmprasītājs, kā jaunais nomas objekta ieguvejs, bija vie-
nojies ar pretprasītāju un nodevis viņam lietot agrako nomas 
objektu, par ko saņēmis no pēdējā nomas maksu; b) nom-
nieks agrākās nomas laikā ar bijušā iznomataja V. piekriša-
nu uzcēlis uz nomājamās zemcs ēkas un izdarījis apstadīju-
mus, kas arī bijis zinams jaimam ieguvējarn. Tada karta, ja 
pirmprasītājs pēc zemes gabala iegušanas īpašumā bija ar 
nomnieku nomas attiecības turpinājis un šinī gadījumā nom-
nieks pēc 1864. g. CL 4128. p. (kam atbilst CL 2175. p.) no 
nomas līguma nevarēja atteikties, tad ar to pašu pamatpra-
sītājs bija iestājies agrākā nomas līguma attiecībās iznoma-
tāja pusē. Kasacijas sūdzības iesniedzējs gan apgalvo, ka 
atbildctājs noslēdzis ar prasītāju jaunu nomas līgumu, atzīs-
tot līdz ar to, ka vecais nomas līgums ar V. nav saistošs, bet 
ka nule aprādītā nozīniē būtu notikusi kāda partu vienoša-
nās, par to sūdzētājs paskaidro tikai pirmo reizi kasacijas sū-
dzībā, kādēļ šādi paskaidrojumi Senatā nav apspriežami. 
Šādos apstākļos pirmprasītuja zināšana, ka ēkas celtas ar 
agrākā iznomātāja piekrišanu, pretēji pirmprasītaja uzska-
tam, pastiprina viņa pienākumu un nomnieka tiesību prasīt 
saskaņā ar 1864. g. CL 578. un turpm. p., uz kuriem atsaucas 
4066. p., atlīdzināt ne tikai nepieciešamos, bet arī derīgos iz-
devumus. Šinī sakarā jānorāda, ka nomnieks gan nevar sevi 
uzskatīt par valdītāju 1864. g. CL 625. un 626. p. nozīmē. 
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Apsverot, no otras puses, 1864. g. CL 4084.—4086. p. notei-
kumus par to, ka nomniekam nav tiesība brīvi pēc sava ieska-
ta izdarīt nomas objektā nekādus pārgrozījumus un viņam ob-
jekts jāatdod pēc iespējas vesels, t. i. tādā stāvoklī, kā saņemts, 
japieņem, ka tācla rīcība (izņemot nepieciešamus labojumus) 
nomniekam nav atļauta. Bct ja 4066. p. tomēr atSaucas arī 
uz 579. p., pēc kura derīgi izdevumi atlīdzināmi valdītājam, 
tad, interpretējot 4066. p. kopā ar 579. un 4084.—4086. p., jā-
secina, ka derīgu izdevumu atlīdzību var prasīt arī nomnieks, 
gan tikai gadījumā, kad tie taisīti ar īpašnieka piekrišanu, kas 
nomnieku nostāda vienādā stāvoklī ar labticīgu valdītāju 
(Bukovska 1864. g. CL izd., 1757. lp.). Līdz ar to atkrīt iebil-
dumi par pretprasītāja aktivleģithnacijas trūkumu un par 
4126̂  p. piemčrošanu, jo nomnieka tiesiskais stāvoklis pēc 
nomājamā zemes gabala pārejas pirmprasītāja īpašumā, kā jau 
augstak noradīts, bija apspriežams nevis pēc minētā 4126. p., 
bet gan pēc 4128. p.; ar to, savukārt ir atspēkots kasacijas 
sudzības iesniedzēja iebildums, it kā pretprasītājam šinī pro-
cesa būtu piešļdrtas emphyteuta tiesības, par ko runā 1864. g. 
CL 1320. p. un'4131. p. Bez tam Ticsu palaia ir norādījusi, 
ka izdevumi, kas nomniekam cēlušies, būvcjot ekas un ierī-
kojot dārza apstādījumus, atzīstami par nepieciešamicm un 
derīgiem. Runājot par izdevumiem kā nepicciešamiem, Tie-
su palata ir gan izgājusi no nomnieka viedokļa. Tomēr, kā 
jau augstāk norādīts, nomnicks šinī gadījumā var prasīt at-
līdzību arī tad, ja taisītie izdevumi ir uzskatāmi tikai par de-
rīgiem, Sakarā ar teikto Tiesu palata bija atsaukusies uz Ai-
nažu pilsētas valdes apliecību, ka pretprasītāja ēkas nav no-
plešamas, kādu apstākli, ievērojot Lik. par sagr. būvju saveša-
nu kārtībā vai nojaukšanu (Lkr. 35/166), minētā pilsētas valde 
bija kompetenta apliecināt. Tiesu palata nav piekritusi 
ekspertu pirrriā instancē doiiem atzinumiem, ka zemes ga-
bala apbūve nebūtu pacēlusi tā vērtību, atsaucoties uz tica-
miem apstakļicm, ar kuriem šāds atzinums nesaskan (CPL 
623. p.). Pēc Tiesu palatas norādījuma nevar neņemt vērā, 
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ka katra dzivojamā ēka, kas derīga apdzīvošanai un atrodas 
pilsētā, pati par sevi pacel gruntsgabala vērtību un nevar pie-
laist, ka gruntsgabals bez ēkām pilsētā varētu but̂  vienadā 
vērtībā ar zemes gabalu, uz kura atrodas ēkas, kauču vecas, 
jo ēkas dod zināmus ienākumus. Tā tad Tiesu palata ir at-
zinusi, ka lietai taisītie izdevumi ir uzskatāmi vismaz par 
derīgiem 1864. g. CL 577. p. nozīmē. Turpretim attiecīgu ap-
stākļu konstatējums minētā 577. p. piemērošanai, kā arī kasa-
cijas sūdzības iesniedzēja paskaidrojumi, ka apspriežamie lie-
tas uzlabojumi no saimnieciskā viedokļa vinam nav izdevīgi, 
attiecas uz lietas būtību un kasacijas kārtībā nav pārbaudāmi 
(Tiesu iek. 5. p., CPL 15. p.). Nav arī vietā kasacijas sudzī-
bas iesniedzēja atsauce uz Scnata CKD spr. 26/30, jo šinī 
spriedumā Scnats ir paskaidrojis, ka nomnieks nevar noļiemt 
bez īpašnicka atlaujas dcrīgus noinas objckta uzlabojumus, 
atzīstot, ka īpašnieks ir tiesīgs piešķirt nomniekam jus tollen-
di vai atlīdzību naudā; turprctim konkretā gadījumā ir izvir-
zīts jautājums par nomnieka tiesību prasīt derīgus izdevu-
mus uz 1864. g. CL 4066. un 579. p. pamata, pielīdzinot viņu 
labticīgam valdītājam. 

(1940. g. 25. aprīļa spried. Nr. 384 Posa pr. 1. pr. Markeviču.) 

4172. 

Osvalds I. paskaidrojis, ka viiļš kalpojis pie tagad mirušā 
Žaņa K., kui;š palicis vinain, prasītājam, parādā, kad pedejais 
darbu izbeidzis, 2520 1s darba algas, kādu sumu prasītājs arī 
lūdzis piedzīt no mir. K. mantojuma masas, līdz ar nokave-
juma procentiem un tiesašanās izdevumicm. Abas zcmakas 
instances prasību ir atraidījušas. Kasacijas sūdzības iesnie-
dzējs ir atsaucies uz to, ka saskaņā ar Rīgas j.7. iec. mierties-
neša spriedumu partu citā lietā par tagadējā prasītaja iziik-
šanu no dzīvokļa esot nodibināta partu kalpošanas līguma 
esamība. Pretēji sūdzētāja uzskatam, apgabaltiesa nav par-
pratusi, nedz sagrozījusi minētā miertiesneša sprieduma no-
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zīmi jautājumā par partu attiecību raksturu. Vispirms, Rīgas 
17. iec. miertiesnesis sava sprieduma motivos nav konstatē-
jis, ka starp partiem pastāvētu 1864. g. CL 4172. p. paredzētais 
kalpošanas līgums, bet tikai atzinis, ka tagadējais prasītājš 
nav izliekams no dzīvokļa, kurš nodots viņa lietošanā par ag-
rako kalpošanu, paskaidrojot, ka esot bijis algas atlīdzības 
līgums (in natura) par agrāko kalpošanu, kad atbildētājs 
(tagadejais prasītajs) nebija saņēmis no prasītāja pienācīgu 
dzīvokli. Minetais apstāklis tomēr nesatricina apgabaltiesas 
atzinumu, ka tieši darba līgums starp partiem nav pastāvējis, 
io apgabaltiesa uz lietā nopratināto liecinieku liecību pamata 
partu attiecības ir nostādījusi pavisam citādā gaismā, pie 
kam tikai pa dalai šīs attiecības raksturo daži pakalpojurni 
no vienas puses un atalgojumi, pat bagātīgi, no otras, starp 
tiem arī atalgojums, par ko iet runa to p'asu partu citā lietā. 
Apgabaltiesa ir pareizi norādījusi, ka pakalpojumi un strādā-
šana,^ka arī atlīdzības saņemšana par to vēl nedod pamatu 
piemērot ne 1864. g. CL 4175. p. (Sen. CKD spr. 37/693), nedz 
an prezumpcijai par darba līguma attiecībām. Kasacijas sū-
dzības iesniedzejs ir gan noradījis, ka viuš savu prasību uz 
mineto pantu nepamato, bet tādā gadījumā ir palikusi nepie-
rādīta vienošanās par atlīdzību (1864. g. CL 4172. p.), jo šinī 
ziņa Hecinieces Johannas Ķ. izsacījumiem, uz kuriem atsau-
cas sudzetajs savā kasacijas sūdzībā, tiesa nav piešķīrusi pie-
radījuma speku un nozīmi. 

(1940. g-. 26. aprīļa spried. Nr. 394 Ikerta pr. 1. pr. Kļimas mant. masu.) 

4175. 

Prasītāja prasījusi darba algu par 10 gadiem līdz 1937. g. 
1. septembrim, kurus vina nokalpojusi mir. Jāņa St. S. pa-
gasta L. māju saimniecībā, lūdzot piespriest no atbildētājiem, 
ka miruša Jāna St. apstiprinātiem mantiniekiem Ls 3600,—.' 
Miertiesnesis apmierinājis prasību Ls 1800,— apmērā, bet ap-
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694. 

Ticsu palata, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstāk-
liem, it sevišķi vinas iztirzāto liecinieku liecībām, ir nākusi 
pie slēdziena, ka pēc Alekseja A. nāves viņa atstāto mantoju-
mu — prasības lūgumā norādītās apm. 60 des. zemes — ir 
pieņēmuši, kā vina mir. dēla Jāna mantiniece, resp. atbildētāja 
Anastasija S., tā arī mir. dēla Kondratija mantinieki, un ka no 
pēdējiem prasītājas R. brālis (un tagad arī tiesību devējs), 
bet pras. Ivanovs dēls Miķelis K. ir valdījis par min. zemi 
līdz pat savai nāvci 1919. g. 15. novembrī. Šāds Tiesu pala-
tas slēdziens attiecas uz lietas faktisko pnsi iin kasacijas kār-
tībā pēc butibas nav parbaudams (Tiesu iek. 5. p. nn Sen. 
CKD spr. 37/37), tāpat kā šajā kārtībā nav pārbaudāms lieci-
nieku liecību novērtējums, kuru Tiesu palata devusi, nākot 
pie minētcā slēdziena (Sen. CKD spr. 24/46 un citi). Tāpēc, 
ciktāl atbildčtāji savā kasacijas sūdzībā apstrīd pēc būtības 
minēto slēdzienu un liecinieku liecību novērtējumu, tā nepel-
na ievērību. Atbildētāji ģan ir lūguši vēl lietā izdarīt ziņu 
ievākšanu caur apkārtnickiem, lai noskaidrotu, kas pēc 1911. 
g. ir valdījis par strīdus, resp. Alekseja A. atstāto zemi, bet 
Tiesu palata šo viņu lūgumu atstājusi bez ievērības, atrodot, 
ka lietas apstākļi šajā zinā ir pietiekoši noskaidroti (CPL 
455. p.). Bet ja nu Alekseja A. mir. dēla K. mantinieki, starp 
tiem arī prasītājas, ir Alekscja A. mantojumu pieņēmušas, tad 
nevar būt runa par šīs prasības resp. mantojuma iegūšanas 
noilgumu uz agr. LCL 1246. p. pamata, par kuru arī tikai runā 
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kasacijas sūdzlbas iesniedzēju minētie Kr. Sen. CKD spr. 
09/92 un 12/11. Savukārt, par agr. LCL 694. p. paredzeto 
praslbas noilgumu nevar būt runa konkretā gadījuma 1) tapec, 
ka atbildētāji, kā to šajā sakarībā konstatējusi Tiesu palata, 
apsardzlbas lietu par viņu ieilguma atzlšanu uz strīdus zenii, 
ir ierosinājuši tikai 1930. g. 23. aprīlī un kasacijas sūdzības 
iesniedzēji nav arī norādījuši, ka iietā būtu konstatejams kādš 
cits actio nata moincnts, kurā prasītājām bija pietiekošs pa-
mats un iemesls uzskatīt, ka atbildētāji vinu tiesības uz mi-
nēto zemi apstrīd, un 2) atbildētāji — strīdus zemes valdītāji, 
saskaņā ar agr. LCL 557.-560, 692. un 694. p. kopējo izpratni, 
nevar īpašnieka, resp. kopīpašnieka vindikacijas prasība at-
saukties uz prasības noilgumu, ja tic paši nav strīdus zemi 
ieguvuši ieilguma ceļā (Kr. Sen. CKD spr. 91/68 un citi). Tā-
pēc, un ņemot vērā, ka Tiesu palata ir tieši apspriedusi jautā-
jumu par šīs prasības noilgumu, nepelna ievērību kasacijas 
sūdzlbas iesniedzēju apcerejumi, kuros tie, atsaucoties uz agr. 
LCL 692., 694. un 1246. p. un augstāk min. Senata spriedu-
miem, atrod prasītāju prasību šajā lietā par noilgušu un nepa-
reizi pārmet Tiesu palatai vinas zemākās instances izvirzītā 
iebilduma, par prasības noilgumu, neapsvēršanu. Tiesu palata 
nav spiesta apstāties pie kura katra partu paskaidrojuma, 
kritizēt to un atspēkot (Sen. CKD spr. 25/98, 37/1287 un cit.). 
Tāpēc nevar novest pie viņas sprieduma atcelšanas tas vien 
apstāklis, ka Tiesu palata nav īpaši apspriedusi atbildetāju 
norādījumu, ka prasītāju ierosinātās lietās par apstiprinaša-
.nos mantošanas tiesībās uz mirušā Miķeļa K. un citu atstato 
mantojumu tās nav deklaracijā par mantojuma sastāvu uzrā-
dījušas strīdus zemi. Beidzot, nepelna ievērību arī kasacijas 
sūdzības iesniedzēju norādījums, ka Tiesu palata konkreta 
gadījumā nepareizi iztulkojusi agr. LCL 567. p. Nākot pie 
kasacijas kārtībā pēc būtības nepārbaudāma slēdziena, ka 
atbildētāji vieni paši sākuši strīdus zemi valdīt tikai no 1922. 
g. aprīļa mēneša un ka tādā kārtā tikai no šī laika varēja sāk-
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ties viņu ieilgums. Tiesu palata atradusi, ka tas uz agr. LCL 
567. p. pamata ir atzīstams par pārtrauktu jau 1929. g. 30. 
septembrī ar aizpārdošanas līguma noslēgšanu starp prasītāju 
R. un kādu A. attiecībā uz strīdus zemes vienu daļu. Ciktāl 
kasacijas sūdzības iesniedzēji šajā sakarībā atsaucas uz to, 
ka viņi no 1911. g. 3īdz 1929. gadam jau bijuši strīdus zemi 
iesēdējuši un ka tā prasītājam aizpārdošanas liguma noslēg-
šanas laikā nav nemaz piederējusi, viņu kasacijas sūdzība 
nepelna ievērību, jo Tiesu palata, ka jair augstāk norādīts, 
nākusi pie kasacijas kārtībā pēc būtības nepārbaudāmiem slē-
dzieniem, ka pēc Alekseja A. nāves 1911. g. viņa mantojumu, 
resp. strīdus zemi ir pārņēmuši un valdījuši arī tā mir. dēla 
K. mantinieki, resp. arī prasītājas, un ka vieni paši atbildētāji 
ir sākuši šo zemi valdīt tikai ar 1922. g. aprīļa mēnesī. Kas, 
turpretim, attiecas uz jautājumu, vai aizpārdošanas līguma 
noslēgšana, attiecībā uz strīdus zemes daļu, ir atzīstama par 
agr. LCL 567. p. paredzēto rīcību no šīs zemes kopīpašnieces 
R. puses, kas pārtrauca atbildētāju ieilgumu, tad Tiesu pa-
lata pareizi šo jautājumu izšķīrusi apstiprinoši, jo šāda līguma 
noslēgšanā tieši izpaudusies min. prasītājas animus domini 
attiecībā uz strīdus zemi un zināma disponēšaua ar to, kas ru-
nāja pretim atbildētāju, kā strīdus zemcs vienīgo īpašnieku, 
valdīšanai par šo zemi (sal. Kr. Sen. CKD spr. 06/42 un Sen. 
CKD spr. 35/208). 

