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1920.

Nr. 1. 1920. g. novembra mēneša 4. dienā. Zemkopības ministra

iesniegums izšķirt jautājumu: vai ir apliekami ar stempelnodokli ierēdņu

vedēju (šķūtnieku) paraksti par vešanas naudas saņemšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters: referē senators

A. Loebers; atzinumu lietā dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod, ka šai lietā jāizšķir

jautājums par to, vai šķūtnieku kvītes par atlīdzības saņemšanu no mi-

nistrijas komandētiem ierēdņiem par viņu braukšanu vai mantu vešanu

apliekamas ar stempelnodokļiem.

Dēļ šī jautājuma izšķiršanas jānoskaidro šķūšu došanas juridiskais
raksturs un nozīme.

Uz 1920. g. 6. februāra pagaidu noteikumu par šķūtīm (V. V. Nr. 36)

pamata, valsts ierēdņiem attiecīgos gadījumos ir tiesība lietot šķūtis, t. i.

prasīt no vietējas pašvaldības iestādes, braukšanai vai mantas ve-

šanai — vietējo iedzīvotāju zirgus par noteiktu atlīdzību pēc iekšlietu

ministrijas apstiprinātas takses, kura pasludināta tai pašā Valdības Vēst-

neša numurā. Par atlīdzības saņemšanu zirgu īpašniekam jāizdod atse-

višķa kvīte šķūšu lietotājam-ierēdnim pēc noteikta parauga (Noteikumu
6. p. un pielikums pie šķūšu lietošanas takses). Šī kvīte ierēdņiem jā-

iesniedz kā attaisnojošs dokuments pie braukšanas izdevumu saņemšanas
no valsts kases.

Jautājums par to, vai atzīmētās kvītes apliekamas ar stempelno-

dokļiem jeb ne, izšķirams atkarībā no tā, vai šķūšu došana jāatzīst par
brīvu līgumu starp valsts komandētiem ierēdņiem un zirgu īpaš-
niekiem jeb par pēdējo publisku pienākumu.

Ja šķūšu došana pamatojas uz b rī v v līgumu, kā to domā tiešo

nodokļu departaments un valsts kontrole, tad uz nodokļu lik. 20. p. 1. pkt.
(aktu alfab. Nr. 129) un Latv. rīkojuma par dažu nodokļu paaugstināšanu
(lik. krāj. 1919. g. 3. burt. Nr. 34, 1. pkt.) pamata, minētās kvītes jāapliek
ar 15 kap. stempelnodokli, jo tādā gadījumā lieta grozītos ap kvītēm,

kuras izdod privātas personas valsts ierēdņiem atlīdzības saņemšanā par

uzņemtā līguma izpildīšanu, pie kam gadījumā, ja stempelnodoklis nebūtu

terminā samaksāts, vainīgais tiktu sodīts ar trīsdesmitkārtēju sodu pēc

stempelnodokļa lik. 169. panta un Latvijas Senāta Civildepartamenta

1920. g. 4. marta lēmuma (1920. g. lieta Nr. 8).

Turpretim, ja šķūšu došana jāatzīst par zirgu īpašnieku publisku

pienākumu, tad jāpiemēro stempelnodokļa 62. p. 4. pk. sakarā ar aktu

alfabēta 132-b p., pēc kuriem atsvabinātas no stempelnodokļa tās kvītes
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(KBHTanuiii), kuras prasa valsts iestādes vai amata personas no privāt-

personām obligatoriski, neatkarīgi no pēdējo vēlēšanās.

Pretēji tiešo nodokļu departamenta un valsts kontroles ieskatiem,

šķūšu došana atzīstama par publisku pienākumu (očruecTßeii. noBHH-

HocTb). Šis slēdziens vispirms attaisnojams ar vispārējiem noteikumiem.

Pēc krievu lik. kopojuma 4. sēj.: par komunālām klaušām (Vct. o 3e\icK.

n08HH.)263. p. 4.—5. pkt. 296.—320. p. p., uz vispārējām naturālām

klaušām attiecas ari šķūšu uzturēšana; šie noteikumi darbojas ari Latvijā
(Tā paša likumu kopojuma 4. sēj. 327. p.; Priv. lik. 1321. p., Vidz. Gub.

Avizes 1899. g. Nr. 30). Bet it sevišķi no 1920. g. 6. februāra „pagaidu
noteikumiem par šķūtīm" ir skaidri redzams, ka šķūšu došana uzskatāma

par publisku pienākumu. Minētā likuma 3. p. tieši runā par „
pienākumu"

dot šķūtis: pēc lik. p. 1. ierēdņiem ir tiesība „prasīt iedzīvotāju

zirgus". Zirga īpašnieks, ja tas bez dibināta iemesla atteicas šķūtīs
braukt vai rīkojumu neizpilda, neatkarīgi no viņa civil-

tiesiskas atbildības, ir sodāms ar naudas sodu līdz 300 rbļ. administrativā

kārtībā uz min. lik. 11. panta pamata. Šis 11. pants it sevišķi stingri atšķir
to gadījumu, kad zirgu īpašniekam šķūšu došana jāizpilda, kā publisks

pienākums, no tā gadījuma, kad zirga īpašnieks dod šķūtis uz brīva

līguma pamata, uz kuru pievestie noteikumi neattiecas (lik. 12. p.).
Tā tad šķūšu došana uzskatāma par publisku pienākumu. lerēdņiem, kā

šķūšu lietotājiem, visādā ziņā jāpieprasa no zirga īpašnieka attiecīga kvīte

par pēdējam izsniegtu atlīdzību (lik. 6. p.), pie kam kvītes forma tieši

noteikta „šķūšu lietošanas taksē". Tādēļ jāatzīst, ka kvītes pieprasīšana
nemaz neatkarājas no ierēdņa ieskata vai no zirga īpašnieka labas gribas;
tāda kvīte nevis ir nolemta vispār tikai ierēdņiem „par labu", kā to ne-

pareizi aizrāda valsts kontrole, bet valsts nolūkā, kā nepieciešams valsts
iestāžu iekšējas iekārtas piederums. Minētās kvītes tādēļ attiecas uz

tiem dokumentiem, kurus amata personas pieprasa obligatoriski no privāt-
personām, kuri sakarā ar to uz stempelnodokļa lik. 62. p. 4. pkt. pamata,
nav apliekami ar stempelnodokliem. Tā tad priekšā liktais jautājums
jāizšķir negativā ziņā. Tādēļ Senāts, ņemot vērā augšā aprādīto, no-

-1 c mj: atzīt, ka jautājums izšķirams negativi.

Nr. 2. 1920. g. novembra mēneša 4. dienā. Tieslietu Ministra

iesniegums izšķirt jautājumu: vai tikai tiesu nodoklis vien, jeb ari lokšņu
nodoklis pēc 1920. g. 26. janvāra likuma ir atlaists prasības lietās, kuru
vērtība nepārsniedz 50 rbļ.?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

K. Ozoliņš atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: 1920. g. 26. janvāra
likuma 1. pants lit. a. satur noteikumu, pirmā daļā par vispārēju tiesu iz-

devumu paaugstināšanu par to lielumu, kāds noteikts attiecīgos Krievijas

procesa likumos, pēdējos šinī ziņā pārgrozot, bet otrā daļā par to izde-

vumu pamazināšanu un atsvabināšanu no viņiem prasības lietās, atkarībā

no prasības vērtības, atceļot šinī ziņā Civ. proc. lik. 200\ panta lit. b. no-

teikumu. Lai gan augšminētā likuma tekstā ir minēti tieši tikai tiesu

nodokli un kanclejas nodokļi, bet tā kā likumdevējs uz pēdējiem atsaucās

ka paredzētiem Civ. proc. lik. i 200
3

. pantā, kurā atzīmēti nodokļi, i 201.
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pantā, kurā atzīmēti ir kanclejas nodokli, tad neapšaubāmi likumdevējs

te ir paredzējis ari lokšņu nodokļus un pēdējo izlaišana tekstā uzskatāma

tikai kā redakcijas kļūda. Pēc sava satura augšminētā likuma 1. pants

lit. a. noteic pirmā daļā, ka civ. proc. lik. 200
2

.,
848. un 849. pantos paredzētie

tiesu nodokli un 200
3

.
un 204. pantos paredzētie lokšņu un kanclejas no-

dokļi paaugstināti trīskārtīgi, bet otrā daļā, kā izņēmumu no minētiem

noteikumiem, ka tiesu nodokļi prasības lietās, kuru vērtība nepārsniedz
300 rbļ., paaugstināmi divkārtīgi un ja vērtība nepārsniedz 50 rbļ., vienīgi

tiesas nodokļi nav ņemami. Attiecībā uz lokšņu un kanclejas nodokļu

maksāšanu prasības vērtība nekādu iespaidu nedara, un šinī ziņā paliek
spēkā augšminētā likuma 1. panta lit. a. pirmās daļas vispārējie noteikumi

par tiesu, lokšņu un kanclejas nodokļu ņemšanu. Kā likumdevējs vienā

un tanī pašā likuma pantā lietotu terminu „tiesu nodokļi" — panta otrā

daļā būtu lietojis citādā nozīmē, nekā to pašu terminu panta pirmā daļā,
t. i. ka zem nosaukuma „tiesu nodokļi" panta otrā daļā būtu saprotami vis-

pārīgi tiesu nodevu veidi, tā tad ari lokšņu un kanclejas nodokļi — tas

tieši runātu pretim likumu panta pirmai daļai, kur tiesu nodokļi tiek

šķiroti no kanclejas un lokšņu nodokļiem. Likumu tulkošanas ceļā tas

ari nav pielaižams, jo likumu tulkotājam jāaiziet no tā viedokļa, ka katrs

vārds likumu tekstā ir lietots no likumu devēja apzinājoties vārda tiešo

juridisko nozīmi. Tā tad no Tieslietu ministra ierosinātais jautājums:

„vai tikai tiesu nodoklis vien, jeb ari lokšņu nodoklis pēc 1920. g. 26. jan-

vāra likuma ir atlaists prasības lietās, kuru vērtība nepārsniedz 50 rbļ.?"
jāizšķir tādā kārtā, ka uz augšā minētu likumu pamata prasību lietās,
kuru vērtība nepārsniedz 50 rbļ., atlaists ir tikai tiesu, bet ne lokšņu
nodoklis, Senāts nolemj: atzīt, ka lokšņu nodoklis nav atlaists.

Nr. 3. 1920. g. decembra mēneša 1. dienā. Senāta administratīva

departamenta iesniegums izšķirt jautājumu: „vai uzturēšanās tiesība uz

1893. g. 21. Jūlija likuma pamata ir pietiekoša, lai pierādītu likumā par

pavalstniecību 1. pantā minēto piederību pie Latvijā ietilpstošiem ap-

gabaliem?"

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē priekš-

sēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs P. Keusslers.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu Senāts atrod: Tautas

padomes 1919. g. 23. augusta sēdē pieņemtais likums par pavalstniecību
pirmā pantā nosaka, ka par Latvijas valsts pilsoni skaitās ikkatrs agrākās

Krievijas pavalstnieks, kurš dzīvo Latvjas robežās, ir cēlies no Latvijas
robežās ietilpstošiem apgabaliem, vai uz Krievijas likuma pamata bija jau
pirms 1914. g. 1. augusta piederīgs pie šiem apgabaliem. Te vispirms

jānoskaidro, ko nozīmē vārds „dzīvo". Vai zem šī vārda saprotama kādas

personas pastāvīga dzīves vieta, jeb ari viņas izlietotā uzturēšanās tiesība,
jo tiklab viena, kā otra ietilpst minētā sajēgumā. Ka šinī gadījumā zem

vārda „dzīvo" saprotama vienīgi kādas personas pastāvīga dzīves vieta,

bet nevis viņas uzturēšanās zināmā apgablā, cik ilgi šāda uzturēšanās

ari nevilktos, tas redzams iz tā paša likuma 3. panta, kur skaidri no-

teikts, ka bijušās Krievijas pavalstnieki, kuru pastāvīgā dzīves vieta

ir ārpus Latvijas, bet kuri ir cēlušies iz Latvijas robežās ietilpstošiem

apgabaliem, kā ari šādu personu pēcnācēji, tāpat ari tie, kuriem Latvijā
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pastāvīgā dzīves vieta, bet kuri tomēr neapmierina 1. pantā minētās

prasības, ja viņi vēlās iegūt Latvijas valsts pilsoņu tiesības, iesniedz attie-

cīgus lūgumus dēl uzņemšanas pavalstniecībā. Saskaņojot abus minētos

pantus, jānāk pie slēdziena, ka likums par pavalstniecību prasa: pirmām
kārtām pastāvīgu dzīves vietu Latvijā, un otrām kārtām

celšanos no Latvijā ietilpstošiem apgabaliem, vai pi e-

derību pie šiem apgabaliem uz Krievijas likumu pamata pirms 1914. g.

1. augusta, un ka bez šo abu nosacījumu izpildīšanas neviens bez attie-

cīga uzņemšanas lūguma nevar tikt par Latvijas pilsoni. — 1893. g.

21. jūlija likums attiecoties uz Vidzemes guberņu nosaka: atstāt ēbrejus,

kuri apmetušies šinī guberņā pirms 1880. g. 3. apriļa ministrijas cirkulāra,

ar familijām viņu tagadējās pagaidu uzturēšanās vietās

līdz īpašam par ēbrejiem izdodamam likumam, ja tie nav no tiesas sodīti,

viņiem ir īpašums vai noteikta nodarbošanās un pelņa, kuri tos atsvābina

no griešanās pie privātas vai sabiedriskas labdarības. Tā tad 1893. g.

21. jūlija likums piešķir zināmai kategorijai ēbreju, tā sauktiem „astoņ-
desmitniekiem" ne tiesību uz pastāvīgu dzīvi ārpus viņu pie-

derības vietas, bet tikai pagaidu uzturēšanās tiesību viņu toreizējā dzīves

vietā. Ka Krievijas likumi, kuri bija spēkā pirms 1914. g. 1. augusta,

šķiro ēbreju pastāvīgo dzīves vietu no viņu pagaidu uztu-

rēšanās vietas, tas skaidri redzams iz Krievijas Pasu likuma 68. panta

pielikuma, kura 1. pantā uzskatītas visas guberņas, kurās ēbrejiem atļauta

pastāvīga dzīves vieta. Starp šīm guberņām, Kurzemes un

Vidzemes guberņas neatrodas. Attiecībā uz Kurzemes guberņu un

Vidzemes guberņas Slokas miestu minētā pielikuma 7. pants nosaka, ka

pastāvīga dzīves vieta atļauta vienīgi tiem ēbrejiem, kuri tur pi e-

rakstīti pēc revizijas līdz 1835. g. 13. aprilim. Izņēmumi šinī ziņā

paredzēti minētā pielikuma 12., 13., 13
2

.
un 17. p. p. attiecībā uz pirmās

ģildes ēbreju tirgotājiem, uz ēbrejiem, kuri augstskolā ieguvuši zinisku

grādu, uz ebrejiem karavīriem, kas noņemti kara dienestā pēc agrākā
rekrutu likuma, vai kas piedalījušies japāņu karā un ebrejiem meistariem

un amatniekiem. Iz visa tā redzams, kāpēc Krievijas likumiem bez ap-

rādītiem izņēmumiem, ēbreju pastāvīgā dzīves vieta aprobežota ar pasu
likuma 1. pantā uzskaitītām guberņām un ka tais guberņās pēc tā paša
likuma 2. panta tiem bija jāpierakstās pie atsevišķām šo guberņu

pilsētām vai miestiem, kuri tad skaitījās par viņu pastā vīgasdzīves
vai piederības vietu, no kurienes tie ari saņēma pases. Tā tad 1893. g.

21. jūlija likumā ebrejiem paredzēta uzturēšanās tiesība zināmā apga-
balā ārpus viņu pastāvīgas dzīves vietas robežām (bite HepTbi ofEHjiocTn)
nepiešķir viņiem nebūt tur tiesību iegūt pastāvīgu dzīves vietu, cik ilgi
tie tur ari neuzturētos, un ka līdz ar to, tie ari nav uzskatāmi par pie-

derīgiem pie šiem apgabaliem. To apstiprina ari Tautas Padomes 1919. g.

23. augusta sēdes stenograma. Tautas Padome lika „likumam par pa-

valstniecību" par pamatu piespiestu pavlastniecību, t. i. uzskatīja par

Latvijas pilsoņiem tās personas, kas pie Latvijas apgabaliem ir pie-
rakstītas un tamdēļ taisīja starpību starp dzīvošanas principu (sk. 1919. g.

23. augusta sēdes stenogr. 11. lap.) un piederības principu, kurš bija likts

likuma projektam par pamatu (12—18 lap. pusei) un kuru ari pieņēma

Tautas Padome (31. lapl
. puse). Ka zem piederības pie zināma apgabala

Tautas Padome saprata pierakstīšanos pie tā apgabala, bet ne dzīvo-
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sanu resp. uzturēšanos minētā apgabalā, tas redzams iz stenogramas

24. lpp., kurā sacīts, ka ar projektēto likumu, pēc kura par Latvijas pa-

valstniekiem varot būt tikai tie, kas līdz 1914. gadam bijuši pie-
rakstīti pie mūsu apgabaliem, tikšot pāri darīts daudz ēbrejiem, kuri

pēc Krievijas likumiem šeit nevarējuši pierakstīties. Iz visa augšā ap-

rādītā jānāk pie slēdziena, ka 1893. g. 21. jūlija likums, dodams ēbrejiem,

kuri pirms 1880. gada 3. apriļa ministrijas cirkulāra bij apmetušies ārpus

viņu pastāvīgas dzīves vietas, tāļākas uzturēšanās tiesības viņu toreizējā

dzīves vietā, nepiešķir tiem nedz tiesību uz likumā par pavalstniecību pa-

redzēto pastāvīgo dzīves vietu Latvijas robežās ietilpstošos apgabalos,
nedz piederību pie šiem apgabaliem uz Krievijas likuma pamata pirms

1914. g. 1. augusta, kamdēļ nolemj: Atzīt, ka uzturēšanās tiesība uz

1893. g. 21. jūlija likuma pamata nav pietiekoša, lai pierādītu likuma par

pavalstniecību 1. pantā minēto piederību pie Latvijā ietilpstošiem ap-

gabaliem.

1921.

Nr. 1. 1921. g. maija mēneša 19./20. dienā. lekšlietu ministra ie-

sniegums izšķirt jautājumu: kā turpmāk izšķirami jautājumi, ja aizklāti

balsojot par kandidātiem uz sabiedriskiem amatiem, kā pirmo tā otro

reizi, tiek nodots vienāds balsu skaits, tāpat, ja aizklāti balsojot par

citiem jautājumiem, balsis dalās vienlīdzīgi, piemēram pie skolotāju un

kalpotāju pieņemšanas v. t. t.?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis Virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Pēc pilsētu no-

likuma 73. panta vēlēšanas sabiedriskos amatos, kuros ievēlēt piekrīt

domei, izdarāmas aizklāti balsi nododot un balsojot ar bumbiņām. Pēc

to pašu nolikumu 72. panta dome izspriež visas lietas, izņemot 71. pantā
norādītās lietas, ar vienkāršu balsu vairākumu, bet kad balsis dalās vien-

līdzīgi, atklāti balsojot, priekšsēdētāja balss piešķir pārsvaru. Kā

izšķirams jautājums, kad aizklāti balsojot par ievēlamām amata personām

balsis dalās vienlīdzīgi, par to tagad Latvijā spēkā esošos pilsētu nolikumos

nav tiešu noteikumu. Ari Krievijas pilsētu nolikumos pie vēlēšanām sa-

biedriskos amatos, kuras pēc 73. panta izdarāmas aizklāti balsojot, nav

tiešu noteikumu, kā izšķirams minētais jautājums. Krievijas prakse šo

jautājumu izšķir ar pilsētu nolikumu 46. panta piepalīdzību, pēc kura pie

pilsētu domnieku vēlēšanām, kas ari notiek aizklāti balsi nododot un

balsojot ar bumbiņām, pie vienlīdzīga balsu skaita izšķir loze, iziedama

no tā redzes stāvokļa, ka minētais 46. pants uzstāda principu, kā iz-

šķirams jautājums aizklāti balsojot pie vienlīdzīga par kandidātiem

nodota balsu skaita. Latvijā Krievijas pilsētu nolikumu 46. pants, kurš
attiecās uz pilsētu domnieku vēlēšanām, gan vairs nav spēkā, jo Krie-

vijas pilsētu nolikumu 23.—55. pantus atvieto Latvijas Tautas Padomes

1919. g. 18. augusta pagaidu noteikumi par pilsētu domnieku vēlēšanām

(Lik. un vaid. rīk. krājuma 1919. g. 10. burt. Nr. 125). Bet tas vēl nenozīme,

ka ari minētā pantā uzstādītais princips, kā izšķirams jautājums aizklāti

balsojot pie vienlīdzīga par kandidātiem nodota balsu skaita nebūtu La-
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tvijā piemērojams. Latvijā nav izdoti jauni pilsētu nolikumi, bet tur

Ir spēkā visi Krievijas pilsētu nolikumi, ciktālu tie nav atcelti vai sagrozīti

no Latvijā izdotiem likumiem. Tamlīdz ari 46. pantā uzstādītais princips,

kurš neattiecas uz minēto pantu vien, bet ari uz pilsētu nolikumu 73.

pantu, kurš ari Latvijā ir spēkā, uzskatāms par pastāvošu un pēc vina

jārīkojās visos tais 73. pantā minētos gadījumos, kur aizklāti balsojot,
ievēlamie kandidāti dabūjuši vienlīdzīgu balsu skaitu. Pēc šī paša prin-

cipa jārīkojās ari visos tos gadījumos, kur pilsētas pašvaldības iestādes

pieņem dienestā, aizklāti balsojot, citus 73. pantā neminētus ierēdņus
un kalpotājus un pie kuru ievēlēšanas balsis dalījušās līdzīgās dalās.
Aiz pievestiem iemesliem jānāk pie slēdziena, ka ievēlēšana 73. pantā

paredzētos sabiedriskos amatos, kā ari citā pilsētas dienestā, izšķirama

caur lozi, ja šo amatu kandidāti pie aizklātas balsošanas dabūjuši vien-

līdzīgu balsu skaitu, kamdēļ nolemj: atzīt, ka iekšlietu ministra iesnie-

gumā aprādītos gadījumos ievēlēšanu izšķir loze.

Nr. 2. 1921. gada maija mēneša 20.121. dienā. Tieslietu ministra

priekšlikums caurskatīt un likumīgi izspriest dažu kredītiestāžu sūdzības

par Senāta administrativā departamenta spriedumiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Tieslietu mi-

nistrs ar 1921. g. 23. februāra rakstu zem Nr. 2980 lūdz Senāta virsproku-
roru dažu vietējo kredītiestāžu uz Senāta vispārējas sapulces vārdu

iesniegtās sūdzības par Senāta administrativā departamenta lēmumu —

celt priekšā Senāta „vispārējai" sapulcei „caurskatīšainali uu likumīgai

izšķiršanai".

