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Senāta Civllā kasācijas departamenta
1935. g. spriedumi.

1936.
Izdevusi Valsts tipografija Riga, pili.
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1935.
1. 1935. g. 24. janvārī. Adalberta Kripena pilnv. zv. adv. V. Voita lūgums
atcelt Rigas apgabaltiesasspriedumu Adalberta Kripenaprasībāpret EduarduLorchu.
(L. № 1.)
Sēdi vada priekšsēdetāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators F. Konrādi.
Senats atrod: prāvnieki, pēc apgabaltiesas konstatējuma, noslēguši īres līgumu
uz šādiem noteikumiem: īres maksa noreikta Ls 40 mēnesī, pie kam so maksu_5 gadu
laikā, skaitot no 1928. g. 15. sept., nedrīkst paaugstināt; māj'u varbūtēji pārdodot,
pircējs uzņemas minēto saistību (nepaaugstināt 5 gadu laikā īri), pretējā gadīj'uma mājas
īpašnieks,' domāts atbildētājs, atlīdzina prasītājam viņa izdarītos remonta darbus.
Aizrādot, ka atbildētājs, pārdodot māju, neesot uzlicis pircējiem par pienākumu
izpildīt noslēgto īres līgumu un ka prasītājs pircējiem maksājot augstāku īri, prasītājs
šajā lietā lūdz piespriest viņam par labu no atbildētāja remonta izdevumus Ls 814.
Apgabaltiesa, atceļot miertiesneša prasību apmierinošo spriedumu, prasību atraidīj'usi.
Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam, apgabaltiesa pareizi atzinusi,
ka atbildētājasaistība, nepaaugstināt īres maksu 5 gadu laikā, pargājusi uz nama pircējiem; tas izriet no lik. par telpu Iri 27. panta (agr. red.), pēc kura prasītāja unagrākā
īpašnieka noslēgtais īres līgums (un tā tad arī tninētā saistība, kā šī līguma sastavdaļa)
ipso jure pārgājis uz jauniem nama īpašniekiem (Sen. Apvien. sap. 1934. g. 18. spr.).
Šis stāvoklis nemaz negrozītos, ja piekristu prasītāja uzskatam, ka konkrētā gadījumā
atbildētājam nebijusi tiesība uzlikt prasītājam par pienākumu izdarlt remontu uz savu
rēkinu (lik. par telpu Iri 24., 39. р.), jo no šā viedokļa prasītājam jo vairāk būtu tiesība
pretendēt uz pretekvivalentu par izdevumiem, kuri, pēc prasītāja domām, pēc likuma
bija jānes atbildētājam-namsaimniekam un no kuriem pēdējo prasītājs atsvabinājis,
izdarot remontu uz savu rēķinu. Tādēļ jāatzīst par pilnīgi nepamatotu prasītāja uzskats,
it kā minētā saistlba būtu'nelikumīga un tādēļ nebūtu pārgājusi uz nama ieguvējiem;
pēdējievispārīgiuzminētiemlikumapartelpuīri pantiem (24.,39.) nevarētti atsaukties, jo
tie domāti taisni īrnieku, bet ne izīrētāju interešu aizsargāšanai. Šādos apstākļos jāatzīst
par pareizu arī tālākais apgabaltiesas uzskats, ka mihētās saistības sevišķa uzlikšana
pircējiem vai tās pārņemšana no pēdējiem nemaz nebija vajadzīga un ka līguma
grozījums šajā ziņā nama pārdevēja un pircēja starpā bez īrnieka piekrišanas nebija
iespēj'ains. Tā kā prasītājs neprasa atpakaļ remonta izdevumus uz condictio ob turpeni
vēl iniustam causam pamata, bet vienīgi tādēļ, ka pircēji nav uzņēmušies minēto saistību,
apgabaltiesa arī pareizi atzinusi, ka lādai prasībai trūkst pamata un ka prasltājs nevar
sev atsavināt kādas tiesības no tā apstākļa, ka viņš atsakās no noslēgtā un izīrētājam
saistošā līguma un maksā lielāku īri nekā līdz šim. Pretēji prasītāja domām, apgabaltiesa
по vina iesniegtās vēstules (I sēj. 17. Ipp.), kurā ir runa par „freiwillige Vereinbarung
höherer Mieten", varēja nākt pie atzinuma, ka par paaugstinātas Ires maksāšanu notikusi
vienošanās starp prasītāju un nama pircējiem; bet šim apgabaltiesas aizrādījumam
vispār nav izškirošas nozīmes, jo, pretēji prasītāja aizrādījumam, viņš nebija spiests
maksātpaaugstinātoīresmaksu,unnamapircējsnekadnebūtuvarējisvinuizlikttāsnemaksāšanas dēl it kā uz lik. par telpu īri 32. p. 1. pkta pamata. Jautājumi par to, vai nama
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pircējiera eventuäli būtu tiesība izlikt prasitāju uz !ik. par telpu īri 32. p, 7. pkta pamata,
kā ari par to, kāds stāvoklis prasītājam rastos telpu īres likuma atcelšanas gadījumā,
konkrētā Iietā nepaceļas, un tie tādēļ Senātā nav apspriežami.
Atrodot tādēļ, ka prasītāja kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidänia, Senats
nolemj: Adalberta Kripena pilnv. zv. adv. Voita kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. p.
parnata, atstāt bez ievērības.
2. 1935. g. 23. janvārī. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums
atcelt Tiesu palātas lērnumu lieta par Augusta-Edgara Grub es īpašuma pārdošanu.
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats atrod: Tiesu palāta ir konstatējusi, ka pārdots maksātnespējigā
immobils, kas ietilpst konkursa masā. Šī konstatējuma pareizību Nodokļu departaments savā kasācijas sūdzībā neapstrīd, bet vienīgi apgalvo, ka tiesas atžinums
par to, ka nodokļu pretenzijas šajā gadījumā aprnierināmas tikai konkursa kārtībā,
esot nepareizs, jo likumā neesot nekur minēts, ka CPN. 1308. (1163.) p. paredzētais
pienākums ieturēt no pircēja nekustamas mantas nodokli atkristu taisni konkursa
gadījumā. Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD. 33./212.), ka ģenerālā konkursa no
dokli apmierināmi pēc CPN. 1396. p. V pielik. 97. p. kā pirmās šķiras parādi kopā ar
reālnastām. Tā tad, pats likums rēķinās ar to, ka šādi parādi, kas paši par sevi gan apgrūtina immobilu, tomēr apmierināmi nevis atdallšanas kārtībā (it kā pēc 83. [22.] р.),
bet gan kä konkursa pretenzijas. Tāpēc ģenerālā konkursa kārtībā nav piemērojami
noteikumi, kas attiecas uz ienākuma sadališanu speciāla konkursa kārtībā. Noteikumi
par immobila izsoles ienakuma sadalīšanu zlmējas uz gadijumu, kad konkursa nav,
bet noteikumi par ģenerālo konkursu un konkursa masas sadalīšanu šķirās zīmējas uz
gadijumu, kad konkurss jau ir atktöts, kas savukārt aptver arī immobilus. CPN. 1396. p.
V pielik. 83. (22.) p. noteikti nosaka, kädi prasījumi apmierinātni atdalīšanas kārtībā;
starp tiem nav mincts par nodokjiein im reālnastām. Tā tad jautājumā par nodoklu
prasījurau apmierinasanas kārtību jāpiemēro vispārējie noteikumi par atlikušās masäs
sadališanu šķirās starp konkurskreditoriem. Konstatējot konkrētā gadījumā, ka pat
ārpus konkursa apmierināmās pretenzijas netiek scgtas (kāda konstatējuma pareizību
Nodokļu departaments neapstrīd), Tiesu palāta pareizi nav ievērojusi Nodoklu depar
tamenta pretenziju. Ar to atkrit visi aizrādījumi Nodoklu departamenta 'kasācijas
sūdzībā.
Atrodot tādēļ, ka Tiesu palāta nav pielaidusi savā lēmumā Nodoklu departamenta
apradito likumu pārkāpumus, Senats nolemj: Nodoklu departamenta kasācijas sūdzību,
uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
3. 1935. g. 25. janvārī. Elkas Ars, kura rikoja pati par sevi un kä sava mazg.
dela 1 ovija Arsa aizbildne, un JūHja Arša pilnvarnieka zv. adv. G. Rūbinšteina lūgums
atcelt Tiesu palātas spriedumu Feigas Jakobsons prasībā pret Elku, Toviju (Tuviu)
un Judeli Aršiem. (L. № 8./35.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats atrod: apgabaltiesa atraidijusi Feigas Jakobsons celto prasibu pret
atbildetajiem Aršiem, kurā prasītāja lūgusi uzlikt atbildētājiem, kā mirušā Avseja
Arsa mantimekiem, par pienākumu parakstīt, bet, neizpildīšanas gadījumā, pieškirt
prasītajai tiesibu korroborēt bez atbildētāju piekrišanas pirkuma (pat'iesībā aizp'ārdošanas) ligumu, kuru 1920. g. 5. jūlijā Avsejs Aršs noslēdzis ar Izeru Zaku par Avsejam
Arsam piederošās nekustamas mantas pārdošanu, kāds Iīgums cesijas kārtībā nodots
prasītājai.
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Tiesu palāta atcēlusi apgabaltiesas spriedumu un apmierinājusi prasību, atrodot,
ka prasība esot celta 1930. gadā, bet ar 1928. g. 9.fjūnija likumu (L. kr. 134) uz Latgali
attiecinātsCL. 3015. р., kuram ir procesuāls r a k s t u r s unar kuru ticis a t v i e t o t s
f o r m ā l a s d a b a s X sēj. i'd. 1682. p. nosacījums par to, ka galīgais pirkšanas hgums
noslēdzams aizpārdošanas līguma aprādītā laikā; ka, kaut gan galīgais formālais pirkšanas-pārdošanas līgums starp partiem neesot vēl noslēgts, kas nepieciesams pilnu
īpašuma tiesību nodfbināšanai, bet to prasīt prasītāja varot uz CL. 3015. p. pamata,
kādēl arī prasība esot apmierināma; ka atbildē_taju_aizrādījumam, ka iepnekš butu jānoslēdz' pirkšanas-pārdošanas līgums notāriālā kartībā — neesot nozīmes, jo prasība taisni
vērsta uz to, lai piespiestu atbildētājus izdarīt visu to, kas nepieciešamsjai aizpārdotais
nekustamais īpašums tiktu pārvēsts uz prasītājas vārdu zemes grāmatās un CL. 3015. p.
piemērošanai aizpārdošanas līgumam esot arī pietiekošs p a m a t s , bet
partu slēgtā aizpārdošanas liguma 9. punktam pie Tiesu palatas ieņemtā viedokļa'
neesot Iietā nekādas nozīmes. Šavā kasācijas sūdzībā atbildētaji aizrada, ka Tiesu palāta esot pielaidusi CL. 3015. р., LCL. 1679.—1684. p. un CPN. 816. p. pārkāpumus.
Atbildētāju kasācijas sūdzība ievčrojama. Kā pareizi aizrada atbildētāji sava kasācijas
sūdzībā,CL. 3015. p. ir materiālas, bet nevis procesuālas dabas likums, jo viņa mērķis
ir lietisku tiesību iegūšana uz nekustamu mantu (sal. arī 3016. р.). Bez tam, nedz
pašā 1928. g. 9. jūnija likumā (L. kr. 134), nedz kādā citā likuma nav noteikts, ka ar CL.
3015. p. attiecināšanu uz Latgali būtu atvietots LCL. 1682. p. noteikums un ka CL.3015. p.
būtu attiecināms arī uz agrākām attieclbām, t. i., ka tam būtu atpakaļējs spēks.
Neatkarīgi no tā, prāvnieku starpä nav strīda par to, ka 1920. g. 5. jūlijā bija noslegts
ne pirkšanas-pārdošanas līgums, bet tikai aizpārdošanas līgums, kas paredzēts
LCL. 1679. pantā un kas nenodibina nekādas tiesības, pat ne saistību tiesības uz aizpardoto nekustamo mantu, un ka bez gallga līguma aizpārdošanas līgumam vispār nav patstāvīgas nozīmes. Saskaņā ar Kriev. Sen. CKD. spriedumiem (1871. g. № 378 un 1869. g.
№ 462) aizpārdevēju nemaz nevar spiest siegt galīgo pirkuma-pārdošanas līgumu, nedz
nodot aizpärdoto " nekustamu mantu. Kā savā laikā paskaidrojis Latvijas
Senats (1931. g. 27. februāra spr. Beikova lietā), aizpircējam ir tiesība prasīt aizpārdošanas iīguma izpildīšanu/ bet nevis prasīt piespiedu kārtībā pirkuma-pārdošanas
līguma slēgšanu. Tādēļ atzīstams par maldīgu Tiesu palātas atzinums, ka CL. 3015. p.
būtu piemērojams arī aizpārdošanas līgumam un ka partu slēgtā aizpardošanas līguma
9 punktam nebūtu nekādas nozimes. Ar to Tiesu palāta pielaidusi motīvēšanas nepareizību, pārkāpjot līdz ar to CL. 3015. p. LCL. 1679. un turpm. p. un CPN. 816. p.
Atrodot tādēl, ka jau šo pārkāpumu dēļ Tiesu palātas spriedums nav uzturams
spēkā, Senats, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā aprādīto kasācijas iemeslu parbaudīšanā, nolemj: Tiesu palātas 1932. g. 26. septembra spriedumu CL. 3015. р.
LCL. 1679. un turpm. p. un CPN. 816. p. pārkāpumu dēļ atcelt un nodot hetu Tiesu
palātai izspriešanai по jauna citā sastāvā.
4. 1935. g. 25. janvārī. Kazimira Mazaļevska pilnv. zv. adv. A. Hāmaņa
Iūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu Kazimira Mazaļevska prasībāpretJāni Glaudanu. (L. № 10./35.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators M. Cakste.
Senats atrod: Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD. 28./1061. spr.), ka, saskaņā
ar CL. ievada XII pantu un Kurzemes zemn. lik. 62. pantu, Kurzemes zemes tiesibas
piemērojamas zemnieku starpä tad, ja zemnieku likumos nav atrodami sevišķi, speciāh
noteikumi par kädu civīltiesisku jautājumu. Tā kā noilguma tecēšanas apturesanai
Kurzemes zemnieku likumos nav nekādu noteikumu, tad šajā jautājumā ir piemerojami
Kurzemes zemes tieslbu noteikumi. Apstāklim, ka sie noteikumi to izdošanas laika
nebija attiecināti uz zemniekiem, uz ко atsaucas prasītāja pilnvarnieks, nav nozimes
lietā jo ar Kurzemes zemnieku likuma 62. pantu, kā tas jau ir minēts, Kurzemes zemes
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tiesibas šā panta noteiktos apmēros ir attiecinātas arī uz zemniekiem. Tādē! Tiesu palāta
saja gadijurnā nav pārkāpusi CL. 861. pantu un 3625. panta 2. punktu. Pretēji prasītāja
pilnvarnieka domām, Tiesu palāta šajā g_adījumā nevarēja piemērot CL. 861. pantu
1924. g. redakcijā jau tadēļ vien, ka minētais likums nav pieškīris šim pantam jaunā
redakcijā atpakajēi'u spēku. Tādēļ to nevar attiecināt uz laiku' pirms 1924. g. likuma
spekā nākšanas, bct jautājums par to, uz kādu laiku šajā gadīj'umā skaitāma par apturētu
noilguma tecēšana, apspriežams pēc likuma noteikumiem, kādi bija spēkcā no 1915. g.
5. jūlija līdz 1920. g. 15. janvārim, kādā laikā ar dažu mēnešu pārtraukumu Tiesu palāta
atzina noilguma tecēšanu par apturētu. Prasītāja pilnvarnieks savā kasācijas sūdzībā
atzist, ka, piemērojot šos likumus, Tiesu palāta varēja atzīt noilguma tecēšanu par
apturetu uz vēl Mgāku Iaiku, nekā viņa to darīja. Līdz ar to atkrīt apcerējumi kasācijas
sūdzībā, kuri stav sakarā ar aizrādījumu, ka Tiesu palātai bija jāpiemēro CL. 861. pants
jaunā redakcijā. Aiz aprādītiem iemesliem Tiesu palāta nav pārkāpusi kasācijas
sūdzībā minētos likumus, kādēļ kasacijas sūdzība ir atraidāma.
levērojot sacīto, Senats nolemj: prasītāja Kazimira Mazalevska pilnv. zv. ad.
A. Hāmaņa kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.,
5. 1935. g. 12. aprīlī. Apdrošināšanas un transporta akc. sab. ,,Latvijas"
piinv. zv. adv. B. Petkoviča iūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu apdrošināšanas
im transporta akc. sab. „Latvijas" prasībā pret tvaikona „Ilga" kapteini Jāni Šnori
un tvaikoņa „Hidrograf" kapteini Ernestu Veinbergu un atbildētāja Jāna Šnores
pilnv. zv. adv. P. Berģa paskaidrojums. (L. № 19.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators A. Lēbers.
Senats atrod: Tiesu palāta, atceļot apgabaitiesas spriedumu, prasību atraidījusi
uz tä pamata, ka, saskaņā ar konosamentu un uz tājā paredzētās „Negligence" klauzulas pamata, kapteinis nenesot atbildību par kravas bojāj'umiem kolizijas gadījumos.
Vispār gan „Negligence" klauzulas, kā t. s. atbrīvošanas klauzulas („Freizeichnung"),
merķis ir īzslēgt vai ierobežot rēdera, kā transportiera, fraktētāja, atbildību pret
rederakontrahentu, t. i. pret preču devējn (Abiader) resp. konosamenta turētāju. Tā
tad, vispār, uz konosamenta paredzēto atbrīvojošo klauzulu varētu atsaukties tikai
reders vien, bet ne kuģa personāls (piem., kapteinis), jo, vispār, atbrīvojošas
klauzuias atsvabina vienīgi rēderu no atbildības par klauziilas paredzētiem notikumiem (to starpā arī par zaudējumiem, ко nodarītu kuģa personāls piem., kapteinis
vai komanda), bet negroza un neiespaido paša vainīgā personāla atbiidību, kāda vispār
atzita (Schaps, Das deutsche Seerecht, Komentar zum 4. Buch des Hgb, 2. izd. 424. lpp
pie 606. § 56. piez.; Boyens, Das deutsche Seerecht, 2. sēj. 107. lpp/8. § piez.; Wästendorfer, Seeschiffahrtsrecht, Ehrenberga Handbuch'a 7. sej. 2. d. 524. lpp. VII: „Solche
Freizeichnung beeinträchtigt nicht die Haftung der betr. Besatzungsperson selber.."Brück, Das Privatversicherungsrecht, Mannheim, 677. ipp. 57-a par. piez.). Tomēr
reders var savā konosamentā izslēgt netikvien savu paša atbiidibu par savu personāln
bet, bez ta, vel īt sevišķi a t s v a b i n ä t no atbildības tieši savu kuģa personālu,
to starpa, saprotams, ari kapteini (sk. Wüstendörfer I. с 524. ipp. VII pie 22. piez.,
kas turpat aprādīto frazi beidz ar kondicionālu teikumu: „es sei denn, der Reder habe
auch zu ihren Gunsten gültig ausbedungen, dass sie nicht für ihre Verschulden aufzu
kommen haben". Tāpat ari Boyens 1. c : „Er (kapteinis) unterzeichnet für den Reder;
will er eigene Haftung — Vorsatz ausgenommen § 276 Hgb — beschränken, so müsste
dies in besonderen Erklärungen geschehen". Runā esošā konosamentā šāda
sevisķa klauzula taisni izteikta: „Der Kapitän und die Rederei sind unter keinen Um
standen verantwortlich für
die Folgen von Kollisionen
".) Uz so
seyisku klauzulu atbildētāja Šnores pilnvarnieks noteikti atsaucies apgabaitiesas
1931. g. 16. marta sēdē (I, 51). Tagadējā prasība ceita nevis pret rēderēj'u, kā transportieri, bet pret abu kugu kapteiņiem personīgi, kā pret vainīgām personām, kas, pēc prasī-
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tājas apgalvojuma, tieši, ar savu nemākulīgu rīcību, esot nodarījuši zaudcjumus konosamenta turētājiem resp. preču devējiem (īpašniekiem). Savu prasību prasītāja pamato
uz to, ka vina, uz apdrošinājuma līguma pamata, atlīdzinājusi preču īpašniekiem (preču
devējiem, konosamenta turētājiem) kapteiņa nodarītos zaudējumus un ka prasitajai
tā tad esot tiesība preču īpašniekiem kā zaudejumu atlīdzību izmaksātās summas
pieprasīt no vainīgiem, t. i. no runā esošo kuģu kapteiņiem, personīgi, kā no tiešiem
vainīgiem. Vai šāds pieprasījums dibinātos uz regresa, vai uz cesijas, tam nav izšķirosas
nozīmes Tiesu palāta šo jautājumu vispār nav nedz izšķīrusi, nedz aizkustinājusi.
Tstenībā, pretēji prasītājas (I, 68. beigās) un atbildētāja Šnores paskaidrojumiem
СП, 2. о. р.), prasība pamatota un varēja būt pamatota taisni uz to prasijumu cesiju
prasītājai,kuri preču īpašniekiem piederēja, pret vainīgiem zaudējumu nodantajiem,
par kādiem prasītāja uzskata abus atbildētājus. Uz vispārēja pamata (prasitaja nav
parūpējusies iesniegt pašu poiisi) līdzīgi prasljumi tieši uz cessio legis resp. cessio necessoria pamata pārgājuši prasītājai, kas arī iesniegusi (I, 12.—21.) lietā cesiju aktus
(CL. 3461. p. 1. pk., 3464. р.; Erdmann, System IV. 183. lpp., sk. arī vācu VVG 67. §.
vācu ADS 229. p. 2. d.; Brück, Privatversicherungsrecht, 673. lpp. 111.; Hagen,
Versicherungsrecht, Ehrenberga Handbuch'a VIII sēj. 2. d. 436. §, 264., 265. lpp.).
Cesijas gadljumā debitor cessus, runā esošā gadījumā atbildētāji var cclt pret cesionāru
(prasītāju) tās pašas ierunas, kādas debitor cessus var celt pret cedentu, t. i. pret preču
īpašniekiem, kurus prasītāja bija apmierinājusi uz apdrošinājuma liguma pamata
(CL. 3480. р.). Tas pats sakäms arī par regresa prasījumu, jo, ar regresa prasījumu regredients (prasītāja) var prasīt no regresāta tikai to, ко varētu no regresāta
prasīt paši kreditori preču īpašnieki, kurus uz atsevišķa līguma pamata regredients
(prasītāja) bija iepriekš apmierinājis. Tāpēc atbildētāji pret tagadējo prasibu var aizstāvēties ar konosamentā izteikto atbrīvojošo klauzulu, ar ktifu rēders bija netikvien
sevi pašu, bet arī taisni kapteini atbrīvojis no atbildības^ par „kollizijas" sekām, kas
bija notikusi ar tvaikoņiem „Hga" un „Hidrografs". Šādos apstākļos Tiesu palata
gala atzinumā varēja tagadējo prasību atraidīt kā pamatā nedibinātu, neielaižoties
plaši iztirzātā jautājuma apspriešanā par CL. noteikumu nozīmi, kas paredz vaimgo
personu atbildību pēc CL. Aiz aprāditiem iemesliem, atrodot, ka Tiesu palāta nav
pārkāpusi prasītājas norādītos likumus, Senats nolemj: apdrošināšanas un transporta
akc. sab. „Latvijas" pilnvarnieka zv. adv. Petkoviča kasācijas sūdzību, uz CPN.
907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
6. 1935. g. 23. janvārī. Eduarda Mauliņa lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu
lietā par Žana Vinkeviča Mežmuižas pagasta „Mežmuižas" ,,LieI-Piduļu" māj'u.
(L. № 24.) *
A , ,
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lebers.
Senats a t r o d : Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas lēmuma motīviem, pareizi
atrod, ka runā esošā dokumenta saturs (I, 8.) neizsmeļas vienkāršā paziņojumā par
ārpus' šās lietas notikušu ar zīmognodevu apmaksätu cesijas aktu, bet t.ieši
ietver sevī pašu vienošanos par cesij'u. Tāpēc runā esošais cesijas akts apmaksājams
ar proporcionālu zīmognodevu. Tomēr, pretēji Tiesu palātas domām, zīmognodeva
nemama nevis pēc rīkoj: par zīmognod. 39. p. 1., 4. pk., bet gan pēc 44. p. 7. pk. 39. p 1.,
4. pk. attiecas uz līgumiem par īpašuma tiesībām uz nekustamu mantu, vai uzpienakumiem, kas no šādiem līgumiem pārvedami uz citām personām. Turpretim rtinā esošā
gadījumā sūdzētāja tiesību devējs, kas nosolījis nekustamu mantu ,,izsol_e", parved
neviskādas vinam jau piederošāsīpašuma tiesības, t. i. lietiskas tiesības, tā tad nevis
pašu immobilu, bet gan nodod tālāk tikai personiskas tiesības, ciktāl tādas viņs
ieguvis izsolē, t i. kustamu rnantu. Šādu tieslbu nodošanas akts apliekams ar zunognodevu pēc 44. p. 7. pk. (Sen. Apv. sap. 1933. g. 3. spried.). Tiesu paiāta, atrodot par
piemērojamu rīk. par zīmognod. 39. p. 1., 4. pk. un uz šā pamata aprēķinot zimognodevu
īo/o apmērā, pārkāpusi kā šo pantu, tā arī CPN. 816. р., kādēj viņas lēmums atceļams.