(1940. g. 20. marta spried. Nr. 503 Rubasovs u. c. pr. 1. pr. Snetko-
viem.) 
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74. 

Apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildētājs miertiesneša 
1939. g. 8.- septembra sēdē bija pilnvarojis advokatu vest lietu 
abās instancēs, bet uz nākošo sēdi 1939.. gada 26. septembrī, 
kad miertiesnesis taisījis spriedumu lietā, viņš nebija aicinajis 
pilnvarnieku uz tiesas sedi. Tādēļ pēdējam bijusi ņemta 
iespēja ierasties tiesas sēdē un viņš nav arī zinājis par taisīto 
spriedumu un nokavējis termiņu apelacijas sudzības iesnieg-
šanai. Šo iemeslu dēļ apgabaltiesa atzinusi, ka pilnvarnicks 
nokavējis termiņu no vina neatkarīgu apstākļu dēļ un atjau-
nojusi viņam apelacijas termiņtt. Prasītājas pilnvarnieka kasa-
cijassūdzībanepelnaievērību. Ja arī atbildētājs pirms tam bija 
pilnvarojis lietas vešanai citu pilnvarnieku, tad šis apstaklis 
nevarēja būt par iemeslu miertiesnesim ncsūtīt aicinājumtt ttz 
tiesas sēdi otram pilnvarniekam, kas iepriekšējā sēdē jau bija 
vedis atbildētāja lietu. Ja arī agrākais atbildētāja pļlnvarnieks 
bija saņēmis aičinājumu ttz 1939. g. 26. septembra sedi, tad to-
mēr šis apstāklis nenovērš to nepareizību, kas bija pielaista, 
nesūtot aicinājumu otram pilnvarniekam, kurš lietu vedis 
iepriekšējā sēdē. Tas sakāms it seviški tādēļ, ka miertiesneša 
pēdējā sēdē, kurā viņš taisījis spriedumu, nebija ieradies^ ne-
viens no atbildētāja pilnvarnickiem, nedz arī pats atbildetajs, 
tā kā otram pilnvarniekam, kā to konstatējusi apgabaltiesa, un 
vispārīgi nevienam citam atbildētāja pttsē nav varējis but zi-
nāms miertiesnesa taisītais spriedums. 

(1940. g. 26. aprīļa spried. Nr. 361 Kelleru pras. 1.) 
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106. 

Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu-, apmie-
rinājusi prasītājas prasību par viņas ārlaulības bērna uzturu. 
Atbildētāja kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Pretēji kasa-
cijas sūdzības iesniedzēja domām, neatzīstot pirmā instancē 
nopratināto liecinieku liecības (uz kuru pamata miertiesnesis 
prasību bija apmierinājis) par pietiekosām prasības apmierinā-
šanai, apgabaltiesa, saskaņā ar CPL 106. p., varēja dot prasī-
tājai laiku jaunu pierādījumu iesniegšanai (Sen. CKD spr. 
29/571). 

(1940. g. 26. aprīļa spried. Nr. 354 Kullis pr. 1. pr. Valteri.) 

115. 

Arvīds G. bija lūdzis piespriest viua labā no Kārļa K. un 
Jēkaba R. neizmaksātas darba algas atlikumu 324 ls līdz ar 
nokavējuma procentiem un tiesāšanās izdevumiem. Vēlāk 
miertiesneša sēdē prasītājs bija uzturējis prasību tikai pret K. 
un lūdzis prasību pret R. atstāt bez caurlūkošanas. Abas zc-
mākās instances prasību piespriedušas 292 ls apmērā. Atbil-
dētāja Kārļa K. iesniegtā kasacijas sūdzība ncpelna ievērību. 
Tas vien, ka lieciniekam R. pēc CPL 115. p. 5. pk. bija tiesība 
no liecības došanas atteikties, kādas tiesības viņš tomēr nav 
izlietojis, pretēji atbildētāja uzskatam, nepadara šo liecību par 
nederīgu; atbildētājs maldīgi domā, ka R. šinī lietā par lieci-
nieku nevarējis būt tā iemesla dēļ, ka vinš, atbildētājs, ar lic-
cinieku prāvojas. 

(1940. g, 25. aprīļa spried. Nr. 568 Gobas pr. L pr. Krūmiņu.) 

135. 

Miertiesncsis atraidījis prasību, atrodot, ka kopā gulčšana 
partu starpā gan bijusi, bet tā pierādīta par laiku pirms kri-
tiskā berna ieuemšanas perioda un par vēlākā laikā iespēja-

294.lappuse no 356 



Civilprocesa likums 

miem miesīgiem sakariem pierādījumu neesot. Apgabaltiesa 
atraidījusi prasību, pievienojoties miertiesneša sprieduma mo-
tiviem, un atrodot, ka otrā instancē nopratināto liec. V. un N. 
liecības neapstiprināja prasības pamatu, bet liec. 0. un G. 
liecības nav ticamas. Prasītājas bērns dzimis 1939. g. 7. mar-
tā, kādēļ saskaņā ar CL 154. p. kritiskais laiks varēja sākties 
ar 1938. g. 5. maiju. Ja nu tiesa nenoliedz, ka prāvnieku kopā 
gulēsana pēdējo reizi novērota 1938. g. 24. aprīlī, t. i. nepilnas 
divas nedēļas pirms kritiskā laika sākšanās, tad, saņemot pie-
rādījumus ar norādījumu uz partu iespējamiem miesīgiem sa-
kariem arī kritiskajā laikā, tiesai bija sevišķi uzmanīgi jāno-
vērte liccību objcktivā un subjektivā ticamība. Liec. 0. un G. 
liecību neticamības pastiprināšanai apgabaltiesa ņem palīgā 
savu iekšējo pārliecību. Saskaņā ar CPL 135. p. (1937. g. red.) 
smaguma centrs liecību novērtējumā vairs nebalstās uz tiesas 
iekšējās pārliecības, bet tiesas slēdzieniem šajā zinā jāizriet 
no konstatētiem lietas apstākliem. Licc. 0. liecības ticamību 
apgabaltiesa apšauba tāpēc, ka šī lieciniece sajaucot patiesi 
redzēto ar saviem secinājumiem par to, kas varējis notikt, un 
ka tas izrietot no viņas norādījuma, ka viņa redzējusi partus 
pa trepēm uzejam uz bēnrniem. Šāds slēdziens varētu būt 
pareizs, ja lieciniece nebūtu notcikti apgalvojusi, ka „parti 
gulējuši zeni segas izģērbušies". Ja jau tiesa liecības tica-
mību stāda atkarlbā no tā, kas netieši izriet no liecības, tad 
viņa nevarēja paiet garām arī šās liecības pēdējai daļai. Tāpat 
arī liec. G. liecības apsvērumā apgabaltiesa varēja aprobežo-
ties ar norādījumu, ka uetic Šai liecībai tādēļ, ka to devusi 
pamāte, t. i. prasītājai tuvu stāvosa persona. Tomēr, ja tiesa 
ielaižas sīkākā neticamības motivčjumā, tad motiviem ir jā-
būt pareiziem. Par pareizu nav uzskatāms'tiesas motivs, ka 
liec. G. nevarēja novērot partu kopā gulēšanu maija un jūnija 
mēnešos tādēļ, ka liec. P. kopā gulēšanu esot redzējusi pēdējo 
reizi 24. aprīlī. Šādu niotivu ncpastiprina arī atsaukšanās nz 
L. liecību, kurš nav teicis, ka viņš kopa gulēšanu nav redzē-
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jis, un par šo tematu vispār nav izteicies. Ja nu tiesa neuz-
skatīja par izšķirošu liecības neticamībā liec. G. un prasītājas 
tuvās attiecības, bet ielaidās liecības analizē, taisot no atse-
višķiem izteicieniem slēdzienu par Iiecības neticamību, tad 
tieša ncvarēja paiet garām arī liecības daļai par naudas pie-
dāvājumu aborta izdarīšanai, neizsakoties, par cik šī liecības 
daļa ir ticama. Tādā kārtā, liec. 0. im G. liecību apsvērumā 
apgabaltiesa ir pielaidusi motivu nepareizību, pārkāpjot CPL 
135. p. un 196. p. 

(1940. g. 25. aprīļa spried. Nr. 414 Grīnbergs pr. 1. pr. Plinču.) 

Konstatējot,. ka kriminaltiesas spriedums, ar kuru akts 
atzīts par viltotu, ir stājies likumīgā spēkā 1939. g. 20. maijā, 
apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs varēja izsniegt atpakal lū-
dzēja 1940. g. 21. februārī iesniegto lūgumu par sprieduma 
jaunu caurlūkošanu CPL 287. p. paredzētā termiņa neievē-
rošanas dēļ. Lūdzēja paskaidrojumiem par to, kad īsti vinš 
dabūjis zināt par kriminaltiesas spriedumu un kad viņš saņē-
mis norakstu no tā, nav izšķirošas nozīmes, jo CPL 288. p. 
nosaka viltojuma gadījumā notciktu dienu termiņa tecēšanai 
— sprieduma stāšanos likumīgā spēkā. 

(1940. g. 23. maija spried. 457 Bobrova pr. I. pr. Leitānu.) 

296. 

Saskaņā ar CPL 296. pantu lietās pie miertiesnešiem un 
apgabaltiesā, kā otrā instancē, zīmognodeva nav ņemama. 
Tādēļ pie miertiesneša un apgabaltiesā, kā otrā instancē, pro-
cesa papīru atstāšana bez virziena nemaz nevar notikt zīmog-
nodevas nesamaksas dēļ. Uz CPL 68. panta 2. punkta pamata 
lūgums var gari tikt atstāts bez virziena, ja lūgumam nav 
pieliktas no prasītāja pienākošās nodevas, bet no šī panta 
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atsauces uz CPL 301. pantu redzams, par kādām nodevām ir 
runa, proti, par tiesu nodevu (CPL 298. p.) un lokšņu nodevu 
(CPL 299. p.). Šajā gadījumā miertiesnesis prasības lūgumu 
atstājis bez virziena pat ne zīmognodevas nesamaksas dēl 
par prasības lūgumu, bet gan par šīs nodevas nesamaksu par 
prasības lūgumam pieliktu dokumcntu. Tādai miertiesneša 
rīcībai trūkst jebkāds likumīgs pamats, jo prasības lūgums arī 
apgabaltiesās kā pirmā instancē nevar tikt atstāts bez vir-
ziena, ja tiesa atzīst, ka prasības lūgumam kā pierādījums pie-
liktais dokuments nav apmaksāts ar zīmognodevu. Tādā ga-
dījumā tiesa, rīkojoties pēc CPL 550. panta, kas uz CPL 101. 
panta pamata piemērojams arī no miertiesnešiem, uzliek at-
tiecīgām pcrsonām zīmogsodu pēc Rīkojuma par zīmognode-
vu, bet viņa šī iemesla dēļ nevar atstāt prasības lūgumu bez 
virziena. Uz CPL 969. panta pamata lūguins atstājams bcz 
virziena zīmognodevas nenomaksas dēl, ja nav icvēroti CPL 
967. un 968. p. noteikumi par zīmognodcvas sainaksu, bet CPL 
967. un 968. panti taisni nerunā par zīmognodevu par aktiem 
kā tādiem, par kuriem ir runa CPL 549. un 550. pantos un 
par kādu atzīstams arī prasības lūgumam pieliktais pirkuma-
pārdevuma līgums. Tādēļ miertiesnesis nevarēja zīmogno-
devas nesamaksas dēļ par pirkuma-pārdevuma līgumu, kas 
bijis pievienots prasības lugumam, atstāt prasības lūgumu 
bez virziena. 

(1940. g. 26. janv. spricd. Nr. 101 Leimaņu lictā.) 

1009. 

Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 37/1464, 40/33), 
ka partam jau piešķirtas un izlietotās procesualās tiesības 
tiesa ex post nevar anulčt. Ja prasītājam bijušas šajā gadī-
jumā piešķirtas rnazturības tiesības un ja viņš' uz šo tiesību 
pamata bija vedis lietu pirmajā instancē lui arī iesniedzis apc-
lacijas sūdzību par pirrnās instances spriedumu, tad Tiesu 
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palata ar savu 1939. gada 20. septembra lēmumu nevarēja 
anulēt prasltāja līdz tam laikam izlietotās procesualās tiesības 
un nolemt atstāt apelacijas sūdzību bez caurlūkošanas, kuru 
viņš bija iesniedzis laikā, kad vinam bija piešķirtas mazturī-
bas tiesības. Tiesas lēmumam, ar kuru kādarh no partiem 
tiek atņemtas vinam agrāk piešķirtās mazturības tiesības, ir 
nozīme tikai attiecībā uz vēl neizpildīto procesualo darbību 
un tādēļ a t t i e c ī b ā uz š o d a r b ī b u v i ņ š v a i r s 
n e b a u d a m a z t u r ī b a s t i c s ī b a s. Ja arī Tiesu pa-
latas 1939. gada 17. maija lēmums, ar kuru Tiesu palata at-
cēlusi apgabaltiesas lēmumu par mazturības tiesību pieškir-
šanu prasītājam un devusi viņam 7 dienu laika Ls 2537,20 
tiesas un Ls 108,80 zīm'ognodevas samaksai par otro instanci, 
kā to konstatējusi Tiesu palata, n a v t i c i s p ā r s ū d z ē t s 
u ņ p a 1 i c i s s p ē k ā, tad šis apstāklis nevarēja būt par 
iemeslu prasītāja apelacijas sūdzības atstāšanai bez caurlūko-
šanas, ja Šai apelacijas sūdzībai jau ir ticis dots virziens. Kā 
tas jau aizrādīts, Tiesu palata nevarēja ex post anulēt pra-
sītāja uz.mazturības tiesību pamata jau izlietotās procesualās 
tiesības, un tādēļ, ja arī ir palicis spēkā lēmums par maztu-
rības tiesību anulēšanu un termiņa došanu nodevu samaksai, 
tad šī lēmuma neizpildīšanas sekas ncvar būt jau izlietoto un 
tādēl vairs neiznīcināmo procesualo tiesību anulēšana. Atstā-
jot, virias norādīto icmeslu dēļ, apelacijas sūdzību bez caur-
lūkošanas, Tiesu palata pārkāpusi CPL 1009. pantu. 

(1940. g. 23. fcbr. spried. Nr. 146 Holcmaņu lietā.) 

1019. 

1) Lietīī izšķiramais jautājums ir, vai CPL 1019. p. II d. 
noteikums, ka spriedumā noteikto likumīgā uztura dandzumu 
im vērtību var apstrīdēt ar jaunu prasību sakarā ar to ap-
stākļu īnaiņu, pie kuriem notcikts uztura daudzums vai vēr-
tība, attiecināms arī uz 1 a i k u, par kuru ar spēkā stājušos 
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spriedumu uzturs noteikts. Uz to jāatbild negativi. CPL 
1019. p. II d. noteikums ir izņēmums no vispārējā CPL 1019. 
p. I d. deklarētā principa, ka spēkā stājies spriedums nav 
grozāms, kādēļ šī panta II d. nav tulkojama paplašināti. Uz 
šāda viedokla Senats arī jau nostājies, paskaidrojot Sen. CKD 
kops. spr. 39/71, ka ar spēkā stājusos spriedumu noteikto ali-
mentu apmēru var apstrīdēt grozījušos apstākļu dēļ, ceļot 
jaunu prasību tikai par nākošo no prasības celšanas laiku, bet 
nevis par notecējušo laiku. Šinī sakarā varētu jautāt, vai jē-
dzienā „apmērs" neietilpst tomēr arī laiks, par kuru alimenti 
piespriesti. Ticši jēdzienu „apmērs" CPL nepazīst, bet no 
CPL 809. p., 1019. p. II d., kuri šinī ziņā runā par atlīdzības 
lielumu, uztura daudzumu vai vērtību, jāsecina, ka ar vārdu 
„apmērs", arī aliinentu lietās, apzīmē konkreta prasījuina vēr-
tību, kas izteikta vai nu ar noteiktu naudas sumu, vai arī ar 
zināmu priekšmctu daudzumu. Tādā nozīmē vārdu „apmērs" 
Senats konstanti lietojis savā praksē (Sen. CKD spr. 24/460, 
34/1056, 28/387, 35/1059 u. c). Tāpēc ir jāatzīst, ka la iks , 
par kuru ar spēkā stājušos spriedumu noteikta alimentu mak-
sāšana, neietilpst jēdzienā „apmērs", un šajā ziņā arī sprie-
dumam alimentu lietās piemērojams vispārējais, CPL 1019. 
pantā izteiktais princips, ka spriedums, kas stāiies likumīgā 
spēkā, ir saistošs pravniekiem un visām iestādēm un amat-
personām valstī. Tādā kārtā ir stājies spēka arī Liepājas 
apgabaltiesas spriedums tajā daļā, ar kuru prasītājam uzlikts 
pienrdvimis maksāt alimentus bcrniem 1 ī d z v i ņ u p i 1 n -
g a d ī b a i. 