Tieslietu ministrs vispirms atrod pair nepareizu virssekretara resp.

virsprokurora biedra rīkojumus, ar kuriem minētās sūdzības izsniegtas

atpakaļ uz Sen. iek. lik. 214., 215., 222. p.p. pamata, pie kam Tieslietu

ministrs pieturas pie tā uzskata, ka jautājums, vai minētās sūdzības pie-

ņemamas jeib ne, bija jāizšķir nevis nedz virssekretaram, nedz virspro-
kurora biedrim, bet Senāta apvienotai sapulcei.

Apspriežot šo jautājumu un izklausījis Virsprokurora atzinumu, Se-

nāts atrod, ka šis Tieslietu ministra uzskats nesaskan ar Sen. iek. lik.

49. p. pies. piiel. 4. p. 2. pkt. un 12. pantiem, pēc kuriem sūdzības nav pie-

ņemamas, bet izsniedzamas atpakaļ, ja tās iesniegtas ne attiecīgai iestā-

dei, pie kam virssekretaram jāievēro, ka sūdzība attiektos uz to departa-

mentu, pie kura tā pieder un viņam jāizsniedz sūdzība atpakaļ savā vārdā
(on> cßoero jiiiua), ja minētie nosacījumi sūdzības iesniegšanā nav izpildīti.
Bet sūdzības par virssekretara rīcību iesniedzamas virsprokuroram, kura
kārtība šai gadījumā nav ievērota (49. panta pielikuma 13. pants).

Pēc Sen. iek. lik. 257. p. Senāta kancleju pārzin virsprokurors, kuru
aizvieto virsprokurora biedrs (Sen. iek. lik. 17. p.), tādēļ virsprokurora
biedram jo vairāk pieder tās tiesības, kuras likums piešķir virssekreta-

ram, sūdzību nepieņemšanas ziņā, augšā aprādītos gadījumos; aiz pie-

vestiem iemesliem virssekretaram un virsprokurora biedrim bija formālas

tiesības, savā vārdā minētās sūdzības izsniegt atpakaļ. Otrkārt, Tieslietu

ministrs atrod sūdzības izsniegšanu atpakaļ par nepareizu ari pēc būtības
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tādēļ, ka uz Sen. iek. lik. 222., 32., 33. p. p. Senāta administrativā depar-

tamenta lēmumi (spriedumi) esot pārsūdzami, pie kam par „otru" instanci

būtu uzskatāma Senāta departamentu apvienotā sapulce.
Bet Senāts neatrod par iespējamu pievienoties Tieslietu ministra

domam. Tieslietu ministra pievestais 222. p., kurš pēc Sen. iek. lik. 1915.

gada redakcijas vēl izņēmuma veidā pielaida administrativā departamenta
lēmumu pārsūdzamību ar vispadevīgākām sūdzībām uz ķeizara vārdu,
tika grozīts ar 1916. g. 26. decembra likumu par «dažiem pārgrozījumiem

Senāta departamentu iekārtā un tiesāšanas kārtībā" (Kr. lik. krāj. 1917. g.

Nr. 11) tādā ziņā, ka 222. p. tagad vienkārši skan tā: „Par Senāta sprie-

dumiem nav apelācijas." Tā tad nepārprotami teikts, ka kaut kāda pār-
sūdzība galīgi atkrīt. Tieslietu ministra pievestie 32., 33. p. p., kuri pēc
1915. gada redakcijas paredzēja vēl Senāta departamentu lēmumu caur-

skatīšanu I. vai 11. kopējā sapulcēs, pilnīgi atcelti ar jau atzīmēto 1916. g.
likumu. Tādā kārtā pēc pastāvošiem likumiem pilnīgi un galīgi atkrīt

Senāta administrativā departamenta lēmumu pārsūdzība, un sevišķi ko-

pējās sapulcēs. Senāta departamentu kopējām vai apvienotām sapulcēm
1918. g. 6. decembra likums (7. p.) nepiešķir nekādas atsevišķas tiesības.

Tieslietu ministra uzskats nav attaisnojams ari ar civ. proc. lik. 892. p.

3. pkt., jo Senāta administrativā departamenta lēmumi nav pielīdzināmi
Tiesu palātas spriedumiem civilās lietās, un attiecībā uz administrativā

departamenta lēmumiem it īpaši trūkst attiecīga nosacījuma, kurš pielai-
stu tā lēmumu pārsūdzību it kā kasācijas kārtībā. Tādēļ nekāda analoģija
pēc civ. proc. lik. nav piemērojama runā stāvošos jautājumos. Bez tam

pec pastāvošiem likumiem administrativā departamenta lēmumi admini-
strativās tiesāšanas lietas pārsūdzības ziņā pielīdzināmi drīzāki kasāci-

jas departamentu lēmumiem (civ. proc. lik. 808. p., kr. proc. lik. 927. p.,

sk. ari noteik. par adrn. ties. 60. p.).
Pie tādiem apstākļiem Senāts neatrod par iespējamu kredītiestāžu

sūdzības ienest departamentu apvienotā sapulcē caurskatīšanai.

Aiz pievestiem iemesliem Tieslietu ministra priekšliktais raksts at-

stājams bez ievērības, kamdēļ Senāts nolemj: Tieslietu ministra ie-

sniegumu atstāt bez ievērības.

Nr. 3. 1921. gada maija mēneša 20J21. dienā. Seniata administratīvā

departamenta iesniegums izšķirt jautājumu: „vai 1919. g. 8. nov. likuma

3. pantā paredzētām iecirkņu un apriņķu nodokļu komisijām pie nekusta-

mu īpašumu vērtības noteikšanas jāizdara pašām sava taksācija, jeb par

tādu uzskatāma 3. panta a un b punktos aizrādīto vērtību un datu matemā-

tiskais vidus skaitlis?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē priekš-

sēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: 1919. g. 8. no-

vembrī Tautas Padomē pieņemtā likuma „Noteikumi par vienreizēju no-

dokli no pilsētu un miestu nekustamiem īpašumiem, 3. pants nosaka, ka

nekustamu īpašumu vērtību aprēķina iecirkņa vai apriņķa nodokļu komi-

sijas, ņemot par pamatu: a) pie apbūvētiem nekustamiem īpašumiem 1)

apdrošināšanas novērtējumu, 2) pilsētas valdes novērtējumu, 3) nekustamu

īpašumu brutto ienākumu 1913. un 1918.g. g., kā ari datus par nekustamu īpa-

šumu stāvokli 1919. gadā;b) pie neapbūvētiem īpašumiem: 1) 1914. g. pirk-
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šanas-pārdošanas vērtību pie līdzīgiem gruntsgabaliem attiecīgā pilsētas ra-

jonā, 2) vai un kādā kārtā īpašumu izmanto. Bez tam pie nekustamu īpašumu
novērtēšanas nodokļu komisijām jāņem vērā, vai īpašumi nav cietusi

no kara un kādos apmēros īpašumu vērtība caur to pamazinājusies. Jo-

hannas Michelson un Jāņa Graudiņa nekustamu īpašumu novērtēšanas

lietās tai pašā likumā paredzētā Galvenā nodokļu komisija šos likuma

nosacījumus bija sapratusi tā, ka attiecīgo īpašumu nodokļa vērtības iz-

zināšanai jāaprēķina matemātiskais vidus skaitlis no likumā aprādītām
un pie novērtēšanas par pamatu ņemamām vērtībām un datiem, un pēc

tam no šī vidusskaitļa jāatvelk katra īpašuma kara bojājumu suma, pie kam

atlikušā suma pēc komisijas domām uzskatāma par attiecīga īpašuma

vērtību, no kuras ņemams nodoklis.
Šāds Galvenās nodokļu komisijas paņēmiens izzināt nekustamu

īpašumu vērtību uzskatāms par nepareizu. 1919. g. nov. likums uzliek

iecirkņu un apriņķu nodokļu komisijām par pienākumu novērtēt katru

atsevišķu ar nodokli apliekamu nekustamu īpašumu, kā tas skaidri re-

dzams iz minētā likuma 2. panta, kurš nosaka, ka „nodokli ņem 3% ap-

mērā no nekustamu īpašumu taksētās vērtības, un ka šī novēr-

tēšana, resp. taksācija izdarāma no pašām iecirkņu vai apriņķu
komisijām", to tikpat skaidri nosaka min. likuma 3. panta piezīme, kurā

t ci k t s, ka „pie nekustamu īpašumu novērtēšanasnodokļu ko-

misijas ņem vērā" v. t. t. — 1919. g. 8. nov. likuma 3. pantā aiz-

rādīti vienīgi tie pamati, uz kuriem novērtēšanas komisijas dibina sa-

vus novērtējumus, nesaistot nebūt minētās komisijas ar šiem pa-

matu novērtējumiem un datiem. Iz pievestiem likuma nosacījumiem ir

redzams, ka nodokļu komisijām nekustamu īpašumu novērtēšana jāizdara

pašām, un tās nevar apmierināties ar novērtēšanai par pamatu ņema-

mām likuma 3. pantā uzskaitītām vērtībām un datiem. Ja likuma devējs
būtu gribējis apmierināties ar min. vērtībām un datiem, tad vit.iš nemaz

nebūtu nodibinājis nekustamu īpašumu novērtēšanai sevišķas komisijas,
bet būtu vienkārši uzdevis attiecīgiem valsts ierēdņiem pieņemt par ne-

kustamu īpašumu vērtību kādu no 3. pantā uzskaitītām vērtībām un da-

tiem, un no tās aprēķināt ņemamo nodokli, ka tas līdzīgi paredzēts pie

krepostpošlinu aprēķināšanas, nekustamo īpašumu atsavinot.

Iz augšā aprādītā jānāk pie slēdziena, ka pie nekustamu īpašumu

novērtēšanas nodokļu komisijām novērtējumi jāizdara patstāvīgi, ņe-

mot saviem novērtējumiem tikai par pamatu 3. panta a un b punktos
uzskaitītos novērtējumus un datus, kamdēļ nolemj: atzīt, ka 1919. g.

8. nov. lik. 3. pantā paredzētām iecirkņu vai apriņķu nodokļu komisijām
ir nekustamu īpašumu novērtēšana jāizdara patstāvīgi uz min. likuma 3.

panta a un ib pktos aizrādītiem pamatiem.

Nr. 4. 1921. gada maija mēneša 20./21. dienā. Ārlietu ministra je-
sniegums izšķirt jautājumu: „vai ar noteikumiem par ārzemju pasēm

ir atceltas tās priekšrocības jūrniekiem, kuras viņiem bijušas pēc Krievi-

jas pasu ustava?"

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Krievu noteikumi

par pasēm sadalās 2 nodalījumos, no kuriem 1. nodalījums attiecas uz
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iekšzemes pasēm (o Ha HarrejibCTßO BHyTpn rocy;iapcTßa), bet 2.

nodalījums aptver nosacījumus par ārzemju pasēm (o nacnopTax-i> 3arpam,

nponycK-B Hpe3t rpaHHuy h norp. c006m.) pie kam šī 2. nodalījuma Ļ
apakšnodaļa attiecas sevišķi uz pasu izdošanu dēļ braukšanas uz ārzemēm

(„o BUflaMi; nacnopTOßt HaoTJiy4i<y 3a rpaHHny")l9l9. g. 6. oktobrī Latvijas
Tautas Padome pieņēmusi 1) pagaidu noteikumus par iekšzemes pasēm

un 2) noteikumus par ārzemju pasēm (lik. krāj. Nr.Nr. 141., 142.). Lai gan

1919. g. 5. decembra likums par agrāko Krievijas likumu spēkā atstāšanu

Latvijā (Lik. krāj. Nr. 154.) nosaka, ka līdz 24. oktobrim 1917. g. Latvi-

jas robežās pastāvošie Krievijas likumi pagaidām uzskatāmi par spēkā
esošiem pēc 18. novembra 1918. g., ar to ierobežojošo principu, proti

„c i k tālu tie nav atcelti ar jauniem liku m i c m". Tā

tad principicli nevar būt šaubas par to, ka krievu vispārēju noteikumu

par ārzemju pasēm vietā stājas Latvijas noteikumi par ārzemju pasēm,

bet air to tīri formālo nolikumu „lex posterior derogat legi priori", kuru

pieved ārlietu ministrija, aizkustinātais jautājums vēl nav izšķirts, jo

pievesto nolikumu ierobežo vēl otrs nolikums: „lex ģenerālis poste-

rior no n derogat legi speciāli priori". Tā tad jautājums par to,
cik tālu krievu noteikumi par ārzemju pasēm visos rīkojumos un speciā-
los nosacījumos uzskatāmi par atceltiem ar Latvijas 1919. g. 6. oktobra

noteikumiem par ārzemju pasēm, jāatrisina nevis pēc ārējām pazīmēm,

t. i. atkarībā no attiecīgo noteikumu izdošanas laika vien, bet gan pēc to

satura. No šī viedokļa stājoties pie uzdotā jautājuma izspriešanas, jāat-

zīmē, ka Latvijas noteikumi acīmredzot sastādīti pēc Krievu noteikumu

parauga, pat sekodami tai pašai kārtai redakcijas zinā, bet ka tai pašā
laikā Latvijas noteikumi bieži izlaiž veselu rindu izņēmumu un ierobe-

žojumu, kurus krievu noteikumi pievieno attiecīgiem vispārēja satura

pantiem. Tā piem., pēc krievu not. 170. p. atsevišķas ārzemju pases iz-

sniedzamas ari nepieaugušiem (jaunākiem par 20 gadiem), kuri uzskaitīti

170. p. 1.—2. pktos, kamēr Latvijas not. 8. p. attiecībā uz nepieaugušiem
(jaunākiem par 17 gadiem) nekādus izņēmumus nepielaiž. Krievu notei-

kumi paredz triju šķiru nodokļus (200. p.), pie kam atsevišķi noteic: a)
kādas personas atsvabinātas no maksas invalidu kapitālam par labu (201.
p.), b) kādas personas atsvabinātas, bez tam, ari no maksas Sarkanam

Krustam par labu (202.p.) un c) kādas personas atsvabinātas no kautkā-

dām maksām (199. p.). Turpretim Latvijas noteikums noteic tikai vienu

pašu nodokli (15. p.; „Vald. Vēstn." 1920. g. Nr. 220., 228.), pielaižot tikai

pilnu atsavināšanu no tāda nodokļa (17. p. a—e pkt.). Krievu notei-

kumi noteic uzturēšanās laiku ārzemēs uz ārzemju pasu pamata ar 5 ga-

diem (207. p.), līdz ar to paredzot pagarinātus termiņus (209., 210. p.),

kamēr Latvijas noteikumi aprobežo uzturēšanās laiku ārzemēs tikai ar

6 mēnešiem, nepielaižot nekādus izņēmumus (11. p.). Tā tad Latvijas
noteikumi nav pārņēmuši visus izņēmumus, kurus paredz krievu noteiku-

mi un tādēļ tie izņēmumi, kuri it īpaši nav pārgājuši Latvijas noteikumos,

nav spēkā Latvijā. Uz tādiem izņēmumiem, kuri palikuši nepārņemti,

attiecas ari krievu noteikumu 180. p. paredzētie nosacījumi, pēc kuriem

kapitaniem, stūrmaņiem un matrožiem tiesība braukt uz ārzemēm uz iekš-

zemju pasu pamata vien. Mūsu noteikumi uzstāda kā vispārēju nolikumu

kategoriski, ka „neviens Latvijas pilsonis nevar atstāt valsts robežas
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bez ārzemju pases (1. p.), kamēr līdzīga nosacījuma krievu noteikumos

nav. Pēc vispār pieņemtiem nolikumiem, katrs izņēmums jāiztulko šau-

rākā nozīmē, tādēļ, ja mūsu noteikumi sevišķi nav pārņēmuši un nepa-
redz tos izņēmumus, kuri pievesti krievu noteikumos, tad tie izņēmumi
Latvijā nav spēkā. Tā tad jānāk pie slēdziena, ka kapitani, stūrmaņi un

matroži izlaižami uz ārzemēm tikai uz attiecīgo ārzemju pasu pamata,

tāpat kā ari visi citi Latvijas pilsoņi. Mūsu likumi tikai paredz atviegli-

nājumus skolu audzēkņiem un jūras skolu beigušiem, kuri iestājas dienestā

uz tirdzniecības kuģiem, tanī ziņā, ka viņiem nav jāmaksā pasu nodoklis

(17. p. „c" pkts). Tā saucamais „munsturrullis" (Musterrolle, MvcTep-

po;jt>: muit. lik. 142. p. 4. pkt. vai kuģu kalpotāju saraksts: Tirdzn. lik.

166. p. 3. pkt., vai kuģa rullis — cvnoßaH pojib, tirdzn. lik. 151. p.), nevar

aizvietot pat iekšējo pasi, un jo mazāk ārzemju pasi; turpretim pēc tirdzn.

lik. 250. p. kapitanam nav tiesības salīgt kuģa kalpotājus (ekipāžu), ku-

riem nav iekšēju pasu, tā tad pēdējām jābūt katram kalpotājam virs un

bez to ierakstīšanas „munsturrulī".

Aiz pievestiem iemesliem, atrodot, ka ar Latvijas 1919. g. 6. ok-

tobra noteikumiem par ārzemju pasēm atceltas tās priekšrocības jūrnie-
kiem, kuras viņiem bijušas pēc Krievijas noteikumiem par pasēm, Senāts

nolemj: atzīt, ka priekšā liktais jautājums izšķirams apstiprinoši.

Nr. 5. 1921. gada decembra mēneša 7. dienā. Uz Sodu likumu

182. p. pamata apsūdzētā Friča Jāņa d. Karlsona lieta dēļ piekritības strīda

izšķiršanas starp Jelgavas Apgabaltiesu un Latvijas kara tiesu.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators M.

Gobujš; atzinumu dod virsprokurora v. i. P. Keusslers.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: l) ka perso-

nas, kuras pirmo reiz iesauktas kara dienestā resp. vēl nav dienējušas

Latvijas armijā, ir uzskatāmas kā civilpersonas un zaudē šo raksturu tikai

ar ieskaitīšanu armijas sastāvā, t. i. no tā momenta, kad kara klausības

komisija publiski nolasijusi kara dienestā iesaukto personu sarakstu, no

kura momenta šādu personu noziedzīgie nodarījumi, saskaņā ar kara
krim. proc. lik. 244. p., piekrīt kara tiesai; 2) ka ieskaitīšana armijas re-

zervē notiek tikai pēc atlaišanas no aktivā kara dienesta un šo momentu

skaidri nosaka likums (kara lik. kop. VII. gr. 749. p.); 3) ka līdz tam brī-

dim, kamēr zināma persona nav ieskaitīta armijas rezervē vai zemes sar-

gos, tā par neierašanos dienestā uz mobilizācijas pamata nevar atbildēt

kā rezervists vai zemes sargs (kara krim. proc. lik. 245. un 245
1

. p. p.);
4) ka Fricis Karlsons līdz 1920. g. 2. februārī izsludinātai mobilizācijai ar-

mijā nav dienējis, kādēļ lieta par viņa atraušanos no mobilizācijas varēja

piekrist kara tiesai nevis pēc normālās, bet pēc ārkārtējās piekritības,

saskaņā ar 1919. g. 11. februāra „Noteikumu par kara stāvokli" § 14, pie
kam tas, kā redzams no to pašu noteikumu nodalījuma IV. uzraksta, bij

nododams ārkārtējai (kara) tiesai kā civiliedzīvotājs; 5) ka,

saskaņā ar Ministru Kabineta 1921. g. 11. februāra Noteikumu par kara

stāvokli papildinājumu 16\ p.. lietas, attiecībā uz civiliedzīvotājiem, kūjas
uz kara stāvokļa pamata piekrita kara tiesai un līdz Noteikumu spēkā
iešanai vēl nav iztiesātas, līdz ar kara stāvokļa atcelšanu nododamas ci-

vilresora tiesām iztiesāšanai pēc vispārējiem likumiem; 6) ka tādēļ, sa-
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karā ar kara stāvokļa atcelšanu, automātiski atkrīt Friča Karlsona lietas

piekritība kara tiesai, pie kam atraušanās no mobilizācijas kvalificējama
pēc 1903. g. Sodu likumu attiecīgām, normām, pamatojoties uz Krim.

proc. lik., nolēma: atzīt, ka lieta piekrīt civilresora tiesai.

Nr. 6. 1921. g. decembra mēneša 7. dienā. Finansu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: „vai muitas likuma 753. § pielikuma 3. pants

ir attiecināms uz valsts tipogrāfijas vajadzībām ievedamām mašīnām un

papiru."

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē priekšsēdē-

tājs; atzinumu dod viirsprokurora v. i. P. Keusslers.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: Saskaņā ar

Krievijas muitas likumu (1910. gada izdevumā) 753. panta pielikumu, kurā
uzskaitītas iestādes un amatpersonas, kas bauda sevišķas tiesības dažādu

priekšmetu ievešanā no ārzemēm, valsts tipogrāfija, pasūtot savas pašas

vajadzībām tinti, punsonus (nvHcoHti), matricas, kā ari vispārīgi visus ti-

pogrāfijas piederumus un materiālus, atsvabināta no attiecīgā muitas no-

dokļa maksāšanas.

Pievestais noteikums, kas ievietots minētā pielikuma 3. pantā un

pamatojas uz 1862. gada 26. janvāra likuma par valsts tipogrāfiju 24. p.,

pēc Tautas Padomes lēmuma vispārējas nozīmes par agrāko Krievijas
likumu spēkā atstāšanu Latvijā (Lik. krāj. 1919. g. 154), piemērojams ari

attiecībā uz mūsu valsts tipogrāfiju, kura, tāpat kā Krievijā, atrodas valsts

kanclejas direktora pārziņā un apkalpo galvenā kārtā valsts iestādes.

Kas attiecas uz Finansu ministra iekustināto jautājumu par valsts tipogrā-

fijas vajadzībām no ārzemēm ievedamo mašīnu un papiru atsvabi-

nāšanu no muitas nodokļa, tad šis jautājums atzīstams par diezgan skai-
dru. Tipogrāfijai vajadzīgās mašīnas bez šaubām pieskaitāmas pie tipo-
grāfijas piederumiem(THnorpa(ļ)CKiHnpHHa[iJie>KHOcTH),par kuriem runā mi-

nēta pielikuma 3. pants, pie kam vērība griežama šinī gadījumā vēl uz to,
ka ievest no ārzemēm mašinas bez muitas nodokļa samaksas bija atļauts
ari daudzām citam valsts iestādēm, kā tas redzams starp citu no tā paša
augša minēta pielikuma 24., 51., 54., 69., 73. un 102. pantiem. Ka šī pie-
likuma 3. pantā, kurā runa ir par valsts tipogrāfiju, sevišķi nav mi-

nēts par ievedamām māsiņām, izskaidrojams acīmredzot ar to ap-

stākli, ka šinī (3.) pantā atrodas izteiciens „bcb Boo6me TiniorpaošcKiji
iīpHHa;[.ie>KiiocTH'4. Apspriežot jautājumu par papīra ievešanas atļauju, ne-

nomaksājot muitas nodokli, Senāta apvienotā sapulce nākusi pie slēdziena,
/ka ari šis jautājums izšķirams pozitivi.