8
Aizaprāditiem iemesliem Senats nolemj: Tiesu palātas 1932. g. 18. augusta lēmumu
nk. par zimognod. 39 p. 1 4. pk. un CPN. 816. p. pārkāpumu dēj atcelt un lietu nodot
liesu palatai īzspnesanai no jauna citā sastāvā.
7. 1935. g. 20. martā. Annas Eizans u. c. pilnvarnieka zv'. adv. H. Lūša lūgums
atcelt Tiesu palatas spriedumu Juliusa Eizana prasībā pret Annu Eizans, mazg
Aleksandru un Annu Simsoniem, alias Eizaniem. (L. № 32.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators R. Alksnis.
Senats atrod: Tiesu palāta prasību apmierinājusi aiz tā iemesla, ka atbildētāii
neesot pieradijuši, ka Aleksandrs un Anna Simsoni (al. Eizani) baudot Jana un Annas
bizanu hkumiga lauhba dzimušo bērnu tiesības. Minētās personas esot gan ar apgabaltiesas 1929. g. 24. oktobra lēmumu atzītas par Jāņa un Annas Eizanu lēģitimētiem bērmem, bet bernu lēgitimēšanā ncesot ievēroti visi likunia prasījumi, kāpēc šī lēģitimācija
esotnedenga. Lugumspar bērnu lēgitimāciju esot iesniegts pēc tēva Jana Eizana nāves
bet lugumu vajagot parakstīt arī tēvam, un bez tarn, īūgumam jāpievienojot tēva un
mates rakstisks pazmojums, ka bērni dzimuši no viņiein, kas arī neesot ievērots konkrētā
leģitimācijas lietā. Šāds Tiesu palātas uzskats nav atzīstams par pareizu. Jautājumu
par to, kada kartībā lēģitimējami pirmslaulības bērni (добрачные дети) Krieviias
Senats siki īztirzājis savā 98./32. spriedumā, dodot atbildi uz vairākiem virsprokurora pneksa iiktiem jautājumicm. Starp citu, Krievijas Senats ir izškīris arī jautājumu
™ K T ^ £ i r a e f i £ J № m u p a r b ē r n u ^Š'timāciju (7, jaut),un nācis pie atzinuma, ka
LFIV 14601 p. (1914. g. izd.) paredzēto Iūgumu var iesniegt kā abi vecāki kopā, tā arī
viens по viņiem, bet pec vecāku nāves lūgumu var iesniegt bērni vai vinu aizbildni
Sie Krievijas Senata spriedumā izteiktie apsvērumi nav zaudēj'uši savtl nozīmi arī
tagad, jc.1924. g. hkums (L. kr. 42) neko negroza bērnu lēģitimēšanas kārtibā
tiesa
1 adeļ, atzistot, ka lēgitimācija nederiga tikai tāpēc, ka lūgumu nav parakstīiis
ar
- ^ S / J o e / U „ ^ t a i r Pārl<āpusi CPN. 1523(14601). p. Šajā gadījumā ir izpildīts
an CFN. 1524. (14602). p. prasījums, jo tiesa varēja atzīt testāmentu par pietiekošu
rakstisku paziņojumu no Jana Eizana puses, ka bērni dzimuši по vina, bet по mātes
puses
tads paziņojurns izteikts pašā Iūgumā par bērnu lēģitimāciju. Likums neprasa
a
! .P.azi.n?Ju"ļs, butu atsevišķi rakstīts, bet pietiek, ja tas ir izteikts pašā lūgumā par
leģmmaciju
(Kr. Sen. 98./32., 19. jaut.), un tēvs savu paziņojumu par to, ka bērni cēluv, a
"
V ' y are J' a I z t e i k t arī rakstiskā testāmentā (cf. 7. jaut.). Minētais Sen.CKD
y»./32.spned. (7.jaut.) taisni atsaucas uzpašas Tiesu palātas norādīto Sen CKD 94 /102
kads spnedums tomer tieši apgāž Tiesu palātas sprieduma motīvus. Atzīstot aprādītos
apstaklos
bernu
leģitimaciju par nederigu, Tiesu palāta ir pārkāpusi CPN. 816 , 1523 un
ai
so
!b-iZ\
P.
J
J
parkāpumu dēj vien Ticsu palātas spriedums nav uzturams spēkā
Й- е] ',поо e]aiz p^ es Parējo kasācijas iemeslu pārbaudīsanā, Senats noiernj: Tiesu pa
latas 1932. g. 12. oktobra spriedumu CPN. 816., 1523. un 1524. р. pārkāpumu dēl atcelt
un so netu nodot Tiesu palatai izspriešanai по jauna citā tiesnešu sastāvā.
, ,, 8 -. 1 9 3 5 - , ļ 2,3- janvārī. Finanču ministrijas Nodokju departamenta lūgums
atcelt Tiesu palatas lemumu lietā par mir. Zaņa Sprūdes mantojumu. (L. № 58.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats atrod: Tiesu palāta ir atzinusi, ka, saskanā ar CL. 526. p. (1929 g red )
mantojuma nodokļa aprēķināšanā jāievēro mantojuma vērtība nevis pēc tiesas lemumä
dienas, kad mantojuma atstajējs pasludināts par mirusu, bet gan pēc tās dienas, kad ierosinata lieta atzit vmu par mirušu. SI Tiesu paiātas atzinuma pareizibu Nodoklu
departaments apstnd uz tā pamata: a) ka piezime pie CL. 526. p. nosaka, ka par promesosa nayes dienu uzskatama tā diena, kad tiesa viņu izsludinājusi par mirusu- b) ka
prezumejama naves diena pēc CL. 526. p. jaunā redakcijā svariga vienigi mantinieku
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sastāva noteikšanai, bet mantojuma nodokļa ņemšanai svangs vienigi mantojuma
pāreias moments, kāds vispār varēja iestāties tikai pēc mantojuma deveja atzisanas par
mirušu Kas attiecas uz Nodoklu departamenta pirmo aizradijumu, tad atsauce uz LL
526 p piezīmi atkrīt jau tādēļ vien, ka ši piezīme attiecas uz specialu gadijumu, kads
parcdzēts CL. 524. p. piezlmē, proti, kad nav ziņu par promesoša gadiem, kurpretim
konkrētā o-adīiumā ar promesošā dzimšanas apliecību taisni īr konstatcti viņa gadi.
Kas attiecas uz Nodokļu departamenta otro aizrādījumu, tad mantojuma faktiskas
pārejas moments gan ir izškirošs jautājumā par mantojuma nodokļa hkmem vai tam
piemērojamo nodokļu likuniu', bet mantojuma sastāvs un vērtiba nosakami viemgi
pēc objektlva momenta — mantojuma atk'lāšanās dienas. (Sen. CKD. 32./101). Та tad,
mantojuma pārejas laiks uz mantniekiem var arī nesakrist ar to momentu, pec kuja
noteicami mantojuma sastävs un vērtība, kas apliekami ar mantojuma nodokli. Izejot
по tā ka tiesas lēmumā nav fiksēta promesošā prezumējama naves diena, Tiesu palata,
saskaņā ar CL. 526. р., mantojuma sastāva un vērtibas noteikšanai vareja pietureties
pic lietas ierosināšanas momenta, kādēļ — gala atzinumā — Tiesu palatas lemums atzīstams par pareizu. Ar to atkrīt visi aizrādījumi Nodokļu departamenta kasacijas
sūdzībā.
Teikto ievērojot, Senats nolemj: Nodokļu departamenta kasacijas sūdzību, uz
CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
9. 1935. g. 23. janvārī. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums
atcelt Tiesu paiātas lēmumu lietā par papildu atsavināšanas nodevas aprēķināšanu
no Jūda-Leiba Lurie un Mendeļa Pagailīša. (L. № 68.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats atrod: Tiesu palāta, izejot no Nodevu nolik. 258. р., par pamatu atsavināšanas nodevas aprēķināšanai ņēmusi immobila apdrošināšanas summu Ls 30000 bcz
i/4 pieskaifīiuma, kā to biia norādījis Nodokļu departaments savā blakus sūdzībā. Tiesu
palāta tomēr nav ievērojusi, ka pēc 1914. g. 4. okt. lik. 2. panta apdrošināšanas noverteiumam (kufa iztrūkuma gadījumā jāņem apdrošināšanas summa — Sen. CKD. 529/34. g.
spried ) taisni jāpieskaita viena piektdaļa par ēku büvcs vietu un pamatu. Senats jau
ir paskaidrojis, ka 1914. g. 4. okt. lik. 2. pants apvieno vienā pašā pantā immobile novērtēiuma veidus kā attiecībā uz bezatlīdzības pārejām, tā arī uz pārejam, par kufām
pienākas atsavināšanas nodeva (Sen. CKD. 308/34. g. spried.). Tādējādi, rīkojoties
pretēji 1914. g. 4. okt. lik. 2. panta noteikumiem, Tiesu palāta ir parkapusi sava lemuma
kā šo pantu,"'tā arī CPN. 816. p.
Atrodot tādēl, ka 1914. g. 4. okt. lik. 2. p. un CPN. 816. p. pārkāpumu dēļ Tiesu
palātas lēmums nav uzturams spēkā, Senats nolemj: Tiesu palātas 1932. g. 28. septembp
lēmumu atcelt 1914. g. 4. oktobra lik. 2. panta un CPN. 816. p. pārkāpuma deļ un lietu
nodot tai pašai tiesai izlemšanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.
10 1935 g 23. janvārī. Latvijas bankas pilnv. zv. adv. J. Dambekalna iūgums
atcelt Tiesu palātas lēmumu iietā par Jāņa Kalniņa „Stege-Kalning" maju, ar zem.
gr. 1228. num. subhastāeiju. (L. № 71.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats atrod: ka Tiesu palāta ar savu 1932. g. 23. novembra lēmumu piespriedusi
no Latvijas bankas 5% atsavināšanas nodokli Ls 340 ar noteikumu, ka tas maksajams
Nod nolik 269. p. kārtībā, kā arī Ls 2 zīmognodevas, ka Latvijas banka parsudzejusi
Tiesu palātas lēmumu tikai par 5% atsavināšanas nodevas piespnešanu, un proti uz
tā pamata ka, jau pēc Tiesu palātas lēmuma taisīšanas, 1932. g. 20. decembn iznakusajs
likums (L kr 236) atsvabinājis Latvijas banku absolut! no atsavinašanas nodevas pie
kam minētam likumam piešķirts atpakaļējs spēks, un tas attiecmams an uz tagadejo
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lietu, jo lieta nav datu, ka minētā nodcva jau būtu ieskaitīta valsts ienākumos- ka aiz
apraditiem īemesliem Tiesu palātas lēmums daļā par atsavināšanas nodevas piesp'riešanu
no Latvijas bankas nav atstājams spēkā, Senats nolemj: Tiesu palātas 1932 g 23 novembra lemumu parsūdzētā daļā par 5% atsavināšanas nodevas piesnriešanu по Lat
vijas bankas atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai по jauna c'itā sastāvā.
11. 1935. g. 23. janvārī. Finanču ministrijas Nodoklu departamenta lūgums
atcelt Tiesu palatas lēmumu lietā par Jāņa-Andreja Vasermaņa testāmentu. (L. № 72.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoiiņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats atrod: Tiesu palāta nav piešķīrusi Jelgavas pilsčtas krājkases apliecībai
nozuni uz tā pamata, ka obligācija līdz tās dzēšanai zemes grāmatās satur, attiecībā
pret 3. personām un Nodokļu departamentu, saistību par visu parāda summu, pat
ja obhgacijas kreditore aplieeina, ka uz nekustamo mantu skaitās parāds mazākā summā.
Sakarā ar to Tiesu palāta по mantojuma brutto vērtības atvilkusi obligācijas pilno
nominalo summu. Sāds Tiesu palātas uzskats nav pareizs. Lai aprēkinātu mantojuma
netto vertibu, gan jāatvelk šo mantojumu apgrūtinošie parādi, bet, saprotams, vienīgi
tiktai, cik paradi patiesi pastāv. Ja arī CL. 1598. p. nosaka, ka dzēšanas pamats vien
nepietiek pasas hipotēkas pilnīgai izbeigšanai, tad tas nozīmē tikai to, ka hipotēka,
t. i. ķīlas tiesibas, vēl pastāv attiecibā pret 3. personārn līdz tās dzēšanai zemes grāmatās. Bet по tā nemaz neizriet, ka pats parāds, t. i. obiigācijas materiālais pamats,
vel pastavētu obligācijas nominālas summas apmērā, neskatoties uz to, ka
pats parads butu, pilnīgi vai pa daļai, samaksāts, vai patiesībā jau по paša sākuma
butu skaitijies mazākā apmērā, nekā atzīmēts pašā obiigācijā. Runā esošā gadījumā
obhgacija gan izdota par Ls 14040, bet, kā to nenoliedz arl Tiesu palāta, pats parāds
pec obligacijas skaitās tikai par Ls 9000. Tāpēc, saskaņā ar Nod. nol. 213. p. 4. pk ,
по mantojuma vērtības atskaitāms taisni tikai īstais parāds Ls 9000, bet ne obligācijas
(hipotekas) nominalā summa. Tiesu palātas minētais Senāta CKD. 31./16. spriedums
neattaisno Tiesu palātas uzskatu, jo attiecas uz to gadljumu, kad obiigācija iekīlāta
kā rokas ķīla, t. i. kur obligācija atradusies manta devēja īpašumā. Taisni tajā sprieduma Senats atzinis, ka obligācija sastādījusi patstāvigu vērtību un tāpēc gan apliekama
ar mantojuma nodevu (sk. Senāta CKD. 32./131. Rauskas mant. 1.)
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta, atvelkot по mantojuma vērtibas obhgacijas pilno, nomināio summu, bet ne pašu patieso parādu, pārkāpusi Nod
ņol. 213. p. 4. pk. uņ CPN. 816. р., kādēļ Tiesu palātas lēmums atceļams, Senats no
lemj: Tiesu palatas 1932. g. 6. oktobra lēmumu Nod. nolik. 213. p. 4. pk., CPN 816 p
parkapumu dē] atcelt im lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai по jauna citā sastāvā.
12. 1935. g. 20. februārī. Annas-Ernestīnes Vacholders, dzirn. Saulīte, pilnv
zy. adv. V. Karklma lugums atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par mir Pidrika
Vacholdera mantojumu. (L. № 74.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoiinš; referē Senators M. Čakste.
Senats atrod: pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja dornām, mantinieku savstarpejas attiecibas un tiesības mantojumā nosakāmas pēc likumiem, kas bija spēkā
mantojuma atklasanas iaikā, bet nevis laikā, kad mantinieki pieteica savas mantošanas
tiesibas, un jau tādeļ vien Tiesu palāta nevarēja piemērot 1925. gada likumu (L. kr 187)
daļa par mantotas nekustamās mantas institūta atcelšanu, jo mantojums šaiā gadījumā
ka to atzist an kasacijas sūdzības iesniedzējs, atklājās 1918. gadā. 1925. g Hkums (Lkr'
187) nav aizskans pnncipu par jau iegūtu tiesību Stabilität!, jo šim likumam nav piesķirts atpakaļējs spēks (sal. Sen. CKD. 31./704.). Ar to atkrīt kasācijas sūdzība, kura
pamatota ar aizradijumu, ka A. E. Vacholders ir radušās tiesības par runā esošo manto
jumu uz 1925. g. likuma pamata.
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Atrodot, ka aiz aprādītiem iemesliem Tiesu palāta nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā
minētos likumus, kādēļ kasāeijas sūdzība atraidāma, Senats n o l e m j : Annas-Ernestīnes
V a c h o l d e r s , dzim. Saulīte, pilnv. zv. adv. V. Kārkliņa kasācijas sūdzību, uz CPN.
907. panta pamata, atstāt bez ievērības.
13. 1935. g. 22. februārī. Rigas pilsētas pilnv. zv. adv. J. Volkova lūgums at
celt Tiesu palātas spriedumu Rīgas pilsētas prasībā pret Jēkabu (Jankeli) R a b i n o v i č u
un maksātnespējīgo akc. sab. „Vidzemes vünas manufaktūra" konkursa masu. (L. № 83.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats a t r o d : Rigas pilsēta cēlusi Rigas apgabaltiesā prasību pret solidāriem atbildētājiem Jēkabu Rabinoviču un maksātnespējīgās akc. sah. ,,Vidzemes vilnas manufaktūra" konkursa masu par izlictotu ūdeni. Tiesāšanas gaitas laikā pilsētas valdes
pilnvarnieks lūdzis atstāt prasību pret Rabinoviču bez caurlūkošanas, bet uzturējis
prasību samazinātā apmērā pret maksātnespējīgo akc. sab. „Vidzemes vilnas manufaktūra" konkursa masu. Apgabaitiesa akc. sab. konkursa masas üetu izbeigusi, un
Tiesu palāta atstäjusi bez icvērības Rigas pilsētas biakus sūdzību, pie kam uz Tirdzn.
nol. 416. р., CPN. 28., 30. p. un CPN. V piel. 92. p. pamata atzinusi, ka pēc konkursa
atklāšanas iesniegt prasibas pret konkursa masu tieši tiesai nevarot, bet visi pret maksātnespējigu parādnieku vērsti prasījumi pieteicami konkursa valdei.
Savā kasācijas südzibä Rigas pilsēta atrod, ka Tiesu palātas uzskats būtu pareizs,
ja Rigas pilsēta būtu cēlusi prasibu tikai pret vienu maksātnespējigu parādnieku. Šajā
gadijumā prasība esot celta pret Rabinoviču un maksātnespējigu parādnieku s o l i d ā r i ;
procesuālas attiecibas esot apsveramas pēc attiecibām, kādas pastāvējušas prasibas
celšanas bridi, kad bija 2 atbildētāji, un tādēl Tiesu palāta esot pārkāpusi CPN. 1., 6.,
28., 30., 433. un 711. p.
Prasitājas kasācijas sūdzība nepelna ievčribu. Kā pareizi aizrāda Tiesu palāta»
saskaņā ar Tirdzn. nol. 416. p. pēc konkursa atklāšanas visi pret maksātnespējigu parād nieku vērsti prasījumi ir jāpieteic konkursa valdei, kā to arī izskaidrojis bij. KrievSenats daudzos spriedumos (1892. g. 514.; 1879. g. 63. u. c ) , pie kam likums nepielaiž
nekādu izņēmumu šajā jautājumā ari tajos gadījumos, kad prasiba ceļaina pret dažādiem atbildētājiem, no kuriem viens jau atzits par maksātncspējīgu. Solidāritātes princips šajā jautājumā tam nav par šķērsii, jo, saskaņā ar CL. 3345. р., kreditors var pēc
sava ieskata prasit visas saistības izpildīšanu no visiem vai tikai no dažiem līdzparādniekiem, vai pat ari no viena, bet ja prasijuma priekšmets ir dalāms, tad viņš, ja vēlas,
var prasit ari tikai daļu no tā. Tomēr ar to nav zaudēta viņa tiesiba uz visu prasījuinu,
un pārējo viņš var prasit pat ari no līcizparādnieka, no kura agrāk viņš prasijis
tikai daļu (sal. ari Bukovska komment. zem CL. 3345. p. 1it. ,,g").
Prasitājas
aizrādijums, ka, ceļot šo praslbu tiesā, viņa tomēr ir ar mieru, ka prasiba tiek apmierināta konkursa kārtlbā, ir contradictio in adjecto, jo prasibas kārtiba, kurai par pamatu
likts sacikstes princips, pats par sevi izslēdz konkursa kārtibu,no kuras zināmosgadijumos
strīda prasijumi var pāriet prasibas kārtibā (sal. CPN. V piel. [pie 1396. р.] 92. р.), bet
ne otrādi. V i s p ā r pretenzijas pieteikšanu konkursā nevar apiet ar prasibas celšanu
(Sen. CKD. 34./7.). Ar to atkrit visi prasitājas kasācijas sūdzlbā minētie paskaidrojumi,
kufos viņa apstrld Tiesu palātas lēmuma pareizību. Atzlstot tādēļ, ka prasītājas kasācijas
sūdzlba kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : Rigas pilsētas pilnv. zv. adv. J. Vol
kova käsacijas sūdzlbu uz CPN. 283. p. pamata, atstāt bez ievēribas.
14. 1935. g. 23. janvārl. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums
atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par Annas Jāņa m. R e i n f e l d s mantojumu. (L. № 90.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators O. Ozoiiņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats a t r o d : Tiesu palāta atrod runā esošo laulības apliecibu par atsvabināmu
по zimognodevas uz tā pamata, ka tä, saskaņā ar tās virsrakstu, izdota ,,pabalstu lietās",
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pie kam Tiesu palāta atsaucas it kā piemēra veidā uz rīkoj. par zīmognod 46 p 8? pk
Si atsauce tomēr neattaisno Tiesu palātas uzskatu. 46. p. 82 pk. attiecas uz valsts pababtiem zemes mehoracijas lietās, kam nav nekā kopēja ar lauīības apliecību im uz ко
nav aizraciijuma apliecibas uzrakstā. 46. pantā nav vispārēju noteikumu par to
ka akti, dokumenti vai raksti „pabaista lietäs" būtu atsvabināmi по zīmognodevas
Mineta apiieciba nav atsvabināma по zīmognodevas jau tāpēc vien, ka tajā nav (kaut
an uzraksta veidā) aprādīts tuvāk, kādā īsti „pabalsta lietā" tā izdota.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta pārkāpusi rīkoj. par zīmognod.
7n^ P ' ""о o k, ?t oub r a l,1e mP u" mkuā d ē j v i n a s I ē m u m s atceļams, Senats nolemj: Tiesu palātas
4-i 3'u
rikojuma par zīmognod. 46. p. un CPN. 816. p. pārkāpuma
deļ atcelt un hetu nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
15. 1935. g. 25. janvārī. Finanču ministrijas Nodoklu departamenta juriskonsulta
zy. adv.B. Petkovica lugums atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par Rigas"papīrmalkas
akc sab. atzisanu par maksātnespējigu parādnieci un maksātnespējīgās Rigas papirmalkas akc. sab. konkursa valdes priekšsēdētāja un pilnv. zv. adv. H. Liepiņa paskaidroSēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats atrod: Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas iēmuma motiviem,
atstajusi bez levenbas Nodokju departamenta blakus sūdzibu, atrodot, ka krizes apkaro
sanas nodoklis nav uzskatāms par patstāvīgu nodokli, kas konkursa valdei būtu jāmaksā
paradnieka vietā CPN. 1396. p. V. piel. 86. p. 1. pk. paredzētā kārtibā, bet ka tas esot
tikai sevisķa piemaksa pie atticciga nodokļa, kas ievesta sakarā ar krizes apkarošanu
bava kasacijas sudziba Nodokļu departaments atkārto savus agrākus paskaidrojumus
aizradot, ka knzes apkarosanas nodoklis esot patstāvigs nodokiis, kas, pēc sūdzētāia
domam, esot redzams no likuma par krizes apkarošanas nodokla 6., 7. un 12 p un ka
Tiesu palata esot pārkāpusi CPN. 1396. p. V. piel. 86. p. Kaut gan Nodoklu departa
menta uzskats
par
to, ka krizes apkarošanas
nodoklis esot patstāvigs nodoklis nav
аГ
eizu t o m ē r T i e s u
aIātas
ГРМ vv S !-iel
, Pf
'
P
lēmums
nav uzturams spēkā. Saskanā ar
, ,:, : P - 8б - P- h punktu, īekams konkursa masu sadala starp maksātnespējīgā
kreditonem, no tas samaksājami pirmā kārtā par konkursa laiku tekošas nodevas un
maksas, ka an realnastas, tiklab sabiedriskās, kā arī privātās. Šo likumu izdodot
likumdevejs nav domajis sevišķi par krizes apkarošanas nodokli, kas izdots 1931 о
31. decembri un kas paredzēts kā piemaksa: a) pie nekustamas mantas no
dokla pilsetas, un b) pie lenākuma nodokļa. Sis nodoklis, kä tas redzams no 3 panta
ir paredzcts ka pagaidu nodoklis^par 3 gadiern (1931.-1933. g.), un so gadu laikā tas
atzistams par tekoso nodokli. Sis nodoklis atrodas vistuvākā sakarā ar nekustamas
mantas nodokli, ka an ar lenakuma nodokli, kuru tiešo piemaksu tas sastāda Pretēii
Nodokju departamenta domām, krizes apkarošanas nodoklis nav uzskatāms par patstavigu nodokli, bet, ka pareizi uzsverusi Tiesu palāta, tas ir tikai seviška piemaksa
pie attieciga pamatnodokla, kas ievesta sakarā ar krizes apkarošanu. fomēr Tiesu
palata nav leyerojusi, ka paši pamatnodokļi bija jāatzīst par tekošiem un ka
taisni tapec, ka krizes apkarošanas nodoklis ir piemaksa pie tiem, arī runā esošais
knzes apkarosanas nodoklis būtu kā tekošs nodoklis ievietojams CPN. V pielik
8b p 1. pkta. Tadel Tiesu palātai bija vispirms jāapsver jautājums par to, vai pamatnodok is un hdz ar to ari krizes apkarosanas nodoklis runā esošā gadijumā bijuši tekoši
nodokli. Neapsverot to, Tiesu palāta pielaidusi motīvēšanas nepilnību un līdz ar to
parkapusi CPN. 816. p.
Atzīstot tādēj, ka šo pārkāpumu dēj Tiesu palātas Iēmums nav uzturams spēkā
Senats nolemj: Tiesu palātas 1932. g. 8. septembra lēmumu CPN. 816. p. pārkāpuma
deļ atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā
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16. 1935. g. 10. aprilī. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums atcelt
Tiesu palātas lēmumu lietā par Jelgavas vaska drēbju un cepuru (agr. Maksis Grebners)
akc. sab. Jelgavas IV. hip. iec. immobila ar hip. 472. num. A u. с subhastaciju. (L. № 93.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats atrod: Nodoklu departamenta apsvērumi kasācijas sūdzībā, ka, nododot
tiesības uz izsolē nosolīto nekustamo mantu citai personai, izdarītā rakstiskā cesija
apmaksājama ar zimognodevu pēc rīk. par zīmognod. 39. p. 1. un 4. pk. ar 1% proporcionālās zīmognodevas, nav pareizi. Senats savā Apvienotā sapulcē jau paskaidrojis,
ka nosolītāja paziņojums tiesai par tiesību nodošanu citai personai uz izsolē iegüto ne
kustamo mantu apliekams ar proporcionālu zimognodevu pēc rīk. par zīmognod. 44. p.
7. pkta (Sen. Apv. sap. 33./3. spried.). Tādēļ nepelna ievērību Nodokju departamenta
kasācijas sūdziba, kura aizstāv pretējo viedokli.
Teikto ievērojot, Senats nolemj: Nodokļu departamenta kasācijas südzibu, uz
CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
17. 1935. g. 21. martā. Ernesta Vanaga pilnv. privātadv. J. Doņa lūgums
atcelt Jelgavas apgabaltiesas spriedumu Ernesta Vanaga prasībā pret Ozolnieku
krājaizdevu s-bu un atbildētājas Ozolnieku krājaizdevu s-bas pilnv. zv. adv. B. Tālberga paskaidrojums. (L. № 98.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats atrod: prasītājs paskaidrojis, ka atbildētājas 1932. g. 6. marta pilnā sapulce viņu ievēlējusi par sabiedribas valdes locekli uz 3 gadiem. Tomēr atbildētāja
viņu neesot pielaidusi darbä, un atbildētājas 1932. g. 3. aprīļa pilna sapulce viņam esot
izteikusi nemotīvētu neuzticību. Prasītājs tādēļ lūdzis: a) atzīt par nesaistošu viņam
atbildētājas 1932. g. 3. aprīļa lēmumu par neuzticības izteikšanu, un b) piedzlt viņam
par labu no atbildētājas par notecējušiem 3 mēnešiem 105 Ls, kā statūtos paredzēto
valdes locekja atalgojumu.
Miertiesnesisprasibuapmierinājistikai Lsl8apmērā,atzīstot,kaatbildētājas 1932. g.
6. marta un 3. aprīļa pilnu sapulču lēmumi esot likumīgi un ka prasītājam pienākoties
atlidziba tikai no 6. marta līdz 3. aprilim, kad viņš bijis atbildētājas valdes loceklis.
Apgabaltiesa prasības daļu par 1932. g. 3. aprīļa pilnas biedru sapulces lēmuma atzīšanu par nesaistošu prasītājam, atstājusi bez caurlūkošanas kā piekrītošu administrātīvai
tiesai (Lik. par biedrībām, savienībām un polītiskām organizācijām 25. р.), bet pārējā daļā
miertiesneša spriedumu apstiprinājusi.
Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ievēribu.
Pretēji prasītāja domām, atbildētājas 1932. g. 3. aprīļa pilnai sapulcei bija tiesība
izteikt prasītājam neuzticibu vai atstādināt viņu no amata ari pirms viņa pilnvaras
laika notecēšanas. Atbildētāja ir kooperātīva sabiedrība (kas redzams no statūtiem)
un minēto pilnas sapulces tiesību tieši parcdz 1919. g. 5. septembra noteik. par kooperātīvām sabiedrībām un viņu savienībām (L. kr. 126) 25. pants, pie kam šis likuma pants
nenosaka, ka atstādinātam valdes loceklim būtu tieslba saņemt atlīdzību par visu to
laiku, uz kuru viņš tika ievēlēts. Tādējādi apgabaltiesa pareizi prasītājam piespriedusi
atlīdzibu tikai par laiku starp viņa ievēlēšanu par valdes locekli un viņa atstādināšanu
no šā amata.
Gan apgabaltiesa rīkojusies nepareizi, atzīstot prasības pirmo daļu par piekritošu
administrātīvai tiesai, jo lik. par biedribām, savienībām un polītiskām organizācijām
(L. kr. 23./87), uz kuru apgabaltiesa atsaucas, atbildētājai, kā kooperātīvai sabiedribai,
nav piemērojams (sk. lik. 4. р.). Ši apgabaltiesas pielaistā nepareizība tomēr nevar
novest pie viņas sprieduma atcelšanas, jo, kā tas izriet no iepriekš sacitā, apgabaltiesa
tomēr faktiski jautājumu par pilnas sapulces 1932. g. 3. apriļa lēmuma likumlbu vai
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motīvējums par to, ka ŠI jautājuma izškiršana piekntot.administrative tiesai, atzistams lietā par nenozīmīgu, jo tas nav iespaidojis
apy
gabaltiesas gala atzmuma pareizību.
■ *
Atrodot tādēj ka prasītāja kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidäma, Senats
nolenij Ernesta Vanaga pilnv. privātadv. Doņa kasācijas südzlbu, uz CPN 283
panta pamata, atstät bez ievērības.
'
'
, ,, 1 2; I 9 3 5 - g- 25- janvārī. Friča Beržinska pilnv. pivātadv. F. Kalnina lūgums
?Prļ Rjgas apgabaltiesas spnedumu Friča Beržinska prasībā pret Jāzepu Laivu im
atbildetaja Jazepa Laivas paskaidrojums. (L. № 105.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; ret'erē Senators F. Konrādi.
Senats atrod: Apgabaltiesa apstiprinājusi īres vakies spriedumu, ar kuru nospnests_ īzlikt atbildetaju ar atkarīgām по vina personäm un mantām по prasītāia namā
leņemtam telpam, atzistot tiesāšanas izdevumus par savstarpīgi dzēstiem Prasītāis
sava kasacijas sudzibā lūdz atcelt apgabaltiesas spriedumu vispirms uz tā pamata ka
apgabaltiesa nav taisijusi nekādu spriedumu par to prasības dalu, kurā prasītājs lūdzis
piespnest viņam par labu по atbildētāja īres naudu par pagraba telpām. Šis prasītāia
minetais kasacijas lemesls tomēr nav atzistams par pietiekošu, lai atceltu apgabaltiesas
spriedumu, jo по apgabaltiesas sprieduma motīviem neapšaubāmi izriet, ka vina šo
prasibas daļu atzinusi par neapmierināmu un atraidāmu, kādēl šajā zinā apgabaltiesas
spnedums nesatur tādu neskaidrlbu, kuras dēļ tas būtu atcelams (sal.'Kr Sen CKD
1878. g. 701. spr.). Nepelna levērību arī kasācijas sūdzības iesniedzēja paskaidroiumi
kuros viņs apstnd apgabaltiesas atzinumu par minētās prasības dalas nepamatotību'
Preteji prasitaja domām, по tā apstākla vien, ka atbildētājs pēc īres l'lguma izbei^anās
nav nodevis prasitājam pagraba telpas, vēl neizriet, ka atbildētājam būtu jāmaksā prasitaja noteikta vai kāda cita summa, jo šāds atbildētāja pienākums rastos tikai tad ia
viņs prasitajam butu nodarījis kaut kādus zaudējumus (sal. Sen. CKD 23 /172 sprie'd )
Tomer konkrēta gadijumā prasītājs pat neapgalvo, ka viņarn šajā zinā 'būtu cēlušies
zaudejumi Prasitaja apgalvojums, ka atbildētājs prasītāja noteiktai maksai esot
konkludenti piekntis, apgabaltiesa atzinusi par nepierādītu, un šis apgabaltiesas atzinums; kasacijas kārtībā nav pārbaudāms. Aprādītos lietas apstāklos apgabaltiesa
atzistot so prasibas daļu par neapmierināmu, nav prasītāja minētos likurnus pārkapusi, kadeļ viņa kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidäma.
_ Ievērojot: sacīto, Senats nolemj: Friča Beržinska pilnv. privātadv. Kalnina
kasacijas sudz.bu, uz CPN. 283. panta pamata, atstät bez ievērības.
'
a
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?* l 9 3 5 ; S - 23J J'anvāi;ī. Finanču ministrijas Nodokju departamenta lūgums
atcelt Tiesu palatas leinumu lietā par mir. Jura Kristapa d. Andžana (arī Sillusa)
mantimeku apstiprmasanu mantošanas tiesībās. (L. №118.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats atrod: pretēji Nodokļu departamenta domām, по parādu prasīiumiem
mantojuma nodevu piedzen tad, kad mantinieks dabū pēc šiem prasijuiniem pienācigās
summas, me kamnav svarīgi, vai par prasījumiem izdots parāda dokuments
vai ne Nod. nol.k (1914. g. izd.) 207. p. 2. teik' pieinērojams ta d P ja parāda dokuments
īr bet по ta neiznet, ka parada dokumenta trūkuma gadīiumā 207 p 1 teik atkristu
(Kr. Sen. CKD. 1905./110.; 1909./38.; Sen. CKD. 33/454., 34./990.).
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta nav pārkāpusi Nodoklu departa
menta mmeto hkumu, kādēl viņa kasācijas sūdzība atraidäma, Senats nolem'i- Finanču
ministnjas Nodokju departamenta kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. painata, atstāt
tf+«ff
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20. 1935. g. 25. janvāri. Akc. sab. „Rigas konservu fabrika S. K. F." pilnv.
Lazara Vellera lūģums atcelt Tiesu palātas spriedumu Markeļa F r ī d m a ņ a un Nikolaja
S t a r c e n a prasībā pret akc. sab. „Rigas konservu fabrika S. K. F.". (L. № 122.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators M. Čakste.
Senats a t r o d : Tiesu palāta atzinusi, ka atbildētājas akcionāru pilnu sapulei šajā
gadījumā bija sasaucis tikai viens valdes loceklis, bet nevis atbildētājas valde un ka
tikai vēlāk pārējie valdes locekli bija izteikuši rakstiski savu piekrišanu šīs sapulces
sasaukšanai. Šis atzinums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas
kārtībā. Izejot по tā, Tiesu palāta varēja prasību apmierināt; jo pēc atbildētājas statūtu 46. panta akcionāru pilnas sapulces sasauc valde, caur kuru ir arī iesniedzami
šajā sapulcē apspriežamie jautājumi (49. pants) un kura sastāda arl sarakstu akcionāriem,
kam ir tiesība piedalīties sapulcē (55. pants). Pēc statūtu 34. panta, valdes lēmumiem
ir likumīgs spēks, ja sēdē piedalās vismaz puse по locekļu skaita, betne mazāk partrim.
Bez tarn valdes sēdēs ved protokolus, kurus paraksta klātesošie locekļi. Šiem noteikumiem, kā vispārīgi visiem noteikumiem par akciju sabiedrībātn, ir stingri saistošu
nonnu raksturs, kurš nepielaiž to grozīšanu ar akcionāru vienošanos, jo noteikumi
par akciju sabiedribām, pretēji atbildētājas pilnvarnieka domām, aizskar ne tikai
akcionāru intereses, bet arī trešo personu intereses (Sen. CKD. spr. 25./75., 31./717.).
Tādēļ apstāklim, ka atbildētājas valdes locekļi vēlāk ir piekrituši viena valdes locekļa
sasauktai akcionāru pilnaj sapulcei vai, ka pat visi akcionāri ir tarn piekrituši, nav
nozīmes lietā, jo tāda piekrišana nevar novērst trūkumus, kādi bija pielaisti, šo sapulci
sasaucot, kura varēja notikt tikai ar formälu, uz akc. sab. satversmes dibinātu, aktu,
kas varēja izrietēt tikai по valdes kā organa likumīgā sastāva (sk. Stauba komment.
1. pktu pie Hgb 253. §). Pretēji atbildētājas pilnvarnieka domām, akcionāru pilna
sapulce nav identiska ar akcionāru kopību, un visu akcionāru klātbūtne nav pietiekoša,
lai novērstu sasaukšanas noteikumu pārkāpumus (Dr A. Lēbers, Tirdzniecibas tiesību
pārskats, 66. §, I). Bez tā, pretēji atbildētājas pilnvarnieka apgalvojumam kasācijas
sūdzībā, Tiesu palāta atzinusi, ka 1931. g. 4. marta sapulcē prāvs akcionāru skaits nemaz
nebija piedalījies. Tas izriet arī по atbildētājas pilnvarnieka paskaidrojumiem kasācijas
sūdzībā, ka viņa vadītā sapulcē piedalījās akcionāri ar 635 akcijām. Pieskaitīt pie šās
sapulces dalībniekiem arī pārējos akcionārus ar 612 akcijām, kuri noturēja parallelu
sapulci, un atzīt, ka arī viņi ir piekrituši atbiidētājas pilnvarnieka vaditai sapulcei, nav
iespējams, jo tādā gadījumā viņi nebūtu noturējuši atsevišķu sapulci. Tiesu palāta arī
atzina par pierādītu, ka prasītājs Starcevs nav gribējis piedalīties atbildētājas pilnvarnieka
vadītā sapulcē, tā ka par viņa tiesībām apstrīdēt šās sapulces likumību nevar būt nekādas šaubas. Apstāklis, ka viņš bija uzņemts akcionāru sarakstä, kuriem bija tiesības
piedalīties sapulcē, lietas stāvokli negroza, jo tas nevar būt par iemeslu ņemt viņam
tiesības apstrldēt pašas sapulces likumību. Prasītājs Frldmans, pēc Tiesu palātas atzinuma, gan piedalījās sapulcē, bet Tiesu palāta pareizi atzina, ka arī viņam ir tiesības
apstridēt šās sapulces likumību, jo, kā redzams по šīs sapulces protokola_(I, 24., 25.),
viņš to bija parakstījis ar protestu. Tā kā Tiesu palāta visu šo iemeslu dēļ varēja prasību apmierināt, tad viņai nebija vajadzibas konstatēt vēl arī statūtu pārkāpumus pašā
sapulcē un viņa varēja' neievērot atbildētājas pilnvarnieka lūgumu pārbaudīt pierādījumu, ka'sludinājums „Valdības Vēstnesī" bija izdarits ar citu valdes loceklu ziņu
un piekrišanu. Aiz aprādītiem iemesliem Tiesu paläta nav pārkāpusi kasācijas sūdzība
minētos likumus, kādēj kasācijas sūdzība ir atraidäma.
Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : atbildētājas akc. sab. ,,Rigas konservu fabrika
S. К. F." pilnv. Lazara Vellera kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. panta pamata, atstāt
bez ievērības.
21. 1935. g. 25. janväri. Pētera O z o l n i e k a pilnv. zv. adv. E. Knopa lügums
atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu'Finanču ministrijas Nodokļu departamenta prasibā pret Judašu Mozeasu un Pēteri O z o l n i e k u . (L. № 123.)
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tiesības izbeigtos tikai tad, kad izīrētājs, izlietojot aizturēšanas tiesibas, vērš savas pretenzijas uz īrnieka mantu (CL. 1404. p. 3. teik.: „не будет осуществлять к ним притязания";
„sie nicht angehalten hat"). Kr. Senāta spriedums 00/26. noskaidro tikai to, ka aizturēšanas tiesības pastāv tālāk arī pēc mantu pārdošanas izsolē. Ar to tomēr nav izšķirts
jautājums par to, ar kādu momentu Irnieks būtu uzskatāms par ierobežotu savā rīcībā
par savu mantu, kas atrodas viņa dzīvokll. Ar to atkrīt visi atbildētāja paskaidrojumi
viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd apgabaltiesas sprieduma pareizību.
Atrodot tādēļ, ka atbildētāja kasācijas sudzība kā nepamatota atraidāma, Senats
n o l e m j : Pētera O z o l n i e k a pilnv. zv. adv. E. Knopa kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. p.
pamata, atstāt bez ievērības.
22. 1935. g. 23. janvārī. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums
atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par Pētera J a n z e n a mantojumu. (L. № 142.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats a t r o d : Tiesu palāta nav piešķīrusi Valsts zemes bankas apliecībai nozīnii
uz tā pamata, ka obiigācija Iīdz tās dzēšanai zemes grāmatās satur, attiecībā pret 3. personām un Nodokļu departamentu, saistību par visu parāda summu, pat arī, ja obligācijas kreditors apliecina, ka uz nekustamo mantu skaitās parāds mazākā summā.
Sakarā ar to Tiesu palāta no mantojuma brutto vērtības atvilkusi obligācijas p i l n o
nominālo summu. Šāds Tiesu palātas uzskats nav pareizs. Lai aprēķinātu mantojuma
netto vērtlbu, gan jāatvelk šo mantojumu apgrūtinošie parādi, bet, saprotams, vienīgi
tiktāl, cik parādi patiesi pastāv. Ja arī CL. 1598. p. nosaka, ka dzēšanas pamats vien
nepietiek pašas h i p o t ē k a s pilnīgai izbeigšanai, tad tas nozīmē vienīgi to, ka h i p o t ē k a ,
t. i. ka ķīlu tiesības, vēl pastāv attiecībā pret 3. personām līdz tās dzēšanai zemes grāmatās. Bet no tā nemaz neizriet,,ka pats p a r ā d s , t. i. obligācijas materiāiais pamats,
vēl pastāvētuturpmāk obiigācijas n o m i n a l e s summas apmērā, neskatoties uz to, ka
pats parāds būtu piinīgi vai pa daļai samaksāts, vai patiesibā jau no paša sākuma skaitījās mazākā apmērā, nekā atzīmēts pašā obligācijā. Runā esošā gadījumā obligācija gan
izdota par Ls 2000, bet, kā nenoiiedz Ticsu palāta, pats p a r ā d s pēc obligācijas ir tikai
par Ls 1280,—. Tāpēc, saskaņā ar Nod. nol. 213. p. 4. pkt., no mantojuma vērtības atskaitāms taisni tikai īstais parāds, Ls 1280, bet ne obligācijas (hipotēkas) nominālā
summa. Tiesu palātas minētais Senāta CKD 31./16. spriedums neattaisno Tiesu palātas
uzskatu, jo zīmējas uz to gadījumu, kad obligācija ieķīlāta kā rokas ķīla, t. i. kur obligācija atradusies mantu devēja īpašumā. Taisni tajā spriedumā Senats atzinis, ka obligācija sastādījusi patstāvīgu vērtību un tāpēc gan apiiekama ar mantojuma nodevu
(sk. Senāta CKD. 32./131. spried. Rauskas mant. 1.).
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta, atvelkot no mantojuma vērtibas
obligācijas pilno, nominālo summu, bet ne pašu p a t i e s o parādu, pārkāpusi Nod. nol.
213. p. 4. pk. un CPN. 816. р., kādēļ Tiesu palātas lēmums atceļams, Senats n o l e m j :
Tiesu paiātas 1932. g. 6. oktobra iēmumu Nod. nol. 213. p. 4 pk., CPN. 816. p. pārkāpumu dēļ atceit un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
23. 1935. g. 21. m_artā. Pētera Clruļa pilnv. zv. adv. B. Krieviņa lūgums atcelt
Tiesu palātas spriedumu īzāka A r o n s o n a un Zālmaņa G u r e v i č a , kā sab. „J. Āronsons
un Z. Gurevičs" piinu biedru prasībā pret Pēteri Cīruli. (L. № 146.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators M. Čakste.
Senats a t r o d : Tiesu palāta atzina, ka atbildētājs ir atbildīgs par prasītāju zaudējumiern, kas viņiem radās ar to, ka atbildētāja pārdotie koku materiāli sadega. Šo atzinumu Tiesu paläta, atsaucoties uz CL. 3215. un 3872. pantu, pamatoja uz savu konstatējumu, ka atbildētājs nebija nodevis prasītājiem pārdotos kokus netraucētā valdīšanā,
jo par šķērsli tādai nodošanai bijis jau pirms koku pārdošanas un nodošanas uz tiem
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uzliktie tiesu izpiidltäja un vēlāk arī izmeklēšanas tīesneša aresti. Atbiidētāja aizrādījumu, ka tiesu izpiidltäja uzliktais arests bijis nelikumīgs un ka viņam par to nekas
nebijis zināms, Tiesu palāta, nepārbaudot atbildētāja uzdotos pierādījumus, atzinusi par
neticamu un bez tā arī par nenozīmīgu, jo viņa uzskatīja, ka atbildētājam jāatbild par
prasītāju zaudējumiem arī gadīj'umā, ja viņš par arestu neko nebūtu zinājis. Šo savu
pēdējo atzinumu Tiesu paiāta tornēr ne ar ко nav motīvējusi un to neattaisno arī atsaukšanās uz CL. 3215. un 3872. pantu.
Pēc CL. 3863. panta risks par pārdoto mantu
pāriet uz pircēju, kaut arī manta vēl nebīitu viņam nodota. Tādēj apstāklis, ka atbiidētājs nebija nodevis, saskaņā ar CL. 3872. pantu, pärdotos kokus prasltāju netraucētā
valdīšanā, pats par sevi neuzliek atbildētājam atbildību par risku. CL. 3867. pants gan
paredz gadījumu, kad mantas nenodošanas gadījumā risks jānes pārdevējam, proti:
kad vinš nokavējis nodošanu, bet Tiesu palāta nav atsaukusies uz šo pantu un nav arī
noskaidrojusi šā panta piemērošanas priekšnoteikumu, pārdevēja nokavējumu, kas,
ievērojot CL. 3305. pantu, ir iespējams tikai tad, ja pārdevējs no savas puses ir pielaidis
vainu. Taisni jautājumam par atbildētāja vainu ir izšķiroša nozīme iieta, un tādēļ Tiesu
palāta nevarēja noraidīt atbiidētāja lūgumu pārbaudīt pierādījumus tarn, ka tiesu izpildītājs bija uzlicis arestu uz kokiem neiikumīgi un ka atbildētājs par to nezināja un arī nevarēja zināt, kādiem apstākļiem var būt nozītne jautājumā par atbildētāja vainu. Nepārbaudot atbildētāja uzdotos pierādījumus, Tiesu palāta iiegusi viņam pierādītsavus iebildumus.
Ar to Tiesupalāta ir pārkāpusi CPN. 454. un 816. pantu. Tiesu palätas atsaukšanās
šajā lietā uz CL. 3215. pantu nav pareiza, jo viņa nav konstatējusi lietā šo panta piemērošanas priekšnotcikumus: pārdoto koku attiesāšanu vai apsiēptus trukumus
vai arī to labo īpašību izpalikšanu, kuras bija apgaivotas vai kuras varēja iedomāt.
Augšminēto CPN. 454. un 816. pantu pārkāpumu dēļ Tiesu paiātas spriedums nav
atstājams spckā, kādēļ Senats, neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbaudišanā,
nolemj: Tiesu palātas 1932. g. 3. novembra spriedumu CPN. 454. un 816. panta pārkapumu dēj atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citu tiesnešu sastāvā.
24. 1935. g. 23. janvārī. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums
atcelt Tlesu palātas lēmumu par papildu atsavināšanas nodevas aprēķināšanu Ernesta
Grigora un Bernharda Emsa pirkšanas-pārdošanas lietā. (L. № 159.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lebers.
Senats atrod: Tiesu palāta atrod, ka „cena, kas ir aprādīta pēdējās iegūšanas
aktā" („цена показанная в акте последнего приобретения" )рёс Nod. nolik. 258. р.
1914. g. izd.) esot ,,aktā norādītā pēdējās iegūšanas cena", proti gan pēdējās (pirms
tagad apliekamās iegūšanas) notikušās iegūšanas cena, bet tikai tad, ja pēdējā toreizējā
iegūšanas cena patiesi „apliecināta" (domāts: „uzdota") tagadējā aktā. Kādēļ Tiesu
palāta nonākusi pie Nod. ndl. 258. panta tik šauras interpretāci jas, viņa tuvāk nepaskaidro,
bet vienīgi atsaucas uz Sen. CKD. 29./127. spried. Tomēr š'is Sen'āta spriedums (tāpat
arī apgabaltiesas minetais 29./1282. spriedums) runā esošo jautājumu pat neuzstāda,
un tāpēc vien jau tas Tiesu palätas uzskatu nemaz neattaisno. īstenībā, iztulkojot likuma
noteikumus, vispirms javadās no paša likuma teksta. Nod. noi. 258. panta tekstā nav
atrodami aizrādījumi uz to, ka 258. p. izšķirtu: по vienas puses, gadījumu, kad par pēdējās (toreizējās) iegūšanas cenu būtu atzīmēts tagadējā aktā, un, no otras puses, gadījumu, kad par to nebūtu atzimēts tagadējā aktā. Vispār grūti iedomājams, ka tagadējā
aktā kontrahenti atzīmētu „pēdējās" (agrākās) iegūšanas cenu; parasti par to tagadējā
aktā nemaz nerunā, bet gan notāra vai Nodokļu departamenta uzdevums ir noskaidrot
agrākās iegüsanas cenu; kontrahentu pienākums turpretim ir tagadējā aktā uzdot
pašreizējās iegūšanas īsto cenu (Nod. nolik. 254. р.). Täpat kā 258. р., izteicas arī 231. р.,
noteicot augstāko vērtību bezatlīdzības ceļā pārejošai nekustamai mantai; ari šajā ziņā,
pēc 231. р., svarīgi cena, kas atzīmēta aktā par mantas pēdējo (t. i. agrāko) iegūšariu.
Tā tad, pretēji Tiesu palātas domām, vispār svarīgi, starp citu, cena, par kuru tagad
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pārdotā nekustamā manta pēdējo reizi iegūta (no tagadējā atsavinatāja), ja vien šī
pēdējā iegūšanas cena (kura atzīmēta taisni toreizējā aktā) būtu augstāka par visām
pārējām Nod. nol. 258. pantā minētām cenām, un, pie tarn pilnīgi nea_tkarīgi no tā, vai par
šo ,.pēdējās" iegūšanas cenu tiktu minēts tagadējā iegūšanas akta, vai nē. Jāpiezīmē
vēl, ka Nodevu nolik. 258. pants nepareizi pärtulkots Tieslietu ministrijas sevišķas
komisijas 1932. g. 17. jūnija izdevumā, kur fraze „в акте последнего преобретения"
pārtulkota „ar aktā norādīto iegūšanas cenu", kāds nepareizs partulkojums, kāaizrāda
Nodokļu departaments, varbūt novedis Tiesu palātu uz nepareizām domām, it kā 258. p.
runā par t a g a d ē j ā (ne toreizējā) aktā uzrādlto pēdējās iegūšanas cenu.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta nepareizi iztulkojusi Nod.
nolik. 258. р., kā arī CPN. 816. р., kādēļ viņas lēmums atceļams, Senats n o l e m j : Tiesu
palātas 1932. g. 10. novembra lēmumu Nod. nolik. 258. р., CPN. 816. р. pārkāpumu dēj
atcelt un lietu nodot Tiesu 'palātai izspriešanai no jauna cita tiesnešu sastāvā.
2 5 . 1935. g. 22. februārī. Gustava T ī f e n t ā l a pilnv. zv. adv. Ž. Freidenfelda
lügums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Kara ministrijas Ekonomiskā veikala
prasībā pret Gustavu T ī f e n t ā l u . (L. № 171.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats a t r o d : Apgabaltiesa uz viņas spriedumā minēto apsvērumu un norādīto
datu pamata konstatējusi: ka atbildētājs esot lūdzis prasītāju izsniegt uzraugam Beldavam uz 4 mēnešu nomaksu manufaktūras preces par Ls 120, pie kam paziņojis, ka
minētā summa prasītājam samaksāta noteiktā laikā pilnā apmērā; ka manufaktūras preces Beldavs esot saņērnis; ka izņemto preču vērtību Ls 120,14 no
Beldava uz a t b i l d ē t ā j a r ī k o j u m u esot iekasējis kriminālās pārvaldes kasieris un
ka iekasētā no Beldava nauda prasītājai neesot nomaksāta; ka prasības pamatā liktais
raksts esot uzrakstīts uz dienesta biankas ar kriminālās pārvaldes Rigas nodaļas zīmogu
un parakstīts no atbildētāja, kriminālās pārvaldes Rigas nodaļas priekšnieka. Izejot
no šādiem, kasāeijas kārtībā nepārbaudāmiem konstatējumiem, apgabaltiesa atzinusi,
ka atbiidētājam kā amatpersonai pēc pastāvošiem likumiem neesot tiesības uzņemties
v a l s t s iestādes vārdā galvojumu par viņa vadītās iestādes dienestā esošo ierēdņu privātiem parādiem un ka tādēļ atbildētājs ar šo rakstu esot uzņēmies uz sevim atbildību
person.īgi, vai stājies kontrahenta attiecībās ar prasītāju; ka līdz 1927. g. 30. septembrim atbildētājam esot vajadzējis nosūtīt prasītājam pēdējo maksājumu par uzrauga Beldava pārdotām precēm un ka, notekot šim termiņam, esot iestājies atbUdetāja
pienākums nomaksāt prasītājam pirkuma maksu. Savā kasācijas sūdzibā atbiidētājs
aizrāda, ka viņš neesot uzņēmies personīgi pret prasītāju nekādas saistības, bet kā
kriminālpārvaldes priekšnieks', uzņēmies vienīgi vidutājību starp prasītāju un ierēdņiem, apņemoties ieturēt по ierēdņiem maksājumus, algu izmaksājot; ka apgabaltiesa
neesot ievērojusi liecinieku liecības un picvienotā civlīllietā № 2640 esošos pierādījumus, sevišķi atbiidētāja atsaukšanos uz lekšiietu ministrijas 1931. g. 22. janvāra
cirkuiāru par' samaksas garantēšanas tālāko aiziiegumu no resoru puses, un ka ap
gabaltiesa gan esot noiēmusi divas pilnīgi analoģiskas lietas izklausīt kopīgi,
tomēr abās analoģiskās iietās esot doti pretēji spriedumi: šajā lietā prasība apmierināta,
bet otrā — noraidīta.
Atbildētāja kasācijas sūdzlba ievērojama.
Apgabaltiesa, uzskatot, ka atbildētājam kā a m a t p e r s o n a i pēc pastāvošiem
likumiem nebija tiesības uzņemties valsts iestādes vārdā galvojumu par viņa iestādes
ierēdņu parādiem, atzinusi, ka ar to pašu rakstu atbildētājs uzņēmies personīgu atbildību
vai stājies privāta kontrahenta attiecībās ar prasītāju. Tomēr apgabaltiesa nav
apsvērusi jautājumu par to, vai starp prasitāju un atbildētāju kā p r i v ā t u p e r s o n u
tiešām izcelušas tādas juridiskas attiecības, pie kurām tiesisks darījums būtu spēkā,
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t. i. vai abu kontrahentu griba vērsta uz to, lai noteiktu atbildētāja ka privātas
personas atbiidibu (CL 2936., 2953.). Runā esošais llgums raksturojams kā tipisks
kredituzdevums (sk. Staubs, kommentāru pie Hgb 349. § 56—62. piez.). Kā atzist
pati prasītāja, tādi darijumi domājami tikai starp privätpersonam un nav pielaižami
starp valsts iestādem. Darijums patiesibā noslēgts starp Armijas Ekonomisko
veikalu un kriminalpārvaldes Rigas nodaļas priekšnieku. Pēc dokumentiem
nevar būt šaubu, ka darijums nav noslēgts ar Tifentālu personigi, jo visi Armijas Ekonomiskā vcikala raksti izrakstiti uz minētās pārvaldes priekšnieka vārdu, un tajos
nav ne vārda minēts par Tīfentālu kā privātpersonu. No otras puses, arī Armijas Ekonomiskam veikaiam adresētie raksti parakstīti no priekšnieka uz pārvaldes bianka ar
numuru. Šādos apstāklos gan varētu teikt, ka pati pārvaide kā valsts iestäde nebūtu
saistīta it kā kreditmandante un ka tāpēc būtu, principā, atbildīgs pats priekšnieks
personigi kā vietnieks bez atticciga pilnvarojuma (saskaņā ar CL. 3113. р.). Tomēr
šajā iietā pašai prasītājai bija jāzina un patiesībā viņai bija zināms, ka Tifentāiam nav
bijis pilnvarojuma rīkoties pārvaides vārdā un ka pašai pārvaidei nav bijusi tiesiba noslēgt
kredituzdevuma darijumu un uz šā pamata uzņemties saistību. Tā tad, prasitāja atradusies mala fide juridiskā izpratnē, jo zinājusi, ka Tifentālam nav bijis pilnvarojuma
по pārvaldes un ka pats darijums nav varējis iegūt Iikumīgu spēku. CL. 3113. р. piešķir
kontrahentam tiesibu vērst prasījumu pret nepilnvaroto vietnieku tikai tad, ja kontrahentam par vietnieka pilnvarojuma trūkumu nav bijis zināms vai nav
bijis jāzina, jo likums neaizsargā mala fide rikojošos personu. Tā tad., liguma attiecības prasitāja un atbildētāja starpā nav nodibinājušās. Ka tādas nav pastāvējušas
starp prasītāju un pārvaldi, to atzist jau pati prasītāja (1, Ia). Varētu runāt, piem.,
par pārvaldes vai Tīfentāia netaisnu iedzivošanos uz prasitājas reķinu, ja по parādnieka algas atvilktās summas atrastos vēl pārvaldes vai Tifentāia ricībā. Bet starp partiem nav strida, ka šādas summas piesavinātas по bij. pārvaides darbveža. Prasītāja
neapgalvo, ka Tīfentāls būtu pielaidis culpa in eligendo uzraudzibā par vainīgo
ierēdni. Tā tad konsekventi izvedot izteikto konstrukciju, iznāk, ka prasītāja noslēgusi tādu kredituzdevumu iigumu ar vaists iestādi vai ar tās vietnieku (Tifentālu),
kam pilnvarojuma šā darījuma noslēgšanai nav bijis un nav varējis būt. Ievērojot
to, apgabaitiesa pielaidusi motīvu nepareizibu un nepilnību, ar to pārkāpiot
CPN. 181. un 196. p.
Atrodot tādēļ, ka jau šo pārkapumu dēļ apgabaltiesas spriedums nav uzturams
spēkā, Senats, neieiaižoties pārējo kasācijas iemesiu pārbaudišanā — nolemj: Rigas
apgabaltiesas 1932. g. 16. novembra spriedumu CPN. 181., 196. p. pārkāpumu dēļ atcelt
un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai по jauna citā tiesnešu sastāvā.
26. 1935. g. 22. martā. Jāņa Riekstiņa lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas
spriedumu Jāņa Riekstiņa prasībā pret Emiliju-Olgu Ormanis. (L. № 177.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators A. Lēbers; referē Senators J. Grots.
Senats atrod: Apgabaitiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, atraidijusi prasibu kā nepierādītu apmērā. Apgabaitiesa konstatējusi, ka prasitāja apgalvojums, ka
viņam pēc liguma pienākas māklera atlīdzība (kurtāža) 20/0 apmērā по mājas pārdošanas
summas,nav pierādits,un, atrodot,ka konkrētāgadījumā ČL.4175.p. neesot piemērojams,
jo noligtās atlīdzības apmērs varējis būt zemāks par vispāri pieņcmto, atzinusi par nenozimigu izdarit ekspertīzi atlidzibas apmēra noteikšanai. Kasācijas sūdziba ievērojama.
Visos tajos gadijumos, kur vienošanās par atlidzibas apmēru nav konstatēta, tiesai
jaapmierina prasītājas lūgums par CL. 4175. p. piemērošanu pilnigi neatkarigi по tā,
vai prasītajs uzdod, ka algas apmērs nav norunäts, jeb vai viņš gan apgalvo, ka zināma
atlīdziba norunāta, bet nav varējis pierādīt tās apmēru. Kā vienā, tā otrā gadijumā
atlidziba jānoteic pēc CL. 4175. panta (sk. arī CPN. 1885. p. un Sen. CKD. 26.Z246.),
jo 4175. p. piemērojams visos tajos gadijumos, kur atlidziba nav lietā konstatēta uz
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partu vienošanās pamata (Sen. CKD. 24./37). Tādēl, atstājot bez ievērības lūguniu
noteikt atlīdzības apmēru ar ekspertīzi, apgabaltiesa ir parkapusi CL. 4175. p. un CPN.
196. p.
Atrodot, ka jau aiz sä iemesla vien apgabaltiesas spriedums nav uzturams spēkā,
Senats, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā minēto apsvērumu apspriešanā, n o l e m j :
Rigas apgabaltiesas 1933. g. 13. ļanvāra spriedumu CL. 4175. un CPN. 185., 196. p.
pā'rkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai no jauna cita tiesnešu
sastāvā.
27. 1935. g. 20. februāri. Lcjas Kurzemes krājaizdevu sa-bas lūgums atcelt
Liepājas apgabaltiesas lēmumu Lejas Kurzemes krājaizdevu sa-bas prasībā pret Aleksandru un Pelageju M a t v e j e v i e m . (L. № 181.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators M. Čakste.
Senats a t r o d : pretēji kasācijas sūdzibas iesniedzējas domām, rīkoj'uma par zīmognodevu 67. panta 4. punkts nedeva tiesības prasitājai nemaksāt zīmognodevu, bet gan
vienīgi tiesības atlikt šīs nodevas samaksu līdz minētā pantā paredzētam termiņam
vai arī lidz tajā paredzēto apstākļu iestāšanos. Tāpat nevarēja būt par iemeslu zīmognodevas nenomaksai apstāklis, ka mēneša laikā vajadzēja līgumu apmainīt pret galigu
līgumu, jo rīkojums par zimognodevu taisni paredz nekustamas mantas aizpārdošanas
līguma apmaksu ar zimognodevu (43. р. 3. pk.) un nekustamas mantas pārdošanas
liguma apmaksu ar šo nodevu (39. p. 1. pk.), tä ka par vienu pirkumu var iznākt maksāt
zimognodevu divas reizes. Ari liguma vēlākā anullēšana nevarēja būt par iemeslu nenomaksāt par to zimognodevu. Apgabaltiesa šajā gadījumā gan nepareizi piemēroja
rikojuma par zimognodevu 39. panta 1. punktu, jo partu noslēgtais līgums bija kvalificējams vienīgi kā iepriekšējais līgums, kuni paši ligumslēdzēji bija apzīmējuši par pagaidu pirkšanas-pārdošanas ligumu, no kāda apzīmējuma izriet, ka viņu starpā vēl noslēgs galigu pirkšanas-pārdošanas līgumu. Šis ligums deva tā slēdzējiem vienīgi tiesību
prasīt galiga un formāla līguma noslēgšanu. TādēJ apgabaltiesa šajā gadījumā ir par
kapusi rikojuma par zimognodevu 39. panta 1. punktu un CPN. 196. pantu. Šo likumu
pārkāpumu dēļ apgabaltiesas lēmums nav atstājams spēkā, kādēļ Senats n o l e m j :
Liepājas apgabaltiesas 1933. g. 9. janvāra lēmumu rikojuma par zimognodevu 39. panta
1. punkta un CPN. 196. panta pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izlemšanai по jauna citā tiesnešu sastāvā.
28. 1935. g. 25. janvārī. I Lielsesavas krājaizdevu sab-bas pilnv. zv. adv. B. Tālberga Iūgurns atcelt Jelgavas apgabaltiesas spriedumu Emilijas Ozols prasibä pret
I Üelsesavas krājaizdevu s-bu. (L. № 197.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators M. Čakste.
Senats a t r o d : prasītāja bija iesniegusi apgabal+iesā prasības lūgumu, CPN. 239. p.
kārtibā, atsvabināt по piedžīšanas pēc p'iespiedu izpildīšanas kārtībā taisītās rezolucijas
uz blanko cedētas obligācijas. Apgabaltiesa prasību apmierināja. Par apgabaltiesas
spriedumu atbildētājas pilnvarnieks ir iesniedzis kasācijas sūdzību Senātam. Senats
ir jau paskaidrojis (Sen. CKD. 34./166.), ka apgabaltiesas spriedumi uz CPN. 239. panta
pamata celtās prasības lietās ir pārsūdzami apellācijas kārtībā Tiesu palātā un ka
CPN. 453. (365i.) panta 3. punkts attiecas tikai uz gadijumiem, kad deleģētais apgabal
tiesas tiesnesis (453. p. 1. pkts) nav ievērojis prasitājas lūgumu par piespiedu izpildišanu.
Tādēļ atbildētājai apgabaltiesas spriedums bija jāpārsūdz apellācijas kārtibā Tiesu
palāt'ā, bet nevis kasācijas kārtībā Senātā. Kasācijas sūdzība, kas ir iesniegta Senätam
par pirmäs instances spriedumu, ir atstājama bez caurskatīšanas.
Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : atbildētājas I Lielsesavas krājaizdevu sabiedrības
pilnv. zv. adv. B. Tālberga kasācijas sūdzību atstāt bez caurskatīšanas.
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29. 1935. g. 24. janvarī. Zemgales kreditbiedrības pilnv. zv. adv. K. Paujuka
lugums atcelt Tiesu palatas lēmumu lieta nar Oto Kauliņa nekustama īpašuma Elejas
nag. „Senal-Kauliņu" (Kauling) ar hip. № 1229. mājas 'pārdošanu. (L. № 204.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrädi.
Senats atrod: pretēji kasācijas iesniedzējas aizrādījumam, по CPN. 1312. (1877.) р.
neizriet, ka tas būtu attiecināms tikai uz gadljumu, kad ar izsolē ieņemto summu nepietiek
visu hipotēkārisko parādu apmierinäsanai un ka tādēļ ar šaj'ā pantā minētām paša
pircēja pretenzijām, kuras viņš var ieskaitīt pirkuma summā, saprotami tikai hipotēkāriski parādi vai prasijumi jeb piedziņas, kas bauda priekšrocību vai prioritāti pret
obligācijām pēc CPN. 1308. (1163.) panta. Šāds kasācijas sūdzības iesniedzējas uzskats
runā pretim CPN. 1312, (1877.) panta skaidram tekstam, по kura redzams: a) ka tas
piemērojams tad, ja ar pārdošanā ieņemto summu nepietiek h'ipotēkārisko un visu
(tā tad ne tikai 1308. p. minēto) uz nekustamu īpašumu vērsto piedziņu apmierināšanai,
un b) ka tas nebūt neaprobežo pircēj'u paša ieskaitāmo pretenziju ziņ'ā it kā ar hipotēkāriskām vien, joCPN. 1312.pants runāpar pircēja pretenzijām vispār, pie kam šis
pants uzstāda tikai to ierobežojumu, ka pircējs šīs pretenzijas var ieskaitīt tikai tās
summas apmērā, kāda viņam pēc aprēķina pienākas pēc tarn, kad segti CPN. 1308. pantā
minētie nodokļu parādi un izdevumi, kā arī tie parādi, kas bauda pret viņiem priekšrocību
un prioritāti. Izteikto apstiprina arī šā panta likumdošanas motīvi '(sk. Gasmani un
Nolkenu 2. izd. 124. Ipp.), kuros aizrādīts, ka pircēja pretenzija — vienalga, vai tā
ierakstīta vai nav ierakstīta zemesgrāmatās — ievērojama, bet gan tikai aprādītā
apmērā. Tadējādi Tiesu palāta konkrētā gadījumā rīkoj'usies pareizi, atzīstot pircēja
tiesību ieskaitit pēc samērības pirkuma summā (pēc priekšrocību un prioritāti baudošo
pretenzij'u apmierinašanas) savas pretenzijas pēc apgabaltiesas lēmumā minētiem
spriedumiem, jo, kā tas redzams по lietas, piedziņas pēc tiem bija vērstas uz pārdoto
immobilu, pie kam nav nozīmes, vai šīs pretenzijas bija piespriestas pašam pircējam par
labu vai tās viņam cedētas по cita kreditora (Исаченко, гражд. судопроиз. VI239. lpp.).
Kasācijas sūdzības iesniedzējas uzskats, ka pirms CPN. 1365. (1892.) р. minētā termiņa
notecēšanas vispār neesot iespējams sastādīt kaut kādu aprēķinu par to, cik uz katfu
chirografāru prasījumu (un tā tad arī uz pircēja ieskaitāmām Dretenzijām) iznāks, nav
pamatots. Pēc CPN. 1307. (1874.) p. pirkuma summa iemaksājama mēneša laikā no
izsoles dienas, kādēļ arī aprēķins par to, kādā apmērā pircēja pretenzijas ieskaitāmas
pirkuma surnmā, sastādāms, ievērojot tikai tās piedzinas, kas bija vērstas uz pārdoto
immobilu pirms izsoles (bet nevis arī tās piedzinas, kuras kreditori CPN. 1365. [1892.] p.
aprādītā termiņā vērsuši uz izsolē ieņemto summu). Tā tad, pretēji kasācijas sūdzības
iesniedzējas domām, aprēķins par to, kādā apmērā pircējs savas pretenzijas var ieskaitit
pirkuma summā, iespējams jau izsoļes apstiprināšanā, nenogaidot 1365. (1892.) pantā
aprāditā termiņa notecējumu. Kasacijas sūdzības iesniedzēja neapgalvo, ka konkrētā
gadijumā tā summa (Ls 987,93), kuru apgabaltiesa atzinusi par icskaitāmu pirkuma
summā, kā pircēja pretenziju, būtu aprēķināta nesaskaņa ar aprādītiem principiem,
bet tarn apstāklim, ka šis aprēķins var nesakrist ar naudas sadalīšanas aprēkinu, kas
izdarāms pēc CPN. 1365. (1892.) pantā apraditā termiņa notecējuma, pēc citu kreditoru
īzpildu raksta event. iesniegšanas, no CPN. 1312. (1877.) p. viedokļa nav nozīmes (sal.
an Kr. Sen. CKD. 89./31.). Konkrete gadijumä apgabaltiesa, pēc minēto Ls 987,93
ieskaitīšanas pirkuma summā, kā arī priekšrocību baudošo prasījumu apmierināšanas,
nolēmusi atlikušos Ls 1576,35 ieturēt tiesas depozitā sadalīšanai starp chirografāriem
kreditoriem. Pretēji Tiesu palatas aizrādijumam, apgabaltiesa savā 1932. g.
7. marta lēmumā nav atzinusi, ka kasācijas sūdzības iesniedzējai nebūtu tiesība piedalīties
šis naudas sadalīšanā it kā CPN. 1365. (1892.) p. minētā termiņa neievērošanas dēļ.
Apgabaltiesa šo jautajumu aprādītā lēmumā vispār nav aizskāru'si un to arī nevarēja
aizskārt, jo tas tagadējā lietas stāvoklī vispār vēl nebija pacēlies, bet šis jautājums prasīs
izšķiršanu tikai tad, kad apgabaltiesa naudu sadalls un lems par to, starp kādiem kre-
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ditoriem un kādā apmērā ši nauda sadalāma. Tādējadi visi Tiesu palātas apsvērumi
šajā jautājumā atzīstami tagadējā lietas stavoklī par pilnigi liekiem un nenozīmīpicm. Tādēl Senats atrod, ka tie (kā arī kasācijas sūdzības iesniedzējas pret tiem vērstie
paskaidrojumi) vispār nav apspriežami. Kasācijas sūdzības iesniedzēja savā blakus
sūdzlbā gan bija aizrādījusi, ka'no apgabaltiesas motīviem neesot redzams, kādēļ viņa
L.s 246,09 atzinusi par iztrūkstošiem taisni no zīmognodevas, bet ne no atsavināšanas
nodevas vai no pirkuma summas; tomēr kasācijas sūdzības iesniedzēja zemākās instancēs
nav paskaidrojusi, kāda nozīme šim apstāklim varētu būt lietā, kādēļ arī Tiesu palāta
nebija spiesta šo aizrādījumu sevišķi apspriest.
Aizaprādītiemiemesliem Senats atrod, ka Zemgales kreditbiedrības kasācijas
sūdzība kā nepamatota atraidāma, un tādēļ Senats nolemj: Zemgales kreditbiedrības
pilnv. zv. adv. Pauļuka kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. panta pamata, atstāt bez ievērības.
30. 1935. g. 22. februārī. Minnas Loķis pilnv. zv. adv. A. Lauka lūgums atcelt
Tiesu palātas spriedumu lletā par Minnas Loķis lūgumu par mir. Jura Dumbra atstātā
mantojuma sadalīšanu. (L. № 211.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators J. Grots.
Senats atrod: Tiesu palāta apstiprinājusi apgabaltiesas spriedumu, ar kuru man
tojuma ietilpstošās Ilūkstes apr. Gārsenes pagasta „Šlabje 58" mājas sadalītas 2 saimnieclbäs, pie kam mantojuma atstājēja dēla dēlam Pēterim-Arturam Dumbrim ēkas
piešķirtas par brīvu. Lietā ir konstatēts un starp prāvniekiem nav strīda par to, ka man
tiniece Minna Loķis ir mantojuma atstājēja meita un mantinieks Pēteris-Arturs Dumbris
ir viņa mirušā dē'la Jāņa dēls un, ka Minnai Loķis ir tiesības už з/4 по atstātā man
tojuma, bet Pēterim-Arturam Dumbrim uz */4. Tiesu palāta ir iztulkojusi Kurz.
zemn. lik. 122. p. tādā nozīmē, ka sieviešu kārtas mantiniece (asinsradiniece), daloties
ar tālākas pakāpes vīriešu kārtas maņtinieku, nebauda priekšrocību dalāmās lauku
mājas paturēšanā. Šāds viedoklis nav pareizs. Senats jau ir paskaidrojis savā 1928. g.
1061. spriedumā, ka по vispārējā principa par vīriešu kārtas mantinieku (asinsradinieku)
priekšrocību paturēt mantojuma ietiipstošo nekustamu mantu dabā (Kurz. zemn. lik.
122. р.) iikumdevējs atkāpjas gadījumā, ja ir palikuši sieviešu kārtas mantinieki, kas ir
tuvākās pakāpes radniecībā ar mantojuma devēju nekā vīriešu kārtas mantinieki, un
ka tādēļ, piemēram, mantojuma devēja meita varētu paturēt immobilu dabā, ja viņas
tiesības konkurētu ar mirēja brāja ticsībām. Tas pats attiecināms arī uz konkrēto gadījumā, kur mantojuma devēja meitas tiesības konkurē ar viņas mirušā brāļa dēla
tiesībām. Tāiāk Tiesu palāta ir atzinusi, ka, saskaņā ar Kurz. zemn. lik. 123. р., vecākā
vīriešu kārtas mantinieka priekšrocība uz ēkām pastāv neatkarīgi по līdzmantinicku
tiesībām uz zemi. Arī šis atzinums nav pareizs. Kurz. zemn. lik. 122. un 123. р. noteikumu mcrkis ir nosacīt, по vienas puses, mantinieku rindu (Rangfolge) mājas pārņemšanai
dabā (Naturalbesitz), по otras puscs, radīt tādu stāvokli, lai māju pārņemšana nebūtu
saistlta ar iielām grūtībām; tā tad, minētos likumos paredzētās priekšrocības saistitas
nevis ar vecāko vīriešu kārtas mantinieku, bet ar visu māju pārņēmēju dabā. Pie tarn
šīs priekšrocibas pienem reālo formu (jeb reālizējas) tikai pašā dalīšanas momentā kā
atvieglojums mājas pārņēmējam dabā (sal. Sen. CKD. 31./666.). No sacītā izriet, ka pēc
Kurz.' zemn. lik. 122. р. priekšrocības uz čkāin bauda vecākais vīriešu kārtas manti
nieks tikai tajä gadījumā, ja viņam piešķirtas dalāmās mājas dabā. Atzīstot, ka sieviešu
kārtas mantiniece (asinsradiniece), daloties ar tālākas pakāpes vīriešu kārtas manti
nieku, nebauda priekšroclbas uz dalāmās lauku rnājas paturēsanu, un ka vīriešu kārtas
mantinieka priekšrocības uz ēkām pastāv neatkarīgi по līdzmantinieku tiesībām uz zemi,
Tiesu palāta ir pārkāpusi Kurz. zemn. lik. 122., 123. р. un CPN. 816. р. Atrodot, ka aiz
šā iemesla Tiesu palātas spriedums nav uzturams spēkā, Senats nolemj: Tiesu palātas
1932. g. 24. nov./15. dec. spriedumu Kurzemes zemn. lik. 122., 123. p. un CPN. 816. p. parkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai по jauna citā sastāvā.
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31. 1935. g. 24. maijā. Alfrēda Krūzmana pilnv. zv. adv. V. Matsona lūgums
atcelt Tiesu palātas spriedumu Alfrēda Krūzmaņa prasībā pret Rigas amatnieku
krāj-aizdevu sab-bu un atbildētājas Rigas amatnieku krāj-aizdevu sab-bas pilnv. zv.
adv. pal. L. Svempa paskaidrojums. (L. № 227.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats atrod: Tiesu palāta, pievienojoties apgabaitiesas sprieduma motiviem,
uz viņas spriedumā aprādito apsvērumu pamata konstatējusi, ka prasitājs taisijis atbiidētājai pilnigi noteiktu piedāvājumu, kuru atbildētāja arī pieņēmusi (I, 21., 22.); ka
ar to noslēgts saistošs līgums, no kura prasitājs nevar vienpusigi atkāpties; ka, taisot
savu piedāvājumu, prasitājs tomēr pielaidis kļūdu par līguma projektā ievietotām naudas
summām. Izejot no šādiem saviem konstatējumiem, Tiesu palāta atzinusi, ka darijums
atzistams par nederigu tikai tad, ja pielaista svarīga maldiba (CL. 2961. р.),
par kādu atzistams tikai error in re (CL. 2984. р., 2967. р.), error in persona
(CL. 2966. р.) vai error in causa (CL. 2963. р.). Šajā gadījumā prasītājs, kļūdaini
ierakstot summu, kuru neesot gribējis piedāvāt, pielaidis neuzmanibu savā pašā ricibā
(CL. 2958. un 2959. p.) un tādēļ viņš varētu prasīt (eventuāli) uz CL. 2963. p. pamata
tikai zaudējumu samērīgo atvietojumu, t. i. cenas samazināšanu, bet ne pēc noslēgtā
liguma iemaksāto naudas summu atmaksu, kas prezumē līguma nederīgumu.
Prasitāja kasācijas sūdzība ievērojama. Šajā gadījumā Tiesu palāta konstatēj'usi,
ka maldība ir notikusi pirkuma līguma cenā, kura, saskaņā ar CL. 3859. р., atzīstama
par līguma esenciālo daju. Saskaņā ar Senāta paskaidrojumu (Sen. CKD. 30./681.)
esenciālā maldibā nekrīt svarā, vai maldiba būtu uzskatārna par atvainojamu vai neatvainojumu (sk. arī Erdmans, System, I, 144. lp. pie I. piez.). Kā pareizi aizrāda
prasitājs savā kasācijas sūdzibā, saskaņā ar šo Senāta paskaidrojumu CL. 2959. р. noteikums par to, ka maldiba par saviem darbicm parasti nav atvainojama — neattiecas uz tādiem gadijumiem, kur maldiba zīmējusies uz liguma esenciālo daļu, kā
šajā gadījumā. Neievērojot to, Tiesu palāta pielaidusi motivu nepilnibu un nepareizibu,
pārkāpjot CPN. 816. p.
Atrodot tādē], ka jau šā pārkāpuma dēļ Tiesu palātas spriedums nav uzturams
spēkā, Senats, neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Tiesu
palātas 1933. g. 9. janvāra spriedumu CPN. 816. p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot
Tiesu palātai izspriešanai по jauna citā sastāvā.
32. 1935. g. 21. februārī. Jāņa un Andreja Zundovsku iūgums atcelt Liepājas
apgabaitiesas spriedumu Jāņa Zundovska un Marijas Lauksargs prasībā pret Jāni
un Andreju Zundovskiem. (L. № 253.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators 0. Ozoliņš.
Senats atrod: apgabaltiesa, aiz viņas spriedumā aprādītiem motiviem, sevišķi
ievērojot nopratināto liecinieku liecibas un atbildētāju pašu atzīšanos, ir noskaidrojusi,
ka atbildētāji uzcēluši kūti uz zemes gabala, kas atradies partu kopējā valdīšanā un lietošanā kā kopganības. Šāds tiesas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav
pārbaudāms kasācijas kārtībā. Uz šāda konstatējuma pamata apgabaltiesa ir atzinusi,
ka atbildētāji ir traucējuši prasitāja valdišanu uz minēto zemes gabalu. Pretēji atbildētāju kasācijas sūdzībā izteiktam uzskatam, jautājumā par valdīšanas aizsardzību nav
nozlmes tarn apstäklim, vai valdīšanu traucējusi sveša persona vai līdzīpašnieks (sk.
Sen. CKD.spried. 26./126., 27./187., kūros izteiktie principi piemērojami arī pēc Latvijas
civillikuma), pie kam ar valdišanas traucēšanu jāsaprot netikvien valdītāja izstumšana
по valdīšanas ar varu, bet valdīšanas traucējums būs arī tad, kad traucētājs tikai kavē
valditājam izlietot savu valdīšanu (Sen. CKD. spr. 23./27.). CL. 693. pants, kā valdīšanas traucēšanas priekšnoteikumu, nebūt neprasa, lai traucētājs būtu bijis ļaunā ticībā
un lai valdītājs pats faktiski būtu valdīšanas objektu lietojis, kādēļ ari šīe aizrādijumi
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kasācijas sūdzlbā ir nepamatoti. Tādēļ, atrodot, ka apgabaltiesa nav nepareizi iztulkojusi CL. 693. pantu, un kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats nolemj:
atbildētāju Jāņa un Andreja Zundovsku kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. p. pamata,
atstāt bez ievērības.
33. 1935. g. 25. janvārī. Krista Šteinberga pilnv. zv. adv. H. Rūša lūgums atcelt
Tiesu palātas spriedumu Krista Šteinberga prasībā pret Zemkopibas ministriju un
atbildētājas Latvijas valsts, Zemkopibas ministrijas personā, pilnv. zv. adv. V. Lazdina
paskaidrojums. (L. № 261.)
Sēdi vada priekšsēdētāja V. Senators A. Lēbers; referc Senators V. Bukovskis.
Senats a t r o d : Tiesu palāta uz viņas sprieclumā minēto apsvērumu un norādīto
datu pamata atzinusi, ka rēgulēšanas taksācija gan būtu atzīstama par valsts meža pārdošanas oferti (CL. 3135. р.), tomēr vienošanās par iegūšanu būtu konstatējama tikai
tad, ja prasitājs pierādītu, ka būtu notikusi šās ofertes pieņemšana; saskaņā ar 1870. g.
31./VIL noteik. 9. p. ieguvējam bijis jāpaziņo — jādeklarē — atbildētājai par savu
piekrišanu ofertei (CL. 3136. р.), tas ir, bijis jāizpauž pieņeinšanas griba un šim izpaudumam jādod virziens, kas par sevi būtu derīgs, lai pieņemšana nāktu oferenta zināšanā,
kaut gan pati zināšana lietā nebūtu izšķiroša. Šādu virzienu ieguvēji savam gribas
izpaudumam neesot devuši, jo tikai iemaksājuši naudu valsts kasē kopā ar pieteikumu,
kas bijis lemts nevis pārsūtīšanai atbildētājai, bet atstāšanai valsts kasē. Tā tad,
pēc Tiesu p a l ā t a s domām, ieguvēji nebija pieņēmuši oferti ar likumlgu
saistošu spēku CL. 3136. p. nozīmē, un tādēļ esot arī jāatzīst, ka prasītāji nebija
vienojušies ar atbildētāju par meža pirkšanu.
Prasītāja kasācijas sūdzība ievērojama. Lietā nav strīda par to, ka ,,Engurnieku"
mājas rēgulētas 1912. g. un ka tajā pašā reizē novērtēts mežs uz 16 piegriežamiem zemes
gabalicm par 6000 cara rubļiem. Pati Tiesu palāta atzīst rēgulēšanas taksäciju par
valsts meža pārdošanas oferti, kura notikusi jau 1912. gadā. Kā pareizi aizrāda prasitājs savā kasācijas sūdzībā, nav strīda arī par to, ka jau 1915. g. Krievijas valsts
nodevusi „Engurnieku" mājas rēgulētās robežas ar 16 piegriezumiem brāļiem Šteinbergiem, kas tās pieņēmuši un ar to parādījuši savu gribu picņemt „Engurnieku"
mājas ar piegriezumiem un mežu. Par mežu Šteinbergiem bija jānokārtojas tālāk
ar Latvijas valsti. Prasītāja pilnvarniece iemaksājusi 1921. g. 19. jūiijā par mežu valsts
bankai, saskaņā ar 1920. g. 18. marta likumu, 4200 rub., kā tas redzams no 1933. g.
12. janvāra Tiesu palātas sēdē iesniegtā dokumenta. Tiesu palāta atradusi, ka prasltajam, saskaņā ar CL. 3136. р., bija jāizpauž pieņemšanas griba un šim izpaudumam
jādod virziens, kas par sevi būtu derīgs, lai pieņemšana nāktu oferenta zināšanā,
kaut gan pati zināšana lietā nebūtu izšķiroša. Šādu virzienu ieguvēji, pēc Tiesu palātas
uzskata, savam gribas izpaudumam neesot clevuši, jo tikai iemaksājuši naudu valsts
kasē kopā ar pieteikumu, kas bijis lemts nevis pārsūtīšanai atbildētājai (Zemkopibas
ministrijai), bet atstāšanai valsts kasē. Šāds Tiesu palātas atzinums runā pretim iemaksas
lüguma tekstam, kas burtiski skan: ,,un ]oti lūdzu vaists banku paziņot Zemko
pibas ministrijas mežu d e p a r t a m e n t a m Riga par to, ka meža gabals ir samaksāts". Kā Senats jau paskaidrojis (Sen.Apv. sap. 1925. g. lēmums 1. № 19; 1923. g.
№ 56.) fisks ir viens Subjekts un viena juridiska persona visā valsti, kaut gan viņa
darbība izteicas dažādos valsts resoros, kam savukārt nav patstāvīga subjekta, t. i. nav
juridiskas personas rakstura. Tādēļ, ja zināma summa iemaksāta valsts bankä, tā atzīstama par samaksātu tarn valsts resoram, kam tā pienākas. Ka augšā minētais prasitāja Iūgums piesūtīts Zemkopibas ministrijai, tas redzams по tā, ka Tiesu palātai to
uzrādījis a t b i l d ē t ā j a s pilnvarnieks un samaksas dati par ,,Engurnieku" mājas
mežu atrodas Valsts kontrolē (Tiesu palātas akts 65. un 66. lpp.). Tā tad Zemkopibas
ministrija labi zinājusi par so iemaksu, un prasltājas lūgums nav palicis valsts käse,
bet pārsūtlts atbildētājai. Visu to Tiesu palāta nav ievērojusi un Hdz ar to pielaidusi
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motivešanas nepiinību un nepareizību. Savā spriedumā Tiesu palāta, starp citu, aizrāda,
ka arī iemaksātā summa (4200 rub.) neesot atzīstama par pietiekošu, jo tas tiesiskais
stāvoklis, kādu rada oferte, oblatam neesot, uzskatāms par parādu, uz
kuru varētu a t t i e c i n ā t 1920. g. 18. marta likumu. Tiesu palāta tomēr pati atrod,
ka rēgulēšanas taksācija, pčc kuras meža resora ierēdņi 1912. gadā nocenojuši mežu, kas
aug uz piegriczumiem no valsts meža, uz 6333 кг. сага rubļiem ir atzīstama par
valsts meža pārdošanas oferti (CL. 3135. р.); kā jau augšā aizrādīts, nav strīda par
to, ka jau 1915. g. Krievijas valdība nodevusi „Engurnieku" mājas iaunrēgulētās robežās ar 16 piegriezumiem brājiem Šteinbergiem, kas tās pieņēmuši un ar to
parādījuši savu gribu pieņemt Engurnieku mājas ar piegriezumiem un mežu.
Tā tad 1912. g. no meža resora ieredņiem novērteta meža cena 6333 кг. сага rubļu apmērā atzīstama par agrāko Šteinbergu parādu, kuru prasītāja pilnvarniecesamaksājusi
tikai 1921. g. 19. jūiijā, iziietojot likumu par agrāko līgumu un parādu nokārtošanu.
Tiesu palāta gan aizrāda, ka tas tiesiskais stāvoklis, kādu rada oferte, oblatam neesot,
uzskatāms par tādu parādu, uz kurū varētu attiecināt 1920. g. 18. marta likumu, bet
šai likumā nav taisīts izņēmums minētiem darījumiem, un tādēļ jāatzīst, ka Tiesu
paiāta arī šajā jautājumā pielaidusi motīvēšanas nepilnību un nepareizību, pārkāpjot
CPN. 816. p. un likumu par agrāko līgurnu un parādu nokārtošanu.
Atzīstot tādēļ, ka aprādīto pārkāpumu dēļ Tiesu palātas spriedums nav atstājams
spēkā, Senats, neielaižoties citu kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, noiemj: Tiesu palātas
1933. g. 12. janvāra spriedumu CL, 3136. р., 1920. g. 18. marta likuma 4. panta un CPN.
544. un 816. p. pārkāpumu dēļ atcelt un nodot iietu Tiesu palātai izspriešanai no jauna
citā sastāvā.
34. 1935. g. 21. martā. Bauskas ebrēju draudzes pilnv. zv. adv. G. Rūbinšteina
un N. Stakelberga un Nikolaja Štakelberga, kā trešās personas Bauskas „Chasidim"
lūgšanas nama garīgās pārvaldes pilnv. lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu
Bauskas ebrēju draudzes prasībā pret Bauskas apr. pašvaldību par Jelgavas apgabaltiesas 1930. g. 2. oktobra sprieduma atzīšanu par saistošu un Bauskas aprinka pašvaldibas pilnv. zv. adv. K. Pauļuka paskaidrojums. (L. № 264).
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators R. Alksnis.
Senats a t r o d : Bauskas ebrēj'u draudze bija cēlusi prasību pret A. Ivanovsku
kurā lūdza atzīt prasītājas valdīšanas un lietošanas tiesības uz ebrēju draudzes lūgšanas
namu un kapsētu, kas atrodas a.tbildētājam piederošās Sarkanmuižas robežās, un iznemt
minētos objektus no Ivanovska valdīšanas, nododot tos Bauskas ebrēju draudzes
valdišanā un lietošanā. So prasību Jelgavas apgabaltiesa ar savu 1930. g. 2. oktobra
spriedumu apmierinājusi, un Sfs spriedums kā nepārsūdzēts stājies spēkā. Šīs prāvas
gaitā atbildētājs Sarkanmuižu atsavinājis Bauskas aprinka pašvaldībai. Pēc tam
Bau_skas ebrēju draudze cēla šo prasību pret Bauskas' apriņķa pašvaldību, kurā,
aizrādot, ka tagadēja Sarkanmuižas īpašniece neatzīstot tās prasītājas tiesības uz ininēto
lugšanas namu un kapsētu, kādas noteiktas ar apgabaltiesas 1930. g. 2. oktobra sprie
dumu par labu prasītājai, lūdz atzīt minēto 1930. g. 2. oktobra spriedumu par'saistošu
an Bauskas apriņķa pašvaldībai, kä Ivanovska tiesību ņēmējai. Šo prasibu Tiesu palāta
atraidijusi aiz šādiem iemesliem. Nenoliedzot principā, ka tiesas spriedums, kas taisits
pret agrako zemes īpašnieku, var būt saistošs arī viņa tiesibu ņēmējam, Tiesu paiāta
konkrētā lietā atzinusi,ka izšķiroša nozīmeesotsukcesijasmaterialtiesiskiemnoteikumiem
un pašas sukcesijas darījuma juridiskai dabai un ticsību raksturam, un ka tāpēc tiesas
taisitais spriedums pret Ivanovsku būtu saistošs atbildētājai tikai tajā gadījumā, ja
prasītājas t[esība būtu tāda rakstura, kura vispār īpašuma pārejā būtu saistoša trešām
personām. Sajā gadījumā, turpretim, prasītāja atsaucoties uz savām valdīšanas tiesībām,
kas pēc būtības esot tikai citas pamattiesības atsevišķa priekšrocība, bet tas esot par
maz, lai no tā vien atsavinātu atbildētājas pienākumu respektēt prasītājas vēl nenoskaidroto pamattiesību uz strīda objektu.
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Pretēji prasitājas paskaidrojumiem viņaskasācijas sūdzībā, valdišana nav konkrēta
tiesība, bet tikai tiesībām atbilstoša faktiska vara (CL. 623. р.), kura pastāv līdz tam
laikam, kamēr pastāv fiziska vara par pašu objektu un kura uzskatāma par likumīgu,
ja tā atbilst konkrētai tiesībai. Latvijas civīllikumi nerunā par patstāvīgu valdīšanas
tiesību un patstāvīga nozīme valdīšanai var būt vienīgi kā f a k t a m , kas saistīts ar
svarīgām juridiskām sekām (sk. Gasmans un Nolkens 63. un 64. Ipp.). Likums arī aizsargā valdīšanu kā faktisku varu par objektu likumā paredzētos gadījumos, bet no
tā vēl neizriet, ka valdīšana pati par sevi būtu konkrēta tiesība. Arī neatminama valdīšana
ir faktiska vara par valdāmo objektu, kura pastāv tik ilgi, kamēr vara par objektu
tiek izlietota, bet tā zūd, ja pēc valdīšanas traucēšanas vai atņemšanas nav celta laikā
prasība par tās atjaunošanu. Atrodot, ka ar pirmo tiesas spriedumu prasītājai par
labu nav noteikta kaut kāda pamattiesība, kas attaisnotu prasltājas valdīšanu un
lietošanu, Tiesu palāta aiz viņas spriedumā minētiem motīviem varēja atzīt, ka
pirmais spriedums atbildētājai navsaistošs un ka tādēļ šīprasībakānepamatotaatraidāma.
Aiz aprādītiem apsvērumiem atrodot, ka iesniegtā no prasītājas kasācijas sūdzība
kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : Bauskas ebrēju draudzes pilnv. zv. adv,
G. Rūbinšteina un N. Štakclberga, un zv. adv. N. Štakelberga, kā trešās personas
prasltājas pusē Bauskas „Chasidim" lūgšanas nama garīgās pārvaldes pilnv. kasācijas
sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
3 5 . 1935. g. 20. februārī. Bērtiņa K r e v i c a lūgums par Tiesu palātas sprieduma
jaunu caurlūkošanu jaunatklājušos apstākļu dēļ viņa, K r e v i c a , prasības lietā pret
Augustu un Annu K u r a v i e m . (L. № 265.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : prasītājs, iesniedzot Senātam izmeklēšanas tiesneša protokola
norakstu par liec. Jana Bagātā nopratināšanu, lüdz Tiesu palātas spriedumu atcelt
jaunatklata apstākļa dēļ, jo liec. Bagātā liecība par to, ka arī viņš dzirdējis prasītāja
1930. g. 28. janvāra sarunu ar atbildētāju Kuravu un pēdējā solījumu par starpniecības
atlīdzibas samaksu, esot jaunatklājies apstāklis, kas pa prāvas iztiesāšanas laiku
viņam nebijis zināms. Tādējādi, ar liec. Bagātā liecību prasitājs domā pastiprināt liec.
Grigana liecību par partu starpā 1930. g. 28. janvārī it kā notikušo sarunu, kādu sarunas
faktu Tiesu palāta apšaubījusi, nepiešķirot liec. Grigäna lieeībai ticamību, ar citiem
vārdiem, sarunas fakta pierādīšanai prasitājs sniedz jaunu p i e r ā d ī j u m u .
Prasītāja
lūgums nav ievērojams jau tādēļ vien, ka viņa paskaidrojums par j a u n a t k l ä t u apstākli
nesaskan ar viņa paša uzdotiem faktiem. Liec. Bagātais ir paskaidrojis izmeklēšanas
tiesnesim, ka 1930. g. 28. janvārī atbildētājs Kuravs pienācis pie prasītāja un runājis
par provizijas samaksu pa to l a i k u , k a m ē r v i ņ š s a r u n ā j i e s a r p r a s ī t ā j u . Tā
tad p r a s ī t ā j a m taisni nevarēja bflt nezināms, ka arī liec. Bagātais ir dzirdēiis atbildētāja Kurava solījumu par samaksu. Tādos apstāklos liec. Bagātā liecība p r a s l t ā j a m
taisni nevar būt j a u n a t k l ā t s apstāklis, un prasītājs pat nepaskaidro. kādēļ viņš liec.
Bagāto n e v a r ē j a uzdot tiesai jau agrāk minētās sarunas pierādīšanai. Par jaunatklätu
apstākli CPN. 908. p. 1. pk. nozīmē atzīstami vienīgi tādi apstākļi, kuri prāvniekam
nebija zināmi,lietu izspriežot, un kurus tas nevarēja uzrādīt tiesai aiz apstākjiem, kuri
no viņa nav atkarīgi (Kr. Sen. CKD. 71./82. g.; 75./85 . g. spried.).
Atrodot tādēļ, ka prasītāja lūgums par sprieduma atcelšanu, kā nepamatots,
noraidāms, Senats n o l e m j : Bērtiņa K r e v i c a lūgumu par Tiesu palātas 1932. g.
9. marta sprieduma jaunu caurlūkošanu jaunatklājušos apstākļu dēļ, uz CPN. 908. p.
pamata, atstāt bez ievēribas.
36. 1935. g. 24. maijā. Jāņa un Valdemāra L u k a s u un Alfrēda T r i j e t c a pilnv.
zv. adv. J. Dambekalna lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Pētera B ā k u ļ a
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prasībā prct Jāni un Valdemāru L u k a s i e m un Alfrcdu T r i j e t c u un prasītāja Pētera
B ā k u ļ a paskaidrojums. (L. № 282.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators R. Alksnis.
Senats a t r o d : īrnieks Bāknlis 1931. g. 3. j'ūlijā iesniedza miertiesnesim prasību
pret namsaimniekiem un šajā prasībā, aizrädot, ka 1924./25., 1925./26. un 1926./27. g.
apkurināšanas sezonās viņš parmaksājis apkurināšanas naudu vairāk par faktiskiem
apkurināšanas izdevumiem Ls 336, lūdza šo starpību piespriest no atbildētājiem. Miertiesnesis piespriedis prasību pilnā apmērā, bet apgabaltiesa, konstatējot, ka starplba
starp faktiskiem apkurināšanas izdevumiem un sarnaksāto apkurināšanas naudu iztaisot tikai Ls 161.67, prasību apmierinājusi tikai šajā apmērā.
Iesniegtā no atbildētājiem kasācijas sūdzlba ievērojama.
Gan ir pareizs kasācijas sūdzības iesniedzēju aizrādīj'ums par šās lietas nepiekritību miertiesneša kompetencei. Lik. par telpu īri 8. p. nosaka, ka visi strīdi apkurināšanas lietās piekrīt īres valdei, un zem tiem ir saprotami visi tie strīdi, kas ceļas starp
īrnieku un izīrētāju sakarā ar apkurināšanas izvešanu, pastāvot Ires līguma attiecībām.
Šajā lietā partu starpā nav strīda, ka prasības iesniegšanas laikā 1931. g. viņu starpā
vcl pastāvēja īres attiecības, kādēļ arī šis strīds par vairāk samaksāto apkurināšanas
naudu ir strīds apkurināšanas lietās, kas uz Lik. par telpu Iri 8. p. piekrīt īres valdes
izšķiršanai (sal. Sen. CKD. 34/1480.). Tomēr šim piekritības jautājumam nav vairs
izšķirošas nozīmes, jo ar 1934. g. grozījumu izdošanu (Likr. 34./231) šīs lietas izspriešana
tagacl piekrīt miertiesnesim. Bet kasācijas sūdzlba pēc būtības ir pamatota. Atbildētāj'i pareizi aizrādīja, ka norēķināšanās starp īrnieku var notikt tikai pēc katras apkurināšanas sezonas izbeigšanās. Jautājums par to, kad īrniekam ir tiesības prasīt galīgu norēķināšanos par apkurināšanas sezonu, ir bijis jau vairākas reizes Senāta izspriešanā (Sen.
CKD. 33./1030.; 34./1018.), un Senats paskaidrojis, ka pēc Lik. par telpu Iri 46. p.
izpratnes īrniekam ir tiesība prasīt galīgu norēķināšanos tikai par notecējušo apkurināšanas sezonu, bet nevis par iepriekšējiem gadiem, par kuriem norēķināšanās uzskatāma
par izbeigtu no tā momenta, kad īrnieks pieņēmis namsaimnieka apkurināšanas jaunos
noteikumus parnākošo apkurināšanas sezonu. Nenoskaidrojot konkrētā lietā, vai prasītājs nav pieņēmis namsaimnicka noteikumus par nākošo apkurināšanas sezonu, un
tomēr piespriežot prasību par visām trim apkurināšanas sezonām, apgabaltiesa savā
spriedumā ir pielaidusi inotīvēšanas nepilnību un nepareizību, ar ко pārkāpusi CPN.
181., 196. p.
Atrodot, ka apgabaltiesas spriedums aprādīto pārkāpumu dēļ nav uzturams spēkā,
Senats n o l e m j : Rigas apgabaltiesas 1933. g. 3./10. februāra spriedumu CPN. 181.
un 196. p. pārkāpumu dēļ atcelt un šo lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai
no jauna citā sastāvā.
37. 1935. g. 25. janvārī. Jankeļa F e l d h ū n a lūgums atcelt Jelgavas apgabal
tiesas spriedumu Jankeļa F e l d h u n a prasībā pret Zämueli Zeli un Latvijas bankas Ventspils nodaļu. (L. № 353.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats a t r o d : miertiesnesis apmierinājis Jankeļa Feldhüna prasībuparīpašuma
tiesību atzīšanu uz 5 zirgiem, kas 1932. g. 11. novembrī Ventspill aprakstīti no Latvijas
bankas atbildētāja Zāmuēļa Zēļa parāda dēļ. Apgabaltiesa, turpretim, atcēlusi miertiesneša spriedumu un atraidijusi prasību, atrodot, ka prasība neesot pierādīta, jo liecinieka Hoziasa Dāvīdsona liecībai nevarot ticēt; šis liecinieks, kas strādā pie prasītāja,
liecinājis, ka prasitājs esot nodevis 1930. g. martā atbildētājam Zāmuelim Zēlam 13
zirgus k o m i s i j ā un atļāvis tos līdz pārdošanai lietot, bet v i ņ š p a t n e z i n o t , p a r k ā d u
z e m ā k o cenu p r a s ī t ā j s b ū t u a t j ā v i s p ā r d o t t ā l ā k zirgus, k ā d s r e k v i z ī t s ,
pēc a p g a b a l t i e s a s d o m ā m , esot n e p i e c i e š a m s k o m i s i j a s l ī g u m a m . Arī pats
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prasītājs neesot uzdevis tuvāki komisijas liguma saturu, un viņa pilnvarnieks csot nonācis pretrunā savos paskaidrojumos, jo pašā prasības sudzībā viņš paskaidrojot,_ka zirgi
1931. g. februārī nodoti Zēlam tikai lietošanā, bet vēlāk viņš uzdodot, ka zirgi Zelam nodoti 1930. g. martā komisijā ar atļauju lietot zirgus līdz pārdošanai. Izejot no šīm konstatētām nepareizībām un pretrun'ām, apgabaltiesa nakusi pie gala atzinuma, ka prasība
atraidāma. Savā kasācijas sūdzībā prasītājs atrod, ka apgabaltiesa esot pārkāpusi
Tirdzn. nolik. 541. p. un CPN. 181., 440. p. Kasācijas sūdzība ievērojama.
Vispirms, pretēji apgabaltiesas domām, komisijas līguma dcfinicijā nav neviena
burta par zemāko cenu kā n e p i e c i e š a m u r e k v i z ī t u . Saskaņā ar tirdzn. nolik. 54». р.,
ar tirdzniecības komisijas līgumu (договор торговой комиссии) viena puse
(komisionārs) uzņemas tirdznieciska darījuma noslēgšanu (торговая сделка) savā
vārdā uz otras puses (komitcnta) rēķinu (sal. arl Dr. Lēbers, Tirdzniecibas tiesību pārskats 211. Ipp.). Patiesībā būtu jādoinā, ka šajā gadījumā lieta grozās nevis ap komisijas
līgumu, bet ap kondicijas līgumu (contractus aestimatorius, Trödelvertrag), kura esenciālā daļa būtu gan noteikts limits (CL. 4419. р.). Bet apgabaltiesa kondicijas
līgumu šajā lietā nav konstatējusi. Tas apstāklis vien, ka liecinieks Davidsons nav zinājis,
p a r k ā d u z e m ä k o cenu p r a s ī t ā j s b ū t u a t ļ ā v i s Zēlam p ā r d o t t ā l ā k z i r g u s ,
nepadara viņa liecību par neticamu. Arī tajā gadījumā, ja lietā būtu konstatēts, ka starp
prasītāju un' atbildētāju Zēli noslēgts kondicijas līgums, tas apstāklis vien, ka prasītāja
strādnieks, liecinieks Davidsons, nav zinājis, kāda pārdošanas cena bija noteikta starp
pusēm, nepadara viņa liecību par neticamu. Tiesas atzinums par liecinieka izteicienu
ticamību, liecibu iztulkošana un novērtēšana gan attiecas uz lietas faktisko pusi, un nav
pārbaudāmas kasācijas kārtibā, bet ja tiesa savos motivos pati min neticamibas pamatus,
tad šiem motīviem jābūt pareiziem. Pretēji apgabaltiesas domām, likums dod prasitājam iespēju izlabot, zināmos gadījumos, vai pat grozit savu prasibu (CPN. 435.,
436. р.), nemaz nerunäjot par prasibas vēsturisko daļu.
Atrodot tādēj, ka apgabaltiesa pielaidusi savā spriedumā motīvēšanas nepareizibu un nepilnību un līdz ar to ariTirdzn. nol. 541. p. nepareizu tulkojumu un CPN. 181.
un 196. p. pārkāpumu un ka jau šo pārkāpumu dēj apgabaltiesas spriedums nav uzturams spēkā, Senats, neielaižoties citu kasācijas sūdzibā aprādīto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, n o l e m j : Jelgavas apgabaltiesas 1933. g. 28. apriļa spriedumu Tirdzniecibas
nol. 54'. р. un CPN. 181., 196. р. pārkāpumu dē} atcelt un nodot lietu tai pašai apgabaltiesai izspriešanai по jauna citä sastāvā.
38. 1935. g. 21. martä. Jankeja-Henocha Š a u l e v i č a pilnv. zv. adv. P. Pavlova
lügums atcelt Tiesu palātas spriedumu Jankeja-Henocha Š a u l e v i č a prasībā pret
Vispārējo apdrošināšanas sab-bu nelaimes gadījumos. (L. № 368.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators O. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : prasitājs savā apellācijas sūdzībā bija apstrīdējis lietpratēju-ārstu
atzinumu, ar kum viņa darba spēju zaudējums bija noteikts uz 3 % , norādot, ka šāds
atzinums runä p'retim CPN. 615. р., un, bez tā, atrodoties pretrunā ar noteikumiem
(V. V. 2Э./64.), saskaņā ar kuriem labās rokas naga un vidējā panta zaudejums iztaisa
darba spējas samazināšanos par 15%, kādu samazināšanos bija konstatējis arī Dr Kuročkins. Uz tā pamata prasītājs bija lūdzis izclarit jaunu ekspertīzi darba spēju zaudēšanas noteikšanai. Tiesu palāta pirmo prasītāja iebildumu pret ekspertizi gan apsverusi,
atrodot, ka ekspertu atzinums nerunā pretim CPN. 615. p. noteikumiem. Tomer Tiesu
palāta nav savä spriedumā apspriedusi otro iebildumu par to, ka ekspertu atzinums
nesaskan ar augšminēto noteikumu apzimētiem procentiem labās rokas naga un_vidējā
panta sakropļojumā. Tiesu palāta nesaka, ka ekspertu atzinums saturētu šajā ziņa kādu
īpašu motivējumu par noteikumos paredzēto 15% samazināšanu uz 3 % pie labās rokas
rādītāja pirksta taisni konkrētā gadījumā. Tādu motīvējumu Tiesu palāta nenorāda

30

arī по sevis. Tādēļ viņas spriedums satur motivešanas nepilnību, jo, izšķiroties par to,
ka jauna ekspertīze ir lieka, Tiesu palātai tomēr bija jāizsakās arī par prasītāja aprādītiem trūkumiern ekspertīzē taisni по augšminēto noteikumu viedokļa. Ar to Tiesu
palāta ir pielaidusi CPN. 816. p. pārkāpumu.
Atrodot tādēļ, ka CPN. 816. p. pārkāpuma dēļ Tiesu palātas spriedums nav uzturams spēkā, Senats nolemj: Tiesu palātas 1933. g. 29. marta spriedumu atcelt
CPN. 816. p. pārkāpuma dēļ un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai по jauna citā
sastāvā.
39. 1935. g. 21. februārī. Alberta Kronberga-Kleinberga lügums atcelt
Liepājas apgabaltiesas lēmumu Amālijas Danilovs prasībā pret Albertu Kronbergu.
(L. № 376.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators R. Alksnis.
Senats atrod: atbildētājs par miertiesneša spriedumu bija iesniedzis apellācijas
sūdzību likumā paredzētā laikā. Šo sūdzību viņš nebija apmaksājis ar attiecīgiem nodokļiem un nodevām, bet apellācijas sūdzibā izteicis lügumu piešķirt viņam mazturibas
tiesības un sūdzībai pievienojis arī attiecīgu apliecību (CPN. 303., 307. un 1005. р.).
Miertiesnesis, neizšķirot jautājumu par mazturibas tiesību piešķiršanu atbildētājam,
devis virzienu apellācijas sūdzībai un savu lietu kopā ar apellācijas sūdzību nosūtijis
apgabaltiesai. Apgabaltiesa lietu nolikusi caurlūkošanai pēc būtības tiesas sēdē 1933. g.
23. martā, bet atstājusi apellācijas sūdzību bez caurskatīšanas aiz tā iemesla, ka
atbildētājs tiesas sēdē neesot tiesas nodokli un lokšņu nodevu samaksājis un arī neesot
lūdzis piešķirt viņam termiņu minēto nodokļu un nodevu samaksai. Šāds apgabaltiesas
uzskats ir atzīstams par nepareizu, jo atbildētājs, iesniedzot apellācijas sūdzību, pēdējā
bija izteicis arī lūgumu piešķirt viņam mazturibas tiesības. Šo lūgumu vajadzēja izšķirt
vai nu miertiesnesim pirms apelläcijas virzīšanas vai apgabaltiesai kā otrai instancei,
apellācijas sūdzības saņeinot. Šajā gadīj'umā, ievērojot to: 1) ka pats lūgums bija izteikts apellācijas sūdzībā, un 2) ka pēc vispārēja principa mazturibas tiesības piešķir
tā tiesa, kuras caurlūkošanā lieta atrodas (sk. Mališevs — Civīlprocesa kurss I s. 136. lpp.
un Nolkena Civilprocesa kommentāri 786.—787. Ipp.), jautājums par mazturibas tiesībām
bija jāizšķir pašai apg abaltiesai. Ja apgabaltiesa atrada, ka atbildētājam mazturibas
tiesības nav piešķiramas, tad par to tiesai vajadzēja taisīt attiecīgu lēmumu un dot atbildētājam, saskaņā ar CPN. 259. p. noteikumiem, 7 dienas laika nodokļu un nodevu
samaksai, bet tiesai nebija pamata atstāt apellācijas sūdzību bez caurlūkošanas. Arī
tajā gadījumā, ja, pēc apgabaltiesas uzskata, miertiesnesim pašam vajadzēja izšķirt jautājumu par mazturibas tiesību piešķiršanu, apgabaltiesai nebija pamata apelläcijas
sūdzību atstāt bez cauriūkošanas, bet lieta bija nosūtāma miertiesnesim mazturibas
tiesību jautājuma izšķiršanai. Atstājot aprādītos apstākļos atbildētāja apelläcijas
sūdzību bez cauriūkošanas, apgabaltiesa ir pārkāpusi CPN. 259. un 196. р., kādu pārkāpumu dēļ viņas lēmums nav uzturams spēkā.
Ievērojot saclto, Senats nolemj: Liepājas apgabaltiesas 1933. g. 23. marta lēmumu CPN. 259. un 196. p. pārkāpumu dēļ atcelt un so lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai по jauna citā sastāvā.
40. 1935. g. 20. februārī. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums at
celt Tiesu palātas lēmumu lietā par Jāņa Zvirbuļa lūgumu atzīt Franci Jēkaba d.
Zvirbuli par garā väju. (L. № 383.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats atrod: Senātam jāizšķir jautājums par to, vai по uzliktä zīmogsoda jāatvelk visa nepareizi dzēstā zīmognodeva jeb tikai tā nepareizi dzēstā zimognodeva,
kura atzīstama par pārmaksu, bet nebūtu atmaksājama rīk. par zīmognod. 111. p. noteikuma neizpildīšanas dēļ. Tiesu palāta jautājumu izšķīrusi pēc pirmās alternātīvas,

Ncdokļu departaments pieturas pie otrās alternātivas. Rīkojums par zīmognodevu
aizsargäjot fiska intereses, pieturas pie tīri formālā viedokļa. Tiesu palāta runā esošā
gadījumā nenoliedz, ka zīmogsods jāmaksā 3 latu apmērā un ka zīmognodeva parmaksāta 1 lata apmērā. Ja Tiesu palāta по zīmogsoda atvelk —_bez nepareizi dzēstās
zīmogmarkas (1 lata apmērā) — vēl to zīmogmarku (1 lata apmērā), kas uzlipināta pilnīgi lieki un kas tāpēc atzistama par pārmaksu, tad Tiesu palātai bija jakonstatē, vai
arl izpildīts 111. p. noteikums, bez kā pārmaksātā nodeva vispār nav atmaksājama un
tāpēc arī n a v i e s k a i t ā m a zīmogsodā. Tiesu palāta tomēr 111. p. noteikuma izpildišanu
nav konstatējusi. Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palātas lēmums, rīk. par
zimognod. 90. р., 111. р. un CPN. 816. р. pārkāpuma dēļ atceļams, Senats n o l e m j :
Tiesu palātas 1933. g. 16. janvāra lēmumu rīk. par zīmognod. 90., 111. р., CPN. 816. р.
pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu palätai izspriešanai по jauna cita sastāvā.
41. 1935. g. 24. janvārī. 2. Liepājas savstarpējās kreditbiedrības pilnv. zv. adv.
V. Kārkliņa lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu lietä par Toma G a r o k a l n a nekustamas
mantas Skrundas pag. „Garo № 82" raāju ar zemes gr. 3750. num. pārdošanu publiskā
izsolē. (L. № 390.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : saskaņā ar 1928.g. 6.jūnija likuma par nekustamas mantas atsavināšanu (Lkr.129) 28. pantu, nekustamo mantu pārdodot publiskā izsolē, šā likuma 5. un 6.
pantā paredzētās ziņas ievāc tiesu izpildītājs. Saskaņā ar likuma 5. р. piezīmi un 6. р.,
paredzētos gadījumos jāizdara novērtēšana uz vietas nekustamā ipašumā ieguldīto
kapitālu vērtlbas un pēdējās iegūšanas summas noteikšanai, pie kam, saskaņā ar 17. pantu,
pie novērtēšanas jāuzaicina atsavinātājs un ieguvējs. Tiesu paläta atzinusi, ka 17. p. nezīmējas uz piespiedu kārtībā izvedamās, bet gan tikai uz labprātīgi izvedamās atsavināšanas
gadījumiem. Ši teze tik plašā nozīmē nav pieņemama. Likuma 28. panta mērķis ir
noteikt: a) personu (tiesu izpildītāju), kam vajadzīgās ziņas jāievāc, un b) laiku, līdz
kuram tās jāievāc, proti — līdz izsolei. Tomēr ar šo pantu nav domāts uz novērtēšanu
izsoles gadījumā neattiecināt vispārējos, līkuma 1. nodaļas paredzētos noteikumus par
novērtēšanas izdarīšanas kārtību, protams, ciktāl tie faktiski izdarāmi izsoles īpatnējos
apstākļos. Tādēļ nav pamata nepiemērot arī izsoles gadījumā likuma 17. panta noteikumu
par to, ka novērtējot jāaicina nekustamas mantas a t s a v i n ā t ā j s . Attiecībā uz ieguv ē j u Tiesu paläta gan pareizi aizrāda, ka novērtēšana izdarāma pirms izsoles, kad
ieguvējs vēl nemaz nav zināms un to tādēj ari nevar aicināt, ne izklausit viņa paskaidrojumu.
Tomēr konkrētā gadījumā novē'rtēšana faktiski izdarita рёс izsoles,
kādēļ arī atkrīt Tiesu palātas apräditais īnotīvs ieguvēja neaicināšanai novērtēšanā.' Tādēļ jāatzīst, ka Tiesu palāta, atzīstot šajā lietā ieguvēja aicināšanu par
nevajadzīgu, rlkojusies preteji Lik. par nekust. mantas atsavinäsanu 17. panta izpratnei.
Nepamatoti Tiesu palāta arl aizrāda, ka ieguvēju izsolē nevarot interesēt tāds, jeb citāds
novērtējums, jo vērtības pieauguma nodokli nemaksājot viņš, bet agrākais īpašnieks.
Šāds uzskats nav attaisnojarns gadījumā, kur, kā šajā lietā, immobila ieguvējs ir līdz ar
to kreditors, kura intereses gan var skärt nepareiza novērtēšana, jo vērtības pieauguma
nodokli ņem по 'pirkšanas cenas un tas bauda priekšrocību pret hipotēkām. No konkrētās
lietas arī'redzams, ka pēc vērtības pieauguma nodokļa noteikšanas apgabaltiesa grozījusi
lēmumu par atlikušās summas sadalīšanu kreditoru starpā sūdzētājai (ieguvējai un
kreditorei) par ļaunu.
Ievērojot sacīto, Senats atrod, ka Tiesu paläta, atzīstot par nepiemērojamu šajā
lietā lik. par nekustamas mantas atsavinäsanu 17. р., pärkäpusi so likuma pantu, kādēj
viņas lēmums nav atstājams spēkā. Senats tādēļ n o l e m j : Tiesu palātas 1933. g. 23. marta
lēmumu atcelt likuma par nekustamas mantas atsavinäsanu 17. panta parkäpuma de)
un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai по jauna citä sastāvā.
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42. 1935. g. 22. februāri. Cecīlijas Bružas lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu
lietā par mātes varas atņemšanu par nepilngadigo Kārli Bružu. (L. № 391.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators A. Lēbers.
Senats atrod: sakarā ar šās lietas apstākļiem paceļas jautājums par to, kādai
iestādei piekrīt lietas par vecāku varas atņemšanu gadijumos kad vecāki, nenodarot
Sodu likumā aizliegtu nodarijumu, kaut kā citādi nelietigi izlieto savu vecāku varu,
it īpaši ncžēligi apejoties ar saviem bērniem (CL. 228. р.). Tautas labklājības ministrija
aprādīto lietu ierosinājusi Bāriņu tiesā, bet sūdzētāja atrod, ka lieta piekritot civīltiesai, kurai lieta esot jāizspriež apsardzibas kārtibā. Par lietas piekritibu civiltiesai
gan runā apsvērumi, kas, uz pirmā acu metiena, it kā attaisno sūdzētājas aizstāvēto viedokli. Civillikums līdzigas lietas nodod tiesai (pēc vācu teksta „Richter"),
CPN. (1455.—1463. p.) tieši paredz „tiesāšanas kārtību.... lietās par vecāku savstarpējām tiesibām un pienākumiem attiecībā uz bērniem". Vecāku vara noteic un rada
netikvien tlri personīgas un ētiskas attiecības starp vecākiem un bērniem, bet ari
tieši mantiskas attiecības starp viņiem (CL. 215.—224. р.). Pateicoties vecākiem piederošai vecāku varai, viņiem piekrīt usufrukta tiesības bērnu atsevišķā mantā (218. р.).
Vecāki usufrukta tiesības gan nezaudē ar vecāku varas atņemšanu sliktas saimniekošanas dēļ bērnu atsevišķā mantā, bet — per argumentum e contrario — vecāki, kam
vecāku vara atņemta aiz citiem iemesliem, it sevišķi aiz nežēlīgas apiešanās ar bērniem,
zaudē usufrukta tiesības (239. р.). Та tad par vecäku varas atņemšanu varētu it kā
spriest vienīgi tiesa, kuras funkcijās ir izspriest civīlstrīdus vai civīllietas par mantiskām tiesibām, kurpretim bāriņu tiesām ar 1889. g. 9. jūlija novellu taisni atņemt visas tiesu rakstura lietas (производство чисто судебного свойства, Gasmaņa
im Nolkena novellas 2. izd. 410. un turpm. lpp.). Ari Erdmanis (Sistem 1,485. Ipp. 4. pk.)
tieši izteicas: „Die elterliche Gewalt geht völlig unter.... 4) durch richterliches
Urteil im Falle Missbrauches der elterlichen Gewalt....". Erdmanis šajā ziņā atsaucas uz CL. 228. p. un uz Cvingmaņa spried. krāj. IV 452, kur runa ir par
to, ka tēvam attiecigos gadijumos esot tiesiba un pienākums lügt tiesu par vecäku
varas atņemšanu bērnu mātei. Arī 1930. g. 30. septembra izdotā papildinājuma (Lkr.
30./143) 311. p. atzist Tautas labklājības ministrijai tiesibu spert zināmus soļus ,,līdz
tiesas galīgam spriedumam", kādus galīgus spriedumus bāriņu tiesa taisni nevarētu
taisīt. Sie apräditie apcerējumi tomēr nav atzīstami par pietiekošiem, lai lietas par
vecäku varas atņemšanu attiecinätu uz civiltiesas piekritibu. CL. 228. p. runājot par
tiesu („Richter") nedomā par civīltiesu. To pierāda jau nākošais, 229. р., kas,
runājot par „attiecigo tiesu" („dem kompetenten Richter") bez šaubām domā bāriņu
tiesu, kā tas tieši izriet по šī 229. р. piezlmes. CPN. 1463. u. turpm. p. paredz tikai
noteikumus par pašu vecāku savstarpējām tiesībām un pienākumiem attiecībā
uz bērniem, bet nemaz neparedz noteikumus par vecäku un bērnu savstarpējām tiesībām un pienākumiem. Tā tad CPN. 1455. р. u. turpm. p.
paredz vienīgi kārtību, kurā iztiesājami strīdi starp pašiem vecākiem par
viņu bērniem. Tāpēc CPN. 1455. p. nav attiecināms uz stridiem par vecäku varas
atņemšanu vienam vai abiem vecākiem, par kuru vien runā CL. 228. p. Gan vecāku
varas atņemšana vecākiem var radit arī mantiski-tiesiskas sekas (CL. 219. р.), kuru izšķiršana, saprotams, nepiekristu bāriņu tiesai. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka pašas lietas
par vecäku varas atņemšanu nepiekristu bāriņu tiesai. Bāriņu tiesas lēmums bütu tikai
pamats civīltiesā celamai prasībai atzīt vainīgam vecākam līdz tarn piederējušo
usufrukta tiesibu par izbeigušos. Šajā ziņā bāriņu tiesas lēmumam piešķirama tikai zināma
prejudiciāla nozirne nākošā prasības lietā; tāpat kā krimināltiesas spriedumam, kas
bija taisāms pēc 1903. g. Sodu likuma 420. p. 2. d. par vecäku varas atņemšanu vainīgam vecākam (sk. ari 1933. g. Sodu lik. 486. p. 2. d.), būtu aprāditā izpratnē prejudiciāla
nozīme nākošā civilprasības lietā. Līdzigu procesuāli tiesisku stāvokli nosaka, piem.,
bāriņu tiesas lemumi jautājumos par aizbildņu norēķina došanu (CL. 415., 418. p.) un
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par aizbildņu atbildību (CL. 434.—456. р.). Tā tad bāriņu tiesas funkcijas un kompetences nekollidē ar civīltiesas funkcijām un kompetencēm. Taisni ar 1889. g. 9. jūlija
novellu, kas „tiesu lietas" izņem no bāriņu tiesas kompetences, skaidri norobežotas
bāriņu tiesas kompetences no civīltiesas kompetencēm. Erdmanis, runäjot par
„ r i c h t e r l i c h e s Urteil" (Sistem I, 485. lpp. 4. pk.) varēja domāt vienīgi par bāriņu
tiesas spriedumu, jo viņa darba „Sistem" p i r m a i s sējums bija iznācis 1889. g. aprīlī,
t. i. p i r m s novellas izdošanas, tajā laikā, kad bāriņu tiesām piekrita vēl pašu strīdu
izšķiršana pēc būtības starp vecākiem un viņu nepilngadīgiem bērniem. Tas pats,
saprotams, jāsaka arī par aprādīto Cvingmaņa spried. krājumā iespiesto bij. Landfogtei tiesas spriedumu, kas tika dots jau 1874. gadä. Ja jau aprādītie CPN. noteikumi,
kas paredz noteikumus par vecākiem un par bērniem nezīmējas uz lietām par vecāku
varas atņemšanu, tad arī lieki meklēt CPN. noteikumos par apsardzības kārtību, ka
apsardzības lietas varētu ierosināt arī trešās, lietā materiāli neieinteresētas personas
un iestādes. Kas attiecas beidzot uz 1930. g. 30. septembra papildinājuma ЗП. p.
likumā par sociālo apgādību, tad, kā pareizi aizrādījusi Tautas labklājibas ministrija
savā blakus sūdzībā par apgabaltiesas lēmumu, 31 1 . p. ar „tiesas galigo spriedumu"
saprot k r i m i n ā l t i e s a s galīgo spriedumu, tä tad katrā ziņā ne civīltiesas lēmumu.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta gala atzinumā nav pārkāpusi
sūdzētājas kasācijas sūdzībā minētos likumus, Senats n o l e m j : Cecīlijas B r u ž a s kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
4 3 . 1935. g. 20._ februārī. Finanču ministrijas Nodokju departamenta lūgurns
atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par papildu atsavināšanas nodevas aprēķināšanu
Hirša V a z b u c k a un Abrāma-Josela un Esteres S o r k i n u pirkšanas-pārdošanas lietā.
(L. № 392.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoiiņš; referē Senators A. Lēbers.
S e n ā t s a t r o d : tiesu palāta paskaidro,kaNod.noiik.258.p.neesot i n t e r p r e t ā c i j a s
ceļā paplašināms ar 1914. g. 4. oktobra likuma noteikumiem, kas attiecoties vienīgi
uz bezatlīdzības pārejas gadījumiem. Tiesu palāta pie tam nav ievērojusi, ka 258. p.
uzskatāms par pārgrozītu tieši uz 1914. g. 4. oktobra likuma 2. p. pamata, jo minētais
likums paredz noteikumus par mantas iikumisko novērtējumu netikvien mantas bezatlidzības pārejas gadījumos, bet arī a t s a v i n ā š a n a s n o d e v a s un zīmognodevas
ņemšanai, kā par to tieši runā minētā iikumā virsraksts. Uz šā pamata nekustamas mantas cena vispār, neatkarīgi no tās pārejas veidiem, vai nu bezatiīdzības
cejā, vai pret atlīdzību, noteicama ievērojot, starp citu, taisni arī a p d r o š i n ā j u m a
n o v ē r t ē j u m u (sk. Sen. CKD. 35./308.).
Aiz aprādītiem iernesliem Tiesu palātas lemums atceļams 1914. g. 4. oktobra
likuma 2. р. un CPN. 816. р. pārkāpumu dēļ, kādēļ Senats n o l e m j : Tiesu palātas 1933. g.
1. februāra lēmumu 1914. g. 4. oktobra likuma 2. р. un CPN. 816. р. pārkāpumu dēļ
atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
44. 1935. g. 22. februārī Šoseju un zemes ceļu dep-ta jurisk. T. Brammaņa
lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Kārļa Ceimera prasībā pret Satiksm'es
ministriju. (L. № 402.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats n o l e m j : miertiesnesis apmierinājis Kārja Ceimera prasību pret Satiksmes
ministriju, summā Ls 580,20, kuru Šoseju un zemes ceļu departaments ieturējis prasītājam par Mores pagasta Krieviņa Vecatnieku pamatskolas 3. šķiras ceļa labošanu.
Līdz ar to miertiesnesis atraidijis atbildētājas iesniegto pretprasibu tādā pašā
■2
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apmērā. Apgabaltiesa uz viņas spriedumā izteikto apsverumu un apradīto _datu pamata apstiprinājusi miertiesneša spriedumu. Pie tam neievērojusi atbildetaja iebildumu, ka prasība būtu bijusi cejama ne pret pašu ministriju, bet pret Šoseju un zemes
ceļu departamentu. Apgabaltiesa šajā ziņā atrod, ka CPN. 1399. p. neizslēdzot praslbas celšanu pret galveno, centrālo iestādi. Pēc lietas būtlbas apgabaltiesa atrod,
ka prasītāja pinnprasība esot piespriežama, jo citus iebildumus atbildētāja pret prasību
neesot cēlusi, un ka attiecībā uz pretprasību atbildētāja spriedumu neesot pārsūdzējusi un tādēj otrā instancē pretprasība neesot caurskatāma un pretpraslbas pierādīšanai uzdotie' liecinieki neesot pratināmi. Savā kasācijas sūdzībā atbildētājs Soseju
un zemes ceļu departaments atrod, ka prasība esot bijusi ceļama nevis pret Satiksmes
ministriju, bet pret to vietējo iestādi, kura patstāvīgi bija noslēgusi apstrīdētos līgumus; ka atbildētājam neesot bijis vajadzīgs otrreiz lūgt piespriest pretprasību un viņš
varējis aprobežoties ar lūgumu noraidīt pirmprasibu; ka liecinieki esot bijusi uzdoti
prasības noraidīšanai un, ka apgabaltiesa esot pielaidusi CL. 3243., 3251., 3257. p. un
CPN. 181. un 1399. panta pārkāpumus.
Atbildētāja kasācijas sūdzība ievērojama.
Vispirms, pretēji atbildctāja iebildumam, Šoseju un zemes ceļu departaments
nemaz nav atzīstams par vietējo valsts iestādi, jo viņa darbība nav aprobežota kādā
noteiktā valsts territorijā. Tomēr departaments ir Satiksmes ministrijas daļa un ietilpst
pēdējā, kādēļ arī apgabaltiesa varēja atbildētāja iebildumu neievērot. Pēc lietas butības apgabaltiesai nebija pamata neapspriest atbildētāja apellācijas sūdzību.
Kā
atbildētājs pareizi aizrāda savā kasācijas sūdzībā, tas apstāklis vien, ka viņš nav pārsūdzējis miertiesneša spriedumu tajā daļā, kurā viņa pretprasība atraidīta, nav devis
apgabaltiesai pamatu neapspriest viņa iebildumus pret pirmprasibu, par kuru vien
ir runa atbildētāja apellācijas sūdzībā. Apgabaltiesas atzinums, ka atbildetäjs neesot
cēlis iebildumus pret pirmprasibu pēc būtības, neatbilst apellācijas saturam. Istenība
pretprasība celta tikai kompensācijas nolūka, un proti tāpēc, ka kompensācijas ieruna
tās nelikvidā stāvokļa dēļ nebija izdarāma. Ja nu tomēr lietā pielaista pieradlšanas proccdūra, tad ar 'to jau atkritusi procesuāltiesiskā vajadzība ierunas uzturēt
pretprasības formā un veidā. Tāpēc otrā instancē atbildētāja varēja, uzturot ieru
nas, nepārsūdzēt spriedumu daļā par pretpraslbas atraidīšanu.
Atrodot, ka apgabaltiesa pielaidusi motīvēšanas nepareizibu un ar to CPN.181.
un 196. p. pārkāpumu, Senats, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā aprādīto kasacijas
iemeslu pārbaudišanā, nolemj: Rigas apgabaltiesas 1933. g. 10. marta spriedumu
CPN. 181. un 196. р. pārkāpumu dēj atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
45. 1935. g. 10. aprīlī. Hirša un Dveiras Peisachoviču lügums atcelt Daugavpils apgabaltiesas spriedumu bezvēsts promesošo Jefima un Akuļinas Bobrovu aizb.
Aļekseja Bobrova prasibä pret Hiršu un Dveiru Peisachovičiem. (L. № 405.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators M. Čakste.
Senats atrod: apgabaltiesa atzinusi par spēkā neesošu 1919. g. 8. janvārī starp
partiem noslēgto rentes līgumu par prasītajiem piederošo nekustamo mantu Daugavpili uz tā pamata, ka šis ligums esot noslēgts pretēji LCL. 1703. p. noteikumiem un
tādēļ nevarot baudīt tiesas aizsardzību.
Atbildētāju kasācijas sūdzība ievērojama. LCL. 1703. p. nosaka, ka rentes
līgumi uz nekustamiem Ipašumiem, ja tos noslēdzot saņemta uz priekšu rentes nauda
vairāk kā par vienu gadu, kā tas ir šajā gadījumā, ir slēdzami krepostaktu kārtibā,
ar aizlieguma ierakstīšanu zemes grāmatās par uz priekšu saņemto rentes maksu, un
ka, neizpildot so noteikumu, ligums uzskatāms par spēkā neesošu. Apgabaltiesa