(1940. g. 29. marta kopsēdes spried. Nr. 10 Mivrenieku lietā.) 

2) Apsveļ-ot atbildētājas pilnvarnieka iebildumu, ka pro-
duktu vērtība notcikta pēc lietas izspriešanas Iaika cenām, 
bet nevarot zināt, kādas produktu cenas būs pēc 10 gadiem, 
Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka tiesas spriedums par uz-
turu nav tāds spriedums, kuru vēlāk nevarētu grozīt, ja pro-
duktu cenas būtu mainījušās. Šo savu viedokli Tiesu palata 
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clibina uz CPL 1019. p. II d., aizmirstot tomēr, ka lieta grozās 
nevis ap likumisku uzturu, bet ap līgumisku uzturu. CPL 
1019. p. II dala nav piemērojama gadījumos, kad uzturu prasa 
uz l ī g u m a pamata. Tādēļ, nākot pie slēdziena, ka pie-
spriestā uztura vērtības samazināšanās gadījumā, uztura vēr-
tību vēlāk varētu prasības kārtībā grozīt, sakarā ar to ap-
stākļu mainu, pēc kuriem noteikta uztura vērtība, Tiesu pa-
lata ir pielaidusi sava spriedumā motivēšanas nepareizību. 

(1940. g. 23. maija spried. Nr. 528 Baraviks pr. 1. pr. Puteklis.) 

1049. 

Apgabaltiesa apstiprinājusi miertiesneša spriedumu, ar ku-
ru miertiesnesis apmierinājis prasību, atzīstot, ka viņa sprie-
dumā norādītais miertiesneša spriedums aiz noilguma zaudē-
jis savu spēku. Apgabaltiesa pamatojusies uz to, ka no tiesu 
izpildītāja lietas esot redzams, ka no 1927. gada 21. janvāra 
nekāda izpildu darbība lietā neesot notikusi un ka 1929. gada 
8. janvārī jebkāda cita darbība piedziuas lietā izbeigusies. Ja 
arī skaitītu noilguma sākumu no 1929. gada 8. janvāra, tad 10 
gadu noilgums būtu atzīstams par iestājušos, jo atbildētāja no 
jauna nodevusi izpildu rakstu tiesu izpildītājam piedzīšanai ti-
kai 1939. gada 22. maijā. Apstākli, ka izpildu raksts atradies 
pie tiesu izpildītāja un ka arests nav bijis atcelts, apgabaltiesa 
nav atzinusi par piedziņas turpināšanu un tāčlēļ atzinusi, ka 
tas nav pārtraucis noilguma tecēšanu. Apgabaltiesas sprie-
dums nav atzīstams par pareizu. Saskaņā ar CPL 1049. pantu 
spriedums, kuru izpildīt nav lūgts desmit gadu laikā no tā spē-
kā stāšanās, zaudē spēku pēc vispārējiem noteikumiem par no-
ilgumu. Tā tad lūgums, izpildīt spriedumu, vai, kā to paskaid-
rojis Senats (Sen. CKD spr. 38/585), izpildu raksta nodošana 
tiesu izpildītājain pat neatkarīgi no izpildu pavēstes izsnieg-
šanas atbildētājam, pātrauc noilgumu. Apgabaltiesa konsta-
tējusi, ka izpildu raksts atradies pie tiesu izpildītāja, No mier-
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tiesneša sprieduma motiviem, kujieifl pievienojusies apgabal-
tiesa, redzams, ka atbildētāja saņēmusi atpakaļ izpildu rakstu 
no tiesu izpildītāja 1932. gada 10. augustā. Apgabaltiesa nav 
konstatējusi, ka atbildētāja līdz šim datumam bija lūgusi tiesu 
izpildītāju izbeigt sprieduma izpildīšanu pret prasītāju un ka 
tiesu izpildītājs piedzitiu arī būtu izbeidzis. Tā tad izpildu 
raksts visu laiku atradās pie tiesu izpildītāja sprieduma izpil-
dīšanai un, kā to konstatējusi apgabaltiesa, pat uz parādnieka 
'mantu uzliktais arests nav bijis atcelts. Apgabaltiesa gan at-
saukusies uz to, ka jebkāda darbība piedzinas Iietā izbeigu-
sies 1929. gada 8. janvārī, bet šajā sakarībā apgabaltiesa ne-
maz nav apsvērusi atbildētājas pilnvarnieka aizrādījumu ape-
locijas sūdzībā, ka prasītājs izpildīšanas laikā bijis atzīts par 
maksātnespējīgu parādnieku un ka konknrsa valde bija pre-
tendējusi uz aprakstīto mantu. Konkurss ir īpaša kārtība tie-
sību realizēšanai tiesas ceļfi un tādēļ noilgums nevar tecēt lai-
kā, kamēr turpinājas lieta koukursa kārtībā. Noilguma tecē-
šana var sākties tikai pēc maksātnespējas lietas nobeigšanas, 
un tam par pamatu ir tas, kas tiem kreditoriem, kas nav sa-
ņēmuši pilnīgi apmierinājumu konkursā, ir iespēja celt prasī-
bas par savu pretenziju apmierināšanu pret maksātnespējīgo 
parādnieku pēc konkursa slēgšanas (sk. Lutcau'a Lehre von 
der Klagenverjahrung, 561. un 618. lp.). Ja nu prasītājs šajā 
gadījumā, kfi to bija apgalvojis atbildētājas pilnvarnieks, sprie-
duma izpildīšanas laikā bija atzīts par maksātnespējīgu pa-
rādnieku un viņam bija iecelta konkursa valde, tad šī iemesla 
dēļ pa konkursa pastfivēšanas laiku noilgums nevarēja tecēt. 
Tādēļ atbildētājas pilnvarnieka aizrādījumam uz prasītāja 
maksātnespēju un konkursu ir svarīga nozīme lietā, jo šie 
apstākļi var būt izšķiroši lietas liktenim. Apgabaltiesai vaja-
dzēja ieņemt stāvokli. pret šo aizrādījumu un pārbaudīt tā 
pareizību pēc būtības. 

(1940. g. 20. marta spried. Nr. 288 Zāmeļa pr. 1. pr. Riekstiņš.) 
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1459. 

Senata tiesas sēdē Līnas M. pilnvarnieks vispirms cēla 
iebildumu, ka šajā lietā Alberta M. pilnvarniekam ir nepietie-
koša pilnvara, jo iesniegta vispārēja, bet ne speciala pilnvara, 
kas vajadzīga CPL 1455. pantā paredzēto lietu vešanai. Šāds 
iebildums nav pamatots. CPL 1459. pantā minētā specialā 
pilnvara gan vajadzīga tā paša likuma 1455. pantā paredzēto 
lietu vešanai, t. i. par likumisko uzturu un par vecāku tiesību 
satikties ar bērniem, bet pie šīs lietu kategorijas nepieder aiz-
bildnības lietas, kāda ir konkretā lieta. Šo pēdējo lietu ve-
šanaijnlnvarniekam nekāda speciala pilnvara nav vajadzīga 
arī pēc Lik. par pils. bāriņtiesām. Tādēļ Līnas M. pilnvar-
nieka minetais formalais iebildums, kā nepamatots, bija no-
raidāms. 

(1940. g. 19. marta spried. Nr. 253 Miezeris aizbildnības lietā.) 

1579. 

Ieva A. iesniegtā kasacijas sūdzībā pārsūdzētā Tiesu pa-
latas lemuma nepareizību saskata tanī apstāklī, ka tā neesot 
ieverojusi CPL 1579. p. noteikumus, pēc kuriem mantojuma 
līguma liecinieki bijuši pratināmi apsardzības lietā, jo neva-
rot šādu pratināšanu atvietot ar pratināšanas protokolu no-
rakstiem citā lietā. Pēc Tiesu palatas domām CPL 1579. p. 
prasot liecinieku pratināsanu, izejot no dabiskas prezumpci-
jas, ka liecinieki vēl nemaz nav pratināti, turpretim, konkretā 
gadījumā mantojuma līguma liecinieki esot nopratināti kādā 
citā prejudicialā lietā, un arī mantojuma līguma esamība no-
dibināta. Šis Tiesu palatas uzskats nav pareizs. Apsardzī-
bas lietā par mutiska pēdējās gribas akta apstiprināšanu tiesa 
nevar apstiprināt pēdējās gribas aktu uz liecību pamata, kas 
dotas kādā citā, strīdus lietā. Mantojuma līguma spēkā nāk-
šanai ir izpildāmi tie paši noteikumi, kas šajā ziņā attiecas 
uz testamentiem kā līdzīgiem aktiem, jo abos gadījumos iet 
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runa par mantošanu (sal. 1864. g. CL 2481. p. u. turptn. p.). 
Tādā stāvoklī uz apspriežamo mantojuma līgumu konsek-
venti bija attiecināmi Senata CKD 34/370 spriedumā izteiktie 
paskaidrojumi, ka testamenta iesniegšanas (šinī gadījumā 
matojuma līguma pieteikšanas un nodibināšanas), nolašīšanas 
un pasludināšanas procedura, lai akts iegūtu likumīgu spēku, 
ir nepieciešama. Minētā procedura ir apsardzības proccsa 
priekŠLiets. Tādēl, pēc pareiza kasacijas sūdzības iesniedzē-
ja noradījuma, mantojuma līguma liecinieki bija pratināmi ap-
sardzības lietā, kas būtu kā pamats tālākai apsardzības pro-
cesa gaitai. Pretēji Tiesu palatas norādījumam, nav prejudi-
cialas nozīmes konstatējumam, ka, pratinot lieciniekus sacīk-
stes procesā, būtu nodibināts mantojuina līguma fakts, jo ar 
šādu pratinašanu neizsmclas visa tā procedura, lai akts, kā 
augstāk teikts, iegūtu likumīgu spēku. Nostājoties uz pretējā 
viedokla, Tiesu palata ir pārkāpusi 1579. p. 

(1940. g. 24 apr. kopsēdes spried. Žugne testam. lietā.) 

1703. 

Prasītāja iesūdzībā ir paskaidrojusi, ka viņas tēvs .1907. 
gada 19. jūnijā atdāvinājis atbildētājai savas mājas, uzliekot 
pienākumu vinai izmaksāt prasītājai pēc tčva nāves sešu ga-
du laika kā mantojuma dalu 150 rublus. Šī izmakša ir nodro-
šināta zemesgrāmatās uz atdāvinātām majam ar ķīltt tiesī-
bām, kāds nostiprinājiuns zemesgrāmatās ierakstīts ar žurn. 
Nr. 824. Izspriežot šo lietu, tniertiesnesis ar pievienotā Rīgas 
apgabaltiesas III Civ. nod. Iietā Nr. 846/23. g. esošo apgabal-
tiesas 1923. g. 27. marta lēmumu ir atzinis par pierādītu, ka 
atbildētāja ttzaicināšanas kārtībā ir panākusi minētās hipote-
kas dzēšanu zemesgrāmatās, deponējot tiesā 150 rubļu Iielā 
prasījttma samaksai attiecīgu naudas sumu. Šis apgabaltiesas 
lēmttms stājies likumīgā spēkā. Ievērojot šos Iietā noskaid-
rotos apstākļus, miertiesnesis prasību atraidījis. Apgabaltie-
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sa, atzlstot miertiesneša spriedumu par pareizu, ir konstatē-
jusi, ka prasītāja minēto apgabaltiesas 1923. g. 21. marta lē-
mumu varēja pārsūdzēt četru mēnešu laikā, skaitot no tās die-
nas, kad vinai kļuvis zināms minētais lēmums, bet ne vēlāk 
kā 10 gadu laikā no lēmuma dienas. Šis apgabaltiesas atzi-
nums ir pareizs. Senats šai jautājumā ir jau paskaidrojis (Sen. 
CKD spr. 39/910), ka iespēja prasības kārtībā apstrīdēt uz-
aicināšanas kārtībā taisītos lēmumus, ar kuriem nepieteiktās 
interesentu tiesības atzītas par dzēstām, pielaižamas tiklab ga-
dījumos, kas paredzēti CPL 1701. p. 1.—5. pk., kā arī tai ga-
dījumā, kad pierādīta lūdzēja ļaunprātīga rīcība (CPL 1702. 
p.). Šajos abos gadījumos, t. i. kad ir konstatējama arī ļaun-
prātība, minētā prasība iesniedzama vēlākais 10 gadu laikā 
no tās dienas, kad taisīts apstrīdamais lēmums (CPL 1703. p.). 
Līdz ar to nenozīmīgs ir tas apstāklis, vai atbildētāja uzaici-
nājuma kārtībā varēja panākt tādas hipotekas dzēšanu, kas 
nodrošināja prasītājas mantojuma dalas izmaksu, un cik lie-
los apmēros viņa to ir segusi, jo gadījumā, ja atbildētāja šai 
savā rīcībā arī būtn pielaidusi ļaunprātību, tad tomēr minē-
tais apgabaltiesas 1923. g. 27. marta lēmums bija apstrīdams 
vēlākais 10 gadu laikā. Tas tomēr nav noticis, tādēļ apga-
baltiesa varēja arī atzīt, ka ar tiesas depozitos iemaksāto 
naudu atbildētāja ir jau samaksājusi prasītājai pienākošos 150 
kiie\'U rubļus. 

(1940. g. 20. marta spried. Nr. 530 Rubenis pr. 1. pr. Zābaks.) 
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471. 

1939. g. 21. aktobrī V. pagasttiesas priekšsēdētājs kopā 
ar tās pašas pagasttiesas darbvedi aprakstījis pagasttiesas uz-
devumā mirušā Miķela B. atstāto mantu, starp citu, vieīiti 
kuļamgarnituru. Aprakstīšanas protokolu parakstījis arī Jā-
nis B. Pagasttiesai iesniegtā lūgumā Jānis B. Iūdzis izslēgļ 
šo kuļamgarnituru no aprakstīšanas. Pagasttiesa lūgumu ic-
vērojusi. Miertiesa atcēlusi pagasttiesas lēmumu un'atstājusi 
Jāņa B. lūgumu bez ievērības. Jāna B. kasacijas sūdzība ue-
pelna ievērību. No aprakstīšanas protokola gan redzams, ka 
kulamgarnitura aprakstīšanas momentā nav atradusies aprak-
stīšanas izdarīšanas vietā, V. pag. L. mājās, un protokolā al-
zīmēts, ka tā atrodas pie Jārja B. R. pag. D.-K. Nav re-
dzams no protokola, ka pie mantu aprakstīšanas Jānis B. britu 
cēlis kādas ierunas, un sevišķi, ka aprakstītā kuļamgarnitura 
ir viņa valdīšanā. Arī velāk, iesniedzot V. pagasttiesai lūgu-
mu izslēgt kuļamgarnituru no aprakstīšanas, viņš motivējis šo 
lūgumu vienīgi ar to, ka kuļamgarnitura uz pirkuma-pārdc-
vuma līguma pamata pieder vinam. Tāpat miertiesas lietā 
Jānis B. nav runājis par to, ka pagasttiesas delegacija attie 
cībā uz kuļamgarnituras aprakstīšanu rīkojusies nepareizi la-
pēc, ka kuļamgarnitura nav atradusies aprakstīšanas vietā, 
vai bijusi viņa, B., valdīšanā. Par šiem apstākļiem Jānis B, 
pirmo reizi runā tikai kasacijas sūdzībā, norādot, ka pagasl-
tiesas degegacija nedrīkstējusi aprakstīt mantu, kura neatro 
das uz vietas un nav uzrādīta dabā, bet atradusies viņa v;il 
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dīšanā un, ka kuļamgarnituras aprakstīšana nekompetējusi 
V. pagasttiesai. Tāpēc šie Jāna B. paskaidrojumi Senatā nav 
apspriežami (Sen. CKD spr. 20/56), un viņa norādījums kasa-
cijas sūdzībā, ka miertiesa nepareizi iztulkojusi CPL 1621. p., 
Šajā lietā aplūkojams vienīgi tajā plāksnē, ka viņš bija iesnie-
dzis pagasttiesai lūgumu izslēgt kuļamgarnituru no aprakstī-
šanas tikai tāpēc, ka ieguvis to no mirušā Miķela B. pirkuma 
ceļā, kādā attiecīgo jautājumu arī izlēmusi miertiesa. Pēdējā 
konstatējusi, ka Jānis B. lūdzis atbrīvot kulamgarnituru uz 
vina lūgumā aprādītā pamata un ka pret šo lūgumu cēlis' ie-
runu mirušā Miķela B. mantojuma aizgādnis, kādu konstatē-
jumu pareizību kasacijas sūdzības iesniedzējs nav apstrīdējis, 
uz Pagastt. lik. 47\ p. un CPL 1621. p. pamata nākusi pie pa-
reiza slēdziena, ka pagasttiesas lēmums atceļams un Jāņa B. 
lūgums atraidāms. Nepamatoti kasacijas sūdzības iesniedzējs 
pārmet miertiesai CPL 1621. p. nepareizu iztulkošanu, jo viņš 
bija lūdzis izslēgt kulamgarnituru no aprakstīšanas tāpēc, ka 
tā pieder viņam, un trešā persona bija cēlusi pret to ierunu, 
kādēl, saskaņā ar CPL 1621. p. nepārprotami skaidro izpratni 
kuļamgarnitura nebija izslēdzama no aprakstīšanas. Lūdzēja 
valdīšanai vispār gan varēja būt nozīme tanī ziņā, ka tā de-
va iespēju iet arī blakus sūdzības eeļu (Sen. CKD spr. 34/268), 
tomēr šinī lietā šis jautājums Senatā, kā jau teikts, nav ap-
spriežams. Kasacijas sūdzības iesniedzēja atsaucei uz Sen. 
CKD spr. 31/45 šinī lietas stāvoklī nav nozīmes. 