Zem minētā pielikumā lietotiem vārdiem „THnorpaqScKie MaTepiajīti"
saprotams starp citu ari tipogrāfijai nepieciešamais drukas papirs, bez kura
tā nevar darboties. Še aizrādāms vēl uz to, ka Krievijas likumos par

valsts iestāžu attiecīgiem štatiem (t. i. amatpersonu sarakstiem un vaja-

dzīgo izdevumu pārskatiem) nereti atrodas sevišķa rubrika kredita lie-

luma apzīmēšanai attiecīgās iestādes kanclejas vajadzībām: „na Kairue-

.inpcKie M-iTepia.ibi (T.e.6yMary, nepHnjia, neptHHT.n.)"Tā tad krievu vārds

„MaTepiaaßi" līdzīgos gadījumos aptver ari papiru.

Pamatojoties uz visu augšā sacīto, Senāts nolemj: atzīt, ka Fi-

nansu ministra iesniegumā iekustinātie jautājumi izšķirami pozitivi.
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1922.

Nr. 1. 1922. g. februāra mēneša 24. dienā. Apsardzības ministra

iesniegums dēļ piekritības strīdus izšķiršanas Jāņa Daigeļa saukšanā pie

atbildības dēļ izvairīšanās no kara dienesta un mobilizācijas un doku-

mentu viltošanas.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: 1) ka per-

sonas, kuras vēl nav dienējušas Latvijas armijā, ir uzskatāmas kā civil-

personas un zaudē šo raksturu (kvalitāti) ar ieskaitīšanu Latvijas armijas

sastāvā un tikai no šī momenta šādu personu noziedzīgie nodarījumi pie-

krīt kara tiesai, saskaņā ar kara krim. proc. lik. 224. pantu; 2) ka augšā

aprādītā persona, kā tas redzams no kara spēka inspektora priekšstādī-

juma apsardzības ministrim, ieskaitīta Latvijas armijas sastāvā 1921. g.

3. februārī, kādēļ no viņas līdz minētam laikam izdarītie noziedzīgie no-

darījumi varēja piekrist kara tiesai nevis pēc normālās, bet pēc ārkārtē-

jās piekritības, ciktāļu šie nodarījumi ietilpst to noziedzīgo nodarījumu ka-

tegorijās, kas paredzētas 1919. g. 11. februāra Noteikumos par kara stāvokli

un izdarīti teritorijā, kura atradās kara stāvoklī; 3) ka pēc Ministru Ka-

bineta 1921. g. 11. augusta Noteikumu par kara stāvokli papildinājuma
16\ panta, lietas, kuras uz kara stāvokļa pamata piekrīt kara tiesai un

līdz Noteikumu papildinājuma spēkā iešanai vēl nav iztiesātas, līdz ar

kara stāvokļa atcelšanu nododamas civilresora tiesām iztiesāšanai pēc

vispārējiem likumiem; 4) ka tādēļ sakarā ar kara stāvokļa atcelšanu

tam teritorijā, kurā noziedzīgie nodarījumi izdarīti, automātiski atkrīt

augšminētai personai inkriminējamā nodarījuma—atraušanās no iesauk-

šanas kara dienestā — ārkārtējā piekritība kara tiesām, bet tās iztiesā-

jamas no civilresora tiesām, pie kam 1919. g. 2. septembra Noteikumu

par mobilizācijas orgānu darbību 16. pantā paredzētā likumīgā atbildība

par atraušanos, ar nolūku izvairīties no iesaukšanas kara dienestā, ir

kvalificējama pēc 1903. g. sodu likumu attiecīgām normām, pēc kādām

normām kvalificējama Daigelim inkriminējama, pirms iesaukšanas iz-

darītā dokumenta viltošana, — pamatojoties uz Krim. proc. lik. 237. p.,

nolemj: atzīt, ka lieta piekrīt civilresora krimināltiesai.

Nr. 2. 1922. g. marta mēneša 10. dienā. Tieslietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: kādā kārtībā saucamas pie atbildības amata

personas par noziedzīgiem nodarījumiem dienestā?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i, atzinumu Senāts atrod: 1917. g. 11.

aprija likums par amata personu kriminālo un civilo atbildību, kā izņē-
muma likums, ir eksklusivas dabas un kā tāds nepielaiž viņa iztulkošanu

plašākā apjomā, bet izpildāms pēc likuma burta tiešas nozīmes. Šī likuma

pantos, kuros ir nosacīti izņēmumi no vispārīgās tiesāšanās kārtības, iet

runa par «noziedzīgiem nodarījumiem dienestā". Tā tad izņēmumus no

vispārīgās iztiesāšanas kārtības pēc minētā likuma tiešas izpratnes var

attiecināt nevis uz visiem amata personu noziedzīgiem nodarījumiem, bet

tikai uz tiem, kuri Sodu likumā ietilpst dienesta noziedzīgo nodarījumu
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kategorijā un kuri ievietoti minētā Sodu likuma 37. nodaļā, kura ari iet

runa nevis par amata personu noziedzīgiem nodarījumiem,_ bet par

dienesta noziedzīgiem nodarījumiem. No aprādītā ir janak pie

slēdziena, ka 1917. g. 11. apriļa likumā noteiktie izņēmumi no

vispārējas kriminālprocesa paredzētās iztiesāšanas kārtības nav at-

tiecināmi uz amatapersonu vispārīga rakstura noziedzīgiem nodarījumiem,

kuru izdarīšanai amata personas kā līdzekli ļaunprātīgi izlietojušas sava

dienesta pilnvarojumu vai tām uzliktos pienākumus. Kā redzams no pa-

skaidrojumiem pie Sodu likuma projekta, Sodu likumu sastādītāji ir ieska-

tījuši par lietderīgu, ka amata personu vispārīga rakstura noziedzīgu no-

darījumu izdarīšana caur dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izlietošanu nevar

būt par pamatu šāda veida nodarījumu nodalīšanai sevišķā dienesta no-

ziedzīgu nodarījumu nodaļā, bet var atsaukties tikai uz atbildības mēru,

kas tad ari ir pieņemts ar 65. panta ievietošanu Sodu likumu vispārējā

daļā. Ja nu 1917. g. 11. apriļa likums nav attiecināms uz amata personu

vispārīga rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, kuru tās izdarījušas caur

dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izlietošanu, tad vēl jo mazāk var būt runa

par minētā likuma attiecināšanu uz amata personu vispārīga rakstura no-

ziedzīgiem nodarījumiem, kupus tās izdarījušas ar visām citām personām

pieejamiem līdzekļiem: šinī ziņā Sodu likumi nedara nekādu izšķirību

starp amata un citām personām un tādēļ amata persona, ja tā ar aprādī-
tiem līdzekļiem izdarījusi vispārīga rakstura noziedzīgu nodarījumu, sau-

cama pie kriminālatbildības un vajājama kriminālprocesa likuma vispārējo
nosacījumu kārtībā.

Pamatojoties uz sacīto, Senāts nolemj atzīt, ka 1917. gada 11.

apriļa_ likumā „par amata personu kriminālo un civilo atbildību" (I. d.)

aprādītie izņēmumi no vispārējas tiesāšanas kārtības attiecas tikai uz

1903. gada Sodu likumu 37. nodaļa paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Nr. 3. 1922. g. apriļa mēneša 26. dienā. Tieslietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: „vai Krim. proc. lik. 368\ p. attiecas ari uz die-
nesta korespondenci?"

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters: referē senators A.

Gubens; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis Virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: Krim. proc.
lik. 368 1

.
pants satur noteikumus, kas jāievēro izmeklēšanas tiesnesim,

kad, izdarot iepriekšēju izmeklēšanu, rodas vajadzība apskatīt vai izņemt

pasta un telegrāfa korespondenci, kura nosūtīta tās personas vārdā

vai adresēt tai personai pret kuru iesākta kriminalvajāšana. Šī
likuma panta redakcija nerada šaubu, ka šinī pantā aprādītie noteikumi
attiecas tikai uz tadu personu korespondenci, kuras vispār iespējams
saukt pie atbildības, pie kādam personām juridiskas personas pēc šo per-
sonu dabas un struktūras piederēt nevar. Valsts un sabiedrisko iestāžu
dienesta sastāvošas personas ir tikai šo iestāžu funkcionāri, kuri nere-

prezentē savu, bet šo iestāžu gribu. Sarakstīšanās, kuru šīs personas

ved, ka_ dienestpersonas, tās izdara ne savā, bet to iestāžu vārdā, kuru
dienesta tas sastāv. Tādēļ jāatzīst, ka šāda sarakstīšanās pieder nevis

amata personām, bet gan iestādēm, kuru uzdevumā un vārdā tā tiek vesta

un ir šo iestāžu īpašums. Oficiālo iestāžu korespondence ir pēc savas

būtības tāda rakstura, ka viņa nav ievietojamas ziņas, kurām būtu priva -
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tas sarakstīšanās nozīme un kuras varētu attiekties uz amata personu

interno vai intīmo dzīvi, kādēļ ari nav iemesla no kriminalprocesualā

viedokļa nostādīt šādas korespondences apskatīšanu vai izņemšanu ar

sevišķām procesuālām garantijām. 1878. g. 30. oktobra likuma motivi,

kurš likums galvenā kārtā likts par pamatu Krim. proc. lik. 368
1

.
pantam,

tieši norāda, ka likumdevējs ar Krim. proc. lik. 368
1

. p. ievešanu ir gri-
bējis novērst, lai bez pietiekoša iemesla veltīgi netiktu izņemta un per-

lustrēta privātpersonu privāta korespondence, citiem vārdiem, likumde-

vējs ir gribējis pastiprināt privātas korespondences neaizskaramību, kas

ar Krim. proc. lik. 368. p. 1864. g. izdevumā nebija pietiekoši nodrošināta,
kādu trūkumu līdz 1878. g. mēģināja novērst ar ministra cirkulāriem,
saskaņojot tos ar pastāvošiem pasta un telegrāfa noteikumiem. Krim.

proc. lik. 368
1

.
noteikumiem ir eksklusivs raksturs un kā tādi tie nav

iztulkojami plašākā apjomā, bet izpildīdami pēc likuma burta tiešas no-

zīmes. Tādā kārtā zem „pasta un telegrāfa korespondences", par kuru
runā Krim. proc. lik. 368

1

. p., ir jāsaprot tikai privatpesronu korespon-
dence, bet ne valsts iestāžu vai amata personu oficiāla sarakstīšanās

(rīkojumi un ziņojumi), kāda sarakstīšanās uz izmeklēšanas tiesneša pie-
prasījumu viņam nododama Krim. proc. lik. 368. p. kārtībā. Aiz ap-

rādītiem motīviem priekšā celtais jautājums izšķirams negativi, kamdēļ
Senāts nolemj: atzīt, ka priekšlikums izšķirams negativi.

Nr. 4. 1922. g. aprija mēneša 26. dienā. Tieslietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai aktu nodevas uz 1920. g. 1. oktobra rīko-

juma par aktu nodevām 2. p. c. punkta pamata (V. V. Nr. 270) ņemamas
kā apgrūtinot, tā ari atsvabinot nekustamu mantu no visāda veida pa-

rādiem un ierobežojumiem, jeb ne?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: Tiešo nodokļu

departaments, izšķirot šo jautājumu apstiprinoši, griezies pie Rīgas

Apgabaltiesas priekšsēdētāja ar lūgumu dot attiecīgu rīkojumu viņam

padotām zemes grāmatu nodaļām. Rīgas zemes grāmatu nodaļas priekš-

nieks nepiekrīt Tiešo nodokļu departamenta uzskatam, kamēr Cesu-

Valkas zemes grāmatu priekšnieks, kā ari Rīgas Apgabaltiesa atrod, ka

minētais jautājums izšķirams pozitivi. Tieslietu ministrija turpretim iz-

teicas par jautājuma atraidošo izšķiršanu. Stājoties pie jautājuma ap-

spriešanas uz ties. iek. lik. 259
1

. p. pamata, Senāts atrod:

1920. g. 1. oktobra rīkojuma 2. p. a—c ir Kr. nod. nol. 280. p. 1. punkta

atkārtojums ar zināmiem papildinājumiem._ Pārņemot visus 280. p. 2.

pkt. nosacījumus, rīkojums nav ņēmis vera, ka 280. p. attiecas nevien

uz bij. Baltijas guberņām, bet ari uz Poliju. No visa 280 p. 1. pktā ievie-

totiem nosacījumiem Baltijas guberņām bija piemērojami tikaļ tie, kuri

runā par krepostaktiem piktu Kpf.riocTHLie), t. j. par zemes grāmatu no-

daļas iesniedzamiem aktiem, ar kuriem nodibināta jauna, zemes grāmatas

vēl neierakstīta tiesība (not. lik. 360.—365. p. p.), kamēr Polijā (uz tās

1818. g. hipotēku nolik. 1., 2., 8., 9., 14., 15. p. p. pamata) katrs akts par

nekustamu mantu iegūst krepostakta nozīmi, to starpa ari akts par ne-

kustamas mantas apgrūtināšanu un atsvabināšanu no apgrūtinājumiem.
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Saskaņā ar šo, not. lik. 340. p. piez. taisni uzsver, ka aktu nodeva(aKTOßaa

iioiii.niHa) ņemama pie atku sastādīšanas par īpašuma tiesību pāreju uz

nekustamu mantu. Tā tad kr. nod. lik. 280. p. 1. pkt. bija jāsaprot cum

grano salis un jāpiemēro Baltijas guberņās tikai pa daļai, ievērojot to

atsevišķo hipotēku sistēmu (sk. bij. kr. Sen. civ. kas. dep. 1897. g. spried.

Strvka lietā Nr. 46).

Mūsu 1920. g. rīkojums turpretim ievedis a—c punktos — jaunus

nosacījumus, kuri mūsu zemē agrāki nav spēkā bijuši, paplašinot aktu

nodevu ņemšanu tai ziņā, ka pēdējās jāmaksā nevien no t. s. krepost-

aktiem, t. i. zemes grāmatu nodalu izsniedzamiem aktiem (not. lik. 360.,
363. p. p.), bet bez tam vēl pie nekustamas mantas apgrūtināšanas un

atsvabināšanas no apgrūtinājumiem. Pēc Rīgas Apgabaltiesas pareiza

aizrādījuma, mūsu 1920. g. rīkojums — apzīmētā daļā (2. p. a—c pkt.) —

uzskatāms par jaunu, patstāvīgu normu, kurai piešķirams likumīgs spēks.
Ar 1920. g. rīkojuma izdošanu nevien atcelts kr. nod. lik. 280. p. (rīkoj.
7. p.), bet uzskatāma par papildinātu ari not. lik. 340. p. piezīme.

Aiz pievestiem iemesliem atkrīt Tieslietu ministrijas atsauksme uz

minēto kr. Sen. spriedumu, kurš savā gala slēdzienā atzinis, ka kreditora

uzraksti uz obligācijām par pēdējo dzēšanu Baltijas guberņās, atsvabināmi

no aktu nodevām, jo kr. Senāts izgājis no Kr. nod. lik. 280. p. teksta,

kuru Senāts attiecinājis un varēja attiecināt uz Baltnas guberņām tikai

tai daļā, kura runā par krepostaktiem. Taisni šis motivs tagad, sakarā

ar mūsu 1920. g. rīkojuma 2. p. a—c pktu redakciju, pilnīgi zaudējis savu

nozīmi, jo minētais rīkojums apliek ar aktu nodevām nevien «krepost-

aktus", bet tieši ari aktus par nekustamas mantas apgrūtināšanu un

to dzēšanu.

Pretēji Tieslietu ministrijas domām, nevar „līgumu" stādīt pretim

«uzrakstam uz obligācijas". Uzraksts uz obligācijas, tāpat, kā ari kon-

trakts, kā formāls akts vai dokuments, var saturēt sevī ari līgumu vai

pamatojoties uz līgumu. Kreditors var uzraksta formā dot savu pie-
krišanu obligācijas dzēšanai, piem. uz miera izlīguma vai uz kāda cita

līguma pamta, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai attiecīgais līgums taisni iz-

teicas pašā uzraksta tekstā. Tādēļ 1920. g. rīkojums gan varēja — savā

1. pantā — iziet no «līgumiem", un sava 2. p. a—c punktos vienkārši
minēt par nekustamas mantas apgrūtināšanu v. t. t, atstājot pilnīgi at-

klātu jautājumu par to, kādā formā ietērpjams apgrūtināšanas v. t. t. akts.

1920. g. rīkojums nerunā par zemes grāmatu nodaļu iesniedzamiem

aktiem tieši not. lik. 360.—363. p. p. nozīmē, bet turpretim visplašākā
veidā min par zemes grāmatās ierakstāmiem līgumiem, attiecinot

uz pēdējiem starp citu ari aktus par nekustamas mantas apgrūtinājumiem
un to dzēšanu.

1920. g. rīkojums no aktiem, kuri apliekami ar aktu nodevām, ne-

izslēdz ari tiesas lēmumus vai spriedumus, ja tie vērsti uz nekustamas

mantas apgrūtinājumu vai tā dzēšanu.

Ņemot aktu nodevas pie obligāciju dzēšanas, uz kreditora uzraksta

pamata, netiek pārkāpts nedz taisnības princips, nedz_ musu finansu

likumu gars, kā to maldīgi domā Tieslietu ministrija. Ka tiesību nodibi-

nāšana, tā ari tiesību atcelšana ir tiesību subjekta dispozitivs akts. Ja

tiesību nodibināšanas akts uzskatāms par nodokļa ņemšanas priekšmetu,
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tad nav nedz taisna, nedz loģiska, nedz finansiela iemesla, par nodokļa

ņemšanas priekšmetu neatzīt ari tiesību atcelšanas aktu. Ar aktu no-

devu apliekams nevis līgums kā tāds, bet zemes grāmatās ierakstāmais

akts kā tāds, pilnīgi neatkarīgi no līguma materiālā satura.

Akts par tiesību (līgumu, darījumu) ierakstīšanu zemes grāmatās,

katrā ziņā nav identisks ar aktu par tiesību izrakstīšanu (dzēšanu)
no zemes grāmatām; tā tad nevar būt runas par nodokļu ņemšanas
priekšmeta identitāti.

Pretējais uzskats nav dibināms ari — kā to nepareizi uzsver Rīgas
— Valmieras zemes grāmatu nodaļas priekšnieks — uz minētās nodaļas
iepriekšējo praksi. Pēdējā — krievu laikā, un līdz 1920. g. rīkojuma
izdošanai — saprotams — varēja atbalstīties tikai uz kr. nod. lik. 280.

p. 1. pkt, kurš — kā augšā aizrādīts — pilnīgi bij attaisnojis šo praksi.
Bet ar 1920. g. rīkojumu izdošanu nākusi spēkā jauna norma, kura,

ievērojamā mērā, paplašinājusi 280. pantā paredzētos nosacījumus.

Pamatojoties uz pievestiem apcerējumiem Senāts nolemj: atzīt,

ka aktu nodeva ņemama visos obligāciju dzēšanas gadījumos zemes grā-

matās, neatkarīgi no tā, vai dzēšana notiek uz sevišķa līguma vai uz tiesu

lēmuma resp. sprieduma pamata, un vai kreditors savu piekrišanu obli-

gāciju dzēšanai izteic sevišķā līgumaktā vai uzrakstā uz obligācijas,

Nr. 5. 1922. g. maija mēneša 26. dienā. Valsts Kontroles iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai muitas iestādes ir atbildīgas: a) par pro-

porcionāla zīmognodokļa kārtīgu samaksu no preču vērtības, resp. da-

rījumu sumām, kuras pie ievesto preču nomuitošanas, faktūru neiesnieg-

šanas dēl, konstatētas tā taksācijas ceļā, atzīmējot šīs sumas uz preču

pieteikšanas rakstiem — deklarācijām, vai ari pēdējo neiesniegšanas

gadījumā, uz pārbaudīšanas dokumenta, pēc kura izdarīta mutiski pie-

teiktās preces muitošana, un b) par vienkāršu zīmognodokļa samaksu

no tādiem ar zīmognodokli apliktiem dokumentiem, kuru iesniegšana

paredzēta pastāvošos likumos, bet kuri muitas iestāžu nepareizas rīcī-

bas vai citu kādu iemeslu dēļ nav tikuši iesniegti?

Sedi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš; referē senators

B. Disterlo atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: Valsts Kon-

troles 1922. g. 21. apriļa iesniegumā iekustinātais jautājums grozās ap

to dokumentu aplikšanu ar zīmognodokli, uz kuru pamata attiecī-

gās muitas iestādes izdara no ārzemēm ievesto preču apskatīšanu. Tā-

dēļ vispirms jānoskaidro, kādi īsti noteikumi pastāv attiecībā uz minē-

tiem dokumentiem pēc Latvijā spēkā esošiem muitas likumiem. Sa-

skaņā ar šo likumu 359. pantu preču apskatīšanu, to daudzuma un šķiras
noteikšanai, muitnicas var izdarīt: 1) pēc iesniegtām faktūrām jeb spe-

cifikacijām: 2) uz rakstisku pieteikumu (deklarāciju) pamata; 3) pēc

fraktszīmēm un 4) mutisku pieteikumu pamata. — Jautājumā par to,

kāds no minētiem četriem pamatiem piemērojams katrā atsevišķā ga-

dījumā, muitas likumu 385. un 391. panti noteic tikai to ievedamo priekš-

metu kategorijas, kurus var pārbaudīt pēc fraktszīmēm un

mutiskiem pieteikumiem, kamdēļ jānāk pie slēdziena, ka visos citos
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gadījumos preces pārbaudāmas vai nu pē c faktūrām, vai uz rak-

stisku pieteikumu pamata, pie kam to pašu likumu 360. pantā tieši

aizrādīts uz to, ka no preču īpašnieka atkarājas iesniegt muitas

iestādei vienu vai otru no šiem dokumentiem preču pārbaudīšanas nolūkā.