piešķīrusi šā panta noteikumiem saistošu spēku arī attiecība uz pašiem līguma slēdzējiem. Šāds tiesas uzskats neatbilst šā likurna panta pareizai izpratnei. Jau bij. Krievijas Senats izskaidrojis, ka rentes līgumi, kas noslēgti pretēji CL. 1703. p. noteiktai
kārtībai, ir a p s t r ī d a m i tikai no t r e š ā m p e r s o n ā m , kuru tiesības šāds līgums
aizskar, bet ne no pašiem Iīguma slēdzējiem un vinu mantiniekiem (sk. bij. Kr. Sen.
CKD. 72./60., 74./319., 76./11. u. c ) .
Atrodot tādēļ, ka apgabaltiesa šajā lietā nepareizi piemēroj'usi LCL. 1703. р.,
tādējādi pārkāpjot kā šo pantu, tā arī CPN. 181. р., Senats, neielaižoties citu kasācijas
sūdzībā minēto paskaidroj'umu apskatīšanā, n o l e m j : Daugavpils apgabaltiesas
1932. g. 11. novembra spriedumu LCL. 1703. panta un CPN. 181. panta pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā
sastāvā.
46. 1935. g. 24. janvārī. Jürnieku slimo kases valdes lūgums atcelt Tiesu
palātas lēmumu lietā par Eduardam S t u k e l i m piederošā tvaikoņa „Albins" pārdošanu
izsolē un ieņemtās naudas sadalīšanu starp kreditoriem. (L. № 412.)
Sedi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumam, Tiesu
palāta pareizi atzinusi, ka šajā gadljuraā, kur ir runa par naudas sadalīšanu, kas
ieņemta no kuģa pārdošanas, piemērojams speciālais kuģu hipotēkas un j'ūras prasibu
likuma (Lkr. 28./126). 55. р., bet ne vispārējie Civllprocesa noteikumi par piedzītās
summas sadalīšanu starp vairākiem kreditoriem. Kuģu hipotēkas un jūras prasibu
lik. 55. pantā slimo kases prasijumi nav uzskaititi, un tie — kā pareizi atzinusi Tiesu
palāta — nav pieskaitāmi arī 55. р. 1. pktā minētiern valsts un komunāliem nodokjiem
un nodevām. Nepareizi sūdzētāja atsaucas arī uz noteik. par slimo kasēm (Lkr. 30./114)
66. р., kas gan paredz slimo kasē neiemaksātas summas piedzišanu, saskaņā ar lik.
par nodokju un neapstrldamu naudas piedzlšanu, bet nepiešķir slimo kase's prasījumiem priekšroclbu naudas sadalīšanā starp kreditoriem. Tādējā'di' Tiesu palāta, atzistot,
ka sūdzētāja nebauda priekšrocību naudas sadalīšanā, kas ieņemta no kuģa „Albins"
pārdošanas, nav sūdzētājas minētos likumus pārkāpusi, kādē'l viņas kasācijas sūdzība
kā nepamatota atraidāma.
Ievērojot saclto, Senats n o l e m j : Jürnieku slimo kases valdes kasācijas sūdzību,
uz CPN. 907. panta pamata, atstāt bez ievērlbas.
47. 1935. g. 20. februārī. Latvijas Hipotēku bankas pilnv. zv. adv. V. Zāmueja
lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par Geršona, Leibas, Marijanas, Meiera un
Arona R e i s e r u immobila pārdošanu. (L. № 419.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators O. Ozoliņš; referē Senators M. Čakste.
Senats a t r o d : pretēji Tiesu palātas domām, tas apstāklis vien, ka Latvijas Hipotēku banka ir valsts uzņēmums, nemaz neizslēdz, ka viņa tomēr ir arl valsts iestäde.
Attiecibä uz Latvijas banku Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD. 28.Z875; 30./944.),
ka tā ir valsts iestāde. Aiz tiem pašiem iemesliem, kas aprādīti minētos Senāta spriedumos, ari Latvijas Hipotēku banka ir atzistama par valsts iestādi, jo ari Latvijas
Hipotēku bankas statūti ir apstiprināti likumdošanas kārtībā (Lkr. 1924. g. 128);
daļa tās tīras peļņas ieiet valsts ienākumos (st. 63. pants); tās pārvaldes organus iecej
Ministru kabinets (st. 23. pants); tai ir tiesibas lietot savā zimogä valsts ģerboni
(st. 7. pants), kādas tiesibas pieder valsts iestādei. Tiesu paläta, neatzistot Latvijas
Hipotēku banku par valsts iestādi, ir pārkāpusi Latvijas Hipotēku bankas statūtu
1. pantu un CPN. 816. pantu. Šo likumu pārkāpumu dēļ Tiesu palātas lēmums pārsūdzētā daļā nav atstājams spēkā, kādēļ Senats n o l e m j : Tiesu palātas 1932. g. 15. de-
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cembra lēmumu pārsūdzētā daļā Hipotēku bankas statutu 1. panta un CPN. 816. panta
pārkāpumu dēļ atcelt un lietu šajā dalā nodot Tiesu palātai izlemšanai no jauna citā
sastāvā.
48. 1935. g. 10. aprīlī. Akc. sab. „Juglas manufaktūra" administrācijas pilnv.
zv. adv. V. KIna un E. Pandera lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par administrācijas nodibināšanu akc. sab. „Juglas manufaktūra". (L. № 485.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats a t r o d : pretēji administrācijas domām, kreditoru sapulce 1932. g.
24. augustā taisni nolēmusi advokāta Grej-Giršovica iesniegumu noraidlt (I, 70),
kā, saskanā ar protokola skaidro tekstu, to pareizi konstatējusi Tiesu palāta. Kredi
toru sapulces lēmumu var pārsudzēt kreditors, kas balsojis pret kreditoru sapulces
lēmumu vai sapulcē nav piedalījies, tā tad.arī kas no balsošanas atturējies, kā par to
noteikti nosaka likuma 33. p. par peļņas uzņēmuma administrāciju (Lkr. 31./128).
Likums nekur neparedz, ka lidzigi lēmumi būtu pārsūdzami prasības kārtībā. Administrācijas norādītais CPN. V piel. 92. p. zīmējas uz prasībām, ar kurām konkursa lietās
apstrld konkursa valdes atzīto pretenziju vai vēlas panākt apstrīdētās pretenzijas atzīšanu par neapstrīdamu. Runā esošā gadījumā, turpretim, lieta grozās nevis ap stndu,
kurā kāds kreditors apstrīd cita kreditora pieteikto prasījumu, kādā gadijuma vien,
saskanā ar Lik. par adm. 25. р., analoģijas veidā bütu piemērojams CPN. V piel. 92. р.,
bet gan ap jautājumu par to, vai kāda kreditoram ar spēkā gājušo tiesas spnedumu
piespriestā pretenzija būtu uzskatāma par „nodrošinātu" vai „nenodrošinātu", Lik.
par adm. 5. p. izpratnē. Šis jautajums izšķirams ārpus lik. par admin. 25. p.
paredzētās kārtības. Gan pēc šās lietas apstākļiem firmai „Buncl & Bioch"
bija ar tiesas spriedumu jāapstiprina savas tiesības kā separātistei ex iure dominii,
lai panāktu savas mantas kā pie masas nepiederigu lietu izdališanu saskaņā ar
CPN. V piel. 76. p. Taisni šādu prasību firma bija arī cēlusi, un tā viņai arī piespriesta ar apgabaltiesas spēkā gājušo 1931. g. 9. oktobra spriedumu (I, 58), kādu
prasījumu firma pieteikusi bez tā vēl lik. par admin. 5., 15. p. paredzētā kārtībā. Istenībā šis prasījums nemaz nepieder pie „arpus konkursa" (resp. administrācijas) apmierināmiem prasījumiem, it kā CPN. V piel. 83. p. izpratnē, uz separatio ex iurae
crediti pamata, bet gan pie prasījumiem, kas vērsti uz mantas izdalīšanu, kas pie
masas nepieder (sk. CPN. V piel. 81. р.), un tāpēc arī par šī prasījuma kvalifikāciju
kā ,,nodrošinātu" vai „nenodrošinātu" vispār nevar runāt. Ar to atkrīt administrācijas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības 1. pktā. Tiesu palāta, saskaņā ar minētā
apgabaltiesas sprieduma saturu, konstatējusi, ka apgabaltiesa tieši atzinusi prasītājas
firmas īpašuma tiesības uz runā esošiem kokvilnas atkārsumiem un resp.
arī uz to ražojumiem un pārstrādājumiem, un gadijumä, ja sie objekti dabā
neizrādītos, piespriedusi viņai šo objektu pretvērtību. Šajā ziņā Tiesu palāta gan pa
reizi aizrāda, ka apgabaltiesa, kaut arī ne expressis verbis, atzinusi prasltājas firmai
netikai īpašuma tiesības uz minētiem objektiem, bet arī tiesību saņemt pēdējo ekvivalentu. Bet Tiesu palātai nebija nekāda pamata no tā vien, ka apgabaltiesas sprie
dums noticis 1931. g. 9. oktobrī un ka administrācija nodibināta 7. oktobrī, atzīt, ka
tajā dienā, kad nodibināta administrācija, „vēl bija pie atbildētājas atkārsumu pārstrādājumi". ŠādusavuatzinumuTiesupalātapamatouzto, ka „atbildētāja neesot aizstāvējusiesarto, ka arī pārstrādājumi būtu jauizgājuši no viņas rokām vai pārdoti". Sāds Tiesu
palātas atzinums atzīstams par pilnigi patvaļīgu un nepamatotu. No tā, ka spriedums
noticis divas dienas pēc administrācijas nodibināšanas, neizriet, ka pārstrādājumi vēl
atrastos parādnieces rokās. Taisni otrādi, по apgabaltiesas sprieduma tieši redzams,
ka prasītāja firma tajā pašā dienā, 7. oktobrī, atsaucoties uz tiesu izpildītāja žur-
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nāla, grozījusi vai papildinājusi prasības petitumu, prasot piedzīt Ls 310,63, pie
kam apgabaltiesa noteikti konstatējusi par pieradītu ar minēto žurnālu, ka tās
mantas, par kurām prasītāja firma cēlusi īpašuma prasību, pie atbildētājas v a i r s ' neatrodas un ka taisni tapēc viņai ir tiesība lūgt piespriest
mantas pilno vērtību. Ar to atkrīt Tiesu palātas atzinums, sevišķi, ja starp
partiem nav ne mazākā strīda par to, ka administracijas nodibināšanas dienā nedz
pašas jēlvielas, nedz tās pārstrādājumi vairs dabā parādnieces rokās nav bijušas. Ja
aprādītais Tiesu palātas atzinums atkrīt, tad līdz ar to sabrük arī Tiesu palātas
tālākā argumentācija, ka pretekvivalents par runā esošiem pārstrādājumiem esot
ienācis ar to pārdošanu jau pēc administrācijas nodibināšanas un ka tāpēc firmas
Buncl & Bioch prasība „attiecībā uz naudas ekvivalenta piedzīšanu" esot apmierināma CPN. V pielik. 82. p. 2.pk. kārtībā, un proti it kā pirms firmas „konkursa masas"
sadalīšanas uz 86. p. 2. pk. pamata „konkursa kartībā".
Aiz aprāditiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta pielaidusi motīvu nepilnību
un nepareizību, ar ко pārkāpusi CPN. 816. р., kadēļ viņas spriedums atceļams, Senats,
neielaižoties pārējo administrācijas kasācijas sūdzībā norādīto kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Tiesu palātas 1933. g. 23._marta/6. aprīļa lēmumu CPN. 816. p.
pārkāpuma dēj atcelt un lietu nodot Ticsu palatai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
49. 1935. g. 24. janvārī. Finanču ministrijas Nodoklu departamenta lūgums
atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par Lipka Rudina nekustama īpašuma pārdošanu.
(L. № 487.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : Senāta CKD. jau paskaidrojis (1933. g. 212. spr.), ka noteikumi
par immobila izsoles ienākumu sadalīšanu zīmējas uz gadījumu, kad konkursa nav,
bet noteikumi par generālo konkursu un konkursa masas sadalīšanu šķirās, zīmējas
taisni tikai uz gadijumu, kad konkurss jau ir atklāts, kas savukārt aptver arī immobilus. CPN. 1396. p. piel. 83. (22.) p. noteikti nosaka, kādi prasījumi apmierināmi atdalīšanas kārtībā; starp viņiem nav nemaz rninēts par nodokļiem un realnastām. Tā
tad jautājumā par nodokļu prasījumu apmierināšanas kārtibu jāpiemēro vispārējie
noteikumi par atlikušās masas sadalīšanu šķirās starp konkurskreditoriem. Konkretā
gadijumā Tiesu palāta rīkojusies pilnīgi saskaņā ar minētiem principiem. Tiesu palāta
konstatējusi, ka Lipka Rudins atzīts par maksātnespējīgu parādnieku ar apgabaltiesas
1930. g. 25. marta/1. aprīļa spriedumu, bet viņam piederošais nekustamais īpašums
pārdots publiskā izsolē 1932. g. 23. oktobrī. Šādos apstākļos Tiesu palāta pareizi un
saskanā ar augšā izteikto atzinusi, ka ieņemtās naudas sadalīšanai jānotiek CPN.
139б/р- pielik. 83. (22.) un 97. (36.) pantā paredzētā kārtībā, pēc kuriem nokavētie
valstij un pašvaldībām pienācīgie nekustamas mantas nodokļi nebauda priekšrocību
pirms hipotēkām, kas apmierināmas ārpus konkursa, bet pieskaitāmi pie pirmās šķiras
parādiem un apmierināmi no pirmajām konkursa valdes rīcībā nākošāmsummām,
t. i. pēc tam, kad ārpus konkursa apmierināmie parādi ir pilnigi segti. Tādejādi Tiesu
palāta pareizi atzinusi, ka nokavēto nodokļu prasījumi apmierināmi pēc CPN. 1396. p.
piel. 97.(36.). p. 3. pktā paredzētās kārtas. Nodokju departamenta minētais 1308.
(1163). p. konkrētā gadljumā, kur pārdots immobils, kas piederējis par maksatnespējīgu
atzītam parādniekam, vispär nav piemērojams, jo tas — saskaņā ar augšā izteikto —
attiecināms tikai uz gadījumiem, kad konkursa nav.
Atrodot tādēļ, ka Nodokļu departamenta kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats nolemj: Finanču ministrijas Nodokju departamenta kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievēribas.
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50. 1935. g. 25. janvārī. Soseju un zemes ceļu departamenta juriskonsulta
Teodora Bramaņa lūgumš atcelt Tiesu palatas spriedumu Augusta Tēviņa prasībā pret
Satiksmes ministrlju Šoseju un zemes ceļu dep-ta personä. (L. № 489.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats a t r o d : Tiesu palāta uz viņas spriedumä minēto apsvērumu un aprādīto
datu pamata atzinusi, ka CPN. 1420./1309. p. nedod valsts iestadei tiesības grozīt savus
galīgos, no uzņēmēja akceptētos norēķinus un celt pret tiem ierunas un iebildumus,
kurus,izsniedzot savus galīgus norēķinus, valsts iestāde nevarēja nezināt. Tikai kadas
ari'tmetiskas klūdas atrašana varot būt par ierneslu, ka valsts iestāde groza savu galigo
norēķinu. Aprēķinam, izsniegtam по valsts iestādes uzņēmējam, likums par darbiem
un pi'egādēm valsts vajadzībām piešķirot CL. 3537. р. kvīts nozlmi un_tā kā atbildētājas
prasījumi по prasītāja atmaksāt Ls 15624,31 neesot pēc Tiesu palatas domām tādi,
par kuriem atbildētāja nezināja, izsniedzot prasītājam 1930. g. aprēķinu, — tad arī
atbildētājai neesot tiesības grozit savu agrāko aprēķinu. Šāds Tiesu palatas atzinums
atzlstams par maldīgu. Vispirms un pretēji Tiesu palatas uzskatam krievu 1915. g.
likums par privātu personu iebildumu caurskatīšanas kārtību pret valsti par valsts piegādēm un uzņēmumiem (Lkr. 1915. g. 1005) nemaz nav atcēlis CPN. 1411.—1420.
(1300.—1309.) p. piemērošanu Iīgurniem par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām.
Krievu 1915. g. likums tikai noteicis termiņus, kuros attiecīgiem valsts parvaldes organiem pēc darbu vai piegādes izpildīšanas, kā arī līguma laušanas gadījumā jāizsniedz
kontrahentam norēķins. No otras puses, šis likums noteicis uzņēmējam (bet ne valsts
iestadei) zināmus prekluzīvus termiņus aprēķina apstrīdēšanai, atstājot tomēr spēka
CPN. 1411.—1420. р., ciktāl ti.e nav grozīti ar šo jauno likumu. 1927. g. 8. ma_rtā
(Lkr. 27./44) izdots jauns likums par darbiem un piegādēm valsts vajadzībam,
kura pamatnoteikumi pārņemti по atceltā krievu likuma, patapinot, starp citu, arī
1915. g. 22. aprīla likuma'(Kr. Lkr. 1915. g. 130.—1105) noteikumus par termiņiem
norēķinu izsniegšanai uzņēmējiem un piegādātājiem un šo noreķinu apstrīdēšanai.
Saskaņā ar CPN. 1420. р., ja uzņēmējam, piegadātājam vai nomniekam izsniegtā norēķinā pielaista kļūda vai neparcizība, kura saistīta ar zaudējumiem valsts pārvaldei, tad
pēdējā paziņo par to savam bij. kontrahentam, ņosūtot tam jaunu izlabotu norēķinu
un pieprasa pārmaksātās vai nepareizi izmaksātās summas atmaksu neapstrīdamu
prasījumu kārtībā. Šajā likumā nav nekāda aprobežojuma valsts iestadei, ja viņa pielaidusi agrākā, kaut ari galīgā aprēķinā kādu kļūdu vai nepareizibu, izshiegt uzņēraējam
jaunu izlabotu norēķimi ar" priekšlikumu nekavējoties atmaksāt pārmaksato summu.
CPN. 1420. p. pēc rat'i о 1 egi s pielaižšā panta izlietošanu ne tikai gadījumos, kad kļūda pie
laista 1. norēķinā, bet arī g a l ī g ā norēķinā, kātas arīredzamsno Kr. Senāta CKD. 1893. g.
22.spried. CPN. 1420. p.ir Specials likums, kasizslēdzCL. 3537. p.un 4461. p.piemērošanu,
jo tas piemērojams tikai attiecībā uz darbiem un piegādēm valsts vajadzibam un valsts mantas vai tiesību nomas līgumiem. Šajā gadījumā atbildētājs aizrādījis uz galīgā norēķinā
pielaistām kļūdām, un tādēļ Tiesu palātai nebija pietiekoša pamata neapsvērt lietu pēc
būtibas. Arī Tiesu palātas minētais Senāta 1926. g. 28. janvāra 67. spriedums Līča un
Kagana lietā neattaisno viņas sprieduma motīvus.
Atrodot tādēj, ka Tiesu palāta savā spriedumā pielaidusi CPN. 1420. p. pārkāpumu, un ka tādēl,' viņas spriedums nav uzturams spēkā, Senats n o l e m j : Tiesu palātas
1933. g. 16. marta spriedumu CPN. 1420. un 816. р. pārkapumu dēļ atcelt un nodot
lietu Tiesu palātai izspriešanai по jauna citā sastāvā.
51. 1935. g. 20. martā. Aleksandras B o č a r ņ i k o v a s pilnv. zv. adv. H. Rosčiusa
lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par Lidijas B o č a r ņ i k o v a s testāmentu.
(L. № 505.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
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Senats atrod: sūdzētāja savā kasācijas sūdzibā aizrāda, ka Tiesu palātas lēmums
par mantoj'uma nodcvas apmēru ir nepareizs tādēļ, ka Tiesu palāta Nodevu nolik.
204. p. paredzētās 4lj2% nodevas vietā aprēķinājusi 7*/2% nodevu. Tiesu palāta nenoliedz, ka Nod. nolik. 204. p. paredz nodevas 4'/ 2 %, 6% un 9% apmērā, bet atrod, ka
šis 204. lp. ar 1918. g. likiima (Lkr. 18./34) II d. 1. punktu ir grozlts tajā ziņā,
ka arī 4 ļ2% likme ir uzskatāma par pārgrozītu ar 7!/2% likmi. Šāds Tiesu
palātas uzskats neatbilst likuma tekstam, ktirā ir uzskaitītas atsevišķas likfnes
un to paaugstinājumi, bet 4 J / 2 % likme taisni nav uzskaitīta, un tās paaugstinājums nav uzrādits. То nenoliedz arī Tiesu palāta, kādēļ sava viedokļa aizstāvēšanai viņa ir spiesta atsaukties uz likuma vispārējo izpratni, izrēķinot, it kā iztrūkstošo
paaugstinājuma likmi (7!/2%) teorētiski ar proporcionālitātes principa palīdzibu. Tāds
paņēmiens tomēr nav pielaižams nodokju un nodevu noteikumu piemērošanā, kuriem
jāpamatojas uz preciziem likuma apzīmējumiem par konkrēta nodokļa vai nodevas apmēriem, un kuri kā speciālu likumu noteikumi nav paplašināti iztulkojami. Ja arī likumdevējs būtu pielaidis kļūdu, tad šajos speciālos noteikumos likuma iztulkošana tomēr
nevar pārvērsties par likuma izlabošanu no tiesas puses. Rīkojoties pretēji tarn, Tiesu
palāta ir pārkāpusi CPN. 816. p.
Atrodot tādēj, ka CPN. 816. p. pārkāpuma dēļ Tiesu palātas lēmums nav uzturams spēkā, Senats nolemj: Tiesu palātas 1933. g. 12. jūnija lēmumu pārsūdzētā dajā
atcelt CPN. 816. p. pārkāpuma dēļ un lietu nodot tai pašai tiesai izlemšanai no jauna
citā sastāvā.
52. 1935. g. 12. aprīiī. Augusta Raņķa pilnv. zv. adv. V. Minkeviča lūgums
atcelt Tiesu palätas spriedumu Augusta Raņķa prasībā pret Gvidonu Butkeviču u. с
un atblldētājas Emiiijas Benjamins pilnv. zv. adv. M. Antona paskaidrojums.
(L. № 514.)
SC'di vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats atrod: Tiesu palāta uz viņas spriedumā aprādlto apsvērumu paniata
konstatējusi, ka prasītājs, saskaņā ar viņa paša atzinumu, 1927. g. nopircis no atbildētāja
Gvidona Butkeviča kreditoru aprakstīto mantu, Iai pasargātu sevi no zaudējumiem tajā gadījumā, ja Butkevičs pārtrauktu maksāšanu; ka, saskaņā ar
īīguma 5. §, pircējam ir jāpaziņo pārdevējam, ja prasītājs vēlas pirkto objektu pārdot vai iznomāt; ka pēc paša prasītāja paskaidrojumiem pirkšanas summa
īstenībā bija parāda prasījums par citām operācijām. Izejot no šādiem konstatējumiem,
Tiesu palāta atzinusi, ka strīda līguma īstais nolūks bijusi nodrošināšanas operācija, tas ir
ķīias iīgums, un ka pirkšanas-pārdošanas llgums tādēļ atzīstams par fiktīvu (īstenībā
simuiativLi) un spēkā neesošu (CL. 2952. р.). Līdz ar to Tiesu paläta atzinusi, ka strida
iīgumu nevarētu atzīt par noslēgtu in fraudem creditorurn, jo šādi kreditori bija sākuši
vērst savu piedziņu pret atbildētāju Butkeviču tikai 1930. g., bet pirkuma-pārdošanas
līgums slēgts 1927. g. Pēc tiesu paiātas domārn, prasītāja pozīciju neatbalsta arī krimināitiesas spriedums, jo pēdējais tīri civīltiesiskā ziņā — taisni jautājurnā par prasītāja īpašuma tiesībām — nevarot būt prejudiciāls; bez tam šis krimināltiesas spriedums pat nerunājot par prasītāja īpašumu, bet runājot vienīgi par to, ka veikala iekārta piederējusi
prasītājam. Prasītāja kasācijas sūdzība ievērojama.
Kaut gan, pretēji prasītāja aizrādījumam, kasācijas sūdzībā jautājums par
krimināltiesas sprieduma nozlmi Butkeviča lietā nevar spēlēt tagadējā stāvoklī kādu
lomu šajā civlltiesiskā lietā, jo kä tas redzams no Tiesu palātas Krimināldepartamenta
1935. g. 25. janvāra raksta, 1932. g. 30. augusta spriedums, ar kuru atbildētājs Gvidons
Butkevičs sodīts pēc Sodu lik. 574. p. 2. d., Senāta atceits, un Iieta no jauna vēl nav
izspriesta, tomēr Tiesu palāta pielaidusi savā spriedumā motīvēšanas nepilnību un nepareizību. Tiesu palāta, no vienas puses atzinusi, ka pirkuma-pārdošanas līgumam ir
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bijis sevišķs mērķis — parāda nomaksas nodrošināšana, bet no otras puses, ka šo
līgumu tomēr nevarētu atzīt par noslēgtu in fraudem creditorum. Likums
nemaz neaizliedz pircējam, pirkuma-pārdošanas līgumu slēdzot, slēgt to ar zināmu,
viņam svarīgu mērķi, un ja, kā to konstatējusi tiesa, šo līgumu nevar atzīt par
slēgtu in fraudem creditorum, tad nav saprotams, kādēļ Tiesu palāta to atzist par
fiktīvu. Tiesu palāta atzinusi, ka strīda liguma īstais nolūks bijis nodrošināšanas operācija, tas ir ķīlas līgums, lldz ar ко, pēc Tiesu palātas domām, arī pirkšanas līgums
neesot atzīstams par spēkā esošu (CL. 2952. р.). Tomer Tiesu palāta nav ievērojusi, ka
ir daudz tā saucamo fiduciāro darījumu, kurus kontrahenti slēdz uz savstarpējas uzticības
pamata tādā formā, kura dod kontrahentam vairāk tiesību, nekā to vajadzētu, ievērojot
līguma saimniecisko mērķi (sal. Sen. CKD. 96./53; 23./43.). Tādiem darījumiem, kā to
paskaidrojis Kr. Sen. CKD. 74./20., varētu pieskaitīt arī mantu ieķīlāšanu pārdošanas
veidā aizņēmuma devējam ar nosacījumu atdot to aizņēmējam (pārdevējam) kad tas parädu
nomaksā noteiktā termiņā. Visi tamlīdzīgi darījumi, ja tie tikai tieši nerunā pretim
likumam un neuzstāda neatļautus mērķus, jāuzskata par spēkā esošiem jau tādēļ vien,
ka viss tas, kas nav aizliegts, skaitās par atļautu, un ja atļauto mērķi iespējams sasniegt
dažādiem līdzekļiem, tad viena vai otra līdzekļa izvēle atkarājas no darījuma daiībniekiem
(sal. Bukovskis/Civīlproc. mācības grāmata 414., 415. Ipp.). 5ajā gadījumā lieta grozās
ap ieķilāšanu fidūcijas veidā (sal. arī Lēbers, T. M. V. 33. g. 230. Ipp.), kādu ieķīlāšanu
likums neaizliedz. Neievērojot visu augšā minēto, Tiesu palāta pielaidusi motīvēšanas
nepilnību un nepareizību, pārkāpjot ar to CPN. 816. p.
Atrodot tādēļ, ka jau šā pārkāpuma dēļ Tiesu palātas spriedums nav uzturams
spēkā, Senats, neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbaudišanā, nolemj: Tiesu paiātas 1933. g. 9. februāra spriedumu CPN. 816. p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot
Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
53. 1935. g. 24. janvārī. Elizabetes (Ilzes) Zvagulis pilnv. zv. adv. E. Pētersona
lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu Jāņa Zvaguļa prasībā pret Elizabeti (Ilzi)
Zvagulis. (L. № 524.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators O. Ozoliņš; referē Senators J. Grots.
Senats atrod: Tiesu palāta, pievienodamās apgabaltiesas sprieduma motiviem,
ir apstiprinājusi šo spriedumu, atzistot, ka pēc Vidz. zemn. lik. 1006., 1007. р., testātoram
bija jānovēi savam neatraidāmam mantiniekam viena ceturtā daļa no visas mantas
un ka bezbērnu atraitne pēc Vidz. zemn. likumiem nav uzskatāma par neapejamo mantinieci. Kasācijas sūdziba nepelna ievērību. Prasītāja, kā neapejama mantinieka, pienākuma daļa pēc Vidz. zemn. lik. 1006. p. nav ievērota ar zināmas naudas summas
novēlēšanu prasītājam, nepiešķirot viņam da]u no paša mantojuma substances. Civīllikums gan nepazīst obligātoriskos mantiniekus (Noterben), bet tikai neapejamos mantiniekus (Pflichtteilserben), kādiem neapejamiem mantiniekiem pieder tikai obligātoriska
prasība par neapejamäs daļas vērtības izsniegšanu (Sen. CKD. 25./12.). Bet Zemnieku
likumi taisni iziet no obligātorisko mantinieku jēdziena, kuriem viņu pienākuma daļa
ir aizbruņota kā kvotatīva daļa no visa mantojuma, par kuru tā tad zemnieks
aizbruņotās daļās nevar brīvi disponēt nedz testämentä, nedz mantošanas līgumā (Sen.
CKD. 30./105.), kādēļ ncpietiek ar to vien, ka mantu devējs atstāj Vidz. zemn. lik.
1006. p. paredzētam mantiniekam tikai skaidru naudu vai citus vērtības, pat ja tās
pēc sava apmēra sasniegtu konkrētas mantošanas daļas vērtību, bet tarn nepieciešami
jāatstāj neaizskārta attiecīga mantojuma daja (Sen. CKD. 32./60.). Tiesu palāta konkrētā
gadījumā gan nepareizi atsaucas uz CL. 2012. р., kas attiecas uz Kurzemes tiesībām,
bet šim apstāklim lietā nav izšķirošas nozīmes gala slēdziena ziņā.
Aiz šiem iemesliem atrodot, ka kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma,
Senats nolemj: Elizabetes (Ilzes) Zvagulis pilnv. zv. adv. E. Pētersona kasācijas
sūdzību, uz CPN. 907. р. pamata, atstāt bez ievērības.
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54. 1935. g. 20. martā. Nodokļu departamenta lūgums atcelt Tiesu palātas
lēmumu lietä par mir. Jāņa Šmita (Čiņa) mantojumu. (L. № 558).
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : apgabaltiesa ir konstatējusi, ka mantojuma atstājēja nāve iestājusies
1929. g. 30. maijā, bet viņa māsa Anna Kalniņš, kuras bērni apstiprināti par mantiniekiem, mirusi 1929. g. 27. jūlijā, t. i. pēc mantojuma atstājēja nāves. Nod. dep. sava
blakus sūdzībā aizrādīja, ka apgabaltiesai nebija pamats aprēķināt no mir. Annas
Kalniņš bērniem mantojuma nodevu 10% apmērā, jo pēc Nodevu nolik. 203. p. 2. pk.
nodeva šādā apmērā ņemama vienīgi no jau mirušo brāļu vai masu berniem. Tiesu
palāta atstāja bez ievē'rības Nod. dep. sūdzību uz tā pamata, ka Nodevu nolik. 203. р.
2. pkts esot attiecināms arī uz tiem gadijumiem, kad mantojuma atstājēja brāļi unmāsas
miruši pēc mantojuma atstājēja. Šāds Tiesu palātas uzskats nav pareizs. Senats jau
ir paskaidrojis, ka pēc Nod. nolik. 203. р. 2. pk. mantojuma nodeva 10% apmērā ņemama
tikai tajā gadījumā, kad mantojums pāriet uz jau miruša brāļa vai māsas bērniem,
bet pretējā gadījumā, kad mantu devēja brälis vai māsa, uz kuru bērniem pāriet
mantojums, nav miruši pirms mantu devēja, mantojuma nodeva aprēķināma 15%
apmērā (Sen. CKD. 33/30.). Konstatējot, ka Anna Kalniņš mirusi_pec mantu devēja,
tiesa nevarēja par mantojuma pāreju uz viņas bērniem aprēķinat 10% mantojuma
nodevas.
Atrodot tādēļ, ka Nodevu nolik. 203. p. 2. pk. un CPN. 816. p. pārkāpumu dēļ
Tiesu palātas lēmums nav uzturams spēkā, Senats nolemj: Tiesu palātas 1933. g.
27. marta lēmumu atcelt CPN. 816. p. un Nodevu nolik. 203. p. 2. pk. parkāpumu dēļ
un lietu nodot tai pašai tiesai izlemšanai по jauna citā sastāvā.
55. 1935. g. 20. martā. Ogres pagasta sab-bas pilnv. zv. adv. E. Grinberga un
H. Rūša lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu Mades Ernests un Andreja Lutca
prasībā pret Ogres pagasta sab-bu un prasītāju Andreja Lutca un Mades Ernests
pilnv. zv. adv. Fr. Gailīša paskaidrojums. (L. № 567).
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats a t r o d : Tiesu palāta atcelusi apgabaltiesas spriedumu un apmierinājusi
prasību, atzīstot prasītājiem erepcijas tiesības uz runā esošām mājām aiz tā iemesla,
ka atbildētāja ir mantošanas necienīga persona. Tiesu palāta pie tarn atradusi par
konstatētu, ka atbildētāja, sava likumiskā organa personā, esot ar viltu atturējusi
mantojuma atstājēju, prasitāju brāli, Jāni Lutcu, по pēdējas gribas rīkojuma grozīšanas (CL. 2848. p. 2. pk.). Tiesu palāta atbildētājai inkriminēto viltu ieraudzījusi iekš
tā, ka pagasta tiesas priekšsēdētājs neesot izpildījis testātora lūgutnu ierasties pie
testātora kopä ar pagasta tiesas locekļiem, lai sastādītu aktu vai nu par jau taisītā
testāmenta atcelšanu vai par jaunu testāmentu. Tiesu palāta šajā zinä a_trod, ka pagasta
tiesas priekšsēdētājam esot bijis attiecīgā tiesas sastāvā „jāiet pie testatora" un ka pa
gasta tiesa pie testātora nav ieradusies. Tas, pēc Tiesu palātas domäm, pierädot šā or
gana, t. i. pagasta tiesas, pretlikumīgu bezdarbību kompetences un uzdevuma robežas.
Bez saubäm, pagasta tiesa šajā ziņā, Tiesu palātas aprādītos apstākļos, pielaidusi pretlikumīgu bezdarbību kompetences un uzdevuma robežās. Bet ar to nemaz nav attaisnojams tiesas atzinums par to, ka atbildētāja, t. i. Ogres pag. s-ba, būtu atzīstama
taisni par mantošanas necienīgu personu. Gan pagasta pašvaldība, kā publisko tiesību
juridiska persona, savu gribu izteic savu k o m p e t e n t u organu personā un tā tad ir
saistita ari ar so organu izteikto nelikumigas gribas izteikumu,_ nesot par to attiecigu
atbildibu. Bet Tiesu palāta šaja gadijumā nepaskaidro, uz kada pamata viņa atrod,
ka pagasta tiesa savā bezdarbībā izteikusi atbildet_äjas_ gribu, t. i. uzstājusies
šajā lietā kā pagasta pašvaldības p ā r s t ā v e , un vispar butu varejusi, pēc likuma,
rīkoties kā pagasta pašvaldības pārstāve. Pēc Likuma par pagastu pašvaldibu
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(Lkr. 22./119) 6. р. pagasta pašvaldības lietas pārzina padome, valde im revizijas komisija.
Lemjošs organs ir pagasta padome (13. р.), un izpildu organs ir pagasta valde (30. p.).,
Tāpēc pagasta pašvaldību reprezentē un viņas gribu izteicēji ir vienīgi: pagasta
padome un pagasta valde. Tā tad vienīgi šo divu organu izteiktā likumīgā vai
nelikumīgā griba atzistama par pašas pagasta pašvaldības likumīgo vai nelikumīgo
gribu (CL. 2918. p.) un saista šo pēdējo (CL. 2943. р.). Minētie divi organi savu gribu izteic
un fiksē, taisot lemumus attiecīgās sēdēs, ierakstot tos protokolos atsevišķā grāmatā
(8., 14., 29. р. vai 39., 42. р.). Ārpus aprādītās formas minēto divu organu
rīcība (iikumīga vai nelikumīga) nav atzistama par so organu gribu un vēl mazāk par
pašas pagasta pašvaldības gribu (sk. CL. 2940. р.). Tā tad, ja Tīesu palata būtu
konstatējusi, ka pagasta padome vai vismaz pagasta valde bütu nolēmusi ar viltu
atturēt testātoru по viņa testāmenta grozīšanas, tad Tiesu palāta butu varējusi pašu
pagasta pašvaldību atzīt par mantošanas necienīgu, ja pie tam noskaidrotos
kauzālsakars starp šādu organu lēmumiem un testāmenta palikšanu negrozītā veidā.
Jautājumā par to, vai un ciktāl minētām pagasta iestādēm piekrīt rīkoties pašā
pagasta sabiedrības vārdā un līdz ar to, ar saistošu spēku, izteikt pagasta sabiedrības
gribu, tādi paši principi izteikti arī agrākos likumu noteikumos par pagastu, pagasta
sabiedribas un viņas pārvaldes organiem. Pēc 1866. g. 19. februāra noteikurniem par
pagasta sabiedrisko pārvaldību bij. Balt. guberņās (Kr. Lik. piln. кор. 43034., 4. §)
pagasta sabiedrisko pārvaldi sastāda: 1) Visp. pagasta sapulce (сходъ) un deputātu
sapulce (сходъ выборныхъ), 2) pagasta vecākais un 3) pagasta tiesa. Pagasta deputätu
sapulce (tāpat kā tagadējā pagasta padome) izšķir vispār visus jautajumus, kas attiecas
uz pagasta sabiedribas saimniecibu, to starpä pagasta sabiedribas varda uzdod pilnvarniekiem sabiedribas lietu vešanu tiesā un vispār izspriež visus gadījumus, kuri pēc
visp. likumiem vai pēc atsevišķiem valdības rīkoj'umiem prasa visas sabiedribas
piekrišanu un atļauju (11. § 1it. a'., h un i). Pagasta vecākā uzdevumi, bez policcjiskām
funkcijām (19. §), ir izvest dzīvē deputätu sapulces lēmumus, kā arī būt par pagasta
sabiedribas pilnvarnieku un pārstāvi visās lietās, kuras neprasa pagasta deputätu
sapulces piekrišanu (20. § 1it. с, d). Tā tad, šajā ziņa pagasta vecākā stāvoklis līdzīgs
tagadējai pagasta valdei. No visa tā izriet, ka taisni minētie 2 organi: pagasta deputätu
sapulce un pagasta vecākais reprezentēja pagasta sabiedrlbu, rīkojās viņas vārdā un
izteica viņas gribu. Runā esošā gadījumā turpretim lieta negrozäs nedz ap pagasta
padomes, 'nedz ap pagasta valdes lēmumiem vai vispār ap šo organu rlkojumiem, bet
gan vienīgi ap pagasta tiesas priekšsēdētāja rīcibu, kurš nav spēris soļus testātora
lūguma izpildīšanai. Minētā 1922. g. likumā par pagasta pašvaldību nav neviena
vārda par pagasta tiesām; pagasta tiesas nepārzina pašvaldlbas lietas. Pagasta tiesas
nereprezentē pagasta pašvaldību un savā darbībā neizteic pagasta pašvaldības
gribu. Viņu kompetences un uzdevumi paredzēti Pagasttiesu likumos (1924. g. izd.)
resp. Pagasttiesu nolikumā (1934. g. izd.), kur nav atrodami nekādi aizrādījumi uz
pagasta tiesu uzdevumiem pagasta pašvaldības lietu pārzināšanā un uz viņu tiesībām
izteikt pagasta pašvaldības gribu. Tā tad, ar pagasta tiesas priekšsēdētāja rīcību nav
izteikta pašas pagasta pašvaldības griba neizpildīt testātora lügumu uņ ar viltu
atturēt testātoru, по testāmenta grozīšanas. Tāpēc arī aprādltā pagasta tiesas priekšsedetāja nelikumīgā rīcība nevar novest pie tām konsekvencēm, pie kurām prasītāji un arī
Tiesu palāta nonākuši, t. i. nevar novest pie atzinuma, it kā pagasta tiesas priekšsedētāja nelikumīgā rīcība varot pašu pagasta pašvaldību padarīt par necienīgu mantinieci un atņemt viņai tiesību sanemt vai paturēt viņai runā esošā testāmentā novēlēto
objektu. Pilnīgi cits jautājums, saprotams, ir, vai un ciktāl pagasta pašvaldība
būtu atbildīga par zaudējumiem, kurus prasītāji bütu varējuši ciest по tā, ka viņu
brāļa testāments palicis negrozīts, pateicoties tam, ka pagasta tiesas priekšsedētājs
nelikumīgi atteicies izpildīt testātora lūgumu sastādīt jauna testāmenta aktu. Sāds
jautājums apspriežams un izšķirams pēc noteikumiem par pagasta pašvaldības, ka
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publiskas iestädes, atbildību par viņas ierēdņu nelikumīgo darbību (sk. Pagasta tiesu
likuma 37.—47. p. resp. Pagasta tiesu nolikuma 36.—45. р.; Senāta Apv. sap.
1932./2. lēm.; Sen. CKD. 32./365., 588., 33./803. u. с spried.). Tiesu palāta sajauc divus
pilnīgi atšķirtus jautājumus, proti: 1) jautājumu par publiskās juridiskās personas
(pašvaldības iestādes) saistīšanu ar viņas kompetenta reprezentīvo organu izteikto
gribu un 2) jautājumu par pašvaldības iestādes atbildību par zaudējumiem, ко viņas
ierēdņi nodarījuši trešām personām. Runā esošā gadījumā nav šaubu, ka lieta būtu
varējusi grozīties tikai ap šo pēdējo jautājumu. Tomēr tagadējā prasība nav celta par
zaudējumiem. Tāpēc Tiesu palātai nebija likumīga pamata, šīs lietas apstākļos, iziet
no pirmajā jautājuma par atbildētājas, pagasta pašvaldības, saistīšanu ar pagasta
tiesas priekšsēdētāja rīcībti it kā pašvaldības gribas izteikšanas ziņā. Aiz aprādltiem
iemesliem, atrodot, ka Tiesu palāta, atzīdama pagasta tiesas priekšsēdētāja nelikumīgo
rīcību par pagasta pašvaldības gribas kompetento izteicienu, un, uzskatīdama, ka pagasta
pašvaldība minētā ierēdņa personā esot ar viltu atturējusi testātoru no testāmenta grozīšanas un ar to esot kļuvusi par mantošanas necienīgu personu, pārkāpusi CL. 2918., 2943.,
2848. р., CPN. 816. р., Senats, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā aprādīto kasācijas
iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Tiesu palātas 1933. g. 4. maija spriedumu CL. 2918.,
2943., 2848. р., CPN. 816. р. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
56. 1935. g. 20. martā. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums
atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par mir. Jāņa Meldera mant. masas nekustama
īpašuma pārdošanu un Hermana Šilera pilnv. zv. adv. p. L. Svempa paskaidrojums.
(L. № 582.)
Sēdi vada priekšsēdētāja Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats a t r o d : pretēji Tiesu palātas domām, dalīšanas līgums neatkarīgi no tā,
vai dalāmā nekustamā manta atrodas līdzmantinieku vai arī kādu citu līdzīpašnieku līdzīpašumā, nenoteic īpašuma tiesību pāreju (sk. CL. 830. p. 2. pkt. kur starp
līgumiem, kuru mērķis ir pārvest īpašuma tiesības, dalīšanas līgumi nav minēti). Šī teze
jau sen noskaidrota ar krievu Senāta (CKD. 90./54.; 01./47.; 03./14.; 11./56.) un Latvijas
Senäta (CKD. 28./219.; 31./704.; 30./515.; 32./1261.; 33./1026.; 34./129. u. c.) praksi.
CL. 3215. р., kas pie ,,atlīdzināmiem atsavināj'uma līgumiem" pieskaita arī dalīšanas
Iīgumus, iztulkojams tikai sakarā ar CL. 2738., 2739. р., t. i. no evikcijas viedokļa. Pēc
CL. 2738., 2739. p. dalīšanas līgumos nodibinātās juridiskās attiecības „nosakāmas"
pēc noteikumiem par pirkuma un pārdošanu, kā tas vēl sevišķi redzams no tā, ka 3215. p.
savos avotos (1it. ,,c") tieši atsaucas uz 2739. p. (sk. arī Erdmann, System 3. sēj. 497. p.
pie 1., 5. par piez.). Izšķirība starp dalīšanas līgumiem, ко slēdz savā sarpā līdzmantinieki, un dalīšanas līgumiem, ко slēdz savā stafpā citi līdzīpašnieki, krīt svarā vienlgi
jautāj'umā par to, vai no kāda konkrēta dalīšanas līguma būtu ņemams vērtības pieauguma nodoklis jeb nē, ievērojot lik. par nekustamas mantas atsavināšanu 1. p. 2. pktu.
Bet aprādītā izšķiriba nav svarīga jautājumā par to, vai dalīšanas līgums vispār būtu
apliekams ar atsavināšanas nodevu. Tādējādi pretēji Tiesu palātas domām, 1929. g.
14. novembra dalīšanas līgums nav nodibinājis īpašurna tiesību pārej'u uz Jāņa Meldera
mantojuma masu,untāpēc tas nav ievērojams jautājumā par to, kad īsti notikusi pēdējā—
līdz tagadējā pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanai — Ipašuma tiesību pāreja uz
runā esošo nekustamo mantu.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta pārkāpusi lik. par nek. mantas
atsavināšanu 1. р. 2. pk., 6. р., CL. 2738., 2739. р., CPN. 816. р., kādēļ viņas lēmums
atcejams, Senats nolemj: Tiesu palātas 1933. g. 31. maija lēmumu CL. 2738., 2739. р.,
lik. par пек. mantas atsavināšani 1. р. 2. pkt., 6. р., CPN. 816. р. pārkāpumu dēļ atcelt
un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai по jauna citä sastāvā.
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57. 1935. g. 22. februārī. Finanču ministrijas pilnv. zv. adv. V. Dāles lūgums
atcelt Tiesu palātas spriedumu Finanču ministrijas prasībā pret Gregoru Viti.
(L. № 597.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats a t r o d : Tiesu palāta uz viņas spriedumā minēto apsvērumu un aprādīto
datu pamata atzinusi, ka blanko cedētas obligācijas padotas noteikumiem par vērtspapīriem uz uzrādītāju tikai attiecibä uz to tālākdošanas kārtību, bet CL. 3125. p. uz tām nav
attiecināms, tā ka parādniekam arī pret blanko cedētu obligāciju turētājiem esot tiesība
celt savas ierunas (Kr. Sen. spr. 1905. g. № 3223.; 1907. g. № 6038.); ka šajā gadījumā,
saskaņā ar tiesai iesniegto 1930. g. 14./IV. Rigas Uniona bankas rakstu, runā esošā obligācija esot viņai ieķīlāta un pēc tarn no Uniona bankas nodota Finanču ministrijai kā
papildu drošība bankas garantijām, izdotām par Latvijas atjaunošanas sabiedrību
,,Lats" kopsummā Ls 100.000 ar termiņu 1930. g. 18. jūnijā, pie kam obligācija no Finanču ministrijas pieņemta Ls 1560 vērtībā. Savā kasācijas sudzībā Finanču ministrija,
starp citu, aizrāda, ka minētā Uniona bankas rakstā neesot atrodams aizrādījums, ka
Finanču ministrija pieņemtu obligāciju Ls 1560 vērtībā; ka pretēji Tiesu palātas sprieduma motīviem Finanču ministrijai rledz viņas satversme, nedz pastāvošie likumi, nedz
arī parašas neuzliekot pienākumu pārliecināties par to, vai no Uniona bankas saņemtā
obligācija nodota šai bankai īpašumā vai tikai ķīlā un ka Tiesu palāta esot pārkāpusi
CL. 3123., 3125. p. un CPN. 454. p. Prasītājas kasācijas sūdzība nav ievērojama. Pretēji viņas aizrādījumam kasācijas sūdzībā, saskaņā ar CL. 3473. un 3480. p. Tiesu palāta
pareizi motīvējusi, ka CL. 3125. p. nav attiecinātns uz blanko cedētām obligācijām un
ka parādniekam arī pret blanko cedētu obligāciju turētājiem ir tiesība celt visas tās
ierunas, kādas viņam bijušas pirms tālākdošanas un tās laikā pret tālākdevēju. Blanko
cesija nepārvērš parādzīmi vai obligāciju par uzrādītāja papīru, un tādēļ prasījuma tiesība pēc tādas parādzīmes pāriet uz cesionāru pēc blanko uzraksta ar tiem pašiem aprobežojumiem un tajā apmērā, kādā šī tiesība piederēja tarn cedentam, kura uzvārds
apzīmēts parādzīmē, bet parādnieka stāvoklis sakarā ar blanko cesiju nevar pasliktināties. Saskaņā ar Kr. Senāta CKD. 1912. g. 120. spr. parādniekam ir tiesība arī pret
labticigu blanko cedētas obligācijas turētāju celt visas tās ierunas, kuras viņam piederēja pret pirmo obligācijas kreditoru, kā' arī pret tiem sekojošiem obligācijas turētājiem, kuri kā kreditori apzīmēti dokumentā. Šajā gadījumā, kā tas izriet no
pašas obligācijas satura, tā izdota no atbildētāja uz Rūdolfa Benusa vārdu, kas taisījis
blanko cesiju un pēc tarn ieķīlājis obligāciju Rigas Uniona bankai, kura по savas
puses obligāciju nodevusi Finanču ministrijai kā papilddrošibu bankas garantijāiti izdotām par Latvijas atjaunošanas sabiedrību ,,Lats". Saskaņā ar Uniona bankas
1930. g. 14./IV. vēstuli, kura adresēta tarn pašam Rūdolfam Benusam, obligācija по
Finanču ministrijas pieņemta Ls 1560 vērtībā (II, 12. lpp.). Saskaņā ar Uniona ban
kas 1929. g. 25./IX. vēstuli, adresēto Finanču ministrijas Saimniecības departamentam,
prasītājai bija noteikti paziņots, ka viņai papildu drošībā nodotā atbildētāja
obiigācija nav nodota īpašumā, bet tikai ieķīlāta un noder drošibai Ls 1560 apmērā
(II, 30. lpp.). Tādēļ arī prasītājai ir saistošs CL. 1489. p. noteikums, pēc kura I kreditoram nav aiziiegts tālāk ieķīlāt pie viņa esošo ķīlu, bet līdz ar viņa paša ķīlu tiesību izbeigšanos, vai nu samaksājot viņa prasījumu, vai aiz kāda cita iemesla, izbeidzas arī otrā ķīlas ņēmēja tiesības. Ar to atkrīt visi prasitājas paskaidrojumi, kuros viņa apstrīd Tiesu palātas sprieduma pareizibu. Atzīstot tādēļ, ka
prasītājas kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats nolemj: Finanču
ministrijas pilnv. zv. adv. V. Dāles kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. р. pamata, atstāt
bez ievērības.
58. 1935. g. 21. februārī. Eduarda Mūrnieka lūgums atcelt Tiesu palätas lēmumu lietā par Eduarda Mūrnieka nekustama īpašuma pārdošanu. (L. № 603.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
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Senats atrod: Tiesu pafāta atstājusi bez ieveribas Eduarda Mürnieka blakus
sūdzību par Rigas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apstiprināta publiska izsole par'Mūrniekam piederošo nekustamo mantu. Par izsoles atcelsanas iemeslu MOrnieks uzdevis
to apstākli, ka tiesu izpilditājs nepareizi noraidījis sūdzētāja sievu no izsoles. Tiesu
palāta atzinusi, ka tiesu izpildītājs konkrētā gadijumä rikojies pareizi, jo sūdzētaja
sieva nevarējusi piedalīties izsolē tādēj, ka viņa esot parādniece solidāri ar savu viru.
Mürnieka kasācijas sūdzība pelna ievērību.
CPN. 1196. (1051.) р., uz kuru Tiesu palāta atsaucas, nosakot, ka izsolē nevar
piedalities parādnieks, domā parādnieku, kura mantu pārdod izsolē kreditoru prasij'umu apmierināšanai. Tas skaidri izriet no 1196. (1051.) p. likumdošanas motīviem
(„В этой статье вводится правило запрещающее положительно должнику, вла
деющему продаваемым имуществом, участвовать в торгах
; Sk. arī
Isačenko Гражд. проц. V. 477. lpp.). Konkrētā gadijumā pārdotais immobils piederējis vienīgi sūdzētājam Eduardam Mūrniekam, kādēļ Tiesu palātai nebija_likumīga
pamata atzit par pareizu sūdzētāja sievas noraidīšanu по izsoles aiz tā vienigā iemesla,
ka viņa (pēc kāda vekseļa parāda) atbild solidāri ar vīru._ Šim apstāklim konkrētā
gadījuinā nav nekādas nozīmes, jo, saskaņā ar izteikto, sūdzētāja sieva, par kuras mantas
pārdošanu šajā lietā nav runas, nav atzīstama par parādnieci CPN. 1196. panta
nozimē.
Atrodot, ka Tiesu palāta, atstājot aiz minētā motīva bez ieveribas Mürnieka blakus
sūdzību, pārkāpusi CPN. 1196. (1051.) p. un 1324. (1180.) p. 1. pktu, kādēļ viņas lēmums
nav uzturams spēkā, Senats, neielaižoties citu kasācijas sūdzibā minēto lēmuma atcel
sanas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Tiesu palātas 1933. g. 5. apriļa lēmumu atcelt
CPN. 1196., 1324. p. 1. pkta pārkāpumu dēj un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai
no jauna citā sastāvā.
59. 1935. g. 20. februārī. Aleksandra Upmaļa lūgums atcelt Tiesu palātas
lēmumu lietā par Roberta Plūmes nekustama īpašuma pārdošanu. (L. № 646.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats atrod: tajā laikā, kad apgabaltiesa nolēmusi otru izsoli atzīt par nenotikušu (1932. g. 31. martā), bija spēkā CPN. 1316. p. 1930. g. redakcijā. Pēc minēta
1316. р., ja izsole nenotiek, tad katram kreditoram tiesiba lugt, lai notur jaunu
izsoli, vai paturēt nekustamo mantu sev par to summu, no kuras izsole sākusies,
paziņojot par to 2 nedēļu laikā по izsoles atzīšanas par nenotikušu. Summu, no kuras
izsolei jäsakas, nosaka CPN. 1293. р., un proti: izsole sākas: 1) по novērtējuma summas,
2) vai по to prasijumu summas, kuri apmierinājuma kārtā bauda priekšrocību (prioritāti) pret visām uz nekustamo mantu vērstām piedziņām. Tä tad, CPN. 1316. р. skaidri jau
noteica, kādā minimālā summā kreditors vispār varētu paturēt sev nekustamo mantu.
Bet 1316. p. (1930. g. red.) nemaz neprasa, ka kreditors, paziņojot tiesai par savu vēlēšanos nekustamo mantu paturēt sev, uzdotu ari to summu, par kädu vēlas paturēt.
Ja tāpēc kreditors šādu summu neuzdod, tad tiesai jāpieņem, ka tas nevēlas nekustamo
inantu paturēt par augstäku summu, nekā to prasa likums kā minimālo summu. Ja
tajā laikä spēkā bijušais likums bütu prasijis paturēšanas summas uzdošanu, tad
uz to tieši būtu ari aizrādijis. Šādu prasijumu gan uzstāda tagad spēkā esošais 1933. g.
12. jūlija likums (Lkr. 182), kas attiecīgā veidā pārgrozijis ari CPN. 1316. р. un savas 1. d.
1. teikumā noteikti nosaka, ka jā izsole nenotiek, tad katram kreditoram vai izsolē pārsolītam pircējam vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesiba 2 nedēļu laikā по izsoles atzīšanas par nenotikušu paziņot tiesai par nekustamās mantas paturēšanu sev, uzdodot
summu, par kādu vēlas t'o p a t u r ē t . CPN. 1316. p. iepriekšējā (1930. g.) redakcijā
tomēr tāda noteikuma taisni nav. Tāpēc minētās summas neuzdošana nevar noderet
par iemeslu atraidit kreditora lūgumu paturamās nekustamās mantas apstiprināšanai
viņam. Atraidot sūdzētāja lügumu, Tiesu palāta pārkāpusi CPN. 816., 1316. р. Bez
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tā, Tiesu palāta nepareizi noteikusi drošības naudu, aprēķinot to pēc tas sunlmas, kura
nekustama manta paturama kreditoram sakarā ar nenotikušu izsoli. Pēc CPN. 1299. p.
skaidrā teksta drošības nauda jāiesniedz kā nodrošinājums nekustamās mantas novērtējuma 10. daļas apmērā, nevis tās summas 10. daļas apmērā, par kuru kreditors
patur nekustamo mantu sev (sk. Sen. CKD. 35./426. spr.). Tāpēc runā esošā gadījumā
nodrošinājums bija jāiesniedz Ls 100 apmērā, t. i. 10% no novērtējuma, proti no
summas Ls 1000.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta pārkāpusi CPN. 816., 1299.,
1316. p. (1930. g. red.), kādēļ viņas lēmums atcelams, Senats nolemj: Tiesu palātas. 1933. g. 16. marta lēmumu CPN. 816., 1299., 1316. p. (1930. g. red.) pārkāpumu
dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
60. 1935. g. 22. februārī. Finanču ministrijas pilnv. zv. adv. A. Lavrentjeva
lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu Latvijas valsts, Finanču ministrijas personā,
prasībā pret Rigas pilsētu un atbildētājas Rigas pilsētas pilnv. zv. adv. J. Volkova
paskaidrojums. (L. № 682.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats atrod: Tiesu palāta uz viņas spriedumā minēto apsvērumu un aprādīto
datu pamata atzinusi, ka prasītāja par Muitas dārza ziemeļu dalu savas Ipašuma tiesības neesot pierādījusi; ka attiecibā uz Muitas dārza pārējo daļu, kas atrodas no pils
Hdz Andreja dambja dienvidus galam laikmetā līdz 1871. g. 11. oktobrim zemes gabals
būtu atzīstams par piederējušu prasītājai, bet sākot ar 1871. g. 11. oktobra viss Mui
tas dārzs esot atradies atbildētājas lietošanā un prasītājas tiesību priekšgājējas Krievijas valsts organi šādu pilsētas tiesiski nozīmīgu lietošanu (rechtserheblicher Gebrauch)
esot arī atzinuši, ко netieši pierādot 1873. g. 17. jūlija, 1874. g. 6. februāra, 1875. g.
4. oktobra un 16. oktobra raksti; ka, neskatoties uz Muitas dārza ierīkošanu uz pilsētai CL. 594. p. nozīmē piederošās zemes, valsts arī joprojām esot atzinusi pilsētu par
Ipašnieci, kā tas izriet no 1878. g. 16. augusta akta; ka nekur un nekad kopš
1875. g. 16. oktobra valsts neesot uzsvērusi, ka viņai piederētu zeme zem Muitas dārza;
ka arī vēlāk 1898. g. un 1899. g., visa Muitas dārza palielināšanas iniciatīva un izvešana aprobežojoties vienīgi ar pilsētas rīcību (sal. 1898. g. 28. maija, 1899. g. 8. februāra,
28. jūnija un 1912. g. 5. jūlija protokolus, kādos protokolos konstatējams pilsētas animus domini par visu strīda objektu). Izejot no šiem apsvērumiem un pamatojoties
uz visiem augšminētiem dokumentiem, Tiesu palāta atzinusi, ka CL. 594. pantā
paredzētās īpašuma tiesības uz zemi zem Muitas dārza atzistamas par piederošām ne
vis valstij, bet pilsētai. Šādi Tiesu palātas atzinumi attiecas uz lietas apstākju iztirzāšanu pēc būtības, kuri nav pārbaudāmi kasācijas kārtibā. Ar to atkrīt visi prasitājas
paskaidrojumi, kuros viņa apstrid Tiesu palātas sprieduma pareizību pēc būtības. Pretēji prasītājas iebildumam, ka Tiesu palāta neesot apsvērusi Kr. ķeizara 1867. g.
22. jūnija pavēli, uz kuru atsaucas 1871. g. 12. oktobra nodošanas akts, Tiesu palāta
varēja arī nerēķināties atsevišķi ar šo 1867. g. 22. jūn'ija pavēli, jo viņa pilnīgi atvietota ar pēdējo 1871. g. 12. oktobra aktu, kur skaidri aizrādīts, ka , местность, впе
реди набережных фронтов цитадели, как отданная в арендное содержание
на трехгодичный срок, оставляется за казной только до окончания срока аренды,
т. е. до 25. шня 1874. г., а за т е м э т а н а б е р е ж н а я
поступает
также в с о б с т в е н н о с т ь города, как и п р о ч и е ныне переда
в а е м ы е ч а с т и " . 1867. g. 22. jūnija pavēlē nekas nav minēts, un arī nevarēja
but minēts par pilsētas īpašuma tiesībām, jo tā nav nodošanas akts, bet ir
tikai akts par citadeles slēgšanu (упразднение) un par valdibas nodomu nodot
verķus pilsētai. Bez tā, Tiesu palāta, sprieduma vēsturiskā dajā, min arī par
1867. g. 22. jūnija likumu (II, 23), tā tad to arī ievērojusi, izspriežot tagadējo
lietu. Turpretim 1871. g. 12. oktobra nodošanas aktā, kā tas izriet no augšā
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citētā akta satura, skaidri aizrādīts, ka tas citadeles daļas, kas n o d o d am a s p i l s ē t a i , p ā r i e t v i ņ a s ī p a š u m ā . Tas apstāklis vien, ka
1878. g. 29. jūnija un 1878. g. 16. augusta aktos lietoti vārdi „pārziņā" un „lietošanā"
un nav atkārtots vārds „īpašumā", kā tas aizradits 1871. g. 12. oktobra nodošanas
aktā, ir pilnīgi saprotams, jo kā to sīkāki aizrādījusi un paskaidrojusi Tiesu palāta,
strīds juridiskā ziņā grozās nevis ap vispārēju privātu īpašumu (CL. 596., 707. un
871. р.), bet ар tiesību uz res publica — res communes omnium (CL. 594. р.), kura nav
pielidzināma privātam īpašumam, un tādēļ arl 1878. g. aktos lietoti vārdi „pārziņā"
un „lietošanā".
Res communes omnium var pastāvēt, piem., pašvaldlbas Ipašumā
(pilsētu pašvaldības likuma 8. р., kā 1892. g. izd., tā arī mūsu 1930. g. 1. decembra lik.
(183.); to noteikti atzinis jau Kr. Sen. CKD. 05.(29.), un tāpēc an ierakstāmi zemes
grāmatās uz pilsētas vārdu. Visi pārējie prasītājas paskaidrojumi un iebildumi viņas
kasācijas sūdzibā attiecas uz lietas apstākļu iztirzāšanu pēc būtības, kuri nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā.
Atzīstot tādēļ, ka prasītājas kasācijas sūdzība kä nepamatota noraidāma, Senats
n o l e m j : Finanču rninistrijas pilnv. zv. adv. A. Lavrentjeva kasācijas sūdzību, uz CPN.
907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
61. 1935. g. 10. aprīlī. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums
atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par Ädama Loča nekustama īpašuma „Krūmiņu"
82F māju subhastāciju. (L. № 704.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : Tiesu palāta atzinusi, ka vienā laikā izdaritais cesijas dalībnieku
notāriālais paziņojums tiesai par izdarīto cesiju un par cesijas pieņemšanu (apg. akts
8.—9. lp.) neietver sevi cesiju un'tādēļ nav uzskatāms par civīltiesiska darījuma fiksējumu, bet gan vienīgi ir paziņojums par j a u n o t i k u š u cesiju. Sāds Tiesu palātas viedoklis gan būtu attaisnojams, ja notikušās cesijas „dokumentāriskais fiksējums" būtu
noticis kādā citā aktā, kurš būtu palicis ārpus tiesas lietas un par kura esamību nāktos
spriest pēc cesijas dalībnieku notāriālā paziņojuma. Bet šajā gadījumā Tiesu palāta
nav ievērojusi cesijas dalībnieku paziņojumu (t. p. akts 4. lpp.), ka viņi nekādu īpašu
cesijas aktu nav taisījuši, no kā spriežams, ka vienīgais „dokumentāriskais fiksējums"
par notikušo cesiju ir taisni kontrahentu rakstiskais paziņojums tiesai. Šaubu gadījumā pieņemams, ka dokumenta sastādīšana ir domāta vienīgi picrādījuma atvieglošanai (CL. 3033. р.). No tā secinäms, ka katrs darījums, kura materiāli tiesiskais
spēks principā nav atkarīgs no rakstiskās formas, atspogujojas dokumentā (kā pierādīšanas lidzeklī) jau kā noticis darijums. Bet no rikojuma par zīmognodevu viedokļa
nav svarigi, vai dokumentu sastāda ar nolūku pašā rakstā izteikt un fiksēt kontrahentu gribu, jeb to sastāda vienīgi pierādīšanas nolūkā par jau notikušu darījumu.
Katrā ziņā mutiska darījuma pastiprinājums rakstiskā dokumentā neatsvabina doku
mentu по apmaksas ar zīmognodevu pēc dokumentā uzrādītā darījuma vērtības.
Tādējādi, neapsverot tā paziņojuma nozīmi, kuru tiesai iesnieguši paši cesijas dalībnieki, Tiesu palāta ir pielaidusi savā lēmumā motīvēšanas nepilnību un parkāpusi rīk.
par zīmognodevu 44. p. 7. pk.
Atrodot tādēj, ka rīk. par zīmogn. 44. p. 7. pk. un CPN. 816. p. pārkāpumu dēļ
Tiesu palātas lēmums nav uzturams spēkā, Senats n o l e m j : Tiesu palātas_ 1933. g.
31. maija lēmumu atcelt rīk. par zīrnognod. 44. p. 7. pk. u n C P N . 816. p. parkapumu
dēļ un lietu nodot tai pašai tiesai izlemšanai по jauna citā sastava.
62. 1935. g. 23. maijā. Izraēļa K i r z n e r a pilnv. zv. adv. J. Jevelsona lūgums
atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par akc. sab. „Latvijas kokvilnas ražojumi" prasība
pret Izraēli K i r z n e r u un akc. sab. „Latvijas kokvilnas ražojumi" pilnv. zv. adv.
E.: Valter-Vitenheima paskaidrojums. (L. № 724.)
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Sēdi vada priekšsēdētajs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats atrod: pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām Tiesu palāta pareizi piemērojusi CL. 3496. p. partu attiecībām un pareizi pēc CPN. 315. p. atradusi
lietu par piekrltošu Rigas apgabaltiesai. Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD. kopsēdes spried. 35./8.), ka CL. 3496. p. attiecas uz visiem gadījumiem, kur izpildijuma
priekšmets ir zināmas naudas summas maksājumi, tā tad arī uz naudas parādiem par
ņemtām precēm, kādēļ konkretā lieta taisni bija izspriežama kreditora dzīves vietā
saskaņā ar CPN. 315. р., kurš atsaucas uz CL. 3496. p. Tādos apstākļos Tiesu palātas
motīv'am par to, ka prasība piekrita Rigas apgabaltiesai arī по CPN. 309. р. viedokļa,
nav izšķirošas nozīmes gala atzinumā, kādēļ atkrīt tie paskaidrojumi kasācijas sūdzībā,
kas vērsti uz šā motīva atspēkošanu.
Atrodot tādēļ, ka iesniegtā kasācijas sūdziba kā nepamatota noraidāma, Senats
nolemj: Izraēļa Kirznera pilnv. zv. adv. J. Jevelsona kasācijas südzibu, uz CPN.
907. р. pamata, atstät bez ievērības.
63. 1935. g. 21. februāri. Daugavpils pilsētas pašvaldības pilnv. zv. adv.
P. Miķelsona lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par mir. Konstantina Bodrova
manttiieku apstiprināšanu mantošanas tiesibās. (L. № 731.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats atrod: Tiesu palāta atstājusi bez ievēribas Daugavpils pilsētas pašvaldības blakus sūdzību par Daugavpils apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atraidits pašvaldības lūgums par viņas apstiprināšanu mantošanas tiesibās uz palikušo pēc mir.
Konstantina Bodrova mantojumu uz LCL. 1162. un 1172?. р. pamata. Tiesu paläta
atzinusi, ka LCL. 1162. p. piemērošanas priekšnoteikums šajā gadljumā neesot iestājies, jo
neesot izdarltas šajā likuma pantā paredzētās tris publikācijas, bet gan tikai viena.
Šāds Tiesu palātas motivējums ir nepareizs, jo, saskaņā ar 1912. g. 23. marta lik. par
publicēšanas kārtību grozlšanu tiesas un dažās administratives lietās (Lkr. 534), attiecīgos likumos paredzētās publikācijas iespiežamas tikai vienu reizi. Ar so likumu
atzīstams par attieclgi pārgrozitu arl LCL. 1162. р., t. i. šajā pantā minētā gadlj'umā
vajadzigs tāpat tikai viens sludinājums, pie kam jāaizrāda, ka 1912. g. 23. marta likums
piemērojams arī konkrētā gadljumā, jo sludinājums iespiests bij. Kr. Senāta Vēstnesi
1914. g. 30. janvārī.
Atrodot, ka Tiesu palāta savā lēmumā pārkāpusi LCL. 1162. pantu un CPN.
816. р., kādēļ viņas lēmums nav atstājams spēkā, Senats nolemj: Tiesu palātas 1933.g.
11. oktobra lēmumu atcelt LCL. 1162. p. un CPN. 816. p. pārkāpuma dēļ un lietu
nodot Tiesu palātai izspriešanai по jauna citā sastāvā.
64. 1935. g. 23. maijä. Aleksandra Holcmeijera pilnv. zv. adv. pal. V. Millera
lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Doras Holcmeijers prasibā pret Aleksandru Holcmeijeru un prasitājas Doras Holcmeijers paskaidrojums. (L. № 738.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats atrod: apgabaltiesa atzinusi, ka nerunā pretim labiem tikumiem täds
alimentācijas llgums, kuru laulātie noslēguši pirms laullbas šķiršanas uz laullbas šķiršanas gadljumu. Šāds apgabaltiesas uzskats atzistams par pilnlgi pareizu un nav nekāda pamata nostaties uz kasācijas sūdzibas iesniedzēja viedokļa, ka prasījumu par
uzturu var celt tikai uz likuma, bet ne uz laulāto starpā noslēgtā llguma pamata. Ka
alimenti, ar zināmiem ierobežojumiem, var būt par llguma priekšmetu, redzams ari
по CL. 3602., 3603. p. Izteiktam nerunā pretim procesuālais noteikums (Lik. par laullbu 67. р.), pēc kura prasību par alimentiem nevar savienot ar laullbas šķiršanas praslbu. Tāpat nepamatoti kasācijas sūdzibas iesniedzējs atsaucas uz viņa citēto agrāko
tiesu praksi, pēc kuras gan nav pielaižama starpnieclba pie laullbas noslēgšanas un
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vispar pati lauliba nevar büt par darījuma priekšmetu (sk. ari Sen. CKD. 32./2125.),
kā arī atzīta par nelikumīgu atlldzības norunāšana par piekrišanu laulības šķiršanai.
Par šādiem gadījumiem konkrētā lietā nemaz nav runas, jo laulätie tikai pilnīgi 'likumīgi
uz vienošanās pamata izšķīruši ar laulības šķiršanu saistīto jautājumu par sievas alimentāciju no vīra puses. Ar sacīto atkrīt kasācijas sūdzības 1. pkts.
Nepamatoti arī kasācijas sūdzības iesniedzējs apstrīd apgabaltiesas atzinumu,
ka atbildētājs nevar prasīt nolīgtā alimentu apmēra samazināšanu atbildētāja materiālo apstākļu pasliktināšanās dēļ. Ar konstantu tiesu praksi atzīts (Cvingmaņa
spr. kr. III № 296. u. c ; Sen. CKD. 23./190. u. c ) , ka ar tiesas spriedumu noteikta'm
alimentu apmēram ir tikai provizorisks raksturs, kādēļ tas ir grozāms atkarībā no to
apstākļu lin attieclbu pārmaiņas, kuri bija par pamatu zināma alimentu apmēra noteikšanai. Šis princips tomēr, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, nav ipso
iure piemērojams ar līgumu noteiktiem alimentiem. Attiecībā uz līgumiskiem alimen
tiem ir spēkā CL. 3209. р., pēc kura likumīgi noslēgts līgums uzliek līgumslēdzējam pienakumu cieši izpildīt apsolīto, un ne darījuma pārliekais smagums, ne arī vēlāk radušās
izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no llguma, kaut ari dodot
otrai atlīdžību. Pastavot šadam likuma noteikumam, no kura pareizi izgājusi arī apgabaltiesa, persona, uz kuru gulstas alimentācijas pienāku'ms pēc noslēgtā līguma,
nevar prasīt alimentu apmēra samazināšanu materiālo apstākļu pasliktināšanās gadījuma, ja tikai pašā kontrahentu līgumā alimentu apmēram nav piešķirts provizorisks
raksturs (k'as konkrētā gadījumā nav konstatēts). Nepamatoti kasācija's sūdzības iesniedzējs atsaucas uz CL. 3211. pantu, kas pielaiž vienpusīgo atkāpšanos no līguma tad,
kad pamat's uz to atrodas paša līgumā. Pretēji atbildētāja domām, šis pants nav attiecināms ūz alimentācijas ligumiem, bet še domāti atvēlējums (precarium), mandāts
vai condictio causa data causa non secuta, no kādu obligātorisko attiecību dabas tiešām vienmēr izriet tiesība vienpusīgi atkāpties no līguma (Mühlenbruch, Lehrbuch
des Pandektenrechts, II sēj. § 334., IV izd., no kāda avota smelts CL 3211. panta
teksta, sk. Nolde, Произхождение части текста свода гражд. узак. губ. Прибалт.
61. 1рр.).
Atrodot, ka aiz aprāditiem iemesliem atbildētāja kasācijas sūdzība kā nepamatota
atraidāma, Senats n o l e m j : Aleksandra H o l c m e i j e r a pilnv. zv. adv. Millera kasācijas
sūdzību, uz CPN. 283. p. pamata, atstāt bez ievērlbas.
65. 1935. g. 22. maijä._ Latvijas valsts, Tieslietu ministrijas personā, pilnv.
ministrijas jurisk. locekja V. Dāvīda lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Jāņa
K v i a t k o v s k a prasībā pret Latvijas valsti, un prasitäja Jana Kviatkovska paskaidr'ojums. (L. № 797.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators R. Alksnis.
Senats a t r o d : jautājums par to, vai valsts atbild par privātu personu un iestāžu
naudas summām, kuras tiesu izpilditājs piedzinis no parādnieka un piesavinājies resp.
izšķērdējis ir bijis jau vairākas reizes Senāta apspriešanā un Senats šo jautājumu izšķīris
pozitīvi (Sen. Apv. sap. 32./2., CKD. 32./365., 588.). Senats minētos spriedumos, starp
citu,_paskaidrojis, ka valsts apräditosgadijumos atbild par tiesu izpilditāja nodarītieni
zaudejumiem, aiz tā iemesla, ka privatpersonas esot spiestas uz likuma pamata nodot
un uzticēt tiesu izpildītājam vai nu savu vai svešu mantu un, ja valsts atbildot par
mantu, kuru_ tā saņem uz ligumu pamata, kurus labprātīgi pēc savas vēlēšanās ar tās
leģitimēto pārstāvju personā slēdz privatpersonas, tad jo vairāk valstij jāatbildot par
tādas mantas drošību resp. neaizkaramibu, kura valsts organa vai amatpersonas ricībā
un pārzināšanā pārgājusi bez un pat pretēji privatpersonas gribai un kura gājusi zudumā
valsts organa vai amatpersonas vainas dēļ, t. i. sakarā ar viņu nelikumīgu rīcību, darbibu
vai darbiem. Šie Senāta apsvērumi attiecināmi ari uz konkrēto lietu, kur izšķirams pilnīgi analogs jautājums par valsts atbildibu par tarn naudas summām, ko tiesu izpildi-