(1940. g. 20. marta spried. Nr. 306 Brasliņu 1.) 
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Dažadi tirdzniecības tiesību j'autajumi. 

Apgabaltiesa atzinusi atbildētāja Jankeļa F. solidaru at-
bildību par prasības lūgumā norādītiem Ls 250,—, atrodot ar 
liecinieces liecību par pierādītu, 1) ka šī suma aizdota ādu 
apsjrādāšanas darbnīcas vajadzībām, kuras koncesija bijusi 
uz atbildētāja Mendeļa J. vārda, un 2) ka atbildētājs Jankels 
F., tāpat kā Mozus J., bijis minētā uzņēmuma līdzīpašnieks 
— Mendeļa J. kompanjons. Tādā kārtā apgabaltiesa Jankela 
F. solidaro atbildību par rninēto parādu pamatojusi uz vina, 
kā līdzīpašnieka-kompanjona atbildību par uzņēmuma parā-
diem. Pamatojot šādā veidā atbildētāja F. solidaro atbildī-
bu, apgabaltiesa pēc parciza kasacijas sūdzības iesniedzēja 
norādījuma, tomēr nav noskaidrojusi atbildētāju savstarpējās 
kompanjonu-biedru attiecības tanī uzņēmumā, kura vajadzī-
bām pēc vinas konstatējuma nauda aizdota. Šim apstāklim 
ir svarīga nozīme lietā. Proti, atklātās tirdzniecības sabied-
rības biedri ir gan sabiedrības mantas kopīpašnieki un soli-
dari bez bcncficium divisionis atbild par sabiedrības parā-
diem (sķ. Lobera „Tirdzniecības tiesību pārskatu", § 42, VI 
in fine), turpretim klusā sabiedrībā nav mantības, kas piede-
rētu klusam biedram, un uzņēmuma kreditori nevar ar savām 
prasībām vērsties tieši pret kluso biedru, kas vispār uzijē-
muma zaudējumos piedalās tikai sava noguldījuma apmērā, ja 
vien vinš vispār nav ar līgumu atbrīvots no piedalīšanās zau-
dējumos (sk. op. cit., § 52, I un III). Ja nu, spriežot pēc tā, 
ka apgabaltiesa atbildētājus atzinusi par uzņēmuma līdzīpaš-
niekiem, varētu secināt, ka apgabaltiesa tos ieskatījusi par 
atklātiem sabiedrības biedriem (kompanjoniem), tad šādā ga-
dījumā ir pareizs kasacijas sfidzības iesniedzēja norādījums, 
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Agr. Vekseļlikums. 

77.—80. 

Prasītāja prasības lūgumā paskaidrojusi, ka atbildētājs 
aizņēmies pie viņas naudu, diskontējot kā prasītājas biedrs 
uz sava konta vekselus. Starp citu atbildētājs bija aizņēmies 
arī naudu pret diviem vekseļiem: par Ls 610,— un Ls 410,—, 
diskontējot šos veksejus ar savu žiro 1932. gada 3. decembrī 
ar termiņu 1933. gada 1. martā. Šos vekseļus atbildētājs nav 
izpircis un tie prasītājai pazuduši. Daļu no atbildētāja parāda 
prasītāja ir dzēsusi ar prasības lūgumā norādītām stimām, bet 
Ls 436,58 palikuši nesamaksāti. Atsaucoties uz partu kauza-
lām attiecībām un uz atbildētāja iedzīvošanos uz prasītājas 
rēķina, prasītāja lūgusi piedzīt no atbildētāja minētos Ls 436,58.. 
Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, prasību at-
raidījusi. Apgabaltiesa, starp citu, pamatojoties uz to, ka at-
bildētājs bija saņēmis no prasītājas naudu, diskontējot pie vi-
ņas tagad nozudušos vekscļus, kādēl atbildētājam ir pienā-
kums izdarīt vakseju samaksu tikai pret vekselu uzrādīšanu. 
Prasītājas pilnvarnieka kasacijas sūdzība nepelna ievērību. 
Tagadējā prasība ir celta 1939. gada 15. jūnijā, t. i. laikā, kad 
jau bija spēkā jaunais Vekseļu likums. Saskaņā ar šī likuma 
Pārejas noteikumu 1. pantu, starp citu, arī anulējot nozudušos 
vekseļus, jāpiemēro jaunais Vekseļu likums, kaut arī vekseļi 
būtu izrakstīti pirms jaunā Vekseļu likuma spēkā stāšanās. 
Pēc jaunā Vekseļu likuma 89. panta nozudušu vekseli var at-
zīt par anulētu CPL paredzētā uzaicinājuma kārtībā tin pēc 
šī likuma 91. panta persona, uz kuras lūgumu anulēts vekse-
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lis, var izlietot pret atbildīgām personām no vekseļa izrieto-
šās tiesības. Tādēļ arī prasītājai šajā gadījumā, ja viņa gri-
beja izlietot no nozaudētiem vekseļiem izrietošās tiesības pret 
atbildīgām personām, bija jāievēro norādītie jaunā Vekseļu li-
kuma noteikumi un vina nevarēja atsaukties uz kauzalām at-
tiecībām, kas bijušas vekseļa pamatā. Senats sakarā ar veco 
Vekseļu likumu gan bija paskaidrojis (Sen. CKD spr. 28/52, 
37/349, 37/374), ka vekseļa pazušanas gadījumā kreditoram 
nav ņemta tiesība prasīt vekselī uzrāclīto sumu uz to ma-
teriali-tiesisko attiecību pamata, kuras bijušas paša vekseļa 
pamatā, bet šie Senata paskaidrojumi attiecas tikai uz veco 
Vekseļu likumu, kas bija paredzējis nozudušo vekselu samak-
sas apturešanas kārtību, kura bija pilnīgi neapmierinoša, jo 
par nozudušo vekseli vekselprasību nevarēja celt un tādēļ bija 
radusies nepieciešamība pielaist prasību uz materiali-tiesisko 
attiecību pamata, kuras bijušas veksela pamatā (Lēbers, 
Tirdzniecības tiesību pārskats, § 175, I, 2, c). Jaunais Vek-
seļu likums, turpretim, kā tas jau aizrādīts, paredz nozudu-
šiem vekseliem kartību, kādā realizējamas no paša vekseļa 
izrietošās tiesības un tādēļ prasībai par vekselī norādīto su~ 
mu piedzīšanu uz to materiali-tiesisko attiecību pamata, kas 
bijušas veksela pamatā, vairs nav vietas. Saprotams, ja' pra-
sītaja šajā gadījumā, kad vekseļi tikuši izdoti pinns jaunā 
Vekseļu likuma spēkā stāsanās, būtu izpildījusi vecā Vekseļu 
līkuma 77.-80. pantos paredzēto proceduru un panākusi tie-
sas lemumu^par vekseļa samaksas apturēšanu, tad prasītājai 
vairs nevarētu liegt tiesības prasīt vekseļa sumu uz materiali-
tiesisko attiecību pamata, saskaņā ar Sen. CKD spr. 28/52 un 
37/374 izteikto viedokli. Bet prasītājas pilnvarnieks nemaz 
neapgalvo, ka prasītāja ir izpildījusi vecā Vekselu likuma 
77.—80. pantos paredzēto proceduru, un tādēļ vina, saskaņā ar 
norādītiem Senata spriedumiem, nevar celt prasību uz ma-
teriali-tiesisko attiecību pamata. Tādu pat viedokli Senats ir 
izteicis arī spriedumā 37/349, aizrādot, ka nozudušā veksela 
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Likums par telpu īri. 

1. p. „b" pk. 

Sakarā ar atbildētāja celto piekritības strīdu šajā lietā, pa-
cēlies jautājums, vai atbildētāja klinika ir atzīstama par Lik. 
par telpu īri 1. p. „b" pkt. paredzēto slimnīcu. Šajā jautājumā 
Senats savā iepriekšējā rīkojumā starp citu norādījis, 1) ka 
min. jautājums izšļdrams pēc 1937. g. 23. decembra ārstnie-
cības likuma noteikumiem (Lik. kr. 37/219), 2) ka jēdziena 
„klinika" definējums nav atrodams minētā likumā un šim no-
saukumam pašam par sevi nav izšķirošas nozīmes, 3) ka jē-
dziena „klinika" seviška minēšana min. lik. 97. p. nav uz-
skatāma par pierādījumu tam, ka nepastāvētu klinikas, kas 
būtu pielīdzināmas slimnīcām, 4) ka ārstniecības iestādes pa-
zīmes, kas raksturo „slimnīcas" jēdzienu, ir uzskaitītas min. 
lik. 108. p. un 5) ka tapec Tiesu palatai nebija pietiekoša pa-
mata nopratināt atbildētāja lieciniekus, ar kuriem tas domājis 
pierādīt, ka viņa klinika pilnīgi atbilst ārstniecības lik. 108. p. 
minētiem prasījumiem. Šie Senata norādījumi un atzinumi 
bija, saskaņā ar CPL 930. p., saistoši Tiesu palatai, izspriežot 
lietu no jauna, un arī pats Senats nevar konkretā lietā no tiem 
vairs atkāpties (sk. prof. Bukovska CPL māc. gr. 124. lp.). 
Saskaņā ar šiem Senata norādījumiem, jautājums par to, vai 
atbildētāja ārstniecības iestādei (kas viņas statutos apzīmēta 
par „privatkliniku" un „kliniku") ir slimnīcas raksturs un vai 
to tādā kārtā var ieskaitīt par Telpu īres lik. 1. p. „b" punktā 
paredzēto slimnīcu, bija izšķirams atkarībā no tā, vai šai ie-
stādei prasības celšanas brīdī bija bijušas visas tās Ārstn. lik. 
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108. p. paredzētās pazīmes, kas raksturo slimnīcas jēdzienu. 
To Tiesu palata arī darījusi un, pamatojoties uz lietā noskaid-
rotiem apstākliem, it sevišķj viņas pievesto liecinieku liecī-
bām (par min. iestādē nodarbināto ārstu skaitu, šīs iestādes 
gultu skaitu, iekārtu u. t. t.), nākusi pie apstiprinoša slēdziena. 
Šis Tiesu palatas slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un 
kasacijas kārtībā pēc būtības nav pārbaudāms (Ties. iek. 5. p.). 
Tāpēc, ciktāl kasacijas sūdzības trešā punktā saskatāma šī 
slēdziena apstrīdēsana pēc būtības, tas nepelna ievērību. Tā-
pat kasacijas kārtībā nav pārbaudāms Tiesu palatas slēdziens 
jautājumā par liecinieku pārpratināšanu (Sen. CKD spr. 34/30 
u. c), kādēļ nepelna ievērību arī turpat izteiktie atbildētāja 
apcerējumi, kuros tas atrod, ka liecinieki Š. un B. bija pār-
pratināmi, apstrīdot tādā kārtā minētā slēdziena pareizību. 
Savukārt atrodot, ka Arstn. lik. 108. p. runā par vispārējo 
iekārtu slimnieku izineklēšanai, kāda atbildētāja ārstniecības 
iestādei ir bijusi, bet nemin starp minētā pantā slimnīcu rak-
'sturojošām pazīmēm laboratoriju un atbildētāja minētos apa-
ratus (Rentgena un citus), Tiesu palata varēja atstāt bez ieve-
rības atbildētāja lūgumU kasacijas sūdzības tresā punktā mi-
nēto otrā instancē jaunuzdoto liecinieku nopratināšanai un tā 
apstākļa nodibināšanai, ka atbildētāja ārstniecības iestādē la-
boratorija un min. aparati bija iztrūkuši. Ja reiz saskanā ar 
iepriekšejo Senata rīkojumu šajā lietā slimnīcu raksturojošās 
pazīmes ir minētas Arstn. lik. 108. p., tad Tiesu palatai bija 
vienīgi jānoskaidro, vai šīs slimnīcu raksturojošās pazīmes 
atbildētāja ārstniecības iestādei ir, bet ne jāpārbauda atbildē-
tāja apgalvotais tādu ierīču iztrūkums šajā iestādē, par ku-
riem minētais pants nerunā. Bet, nodibinot atbildētāja ārst-
niecības iestādes minētās pazīmes, Tiesu palata, saskaņā ar 
Š'ajā lietā doto Senata rīkojumu, varēja to pieskaitīt Lik. par 
telpu īri 1. p. „b" pkt. slimnīcām, un sim nolūkam viņas pie-
nākumos nemaz neietilpa noskaidrot atškirību starp slimnīcu 
Arstn. lik. 108, p. nozīmē un kliniku, kam nebūtu šāds slim-
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nīcas raksturs. Savukārt, ievērojot, 1) Senata norādījumu ie-
priekšējā rīkojumā, ka jautājums par to, vai atbildētāja ārst-
niecības iestāde ir uzskatāma par slimnīcu, ir izšķirams pēc 
1937. g. 23. decembra ārstniecības likuma noteikumiem un 
2) Tiesu palatas slēdzienu, ka minētai iestādei ir visas šī li-
kuma 108. p. paredzētās slimnīcas pazīmes (ieskaitot 40 slim-
nieku gultas), Tiesu palatai nebija jāapstājas pie jautājuma, vai 
šo iestādi varētu uzskatīt par slimnīcu, nemot vērā tās sta-
tutujl. p., resp. tur paredzēto atjaujas vajadzību 40 gultu ie-
rīkošanai. Nerunājot nemaz par to, ka expressis verbis uz 
šo statutu 4. p. atbildētāja pilnvarnieks zemākās instancēs nav 
atsaucies, jānem vēl vērā, ka minētie statuti apstiprināti 1936. 
gada 16. jūnijā, t. i. pirms 1937. g. 23. decembra ārstniecības 
likuma izdošanas, kāpēc arī saprotams, ka tie nav pieskanoti 
mineta likuma noteikumiem par slimnīcai nepieciešamo gul-
tu^skaitu. Līdz ar to, protams, izšķiroša nozīme ir faktiskam 
stavoklim, ka slimnīcai nepieciešamais gultu skaits atbildētāja 
ārstniecības iestādei prasības celšanas momentā ir bijis. Ne-
pamatoti ir arī kasacijas sūdzības iesniedzēja apcerējumi, ka 
atšķirībā no slimnīcas, kā publiskas vietas, klinika esot pri-
vata, slēgta ārstniecības iestcāde. Ko īsti ar vārdiem „pri-
vata" un „slēgta" kasacijas sūdzības iesniedzējs ir domājis, 
nav saprotams, jo Senats jau savā iepriekšējā rīkojumā ir pa-
skaidrojis, ka pēc Arstn. lik. 98. p. izpratnes arī p r i v a t a s 
personas var ierīkot slimnīcas, kādēļ nevar būt runa, ka slim-
nīcas vienmēr būtu publiskas iestādes. Ja nu reiz, saskanā 
ar min. rīkojumu, atbildētāja ārstniecības iestādes raksturs 
sakarā ar atbildētāja piekritības iebildumu bija nosakāms pēc 
Arstn. lik. noteikumiem, tad, protams, nav izšķirošas nozīmes 
tam, ko īsti ar kliniku ir sapratis un domājis izīrētājs (proti, 
kliniku ar, vai bez slinmīcas rakstura), izdodot atbildētājam 
telpas, vel jo vairāk, kur agr. Arstn. likumā apzīmējums „kli-
nika" nefigurēja, atšķirībā no apzīmējuma „slimnīca". Kas, 
beidzot, attiecas uz kasacijas sūdzības iesniedzēja norādīju-
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Likums par darba laiku. 