Tādā kārtā izrādās, ka pastāvošie muitas likumi nemaz neparedz
tādus gadījumus, kuros ievedamo preču apskatīšana obligatoriski
būtu izdarāma vienīgi pēc priekšā stādītām faktūrām un kuros ne-

kādā ziņā nevarētu pēdējo vietā iesniegt preču pieteikšanas rakstus-

deklaracijas, kamdēļ faktūras neiesniegšana muitas iestādēm,

pretēji Valsts Kontroles domām — nevar radīt nekādas nelabvēlīgas se-

kas nedz preču īpašniekiem nedz muitnīcu darbiniekiem. Valsts Kon-

trole šai ziņā atsaucās savos motivos uz 1919. gada Likumu un rīkojumu

krājuma 6. burtnicā iespiestiem noteikumiem par muitas nodokli, kuros
starp citu teikts, ka no ārzemēm ievesto preču saņēmējiem jāstāda mui-

tas valdei priekšā faktūras šo preču pārbaudīšanai un nodokļa ap-

rēķināšanai. Sakarā ar šo Valsts Kontroles aizrādījumu un ņemot vērā,

ka minētos noteikumus bija izdevusi nevis likumdošanas iestāde vai

Ministru Kabinets starpsesiju laikā, bet toreizējā Tirdzniecī-

bas un rūpniecības ministrija, Senāts atrod: 1) ka pēc

Tautas Padomes 1919. g. 5. decembra lēmuma (Lik. krāj. 154) visi ag-

rākie Krievijas likumi, kuri pastāvēja Latvijas robežās līdz 1917. gada
24. oktobrim, uzskatāmi par spēkā esošiem pēc 1918. g. 18. novembra,
ciktāl tie nav atcelti ar jauniem likumiem un nerunā pretim Lat-

vijas valsts iekārtai; 2) ka Krievijas muitas likumu (1910. g. izdevuma)
11. sadaļas 9. nodaļa ( par preču apskatīšanu) nav nedz atcelta nedz ari

grozīta ar vēlākiem likumiem, kamdēļ augšpievestie panti par preču

pārbaudīšanas dokumentiem atzīstami par saistošiem priekš muitas

iestādēm un vispār visām ieinteresētām personām; 3) ka uz Krievijas

pamatlikumu (1906. g.) 80. panta pamata, kurš tāpat līdz šim nav at-

celts, atsevišķu ministru izdodamie noteikumi, rīkojumi, statūti, instruk-

cijas un t. t. nedrīkst runāt pretim pastāvošiem liku-

miem; 4) ka augšminētie 1919. gada noteikumi par faktu ru obli-

gatorisko uzrādīšanu muitas iestādēm nesaskan ar attiecīgiem mui-

tas likumu nosacījumiem jo pēc 1919. noteikumiem iznāk, it kā visos

ārzemju preču ievešanas gadījumos katrā ziņā būtu jāiesniedz fak-
tūras un 5) ka aiz pievestiem apsvērumiem jautājumā par viena vai

otra preču pārbaudīšanas dokumenta uzrādīšanas vajadzību ne-

būtu pareizi atbalstīties uz tādu noteikumu, kuram no juridiskā vie-

dokļa trūkst pietiekoša likumīga pamata, bet jāpieturas vienīgi pie tās

kārtības, kas paredzēta pastāvošos muitas likumos.

Apspriežot no šī redzes stāvokļa Valsts Kontroles iesniegumu, kura

atrod, ka muitas iestādes esot atbildīgas par zīmognodokļa samaksu ta-

nīs gadījumos, kad preču saņēmēji nav stādījuši priekšā faktūras resp.

rakstiskus pieteikumus ievesto preču apskatīšanai, bet šo dokumentu

neiesniegšanas dēļ muitas iestādes noteikušas preču vērtību taksācijas

ceļā — jāpiezīmē, ka tāds Valsts Kontroles slēdziens izskaidrojams tikai

ar zināmu juridisku pārpratumu.

Nevien pēc Krievijas 1900. g. 10. jūnija stempellikuma, bet ari pēc

tagad Latvijā spēkā esošā rīkojuma par zīmognodokli, pēdējais ņe-
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mams tikai no likumā uzskaitītiem rakstiskiem

aktiem, pie kam par viņa nenomākšu atbild visas personas un iestā-

des, kuras piedalās aktu un dokumentu sastādīšanā, iesnieg-

šanā, pieņemšanā vai tālākdošanā. Kas attiecas sevišķi uz augšā no-

rādītiem ievedamo preču pārbaudīšanas dokumentiem, tad pēc agrākiem,

kā ari pastāvošiem noteikumiem, faktūras apliekamas ar propor-

cionālo, bet rakstiskie pieteikumi (deklarācijas) ar vienkāršo

zīmognodokli, pie kam tā nesamaksāšanas gadījumā, noteiktā laikā un

pienācīgā lielumā, tiek piedzīts zīmogsods. — No nupat sacitā redzams,
ka zīmognodoklim, pēc vispār pieņemtiem tiesiskiem principiem, ir tīra

dokumentu nodokļa raksturs, kurš kā tāds, neatšķirami saistīts

ar pašiem apliekamiem aktiem un rakstiem, kā uz to

gluži pareizi aizrādījis ari Finansu ministrijas tiešo nodokļu departa-
ments. — Tādēļ Valsts Kontrole minētos gadījumos varētu ierosināt

jautājumu par to muitas iestāžu darbinieku saukšanu pie atbildības, kuri

no preču saņēmējiem nav prasījuši likumā noteiktos gadīju-

mos pārbaudīšanas dokumentu iesniegšanu, un ir apmierinājušies

ar mutiskiem pieteikumiem, bet nevar būt runa par zīmognodokļa no-

maksas prasīšanu no attiecīgas iestādes rīcībā neesoša dokumenta,
t. i. tā zīmognodokļa, kas būtu bijis maksājams tanī gadī-

jumā, ja preču saņēmēji būtu iesnieguši muitas iestādei attiecīgo pār-

baudīšanas dokumentu.

Uz pievesto apsvērumu pamata Senāta Apvienotā Sapulce no-

lemj: atzīt, ka Valsts Kontroles ierosinātie jautājumi izšķirami ne-

gativi.

Nr. 6. 1922. g. maija mēneša 26. dienā. RTgas Apgabaltiesas pa-

pildu miertiesneša Rūdolfa Gaigala sūdzība par Tiesu Palātas kopsapul-

ces 1922. g. 18. marta lēmumu dienas naudas neizmaksāšanas lietā par
dienesta komandējumiem.

Sēdi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: ka Tiesu re-

sora darbinieku dienesta pienākumus, tiesības un priekšrocības nosaka

nevis likums par civildienestu, bet Tiesu iekārtas likums; ka saskaņā
ar Tiesu iekārtas likumu 41\ panta (V. V. Nr. 12—1922. g.) noteikumu

Latvijā dažos rajonos pastāv ari papildu miertiesneši, par kādu rajonu
un papildu miertiesneša pastāvīgo darbības vietu atzīstamas attiecīgās

Apgabaltiesas darbības robežas, ja viņiem nav noteikti atsevišķi darbī-

bas: rajoni; ka papildu miertiesnešiem uz Tiesu iek. lik. 570. p. pamata

jāizpilda iecirkņa miertiesneša pienākumi pēc piederīgās iestādes nozī-

mēšanas, kura tā tad nav uzskatāma par papildu miertiesneša koman-

dējumu ārpus viņa pastāvīgās darbības vietas; ka tiesu iek. lik. 244.

pants paredz dienas maksas par komandējumiem vienīgi Tiesu priekš-

sēdētājiem, viņu biedriem, tiesu iestāžu locekļiem, prokuratūras loce-

kļiem un tiesas kanclejas ierēdņiem, kādā uzskaitījumā miertiesneši, pa-

pildu miertiesneši un izmeklēšanas tiesneši nav minēti; ka citos gadī-
jumos, kad tiesu resora darbinieku tiesības likums attiecinā ari uz mier-

tiesnešiem, tas katrreiz likumā noteikti norādīts (sk. Tiesu iek. lik. 241.
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un 248. p. p.); ka tādā kārtā pastāvošos likumos paredzētā tiesība uz

dienas maksu tiesu resora darbiniekiem uz miertiesnešiem, papildu
miertiesnešiem un izmeklēšanas tiesnešiem neattiecas; ka ari 1922. g.

10. marta likums par dienas maksu dienesta komandējumos valsts ro-

bežās (1. p.) dienas maksu paredz valsts civilresoru darbiniekiem vie-

nīgi gadījumos, kad tos amata darīšanās komandē ārpus viņu pastā-

vīgās darba vietas; ka pievesto iemeslu dēļ Rūdolfa Gaigala sūdzība par
dienas maksas neizsniegšanu viņam kā Rīgas Apgabaltiesas papildu
miertiesnesim pa iecirkņa miertiesnešu pienākumu izpildīšanas laiku da-

žādās vietās Rīgas Apgabaltiesas darbības robežās, kā nepamatota,
nepelna ievērības, kāpēc nolemj; Rūdolfa Gaigala sūdzību atstāt bez

ievērības.

Nr. 7. 1922. g. maija mēneša 26. dienā. Rīgas Apgabaltiesas Val-

mieras apriņķa 2. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša Viļā Gaiļa sūdzība par
Tiesu Palātas kopsapulces 1922. g. 31. marta lēmumu dienas naudas

neizmaksas lietā par izbraukumiem amata darīšanās sava iecirkņa ro-

bežās.

Sēdi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: ka Tiesu re-

sora darbinieku dienesta pienākumus, tiesības un priekšrocības nosaka

Tiesu iekārtas likums; ka šī likuma 244. pants paredz dienas maksu ko-

mandējumu gadījumos noteikti apzīmētiem sekošiem tiesu resora dar-

biniekiem: priekšsēdētājiem, viņu biedriem, tiesu iestāžu locekļiem, pro-

kuratūras locekļiem un tiesas kanclejas ierēdņiem, kurā uzskaitījumā nav

minēti izmeklēšanas tiesneši, kāpēc viņiem dienas maksas izsniegšana pa

izbraukumu laiku amata darīšanās sava iecirkņa robežās nav attaisno-

jama; ka Latvijas Satversmes Sapulces 1922. g. 10. martā pieņemtais
likums par dienas maksu dienesta komandējumos valsts robežās savā

1. pantā dod tiesību valsts civilresora darbiniekiem vispārīgi uz dienas

maksu vienīgi tādos gadījumos, kad viņi amata darīšanās komandēti

ārpus pastāvīgās darba vietas; kā izmeklēšanas tiesneša dar-

bības vieta ir viņa atsevišķs iecirknis (tiesu iek. lik. 79. p.),

kura robežās viņš ar savu varu sper soļus noziedzīgu nodarījumu iz-

meklēšanā un pierādījumu savākšanā (krim. proc. lik. 264. un 266. p. p.);
ka tādā kārtā izmeklēšanas tiesneša pastāvīgā darbības vieta ir viss

viņa iecirknis, uz kurieni izbrauc viņš amata darīšanās bez ko-

mandējuma pats uz sava lēmuma pamata; ka tāpēc ari pēc

pievestā 1922. g. 10. marta likuma 1. p. atkrīt izmeklēšanas tiesnešu tie-

sības uz dienas maksu par izbraukumiem amata darīšanās viņu darbī-

bas iecirkņa robežās; ka pievesto iemeslu dēl Vija Gaiļa Senātam ie-

sniegtā sūdzība nav pamatota, — nolemj: Vija Gaiļa sūdzību atstāt

bez ievērības.

Nr. 8. 1922. g. novembra mēneša 3. dienā. Tieslietu ministra ie-

sniegums izšķirt jautājumu: vai nepilngadīgām personām, kuras atra-

dušās zem ārpus Latvijas teritorijas dzīvojošu vecāku varas, pastāvī-
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gās dzīves gados Latvijā būtu ieskaitāmi ari tie gadi, kurus šīs personas,

mācības iestādes apmeklējot, pavadījušas Latvijā, kamēr viņu vecāki

pastāvīgi dzīvojuši ārpus Latvjas (1921. g. 7. okt. papild. lik. pār pa-

valstniecību).

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē priekšsēdē-

tājs; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Ka pēc viet. civ.

lik. 3066. panta zem kādas personas dzīves vietas jeb domicila sapro-

tama tā vieta, kurā apvienojas šās personas pilsoniskā dzīve un veikali;
ka tamlīdz dzīves vietu raksturo divas pazīmes: viena — sabiedriska,
otra — privāta, saimnieciska, un ka tikai vieta, kurai piemīt abas šīs pa-

zīmes, uzskatāma par kādas personas dzīves vietu, kurpretim vieta bez

vienas no šīm pazīmēm nav vairāk nekas, kā kādas personas uzturēša-

nās vieta, neskatoties uz to, cik ilgi šī persona minētā vietā ari neuz-

turētos; ka pēc tā paša likuma 3070. panta, bērni, kuri atronas zem ve-

cāku varas, seko vecāku dzīves vietai; ka tamlīdz, kamēr vecāki nav

saviem nepilngadīgiem bērniem, saskaņā ar viet. civ. lik. 208. p. nosa-

cījuši atsevišķu dzīves vietu — domicilu, kurā apvienotos viņu pilsoniskā

dzīve un viņu veikali, t. i. kamēr tie savus nepilngadīgos bērnus nav da-

rījuši zināmā mērā patstāvīgus, vai nu atļaujot tiem iestāties valsts vai

privātā dienestā, vai ari uzsākt patstāvīgu nodarbošanos, tik ilgam viņu
pašu dzīves vieta ir ari viņu bērnu dzīves vieta, neskatoties uz to, vai

bērni pastāvīgi pie viņiem uzturas jeb nē; ka nododot savus nepilngadī-

gos bērnus skolā ārpus savas dzīves vietas vecāki vēl nebūt nerada

bērniem dzīves vietu-domicilu 3066. panta nozīmē, jo skolā iešana vien

vēl neaptver abas augšā minētās dzīves vietas pazīmes un bez minētām

pazīmēm skolā iešana nav uzskatāma par vienas vai otras personas dzī-

ves vietu, bet tikai par viņas uzturēšanās vietu; ka 1921. g. 7. oktobra

pavalstniecības likuma papildinājums runā vienīgi par pastāvīgu
dzīves vietu, tā tad par dzīves vietu visstingrākā 3066. panta nozīmē;

ka ar 1921. g. 7. oktobra likumu, likuma devējs ir 1919. g. 23. augusta li-

kumu papildinājis tik tālu; cik tāli viņš to atradis par vajadzīgu, kam-

dēļ šī paša 1919. g. 23. augusta likuma tālāka paplašināšana caur viņa

papildinājuma ekstensīvu tulkošanu nav pielaižama; — ka aiz pievestiem
iemesliem uzstādītais jautājums izšķirams noraidoši, nolemj: atzīt, kā

jautājums izšķirams negativi.

1923-

Nr. 1. 1923. g. janvāra mēneša 12. dienā. Senāta civilā kasācijas

departamenta iesniegums izšķirt jautājumu: „vai zem 1920. g. 18. marta

likuma 4. p. minētiem līgumiem, kas noslēgti pirms šī likuma spēkā nāk-

šanas un paredz tādu līgumu pamatā formelo līgumu noslēgšanu ārzemes

valūtā, jāsaprot tikai iepriekšējie līgumi Priv. lik. 3140. p. nozīmē, jeb
ari līgumi paredzēti Priv. likuma 3030. pantā.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers, atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.
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Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Privatlikums

runā par iepriekšējiem līgumiem (paetum dc contrahendo. Vorvertrag,
vorbereitende Verabredungen, vorbereitender Vertrag, vorausgehende
Übereinkunft (npeHßapHTeiibH|JH yc.ioßiH, npeaßapirrejibHoe coraameHie)
tikai divos vispārējos pantos un proti 3140. p. un 3368. p. 1. pktā, bet paredz

iepriekšējus līgumus ari obligāciju tiesību speciālā daļā (3642., 3778. p. p.,

sk. ari 2482. p.). Privatlikums turpretim tieši nepiemēro iepriekšējus lī-

gumus pirkšanas-pārdošanas līgumiem, lai gan 3140. p., kā vispārējais no-

sacījums, attiecināms ari uz nupat minētiem līgumiem. Zem iepriekšē-

jiem līgumem jāsaprot līgumi, kuri paši par sevi nav pilnīgi noslēgti
(„nicht vollstāndig abgeschlossen" 3368. p.), bet kuru nolūks ir tikai nā-

košā līguma slēgšana („die kūnftige Abschliessung eines Vertrages be-

zwecken" 3140. p.). lepriekšēji līgumi slēdzami tad, kad to slēgšanas
laikā kontrahentu personā vai pašā priekšmetā pastāv vēl zināmi šķēršļi,
kuri kavē tūlītēja galīga līguma slēgšanu līdz minēto šķēršļu novēršanai.

lepriekšējs līgums nav galīgs, perfekts — materiālā ziņā — līgums. Uz

iepriekšēja līguma pamata var celt prasību tikai par galīga līguma no-

slēgšanu, bet nevis par paredzamā līguma izpildīšanu pēc būtības. Tur-

pretim, Priv. likuma 3030., 3034. p. p. paredz jau galīgi noslēgtu un ma-

teriālā ziņā perfektu līgumu, kurš pats par sevi nodibina starp kontrahen-

tiem galīgas, pabeigtas līgumu attiecības. Šādiem līgumiem trūkst tikai

attiecīga rakstiska forma, piem., dēl līguma ievietošanas zemes grāmatās.

Viņu materiālais spēks pilnīgi neatkarīgs no tā, vai viņiem vispār trūkst

rakstiska forma, vai tikai attiecīga rakstiska forma. Tādi līgumi var

paredzēt tikai formāla līguma slēgšanu. Uz tāda līguma pamata var

celt prasību nevis par galīgu, perfekta līguma slēgšanu, bet tieši par

formas izpildīšanu par attiecīga formāla akta izsniegšanu un parakstī-
šanu. Tā tad iepriekšējs līgums jāraksturo par negalīgu, neperfektu ma-

teriālā ziņā — līgumu, bet līgums 3030., 3034. p. p. nozīmē — par ma-

teriālā zii,iā galīgu un perfektu (Senāta civ. kas. dep. 1922. g. spriedums
Causmera ielā Nr. 14).

Likums, kurš dara līgumu saistošo spēku atkarīgu no līguma pa-

beigšanas stadijas, var iziet pie tam: a) vai nu no pretstata: negalīgs,
neperfekts līgums — pretēji materiālā ziņā galīgam, perfektam līgumam,
vai b) no pretstata: materiālā ziņā galīgs, perfekts, bet attiecīgā rakstiskā

formā vēl neietērpts līgums, kurš paredz tikai formāla līguma noslēgšanu
— pretēji attiecīgā rakstiskā formā ietērptam līgumam. Loģiski un juri-

diski domājami tikai minētie divi pretstati, tertium noti datur. Griežoties

pēc atzīmētiem vispārējiem apcerējumiem pie 1920. g. 18. marta likuma

4. p. iztulkošanas, jāņem vērā vispirms likuma teksts, izejot no tā grama-

tiskas interpretācijas.

Likuma 4. panta teksts šāds: „Pēc darījumiem, kas noslēgti
Krievijas vai Vācijas naudā un kuru izpildīšana paredzēta pēc likuma vai

līguma Latvijā, parādi maksājama Latvijas naudā pēc šāda aprēķina
Šie noteikumi attiecas uz rentēm, bet neattiecas uz parādiem, kas jau sa-

maksāti. Līgumi, kas noslēgti pirms šī likuma spēkā nākšanas un pa-
redz uz tāda līguma pamata formela līguma noslēgšanu ārzemes valūtā,

nav saistoši, izņemot līgumus, kuri jau no abām pusēm faktiski pilnīgi
izpildīti, kā ari gadījumus, kas minēti šī likuma 2. p."
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Tā tad likums atzīst par nesaistošiem līgumus, kuri a) noslēgti

pirms 3. apriļa 1920. g. (V. V. 1920. g. Nr. 71); b) pie tam noslēgti Vācijas
vai Krievijas valūtā; c) paredz formāla līguma noslēgšanu tai pašā Vā-

cijas vai Krievijas valūtā un d) vēl nav no abām pusēm, un pie tam

vēl nav pilnīgi, izpildīti.

Jā — kā augšā aizrādīts — loģiski domājami — līguma pabeigšanas

stadijas nozīmē — tikai divi — paralēlie pretstati un proti: 1) no vie-

nas puses: a) materiālā ziņā nepabeigts līgums (iepriekšējais līgums,
priv. lik. 3140. p.) pretim b) materiālā ziņā pabeigtam, galīgam, perfektam

līgumam, un 2) no otras pus c s: a) materiālā ziņā galīgs, bet formālā

ziņā negatavs līgums (priv. lik. 3030., 3034. p. p.) pretim b) formāla

ziņā attiecīgā formā jau noslēgtam un ietērptam līgumam, — tad jājautā,
kuru pretstatu piemērojis 4. p. 5. d.? Uz šo jautājumu tiešu atbildi dod

mums pats 4. p. 5. d. skaidrais teksts: Teksts runā par līgumu, kurš uz šī

līguma pamata paredz formāla līguma noslēgšanu. Tā tad liku-

ma teksts principieli un taisni domā par (otru) pretstatu, t. i. stādot ma-

teriālā ziņā galīgam, bet formālā ziņā vēl negatavam līgumam — pretim

formālā ziņā jau gatavu un attiecīgā formā ietērptu līgumu. Ja tas tā

ir, tad jāatzīst, kā 1920. g. 18. marta likums zem „līguma, kurš paredz
formela līguma noslēgšanu" saprot līgumu, par kuru runā priv. lik. 3030.,
3034. p. p. — 4. p. 5. d.

...
nerunā par līgumu, kurš paredz «galīga" lī-

guma noslēgšanu, bet taisni par līgumu, kas paredzforma-
-1 a līguma noslēgšanu, izejot no tā, ka galīgs, perfekts līgums jau ir no-

slēgts, bet trūkst tikai attiecīgā forma.

4. p. 5. d. izņem līdumus, kuri jau „no abām pusēm faktiski p i 1 n ī-

g i izpildīti". Šis nosacījums vien jau aizrāda, ka likums principieli ne-

domā par iepriekšējiem līgumiem īstā juridiskā nozīmē. lepriek-

šējs līgums izpildāms pilnīgi tikai ar galīga līguma noslēgšanu vien.

lekš tam taisni pastāv iepriekšējā līguma kodols, uz to vērstas abu kon-

trahentu saistības. — lepriekšējs līgums, kamēr tas paliek iepriekšējs lī-

gums, tikai atvietojams jaunā nākošā galīgā līgumā; viņam nav pat-

stāvīgas nozīmes. Ja tomēr iepriekšējs līgums «faktiski pilnīgi tiek iz-

pildīts" no kontrahentiem, tad viņš ar to pašu jau kļūst galīgs līgums:
kontrahents ar to klusu ciešot slēdz jau savu galīgu līgumu, kurš vaja-

dzības gadījumā tikai vēl ietērpjams attiecīgā formā. Tādēļ likums, ru-

nājot par līgumu pilnīgu izpildīšanu, varēja domāt tikai par lī-

gumiem, kuri pēc sava tiesiskā rakstura paredz un prasa izpildīšanu kādā

citā veidā, nekā tikai ar jauna, galīga nākošā līguma noslēgšanu, t. i. va-

rēja domāt pirmā rindā tikai par līgumiem, kuri jau galīgi noslēgti un kuri

tādēļ vismaz pielaiž to pilnīgu izpildīšanu bez kāda otra, it kā galīga,

līguma noslēgšanas, un kuri paredz tikai noslēgšanu attiecīgā (rakstiskā)

formā.