50
tājs piedzinis по parādnieka un nav tās izmaksäjis piedzinējam, bet īzšķerdejis. lade)
an ir pareizs apgabaltiesas spriedums, ar kuru pra_sība apmierinata, t. i. šis jautaj'ums
tāpat. izšķirts pozitīvi. Nav izšķirošas nozīmes lietā tam apstāklim par kādas personas,
parädnieka vai piedzinēja īpašumu uzskatāma tā nauda, kas atrodas pie tiesu
izpildltāja. Šajā lietā kreditors prasa piedzīt to summu, kas viņam pienācās по paradnieka un kuru tiesu izpildltājs pretēji tiešam likuma noteikumam (CPN. 1087. р.) nav
izmaksäjis kreditoram piedzinejam, bet to izšķērdējis. Šo summu kreditors vairs nevar
piedzit по parädnieka otrreiz, ja tiesas spriedums nav divreiz izpildāms un parädnieks
pret otrreizēju piedzinu var aizstāvēties ar to kviti, ко tiesu izpildītājs viņam īzdevis
(CPN. 1090. р.). Samaksājot pēc izpildu raksta kreditoram pienācīgo summu, parädnieks
savu pienākumu pret kreditoru ir izpildijis un nenes vairs atbildibu par samaksätas
naudas summas turpmāko likteni.
Aiz aprādītiem apsvērumiem atrodot, ka nav pamata pārsūdzētā apgabaltiesas
spriedumaatcelšanai,bet iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats
nolemj- Latvijas valsts, Tieslietu ministrijas personā, pilnv. ministrijas juriskonsultacijas locekļa V. Dāvīda kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. p. pamata, atstāt bez levenbas.
66. 1935. g. 20. martā. Pētera Spruksta lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu
lietā par Pētera Spruksta nekustama īpašuma pārdošanu. (L. № 755.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats atrod: savä kasācijas sūdzībā sūdzētājs iziet по 2 tezēm, proti: 1) ii kā
tiesu izpiidītājam esot sevišķi jāizsludina par noiiktās izsoies dienas atiikšanu; 2) it
kā noiiktās izsoles dienas atlikšanai esot prasāma parādnieka piekrišana.
Abas sūdzētāja uzstādītās tezes izrādās par nepareizām.
1. CPN. 1184. (1038.) р., uz kuru atsaucas sūdzētājs, nemaz neparedz sludinājumu par izsoles atiikšanu, bet runā vienīgi par to, ka ja jau noiiktās izsoles diena un
vieta tikušas grozītas (ar tiesas lēmumu vai ar pušu vienošanos), tad par jauno
(pēc tā nolikto) izsoii iāizdara jauni sludinājumi. Šāds noteikums pilnīgi saprotams, jo
pretēiā gadījumā jaunā izsole paliktu ncizsludināta. Neko citu nesaka arī Isačenko
savā kommentārā pie CPN. 1038. (tagad 1184.) p. (Isačenko V, 406. Ipp. 1 pēc 3. īzcI).
Likums neparedz, ka par pašu izsoies dienas atiikšanu būtu sevišķi vai atsevisķi
jāizsludina. Ja jaunā, t. i. uz jaunu termiņu noiiktā izsoie patiesi izsludināta, atzimējot
šās (jaunās) izsoies termiņu (clienu), tad ar to vien jau skaidrs, ka iepriekšējais īzsoles
terminš atkritīs Sūdzētājs nenoliedz, ka runā esošā gadījumā sludinājums par jau
nolikto izsoli (1933. g. 30. septembri) izdarīts 1933. g. 27. jūiijā, t. i. pirms iepnekšeja
izsoles termina (1933. g. 19. augusta). Pretēji sūdzētāja domām, tiesu īzpilditajam
nebija jaunā sludinājumā (par jaunnolikto izsoles termiņu) jāaizrāda, ka īepneks
noliktais termiņš atliktš, nedz par to jāizdara atsevišķs sludinājuins. CPN. 1184. (1038.) p_.
praksē nebija radījis nekādas šaubas. Kas attiecas uz CPN. 1185. (1039.) р., tad šā
noteikuma neizpildīšanas sankcija būtu vienīgi tiesu izpildītāja atbildība par varbutējiem zaudējumiem, kas cēlušies prezumtīviem nosolītājiem (Isačenko 1. c. pie 1039. p.
408. lpp. beigās).
2. Savam uzskatam par labu, kä izsoles dienas atlikšanai esot prasāma parädnieka
piekrišana, sūdzētājs atsaucas uz Isačenko kommentāru pie CPN. (1029., tagad 1175.) p.
(I. с V393. ipp., IV) un Sen. CKD. 32./2120., Lukas 1. Vispirms pats CPN. 1175. p. teksts
ne vārda nerunā par to, ka parädnieka piekrišana būtu vajadzīga. Izsole, kādu paredz
CPN. 116.—1345. p.,ir sprieduma izpildīšanas veids, un tā tad vienmēr saprotama ka
parädnieka mantas piespiedu pārdošana publiskā izsole kreditoru prasljumu
apmierināšanai, t. i. kreditoru, bet ne parädnieka interesēs. CPN. 1175. p. paredz,
ka par izsoles atlikšanu nevar rīkoties viens pats piedzinējs, bet prasama visu piedzinēju piekrišana. Pareizs gan uzskats, ka likums neatstāi bez ievērības an parädnieka
intereses. Bet, jau noliktās izsoles termiņa ieturēšanas ziņā, parädnieka interese ir
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vierngi tā, ka (kā uzsver arī Isačenko, 393. Ipp., IV) Iai izsoles termiņš netiktu atlikts
uz nenoteiktu laiku. Ja tā būtu rīkojušies kopā visi kreditori-piedzinēji (kāds gadījums
gan grūti domājams), tad parāclniekam būtu, saprotams, ticsība lūgt tiesu noteikt
kreditoriem galīgu termiņu, līdz kuram viņiem būtu jāizšķiras par izsoles termiņa
nosacīšanu ar komināciju, ka pretējā gadījumā, pēc CPN. 1320. p. analoģijas, piedzīšanu
no nekustamas mantas izbeigs. Vispār tomēr izsoles dienas atiikšana uz kādu citu,
noteiktu termiņu nav uzskatāma par parādnieka interešu pārkāpumu; saskaņā ar to
arī likurns nosaka izsoles terrniņā minimal о iaiku (CPN. 1285. р.: „nevar nolikt
a g r ā k . . . " ) . Parādnieka piekrišana izsoles dienas atlikšanai uz kādu vēlāku noteiktu
termiņu būtu prasāma vienīgi gadījumā, kad, saskanā ar CPN. 1280. р., iepriekšējais
izsoles termiņš nolikts pēc kreditoru vienošanās ar parādnieku. Taisni par šo gadījumu,
kuru Isačenko ( I . e . 393. Ipp. 111) tieši min, Isačenko varbīit domā arī savos tālākos
apcerējumos (1. 393. ipp. IV), kur viņš atzinis, ka vienu piedzinēju prasījums par izsoles
dienas atlikšanu bez parādnieka piekrišanas neesot jāievēro. Ja Isačenko, turpretim,
būtu domājis šo tezi izteikt kā vispārēju normu, tad viņam nevar piekrist. Šāda pretimnākšana parādniekam nav attaisnojama nedz ar likumu, nedz ar piedziņas raksturu
kāpiespiedu līdzekli sprieduma izpildīšanai. Runā esošā gadījumā izsoles 'diena atlikta
nevis uz nenoteiktu laiku, bet uz noteiktu, samērā īsu termiņu, pie kam siudinājums
par to izdarīts vēl pirms iepriekšējā termiņa, kas savā laikā noiikts nevis pēc vienošanās
ar parādnieku, bet uz tiesu izpiidītāja vienpusīgu rīkojumu. Scnāta spriedums Hildas
Lukas nekustamas mantas izsoies iietā (CKD. 32./2120.) tieši apgāž tagadējā sūdzētāja
aizstāvēto uzskatu. Lukas iietā Senats atzinis par pareizu tiesu izpiidltāja rīkojumu, kas
nav apmierinājispārējo kreditcru-piedzinēju lūgumu atlikt izsoii, kur viens no kreditoriem-piedzinējiem, sūdzētājs tajā lietā, Ernests Kanēiis, izsoies a t l i k š a n a i nav
piekritis. Senats tajā iietā taisni atsaueies uz CPN. 1175. (1029.) р., uzsverot, ka iz
soles apturēšana pieiaizama tikai ar visu kreditoru-piedzinēju piekrišanu. Senats tajā
lietā nemaz nav prasījis it kā arī pašas parādnieces (Hiidas Lukas) piekrišanu; sūdzību
par tiesu izpildštāja rīcību tajā lietā iesniedzis taisni tikai apietais kreditors-piedzinējs,
bet nevis parādniece Hiida Lukas. Kas beidzot attiecas uz sūdzētāja minēto Kr. Sen.
CKD. 1881. g. spried. № 100, tad tas uz izsoles atlikšanas jautājumu nemaz neattiecas.
Isačenko, kas uz šo spriedumu atsaucas, nepareizi uzdevis № 100, kur patiesībā viņš
domā atsaukties uz № 109. Kā redzams no sprieduma 81./109., tas runā par
gadījumu, kad izsoles vieta noiikta uz vienošanās pamata starp kreditoriem-piedzinējiem un pašu p a r ā d n i e k u („ . . . по состоявшемуся в законном порядке
соглашению"), un tikai šajā ziņā arī pats Isačenko bija atsaucies uz minēto sprie
dumu (1. с. 392. р. lpp. III).
Atkrītot, kā nepamatotām, sūdzētāja izvirzītām augšminētām 2 pamattezēm, sabrūk pati par sevi visa viņa kasācijas sūdzība un tajā izteiktā argumentācija par tiesu izpiidītāja it kā nepareizu rīcību 1933. g. 19. augusta noiiktās izsoles
atlikšanā un jaunas izsoies noiikšanā uz 1933. g. 30. septembri. Par to, ka uz 1933. g.
19. augustu noliktā izsole atlikta bez kreditores-piedzinējas, Rigas biržas bankas, piekrišanas, varēja sūdzēties vienīgi šī kreditore-piedzinēja, bet ne pats parādnieks. Tiesu
palāta šajā ziņā konstatējusi, ka tiesu izpildītājs pret minētās izsoles atlikšanu un jaunās
izsoles nolikšanu uz 30. septembri Rigas biržas bankai paziņojis un ka no viņas nekādi
iebiidumi pret to nav ienākuši. Izejot no tā, Tiesu paiāta varēja atzīt, ka trūkstot apietās kreditores-piedzinējas iebiidumam vai sūdzībai, viņa ar tiesu izpildītāja rīcību
apmierinājusies, un ka tāpēc atkrituši arī sūdzētāja iebiidumi pret izsoles atlikšanu. Pretēji sūdzētāja domām, runā esošā gadījumā izsole nav uzskatāma nedz par nenotikušu (techniskā izpratnē), nedz par spēkā neesošu; bet gan izsole faktiski atkritusi,
tāpat kā, piem., gadijumā, kad tiesu izpildītājs uz izsoles dienu nebūtu ieradies vai
izsoles vieta nebūtu faktiski pieejaina (sk. Isačenko 1. с pie 1039. tagad 1185. р. 407.1. р.
III). Tiesu palātai nebija nekādas vajadzības apstāties pie šo gadījumu teorētiskas
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konstrukcijas. Tāpat apgabaltiesai nebija jātaisa sevišķs lēmums jautājumā par to, kas
noticis ar izsoJi, kas izsludināta uz 1933. g. 19. augustu; ar šo izsoli vispār nevienam vairs
nav jārēķinās, jo tā faktiski atkritusi un tai nekādas juridiskas nozīmes nav.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta nav pārkāpusi sūdzētāja minētos
likumus, kādē] vina kasācijas sūdzība kānepamatota atraidāma, Senats nolemj: Pētera
Spruksta kasācijas sūdzību uz CPN. 907. p. pamata atstāt bez ievērības.
67. 1935. g. 22. maijā. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums
atcelt Liepājas apgabaltiesas lēmumu par zīmogsoda uzlikšanu Līzei Bertrams, vinas,
Līzes Bertrams, un Annas Vilhelmsons prasībā pret Jāni Erdolu. (L. № 821.) '
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators R. Alksnis.
Senats atrod: Senats jau vairākkārt paskaidrojis (Sen. CKD. 33./562., 34./1950.
un citi), ka rīkojuma par zīmognodevu 92. p. neizslēdz vispārējās norrnas (3. p.)
piemērošanu arī 92. p. minētiem dokumentiem un ka tāpēc kvīts saņēmējs uz vispārēja
pamata рёс 3. р. arī atbild par nenomaksāto zīmognodevu līdz a'r kvīts izsniedzēju.
Šajā lieta apgabaltiesa, pretēji minētiem Senāta paskaidrojumiem, atzinusi par atbildīgu par nenomaksāto zīmognodevu vieņīgi kvīts iesniedzēju. Ar to apgabaltiesa savā
lēmumā pārkāpusi CPN. 196. p. un nepareizi iztulkojusi rlk. par zīmognod. 3. un 92. р.,
kädu parkapumu dēļ apgabaltiesas lēmums nav uzturams spēkā.
Ievērojot sacīto, Senats nolemj: Liepājas apgabaltiesas 1933. g. 2. novembra
lēmumu rīk. par zīmognodevu 3. un 92. p. un CPN. 196. p. pārkāpuma dēļ atcelt un šo
lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
68. 1935. g. 24. maijā. Agrāko Naudas noguldītāju kreditsabiedribas pilnv. zv. adv.
A. Seglenieka lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu' Agrāko naudas noguldītāju kreditsabiedrības prasībā pret Jēkabu Kukaini. (L. № 897.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators J. Grots.
Senats atrod: Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motīviem, uz
viņas spriedumā aprādīto apsvērumu pamata, ir konstatējusi, ka atbildētājs apņēmies
samaksāt cedentam — ,,agrāko naudas noguldītāju un kara izpostīto apvienībai"
Ls 6000, ja viņu, atbildētāju, ievēlētu par Saeimas deputātu/un ka atbildētājs ir par
deputātu ievēlēts. Tiesu palāta atzinusi, ka nosacījums, ar kuru naudas maksāšana nostādīta atkarība no atbildētāja ievēlēšanas par Saeimas deputātu, uzskatāma par pretim
runājošu Satversmei un labiem tikumiem. Kasācijas sūdzībā prasītāja paskaidro, ka
teikumu ,,pēc manas ievēlēšanas... Saeimā" Tiesu palāta esot nepareizi atzinusi par
suspensivu noteikumu; minētais teikums apzlmējot termiņu, kad atbildētājam jāsāk
pildīt uzņemtā saistiba. Šis prasītājas viedoklis runā pretim'CL. 3200. р., kur šāda klauzula raksturota kā nosacijums. Atbildētājs ir cēlis exceptio ob turpem causam (CL.
3720. р.). Apspriežot šo iebildumu, Tiesu palāta pareizi aizrāda, ka Satversmes likums
nodrošina ievēlētam deputātam vislielāko ne_atkarību un sirdsapziņas brīvību pat pret
saviem vēlētājiem, noteicot, ka ievēlēto deputatu nevar atsaukt, un vina ievēlēšanu nevar
uzstādīt kā nosacījumu materiālām saistībām pret partiju. Aiz šiem iemesliem Tiesu palāta
varēja atzīt, ka prāvnieku darījuma nosacījums ir turpis conditio un atkrīt (C.L. 3159. p.)
un līdz ar to atkrīt arī pats darījums (CL.2922., 3214. р.). Prasītāja gan pareizi aizrāda
savā kasācijas sūdzībā, ka vēlēšanu izdevumi jāsedz saraksta kandidātiem Cresp. partijai
vai tās biedriem), bet konkrētā gadījumā no atbildētāja netiek prasīta faktisko vēlēšanu
izdevumu daja, kura krīt uz atbildētāju, kā uz zināma saraksta kandidātu, bet uz seviška
līguma pamata. Tiesu palātas aizrādījumam uz to, ka partija spērusi soļus, lai atbildētāju
neievēlētu Saeimā, ir tikai blakus motīva nozīme, kuram lietā nav izškiroša iespaida uz
Tiesu palātas spriedumu gala atzinumu. Ar to atkrit visi kasācijas sūdzībā aprādītie
apsvērumi. Aiz šiem iemesliem, atrodot, ka Tiesu palāta nav pārkāpusi kasācijas sū-
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dzībā minētos likumus un ka kasācijas sūdzība atraidāma, Senats nolemj: prasītājas
Agrāko naudas noguldītāju kreditsabiedrlbas pilnv. zv. adv. Seglenieka kasācijas sūdzību,
uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
69. 1935. g. 22. maijā. Vasilija Baumana pilnv. zv. adv. P. Rēķa lūgums atcelt
Tiesu palātas spriedumu Vasilija Baumaņa prasībā pret Olgu Baumanis. (L. № 966.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators 0. Ozoliņš.
Senats atr_od: Tiesu palātas uzskats, ka ar laulības līgumu par laulāto kopmantības
atcelšanu prasītajam ir ņemta tiesība uz uzturu CL. 8. p. 3. pk. gadījumā, gan nav pareizs, jo saskaņā ar CL. 37. р., laulības līgums nevar atcelt Iikumā paredzētās sievas vai,
atsevišķā gadījuma, vīra, tiesības uz uzturu (Girgens, Ehe Gütergemeinschaft, 80. Ipp.).
Bet šāds Tiesu palātas nepareizs uzskats nevar novest pie viņas sprieduma atcelšanas,
jo tiesa, neatkarīgi no minētā motīva, ir konstatējusi, ka prasītājs nav atzīstams par
trūcīgu, jo saņem uzturu no bērniem, kādēļ CL. 8. p. 3. pkts nav piemērojams. Šajā
ziņa Tiesu palāta pašu prasītāja prasības lūgumā ir konstatējusi neatsaucamu atzīšanu
CPN. 569. p. nozīmē, pie kam šā konstatējuma pareizību prasītājs savā kasācijas sūdzībā
pat nemēģina apstrīdēt, aizrādot vienīgi uz tiem vēlāk dotiem paskaidrojumiem, kuri
mīkstina viņa atzīšanas nozīmi. Izejot no atzīšanas neatsaucamības principa, Tiesu palāta varēja neievērot prasītāja vēlakos paskaidrojumus. Jāpiezīmē, ka prasltājs nepareizi
atsaucas uz Senāta spriedumu Leimaņu Iietā (Sen. CKD. 30./599.) jau tāpēc vien, ka tajā
lietā jautājums grozās ap uzturu sie vai un nevis vīram. Beidzot, kas attiecas uz Tiesu
palatas aizradijumu par partu nesaticīgu dzīvi un paša prasītāja aiziešanu projām по
atbildētājas, tad šādam aizrādījumam ir piešķirama vienīgi blakus motīvu nozīme,
kura apstrīdēšanakasācijas sūdzībā nevar grozīt' lietas stāvokli.
Atrodot tādēļ, ka iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidāma, Senats
nolemj: Vasüija Baumana pilnv. zv. adv. P. Rēķa kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. р.
pamata, atstat bez ieveribas.
70. 1935. g. 24. janvārī. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lügums atcelt
Jelgavas apgabaltiesas lēmumu Friča Krastiņa sūdzības lietā par Tukuma-Talsu zemes
grāmatunodajas priekšnieka lēmumu jautājumā par mantojuma sadales sprieduma
korroboraciju. (L. № 1218.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats citrod: Tukuma-Talsu zemes grāmatu nodaļas priekšni.eks ar 1934. g.
11. janvāra lemumu atstājis bez ievērības Friča Krastiņa iūgumu korroborēt apgabal
tiesas 1932. g. 17. marta dalījuma spriedumu aiz tā iemesla, ka mantm'eku iecēluma
līgumā noteiktie alimenti, kuri pēc sprieduma nodrošināmi ar lietiskām tiesībām, neesot,
preteji rīk. par zīmognodevu 5._pantam, apmaksāti ar zīmognodevu. Jelgavas apgabaltiesa ar savu 1934. g. 8. februāra lēmumu atcēlusi zernes grāmatu nodajas priekšnieka
lēmumu, uzdodot viņam izpildīt Krastiņa lūgumu par korroboraciju.
Nodokļu departamenta kasācijas sūdzlba ievērojama.
Pēc rīk. par zlmognod. 39. p. 1. pk. ar vienprocentīgo proporcionālo zīmognodevu
apliekami, starp citu, akti un dokumenti, kas attiecas uz līgumiem vai nosacījumiem par
īpašurna tiesībām uz nekustamu mantu, tās valdišanu, lietošanu vai rīkošanos ar to, kā
arī par šo tiesību dažādiem aprobežojumiem. Apgabaltiesa šo likuma pantu konkrētā
gadījumā nav pieinerojusi vispirms tādēļ, ka zem minētiem aprobežojumiem saprotami
tikai_ aprobežojumi, kuri ierakstāmi zemes grāmatu reģistra folijas II daļas 2. slejā,
kamēr konkrētā gadljumā ierakstījums, kura sekas būtu lietisku tieslbu nodibināšana,
izdarāms zemes grāmatu reģistra folijas III daļas 1. slejā. Tādējādi pēc apgabaltiesas
uzskata, rlkoj. par zīmognod. 39. p. 1. pkts neattiecas uz lietiskām tiesībām, kas
a p g r u t i n a nekustamu mantu un ierakstāmas reģistra nodaļas III daļas 1. slejā. Šāds
apgabaltiesas uzskats nav konsekvents vispirms tajā ziņā, ka arī reģistr'a nodaļas II daļas
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2. slejä, uz kuru norāda apgabaltiesa, ierakstāmi Notar, nolik. 321. pantā minētās lietiskās
tiesības; tā tad šajā ziņā starp attierigiem ierakstīj'umiem minētās reģistra nodajas nav
principiālas starpības. 'Bez tam apgabaltiesas uzskats novestu pie tā, ka akti un dokumenti par Notar, nolik. 322. р. paredzēto lietisku tiesību (reālnastu, servitūtu _u. t. t.)
nodibināšanu vispār būtu atsvabināti no zīmognodevas, kas nav domājams. īstenība
nav pictiekoša iemesla interpretēt vārdu „aprobežojumi" tik šauri, kā to dara apgabal
tiesa, jo arī lietisku tiesību nodibināšana savienota ar Ipašumiem piederošo tiesību aprobežojumiem; par servitūtiem tas pat tieši izteikts likumā, jo CL. 1089. p. definē servitūtu kā tiesību uz svešu lietu, kura uzliek tās īpašniekam viņas lietošanā zināmus aprobežojumus par labu citai personai vai citam īpašumam. Konkrētā gadījumā ir runa
par zemes grāmatās nostiprināmām lietiskām tiesībām uz alimentiem, kādas tiesības pēc
sava satura visvairāk tuvojas usufruktam (CL. 1208. р.; Kr. Sen. 1913. g. spr. Kalniņa
lietā, piev. pie 1090. p. Bukovska izdev.), t. i. personälservitütam. Tādējādi, pretēji ap
gabaltiesas domām, rīk. par zīrnognod. 39. p. 1. pkts konkrētā gadījumā gan piemērojams. Izteiktam nerunā pretim rīk. par zīmognod. 43. p. 7. pkts, uz kuru apgabaltiesa
atsaucas. Ja šajā pantā paredzēts, ka ar i/ 2 % zlmognodevu apliekami valsts zemes
fonda objektu izpirkšanas llgumos ievestie alimentu ierakstijumi, tad no tā nevar
secināt — it kā per argumentum e contrario — ka citos gadijumos šadi ierakstijumi
ar zīmognodevu nebūtu apliekami. Šajā ziņā Nodokļu departaments pareizi aizrāda, ka
ar 43. p. 7. pktu tajā paredzētā gadījumā tikai noteikta zemāka zīmognodevas likme,
salīdzinot ar 39. p. 1. pkta vispārējo normu. Nav nozīmes arī tam apstāklim, ka pienākums dot alimentus konkrētā gadijumā noteikts ne ar ligumu, bet ar tiesas spriedumu
(sal. Sen. CKD. 1933. g. 564. spr.).
Ievērojot sacīto, kā arī rik. par zīmognod. 5. р., Senats atrod, ka Nodokju departamenta kasāciias sūdziba ievērojama, bet apgabaltiesas lēmums atceļams rik. par zīmognod. 39. p. 1, pkta pārkāpuma dēj, un Senats tādēļ nolemj: Jelgavas apgabaltiesas
1934. g. 8. februāra lēmumu atcelt rīk. par zīmognod. 39. p. 1. pkta pārkāpuma dēļ un
lietu nodot apgabaltiesai izspriešanai по j'auna citā sastāva.
71. 1935. g. 22. martā. Jāņa Brāķera pilnv. zv. adv. pal. E. Jostsona lūgums
atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Jāņa Brāķera prasibä pret Aleksandru Bušu
(tēvu) un Aleksandru Bušu (dēlu). (L. № 1672.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators J. Grots.
Senats atrod: apgabaltiesa uz viņas spriedumā aprādīto apsvērumu pamata konstatējusi, ka prasītājam pēc liguma vajadzējis strādāt 12 stundas dienā par paušalu
algu Ls 60,— mēnesī. No tā apgabaltiesa atzinusi, ka prāvnieki vienojušies ar nolīgto
mēnešalgu apmaksāt paušālsummas veidā kā normālo, tā arī virsstundu darbu, kas nerunājot pretim lik. par darba iaiku 17. pantam. Šāds apgabaltiesas viedoklis būtu atzīstams par pareizu tikai tad, ja viņa būtu konstatējusi, ka darbs, kuru prasītajs nostrādājis virs ncrmālā darba laika, ir atalgots taisni kā virsstundu darbs, noteicot pie tam:
1) pamatalgas apmēru un 2) virsstundu algu, kā piemaksu pie pamatalgas. Šis princips
jau noskaidrots ar Senāta CKD. konstantu praksi (26./188.; 33./1553. u. c). Apgabaltiesa
pati aizrāda, ka pie partu vienošanās nav uzstādīts atsevišķs aprēķins par to. cik liels
bus atalgojums par normālo un cik liels par virsstundu darba laiku. Vienošanās par
kaut kādu paušālatalgojumu, kas aptvertu kopā kā normālo, tā ari virsstundu^ darbu,
nešķirojot abu algu veidus, ir uzskatāma par spēkā neesošu aiz tä iemesla, ka šāda alga
nav'piemērota darba iedališanai normālā un virsstundu darbā, t. i. nenoteicot pamatalgu atsevišķi no virsstundu atalgojuma (Sen. CKD. 34./2201., 34./1237.). Nākot pie
pretējā atzinuma, apgabaltiesa ir pārkāpusi lik. par darba laiku 17. p. Bez tam apgabal
tiesa nav apsvērusi jautājumu par svētdienu un svētku dienu darbu. Ar to apgabaltiesa
ir pielaidusi motīvu nepilnību, pārkāpjot CPN. 196.
Atrodot, ka apgabaltiesas spriedums aiz šiem iemesliem vien jau nav atstajams
spēkā, Senats, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā minēto apsvērumu apspriešanā,
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nolemj: Rigas apgabaltiesas 1934. g. 12. jülija spriedumu atcelt lik. par darba laiku
17. p. un CPN. 196. p. pārkāpumu dēj im nodot lietu tai pašai tiesai izspnešanai по
jauna citā sastāvā.
72. 1935. g. 20. martā. Sērkociņu skaliņu eksporta centrāles akc. sab. pilnv.
zv. adv. A. Hamana lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Katrīnes Puļķis
prasibā pret Sērkoci'ņu skaliņu eksporta centrāles akc. sab. un prasītājas Katrines Puļķis
pilnv. zv. adv. J. Šūnas paskaidrojums. (L. № 1877.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats atrod: apgabaltiesa atradusi, ka, saskaņā ar Rūpn. darba lik. 53. р., uz
nenoteiktu laiku slēgto darba ligumu var grozit tikai ievērojot 2 nedēļu uzteikšanas laiku,
bet ka konkrētā gadījumā tāda uzteikšana un jauna darba līguma noslēgšana (ar samazinātu darba dienu skaitu) nav pierādīta, jo mutisks paziņojums strādniekiem un rakstiskas izkārtnes izlikšana fabrikas telpās nav uzskatami par darba līguma uzteikšanu,
kādēl, pēc tiesas domām, darbi turpinājušies uz agrākā darba liguma pamata. Nākot
pie š'ādiem atzinurniem, apgabaltiesa tomēr nav ievērojusi, ka darba ligums uz neno
teiktu laiku vienkārši pārtraucams ar 2 nedēļu iepriekšēju uzteikšanu, t. i. ar „paziņojumu" pēc Rūpn. darba lik. 53. p. 1. teik. Ar paziņojumu gan pats par sevi nav noslēgts jauns darba ligums, bet vienīgi pārtraukts vecais ligums. Tomēr jauns darba ligums
uzskatāms par noslēgtu ar līguma turpināšanu pēc uzteikšanas laika notecēšanas uz
jauniem nosacljumiem (sal. ari Eichvalda paskaidr. pie Rūpn. darba lik. 53. р.). Jaunais
darba ligums gan ierakstāms darba gramatiņa (48. р.), bet по ta, ka tas nav dants, vel
neizriet, ka pastāv vecais līgums un ka strādnieks var prasīt atlidzību, izejot по vecā
ligumā paredzētā darbdienu skaita. Nenoliedzot, ka uzteikšana strādniekiem paziņota,
un tornēr atzīstot, ka uzteikšana nav notikusi, apgabaltiesa ir pielaidusi savä sprieduma
motīvēšanas nepareizibu, pārkāpjot CPN. 196. p.
Atrodot tādēļ, ka CPN. 196. p. pārkāpuma dēļ apgabaltiesas spriedums nav uzturāms spēkā, Senats,' neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Rigas
apgabaltiesas 1934. g. 8. augusta spriedumu atcelt CPN. 196. р. pārkapuma dēļ un lietu
nodot tai pašai tiesai izspriešanai по jauna citā sastāvā.
73. 1935. g. 21. februāri. Viktorijas Kuvalds lügums atcelt Tiesu palātas
lēmumu lietā parVinai, Viktorijai Antona m. Kuvalds, piederošā nekustamā īpašuma
pārdošanu. (L. № 2072.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoiiņš; referē Senators О. Ozoliņs.
Senats a t r o d : parādnieces Kuvalds kasācijas südziba izsmelas ar aizrādījumu,
ka Tiesu palātas 1934. g. 13. septembra lēmums atceļams tādēļ, ka tiesa vispār nevar
taisit adjudikācijas lēmumu, ja CPN. 1307. р. paredzētās summas ir ienākušas ar šajā
pantā paredzētā mēneša termiņa nokavējumu, jo CPN. 1315. p. paredz, ka izsole tādā
gadījumā uzskatāma par nenotikušu, bet CPN. 1307. p. paredzētam viena mēneša laikam ir pieškirama absolūti prekluzīva termiņa nozīme. Šajā ziņā sūdzētāja vispirms
aizräda, ka] pēc CPN. 1307. p. paredzētā viena mēneša termiņa notecēšanas, izsole
automatiski uzskatāma par nenotikušu, un tiesai atliek tikai fiksēt jau notikušu
faktu ar savu lēmumu. Otrkārt, sūdzētāja aizrāda, ka sakarā ar CL. 3968. p. grozijumu (1933. g. red.) pircējam nav vairs tiesibas samaksāt pirkšanas summu pēc izsoles
nenotikšanas, kāds moments, pēc sūdzētājas domām, sakrīt ar CPN. 1307. p. prekluzīvcā viena mēneša termiņa notecēšanu. Konkrētā gadījumā pirkuma summa
taisni ir maksāta, kaut gan līdz tiesas lēmumam, tomēr ar mēneša termiņa nokavējumu (kā tas по lictas redzams, par 14 dienām).
Pretēji sūdzētājas domām, pēc procesuāiiem noteikumiem 1933. g. redakcijā
izsole uzskatāma par nenotikušu nevis automatiski (it kā ar CPN. 1307. p. paredzētā
termina notecēšanu), bet gan tikai ar tiesas lēmumu par izsoles sekäm, kuru tiesa pazino * izsoles dalībniekiem (CPN. 1315. р.), paturēšanas tiesību pieteikšanai
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(CPN. 1316. р.). Taisot lēmumus par izsoles sekām (CPN. 1307., 1315. р.), tiesai
jārēķinās ar to, ka ar izsoli, kä atsavināšanas aktu, immobils izgājis no ieprickšējā
īpasnieka (parādnieka) mantas (CL. 3964. р.) zem rezolūtīva nosacījuma, ja pircējs
nesamaksātu noteiktā laikā pirkšanas summas atlikumu (Sen. CKD. 24./452.; 30./1360.).
Tornēr, ja pircējs līdz tiesas lēmumam par izsoles sekām visu pirkuma summu ir samaksājis, tiesa nevar vairs taislt CPN. 1315. p. paredzēto lēmumu, jo lēmuma taisīšanas bridī rezoiutīvais nosacījums, zem kuļ-a immobils var atgriezties atpakaļ parādnieka mantā, vairs nepastāv, un tiesai atiiek taisīt vienīgi adjudikācijas lēmumu. Apstiprināšana uz ieguvēja vārdu nebūtu iespējama taisni tad, ja immobils no jauna
būtu atgriezies parādnieka mantä, t. i. ja izsole būtu atzīta par nenotikušu, kas savukārt varetu notikt tad, ja līdz t i e s a s l ē m u m a m nebūtu samaksāts pirkuma summas
atlikums (Sen. CKD. 24/452; 30./1360.). No šādas Senāta prakses ieņemtā viedokļa
izriet, ka paša principa nevar runāt par p r e k l u z ī v a termiņa nozīmes piešķiršanu
CPN. 1307. p. paredzētam mēneša termiņam. То Senats pastiprinājis arī savā 1928. g.
spriedumā (Sen. CKD. 28./1427),. uzsverot, ka CPN. 1307. pantā paredzēto termiņu
likums pats par sevi par p r e k l ū z ī v u neatzīst, un ar šā termiņa neieturēšanu saist'ās
(nevis kādu tiesibu preklūzījas, bet) vienīgi īpašas sankcijas, kuras paredz CPN. 1315.,
1316. р., 1321. р. un CL. 3968. р. Nav pamata arī pieņemt, ka CPN. 1307. р. termiņš
tapis par prekluzīvu termiņu tādēļ, ka ar 1933. g. grozījumu CL. 3968. р. attiecināts
tikai uz kustamas rnantas izsoiēm. Šādu viedokli vēl varētu attaisnot, ja CPN. 1307. p.
pats par sevi vienmēr būtu bijis preklūzīvs, bet bütu ticis, tā sakot, paralizēts ar CL.
3968. p. noteikumu. Tomēr līdzšinējā prakse nekad nav uzskatijusi CPN. 1307. p. termiņu kā preklūzīvu, un nav arī domājams, ka preklūzījas īpašību procesuālam noteikumam varētu picsķirt taisni ar materiāla likuma grozījumu. CL. 3968. p. nosaka
pircēja speciālu atbiidību par pirkuma nosacījumu nepildīšanu izsolē, kāda atbildība
vispār atzīta par drošāku garantiju nekā vienkāršs nodrošinājums, kuru pircējs uzrāda, piedaloties izsolē (sal. Gasmann un Nolken, 128. lpp.). Uzliekot atbildību par iz
soles sekām līdz jaunai izsolei, protams, bija jādod arī tiesība pircējam novērst nevēlamās_ sekas ar visu pienākumu izpildīšanu līdz jaunai izsolei. Tā tad CL. 3968. p.
nodibināja kä pircēja īpašu atbildību, tā arī viņa īpašu tiesību, un, atsevišķi ņemot,
CL. 3968. p. atļāva immobila pircējam Iīdz jaunai izsolei novērst pielaistā nokavējuma
sekas, kuras paredzēja CPN. 1315. р., 1316., 1321. р. (Sen. CKD. 28./1427.). Bet šādas
sekas vispār var rasties tikai ar tiesas lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Ja nu 1933. g. likums, grozot CL. 3968. р., по vienas puses, попета по immobila pirceja šaja pantā agrāk paredzēto atbildību, bet, по otras puses* atņēma viņam arī to
īpašo privileģiju, kādti tam deva šis pants, tad šādam likuma grozījumam tomēr nav
nekā kopēja ar preklūzijas nodibināšanu CPN. 1307. p. paredzētam termiņam, kā to
domā sūdzetāja. Šādam grozījumam ir tā nozīme, ka pircējam vairs nav tiesības novērst nokavējuma sekas iīdz j a u n a i izsolei (arī pēc agrākās izsoles atzlšanas par
nenotikušu), un viņš nevar vairs paralizēt paturētāju tiesības, kuru reālizēšanai ar
CPN. 1316. p. (1933. g. red.) nodibināta jauna kārtība, kurā sīki apzīmēta paturētāju
tiesību izlietošana, bez riska, ka tās varētu noraut negodīgi solltāji. Bet pats par sevi
šāds grozījums ncizšķir jautājumu, vai CPN. 1307. p. paredzēto summu samaksās kaut,
gan pēc termiņa, tomēr līdz tiesas lēmumam, atņem pircējam tiesības uz nosolīto immobilu. Sis jautājums arī pec CL. 3968. p. grozījuma izšķirams saskaņā ar augšā izteikto uzskatu, ka immobils var atgriezties parādnieka mantā vai nu paturēšanas tie
sibu izlietošanai vai jaunai izsolei tikai pēc izsoles atzīšanas par nenotikušu, kas savukārt var notikt tad, ja taisni lidz tiesas lēmumam nav samaksātas CPN. 1307. p. minētās summas (Sen. CKD. 24./452.; 30./1360.), 1933. g. likums (Lkr. 33./182.) par izsoles
sekām līdz tiesas lēmuma iznešanai nekādus grozījumus nav iznesis un CPN. 1315. р.
saturs pēc butības nav grozīts.
Atrodot tādēļ, ka gala atzinumā Tiesu palātas lēmums ir pareizs, Senats n o l e m j :
Viktorijas K u v a l d s kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.

74 1935. g. 23. janvārl. R i g a s n a m u ī p a š n i e k u k r ā j a i z d e v u s a b i e d r ī b a s
piinvarnieka zv. adv. Р. Berģa lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu Rigas namu īpašnieku krājaizdevu sabiedrības prasībā pret Martiņu S t ū r e . (L. № 1791.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. O z o l i ņ š ; referē Senators A. Lebers.
Senats a t r o d : sūdzētāja lūgusi izsniegt viņai vekseļa norakstu. atzimējot uz
tā, ka noraksts izsniegts oriģināla vekseļa vietā un ka oriģinālais vekseiis nav'spēkā
pret vekseļdevēju Stāku. Savu lūgumu sfidzētāja pamato uz to, ka: 1) vina pret
šo vekseli esot izsniegusi aizdevumu par Ls 20.000; 2) ka vekseiis ticis nesamaksas dēļ
protestēts un pēc šā vekseļa apgabaltiesas tiesnesis viņai esot piespriedis no veksejdevēja un indosantiem summu Ls 20.000, 3) ka krimināilietā ticis noskaidrots, ka vek
seiis ticis izkrāpts по Štāka, un krimināltiesa nolēmusi vekseli izsnieet Štākam, 4) ka
Stāks, saņēmis vekseli, to iznīcinājis līdz ar apgabaltiesas tiesneša uzrakstu, 5) ka vekseiis
palicis spēkā kaut arī ne pret Štāku, tad tomēr pret pārējām personām, no kurām ties
nesis vekseļa summu piespriedis sūdzētājai, 6) ka, lai vērstu piedzinu pret šām personām,
esot „jārestaurē" iznicinātais piedzīšanas dokuments CPN. 1059.* p. paredzētā kārtibā.
Apgabaltiesa lūgumu atstājusi bez ievērības. Tiesu palāta sūdzētājas blakus
sūdzibu noraidījusi uz tā pamata, ka par dokumenta restaurēšanu varot lūgt tikai tā
ipašnieks, par kādu bijis nevis sūdzētāja, bet gan pats Štāks, kurām krimināltiesa izsnie
gusi vekseli un ka tādēļ CPN. 1059. р. neesot šajā lietā piemērojams.
Sūdzētājas kasācijas sūdziba nepeina ievērību. Nozudušais vai iznicinātais vekseiis
nav mortificējams un atvietojams ar duplikātu uzaicināšanas kārtībā it kā pēc CPN.
1718.—1724. p. Vekseļnolikums šajā ziņā paredz nevis mortifikācijas kārtību, bet gan
tikai maksājuma apturēšanas kārtību (Vekseļnol. 77.—80. p.) Tāpēc tagadējos lietas
apstākļos iznīcinātā izpildu uzraksta atjaunošana CPN. 1059. p. paredzētā kārtībā
neko nevarētu dot, jo trūktu pats šī uzraksta pamats un Substrats, proti pats vekseiis,
kas nav atvietojams ari ar protesta aktā ierakstīto vekseļa norakstu. Tā tad, kaut arī
principā, nav izslēgta iespēja CPN. 1059. р. piemērot arī izpildu uzrakstiem uz dokumentiem, tomēr tikai tad un tikai tik tālu, cik pats dokuments, uz kura izpildu uzraksts
ir taisits, un kas pazudis vai iznīcināts, būtu atvietojams CPN. 1722.—1724. р. paredzētā
kārtibā. Lügt atjaunot izpildu uzrakstu CPN. 1059. р. kārtibā prasītāja konkrētā gadījumā būtu varējusi tikai tad, ja viņas rokās būtu jau pats vekseiis līdz ar protesta äktu.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta gala slēdzienā pareizi atstājusi
bez ievēribas prasītājas lūgumu un ka prasitājas kasācijas sūdziba atstājama bez
ievērības, Senats n o l e m j : Rigas namu īpašnieku krājaizdevu sabiedrības piinvarnieka
zv. adv. Berģa kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
75. 1935. g. 21. februārī/21. martā. Hermaņa S t ī d a piinvarnieka zvēr. adv. pal.
V. S t i c i n s k i s lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu Finanču ministrijas nodoklu
depart. prasibā pret Milliju I n z e l b e r g - U l m a n i s u. c. (L. № 325.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. O z o l i ņ š ; referē Senators R. A l k s n i s .
Senats a t r o d : Tiesu palāta 1 konstatējot, ka atbildētājai Millijai Inzelberg-Ulmanis
piederošā mājā automobila ieķīlašana _prasitājam notikusi tādā veidā, ka prasītājs pie
ieķīlātā automobiļa motora piestiprinajis savu plombi ar uzrakstu „ieķīlāts Nodokļu
dep-tam" un pēc tam to atstājis ķīlas devējas rīcībā un uzraudzībā, atzi'nusi, ka rokas
ķīlas nodošana kreditora valdijumā notikusi likumā paredzētā kārtībā (CL. 1470., 641. p.
7. pk. un 806. р.). Šāds Tiesu palātas uzskats principā ir atzistams par pareizu, jo arī
atstājot ieķīlāto mantu parādnieka ricibā, var nodibināties rokas ķīlas tiesība uz constitutum possesorium'a pamata. Pats parādnieks tad sāk valdīt priekš ķīlas ņēmēja kā
valdītāja vietnieks (detentor), bet ķīlas ņēmēja juridiska valdišana ārēji izteicas pieliktās
ķīlu ņēmēja zīmēs un plombēs (sk. Sen. CKD. 34./109. un 420.). CL. 641. un 806. p.
nozīme ir tā, Iai trešām personām būtu redzams jau pēc iekīlātās mantas ārējām

pazīmēm, ka tā iekīlāta kā rokas ķlla (publicitātes princips). Tapec anmem, plombem
u t t jāatrodas tādā vietā, kur parasti varētu sagaidīt ķilas areju apzimejumu. Sa_ds
likuma nodoms netiek sasniegts, ja plombes un zīmes
^ к р е ^ и р ^ ™ ^
kur trešās personas pie parastās uzmanības tās nevar leverot. Apsverot jautajumu par
pTombju uzlikšanu vietu, Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka publiCitates pnncips butu
ievērots, ja plombes ir uzliktas redzamā vietā. Tomer konkreta gadijuma Tiesu
nalāta konstatē ka plombes uzliktas uz automobiļa s v a n g a k o daļu — motoru
A r o d T z e m ' moto'ra segas. Pie tam tiesu palāta savā spriedumā n e p a s k ^ kadeļ
vina atzist ka plombes uzlikšana zem motora segas butu uzskatama par ķilas tiesibu
lr?]capzīrafumu, kas apmierinātu publicitātes principu, un kādēļ jedz.ens .redzama
vieta" šaiā
gadīiumā būtu identificējams ar ēdzienu par „svangako da u kas nav
a z stams] pa&r v enu un to pašu. Ar to Tiesu palāta savā spriedumā ,r piela.dus. motivnas n V e i z i b u , pārkāpjot ar to CPN. 816. p. Tāpat
Р ^ ° ^ Й Г А
tāja N. Stida aizrādījumi viņa kasāci as sudzibas 2. punkte, ka Tiesu palata nemnot
nat motīvus tiesas un lietas vešanas izdevumus bez likumiga lemesla uzhkusi atbildetājtemSr
Lai uzliktu tiesas un lietas vešanas izdevumus solidān visiemjtbiMeta?em Tiesu palātai vajadzēja konstatēt, ka tie stāvētu solidaras attieabas
ffiffl^28/202), kādu apstākli Tiesu palāta savā spneduma nav konstatejusi. Ar to Tiesu pa
lāta ir neoareizi
iztulkoiusi CL. 3332. un 3333. p. un parkapusi CPN. 816. р., kadtļ
spriedumsPar? dal"i par S ā š a n a s izdevumu solidāru uzlikšanu atbildētāj.em nav uztUram S

i evtolot sacīto, Senats nolemj: Tiesu palātas 1933. g. 16. f e b r u ā r a ^ n k t a
CL. 3332. un 3333. p. un CPN. 816. p. pārkāpumu de) atcelt un so hetu nodot Tiesu
palātai izspriešanai no jauna cita sastāvā.
76 1935 g 22 februārī. Prasītājas Annas Kuģenieks pilnvarnieka zv. adv.
N. Stakelberga'lügums atcelt Tiesu palātas spriedumu Annas Kugemeks prasiba
pret Līzi Veiss. (L. № 85.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozolios; refere Senators J. Giots.
Senats atrod: iesūdzības rakstā Anna Kuģenieks paskaidro, ka ar Gnenvakes
oasasta tiesas 1888. g. 1. decembra spriedumu esot apstipnnata adopcija, ar kuru
5äÜis Vāvere adoptējis^Uzi Ziemelis (pēc
^
Ш
М
Ш
^
Ц
biiusi nilnus 18 gadus veca, kādēļ, pamato oties uz CL. 175. p.,ludza: 1) Lizes Z emelis
X d j u atzlt par pretlikumigu un nederig^ un to atcelt; 2) Annu Kuge.niefo| ара; ipnna
mantošanas tiesībās pēc likuma uz visu Jāņa Vaveres atstato mantu. Tiesupalata j g
viņas spriedumā aprādīto apsvērumu un datu pamata, sevisķi
ņcmusi vera mirusa
Jfiņa Vāveres mantinieku apstiprināšanas
^ ^ ^ ^ ^ g t t ^ a t i S ^ i ^ ^
protokolu un lēmumu norakstus, ir konstatejusi, ka: 1) 1888\ ß TL oktobripagasta
tiesa nolēmusi ar publikāciju izaicināt visas personas kuram butu kadi lebildumi pret
ādopciju, pieteikt savas ierunas līdz 1888. g. 1. decembnm, aizradot, kapec sä termiņa
nekādas ierunas vairs netiks pieņemtas, un adopcija stasies hkumiga speka; 2) pagasta
tiesas publikācijas laikā nekādas ierunas par adopciju nav iesniegtas, un pagasta leniums
par adopciju nav pārsūdzēts. Šos konstatējumus prasītāja sava kasacijas .sudziba
neapstrīd. Tiesu palāta prasibu atraidījusi. Prasības 1. un galvenais petitums ir „atzt
adopciju par nelikumīgu un nederlgu, un to atcelt; 2 petitums: „apstipnnat mantiniekus
" ir, pēc 'būtības, tikai secinājums по 1. petituma im pats par sevi tapat
būtu atzīšanas prasība (prof. Bukovska Civilproc. mäc. gram. 292. rpp. 3. punkts). La tau,
prasība raksturojama kä atzīšanas praslba, bet ne kā kondemnacijas; prasiba . N e v a r
bot šaubu, ka arl atzīšanas praslba nav izņemta по noilguma. Pie tam noilgums, i.z
vispārējā pamata, iestājas ar prasības nativitāti. Nativitāte iestājas jau ar to momentu
kacl ar pretēiās puses rieibu aizskartas prasītāja Hkumigas intereses, un proti velp irrns,
pretējā puse jau būtu prasitāja tiesību pārkāpusi, t. i. jau pirms ta kad atüeciga kon
demnacijas praslba būtu kļuvusi „nata" (Gasman un Nolken 1. с 56. Ipp.). Tagadejas
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prasītājas likumīgā interese būtu uzskatāma par aizkartu jau ar atbildētājas adopciju,
jo šajā ziņā pietiek, ka prasītāja adopcijas laikā būtu adoptētāja p r e z u m t ī v ā
intestātmantiniece. Adopcijas laikā izdarītais uzaicināj'ums vien jau pierāda, ka visām
ieinteresētām personām tiktisi dota iespēja noteiktā laikā pieteikt savas ierunas pret
adopciju un minētais uzaicinājums bez šaubām uzskatāms par adresētu arī tagadējai
prasītājai. Uzaicinājums ir t. s. provokācijas procesa atliekas, kas sevišķi parcdzēta
arī vietējos zemnieku likumos (Kurz. zemn. lik. 528.—533. §§; Vidzemes zemn. lik.
929.—930. p.) un dibinās uz provocatio ex lege si contendat (1. 28. D. 46. 1., vai ex
lege diffamari: С 5. С. 7, 14; sk. Gasman un Nolken 53. lpp.). Gan tagad provokācijas
process ar 1889. g. novellu atcelts, bet adopcijas izdarīšanas Iaikā tas bija vēl spēka.
Tā tad tagadējā atzīšanas prasība sākusi noilgt jau, vēlākais, ar adopcijas lēmuma
taisīšanu. Uzskats, ka tagadējā prasības nativitāte esot nodibinājusies tikai ar adoptētāja nāvi, neatrod apstiprinājumu likumos. Ja kāds līgumā ar savu kontrahentu pārkāpis
trešās personas interesi vai pat pārkāpis tās mantošanas tiesību, ne vienmēr trešai personai ir jāgaida lldz minētā traucētāja vai pārkāpēja nāvei. Tā piem. pēc CL. 2485.,
2493. p. izpratnes sakarā ar tagad atceitiem CL. 961. sek. р., būtu jānāk pie atzinuma,
ka netikvien mantojuma līguma prezumtīvais mantojuma atstājēja pretkontrahents,
bet an trešā persona, kuras intereses vai tiesības pārkāptas ar minēto līgumu, var
līgumu apstrīdēt jau mantojuma atstājējam dzīvam esot. CL. atzīst arī p r e z u m t ī v i e m
mantiniekiem jau zināmas tiesības, piem. tagad atceltais CL. 3965. p. atzinis piespiedu
izsolē pārdotā immobiļa īpašniekam un viņa „ t u v ā k i e m m a n t i n i e k i e m " izpirkšanas tiesības Vidzemes pilsētās, kaut arī par mantu devēju, īstā vārda nozīmē, šais gadījumos nevarētu runāt. Saprotams, trešā persona, kas cenšas panākt starp pašiem
kontrahentiem noslēgtā līguma atcelšanu vai nu ar atzīšanas vai ar kondemnācijas
prasību, nevar celt prasību dēļ līguma atzīšanas par absolūti spēkā neesošu, bet gan
tikai prasību par līguma atzīšanu oar n e s a i s t o š u viņai. Neatkarīgi no tā minētā prasība bija jāceļ katrā ziņā pret a b i e m apstridamā adopcijas līguma kontrahentiem,
saskaņā ar CPN. 6. р., bez kā tiesa līdzīgās prasības vispār nevar pieņemt caurlūkošanai.
Prasītājas norādītie CPN. 1529. sek. р., sevišķi 1532. p. šai lietā nav piemērojami un
paši par sevi neattaisno prasību. Tā tad Tiesu palātas spriedums ga!a atzinumā uzskatāms par pareizu.
Aiz šiem iemesliem atrodot, ka kasācijas sūdzība atraidāma, Senats n o l e m j :
Annas K u ģ e n i e k s pilnvarnieka zv. adv. N. S t a k e l b e r g a kasācijas sūdzību, uz
CPN. 907. p. pamata atstāt bez ievērības.
77. 1935. g. 22. februārī. Stāmerienes krājaizdevu sabiedrības pilnvarnieka,
valdes locekļa Harija G r ā m a t i ņ a lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu S t ā m e r i e n e s k r ā j a i z d e v u s a b i e d r ī b a s prasibā pret Eduardu O z o l u , Jāni R u b e n i
un Jāni Žeiri. (L. № 677.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators J. Grots.
Senats a t r o d : Miertiesnesis apmierinājis prasību pret visiem trim atbildētājiem.
Šo spriedumu pārsūdzējis vienīgi atbildētājs Jānis Rubenis. Apgabaltiesa atcēlusi
miertiesneša spriedumu un prasību atraidījusi. Atceļot visu miertiesneša spriedumu
un atraidot prasību arī pret tiem atbildētājiem, kuri apellācijas sūdzības ncmaz nebija
iesnieguši, apgabaltiesa pārkāpusi CPN. 196. un 1018. р., kādēļ viņas spriedums šajā
daļā nav uzturams spēkā. Pārējā daļā kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Pretēji prasītājas domām, no tā vien, ka atbildētāji-galvinieki uzņēmušies ekspromisorisko galvojumu un izteikuši piekrišanu aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanai, nemaz neizriet, ka viņiem nebūtu tiesības atsaukties uz prasītājas-kreditores pielaisto nolaidību
prasījuma piedzīšanā no tiešā parādnieka (Sen. CKD. 33./984). Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka atbildētājs Rubenis galvojumu atsaucis jau 1930. gadā. Prasība iesniegta
1931. g. 24. aprīlī, un prasītāja, nenoliedzot nedz Rubeņa galvojuma atsaukšanas tiesības,
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nedz atsaukšanas faktu, pati 1931. g. 21. maijā lūgusi lietu izslēgt по dienas kārtības
un lietu atjaunojusi tikai 1933. g. 28. janvārī. Šādos apstākļos apgabaltiesa varēja nākt
pie atzinuma, ka prasītāja rīkojusies nolaidīgi attiecībā uz piedzīšanu по parādnieka un
pielaidusi vilcināšanos, un ka tādēļ galvinieks atsvabināms по savas saistlbas (CL. 4549. p.)
Atceļot miertiesneša spriedumu un atraidot prasību, apgabaltiesa varēja Rubenim
piespriest izdevumus arl par abām instancēm, jo Rubens bija ieradies jau pirmā instancē
un paskaidrojis, ka prasību neatzīst un savā apellācijas sūdzībā lūdzis uzlikt prasītājai
visus prāvošanās izdevumus (Isačenko, Гражданский процес IV 781. lpp.).
Aiz šiem iemesliem, atrodot, ka apgabaltiesas spriedums daļā, ar kuru prasība
atraidīta pret atbildētājiem Ozolu un Žeiru, CPN. 196., 1018. p. pārkāpumu dēļ nav
uzturams spēkā, bet pārējā dajā kasācijas sūdzība atraidāma, Senats nolemj: Rigas
apgabaltiesas 1933. g. 17. jūnija spriedumu atcelt daļā, ar kuru prasība atraidita pret
atbildētājiem Ozolu un Žeiru, CPN. 196., 1018. p. pārkāpumu dēļ un nodot lietu tai
pašai tiesai šajā daļā izspriešanai no jauna citā sastāvā; pārējā daļā Stāmerienes
krājaizdevu sabiedrības pilnvarnieka valdes locekja Harija Grāmatiņa kasācijas sūdzību,
uz CPN. 283. p. pamata, atstāt bez ievērības.
78. 1935. g. 20. rnartā. Sērkociņu skaliņu eksporta centrāles akc. sab.
pilnvarnieka zv. adv. A. Hamaņa lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Pētera
Puķīša prasībā pret Sērkociņu skaliņu eksporta centrāles akc. sab. (L. № 1878.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats atrod: Apgabaltiesa paskaidro, ka, saskaņā ar Rūpn. darba lik. 53. р.,
uz nenoteiktu laiku slēgto darba līgumu var grozīt tikai ievērojot 2 nedēļu uzteikšanas
laiku, bet ka konkrētā gadījumā tāda uzteikšana un jauna darba uīguma noslēgšana
(ar samazinātu darba dienu skaitu) nav pierādīta, jo mutisks paziņojums strādniekiem
un rakstiskas izkārtnes izlikšana fabrikas telpās nav uzskatāmi par darba līguma uzteikšanu, kādēl, pēc tiesas domām, darbi turpinājušies uz agrākā darba līguma pamata.
Nākot pie šādiem atzinumiem, apgabaltiesa tomēr nav ievērojusi, ka darba līgums uz
nenoteiktu laiku vienkārši pārtraucams ar 2 nedēju iepriekšēju uzteikšanu, t. i. ar
,,paziņojumu" pēc Rūpn. darba lik. 53. p. 1. teik. Ar paziņoj'umu gan pats par sevi
nav noslēgts jauns darba ligums, bet vienīgi tiek pārtraukts vecais līgums. Tomēr
jauna darba līgums uzskatāms par noslēgtu ar līguma turpināšanu pēc uzteikšanas
laika notecēšanas uz jauniem nosacījumiem (Sal. arī Eichvalda paskaidr. pie Rūpn.
darba lik. 53. р.). Jaunais darba līgums gan ierakstāms darba grāmatiņā (48. р.), bet
по tā, ka tas nav darīts, vēl neizriet, ka pastāv vecais līgums, un ka strādnieks var
prasīt atlidzību, izejot по vecā līgumā paredzētā darbdienu skaita. Nenoliedzot, ka
uzteikšana strādniekiem paziņota, un tornēr nākot pie atzinuma, ka uzteikšana nav
notikusi, apgabaltiesa ir pielaidusi savā soriedumā motīvēšanas nepareizību. pārkāpjot
CPN. 196. p.
Atrodot tādēļ, ka CPN. 196. p. pārkāpuma dēļ apgabaltiesas spriedums nav
uzturams spēkā, Senats, neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj:
Rigas apgabaltiesas 1934. g. 8. augusta spriedumu atcelt CPN. 196. р. pārkāpuma
dej un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai по jauna citā sastāvā.
79. 1935. g. 20. martā. Antona Odra pilnvarnieka zv. adv. J. Breikša lügums
par Rigas apgabaltiesas 1932. g. 23^ maija sprieduma jaunu izskatīšanu Annas Dalbiņš
prasības lietā pret viņu, Antonu Ūdri. (L. № 1340.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats atrod: Atbildētājs lietā, kurā viņš atzīts par prasītājas bērna tēvu, iesniedzis
lūgumu par sprieduma jaunu izskatīšanu, aizrädot, ka viņam nācis zināms, ka pēc
sprieduma došanas šajā lietā prasītāja salaulājusies ar kādu Hempeli un kopā ar pēdējo
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fzdarijusi bērna leģitimāciju, reģistrējot to kā dzimušu по prasitājas miesīgiem sakariem
ar viņas vīru Hempeli. Atbildētājs savā lūgumā tieši neaizrāda, ко īsti viņš uzskata
par jaunatkiātu apstākli lietā: vai pašu leģitimāciju, vai sakarā ar to stāvošos prasītājas
paskaidrojumus par bērna izcelšanos no viņas miesīgiem sakariem ar viņas vīru Hempeli.
Ja atbildētājs par šādu apstākli ir domājis pašu leģitimāciju, tad viņa lūgums atraidāms
jau tādēļ vien, ka pēc CPN. 684. p. par jaunu apstākli jāsaprot tāds apstāklis, kas
sprieduma taisīšanas iaikā jau e k s i s t ē j a , bet kas nebija un nevarēja būt zināms partam,
kas lūdz sprieduma atcelšanu (Sen. CKD. 27./195; 34./2066), kurpretim šajā gadījumā
leģitimācija notikusi pēc sprieduma taisišanas. Vispār par lietas jaunas izskatīšanas
iemeslu var būt vienigi tads jaunatklāts apstāklis, kas noticis lidz sprieduma taisīšanai
lietā (Kr. Sen. CKD. 78./237; 74./723). Ja turpretim atbildētājs par jaunu apstākli
uzskata prasitajas it kā izdarīto a t z ī š a n u par bērna izcelšanos no viņas miesīgiem
sakariem ar citu personu (nevis atbildētāju), tad lieta īstenībā grozās ap jaunu pierādijumu, kas gūts prasitājas atzīšanas veidā. Bet jauni pierādījumi nav uzskatāmi par
jaunatklātiem apstākļiem CPN. 284. p. nozīmē (Sen. Apv. sap. 34./9). Norādijums uz
prasitajas sakariem ar citiem viriešiem nevar būt par jaunatklātu apstākli, jo tiesa
jautäjumu par šādiem sakariem ir apskatijusi. Tādā kārtā atbiidētāja lūgumā minētie
aizrādījumi neüod pietiekoša pamata apgabaltiesas sprieduma atcelšanai.
Atrodot tādēļ,_ ka atbildētāja lūgums kā nepamatots nepelna ievēribu, Senats
n o l e m j : Antona Odra pilnvarnieka zv. adv. J. Breikša lūgumu par Rigas apgabal
tiesas 1932. g. 23. maija sprieduma jaunu izskatišanu uz CPN. 284. р. pamata atstāt bez
ievēribas.
80. 1935. g. 22. martā. Dores Biezais pilnvarnieka zv. adv. pal. L. Kantora
lūgums atcelt Jelgavas apgabaltiesas spriedumu Ludmilas-Dores R o z e n b a c h s prasībā
pret Dori B i e z a i s un Jāni R o z e n b a c h u . (L. № 173.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators J. Grots.
Senats a t r o d : Apgabaltiesa, konstatējot, ka mājas pieder prasītāiai, atzinusi
vinas īpašuma tiesības uz aprakstītiem nekultiem rudziem un kviešiem aiz tā iemesla,
ka, saskaņā ar Kurz. zemn. lik. 70. p. un CL. 58. р., sieva neatbild ar savu mantu par
vīra parāciiem. Par to, ka prasītāja nevarējusi pierādīt savas ipašuma tiesības uz mājām
ar pagasta valdes apliecību, bet vienīgi ar zemes grāmatu nodaļas apliecibu, atbildētāja
runā pirmo reizi tikai savā kasācijas sūdzībā, kādēļ šis jautājums Senātā nav apspriežams. Kurzemes zemnieku likuma (70. p.) oficiālais teksts gan runā par to, ka likums
a t z ī s t laulāto mantas kopību, t. i. bez kādas negācijas. Tomēr uz loģiskas interpretācijas pamata jānāk pie atzinuma, ka tā ir vienīgi iespiešanas kļūda. Kondicionālais
teikums, ar kuru iesākas 70. р., pierāda, ka galvenais teikums var būt tikai negatīvs, bet
nevis afirmatīvs. Nodibināt ar līgumu mantas kopību var — loģiski — tikai tad, ja
likums taisni neparedz mantas kopibu. Tā ari ir izteikusies jau krievu tiesu prakse
(prof. Bukovskis, komment. 1909. g. izd. 809. Ipp.; Kr. Sen. CKD. 11./75). Saskanā ār
Kurz. zemn. lik. un CL. sievas mantas ienākumi nekalpo vienigi vīra vajadzībām, bet
galvenā kārtā izlietojami lauiības un ģimenes dzīves izdevumu segšanai (CL. 46., 47. р.).
Nav strida par to, ka prasītāja dzīvo un saimnieko кора ar savu viru. Tādos apstākļos
iekams pretējais nav pierādīts, jāprezumē, ka prasitajas vira parāds, kura dēļ aprakstīti
prasitajas rudzi un kvieši, ir celies sakarā ar saimniecibas vai ģimenes dzīves izdevumiem.
Neapsverot šos apstākļus un nākot pie atzinuma, ka prasītāja sieva neatbild ar savu
mantu par vīra parādiem, apgabaltiesa ir pārkāpusi Kurz. zemn. lik. 70., 63. р., CL. 47.,
48. p. un CPN. 196. p.
Aiz aprāditiem iemesliem atrodot, ka apgabaltiesas spriedums minēto pārkāpumu
dēļ nav uzturams spēkā, Senats n o l e m j : Jelgavas apgabaltiesas 1933. g. 27. janvāra
spriedumu Kurz. zemn. lik. 70., 63. р., CL. 47., 48. p. un CPN. 196. p. pārkāpumu dēļ
atcelt un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
■
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81. 1935. g. 10. aprīlī. A. S. „Kali" pilnvarnieka zv. adv. Ё. Magnusa lügums
atcelt Tiesu palātas lēmumu attiecībā uz Jelgavas vaska drēbju un cepuru
fabrikas (agr. Maksis Grebners) akc. sab. Jelgavas IV hip. iec. immobiļa ar
hip. 172. num. A u. с subhastāciju un Leonharda Berghausa paskaidroj'ums.
(L. № 1333.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš: referē Senators 0. Ozoliņš.
Senats atrod: Tiesu palāta atcelusi apgabaltiesas 1933. g. 24. aprīļa lēmumu
daļā par naudas sadališanu, atrodot, ka parādnieces likvidācijas komisijas locekļu, ka
algotu darbinieku, atlīdzība apspriežama pēc CPN. 1358. р. (1931. g. red.), un eis athdzibas
prasījums apmierināms pēc tās priekšrocības, kāda paredzēta šā panta 1. punkta. Sūdzētāja savā kasācijas sūdzībā apstrīd Tiesu palātas lēmuma pareizību galvenokart aizta
iemesla, ka ar 1931. g. civīlprocesa pārgrozījumiem likumdevējs esot atmetis hdz
1928 gadam pastāvēj'ušo oikonomisko sakarības principu starp darbu un īpašumu un
tā vietā esot uzstādījis territoriālo principu — sakarlbu starp darbu un darba vietu
Tā kā likvidācijas komisijas locekļi nekustamā mantā tās atrašanās vietā faktiski neesot
darbojušies, bet ārpus tās, tad viņu ciarba algai neesot piešķirama CPN. 1358._p. paredzētā priekšrocība. Kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Pēc pareiza Tiesu palātas aizrādīiuma ar 1931. g. grozījumiem (Lkr. 31./137) likumdevējs zināmā mērā ir atjaunojis
stāvokli, kāds bija pirms 1928. sada grozljuina. CPN. 1890. p. 4. pk. 1889. g. redakcija
(tagadējais CPN. 1358. D. d pk.) noteica, ka priekšrocību bauda maksajumi personam,
kuras kalpojušas immobīla pā'rvaldīšanā vai izpildīj'ušas tajā kaut kādus darbus. 1928. g.
arozījumi (Lkr. 28./90) šo pantu paplašina, attiecinot to vispār uz prasljumiem par neizmaksātu darba algu (bez kāda izpildīto darbu sakara ar pārdodamo immobilu). Ja nu
likumdevējs ar 1931. g. grozījumiem šo pantu atkal ir sašaurinājis, piešķirot priekšrocību
to algoto darbinieku darba algas prasljumiem, kuri darbojušies pārdotā nekustama
īpašumā, tad šāds sašaurinājums nav domājams citādi, kā agrākā stāvokļa atjaunojums.
Nav racionāla pamata Dieņemt, ka likumdevējs domājis vienīgi tos darbiniekus, kästln
territorial! stāvēja sakarā ar immobili kā savu darba vietu, bez kcāda sakarā ar darbiem
priekš šā immobiļa, un ka likumdevējs būtu izslēdzis tos darbiniekus, kuri darbojusies
priekš immobiļa, jo taisnības motīvs, kas jāņem vērā pie Hkuma iztulkošanas, runä par
labu taisni tiem darbiniekiem, kuri strādājuši priekš immobiļa. Tādēļ atknt visi
apcerēj'umi kasācijas sūcizībā, kuros sūdzētāja iziet по pretējā viedokļa, bet kas attiecas uz aizrādljumu kasācijas sūdzībā, ka immobilis nodots tiesu izpildītāja nozīmētās
personas pārvaldīšanā vēl pirms likvidācijas komisijas nodibināšanas, kādē] tās locekli
nekādu darbību attieclbā uz immobilu nevarējuši izvest, tad šāds aizrādījums Senātā
nav apspriežams, jo par to sūdzētāja pirmo reizi runā tikai savā kasācijas sūdzībā.
Atrodot tādēļ, ka iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidāma, Senats
nolemj: akc. sab. „Kali" pilnvarnieka zv. adv. E. Magnusa kasācijas sūdzību, uz
CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
82. 1935. g. 11. aprīlī. Karmelitas Cimmers pilnvarnieka zv. adv. р. К. Rimšas
lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu Zigrida Cimmera prasībā pret Karmelitu
Cimmers, dzim. Storchs. (1863. 1.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators 0. Ozoliņš.
Senats atrod: Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka saskaņā ar CL. 3066. un tāl. p.
par personas domicilu atzīstama tā vieta, kura sastāda personas pilsoniskäs dzives
un nodarbošanās centru, pie kam domicilu var nodibināt ar brivu gribu _apmestie_s
zināmā vietā pastāvīgai dzlvošanai, kas izpaužas ar faktisko apmešanos zināmā vietā,
ierikojot sev jaunu saimniecibu vai pārnesot savas mantas lielāko daļu uz šo yietu
un iesākot tur dzlvot. Piemērojot šos apsvērumus par domicila būtību konkrētiem
lietas apstākliem, Tiesu palāta vispirms ir konstatējusi, ka prasītājs iebraucis Riga
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1932 g 25 februäri un uzturējies viesnīcā „Metropol" Hdz 1. martam, kad īzbraucis
uz Berlin!, bet pēc tarn pieteikts Riga no 1932. g. 9. septembra. Tāpat tiesa ir konstatcjusi ka prasītājs ierīkojis Latvijā aģentūras kantori, izņemis tirdzmecibas zimi
un nomāiis attiecīgas telpas. No šādiem konstatējumiem Tiesu palata īr nakusi pie
slēdziena ka prasītājam ir bijis animus manendi Latvijā, ka viņš savu gnbu apmesties
Latviiā ir izvedis, un ka prasība 1932. g. 1. martā (Tiesu palāta nepareizi konstate
11 martu) ir celta pēc domicila nodibināšanas Latvijā. Nākot pie sadiem sledziemem,
Tiesu palāta tomēr nav apsvērusi atbildētājas pilnvarnieka šajā ziņā celtos lebildumus,
ka īslaicīga uziurēšanās viesnīcā no 1932. g. 26.februāra līdz l.martam nehecina par
prasītāja animus manendi Latvijā, ka tā prasītāja rīcība aģenturas nodibinasana un
telpu nomāšanā, no kuras tiesa spriež par prasītāja nodomu apmesties Latvija, īr notikusi
tikai 1932 g septemb'rī, kad prasītājs iegādājies lekšlietu ministnja permanentu vizu
palikšanai Latvijā uz 6 mēnešiem, un ka prasītāja leģitimācija domiciļa ziņa apspnezama
pēc prasības iesniegšanas momenta un nevis pēc tiem notikumiem, kas lestajusies
pēc prasības iesniegšanas. Ja Tiesu paläta nākusi pie slēdziena, ka prasiba tikusi celta
pēc domicila nodibināšanas Latvijā, tad tiesai vajadzēja paskaidrot pamatus sadarn
savam slēdžienam un arī apsvērt atbildētāja pilnvarnieka šajā ziņā celtos īebildumus.
Tiesu palāta nav paskaidrojusi, kādēļ viņa atrod sakarību starp īslaicigo uzturešanos
Latvijā februāra mēnesī un iebraukšanu uz pastāvlgu dzīvi tā paša gada rudern. Ar to
Tiesu paläta pielaidusi savä spriedumä motīvēšanas nepilnību, pārkāpjot CPN. 816. p.
Kas attiecas uz atbīldētāja pilnvarnieka aizrādījumu, it kā kasācijas sudzība atstājama
bez izskatīšanas pilnvaras trūkuma dēļ, Senats atrod, ka kasācijas sūdzibas īesmedzeja
pilnvara, kuru izdevis prasītājas pilnvarnieks kā pārpilnvarojumu uz onģinalpilnvaras
pamata, kas apliecināta pie Kopenhagenas notāra un legalizēta Latvijas ģenerālkonsulātā,
atbilst likuma prasījumam, kādēļ kasācijas sūdzība nebija atstājama bez izskatišanas.
Atrodot tādēl, ka CPN. 816. p. pārkāpuma dēl Tiesu palātas spriedums nav
uzturams spēkā, Senats nolemj: Tiesu palātas 1934. g. 14. jūnija spriedumu atcelt
CPN. 816. p. pārkāpuma dēj un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai no jauna cita
sastāvā.
83. 1935. g. 22. maijā. Lidijas Preisbergs lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu
Lidijas Preisbergs prasībā pret Rūdolfu Eizanu un Eduardu un Viktoriju Jaunzemiem. (L. № 587.)
Sēdi vada priekšsedētājs Senators О. Ozoliņš; referē R. Alksnis.
Senats atrod: Tiesu palāta, nepiekrītot apgabaltiesas uzskatam par noslēgto
pirkuma pārdevuma (1.9) līgurna fiktivitāti, atraidīj'usi prasību, ar kura prasitaja ludza
atzīt vinai īpašuma tiesības uz aprakstītām mēbelēm, pie tam vienīgi aiz ta īemesla, ka
1929 g' mēbelu pirkuma-pārdevuma llgums starp prasitāju un atbildetāju Eduardu
Jaunzemu esot noslēgts ar nolūku kaitēt atbildētāju Jaunzemu kreditoriem, kadeļ sads
līgums sakarā ar no atbildētāja Eizana puses celtām ierunām, uz 1916. g. 3. juhja likuma
(VI piel. pie CPN. 1396. p. piezīmes) pamata esot nederīgs. Pec Tiesu palātas ieskata,
lai atzītu līgumu par nederīgu, atbildētājam Eizanam neesot bijis jāceļ pretprasiba, un
vinš varējis ierunu celā panākt līguma atzīšanu par ncderīgu, jo tur, kur paredzeta prasība, esot pielaižamas'arī ierunas, ja ar to neceļoties sevišķi procecuah sarezgijurm, kas
šai gadījumā neesot. Lai gan principā ir pareizs Tiesu palatas aizradijums, ka tas tiesibas
un pretenzijas, kuras var aizstāvēt prasības kārtībā, var procesa realizet an īerunu veida,
ia ar to necelas seviški procesuāu sarežģījumi, tomēr šī teze uz konkreto gadijumu, t i.
attiecībā uz fraudulozu darījumu apstrldēšanu uz 1916. g. 3. jūlija noteikumu pamata_,
nav attiecināma 1916. g. 3. jūlija likumā iet runa tikai par prasibas celsanu, ta
likuma 1 p tieši aizrāda, ka tiesība celt prasību par līgumu anullēšanu pieder kreditoram
un arl šī paša likuma 2., 5., 6. un 7. panti runā tikai par prasības vai stndus celsanu,
kādēl jau no paša likuma teksta nepārprotami izriet, ka, lai panāktu frauduloza danjuma
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atcelšanu, kreditoram Ir jāceļ prasība. Šis likums kā Specials likums nav paplašinati
tulkojams, kādēļ, nākot pie pretēja slēdziena, Tiesu palāta savā spriedumā ir pielaidusi
motīvēšanas nepareizlbu un pārkāpusi CPN. 816. p. Prasītāja pareizi aizrāda,
ka atbildētājs Eizans noslēgto darījumu nevar apstrīdēt uz 1916. g.
3. jūlija likuma pamata arī tāpēc, ka viņš tai laikā, kad noslēgts apstrīdētais pirkuma
pārdevuma līgums, nemaz nav bijis atbildētāju Jaunzemu kreditors. Šai ziņā Senats
jau paskaidrojis (Sen. CKD. 32/818.), ka 1916. g. 3. jūlija likurnā paredzētās tiesības var
izlietot tikai tāds kreditors, kas jau apstrīdētā darījuma noslēgšanas laikā bijis par parādnieka kreditoru un nevis tikai vēlāk pēc liguma noslēgšanas palicis par parādnieka
kreditoru. Nākot pie pretēja slēdziena Tiesu palāta arī šai šai ziņā ir pielaidusi motīvu
nepareizību, ar ко pārkāpusi CPN. 816. p.
Jau šo pārkāpumu dēļ vien Tiesu palātas spriedums nav uzturams spēkā, kādēļ
neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, Senats nolemj: Tiesu palātas
1933. g. 15. maija spriedumu CPN. 816. р. pārkāpuma dēļ atcelt un šo lietu nodot Tiesu
palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
84. 1935. g. 22. maijā. Promesošās Annas Feldmanis aizb. pilnvar. zv. adv.
J. Matisona lūgums atcelt Tiesu palätas spriedumu Annas Feldmanis prasībā pret
Annu Zaumanis. (L. № 653.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators R. Alksnis.
Senats atrod: Tiesu palāta prasību atraidijusi aiz tā iemesla, ka prasitāju puse
neesot pierādījusi, kaJ Anna Feldmanis bijusi vēl dzīva mantojuma atstājeja jura
Feldmaņa mantojuma atklāšanas laikā, jo mūsu likumi neparedzot kaut kādu dzīvibas
prezumciju un bez tam esot iestājušies tie priekšnoteikumi, pie kādiemAnnu Feldmanis
kā bezvēsts prombūtnē esošu personu varētu atzīt par mirušu. Pretēji Tiesu palātas
uzskatam rnūsu likumi principā gan atzīst dzīvibas prezumciju, un katra persona, kamēr
viņas nāve nav pierādīta ar attiecīgām metriskām apliecībām vai izņēmuma gadījumā
ar liecinieku liecībām vai kamēr tā ar tiesas Iēmumu nav izsludināta par mirušu, ir
uzskatāma par dzīvu (sal. CL. 2582. р.). Tamdēļ taisni atbildētājai bija jāpierāda, kä
Anna Feldmanis bija jau mirusi mantojuma atklāšanās laikā. No šādas dzīvības prezumcijas vēl neizriet, ka 150 gadus veca persona katrā gadījumā būtu uzskatāma par dzivu.
Taisni šādā gadījumā uz ieinteresētu personu lūgumu tiesa var izsludināt šo personu
par mirušu, ja vien ir iestājušies CL. 524. p. paredzētie priekšnoteikumi. Kamēr nav
šāda tiesas lēmuma, kas taisits CPN. 1565.—1572. p. kārtībā, prombūtnē esoša persona
tomēr atzīstama vēl par dzīvu (CL. 2583. р.). Tamdēļ šajā gadījumā vēl nepietika ar to
vien, ka bija iestājušies CL. 524. p. paredzētie priekšnoteikumi, lai Annu Feldmanis
izsludinātu par mirušu, bet gan bija vēl vajadzīgs attiecīgais tiesas lēmums, ar kuru
Anna Feldmanis būtu jau izsludināta par mirušu. Nav nozīmes tam apstāklim, ka
prombūtnē esošās Annas Feldmanis aizgādnis Jänis Feldmanis kādā agrākā lietā bija
atzinis, ka Anna Feldmans mirusi pirms Jura Feldmaņa, jo ar parta atzīšanos nevar
pierādīt tādu faktu, kas prasa formālus objektīvus pierādījumus. Ar to Tiesu palāta
savā spriedumā ir pārkāpusi CPN. 454. un 816. р., kādu pārkāpumu dēļ minētais spriedums
nav uzturäms spēkā.
levērojot sacīto, Senats nolemj: Tiesu palätas 1933. g. 3. aprīļa spriedumu
CPN. 454. un 816. p. pārkāpumu dēļ atcelt un so lietu nodot Tiesu palätai izspriešanai
no jauna citā sastāvā.
85. 1935. g. 23. maijä. Mir. Anša Oša m. m. pilnv. zv. adv._V. Buša lügums at
celt Tiesu palätas spriedumu Anša Oša prasibā pret mir. Līzi Abels. (L. № 423.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators M. Cakste.
Senats atrod: Tiesu palāta kvalificēja partu līgumu, kā mantinieka iecelšanas
Hgumu (CL. 2481. р.). Šo kvalifikāciju prasītājas pilnvarnieks apstrīd ar aizrādījumu,

ka Kurzemē (Kuldīgā) nav atzistanis par mantinieka iecelšanas līgumu darījums, pēc
kura viens no kontrahentiein piešķir otram tiesības pēc pirrnā kontrahenta nāves saņemt
noteiktu mantu, piem.,kā šajā gadījumā. nekustamu īpašumu. Šis viedoklis atzīstams
par pareizu, jo CL. 2484. pants in fine nav attiecināms uz Kurzemi, kas izriet no šī panta
atsaukšanās uz CL. 1981. un turpmākiem pantiem, kuri attiecībā uz Kurzemi prasa
īsta mantinieka iecelšanu (Erdmaņa, System III, 371. lpp'.). Tomēr tāds līgums Kurzemē
uzturams spēkā kā dāvinājums nāves gadījumam (CL. 2499. р.; Erdmaņa, System III,
371. lpp.), pie kam, ievērojot CL. 3596. panta noteikumu, ka par miera līgu'ma priekšmetu
var būt katra kaut kādā veidā strīdlga lieta, arī vienošanās par to, ka viens kontrahents
piešķir otram pec pirmā kontrahenta nāves saņemt noteiktu mantu, var ietilpt miera
līgumā. Tomēr ja arī šajā gadījumā miera līgumā ietilpst dāvinājums nāves gadljumam,
tad tomēr prasība pašreizējā stāvoklī nevarēja tikt apmierināta, jo Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD. 34./370), ka testāments vai arī citādi pēdējās gribas izteikumi iegūst
likurnīgu spēku tikai tad, kad tie CPN. 1573. un turpmāko pantu kārtībā iesniegti, nolasīti un tiesa tos pasludinäjusi par spēkā nākušiem, bet šajā gadījumā prasītāja piln
varnieks _pat neapgalvo un по lietas arī nav redzams, ka runā esošo līgumu tiesa būtu
pasludinäjusi par spēka nākušu. Bet ja tas vēl nav ieguvis likumlgu spēku, tad tas arī
nevar būt par pamatu immobila pārejai. Aiz aprādītiem iemesliem Tiesu palātas spriedums gala sledziena ziņā atzīstams par pareizu, kādēļ kasācijas sūdzība atraidāma.
Ievērojot sacīto, Senats nolemj: prasītājas mir. Anša Oša mantojuma masas
pilnvarnieka zv. adv. V. Buša kasācijas sūdzību uz CPN. 907. panta pamata atstāt bez
ieveribas.
86. 1935. g. 23. maijā. Moteja Civiana pilnvarnieka zv. ady. B. Petkoviča
lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu Moteļa Civiana prasībā pret Abrāmu Maiiu
J
(L. № 626.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; refere Senators M. Čakste.
Senats atrod: Tiesu palāta varēja nepiešķirt nozīmi lietā apstāklim, ka atbildētājs aizpildījis vekseļblanķeti ar vekseļa saturu pēc 5 gadiem, skaitot по blanķetes
izdošanas dienas, jo veksejblanķetes aizpildīšanas tiesības pamatojas uz civīltiesisku
llgumu (Dr A. Lebera Tirdzniecības tiesību pārskats, 149. § II) un tādēļ tās noilgst
saskaņā ar CL. noteikumiem par noilgumu, bet nevis Vekseļu nolik. 41. un 72. pantos
paredzētos termiņos, ka to domā prasītāja pilnvarnieks. Tiesu palāta konstatēja, ka
atbildētāja aizpildīšanas tiesības ar vekseļa saturu, saskaņā ar partu līgumu un CL. noteikumiem, blanķetes aizpildīšanas laikā vēl nebija noilgušas, un šī konstatējuma pareizību prasītāja pilnvarnieks pat nemēģina apstrīdēt. Apstāklis, ka veksejblanķete bija
izdota jau 1925. g. 20. jūlijā, bet dzēšanas datums uz zīmogmarkām uzrakstīts tikai
1930. g. 15. maijā, pats par sevi nevar atstāt iespaidu uz vekseļa spēku, jo Senats ir jau
paskaidrojis (Sen. CKD. 28./852), ka nav no svara, kādā Iaikā blanko vekselis tiek apmaksāts ar zīmogmarkām un pēdējās tiek dzēstas, ja vien tas noticis pirrns vekseja
protestēšanas un vekseļprasījuma celšanas. Prasītāja pilnvarnieks neapgalvo, ka šajā
gadījumā zīmogmarkas bija dzēstas pēc vekseja protesta. Pretēji prasītāja pilnvarnieka
domām, vekseļa nolik. 3. panta 2. piezīmi 1932. gada redakcijā (Lkr. 32./227) var piemērot
arī šajā lietā, kaut arī tā bija ierosināta pirms šl likuma spēkā nākšanas, jo aprādītai
piezīmei jaunā redakcijā ir piešķirts atpakaļejošs spēks un tā ir piemērojama arī veksejiern, kas izrakstīti pirms šās piezīmes spēkā nākšanas, un tādēļ tā ir ņemama vērā arī
pirms tās spēkā nākšanas ierosinātās lietās (Sen. CKD. 35/563)'.
Atrodot, ka aiz aprādītiem iemesliem Tiesu palāta nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā
uzrādītos likumus, kādēļ kasācijas sūdzība atraidāma, Senats nolemj: prasītāja Moteļa
Giviana pilnvarnieka zv. adv. B. Petkoviča kasācijas sūdzību uz CPN. 907. panta pa
mata atstāt bez ievērības.