17. 

Apgabaltiesa piespriedusi prasību par virsstundu atlīdzī-
bu Ls 177,40 apmērā. Atbildētāja kasacijas sūdzība nepelna 
ieverību. Izejot no saviem konstatējumiem un piemērojoties 
Lik. par darba laiku (Lik. kr. 22/74, 30/94) 17. p. noteiktai 
virsstundu atlīdzības aprēķināšanas kārtībai, apgabaltiesa no-
teikusi prasītājai pienākošos virsstundu atlīdzību Ls 177,40 
apmērā. Šī aprēķina matematisko pareizību atbildētājs ka-
sacijas sūdzībā neapstrīd, bet norāda, ka pati prasītāja atzi-
nusi tiesā, atsaucoties pie tam uz miertiesneša 1939. g. 8. no-
vembra sēdes protokolu, ka dienas alga Ls 2— bijusi nolīg-
ta par 13 stundu darba dienu, resp. kopā par normalo un virs-
stundu darbu un ka apgrozība bijusi no Ls 2,— līdz Ls 25 — 
dienā, kādēl apgabaltiesai vajadzējis apsvērt jautājumu, vai 
prasītājai nav jau atlīdzināts par normalo un virsstundu dar-
bu. Šis atbildētāja norādījums nav ievērojams. Vispirms, at-
bildētājs nepareizi apgalvo, ka prasītāja būtu atzinusi, ka 
Ls 2,— dienā bijuši nolīgti par normalo un virsstundu darbu, 
un ka apgrozība bijusi no Ls 2— līdz Ls 25,— dienā. Ne 
miertiesneša sēdes protokolā, nedz vispār lietā šadti norādī-
jumu nav. Gluži otrādi, prasītāja noteikti paskaidrojusi, ka 
nolīgusi par Ls 2— dienā un nebijusi runa, cik stundu būs 
jāstrādā un ka dažreiz viņa apgrozījusi no Ls 80— līdz 
Ls 100— dienā. Otrkārt, ja arī šāda noruna būtu bijusi, tā 
nebūtu spēkā, jo ar privatu vienošanos nevar grozīt Lik. par 
darba laiku 1. p„ 6. p. un 17. p. noteikumus, kuriem ir pub-
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liski-tiesisks raksturs, un no kuru kopības izriet, ka fiziska 
darba strādnieka normalais darba laiks ir 8 stundas diena, bet 
par pārējo laiku atlīdzināms kā par virsstundām pēc 17. p. 
paredzēta aprēķina, pie tam neatkarīgi no tā, vai strādāts pa 
mēnešiem, dienām vai stundām (sal. Sen. CKD spr. 29/88, 
31/1894, 35/673, 35/1330). Atbildētāja atsauce uz^Sen. OKD 
spr. 33/1553 nav vietā arī tanī gadījumā, ja pat būtu konsta-
tēta viņa apgalvotā vienošanās, jo atbildētājs nesaka, vai un 
cik no nolīgtās tādā gadījumā paušalatlīdzības bijis nolīgts par 
normalo darbu un atseviški par virsstundu darbu. Atbildē-
tāja atsauce šinī sakarībā uz liecinieču liecībām nav svarīga, 
jo tiesa atzinusi tas par nenozīmīgām, un tiesas slēdziens šajā 
ziņā nav pārbaudāms kasacijas kārtībā (Sen. CKD spr. 24/46). 
Tādos apstākļos ir pilnīgi nepamatots atbildētāja apgalvojums, 
ka apgabaltiesa piespriedusi nevien virsstundu uzviju, bet arī 
par normalo laiku. 

(1940. g. 25. aprīļa spried. Nr. 428 Tēbernieks pr. 1. pr. Babachinu.) 

1 

19. 

1) Apgabaltiesa 'ir konstatējusi un prasītājs savā kasaci-
jas sūdzībā neapstrīd, ka prasītājs ir atradies atbildētājas die-
nestā un ka viņa pienākums bijis atrasties Liepājas pcldētavās, 
jaukā laikā glābšanas laiva, bet sliktā laikā plūdmalē, uzma-
nīt, lai pcldčtāji ncpeldētu pārāk dziļi jūrā, un nelaimes gadī-
jumos pašaizliedzīgi glābt slīktošos. Apgabaltiesa prasītāja 
prasību par virsstundu darba atlīdzību atraidījusi, atzīstot, 
ka uz prasītāju Likums par darba laiku neesot attiecināms, jd 
minētais likums nenosakot darba laiku kugu kalpotājiem nn 
satiksmes līdzeklu darbiniekiem. 

Prasītāja kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Laiva ir 
satiksmes līdzeklis. Jautājumā par to, vai prasītājs ir satik-
smes līdzekļa darbinieks Lik. par darba laiku 19. p7 nozīmē, 
svarīgs ir tas apstāklis, vai glābšanas laivas darbinieka 
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darbs stāv tiešā sakarā ar laivas kustību un funkcionēšanu 
sal. Sen. CKD 35/1332, 39/76). Šaja sakarībā apgabaltiesa ir 

konstatejusi, ka slīkstošo glābšanas darbi varētu tikt pār-
traukti, ja glābšanas laivas komanda atteiktos strādāt virs-
stundas. Tādos apstāldos apgabaltiesa varēja nākt pie slē-
dziena, ka prasītājs atzīstams par satiksmes līdzekļa darbi-
nieku Lik. par darba laiku 19. p. nozīmē, ka viņam nav tie-
sība prasīt atlīdzību par virsstundu darbu. 

pašvaknbu.f 2°" m a i 1 a SPried* Nl'- 286 G e b a U C r a Pr" L pr- L iePāJas P i l s ē t a s 

2) Apgabaltiesa, nākot pie slēdziena, ka prasītājai atlī-
dzība par virsstundām nepienākas, un uz šī slēdziena pamata 
atraidot prasību, starp citu ir arī konstatējusi, ka prasītāia 
bijusi atbildētājas veikala veikalvede. Uz šī konstatējuma 
pamata apgabaltiesa atzinusi prasītāju par atbildētājas uzti-
cibas personu. Minētā konstatējuma un uz tā pamatotā slē-
dziena pareizību, ka prašītāja bijusi atbildētājas uzticības per-
sona, prasītāja kasacijas sūdzībā neapstrīd. Bet šis slēdziens 
jau pats par sevi bija pietiekošs pamats atraidīt prasību par 
prasītājai uz Likuma par darba laiku pamata pienākošos at-
lidzību par virsstundām, jo, ievērojot sī likuma 19. pantu, šis 
hkums uz prasītāju, kā uzticības personu, nav attiecināms. 
Tada lietas stāvoklī kasacijas sūdzībā paceltam jautājumam, 
vai prasitāja kā pārdevēja atbildētājas veikalā varēja tikt at-
zīta par kooperativa sviesta ražošanas organizaciias darbi-
meci, vispārīgi nav izškirošas nozīmes lietā, kādēl kasacījas 
sudzība, kā nepamatota, atraidāma. 

. (1940. g. 26. aprīļa spried. Nr. 543 Bebris pr. 1. pi Daujravpils Dien-saimmecibas savienību.) F ^«u^arpiis pien-
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1924 g. 20. jrniija likums (Lkr. 24/17). 

18. 

Pēc vairākkārtīgiem prasības punktu grozījumiem pra-
sītāja pilnvarnieks lūdzis: 1) atzīt par atceltu un spēkā ne-
esošu šnoru zemes komisijas 1925. g. 27. jūlija spriedumu par 
īpašuma tiesību nostiprināšanu atbildētājam Ignatam St. pēc 
Daugavpils-Ilūkstes zemesgrāmatu nodalas 8718. nodalījuma 
un atbildētājai mir. Donata St. m. masai pēc tās pasas zemes-
gramatu nodaļas 8717. nodalījuma uz piešļdrto šņoru zemi 
Daugavpils apr., J. pag. S. sādžā, dzēšot šos ierakstus zemes-
grāmatās; 2) atzīt par spēkā neesošu Centralās zemes ierī-
cības komitejas 1930. g. 4. jūlija lēmumu par minētās sādžas 
sadalīšanu viensētās, attiecībā uz viensētu Nr. Ķ 5a un Nr. 7, 
7a iedalīšanu atbildētājiem; 3) atzīt, ka prasītājam piederēja 
īpašuma tiesības uz V2 (pus) vienības (učastka) Šņoru zemes 
augšminetā sādžā, kura pic šīs sādžas sadalīšanas ietilpināta 
līdzīgā pusapmērā atbildētāju augšminētās viensētās. Tiesu 
palata, lūkojot cauri lietu iepriekšējo reizi, apmierinājusi pra-
sības 1. un 2. pktus, bet atraidījusi prasības 3. pk. Šo Tiesu 
palatas sprieduinu Senats atcēlis uz atbildētāju kasacijas sū-
dzības pamata 1111 uzdevis Tiesu palatai izspriest lietu no jau-
na a t c e 11 ā d a ļ ā. Ar to prasības daļa par īpašuma tie-
sību atzīšanu uz strīdus zemi, kas izteikta prasības petiturna 
3. pk., bija galīgi izškirta noraidošā nozīmē, un Tiesu palata, 
lūkojot lietu cauri no jauna, varēja izspriest prasību vienīgi 
attiecībā uz prasības 1. nn 2. punktiem (CPL 927. p., Sen. 
CKD spr. 29/13, 39/604), kādā nozīmē tad arī saprotams ta-
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gadejais Tiesu palatas spriedums, ar kuru prasība atraidīta. 
Prasītaja pilnvarnieka kasacijas sūdzība nepelna ievērību. 
Senats šinī lietā dotā rīkojumā Nr. 39/606 noteikti paskaidro-
jis, ka jautājums par to, vai Tiesu palatai ir tiesība atcelt 
augšmineto iestāžu aprādītos lēmumus, resp. aktus, ir atka-
rīgs no jautājuma izšķiršanas, vai prasītājs uzskatāms par 
trešo personu 1924. g. 20. jūnija likuma par īpašuma tiesībām 
uz piešķirto šnoru zemi (Lkr. 24/17) 18. p. nozīmē. Ievērojot 
šo Senata norādījumu, Tiesu palata uz tās spriedumā aprā-
dīto datu pamata konstatējusi, ka 1925. g. 24. maijā prasītājs 
griezies pie mernieka, lūdzot ieskaitīt viņu par sadalē dalību 
ņemošu personu, ka šo lūgumu mērnieks noraidījis, ka šnoru 
komisijas sēdē ieradies prasītājs un devis paskaidrojumus pēc 
lietas būtības, apgalvojot, ka zerne pieder viņam, bet šņoru 
komisija vina sūdzību noraidījusi, atrodot to par nepamatotu, 
ka šo spriedumu prasītājs pārsūdzējis Senata administrativam 
departamentam, kurš prasītāja pārsūdzību noraidījis, atrodot 
tāpat, ka abās apakšinstancēs prasītājs savas tiesības ne ar 
ko nav pierādījis. Izcjot no šiem koristatējumiem, Tiesu pa-
lata nākusi pie slēdziena, ka visas trīs instances prasītāja sū-
dzību caurlūkojušas un noraidījušas pēc būtības. Šie Tiesu 
palatas konstatējumi un slēdziens attiecas uz lietas faktisko 
pusi un kasacijas kārtībā nav pārbaudāmi (Tiesu iek. 5. p., 
CPL 15. p.). Šo iemeslu dēl Tiesu palata atzinusi, ka prasī-
tājs nav uzskatāms par trešo personu 1924. g. 20. jūnija liku-
ma 18. p. nozīmē un ka viņam nav tiesības apstrīdēt prasības 
ceļā augšminēto iestāžu aprādītos lēmumus. Šis Tiesu palatas 
slēdziens atzīstams par pareizu, jo Senats savā rīkojumā 
Nr. 39/606 jau bija norādījis, ka prasītājs būtu uzskatāms par 
trešo personu 1924. g. 20. jūnija likuma 18. p. nozīmē vienīgi 
tad, ja attiecīgās iestādes nebūtu izšķīrušas viņa sūdzību pēc 
būtības. Pareizi Tiesu palata arī atzinusi, ka tam prasītāja ap-
rādītam apstāklim, ka viņš nebijis klāt pie paša nostiprinā-
šanas akta sastādīšanas, nav nozīmes, ja viņš pats tālākās 

320.lappuse no 356 



321 1924. g. 20. junija likums 

instancēs ir ņēmis dalību. Senats savā.28/391 spriedumā, uz 
kuru prasītāja pilnvarnieks atsaucies šinī sakarā, ir gan, starp 
citu, paskaidrojis, ka par „trešām personām" atzīstamas vie-
nīgi tādas personas, kuras nebija nēmušas dalību akta sastā-
dīšanā un nebija pašā aktā minētas. no kā prasītāja pilnvar-
nieks taisa slēdzienu, ka prasītājs, kas akta sastādīšanā nav 
ņēmis dalību un pašā aktā nav minēts, atzīstams par „trešo 
personu". Tomēr prasītāja pilnvarnieks izlaiž no acīm, ka šo 
minētā spriedumā uzstādīto tezi Senats turpat ierobežojis ar 
norādījumu, ka pie 18. p. minētām personām nepieder tās per-
sonas, kas iesniegušas tā paša likuma S. un 9. p. kārtībā pa-
redzētās sūdzības, uz ko Senats norādījis jau savā šinī lietā 
dotā rīkojumā Nr. 39/606. Un Tiesu palata, kā jau minēts, ir 
konstatējusi, ka prasītājs šādu tiešī sūdzību bija iesniedzis un 
tā pēc būtības galīgi atraidīta. Ar to atkrīt sūdzētāja iebil-
dums, ka prasītājs atzīstams par trešo personu 1924. g. 20. jū-
nija likuma 18. p. nozīmē un tāpēc vinam būtu tiesība uz šo 
prasību. Bet pareizi atrodot, ka prasītājs nav „trešā persona" 
šādā nozīmē, Tiesu palata līdz ar to un bez jebkāda tālāka 
pamatojuma varēja atzīt par nedibinātu prasītāja pilnvarnie-
ka apgalvojumu un attiecīgo motivaciju, kā arī neatkarīgi no 
tā, vai prasītājs atzīstams par „trešo personu" aprādītā no-
zīmē, vinam būtu tiesiba prasīt aprādīto icstāžu lēinumu at-
celšanu, jo Senats, ka jan miiicts, bija paskaidrojis savā rī-
kojumā Nr. 39/606, ka šis jautājunis izšķirams atkarībā no tā, 
vai prasītājs atzīstams par „trešo personu", ko Tiesu palata 
ir ievērojusi. Tiesu palata savos tālākos apsvērumos, pievie-
nojoties atbildčtāju pilnvarnieka pēdējā Tiesu palatas sēdē iz-
teiktām domām, saka, ka nav nozīmes tam apstāklirn, ka 
Daugavpils apgabaltiesas 1923. g. 28. decembra spriedums, uz 
kuru šnoļu zemes komisija un Senata Administrativais depar-
taments dibinājuši savu slēdzienu, ka prasītājs nav pierādījis 
savas tiesības uz strīdus zemi, vēlāk ticis atcelts un ka tas 
varbūt dotu prasītājam tiesību „revizijas" ceļā panākt zemes 
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Rīk. par zīmognodevu. 

13. p. 4. pk. 