Saprotot zem «līguma, kurš paredz formela līguma noslēgšanu", ma-

teriālā ziņā jau galīgu, perfektu līgumu (priv. lik. 3030., 3034. p. p.) un

atzīstot tādus līgumus attiecīgos gadījumos par nesaistošiem, likums līdz

ar to jo vairāk atzīst par nesaistošiem negalīgus (iepriekšējus) līgu-

mus, kuri nevien «paredz" formāla līguma noslēgšanu vien. bet ari paša

galīga perfekta līguma noslēgšanu. Pie tāda slēdziena jānāk per argu-

mentum a majore ad minus (plus continet minus). No šī apcerējuma jau

24



iziet Senāta civ. kas, dep. 1922. g. 23. februāra lēmums šai lietā, aizku-

stinot jautājumu, vai 4. p. 5. d. zem līgumiem, kuri paredz formāla līguma

noslēgšanu, saprot nevien iepriekšējos līgumus, b c t ar i līgumus Priv.

lik. 3030. p. nozīmē.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj: atzīt, ka zem 1920. g.

18. marta likuma 4. pantā minētiem līgumiem, kas noslēgti pirms šī li-

kuma spēkā nākšanas un paredz uz tādu līgumu pamata formāla līguma
noslēgšanu ārzemes valūtā, jāsaprot kā iepriekšējie līgumi Priv. lik. 3140.

panta nozīmē, tā ari līgumi, kurus paredz Priv. lik. 3030. un 3040. panti.

Nr. 2. 1923. g. janvāra mēneša 12. dienā. Izglītības ministrijas

1922. g. 27. oktobra iesniegums izšķirt jautājumu: vai ar 1921. g. 6. de-

cembra «Noteikumiem par dzīvokļu piešķiršanu valsts darbiniekiem" (V.

V. 1921. g. Nr. 279) ir atcelti 1921. g. 26. maija «Noteikumi par atsevišķu

pienākumu atalgojumu Valsts uzturamās skolās (V. V. 1921. g. Nr. 179)?
Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators A. Sī-

manis; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: No Izglītības mi-

nistrijas paskaidrojumiem pie iesniegtā Senāta izskaidrošanai jautājuma

redzams, ka ministriju interesē noskaidrot to, vai skolas pārzina palīgam

pienākās katrā ziņā saņemt brīvu dzīvokli resp. atlīdzību par to jeb nē

un vai ar 1921. g. 6. decembra noteikumiem par dzīvokļu piešķiršanu
valsts darbiniekiem ir atcelts tā paša gada 26. maija noteikumos par at-

sevišķu pienākumu atalgojumu valsts uzturamās skolās attiecīgais

pants, bet ne visi šie pēdējie noteikumi. Tāpēc no Senāta izšķira-

mais jautājums formulējams sekoši: «Vai ar 1921. gada 6. decembra (V.
V. Nr. 279) noteikumiem par dzīvokļu piešķiršanu valsts darbiniekiem ir

atcelts 3. pants 1921. g. 26. maija (V. V. 179) noteikumos par atsevišķu
pienākumu atalgojumu valsts uzturamās skolās." 1921. g. 26. maija no-

teikumi par atsevišķu pienākumu atalgojumu valsts uzturamās skolās

3. pantā nosaka, ka gadījumā, kad pie skolas nav dzīvokļa, skolas priekš-
nieks va i viņa palīgs saņem atlīdzību naudā 10% no algas un 2\/

2 kubik-

asis malkas. No pievestā noteikuma izriet, ka minētā atlīdzība par dzī-

vokli pienākās tikai vienam, t. i. skolas priekšniekam, vai ari viņa

palīgam, ja skolas priekšnieka amats vakants un viņa vietu izpilda

palīgs. — Par to pašu priekšmetu, t. i. par brīvu dzīvokli ar apkurinā-
šanu un apgaismošanu, vēlāk 1921. g. 6. decembrī izdoti jauni noteikumi.

Šo noteikumu 2. pants piešķir tiesību uz brīvu dzīvokli ar apkurināšanu

un apgaismošanu valsts darbiniekiem tanī gadījumā, kad pienākumi tos

saista pie darba vietas ārpus noteiktā darba laika un proti: Izglītības

ministrijā, valsts vidusskolu direktoriem, valsts pamatskolu pārziņiem un

skolotājiem (pkts „d"). Tā tad šinīs jaunos noteikumos tieši norādīts,
kādām personām izglītības resorā pienākās brīvs dzīvoklis, līdz ar ko

jāatzīst, ka citām personām tādas tiesības nepieder, sākot ar šo notei-

kumu spēkā nākšanu, t. i. ar 1922. g. 1. janvāri. — Tāpat minēto notei-

kumu 3., 5., un 6. pantos noteikta jauna atlīdzība par nesaņemtu brīvo

dzīvokli. Tā kā vēlākie noteikumi atcel par vienu un to pašu priekšmetu

agrāk izdotos noteikumus, ciktāl pēdējie nesaskan ar jaunākiem noteiku-

miem, tad jānāk pie slēdziena, ka 1921. g. 26. maija noteikumu 3. pants,
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ciktāļ tas nesaskan ar tā paša gada 6. decembra noteikumiem attiecībā

uz tiesību saņemt brīvu dzīvokli vaii atlīdzību par to, uzskatāms par at-

celtu. Ņemot visu šo vērā, Senāts nolemj: atzīt, ka Izglītības ministri-

jas iesniegtais jautājums attiecībā uz 1921. gada 26. maija noteikumu par

atsevišķu pienākumu atalgojumu valsts uzturamās skolās 3. pantu izšķi-
rams pozitivi.

Nr. 3. 1923. g. janvāra mēneša 12. dienā un februāra mēneša 2. die-

riā. Tieslietu ministra iesniegums izšķirt jautājumu: vai muižu zemes ga-

bali, kuri nepārsniedz 100 ha un kuri ir iegūti pirms 23. apriļa 1915. gada
un ierakstīti zemes grāmatās pēc 23. apriļa 1915. g., bet pirms 1. oktobra
1920. g., paliek neatsavināmi bez kaut kādas sevišķas valdības atļaujas?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

M. Gobiņš; atzinumu dod virsprokurora A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Runājot par ne-

atsavināmām zemēm un sadalot muižas zemes gabalus divās kategorijās
— tādos, kas iegūti pirms 23. apriļa 1915. g., un tādos, kuri iegūti pēc
23. apriļa 1915. g., Agr. ref. lik. 3. p. c. punkts atzīst principā visus muižas

zemes gabalus, ciktāļ tie nepārsniedz 100 hektārus, par neatsavināmiem,
bet noteic, ka zemes gabali, kuri iegūti pirms 23. apr. 1915. g. bez ie-

rakstīšanas zemes grāmatās resp. apstiprināšanas pie vecākā notāra vai

pēc 23. apr. 1915. g. var palikt neatsavināti tikai zem noteikuma, ja iegu-

vēji dabū uz to Latvijas valdības atļauju. Tā tad likumdevējs atzinis par

bez noteikuma neatsavināmiem visus atdalītus muižas zemes gabalus,

kuri iegūti pirms 23. apr. 1915. g. un koroborēti uz ieguvēja vārdu. Ko-

roboracijas laiks te nekrīt svarā, jo, kā tas redzams no augšā pie-
vestā Agr. ref. lik. 3. p. c. punkta, muižas zemes gabali sadalīti divās

kategorijās nevis pēc viņu koroboracijas, bet pēc iegūšanas laika.

Tādēļ loģiski jānāk pie slēdziena, ka muižas zemes gabali, kuri iegūti līdz

23. apr. 1915. g. un koroborēti uz ieguvēja vārdu līdz Agr. ref. lik.

spēkā nākšanas dien ai, atzīstami par neatsavināmiem bez se-

višķas valdības atļaujas.
~ Šāds slēdziens atrod pastiprinājumu Agr. ref.

lik. 1. d. 2. nod., kurā ievietoti noteikumi par sakarā ar atsavinātiem īpa-

šumiem esošo juridisko attiecību nokārtošanu, un tās pašas daļas 3. no-

daļā, kura noteic atlīdzību par atsavināmo zemi un_atceļamiem līgumiem

un tiesībām. Šo noteikumu 25. pantā paredz varbuteju atlīdzību par at-

celtām tiesībām un prasībām, kuras paredzētas 14. panta, kads pants

stāv ciešā sakarā ar augstāk iztirzāto 3. p. c. pktu, jo, runājot par pedeja

paredzētās valdības atļaujas nedabūšanas sekām, tas noteic, ka līgumi,

kas slēgti pirms 23. apr. 1915. g., bez likumīgas ierakstīšanas zemes

grāmatās, zaudē savu spēku un ka līgumi, kuri slēgti pec_23. apr.

1915. g., uzskatāmi par neesošiem Bet, tā kā pievesta 14. panta nav mi-

nēti tādi līgumi, kas slēgti pirms 23. aprija 1915. g., bet tikai koroborēti

pēc tam, tad jānāk pie slēdziena, ka ar šādiem līgumiem iegūta zeme ie-

tilpst pirmā no augšā minētām kategorijām un paliek neatsavināma bez

kādas valdības atļaujas. Bez tam šāda slēdziena pareizību noteikti pa-

stiprina ari 1922. g. izdotais „Likums par agrārās reformas likuma 1. d.

3. p. c. punktā un 14. pantā noteikto termiņu pagarināšanu (Lik. un rīk.

krāj. 1922. g. Nr. 50). Šai likumā ar i ir runa tikai 1) par līgumiem,
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kuri noslēgti pēc 1915. g. 23. aprija, un ierakstīti zemes grāmatās, un

2) par līgumiem, kuri slēgti bez likumīgas ierakstīšanas zemes grāmatās.

Ja nu likumdevējs ari te nav minējis līgumus, kuri slēgti pirms 1915. g.

23. apr., bet nav koroborēti līdz likuma spēkā nākšanai, tad viņš to darī-

jis acīmredzot tādēļ, ka atzinis šādus līgumus par spēkā esošiem ari bez

valdības atļaujas. Ņemot visu to vērā, jautājums par to, vai tādi muižu

zemes gabali, kuri nepārsniedz 100 hektārus un kuri iegūti pirms 1915. g.

23. aprija un ierakstīti zemes grāmatās pēc 1915. g. 23. apriļa, bet pirms

1920. g. 1. oktobra, paliek neatsavināmi bez kaut kādas sevišķas valdības

atļaujas, — izšķirams pozitivi, kamdēļ Senāts nolemj: atzīt, ka jau-
tājums izšķirams pozitivi.

Nr. 4. 1923. g. marta mēneša 16. dienā. Izglītības ministrijas ie-

sniegums jautājuma noskaidrošanai: vai bij. Krievijas baznīcas likuma

440. pants vēl ir spēkā un kā viņš saskaņojams ar 1919. g. 8. decembra

„Likumu par Latvijas izglītības iestādēm"?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Pastāvošais li-

kums uzskatāms par pārgrozītu vai atceltu ar jaunizdoto likumu, ja jaun-

izdotā likumā tieši noteikts, ka līdz ar viņa spēkā nākšanu pastāvošais
likums pa daļai vai pavisam zaudē spēku, vai ari ja jaunizdotais likums

pēc sava satura un iekšējās būtības pārgroza ar pastāvošo likumu nor-

mētās attiecības vai atstāj tās bez normējuma. Pārejot no šī teorētiskā

viedokļa uz priekšā celtā jautājuma izšķiršanu, vispirms jākonstatē, ka

1919. g. 8. decembra Likumā par Latvijas izglītības iestādēm nav tieša

norādījuma, ka baznīcas likumu 440. pants (likumu sakop. XI. sēj. 1. d.)
ir atcelts. Bet ari materiāli minēto pantu nevar uzskatīt par atceltu nedz

ar Likumu par Latvijas izglītības iestādēm vispār, nedz ar minētā likuma

10. pantu resp. šī panta 3. piezīmi sevišķi, jo minētā likumā resp. pievestā
pantā un piezīmē nepavisam neiet runa par evanģeliski-luteriskās baznī-

cas un viņas garīgo kalpotāju tiesībām un pienākumiem, bet gan tiek

piešķirtas zināmas tiesības citām valstī pastāvošām kristīgām baznīcām

un noteikts, ka turpmāk šīm baznīcām piederēs pārziņa par bērnu reli-

ģiozi konfesionālo audzināšanu, kādas tiesības jau bija ar līdz tam pa-

stāvošiem likumiem piešķirtas evanģeliski-luteriskai baznīcai, resp. vi-

ņas pārvaldes organam-konzistorijai (baznīcas lik. 553. p. 8. pkts) un

draudžu mācītājiem (to pašu lik. 440. p.). No Latvijas valsts tiesību vie-

dokļa evanģeliski-luteriskā, romas-katoliskā un pareizticīgo austrum-ka-

toliskās baznīcas uzskatāmas par publiski tiesiskām organizācijām un

valsts likumi nerunā pretim tam, ka netikai šīs baznīcas kā tādas viņu

kopībā (zemes baznīcas), bet ari šo baznīcu atsevišķas draudzes bauda

juridisku personu tiesības. Bet no tā, kā vienam tiesību subjektam, fi-

ziskai vai juridiskai personai tiek ar likumu piešķirtas zināmas tiesības,
nebūt nevar taisīt slēdzienu, ka tādēļ citam tiesību subjektam savas uz

likuma pamata jau pastāvošās tiesības jāzaudē. Tāds slēdziens dotā ga-

dījumā būtu nepamatots vēl aiz sekošiem iemesliem. No Latvijas valsts,
kā demokrātiskas republikas, satversmes nepārprotami izriet pamatdo-

ma, ka valstī nav tā saucamās
„
valdošās" baznīcas, kuras stāvoklis valstī
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savienots ar zināmam prerogatīvām ne tikai reliģioza kulta, bet ari tie-
sību ziņa, bet ka visu kristīgo baznīcu reliģiozie kulti uzlūkojami kā līdz-

vērtīgi un neviena kristīgās baznīcas konfesija neieņem tiesiskā ziņā iz-

cilus stāvokli. Skaitliski, turpretim, evanģeliski-luteriskā konfesija valstī
ir lielāka, bet pārejas konfesijas ir mazākumā. Nav nekāda racionāla

pamata domāt, ka_ likumdevējs attiecībā uz bērnu reliģisko audzināšanu
butu gribējis nostādīt minoritatu (skaitliskā ziņā) konfesijas labākā stā-

voklī, neka skaitliski lielako_ luterāņu baznīcu, atņemot pēdējai jau uz

likuma pamata tai piederošās tiesības. Krievijas valsts pastāvēšanas
laika Baltijas, guberņu visāda tipa skolās kā pilsētās, tā uz laukiem, ne-

atkarīgi no ta, vai šīs skolas bija padotas tautas izglītības ministrijai, vai

citam resoram, ev.-luteraņu konfesijai reliģijas mācības pasniegšanas
pārraudzība ir pastāvīgi atradusies šīs baznīcas orgānu tiešā uzraudzībā:
šie orgāni nezaudēja šīs tiesības ari tad, kad tautskolas tika pārņemtas
ļautas izglītības ministrijas pārziņā un tautskolās pasniedzamo visu pā-

rējo priekšmetu pārraudzība tika padota sevišķai inspekcijai. Un tam

bija savs likumīgs pamats, kurš ari tagad nav zaudējis spēku. Proti, pēc
baznīcas likumu 553. p. 8. pkta (likumu sakop. XI. sēj. 1. d.) ev.-luteraņu
konzistorijām pieder vispārēja uzraudzība par ticības mācības pasniegša-
nu kā kroņa, tā privātās mācības iestādēs. Šīs tiesības saskaņā ar 1922.

gada 5. janvāra Noteikumiem par evanģeliskās-luteraņu baznīcas pārval-
dību pārgājušas uz evanģeliskās-luteraņu baznīcas virsvaldi (pkts 2).
Šādas uzraudzības tiesības baznīcas virsvaldei iespējams izvest uz vie-

tām tikai caur viņai padotiem garīgiem funkcionariem-draudžu mācītā-

jiem, kādēļ ari pastāv baznīcas likumu 440. p., jo pretējā gadījumā, pie-

laižot 440. p. atcelšanu — Centrālā orgāna aprādītās tiesības pārvērstos

fikcijā. Tā tad baznīcas likumu 440. p. stāv ciešā, negrozāmā konneksā

ar to pašu likumu 553. p. 8. pktu, bet šīs pēdējais likuma pants nav atcelts.

Bez tam no Likuma par Latvijas izglītības iestādēm 10. p. piezīme 2. iz-

riet, ka reliģijas mācības pasniegšana skolās nav interkonfesionala, re-

liģijas mācības pasniegšana pēc atsevišķām koncesijām turpretim,

prasa, ka ari uzraudzība par šīs mācības pasniegšanu atrastos to or-

gānu rokās, kuriem ar baznīcas iekārtas likumiem uzlikts pienākums sar-

gāt kā vispārīgo kristīgās ticības, tā ari konfesionālo dogmu neaizskara-

mību. Ar baznīcas likumu 553. p. 1. pktu ev.-luteraņu baznīcas virs-

valdei uzlikts pienākums raudzīties uz šīs baznīcas mācības skaidru slu-

dināšanu un mācīšanu tādā garā un virzienā, kas pamatota un saska-

ņota ar Svētiem Rakstiem un Baznīcas Simboliskām Grāmatām. Šo savu

uzdevumu ar likumu valstī pastāvošais orgāns nevarētu izpildīt, jo viņam
faktiski būtu ņemta iespēja pārliecināties, vai skolās ev.-luteraņu konfe-

sijai piederošiem bērniem un jaunekļiem ticības mācība tiek pasniegta tā,

kā to nosaka šīs ticības mācības pamati, kāds apstāklis savukārt norāda

uz to, ka baznīcas likumu 440. p. nevar uzskatīt par automātiski zaudē-

jušu spēku. No pievestā var taisīt slēdzienu, ka pretējādais stāvoklis, t. i.

ka ev.-luteraņu draudžu mācītājiem ņemta tiesība pārraudzīt reliģijas

mācības pasniegšanu skolās šīs konfesijas piederīgiem, būtu skaidri un

nepārprotami jānodibina ar tiešu likuma normu, kas nav darīts. — Neat-

karīgi no sacītā, baznīcas likumu 440. p. runā netikai par reliģijas mā-

cības pasniegšanu skolās, bet par jaunatnes reliģisku audzināšanu vispār,
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kāds pienākums (Seelsorge) ir negrozāmi saistīts ar garīdznieka amatu

kā tādu. Aiz pievestiem iemesliem Senāta Apvienotā Sapulce nolemj:
atzīt, ka baznīcas likumu 440. pants ir spēkā.

Nr. 5. 1923. g. jūnija mēneša 8. dienā. Zemkopības ministrijas ie-

sniegums izšķirt jautājumu: vai lauksaimniecības skolu darbinieki ir pie-

līdzināmi valsts arodskolu darbiniekiem resp. vai viņi bauda valsts die-

nesta tiesības jeb nē?

Sēdi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Zemkopības mi-

nistrs nāk pie pozitīvas atbildes uz tā pamata, ka pievestais likums pēc

būtības reproducējot krievu 1904. g. 26. maija likumu B
o6t vTßep>Ķ;ieHiii

nojio/Kemji o ceabCKOxo3HftcTßeHHOMt o6pa3oßamH a

Kr. lik. krāj. Nr.

1321. p.), un ka sevišķi minētais 8. p. esot pārņemts no krievu likuma 23. p.,

—kurā—pretēji mūsu likuma 8. pantam — tieši aizrādīts, ka «nnpeKTupi.i,

HHcncKTopLi h npenoziaßaTejiH n vripaßJiaioiuie xo3HficTBOM'B
... nojib3y-

iotch npaßann rocvnapcTßeiiiioi'i cayH<6bi no yqe6Hoft nacTH Mhhh-

cTepcTßa HaponHaro npocß-Eineiiifl". Uz šādu mūsu likuma sakaru ar

krievu likumu, aizrādījis — kā paskaidro Zemkopības ministrs — bij.
Satversmes Sapulces Izglītības komisijas loceklis agronoms Sauleskalns.

Šādu aizrādījumu Sauleskalna kgs, kas vēlāki bijis mūsu likuma projekta
referents Satversmes Sapulces 1920. g. 17. septembra sēdē, gan nav šai

sēdē atkārtojis. No viņa runām redzams tikai tas, ka likuma projekts

plaši ticis pārrunāts Izglītības komisijā un ka likuma projekts ticis ar no-

domu rediģēts īsi un, ja tur ir vispārīgi aizrādījumi, tad tas tādēļ, ka do-

māts likumprojektu padarīt tik elastīgu, lai viņu varētu piemērot apstā-

kļiem (stcnogramu 1920. g. 10. burtnicas 1094.—1095. 1. p. p.). Tā tad

pilnīgi ticams Zemkopības ministra aizrādījums uz mūsu likuma vēsturi

tai ziņā, ka par viņa paraugu noderējis krievu likums, kādēļ mūsu liku-

ma 8. p. iztulkojot, pielaižams piemērot apzīmēto vēsturisko interpre-
tāciju. — Pievestais krievu 1904. g. likums inkorporēts lik. kop. 11. sēj.
I. daļā par izglītības iestādēm, kā tā 2265.-2329. panti (izņemot 20.—30.

p. P-).

Likuma projekta 8. pants rediģēts skaidrāki tai ziņā, ka tur pēc

vārda „kārtēji" iekavās pievienots vārds „štata". Izšķirot priekšā likto

jautājumu jāņem vērā, bez šī panta vēsturiskās izcelšanās no krievu li-

kuma, vēl ari tas, ka 1) lauksaimniecības skolas atrodas Zemkopības

ministrijas pārziņā (1., 2. p. p.); 2) ka Zemkopības ministrija vai

nu pati dibina šādas skolas vai a t ļ a v j a s tās dibināt 3-a pantā paredzē-

tām iestādēm un personām; 3) ka Zemkopības ministrija apstiprina

mācības plānu (4. p.) un katrā ziņā apstiprina skolu pārzi-

ņus un skolotājus; 4) ka pats 8. pants runā par dienestāties ī-

bām. Zem „dienesta" (
w
ciiy>K6a ft) saprot vai nu valsts vai komunālu

dienestu (sodu lik. 636. p. 4. daļa), bet ne amata izpildīšanu uz brīva lī-

guma pamata; dienestu izpilda ierēdnis (lik. p_ar civ. dien. 10. p. V. V.