87 1935 о- 23 maijā. Lukasa Rosta pünvarnieka zv. adv. p. N. Homo lugunis
atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Lukasa Rosta praslbā pret Hannu Fisbergs.
(L № 665 )
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņs.
Senats atrod: prasītājs prasības lūgumā paskaidroja, ka ar Rigas muitnicas
kops^des 1927. g. 15. februāra lēmumu uz Muitas lik. 1046., 1061., 1065. un 1164 pantu
pamata vinš esot sodits ar naudas sodu Ls 3136,50 par kontrabandas spirta glabasanu.
AtsaucotieŠ uz apstākli, ka minēto spirtu, uzdodot to par benzīnu, pie viņa bija novietojusi
atbildētāia, un ka vinam r.ebijis iespējams uzdot atbildētāju par spirta ipasn.eci pie
lietas izskatišanas mJitnicā, prasitājs lūdz piespriest no atbildētājas ka savus zaudejumus no vinam uzliktā soda jau samaksātos Ls 1000,-. Apgabaitiesa, p.ey.enojoües
miertiesneša spriedumam, prasibu atraidīja starp citu arī tādēļ,_ka sods prasitajam bija
uzlikts personigi un ka tādēļ viņam pašam tas jāmaķsā. Prasītāja PÜnvaKiieka kasaci as
sūdzība nenelna ievērību. Kontrabandas lieta ir knminallieta (Sen. CKD. 2S./99), kuru
Šaiā gadīiumā izsprieda pēc būtibas Rigas muitnicas kopsēde, atzistot prasitaju par
vainīfu un taisni tādēļ uzliekot viņam sodu. Muitnicas kopseoes lemums ir sta e likumīcā
spēkā (1-4), pretējo neapgalvo prasītāja pilnvarnieks un ar to jautdjums par
pragsitlja vaim. kontrabandas spirta glabāšanā ir galigi izšķirts, bet civiltiesa nav' kompetenta to pārbaudīt. Uzlikto naudas sodu prasītājs maksa vienigi par viņa paša ar
muitnicas kopsēdes lēmumu atzito vainu, un tādēļ viņs nevar so sodu ka savus zaudeiumus prasit no atbildētājas. Ja ari atbildētāja būtu vainojama spirta kontrabanda
lad Sis aostākiis eventuāli varētu būt par pamatu kriminällietas lerosmasana. an >r.et
vinu, bet'nevis prasītājam uziiktā soda pārliksanai c.viltiesasanas kartiba uz atbildetaj.
Atrodot, ka aiz aprāditiem iernesiiem apgabaltiesa nav parkapusi kasacijas^ sudzil а
uzrāditos iikumus, kādēļ kasācijas sūdzība atraidāma, Senats nolemj: prasitaja Lukasa
Rosta pilnvarnieka zv. adv. pal. N. Homo kasācijas sudzibu, uz CPN. 283. panta
pamata, atstāt bez ievēribas.
88. 1935. g. 23. maijā. Friča Lauriša pilnvarnieka zv. adv. Т. Skreijas ļūgums
atcelt Tiesu palātas spriedumu Friča Lauriša prasībā pret Emiliju Biti u. с (L. № bbb.)
Sēdi vada priekšsēdēt.ājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konradi.
Senats atrod: pretēji kasāciias sūdzibas iesniedzēja domām, Tiesu paiata pareizi
atzinusi, ka noilgumam nav padoti tiesas lēmumi par status-tiesibam; tas izriet no
CL 3618 panta, pēc kura noilgums attiecināms tikai uz prasijumiem. Tadcļ__par noilsušu gan' būtu atzistams tiesas spriedums, ar kuru apmierinats kads prasijums, ja
spriedums nav izpiidits noilguma termiņā. Par to konkrētā heta tömer nav runas
io lieta grozās ap tiesas 1912. g. 31. janv. lēmumu, ar kuru mir. Indnķis Bite tika atzits
par izškērdētāju, Šāda lēmuma neizpildišana vien noilguma terrmņa nevar_ iznicinat
iēmuma soēku, t. i. to var izvest dzīvē ari pēc šī termiņa notecēsanas Tomer, preteji
Tiesu palātas domām, šāda lēmuma neizpildišanai ir gan nozime по CL. 510 p. viedokļa,
kuru Tiesu paiāta nav ievērojusi. Pēc ši panta darbība, kuru izšķērdētajs izdanjis pirms
vina atstādināšanas по mantas pārvaldišanas un izsludināšanas par to, atzistama par
splkā esošu un saistošu. Tādēļ, ja - kā apgaivo prasitajs - 1912. _g 31- Janvga
lēmums netika pubiicēts un Bite no mantas pārvaldisanas netika atstadinats, tad nebutu
iemesla atzīt par nederīgu darijumu, киГи prasitājs noslēdzis ar Biti 1926 g 13. anvan,
par kādu darijuma nozimi pastāv stridus prāvnieku starpa. Nepiesķijot prfsitaja
apgalvoiumam nekādu nozīmi un nepārbaudot tā pareizību, Tiesu palata pielaidus
motīvēšanas nepareizību un nepiinibu, ar to pārkāpjot CPN 444 un 816. р., kade]
vinas spriedums nav uzturams spēkā. Ievērojot sacito un neie aižoti^ parejo prasitaja
uzdoto kasācijas iemeslu pārbaudišanā, Senats nolemj: Tiesu palatas 1933. g 10. augusta
spriedumu atcelt CPN. 444., 816. р. nārkāpuma dēļ un lietu nodot Tiesu paiatas īzspnešanai по jauna citā sastāvā.
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89. 1935. g. 23. maijā. Faivuša H i r š h o r n a pilnvarnieka žv. adv. M. Hilmaņa
lūgums atcelt Liepājas apgabaltiesas lēmumu viņa, Hiršhorna, sūdzība par LiepājasAizputes zemes grāmatu nodajas priekšnieka lēmumu triju obligāciju nenostiprināšanas lietā. (L. № 736.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konradi.
Senats a t r o d : Liepājas apgabaltiesa atstājusi bez ievērības Faivuša Hiršhorna
siidzību par Liepājas-Aizputes zemes grāmatu nodajas priekšnieka lēmumiem, ar kuriem
noraidīts Hiršhorna lūgums ingrosēt zemes grāmatās Arturam Vinteleram par labu
trīs obligācijas, katru par Ls 10.000,—uz immobiliem Aizputē ar zemes grām. reģ. 103.
un 220. nutn., uz kuriem Hiršhornam pieder ķīlas valdīj'uma tiesības." Apgabaltiesa
Hiršhorna lūgumu atstājusi bez ievērības aiz tā iernesla, ka minētā nekustamā manta
nepiederot Hiršhornam uz ī p a š u m a tiesību pamata.
Hiršhorna kasācijas sūdzība pelna ievērību. Ar 1925. g. 27. okt. pāreroz. Civīliik.
II grāmatā (Lkr. 187) tika atcelti CL. 1801.—1568. р., kas saturēja noteikumus par
ķilas valdījumu institūtu, pie kam pārejas laika noteikumi netika izdoti. Tomēr, izejot
no tā, ka jauns likums principā attiecas tikai uz nākotni, jāatzīst, ka minēto likumu
atcelšana 1925. g. nav aizkārusi tās juridiskās attieclbas, kuras bija nodibinājušās,
vecam likumam pastāvot Tādēļ jcāatzīst par spēkā esošām arī Hiršhorna tiesības, kas
pamatojas uz 1834. g. 15. j'ūnijā uz Frīdricha Antonoviča vārdu korroborētā 1833. g.
24. jūnija Iīguma par ķīlas valdījuma tieslbu nodibināšanu uz minētiem immobiliem.
Sajā lietā strīdā esošais jautājums par to, vai ir pielaižama augšā minēto obligāciju ingrosēšana uz ieķllātiem immobiliem, jāizšķir taisni atkarībā no tā, vai konkrētā gadījumā
piemēroiami noteikumi par ķīlas valdījuma pēc jaunākām (CL. 1501.—1538. D.) vai pēc
vecām tieslbām (CL. 1539.—1568. р.), jo tikai pēc pēdējām kīias nēmējs var immobilu
apgrutmat ar hipotēkām (CL. 1552. р.; sk. arī 1889. g. 9. jūlija lik.'par dažiem pārgroz.
hipoteku hk. 4. panta motīvus, Gasmaņa un Nolkena izdcv. 400. Ipp.). CL. 1501. p.
piezīme nosaka, ka 1841. g. 24. dec. noteikumi par kīias valdījuma līgumiem Baltijas
guberņas (piln. Lkr. 15151), kādiem noteikumiem atbilst CL. 1501.—1538. p. un arī
tos papildinošie vēiākie noteikumi, neattiecas uz Kurzemē p i r m s 1830. g. 19. m a r t a
uz ilgāku laiku noslēgtiem ķīlas vaidījuma līgumiem. Pamatojoties uz šo likurnu, zemes
grcāmatu nodalas priekšnieks atzinis, ka konkrētā gadījumā ķīlas valdij'ums, kā nodibināts pēc 1830. g. 19. m a r t a , ir padots likumam par ķīlas valdījumu pēc jaunākām
tiesībām, kādēļ arī noraidījis Hiršhorna 'ūgumu. Šāds uzskats tomēr nav pareizs. Saskaņā ar ķīlas valdījuma institūta noteikumiem, kas Vidzemē un Kurzemē pastāvēja
no seniem laikiem, sākumā ķīlas valdijumu uz muižām varēja iegūt arī personas, kas nepiederēja pie muižnieku kārtas. Šādas tiesības tika ierobežotas ar'l729. g. landta&a lēmumu,
pēc kura katrarn muižniekam tika piešķirta ticsība iegūt ieķīlāto muižu, samaksājot
immobilu apgrūtinošo ķīlas summu. Ar to gan netika pilnigi paralizēta ķīlas valdījuma
tiesību iegūšana uz muižām personām, kasnepiederēja pie" muižniecības (jo ar minēto
lēmumu Istenībā tika ievesta tikai izpirkuma tiesība uz ieķīlātām muižām); tomēr ķīlas
valdījuma iegūšana no šīm personām ar minēto lēmumu katrā ziņā tika apgrūtiriāta.
(sk. Bunge Das Kuriändische Privatrecht 272. un 273. Ipp.). Šis ierobežojums "pastāvēja
iīdz 1830. g. 19. martam, kad tika izdots Iikums, kas atjāva Kurzemes muižniecībai
ieķīlāt muižas arī personām, kam nebija tiesības valdīt nekustamus īpašumus, t. i. arī
personām, kas nepiederēja pie muižnieku kārtas ((Piln. Lkr. 3542). Pēc šī likuma izdošanas arī šīs personas (izņemot ebrējus) varēja neaprobežoti iegūt kā ķīlas valdītāji
likumā rninētās muižu katēgorijas, bet ne ilgāk kā uz desmit gadiem. (Zcmniekiem šādas
tiesības tika piešķirtas attiecībā uz zemnieku zemēm, bet ne pašām muižām). Praksē
šis likums gan maz ко grozīja, galvenā kārtā tādēļ, ka, no vienas puses, to bieži vien
attiecināja tikai uz antichretiskām ķīlas tiesībām, bet, no otras puses, pēc desmit gadu
notecēšanas, Iīgumu parasti pagarināja uz tālākiem desmit gadiem u. t. t. (Bunge, 1. с ,
274., 275. Ipp.). Pašu ķīias valdījuma institūta būtību 1830. g. 19. marta likums nemaz
iļ*
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neaizskāra, kādēļ arī pēc tā izdošanas ķīlas vaidījuma konstituēšana- par muižām bija
iespējama pēc agrākārn, vecām tiesībām (izņemot termiņu). Jo vairāk šīs tiesības palika
spēkā attiecibā uz ieķīlātām zemēm, kas atradās pilsētās, jo, kā tas redzams no izteiktā^
uz tām neattiecās nedz 1729. g. landtaga lēmums, nedz 1830. g. 19. marta likums. Tā
tad par šīm zemēm arī pēc 1830. g. 19. marta varēja nodibināt ķīlas valdījumu uz neaprobežotu laiku. (Ar sacīto it kā nesaskan CL. 1541. р., kas par ķīlas valdījuma priekšinetu
min tikai muižas; tomēr šajā ziņā šis pants nav burtiski saprotams, jo ķīlas valdījuma
institūts по seniein laikiem bija spēkā arī uz pilsētas zemes gabaliem (sk. Erdmans,
System, 2, sēj. 213. Ipp., 2. piez.; sk. arī CL. 1539. р., kurā runā par muižām un zemes
gäbaliem). Tikai ar augšā minēto 1841. g. 24. dec. likumu ķīlas valdījuma institūts tika
pilnīgi pārveidots un pēc tā izdošanas ķīlas valdījuma līgumu noslēgšana pēc vccām tiesībām kļuva nciespējama. Ja nu CL. 1501. p. piezīme nosaka, ka šis likums neattiecas
uz Kurzem! pirms 1830. g. 19. marta nosiēgtiem iīgumiein,tadno tā nevarnāktpie slēdziena,
ka tas būtu attiecināms arī uz Hgumietn, kas tikä noslēgti по 1830. _g. 19. marta iīdz
1841. g. 24. decembrim. Kā augšā aprādīts, arī šini iaikmetā varēja siegt un faktiski ari
slēdza ķīlas vaidījuma līgumus pec vecām tiesībām (kuras, kā teikts, bija grozītas tikai
attiecībā uz termiņu pie muižu nodošanas ķīias valdījumā). Bet tā kā 1841. g. 24. dec.
likumarn nav piešķirts atpakaļejošs spēks, un tas uz veciem līgumiem piemērojams
tikai pie to atjaunošanas (CL. 1540. р.), tad attiecībā uz 1830. —1841. g. noslēgtiem ķīlas
valdījuma līgumiem var piemērot tikai vecās tiesības (jo citādi šie līgumi nebūtu padoti
nekādām normām). Tādē] jāaļtzīst, ka CL. 1501. p. piezīmei nav tā nozīme, kādu tai piedod zemes grāmatu nodajas priekšnieks, bet ka šajā piezīmē sevišķi izcelta tikai svarīgākā
iīgumu kategorija, uz kurām attiecināmas vecās tiesības. Šāds atzinums arī sakrīt ar oivīllikumu kodifikātora prof. Bunges šinī jautājumā izteiktām dornām: ,,Diese Verordnung
(vom 24. Dez. 1841.)... kann der Natur der Sache nach n u r auf die s e i t h e r P r o m u l g a t i o n abgeschlossenen oder in Zukunft abzuschlisseden Pfandkontrakte sich beziehen,
nicht aber auf die f r ü h e r , n a m e n t l i c h die vor dem J. 1830 auf lange Fristen ver
pfändeten Landgüter, deren es in Kurland noch eine nicht unbedeutende Zahl gibt."
(1. c , 275. lpp.). Beidzot jāaizrāda vēl, ka pēc CL. 1539. р. CL. 1541.—1570. р. noteikumi
(par ķīlas valdījumu pēc vecām tiesībām) attiecas uz visām zemēm, kas tika ieķīlātas
pirms jauno vaidījuma termiņu ierobežojošo likumu izdošanas, pie kam šis pants attiecībā
uz Kurzemi aizrāda netikai uz 1830. g. 19. marta, bet ari uz 1841. g. 24. dec. likumu;
tā tad arī по šā likuma izriet, ka vecās tiesības attiecas uz iīgumiem, kas tika noslēgti
pirms abu šo iikumu izdošanas, t. i. pirms 1841. g, 24. decembra.
Ievērojot sacīto, Senats atrod, ka konkrētā gadījumā, kur ķīlas valdijuma Iīgums
tika noslēgts 1833. g. un korroborēts 1834. g., piemērojami likumi, kas regulē ķīlas val
dijuma institūtu pēc vecām tiesībām, kādēļ sūdzētājam pieder arī CL. 1552. pantā aprādītā tiesība. Apgabaltiesa, nākot pie pretējā slēdziena, aprobcžojusies ar augšā minēto
pihngi nenozīmīgo motīvējumu, kas šajā lietā strīdā esošo jautājumu pat neaizkar.
Apgabaltiesas lēmums tādēļ atceļams CPN. 181., 196. p. pārkāpumu dēl.
Senats tādēļ n o l e m j : Liepājas apgabaltiesas 1933. g. 17. oktobra lēmumu atcelt
CPN. 181., 196. p. pārkāpuma dē] un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai по
jauna citā sastāvā.
90. 1935. g. 23. maijā. Gustava R a d i s a lūgums a t c e l t L i e p ā j a s a p g a b a l t i e s a s s p r i e d u m u A u g u s t a M i t e l š t e t a p r a s ī b ā p r e t G u s t a v u R a d i s u . (L.№743.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konradi.
Senats a t r o d : Liepājas apgabaltiesa ar 1932. g. 13. decembra spriedumu apmierinājusi prasību, ко prasītājs lüdzis, piespriest.viņam par labu по atbildētāja par saņemtām
precēm Ls 114,58. AtbilrJētājs, neatzlstot prasibu, bija cēlis ierunu, ka viņš par pirktām
precēm Ls 100 esot samaksājis prasītājam ar vekseli par Ls 100, kādu vekseli viņš,
atbildētājs, esot saņēmis по Anša Roždārza sakarā ar pēdējam pārdotiem akmeņiem.
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Apgabaltiesa šo atbildētāja iebildumu nav ievērojusi un nav piešķīrusi ticamibu atbildētāja lieciniekiem, kuri atbildētāja apgalvojumu apstiprinājuši. Apgabaltiesa šaja
ziņā pamatojusies uz paša Roždārza pie miertiesneša nodoto lieclbu par to, ka viņš
nekādu vekseli atbildētājam neesot devis.
1933. g. 30. nov. atbildētājs Radiss iesniedzis lügumu par apgabaltiesas sprieduma
jaunu caurl'ūkošanu, aizrādot uz to, ka ar krimināltiesas spriedumu, kas stājies liku'mīgā spēkā 1933. g. 22. septembrī un publiski pasludināts 1933. g. 6. oktobrī, augšā
minētā Roždarza liecība atzīta par apzināti nepatiesi nodotu zem zvēresta.
Radisa lūgums pelna ievērību.
Saskaņā ar CPN. 284. pantu sprieduma jauna caurlūkošana pielaižama arl tad,
kad aktos, 'uz kuriem spriedums dibināts, ir uziets viltojums. Šis likuma noteikums
intcrpretējams paplašinoši un piemērojams, piem., arī tad, ja ar tiesas spriedumu atzīta
par nepatiesu liecinieku liecība, uz kuru spriedums pamatots_(sk. Engelman, Civilprocess
422. lpp.) konkrētā lietā, kā tas redzams no augšā sacīta: Apgabaltiesas spriedums
pamatots uz liecinieka Roždarza liecību par to, ka viņš vekseli atbildētājam neesot
devis. No Liepājas apgabaltiesas kriminālnodaļas_lietas (33./68) redzams, ka šī liecība
ar spēkā stājušos Krimināltiesas spriedumu tiešam atzīta par nepatiesu. Tadēļ, un
nemot vērā, ka šīs liecības nepatiesība konstatēta pēc apgabaltiesas 1932. g. 13. dec.
sprieduma taisīšanas un tā tad nevarēja tikt pievesta pie lietas izspriešanas no lūdzēja
neatkarīgu iemeslu dēl, Senats a t r o d , ka konkrēta gadījumā konstatēti CPN. 284. p.
piemērošanas priekšnoteikumi (Sen. CKD. 27./730 u. е.), kādēļ apgabaltiesas spriedums
atceļams.
Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : uz CPN. 284. p. pamata Liepājas apgabaltiesas
1932. g. 13. decembra spriedumu a t c e l t un lietu nodot tai pašai apgabaltiesa! izspriešanai
no jauna citu tiesnešu sastāvā.
91. 1935. g. 23. maijā. Nikolaja A r k l o n a lūgums a t c e l t R i g a s a p g a b a l t i e s a s
s p r i e d u m u Oto B i r z i ņ a p r a s ī b ā p r e t N i k o l a j u A r k l o n u un A l f r ē d u P l ā t i .
(L. № 840.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : konstatējot, ka atbildētāji apņēmušies gadijumā, ja nāktos prasītājara izpirkt по viņa izdoto vekseli par Ls 500, to paši darit, apgabaltiesa nākusi pic
pareiza slēdziena, ka atbildētāji uzņēmušies ekspromisorisku galvojumu un ka pēc
veksela samaksas no prasītāja puses pēdējam tiesība prasīt minētos Ls 500,— no galvinickie'm. Tādēļ apgabaltiesa pareizi apmierinājusi prasību, kura, pretēji kasācijas
sūdzībā izteiktām domām, dibināta tieši uz galvojuma. Maldigs ir atbildētaja Arklona
kasācijas sūdzībā izvirzītais uzskats, ka viņa dotais galvojums nebūtu CL. 4520. p.
minētais ekspromisoriskais galvojurns, jo viņš neesot sevišķi atteicies по CL. 4519 : p.
paredzētām tiesībām. No CL. 4520. p. taisni izriet, ka par tādu atteikšanos uzskatams
arī tas gadījums, ja galvinieks uzņemas saistību kā pats parādnieks, kas bez šaubām
izpaužas nenosacītā apņemšanās 'vajadzibas gadījumā izpirkt vekseli vekseļdevēja
vietā.
levērojot teikto un atrodot, ka apgabaltiesa nav parkāpusi kasacijas sūdzībā
minētos likumus un pēdējā tamdēļ noraidāma, Senats a t r o d : prasītaja Nikolaja
A r k l o n a kasācijas sūdzību uz CPN. 283. р. pamata a t s t ā t bez i e v ē r ī b a s .
92. 1935. g. 23. maijā. F i n a n č u m i n i s t r i j a s n o d o k ļ u d e p a r t a m e n t a
lūgurns a t c e l t T i e s u p a l ā t a s l ē m u m u mir. J a n a K ļ a v i ņ a m a n t o š a n a s l i e t ā .
(L. № 904.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
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Senats atrod: Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD. 35./248), ka 1914. g. 4. okt.
likuma 2. pants paredz '/ 5 pieskaitīšanu apdrošināšanas novērtējumam par
pamatiem un büves vietu, un ka Tiesu palāta nevar aprobežoties vienīgi ar konstatējumu, ka novērtējumā ir ieskaitīti pamatmūri. Tādēļ arī šai gadījumā Tiesu palata,
konstatējot vienlgi to, ka apdrošināšanas novērtējums ir izdarits, ieskaitot pamatmurus,
un tādēļ vien atsakoties no lj5 pieskaitīšanas, neko neminot par büves vietu, ir
pielaidus'i savā lēmumā motlvēšanas nepilnību un pārkāpusi 1914. g. 4. okt. lik. 2. pantu.
Atrodot tādēļ, ka 1914. g. 4. okt. lik. 2. panta un CPN. 816. p. pārkāpumu dēļ
Tiesu palātas lēmums nav uzturams spēkā, Senats nolemj: Tiesu palātas 1933. g.
19. oktobra lēmumu atcelt 1914. g. 4. okt. lik. 2. panta un CPN. 816. p. pārkcāpumu
dēļ un lietu nodot tai pašai tiesai izlemšanai citā sastāvā.
93. 1935. g. 23. maijā. Emmas Riekstiņš piinv. zv. adv. J. Prēvalda lūgums
atcelt Tiesu nalātas lēmumu lietā. (L. № 1574.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators M. Čakste.
Senats a t г о d: 1933. g. 9. septembrī pārdeva izsolē mir. Pētera Riekstiņa nekustamo
īpašumu. Izsolē ņēma dalību un par Ls 10.000 ieguva šo ipašumu viena no mir. Pētep
Riekstiņa mantošanas tiesībās apstiprinātām mantiniecēm, Marta Riekstiņš. Par šo
izsoli ot'rā mir. Р. Riekstiņa apstiprinātā mantiniece — Emma Riekstiņš bija iesniegusi
apgabaltiesai sūdzību (1.—7.), kurā viņa lūdza izsoli atzit par spēkā neesošu aiz tā
iemesla, ka mir. Р. Riekstiņa mantošanas tiesībās apstiprinātai mantiniecei Martai
Riekstiņš uz CPN. 1196. panta pamata nebija tiesības ņemt dalību izsolē. Apgabaltiesa
sūdzību'atstāja bez ievērības, un arī Tiesu palāta atstāja bez ievērības par apgabaltiesas
lēmumu iesni'egto pārsūdzību. Emmas Riekstiņš kasācijas sūdziba, kas izsmeļas ar
apcerējumiem par to, ka mir. parādnieka apstiprinātai mantiniecei uz CPN. 1196. panta
pamata neesot tieslbas ņenit dalibu izsolē, nepelna ievērība. No Iikumdošanas motīviem
pie CPN. 1051. (tagad П96.) panta ir redzams, ka par pamatu parādnieka izslēgšanai
по līdzdalības izsolē bija apstāklis, ka parādniekam ir^ iespēja apturēt īpašuma pārdošanu izsolē ar parāda samaksu saviem kreditoriem. Šajā gadījumā pec parādnieka ir
apstiprinātas divas mantinieces. No katras по viņām nevar prasīt visa parāda samaksu,
jo viņas par mantojumdevēja parādiem atbild tikai attiecīgās daļās (CL. 2679. pants).
Tādēj šajā gadījumā katrai по mantiniecēm atsevišķi nav iespējarns apturēt mantas
pārdošanu izsolē, tā ka attiecībā uz viņām nepastāv tas priekšnoteikums, kura dēļ
likums pašu parādnieku izslēdza по lldzdalības izsolē. Tādē] arī CPN. 1051. (1196.) panta
autori atzina, ka parādnieka atsevišķiem mantiniekiem ir tiesības ņemt dalību izsolē,
kurā pārdod parādnieka mantu (Isačenko, Komentāru V sēj. 477. un 478. lpp.). Aiz
aprādītiem iemesliem Tiesu palāta nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā uzrādītos likumus,
kādēļ kasācijas sūdzība atraidāma.
Ievērojot sacīto, Senats nolemj: Emmas Riekstiņš pilnvarnieka zv. adv. J. Prēvalda, kasācijas sūdzību uz CPN. 907. panta pamata atstāt bez ievērības.
94. 1935. g. 24. maijā. Finanču ministrijas nodokļu depart. lūgums atcelt Liepājas apgabaltiesas lēmumu lietā. (L. № 764.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators J. Grots.
Senats atrod: Konkrētā gadījuinā nomas līgums ir noslēgts uz 3 gadiem un,
saskaņā ar līguma 5. §, līgumsJēcizēji izteikuši savu piekrišanu līguma ierakstīšanai zemes
grāmatās. Kādā apmērā nomas līgumi apliekami ar zīmognodevu, nosaka Rīk. par
zīmognodevu 39. p. 2. pkt. un 43. p. 1. pkt. Rīkojums par zīmognodevu nešķiro nomas
Iīgumus korroborējamos un nekorroborējamos, un šis likums, kā Specials likums ar
fiskālu raksturu, nav tulkojams paplašinoši, kā to jau vairākkārt Senats ir paskaidrojis.
Tādēļ arī šinī gadījumā, pretēji kasācijas sūdzības jesniedzēja dornām, nav piemēro-

jami CL. 4045. р. un RIk. par zimognodevu 39. p. 1. punkts. Rik. par zimogn. 39. panta
1. teikums, runājot Dar aktiem, kas attiecas uz llgumiem par nekustamas mantas „lietošanu", domā llgumus, ar kuriem nodibinātas lietiskas iictošanas tiesības kā tādas (usufruktus), t. i. llgumus, kuri tieši vērsti usufrukta nodibināšanai par nekustamu mantu,
t. i. uz īpašuma'tiesību aprobežojumu. Bet 39. р. 1. punkts nav attiecināms uz llgumiem,
kuriem pēc būtlbas ir vienīgi saistlbu institūta, nomas raksturs. Ja nomniekiem ar
sevišku ilguma noteikumu ir picšķirta tieslba panākt nomas llguma ierakstīšanu zemes
grāmatās, tad ar to līgumam tik 'p'ešķirts absolūts raksturs; bet ar to noma nepārvēršas par usufruktu, t. i. it kä par lietiska rakstura institütu (Sen. CKD. 34./745).
Konkrētā gadījumā lieta negrozās ap īpašuma tieslbu a p r o b e ž o j u m u , par kuriem
vien runā Rīk. par zīmogn. 39. p. 1. punkts, bet gan ap nekustamas mantas a p g r ü t i n ā j u m u ar korroborēto "nomas līgumu. Ipašuma aprobežojumi ierakstāmi zemes grāniatas reģistra 2. daļā (Notar, nolik. 321. p. 2. punkts), kurpretim nekustamas mantas
apgrūtinajumi, pie kuriem pieder korroborētie nomas līgurni, ierakstāmi reģistra 3. daļā
(322. p. 1. punkts: Bukovska izd. 119. Ipp. 1. punkts). Ar to atkrīt visi kasācijas sūdzībā
aprādītie apsvērumi.
Aiz Šiem iemesliem atrodot, ka apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas^ sūdzībā
minētos likumus un ka kasācijas sūdzība atraidāma, Senats n o i e m j : Finanču ministiijas Nodokļu departamenta kasācijas sūdzību uz CPN. 283. p. pamata atstāt bez
ievērības.
95. 1935. g. 24. maijā. Finanču ministrijas nodokļu departamenta lūgums atcelt
Tiesu palātas lēmumu lietä. (L. № 972.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators A. Lēbers.
Senats a t r o d : apgabaltiesa apstiprinäjusi izpildīšanai mir. Pētera Liepiņa taisīto mājās testāmentu, ar kuru viņš par saviem mantiniekiem iecēlis savus 3 dēlus līdzīgās
daļās un uzlicis viņiem par' pienākumu, starp citu, dot Kristinei Liepiņš dzīvokli ar
apsildīšanu un arī saimnieclbas produktus Ls 80 v ē r t ī b ā no k a t r a lldz viņas nāves
dienai. Apgabaltiesa mantojuma nodokli aprēķinājusi 2i/ 2 % no mantinieku uzdotas
nekustamas mantas vērtības. Nodokļu departaments pārsūdzējis apgabaltiesas lēmumu,
atrodot, ka Kristinei Liepiņš novēlētais uzturs esot apliekams ar 24% lielu mantošanas nodokli pēc 1914. g. 4. oktobra likuma 8. p. uz tā pamata, ka viņai 70 gadi, un
viņa pati uzturu novērtējusi par Ls' 240 gadā. Saskaņā ar šo, Nodokļu departaments,
atsaucoties uz Nod. nol. 203. p. 4. pk. un 214. р., aprēķinājis Kristines Liepiņš mantojuma nodokli 24% по uztura vērtības (240x6, 5 = Ls 1560.) t. i. Ls 374,40. Tiesu palāta blakus sūdzību atstājusi bez ievērības uz tā pamata, ka Kristinei Liepiņš uzturs
ticis novēlēts nevis skaidrā naudā izmaksājamās summās, kā to paredzot Nod. nol.
214. р., bet graudā un ka 214. р. neesot iztulkojams paplašināti. Nodokļu departamenta
kasācijas sudzība pelna ievērību. Pretēji Tiesu palātas domām, likums nenosaka, ka
legātāram graudā novēlētais uzturs nebūtu apliekams ar mantojuma nodokli, ja vien
uzturs novērtējams naudā. 1914. g. 4. oktobra likuma 9. p. tieši paredz, kādā veidā
jānoteic, piem.,mūžavaldīšanāparejošās mantas vērtība, un proti taisni tā paša likuma
8. р. norādītā kārtībā. Nod. nol. 208. р. vispär nosaka, ka ar mantojuma nodokli apliekamās mantas vērtību uzdod paši mantinieki. Runā esošā gadījumā Kristinei Liepiņš
novēlētā uztura vērtibu noteicis pats testātors savā testāmentā, un proti pa Ls 80 gadā
по katra mantinieka; ja nu mantinieku skaits ir 3, tad uztura vertiba sastada Ls 240
gadā. Šai summa pati legātāre Kristine Liepiņš arī novērtējusi viņai novēlētā
uztura vērtību gadā (II 5). Testātors, pats noteicot uztura vērtlbu, ar to jau paredzējis,
ka uztura neizdošanas gadījumā graudā, uzturs eventuāli būtu izpildams naudā. Ties_u
palātai tādēļ nebija likumīga pamata nerēķināties ar paša testātora un ari pašas legatāres skaidr'ā naudā uzdoto uztura vērtību vai pretekvivalentu un nepiernērot šajā
lietā Nod. nol. 214. p. ; kas mantiniekiem uzliek par pienākumu vispirms samaksāt
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mantojuma nodokli, ar kuru legāts ir aplikts, un tad mantojuma nodokli ieturēt vai
pieprasīt no legātāres, izsniedzot viņai novēlēto legātu. Kādā veidā notiek legāta izpildīšana un izrēķināšanās starp mantiniekiem un legātāru, atkarājas no konkrētas lietas
apstākļiem. Katrā ziņā nevar būt runas par Nod. nol. 214. p. paplašinātu iztulkošanu,
jo 214. p. nenosaka kādu normu par uztura legāta aplikšanu ar mantojuma nodokli
pēc būtības, bet noteic vienīgi mantojuma nodokja samaksas k ā r t ī b u , t. i. izšķir tikai
tīri technisku jautājumu. Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta šai lietā
pārkāpusi Nod. nol. 201., 208., 214. р., 1914. g. 4. okt. lik. 8., 9. p. un CPN. 816. р.,
kādēl Tiesu palātas lcmums atcelams, Senats n o l e m j : Tiesu palātas 1933. g. 9. oktobra
lēmu'mu Nod. nol. 201., 208., 214. р.; 1914. g. 4. oktobra likuma 8., 9. p. un CPN. 816. p.
pārkapumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā sastāva.
96. 1935. g. 24. maijā. Viktora-Edgara S i m a n o v i č a dabiskās aizbildnes Kamilas
Simanovičs lūgums atcelt Jelgavas apgabaltiesas spriedumu jaunu izskatīšanu jaunatklājušos apstāklu dēl Viktora S i m a n o v i č a prasības lietā pret Kārli Šteinbergu.
(L. № 1026.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators A. Lebers; referē Senators J. Grots.
Senats a t г о d: prasītāja mazgadīgā Viktora-Edgara Simanoviča dabiskā aizbildne—
viņa māte Kamila Simanovičs iesniegusi Senātam Iūgumu par apgabaltiesas sprieduma
atcelšanu jaunatklājušos apstākļu dēļ. Par šādiem jauniem apstākļiem lūdzēja uzdod to,
ka viņai pēc lietas iztiesāšanas apgabaltiesā nācis zināms, ka kāda Lība Gutmanis kritiskā
laikā redzējusi viņas miesīgos sakarus ar atbildētāju. Šāds lūgums par sprieduma atcelšanu tomēr nepelna ievērību, jo lūdzējam, kas vēlas panākt sprieduma revīziju jaunatklājušos apstākļu dēļ (CPN. 284. p.) šie jaunatklājušies apstākļi jāstāda Senātam
priekšā tādā objektive formā, kurai nav vajadzīgs kaut kāds iepriekšējais pārbaudījums
no tiesas puses, lai padarītu uzrādītos apstāklus par ticamiem (Sen. Apv. sap. 34./9).
Šajā lietā lūdzēja atsaucas vienīgi uz liecinieci, kas apliecināšot viņas miesīgos sakarus
ar atbildētāju. Lai nodibinātu, vai apgalvojums atbilst Istenībai, būtu nepieciešams
uzdoto liecinieci nopratinät CPN. paredzētā kārtībā. Bet šāda pierādījumu pārbaude,
kā to jau paskaidrojusi Senāta Apvienotā sapulce aprādītā lietā, nav pieļaujama (Sen.
CKD. 34./1430), kādēl arī iesniegtais Iūgums atstājams bez ievērības. īstenībā prasītāja
atsaucas nevis uz jaunu apstākli, bet uz j a u n u p i e r ā d ī j u m u tam viņas jau apgalvotam apstāklim, ka atbildētājam bijuši micsīgi sakari ar prasītāju. Jau tāpēc vien
prasītājas lūgums jāatraida.
Aiz šiem iemesliem Senats n o l e m j : mazgadīgā Viktora-Edgara Simanoviča
dabiskās aizbildnes Kamilas Simanovičs lūgumu par Jelgavas apgabaltiesas 1931. g.
21. augusta sprieduma jaunu caurlūkošanu uz CPN. 284. p. pamata atstāt bez ievērības.
97. 1935. g. 13. jūnijā. Aleksandra L a ž u č o n o k a lūgums atcelt Tiesu palātas
spriedumu Aleksandra Lažučonoka prasībā pret Vispārējo apdrošināšanas sabiedrību
nelaimes gadījumos. (L. № 2396.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators 0. Ozoliņš.
Senats a t r o d : Tiesu palāta atraidījusi prasītāja prasību pēc pensijas attiecībā
uz nelaimes gadījumu 1929. g. maijā aiz tā iemesla, ka eksperti vienbalsīgi atzinuši,
ka prasītāja darba spējas no šī nelaimes gadījuma nav ierobežotas, un ka izdarītā ekspertīze ir galīga, kādēļ nav pamata jaunas ekspertīzes izdarīšanai. Tiesas atzinumi šajā
ziņā attiecas uz lietas faktisko pusi, kas kasācijas kārtībā nav pārbaudāma. Tādēj
atkrīt tā kasācijas sūdzības daļa, kurā prasītājas sūdzas par pensijas noraidīšanu par
1929. g. 29. maija nelaimes gadījumu, kurā prasltāja paskaidrojumi satur vienīgi lietas
faktisko apstākļu iztirzājumu un tiesas atzinumu apstrldējumu pēc būtības.
Turpretim pelna ievērību tā kasācijas sūdzības daja, kurā iebildumi celti pret Tiesu

73
palātas spriedumu attiecībā uz pensijas noraidīšanu par nelaimes gadījumiem_1928. g.
18. un 26. oktobrī, par ко prasītājs jau bija cēlis praslbu savā iepriekšējā lieta pret to
pašu atbildētāju. Tiesu palāta šajā ziņā konstatē, ka iepriekšējā prasība noraidīta
kā celta p r i e k š l a i c ī g i un, tā tad principā, prasītājam būtu iespējams celt jaunu,
t. i. tagadējo praslbu. Tomēr Tiesu palāta tagadējo prasību (daļā, kura attiecas uz
nelaimes gadīj'umiem 1928. g. 18. un 26. oktobrī) atraidījusi vienīgi aiz tā iemesla, ka
atsaukšanās uz atbildētājas vainu pie pensijas komisijas lēmuma nedabūšanas groza
prasības pamatu, pārvēršot to par zaudējumu prasību, kadu šajā lietā nevarot izspriest,
un ka tagadējā praslbā tāpat iztrūkstot pensiju komisijas lēmuma, lai lietu varētu
izspriest civīltiesā. Šāds Tiesu palatas ieņemtais viedoklis tomēr gala atzinumā
neattaisno prasības noraidīšanu aprādītā daļā. Ar aizrādijumu apellācijas sūdzībā
par to, ka nelaimes gadījumā cietušais nav varējis tikt pie pensiju komisijas lēmuma
pašas atbildētājas vainas dēļ,prasītājs nebüt nav domājis it kā pāriet uz kādu zaudējumu
prasību, bet vienīgi paskai'drojis, kādēj, neraugoties uz visiem viņa spertiem soļiem,
viņam nav tā pensiju komisijas lēmuma, kuru Tiesu palāta uzskata par nepieciešamu
pri'ekšnoteikumu prasības celšanai tiesā. Senats ir paskaidrojis Januļa lietā pret Vispārējo apdrošināšanas sabiedrību nelaimes gadījumos, ka 1927. g. likuma VI nodaļa,
kura runā par pensijas piešķiršanas kārtību (Lkr. 27./91; 106.—116. р.), vispār^ nav
piemērojama gadījtimiem, kad apdrošinašanas sabiedrlba nernaz negrib pensiju piešķirt,
noraidotpensijaspieprasījumupašāpamatā un vēl aiztadiem iemesliem,kuru apskatišana
nemaz neietilpst pensiju komisijas kompetencē, kā, p. piem., kad noraida pensijas pieprasījumu aiz tā iemesla, ka nelaimes gadījums nav noticis darbā (Sen. CKD. 34./469).
Pati atbildētāja ir paskaidrojusi (Apg. akts 54. 1. о. р.), ka sūdzētāja kaites nav vedamas
sakarā ar nelaimes gadījumu darbā un ka sakara ar to viņa noraidījusi pensijas pieprasījumu. Uz prasītāja lūgumiem pensiju un revlzijas komisijām atbildētāja 1931. g.
21. novembrī rakstiski aizrādījusi prasītājam, ka „Komisijam pašlaik nav iespējams
lietu izlemt, jo to darīšot Senats uz prasītāja pārsūdzības pamata". (Apg. akts, 49.1. р.).
Ja nu prasītājs ir apgalvojis, ka vispār viņam nav bijis iespejams tikt pie pensiju komisijas
lēmuma atbildētājas noraidošās izturēšanās dēļ, un lietā ir dati par to, ka pensijas
pieprasījums ir noraidīts pašā pamatā tādēj, ka atbiļdētaja vispār neatzīst, ka prasītajs
būtu cietis darbā, Tiesu palātai taisni bija jāņem stāvoklis jautājumā par to, vai šādos
apstākļos iztrūkstošam pensiju komisijas lēmumam vispār varēja but tāda nepieciešama
priekšnoteikuma nozīme, ka bez tā bīitu liegts tiesas ceļš pensijas pieprasījumam.
Neapspriežot šo jautājumu un nenoskaidrojot vispāri jautājumu, kādēļ pensiju komisijas
lēmums šajā gadījumā trūcis (sakarā ar prasītāja dotiem paskaidrojumiem un sniegtiem
pierādījumiem), Tiesu palāta ir pielaidusi šai sprieduma daļā ka lietas apstäkju noskaidrošanas un motīvēšanas nepilnību, tā arī motīvēšanas nepareizību, pārkāpjot ar to
CPN. 444. un 816. p.
Atrodot tādēļ.ka CPN. 444. un 816. p. pārkāpumu dēļ Tiesu palātas spriedums
nav uzturams spēkā dajā, kura attiecas uz 1928. g. 18. un 26. oktobra nelaimes gadljumiem, bet pārējā dalā prasītāja kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidama, Senats
n o l e m j : Tiesu palātas'1935. g. 28. janvāra spriedumu CPN. 444. un 816. р. pārkāpumu
dēl atcelt daļā, kura attiecas uz 1928. g. 18. un 26. oktobra nelaimes gadījumiem, un
lietu nodot t'ai pašai tiesai izspriešanai šaja daļā по jauna cita tiesas sastāvā; pārējā
daļā Aleksandra L a ž u č o n o k a kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. р. pamata, atstāt bez
ievērības.
98. 1935. g. 13. jūnijā. Jāņa G o l d b e r g a lūgums atcelt Valkas apriņķa Iliec.
miertiesas lēmumu mir. Jana Pētera d. G o l d b e r g a mantas apsardzibas un aizgadnības
lietā. (L. № 2061.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators M. Cakste.
Senats a t r o d : Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD. 29./335), ka miertiesas lēmumi
prasītāja apsardzibas lietās par pagasttiesas kā bāriņu tiesas rikojumu iikumlbu vai
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lietderību nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā, un ka attiecibā uz tiem piemērojami
Pagasttiesu likumu noteikumi par uzraudzības kārtību (33.—36. р.). Šajā gadījuma Jānis
Goldbergs ir iesniedzis kasācijas sūdzību par Valkas apr. 2. iecirkņa miertiesas J934. gada
14. decembra lēmumu, ar kuru minētā rniertiesa atstāja bez ievērības viņa sudzību par
Bilskas pagasttiesas 1934. ga'da 1. septembra lēmumu mir. Jāņa Goldberga mantojuma
apsargāšanas Hetā un atzina šīs pagasttiesas rikojumus minētā lieta par lietderīgiem un
likumīgiem. Šāds miertiesas lēmums, saskaņā ar augšminēto Senāta spriedumu, nav
pārbaudāms kasācijas kārtibā, kādēļ Jāņa Goldberga 'kasācijas sūdzība atstājama bez
caurskatīšanas. Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : Jāņa Goldberga kasacijas sudzību
atstāt bez caurskatīšanas.
99. 1935. g. 13. jūnijā. Antona L e i t ā n a lūgums par Daugavpils apgabaltiesas
sprieduma jaunu caurlūkošanu jaunatklājušos apstākļu dēļ Annas Jermoiajevas prasības
lietā pret Antonu Leitānu. (L. № 1620.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators M. Čakste.
Senats a t r o d : apgabaltiesa, izspriežot Annas Jermoiajevas prasības lietu pret
atbildētāj'u Antonu Leitānu pēc uztura prasītājas arlaulības bērnam, partu miesīgos
sakarus kritiskā laikā atrada par pierādītu ar liecinieces Teklas Jančevskis liecību. Ap
gabaltiesa sava sprieduma motīvos gan atsaucas vēl arī uz kādu liecinieces Ušņekovs
apliecināto gadījumu, kurš pēc apgabaltiesas atzinuma liek domāt, ka arl tad partiem
bija miesīgi sakari, tomēr', kā tas izriet no apgabaltiesas sprieduma motīviem, izšķirošu
nozīmi lietā apgabaltiesa piešķīra taisni liecinieces Т. Jančevskis apliecinātam partu
kopošanās gadījumam, uz kurü tiesa galvenam kārtām balstīja savu atzinumu par to,
ka atbildētājs ir prasītājas ārlaulības bērna tēvs. Ar Tiesu palātas krimināldepartamenta 1934. gada 9. februāra spriedumu (II, 53.) lieciniece T. Jančevskis ir atzīta par
vainīgu un notiesāta par to, ka viņa šajā lieta, nolūkā kaitēt tiesas darbībai, zem zvēresta
bija nodevusi apzināti nepatiesu liecību par partu miesīgiem sakariem. Tā tad apgabal
tiesas spriedums, ar kuru atbildētājs atzīts par prasītājas ārlaulības bērna tēvu un ar kuju
no viņa ir piespriests uzturs par labu šim bērnam, ir pamatots uz liecības, kas ar kriminaltiesas spriedumu atzlta par nepatiesu. Šis jaunatklātais apstāklis, ievērojot CPN. 284.
pantu, atzīstams par likumīgu iemeslu atbildētājam lügt atcelt apgabaltiesas spriedumu.
Tā kā Tiesu palātas spriedums ir stājies likumīgā spēkā 1934. gada 10. martä(l 1.-53.о.р.)
bet atbildētājs savu lūgumu par apgabaltiesas sprieduma atcelšanas ir iesniedzis 1934.gada
9. jūlijā, t. i. CPN. 287. un 288. panta paredzētā termiņā, tad šis lūgums atzlstams par
apmierināmu.
Ievērojotsacīto,Senats n o l e m j : Daugavpils apgabaltiesas 1932. gada 17. septembra
spriedumu, uz CPN. 284. panta pamata, atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai по jauna citā tiesas sastāvā.
100. 1935. g. 13. jūnijā. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums
atcelt Tiesu palātas lēmumu par nodokļa aprēķināšanu Teodora F r i š e n b r u d e r a
un citu dāvinājuma lietā. (L. № 1507.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : Senats gan ir paskaidrojis, ka obligācijas apgrūtinājums nav
atskaitāms по immobila vērtības, ja šim apgrūtinājumam nekorespondē patiess
parāds, kas nodrošināts ar nekustamu mantu (Sen. CKD. 33./175). Tomēr šaja gadījumā
Tiesu palāta ir konstatējusi, ka dāvinātājs obligāciju Ls 20000 apmēra paturējis sev,
un apdāvinātais nav ieguvis ar obligāciju apgrūtinato immobilu tā pilnā vērtibā, bet
gan tikai atvelkot no täs obligācijas summu. Šim Tiesu palātas konstatejumam ir izšķijoša
nozīme lietā, jo ar to Tiesu palāta ir pateikusi, ka obligācijas pretvērtība nav pārgajusi
apdāvinātā niantā un tāpec tā arī nav pieskaitāma atdāvinātā immobila vērtībai
(Sen. CKD. 31./68).
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Atrodot tādēļ, ka iesniegtā kasācijas sūdzlba kā nepamatota noraidāma, Senats
n o l e m j : Nodokļu departamenta kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt
bez ievērības.
101. 1935. g. 13. jūnijā. F i n a n č u m i n i s t r i j a s N o d o k ļ u d e a r t a m e n t a
lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu mir. Pētera Tarasova privāttestāmenta apstiprināšanas lietā. (L. № 1317.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0 . Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats a t r o d : Senats jau ir paskaidroiis (Sen. CKD. 35./615; 35./655; 35./703;
35./868), ka lauksaimnieclbas ēku vērtības uzdošanas pie kopējās mantojuma vērtības
uzdošanas vēl nenozīmē, ka mantinieki ēkas uzdevuši kā apliekamu ar mantojuma
nodokli vērtību. Tā tad Tiesu palātai bija pietiekošs pamats atzīt, ka, saskaņā ar 1914. g.
4. okt. lik. 1. panta piezīmi, uz lauku zemes atrodošās lauksaimniecības ēkas ietilpst
nekustama īpašuma vērtībā un atsevišķi nav novērtējamas taisni mantojuma nodokja
ņemšanas ziņā, kaut arī mantinieki bija uzdevuši kopēju mantojuma vērtību ar īpaši
novērtētām ēkām. Ar to atkrīt visi aizrādljumi Nodokļu departamenta kasācijas
sūdzībā.
Atrodot tādēļ, ka Nodokļu departamenta kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidāma, Senats n o l e m j : Nodokļu departamenta kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p.
pamata, atstāt bez ievērības.
102. 1935. g. 13. jūnijā. Dzelzceju virsvaldes pārstāvja, jurisk. pal. V. Matsona
lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu Notes Blümsteina, Zusmaņa Rozovska un Hirša
Vazbucka, tirg. zem firmas ,,N. B l ū m s t e i n s un Rozovskis",'prasībā pret Dzelzcelu
virsvaldi. (L. № 1110.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats a t r o d : Atbildētāja ir tajos uzskatos, ka Tiesu palātai neesot bijis tiesības
apgabaltiesas spriedumu atzīt par spēkā gājušu ar to, ka lieta nav tikusi atjaunota
3 gadu laikā, skaitot no Tiesu palätas lēmuma taisīšanas dienas par lietas apturēšanu
(CPN. 790. р.). Savu uzskatu atbildētāja pamato uz to, ka 1. un 2. instancē lieta paliekot
vienāda un ka_l. instances spriedums, par kuru iesniegta apellācijas sūdzība, nevarot
stāties likumīgā spēkā pat arī tad, ja apellācijas sūdzība aiz kaut kādiem iemesliem
atkristu, piem., aiz tā iemesla, ka 2. instancē process tiktu iznīcināts saskaņā ar
CPN. 790. p. Šāds uzskats tomēr atzīstams par maldīgu. Runā esošais jautājum's tika
sīki apspriests kā tiesu praksē, tā arī literäturä. Kr. Sen. CKD. 80./169, 86./Э7, 02./59
un Latvijas Sen. CKD. 34./597 spriedumi noteikti izteikušies par to, ka, iznīcinot
790. (689.) p. kārtībā 2. instances lietas iztiesāšanu („производство") 1. instances jau
pabeigtā lietas iztiesāšana nekad netiek aizkarta, jo 1. instancē lieta jau ir izspriesta;
citādi lieta 2. instancē vispār nevarēja nonākt. CPN. 1018. (892.) р. 1. pk.
attiecināms nevis tikai uz gadījumu, kad apellācijas sūdzība nav iesniegta, bet ari uz
gadijumu, kad to aiz zināmiem iemesliem nevarēja skatīt cauri (vai nu partu iniciatīvas
dēļ vai neatkarīgi по tās). Ja lietas iztiesāšanu iznīcina 2. instancē, tad tas taisni būtu
likumīgs iemesls, aiz kura apellācijas sudzību neskata vairs cauri. Šādam uzskatam
piekrit ari literäturä: Isačenko, Graždanski process, 3. sēj. 925. lpp. (pie CPN. 689. р.);
Bukovskis, Civllprocesa mācības grämata, 505. lpp.; Verblovskis, Движение гражд.
проц , журн. гражд. иуголов. права 1883. g. l.grām. 102. lpp.; sk. ari Komisijas tiesu
nolikumu pārstrādāšanai, paskaidrojumu (1900. g.) 1. sēj. 325. lpp. pie proj. 585. p.).Citās
domās ir vienīgi Anņankovs (Опыт коментария к уставу гражд. судопроизв. 3. sēj.
363., 364. lpp.), kurš parnatojas uz CPN. 689. р. burtisko tekstu, kas attiecībā uz zemākās
instances lietas stāvokli izņēmumu neparedzot. Tomer arī Anņenkovs atzist, ka ar
iztiesāšanās iznīcināšanu S e n ā t ā 2. instances lieta neesot aizkarta un tajā notikušais
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spriedums paliekot spēkā. Pretēji atbildētājas domām, по tā vien, ka, izklausot lietu
2. instancē jautājumā par lietas iztiesāšanas iznīcināšanu CPN. 790. (689. p.) kārtība,
būtu jāatreferē starp citu arī par to, ka lieta 2. instancē nonākusi uz viena parta
apellācijas südzlbu, nemaz neizriet, ka apelläcijas sūdzlba būtu skatāma cauri it
kā kāda procesa sastāvdaļa. Taisni otrādi, lieta būtu jāskata cauri vienīgi tik tālu, cik
tas ir vajadzīgs, lai noskäidrotu CPN. 787.—790. p. paredzētos apstākļos.
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta nav pārkāpusi likumu, kādēļ
atbildētājas kasācijas sūdzība atraidāma, Senats по lern j : Dzelzceļu virsvaldes pārstāvja
juriskonsulta p. Matsona kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstat bez
ievērības.
103. 1935. g. 13. jūnijā. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums atcelt
Tiesu palātas lēmumu' par papildu atsavinašanas nodokli Glinskis un Garbe lietā.
(L. № 1215.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
Senats atrod: par to, kuram kontrahentam jäatbild valstij par nodevas samaksu,
Norievu nolik. nekādus sneciālu's noteikumus nepafcdz. Tāpēc šajā ziņā minētais jautājums jāizškir pēc vispārējiem likumu noteikumiem, kā pareizi atzinusi Tiesu palāta. Abu
līgumu koiitrahentu solidāru atbildību valstij gan nodibina 1934. g. 17. augusta likums paratsavināšanas nodevu (16. p. Lkr. 34./228). Bet šis likums tagadējā lietā nav
piemērojams, jo šim likumam atpakaļējs speks piešķirts vienīgi attiecībā uz vēl neaphecinātienī Hgumiem vai tajās lietās, kurās nav taisīts tiesas spriedums par nekustamas
mantas nostiprināšanu uz ieguvēja vārdu (31. р.). Runā esošā lietā, turpretim,
līguins ir jau apliecināts 1929. g. 16. aprīlī pie Daugavpils notāra Laizana
(I, 14). Līgums noslēgts Daugavpilī, tā tad jautājums izspriežams pēc Latgalē spekā
esošiem likumicm. Nodokļu departaments neaizrāda uz pamatu, kādēļ abiem kontrahentiem nodeva bütu jāmaksā taisni solidāri pēc tā iaika spēkā esošiem likumiem. Ja
arī kontrahentu vienošanās par to, kam jānes un kādās daļās atsavināšanas nodeva,
pati par sevi valstij nav saistoša (CKD. 33./169), tad tomēr, citiem aizrādījumiem
iikumos trūkstot, jāatzīst, ka iautājumā par kontrahentu atbildību piemērojama
Notār. nol. 194. p. paredzētā likumigā prezumcija par to, ka šaubu gadīiumā atsavināšanas nodeva krīt līdzīgās daļās uz katru līguma slēdzēju pusi, t. i. ka valstij par atsavināšanas nodevas samaksu kontrahenti atbild uz pusēm. Ja likumdevējs būtu domājis
nodibināt abu līguma slēdzēju pušu tiešu solidāru atbildību valstij, tad likumdevejs
to būtu tieši un noteikti izteicis, kā tas izteikts minētā jaunā 1934. g. 17. augusta likuma
16. p. Vispār, solidāra atbiidība pati par sevi nav prezumējama. CL. 3013. p. runā
esošā lietā nav piemērojams. Tāpēc Senātam konkrētā gadījumā nav jāielaižas jautājuma apspriešanā par to, vai un cik tālu šis 3013. p. būtu atzīstams par atkritušu
sakarä ar Notar, nolik. 194. р.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu paläta nav pārkāpusi Nodokļu departa
menta minētos likumus, Senats nolemj: Finanču ministrijas Nodokļu departamenta
kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
104. 1935. g. 14. jīlnijā. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums at
celt Rigas apgabaltiesas lēmumu par nepietiekoša zīmogsoda uzlikšanu Jēguda Glasmaņa
prasības lietä pret Jāni (Ivanu) Pušakovu. (L. № 880.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozolinš; referē Senators R. Alksnis.
Senats atrod: Apgabaltiesa, uzliekot zīmogsodu pēc lietā esošā (1,2) līguma viņu
slēdzējiem, nākusi pie atzinuma, ka telpu īres līgums esot apmaķsājams pēc rīk. par zīniog.
nod. 44. p. 7. punkta ar 0,4% proporcionālo zīmognodevu. Šāds apgabaltiesas uzskats
nav atzīstams par pareizu, jo telpu īres līgums nav līgums par kustamas mantas izīrēšanu, kādēļ šāds līgutns apmaksājams pēc 43. p. likmes (0,5%). Ja 43. р. 1. punktā
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ir aizrādīts tikai uz nomas līgumu, tad, kā Senats jau paskaidrojis (CKD. 31./925) nkoj.
par zīmognodevu nav pieturējies pie predzas terminoloģijas, saprotot ar nomas iigumu
ari tarn tuvu stāvošo īres līgumu, kādēļ abi līguma veidi apmaksäjami pēc vienas
likmes. Nākot pic pretēja atzinuma, apgabaltiesa ir pārkāpusi rīk. par zīm. 44. p.
7. punkta un CPN. 196. p. Šo pārkāpumu dēļ apgabaltiesas lēmums nav uzturams
spēkā, kādēl Senats n o l e m j : Rigas apgabaltiesas 1933. g. 1. novembra lēmumu
rīkojuma par zīmognodevu 44. p. 7. punkta un CPN. 196. p. pārkāpumu dēļ atcelt Un šo
lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
105. 1935. g. 14. jūnijā. Līdijas M o l č a n o v s lūgums atcelt Daugavpils apgabal
tiesas soriedumu un atbildētāja maksātnespējīgā parādnieka Leona M a z u r k e v i č a
konkursa valdes priekšsēdetāja privātadv. J. Rupā lūgums atcelt tās pašas tiesas lēmumu
Līdijas Foma m. M o l č a n o v s praslbā pret maksātnespējīgā parādnieka Leona Mazurkeviča konkursa valdi. (L. № 1843.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : pēc CPN. 892. p. izpratnes lūgums par apellācijas vai kasācijas termina atjaunošanu iesniedzams divu nedēļu laikā no tās dienas, kad notecējis apellācijas
vai kasācijas sūdzību termiņš (Sen. Apv. sap. 34./1). Konkrētā gadījumā apgabaltiesa
atjaunojusi prasītājai Līdijai Molčanovs kasācijas termiņu, lai gan viņa, pēc apgabal
tiesas konstatējuma, minēto termiņu nokavējuši. Ar to apgabaltiesa pārkāpusi CPN.
892. р., kādēj viņas lēmums atceļams. Apgabaltiesas aizrādljurnam uz to, ka aprādītais
Senāta Apvienotas sapulces Iēmums, kas grozot līdzšinējo praksi, neesot izsludināts vispārējai zināšanai un tādēj neesot konkrētā gadījumā vērā ņernams, nav nozimes, jo prasītājas lūgums par kasācijas termiņa atjaunošanu bija noraidāms —pilnīgi neatkarīgi no
apgabaltiesas paceitā jautājuma par minētā Senāta sprieduma saistošu spēku — uz paša
likuma — CPN. 892. p. pamata, kura īstā izpratne nodibināta ar minēto Senāta spriedumu.
Pretēji prasītājas domām, atbildētājai bija tiesiba pārsūdzēt apgabaltiesas lēmumu
kasācijas kārtībā (Sen. CKD. 32./229). Tā tad apgabaltiesas lēmums atceļams CPN.
892. p. pārkāpuma dēļ, uzdodot apgabaltiesai taisīt jaunu lēmumu, ar kuru prasltājas
kasācijas sūdzībai dodams attiecīgais virziens,
Aiz aprādītiem iemesliem Senats n o l e m j : Daugavpils apgabaltiesas 1934. g.
24. oktobra lēmumu atcelt CPN. 892. panta pārkāpuma dēļ un lietu nodot tai pašai
apgabaltiesai jauna lēmuma taisīšanai.
106. 1935. g. 14. jūnijā. Marijas un Friča Č i n k u r u pilnvarnieka zv. adv. 0. Kēlbranta lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Movša Levitana prasībā pret
Mariju un Frici Č i n k u r u . (L. № 885.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoiiņš; referē Senators R. Alksnis.
Senats a t r o d : ar savu prasibu Irnieks M. Levitans prasa atpakaļ по namsaimniekiem Činkuriem pārmaksāto, pēc prasītāja domām, apkurināšanas naudu по 1924. g.
1. jūlija līdz 1932. g. 1. maijam. Apgabaltiesa atrada, ka, saskaņā ar Hk. par telpu īri
46. р., irniekam esot tiesība prasīt galīgo norēķinu по namsaimnieka par apkurinašanas
izdevumiem par iepriekšējicm gadiem un ka šādu norēķinu īrnieks varot prasīt по
namsaimnieka vispārējā noilguma laikā. Nākot pie atzinuma, ka irnieks var prasīt norēķinu vispārējā noilguma laikā, apgabaltiesa tomēr nav apsvērusi atbildētāju aizrādījumus viņu apellācijas sūdzībā, ka ar to, ka Irnieks pieņēmis apkurināšanas izdevumus
par nākošo apkurināšanas sezonu, viņš atzinis par pareiziem izdevumus par notecējušo
sezonu un tāpēc tos vairs nevar apstrldēt. Arī pēc lik. par telpu Iri 46. p. izpratnes Irnie
kam ir tiesiba prasīt norēķināšanos tikai par notecējušo apkurināšanas sezonu, bet
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nevis par icpriekšējiem gadiem, par kuriem norēķināšanas uzskatama par izbeigtu
no tā momenta, kad īrnieks pieņēmis apkurināšanas noteikumus par nākošo sezonu
(sal. Sen. CKD. 33.yi030, 34./1018). Nenodibinot, ka Irnieks savā laikā būtu apstrīdējis
apkurināšanas izdevumus par agrākiem gadiem, un apmierinot prasību par visu laiku,
apgabaltiesa ir pielaidusi motīvēšanas nepareizību un nepilnību, pārkāpjot ar to CPN.
181. un 196. p. Jau šo pārkāpumu deļ vien apgabaltiesas spriedums nav uzturams spēkā,
kādēj, neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, Senats n o l e m j : Rigas ap
gabaltiesas 1933. g. 14./21. oktobra spriedumu CPN. 181. un 196. p. pārkāpumu dēļ
atcelt un šo lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
107. 1935. g. 14. jūnijā. Austras B ē r z i ņ š lūgums atcelt Tiesu palātas lērnumu
attiecībā uz Rigas apgabaltiesas 3. iec. tiesu izpilditāja nepareizu rīcību Vidzemes savstarpigās kreditbiedrības lietā. (L. № 962.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : Tiesu palāta atradusi: a) ka tiesu izpilditājs, pretēji apgabaltiesas
1933. g. 18. janvāra lēmumam, gan nebija uzsācis pilnīgi jaunu immobiia novertēšanas procedūru CPN. 1262. (1117.) un turpm. p. kārtībā, bet faktiski tikai t u r p i n ā j i s
uzsākto piedziņu; b) ka tomēr šī nepareizība nevar būt par iemeslu šīs turpmākās piedziņas darbības atcelšanai, jo aprādītais defekts uz lietas m a t e r i ā l o stavokli nekādu
iespaidu neesot atstājis; c) ka parādniece (sūdzētāja) arī joprojām uztur savu nocenoj'umu par Ls 192.000, kuru piedzinēja katēgoriski bija noraidījusi jau 1932. g. 4. oktobrī,
pretojoties arī ekspertīzei; d) ka tādos apstākļos arī novērtēšanas procedūras pilnīga
atjaunošana nedotu nekādus citus rezultātus, un to atkārtot būtu pilnīgi lieki.
Pretēji kasācijas sīidzibas iesniedzējas aizrādījumam, minētais Tiesu palātas motīvējums pilnīgi attaisno sūdzētājas blakus sūdzības noraidīšanu, ku^as mērķis bija panākt tiesu izpildītāja darbibas atzīšanu par nepareizu un šīs d a r b ī b a s , kā arī sudzētājas immobila noliktās izsoles atceišanu saskaņā ar CPN. 1340. p. Ar likuma garu un
izpratni pilnīgi saskan Tiesu palatas ieņemtais viedoklis, ka tiesu izpildītaja pielaista
nepareizība pie CPN. 1339. (1202.). pantā aprādītās darbības izvešanas var novest pie
izsoles atcelšanas tikai tad, ja šī nepareizība atstājusi iespaidu uz lietas materiālo sta
vokli ; pretējais, sūdzētājas aizstāvētais, viedoklis radītu pilnīgi lieku Iietas iztiesāšanas
novilcināšanu, kuras pabalstišana nesaskan ar tiesas uzdevumu. Sūdzētāja pārprot
Tiesu palātas izteicienu par lietas „materiālo" stāvokii. Lietojot to, Tiesu palāta nebūt nav domājusi eventuālos materiālos labumus, kuru sūdzētāja varētu sasniegt ar
izsoles nolikšanu uz vēiāko termiņu, t. i. ar lietas novilcināšanu (ar šādiem sūdzētājas
materiāliem labumiem Tiesu palātai nebija jārēķinās), bet gan to, kasacijas sūdzības
iesniedzējas neapstrīdēto, faktu, ka ari pie lietas pilnīgas atjaunošanas immobila nocenošana paliktu tā pati. Pretēji sūdzētājas aizrādījumam, Tiesu palāta arī pareizi
sapratusi CPN. 1268. (1122.). pantu tajä nozīmē, ka šajā pantā aprādītā gadīj'umā
tiesu izpildītāja p i e n ā k u m s ir izdarīt ekspertīzi; tas skaidri izriet no likumā lietota
imperative izteiciena: „ n o t e i c lietpratēji". Tā tad no šā likuma viedokļa nav svarīgi,
vai piedzinējs no ekspertīzes atteicies. Sūdzētājai jāpiekrīt tajā ziņā, ka pēc CPN. 1269.
(1123). panta izpratnes pats tiesu izpildītājs lietpratēj'us izrauga tikai tad, ja parādnieks un piedzinējs tos nav izvēlējušies tiesu izpilditaja noliktā termiņā. Konkrētā
gadījumā, tiesu izpildītājs nav rikojies saskaņā ar šo likumu, jo viņš lietpratējus noteicis no sevis, nedodot piedzinējam un parādniekam termiņu, kufā viņi būtu varējuši
panākt vienošanos šajā jautājumā. Tomēr arī šī tiesu izpildītāja pielaistā nepareizība
konkrētā gadījumā nevar novest pie kasācijas sūdzības ievērošanas, jo Tiesu palata,
pamatojoties uz piedzinēja 1932. g. 4. oktobra paziņojumu, nākusi pie atzinuma, ka
vienošanās partu starpā par lietpratēju personām bija neiespējama. Šis Tiesu palātas
atzinums, kas pamatots uz minētā paziņojuma satura interpretāciju, nav kasacijas
kārtibā pārbaudāms. Tādēļ un izejot no augšā izteiktā viedokļa jāatzīst, ka arī šī tiesu
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izpildītāja pielaista nepareizība nevar radīt noliktās izsoles atcelšanu, jo arl tā iespaidu
uz lietas iznākumu nav atstāj'usi. Beidzot, atstājams bez ievērības sūdzētājas norādījums uz to, ka Tiesu palātas lēmuma rezolūtīvā daļā neesot nekas teikts par to, kas
noticis ar sūdzētājas (1933. g. 25. febr.) sūdzību par tiesu izpildītāja nepareizu rīcību,
izdarot novērtēšanu. Tiesu palāta apgabaltiesas lemumu atcēlusi t i k a i d a ļ ā attiecībā
uz sūdzētājas 1933. g. 11. aprīļa sūdzības noraidīšanu, no kā ar pietiekošu skaidrlbu
izriet, ka konkrētā sūdzlba atstāta bez ievērības.
Atrodot, ka iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : Austras B ē r z i ņ š kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
108. 1935. g. 14. jūnijā. Annas, Jāņa, Mildas Ciršu lūgums atcelt Tiesu palātas
lēmumu lietā par Ciršu immobila pārdošanu. (L. № 2063.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators R. Alksnis.
Senats a t r o d : Kasācijas sūdzības iesniedzēji savā kasācijas sūdzībā aizrāda,
ka sākot viņiem piederošās nekustamas mantas izsoli plkst. 11.30 pr. pusd.
tiesu izpildītājs esot pārkāpis CPN. 1192. p. noteikumus. Šāds sūdzētāju uzskats
nav atzīstams par pareizu, jo no CPN. 1192. un 1193. p. satura izriet, ka izsoli
gan nevar atklāt agrāk par plkst. 10 pr. pusdienas un ne velāk par plkst. 2 pēc
pusdienas, bet šajā laika sprīdī tiesu izpildītājs var atklāt izsoli katrä momentā, ja ierodas
ne mazāk par 2 pircējiem; ja plkst. 12 dienā ierodas ne mazāk par 2 pircējiem, tad
tiesu izpildītājam katrā ziņā jāatkiāj izsole, ja to pieprasa ieradušies pircēji. Tā tad
starplaikā no plkst. 10—12'dienā tiesu izpildītājs atklāj izsoli ex officio pec sava ieskata
un tikai plkst. 12 dienā bez tarn vēl uz pirceju pieprasljumu (sal. Sen. CKD. 31./1067).
Tādēļ ir pareizs Tiesu palātas atzinums, ka novēlojums izsoles atklāšana по plkst. 10
pr. pusd. lidz plkst. 11.30 dienā konkrētā lietā nav atzīstams nedz par tādu apstākli,
kas nepielaida kādam pircējam piedaiīties izsolē, nedz arī par iemeslu, kas dotu tiesību
prasīt izsoles atcelšanu. Kas attiecas uz Kr. Sen. spried. 81./7, tad šajā spriedumā
iztirzātais gadījums nav analogs ar konkrēto gadījumu, jo tajā lietā tiesu izpildītājs
izsoli bija atklājis pikst. 10 pr. pusdienas, bet pirceju neierašanās dēļ to atlicis, un pēc
tarn, pretēji CPN. 1193. р. noteikumiem, šādu atliktu izsoli no jauna atklājis
plkst. 11.05, nenogaidot plkst. 12 dienā.
Aiz aprādītiem apsvērumiem, atrodot, ka iesniegtā kasacijas sūdzība ka nepamatota
atraidāma, Senats n o l e m j : Annas, Jāņa un Mildas Ciršu kasācijas sūdzību, uz
CPN. 907. р. pamata, atstāt bez ievēnbas.
109. 1935. g. 14. jūnijā.
T i e s l i e t u m i n i s t r i j a s pilnvarnieka ministrijas
juriskonsultācijas locekļa V. Dāvida lūgums atcelt Rigas apgabaitiesas spriedumu
Adolfa Reinšisela prasībā pret Latvijas valsti, Tieslietu ministrijas personā. (L. № 1003.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš, referē F. Konrādi.
Senats a t r o d : Jautājums par to, vai valsts atbild par privätu personu un iestāžu
naudas summām, kuras tiesu izpildītājs piedzinis no parādnieka un piesavinājies vai
izškērdējis, ir jau bijis vairākas reizes Senāta apspriešanā un Senats šo jautājumu izšķīris
pozītivi (Sen. Apv. sap. 32./2, CKD. 32./365, 588). Senats minētos spriedumos, starp
citu, paskaidrojis, ka valsts aprādītos gadījumos par tiem zaudējumiem, ко nodarījis
tiesu izpildītājs, atbild aiz tā iemesla, ka privātpersonas esot spiestas uz iikuma pamata
nodot un uzticēt tiesu izpildītājam vai nu savu vai svešu mantu, un, ja valsts atbildot
par mantu, kuru tā saņem uz llguma pamata, kurus labprātīgi pēc savas velešanās ar
valsti tās leģitimēto pārstāvju personā slēdz privātpersonas, tad vēl vairāk valstij
jāatbildot par tādas mantas drošību vai neaizkaramību, kura valsts organa vai amatpersonas rlclbā un pārzināšanā pārgājusi bez un pat preteji privātpersonas gribai un kura
pazudusi valsts organa vai amatpersonas vainas dēl, t. i. sakarā ar viņu nelikumīgu
rīclbu, darbibu vai darbiem. Šie Senāta apsvērumi attiecināmi ari uz konkrēto lietu,
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kur izšķirams pilnīgi analogs gadījums, t. i. vai valsts atbild par tām naudas summani,
ко tiesu izpildltājs piedzinis no parādnieka un nav izmaksājis piedzinējam, bet tās izšķērdējis. Tādēļ ir pareizs apgabaltiesas spriedums, ar kuru šī prasība apmierināta,
t. i. atbildības jautājums tāpat izšķirts pozitīvi. Nav izšķirošas nozlmes tam apstāklim,
par kādas personas, parādnieka vai piedzinēja, īpašumu uzskatārna tā piedzītā nauda,
kas atradās pie tiesu izpildītāja. Šajā lietā kreditors prasa piedzlt no valsts to summu,
kas vinam pienācās no parādnieka un kuru tiesu izpildītājs pretēji tiešam hkuma noteikumam (CPN. 1057. p.) nav izmaksājis kreditoram-piedzinējam, bet to izšķērdējis.
Šo suramu kreditors vairs nevar piedzīt no parādnieka otrreiz, jo tiesas spriedums nav
izpiidāms divreiz un pret otrreizēju piedziņu parādnieks var aizstāvēties ar to kviti,
ко vinš sanem no tiesu izpildītāja (CPN. 1090. р.). Samaksājot pēc izpildu raksta kreditorani pienākošos summu, parādnieks savu pienākumu pret kreditoru ir izpildijis un
nenes vairs atbildību par samaksātās naudas summas turpmāko likteni.
Aiz aprādītiem apsvērumiem, atrodot, ka iesniegtā kasācijas sūdzība, kā nepamatota atraidāma, Senats nolemj: Tieslietu ministrijas pilnvarnieka ministrijas junskonsult'ācijas locekļa V. Dāvīda kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. p. pamata, atstat bez
ievērības.
110. 1935. g. 15. jūnijā. Finanču ministrijas nodokļu departamenta lūgums
atcelt Lie'pājas apgabaltiesas īēmurnu Vikentija Dzirvjanska prasībā pret Karlini Rein
holds. (L. № 845.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Ievērojot: 1) ka Liepājas apgabaltiesa ar savu 1933. g. 20. decembra lēmumu
sodījusi Kariīni Reinholds kā īres kvīšu izsniedzēju ar zīmogsodu četru latu apmera
par zīmognodevu nenomaksu uz tiesai iesniegtām divām īres kvītīm ar 17. un 18. num.
katru par Ls 8 saņemšanu no Vikentija Dzirvjanska; 2) ka, saskaņā ar nkojuma par
zīmognodevu 3. pantu, par zīmognodevas nenomaksu atbiid visas personas, kas piedalās
dokumenta sastādīšanā, iesniegšanā un pieņemšanā (Sen. CKD. 33./562 34./1950;
35./821); 3) ka Vikentijs Dzirvjanskis pieņēmis по Karlines Reinholds 2 kvītis izdotas
1932 ga'da 1. oktobri, par kufām pēc rikojuma par zimognodevu 18. p. bija jāmaksā
zimognodeva Ls 0,10; 4) ka, saskaņā ar ta paša nkojuma par zimognodevu 90., 92. р.,
Vikentijam Dzirvjanskim bija uzliekams zīmogsods līdz 10-kārtīgas nenomaksatas
zīmognodevas apmēram; 5) ka, to neievērojot, apgabaltiesa pielaidusi mineto likumu
pārkāpumu, kādēl vinas lēmuras pārsūdzētā da]ā nav uzturams spēkā, —Senats nolemj:
Liepājas apgabaltiesas 1933. g. 20. decembra lēmumu tajā daļā, ar kuru nav uznkts
sods kvīts sanēmējam Vikentijam Dzirvjanskim, rīkoj. par zīmognodev. 3., 18., 90. un
92. р. pārkāpumu dē] atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai по jauna
citā sastāvā.
111. 1935. g. 15. jūnijā. Latvijas Hipotēku bankas pilnvarnieka zv. adv.
V. Zāmuēla un Vladimira Michaļska lūgums atcelt Tiesu palātas lemumu lieta
par a. s. „Kalkum" nekustama Ipašuma pārdošanu. (L. № 1633.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators A. Lēbers; referē Senators A. Lēbers.
Senats atrod: Senātam jāizšķir jautājums par to, vai hipotēkārisks kreditors,
kas neiesniedz CPN. 1342. p. paredzēto sūdzību, galīgi zaudē tiesību pārsūdzet CPN.
1307. p. paredzēto lēmurnu. Pēc sūdzētājas Latvijas Hipotēku bankas domām, jautājums esot jāizškir noraidoši uz tā pamata, ka tiesai pašai esot jāpārbauda, vai īzsole
tikusi noturēta pareizi. Šāds sudzētājas uzskats ir maldīgs. Visos gadījumos, kur CPN.
paredz lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, tur lēmums ir jāpārsūdz, lai lēmums neraditu
attiecīgai ieinteresētai personai ncvēlamas sekas un neprejudicētu lietas tālako juridisko
stāvokli, šai personai nelabvēligā veidā. Šajā ziņa Sencāts (CKD. 32./2638) noteikti
izskaidrojis, ka, saskanā ar CPN. 1342. р., südzibas par izsoles nepareizu noturesanu
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iesniedzamas 7 dienu laikā по izsoles dienas, un ka ar šādu noteikumu taisni ir paredzēts
preklusīvs termiņš (sk. Isačenko, Graždanskij process, VI 417, 420. Ipp.) Minētais
Senāta spriedums tieši attiecinams arī uz tāgadējo lietu, ja kā tajā Iietā, tā arī tagadējā
lietā, jautājums grozās ap neparcizībām izsoles noturēsanā, kādas tiesu izpildītājs pielaidis, pārkāpjot 1324. p. 4. punktu. То pašu principu Senats uzsver arī attieclbā uz
CPN. 1339., 1341. p. (Sen. CKD. 34./1012). Pretēji sūdzētājas doraām, apgabaltiesai
nebija lemesla, по sevis, ex officio, it kā uzraudzības kārtībā, izsoii neapstiprināt, ja
par izsoles noturēšanā pieiaisto ncpareizību pati ieinteresētā persona (L. Hipotēku
banka) nav sūdzību iesniegusi. Apgabaltiesa var по sevis pārbaudīt tiesu izpiidītāja
ncibu tikai tādos gadījumos, kad piedzīšanas darbībā pielaisti tik svarīgi iikuma pārkapumi, ka pati darbība ir atzīstama par nederīgu, piem.: aprakstīta un nolikta pārdošanai manta, uz kuru vispār nevar vērst piedziņu, vai kustama manta, kas pēc Hkuma
pielīdzināta nekustamai u. tml. (Sen. CKD. 34./105.), t. i. kur aizkartas jau publiskas
vai visparejas tiesibas un intereses. Tāpēc Tiesu paiāta, atstājot bez ievērības sūdzētajas (L. Hipotēku bankas) blakus sūdzību par apgabaltiesas 1934. g. 17. janvāfa
lēinumu, ar kuru runā esošais immobile nostiprināts 'tās pircējam un sadalitas izsolē
lenakušas summas, nav iikumu pārkāpusi. Arī kreditors Michaiskis iesniedzis kasācijas
sudzibu par Tiesu paiātas lēmumu daļā, kurā tā nav atzinusi vina algas prasījuma
pnckšrocibu pret Latvijas Hipotēkas banku, tā nepieteikšanas dēļ pirms izsoles dienas
(CPN. 1358, p. 3. piez.). Michaļskis šajā ziņā, paskaidrojumā uz Latvijas Hipotēku
bankas blakus sūdzību (II, 15) aizrāda, ka viņš savus prasījumus pēc izpildu rakstiem
3469., 416490. num. esot iesniedzis apgabaltiesai 1933. g. 24. aprīiī, t. i. pirms 1933 g
25. novembra, kad notikusi o t r ā izsole. Gan Tiesu palāta savā 1934. g 22 marta
iemuma nav ņēmusi stāvokli jautājumā par to, vai CPN. 1358. p. 2. piez paredzētā
prasijuma pieteikšana būtu ņemama vērā arī tad, ja tā izdarīta kaut arī pēc pirmās
nenotikušās izsoles, bet tomčr pirms jaunas izsoles. Bet šada lēmuma motīvu nepilnība
nevar pati par sevi novest pie Tiesu paiātas lēmuma atcelšanas jau tāpēc vien, ka uz
to Michaļskis savā kasācijas sūdzībā neaizrāda. Savu kasācijas sūdzību Michajskis
pamato vienlgi ar to, ka viņš savus prasījurnus esot pieteicis 1933. g. 21. aprīlī,
t. i. it kā pirms pirmās izsoles dienas, kas esot redzarns по pasta zlmoga uz tiesu izpilditaja akti esosäm aploksnēm. Nerunājot nemaz par to, ka Michaļskis par visu to runā
pirmo reizi tikai savā kasācijas sūdzībā, viņa paskaidrojumi neatrod apstiprināiumu
iietas apstakļos, jo viņa minētās tiesu izpildītāja Lutera aktīs (№ 2000 un 2001) nav
nedz aplokšņu, nedz pat aizrādījumu, ka viņa Jūgumi (pieteikumi) būtu ienākuši pa
pastu. Bez tā, savā rakstiskā paskaidrojumā uz Latvijas Hipotēku bankas blakus
sudzibu Tiesu palātai (II, 15) pats Michajskis tieši atzīst, ka vinš runā esošos izpiidu
rakstus iesniedzis tiesu izpildītājam tikai 24. aprilī. Tā tad arī Michaļska kasācijas sūdziba
kā nepamatota atstājama bez ievērības.
Aiz aprādītiem ieniesliem Senats n o l e m j : Latvijas Hipotēku bankas pilnvarnieka
zv. adv. Zāmuēļa un Vladimira Michaļska kasācijas sūdzibas, uz CPN. 907. p. painata
atstāt bez ieverības.
112. 1935. g. 15. jūnijā. Adolfa Z a š č e r i n s k a lügums atcelt Daugavpils apgabal
tiesas lemumu Zemkopības ministrijas sūdzības iietä. (L. № 1377.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators A. Lēbers; referē Senators V. Bukovskis.
Senats a t r o d : Daugavpils-Ilūkstes zemes grāmatu nodalas priekšnieks ar 1934. g.
13. marta lēmumu atraidijis lūgumu korroborēt 1933. g. 28. novembrī starp Zemkopības
ministriju, kā pārdevēju, un Adolfu, Pāviiu, Jāzepu, Pēteri un Leonardu Zaščerinskiem
kā pircejiem, noslēgtu pirkšanas-pārdošanas līgumu, ar kuru Zemkopības ministrija
pārdevusi minētiem Zaščerinskiem uz lik. par nekust. īpašumu korroborēšanu sakarā
ar agr. ref. likuma 7. р. по valsts zemes fonda ieskaitītās Pustinas muižas atdalāmo
zemes gabalu ar nosaukumu „iMichalova folvarks" 52,3934 ha platibä. Savu noraidošo
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lēmumu zemes grāmatu nodaļas priekšnieks motīvējis ar to, ka Zemkopības ministrija
kā uz līguma slēgšanas pamatu uzrādījusi pirkšanas-pārdošanas piiekšlīgumu, kas
lietā nav pievienots; ka tādēļ nav zināms, kāds ir šis priekšlīgums un uz kadu laiku
noslēgts, bet Latgalē ar priekš'līgumā paredzēta termiņa notecēšanu priekšlīgums skaitās
par neesošu (LCL. 1682. un 1687. p.) un aizpārdevēju vairs nevar piespiest slēgt galīgo
pirkšanas-pārdošanas līgumu (Sen. CKD. 71./378). Apgabaltiesa, pievienojoties zemes
grāmatu nodaļas priekšnieka lēmuma motīviem, atstajusi Zemkopības ministrijas
blakus sūdzību'bez ievērības, atrodot: 1) ka pēc agr. ref. lik. 1. d. 1. p. ,,e" pk. un lik.
par nekust. īpaš. korroborēšanu sakarā ar agr. ref. lik. (Lkr. 23./41) 7. p. izpratnes,
ar agrāko īpašnieku slēgtiem līgumiem, kuri varētu būt par p a m a t u valsts zemes fondā
ieskaitāmās zemes neatsavināsanai un gallgā formāla līguma noslēgšanai ar Zemkopības ministriju, jābūt galīgiem, kaut arī noslēgtiem mājas kārtībā; 2) ka tādeļ par
pamatu galīgā formālā līguma noslēgšanai ar Zemkopības_ ministriju nevar noderet
priekšlīgumi vai aizpārdošanas līgumi, un 3) ka zemes gramatu nodaļas priekšnieka
tiešs pienākums, saskanā ar Not. nol. 352. p. 4. punktu, ir pārliecināties par visu viņam
korroborācijai iesniedzamo aktu likumību. Šāds apgabaltiesas uzskats atzistams par
maldīgu. Saskanā ar Not. nol. 352. р. 4. punktu, zemes grāmatu nodaļas priekšniekam
ir jāpārliecinās tikai par to, ka aktos un dokutnentos, uz kuriem pamatots lugums
izdarlt korroborāciju, nav nekā acimredzami pretlikumīga. Saskaņā ar likumdoš.
motīviem pie Not. nol. 352. p. (sal. Hasmanisun Nolkens, Tiesl. min. 1890. g. izd. 352. un
353. lpp.) tikai acīmredzama pretlikumlba var būt par pamatu, lai atteiktos izdarlt
korroborāciju. Darījumu likumības pārbaudīšana ne tikai nesasniedz mērķi pie korroborācijas izdarīšanas, bet ir atzīstama par noteikti kaitīgu. Kā to aizrāda minētie likumdošanas motīvi, akta satura likumības pārbaudīšana_tādos apstākļos, ka to var izdarlt
zemes grāmatu iestādes, nav spējīga ra_dīt pilnīgu pārliecību par to, ka akts saskan ar
civīllikumiem, jo zemes grāmatu iestādes apsvērumi par akta likumību nevar būt
pamatoti ne uz lietas apstākļu izmeklējumu, — ко по zemes grāmatu nodaļas nevar
prasīt, ne uz pušu iepriekšēju sacīksti civīlprocesa kārtībā, jo zemes gramatu lietas
pieder pie bezstrīda procesa. Jau tādēļ vien zemes grāmatu iestādei ir jaaprobežojas
arvienpusīgudarījumalikumībaspārbaudi visparīgos vilcienos. Bez tam, kā to aizrada
likumdošanas motlvi, piešķirot zemes grāmatu nodaļai tiesību pārbaudīt akta hkumibu,
praksē būtu radīta plaša 'iespēja visādiem parpratumiem un sarežģījumiem un pilmgi
veltīga un apgrūtinoša iejaukšanās privātu personu civīlās mantiskās attiecībās. Sie
likumdošanas motīvi jo vairāk bija ievērojami šajā gadījumā, kur vicna по līguma slēdzējām pusēm bija valsts iestäde — Zemkopības rninistrija, kurai acīmredzamu pretlikumību nevar pārmest. Saskaņā ar Sen. CKD. spried. Ž2./258 Lidaka lietā uz Not.
nol. 352. р. 4. pk. noteikuma pamata zemes grämatu nodaļas priekšnieks var noraidit
akta korroborēšanu vienīgi tad, ja pats līgumā i e t v e r t a i s darījums tieši ar
likumu noliegts un tā tad acīmredzot pretlikumīgs; turpretim visos citos gadijumos,
kur akta pretUkumiba nav acimredzama, zemes grāmatu nodaļas priekšniekam nav
tiesiba akta korroborēšanu noraidit aiz tä iemesla vien, ka korroborācijai pieliktais
akts pēc vina, priekšnieka, ieskata neatbilst kāda likuma saturam un nozīmei. Akta
nelikumiba 'šādos gadijumos ir pierādāma vienīgi по ieinteresētām personām stnda
tiesāšanas kārtibā (Sen. CKD. 92./Э4). No šāda viedokļa arī apgabaltiesai nebija nekada
pamata aizrādit uz kādu nelikumibu, kuru it kā pielaidis tieslictu ministrs, jo viņam,
ievērojot minētos likumdošanas motīvus, kā ari likumu par nekustamas mantas atsavināšanu, — bija tiesība izdot likumā paredzēto atļauju. Neievērojot visu to, apgabaltiesa
ir pielaidusi motivu nepareizibu, parkäpjot lldz ar to Not. nol. 352. p. 4. pk. un CPN. 181 .p.
Atrodot tādēļ, ka jau so likumu pārkāpumu dēļ apgabaltiesas lēmums nav uzturams
spēkā, Senats,neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu parbaudīšanā, nolemj: Daugavpils
apgabaltiesas 1934. g. 17. aprīļa lcmumu Not. nol. 352. p. 4. p. un CPN. 181. p. pärkapumu
dēl atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriest по jauna citā sastāva.
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113. 1935. g. 30. jūlijā. Kārļa Z u m e n t a lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu
Kārla Zumenta prasībā pret Dāvi Bišofu un Kārli Vēveri. (L. № 2458.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoiiņš.
Senats a t r o d : Tiesu palāta ir konstatējusi, ka sūdzētājs iesniedzls prasību tiesā
ar lūgumu piedzīt viņa labā no atbildētājiem pēc partu starpa noslēgtā līguma
Ls 300.000 lielu ligumsodu. Atrodot, ka sūdzētājam zīmognodeva par līgumsodu bija
jānomaksā, praslbu iesniedzot tiesai, un ka sudzetajs nav to darljis, Tiesu palata
atzinusi, ka apgabaltiesa pareizi uzlikusi viņam Ls 6000 zīmogsodu saskaņā ar rīk.
par zīmogn. 90. un 100. p.
Šāds Tiesu palātas atzinums nav pareizs, jo Senats jau ir paskaidrojis (Sen.
CKD. 31./1038), ka rīk. par zīmogn. 100. p. nav piemērojams dokumentam, kurā līdz
akta iesniegšanai tiesai nav pārkāpts noteikums par zīmognodevu, _ un ka vispar
zīmogsods par tiesai iesniegtu līgumsoda aktu nav uzliekams, bet gan šāds akts vienīgi
nav izpildāms līdz zīmognodevas samaksai. Gan rīk. par zīmogn. 42. p. ir izlaidis bij.
Kriev. 1903. g. zīmognodevas nolik. 129. p. divus pēdčjos teikumus par lūguraa atstāšanu
bez virziena un tā atpakaļizsniegšanu gadījumā, ja 7 dienu laikā netiek nomaksata
zīmognodeva. Bet arī pastāvošā rīk. par zīmogn. 42. p. redakcija pēc būtības negroza
stāvokli, kāds bija noteikts ar bij. Krievijas zīmogn. nolik. 129. р., jo Iīgumsoda akta
apmaksai ar zīmognodevu pie tā iesniegšanas t i e s a i piemērojams CPN. 967. р., bet,
Sciskaņā ar CPN. 969. р., tiesa pie zīmognodevas noteikumu neievērošanas šādos gadīj'umos
rīkoja's nevis saskaņā ar rīk. par zīmogn. 100. р., bet gan uz CPN. 373. un 374. p.
pamata. Nākot pie pretēja atzinuma, Tiesu palāta ir pielaidusi savä lēmumā motīvēšanas
nepareizību, pārkāpjot CPN. 816. р. un rik. par zīmogn. 100. р.
Atrodot tādēļ, ka rīk. par zīmogn. 100. р. un CPN. 816. р. pārkāpumu dēļ Tiesu
paiātas lēmums nav uzturams spēkā, Senats по lern j : Tiesu palātas 1935. g. 4. februāra
lēmumu atcelt CPN. 816. р. pārkāpuma dēļ un lietu nodot tai pašai tiesai izlemšanai
citā sastāvā.
114.
1935. g. 30. jūlijā. Marcela H o l c e r a un Emiļa K a r p e l e r a - Š e n k e r a ,
tirg. firmā „Senkers un Ко" pilnvarnieka zv. adv. J. Šncidera lügums atcelt Liepājas
apgabaltiesas spriedumu Jana Štrausa prasībā pret Marcelu Holceri un Emilu Karpeleru,
tirg. firrnā „Senker un Ko'". (L. № 2371.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators O. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Ieverojot: 1) ka, lai gan Senats, saskaņā ar Senāta Apvienotās sapulces 1925. g.
3. aprīļa lēmumu, pielaiž, ka, kasäcijas sūdzību iesniedzo'c, nav obligätoriski vajadzīgs
uzrādīt' orīģinālpilnvaru, bet pietiek, ka orīģinālpilnvara vai täs atvietojums-noraksts
atrodas zemākās instances aktī, tomēr, tā kā Senats pieder pie visparējām tiesu iestadēm,
pilnvaras orīģinālam vai täs atvietojumam-norakstarn jābūt derigam iietu vešanai
vispārēiās tiesu iestādēs; 2) ka šajā lietā zvēr. adv. Jänim Šneideram Liepājas miertiesnesim iesniegtā pilnvara, kā apliecinäta CPN. 247. (1914. g. red.) pantā paredzētā
kārtībā, pati par sevi gan atzistama par derīgu kasācijas sudzības iesniegšanai, bet
ne täs atvietojums-noraksts, kurs atstāts miertiesncša aktī, un nav aplikts ar
zhnognodevu norakstiem vispārējās tiesu iestādēs; 3) ka tādēļ tiesai, apspriežot
saskaņā ar CPN. 285. (189.) pantu iesniegtäs kasäcijas sūdzības pieņemšanu un tālākvirzīšanu, minētā trūkuma novēršanai bija jārlkojas pēc CPN. 259. (1643.) panta, Senats
n o l e m j : nosūtīt šo lietu atpakaļ Liep'ajas apgabaltiesai Iesniegtäs kasäcijas sūdzības
caurlūkošanai по jauna jautajumā par tās pieņemšanu un talakvirzlšanu saskaņa ar
CPN. 285. (189.) un 259. (1643.) p . noteikumiem.
115. 1935. g. 30. jūlijā. Mir. Solomona M u š k a t a mant. masas aizgādņa zv. adv.
F. Michelsona lūgums atcelt Tiesu palätas spriedumu Jevgeņija Solomona Muškata
prasībā pret Ringoldu Kalningu. (L. № 1937.)
6*