CL 2070. p., kurš, saskaņā ar Pārejas normu 53. p. ir pie-
mērojams arī konkretās lietas līgumam, paredz, ka pārdevējs 
var vai nu aprobežoties ar nokavēto maksājumu piedzīšanu, 
vai arī prasīt līguma atcelšanu un mantas atdošanu līdz ar 
1) lietošanas atlīdzību un 2) nodarītiem zaudējumiem. Tā tad, 
pats likums šķiro z a u d ē j u m u s no l i e t o š a n a s a t -
1 ī d z ī b a s. Senats savā CKD spriedumā 39/862 ir paskaid-
rojis, ka CL 2070. p. paredzētās lietošanas atlīdzības lielumu 
likums nav regulējis. Tā tad šī atlīdzība ir padota kontra-
hentu brīvai noteiksanai, un principā tā nav atkarīga no pir-
kuma sumas apmēra. Tā nav atkarīga arī no zaudējumu ap-
mēra, jo lietošanas atlīdzību likums paredz īpaši. Ar lietoša-
nas atlīdzības klauzulas ierakstīšanu līgumā pārdevējs n o -
t e i k t a s pirkuma sumas līgumu tā noslēgšanas laikā pār-
vērš paf ii o ii o t e ik t a s sumas līgumu, jo: 1) lietošanas 
laiku un līdz ar to atlīdzības apihēru vinš iepriekš nevar pa-
teikt, 2) lietošanas atlīdzības apmērs principā var pārsniegt 
arī pirkuma sumu. Tā tad kontrahentu starpā ir gan noslēgts 
tikai viens darījums, bet pateicoties klauzulas ierakstīšanai 
pie līguma noslēgšanas, rodas līgums uz nenoteiktu sumu. Tā-
dēļ, zīmognodevas zinā, tiesa partu līgumam ir pareizi aprē-
ķinājusi zīmognodevu Ls 12,— apmērā pēc Rīk. par zīmog-
nod. 13. p. un vienīgi kvalifikacijas ziņā līgumam jāpiemēro 
13. p. 4. pk. (un vajadzības gadījumā arī 29. p.), bet nevis 13. 
p. 3. pk. Tādēļ kā rniertiesneša, tā arī apgabaltiesas lēmums 
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vienīgi gala slēdzienā atzīstami par pareiziem. Senata CKD 
spried. 37/881, ciktāl no tā varētu nākt pie uzskata, ka līdzī-
gos līgumos paredzēto l i e t o š a n a s a t l ī d z ī b u jāap-
spriež ka z a u d ē j u m u atlīdzību par pārdotās mantas n o -
1 i e t o š a n u, Senats neuztur spēkā. 

(1940. g. 24. aprīļa kopsēdes spried. Nr. 6 Hermansona lietā.) 

15. p. 3. pk. 

Pretēji blakus sūdzības iesniedzēja domām, tiesa ar zīmog-
soda uzlikšanu par iztrūkstošo zīmognodevu pilnvarā nevar 
izlabot pilnvarojuma trūkumu. Pēc Rīk. par zīmognod. 100. p. 
tiesa lemj par soda piedzīšanu pēc aktiem vai dokumentiem, 
kurus sastadot ir pārkāpti zīmognodevas noteikumi. Šādu no-
teikumu nevar attiecināt uz pilnvaru, kas apmaksāta ar Ls 1,— 
zīmognodcvas un deriga miertiesu un pagasttiesu lietās. Li-
kums neparedz, un nav arī nekāda racionala pamata pieņemt, 
ka Rīk. par zīmognod. 16. p. 5. pk. parcdzēto pilnvaru varētit 
ar zīmogsoda uzlikšanu pārvērst par 15. p. 3. pk. minēto piln-
varu, t. i. derīgu vispārējām tiesu iestādēm. Tāpat nepareizs 
ir sudzetaja viedoklis, it kā tiesa varētu piedzīt iztrūkstošo 
zīmognodevu. Šāds viedoklis būtu saistīts ar pienēmumu, ka 
tiesai butu jāpieņem kasacijas sūdzība uz nederīgas pilnvaras 
pamata un jārīkojas tālāk saskaņā ar CPL 969. p. Turpretim 
CPL 285. p. nosaka, ka kasacijas sūdzības virzīšanā tiesai jā-
ievero CPL 258. p., pēc kura kasacijas sūdzība nav jāpieņem, 
jo to iesniedz pilnvarnieks bez pilnvaras vai ar nederīgn 
pilnvaru. Bet ja kasacijas sūdzība vispār nebija pieņemama, 
tâ d vispār nevar būt runa par CPL 969. p. piemērošann. T.i 
del apgabaltiesa, konstatējot, ka pilnvara neder kasacij.r. sD 
dzības iesniegšanai, varēja to nepieņemt uz CPL 285. nn 
p. 2. pk. pamata. 

(1940. g. 19. marta spried. Nr. 296 Rudzīšu lietā.) 

'., 
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29. 

A/s. „C." noslēgtā līgumā ir apņēmusies par pašizmaksu 
piegādāt līgumā aprādītiem kontrahentiem apses, paredzot, 
ka katra gada beigās no piegādātās vai arī no pašu līguma 
kontrahentu iegādātas malkas noteicama attiecīgos apmēros 
provizija. Izejot no šiem līguma noteikumiem, Tiesu palata nā-
kusi pie slēdziena, ka līgumā provizijas koeficients nav noteikts 
un ka līgums nesatur priekšnoteikumus, kas vajadzīgi. lai no-
teiktu, kādā apmērā šis provizijas principialais līgums ticis iz-
pildīts. Tā tad, pčc pašas Tiesu palatas atzinuma, uz noslēgtā 
līguma pamata nav iespejams noteikt, kādā apmērā tas izpil-
dīts, resp., ka nav nosakāma līguma izpildījuma suma. Tiesu 
palata šai sakarībā gafi norāda, ka provizijas apmēra noteik-
všanai nevarot būt patstāvīgās nozīmes, jo tā esot spēkā tikai 
kā pamatlīguma papildinājums. Šis tiesas apsvērums ir nepa-
reizs, jo ja Ticsu palata, sakarā ar provizijas apmēra noteik-
šanu, runā par līguma papildinājumu, tad, juridiski ņemot, šis 
papildinājums ir jauns līgums, kas noteicis provizijas apmēru 
un kas izteikts provizijas notās vai kvītīs. Šīs notas vai kvī-
tis, kā to paskaidrojis A/S. „C." pilnvarnieks, ir jau apmak-
sātas ar zīrnognodevu, un šo sūdzētāja apgalvoto apstākli 
Nodokļu departaments nav apstrīdējis. Tā tad, pēc pašas 
Tiešlt palatas atzituiina, provizijas apmers konkretā gadījumā 
ir ticis noteikts uz jauiia li;j;iiiiia-papildinājuma pamata, bet 
pamatlīgums ir bijis likai pamatojums jaunam līgumam 1111 
izpildījiuiia ziņa ir bijis noslēgts uz nenoteiktu sumu. 

Ņernot to vērā, Tiesu palata iz pielaidusi motivu neparei-
zību, pārkāpjot Rīk. par zīmognodevu 29. un 45. pantus. 

(1940. g-. 26. janvāļ'a spr. Nr. 14 a/s. Centrkoks lietā.) 

44. p. 2. pk. 

Akc. sab. pilnvarnieks apstrīd apgabaltiesas lēmiuna pa 
reizību ar atsaukšanos uz a. s. statutu 31. pantu, pēc kiua 
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Nodevu nolikums. 

213. 

Apgabaltiesa atskaitījusi no mantojuma vērtības izpirku-
ma maksu par mantojumā ietilpstošiem diviem nekustamiem 
īpašumiem, kas ir maksājama Rīgas pilsētai kā šo imobiļu bi-
jušai virsīpašniecei sakarā ar dalīto īpašuma tiesību atcel-
šanu. Tiesu palata atstājusi bez ievērības Nodokļu departa-
menta par apgabaltiesas lēmumu iesniegto sūdzību. Nodokļu 
departamenta kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Nodokļu 
departaments šajā sūdzībā principā atzīst, ka virsīpašuma 
tiesību izpirkuma maksa atzīstama par mantojuma atstājēja 
parādu Nodevu nolikuma 213. panta nozīmē, tikai, pēc viņa 
'domām, par tādu parādu izpirkuma maksa kļūst tad, ja tā 
butu stājusies spēkā pirms mantojuma devēja nāves. Šajā 
gadījumā m;mto.iiiiiia devējam uzliktā izpirkuma maksa gan 
bi.jusi publicēta Valdības Vēstnesī pirms vina nāves, bet tā 
stājusies spSkā l(J3(). gada 25. jūlijā, t. i. jau pēc viņa nāves. 
Nodokļu departamenta viedoklis nav atzīstams par pareizu. 
Ipašuintiesīgieiii lietotājiem pienākums maksāt virsīpašniekam 
vienreizējo izpirkuma maksu uzlikts ar Likuma par dalītu 
īpašuma tiesibu atcelšauu 5. pantu. Šis pienākums pastāv uz 
minētā likuma pamata un īpaiumtiesīgie lietotāji nemaz nevar 
no sī pienākuma atsvabināties. Tādēl tie jau sākot ar minēta 
likuma spēkā stāšanos, proti, sākot ar 1938. gada 16. decembri 
(V. V. 38/286), ir saistīti ar šo pienākumu, un tādēļ jautājuin;i 
par to, vai izpirkuma maksa atzīstama par mantojuma de-
vēja parādu Nodevu nolik. 213. panta nozīmē, svarīgs ir ap-
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1914. g. 4. oktobra noteikurai. 

Tiesu palata konstatējusi, ka viena daļa no mir. Jāņa P. 
atstātām Salacas pag. „K." mājām ir novērtēta nekustamas 
mantas nodokļu ņemšanai, kā lauksaimnieciski izmantojama 
par Ls 2513,—, bet otra dala, proti, šo māju dzīvojamā eka, kā 
citādi izmantojama, par Ls 720,—. Ievērojot sacīto, Tiesu palata 
pēdējās vērtību noteikusi saskanā ar 1914. g. 4. oktobra notei-
kumu (Lkr. 2870) 2. p. pēc konkretā gadījumā augstākā no 
šajā pantā paredzētiem novērtējumiem, proti, apdrošinājuma 
novērtējuma, pieskaitot tarņ % šīs vērtības par ēku būves 
vietu un pamatiem, kā tas min. pantā paredzēts. Ar to jau 
vien Tiesu palata ir atradusi, ka saskaņā ar lietā esošiem da-
tiem par atstāto „K." māju novērtēšanu nekust. mantas no-
dokļu ņemšanai minētā dzīvojamā ēka nav pieskaitāma pie 
1914. g. 4. oktobra not. 1. p. piezīmes pirmā daļā paredzētām 
ēkām, kas nepieciešamas lauksaimniecības vešanai un atsc-
višķi no zemes aplikšanai ar mantas bezatlīdzības nodevu 
nav novērtējamas. Šāds viņas viedoklis ir atzīstams par pa-
reizu, jo saskanā ar Sen. Apv. sap. spr. 37/30 nekustama īpa-
šuma rakstura noteikšana (proti, kādā daļā tas uzskatāms par 
lauksaimnieciski un kādā daļā par nelauksaimnieciski izman-
tojamu) ietilpst attiecīgu nodokļu komisiju kompetencē uu 
tiesa šo komisiju lēmumu grozīt nevar, kāpēc Tiesu palatai 
jautājums par to, vai augstāk aprādītā dzīvojamā ēka ir ap-
liekama atsevišķi ar mantas bezatlīdzības pārejas nodevu, 
novčrtējot saskauā ar 1914. g. 4. oktobra not. 2. p„ bija jā-
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Lik. par akcijo un paju s-bam. 

87. 

Prasītāju Eduarda un Aleksandra Š. pilnvarnieks, atsau-
coties uz prasības lugumā norādītiem apstākliem, lūdzis atzīt 
a/s. „A. E." akcionaru 1938. gada 27. jūnija pilnsapulci 
attiecībā uz 2. un 3. dienas kārtības punkticm par neliku-
mīgu un nenotikušu un atcelt tās lēmumus līdz ar visām se-
kām un tāpat atzīt ] 938. gada 18. jūlija pilnsapulcē pieņemtos 
lēmumus par 1937. gada pārskata un budžcta uii darbības 
plāna 1938. gadam piēņemšanu un apstiprināšanu par neliku-
mīgiem un tos atcelt līdz ar visām sekām, uzdodot a/s. 
„A. E." valdei nodot 1937. gada pārskatu, budžetu un 
darbības plānu 1938. gadam atsauksmei 1937. gadam izvēlētai 
revizijas komisijai priekšā celšanai un no jauna sasaucamai 
pilnsapulcei kopā ar šīs revizijas komisijas pilnīgu atsauksmi. 
Tiesu palata, atccļot apgabalticsas spriedumu, nospriedusi at-
stāt prasību bez caurlūkošanas. Tiesu palata, pamatojusies uz 
to, ka saskaņā ar Likutna par akciju un paju sabiedrībām 
(Lkr. 37/220) 87. panta 2. punktu pilnas sapulces lēmumu var 
apstrīdēt vienīgi tas sapulcē piedalījies akcionars, kas balsojis 
pret apstrīdamo lēmumu un pieprasījis to protokolēt. No at-
tiecīgo pilno sapulču protokolicm, pēc Tiesu palatas atzinuma, 
neesot redzams, ka prasītāji būtu nodrošinājuši sev likumā 
paredzētā kārtībā tiesības apstrīdēt 1938. g. 27. jūnija un 18. 
jūlija pilnās sapulces pienemtos lēmumus. , Tiesu palata, at-
saucoties uz šo sapulču protokoliem, nodibinājusi, ka prasītāji 
",.ni csot piedalījušies sapulcēs un csot uzstājušies gan ar ie-
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bildumiem, gan ar atsevišķām domām, bet tas, ka viņi būtu 
balsojuši pret tagad no viņiem apstrīdētiem lēmumiem un ka 
vittī būtu pieprasījuši to protokolēt, no protokoliem neesot 
redzams. Prasītāji, pēc Tiesu palatas atzinuma, pirmā instan-
cē savu stāvokli mēģinājuši saglābt ar norādījumu uz aizklātu 
balsošanu. Šo norādījumu Tiesu palata atzinusi par nepama-
totu, jo arī aizklātas balsošanas gadījumā akcionaram jāzi-
ņojot sapulcei, ka viņš balsojis pret lēmumu, un jālūdzot to 
protokolēt. Ticsu palata ir arī konstatējusi, ka jau apgabal-
tiesa savā spriedumā bij nodibinājusi prasītāju aktivleģitima-
cijas trūkumu attiecībā uz 1936. gada 27. jūnija pilnsapulci. 
Uz šo konstatējumu prasītāji apelacijas sūdzība esot reaģē-
juši vienīgi ar norādījumu, ka 1938. gada 27. jūnija sapulces 
protokolā esot atzīmēts, ka pirms sapulces vadītāja vēlēšanām 
daži akcionari pieprasījuši vārdu, kas viniem neesot dots. Ja 
arī šis ieraksts attiektos uz prasītājiem un viņu nolūks būtu 
bijis norādīt uz sapulces nelikumību, tad, pēc Tiesu palatas at-
zinuma, viņi ar to vien neesot izpildījuši Likuma par akciju 
un paju sabiedrībām 87. panta 2. punkta noteikumus. Prasī-
tāju pilnvarnieks kasacijas sūdzībā neapstrīd Tiesu palatas 
konstatējumu pareizību, kas atbildētājas iebildumu, ka pra-
sītājiem uz Likuma par akciju un paju sabiedrībām 87. panta 
2. punkta pamata neesot tiesības uz šo prasību, viņš bija mē-
ģinājis atspēkot tikai ar Tiesu palatas spriedumā norādītiem 
apstākļiem, proti, ar aizrādījumu, ka balsošana bijusi aizklāta, 
un ar atsaukšanos uz ierakstu 1938. gada 27. jūnija protokolā, 
ka pirms sapulces vadītāja vēlēšanām daži akcionari piepra-
sījuši vārdu, kas viņiem neesot dots. Tādēļ nav ņemama vērā 
Senatā, kā pirmo reizi izteikta tikai kasacijas sūdzībā (Sen. 
CKD spr. 20/56), prasītāju pilnvarnieka atsaukšanās kasacijas 
sūdzībā uz šajā sūdzībā norādītām vietām no 1938. gada 27. 
jūnija sapulces protokola un no 1938. gada 18. jūlija sapulces 
protokola un šajā sūdzībā norādītiem prasītāju atseviško 
domu formulējumiem, kā arī vina no norādītiem dokumen-
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tiem taisītais secinājums, ka Tiesu palatai uz šo datu pamata 
būtu bijis jānāk pie slēdziena, ka prasītāji bija balsojuši pret 
apstrīdētiem lēmumiem, un sakarā ar to esošie apsvērumi at-
tiecībā uz Likuma par akciju un paju sabiedrībām 87. panta 
2. punkta iztulkošanu. Prasītāju pilnvarnieks atsaucies vēl 
arī uz to, ka prasītājs 1938. gada 18. jūlija sapulcē akcionaru 
vārdā, kas reprezentējuši vairāk kā XA daļu no akciju kapi-
tala, apstrīdējis pārskatā uzrādīto peļnas posteni un lūdzis 
gada pārskata pienemšanu atlikt, atsaucoties uz Likuma par 
akciju un paju sabiedrībām 1.29. pantu. Šo prasītāja aizrādī-
jumu sapulces vadītājs neesot ņēmis vērā un sapulces vairā-
kums viņa rīcību sankcionējis. Nekāda balsošana neesot no-
tikusi un tādēļ neviens akcionars nevarējis pieprasīt, lai tiktu 
ieprotokolēts, ka viņš balsojis pret. Saskaņā ar Likuma par 
akciju un paju sabiedrībām 129.pantu gada pārskata pārsprie-
šana akcionaru pilnā sapulcē jāatliek starp citu arī tad, ja to 
pieprasījuši akcionari, kas reprezentē vismaz U no pamat-
kapitala. Ja tomēr, pretēji tādam likuma noteikumam. ak-
cionaru pilnā sapulce, neskatoties uz tādu pieprasījumu, tur-
pinājusi apspriest gada pārskatu un to pieņēmusi, tad par 
129. panta pārkāpumu varētu sūdzēties tikai tie akcionari, kas 
būs balsojuši pret gada pārskata pieņemšanu un pieprasījuši 
to protokolēt, kā to prasa likuma 87. panta 2. punkts. Tur-
pretim, tie akcionari, kas nebūs balsojuši pret gada pārskata 
pieņemšanu un līdz ar to kuru balsošana pret nebūs iepro-
tokolēta, nevarēs sūdzēties par 129. panta pārkāpumu, kaut 
arī viņi pirms tam bija pieprasījuši gada pārskata apsprieša-
nas atlikšanu. Jo tādā gadījumā, nebalsojot pret pārskata 
pieņemšanu, viņi būs piekrituši pārskata pieņemsanai un ar 
to anulējuši savu agrāko pieprasījumu atlikt pārskata pieņem-
sanu. Tādēļ arī prasītāji šajā gadījumā varētu sūdzēties par 
Likuma par akciju un paju sabiedrībām 129. p. pārkapumu 
tikai tad, ja vini 1938. gada 18. jūlija sapulcē būtu balsojuši 
pi et gada pārskata pieņemšanu un ja par to būtu noprotoko-
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Noteikumi par jurniekiem (Lkr. 28/212). 