1919. g. Nr. 83.—84.). Lauksaimniecisko skolotāju etc. dienests attieci-

nāts uz Zemkopības ministrijas resoru. Tā tad minētie skolotāji pastāv

Zemkopības ministrijas resora dienestā, t. i. skaitās valdības dienestā un
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proti civildienestā, jo civildienests ir amata izpildīšana, kas ar

likumu nodibināta valdības uzlikto uzdevumu izvešanai valsts

dzīvē (lik. par civildien. 1. p.). «Dienesta tiesības", par kurām runā 8. p.,

tā tad var būt tikai tiesības, kuras dod valsts dienests Zemkopības mini-

strijas resorā. 8. p. pielīdzina lauksaimn. skolu pārziņus un štata skolotā-

jus šai zinā attiecīgo aroda skolu pārziņiem un štata skolotājiem. Runā-

jot par kārtējiem (štata) pārziņiem un skolotājiem, 8. p. domā tikai par

šādiem pārziņiem un skolotājiem, kuri nodarbināti valsts vai komunā-

lās lauksaimniecības skolās, jo privātskolu pārziņi un skolotāji, saprotams,

nodarbināti tikai uz brīva līguma, t. i., ārpus štata, pamata. Par aroda

skolām cx professo runā tikai mūsu 1920. g. 26. aprija likuma par Latvijas

izglītības iestādēm 77.—84. p. p. (V. V. Nr. 98.). Minētā likumā par arodu

skolu pārziņu un štata skolotāju „dienesta tiesībām" nav nekas teikts un

tikai tā paša likuma 83. p. ievēlēšanas un apstiprināšanas ziņā pielīdzina
tos vispārējo vidusskolu pārziņiem un skolotājiem. Pēc mūsu 1919. g.

31. marta likuma par civildienestu 41. p., ja resoram par savu ierēdņu
tiesībām un pienākumiem ir sevišķi likumā paredzēti noteikumi, tad šis

vispārējais likums ievērojams tik tālu, cik tālu tas pēdējiem nerunā pre-

tim. Tā tad 1919. g. likumam ir tikai subsidiara nozīme. Krievu likumos

ir sevišķi noteikumi par dienestu zemes ierīcības un zemkopības galvenās

pārvaldes resorā (Kr. lik. kop. 111. sēj. 1. grām. VI. nod. 447.—458
1

. p. p.),
kādi speciālie noteikumi — cik tāļu tie savienojami ar mūsu valsts ie-

kārtu un nav mūsu tikumos atcelti, — uzskatāmi par spēkā esošiem ari

Latvijā. Minēto noteikumu 4561

. p. (1906. g. redakcijā) pamatojas taisni

uz krievu 1904. g. likuma 23. p. un pēc satura to pilnīgi atkārto (skat. ari

kr. lik. kop. 111. sēj. 3. grām. pensijas noteikumu 476
1

. p., kas tāpat pama-

tojas uz tā paša 1904. g. likuma 20., 23., 25. p. p.).

Ja tādēļ 8. pants viņā minētās personas dienesta tiesībās pielī-
dzina attiecīgo aroda skolu pārziņiem un skolotājiem, tad frāze „d ie-

nesta tiesībās" būtu vispār attiecināma tikai uz valsts dienesta

tiesībām, jo tikai šai ziņā varētu būt runa par pielīdzināšanu. Pie tam

nekrīt svarā, vai speciālas lauksaimniecības skolas nodibinājusi vai uztur

valsts, komunāla iestāde vai privāta persona, jo visas šādas skolas pa-

stāv Zemkopības ministrijas pārziņā (lik. 1., 11. p. p.). 8. p. tieši paredz

„d i c ne s t a tiesības", bet ne vienīgi vienkāršas tiesības, kā piem. liku-

ma 11. p. 8. panta noteikumus par dienesta tiesībām var attiecināt tikai

uz attiecīgas valsts iestādes resora dienesta tiesībām, tā tad uz valsts

dienesta tiesībām. Likumdevējs —kā jādomā — nav tieši minējis 8.

pantā par valsts dienesta tiesībām tikai tādēļ, ka viņš to uzskatījis par

lieku. No likuma projekta referenta runas redzams, ka likums ticis ar

nodomu rediģēts īsi un elastīgi. Tādēļ pilnīgi pielaižams 8. p. iztulkot

plašāki nekā tas burtiski izteicās, t. i. piemērojot extensivu interpretāciju

iztulkot to apzīmētā nozīmē.

Aiz pievestiem iemesliem jāatzīst, ka priekšā liktais jautājums izšķi-

rams apstiprinoši, kamdēļ Senāts nolemj: atzīt, ka Zemkopības mini-

strijas lauksaimniecības skolu darbinieki bauda valsts dienesta tiesības.
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Nr. 6. 1923. g. maija mēneša 11. dienā un jūnija mēneša 8. diena.

Ārlietu ministrijas iesniegums izšķirt jautājumu: vai 1922. g. 30. ok-

tobra «pārgrozījumu un papildinājumu noteikumos par ienākuma no-

dokli" 45
1. pants attiecināms uz pagājušo jeb tikai uz nākošo laiku.

Sēdi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Izšķirot priekšā
likto jautājumu, jāiziet no tā, ka vispār likums nāk spēkā tikai nākotnē,

tādēļ prezumcija runā pret atpakaļejošo spēku. Atzīt konkrētam li-

kumam atpakaļejošu spēku var tikai izņēmuma gadījumā, ja likumdevēja

griba pilnīgi noteikti šai ziņā izteikta.

Pievestie «pārgrozījumi" nenoteic, ka viņiem vai 45
1

. pantam būtu

piešķirts atpakaļejošs spēks. Ja mēs tomēr piešķirtu 45
1

.
pantam šādu

spēku, tad tas būtu iespējams tikai atzīstot 45
1

.
pantam autentiskas (le-

gālas) interpretācijas nozīmi uz kr. pamatlikumu 89. p. pamata.

45
1

.
pants ieiet pievesto «pārgrozījumu" tekstā un savā laikā ticis

izsludināts nevis kā atsevišķs likums, bet jau kā kodificēto «pārgrozī-

jumu" sastāvdaļa. 1922. g. 30. oktobra noteikumu virsraksts saucas

«pārgrozījumi un papildinājumi". Tā tad jādomā, ka ari visiem, viļņos

ieejošiem, pantiem ir tikai pārgrozījuma vai papildinājuma nozīme un ka

tā tad ari 45
1

.
pants nodibinājis patstāvīgu pilnīgu tiesisku nolikumu,

patstāvīgu juridisku normu. No 45
1

. p. teksta ari nav redzams, ka tam

būtu jāpaskaidro vai jānoteic kāda cita 1920. g. 20. apriļa «noteikumu

par progresīvo ienākuma nodokli" (rīk. krāj. Nr. 61) panta nozīme. Pēc

savas numerācijas 45
1

. p. ievietots pēc noteikumu 45. p., kas kā pēdē-
jais pilnīgais tiesiskais nolikums it kā noslēdz minētos noteikumus, ka-

mēr noteikumu 46., 47., panti satur sevī tikai nepilnīgus nolikumus, no-

teicot noteikumu spēkā nākšanas dienu v. c. No kodifikacijas techni-

kas viedokļa būru pilnīgi izslēgts, ka vienā un tai pašā likumā ieietu

panti, kuri nāk spēkā uz vispārējā pamata, t. i. tikai nākotnē (pēc 7.

dienu laika) un kāds pants, kuram būtu nevis patstāvīgas juridiskas nor-

mas nozīme, bet tikai autentiskas interpretācijas nozīme un tādēļ būtu

attiecināms it kā uz pagātni bez tā, ka uz to būtu kategoriski aizrādīts

tai pašā panta. Piešķirot 45
1

.
pantam autentiskas interpretācijas nozīmi,

būtu vispirms jānoskaidro, kādu likumu pantu vai nolikumu šis pants
paskaidro resp. interpretē autentiski. Pēc būtības un satura 45\ pants
it kā ierobežo to pašu pārgrozījumu un papildinājumu 2. p. 2. punktu (lik.

kraj. 1922. g. Nr. 270). Pēc 2. p. 2. punkta ar ienākuma nodokli aplie-
kamas «ārpus Latvijas dzīvojošas personas no tiem ienākumiem, kurus
viņas saņem no dienesta un dažāda cita veida atalgojumiem". Tā tad

ja piešķirtu 45\ pantam autentiskas interpretācijas nozīmi, iznāktu, ka

45\ pants itka autentiski paskaidrotu kādu citu, tai pašā likumā

ievietoto pantu.
_

Ja patiesi tā likumdevējs būtu sapratis 45
1

. p., tad būtu

daudz vienkāršāki un loģiskāki, šo paskaidrojamo pantu jau tūliņ redi-

ģēt tai nozīmē, kuru likumdevējs domājis viņam piešķirt, bet ne piemērot
ārkārtīgu un no redakcijas un kodifikacijas viedokļa pilnīgi nesapro-
tamu kārtību un proti: pirmkārt konkrētā pantā uzstādīt noteiktu normu

un beidzot tā paša likuma citā patstāvīgā pantā zem citas numerācijas

autentiski paskaidrot pirmā panta nozīmi. Pie pārliecības, ka likum-
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devējs nav domājis 45
1

.
pantam vispār piešķirt atpakaļejošu spēku, jā-

nāk ari salīdzinot 45
1

.
pantu ar tā paša likuma 36

1

.
p. piezīmi: Pēdējo

likumdevējs patiesi attiecina ari jau „uz visām tādā pat kārtībā izvestām

termiņu piekrišanas lietām, sākot ar 1920. g. maksāšanas gadu". Tādēļ

jāatzīst, ka likumdevējs gadījumā, kurā tas domājis konkrētu pantu at-

tiecināt uz pagātni, par to noteikti un kategoriski min pašā pantā. 45
1

.

pantam šādas piezīmes nav, kādēļ ari būtu jāatzīst, ka tas nekādā zinā

nav attiecināms uz pagātni. Jāatzīmē vēl, ka nebūtu pareizi uzsvērt,
ka mūsu diplomāti saņem atalgojumu ārzemēs. Faktiski algu viņiem

var izmaksāt attiecīgā ārzemes vietā, bet juridiski alga viņiem pienākas

Latvijā, no Latvijā esošiem avotiem, t. i. no tās iestādes, kas piešķir
viņiem algu un kurā koncentrējas vispārējie valsts līdzekli, no kuriem

pēc pastāvošiem likumiem izdarāma diplomātu un citu valsts dienestā

esošo, bet ārzemēs dzīvojošo, ierēdņu atalgošana. Kas attiecas uz jau-

tājumu, kā noteikumi par ienākuma nodokli būtu bijuši jāiztulko p i r m s

451

. p. ievešanas, tad ņemot vērā 45
1

. p. esamību un tā sastādīšanas

faktu, būtu per argumentum c contrario jāatzīst, ka 2. p. 2. pkts (1920. g.

1921. g., 1922. g. redakcijā) pēc likumdevēja gribas līdz 45
1

. panta ievie-

tošanai noteikumos taisni nav bijis jāiztulko 45
1

. p. otrā daļā noteiktā

nozīmē. Piešķirt 2. p. 2. pktam to nozīmi, kuru tagad noteic 45
1

.
p.,

būtu bijis iespējams tikai tad, ja likumdevējs nebūtu atradis par

vajadzīgu izdot šo 45
1

.
pantu, jo 45

1

. p. runā tikai par diplomātiem,
tā tad per argumentum c contrario — pārējās personas, kuras ieņem

valsts amatu ārzemēs, ja viņām vispār jāmaksā ienākumu nodoklis, nav

atsvabinātas no ienākuma nodokļiem pašvaldībai par labu. Tas pierāda,
ka likums pilnīgi pielaiž ienākumu nodokļa ņemšanas iespēju pašval-
dībai par labu ari no personām, kas dzīvo ārzemēs, bet saņem algu vai

dažāda cita veida atalgojumu Latvijā. Rīcība uz ienākuma nodokļa

ņemšanu piekristu vietējai pašvaldībai pēc atalgojumu vai algu piešķi-
rošā centra atrašanās vietas. Ja tas tā ir, tad nebija iemesls, pirms

45\ p. ievešanas, diplomātus atsvabināt no ienākumu nodokļiem pašval-
dībai par labu, kamdēļ Senāts nolemj: atzīt, ka 1922. g. 30. oktobra

pārgrozījumu un papildinājumu noteikumos par ienākuma nodokli 45\

pants nav attiecināms uz pagājušo laiku.

Nr. 7. 1923. g. jūnija mēneša 8. dienā. lekšlietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai personas, kuras atrodas apcietinājuma uz

Krievijas pagaidu valdības 1917. g. 2. augusta likuma pamata pēc Ap-

sardzības un lekšlietu ministru savstarpīgas vienošanās, būtu patura-

mas vēl tālākā apcietinājumā, ja viens no minētiem ministriem atrod,
ka apcietināmie ir atsvabināmi?

Sēdi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš: referē sena-

tors A. Pētersons; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Krievijas pa-

gaidu valdības 1917. g. 2. augusta likums (Kr. lik. un rīk. kr. 1917. g. Nr.

1131), kurš saskaņā ar Latvijas Tautas padomes 1919. g. 5. decembra
likumu pastāv spēkā ari Latvijā, piešķir Apsardzības un lekšlietu mini-

striem tiesību, pēc savstarpīgas vienošanās, nolemt par tādu personu

apcietināšanu un izraidīšanu no valsts robežām, kuru darbība sevišķi
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apdraud valsts aizsardzību, iekšējo drošību un pilsoņu brīvības. — Tā
tad, ja Apsardzības un lekšlietu ministri konstatē, ka attiecīgās perso-

nas darbībai piemīt valsts drošības sevišķas apdraudēšanas pazīmes,
abiem ministriem kopīgi jātaisa lēmums par tādas personas apcietināšanu.
Šai ziņā likums piešķir abiem minētiem ministriem pilnīgi vienādas tie-

sības un lēmums par attiecīgās personas apcietināšanu stājās spēkā
tikai tad, ja to taisījuši ab i ministri savā starpā vienodamies. Ar šādu

ārkārtīgu tiesību piešķiršanu Apsardzības un lekšlietu ministriem, t. i.

taisni tiem ministriem, uz kuriem gulstās atbildība par valsts ārējo un

iekšējo drošību, likumdevēja mērķis ir bijis pēc iespējas stiprākā mērā

garantēt valsts drošību pret viņu apdraudošo pilsoņu darbību. Tāds abu

ministru likumīgā kārtā pieņemts un spēkā stājies lēmums nevar auto-

mātiski atkrist ar to vien, ka viens no lēmuma dalībniekiem vēlāki no

tā atsacītos, jo tāda kārtība nav minētā likumā paredzēta, kā ari loģiski
nav pielaižama tādēļ, ka caur to ciestu to garantiju stiprums, ar kurām
likumdevējs gribējis nodrošināt valsti pret noziedzīgu personu darbību,

jo valstij ir no svara, ka tām personām, kuras apdraud viņas drošību,

var tikt atdota brīvība tikai tad, kad abi ministri, kuri šās personas,

kā apdraudošas valsts drošību, ar savu lēmumu likuši apcietināt, ko-

pīgi taisījuši lēmumu par šo personu atsvabināšanu, jo tikai tāds

kopīgs lēmums par attiecīgās personas atsvabināšanu var tikt uz-

skatīts kā pietiekošs pierādījums apcietināto personu tāļākam nekaitī-

gumam valsts drošībai. .

Tādā kārtā, ja pēc lēmuma taisīšanas par atdecīgās personas ap-

cietināšanu izrādītos, ka tas taisīts kļūdaini, vai ari lietas apstākli būtu

grozījušies, tad lēmuma grozīšana panākama vienīgi, atceļot to tādā

pat kārtā, kā tas taisīts, vai pārsūdzot to augstākai instancei. Tā tad

uz 1917. g. 2. augusta likuma pamata apcietinātās personas atsvabinā-

mas, ja agrāko lēmumu par apcietināšanu Apsardzības un lekšlietu mi-

nistri, savā starpā vienojoties, atcel, vai ja to pārsūdzības kārtībā atcel
augstākā instance. levērojot sacīto, Senāta Apvienotā Sapulce no-

lemj: atzīt, ka lekšlietu ministra iesniegtais jautājums izšķirams ap-

stiprinoši.

Nr. 8. 1923. g. oktobra mēneša 5. dienā. Apsardzības ministrijas
iesniegums izšķirt strīdu par lietas piekritību starp viņu, ministriju, un

Rīgas Apgabaltiesas 111. kriminalnodalu uz Sodu likumu 51. p. un 581. p.

3. d. pamata apsūdzēto Saukas, Baloda un citu lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Apsardzības
ministrs lūdz Senātu atcelt Rīgas Apgabaltiesas 1923. g. 23. marta sprie-

dumu Friča Saukas un Kristapa Baloda, aps. uz Sodu lik. 51. un 581. p. p.,

un Jēkaba Namiķa un Lilijas Prūs aps. uz Sodu lik. 616. p., lietā — at-

tiecībā uz kareivjiem Sauku un Balodi, kuri ar minēto tiesas spriedumu
notiesāti uz Sodu lik. 51. un 581. p. p., kurpretim civilpersonas Namiķis

un Prūs pret viņiem uz Sodu lik. 616. p. celtā apsūdzībā attaisnoti. Savu

lūgumu Apsardzības ministrs pamato uz kara tiesu likumu 1261. un Kri-

minalproc. lik. 1236. p. p., saskaņā ar kuriem, ja noziegumu izdarīšana.
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ciktāļ tas nav savienots ar disciplinas vai kara dienesta noteikumu pār-

kāpšanu, apsdūzētas kopā ar civilpersonām ari kara dienestā sastāvo-

šas personas, tad lieta piekrīt civiltiesu izspriešanai, kādēļ, ievērojot
to, ka kareivji Sauka un Balodis ir bijuši apsūdzēti uz Sodu lik. 51. un

581. p. p., bet civilpersonas Namiķis un Prūs uz Sodu lik. 616. p. — šīs

civilpersonas, pēc Apsardzības ministra domām, nav uzskatāmas kā

tādas, kas piedalījušās tā nozieguma izdarīšanā, kurā apsūdzēti kareivji
Sauka un Balodis, un tādēļ apsūdzība pret Sauku un Balodi bijusi jāiz-
tiesā kara tiesā atsevišķi no apsūdzības pret Namiķi un Prūs, kura pē-
dējā apsūdzībā piekritusi civiltiesai. — Apspriežot Apsardzības mini-

stra lūgumu, Senāts atrod, ka strīds par lietas piekritību tādā kārtībā,
kā tā noteikta Kriminalproc. lik. 42.-46. (37.—41.) un 231.—238. p. p.,

caurskatāms tikai līdz apsūdzības izspriešanai, kā tas loģiski izriet no

likuma prasības, apturēt tiesai nodošanu un sprieduma taisīšanu līdz

piekritības jautājuma galīgai izšķrišanai (Kriminalproc. lik. 46. un 236.

p. p.), kurpretim ja spriedums lietā jau taisīts, tad piekritības pārkāpumu
var pārsūdzēt tikai apelācijas vai kasācijas kārtībā, kā tas izprotams

no noteikumiem, ka par apelācijas vai kasācijas iemeslu var būt piekri-
tības pārkāpums no tiesas puses (Kriminalproc. lik. 175., 204., 205. pkt.

3., 853.—861., 905.—909. un 912. pkt. 3.). Bez tam tiesu spriedumi,
kuri taisīti, pārkāpjot piekritību pec nozieguma priekšmeta, var tikt

atcelti ari uzraudzības kārtībā, ja zemākas pakāpes tiesa ir izspriedusi

lietu, kuras iztiesāšana piekritusi augstākas pakāpes tiesai, — tomēr

ari pie sprieduma atcelšanas uzraudzības kārtībā jāievēro instanču pa-

dotība. Tādā kārtā, ievērojot to, ka 1923. g. 23. marta spriedums taisīts

no Apgabaltiesas kā no pirmās instances, šāds spriedums uzraudzības

kārtībā varētu tikt atcelts no Tiesu Palātas, bet ne no Senāta, kuram

Apgabaltiesa, kā pirmā instance, nav padota ne apelācijas, ne kasācijas
kārtībā. Ja lietā būtu norādījumi uz piekritības pārkāpumu, kura dēl

spriedums uzraudzības kārtībā būtu atceļams, tad Senāts varētu dot at-

tiecīgu norādījumu Tiesu Palātai pēc piederības. Tomēr dotā gadījumā
nav nekāda likumīga pamata sprieduma atcelšanai uzraudzības kārtībā.

Pieņemot lietu savā iztiesāšanā, Apgabaltiesa rīkojusies pareizi. Pre-

tēji Apsardzības ministra uzskatam, pēc Kriminalproc. lik. 207. p. iz-

pratnes, ir tiesājami vienā un tai pašā tiesā ne tikai nozieguma līdzda-

lībnieki Sodu lik. 51. p. techniskā termina nozīmē, bet ari visas perso-

nas, kuras ar izdarīto noziegumu ir atradušās sakarā (jmua npnKocHo-

BenHbia), izdarot delietum sui generis: tā, piem. vienā un tai pašā tiesā

ir tiesājami apvainotie zādzībā un apzināti zagtu mantu iegūšanā, —

dokumentu viltošanā (Sodu lik. 440.—443. p. p.) un apzinātu viltotu do-

kumentu izlietošanā (Sodu lik. 448. p.) un t. t. Šādam lietu iztiesāšanas

principam ir dziļš procesuāls pamatojums: tikai vienā tiesā un laikā iz-

tiesājot lietu attiecībā uz visiem nozieguma dalībniekiem šī vārda pla-

šākā nozīmē (bet ne tiešiem līdzdalībniekiem) atklājas lietas patieso ap-

stākļu noskaidrošanas lielākā iespējamība. Tādā kārtā ievērojot to, ka

izdarītais no kareivjiem Saukas un Baloda noziegums nav bijis savie-

nots ar kara disciplinas un kara dienesta noteikumu pārkāpšanu un ka

lietā ir bijušas līdzapsūdzētas civilpersonas, pret kurām ir celta apsū-

dzība, ka tās ir atradušās sakarā ar izdarīto noziegumu, šī lieta, saskaņā
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ar Kriminalpro. lik. 1236. p. un karatiesu lik. 1261. p., piekrita Apgabal-
tiesas iztiesāšanai.

Aiz pievestiem motiviem Senāta Apvienotā Sapulce, pamatojoties
uz Tiesu iek. lik. 250. p., nolemj: atzīt, ka pieņemot lietu par karei-

vjiem Sauku un Balodi, aps. uz Sodu lik. 51. un 581. p. p. un civilperso-
nām Namiķi un Prūs aps. uz Sodu lik. 616. p., savā iztiesāšana. Apgabal-
tiesa nav kriminalproc. lik. 1236. un kara tiesu likumu 1261. p. p. pār-
kāpusi

Nr. 9. 1923. g. jūnija mēneša 8. dienā. Finansu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai ir atbildīgi likuma priekšā par zīmognodokļa
noteikumu neievērošanu ministri un to biedri, parakstot attiecīgu līgumu?

Sedi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Aizkustinātais

jautājums izšķirams pēc rīkojuma par zīmognodokli 90. p. skaidra un ne-

pārprotama teksta Aik. krāj. 1921. g. Nr. 165.). Pēc šī panta „ja valsts
...

amatpersonas par privātas kārtības aktiem, kurus tās slēdz vai izdod

valsts... iestāžu vārdā, pārkāpj zīmognodokļa noteikumus, tad

soda katru personu atsevišķ i".