84

Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrädi.
Senats a t r o d : prasītājs lüdz piedzīt viņam par labu по atbildētāia Ls 17.010,
aizrādot, ka atbildētājs bez likumīga ieraesla neesot pieņēmis viņam pārdoto ogļu
partiju un tādēļ esot atbildīgs par prasītājam cēlušamies zaudējurnicm minēta apmērā;
sī summa sastādoties по starpības starp nolīgto cenu un tirgus cenu, kāda pastāvēj'usi
norunātā piegādāšanas laikā.
Tiesu palāta šo prasību atraidījusi, nākot pie atzinuma, ka prasītājs būtu
varējis prasīt cenu diferenci tikai tad, ja viņš ogles faktiski būtu piegädajis norunāta
vietā (Ainažos) vai citā Latvijas ostā un tur pārdevis ar zaudejumiem (ко viņš neesot
darījis). Citiem vārdiein, Tiesu palāta atzinusi, ka prasītajam bütu tiesiba uz cenu
diferenci tikai tad, ja viņš faktiski būtu izdarījis pašpalīdzības pārdevumu (Selbst
hilfeverkauf). Šāds Tiesu' paiātas uzskats atzīstams par pareizu (pie kam jautajums
par to, k u r šādai pārdošanai būtu bijis jānotiek, konkrētos lietas apstākļos nav izšķirams).
Mūsu civīllikumos un ari tirdzniecības tiesībās nav atroclami noteikumi, kuri attaisnotu
prasītāja uzskatu, ka arī p ā r d e v ē j a m būtu tiesība vienkārši prasīt cenu diferenci
tad, ja pircējs по preces pieņemšanas atsakäs. Rigas biržas parašu 9. §, uz kuru
prasītājs atsaucas, šādu zaudē'jumu noteikšanas kārtību (abstrakte Schadensberechnung)
atzīst tikai p i r c ē j a m , bet pārdevējam 11. § šāda gadijumā piešķir tikai tiesību rakstiski
izdarit pašpalīdzības pārdevumu; parašu 12. § attiecas uz gadījumu, ja viens по
kontrahentiem kļūst maksātnespējīgs, par ко konkrētā lietā nav runas. Arī Seršenevičs
(Tirdzn. tiesības'll, lpp. 158), Lēbers (Tirdzn. tiesību pārskats, lpp. 201), Cvingmaņa
krāj. spried. (V. 914; VI, 1191), kurus prasītajs min, runa tikai_par p i r c e j a tjesību
prasīt cenu diferenci pārdevēja nokavējuma gadījumā.
Prasītāja atsaukšanas uz
Krievu un Latvijas Senāta praksi un uz Cvingmaņa VII, 1373. spried. t ā p a t n a v
pareiza, jo viņa minētie spriedumi strīda jautājumu nemaz neaizkar. Tāpat prasltaja
minētā vācu tiesu praksē tm literātūrā izteiktie uzskati nevar izšķirt strīdu prasītājam
par labu. Vispirms jāaizrāda,ka sie uzskati arī Vācijā nav atzīstamipar vispār pieņemtiem
(sk. Enrenberg, Handb. des gesamten Handelsrechts, IV 2. Ipp. 442. im turpm.).
Bez tarn mūsu tiesu prakse katrā ziņā nostājusies uz pretēja vicdokļa, atzīstot, ka
tiktu veicināta biržu spēle un aizliegtie diferences darījumi, ja ari p ā r d e v ē j a m tiktu
piešķirta tiesība vienkārši prasīt cenu diferenci preces nepicņemšanas gadijumä по
pircēja puses (Cvingmaņa VII, 1460. spr.). Atrodot, ka aprädltais Tiesu palātas
principiālais uzskats apspriežamā jautājumā pareizi novedis pie prasības atraidīšanas,
Senats atzīst, ka pārējiem Tiesu paiatas sprieduma motīviem lietā nav izšķifošas nozīmes,
kādēļ atkrīt vajadzība apstāties pie kasācijas sūdzības iesniedzēja paskaidrojumiem,
kas vērsti pret šiem Tiesu palätas blakus motīviem.
Ievērojot sacīto, Senats atrod, ka pras'itāja kasācijas sūdz'iba kā neparnatota
atraidāma, un tādēj n o l ē m j : mir. Solomona M u š k a t a mant. masas aizgādņa zv. adv.
Michelsona kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības. Uzlikt
mir. Solomona Muškata mant. masai Ringoldam Kalningam par labu tiesāšanas
izdevumus kasācijas instancē.
116. 1935. g. 30. jūlijā. Finanču ministrijas Nodokju departamenta lūgums
atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par mir. M. Feders mantojumu. (L. J\r9 1610.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : pretēji Nodokļu departamenta domām, saskaņā ar Nodevu nolik.
214. p. piezīmi (Lkr. 34./42) 202. un 206. р., noteikumi piemērojami arī agrāk ierosinātām
lietām, jamanto šanas iietās nodeva vēl n a v a p r ē ķ i n ā t a , pic kam nodevas apreķinā,
šanas moments šā panta piezīmes nozīmē nebūt nav saistäms ar apgabaltiesas lēmumu.
kuļ"š pārsūdzēts, bet gan ar Tiesu palātas lēmumu, kad nodeva gaīlgi tiek aprēķināta.
Tā tad Tiesu palātai bija pamats piemērot Nodevu noiik. 214. p. piezīini (1934. g. red.).
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Tiesu palāta «an kļūdaini ir atsaukusies uz Nodevu nolik. 202. p. 5. punktu, bet šī kļūda
nav iespaidojusi viņas iēmuma pareizību, jo pēc būtības Tiesu paiāta pareizi piemērojusi
Nodevu nolik. 202. р. 1. punktu.
Atrodoi tādēļ, ka iesniegtās kasācijas sūdzība kā nepainatota noraidāma, Senats
n o i e m j : Nodokļu departamenta kasācijaš sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt
bez ievērības.
117. 3935. g. 30. jūlijā. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums
atceit Tiesu paiātas iēmumu Iietā par mir. К. Lindenberga mantojumu. (L. № 1545.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : Tiesu paiāta konstatējusi, ka mantojuma masā ietiipstošais īpašums ir lauku nekustams īpašums, un piemērojusi pēdējam 1914. g. 4. oktobra lik. 1.
panta piezīmi, pieiīdzinot īpašumu šā panta piezīmē minētai iauku zemei ar lauksaimniecības ēkām. Senats jau ir aizrādījis (Sen. CKD. 35./860), ka 1914. g. 4. oktobra lik.
1. p. uīi tā piezīmes piemērošanai nepietiek konstatēt vienīgi to, ka immobils atrodas
pagastā. Apgabaltiesa šajā gadījumā ir piemērojusi 1914. g. 4. oktobra lik. 2. pantu,
izejot no tā, ka zemes gabals (11381 kv. metrs) atrodas Ropažu biezi apdzīvotā vietā.
Sä 2. panta piemerošanu prasa arī 1. p. pieznne, ja ēkas tiek iznomātas vai nu pastāvīgi
vai pa vasaras laiku. Nodokļu inspektors ir kvalificējīs immobiiu kā vasarnīcas gabalu,
un no iietas datiem ir redzams, ka immobils ieķīiāts nevis Valsts zemes bankā, bet
Latvijas hipotēku bankā, kura pēc saviem statūtiem izsniedz aizdevumus pret nekustamu
mantu vienīgi pilsētās, miestos vai biezi apdzīvotās vietās, kur iespējama ēku nelauksaimnieciska ekspiuatācija. Tados apstākļos Tiesu paiāta, atceļot apgabaitiesas lēmuniu,
nav pietiekoši motīvējusi savu atzinumu, ka runā esošā imrnobilā ietilpst iauksaimnieclbas
ēkas. kas īpaši no zemes nav novērtējamas uz 1914. g. 4. oktobra lik. 1. р. piezīnies
pamata.
Atrodot tādēļ, ka CPN. 816. р. pārkāpuma dēļ Tiesu palätas lēmums pārsūdzētā
daļā nav uzturams spēkā, Senats n o l e m j : Tiesu palätas 1934. g. 22. marta lēmumu
ateeit CPN. 816. p. pārkapuma dēj pārsūdzētā daļā un Hetü nodot tai pašai tiesai izlemšanai šajā daiā по jauna citā sastāvā.
118. 3935. g. 30. jūlijā. Alberta Z a l t a lūgums ateeit Jelgavas apgabaitiesas
spriedumu un blakus sūdzlbu par 1934. g. 20. februāfa iēmumu attiecībā'uz prasibas
nodrošinājuma atcelšanu Alberta Zalta prasībā pret Jāni Ozoliņu. (L. № 948.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : pretēji kasäeijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam, apgabaltiesa
ar savu 1933. g. 19. decembra spriedumu pareizi atzinusi, ka vekseļa izdevējs, izdodot
parakstītu vekseļbianku, ar to klusējot izteicis piekrišanu vekseļa tekstam, kāds veksela
blankā vēlāk tiks ierakstīts, pie kam uz vekseļblankas aizpildīšanu klusējot pilnvarots
ne tikai pirmais biankas saņēmējs, bet arī katrs turpmākais. Šāds apgabaitiesas uzskats
saskan ar Senāta konstanto praksi šaiā jautājumā (Sen. CKD. spried. 31./288; 34./711
u. c ) . Ja, kä konkrētā gadījumā, veksela blanka pie tās iedošanas pa daļai bija aizpiidīta,
tad, attiecībā uz iztrūkstošiem veksela rekvizītiem, vekseļa turetājiem ir tās pašas tieSības, t. i. vini var vekseia blanku attiecīgi aizpildīt. Ar to atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzības 1. punktā. Nepelna ievēiibu arī kasācijas sūdzības 2. punkts,
kurā prasītājs aizstāv uzskatu, ka vekseļa turētājam, atbildētājam, nee:ot bijusi tiesību
izlabot vekseļaktā apzīmēto maksāšanas termiņu. Tomēr šajā gadījumā par šādu termiņu vispār nevar runāt, jo pēc apgabaitiesas konstatējtuna, vekseļa tekstā nav vis
ierakstīts kāds noteikts termiņš, bet gan tikai iespiests blankā ,,Tūkstots deviņi simti
divdesmit
gadā". Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, šie vārdi taisni
uzskatämi par „tukšu vietu", un tādēļ atbildētājam, saskaņā ar augšā izteikto, bija
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pilnīga tiesība šo tukšo vietu aizpildīt un ierakstīt vekselī tagad esošo maksašanas
terminu. Par veksela „izlabojumu" Veks. lik. 13. р. nozīmē tadēj konkrēta gadijuma
nevar' runāt, kādēļ 'atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi, kufi pamatoti uz šo hkuma
pantu.
Prasītājas kasācijas sūdzība par apgabaltiesas 1934. g. 20. februāra lēraumu jautāiumā par prasības nodrošināšanu vai apgabaltiesas sprieduma izpildišanas apturēsanu
Senātā nav skatāma cauri (Sen. CKD. 26./672 u. c ) ; šī sūdzība arī zaudejusi nozimi
līdz ar prasītāja kasācijas sūdzības atraidīšanu par apgabaltiesas 1933. g. 19. decembra
spriedumu.
Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : Alberta Z a l t a kasācijas sūdzību par Jelgavas
apgabaltiesas 1933. g. 19. decembra spriedumu, uz CPN. 283. р. pamata, atstat bez
ievērības; bet Z a l t a südzibu par tās pašas tiesas 1934. g. 20. februära lemumu — bez
caurlūkošanas.
119. 1935. g. 30. jūlijā. Pētera D ž i n d ž e s lūgums atcelt Jelgavas apgabaltiesas
spriedumu Rasmas-Ilgas Urga prasībā pret Pēteri Džindžu. (L. № 1145.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : Atbildētāja kasācijas sūdzība pelna ievērību. Apgabaltiesa, konstatēiot, ka prasītājai kritiskā laikā ir bijuši miesīgi sakari ar atbildētaju, nakusi pie
atzinuma, ka prasītājas ārlaulības bērna tēvs ir atbiidētājs. Apgabaltiesa tomer nav
ievērojusi, ka pēc pašas prasītājas paskaidrojuma viņas lauliba ar viņas agrako viru īr
škirta tikai 1932. g. aprīlī, bet viņas meitiņa Rasma, kā tas redzams no lieta īesmegtas
apīiecības (1, 2), dzimusi 1932. g. 24. decembrī, t. i. astotā mēneša beigas pec laulibas
škiršanas. Saskanā ar CL. 135. р., bērns, kas piedzimis ne v ē l ā k kā 10 menesus pec
laulības izbeigšanās, atzīstams par Iaulībā dzimušu un tadeļ uz CL. 132. p. pamata
bauda visas likumīgā laulībā dzimuša bērna tiesības. bādu likuma noteiktu prezumpciju
nevar atspēkot bērna mātes apgalvojums, ka viņas dzemdētais berns nav no viņas
vīra (CL. 139. р.). Kaut gan izšķiramā prasībā jautājums grozās ap alimentiem, tomer ta
iziet uz bērna atzīšanu par ārlaulibā dzimušu, kāda prasība no paša berna, kaut an
vina mātes personā, vispār nav iespējarna; šajā ziņā likuma mērķis ir stabihzet pilsoņu
dzimtsstāvokli, un taisni publisku interešu labā neviens nevar no savām dzimtsstāvokļa
tiesībām atteikties (Sen. CKD. 32./1596); šāda prasība aizkar publisko kārtibu, kura
tiesai jāaizsargā ex officio (sal. Kr. Sen. CKD. spr. 1901. g.№4); lauiībā dzimusa bcrna
dzimtsstāvokli aizsargā likums, un nekāda fakta iztirzāšana, vai neiztirzasana konkreta
procesā nevar vinam atnemt šo likumīgo stāvokli. Ja nu bērns ir atzistams par hkumigā
laulībā dzimušu/ tad iekams likuma prezumpcija nav apgāzta ar tiesas spriedumu uz
vīra vai vina mantinieku prasibas pamata (CPN. 1468. р.), apgabaltiesai nebija pa
mata konkrētā gadījumā piemērot CL. 167. un 168. p. Tā tad nepareizi piemerojot saja
lietā CL. 167. un 168. р., apgabaltiesa ir pielaidusi motīvēšanas nepareizibu, parkapjot
CPN. 196. р., kādēļ viņas spriedums nav uzturams spēkā.
Ievērojot teikto un neielaižoties citu kasācijas sūdzibā minēto sprieduma atcelšanas
iemeslu pārbaudīšanā, Senats n o l e m j : Jelgavas apgabaltiesas 1933. g. 12. oktobra
spriedumu atcelt CPN. 196. p. pārkāpuma dēļ un lietu nodot tai pašai tiesai īzspnesanai
citā sastāvā.
120. 1935. g. 30. jūlijā. Miķeļa K i n e p a pilnvarnieka zv. adv. M. Antona lūgums
atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Miķeļa K r a v č e n k o prasibā pret Miķeli K i n e p u .
(L. № 1179.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : pretēji atbildētāja domām, liecinieka p ā r p r a t i n ā š a n a atkarājas
piinīgi no tiesas ieskata (Sen. CKD. 23./84 u. c ) . Bez tā, pēdējā tiesas sēdē atbildētajs
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vairs neuzturēja lūgumu par Пес. Štamma pārpratināšanu, bet atsaucās vienīgi uz jaunas
ekspertlzes vajadzību jautājumā par izdarītiem remontiem un izbūvēm. Tādēļ atkrīt
aizrādījums kasācijas'sūdzības 1. punktā, it kā atbildētājam ņemta iespēja pierādīt
savas ierunas. Tāpat, pretēji atbildētāja domām, tiesai nebija sevišķi jaapspnez jautājums, vai nams nav kapitālremontēts tajā dajā, kurā atrodas strīda telpas, jo no hk.
par telpu īri 1. p. piezīmes viedokļa nav izšķirošas nozīmes, vai ar kapitālremontu apdzīvoiamā stāvokiī pārvērsts viss nams vai tikai tā daja, ja tikai kapitālremonta vērtība
pārsniedz 25% no naffla vērtības (Sen. CKD. 29./1421; 30./I613; 34./569). Atbildētājs
pat nedomā apgalvot, ka strīdā esošo telpu remonts būtu 25% no nama vertibas,
bet doma par to, it kā lik. par telpu īri I. p. piezīmes piemērošanai pietiek konstatet,
ka remonta vērtība ir 25% no remontēto telpu vērtības, ir galīgi atmetama kā neatbilstoša iikuma skaidram tekstam. Ar to atkrīt kasācijas sūdzības 2. punkts. Beidzot,
nepelna ievērības arī apcerējumi, kas mineti kasācijas sūdzības 3. punktā, jo Senats
jau ir paskaidrojis, ka par „nama vērtību" lik. par telpu iri 1. p. piezīmes nozīmē ir
saprotarna „nama tirgus vērtība" pirms kapitāiremonta izdarīšanas (Sen. CKD.
30./1613, 34./569). Tādēļ atkrīt aizrādījums, it kā apgabaltiesa būtu nepareizi iztulkojusi
Hk. par telpu iri 1. p. piezimi.
Atrodot tādēļ, ja atbildētāja kasācijas sūdzība kā ncpamatota noraidäma, Senats
nolemj: Miķeļa Kinepa pilnvarnieka zv. adv. M. Antona kasācijas sūdzību, uz CPN.
283. p. pamata, atstāt bez ievērības.
121. 1935. g. 30. augustā. Akc. sab. „Latvijas privātbanka" pilnvarnieka
zv. adv. pal. J. Olenšteina lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu akc. sab. „Göteborgs
Bank" prasībā pret akc. sab. „Latvijas privätbanka". (L. № 855.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators A. Lēbers.
Senats a t r o d : atbildētāja uzskata akc. sab. pilnsapulces 1932. g. 24. aprīļa lēmumu
par likumigu uz tā pamata, 'ka finanču niinistrs esot atbildētajai atlavis zaudējumu
scgšanai Ls 1.106.966,81 apmērā: 1) „izlietot" rezerves kapitālu Ls 135.680 apmērā,
2) zaudējuma atlikumu Ls 971.286,81 „norakstīt" no akciju kapitāla un 3) „papildināt"
akciju kapitālu lidz agrākam lielumam, t. i. līdz Ls 2.000.000, „piemaksājot" uz katru
akciju Ls 50, kas iztaisot Ls 1.000.000.
Lai izškirtu jautājumu par minētās operācijas likumību, vispirms jānoskaidro
tās juridiskā 'kvalifikācija. Pēc atbildētājas statūtu 4. § 2. teik., viņas akciju kapitālu
(pamatkapitālu) var vēlāk „palielinät" ar jaunu akciju izlaidumu, un proti ar akcionäru
pilnsapulces lēmumu pēc statūtu 69. § „g" punkta un ar finanču ministra atļauju.
69. § „g" punkts paredz, ka piinsapulcei piekrīt noteikšana par bankas kapitāla „papildināšanu" (tā arī 84. § 2. teik.) un pamazināšanu. Tā tad, pēc statūtos pieņemtās terminoloģijas, apzīmējumi kapitālu „paliciināšana" un „papildināšana" ir pilnīgi identiski,
jo kapitāla „papildināšana" apzīmē taisni kapitāla „palielināšanu"; tas iznet an no ta,
ka 69. § „g" punkts „papildināšanu" stada pretim „pamazināšanai". Ar to vispirms
atkrīt' kasācijas sūdzlbā izteiktais atbildētājas uzskats, it kā esot kāda izšķirība starp
minētiem diviem apzīmējumiem un it ka apgabaltiesa un Tiesu palāta esot sajaukusas
divus jēdzienus: kapitāla „paaugstināšanu" (palielināšanu) ar kapitāla „papildināšanu".
Ja pēc atbildētājas domām šāda jčdzienu sajaukšanā p a s t ā v viss šās lietas kodols,
un ja šads atbildētājas uzskats izrädäs par maldīgu, tad jau tāpēc vien sabruk visa
atbildētājas argumentācija, ar kuru viņa pamato savu kasācijas sūdzību. Istenība,
šajā lietā ir runa vispirms par akciju kapitāla „pamazināšanu". Ja finanču ministrs
un, saskaņā ar to, arī pats pilnsapulces lēmums runā par zināmas zaudējumu summas
„norakstīšanu" no akciju kapitāla, tad, juridiski un pēc bīttības, tada „norakstīšana"
nav nekas cits, kā tādas operācijas nepareizs apzīmējums. Istenībā runa var but tikai
par pamatkapitāla pamazināšanu. Nepareizi izteicas arī atbildētājas statūtu 84. §,
runājot par zaudējumu segšanu „no akciju kapitāla"; tur patiesi ir domāta zaudejumu
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ciparveidīga norakstīšana, tajä pašā laikā pamazinot pamatkapitälu. Pie tarn nekāda
sankcija nav paredzēta, pretēji, picm., parauga statūtu 66. § 2. d. Pamatkapitāls pēc
būtības ir negrozāms un kā tāds arī noteikts pašos statūtos. Katrs kapitāla grozījums,
vai palielinot (paaugstinot), vai pamazinot to, var notikt vienīgi statūtu grozīšanas
kārtībā, t. i. konkrēti runājot, grozot atbildetäjas statūtu 4. § (Lēbers, tirdzn. tiesību
pārskats 54. § I un III). Vienkārši „norakstīt" zaudējutnus по p a m a t k a p i t ā l a ir,
juridiski, pilnīgs absurds. Vispār ir j'uridiski nepareizi un neprecīzi runāt par pamatkapitāla „zaudēšanu" (pilnlgi vai daļā). Pamatkapitāls kā tāds nav nekas cits, ka
tikai cipars (Rechnungsgrösse), bet ne reāls lielums, un tas nemaz nav identisks ar
akciju sabiedribas mantii (Lēbers, 1. с 54. § 1). Varētu gan izteikties, ka akciju sabiedrība cietusi zaudējumus, kuru apmērs sasniedzis pamatkapitäla vai tā dalas summu.
Pareizi šajā ziņā izteicas Šeršeņevičs, Tirdzniec. lik. (1908. g.) 1. sēj. 472. !pp. 4. punkta
runājot par to', ka likumdošanas prasa akciju sabiedribas izbeigšanos „въ случае
уменьшения имущества до изв-Ьстнаго предала".
Taisni, lai nti, zanešanas
(Sanierung) nolūkā, atjaunotu normālo samēru starp akciju sabiedribas m'antu un
pamatkapitäla summu (ciparu), var attiecīgi pamazināt pamatkapitäla ciparu. Citādi,
aprādītā līdzsvara trūkuma gadījumā, akciju sabiedrība būtu piespiesta pagaidām
pilnīgi atteikties по dividenda izsniegšanas (lai pakāpeniski segtu zaudējumu), kas
savukārt samazinātu viņas kreditu. Pamazinot akciju kapitälu, tomēr jārikojas ar
Iielu uzmanību, sevišķi kreditoru interesēs, jo taisni parnatkapitals un tā negrozamība
un neaizkaramība noder, savā ziņā, kā kreditoru nodrošinājums pret dividenda nelikumīgu izmaksu gadījumos, kur patiesībā nav peļņas. Šaja noluka pamatkapitals
ierakstāms bilances pasīvā pusē, kaut gan tas nav akciju sabiedribas parads (Lebers,
1. с 54. § II). Pamatkapitāls korespondē visu akciju kopības summai. Pamatkapitäla
ciparveidīga pamazināšana, techniski, pielaižama tikai vai nu pazeminot akciju nominālo
vērtību (Lēbers, I. с. 372. III), vai attiecīgi saliekot vairakas akcijas, t. i. izsniedzot
akcionäriem, zināmu skaitu akciju vietä, akcijas samazinātā apmērā. Pec butības,
pamatkapitäla pamazināšana ir akciju sabiedribas parciāla likvidacija (Lēbers, 1. с 72. §1)
Tā tad, par vienas vai otras operācijas izvešanu ir vispirms jālemj akcionāru pilnsapulcē.
Bet runā esošā gadījumā nekas tanilīdzīgs nav noticis im nekädas tamlīdzīgas opcrācijas
nav izdarītas. Tāpēc visa atbildetäjas nodomātā un izdarītā vienkāršā „norakstīšana"
izrādās par nederigu un attiecīgais pilnsapuices lēmums nevar būt spēkā attiecībā uz
akcionāriem, kas tajā pilnsapulcē nav piecialījušies. Ja atbildētājai bija vajadzīgi jauni
līdzekļi, tad viņa varēja gan tajā pašā laikä lernt arī par pamatkapitäla paaugstināšanu, 'bet t i k a i ' i z l a i ž o t jauna's a k c i j a s , lai ar viņu pret ekvivaientu gūtu jaunus
līdzekļus. Taisni aprādītā kombinācijā: pamazinot un tajā pašā laikā paaugstinot
pamatkapitälu, notiek pašas akciju sabiedribas sanācija (J. Gierke, Handelsrecht,
Schiffahrtsrecht (1921) 45. § III, 3; Müller-Erzbach, Deutsches Handelsrecht 2./3. izd.,
Kap. 59, II; Staubs vācu HGB komment. pie 290. § 13, 14. piez.; Fischer, Ehrenberger
Handbuch 3. sēj. 290. un turpm. Ipp.). Bet arī paaugstināt pamatkapitälu var vai
nu izlaižot jaunas akcijas (un pie tarn, piem., atļaujot akcionäriem, savu salikto akciju
vietā vienkārši saņemt kādu jaunu, piem., prioritātcs akciju, ar zinämu piernaksu)
vai arī atļaut akcionäriem ienest savas saliktäs akcijas illäcijas veidä (kä „Sacheinlagen"),
un pret tām saņemt attiecīgo daudzumu jauno akciju, täpat ar zinämu piernaksu. Bet
vienkāršu norēķinu vai grāmatvedības veidä, kä par to lēmusi pilnsapulcc, aprādītā
sanācija nevar notikt un šāda Iēmuma nelikumību nevar segt arī finanču ministra atļauja.
lt sevišķi atzīstams par nelikumīgu, kä pareizi to uzsver apgabaltiesa, atbildetäjas
lēmums 'arī tajä dalä, kurā tika paredzēts, ka atbildētājai būtu tiesība vienkārši pārdot
caur rnākleri to a'kcionāru akcijas, kuri nav izpildījuši minēto pilnsapulces lēmumu.
Neatkarigi no tā, arī lēmuma daļa par rezerves kapitāla papildināšanu neatbilst atbil
detäjas statūtu 80.—82. §, kas piemaksas no akcionäru puses neparedz. Kädä veidä
būtu jāpapildina rezerves kapitälu, to nosaka 80. § 5. teikums.
Tiesu palātas apcerējumiem par to, ka atbildetäjas statūti paredzot vienīgi l a b -
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prātīgu pamatkapitālu papildināšanu, it kä ar visu akcionāru piekrišanti, ir tikai
blakus motivu nozīmc, un tic nevar iespaidot Tiesu palātas gala atzinuma pareizību.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu paläta nav pārkāpusi atbildētājas
mmctos likuma un statūtu noteikumus un ka tāpēc atbildētājas kasācijas sūdzība
atraidama, Senats noletnj: akc. sab. „Latvijas Privātbanka" pilnvarnieka zv. adv pal
Ollenšteiua kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
122. 1935. g. 30. augustā. Finanču ministrijas Nodokļu depar tarnen ta
lugums atcclt Rigas apgabaltiesas lēmumu Veras Auninš prasībā pret Aleksandru
Zeltiņu. (L. № 950.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators A. Lebers; referē Senators V. Bukovskis.
Ievērojot: 1) ka miertiesnesis, tā arī apgabaltiesa atraduši par iespējamu kalposanas līgumā produktos noteikto atalgojuma da]u novērtēt naudā un tā tad novērtēt
visu iīguma summu, it kcā līgums būtu ticis nosiēgts uz noteiktu summu un, sakarā ar
to, zimognodevu aprēķināt pēc rīk. par zīmognodevu 43. p. 2. pk. paredzētās likmes;
2) ka sāda apgabaltiesas rīcība atzīstama par nepareizu, jo rīk. par zīmognodevu nedod'
tiesai tiesibu no sevis novērtēt saistību, kura pašā līgumā nav novērtēta; 3) ka konkrētā
gadijuma, kur viena no saistībām (atiīdzība produktos), kuru atbildētājs Afeksandrs
Zeltiņš uzņemies, nav noteikta naudā, viss kaipošanas līgums uzskatāms par līgumu
uz nenoteiktu summu, kas bija apmaksājams ar zīmognodevu nevis pēc 43 p 2* pk
bet gan pēc 13. p. 4. punkta (Sen. CKD. 33./518; 33./1042; 34./553 un 833.);' 4) kä'
neeiverojot to, apgabaltiesa pieiaidusi rīk. par zīmognodevu 43. p. 2. pk. un 13. p 4 pk'
parkapumu, un tādēl šo pārkāpumu dēļ apgabaltiesas spriedums nav paturams sp'ēkā'
Senats noiemj: Rigas apgabaltiesas 1933. g. 8. novembra lēmumu rīkoj par zīmoefiodevu13. p. 4. pk. un 43. p. 2. punkta pārkāpumu dēļ atcelt un nodot lietu tai pašai
apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
123. 1935. g. 30. augustā. Eiiijas-Emiiijas Tcše pilnvarnieka zv. adv. 4 Rūša
lugums atcelt Tiesu palatas spriedumu EHijas-Emilijas Tešc, dzim. Tonis al Tomeis
prasībā pret Antonu Puriņu. (L. № 1282.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators A. Lebers; referē Senators A. Lebers.
Senats a t r o d : Senātam jāizšķir jautājums par to, pēc kādiem Hkumiem apspriezams formas ziņa privātais testāments, ku r u 1932. g. 26. maijā sastādījusi prasītāias
mate Minna Puriņš Majoros Rigas Jūrmalas pilsētā, kādā testārnentā vina rīkojusies
par viņai piederošo Majoros esošo zemes gabalu. Testāmenta sastādīšanas iaikā bija
jau spēkā 1920. g. 2. marta noteikumi par pilsētas tiesību pieškiršanu Rigas fūrmalas
rniestam (Lkr. pap. 40). Pēc noteikumu 1. p. Rigas Jflfmalas pilsētas territorija tikusi
izslēgta no pagasta robežam. Pēc noteikumu 4. р. Rigas lūrmalas pUsētā paliek sp-"kā
agrakie civillikumi. Rigas Jūrmalas pilsētā agrāk Vidzemes pilsētu tiesības nav biiušas
speka, tāpec an tagad Rigas Jūrmaias pilsētā nav un nevar būt tās spēkā. Tā tad aprādītam pnvātam testamentam nav piemērojams CL. 2095. р., kādēj arl prasību nevar
parnatot uz šo pantu. Aiz šā iemesla vien Tiesu paläta, pievienojoties apgabaltiesas
sprieduma motlviem, pareizi atraidljusi praslbu kā nepamatotu. Kas zīmējas uz tālāko
jautajumu, pēc kādiem Isti iikuniiem testāments ~ formas zinā — būtu apspriežams
jānāk pie atzinuma, ka, tāpat kā Vidzemes pilsētu tiesibas, šai lietā nav piemerojamas arl Vidzemes zemnieku tiesibas, jo pēc minētā noteikuma 3 p
Rigas jurmalas piisētas territorija jau ir izsiēgta по pagasta robežām. Ärpus pa
gasta un arpus pagasta robežām esošai nekustamai mantai zemnieku tiesibas nav piemerojamas. Bez ta, prasitäja nenoiiedz, ka testātore nav nodarbojusies — aroda veidā —
ar lauksaminieclbu un ka vispār minētā nekustamā manta nav noderīga fauksaimniecibai (Sen. CKD. 31./29). Tä tad runä esošam testāmentam atliek tikai 'piemērot Vidze
mes zemes tiesibas uz vispārējā pamata pēc CL. iev. IV/XII. p.
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Aiz aprādītiem iemesliem, -trodot, ka Tiesu palāta nav pārkāpusi prasītājas
minētos likumus, kādēl kasācljas sūdzība noraidāma, Senats n o l e m j : Ellijas-Emilijas
Teše pilnvarnieka zv.'adv. Rūša kasācijas sūdzlbu, uz CPN. 907. p. pamata, atstat
bez ievērības.
124. 1935. g. 30. augustā. Satiksmes ministrijas Šoseju un Zemes ceļu departamenta lügums atcelt Liepājas apgabaltiesas spriedumu Rozes Joelsons prasībā pret
Satiksmes ministriju un Ābrāmu Joelsonu. (L. № 1303.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators A. Lēbers; referē Senators R. Alksnis.
Senats a t r o d : iesniegtā kasācijas sūdzībā atbildētāja, Satiksmes ministrija,
apstrīd apgabaltiesas spriedumu vienīgi по tā viedokļa, ka šī intervencijasprasiba
esot nepareizi pret viņu vērsta, jo ne viņa esot ceļa fonda nodokļa piedzinēja, bet
Iekšlietu ministrija, un ka arī mantu aprakstīšana notikusi uz lekšlietu ministrijas
ierosinājumu un viņas uzdevumā. Pretēji atbildētājas paskaidrojumiem viņas kasacijas
sūdzībā, Iekšlietu ministrija šajā gadījumā nav uzskatama par p i e d z i n ē j u CPN. 1234 p.
nozīmē, jo par piedzinēju atzīstams tas resors, kura iabā nodoklis tiek īekasets, bet
ne tas resors, kas faktiski izpilda pašu piedziņu, un, saskaņā ar Nodokju nol. 449. р.,
cela fonda nodoklis ir ieskaitāms tieši Satiksmes ministrijas ceļa fondā. Tāpat nepamatots
ir'atbildētājas aizrādīiums, ka mantu aprakstīšana notikusi uz lekšlietu resora īeredņu
iniciatīvi, jo licc. Jegermans ir apliecinājis, ka mantas aprakstītas Satiksmes ministrijas
uzdevumā. Tas vien, ka Šoseju un zemes ceļu departaments devis lekšlietu resoram
atsauksmi, pie kādiem apstākļiem ceļa fonda nodoklis ņemams, vēl nepierada, ka pati
piedzīšana būtu notikusi Iekšiietu ministrijas uzdevuma.
Ar to atkrīt atbildētāias kasācijas sūdzība.
Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : Satiksmes ministrijas šoseju un zemes ceļu
departamenta juriskonsulta zv. adv. A. Ķeniņa kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. р.
pamata, atstāt" bez ievērības.
125. 1935. g. 30. augustā. Alberta Z a l t a lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas
spriedumu Alberta Z a l t a prasībā pret Otiliju un Leopoldu Šēnfeldu un Elviru Udns.
(L. № 1359.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators A. Lēbers; referē Senators R. Alksnis.
Senats a t r o d : Senats jau paskaidrojis, ka vispārējās prasības kārtības noteikumī
par aizmuguriskiem spriedumiem nav attiecināmi uz tiem tiesas izpildu uzrakstiem
uz dokumentiem, kurus tiesa dod piespiedu izpildišanas kārtībā, un ka tādēļ šiem izpildu
uzrakstiem nav picmērojams CPN. 844. р. paredzētais noilguma termiņš (Sen.
CKD. 33./2001). Tādēļ apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka konkrete lietā spriedums pec
strīda veksela ir izpiidāms. Tas apstāklis, ka tagadējie atbildētaji kā vekseju krediton
vērsuši piedzīšanu pret prasītāju pēc Veks. nolik. 74. p. paredzēta termiņa notecesanas,
vēl nedod pēdējam tiesi'bas celt pret šo vekseļprasību kadas ierunas, jo piedzinejs pec
veksela nekādā ziņā nav saistīts ar Veks. nolik. 74. p. paredzēto prekluzlvo termiņu,
kurš 'attiecas vienīgi uz i n d o s a n t u s a v s t a r p ē j o r e g r e s a t b i l d i b u un galvotaju
atbildību.
Nevēlamās sekas novēlotas sprieduma izpildīšanas dēļ prasītājs vareja
novērst, izpērkot, saskanä ar Veks. nolik. 53. p. (Sen. CKD. 32./625), vekseh
jau pie veksela protesta, bet nekādā gadijumā viņš nevar prasīt, lai vekseļa piedzinejs,
spriedumu izpildot, raudzītos, vai vckseļdebitora regresprasībai pret pārejam vekseļsaistībā atbildīgām personām termiņš ir jau notecējis, jeb nē.
Atrodot, ka tādēļ apgabaltiesa nav pārkāpusi prasltāja kasācijas südzibä minetos
likumus, kādēl vina lesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidama, Senats
n o l e m j : Alberta Z a l t a kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. p. pamata, atstāt bez ievenbas.