70. 

Prasītājs iesūdzībā ir paskaidrojis, ka viņš uz atbildētā-
jas kuģa ir strādājis kā ogļu padevējs. Atsaucoties uz no-
slegto dienesta līgumu ar kuģa kalpotājiem, prasītājs ir no-
radījis, ka, kuģim atrodoties braucienā, mašīnu un katlu kal-
potaji bijuši iedalīti trijās sardzēs. Tā kā ogļu padevēji esot 
pieskaitami katlu kalpotājiem, tad arī ogļu padevējus vaja-
dzējis iedalīt 3 sardzēs ar 8 shmilu diennakts darba ilgumu 
katram. Konkretā gadījumā uz atbiīdētājas kuģa bijuši tikai 
2 ogļu padevēji un viņi nepārtraukti mainījušies ik pēc 8 stun-
dām, strādājot tādā kārtā caurmērā katru dienu 12 stundas, 
t. i. vienā dienā 8 stundas un otrā 16 stundas. Brauciena laikā 
pāri par 8 stundām dienā strādātais darbs esot virsstundu 
darbs, kas saskaņā ar dienesta līgumu noteikumiem darba 
dienās atlīdzināms ar Ls 0,60 un svētdienās ar Ls 0,80 stundā. 
Apgabaltiesa ir atzinusi, ka saskaņā ar „Noteikumiem par 
jūrniekiem" (Lkr. 28/212) prasītājs, kā ogju padevējs, pieskai-
tāms mašīnu kalpotājiem, kā šo noteikumu 70. pantā pare-
dzets, ka ogļu padevēja n o r m a 1 a i s d a r b a 1 a i k s bija 
nosakāins atkarībā no oglu patēriņa. Izejot no šiem likuma 
noteikumiem, apgabaltiesa ir atzinusi, ka uz kuģa vajadzējis 
būt tikai diviem ogļu padevējiem, līdz ar ko katram oglu pa-
devējam vajadzējis strādāt 12 stundas dienā. Bez tam ap-
gabaltiesa ir vēl atzinusi, ka minētā dienesta līguma notei-
kumi ir attiecināmi arī uz prasītāju. Sā līguma 18. § 9. pktā 
bijis paredzēts, ka katlu kalpotāji iedalāmi 3 sardzēs, un ka 
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līguma 13. § 4. pktā bijis noteikts, ka visi darbi, kurus strā-
dājuši mašīnu kalpotāji virs 8 stundām dienā, skaitāmi par 
virsstundu darbu, izņemot pelnu izbēršanu jūrā (līguma 14. § 
7. pk.). Tā kā pie ogju padošanas prasītājam vajadzējis strā-
dāt apmēram 6 stundas dienā, tad apgabaltiesa ir nākusi pie 
slēdziena, ka prasītājs, kā ogļu padevējs, nav strādājis vairāk 
kā 8 stundas dienā, un prasību atraidījusi. Aiz šiem apsvē-
rumiem prasību tomēr nevarēja atraidīt, jo nebija svarīgi kon-
statēt, cik ilgā laikā, nepārtraukti strādājot, varētu padot katlu 
kurihašānai vajadzīgās ogles, bet bija gan svarīgi noskaidrot, 
cik ilgu laiku ogļu padevējam vajadzēja atrasties kuģa admi-
nistracijas rīcībā, lai braukšanas laikā katlu kurināšanai ogfu 
daudzumu vienmērīgi padotu katliem pēc vajadzības. Ja pie-
ņemtu apgabaltiesas viedokli, tad iznāktu, ka divi ogļu pade-
vēji kopā strādātu ne vairāk kā 16 stundas diennaktī, līdz ar 
to kuģiem braukšanas laikā būtu jāiztiek 8 stundas vai katrā 
sardzes maiņā pa 4 stundām bez oglu padošanas no vietas, 
bet vai tas ir iespējami, to apgabaltiesa nav konstatējusi. Bez 
tam' atbildētāja pat nav apgalvojusi, ka ogļu piegādātājiem 
pārējā laikā virs 8 stundām, t. i. 4 stundas no vietas nebūtu 
bijis jāatrodas administracijas noteiktā darbā pie katliem. Ja 
jau uz līguma pamata katlus apkalpoja tikai 2 sardzes, tad 
viniem katram savs ogļu padošanas darbs bija jāveic pakā-
peniski 12 stundu garā sardzes laikā, bet nevis 6 resp. 8 stundu 
laikā, kā to nepareizi ir pieņēmusi apgabaltiesa. Partu attie-
cības, to starpā arī virsstundu jautājumu, kārtoja „Dienesta 
līgums ar kuģa kalpotājiem", un jautājumā par virsstundām 
nav izšķirošas nozīmes Noteikumu par jūrniekiem 70. pantam, 
jo šis pants noteicis vienīgi kuģu komandas lielumu un sa-
stāvu, bet tas, pretēji apgabaltiesas domām, nav regulējis 
kuģu komandas darba laika ilgumu. No tā, ka kapteinim uz 
kuģa ir tiesība nodarbināt pie katliem vienu oglu padevēju, ne-
izriet, ka šo darbinieku varētu nodarbināt 24 stundas dien-
naktī. Likums par darba laiku pirmā kārtā aizsargā algoto 
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Pasta krajkases noteikumi. 

22. 

Tiesu palata, izspriežot pirmo reizi lietu, bija apmierinā-
jusi prasību aiz tā iemesla, ka no Pasta krājkases grāmatiņas 
izrietošās tiesības varot izlietot tikai konta īpašniece, kādēļ 
Tiesu palata bija atzinusi, ka Pasta krājkases kādai citai per-
sonai izdarītā izmaksa nebija dzēsusi krājkases saistību ar 
prasītāju. Senats, atceļot Tiesu palatas spriedumu, bija pa-
skaidrojis, ka Tiesu palatas viedoklis būtu atzīstams par pa-
reizu, ja tagadējā lietā būtu piemērojams 1938. gadā izdotais 
Likums par Pasta krājkasi. Bet tā kā šis jaunais likums uz 
tagadējo lietu nav attiecināms, tad uz krājkases noteikumu 
22. panta pamata krājgrāmatiņa bija atzīstama par kvalifi-
cētu leģitimaciļas papīru un tādēļ krājkase varēja dzēst sais-
tību, izpildot to ar krājgrāmatiņas uzrādīšanu formali leģiti-
mētai personai. Izspricžot Iietu no jauna, Tiesu palata turē-
jusies Senata doto paskaidrojumu robežās un atzinusi, ka 
krājkase savu saistību bija izpildījusi formali leģitimētai pcr-
sonai un ar to atsvabinājusies no saistības. Tādēļ Tiesu pa-
lata prasību atraidījusi. Prasītājas pilnvarnieka atsaukšanos 
uz to, ka atbildētāja darbinieki neesot izdarījusi personas le-
ģitimacijas pārbaudi pietiekoši uzmanīgi, Tiesu palata atzinu-
si par nenozīmīgu, jo nevarot atvasināt atbildētāja atbildību 
no tāda pienākuma nepildīšanas, kas atbildētājam nemaz ne-
bija jāizpilda. Prasītājas pilnvarnieka kasacijas sūdzība IH1-
pelna ievērību. Kā to Senats jau bija paskaidrojis savā pirina 
spriedumā, Pasta krājkases grāmatina šajā gadījumā bija al-
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zīstama par kvalificētu leģitimacijas papīru, un Pasta krāj-
kase varēja atsvabināties no saistības, izpildot to formali le-
ģitimētai personai.' Tikai gadījumā, kad krājkasei būtu bijis 
pietiekoši zināms materialās leģitimacijas trūkums tās perso-
nas pusē, kura bija formali leģitimējusies, gan nevarētu atzīt 
saistību par dzēstu ar izpildījumu tādai, kaut arī formali pa-
reizi leģitimētai personai (Stier-Somlo, Handworterbuch der 
Rechtswissenschaft, 1928. g. izd., III sēj., lp. 928). Bet taisni 
to, ka krājkasei bijis pietiekoši zināms materialās leģitima-
cijas trūkums noguldījuma saņēmēja pusē, prasītājas pilnvar-
nieks kasacijas sūdzībā neapgalvo. Viņš gan atsaucas uz to, 
ka krājkases rokās bija pietiekoši dati, kas pie vismazākās 
uzmanības viņai rādītu, ka ar formalo leģitimaciju nodibinā-
tais tiesiskais izskats neatbilst īstenībai, un ka krājkase nav 
atsvabināta no vispārīgā pienākuma būt uzmanīgai tm rūpīgai. 
Šajā sakarībā tomēr aizrādāms uz to, ka pēc Tiesu palatas 
pareiza atzinuma krājkasei nebija pienākuma pārbaudīt ma-
terialo leģitimaciju. Tādēļ arī nevar pamatot atbildētāja at-
bildību ar tāda pienākuma nepildīšanu, kāds atbildētājam 
nemaz nebija uzlikts, resp. ar tāda pienākuma ncpietiekoši 
uzmanīgu pildīšanu. 

(1940. g. 19. marta spried. Nr. 301 Antonovs pr. 1. pr. Pasta un tcJ. 
dep.) 
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XVI sējums 

SPRIEDUMU RĀDĪTĀJS 

pēc lietu nosaukumiem 

1939.gads 

Lie t a s N r . Datums Puses 

1114 16.12.1939. Aldermanis-Eltermanis pr. 1. pr. Zēbergu u. c 

1130 16.12.1939. Aņičs pr. 1. pr. Aņiču 

1025 15.12.1939. Avotiņa pr. 1. pr. Krūmiņu 

1014 27.10.1939. Ābera nekust. īpaš. pārd. 1. 

910 23.11.1939. Āboliņš pr. 1. Pr. Krūmiņš 

1165 16.12.1939. Bajārs pr. 1. Pr. Doneris 

1073 24.11.1939. Barons pr. 1. Pr. Torņakalna krājaizdevu sab. 

1001 24.11.1939. Bekera pr. I. pr. Reinu 

1016 24.11.1939. Bergins pr. 1. pr. Dzelzceļu virsvaldi 

32 27.09.1939. Bērziņa pr. 1. Pr. Starptautisko guļamvagonu etc. S-

bu– Kopsēde 

1161 16.12.1939. Bērziņa mant. Dal. lieta 

1035 24.11.1939. Biezā u. с. Pr. 1. Pr. Vondu 

60 22.11.1939. Bobrovs pr. 1. Pr. Bobrovu – Kopsēde 

61 14.12.1939. Bredermaņa pr. l. рr. Latv. Akc. Banku– Kopsēde 

806 30.11.1939. Bridaku lietā 

33 27.09.1939. Brieža pr. 1. Pr. Šķerbelis – Kopsēde 

905 26.10.1939. Bušmaņa pr. 1. pr. Kara ministrijas 1. Liepājas 
kājnieku pulku 

1180 15.12.1939. Ciņa pr. 1. Pr. Anzuli 

Lpp. 

144 

93 

35 

151 

58 

116 

154 

63 

40 

230 

74 

173 

127 

7 

228 

17 

30 

60 

75 

24 
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71 14.12.1939. Davidova pr. I. pr. Davidovu – Kopsēde 215 

800 26.10.1939. Dārznieks pr. 1. Pr. Zemitis 26 

1118 16.12.1939. Dzelzīša pr. I. pr. Satiksmes ministriju 80 

850 26.10.1939. Dzirkals pr. 1. Pr. Ducēns u. c. 49 

690 31.08.1939. Ekmanis pr. 1. Pr. Ekmani 44 

863 26.10.1939. Ezergailis pr. 1. pr. Sīli 137 

46 25.10.1939. Fingergoita zīnogsoda lieta – Kopsēde 232 

1172 15.12.1939. Gaidus pr. 1. pr. Geičunu 139 

663 31.08.1939. Gerasimovičs pr. 1. pr. Rubinu 9 

887 28.10.1939. Ginters pr. 1. pr. Krontalu 120 

816 26.10.1939. Grandāna u. с pr. 1. pr. Kurpnieku 48 

1169 16.12.1939. Grīnups pr. I. pr. Jūrniecības departamentu 140 

943 23.11.1939. Idelsona pr. 1. pr. Dzelzceļu virsvaldi 73 

45 25.10.1939. Jākobsons pr. 1. pr. Jākobsonu – Kopsēde 14 

1042 24.11.1939. Jākobsona lietā 63 

1224 16.12.1939. Japiņu lieta 129 

100 

50 22.11.1939. Jaun-Muižnieku māju dal. 1. – Kopsēde 110 

153 

1087 24.11.1939. Jaunsudrabiņš pr. 1. Pr. Jaunsudrabiņu 148 

1200 16.12.1939. Joffes maksātnespējas 1. 160 

895 27.10.1939. Karlivāns pr. 1. Pr. Auzenbergs un Preisu 29 

1127 16.12.1939. Karziņinu prasības lietā 144 

740 28.09.1939. Kļaviņš E. pr. 1. pr. Vasku 27 

849 26.10.1939. Klompus lietā 67 

928 15.12.1939. Klompusa pr. 1. pr. Ozolu 197 

1160 16.12.1939. Klompus zīmogsoda lieta 236 

1971 15.12.1939. Krēsliņa pr. 1. pr. Vilkanci 141 

951 26.10.1939. Krūmiņa pr. 1. pr. Ozolu 42 
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818 26.10.1939. Kreicbergs pr. l. Kreicbergu 25 

32 

48 25.10.1939. a. s. „Latvijas Kreditbanka” lietā – Kopsēde 62 

657 31.08.1939. Lazdiņš pr. 1. Pr. Krūmiņu 12 

43 22.11.1939. Līcietis pr. I. pr. Manguzi un c. – Kopsēde 152 

862 26.10.1939. Leimaņu pr. 1. Pr. Apsīti u. c. 16 

1011 24.11.1939. Liberta mant dal. 91 

706 28.09.1939. Līču māju dal. 1. 223 

398 15.06.1939. Logins pr. 1. Pr. Ginsburgu 37 

852 30.11.1939. Mant. sadal. l. 101 

234 

1219 15.12.1939. Marjanovska pr. 1. Pr. A. s. „Baltfilma” 45 

815 26.10.1939. Melkerta pr. 1. Pr. Kuduma-Raiskuma-Lenču 33 

melioracijas sabiedrību 

1068 24.11.1939. Melnis pr. 1. Pr. Muraško 43 

1102 24.11.1939. Mežaks pr. 1. pr. Goldbergiem 115 

1207 16.12.1939. Minutu pr. l. pr. Minutu 214 

- 24.11.1939. Mišķa aizgādības lieta 97 

760 28.09.1939. Ņesterovas l. 149 

909 27.10.1939. Ņesterovs pr. 1. Pr. Sokolovs 23 

53 17.10.1939. Nod. Dep. pr. 1. Pr. mir. Zālīša m. m. u. c. – 47 
Kopsēde 

61 

1112 16.12.1939. Ozoliņa pr. 1. Pr. Muitas arteli u. c. 117 

1008 24.11.1939. Pakalniņa pr. 1. Pr. Vēmani 132 

51 14.12.1939. Pasta un tel. Dep. Pr. 1. Pr. Kalniņš – Kopsēde 119 

54 14.12.1939. Pētersona zīmogsoda lieta – Kopsēde 234 

802 28.09.1939. Pincers mant. Dal. lieta 111 

56 22.11.1939. Plostnieka pr. 1. Pr. Katanu – Kopsēde 147 

36 25.10.1939. Pollis pr. L. pr. Strenci– Kopsēde 52 
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859 26.10.1939. Puriņa pr. 1. pr. Danni 141 

978 27.10.1939. Raubeņa pr. 1. Pr. Zeseri 15 

35 27.09.1939. Romaņenko pr. 1. Pr. Nod. Dep. u. c. – Kopsēde 50 

54 

869 26.10.1939. Rudziša pr. 1. Pr. Zariņš 120 

669 26.10.1939. Galvas pils. Rīgas lietā 22 

1026 24.11.1939. Rīgas Archidiecezes kurijas pr. I. pr. mir. Racs m. 124 
m. un c. 