Finansu ministrs pieturas pie uzskata, ka ministri un to biedri par

zīmogsodu neesot atbildīgi uz tā pamata 1) ka ministriem, kā «politiskām

personām" nav jāpārzin likuma sīkie noteikumi, 2) ka ministriem nav

faktiski iespējams pārbaudīt zīmognodokļa pareizu aprēķināšanu no katra

atsevišķa priekšā nākošā akta.

Šādi apcerējumi nav atzīstami par pārliecinošiem.

Ministrs nevien «politiska persona", bet pirmā rindā sava resora

priekšnieks un pārstāvis, augstākais valsts administrācijas ierēdnis, kas

sava resora robežās rīkojas valsts vārdā visos administratīvos

aktos. Uz šādiem administratīviem aktiem attiecas ari visi dispozitivi

akti, kuri iziet un tiek parakstīti no ministriem. Par šādu aktu saturu

tāpat kā ari par to formu un pārējiem valsts fiskalu interešu prasāmiem

piederumiem atbild pirmā rindā resora ministrs. Taisni ministra pa-
rakstā izteicas ārēji ministra atbildība. Katru aktu, kuru paraksta mi-

nistrs, viņš līdz ar to pārvērš par administrativu, no valsts izejošu un

valsts vārdā taisītu aktu. Ja neviens pilsonis nevar aizbildināties ar li-

kuma nezināšanu, tad jo mazāk uz likuma nezināšanu var atsaukties

valsts administrācijas augstākais ierēdnis, ministrs, un vēl mazāk Finansu

ministrs, kuram taisni jābūt profesionālam (arodnieku) ministrim. Ne-

krīt ari svarā, vai un ciktālu ministrim būtu iespējams pārbaudīt parakstā-
ma akta materiālo vai formālo pareizību, tai skaitā ņemamo no akta zī-

mognodokli. Likums katrā ziņā iziet no prezumcijas, ka katrs no mini-

stra parakstītais akts ticis pārbaudīts ari no ministra un ka tas viņam ir

zināms; kādēļ ari par to, vai zināms akts būtu uzskatāms par izejošu no

valsts, likums var spriest tikai pēc šāda akta ārējām pazīmēm, uz kū-

jām pirmā rindā attiecas kompetentas amatpersonas paraksts. Tikai pa-

raksts pārvērš aktu par tādu. Ja nu valsts vārdā izdotu un izrakstītu
aktu patiesi parakstījis attiecīgs valsts ierēdnis, tad pēdējais taisni uz

35



sava paraksta pamata atbild par to (subscriptio tenet subscribentem), pil-

nīgi neatkarīgi no tā, vai tas patiesi pārbaudījis aktu resp. viņam bijis
faktiski iespējams to darīt. Šo principu uzsver sevišķi ari likums par

valsts uzņēmumiem un piegādājumiem (kr. lik. kop. X. sēj. I. d.) 123.,

127., 139. p. p. Šie panti noteic, ka vispār parakstot līgumus, jāņem vērā

noteikumi par zīmognodokli, ka sakarā ar to par visām valstij nelabvē-

līgām sekām atbild personas, kuras slēdz (t. i. paraksta) līgumus un ka

ari ministri, kuri apstiprina viņiem priekšā liktos iesniegumus, nenovē-

rojot pielaistos pie lietas iztirzāšanas pārkāpumus, nes to pašu atbildību,
kā šīs personas, kas piedalījušās pie iesnieguma sastādīšanas. Izņēmumi,

saprotams, pielaižami gadījumā, ja augstākā amata persona apzinīgi tikusi

maldināta, vai ja notikusi falsifikaeija, kuru — pēc lietas apstākļiem —

augstākā persona nevarēja novērot. Ministrim, kam nav iespējams ie-

laisties viņa parakstāmo aktu pārbaudīšanā, būtu uz sava riska šai ziņā
jāpalaižas uz saviem departamentu direktoriem un jārūpējas par to, ka

pēdējie atrastos viņu uzdevumu augstumā. Ka augstākais valsts ierēdnis

atbild par viņam padoto zemāko ierēdņu rīcību un darbiem — to amata

izpildīšanas robežās — ir viens no administrativo tiesību pamatprinci-

piem.

Aiz pievestiem iemesliem būtu jāatzīst, ka ministri un biedri par

zīmognodokļa noteikumu neievērošanu, parakstot attiecīgo līgumu, tāpat

atbildīgi likuma priekšā, kā līdzparakstītāji, departamentu direktori un

nodalu vadītāji, kamdēļ Senāts nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams

apstiprinoši.

Nr. 10. 1923. g. oktobra mēneša 5. dienā. Kara ministra iesniegums

izšķirt piekritības strīdu starp kara tiesu iestādēm un Tiesu Palātu uz

Sodu lik. 51. p. un 591. p. I. d. pamata apvainotā Kārla Meneka lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Atsaucoties uz

kara tiesu likumu 276. p. Kara ministrs ir stādījis priekšā lietu pair atva-

ļinātu kareivi Kārli Meneku, kurš no izmeklēšanas tiesneša saukts pie
atbildības uz Sodu lik. 442. p. pamata. No lietas redzams, ka Rīgas Ap-

gabaltiesas prokurors, kuram nosūtīta iepriekšēja izmeklēšana Kriminal-

proc. lik. 448. p. kārtībā, atzinis lietas iztiesāšanu par piekritīgu kara

tiesai, bet kara prokurors — civilresora tiesai. Savu 1923. g. 26. maija

slēdzienu par lietas piekritību, kara prokurors, saskaņā ar kara tiesu li-

kumu 552. p., nosūtījis attiecīgam kara priekšniekam — dotā gadījumā

kara saimniecības pārvaldes priekšniekam, kurš piekritis kara prokurora

slēdzienam, un nolēmis griezties pie Tiesu Palātas domu starpības no-

skaidrošanai, kas izcēlusies starp viņu, kara priekšnieku, no vienas puses,

un Apgabaltiesas prokuroru no otras puses. Tiesu Palātas kopsapulce

pieņēmusi šādu jautājumu savā izspriešanā un nolēmusi atzīt, ka lietas

iztiesāšana piekrīt kara tiesu iestādei. Pēc šī lēmuma paziņošanas kara

saimniecības pārvaldes priekšniekam, pēdējais, piemērojoties kara tiesu

likumu 275. p., nolēmis griezties pēc komandas pie kara ministra kurš

tad, atsaucoties uz to pašu lik. 276. p. pamata, lietu stādījis priekšā Se-

nātam. Caurlūkojot lietas apstākļus, Senāta Apvienotā Sapulce atrod,
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ka Tiesu Palātai nebija nekāda likumīga pamata caurlūkot domu starpību,
kas izcēlusies starp kara priekšnieku no vienas puses un Apgabaltiesas
prokuroru no otras puses, jo likumā nav paredzēts, ka strīdus par lietas

piekritību varētu pastāvēt starp tiesu iestādēm un prokuratūru. Tādēļ
Tiesu Palātas lēmums, ar kuru izšķirts likumā neparedzēts piekritības
strīdus, ir atzīstams par tādu, kuram nav likumīga spēka. Tā tad jānāk
pie slēdziena, ka dotā gadījumā, atkrītot Tiesu Palātas lēmumam, pastāv
strīds starp kara priekšnieku un Rīgas Apgabaltiesas prokuroru, kāds

strīds pēc likuma par piekritības strīdu nav uzskatāms, kādēļ nav caur-

lūkojams. Civilprokuraturai, saņemot no izmeklēšanas tiesneša uz Kri-

minalproc. lik. 478. p. iesniegto iepriekšējo izmeklēšanu par atvaļināto

kareivi Kārli Meneku un nākot pie atzinuma, ka lieta piekrīt kara
tiesu iestādēm, vajadzēja nevis nosūtīt lietu kara prokuroram, bet gan

rīkoties saskaņā ar Kriminalproc. lik. 518. p.

Aiz pievestiem iemesliem Senāta Apvienotā Sapulce, pamatojoties
uz Kriminalproc. lik. 237. p. un Tiesu iek. lik. 252. p., nolemj: Kara
ministra priekšstādījumu, kā priekšlaicīgu, atstāt bez caurskatīšanas un

lietu nosūtīt Tiesu Palātas prokuroram dēl likumīga virziena došanas.

Uzraudzības kārtībā atcelt Tiesu Palātas kopsapulces 1923. g. 30. jūnija

lēmumu.

Nr. 11. 1923. g. oktobra mēneša 5. dienā un novembra mēneša 2.

dienā. Finansu ministrijas iesniegums izšķirt jautājumu: „kam piekrīt

saskaņā ar muitas lik. 1144. pantu administrativā kārtā doto galīgo lē-

mumu izpildīšana kontrabandas lietās, tiesai vai lekšlietu ministrijai."

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: 1144. p. nosaka,

ka galīgi lēmumi lietās, kuras izspriežamas administrativā kārtībā, izpil-
dāmi neapstrīdamu piedzinumu kārtībā. Sakarā ar izšķiramā jautājuma

pamatā esošiem lietas apstākļiem Senātam būtu jāapstājas tikai pie jau-

tājuma izšķiršanas par to, kādā kārtībā piedzenama kontrabandas lietās

soda nauda, kuru notiesātam uzliek muitas iestāde. Neapstrīdamo pie-
dzinumu kārtību, kurā pēc muit. nolik. 1144. p. piedzenama kontrabandas

lietās muitas iestāžu uzliktā soda nauda, paredz noteikumi par piedzinu-
miem krona bezstrīdu lietās (Kr. lik. kop. 16. sēj. 2. d. 1910. g. izdev.).

Šie noteikumi kā piedzīšanas orgānu noteic policiju (2., 7. p. p.), kurai tā

tad ari piekrīt muitas iestāžu lēmumi par soda naudas piedzīšanu. Šī
kārtība attiecībā uz krona nodokļa parādiem bija piemērojama ari tais

Krievijas teritorijās, kurās bija spēkā tiesāšanas likumi (cvneČHtie ycTa-
bh), tā tad ari bij. Baltijas guberņās. Policijai, izpildot tiesu pristavu

pienākumus, jārīkojās pēc Latvijā spēkā esošā civilproceslikuma, jo Kr.

lik. kop. 16. sēj. 2. daļā paredzētie noteikumi par civilpiedzinumiem, kuri
šais gadījumos bija piemērojami Krievijā, nebija spēkā bij. Balt. gub.
(Viet. lik. I. d. 3. p. 2. pkt.). Aiz pievestiem iemesliem muitas iestāžu

uzliktās soda naudas piedzīšana Latvijā pienākās policijai pēc Latvijā

spēkā esošiem civilproceslikumiem (Kr. lik. krāj. 16. sēj. I. daļā). Gadī-

jumā, ja minēto nodokļu parāda piedzīšanai iestājās vajadzība pārdot no
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torgiem parādniekam piederošu nekustamu mantu, jārīkojas pēc Latvijā

spēkā esošiem materiāliem likumiem, kurus nav atcēlusi ari 1889. g. pro-
cesnovella (civ. proc. lik. 1800. p.) un proti pēc priv. lik. 3945. p. 2. teik.,
3947. p. 2. pēc kuriem piespiedu torgiem, un sevišķi uz kroņa parād-
nieku mantu, jānotiek tikai tiesas ceļā (Kr. Sen. apv. sap. spried. 1891. g.

Nr. 37). levērojot šādus speciālus Latvijas privatlikuma nosacījumus,

policijai, vēršot piedzinumu uz parādnieka nekustamo mantu, jāgriežās
pie kompetentas tiesas (civ. proc. lik. 1865. p.) ar lūgumu spert attiecīgos

tāļākos solus saskaņā ar Civ. proc. lik. 1133a, 1208. p. p., ar Civ. proc.

lik. 1863.—1888. p. p. paredzētiem pārgrozījumiem, ievērojot — pie ienā-

kušu no torgiem sumu sadalīšanas — civ. proc. lik. 1889.—1892. p. p.
noteikumus. Aiz pievestiem iemesliem, Senāts nolemj: atzīt, ka mui-

tas iēstāžu uzliktās soda naudas, piedzīšana piekrīt policijas orgāniem, pie
kam ja piedzīšana vērsta uz nekustamu mantu, pēdējā pārdodama torgos

tiesas ceļā uz vispārējā pamata.

Nr. 12. 1923. g. novembra mēneša 2./5. dienā. Senāta administra-

tivā departamenta iesniegums izšķirt sekošus jautājumus: 1) vai pēc

1923. g. 19. jūlija likuma lekšlietu ministra taisītie lēmumi par atsevišķu
lietu nodošanu kara tiesai pārsūdzami Senāta Administratīvam departa-
mentam 1922. gada 5. oktobra noteikumos paredzētā kārtībā, jeb vai tādi

lēmumi caurskatāmi kārtībā, kāda paredzēta Krim. proc. lik. 231.—242.

p. p. un pēdējā gadījumā — kādai iestādei ieinteresētās personas var ie-

sniegt sūdzības par nepareizu lietas piekritības izšķiršanu; 2) vai 1923. g.

19. jūlija likums pēc sava satura uzskatāms par%rim. procesa likumu,
vai par tā saucamo materiālo likumu un pēdējā gadījumā — vai tas ir

sodošais likums? 3) vai 1923. g. 19. jūlija likuma 1. pantā zem vārda:

„Lietas par noziedzīgiem nodarījumiem" saprotams noziedzīga nodarīju-

ma fakts neatkarīgi no personām, kuras tādā nodarījumā piedalījušās un,

pozitivā gadījumā — vai minētais likums dod lekšlietu ministrim tiesību

nodot kara tiesai lietu par tādu noziedzīgu nodarījumu, kura izpildīšanā

piedalījās personas, kas par to tiesātas civilā tiesas iestādē pirms lekšlietu

ministra lēmuma; 4) kādu procesa momentu nosaka šī likuma izteiciens

„tiesas lēmumu par lietas nolikšanu uz tiesas sēdi"; 5) kādā laikā izdarī-

tie noziedzīgie nodarījumi paredzēti zem 2. p. minētā likuma vārdiem:

„kā nākošās, tā ari jau iesāktās lietās" un vai 2. panta noteikumu liku-

mam piešķirts atpakaļejošs spēks; 6) vai Satversmes Sapulces 1922. g.

4. marta lēmums par H. Striķa un citu lietu nodošanu kārtējai tiesai ir

uzskatāms kā lex specialis?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: I. Ar 1923. g.

19. jūlija likumu par dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu apkarošanu

lekšlietu ministrim pagaidām piešķirta tiesība saziņā ar Tieslietu ministri

izņemt no vispārējo tiesu kompetences un nodot kara tiesas iztiesāšanai

pēc kara laika likumiem atsevišķas lietas par šinī pantā aprādītiem no-

ziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Sodu lik. 100. p., 455. p., 3., 4.,

6., 8., 9., 11. un 12. pkt., 558. p. 3. d., 563. p. 3. pkt., 589. p. 2. d. 1.—6. pkt.
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un 590. p. 2. d. 1.—4. pkt. No šī likuma redzams, ka viņš neparedz tādus

kritērijus, kuri automātiski izsauc un nosaka lietu piekritību par aprādī-
tiem noziedzīgiem nodarījumiem kara tiesai, bet šis likums atstāj lietas

piekritības izšķiršanu konkrētā gadījumā administratīvas varas orgāna —

lekšlietu ministra ieskatam, citiem vārdiem, šis likums piešķir lekšlietu

ministrim zināmas varas funkcijas viņa pārvaldes tiesību apjomā, proti —

apsvērt, sakarā ar šim orgānam ar likumu uzlikto pienākumu gādāt par

valsts iekšējās drošības aizsardzību, izdarītā noziedzīgā nodarījuma

raksturu, ja tāds nodarījums pēc savām faktiskām pazīmēm atbilst kādam

no aprādītiem Sodu lik. parītiem, no valsts iekšējās drošības apdraudē-

juma viedokļa, un, nākot pie atzinuma, ka nodarījums prasa pastiprinātu

represiju, nodot lietas iztiesāšanu tiesai, kurai ar likumu piešķirta tiesība

izlietot pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju bargākus represivus lī-

dzekļus, nekā tie paredzēti civilsodu likumā. Tā tad no šī likuma būtības

izriet, ka šis likums, ar kuru tiek paplašināts lekšlietu ministra varas

funkciju apjoms, nav procesuālas dabas norma un tai no likumu sakopo-
šanas (kodifikacijas) viedokļa, pēc kura izdotās likumu normas tiek siste-

matizētas, ir vieta nevis kriminālprocesa kodeksā, bet gan tos likumos,

kuri nosaka lekšlietu ministra varu. Uz līdzīga viedokļa nostājusies

ari agrākā Krievijas kodifikacija, kuras likumu sakopojumi pa daļai ir

spēkā Latvijā. Tā, piem., noteikumi, ar kuriem lekšlietu ministrim ap-

gabalos, kas atrodas pastiprinātās apsardzības stāvoklī, piešķirta tiesība

pārvaldes kārtībā izņemt atsevišķas lietas par noziegumiem, kādi pare-

dzēti vispārējos sodu likumos, no civilresora tiesu kompetences un nodot

tās kara tiesu iztiesāšanai pēc kara laika likumiem, ja viņš to atrod

par nepieciešamu valsts drošības un sabiedriska miera aizsardzībai, —

ievietoti Likumā par labierīcību un drošību 1. panta pielikumā — No-

likuma par kārtības un sabiedriska miera aizsardzību valstī 17. pantā

(Krievijas likumu sakopojuma XIV. sējumā) Šie noteikumi pēc sava

rakstura un būtības ir analogi ar 1923. g. 19. jūlija likuma noteikumiem

un atšķiras no pēdējiem tikai ar to, ka jūlija likums piešķir lekšlietu mini-

strim lietu ekscepcijas tiesību tikai par tādiem noziedzīgiem nodarīju-
miem, kuri uzskaitīti pašā likumā, un ka šo tiesību viņš var izlietot tikai

saziņā ar Tieslietu ministri. Pēc Nolikuma par kārtības un sabiedriska

miera aizsardzību 31. p. apgabalos, kuri nav izsludināti ārkārtīgā stā-

voklī, lekšlietu ministrim pēc vienošanās ar Tieslietu ministri pieder tie-

sība nodot civilpersonas kara tiesas tiesāšanai pēc kara laika likumiem

par šinī pantā aprādītiem noziedzīgiem nodarījumiem. Te jau ir gandrīz
burtiska analoģija ar jūlija likuma 1. pantu. Tāpat Kriminalproc. lik. 226.

p. nosaka, ka apgabalos, kas izsludināti kara stāvoklī, civilpersonas nodo-

damas kara tiesām uz īpašu nolikumu pamata, kas izdoti priekš šiem

apgabaliem. Šie nolikumi, ar kuriem augstākiem administrativās varas

orgāniem piešķirta tiesība izņemt no vispārējas piekritības atsevišķas lie-

tas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti vispārējos sodu liku-

mos, kā ari izdot pārvaldes kārtībā noteikumus par veselu kategoriju ci-

vilpersonu izdarīto noziegumu, piekritību kara tiesu tiesāšanai, ir ievie-

toti Krievijas likumu sakopojuma 11. sējuma pielikumā pie 23. panta. —

Noteikumos par apgabaliem, kuri izsludināti kara stāvoklī 19. pantā. Šis

pants ietilpst Noteikumu V. nodaļā par civilresora administrativo orgānu

39



sevišķām tiesībām un pienākumiem kārtības un sabiedriska miera aiz-

sardzībai kara stāvoklī atrodošos apgabalos. Salīdzinot šo likuma normu

ar jūlija likumu, ir jānāk pie atzinuma, ka abiem likumiem ir vienāds

mērķis. Turpretim, ja likumā paredzēti tādi kritēriji, kuri priekš visiem

gadījumiem automātiski noteic un izšķir lietu kārtējo piekritību tiesu va-

ras orgāniem neatkarīgi no administratīvas varas intervencijas, tad tāds

likums ir kvalificējams kā procesuāla norma un tai ir vieta kriminālpro-
cesa kodeksā. Jāatzīmē tomēr, ka Krievijas kodīfikacija šo ari no viņas
par pareizu atzīto principu pie likumu sistematizācijas nav izvedus kon-

sekventi līdz galam (sk. lik. sakop. 11. sēj. 23. p. pielik. 17. p., kurš ietilpst
pievesto Noteikumu IV. nodaļā par civilpersonu kara stāvoklī atrodošos

apgabalos izdarīto noziegumu piekritību kara tiesām). No likumu pa-

reizas sistematizācijas viedokļa ir saprotama un attaisnojama 2261
. p. ie-

vietošana kriminālprocesa kodeksā; šī norma noteic, ka dzelzsceļu atsa-

vinājuma joslā, ja dzelzsceļu aizsardzībai pielietoti ārkārtēji līdzekļi (Sa-
tiksmes ceļu likumu 575. p. pielikuma 17. piezīme), lietas par šinī pantā

uzskaitītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kurus dzelzsceļu atsavinājuma

joslā izdarījušas civilpersonas, piekrīt kara tiesu iztiesāšanai pēc kara
laika likumiem. Kā redzams, šinī likumā ir nodibināti divi kritēriji, kuri
kā tādi noteic lietas negrozāmu piekritību kara tiesai — ārkārtējas ap-
sardzības līdzekļu attiecināšana uz dzelzsceļu liniju un likumā paredzēta
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas fakts dzelzsceļu atsavinājuma joslā —

nekāda administrativās varas intervencija attiecībā uz lietas piekritības
jautājuma izšķiršanu te nav paredzēta. Tādā kārtā ir jānāk pie slēdziena,

ka ja likums noteic tādu stāvokli, ka administrativās varas orgāns no li-

kumdevēja tiek intervenēt atsevišķos gadījumos lietu piekri-

tības jautājumos, tad šāds likums nav procesuāla norma, kādēļ 1923. g.

19. jūlija likums, ar kuru šinī likumā aprādīto noziedzīgo nodarījumu pie-
kritība kara tiesām netiek vis atstāta tiesu varas orgānu izlemšanai pēc

pašā likumā noteiktiem kritērijiem, bet piekritības jautājuma noteikšana

no gadījuma uz gadījumu atkarājas no administratīvas varas orgāna ie-

skata, — nav procesuāla norma, bet ir administrativā rakstura materiāla

norma, kuru noteic lekšlietu ministra tiesības pārvaldes funkciju apjo-

mā. No šiem apsvērumiem izriet, ka lekšlietu ministra uz 1923. g .19. jū-

lija pamata taisītais lēmums par atsevišķas lietas izņemšanu no vispārējo
tiesu kompetences un nodošanu kara tiesas iztiesāšanai ir kvalificējams

ne kā jurisdikcijas, bet kā administrativās varas akts un kā tāds no sb-

teresentiem pārsūdzams Senāta administrativām departamentam likumā

par administrativām tiesām un 1922. g. 5. oktobra noteikumu kārtībā.