91
126. 1935. g. 27. septembrī. Daugavpils pilsētas pašvaldības pilnvarnieka zv.
adv. P. Miķelsona lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu Jāņa Moroza lietā. (L. №876.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators A. Lēbers; refere Senators V. Bukovskis.
Senats a t r o d : Daugavpils apgabaltiesa 1933. g. 10. junijä uzdevusi tiesu izpilditäjam vērst piedzīšanu uz Jāņa Moroza nekustamu mantu Latvijas bankai par labu
pēc obligācijas, pie kam apgabaltiesa nav noteikusi \U% nodevu, kas paredzcta
LCL. 1649. p. piezīmē pašvaldībai par labu. Tiesu paläta, apsverot iesniegto Daugavpils
pilsētas pašvaldības blakus sūdzību, atstäjusi to bez ievērības, atrodot, ka pēc Not.
nol. 203. p. izpratnes akti, kas pēc likuma atsvabinäti по zlmognodevas, nav apmaksäjami arl ar nodevu pilsētas labā (Kr. Sen. CKD. 89./21). Savā kasācijas sūdzībā Daugav
pils pilsētas pašvaldība aizrāda, ka Tiesu paläta savā lēmumā esot sajaukusi divējāda
veida nodevas, kuras ņemamas vietējai pašvaldībai par labu: a) nodevu, kuru ņem
notārs, a p l i e c i n o t darījumus vai līgumus saskaņā ar Not. nol. 201/—207. p. un kura
aprēķināma s a m ē r ā ar z l m o g n o d e v a s a p m ē r u , un b) nodevu, kuru ņem no obligācijäm par nekustamas mantas ieķīlāšanu, iesniedzot tās p i e d z i s a n a i , saskanä ar
LCL. 1649. p. piezīmi un proti lU% по piedzlšanas summas, tā tad neatkarīgi по zlmog
nodevas apmēra.
Ievērojot: 1) ka, saskaņā ar Notar, nol. 201. р. piezīmi (Lkr. 34./240), Not. nolik.
trešā nodaļā minētā nodeva nav ņemama по aktiem, kurus slēdz vai iesniedz piedzisanai
vai jau agräk iesniegusi piedzisanai Latvijas banka, Valsts zemes banka vai Latvijas
Hipotēku banka, pēc kam, saskaņā ar šo piezīmi, jau samaksätä nodeva gan nav atmaksäjama; 2) ka по lietas nav redzams, ka nodeva jau būtti samaksāta; 3) ka sakarä ar šo
jauno likumu Daugavpils piisētas pašvaldības sūdziba atstäjama bez cauriūkošanas,
Senats n o l e m j : Daugavpils pilsētas pašvaldības pilnvarnieka zv. adv. P. Mikelsona
kasācijas sūdzību atstät bez caurlūkošanas.
127. 1935. g. 27. septembrī. Žaņa M u c e n i e k a un Jana Oša pilnvarnieka zv. adv.
V. Lazdiņa iūgums atceit Rigas apgabaltiesas spriedumu Žaņa Mucenieka un Jana
Oša prasībā pret Slokas kräjaizdevu s-bu ,,Lats". (L. № 1096.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators A. Lēbers; referē Senators J. Grots.
Senats a t r o d : iesūdzības rakstā prasitāji lūdz atzīt, ka viņiem nav jāatbild pēc
vekseļa par Ls 300, kas izdots 1929. g. 4. jūnijā ar termiņu pie uzrādīšanas, aizrādot,
ka prasība pēc vekseja esot celta pret viņiem pēc Veks. Iik. 72. pantā paredzētā viena
gada termiņa notecēšanas. Apgabaltiesa atraidījusi prasību, atrodot, ka pret prasītājiem
kā v i e n k ā r š a vekseļa devēja avalistiem prasība bija ceļama triju gadu laikā, skaitot
по vekseļa samaksas dienas (Veks. !ik. 74. р.). Senats savä spriedumä Latvijas bankas
prasības lietā pret Holšteinu u. с (Sen. CKD. spried. 33./697) jau paskaidrojis, ka Veks.
lik. 72. р. noteikums par to, ka vekscia prasību vekseļa turētājs var celt pret galvotäjiem gada laikä, skaitot по tās dienas, kad celts protests vekseļa nesamaksāšanas
dēļ, attiecinäms tikai uz indosantu vai trasantu avaüstiem. Prasības celšanas termiņš
pret vekseļdevēja avalistu noteikts Veks. lik. 74. р., un šādas prasības cejamas 3 gadu
laikä по vekseļa samaksas termiņa iestāšanās dienas, kä to pareizi atzinusi apgabal
tiesa.
Aiz šiem iemesliem atrodot, ka apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā
minētos likumus un ka kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j :
Žaņa Mucenieka un Jāņa Oša pilnvarnieka zv. adv. V. Lazdiņa kasācijas sūdzību, uz
CPN. 283. p. pamata, atstät bez ievēribas.
128. 1935. g. 28. septembrī. Latvijas Tirdznieclbas un rūpniecības bankas valdes
pilnvarnieka zv. adv. A. Zēberga lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par I Lat
vijas apdrošināšanas un transporta a. s. nekustama īpašuma pārdošanu. (L. № 949.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators A. Lēbers.
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Senats a t r o d : pēc Latv. Hipotēku bankas statūtu 18. р., ieķīiātās nekustamās
niantas pārdošanas termiņš noliekams 2 mēneši no siudinājuina dienas. Pēc statūtu
20. р., ja tiesa atzīst pirmo izsoli par nelikumīgu vai arī pirmā izsolē sasola summu,
kura būtu mazāka par bankas prasījurau (19. р.), tiesu izpildītājs nuliek otru izsoli
pēc 14 dienām по siudinājuma. Gan pēc CPN. 1282. p. ilgtermiņa kreditiestādēs ieķīiātā
пек. manta pārdodama izsoiē saskaņā ar so kreditiestāžu statūtu noteikumiem, bet,
saprotams, tikai tad, ja attiecīgie gadījumi tieši paredzēti minētos statūtos. Pretejā
gadījumā jārīkojas nevis pēc statūtiem, t. i. pēc izņēmumu noteikumiem, bet pec vispārējiem CPN. noteikumiem, jo izņēmumu noteikumi jāiztulko visšaurākā izpratnē
(CL. iev. XIX р.). Statūtu 20. p. tieši paredz tikai 2 gadījumus, kad otrā izsole būtu
noiiekama jau pēc Mdienām. Runā esošā gadījumā, otra izsole noiiekama nevis tāpēc,
ka pirmā izsoie būtu tikuši atzīta par neīikumīgu (CPN. 1324. р.), vai tāpēc, ka tajā
ncbūtu sasolīta 39. p. paredzētā summa, bet tapēc, ka nosolītājs nav iemaksājis laikā
pirkuma summu (CPN. 1321. р.). Tä tad statütu 20. р. runā esošā gadljumā taisni
nav piemērojams. Pretēji Tiesu palātas domām 20. p. nemaz nenosaka, ka tas būtu
piemerojams v i s ā m o t r ā m izsolēm; iztulkot 20. p. tä, nozīmētu iztuikot viņu paplašināti, kas taisni runātu pretim aprādītam vispārējam interpretācijas principam.
Aiz aprādītiem iernesliem atrodot, ka Tiesu palāta neparcizi iztulkojusi un piemērojusi Latv. Hip. bankas statūtu 20. р., kādēl viņas Iēmums atceļams, Senats nol e m j : Tiesu palātas 1933. g. 14. septembra lēmumu Latvijas Hipotēku bankas statūtu
20. p. pārkāpuma dēļ atceīt un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
129. 1935. g. 28. septembrī. Pētera K r ū m i ņ a iūgums atceit Rigas apgabaltiesas iēmumu par kasäeijas sūdzības atpakaļizsniegšanu. (L. № 1273.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoiiņš; referē Senators A. Lēbers.
levērojot: ka apgabaltiesa nolēmusi sūdzētāja kasācijas sūdzību izsniegt viņam
atpakaļ kasācijas drošības naudas neiemaksas dēļ iīdz kasācijas termiņa notecējumam;
ka sūdzētājs savā blakus sūdzībā nenoliedz to, ka iīdz kasācijas termiņa notecējumam
viņam mazturlbas tiesības nav tikušas atzitas, jo dokumenta izdosana par sudzetāja
trūcīgo materiālo stāvokii vēl nenozlmē mazturlbas tiesības piešķiršanu viņam; ka
šādos apstākļos apgabaltiesai bija pietiekošs pamats kasācijas sfidzību izsniegt viņam
atpakaļ, saskaņā ar CPN. 286. p . (Sen. CKD. 29./1472, 1591), Senats n o i e m j : Pētera
K r ū m i ņ a blaktts sūdzību atstat bez ievērības.
130. 1935. g. 30. septembri. Annas P u l k š s in. m. un Annas Adels pilnvarnieka
zv. adv. E. Pētersona lūgums atceit Tiesu paiātas lēmumu lictā par prombūtnē esošā
Zieda (Zīdera) atzīšanu par mirušu. (L. № 901.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoiiņš.
Senats a t r o d : sūdzētāju pilnvarnieks paskaidro, ka viņš 1932. g. 8. novembrī
ierosinājis iietu par Eduarda Zieda (Zīdera), saukta arī Jansons, atzīšanu par mirušu
1920. g. februāra mcnesi (ко viņš vēlāk grozījis uz 1920. g. janvāri). Šajā viņa lietā
apgabaltiesa, konstatējot, ka jau 1931. g. ierosināta no Alīdes Zieds (Zīders) iieta par
Jansona atzīšanu par mirušu, un ka jau izpublicēts attieclgs sludinājums „Valdibas
Vestnesī", ar savu 1932. g. 11. janvāra lēmumu ir noraidījusi sūdzētāju pilnvarnieka
lūgumu par jaunas publikācijas izdarišanu, pievienojot viņa ierosināto Hetu 1931. gadā
ierosinātai lietai. Tā tad sūdzētājām bija zināms, ka jautājums par Zieda, alias Jansona,
atzīšanu par mirušu ir koncentrējies 1931. gadā ierosinātā lietā, kādēļ, ja tās bijasevišķi
ieinteresētas fiksēt tiesas lēmumā par mirušu pasludinātā miršanas dienu, viņām bija
jāpārsūdz apgabaltiesas 1933. g. 11. janvāra iēmums, ar kuru pēc būtības tika izšķirts
jautājums par Zieda, alias Jansona, atzīšanu par mirušu, kāds iēmums tika dots 1931.
gadā ierosinātā lietā. Pats sūdzētāju piinvarnieks atzīst, ka ir palaists garām pārsūdzības termiņš šajā iietā, par kuras esamību sūdzētājas nevarēja nezināt, jo viņu ierosi-
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nātā lieta taisni bija pievienota šai lictai, kurā bija kritis apgabaltiesas 1933. g. 11. janvāfa lēmums. Tādos apstākļos Tiesu paläta pareizi bija nākusi pie atzinuma, ka ap
gabaltiesas 1933. g. 11. janvāra lēmums vairs nebija grozāms apsardzības procesa kārtībā, bet tas, saskaņā ar CPN. 1572. p. un CL. 528. р., grozāms uz īpašas prasības pamata.
Atrodot tādēļ, ka sūdzētāju pilnvarnieka kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidäma, Senats n o l e m j : Annas P u l k š s m. m. un Annas A d e l s pilnvarnieka zv. adv.
E. Pētersona kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstät bez ievērības.
131. 1935. g. 30. septembrī. Makša N a t a n s o n a pilnvarnieka zv. adv. M. Hilimana lūgums atceit Rigas apgabaltiesas spriedumu Hermaņa Vulfa prasībā pret Maksi
Natansonu. (L. № 1124.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators O. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumarn, no iik. par
teipu īri neizriet, ka izīrētājs varētu prasīt no īrnieka paaugstināto īres maksu tādēļ
vien, ka viņš īrnieka noīrētas telpas pārbūvējis pēdējā vajadzībām. Šāds uzskats ne
izriet arī no Sen. CKD. sprieduma 29./306 Purmaļa iietā, uz kuru atbildētāja atsaucas,
jo šajā spriedumā Senats tikai atzinis par nerunājošu pretim lik. par telpu īri noteikumiem izīrētaja un īrnieka v i e n o š a n o s par paaugstinātas īres maksāšanu sakarā
ar veikala telpu pārbūvi par dzīvokii, kāda pārbūve notikusi tāpat uz speciäias vienošanās pamata. Konkrētā gadīj*umā apgabaitiesa atradusi par nepierādītu, ka prāvnieku starpā būtu notikusi vienošanās, pēc kuras atbildētājam būtu tiesība prasīt no
prasītāja Hkumīgo normu pārsniedzošo īres maksu sakarā ar telpu pārbūvi; tādēļ vien
atkrit atbildētāja atsaukšanās uz minēto Senāta spriedumu un līdz ar to viņa kasācijas
sūdzības 1. punkts.
Par pamatotiem turpretim atzīstami atbildētāja kasācijas sūdzības 2. punktā
izteiktie paskaidrojumi, kuros viņš apstrld apgabaltiesas atzinumu par to, ka strīda
telpas nav fabrika un tādēļ ir padotas 3ik. par telpu īri noteikumiem. Pēc rūpn. darba
iik. I. un 2. p. fabrikas rūpniecības uzņēmums atšķiras no amatniecības uzņēmuma
(darbnīcas) ar to, ka fabrikai ir piašā veidā ierīces un mašīnas, bet amatniecības uzņēmumos priekšmetus apstrādā galvenokārt ar rokas darbu. Konkrete gadījumā ap
gabaitiesa, pievienojoties lietpratēja atzinumam, atradusi, ka prasitāja uzņērnumā
esot nodarbināts neiieis strādnieku skaits pie n e d a u d z ā m m a š ī n ā m , kas runājot
prctitn fabrikas iēdzienam. Šo savu atzinumu apgabaitiesa pamato uz datiem, ktij'us
ieguva teipu apskatē 1933. g. 16. oktobrī.
Apgabaitiesa tomēr nemaz
nav
apspriedusi to apstākii, ka īrcs vaides 1933. g. 20. aprīja sēdē pats prasītājs a t z i n i s ,
ka tajā laikā, t. i. pirms telpu apskates tajās strādājuši 27 strādnieki pie 40 m a š ī r t ā m .
Ievērojot šo prasītāja paskaidrojurau, apgabaitiesa nevarēja iziet vienīgi no to mašīnu
skaita, kas tika atrasts pie telpu apskates, jo vairāk tādēļ, ka apgabaitiesa neapstrid
liecinieku iiecības par to, ka dažas mašīnas tika izvestas no telpäm pirms apskates.
Apgabaltiesas norādījumam, ka ar iieciniekiem nav izdevies nodibinät, k ā d a s tieši
mašīnas tika izvestas, šajā sakarībā nevar būt izšķifošas nozīmes; pats prasītājs nav
apgaivojis, ka aizvestās mašīnas nebūtu viņa uzņēmuma mašīnas. Apgabaltiesas norādītais apstākiis, ka uzņēmums iekārtots divos dzīvoklos ar parketa grīdām, no lik.
par rfipn. darbu 1. panta viedokļa nekrlt svarā.
Ievērojot sacīto, Senats atrod, ka apgabaitiesa savu atzinumu par to, ka strida
telpas nav fabrika, nav pamatojusi uz visiem lietas apstākļiem; ar to apgabaitiesa pārkäpusi CPN. 181., 196. р., kādēļ viņas spriedums atceļams. Tādēļ Senats, neielaižoties
pārēj'o atbildētāja kasācijas sūdzībā minēto sprieduma atceišanas iemesiu pārbaudīšanā, n o l e m j : Rigas apgabaltiesas 1933. g. 2./9. decembra spriedumu afceit CPN.
381., 196. p. pärkäpuma dēļ un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai по jauna
citā tiesas sastāvā.
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132. 1935. g. 30. septembrī. Kara ministrijas Armijas ekonomiskā veikala pr-ka
lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Jāņa Štelmachera prasībā pret Kara
ministrijas Armijas ekonomisko veikalu. (L. № 1302.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0 . Ozoliņš; referē Senators R. Alksnis.
Senats a t r o d : Apgabaltiesa atzinusi, ka atbiidētāja lūgums uzlikt prasitājam
tiesāšanās izdevumus nepelnot ievērības täpec, ka atbildētājs esot vilcinäjies izpildīt
Senäta Administrativä departamenta 1933. g. 10. aprīļa lēmumu un prasītājs atbildetaja
vainas dēļ esot bijis spiests celt šo prasību miertiesā, lai varētu likumā paredzeta kartiba
sanemt vinam pienākošos algu, pie kam viņam ar šādas prasības celšanu esot celušies
zaudējumL Šāds apgabaltiesas uzskats nav atzistams par pareizu. Tas vien, ka savlaicigi
netika izpildlts Senāta Administrātlvā departamenta lēmums, nedeva prasitajam
iemeslu griezties pie civīltiesas, jo pēdējās kompetencē neietilpst izšķirt pārvaides
iestāžu iietas, kuras izspriedis Senāta Administrātīvais departaments savas kompetences
robežās, bct gan vienigi strīdi par civīitiesībām (CPN. 1. р.). Tāpat nav nozīmes tam
apstāklim, ka prasītājam ar prasibas celšanu cēlušies zaudējumi, jo, ja prasitājs īr
nepareizi griezies pie civīltiesas, tad šie zaudējumi jācieš viņam pašam. Tadeļ apgabaltiesai, lai izškirtu jautājumu par to, kuram по prāvniekiem pienākas tiesašanās izdevumi, vajadzēja visDirms izškirt jautājumu par to, vai prasītāja prasība par 2'/ 2 menesu
aigas izmaksu uz priekšu viņa atlaišanas gadījumā по Armijas ekonomiska veikala
juriskonsuita vietas ir strīds par civīltiesībām un vispār piekrīt civiltiesai, t. i. vai prasitāja prasiba tieši izriet по viņa dienesta attiecibārn pret valsts iestadi, jeb vai ta īznet
по prasitāja līgumiskām privāttiesiskām attiecībām ar kädu valsts vai pnvatiestādi.
Šo jautājumu apgabaltiesa nav tuvāk apsvērusi, bet aprobežojusies vienīgi ar aizradijumu, ka šādu prasību izškiršana nav paredzeta administrativäs tiesās, pat nepaskaidrojot,
ко tiesa saprot ar vārdiem ,,šādu p r a s ī b u " . Ar to apgabaltiesa savā spnedumā īr
pielaidusi motīvēšanas nepiinību un nepareizību, pārkāpjot līdz ar to CPN. 181. un
196. p.
Jau šo pārkāpumu dē] apgabaltiesas spriedums nav uzturams spēkā, kādēļ, neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbaudē, Senats n o l e m j : Rigas apgabaltiesas 1933. g.
17. novembra spriedumu CPN. 181. un 196. р. pārkāpumu dēl atcelt un so lietu nodot
tai pašai tiesai izspriešanai по jauna citā sastāvā.
153. 1935. g. 30. septembrī. Chiritinijas S e m j o n o v s lügums atcelt Daugavpils
apgabaltiesas spriedumu Chiritinijas Semjonovs prasiba pret Ivanu Jegorovu.
(L. № 1423.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators O. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : Prasītāja savā kasācijas sūdzībā apstrīd apgabaltiesas sprieduma
pareizību, aizrādot vienīgi uz to, ka apgabaltiesa noraidījusi viņas lūgumus par asins
ekspertīzes izdarīšanu un liecinieka Račinska nopratināšanu. Kā apgabaltiesa pareizi
aizrāda un kä to arī jau atzinis Senats savā 1935. g. spriedumā № 39, asins ekspertīze pats par sevi vien nedod noteiktu un drošu pierādījumu paternitātes noteikšanai, kādēļ — trūkstot lietā citiem norādījumiem — uz ekspertīzes rezultāta vien nav
iespējams pamatot atzinumu par bērna izcelšanos по zināmas personas, un tāda ekspertīze atzīstama par lieku, ja lietā nav citu datu, kas runātu par labu šādam apgalvojumam.
Liecinieku Račinski apgabaltiesa pareizi noraidījusi, kā uzdotu tāda apstākļa apliecināšanai, kam lietas pašreizējā stāvoklī nav nozīmes.
Atrodot aiz augšā aprādītiem iemesliem kasācijas sūdzību par ievēribu nepelnošu,
Senats n o l e m j : prasītājas Chiritinijas S e m j o n o v s kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. р.
pamata, atstāt bez ievērības.
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134. 1935. g. 30. septembrī. Pētera R e k š a n a pilnvarnieka zv. adv. F. Gailīša
lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu „Vidus-Bebru" māju pārdošanas lietā. (L.№ 1568.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : 1933. g. 9. septembrī tika pārdotas publiskā izsolē ,,Vidus-Bebru"
mājas, no kufām sūdzētājam Pēterim Rekšanam pieder i/ 8 ideālā dala. Rekšans lūdzis
šo izsoli atcelt, atrodot, ka, saskaņā ar 1933. g. 12. jūlija likumu (Lkr. 33./183), nebija
pārdodams-viss nekustams īpašums, bet tikai parādnieka ideālā daļa. Apgabaltiesa
šo lūgumu noraidījusi, un Tiesu palāta atstājusi bez ievērības Rekšana par apgabaltiesas
lēmumu iesniegto blakus sūdzību.
Rekšana kasācijas sūdzība nepelna ievērību.
Saskaņā ar 1933. g. 12. jūlija likuma D daļas 1. p. 2. punktu, gadījumā, ja izsole
jau īr īzsludināta pirms likuma spēkā stāšanās (kā tas bijis konkrētā gadījumā), izsoli
gan notur un tās sekas apspriež pēc j a u n ā likuma noteikumiem (ar likumā minēto
starpību). To'mēr šī paša likuma D daļas 1. pantā in fine ir noteikts, ka šādā gadījumā
nekustamas mantas izsole tomēr noturama pēc tā mantas s a s t ā v a , kāds uzdots pirmai
izsolei. Tādēļ Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka immobiis bija pārdodams p i l n ā sastāvā,
jo šādā sastāvā strīda manta bija aprakstīta pirmai izsolei. Kasäcijas sūdzības iesniedzējs
šo izšķirošo un ar likumu saskanošo Tiesu paiātas motīvēj'umu pat neapstrīd, kādēļ
vien sabruk visi viņa kasācijas sūdzībā izteiktie apsvērumi, kuji pamatoti vienīgi uz
minētā likuma D daļas 1. p. 1. punkta noteikumiem, ignorējot šī paša likuma
D daļas 1. p. beigu teikumu.
Atrodot tādēj, ka Rekšana kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats
n o l e m j : Pētera R e k š a n a pilnvarnieka zv. adv. Gailīša kasācijas sūdzību uz
CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
135. 1935. g. 30. septembrī. Nodokļu departamenta lūgums atcelt Tiesu paiātas
lēmumu mir. M. Kopics mantojuma lietā. (L. № 1591.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē O. Ozoliņš.
Senats a t r o d : Pretēji Nodokļu departamenta domām, mantojurna vērtības
ņoteikšanai no svara ir vienīgi tas, kādā stāvoklī ir un kādu vērtību reprezentē mantojums mantu devēja nāves momentä, jo tikai šai momentā, šai sastāvā un šai vērtībā
mantojums pāriet uz mantiniekiem, un tā tad, ir aplickams ar mantojuma nodokli
pilnigi neatkarīgi no tā, pēc kāda laikā spēkā esošām nodokļu likmēm būtu nemams
mantojuma noaokiis. T ā t a d mantojuma pārejas momentam gan ir nozīme jautājumā
par to, pēc kādām likmēm un likumiem nodoklis noteicams (Sen. CKD. 25./250;
26./370 u. c ) , bet šim momentam nav nozīmes jautājumā par mantojuma vērtību.
Pie šāda uzskata, pretēji Nodokļu departamenta domām, Senats konsek enti ir pieturējies, kā to uzrāda konstanta Senāta prakse (Sen. CKD. 26./417; 32./101; 34./282 u. c ) .
Tādēļ Tiesu paīāta, konstatējot, ka immobiis Rīgā, II hip. iec. ar reģ. 860. num.,' novērtēts
uz mantudevēja nāves dienu 1927. g. 3. janvārī Ls 86.830 apmērā (sk. nodokļu insp.
aphecibu, apg. akts 153. ipp.), varēja iziet no šīs vērtības, bet nevis no vēlākā 1927 g
8. apnja novērtējuma par Ls 256.800,—. Ar to atkrīt visi aizrādijumi Nodoklu depar
tamenta kasacijas sūdzība.
Atrodot tādēļ, ka iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidāma, Senats
n o l e m j : Nodokļu departamenta kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. р. pamata, atstāt
bez ievērības.
136. 1935. g. 14. jūnijā. Kriša un Johannas B e r z e - B e r z i n u lūgums atcelt
Rigas apgabaltiesas spriedumu Jēkaba D i n d o r a prasībā pret Krišu un Johannu B e r z e B e r z i ņ i e m un prasītāja Jēkaba D i n d o r a paskaidrojums. (L. № 953.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators O. Ozoliņš, referē Senators R. Alksnis.
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Senats a t r o d : apgabaltiesa konstatējusi uz lietä nodibinātu datu pamata, ka
atbildētāji, neskatoties uz vairākkārtējiem atgādinājumiem, nav pildījuši savu pienäkumu celt prasītāja un viņu pašu gruntsgabalu starpā to sētas daļu, kura viņiem uz
CL. 993. p. pamata ir jācej, kādēļ prasitäjs bijis spiests pats stāties pie šās sētas daļas
celšanas. 'Pretēji atbildētāju apgalvojumam lietä ir nodibiuāts, ka uzceltā sēta ir labas
kvaiitātes un celta, ievērojot vietējās vajadzības. Konstatējot, ka ir ievērotas vidcjās
tirgus cenas izlietotiem materiäliem un darba veikšanai, tiesa varēja atrast par lieku
ekspertīzes izdarīšanu. Tadel visi atbildētāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzībā,
kuri zīmējas uz sētas kvalitāti, ir lieki. Nepareizs ir atbildētaju uzskats, ka CL. 993. p.
nedod kaimiņam tiesību uzcelt to sētas daļu, kura jāceļ otram kaimiņam, bet kurti
tas, pretēji likumiskam pienäkumam, nav uzcēlis, un pēc tarn piepraslt attiecigo izdevumu
atlīdzināšanu. Arī tā sēta, kas paredzēta CL. 993. р., ir abu kaimiņu kopīpašums (sal.
Sen. CKD. 32./501.),un likums nosaka tikai to, kāda daļa no sētas katram kaimiņam
jāce} vai jāiziabo. TādēJ saskaņā ar CL. 931. р., prasītājs, kā viens no sētas kopīpašniekiem, varēja uzcelt to sētas'daļu, kas bija jāceļ atbildčtājiem, un varēja pēc tam
piepraslt attiecigo atlīdzību. Prasītājs nebüt nebija spiests griezties iepriekš pie tiesas, lai tā uzliktu atbildētājiem par pienākumu sētu taisīt un stāties pie sētas uzcelŠanas tikai sprieduma izpildīšanas kärtibä (Sal. Kr. Sen. CKD. 87./29).
Ievērojot iepriekš teikto un atrodot kasācijas sūdzību par ievērības nepelnošu,
Senats nolemj: Kriša un Johannas Berze-Bērziņu kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. p.
pamata, atstāt bez ievērības.
137. 1935. g. 15. jūnijā. Daniela Šeffeja pilnvarnieka zv. adv. V. Meijeroviča
lūgums atcelt Tiesu paiātas spriedumu Hirša Veinberga un Reisas K a h a n s , tirg.
zem firmas „Kahans un Veinbergs" prasībā pret Danielu Šeffelu un Valdemāru Hambrocku, kā firmas „Daniel Seffcl" īpašniekiem. (L. № 990.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers, referē Senators j . Grots.
Senats a t r o d : Tiesu paläta uz viņas spriedumā aprādīto datu un apsvērumu
pamata, seviški ņēmusi vērā nopratināto iiecinieku liecības un iesniegtos dokumentus
(I, 33., 34.), ir konstatēj'usi, ka: 1) prasitāji nopirkuši strīdā esošo cukuru ar klauzulu
„tel quel"; 2) atbildētāja cukura nodaļas vadītājs un līdz ar t'o pilnvarnieks devis
prasītājiem solljumu, ka viņi nebūs spiesti pieņemt siapju cukuru; 3) daļa no pirktā
cukura bijusi siapja; 4) prasītāji izdarījuši attiecīgti reklamāciju, tomēr bijuši spiesti
pieņemt cukuru ar minēto defektu (slapjumu). Šādi Tiesu palātas konstatēj'umi
attiecas uz lietas faktisko pusi, kas kasācijas kärtibä nav pārbaudāma. Pamatojoties
uz saviem konstatējumiem, Tiesu palāta varēja nākt pie atzinuma, ka prasītājiem
tiesība prasīt attiecīgu atlīdzību par zemäkas kvalitätes cukuru. Ar klauzulu „tel
quel" pircējam uzlikts pienäkums preci pieņenit tādā stāvoklī, kādā viņa, pēc savām
īpašībām, atradās apskatīšanas brīdī (sk. Lēbers, Tirdzn. tiesību pārsk. 98. §, VIII).
Tā tad klauzula ,,tel quel" gan taisni sedz „zemāku kvalitāti" (Staub. 360. § № 5, 377. §
№ 121, 187), bet šajā gadīj'umā, kä to Tiesu palāta pareizi atzinusi, ir no svara atbildētāja
solījums, kas paralizē kiauzulu „tel quel" un dod pamatu prasītāja ediliskām prasībām
(CL. 3257. р.). Ja atbildētājs bija solijies nodot sausu cukuru, tad cukuram bija
tädam jäbüt ari nodošanas (vai pieņemšanas) momentā, bet nevis tikai liguma
noslēgšanas momcntä. Šāds atbildētāja solījums nepielaiž CL. 3247. un 3813. р.
piemērošanu, un šo pantu noteikumi konkrētā gadījumā bütu piemērojami tikai tad,
ja atbiidētājs nebūtu devis minēto solljumu. Ar to lieks atbiidētāja aizrädijurns, ka
atbikliba par cukura defektiem, kas atklājušies tikai pēc Iīguma nosiēgšanas, ir jānes
pašam pras'itājam kā pircējam. Pretēji atbildētaja aizrādījumam, Tiesu palāta nav
uzskatījusi viena atbildētāja atzīšanos par pierādījumu arī pret otru atbildētāju.
Jau pirmā instance prasītāji ir lūguši prasību pret Hambrocku atstāt bez caurskatīšanas,
kādu iūgumu apgabaltiesa ir ievērojusi. Tā tad otrā instancē Hambrocks vairs nebija
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hdzatbildetajs, un otrā instancē šajā ziņā atbildētājs nekādus iebildumus nav cēlis
kadeļ Tiesu palata varēja Hambrocka (kurš prāvnieku darījuma noslēgšanas laikā
bija atbildetaja pilnvarnieks) rakstam (I, 34.) piesķirt pierādījuma nozīmi. Saskanā
ar LPN. 499. p. liecmieku Iiecibu nozīmi, spēku un ticamību nosaka tā tiesa, ku'ra
izspnez hetu pec butibas un viņas atzinums šajā ziņā kasācijiis kārtībā nav pārbaudām's
kadeļ Tiesu palata uz hecimeku Steinveisa un Rozentāla liecību pamata varēja nākt
pie atzinuma, ka attiecīga reklāmācija bija izdarīta. Apellācijas sūdzībā atbildētājs
bija ludzis nopratinat Iieciniekus liecinieka Rozentāla liecības „ a t s p ē k o š a n a i " un
nevis ta apstakļa pieradišanai, ka cukurs pieņemts bez jebkādiem aizrādījumiem uz
defektem. Par sadiem apstākļiem atbildētājs runā pirmo reizi tikai savā kasācijas
sudziba, kadeļ Tiesu palāta nebija spiesta nopratināt apellāciias sūdzībā uzdotos
Jieciniekus. Tā tad lieki visi kasācijas sūdzībā aprādītie apsvērumi.
Aiz šiem iemesliem, atrodot, ka Tiesu palāta nav pārkāpusi kasāciias sūdzībā
minetos hkumus un ka kasācijas sūdzība atraidāma, Senats nolemj: Daniela Šeffela
pilnvarnieka zv. adv. V. Meijeroviča kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata atstāt
bez īevērības.
'
138.

1935. g. 27. septembrī. Žaņa Mucenieka un Jāņa Oša pilnvarnieka
Iugums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Žana Mucenieka un
Jaņa Osa prasiba pret Slokas krājaizdevu sab-bu „Lats". (L. № 1097.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators J. Grots.
Senats a t r o d : iesūdzības rakstā prasītāji lūdz atzīt, ka viņiem nav jāatbild pēc
vekseja par Ls 200, kas īzdots 1929. g. 4. jūnijā ar samaksas terminu 1929. g 4 septembrī
aizradot, ka prasiba pēc vekseļa esot celta pret viņieni pēc Veks. 'lik. 72 pantā paredzētā
viena gada termiņa notecēšanas. Apgabaltiesa atraidijusi prasību, atrodot; ka pret
prasitanem — ka vienkārša vekseļa devēju avalistiem prasība bija celama triju gadu
laika, skaitot no vekseja samaksas termiņa iestāšanās dienas (Veks lik '74 p ) Senats
sava spneduma Latvijas bankas prasības lietā pret Helšteinu u.c (Sen CKD 33 /697) ir
jau paskaidrojis ka Veks. lik. 72. p. noteikums par to, ka veksela prasību veksela turētāis
var celt pret galvotājiem gada laikā, skaitot no tās dienas, kad celts protests veksela
nesamaksas deļ, attiecināms tikai uz indosantu vai trasanta avalistiem. Prasības celšanas
termiņg pret vekseļdevēja avalistu noteikts Veks. lik. 74. p. un šīs prasības celamas 3 gadu
laika no vekseļa samaksas termiņa iestāšanās dienas, kā to pareizi atzinusi apgabaltlesa.
Aiz šiem lemesliem atrodot, ka apgaoaltiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzibā
mmetos hkumus un ka kasācijas sūdzība atraidāma, Senats nolemj: Žana Mucenieka
un Jana Osa pilnvarmeka zvēr. adv. V. Lazdiņa kasācijas sfidzību, už CPN 283 n
pamata, atstāt bez ievērības.
"
'
z
ad
V La
- .2diņa
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139. 1935. g 27. septembrī. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta lūgums
atcelt Rigas apgabaltiesas lēmumu zlmogsoda uzlikšanas lietä notāram Evaldam
Osten-Sakenam. (L. № 1199.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators J. Grots.
Senats a t r o d : apgabaltiesa konstatējusi, ka pārdevējs Kuškis ir pārdevis pircēiam
Grunduhm atdahto по Kušķa lauku mājām zemes gabalu bez'zvejas tiesībām ezerā
No ta apgabaltiesa nakusi pie atzinuma, ka šāda zvejas tieslbu paturēšana „nav atzīstama par kadu atsevišķu darijümu" un ka par to zīmognodeva nebija maksājama
Kasacijas sudziba pelna īevenbu. No lietä iesniegtä zemes grātnatu akta noraksta
(1, 8, 9) ir redzams, ka zemes grāmatās ievests atsevišks p a n t s par to, ka saskanā
ar pirksanas hgumu pardevējs Kušķis paturējis sev zvejas tiesības ezerā, kas atrod'as
Upmaļu majas robežas. Tādēl paceļas jautājums par šāda apgrūtinājuma (Notar, nol
611. p. 1. pk.) jundisko raksturu. Konkrētā gadījumā nav nodibināts lauku servitūts
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СП 1117 D 2 teik ) , bet gan lietojuma tiesiba (usufructus), proti personalservituts
CL 090 1199 12 2. р.). Tas redzams no tfi, ka pircēja zemesgabals gan apgrutinats
ar oantu
bet pā'rdevēja zemesgabalam par labu nav ierakstlts pants pec Notar.no
320P p ' pk ,Pc" . TāJtad istenībā līguma V р. nodibina personālservitutu pardevejam
пяг labu Lieta negrozās ар pirkšanas līguma veidu, ко paredz CL. 3943. р., jo pcc
Heuma V P■ tajfi paredzētās pārdēvēja „tiesības" vēl atsevišķi „nodrosmamas pie
a korrolorācifas, kas arī ir darīts, ierakstot pantu par personalservitutu
S
S
S
^
šāds nekustama īpašuma apgrūtīnājums atzis ams par atsevisķu
da iumu Ik par zī'mognodcvu
5. p. nozīmē, un, tā kā līgumsledzeji to atsevisķ. nav
гоЛгШи^ ta^d pa šo& darījumn zlmogaodeva aprēķināma pēc rīk. par zimognodevu
3 D Nākot piePpretējā atzinuma, ap^gabaltiesa ir pārkāpusi rīk. par zimognodevu
5 im'l
Тип CPN. 181. un 196. P . Tāpēc, atrodot, ka apgabaltiesas lemums mmēto
pkSpumu dēl nav uzturams spēkā
^ " ^ ^ S f i ^ * ^
24. ianvāra lēmumu rīk. par zimognodevu 5., 13 p. un CPN. 181 un_ 19b p рагка
pumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai t.esai izlernsana. no jauna cita sastava.
140 1935 g. 23. oktobrī/20. novembrī. Teodora Zvingeja lūgums atcelt
Jelgavas apgabaltiesas spriedurnu Otilijas Zvingels prasībā pret Teodora Zvingeli un
prasītājas Otilijas Zvingels paskaidrojums. (L. № 1630.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; refere Senators О. Ozoliņs.
Senats atrod- apgabaltiesa atzinusi, ka prasītāja ir atbildētāja šķirta sieva
«1 k- tādēl Dēdēiai uz laullbas likuma 60. p. pamata ir tiesība pras t no viņas sķirta
vra uztifru kuru tiesa saskanā ar atbildētaja materiāliem apstākļiem, noteikusi uz

stāvokli, tad arī šāds tiesas apsvērums; - gala atzinuma z ņa — atzistams par pareizu,
in Senats iau ir paskaidrojis (Sen. CKD. kopsedes spned. 3o./27.) ka l/ejot по к.
par fautbt 60. p . L CL. 124.р., trūcīguma jēdziens apspriežam», leveroiot a n . b g
laulāto sociālo un mantas stävokli. Tādēļ t ie sas aizradijurnam
CLЛ p vr tikai
blakus motiva nozime, kuras pareiziba vai nepareiziba neies aido, ga а а Ь ш ш
oareizību Tā tad atbildētāja kasāci as sudziba ir nepamatota, bet atbildētaja lesmegia
nodokļu inspektora apliecma, kā nebijusi zemāko instanču apspnesana, nav lukoiama cauri Senātā.
...
_.
c
Atrodot tādēļ, ka iesniegtā kasācijas sūdziba kā nepamatota noraida^, Senate
nolemj: atbildētāja Teodora Zvingeļa kasacijas sudzibu, uz CPN. 283. p. pamata,
atstāt bez ievērības.
141. 1935.g.24.oktobri. Viktora Baloža lūgums atcelt Tiesu palātas; «ДОиши
lūkojot cauri no jauna Almas Lūkins prasības lietu pret Viktoru Bahrt. (L № 1725.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņs.
Senats atrod: atbildētājs iesniedzis lūgumu par Tiesupalātas WMjjada
19 februāra snrieduma iaunu caurlūkošanu, pie kam atsaucas uz CPN. 908 p 2. punktu,
Ä
S
T
S
S
pret vinu dots apstākļos, kur prasitāja apzinati noslepusi
fļesS vtTdzives v?etu kādēļvinš P ar lietas ierosināšanu un tiesas spriedumu pret viņu
dabūjis'zināt tikai 1934. g. 15. jūhja.
Lai aomierinātu lūgumus par sprieduma jaunu caurlukosanu uz CPN. 908. p
2. pk. p ä n S nepieciešami konstatēt: 1) ka atbildētāja dzives v.eta prasibu ce]ot nav
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uzradita un viņš izsaukts ar publikāciju ,,Vald. Vēstnesī", 2) ka atbildētājs pa visu
īztiesašanas laiku kä pirmā, tā otrā instancē atradies nezināšanā par lietu, kas pret
viņu ierosināta (sal. Isačenko, civllprocesa komment. pie CPN. 908. р.). Tādi apstākli
ir konstatējami konkrētā gadījumā, jo no lietas ir redzams, ka atbildētājs ir izsaukts
ar publikāciju „Valdības Vēstnesī" un lieta nav piedalījies nedz pirmā, nedz otrā
instancē. Atbildētāja apgalvojumi par to, ka par ierosināto lietu viņš vispār dabūjis
zināt tikai 1934. g. 15. jūlijā, no pretējās puses nav apstrīdēti. Tādos 'apstāklos lūgums
īr apmierināms un Tiesu palātas 1934. g. 19. februāra spriedums atceļams uz CPN.
908. p. 2. punkta pamata.
Teikto ievērojot, Senats nolemj: Tiesu palātas 1934. g. 19. februāra spriedumu
atcelt uz CPN. 908. panta 2. punkta pamata un lietu nodot tai pašai tiesa'i izspriešanai
no jauna citā sastavā.
142. 1935. g. 24. oktobrī Latvijas valsts, Tieslietu ministrijas personā, pilnvarnieka ministrijas juriskonsulta V. Dāvīda lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu
Markusa Bergmaņa prasībā pret Latvijas valsti, Tieslietu ministrijas personā. (L.№1455.)
Sedi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : jautäjums par to, vai valsts atbild par privātu personu un iestāžu
naudas summām, kuras tiesu izpildītājs piedzinis no parādniēka un piesavinājies vai izšķērdējis, ir jau bijis vairākas reizes Senāta apspriešanā un Senats so jautäjumu izškīris
pozitīvi (Sen. Apv. sap. 32./2, CKD. 32./365., 588.) Senats minetos spriedumos, starp
citu, paskaidrojis, ka valsts aprādītos gadījumos tādēļ atbild. par tiem zaudējumiem, ко
nodarljis tiesu izpildītājs, ka privatpersonas esot spiestas uz likuma pamata nodot' un
uzticet tiesu izpildītājam vai nu savu vai svešu mantu un, ja valsts atbildot par mantu,
kuru tā saņem uz līguma pamata, kurus labprātīgi ar valsti tās leģitimēto pārstāvju persona sledz privatpersonas, tad vēl vairāk valstij jāatbildot par tādas mantas drošibu
jeb neaizkaramību, kura valsts organa vai amatpersonas rīcībā un pārzināšanā pārgājusi
preteji privatpersonas gribai un kura pazudusi valsts organa vai amatpersonas vainas
dēļ, t. i. sakarā ar viņu nelikumīgu rīcību, darbību vai darbiem. Šie Senäta apsvērumi
attiecināmi _arī uz konkrēto lietu, kur izšķirams pilnīgi analogs gadījums, t. i. vai valsts
atbild par tām naudas summām, ко tiesu izpilditäjs piedzinis по parādnieka un nav tās
īzmaksajis piedzinējam, bet izšķērdējis. Tādēļ arī ir pareizs apgabaltiesas spriedums,
ar kuru ši praslba apmierinata, t. i. atbildlbas jautäjums tāpat izškirts pozītīvi. Nav
izšķirošas nozīmes tarn apstāklim, par kādas pcrsonas, parādnieka vai piedzinēja, īpasumu uzskatama tā piedzītā nauda, kas atradās pie tiesu izpildītāja. Šajā lietā kreditors
prasa piedzīt no valsts to summu, kas viņam pienācās по parādnieka un kuru tiesu izpil
ditäjs pretēji tiešam likuma noteikumam (CPN. 1057. p.) nav izmaksājis' kreditorampiedzinējam, bet izšķērdējis. Šo summu kreditors vairs nevar piedzlt no parādnieka
otrreiz, jo tiesas spriedums nav izpildäms divreiz un pret otrreizēju piedzinu parādnieks
var aizstāvēties ar to kviti, ко viņš saņēmu по tiesu izpildītāja (CPN. 1090. р.). Samaksājot
pēc izpildu raksta kreditoram pienākošos summu, parādnieks savu pienākumu pret kreditoru ir izpildījis un nav vairs atbildīgs par samaksātās naudas summas turpmāko
Iikteni.
Aiz aprādītiem apsvērumiem atrodot, ka iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota
noraidāma, Senats nolemj: Latvijas valsts, Tieslietu m i n i s t r i j a s personā, pilnvarnieka ministrijas juriskonsulta V. Dävida kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. p. pamata,
atstāt bez ievērlbas.
143. 1935. g. 24. oktobrī. Aleksandra Lamaša pilnvarnieka zv. adv. A. Vichmaņa lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Aleksandra Lamaša prasibä pret
Vispārejo apdrošināšanas sab-bu nelaimes gadljumos un vispārējās apdrošināšanas
sab-bas nelaimes gadijumos pilnvarnieka K. Zemola paskaidrojums. (L. № 1401.)
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Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš, referē Senators F. Konradi.
Senats atrod: apdrošināšanas sabiedrlbas valde piešķlrusi prasītājam — savas
kompctences robežās — pagaidu pensiju; valdes lēmumu prasītājs parsudzejis pensiju
к misi a! saskanā ar 1927. g.l. jūnija liknma par apdrošin. nelaimes gd.jum^107
pan u.
Nebūdams mierā ar komisijas lēmumu, prasitajs celis prasibu tiesa, l"dz+°_t.P»esP"fSt
vinam P ar labu no atbildētā as vienreizēju atlldzlbu Ls 4 2 0 , - apmera PretejiJouacijas
sūdzības iesniedzēia paskaidroiumiem, apgabaltiesa pareizi atzinusi so prasibu par
S ^ t o j b S k a S ar minētā likuma 112. pantu prasītājs varēja t.ka, p.eprasit
no
a^drošināšanas sabiedrlbas uzdot pensijas komisijai lietu У ^ Ш с а £ " > ^ t l k *
nēc komisiias otrā, gallgā, lēmuma saņemšanas prasitajam butu tiesiba pieprasit ap
L S L i S S bu no sabiedrlbas tiesas celā. Nepareizi prasītājs ateauca;jsava р я W a S ^ p S S i B a i i a l - uz Sen. CKD. spr. 33./2006. Biuka 1. Taja heta apdros.3 S ^ ä £ S K valde bija izšķlrnsi lietu kaspekrita, p e n s i j u i J j ™ g ^ - g ^ * ļ
кя nrasītāia
divreiz biia griezusies pie atbildetajas piesķirt pensiju, Senats taja lieta
atzina kaJprasīIāia abu divus vinai pazinotos lēmumus varēja uzskatit par pens.ja
Ä j a ^ S Ä
Konkrētā licta turpretlm stāvoklis j dtāds ,o;»ja g a ^ m a
pensija pareizi prasitājam piešķirta no sab.ednbas valdes tadcļ pensijas 1 etavel dva
-pizes biia skatāma cauri pensiias komisija un tikai pec tam, kad prasitajs treso reizi
būtu b*т ezie; pie atbifdētājas, viņam būtu radusics tiesība prasīt lietas izsķ.rsanu tiesas
cejā Nav pādiednošs a r l U ā c i as südzlbas iesniedzēja aizrādljumska viņs maMmats
ar'to ka atbildētāia savā pazinojumā nav uzdevusi pareizu, hkuma 112. panta paredzeto,
Ъ Л ^ Ш ^ ^ о
pārsudzēšanas kārtlbu
^ ^ ^ J ^ f ^ f ^
7iha tomēr nevarēia prasltāiu pamudināt celt prasibu tiesa, jo 107. panta ir runa tiKai
^ s S S b m i s i j S i . Atbildētājas piclaistai klüdai tādēļ konkreta gadijuma
nav izškirošas nozīmes un prasītājam nav pamata uz to atsaukties.
Atrodot, ka prasītāja kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma Senats nolemj:
Aleksandra Lamaša pilnvarnieka zv. adv. Vichmaņa kasacijas sudzibu, uz CPN. 283.
panta pamata, atstāt bez ievēnbas.
144 1935 g. 25. oktobrī. Ziemeļu Mežu akc. sab. pilnv. zv. adv V. Kosteniča
lügums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Ziemelu Mežu akc. sab. prasība pret Dzelzceļu virsvaldi. (L. № 1400.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referč Senators V. Bukovskis.
Senats atrod: apgabaltiesa, pamatojoties uz otrā instancē iesniegtām preču
zlmēm (II 3 - 1 8 . lpp.) ar № 14, 15, 18-31, atradusi, ka prasiba par parmaksat.em
p £ Ш preču zlmēmLs 70,10 nav pamatota, jo ŠI pārmaksa cēlus.es ar mezglapapridmaksas pierēkināšanu. Mezgla papildmaksa esot pamatota uz precu tarita 1. daļas
37-aT( Vald. Vēstn." 1932. &g. 58. num.) un preču sūtljumi pēc minetam precu zimem
esot pārvadāt
starp stacijām Alsviķi - Šķirotava un Saldus - Rigas krasta stacija
m pēPc ap?āditiem 1932. g. 10. aprīļa tarlfa noteikumiem ncesot no
«fffiff^S^
atsvabināmi. Savā kasācijas suclzībā prasītāja, pamatojot.es uz Senata GKD. spr edumu
no 1932 g № 1715, aizrāda, ka saskaņā ar so spriedumu visiem dzelzceļa maksajumiem
pēc parVIdāšanas Hguma jābūt attaisnotiem ar to pakalpojumu izpiJdisan" istenībā, par kuriem tarīfā ir noteikta maksa. jo nodevu noteiksana stavot arpus tanfa
kompetences un tarīfs nevarot noteikt nodevas un tādas an nedomajot noteiķt
Tādē ņemot mezgla papildmaksu, dzelzcelam esot jāpierāda, ka vms pa lesība izdarjis
nreču īpašniekam to pakalpojumu, par kuru tas prasa maksu. Ja tanfa jaunais 37-a^
F Valc V tn " 1932. g. 58. num. nosaka, ka „papildmaksa ņemama virs yeduma
maksas'" un ^mezgla papildmaksa aprēķināma neatkarīgi no pārvadajama attaluma
par kravas pa'tieso svaru'" tad tas nozimējot tikai to, ka tagad dzelzceļs p.edzen papi Laksu par iieko preču noskrējienu Rigas mezglāva.rs neizejot ņo apreķina par^kdometru skaitu kā agrāk („Vald. Vēstn." 1929. g. 86. num. un 1931. g. 109. num.), bet
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liekot pamatā preču svaru. Prasītājas kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Saskanā
ar jauno 1932. g. 10. apriļa 107. rīkojumu („Vaid. Vēstn." 1932. g. 58. num.) visiem
preču, kā arl dzīvnieku sūtījumieni, kufus nosūta caur Rigas mezgla stacijām vai uz
tām neatkarīgi no tā, kādā virzienā tos pārvadā Rigas mezgla, ir noteikta mezgla papildmaksa, kura ņemama virs veduma maksas. Mezglu papildmaksa aprēķināma
neatkarīgi no pārvadājuma attāluma par kravas patieso svaru, bet gabalpriekšmetiem
pēc preču tarīfa II dajā noteiktām svara normāni, skaitot nepilnus 100 kg par pilniem
100 kg. Tā kā prasības sūdzibā minētās preccs pārvadātas 1933. gadā, kā tas izriet
no sūdzībai pieliktā aprēķina(l.—4. lpp.), tad papildmaksa по praslbas sūdzibā minētām
precem bija aprēķināma pēc šāda jaunā 1932. g. 10. apriļa 107. rīkojuma, kā to arī darījusi apgabalticsa. Sis jaunais rikojums ievērojami atšķiras по agrākā 163. rikoj'uma,
par kUļii Senats taisījis savu spriedumu 1932. g. 17. martā lzracia Frīdmana iietā
(№ 1472), jo pēc agrākā rīkojuma papildmaksa bija aprēķināma по noskrējiena attālumicm un virziena, bet pēc jaunā rikojuma mezgiu papildmaksa nemama virs veduma
maksas по visiem sūtljumiem, kas iet caur Rigas mezgiu, neatkarigi по noskrējiena
attaluma un virziena (Sen. CKD. 35./428., 467., 578., 579., 1002., 1126.). Tā tad lieki
visi kasācijas sūdzībā aprāditie paskaidrojumi, kuros prasitājs atkārto Senāta CKD
spneduma motīvus 1932. g. 17. marta № 1472., 1932. g. 1. jūnija № 1715 , un kuri nav
piemerojami 1932. g. 10. apriļa 107. rīkojumam (,,Vald. Vēstn." 1932. g. 58. num.).
Atrodot tādē], ka apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā minētos likumus
un ka prasītājas kasācijas sūdzība, kurā viņa atkārto Senāta 1932. g. 17. marta spriedurna motivus Fridmaņa lietā, atraidāma, Senats nolemj: Ziemelu Mežu akc. sab
pilnvarnieka zv. adv. V. Kosteniča kasācijas sūdzību, uz CPN. 283.'p. pamata, atstāt
bez ievērības.
145. 1935. g. 20. novembrī. L a t v i j a s b a n k a s pilnvarnieka zv. adv. E. Saltupa
luguius atcelt Rigas apgabaltiesas lērnumu viņas, Latvijas bankas, praslbas lietā pret
Vih Feldmani, Haroidu Liepiņu u. c. (L. № 1723.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators M. Čakste.
Senats a t r o d : Rigas apgabaltiesas tiesnesis bija atraidījis Latvijas bankas prasibu
piespiedu izpildīšanas kārtibā. Par viņa lēmumu iesniegto lūgumu apgabaltiesa atstāja
bez ievērības aiz tā iemesla, ka zimogmarku dzēšanas datums šajā gadījumā nesakfit
ar vekseja izdošanas datumu. Kā rcdzams по vekseļa, tā izdošanas datums ir 1933. gada
30. novembris, bet zīmogmarkas uz tā ir dzēstas ar 1933. gada 1. decembri. Pretēji
Latvijas bankas pilnvarnieka domām, zlmognodeva uz vekseja skaitās par samaksātu
tikai tad, ja zīmogmarkas ir dzēstas saskaņā ar likuma noteikumiem (Veks. nolik. 3 p
2. piezīme un rik. par zīmognodevu 63. р.; abi lik. 1932. gada redakcijā). Sie noteikumi
nosaka, ka zīmogmarkām jābūt dzēstām ar vekseļdevēja parakstu, vai uzspiežot firmas
zunogu, un ka uz tām ir jāuzraksta vai jāuzspiež vekseļa izrakstišanas datums. Tā
tad, pretēji Latvijas bankas pilnvarnieka domām, bez vekseļa izrakstišanas datuma
uzrakstīšanas vai uzspiešanas zīmogmarkas uz veksela nav atzistamas par pareizi
dzēstām un līdz ar to ari zīmognodeva atzīstama par nenomaksātu. Senats ir jau paskaidrojis, ka по tagadējā likuma viedokļa nekrīt vairs svarā, kas uzraksta uz zīmogmarkām vekseja izrakstīšanas datumu, vai vekseļdevējs, vai kāda cita persona (Sen.
CKD. 32./2707). Tomēr datumam uz zīniogmarkām katrā ziņā ir jābūt uzrakstītām,
pie kam, kä to nosaka Vekseļu nolikuma 3. panta 2. piezime un rikojuma par zlmognodevu 63. pants, šis datums nevar būt vēlāks par vekseja izrakstīšanas datumu. Та
kā uz zīmogmarkām ir uzrakstīts vēlāks datums, nekā vekseļa izrakstīšanas datums,
tad zlmogmarkas šajā gadījumā nav atzistamas par pareizi dzēstām un tādēļ dokumentam nav piešķifams vekseja spēks un nozīme. Apstāklim, ka vekselis šajā gadījumā
faktiski izdots 1. decembri, kä to apgalvo Latvijas bankas pilnvarnieks, nav nozlmes
lietā, jo no svara ir datums, kāds ierakstīts kā vekseļa izrakstlšanas laiks.
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Atrodot, ka aiz aprādītiem iemesliem apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā
uzrādītos likumus, kādēj kasācijas sūdzība atraidāma, Senats n o l e m j : Latvijas bankas
pilnvarnieka zv. adv. E. Saltupa kasācijas südzlbu, uz CPN. 283. panta pamata, atstat
bez ievērlbas.
146 1935 g 20 novcmbrī. Ivana un Nikolaja M a n k o s u lūgums atcelt Rigas
apgabaltiesas lēmumu akc. sab. „Gerhards un Heijs" blakus sūdzībā pret Rigas pilsetas
7. iec. miertiesneša lēmumu lietā ar Mankosiem. (L. № 1680.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : pretēji atbildētāju kasācijas sūdzībā izteiktām domām, aizmuguriskā
sprieduma nodošana izpildīšanai CPN. 844. p. paredzētā 3 gadu termiņa gan partrauc
šā noilguma termina tecēšanu, bet pēc gfi termiņa pārtraukuma aizmugunskie spnedumi
nav vairs padoti 3 gadu noilgumam, bet jau ir padoti vispārējam 10 gadu noilgumam
fsk Kriev Sen CKD. 85/31 un Isačenko komment. pie CPN. 844. р., IV, 255). Tadel
a prasītājs ir lūdzis aizmugurisko spriedumu izpildlt CPN. 844. p. paredzeta aika,
tad aizmuguriskais spriedums patur savu spēku jau vispareja 10 gadu noilguma laika,
kurā prasītājam ir tiesiba lūgt tā izpildišanu. CPN. 844. p. nemaz neparedz ka to
maldīgi domā atbildētāji, aizmuguriskā sprieduma f a k t i s k u neizpildisanu,_ bet runa
tikai par aizmuguriskā sprieduma nenodošanu izpildišanai 3 gadu laika. la tad lieKi
visi atbildētāju paskaidrojumi, ar kuriem viņi apstrid apgabaltiesas lemuma pareizibu.
Atrodot ka tādēļ atbildētāju kasācijas sūdzibā kā nepamatota noraidāma, Senats
n o l e m j : Ivana un Nikolaja Mankosu kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. p. pamata, atstat
bez ievērības.
147 1935 g 20. novembrī. Maksātnespējīgās parädnieces Pirmäs
Latvijas
apdrošināšanas un transporta akc. sab. pilnvarnieka zv. adv. P. Eghša lugums atcelt
Daugavpils apgabaltiesas spriedumu maksätnesp. parädnieces Pirmäs Latvijas
apdrošināšanas un transporta akc. sab. likvidäcijas komisijas prasiba pret Iciku Kaganu.
(L. № 1679.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators M. Cakste.
Senats a t r o d : apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildētājs bijis apdrošināšanas
sabiedrības aģents Latgalē, un uz šā konstatējuma pamata attiecinajusi uz partu
attiecībām t. i. uz apdrošināšanas sabiedrības attiecībām ar viņas agentu Latgale,
spēkā esošā tirdzn. nolik. (XI sēj. II d.) 24. un 26. pantu noteikumus. Prasitajas pilnvarnieks savā kasācijas sūdzībā neuzdod iemeslus, kuru dēļ apgabaltiesas konstatejums,
ka atbildētājs bija apdrošināšanas sabiedrības aģents, būtu atzistams par nepareizu.
Tādos apstāklos apgabaltiesas atzinums, ka partu attiecībām piemerojami tirdzn.
nolik. 24. un 26. pants, ir pareizs. Apdrošināšanas sabiedribas aģents parasti nav tikai
faktisks starpnieks, bet gan apdrošināšanas biedrības pārstāvis (Dr A. Lēbers, Tirdzn.
tiesību pārskats, 237. §, V; Šeršeņevičs, Kurs torg. prava, II sēj., 107.J.) An по
prasitājas vispārējo apdrošināšanas noteikumu 17. §, kas iespiesti prasitajas polises,
redzams, ka vinas aģentiem, arī tiem, kas nebija pilnvaroti izdot pohses, īr piesķirtas
iuridiskas funkcijas, un tādēl viņi ir atzīstami par komijiem tirdzn. nolik. 3. panta
'nozimē (sal. Šeršenevičs, Kurs torg. prava, I sēj. 21. §). Aiz aprädltietn iemesliem
apgabaltiesa, piemcrojot šajā lietā tirdzn. nolik. 24. un 26. pantu, nav sos likumus
pārkāpusi, kādēļ kasäcijas sūdzlba kā nepamatota atraidama.
Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : prasītājas maksātnespējīgās parädnieces Pirmäs
Latvijas apdrošināšanas un transporta akc. sab. pilnvarnieka zv. adv. P. Eglisa kasäcijas
südzlbu, uz CPN. 283. panta pamata, atstāt bez ievērības.
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148. 1935. g. 20. novembrī. Andreja Silkalna, Līzes Lēlis un Līzes Mauriņš
pilnv. zv. adv. V. Buša lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu mir. Andreja Fogc'la
mantoj'uma lietā. (L. № 1820.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : Tiesu palāta ir konstatējusi, ka uz mir. Andreja Fogeļa mantojumu
ideālās daļas ir apstiprināti viņa atraitne un viņa vectēva brāļu bērni kā piektās pakāpes
radinieki.Sudzetāju tiesības uz mantojumu Tiesu palāta ir noraidījusi tādēļ, ka tie atrodas ar mantojuma atstājēju nepilnīgā radniecībā. Šajā ziņā Tiesu palāta atrod,
ka gan CL. 1880. p. 4. punkts nešķiro pilnīgu radniecību no nepiln'īgas, tomēr to nevarot
teikt par Kurz. zemn. lik. 119. р., kurš paredzot vienīgi pilnīgu radniecību, kādēļ personas, kas atrodas ar mantojuma atstājēju nepilnīgā radniecībā, pēc šā panta noteikumiem nevar mantot.
Šāds_Tiesu palātas viedoklis jautājumā par Kurz. zemn. lik. 119. р. saturu un nozīmi un ta piemērošanu mantojuma atstājēja radiniekiem ir atzīstams par nepareizu.
Tiesu palāta iziet no tā, ka Iikumdevējs it kā apzinäti nav domājis piešķirt Kurzemes zemniekiem tas mantošanas tiesības neatkarigi по pilnīgas un nepilnīgas'radniecības, kādas
paredzētas GĻ. 1880. p. 4. punktā. Šādu uzskatu neattaisno likuma tekstu vēsturiskā
interpretācija. CL. 1880. p. avots ir Justiniāna 118. novella, kura nodibināja 4 manti
nieku šķiras, ievedot trešajā šķirā nepilnīgā radniecibā esošos bfāļus un māsas ar viņu
bērniem. Ceturto šķiru 118. novellā sastādīja visi pārējie, pēc pakāpes tuvākie, sāņu
radinieki, neizšķirot pilnīgo radniecību по nepilnīgas (šk. Barona, Romiešu tiesības,
VI gr. 132. Ipp., 1908. g. izd.). Prof. Bunge atrod, ka 118. novella ir iespaidojusi ari
Kurzemes tiesības; viņš aizrāda, ka par pusbraļu un pusmāsu un to bērnu ieskaitīšanu
trešajā šķira nevar būt šaubu un arī likums to tieši izsaka priekš zemnieku tiesībām;
bet ceturtā šķirā aicinäti visi radinieki un vienīgi radniedbas pakāpes tuvums (die
Nähe des Grades) izšķir, kam jämanto; par to, ka šajā šķirā pilnīgai vai nepilnīgai
radniecībai nav nozīines, pēc Bunges domām nav šaubu (sal. Bunge, Das Kurländische
Privatrecht, 1851. g., 494. lpp.). Kurzemes zemn. lik. 119. pantam atbilst attieclgi panti
Vidzemes zemn. likumos (1860. g. lik. 998. р.; 1819. g. Vidz. zemn. lik. 413. р.), kuri ir
identiski un par kuriem prof. Bunge täpat izsakas, ka aicinātie ir ,,pārējie vēl dz'īvie
tuvakie sänu radinieki", pie kam pakāpes tuvums noteicams pēc romiešu sistēmas (nach
der römischen Computations Metode). Prof. Erdmanis izsakas, ka Vidzemes zemnieku
likums, tāpat kā Kurzeines zemnieku likums, atšķiras по attiecīgām zernes tiesībām
vienīgi ar to, ka nodibinata īpaša (ceturtä) šķira prie'kš tēva vai mātes brāļiem un māsām
(bez reprezentācijas tiesībam viņu descendentiem), kādas šķiras mantinieku iztrūkšanas
gadījumā mantojums pāriet nākoša šķira uz tālākiem sänu radiniekiem pēc pakāpes
tuvuma (Erdmann, Sistem, 111, 139. Ipp.). No aprādītā redzams, ka vispārēja privātiikuma noteikumi par mantinieku šķirām principiāli neko neatšķirasno zemnieku
tieslbu noteikumiem, un visiem šiem noteikumiem pamatā atrodas Ju'stiniana 118. novellas noteikumi par mantinieku sagrupēšanu šķirās. TādēJ jānāk pie atzinuma, ka Tiesu
palātai nebija iemesla konstatēt, it kā dažādu likumdevēja izturēšanos pret pēdējās
šķiras mantiniekiem zemnieku likumä (Kurzemes zemn. lik. 119. р.) un vispārējā privātlikumā 1880. р. 4. punkts), pieprasot zemnieku likumā it kā sevišķu šķirošanu pēc pilnīgas
un nepilnīgas radniecības, kādu CL. 1880. p. 4. punkts nepar'edz.' Izejot по pamatnoteikuma, ka zemnieku tiesības pēc iespējas jāsaskaņo ar attieclgām vispārējām tiesībam, Tiesu palāta nevarēja по tā vien, ka Kurzemes zemn. lik. 119. р. expresis verbis
neizteic CL. 1880. p. 4L punkta noteikumu par pilnīgas un nepilnīgas radniecības nešķirošanu, izvirzlt pretējo noteikumu par tādas šķirošanas vajadzību. Ar to Tiesu palata ir pārkāpusi Kurz. zemn. lik. 119. р., un šā panta nepareiza piemērošana iespaido
visu viņas lēmuma pareizību.
Atrodot tādēj, ka Kurz. zemn. lik. 119. p. pārkāpuma dēļ Tiesu palātas lēmums nav
uzturams spēkā, Senats no lern j : Tiesu palätas 1934. g. l.febr. 'lēmumu atcelt Kurz. zemn.
lik. 119. p. pārkāpuma dēļ un lietu nodot tai pašai tiesai izlemšanai по jauna citā sastāvā.
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149. 1935. g. 21. novembrī. Pētera Jēpa pilnvar. zv. adv. G. Lira lūgums atcelt
Tiesu palātas spriedumu jaunatklājušos apstākļu dēļ viņa, Pētera Jēpa, prasibā pret
Aleksandru Skrastiņu. (L. № 1588.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš, referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : apgabaltiesa atraidījusi prasītāja prasību uz tā pamata, ka prasītājs
darbojies pie spēka mašīnas nevis uz atbildētāja rīkojuma parnata, bet uz spēka mašīnas
apkalpotāja, Нес. Liepiņa, lūgumu pēdējā vietā, kādēļ esot jāatzīst, ka nelaimes gadijums
noticis ārpus partu darba attiecībām. Tiesu palāta noraidījusi prasītāja apellācijas
sūdzību, piekritot apgabaltiesas atzinumam, ka prasītājs nav bijis atbildētāja kalpotājs,
bet rīkojies Нес. Licpiņa uzdevumā. Arī Senats atradis, ka izšķiroša nozīme ir piešķiļ-ama tam apstākiim, ka nelaime notikusi ārpus partu darba attiecībām, ко tiesa nodibinājusi ar to, ka prasītāju darbā aicinājis Нес. Liepiņš. Tā tad konkrētā lietā tiesas spriedums ir pamatots uz Нес. Liepiņa apiiecināto apstākli, ka prasītāju darbā aicinājis
nevis atbildētājs, bet viņš, Пес. Liepiņš. Ar krimināltiesas spriedumu pierādīts, ka
Пес. Liepina apliecināto apstākli par prasītāja aicināšanu darbā viņš, Liepiņš, uzdevis
tiesai apzināti nepatiesi, jo vinš prasītāju toreiz darbā nemaz nav aicinājis, kādēļ
jāatzīst, ka konkrētā lietā ir atklāts iauns apstāklis CPN. 908. p. 1. pk. nozīmē, un pie
tam tāds apstāklis, kuram ir izšķiroša nozīme sprieduma taisīšanā par sliktu prasitājam.
Atrodot tādēl, ka prasītāja lflgums par sprieduma jaunu caurlūkošanu jaunatklātu apstākļu dēļ'ir ievērojams, Senats nolemj: Tiesu palātas 1929. g. 27. februāra
spriedumu uz CPN. 908. р.'pamata atcelt jaunatklātu apstākļu dēļ un lietu nodot tai
pašai tiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
150. 1935. g. 22. novembrī. Vilhelma Sadovska pilnvarnieka zv. adv. E. Volframa lūgums atcelt Ticsu paiātas spriedumu mir. iljas Sadovskis, dz. Rodkevičs,
mantojuma Hetä. (L. № 1774.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators A. Lēbers.
Senats a t r o d : Senātam jāizšķir jautājums par to, pēc kādām tiesībām mantojuma
ceļā pāriet Vidzemē dzīvojušās un tur mirušās personas nekustama manta, kas atrodas
Jelgavā, ja mantojums atklājies Vidzemē. Atstājot atkiātu jautājumu par to, kādas
tiesibas, Kurzemes Zemes, Jelgavas pilsētas tiesibas vai Vidzemes tiesibas, pastavējušas pirms 1864. g. CL. spēkā stāšanās, minētais jautājums izšķirams pec tagad
spēkā esošcā CL. un proti pēc CL. iev. VII vai X p. sakarā ar XXXIV p. Saskaņa ar
CL. ievad. IV p. 2. teik. un XXXIV p. 1. un 3. teik. Vidzemē aicinājums pie man
tojuma un mantojuma iegūšana apspriežami pēc tā tiesību apgabala likumiem, pie
kura mantojuma atstājējs piederējis sava mūža pēdējā laikā pēc dzīves vietas, neatkarīgi no tā, kur atrodas pie mantojuma piederošā n e k u s t a m ā m a n t a .
Tā tad, ja ari tāda atrodas tiesibu apgabalā, kur nav spēkā Vidzemes mantošanas tiesibas,
tomēr Vidzemē esošā nekustamā manta katrā ziņā pāriet mantošanas ceļā pēc Vidzemes
mantošanas tiesībām. Bet šāda absolūta norma, kur izšķirošā būtu — arī mantošanas
tiesibas — vienigi lex rei (fundi) sitae, nav spēkā nedz Kurzemē (CL. iev. VII X р.),
nedz īgaumjas pīlsētās (CL. iev. IX р.). Pēc Kurzemes zemes tiesībām (CL. iev. VII р.
1. teik.) un Jelgavas pilsētas tiesibām (CL. iev. X р. 1. teik. 2. punkta), Jelgavas pilsetas
tiesibas piemērojamas Jelgavas pilsetas robežās esošai nekustamai mantai, kas nav
m a n t u (piem., mantojuma) kopības daļa. Tā tad, pretēji Vidzemes tiesibam,
Jelgavas pilsētā esošā nekustamā manta, kas pieder pie mantas kopibas un kas nebūtu
apspriežama pēc Jelgavas pilsētas tiesībām, pakļauta nevis Jelgavas pilsetas tiesibam,
bet taisni tarn tiesibam, kas piemērojamas pašai mantu kopibai. Pretēji sūdzētāja domām,
Tiesu paläta nav identificējusi jēdzienu „mantas kopiba" ar jēdzienu ,,mantojums".
Taisni minētais IV un X pantā paredzētais izņēmums tieši korespondē XXXIV р.
3. teik. noteikumiem, uz ktiru atsaucas VII un X pants, un рёс kura (XXXIV р.)
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Vidzeme v i s a s nekustamas mantas, arī pārejot mantošanas ceļā, apspriežamas vienīgi
pec Vidzcmes tiesībām, kaut arī pati mantu kopība, pie kuras pieder nekustamā nianta,
būtu apspriežama, piem., pēc Jelgavas pilsētas tiesībām. Pie tā paša uzskata pieturas
arī prof. Erdmanis (System, 1. sēj. 61. Ipp.). Tā tad, runā esošā gadījumā, kur nekustamā
raanta gan atrodas Jelgavā, tomēr ietiipst mantojurnā, kas atkiājies Rīgā (Vidzemē),
kur mantojuma atstājējai bija pēdējā dzīves vieta, jautājums par to, pēc 'kādām mantošanas tiesībām minētā nekustamā manta pāriet un kam tā piekrīt, ir izšķirams nevis
pēc Jelgavas tiesībām, bet gan vienīgi pēc Vidzemes tieslbām. Pretēji sūdzētāja domām,
nemaz nekrīt svarā, vai mantu kopība starp viņu un mantojuma atstājēju savā laikā
(CL. 79. p.) ar laulības līgumu bija atcelta.jeb nē, jo izšķirošais ir tas, ka Jelgavā spēkā
esošās mantošanas tiesības nav piemērojamas tādai Jelgavā esošai nekustamai rnantai,
kas i e t i i p s t m a n t o j u m ā , k u r š a t k l ā j i e s V i d z e m ē (Rīgā) un ka tās stāvoklis
apspriežams pēc Vidzemes (konkrete gadījuinā Rigas pilsētas) tiesibām. Tikai pēc
Vidzemes (un proti Rigas piisētas) tiesībārn nosakāms, vai sūdzētājs manto Jcigavas
pilsētā esošās, viņa mirušās sievas nekustamās mantas daļu konkrete gadījumā, kur
starp sūdzētāju un viņa (tagad_ mirušo) sievu ir tikusi atcelta mantas kopība un nāves
brīdi vairs nav pastāvējusi. Šis jautājums izšķirams atraidoši, kā to jau izskaidrojis
Senats Tiesu paiātas aprādītā CKD. spried. Karatnikova lietā (2Э./754.), kas, pretēji
sūdzētāja domārn, tieši piemērojams arī tagadējā Iietā.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palāta nav pārkāpusi sūdzētāja minētos
likumus, kādēļ viņa kasācijas sūdzība atraidāma, Senats n o l e m j : Vilhelma S a d o v s k a
pilnvarnieka zv. adv. Volframa kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez
ievērības.
151. 1935. g. 22. novembri. Latvijas bankas pilnvarn. zv. adv. J. Kalnina lūgums
atcelt Tiesu palātas spriedumu Jāņa Gūtmaņa prasībā pret Latvijas banku' un Jāna
Gūtmaņa paskaidrojums. (L. № 1733.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators R. Alksnis.
Senats a t r o d : Tiesu palāta apmierināj'usi prasību aiz tā iemesla, ka prasības
lügumä aprādīta vekseja samaksas termiņš esot bijis 1927. g. 14. marts, bet piespiedu
izpilciišanas kārtībā taisītais spriedums, 'pēc kura tagad tiekot vērsta' piedzina pret
prasītāju Jāni Gūtmani, esot iznests 1932. g. 7. novembri, t. i. pēc 5 gadiem, skaitot no
vekseja samaksas dienas; saskaņā ar Veks. lik. 72. р., vekseļturētāja-atbildētāja
varejusi celt prasību pret veksejdevēju tikai 5 gadu Iaikā, skaitot no vekseļa termina
dienas (1927. g. 14. marta), kādeļ atbildētāja esot nokavējusi termiņu vekšelpraslb'as
celšanai pret vekseļdevēju un pēdējais esot atbrīvots по jebkādas atbildī'bas pēc' veksela.
Tāpēc vekselis vairs nebijis padots piespiedu izpildīšanai 1932. g. 7. novembrī. Ja vckselturētāja 1927. g. 8. aprili arī ievadījusi piedzīšanu pret vekseļturētāju Latvijas bankas
statutu 9. р. kārtfbā, tad šim apstäklim neesot nozīmes, jo šāda vekselturētājas rīcība
neesot atzīstama par vekseļprasības celšanu, kas pēc Vcks. lik. 75. p. pārtrauc
noilguma tecējumu. Ar vekseļa prasības celšanu esot jāsaprot prasības celšana tiesā
vispārējā vai piespiedu izpildīšanas kārtlbā, bet ne Latvijas bankas prasījuma piedzīšana
stat. 9. p. paredzēta kārtībā. Šo kārtību Senats (CKD. 28./522.) kvalificējot par bezstrīda piedzīšanas kārtību, jo pie šādas kārtības neinaz netickot pārbaudīts bankas
prasījums. Sava sprieduma beigu dajā Tiesu palāta gan atkäpjas no sava viedokļa, tomēr
aizräda, ka, ja pat nostātos uz tā redzes viedokļa, ka piedzīšanas ievadīšana pēč veksela
Latvijas bankas statūtu 9. р. paredzētā kārtība ir pielīdzināma Veks. lik. 75. р. paredzētäs prasības celšanai, tad tomēr šajā gadijumā tāpat esot iestājies noilgums. Pēdējais
esot sācis no jauna tecēt по 1927. g. 11. apriļa, kad vekseļparādnieka neatrašanas dēļ
atbildētāja neesot vairs neko darījusi uzsāktas piedziņa's turpināšanai. Šāds Tiesu
palātas uzskats nav atzīstams par pareizu. Tiesas uzdevums tiesu izpildītājam, kas dots
saskaņā ar Latvijas bankas statūtu 9. р. piedzīt Latvijas bankas vekseļa prasījumu по
atbildīgām pēc vekseļa personām, pēc savas dabas ir pielīdzināms tiesas sprieduma izpil-
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dīšanai, bet nevis vekseļprasības celšanai, jo ar šāclu tiesas uzdevumu tiek uzlikts tiesu
izpildītājam pienākums'piedzīt vekseļa parādu pēc CPN. noteikumiem. Šāda uzdevuma
došana iziet no tā, ka prasījurns atrodas tādā stāvoklī, ka to var piedzīt procesa paredzēta
izpildīšanas kārtībā un katrā ziņā jau pārtrauc noilguma tecējumu un pēc minētā uzde
vuma došanas sākas jauns noilgums. Pēdējais, saskaņā ar plel. pie LCL. 694. p. 6. р.,
ir jau 10 gadu ilgs, kā parasti pie spriedumu izpildīšanas. Tādej, ja uzdevums tiesu izpildītājam bija d'ots 1927. g. 5. aprīlī, tad vienīgi no šā datuma varēja sākt tecēt jaunais
10 gadu noilgums. Nākot pie atzinuma, ka Latviļas bankas vekseļprasījumu piedzīšanas uzdevums ir jau noildzis, Tiesu palāta ir pārkāpusi CPN. 816. p. un piel. pie
LCL.694. p. 6.p. Šo pārkāpumu dēļ Tiesu palātas spriedums nav uzturams spēkā, kādēļ
Senats n o l e m j : Tiesu palātas 1934. g. 25. aprīļa spriedumu CPN. 816. р. un pielikuma
pie LCL. 694. p. 6. p. pārkāpuma dēļ atcelt un so Hetu nodot Tiesu palātai izspriešanai
по jauna citā sastāvā.
152. 1935. g. 22. novembrī. Andža Pētersona m. m. aizg. zv. adv. p. J. Vintera
lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu Andža Pētersona m. m. prasībā pret akc. sab.
,,Žiemeļu savstarpīgo apdrošināšanas b-bu". (L. № 1697.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. Senators A. Lēbers; referē Senators A. Lēbers.
Senats a t r o d : Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motīviem,
konstatējusi, ka runā esošā automobiļa vērtība tā sadegšanas laikā bij'usi tikai Ls 2000.
Šāds Tiesu palātas konstatēj'ums attiecas uz Hetas faktisko pusi un nav pārbaudāms
kasācijas kārtībā, pie kam, pretēji prasītājas doniām, civīltiesa var ņemt vērā arī
krimināliietā doto ekspertu atzinumu. Teorētiski kustamas mantas apdrošinājuma
novērtējums pret uguni, t. s. takse apdrošinājuma līguma noslēgšanas laikā,_ gan
nodibina zināmu presumpciju par to, ka tas pats novērtējums ir spēkā, arī apdrošinājuma
gadījumam (Versicherungsfail) iestājoties.
Tomēr, pēc Vispārējiem apdrošināšanajunia nosacījumiem (sk. tagad spēkā esošā redakcijā 8. § 3. d. 1. teik.; iepriekšējā redakcijā
7. § 2. teik.) apdrošinājums pats par sevi nedcr apdrošinātas mantas esamības un
atlīdzināmās vērtības pierādīšanai.
Apdrošināšanas summa norāda vienīgi
apdrošinātāja atlīdzības augstāko apniēru katrai atsevišķai, polise apzīmētai, pozicijai,
vienalga, vai apdrošinātās "mantas apskate vai novērtēšana iepriekš notikusi,vai ne.
Neatkarīgi по tā, minētā presumpcija nav praesumtio iuris et de iure, bet vienīgi praesumtio facti, kas pielaiž pretpierādījumu, kādu, pēc Tiesu palātas konstatējuma, arī
iesniegusi atbildētāja. Nodibinot, ka automobiīim sadegšanas laikā bijusi tikai Ls 2000
liela vērtība un ka atbildētāja jau bija iemaksājusi uz prasītājas rēķinu Ls 1250, Tiesu
palātai biia pietiekošs iemesls prasību apmierināt tikai atbildētājas atzītā suramā
Ls 750, bet pārējā daļā prasību atraidīt. Aiz aprādītiemjemesliem atrodot, ka Tiesu
paiāta nav likumu pārkāpusi, kādēļ prasītājas kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : Andža Pētersona mantošanas masas aizgādņa zv. adv. p. Vintera
kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
153. 1935. g. 24. oktobrī/24. novembrī.
Dāvīda A k s e l r o d a pilnvarnieka
zv. adv. A. Zēberga lūgtuns atcelt Tiesu palätas lēmumu lietā par Dāvīda Akselroda
atzīšanu par maksātnespējīgu parādnieku. (L. № 1204.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : kasācijas südzlbas iesniedzējs pareizi aizräda, ka zināmas personas
atzīšanai par maksātnespējīgu uz tirdzn. proc. lik. 410. p. 1. punkta pamata ir vajadzīgs
tā fakta konstatējums, ka pie p i e d z i š a n a s vēršanas uz parādnieka mantu tā ir izrādījusies par nepietiekošu visu parādnieka parādu segšanai. Tā tad šo likuma pantu
var piemērot tikai tad, ja kreditoram ir tituls, uz kura pamata viņš var vērst un ir vērsis
p i e d z i ņ u uz parädnieka mantu. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzeja domām, kreditors Krasņiks, kas lūdzis Akselrodu atzīt par maksātnespējīgu parādniēku, var atsauk-
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ties uz šādu tituli. Krasņiks ir iesniedzis 7 vekseļus kopvērtībā pari par Ls 2000 ar
tiesas izpildu uzrakstiem uz šiem vekscliem (I, 15—21). Saskaņā ar CPN. 238.
pantu, aktu ar izpildu uzrakstu uz tā kreditors var nodot i z p i l d l š a n a i pēc noteiku
miem par sprieduma izpildīšanu, kāda iespēja ir lieka tikai tad, ja parādnieks ir
panācis piespiedu izpildīšanas apturēšanu uz CPN. 244. vai 239. p. pamata.
Та tad kreditors uz šādu aktu pamata var vērst piedziņu uz parādnieka mantu saskaņā
ar tirdzn. proc. lik. 410. p. 1. punktu. Kasācijas sūdzības iesniedzējs neapstrīd, ka
pēc viena по minētiem vekseļiem Krasņiks faktiski arī ir vērsis piedziņu uz Akselroda
mantu, pie kam, saskaņā ar tiesu izpildītāja uzrakstu uz vekseļa, mantas aprakstīšanai
pie Akselroda nav atrastas. Kasācijas sūdzības iesniedzējs pat neapgalvo, ka viņš būtu
lūdzis apturēt piespiedu izpildīšanu pēc šā akta. Ar to tirdzn. proc. lik. 410. p. 1. punkta
piemērošanas priekšnoteikums konkrētā gadījumā ir konstatēts, jo, kā pareizi atzinusi
jau apgabaltiesa, Krasņiks nebija spiests nodot arī pārējos vekseļus piespiedu izpildīšanai pēc tarn, kad piespiedu izpildīšanā pēc viena по vekseļiem ir izrādījies, ka parādniekam nav līdzekļu kreditora prasljuma apmierināšanai (Kr. Sen. IV dep. spr. 97./334;
03./142).
Akselroda aizrādljumam uz to, ka viņam uz CPN. 239. panta pamata
ir tiesība celt prasību par piespiedu izpildīšanas kārtībā taisīto spriedumu atzišanu
par spēkā neesošu un ka viņš šo tiesību faktiski arī ir izlietojis, nav nekādas nozīmes,
jo šādas prasības celšana nenoliedz izpildīšanu pēc šiem aktiem un piedziņas vēršanu
pēc tiem uz parādnieka mantu, kamēr nav panäkta piespiedu izpildīšanas apturēšana,
ко Akselrods neapgalvo (sal. arī likumdošanas motīvus pie CPN. 16116. (tagad 244. р.).
Tā tad Tiesu palātai bija pietiekošs pamats atzīt Akselrodu par maksātnespējīgu parādnieku tirdzniecībā uz tirdzn. proc. lik. 410. p. l.pk. pamata, im viņas
lēmums gala atzinumā izrādās par pareizu. Jautājumam par to, vai Tiesu palāta
pareizi atsaukusies ari uz citu kreditoru (Šmuljanu u. c.) pretenzijām, nav nozīmes,
reiz nav strīda par to, ka viena Krasņika prasījumi pārsniedz Ls 2.000.
Atrodot, ka Akselroda kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats
n o l e n i j : Dāvīda A k s e l r o d a pilnvarnieka zv. adv. Zēberga kasācijas sūdzību, uz
CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
154. 1935. g. 13. decembrī. Satiksmes ministrijas pārstāvja jurisk. pal. A. Korpa
Iūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu Semjona D m i t r i j e v a prasībā pret Latvijas
valsti, Satiksmes ministrijas personā. (L. № 1832.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : Tiesu paläta noraidījusi atbildētājas iebildumu par prasības noilgumu, atrodot, ka prasības iesniegšanas laikā prasītājs vēl nebija sasniedzis pilngadību
un tāpēc viņam piemērojams noteikums par noilguma apturēšanu. Pēc Tiesu palātas
domām, tiesību uz noilguma pārtraukumu piešķir CL. 3625. p. 3. punkts, jo LCL. 683. p.
ir attiecināts uz visu Latviju kā 3. piezīme pie CL. 3283. panta. Atbildētāja atrod,
ka vispārējie likumi nevar atvietot speciālo likumu noteikumus par noilgumu, un ka
nedz agrākais, nedz tagadējais dzelzceļu likums neaptur noilguma tecējumu pret rtepilngadīgiem un personām ar ierobežotu rīcības spēju.
Atbildētājas kasācijas sūdzība pelna icvērību.
Partu starpä nav strīda, ka nelaimes gadījums ir noticis 1927. g. 28. augustā,
t. i. laikā, kad vēl nebija spēkā 1927. g. Dzelzceļu likums. Tāpēc partu attiecības apspriežamas pēc LCL. 683. p. noteikumiem uz bij. Kriev. vispār. dzelzceļu nolikuma
92. р. pamata. Bij. Kriev. Senats jau ir paskaidrojis, ka nepilngadigo privilegija uz
noilguma apturēšanu neattiecas uz viņu prasībām pēc X sēj. 1. d. 683. р., kāda panta
7. punkts nodibina speciālu Isu noilguma termiņu kā izņēmumu по vispārējiem noil
guma noteikumiem (Bij. Kr. Sen. CKD. spr. 94./111.). Tādēļ Tiesu palātas apcerējumi
par to, ka LCL. 683. p. attiecināšana uz visu Latviju dod iespēju piemērot arī konkrētam