125 

49 22.11.1939. Rīgas ev.-lut. Sv. Jēkaba baznīcas lietā – Kopsēde 69 

1121 16.12.1939. Sadņiku mājas dal. 1. 99 

925 27.10.1939. Sproģis pr. 1. Pr. Sproģi 96 

942 23.11.1939. Sproģis pr. 1. Pr. Sproģi 57 

977 24.11.1939. Sukatnieks lietā 19 

- 15.12.1939. Šancberga lieta 190 

1229 16.12.1939. Šļapočņika pr. 1. Pr. Strazdiņu 143 

1151 16.12.1939. Špengeļa zīmogsoda lieta 237 

941 23.11.1939. Štibenhausa 1. 98 

55 14.12.1939. Šulpu laul. Līg. Reģistr. 1. – Kopsēde 113 

1119 15.12.1939. Švarcbachu nek. īpašuma dalīšanas lieta 103 

1181 16.12.1939. Švarcs sūdzības l. 96 

899 26.10.1939. Vasiljevs dal. l. 101 

1148 16.12.1939. Vinteru pr. I. pr. Lejiņiem 102 

1139 16.12.1939. Vispār. Apdroš. sab. negad. pr. I. pr. Šacu 105 

526 15.06.1939. Vizuls pr. 1. pr. Kalējs u. c. 114 

1144 24.11.1939. Zālīša pr. 1. pr. Lībiešiem 115 

47 22.11.1939. Zavickis pr. l. Zavicki – Kopsēde 92 
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1940.gads 

Lie t a s N r . Datums Puses Lpp. 

79 25.01.1940. Andersons pr. 1. pr. Kundziņu 10 

301 19.03.1940. Antonovs pr. l. pr. Pasta un telegrāfa depart-tu 340 

93 22.02.1940. Avota pr. l. pr. Osi 284 

202 23.02.1940. Azaču mant. dal. lieta 176 

207 23.02.1940. Āboltu mant. aizgādn. lietā 170 

96 26.01.1940. Baltcers un Veiss pr. 1. pr. Latvijas evaņģēlisko 131 

brāļu draudzi. 

528 23.05.1940. Baraviks pr. l. pr. Puteklis 300 

343 26.04.1940. Bebris pr. l. pr. Daugavpils piensaimn. sav-bu 318 

3 24.01.1940. Berghomu lieta– Kopsēde 272 

4 24.01.1940. Bernatu lieta – Kopsēde 259 

457 23.05.1940. Bobrova pr. l. pr. Leitānu 296 

31 25.01.1940. Bindžes pr. 1. pr. Lugažu pag. sabiedrību 205 

19 26.01.1940. Blūmentāls lieta 242 

306 20.03.1940. Brasliņu lieta 306 

290 20.03.1940. Bušs pr. l. pr. Ozoliņu 258 

14 26.01.1940. a/s Centrkoks lieta 325 

200 23.02.1940. Cilenberga pr. l. pr. Cilenbergu 184 

359 25.04.1940. Citemaņa pr. l. pr. Strautiņu 315 

21 25.01.1940. Čanguļa pr. l. pr. Brīvulis 108 

32 26.01.1940. Čerfasa pr. 1. pr. Draigors-Šlossbergu 51 

56 

15 26.01.1940. Bianguļa pr. 1. pr. Graudu 39 

64 26.01.1940. Brālis pr. 1. pr. Cinatiem 109 

52 26.01.1940 Buroveca pr. 1. pr. Naļivaiko 77 

355 26.04.1940. Dardzāna pr. l. pr. Sermuli 283 
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8 26.01.1940. Deičs pr. 1. pr. Piķi u. c. 29 

206 23.02.1940. Eichvalda pr. 1. Pr. Latvijas sarkano krustu 231 

174 23.02.1940. Filhabera pr. 1. pr. k/s. „Pirmā Latvijas māksl. 226 

Raga fabr.” 

233 23.02.1940. Fišera pr. 1. pr. mir. Matisona m. m. 201 

345 26.04.1940. Gangnusa pr. l. pr. Birzgali 279 

286 20.03.1940. Gebauera pr. l. pr. Liepājas pilsētas pašvaldību 318 

184 23.02.1940. Gesellschaft für Geistes- und Naturwisserischaft 192 

pr. 1. Pr. Aplociņu 

368 25.04.1940. Gobas pr. l. pr. Krūmiņu 294 

124 22.02.1940. Gordons pr. I. pr. Vestermani 200 

215 22.02.1940 Grāvītis un с. pr. 1. pr. Linkevičs 196 

414 25.04.1940. Grīnbergs pr. l. pr. Pliču 296 

284 19.03.1940. Grīvaldu lieta 265 

205 23.02.1940. Grosbergu l. 186 

264 29.05.1940. Gruniers pr. l. pr. Grunieru 277 

6 24.04.1940. Hermansona lieta ‒ Kopsēde 324 

448 23.05.1940. Hilbiga mantojuma lieta 328 

146 23.02.1940. Holcmaņu lieta 298 

394 26.04.1040. Ikerta pr. l. pr. Kļimas mantojumu masu 288 

- 23.02.1940. Jansonu pr. l. pr. Albins 207 

340 20.03.1940. Jevstigņejeva pr. l. pr. Stroda mantojuma masu 322 

68 26.01.1940. Jumiķis u. с pr. 1. pr. Jumiķis 156 

84 22.02.1940. Kalnieša pr. 1. pr. Milmani 179 

30 26.01.1940. Kapels pr. 1. pr. Latvijas Banku 138 

361 26.04.1940. Kelleru pasības lieta 293 

239 22.02.1940. Krasovska pr. 1. pr. Daugavpils pils. pašvald. 229 

182 23.02.1940. Kundrāts imobiļa pārdošanas lieta 217 

334 26.04.1940. Kullis pr. l. pr. Valteri 294 
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320 20.03.1940. Kūliņa pr. l. Starptautisko guļamvagonu un 262 
Eiropas lieleksprešu b-bu 

147 23.02.1940. Ķemeres savstarp. Ugunsapdr. Biedr. pr. l. pr. 194 

Ziediņu 

431 23.05.1940. L. savstarpējā kredītb-ba pr. l. pr. Bērziņu 311 

100 26.01.1940. Leimaņu pr. 1. pr. Dļinu un c. 209 

101 26.01.1940. Leimaņa lieta 297 

226 22.02.1940. Leinberga pr. 1. Pr. Plāci un c. 231 

442 26.04.1940. Meisītis pr. l. pr. Meisu, al. Meisīti 267 

253 19.03.1940. Miezeris aizbildnības lieta 302 

10 29.03.1940. Mivrenieku lieta – Kopsēde 299 

270 19.03.1940. Mozeasa pr. l. pr. Fonarevu u.c. 308 

151 23.02.1940. Oto pr. l. pr. Tumanski 239 

204 23.02.1940. Pļavenieka pr. I. pr. Ķepali 208 

211 

246 19.03.1940. Podiņu lieta 255 

384 25.04.1940. Posa pr. l. pr. Markeviču 287 

313 19.03.1940. Prūša testamenta lieta 330 

213 23.02.1940. Puriņa pr. l. pr. Heirichsonu 337 
- 24.04.1940. Puriņa pr. l. pr. Ķemeru sēravotu iestādi – 338 

Kopsēde 

109 25.01.1940. Raņka pr. 1. pr. Krūmiņu 218 

8 29.03.1940. Rīgas pilsētas pr. l. pr. Krastiņu – Kopsēde 283 

419 23.05.1940. Ronesalu lieta 254 

22 25.01.1940. Rozenberga pr. 1. Pr. Plostnieku 135 

169 22.02.1940. Rozentāls u.c. l. par Zemgalis testamentu 274 

303 20.03.1940. Rubasovs u.c. pr. l. pr. Snetkoviem 292 

296 19.03.1940. Rudzišu lieta 324 

330 20.03.1940. Rubenis pr. l. pr. Zābaks 304 

219 23.02.1940. Ručs pr. 1. pr. Znutenu 169 
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47 25.01.1940. Rudulis pr. 1. pr. Miezīti 9 

175 22.02.1940. Rupucis pr. l. pr. Zorgenfreiju 168 

119 25.01.1940. Sausiņa 1. Ar Nodokļu departamentu 246 

237 22.02.1940. Skadiņš pr. l. pr. Milus 274 

12 26.01.1940. Steps pr. I. pr. Zaļkalnu 71 

214 22.02.1940. Strods un с. Viensētas dal. Lietā 175 

75 25.01.1940. Stūres-Stūriņu pr. lietā 153 

85 25.01.1940. Šeitelmaņa pr. 1. Pr. Goldšmitu un Hazanu 134 

91 25.01.1940. Šiliņš pr. l. pr. Ozoliņu un c. 106 

398 25.04.1940. Šneidera pr. l. pr. a/s „Augļu eksports” 334 

78 26.01.1940. Štāla nekustama īpašuma pārdošanas lieta 150 

168 20.03.1940. Šuburs I. par Žakara mantas dalīšanu 260 

81 22.02.1940. Šulcs pr. 1. Pr. alus darītavu „Lodziņš un biedri” 213 

256 19.03.1940. Šūkla pr. l. pr. Ošu 263 

106 26.01.1940. Šūmaņa pr. l. pr. T. labklājības min. 244 

131 22.02.1940. Strodu mant. dalīšanas lieta 203 

156 22.02.1940. Talanovs un с pr. 1. Pr. Sprukstiem 176 

302 20.03.1940. Tāsis pr. l. pr. Berģera mantojuma masu 280 

428 25.04.1940. Tēbernieka pr. l. pr. Babachinu 317 

380 26.04.1940. Tiltiņa pr. l. pr. Ļubavu 271 

7 26.01.1940. Trusis u. с. pr. 1. pr. Bērziņu 54 

238 28.02.1940. Tukanu mantojuma dalīšanas lieta 174 

54 26.01.1940. Upes lietā 65 

71 25.01.1940 Vaļikovu lieta 255 

132 23.02.1940. Vārnas pr. 1. Pr. Vārnu 183 

55 25.01.1940. Veide pr. l. pr. Veidi 13 

108 26.01.1940. Veide pr. 1. pr. Kaijgaru 178 

149 23.02.1940. Veidermaņa pr. 1. pr. Rudzīti 198 

140 
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90 

348 

135 

23 

353 

288 

141 

196 

297 

28 

318 

-

25.01.1940. 

25.04.1940. 

22.02.1940. 

25.01.1940. 

25.04.1940. 

20.03.1940. 

22.02.1940. 

23.02.1940. 

20.03.1940. 

26.11.1940. 

19.03.1940. 

24.04.1940. 

Velmes pr. 1. pr. Velmi 

Vinters pr. l. pr. Lejiņu 

Vitala pr. 1. pr. a/s Latvijas kreditbanka 

Vītoliņš pr. 1. pr. Vitoliņu 

Zaļupu lieta 

Zāmeļa pr. l. pr. Riekstiņš 

Zālīša pr. 1. pr. Lībiešiem 

Zeligmaņa pr. I. pr. Osipoviču 

Zeltiņš pr. l. pr. Strautmaņiem 

Zēmaņa lietā 

a/s „Ziemeļu mežs” lieta 

Žugnes testamenta lieta – Kopsēde 

142 

143 

265 

241 

145 

256 

301 

221 

180 

289 

66 

326 

303 
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XVI sējums 

SPRIEDUMU RĀDĪTAJS 

lietu numerācijas kārtība 

1939.gads 

Kopsēdes 

Lietas Nr. 

32 

33 

35 

36 

43 

45 

46 

47 

48 

Lpp. 

74 

30, 60 

50, 54 

52 

152 

14 

232 

92 

62 

49 

50 

51 

53 

54 

55 

56 

60 

61 

71 

69 

100, 110, 153 

119 

47, 61 

234 

113 

147 

7 

228 

215 

1939. 

Lietas Nr. 

398 

526 

657 

663 

669 

Lpp. 

37 

114 

12 

9 

22 

690 

706 

740 

760 

800 

802 

44 

223 

27 

149 

26 

111 
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806 

815 

816 

818 

849 

850 

852 

859 

862 

863 

869 

887 

895 

899 

905 

909 

910 

925 

928 

941 

942 

943 

951 

977 

978 

1001 

17 

33 

48 

25, 32 

67 

49 

101, 234 

141 

16 

137 

120 

120 

29 

101 

75 

23 

58 

96 

197 

98 

57 

73 

42 

19 

15 

40 

1008 

1011 

1014 

1016 

1025 

1026 

1035 

1042 

1068 

1071 

1073 

1087 

1102 

1112 

1114 

1118 

1119 

1121 

1127 

1130 

1139 

1144 

1148 

1151 

1160 

1161 

132 

91 

151 

230 

35 

124, 125 

127 

63 

43 

141 

63 

148 

115 

117 

144 

80 

103 

99 

144 

93 

105 

115 

102 

237 

236 

173 
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1165 

1169 

1172 

1180 

1181 

1200 

1207 

1219 

1224 

1229 

116, 154 

140 

139 

24 

96 

160 

214 

45 

129 

143 
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1940.gads 

68 

71 

75 

78 

79 

81 

84 

85 

90 

91 

96 

97 

100 

101 

104 

106 

108 

109 

119 

124 

131 

132 

135 

141 

156 

5, 255 

153 

150 

6, 10 

213 

179 

134 

140, 142, 143 

106 

131 

163 

6, 209 

297 

83 

244 

178 

218 

246 

200 

83, 203 

83, 183 

241 

83, 221 

Lietas Nr. 

7 

8 

10 

12 

14 

15 

16 

19 

21 

22 

23 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

47 

52 

54 

55 

64 

Lpp. 

54 

29 

4, 299 

4, 71 

325 

4, 39 

4 

242 

108 

135 

145 

4 

66 

4 

138 

4, 205 

5, 51, 56 

5 

5, 9 

5, 77 

5, 65 

5, 13 

109 
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146 

147 

149 

151 

156 

168 

169 

174 

175 

182 

184 

193 

196 

200 

202 

204 

205 

206 

207 

209 

213 

214 

215 

216 

218 

219 

83, 298 

194 

84, 198 

239 

84, 176 

260 

274 

84, 226 

168 

84, 217 

192 

284 

180 

184 

84, 176 

84, 208, 211 

186 

84, 231 

85, 170 

85 

337 

175 

196 

85 

85 

169 

225 

226 

230 

231 

233 

237 

238 

239 

243 

246 

247 

253 

256 

259 

262 

264 

270 

284 

286 

288 

290 

296 

297 

301 

302 

303 

85 

231 

85 

86 

201 

85, 274 

174 

229 

86 

86, 255 

86 

87, 302 

87, 263 

87 

87 

277 

87, 308 

265 

318 

87, 301 

258 

87, 324 

289 

88, 340 

280 

292 
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306 

312 

313 

318 

320 

325 

330 

334 

340 

341 

343 

345 

348 

353 

355 

359 

361 

366 

368 

375 

378 

380 

384 

391 

394 

398 

306 

88 

88, 330 

88, 326 

262 

163 

304 

294 

322 

164 

318 

164, 279 

164, 265 

164, 256 

164, 283 

165, 315 

293 

165 

294 

165 

165 

165, 271 

287 

165 

288 

165, 334 

414 

416 

417 

419 

421 

422 

428 

431 

442 

448 

457 

450 

457 

461 

465 

484 

486 

487 

507 

509 

525 

528 

541 

542 

546 

553 

166, 296 

166 

166 

254 

251 

166 

317 

249, 311 

267 

249, 328 

296 

249 

249 

249 

249 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250, 300 

251 

251 

251 

252 
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555 

563 

252 

252 

-

-

207 

338 

Kopā 155 lietas 

Kopsēdes 

14 

15 

16 

17 

19 

25 

33 

35 

44 

? 

? 

86 

167 

89 

167 

250 

6 

89 

251 

252 

303 

338 

Lietas Nr. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Lpp. 

88 

6, 272 

6, 259 

167 

167, 324 

167 

163, 283 

167 

89, 299 

89 

21 kopsēde 
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