108
gadljuinam CL. 3625. р. 3. pk. noteikumu par noilguma apturēšanu pa visu nepilugadibas laiku, ir pašā pamatā nepareizi tādēj, ka šā panta noteikurns (nerunājot par to,
vai vispār CL. 3625. p. ir attiecināms uz Latgalē notikušā nelaimes gadījuma sekārn)
nav saistāms ar LCL. 683. p. noteikumu par praslbas noilgumu. Ar to Tiesu palata
ir pielaidusi savā spriedumā motīvēšanas nepareizlbu, pārkāpjot CPN. 816. р.
Atrodot tādēļ, ka CPN. 816. р. pārkāpuma dēļ Tiesu palātas spriedums nav uzturams spēkā, Senats, neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, n o l e m j :
Tiesu palātas 1934. g. 12. aprīļa spriedumu atcelt CPN. 816. p. pārkāpuma
dēļ un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāva.
155. 1935. g. 13. decembrī. Finanču ministrijas Nodokļu dep-ta pilnvarnieka
Arnolda Kupča un Finanču ministrijas Nodokļu dep-ta (nodevu nodaļas) lūgums atcelt
Tiesu palātas iēmumu lietā par Zenijas Andersons nekustama īpašuma pardošanu
publiskā izsolē. (L. № 1769.)
Sēdi vada priekšsētājs Senators О. Ozofiņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : savā pirmā kasācijas sūdzībā Nodokļu departaments aizrāda, ka,
saskaņā ar rīk. par zīmogn. 91. р., notāram Grīnlaubam kā cesijas raksta apliecinātājam
bija uzliekams zīmogsods ne mazāk, kā iztrūkstošās zīmognodevas divkāršā apmērā,
kādēļ atrod Tiesu palātas lēmumu, ar kuru zīmogsods nav uzlikts, par atcelamu.
Tiesu palāta savā lēmumā ir konstatējusi, ka notārs rninētā raksta sastādīšanā (apg.
akts, 6. Ipp.) nav piedaiījies, bet vienīgi apiiecinājis zem tā parakstu. Senats jau ir paskaidrojis, ka dokumenti, kuji nav sastādīti notāriālā kārtībā (Notar, noiik. 280. р.),
vai kuri nav uzrādīti apliecināšanai (Notar, nolik. 146., 282. р. nozīmē), bet uz kuriem
notārs tikai apliecinājis parakstus, attiecināmi uz privātiem dokumentiem, par kuru
apmaksu ar zimognodevu amatpersonas (un tā tad arl notārs) neatbild (Sen. CKD. 32./905;
34./559). Tādēļ tiesu palāta pareizi konkrete gadīj'umā noraidījusi zīmogsoda uzlikšanu
notāram, kādēļ arī lieka Nodokļu departamenta kasācijas sūdzība
Savā otrā kasācijas sūdzibā par to pašu Tiesu palātas lēmumu Nodokļu depar
taments aizrāda, ka Tiesu palāta nepareizi ir noteikusi to rnomentu, pēc kura nosakāma immobiļa vērtība pie pārejas uz izsoles pamata atsavināšanas nodevas aprēķināšanai. Pēc Nodokju departamenta domām tiesas kļūda ir tā, ka par tādu momentu
tiesa noteikusi nevis'izsoles dienu, kad bijis vēl spēkā agrākais augstākais immobiļa
novērtējums, bet gan izsoles a p s t i p r i n ā š a n a s dienu, kad bija jau stājies spekā
jaunais, zemākais novērtējums. Nodokļu departamenta kasācijas sūdz7ba pelna ieverību.
Ar izsoii pārdotā nekustamā manta jau iziet no parādnieka mantas ar rezolutīvo
nosacījumu, ja izsole netiktu apstiprināta ar adjudikācijas lērnumu. Ja nu izsole tiek
apstiprināta, tad rezolūtīvais nosacījums neiestājas un izsole ar visām sekām paliek
spēkā. Analoģijas ar ieilgumu nav, jo ieiigurna pabeigšanas diena ārēji neizteicas. Izsoles
diena, turpretim, ir jau ārēji fiksēta un izsoles sekas un efekts tieši redzams no izsoles
protokola. Valsts prasljums par atsavināšanas nodevas samaksu izceļas jau līdz adjudikācijas lēmumam, aprēķinot nodevu pēc izsoles dienas. Tā tad Tiesu palätai bija jārēķinās taisni ar izsoles (un nevis adjudikācijas) dienu, un viņai bija vispirms jāpārbauda
jautājums, ar kādu datumu stājies spēkā šajā lietā 1933. g. novērtējums, t. i. vai no
1933. g. 1. janvāra (pēc kalendāra gada) jeb no 9. maija (sk. Nod. inspektora paziņojumu, II, 6). Pēdējā gadījumā izsoles dienā vēl būtu spēkā agrakais novērtējums. Rīkojoties pretēji, Tiesu paläta ir pielaidusi savā lēmumā CPN. 816. p. pārkāpumu.
Atrodot tādēl, ka pirmā kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidāma, bet kasācijas sūdziba attiecībā uz atsavināšanas nodevu pelna ievērību, Senats n o l e m j : uz
Nodokļu departamenta pilnvarnieka Arnoida Kupča kasācijas sūdzības pamata Tiesu
palātas 1934. g. 30. aprīļa/14. maija lēmumu atcelt CPN. 816. p. pārkāpuma dēļ daļā
par atsavināšanas nodevas aprēķināšanu un lietu nodot tai pašai tiesai izlemšanai šajā
daļā по jauna citā sastāvā; Nodokļu departamenta (nodevu daļās) kasācijas sūdzību,
uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
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156. 1935. g. 14. decembrī. Dāvīda S e k u n d a un Ilja G r ī n v a l d a lūgums atcelt
Rigas apgabaltiesas spriedumu Zaras Annenburgs prasībā pret Dāvīdu Sekundu un
Ilju Grīnvaldu. (L. № 1882.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. O z o l i ņ š .
Senats a t r o d : apgabalticsa ir konstatējusi, ka lietas apstākļi otrā instancē nav
grozījušies un apstiprinājusi miertiesneša spriedumu, pievienojoties tā motiviem un
piekritot miertiesneša spriedumā minēto liecību novērtējumam, kā arī gala atzinumam
par prasitājas nostrādāto virsstundu skaitu. Nākot pie šāda atzinuma, apgabaltiesa
tomēr nav ņēmusi vērā, ka, pēc paša miertiesneša konstatējuma, lietā nav n o t e i k t u
d a t u par to, cik ilgi prasītāja tiešām strādājusi, un ka miertiesnesis vienigi uz
s i r d s a p z i ņ a s pārliecības pamata nācis pie atzinuma, ka prasītāja strādājusi vienu
virsstundu dienā. Gan tiesai ir tiesība par zināmu apstākli izšķirties uz liecību kopības
pamata, tāpat zināmu faktu apsvērumā tiesa var pēc sirdsapziņas noteikt faktu un
pierādījumu nozīmi un spēku, bet tas nenozīmē, ka tiesa var spriedumu pamatot vienīgi
uz savas nekontrolējamas pārliecības pamata, vadoties no lietā subjektīvi izjustas
taisnības viedokja, jo spriedums nedrīkst runāt pretim likumam un pēdējais taisni
prasa pamatot spriedumu uz visiem lietas apstākļiem (Sal. Sen. CKD. 33./895). Šajā
gadījumā miertiesnesis gan atsaucas uz visu liecību kopsavilkumu, bet ja jau viņš ir
konstatējis, ka neviens liecinieks nekādus noteiktus datus par virsstundu strādāšanu
nav izteicis, tad arī liecību kopsavilkums nepierāda, ka tiesas sirdsapziņas pārliecība
pamatojas uz lietā noskaidrotiem datiem. Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša
sprieduma motiviem un gala atzinumam, ir pielaidusi to pašu kļūdu. Jau tādēļ vien
apgabaltiesas spriedums, CPN. 196. р. pārkāpuma dēj, nav uzturams spēkā.
Teikto vērā ņemot un neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, Senats
n o l e m j : Rigas apgabaltiesas 1934. g. 13./19. apriļa spriedumu CPN. 196. р. pārkāpuma
deļ atcelt un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
157. 1935. g. 14. decembrī. Minnas Z i m z e pilnv. zv. adv. J. Volkova lūgums
atcelt Tiesu palātas spriedumu Andreja Zimzes prasībā pret Aleksandru Zimzi un MinnuLizeti Zimze. (L. № 1775.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : Tiesu palāta uz nopratināto liecinieku liecību pamata nākusi pie
kasācijas kārtībā nepārbaudāma atzinuma, ka atbildētājs Aleksandrs Zimze ir lauksaimnieks, t. i. ka viņš apstrāclā l a u k s a i m n i e c ī b u , uz kuru tādēļ attiecināmi
CPN. 1120. un 1122. pants. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumam, šo
likurnu teksts neapstiprina viņas uzskatu, ka apķilāšanai nav padoti tikai lauku nekustama
Ipašuma i p a š n i e k a lauksaimniecības Inventars; īstenībā, no šo likumu viedokļa ir
irrelevants jautājums, uz kādu juridisku attiecību pamata lauksaimnieks apstrādā lauksaimniecību, jo šo likumu nolūks ir pasargāt parādnieku kā r a ž o j o š u s p ē k u (sk. Tiesl.
min. paskaidr. pie 1931. g. 15. dec. lik.). Ievērojot sacīto, Tiesu palātai bija Iikumīgs
pamats atzīt, ka prasitājs nevar vērst piedziņu uz atbildētāja Aleksandra Zimzes lauksaimniecības inventāru; kasācijas sūdzibas iesniedzēja arī neapstrīd to apstākli, ka
prasītājs bija jau mēģinājis izdarīt piedziņu, liekot aprakstīt atbildētāja inventāra
daļu, un ka šī piedziņa bija nesekmīga, ievērojot 1931. g. 15. dec. lik. (Lik. kr. 249)
iznākšanu. Ja nu citas mantas prasītāja pretenzijas apmierināšanai atbildētājam nav,
tad prasītājam bija tiesiba uz 1916. g. 3. jūl. lik. 1. p. 1. pk. pamata apstrīdēt darījumu,
ar kuru atbildētājs Aleksandrs Zimze savu nekustamu īpašumu atdāvinājis savai sievai,
atbildētājai Minnai Zimze. Tā tad lieki visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas
sūdzībā par to, ka šis pēdējais likums konkrētā gadījumā neesot piemērojams tādēj,
ka prasītājs savu prasījumu varētu apmierināt по atbildētāja lauksaimniecības inventāra,
kāds uzskats, kā iepriekš aprādīts, ir maldīgs.
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Atrodot, ka iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats nolemj:
Minnas Zimze pilnvarnieka zv. adv. Volkova kasācijas sūdzību, uz CPN. 907. p. pamata,
atstāt bez ievērības.
158. 1935 g. 14. decembrī. Edes Gailītis pilnvarnieka zv. adv. M. Antona
lūgums atcelt Ticsu palätas spriedumu Elzas-Natālijas Stanculis, šķ. Gailītis (Gailis)
prasībā pret Edu Gailltis (Gaili). (L. № 1587.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : atbildētāja savā kasācijas sūdzībā gan pareizi aizrāda, ka iekams
kopēiā masa nav izdalīta, bērnu „ideālās daļas" turpināmā mantas kopiba CL. 182b. p.
nozīmē vēl nav konkrētizētas un kvantitātivi ir nenoteiktas un nenoteicamas (ben.
CKD 26 51 ) Bet no tā neizriet, ka pārdzīvojušā vecākā kopejas mantas parvaldisanas
un lietošanas tieslba noliegtu viņa alimentācijas pienākumu pret berniem, kadu paredz CL 1825 p un kāds likuma noteikums ir uzskatāms par korrektivu taisni bermem
par labu (sal. Sen. CKD. 29./Э52.). Tādēļ atbildētāja nevar izvairīties no savauzturešanas pienākuma it kā aiz tā iemesla, ka bērniem pēc CL. 1825. p. pieder vienigrta saukta
Anwartschaft"
Bet, kas attiecas uz atbildētājas aizrādījumu, ka alunentacijas tiesība pēc CL 1825. p. piederētu vienlgi nepilngadīgiem bērmem, tad Senats jau īr paskaidrojis (Sen. CKD. 29./952.), ka CL. 1825. p. nešķiro bērnus pēc ta, vai tie ir pilnzadīei vai nepilngadīgi. Kasācijas sūdzības iesniedzēja gan apsauba Tiesu palatas spneduma pareizību vēl no tā viedokļa, ka CL. 1825. p. paredz bērnu un nevisto descendentu uzturēšanas pienākumu, bet arī no šā viedokļa konkrētais ahmentacijas prasiiumssavāpamatānavapšaubāms. Saskaņā ar CL. 1826. p. mirušā bērna descendenti stajas
turpināmā mantas koplbā tieši sava ascendenta vietā (Sen. CKD. 27./604.) un uz reprezentāciias tiesību pamata bauda visas tās tiesības, kādas bijusas viņa mirusam ascendentam, proti vecākam, ja tas būtu bijis dzīvs un palicis turpināma mantas kopiba
(sal Kr Sen CKD 1902./26.). Tādēl nevar būt šaubu, ka ja likums pie turpmamas
mantas kopibas nelauj mirt badä bērnam, tad tāpat viņš neļauj mirt bada berna descendentam kura vecäkais nāves dēļ atkritis по turpināmās mantas kopibas un kurs pats
iestaiiestaiäspasäs mantas kopibas attiecībās, kurās atradās viņa mirusais ascendents.
CL 1825 p paredzētais alimentācijas pienākums izriet netikdaudz по vecaku varas
tiešībām,'kā taisni no pärvalclibas un lietojuma (usufructus) tieslbānii kas5 pardzivoiušam vecäkam ir uz mantas kopībā ietilpstošo mantu (sal. Sen. CKD. 29./У52.). laaej
Tiesu palāta pareizi ir taisījusi izšķirību starp bērnu tiesibām uz uzturu pec CL. 199. p.
un pēc CL. 1825. p. Ja jautäjums grozās ар pārdzīvojušā vecākā pienakumu izd_ot по
vina pārvaldībā un lietojumā esošās mantas kādu mantas daļu uztura lidzekļu veida, tau,
šādu pienākumu apsvefot Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka šāds pienakums iznet no vecaka
mantošanas attieclbām un nevis по ģimeņu attiecībām, jo vecmamuļas pienakurns
izdot savam mazbērnam daļu no mantas kopibas masas pec CL. 1825. р. nav identiticēiams ar alimentu sniegšanu savam mazbērnam pēc CL. 199. р. Ar to pasu īzsķiras
an kasācijas sūdzībā apstrldētais jautäjums par lietas piekntibu, ka an jautäjums par
to kāda nozīme ir tarn apstāklim, ka mazbērnam ir māte, kuras pienakums butu savu
bē'rnu uzturēt CPN. 1460. р., kā izņēmuma noteikums, ir iztulkojams saura nozime
(Sen 25 /310.) un visa nodalljuma (kura ievietots CPN. 1460. p.) saturs neparprotami
riorāda ka CPN. 1460. p. attiecas uz tām alimentācijām, kas īzriet no gimeņu tiesibu
noteikumiem. Tādēļ Tiesu palāta pareizi noraidljusi piekntibas stndu jo prasibas
summa bija noteicama pēc vispārlgiem noteikumiem un nevis pec speciala CPN l4_ou. p.
Tāpat ja prasījums izrietēja nevis no ģimeņu tiesībām, bet по mantosanas tiesibam,
nebiia izškirošas nozlmes tarn apstāklim, ka mazbērnam bija mate, uz kuru gulstas
pienakums uzturēt bērnu pēc ģimeņu tieslbām. Kas attiecas uz Tiesu palatas konstatēiumu, ka mazbērna māte ir mazturīga un nevar sagādāt bērnam uzturu, tad mazturlbas apliecibas saturu un pierādīšanas nozlmi atbildētāja zemākās tiesu instances ne-
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tika apšaubījusi, bet pēc būtības šis konstatējums par mazturību attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt visi aizrādījumi kasācijas
sūdzībā.
Atrodot tādēļ, ka iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidāma, Senats
nolemj: Edes Gailītis pilnvarnieka zv. adv. M. Antona kasācijas sūdzību, uz CPN.
907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
159. 1935. g. 14. decembrī. Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru b-bas
Bauskas nodaļas pilnv. zv. adv. Jakovļeva lūgums atcelt Jclgavas apgabaltiesas iēmumu
Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru b-bas Bauskas nodaļas prasībā prct Jūlij'u
Lipmanovičs, Gūtmani Lipmanoviču, Emiiiju Pūpols un Nikolaju Balodi un atbildētājas
Jūlijas Lipmanovičs pilnvarnieka zv. adv. V. Rešanska paskaidrojums. (L. № 1375.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators M. Čakste.
Senats a t r o d : pēc Iikuma par biedrībām, savienībām un poiītiskām organizācijām
(Lkr. 23./87), sabiedriska organizācija iegūst juridiskas personas tiesības vienīgi ar
tās registrāciju (techniskā izpratnē) uz reģistrācijas pieteikuma pamata. Biedribas
nodalas, turpretim, nav reģistrējamas uz reģistrācijas pieteikuma pamata, un jau tādēļ
vien tās no augšminētā likuma viedokļa nekad nevar iegūt juridiskās personas tiesības
(Sen. CKD. Kopsēd. 35./1). Tādēļ arī Žīdu tautības Latvijas atvajināto karavīru bied
ribas Bauskas nodaļa nav atzlstama par juridisku personu. Ar to atkrīt apcerējumi
kasācijas sūdzībā, kuros prasītājas pilnvarnieks uzsver, ka arī biedribas nodaļa var būt
juridiska persona. Bet, neatkarīgi no sacītā, var pastāvēt arī tiesiski nepatstāvīgas
savienības, kuras, nebūdamas par juridiskām personām, procesuālā ziņā tomēr var
būt tiesībspējīgas (sk. Prof. V. Bukovskis, Civīlprocesa mācības grāmatas uz 259. Ipp.).
Tādēļ šajā gadījumā izšķirams arī jautājums par to, vai augšminētās biedribas Bauskas
nodaļa, nebūdama juridiska persona, procesuāiā ziņā tomēr nebūtu atzīstama par tiesībspējīgii. Šajā ziņā Senats ir paskaidrojis (Sen. ČKD. Kopsd. 35./1), ka, ja statūtos
tieši ir paredzēts, ka biedribas nodaļai ir sava īpaša organizācija, savi organi (pilnsapulce,
vaide un revīzijas komisija), kā arī paredzētas tiesības savas darbības un funkciju
robežās uzstāties tiesā kā prasītājai vai atbildētājai, tad tādai nodaļai taisni ir piešķirta
partuspēja. Turpretim, ja statūti piešķīruši nodaļas valdei vienīgi tiesību „stāties sakaros
ar valsts vietējām iestādēm. sabiedriskām organizācijām un 'privātām personām" kā
to paredz runā esošās biedribas statūti Bauskas nodaļai, tad ar to vien biedribas nodaļai
partuspēja vēl nav piešķirta. Ar to ir arī izšķirts jautājums par to, ka Žīdu tautlbas
Latvijas atvaļināto karavīru biedribas Bauskas nodaļai nav piešķirta partuspēja. Aiz
aprādīticm iemesliem apgabaltiesas gala atzinums, ka šī lieta ir izbeidzama, ir pareizs
pēc būtības, jo prasību bija iesniegusi biedribas nodaja, kura nav juridiska persona un
kurai nav ari partuspēja. Apgabaitiesa gan ir pārkāpusi CPN. 267. pantu, nepaziņojot
sūdzības iesniedzējam par tiesas sēdi, uz kuru bija nolikta sūdzības izspriešana. Šī nepareizība konkrētā gadījumā tomēr nevar novest pie apgabaltiesas sprieduma atceišanas,
jo kasācijas sūdzības iesniedzējs neuzrāda konkrētus pierādijumus, kurus viņš varētu
uzdot apgabaitiesai pie iietas jaunas caurskatīšanas. Turpretim, kas attiecas uz viņa
juridiskiem argumentiem par labu savam viedokiim, tad tie ir no Senāta apskatlti un
atzīti par nepamatotiem, kādēļ to atkārtošanai apgabaltiesā nevarētu būt izšķirošas
nozīmes.
Atrodot, ka aiz aprāclītiem iemesliem kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma,
Senats nolemj: prasitājas Žīdu tautlbas Latvijas atvaļināto karavīru biedribas
Bauskas nodaļas pilnvarnieka zv. adv. Jakovļeva kasācijas sūdzību, uz CPN. 283. panta
pamata, atstāt bez fevēribas.

Senāta Civīlā kasācijas departamenta kopsēdes
1934. un 1935. g. spriedumi.

1. 1934. g. 21. novembrī. Senāta Civliä kasācijas departamenta 1934. g. 21. marta
iesniegums jautājumu izšķiršanai par to: 1) vai CL. 847. p. 3. pkt. un 848. p. paredzētā
valdīšanas pārtraukšana ieilgumam notiek jau ar prasības celšanu vien, neatkarīgi no
prasības iznākuma tiesā; 2) vai šajos pantos paredzētā valdīšanas pārtraukšana
domāta vienīgi vindikācijas jeb arī citu prasību celšanas gadījumos. (L. № 2.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats atrod: CL. 847. р. atrodas nodalījumā, kas runā par „nepārtraukti turpinātu valdīšanu", un kurā CL. 846. p. nosaka, ka, lai iegūtu īpašumu uz ieilguma pamata,
vajadzīga iepriekšēja nepārtraukta un netraucēta iegūstarnā priekšmeta valdīšana
par visu likumā noteikto iaiku un rikošanās ar to kā īpašniekam. Šādu valdīšanu
CL. 847. p. 3. punkts atrod par pārtrauktu, kad iesēdētājs (der Ersitzende), sakarä ar
tiesas aicinājumu vai īpašnieka attiecīgā tiesā celtu protestu, nav vairs labticīgs
valdītājs. Tādā kārtā CL, 847. p. 3. punkts vaidīšanas pārtraukumu stāda atkarībā no
valdītāja labticības iztrūkuma, nosakot turpmākā CL. 848. pantā, ka aiz šāda labticības
iztrūkuma valdīšanas noilgums attiecibā uz trešām personām tomēr neapstājas (kā to
varētu domāt pēc vispārējiem noteikumiem par valdītāja labticību CL. 839. Iīdz
845. pantos), bet valdīšana uzskatatna par pārtrauktu vienīgi attiecībā uz to, kas savu
īsteno vai iedomāto tiesību izlieto CL. 847. p. 2. un 3. punktā minētā kārtā. Tomēr,
principā, tā tad jautājums arī CL. 847. p. 3. punktā grozās ap_ valdītāja labticību vispārējā
nozīmē, un tādēļ arī šajā punktā minētais valdītāja labticības iztrūkums kvalificējams
uz vispārīga pamata, kā tādu šķēršļu zināšana, kas nepieiaiž valdīto lietu iegūt par
īpašumu (CL. 839. р.), vai šaubīšanās par savas valdīšanas likumību, šķēršjiem pastāvot
(CL. 841. р.). Par šķērsli valdīšanā, bez šaubām, ir uzskatāmi celtais strīds vai tiesas
process, kuri valdīšanai atnem netraucētas valdīšanas raksturu. Tas izriet arī no
CL. 847. p. 3. pk. avota (L. 10 с de acquir. et retin. possess. (VII, 32), kur teikts „valdīšana tikai tad ir likumiga, ja to apstiprina klusu ciešana по pretinieku puses;
nav uzskatāms par valdītāju (ja viņš arī faktiski valdītu) tas, kas nostādīts tādā stāvoklī,
ka viņam jāšaubās par valdīšanas tiesībām tādēj, ka cēlušies strīdi un ir ievadita tiesas
procedüra". Šajā sakarībā nu var pacclties jautājums, vai CL. 847. p. 3. pk. un 848. p.
paredzētā valdlšanas pārtraukšana ieilgumam notiek jau ar prasibas celšanas faktu
vien, jeb šāda pārtraukšana ir atkarīga по lietas iznākuma tiesā. Teorijā šajā jautājumā
pilnīgas vienprātibas nav, bet no Latvijas privātlikuma viedokļa jāizšķifas par to, ka
valdīšanu pārtrauc jau prasības celšana vien, neatkarīgi по prasības iznākuma tiesā.
Tam par labu runā šādi apsvērumi. CL. 847. p. 3. pk. avoti nosaka: (L. 2. c. de annal.
except. VII. 32), ka „lai pilnīgi pārtrauktu iesēdējumu, pietiek prasības celšana vai
protests (provinces priekšniekam, bīskapam u. t. t., vai arī citādā kārtībā)" un (L. 10. с
de praescript long. temp. (VII, 33): ,,pēc strīda celšanas arī labticīgam valdītājam nāk
par labu tikai tas laiks, kas jau notecējis pirms strīda celšanas". Tādā kārtā ar prasības
vai strīda celšanu jau notiek lūzums valdītāja juridiskā stāvokiī, un principā nevar būt
starpības šāda stāvokļa radīšanā starp prasības celšanu vai vienkāršu protestu, kā to
paskaidrojis Derburgs, izejot по tiem pašiem avotiem: „es kann nicht zweifelhaft sein,
dass nach Justinianischem Rechte die Klageerhebung (Eigentumsklage) die Ersitzung
geradezu unterbricht, da dies nach L. 2. с de annal. except. 7,40 in gewissen Fällen
sogar durch Protestation gescheht, welche die Klageerhebung ersetzt" (Dernburg,
Sistem des rom. Rechts, 377. lpp.). Bet ja principä' nav starpības starp prasibas
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celšanu un vienkāršu protestu, tad valdisanas partraukums pec CL. 847. _p 3. pk. un
848 р. nevar būt atkarigs по prasības iznākuma tiesa. То pastipnna an LL Mb. p.
not ikums, ka valdīšana uzskatāma par pārtrauktu attieciba uz to, kas izheto savu
steno vai edomāto (vermeintes, мнимое) tiesību, kāds note.kums nebutu saprotams,
a likums būtu domājis valdīšanas pārtraukumu stādlt atkaribā t.ka. по prasibas iznakuraa tiesā, kur, saprotams, lietas izspriešana valdīšanas partraucejam par labu butu
atkarīga tikai по viņa īstenas, bet ne iedomatas tiesibas.
Kas attiecas uz otro iautājumu, vai CL. 847. p. 3. pk. un 848. p paredzetavaldišanas oārt
aukšana domāta vienigi v ndikācijas jeb arī citu prasību celšanas gadijuma,
a iePvērokf epriekšteikto, jartspār nav staVpibas starp prasibas celšanu tiesa un
vienkrŽTrotestu lai raditu valdisanas pārtraukuma efektu, nav pamata pieņemt,
ka S
ā S u m s estātos tikai uz noteikti formulētas vindikācijas prasibas pamata
Ош prineips par valdišanas pārtraukumu ar vindikācijas prasību t.ek v.spar uzsverts
r4 Kr Civīilik proiektu, III gr. I sēj. 173. р.), un arī Dernburgs, izejot по CL. 847 р.
3 pk a v o i a a s t &, valdīšaSu pārtrauc vindikāeijas prasība (Eigentumsklage) be
pate S r
? S ä vietā pielaiž, ka valdišanas partraukums notiek an ar^ienkarsu
orotestu? wellhe die Kiageerhebung ersetzt"), un nav domājams, ka sadu protestu katra
Sadiium i Car Selīdzināt noteikti formulētai vindikācijas prasībai tiesa Varetu vel
S o S X ^ d S a s W r t r a u k u m a efekts nebütu stādāms atkmibā ükdaudz^no pra,bas
vni nrötesta formulēiuma pēc to satura un nozmies, ka по ta, kas un ar kadam tiesioam
uz stridā esoš man tu cel prasibu vai izteie protestu, domäjot pie tarn mantas paimeku
kura uzstāšanās Sfidfi vai tādā veidā vienmēr iziet uz pieprasijumu atz.t v.ņa ipasuma
S
S
ari по H viedokla likumā nav saskatāms pamats atz.t, ka vald.sana
partraukums iestājas vienigi vindikācijas prasības celsanas gadijuma, jo CL 848. p. par
steno vai iedomāto tiesību" izlietotäju nemin kategonski ipasmeku, bet по CL 847. p
3i pk fo?mulēiuma un burtiskā satura neizriet, ka iesēdētājs (der Ersitzende) panek
oar n e l a b S valdītāju taisni un vienigi sakarā ar vindikāc jas prasibas celsanu
Tad Hänak Ķ vienigi espējamā atzinurna, ka katra prasiba, kuFā uzstaditais prasiuim
var bfit par ^kēr li valditājam iegüt lietu par ipašumu un pēe kura satura valditajs
v
sāk šaubities par savas valdisanas likumibu, atņem valditajam labt.cibu
(CL 839 u n 841 p ) un ar to pašu rada CL. 847. p. 3. pk. un 848. p. paredzeto efektu,
! ■ ' valdisanas pārtraukumu. Kādas ir ŠIs prasibas, ir fakta jautājums katra atseviska
gadijumā, ко nodibina tiesa uz lietas datu pamata.
Aiz aprādītiem apsvērumiem Senäta Civiiā kasācijas departamenta kopsčdc
nolemi- atzit 1) ka CL. 847. p. 3. pkt. un 848. p. paredzētā valdisanas partrauksana
ieilgumam notiek jau ar prasibas ceišanu vien, neatkarigi по prasibas iznakuma tiesa;
2) ka šajos pantos paredzētā valdisanas partrauksana nav domata viemgi vmdikacijas
prasibas celšanas gadijumos.
2 1934 g 21 novembri. Senāta Civilā kasācijas departamenta 1934. g. 23. maija
iesniegums iautliuma izškiršanai par to: pēc kāda rīkoj. par zimognodevu panta ir
apmaksājams ieķilāšanas raksts par zemes gabalu, kas vēl nav korroborets uz .ekuataja
värdu. (L. № 3.)
_
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators 0. Ozoliņs.
Senats atrod: lietā, sakarā ar kuru ir pacēlies augšā miņētais jautājums, kāds
lānis Krievs ir uzrādijis notāram apliecināšanai ieķilāsanas rakstu par labu Latv as
Hipotēku bankai Ls 2000 apmērā, ar kuru Krievs ieķilā pēdējai s ^ immobilu, atdahtu
по Erinu muižas ar № 87F, atrodošos Rujiena, Rigas iela 61. Notars, pamatojoties
uz to ka Krieva minētā jaunsaimnieeiba vēl nav korroborēta viņam zemes gramatas
kādēl saskanā ar CL. 537. p. vina tiesibas uz zemes gabalu ir uzskatamas par kustamu
maili r%rlkinājis zimognodevu по ieķilāšanas raksta pēc rik. par zimognodevu
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44. р., ко Nodokļu departaments apstrīd, atrodot, ka zīmognodeva bija aprēķināma
pēc 39. panta. Notars savu viedokli pamato uz Senāta CKD. spr. № 1787'/29. g.
notāra Purgaļa lietā, kādā spriedumä Senats izsakäs, ka persona, kurai piešķirta valsts
zemes fonda zeme un kura to atsavina tālāk pirms korroborēšanas, pēc būtības atsavina
nevis īpašuma tiesības uz šo zemi, bet vienīgi savas obligātoriskās (prasījuma) tiesības,
kādas tiesības, kaut arī tās būtu vērstas uz nekustamas mantas saņemšanu, pieder,
saskaņā ar CL. 537. р., pie kustamas mantas, kādēļ arī šāds atsavināšanas hgums apmaksājams ar zlmognodevu nevis pēc rīk. par zīrnoģnod. 39. p. 1. pk., bet pēc 44. p.
7. punkta. Tomēr, pretēji notāra domām, konkrētais ieķilāšanas raksts nerunā it kā
par šadu obligātorisko (prasījumu) tiesību ieķīlāšanu un'paredz noteiktu nekustamas
mantas ieķīlāšanu Latvijas Hipotēku bankai, kura pēc saviem statūtiem arī nevar
izsniegt aizdevumus citādi, kā vienīgi pret nekustamu mantu. Ieķīlāt lietu var arī tam
gadījumam, kad to iegūtu par Ipalumu pats ieķīlātājs; tādā gadījumā ķīlu tieslbas
stajas spēkā no šā nosacījuma iestāšanās laika (CL. 1364., 1365.) Pilnīgi i'r domājams
stāvoklis, ka jaunsairnniecības_ieguvējs sastāda ieķīlāšanas rakstu par savu jaunsaimniecibu, paredzot to rakstā kā korroborctu uz viņa vārda un izsakot piekrišanu ķīlu
tiesību nostiprināšanai zemes grāmatās jau kā uz nekustamu mantu, kaut gan pati
jaunsaimniecība viņam vēl nav korroborēta. Šāds ieķīlāšanas akts kontrahentu attiecības tomēr nodibina pilnīgi derīgas ķīlu tiesības taisni uz n e k u s t a m u mantu, un
jautājums var grozities vienīgi ар to, vai un kad šīs ķīlu tiesības paliks efektīvas un
kad viņas reālizēsies formālas hipotēkas veidā. Bet 'aktā paredzēto tiesību liktenis
neiespaido jautājumu par zlmognodevu, kurš izspriežams pēc akta satura pie tā sastādīšanas. Tadel nav nekada pamata kādu aktu neatzīt kā ķīlu tiesību nodibināšanas aktu uz n e k u s t a m u mantu un uzskatlt to kā darījumu par kustamu mantu.
Tas vien, ka ieķīlatājs akta disponē par objektu plašāk par savām tiesībām uz to, nedod
pamata vismaz no zīmognodevas viedokļa grozīt akta saturu un iztulkot to kā disponējumu par objektu savu šaurāko tiesību robežās. Sakarā ar Senäta CKD. spr. № 1787/
29. g. piemērošanu tiek izteiktas domas, ka darījuma objekta kvalifikācijas ziņā (kā
kustama vai nekustama manta) principā nav starpības starp pārdošanu un ieķīlāšanu,
jo CL. 1365. p. stāvoklis ir iespējams arī pie pirkuma līguma saskaņā ar CL. 3840. p.
Ja ar to ir domāts teikt, ka spriedumä № 1787./29. g. principiālie apsvērumi par nekorroborētās jaunsaimniecības atsavināšanu un līguma apmaksu ar zlmognodevu pēc
kustamas mantas likmes mutatis mutandis attiecināmi arī uz nekorroborētas jaunsaimniecības ieķīlāšanu, it kā vienādā juridiskā stāvokja dēļ, tad jāievēro, ka Scnāta
apsvērumi lietā № 1787./29. g. nebīitu vietā un būtu at'krituši, ja Senāta apspriešanā
butu bijis CL. 3840. p. paredzētais līgums par jaunsaimniecības atsavināšanu, jo šāds
līgums ar klauzulu par īpašuma tiesību iegūšanu būtu taisni darījums par ne
kustamu mantu, kas apmaksājams ar zlmognodevu pēc rīk. par zlmognodevu 39. р.,
un nebutu darījums vienīgi par obligātorisko (prasījumu) tiesību atsavināšanu. Tādēļ,
un izejot no tā, ka konkrētā gadījumā akts neparedz obligātorisko (prasījumu) tiesību,
bet gan taisni nekustamas mantas ieķīlāšahu, nav nekāda pamata neatzīt, ka akts apmaksājams ar zlmognodevu pēc rīk. par zlmognodevu 39. p.
Teikto vērā ņemot un izšķirot uzstādīto jautājumu sakarā ar konkrēto ieķīlāšanas rakstu, Senäta Civīla kasācijas departamenta kopsēde nolemj: atzīt,' ka
ieķīlāšanas raksts par zemes gabalu, kurš vēl nav korroborēts uz ieķīlātāja vārdu, ir
apmaksājams ar zlmognodevu pēc rīk. par zīmogn. 39. р., ja rakstä ir paredzēts
zemes gabalu ieķīlāt taisni kā nekustamu mantu.
3. 1935. g. 6. martā. Linu apstrādāšanas b-bas ,,Šķiedra" pilnvarnieka priv. adv.
A. Frīdenberga lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas lēmumu jautājumā par lietas piekritību linu apstrādāšanas b-bas ,,Šķiedra" prasībā pret Vasiliju Korņiljevu. (L. № 8.)
Sēdi vacia priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
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Senats a t r o d : prasltäja lOdz piespriest viņai par labu no atbildētaja Ls 539,84
par pärdotam precēm. Prasītāja praslbu cēlusi Rīgā pēc savas pastāvigas dzives vietas,
lai gan atbildētājs dzīvo Jaunlatgalē. Miertiesnesis lietu izbeidzis nepiekntibas deļ, un
apgabaltiesa atstājusi bez ievērības prasītājas blakus sūdzību par miertiesnesa lemumu.
Apgabaltiesa atzinusi, ka nav piemērojams CL. 3496. pants, uz kuru prasitaja atsaukusies,
atrSdot.kašispantsrunājottikaipar n a u d a s p a r ā d i e m , t. i.partadiemparadiem kup
cēlušies no naudas aizdevuma, bet ne par p r e č u parādu, par kuru īr runa konkreta lieta.
Apgabaltiesas uzskats atzīstams par nepareizu. Nav nekada pamata par naudas paradu
atzit tikai tādu parādu, kas izriet no aizdevuma līguma. Tik saun CL. 349b. p. ņav
saprotams, io tas attiecas uz visiem gadijumiem, kur izpildījuma priekšmets īr zinams
naudas summas maksājums, bet ne kādas lietas nodošana. No šā viedokļa an nesamaksata
pirkuma summa ir naudas parāds. Tādā kārtā apgabaltiesa atzīstot par nepiemerojaniu
šaiā lietā CL. 3496. pantu, kurš šajā gadījumā jāpiemēro saskaņa ar CPN. (44.Ш.)
315. (209.) pantu, ir pārkāpusi CL. 3496. p. un CLN. 196. р., kādēļ viņas lemums nav uzturams spēkā.
Ievēroiot sacīto tin neielaižoties citu prasītājas kasācijas sūdzībā mineto kasacijas
iemeslu pārbaudīšana, Senats n o l e m j : Rigas apgabaltiesas 1933. g. 3 marta lemumu
atcelt CL. 3496. р., CPN. 196. p. pārkāpuma dēļ un lietu nodot apgabaltiesai īzspnesanai
no jauna citā sastāvā.
4
1935 g 6 martā Vilhelmīnes A s m u s s lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu
lietā par And'reja, Kārja, Martina, Jana un Annas S k u l t u , Viihelmines A s m u s s ,
Katrines Z i e m e l s , Elizabetes Bormanis u. с nekustama ipasuma pardosanu. (L. J№ 9.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoiiņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : Andrejam Skulte u. c. piederošo nekustamo īpašumu otrā izsolē
1932 g 1 decembrī nosolīja Anna Skulte, bet nesamaksāja CPN. 1307. pantā noteikta
term'inā pirkuma summu. Tādēļ Rigas apgabaltiesa ar savu 1933. g. 25. janv. lemumu
so izsoli atzina par ncnotikušu. CPN. 1320. pantā noteiktā tenmņa kreditors Petens
Ziemeiis izteica vēlēšanos paturēt nekustamo mantu sev un ludza tiesu to piesĶirt
vinam 1933 er. 8. februäri kreditore Anna Skulte atsauca savu piedziņu pret debuoru
Andrem Skultiun iūdza šo lietu izbeigt. Tajā pašā dienä līdzīpašniece Vilhelmine Asmuss
iesniedza picrādijumus par Ls 464 iemaksu tiesas depozitā, paskaidrojot, ka ar rraneto
summu vina iüdzot segt Martina Skultes parädu kreditoram Petenm Ziemehm ka an
pašvaldības nodokļus un izpildu izdevumus, un lūdzot šo lietu izbeigt. Apgabaltiesa
Viihelmines Asmuss lügumu atstājusi bez ievērības un piešķirusi Ziemehm menesa
termiņu pirkuma summas atlikuma un nodcvu iemaksai. Par so lemumu īesmegto
Viihelmines Asmuss blakus sūdzību Tiesu palāta atstājusi bez ievēnbas. Tiesu palata
atzinusi, ka pēc otrās izsoles atzīšanas par nenotikušu immobile pāriet agraka īpasmeka
mantībā' tikai tad, ja neviens no kreditoriem nav izteicis vēlēšanos immobilu paturet
sev, vai ja tiesa noraidījusi kreditora lūgumu atstāt immobilu viņam (CPN. 1320. р.);
konkrete gadījumā kreditoram Ziemelim ir dota iespēja un tiesiba pirkuma summas
atlikumu samaksāt, kādēļ sūdzētājai neesot tiesības, pēc otrās izsoles atzīšanas par
nenotikušu, nomaksāt parādus, kuru dēļ immobils pārdots izsolē. Bez tarn Tiesu palāta,
atsaucoties uz Sen. CKD. spriedumu Višnevska lietä, Asmuss lügumu atzinusi par nepamatotu arī tādēļ, ka viņa parādu samaksājusi pret dēbitora Martina Skultes un
kreditora Pētera Ziemeļa gribu.
Viihelmines Asmuss kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Senāta CKD. paskaidrojis (24./4Ö2., 30./1360.), ka pēc (pirtnās) izsoles atzīšanas
par nenotikušu nekustams īpašums по jauna pārgājis iepriekšeja ipasmeka mantā un
ka pēdējam ir tiesiba segt parādu, kura dēļ immobils tika pārdots īzsole. Sis pats pnncips piemērojams arī gadījumā, ja otra izsole atzita par nenotikušu; an sada gadijuma
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nekustama manta по jauna pārgājusi iepriekšējā īpašnieka mantā un viņam tādēl pat
tiesība segt parādu, ka pēc pirmās izsoles atzīšanas par nenotikušu. Pretēji Tiesu paiātas domām, šo tiesību nevar paralizēt kreditora izteiktā vēlēšanās paturēt immobilu sev
saskaņā ar CPN. 1320. pantu. Kreditoru tiesība prasīt jaunu izsoli (pēc nenotikušās pirmās
izsoles), vai īpašumu paturēt sev (pēc nenotikušās pirmās vai otrās izsoles) nav materiālas
dabas. Šī tiesība raksturojama tikai kā viens по likumā paredzētiem kreditoru apmierinājuma veidieni; šī tiesība kreditoram tādēļ nevar piederēt absolūti un no mantas
īpašnieka atkarājas — kamēr kreditoru tiesības nav gaiīgi reālizētas — iemaksāt vajadzīgo naudas summu, ar kuru kreditoru pretenzijas tiktu apmierinātas, Iīdz ar ko tad
viņu paturēšanas tiesība atkristu (sk. Kr. Sen. CKD. spr. 1879. g. № 127; šis spriedums
gan tieši neattiecas uz Latvijā spēkā esošiem iikumiem, bet tas tomēr apspriežamā
jautājumā — piemērojams arī Latvijā, jo irnmobiia paturēšanas tiesību institūts pēc
Ķrievijas un Latvijas likumiem — pamatojas uz vieniem un tiem pašiem principiem).
Šādiem apsvērumiem nerunā pretim CPN. 1320. panta teksts, pēc kura p i e d z ī š a n a
по nekustamas mantas izbeidzama tikai tad, ja otra izsoie nenotiek un kreditori neizsaka vēlēšanos paturēt immobilu sev. Par šādu gadīj'umu (kad kreditori paliek bez
apmierinājuma) konkrētā iietā nav runas, bet gan par CPN. 1320. (kā arī CPN. 1316. p.)
tieši neparedzēto gadījumu, kad pēc izsoles atzīšanas par nenotikušu agrākais īpašnieks
sedz savu parādu kreditoriem-piedzinējiem. Par nepareizu atzīstams arī Tiesu palātas
uzskats, ka immobila iīdzīpašniecei nav tiesības samaksāt parādu pret dēbitora un kre
ditora gribu. Šāds Tiesu palätas uzskats nesaskan ar CL. 3957. p. (agr. red.), kas iīdzIpašnieka tiesību atpirkt kreditoru prasījumus nenostāda atkarībā по kreditoru vai
dēbitoru piekrišanas. Arī Sen. CKD. spr. Višņevska 1. (24./118.). uz kuru atsaucas
Tiesu paiāta, neattaisno viņas atzinumu, jo šis spriedums neinaz nav domājis interpretēt
CL. 3957. р., bet apskata vienīgi jautājumu, kad t r e š ā persona (kaut arī tas būtu hipotekārisks kreditors) piedzinējam pienākošos naudu iemaksājusi tiesas depozitā. Aiz aprādītiem iemesliem Senāta CKD. kopsēde atrod, ka Tiesu palāta pārkāpusi CL 3957. р.,
CPN. 1320. р., kādēļ viņas spriedums nav uzturains spēkā, un tādēļ n о 1 e m j : Tiesu
paiātas 1933. g. 8./15. j'ūnija iēmumu atcelt CL 3957. р., CPN. 1320. р. pārkāpuma dēļ
un lietu nododot Tiesu palātai izspriešanai по jauna citā sastāvā.
5. 1935. g. 6./14. martā. Prasītājas Rigas starptautiskās bankas akc. sab. pilnvarnieka zv. adv. H. Lībesmaņa lūgums atcelt Tiesu palätas spriedumu Rigas starptautiskās bankas akc. sab. prasībā pret Juditi Michelsons. (L. № 6.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators R. Alksnis.
Senats a t r o d : akc. sab. Rigas starptautiskä banka 1928. g. 19. jūlijā iesniedza
prasību pēc blanko cedētas obligäcijas, kurā lūdza piespriest по obligācijas izdevējas
Jud. Michelsons obligācijais kapitālsummu līdz ar procentiem, skaitot по 1926. g. 10. decembra. Pret šo prasību atbildētāja cēla iebildumus, aizrādot, ka prasītāja saņēmusi
strīda obligāciju по Jelgavas manufaktūras akc. sabiedrlbas, t. i. по tās direktora
R. Hoffa, bet pēdējais ieguvis obligāciju pretlikumīgā kārtā по pirmā obligācijas turētāja,
kreditora M. Michelsona. Tā kā blanko cesijas uzraksts nepārvēršot obligāciju par
uzrādltāja papīru, bet blanko cesija esot apspriežama pēc vispārējiem noteikumiem par
cesiju, tad atbildētājai, saskaņā ar CL. 3480. р., esot tiesība celt pret prasītāju visus
tos iebildumus, kādi viņai esot pret Jelgavas manufaktūras akc. sabiedr., t. i. R. Hoffu,
to starpā arī iebildumu par pēdējā ļaunprātīgu rīcību. Apgabaltiesa prasību apmierinājusi aiz tā iemesla, ka blanko cedētas obligācijas pielīdzināmas turētāju papīriem,
un ar cesiju cedents nodrošinot cesionāram to tiesisko stāvokli, kāds tam piederējis
pašam. Visas cedenta un cesionāra tieslbas apspriežamas pēc pašas obligācijas satura,
kādēļ neesot nozīmes atbildētājas atsauksmei uz blakus nolīgumiem un darījumiem, jo
tie neizrietot по paša prasījuma dokumenta. Tiesu palāta uz atbildētājas apellācijas
sūdzību apgabaltiesas spriedumu atcēlusi un prasību atraidījusi, pie kam Tiesu palāta
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spriedumam par pamatu izvirza divus patstāvīgus iemeslus. Pirmkārt, konstatējot,
ka Jelgavas manufaktūras akc. sah., t. i. R. Hoffe, ieguvis strīda obligāciju no tās pirmā
turētāja M. Michelsona, rīkojoties ļaunprātīgi, Tiesu palāta atrod, ka blanko cesijas
uzraksts nepārvērš pašu obligāciju par uzraditāja papīru un parādnieks var celt pret
obligācijas pēdējo cesionāru (prasītāju) visus tos iebildumus, kādi viņam bijuši pret
šās obligācijas iepriekšējiem turētājiem, to starpā arl iebildumu par Jelgavas manufaktūras akc. sab., t. i. R. Hoffa ļaunprātīgu rīcību. Otrkārt, Tiesu palāta aizrāda, ka,
ja arī pielaistu, ka prasītāja iegiivusi ķilas tiesības uz obligāciju, tad tomēr šādas prasītājas tiesības esot izbeigušās uz CL. 1489. p. pamata, jo Jelgavas manufakturas akc.
sab., t. i. R. Hoffs, strīda obligāciju tāpat saņēmis kā ķīlu savu prasījumu nodrošināšanai. Šos prasljumus parādnieks M. Michelsons noķārtojis, kadēļ ar parāda samaksu
Jelgavas manufakturas akc. sab. t. i. R. Hoffa, kā pirmā ķīlas ņēmēja, tiesības uz
ķīlu esot izbeigušās, bet līdz ar to esot izbeigušās arī parķīlājuma ņēmēja (prasītajas)
ķīlas tiesības uz CL. 1485. p. pamata.
lesniegtā kasācijas sūdzībā prasītāja apstrīd Tiesu plātas atzinumu pareizību,
aizrādot, ka pret blanko cedētas obligācijas turētāju parādnieks varot celt vienigi
tādus iebildumus, kādi vinam esot pret tiem obligācijas turētājiem (cedentiem), kas
atzīmēti uz paša dokumenta, bet nevis tādus iebildumus, kas attiecas uz personam,
kuru rokās obligācija gan bijusi, bet kuras to nodevušas tālāk saskaņā ar CL. 3123. р.,
neatstājot uz dokumenta nekādu atzimju par to. Tapat esot nepareizs Tiesu palātas
apsvērums, ka prasītājai, ja viņa būtu bijusi tikai ķīlas turētāja, nebutu tiesibas laist
obligāciiu picdzīšanā, jo tādas tiesības prasītājai tieši piešķirot CL. 1466. un_ 1467. p.
un konkrētā lietā neesot norādījumu, ka prasītāja būtu rīkojusies ļaunprātigi. Bez
tā, prasītāja savā kasācijas sūdzībā apstrld arī Tiesu palātas konstatējumu par Jelgavas
manufakturas akc. sab., t. i. R. Hoffa ļaunprātīgu rīcibu, jo Jelgavas manufakturas
akc. sabiedrībai, t. i. R. Hoffam, pēc ipašas vienošanās ar M. Michelsonu esot bijusi
tiesība saņemt strīda obligāciju.
lesniegtā kasācijas sūdzība pelna ievērību aiz šādiem iemesliem.
Gan ir pareizs Tiesu palātas aizrādijums, ka ar blanko cesijas uzrakstu uz obligācijas
pēdējā nepārvēršas par uzrādītāju papīru, bet no tā vēl neizriet, ka pret obligācijas
turētāju parādnieks var celt visus tos iebildumus, kādi tarn ir pret tāffl visām personam,
kuru rokās obligācija bijusi, kamēr tā nonakusi prasītāja rokas. Saskaņā ar CL. 3473. р.,
pafādraksti ar blanko cesijas uzrakstu padoti noteikumiem par uzrādītāja papīriem.
Šis noteikums tomēr nav saprotams tajā nozīmē, ka blanko cedētiem parädrakstiem
bütu piemērojami visi noteikumi par uzrādītāju papiriem (CL. 3120.—3130. р.), jo
tad katra priväta persona varētu izlaist apgrozībā uzrādītāja papirus, kas runātu
pretim CL. 3121. p. piezīmei. Tādēļ šis noteikums ir saprotams vienīgi tajā nozīmē,
ka apgrozības zinā blanko cedētus parādrakstus var nodot talak vienkāršas blankotradicijas ceļā, tāpat kā uzrādītāja papīrus (CL. 3123. р.). No tā savukärt izriet, ka katrs
blanko cedē'ta parādraksta, tā tad arī obligācijas, turētājs principā ir uzskatams par
tās īpašnieku, kamēr nav pierādīts pretējais. Lai noskaidrotu, kādus iebildumus varētu
celt parädnieks pret šādu turētāju, ir jāievēro blanko cesijas juridiskā daba. No teorētiskā
viedokla ir jāatzīst, ka blanko cesija ir cesija uz uzrādītāju, t . i . katrs dokumenta
turētājs ir uzskatāms kā t i e š s b l a n k o c e d e n t a t i e s ī b u ņ ē m ē j s (sk. Cvingmaņa
IV s. 201. lpp.; Millera, Rigasche Zeitschrift für Rechts. 1931. g. I, „Mangel unseres
Hipothekenverkehrs"). No šāda atzinuma savukärt izriet, ka uz paša dokumenta
neatzīmētām personām, kupi rokās dokuments ir bijis, nav nekädas nozīmes un no
juridiskā viedokļa viņas parāda attiecība neeksistē kä cesionāri (sk. Sen. DKD. 35./597.)
Tādēļ ir pareizs prasītājas aizrādījums, ka šaja gadijumā atbildētajai nebija tiesības
celt pret prasītāju tos iebildumus, kādi viņai bija pret Jelgavas manufakturas akc.
sab., t. i. R. Hoffu, jo šie turētāji по juridiskā viedokļa nav blanko cedenta M. Michelsona
cesionāri, kā arī nav prasītājas cedenti. Blanko cesijas nolüks ir vienkāršot un sekmet
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obligāciju apgrozību saimnieciskā dzīvē, veicinot ar to kredita reālo nodrošinājumu.
Pretējais viedoklis, t. i. ka blanko cedētas obligācijas turētājs ir apdraudēts arī ar tām
parādnieka ierunām, kādas viņam, t. i. parādniekam, ir pret personām, kuru rokās
bez atzīmēm obligācija ir bijusi, novestu pie tā, ka obligācijas labticīgs turētājs atrastos
neiespējamā stāvoklī, jo viņam būtu jārēķinās ar tādiem iebildumiem, kurus varētu
celt pret personām, kas obligācijas apgrozībā palikušas pilnīgi nezināmas, vai kuru
noskaidrošana prasītu ilgu laiku ('sk. arī Freitag-Loringoven rakstu Ž. M. JU. 1915. 'g.
VIII; Kr. Sen. spried. 1912./120.). Nākot pie pretējiem atzinumiem, tiesu palāta
ir nepareizi iztulkojusi CL. 3473. un 3480. p. un arī pārkāpusi CPN. 816. p. Kas attiecas
uz otru pamatu, kura dēļ pēc Tiesu palātas ieskata prasība bija atraidāma, t. i. ka
prasītāja bijusi tikai pārķīlājuma ņēmēja un ka līdz ar pirmā ķīlas ņēmēja Jelgavas
manufaktūras akc. sab., t. i. R. Hoffa, ķīlu tieslbu izbeigšanos esot izbeigušās arī prasītājas ķīlutiesības, tad šajā ziņā Tiesu palāta pamato savu atzinumu tikai uz varbūtību,
ka prasītaja bijusi pārķīlājuma ņēmēja, jo, kā redzams no prasības raksta, prasītāja
obligacijas parada samaksu prasa taisni kā obligācijas turētāja, t. i. kā prezumējamā
īpašnicce, bet ne kā ķīlas ņēmēja, un lietā nav norādījumu, ka viņa strīda obligāciju
būtu saņēmusi tikai ķīlā. Ja tomēr nostātos uz tā viedokļa, ka prasītāja obligācij'u
saņēmusi parķīlājuma, arī tad prasītājas, kā cita ķīlas ņēmčja, tiesības uz obligāciju
izbeigtos tikai tad, ja prasītājai ir bijis zināms, ka 'viņa obligāciju saņem pārķīlājumā.
Kā konkreta gadījuma prasītājai butu bijis zināms vai vismaz bijis jāzina par to, ka
viņa ķīlu saņem ne no ķīlas īpašnieka, bet no ķīlas turētāja, Tiesu palāta savā spriedumā
nav konstatējusi. Tādos apstākjos, ja prasītāja ķīlas devēju bona fide uzskatīja par
īpašnieku, viņai ir tiesība atsaukties uz CL. 1474.' p. un prasīt, lai ķīlu izpērk vai nu
tas ieķīlātājs vai īpašnieks. Nākot šajā jautājumā pie pretējiem atzinumiem, Tiesu
paläta arī šajā spriedumā daļa ir pielaidusi motīvēšanas nepareizību, pārkāpiot ar to
CPN. 816. p.
Atrodot, ka šo pārkāpumu dēļ Tiesu palātas spriedums nav uzturams spēkā,
Senats, neielaižoties pārejo kasācijas iemeslu pārbaudlšanā, n o l e m j : Tiesu palātas
1932. g. 26. oktobra spriedumu CPN. 816. p. un CL. 3473. un 3480. p. pārkāpumu
dēļ atcelt im lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
6. 1935. g. 8. maijā. Vācu Centrālās sab-bas kases pilnvarn. zv. adv. E. Pābsta
lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu Vācu centrālās sabiedrības kases praslbä pret
Aleksandru-Verneru Rozenbachu u. с (L. № 12.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : prasltäja lūgusi piedzīt no atbildētājiem solidāri pēc parāda raksta
kapitāla atlikušo daļu līdz ar 12% gadā un 12% soda naudas. Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motīviem, apmierinājusi prasību par kapitāla summu un
procentiem, bet atraidījusi prasības daļu par pieprasīto soda naudu. Prasītājas kasācijas
sudzība nepelna ievērību. Prasītājas statūtu 45. § noteikts, ka par aizdevumiem, kuri
termiņa nav atmaksāti, sabiedrībai ir tiesība no termiņa dienas, bez likumīgi aprēķinātiem procentiem, aprēķināt vēl sodu lļ2% apmērā par'katrām iesāktām 15 nokavējuma
dienām. Noliedzot prasītājas tiesību ņēmt šādus soda procentus, Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motlviem, atradusi, ka tā saucamie soda procenti
nav vis uzskatāmi par līgumsodu, bet gan par vienkāršiem procentiem, jo pēc CL. 3371. р.
līgumsods noteikti jānoteic, kamēr soda procentus aprēķina proporcionali laikam, nenorādot darījuma noslēgšanas momentā soda procentu kopējo surarau; citiem vārdiem,
soda procenti tiek ņemti pēc tā paša principa, kä parastie procenti, tas ir proporcionali
summai un laikam, un tā tad pilnigi paklaujas CL. 3405. p. legāldefinīcijai. Šāds Tiesu
palātas motīvējums nav pārliecinošs. No CL. 3371. р. nemaz neizriet, ka ligumsodu
nevarētu noteikt proporcionali aizdotä kapitāla summai un atkarībā по laika, kādā
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aizdotais kapitāls, pretēji līguma noteikumiem, atrodas dēbitora rokas. CL.3371. p an
neprasa lai pašā līguma noslēgšanas momentā līgumsoda summa jau iepriekš tiktu
fiksēta vienā kopējā summā. Pēc CL. 3371. p. izpratnes līgumsoda priekšmets gan ir
skaidri noteicams, bet tas nozīmē tikai to, ka šis priekšmets saskaņa ar visparcjo pnncipu
nevar tikt atstāts viena vai otra kontrahenta patvaļai (CL. 2923.—2925. р., 3275. р.;
Kr. Sen. CKD. 98./183. Heislana 1., minēts pie 3371. p. Bukovska īzdev.). Sada noteiktība pilnīgi sasniedzama arī, noteicot līgumsodu proporcionāli summai un laikam. Istemba
kontrahentu norunu, pēc kuras dēbitoram par aizdotā kapitāla nesamaksu termiņa
iāmaksā soda procenti, var kvalificēt kā norunu par nokavejumu procentu (CL. 34U8._,
3416 p ) vai arī par līgumsoda (CL. 3369. р., 3374. р. 2. р.) maksāšanu, un proti atkanba
по tā vai kontrahenti domājuši ar šādu norunu noteikt kreditora tiesibu uz athdzibu
par aizdotā kapitāla kavēto lietošanu (CL. 3405. р.), jeb šāda noruna ievesta Iiguma ar
nolūku pastiprināt līguma izpildīšanu taisni liguma noteikta tcrmiņa. (CL. ЗЗээ. р.).
Pirmaiā gadījumā jārunā par nolīgtiem nokavējuma procentiem, bet otraja — par
līgumsodu. Jāpiezīmē, ka konkrētā gadījumā, kur ir runa par kreditiestades aizdoto
kapitālu, drīzāk būtu jāizšķiras pirmai alternātīvai par Iabu, jo kreditiestadem nav
tikdaudz по svara sanemt atpakal kapitālu norunātā terimņa, cik saņemt noligtos
procentus par kapitālu. Bet neatkarīgi по tā, vai ar prasītājas statutu 45. § butu noteikti
nokavēiuma procenti vai līgumsods, būtu jāatzīst, ka Tiesu palata — gala atzmuma —
pareizi noliegusi prasītājas tiesību prasīt по atbildētāja procentus arpus hkurnigiem.
Kvalificēiot t s soda procentus kā nokavējuma procentus, butu jakonstate, ka stavokhs,
nēc kura parādnickam par aizdevuma nesamaksu termiņā būtu jāmaksa bez likunugiem
procentiem vēl arī soda procenti, nav savienojams ar 1926. g. 18. dec. lik par aizdevuma
procentu normām (Lkr. 174), kas aizliedz ņemt likumīgo normu pārsmedzosus procentus
par aizdevumiem un kas, bezšaubām, attiecasarī uz nokavējuma procentiem jo an sie
procenti paklaujas CL. 3405. pantā noteiktai legāldefmicijai (CL. 3408., 341b. р.). ja,
turpretim, p'iekristu kasācijas sūdzības iesniedzējas domām, ka konkreta gadijuma
kontrahentu starpā ir norunāts līgumsods, tad tas neizšķirtu hetu prasitajai par labu,
jo ar šāda līgumsoda noteikšanu tiktu apiets likums par aizdevuma procentu normam,
un tas tādēl bütu atzīstams par nesaistošu saskaņā ar sä likuma 2. pantu Ja an CL.
3371 p nosaka, ka līgumsoda noteikšana atkarājas pilnīgi по hgumsledzejiem, tad
tomēr iāievēro, ka šāda CL. 3371. panta redakcija pamatojas uz 1882. g. 28. dec. hk.
(Lkr 652) ar kuru procentu aprobežojumi tika atcelti, atstājot to apmeru noteiksanu
pilnīgi kontrahentu gribai. Iepriekšējā CL. 3371. p. redakcijā bija noteikti paredzets,
ka ar līgumsoda noteikšanu nedrīkst apiet noteikumus par likunngo procentu apmeru.
Pēc tarn, kad tiks izdots Latvijas likums par aizdevuma procentu normam, CL. 3371. р.
vairs burtiski nav piemērojams, bet tas atzīstams par ierobežotu ar mineto Ukttmu
tāpat, kā tas bija ierobežots pirms 1882. g. likuma izdošanas (sk. an Erdman. System IV,
37 p , kas, interpretējot CL. 3371. р., atrod, ka līgumsoda noteikšana atkarajas по hguma
slēdzējiem taisni tādēl, ka noteikumi par procentu inaksimālo apmeru īr tikusi atcelti).
Kas attiecas uz kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumu, ka viņa soda nauclu ņemuz
likumīgi apstiprinātu statūtu pamata, tad arī tarn nav nozimes, jo, ka pareizi aizrada
Tiesu palāta, tas, kas tieši runā pretim likumam, nav pielaižams, un prasitajas statutu
reģistrēšana apgabaltiesā nepadara likuma aizliegumu par nesaistošu prasītājai. Tapat
Tiesu palāta pareizi atzinusi par nenozīmīgām priekš lietas tirdzniecibas un bankas nodalas priekšnieka rakstā izteiktās domas, ka soda naudu varot ņemt virs likuma paredzetām normam. Jautājums par to, vai Latvijas Hipotēku bankai un Valsts zemes bankai
tiesība ņemt šādu soda naudu saskaņā ar šo banku statūtiem, konkreta heta neprasa IZšķiršanu.
Atrodot tädel, ka prasītājas kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats
nolemj: Vācu centrālās sab-bas kases pilnvarnieka zv. adv. Pābsta kasacijas sudzibu,
uz CPN. 907. p. pamata, atstāt bez ievērības.
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7. 1935. g. 8. maijā. Friča Freidenfelda līigums atcelt Liepājas apgabaltiesas
spriedumu nepilng. Olģerta Kravis-Kravinska prasībā pret Frici Freidenfeldu. (L. № 15.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoliņš.
Senats a t r o d : apgabaltiesa ir konstatējusi, ka neviens по nopratinātiem lieciniekiem nav redzējis miesīgus sakarus starp atbildētāju un ārlaulibas bērna māti
kritiskā laikā. Apgabaltiesa tādus tomēr ir konstatējusi uz pašas ārlaulības bērna mātes
Olgas Kravis-Kravinskis liecības pamata. Tādā kārtā, ja pārējie liecinieki ir liecinājuši
tikai par bērna mātes un atbildētāja draudzīgām attiecībām un vienīgi pati bērna māte
apliecinājusi savus miesīgus sakarus ar atbildētāju, viņas liecība, aclmredzot, ir bijusi
svarīga paternitātes jautājuma izšķiršanā. Sakarā ar tādu stāvokli lietā paceļas jautājums, vai ārlaulības bērna māte vispār var būt par liecinieci prāvā, kurā izšķirams
paternitātes jautājums, izrietošs ar bērna piedzimšanu по viņas miesīgiem sakariem ar
viņas pašas uzdoto vīrieti. Šā jautājuma izšķiršanā vispirms jāaizrāda, ka CL. 165 p.
saturs nenorāda, ka ārlaulības bērna mate varētu būt par pierādīšanas līdzekli viņas
pašas miesīgiem sakariem ar apgalvoto vīrieti, jo 165. p. izteicieni: ,,kam pierādīts, ka
tam bijuši miesīgi sakari ar bērna māti", ,,ja bērna māte atzīstas" saprotami vienīgi
tajā nozīmē, ka pašai ārlaulības bērna mātei pierādīšanas procedūra jāpaliek ārpusē
по pašiem pierādīšanas līdzekļiem. Bez tā, pēc vispārējā principa, nevar būt par liecinieku persona, kas tajā pašā lietā var celt prasību (Sidon und Busch vācu CPN. 444. lpp.,
„Nemo testis idoneus propria causa", V. Bukovskis, civīlprocesa māc. gr. 91. §, 357. lpp.).
Kaut gan nevar būt šaubu, ka par patstāvīgu prasītāju alimentu prasībā, kurā izšķiras
paternitātes jautājums, var būt arī pats ārlaullbas bērns (kā šajā gadījumā), tomēr
konstanta tiesu prakse arī ārlaulības bērna mātei atzīst aktīvo leģitimāciju šādā procesā
(sk. Būmanis, Ārlaul. bērns un viņa māte, 87. lpp.). Saskanä ar CL. 167. p. uz māti
kopāar ārlaulības bērna tēvu gulstas bērna uzturēšanas pienākums, kādēļ mātei ir
patstāvīga interese, lai pienākuma smagums lielākā mērā tiktu uzlikts ārlaulī'bas bērna
tēvam. Tādā kārtā ārlaullbas bērna mātei pieder konkurējoša patstāvīga prasības
tiesība, un tādēļ vien viņa nevar būt par liecinieku alimentu prāvā, ко konsekventi
arī ir ievērojusi pastāvošā tiesu prakse. Kaut arī tagadējā lietā šāda mātes prasība
nav celta, tomēr, abu prasību (bērna vārdā un resp. mätes vārdā) m a t e r i ā l a i s
p a m a t s j r pilnlgi i d e n t i s k s , proti atbildētāja miesīgie sakari ar bērna māti. Tāpēc
bērna mäte nevar uzstāties kā Iieciniece arī tajā prasībā, kuru tā ceļ bērna vārdā ar
petitumu piespriest uzturu tieši bērnam. Pielaižot tomēr bērna māti par lieci
nieku, apgabaltiesa ir nepareizi iztulkojusi CL. 165. р., kā arī pielaidusi savā spriedumā
motīvēšanas nepareizību.
Atrodot tādēj, ka CL. 165. p. un CPN. 196. p. pārkāpumu dēl apgabaltiesas
spriedums nav uzturams spēkā, Senats, neielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Liepājas apgabaltiesas 1933. g. 26. aprīļa spriedumu atcelt CL. 165. р.
un CPN. 196. р. pārkāpumu dēļ un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai по jauna citā
sastāvā.
8. 1935. g. 8. maijā. Finanču ministrijas Nodokļu dep-ta lūgums atcelt Tiesu
palātas lēmumu lietā par mirušās Līzes Kraulis, dz. Andersons, testāmentu. (L. № 17.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators О. Ozoiiņš.
Senats a t r o d : mir. Kraulis testāmenta noteikumu par to, ka vīrs manto visu
mantu, bet pēc vīra nāves visu testātores mantu manto atkal brāļa dēla dēls, nevar
saprast, kā mantojuma novēlēšanu vīram mfiža lietošanā un brāja dēla dēlam īpašumā,
kā to domā Nodokļu departaments. Istenībā ar mir. Kraulis testāmentu ir nodibinäta
fideikomisäriska substitūcija (CL. 2317. р.; Cvingmaņa III, 331). Šādu gadījumu
Nodevu nolik. 205. p. tieši neparedz, un tas tādēļ šajā lietā nav piemērojams (sal. arī
Sen. CKD. 31./17). Tā kā substitūta Andersona tiesības uz mantojumu var reālizēties
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tikai gadikimä, ja vinš pārdzīvotu fiduciāru, jo mantojums viņam izdodams tikai pēc
lura Krauklis nāves, tad līdz šīm momentam viņam mantošanas tiesibas nepieder,
jo par mantinieku lidz tarn atzīstams tikai Krauüs 4CL. 2320. p.)- Tādēļ Tiesu palata
pareizi atzinusi, ka oar mantojuma pāreju uz Andersonu un hdz ar to an par mantojuma
nodevas ņemšanu jau tagad no viņa ncvar būt runas, bet ka šis pienakums icstasies
tikai pēc'Krauļa nāves (ja Andersons pēdējo pārdzīvos). An Nodevu nohk. 214. р.
konkrētcā gadījumā nav piemērojams, jo tas attiecas tikai uz legatiem („īzmaksajamas
summas"), kamēr mantojuma fideikomiss ir gan legātam radniecisks instituts, tomer nav
legāts.
_.
Atrodot tadēļ, ka iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidama, Senats
nolemj: Nodokļu'departamenta kasācijas sūdzīhu, uz CPN. 907. p. pamata, atstat
bez ievērības.
9 1935 g 29. oktobrī.
• zv adv P Berģa lūgums atcelt
nekustama īpašuma pārdošanu
Sēdi vada priekšsēdētājs

Rigas namu īpašnieku krājaizdevu sabiedrības piinvar.
Tiesu palātas lēmumu lietā par Johana-Ludviga Kugrena
un Johana-Ludviga Kugrena paskaidrojums. (L. № 44.)
Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.

Senats a t r o d : Tiesu paläta nākusi pie atzinuma, ka, saskaņā ar 1933. g. 12. jūlija
pārgmz CPN., CL. un tiesu iek. lik. (Lkr. 182) pārejas laika noteikumu 1. p 3. pk.,
līdz^nēiie noteikumi piemērojami vienīgi pie noturētās izsoles apstipnnāsanas, bet nevis
arī tad 'ja izsole atzīta par nenotikušu vai par spēkā neesošu. Sads Tiesu paiatas uzskats
saskan ar minētiem pāreias laika noteikumiem, kuros tieši noteikts, ka pec pirmas vai
otrās spēkā neesošās izsoles noliekamā jaunā izsole izsludinama un noturama pec
iaunā likuma noteikumiem. Ar šādu noteikumu nav saskaņojams kasacijas sudzibas
iesniedzējas uzskats, ka arī nenotikušas vai par spēkā neesošu atzitas izsoles sekas parejas laikä esot apspriežamas pēc agrākiem noteikumiem un ka tadel an nosolitajam
esot tiesība iemaksāt līdz otrai izsolei nosolīto summu saskaņa ar CL. 39b8. pantu.
Šāds uzskats runā pretim augšā aprādītam likuma noteikumam, jo reiz jauna izsole
izsludinama un noturama saskanā ar iaunu iikumu, tad tä katra ziņā nohekama, uz
kreditora vai parādnieka lūgumu, ja pēc pirmās izsoles atzīšanas par nenotikusu īr
iestāiies CPN. 1316. p. (1933. g. 12. jūl. red.) 4. dalā paredzētais stavokns. Та tad CL.
3968" pantā (pēc agr. red.) paredzētā nosoiītāja tiesība novērst nenotikusas izsoles sekas
ar nenosolītas summas iernaksu līdz jaunai izsolei še vairs nav reālizējama. An no parejās laika noteik. 1. p. 3. pk. otrās daļas izriet, ka likums nav domajis paturet speka
pārejas laika līdzšinējos noteikumus attiecībā uz ncesošas izsoles sekam, jo minetais
likums paredz gadījumu, kad jauna likuma spēkā stāšanās laikä notureta otra izsole
atzīta par nenotikušu un arī šaiā gadījumā pieiaiž trešās izsoles noturesanas īespeju,
kas pēc agrākā likuma nebija iespējams. Kā augšā minēts, jauna izsole izsludinama
pēc iaunālikuma noteikumiem, kādēļ šai izsolei, starp citu, piemerojams CPN. 1288. p.
(jaunā red.) 4. punkts, pēc kufa paziņojumos par nekustamas mantas pardosanu jaatzīmē vai nekustama manta pārdodama pilnā sastāvā vai zināmās idealās daļas;
šis likuma pants saskaņots ar CL. 3957. panta jauno redakciju, kas norada uz to, ka
1933. g. 1. augustā pārgrozījumi apspriežamā gadījumā arl materiala likuma noteikumus
neuzskata par spēkā esošiem to agrākā redakcijā; ari no šā viedokļa nav pamata atzīt, ka
saskaņā ar pārejas laika noteikumiem nosolītājam pēc pirmās izsoles atzišanas par
nenotikušu būtu tiesība atsaukties uz CL. 3968. pantu (agr. red.).
Ievērojot sacīto, Senats atrod par pareizu Tiesu palātas atzinuinu, ka kasācijas
sūdzlbas iesniedzējai, kā nekustamas mantas nosolītājai, konkreta gadijuma, kad
1933 g 12 jfll pārgroz. spēkā stāšanās laikā pirmā izsole bija atzīta par nenotikusu
pirkuma summas nesamaksas dēļ likumā noteiktā termiņā, nebija vairs tiesibas novērst nenotikušas izsoles sekas ar pirkuma summas iemaksu hdz jaunai izsolei.
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Tiesu palātas apsvērumiem jautājumā par to, vai tiesas lēmums, ar kuru izsole
atzīta par nenotikušu, atzīstams par spēkā stājušos uz CPN. 1Ü19. panta pamata, ir
tikai blakus motīva nozīme, kādēļ Senats neatrod par vajaclzlgu apstātics pic kasācijas
sūdzības iesniedzējas paskaidrojtimiem, kuros viņa apstrīcl šo Tiesu palātas motīvējumu
pareizību.
Atrodot tādēļ, ka iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats
n o l e m j : Rigas namu īpašnieku krājaizdevu sabiedrības piinvarnieka zv. adv. Berģa
kasācijas sūdzību uz CPN. 907. panta pamata atstät bez ievērības.
10. 1935. g. 4. decembrī. Kārļa J a u n r u b e ņ a lügums atcelt Rigas apgabaltiesas spriedumu Johannas Rozes prasībā pret Kārli Jaunrubeni. (L. № 29.)
Sēcli vada priekšsēdētājs Senators О. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats a t r o d : iesniegtā prasibā prasitāja lūdz piespriest alimentus viņas ārlaulības bērna uzturam. Atbildētājs II instancē cēlispret prasibu noraidijumu, aizrādot, ka prasitājas pilnvarniekam neesot CPN. 1459. p. (1932. g. izd.) paredzētās pilnvaras šās alimentu lietas vešanai, un lūdzis lietu izbeigt, kādu lūgumu tiesa noraidījusi,
paskaidrojot, ka prasitāja, būdama klāt pie lietas iztiesāšanas, sava piinvarnieka rīcibu
apstiprinājusi. Šāds tiesas atzinums ir nepareizs. Senats jau paskaidrojis, ka ratihabicija nevar izdziedināt procesuālu trūkumu iepriekšējā nepietiekošā pilnvarā un visi
uz nepietiekošas pilnvaras pamata izdaritie proceuālie akti uzskatāmi par spēkā neesošiem, to starpā ari pati prasibas celšana (Sen. CKD. 25./9). Tomēr konkrētā lietā,
pretēji atbildētāja domāni, prasītājas pilnvarniekam CPN. 1459. р. paredzētā speciālā
pilnvara nemaz nebija vajadzīga. Minētais pants attiecas uz alimentu prasibām, kas
izriet no laulibas attiecībām un nemaz nerunā par alimentu prasibu, kuru ceļ ārlaulības
bērna māte pret šā bērna ārlaulības tēvu; šajā gadījumā minētais likuma pants nav
piemērojams arī pēc analoģijas, jo tas satur izņēmuma noteikumus, kuri iztulkojami
visšaurākā nozīmē (sal. Sen. CKD. 25./310.); tādēļ apgabaltiesa, atstäjot atbildētāja
noraidijumu bez ievērības, nav likumu pārkāpusi, un viņas spriedums šajā daļā, gala
atzinumā uzskatāms par pareizu. Ar to atkrīt kasācijas sūdzības 1. punkts. Pretēji
atbildētāja domäm, tiesas atzinums par to, ka atbildētājs ir tirgotājs, nav pamatots
vienīgi uz prasitājas apgalvojuma, kuru atbildētājs it kā būtu apstrīdējis, bet tas ir
pamatots arl uz liecinieka Kitnera liecības, kādēļ tiesa šajā ziņā CPN. 105. p. nav pārkāpusi. Jautājums par to, vai uz CL. 169. p. pamata piespriestais uztura apmērs ir
atbilstošs ārlaulības tēva līdzekļiem, attiecas uz lietas būtību un tādēļ nav kasäeijas
kārtībā pārbaudāms (Sen. CKD. 28./238.). Ar to atkrit kasācijas sūdzības 2. punkts.
Nepelna ievēribu arī pārējie atbildētāja aizrādījumi. Tiesai nav pienäkums savos motīvos atspēkot katru parta apgalvojumu atsevišķi, pie kam, по tā vien, ka tiesa zināmus
apstākļus sevišķi neanalizē, vēl neizriet, ka tiesa tos nebūtu vērā nēmusi. Liecinieku
izsacījumu spēku un nozīmi nosaka tiesa, kas lietu izspriež pēc būtibas, un viņas atzinumi šajā ziņā nav kasācijas kārtibā pārbaudāmi (Sen. CKD. 24./46.). Asins ekspertīzes rezultātus tiesa ir pietiekoši apsvērusi, piešķirot tiem tikai blakus pierādījuma
nozīmi, kādēļ ari šajā ziņā atbildētāja aizrādījumi nepelna ievērību. Liecinieka Grunduļa nopratināšanu atbildētājs nebija lūdzis, kādēl viņš nevar tiesai pārmest šā lieci
nieka nepratināšanu; tiesa šajā ziņā CPN. 106. p. nav pārkāpusi, jo minētais pants
nebūt neuzliek tiesai par pienākumu pašai vākt pierādijumus lietā (Sen. CKD. 31./972.).
Ar to atkrit arī visi pārējie atbildetaja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā.
Atrodot, ka tādēļ apgabaltiesa nav savā spriedumā kasācijas sūdzībā minētos
likumus pārkāpusi, kādēļ tā kā nepamatota noraidäma, Senats n o l ē m a : Kārļa J a u n r u b e ņ a kasācijas sūdzibu, uz CPN. 283. panta pamata, atstāt bez ievēribas.
11. 1935. g. 4. decembri. Samuila Z a r c h i n a pilnvar. zv. adv. L. Hercenberga
lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas lēmumu par lietas izbeigšanu viņa, Zacharina, prasībā
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pret firmu „J. Bolchover u. Sons Ltd" Mančesterā im atbildčtājas pilnvarnieka
zv. adv. A. Bočagova paskaidrojums. (L. № 23.)
Sēdi vada priekšsēdētājs Senators 0. Ozoliņš; referē Senators F. Konrādi.
Senats atrod: Senāta CKD. jau paskaidrojis (CKD. kopsēdes spr. 35./8.), ka
pēc CPN. 44., 315. р., sakarā ar CL. 3496. p. kreditoram prasītājam tiesiba celt prasibu
pēc savas pastāvīgās dzīves vietas, ja praslbas prieksmets ir naudas paräds. CPN. 44.,
315 p piemerojami ari tad, ja prasība celta pret ārzemēs esošo ārzemnieku (sk. Isacenko,
Graždanskij process 1. sēj. 243. lpp). Konkrētā lietā prasītājs lūdz piedzit viņam par
labu no atbildētājas Ls 950 kā aģenta provīziju; tā tad šis prasības priekšmets īr taism
naudas paräds, par kādu jārunā visos gadījumos, kur izpildījuma prieksmets ir zinamas
naudas summas maksājums, bet nevis lietas nodošana (sk. mineto Sen. spnedumu).
Šo praslbu prasitājs, saskanā ar izteikto, varēja celt pēc savas pastavigas dzives vietas,
kaut arī atbildētāja ir Anglijā esošā angļu firma. Apgabaltiesai tadeļ nebija pamata
atzīt šo lietu par nepiekritošu Rigas pilsētas 2. iec. miertiesnesim aiz taiemesla, ka atbildētājs atrodas Mančesterā.
Atrodot, ka apgabaltiesa pārkāpusi CL. 3496. р., CPN. 44. kādēļ viņas lēmums
nav uzturams spēkā, un neielaižoties pārējo prasītāja kasācijas sudziba mineto lemuma
atcelšanas iemeslu pārbaudīšanā, Senats n о lern j : Rigas apgabaltiesas 1933. g. 11. oktobra
lēmumu atcelt CL. 3496. р., CPN. 44. р. pārkāpumu dēļ un lietu nodot tai pasai apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastavā.

Likumu radītajs
Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1935. g. spriedumiem.
(fpašā pielikumā Senāta CKD. kopsēdes 1934. tin 1935. g. spriedumi.)
Likumi sakärtoti alfabctiski. Pirmie skaitļi nozīmē attiecīgo likumu, resp. noteikumu pantu, otrie — sprieduma numuru pēc šā krājuma. Ar zvaigznīti (*) apzīmētie
spriedumu numuri attiecas uz kopsēdes spriedumiem pēc īpašas numerācijas.
Likums par pe]nas uznēmumu administrāciju (Lkr. 31./128)
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Likums par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadljumos (Lkr. 27./91)
106 . . . '
97
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Likums par darba laiku (Lkr. 22./74)
17
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Rūpniecības darba likums (Kr. lik. кор.
XI sēj. 2. d. 1913. g. izd.)
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'2}
48
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131
72
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Kr. dzelzcelu nolikums (Kr. lik. кор.
XII sēj. I d.)
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Likums par telpu īri (Lkr. 24./91)
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8
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241
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1
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Noteikumi par kooperātīvām sabiedrībām
un viņu savienībām (Lik.. 19./126)
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ā

Kuģu hipotekas un jūras prasību likums
(Lkr. 28./126)
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Likums par laulību (Lkr. 21./39)
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Nodokļu nolikums (1928. g. izd.)
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