11. Viens no kriminālprocesa pamatnoteikumiem ir, ka katrs no-

ziedzīgs nodarījums, kura izdarīšanā pedalījušās vairākas personas, iz-

tiesājams vienā un tai pašā tiesā attiecībā uz visiem noziedzīga noda-

rījuma dalībniekiem. Šis princips ir cieši nodibināts Kriminalproc. lik.

207. p., saskaņā ar kuru visi noziedzīga nodarījuma dalībnieki tiesājami

vienā un tai pašā tiesā un proti tanī tiesā, kurai piekrīt galvenie vai-

nīgie vai apvainoto personu lielākais skaits, pie kam ja no noziedzīga no-

darījuma līdzdalībniekiem daži piekrīt augstākas, bet citi zemākas pa-

kāpes tiesai, tad lieta par visiem apsūdzētiem piekrīt augstākas

pakāpes tiesai. Izņēmums no šī pamatnoteikuma ir paredzēts tikai
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Kriminalproc. lik. 2071

. p. attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kuru

izdarīšanā piedalījušies mazgadīgie no 10—17 gadiem; šādos gadījumos

likums atļauj tiesai, ciktāļ tas pēc lietas apstākļiem iespējams, izdalīt

lietas iztiesāšanas par nozieguma mazgadīgiem līdzdalībniekiem. Šādu

lietas iztiesāšanas nedalāmības principu likumdevējs uzskata par tik

svarīgu, ka nelauž šo principu pat tādos gadījumos, kad nozieguma iz-

darīšanā piedalījušās bez civilpersonām ari kara dienestā sastāvošās

personas, kādos gadījumos ari kara vīri kā nozieguma līdzdalībnieki,

saskaņā ar Kriminalproc. lik. 1236. p. un kara tiesu likumu 1261. p., ir

tiesājami kopā ar civilistiem vienā un tai pašā civilresora krimināltiesā,

ciktāļ noziedzīgais nodarījums nav savienots ar disciplinas un kara

dienesta likumu neizpildīšanu, kaut gan citādi likumdevējs atzinis par

lietderīgu dibināt pat atsevišķu tiesu institūtu (kara tiesu iestāde)
— gal-

venā kārtā kara dienestā sastāvošu personu izdarīto noziedzīgo nodarījumu
tiesāšanai. Un otrādi—ja noziegumā, kas attiecas uz disciplinas un kara die-

nesta noteikumu pārkāpšanu, piedalījušās bez kara dienestā sastāvošām

personām ari civilpersonas, tad lieta par visiem nozieguma dalībniekiem

piekrīt kara tiesas iztiesāšanai (Kriminalproc. lik. 1246. p.). Pēc Kriminal-

proc. lik. 207. p. izpratnes ir tiesājami vienā un tai pašā tiesā ne tikai nozie-

dzīga nodarījuma tiešie līdzdalībnieki Sodu lik. 51. p. techniskā termina

nozīmē, bet ari visas personas, kuras ar izdarīto noziegumu ir atradušās

sakarā, izdarot crimen sui generis: tā, piem., vienā un tai pašā tiesā

ir tiesājami apvainotie zādzībā un apzināti zagtu mantu iegūšanā, doku-

mentu viltošanā un apzināti viltotu dokumentu izlietošanā un t. t. Par

noziedzīgu nodarījumu, kā notikumu, neatkarīgi no personām, kuras viua

izdarīšanā piedalījušās, runā ari Kriminalproc. lik. 208. p., kurš nosaka,

ka katrs noziedzīgs nodarījums izmeklējams tanī apgabalā, kurā tas iz-

darīts un tiesājams tanī tiesā, kuras jurisdikcijai šis apgabals padots. Šī

principa galvenais racionālais pamatojums meklējams likumdevēja no-

lūkā novērst tādu stāvokli, ka attiecībā uz noziedzīga nodarījuma no-

tikumu un sastāvu vienādas instances tiesas nenāktu pie pretejāda

slēdziena, kas nebūtu izslēgts, ja vienu un to pašu noziedzīgu nodarījumu

attiecībā uz viua dažādiem līdzdalībniekiem izmeklētu dažādas tiesas,

kuras nav subordinātas pēc instanču padotības, bet atrodas koordinētās

attiecībās. Tādā kārtā ir jānāk pie slēdziena, ka ja vienā un tai pašā

noziedzīgā nodarījumā ir piedalījušās vairākas personas, no kurām da-

žas jau tiesātas no civilresora tiesas pirms lekšlietu ministra uz 1923. g.

19. jūlija likuma pamata taisītā lēmuma par lietas nodošanu kara tiesai

attiecībā uz šī noziedzīga nodarījuma dažiem līdzdalībniekiem, tad ari

pārējie noziedzīga nodarījuma līdzdalībnieki ir tiesājami no civilresora

tiesas: lekšlietu ministrim ar 1923. g. 19. jūlija likumu gan ir piešķirta

tiesība nodot lietu par noziedzīgu nodarījumu, kas pēc savām faktiskām

pazīmēm atbilst kādam no šinī likumā pievestam Sodu lik. pantam, at-

tiecībā uz visiem noziedzīga nodarījuma dalībniekiem kara tiesai, vai

ari atsacīties no šīs tiesības izlietošanas, bet vipam ar šo likumu nav

piešķirta tiesība lauzt kriminālprocesa pamatnoteikumu par visu no-

zieguma līdzdalībnieku tiesāšanu vienā un tai pašā tiesā, no kāda pa-
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matnoteikuma likums taisa tikai vienu — augšā pievesto izņēmumu

(Kriminalproc. lik. 207\ p.). Ja likumdevējs būtu gribējis piešķirt lekš-

lietu ministrim tādu tiesību, ar kuru tas var paralizēt vienu no Krimināl-

procesa likumu pamatnoteikumiem, tad viņš to likumā būtu exprešsis
verbis izteicis, — šāda tiesība nekādā ziņā nav prezumējama. Bez tam,

no paša likuma titula, kurā ir ietverts ari likuma mērķis, ir redzams, ka

jaunizdotā norma runā par dažu noziedzīgu nodarījumu pastipri-
nātu apkarošanu: tā tad lekšlietu ministrim ir gan tiesība apsvērt, ciktāl
konkrētais noziedzīgais nodarījums kā tāds no valsts drošības vie-

dokļa prasa pastiprinātu represiju, bet ministrim nav tiesība spriest,
kādu represiju — ordināru vai kvalificētu — pelna nozieguma atsevišķs

dalībnieks: pretējais, bez šaubām, nozīmētu administratīvas varas or-

gāna tiešu iejaukšanos tiesu varas uzdevumā — izšķirt jautājumu par

noziedzīga nodarījuma dalībnieku individuālo vainu, ko var izspriest
tikai tiesa pēc visu nodarījuma apstākļu izmeklēšanas un apsvēršanas.
Aiz pievestiem iemesliem jānāk pie slēdziena, ka 1923. g. 19. jūlija likuma

1. pantā lietotie vārdi: „lietas par noziedzīgiem nodarījumiem" nozīmē

noziedzīgu nodarījumu, kā zināmu notikumu, neatkarīgi no personām,

kuras tādu nodarījumu izdarīšanā piedalījušās, un tā tad ar minēto li-

kumu lekšlietu ministrim nav piešķirta tiesība nodot kara tiesas iztie-

sāšanai lietu attiecībā uz kādu no noziedzīga nodarījuma līdzdalībnie-

kiem, kura izdarīšanā piedalījušās ari citas personas, kas par to pašu

nodarjumu jau tiesātas civilresora krimināltiesā pirms lekšlietu ministra

lēmuma.

111. Jautājums par to, līdz kādam procesa momentam lekšlietu

ministrim ir tiesība izņemt lietu no civiltiesu iztiesāšanas un nodot to

kara tiesai, izšķirams tādējādi, ka lekšlietu ministrs šo tiesību var iz-

lietot līdz tiesas lēmuma taisīšanai par lietas pieņemšanu savai iztiesā-

šanai. Pēc tam, kad lieta ienākusi tiesā, pēdējai, piemērojoties Krimi-

nalproc. lik. 547. p., ir jātaisa lēmums par lietas pieņemšanu vai nepie-

ņemšanu savai iztiesāšanai un jānosaka kārtība, kādf. Meta ir tāļāk vir-

zāma. Līdz ar to lietas likumīgais virziens ir noteikts un lietas iztiesā-

šanas tālākā gaita izšķirta, bet tiesas priekšsēdētājam tiesas rīcības

sēdes lēmuma robežās, saskaņā ar Kriminalproc. lik. 586. p. noteiku-

miem ir tikai jādod attiecīgie rīkojumi par lietas iztiesāšanas termiņa un

vietas noteikšanu, kā ari attiecīgo personu izaicināšanu uz tiesas sēdi.

Šādi priekšsēdētāja rīkojumi ir uzskatāmi kā justicorgana administra-

tivās varas akti, pretēji tiesas lēmumiem par lietas pieņemšanu savai

iztiesāšanai, kuri kvalificējami kā tiesu varas akti, jo tiesas priekšsēdē-

tāja rīkojums par lietas nolikšanu uz tiesas sēdi var atrast pamatojumu

tikai tiesas lēmumā par lietas pieņemšanu dotās tiesas iztiesāšanai. Ja

nu 1923. g.19. jūlija likumā ir noteikts, ka savu intervencijas tiesību pie-

kritības jautājumā lekšlietu ministrs var izlietot tikai pirms tiesas lē-

muma par lietas nolikšanu uz tiesas sēdi, tad, ievērojot to, ka par šādu

lēmumu uzskatāms nevis tiesas priekšsēdētāja administrativais rīkojums

par lietas iztiesāšanas termiņa noteikšanu, bet tiesas Kriminalproc. lik.

547. p. kārtībā taisītais atzinums par lietas pieņemšanu savai iztiesāša-

42



nai, ir janak pie slēdziena, ka 1923. g. 19. jūlija likuma 2. pantā lietotais

izteiciens „pi)rms lēmuma par lietas nolikšanu uz tiesas sēdi" nosaka

procesa momentu līdz tiesas lēmuma taisīšanai par lietas pieņemšanu iz-

tiesāšanai Kriminalproc. lik. 547. p. aprādītā kārtībā.

IV. Piešķirot lekšlietu ministrim tiesību nodot kara tiesai ne tikai

nākošās, bet ari iesāktās lietas, likumdevējs, acīm redzot, saprot zem

šīm iesāktām lietām lietas par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri
ir izdarīti pirms 1923. g. 19. jūlija likuma spēkā iešanas: lietu var iesākt

tikai tad, ja noziedzīgais nodarījums, par kuru lieta iesākama, ir izdarīts.
Tā tad ja ministrim līdz ar likuma spēkā iešanu ir piešķirta intervencijas

tiesība piekritības jautājumā ari attiecībā uz līdz tam momentam iesāk-

tam lietām, tad tas tā jāsaprot, ka lekšlietu ministrim ir tiesība nodot

kara tiesas iztiesāšanai tādu noziedzīgu nodarījumu, kurš izdarīts līdz

izdotā likuma spēkā iešanai, kādēļ likums ir kvalificējams kā retroak-

tivas dabas norma.

V. Satversmes Sapulces 1922. g. 3. marta lēmums par H. Striķa

un citu lietu nodošanu kārtējai tiesai nav uzskatāms kā lex specialis.
Šis lēmums nav kā likums izsludināts un tādēļ viņam trūkst likuma for-

mālās pazīmes. Kā tas redzams no Satversmes Sapulces stenogramām,
Satversmes Sapulce 1923. g. 3. martā ir uzklausījusi no viņas ieceltās

sevišķas komisijas valsts nodevību lietās ziņojumu par savu darbību un

tās rezultātiem un, neatrodot par vajadzīgu nodibināt ārkārtēju tiesu

šīs lietas caurskatīšanai, atradusi par lietderīgu komisijas savāktos ma-

teriālus nosūtīt valsts pastāvošiem tiesu varas orgāniem, tāļākai rīcībai

saskaņā ar valsts likumiem. Tā tad Satversmes Sapulces lēmums ir

uzskatāms kā iekšējās darbvedības akts, ar kuru lieta nosūtīta attiecī-

gam orgānam pēc piederības tāļākai rīcībai saskaņā ar likumu.

Pamatojoties uz augšā pievesto, Senāts nolemj: paskaidrot:
1) 1923. g. 19. jūlija likums par dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu

apkarošanu pēc savas būtības nav procesuāls likums, bet materiāla

norma, kas noteic lekšlietu ministra tiesības pārvaldes funkciju apjomā,

un tā tad lekšlietu ministra uz šī likuma pamata taisītie lēmumi par at-

sevišķu lietu izņemšanu no vispārējo tiesu kompetences un nodošanu

kara tiesas izspriešanai pēc kara laika likumiem ir pārsūdzami saskaņā
ar likumu par administrativām tiesām un 1922. g. 5. oktobra noteiku-

miem Senāta Administrativām departamentam; 2) šī likuma 1. punktā
lietotie vārdi: „lietas par noziedzīgiem nodarījumiem" nozīmē nozie-

dzīgus nodarījumus, kā zināmus notikumus, neatkarīgi no personām, ku-

ras tādu nodarījumu izdarīšanā piedalījušās, un tā tad ar minēto likumu

lekšlietu ministrim nav piešķirta tiesība nodot kara tiesas iztiesāšanai

lietu attiecībā uz kādu no noziedzīga nodarījuma līdzdalībniekiem, kura
izdarīšanā piedalījušās ari citas personas, kas par to pašu nodarījumu

jau tiesātas civilresora krimināltiesā, pirms lekšlietu ministra lēmuma;

3) šī likuma 2. pantā lietotais izteiciens „pirms lēmuma par lietas nolik-

šanu uz tiesas sēdi" nosaka procesa momentu līdz tiesas lēmuma taisī-

šanai par lietas pieņemšanu iztiesāšanai Kriminalproc. lik. 547. p. ap-

rādītā kārtībā; 4) zem šī likuma 2. panta izteiciena: „kā nākošās, tā

ari jau iesāktās lietas" saprotamas lietas ari par tādiem noziedzīgiem

nodarījumiem, kuri izdarīti pirms šī likuma spēkā iešanas, un ar šo iz-
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teicienu likumam piešķirts atpakaļejošs spēks; 5) Satversmes Sapul-

ces 1922. g. 3. marta lēmums par H. Striķa un citu lietu nodošanu kār-

tējai tiesai nav uzskatāms lex specialis.

Nr. 13. 1923. g. novembra 2./5. dienā. Valsts kara zaudējumu ko-

misijas iesniegums izšķirt jautājumus: 1) vai lekšlietu ministrim ir tie-

sības atcelt Valsts kara zaudējumu komisijas lēmumus un uzdot komi-

sijai taisīt jaunus lēmumus; 2) vai Valsts kara zaudējumu komisijai ir

tiesības atstāt bez caurskatīšanas vietējās kara zaudējumu komisijas
priekšsēdētāja „Noteikumu par kara zaudējumu komisijām" 21. pantā pa-
redzētā laikā iesniegto protestu tādēļ, ka attiecīgā sēdes protokolā nav

atzīmēts, ka priekšsēdētājs palicis pie atsevišķām domām?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

J. Kalacs; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: attiecībā uz

pirmo jautājumu, ka šis jautājums neprasa izskaidrojumu, jo Noteikumu

par kara zaudējumu komisijām (pēc 1923. gada 2. oktobra pārgrozīju-
miem un papildinājumiem) 3. panta piezīme nepārprotami nosaka, ka

lekšlietu ministrim ir tiesības atcelt valsts kara zaudējumu komisijas lē-

mumus uz komisijas priekšsēdētāja vai kāda no komisijas locekļiem

iesniegtā protesta pamata.un ja taisītie lēmumi nesaskan ar pastāvošiem
likumiem vai ministru kabineta rīkojumiem, uzdodot komisijai taisīt

jaunus lēmumus, bet ja ari jauntaisītos lēmumus lekšlietu ministrs uz

iesniegtā protesta pamata atrod par atceļamiem, — strīdīgos jautājumus

galīgi izšķir ministru kabinets; un attiecībā uz otro jautājumu: ka No-

teikumu 21. pants !Hi 1922. g. 23. marta instrukcijas kara zaudējumu ko-

misijām 24. pants norcikti piešķir vietējo komisiju locekļiem — valdības

iestāžu prickšstāvjiern tiesību 14 dienu laikā pēc lēmuma iesniegt par

vietējo komisiju lēmumiem protestus uz Valsts kara zaudējumu komi-

sijas vārdu lietas galīgai izšķiršanai; ka Noteikumos par kara aaudējumu

komisijām nekur nav aizrādījumu, pēc kuriem komisiju locekļiem, kuri,

ņemot dalību lietas izspriešanā, nav piekrituši vairākuma pieņemtam

lēmumam, savas atsevišķas domas būtu jāatzīmē lēmumā vai protokolā

pie parakstīšanas, vai ka komisijas loceklim, kurš pie lēmuma taisīšanas

nav atzīmējis savas atsevišķās domas, būtu ņemta tiesība iesniegt pro-

testu 14 dienu laikā pēc lēmuma; kā uz augšā sacītā pamata Valsts kara

zaudējumu komisijai nav likumīga pamata atstāt bez caurskatīšanas li-

kumā noteiktā termiņā iesniegtus vietējo komisiju priekšsēdētaju pro-

testus par vietējo komisiju lēmumiem, ja ari attiecīga sēdes protokola

nav atzīmēts, ka priekšsēdētājs palicis pie atsevišķām domām.

Ņemot visu šo vērā Senāta apvienotā sapulce nolemj: atzīt, ka

pirmais jautājums neprasa izskaidrojuma, bet otrs izšķirams atraidoši.

Nr. 14. 1923. g. oktobra un novembra mēneša 5./5. dienā. Apsar-

dzības ministra iesniegums izšķirt jautājumu: 1) vai vispārīgi pector-

gos var piedalītis kā torgu dalībnieki, tā ari nedalībnieki rakstiski;

2) vai tie dalībnieki, kuri piedalījušies torgos rakstiski, var piedalīties pec-

torgos rakstiski vai mutiski?
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Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Likums par kroņa
uzņēmumiem un piegādājumiem (lik. kop. X. sēj. I. d.) paredz: 1) mu-

tiskus torgus (91.—140. p. p); 2) rakstiskus torgus ar solījumiem slēg-
tās aploksnēs (144. —170. p. p.) un 3) kombinētus mutiskus un raksti-

skus torgus (171—177. p. p.).
Attiecībā uz mutiskiem torgiem likums (105. —112. p. p.) nosaka:

1) torgus šaurākā nozīmē un 2) pēctorgus (nepeTop>KKa). Pēc-

torgu nozīme — kā aizrāda 106., 108. p. p. — pastāv iekš tam, lai torgu
dalībniekiem un citām personām dotu iespēju likt priekšā vēl izdevīgā-
kus piedāvājumus pēctorgos (pēc 3 dienām), pie kam 108. p. tieši uz-

sver, ka pēctorgos var ņemt dalību ari personas, kuras pirmos torgos

nav solījušas („KOTopne npe>Kne He Toproßajincb"). Tā tad vispār

pēctorgos var piedalīties kā personas, kuras pirmos mutiskos torgos bija

piedalījušās, tā ari personas, kuras tajos nav piedalījušās un, saprotams,

ar pilnīgi patstāvīgiem jauniem solījumiem.

Turpretim par pēctorgiem attiecībā uz tīri rakstiskiem torgiem ne-

var runāt un likums tos šai ziņā ari nepielaiž, jo rakstiski torgi izsmē-

jās rakstiskos piedāvājumos, kuri iesniedzami slēgtās aploksnēs (144.—
151. p. p., sk. ari Sodu lik. 655. p. 3. pkt.). Pašā torgu dienā atklātā sēdē

aploksnes uzplēš un reģistrē, pēc kam izsludina, ka torgi pabeigti un kam

uzņēmums vai piegādājums ticis piešķirts. Tikai tad, ja nosolītā cena

nesakrīt ar valdības izredzēto cenu, torgus pasludina par nenotikušiem

(160. p.). Tā tad loģiski pēc tīri rakstiskiem torgiem nevar notikt vēl

pēctorgi jau tādēļ vien, ka saskaņā ar likumu ar „torgiem" kā tādiem

visa procedūra pilnīgi izsmelta un pabeigta, jo rakstisko solījumu rezul-

tāts paliek zināms un ir galīgi nodibināts.

Kas attiecas uz kombinētiem mutiskiem tui rakstiskiem torgiem,

tad likums gan tajos paredz ari pēctorgus. Šai gadījumā pašā torgu
dienā gan notiek sacensība starp mutiskiem piedāvājumiem, bet slēgtās

aploksnes ar iesniegtiem rakstiskiem piedāvājumiem paliek neuzplēstas
(173. p.). Tikai pēctorgos, kuros atjauno mutiskos solījumus, pēc to

pabeigšanas, uzplēš slēgtās aploksnes ar rakstiskiem piedāvājumiem

(174. p.). Tā tad tikai pēctorgos galīgi noskaidrojas, kam piešķir uzņē-

mums vai piegādājums (175., 176. p. p.). Bez šādiem speciāliem nosa-

cījumiem, uz kombinētiem mutiskiem un rakstiskiem torgiem attieci-

nāmi vispārējie noteikumi (177. p.).

Konkrētā gadījumā notika kombinēti mutiski un rakstiski torgi ar

pēctorgiem (sk. akts 22., 34. lpp.). Tā tad priekšā likto jautājumu jāiz-

šķir pēc sekošiem apcerējumiem.

173., 174. p. p. paredz pēctorgus ari pie kombinētiem mutiskiem un

rakstiskiem torgiem. Saskaņā ar 108. p. pēctorgos, kuri nolikti sakarā

ar iepriekšējiem mutiskiem torgiem, var piedalīties ari svešas per-

sonas, kuras šajos pirmos mutiskos torgos nav dalību ņēmušas. Tāpat,

kā aizrādīts 106. p., pēctorgos. Tas ir skaidrs attiecībā uz mutiskiem

solītājiem un šai ziņā 106., 108. p. p. pilnīgi piemērojami pēc analoģijas.
Bet kas attiecas uz iepriekšēju kombinētu torgu rakstiskiem solī-

tājiem ,tad vispirms jāievēro 171. p., pēc kura rakstiski piedāvājumi sleg-
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tās aploksnēs, saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem (un proti 141. un

sek. p. p.), — iesniedzami jau pirmos torgos prekluzivā termiņā, t. i. līdz

noteiktam priekš torgiem laikam, kamēr pēc šīs noteiktas „dienas un

stundas" solījumi nav pieņemami slēgtās aploksnēs, kuras tomēr uzplēš
tikai pēctorgos pēc atjaunotas mutiskas sacensības pabeigšanas (174. p.).
Tā tad tikai šādi pirmos torgos iesniegtie rakstiskie solījumi uzskatāmi

par „laikā" 6:iaroßpeMeHHo 172. p.) iesniegtiem, jo 172. p. nekādu

jaunu atsevišķu termiņu nenosaka, kurā vēl varētu iesniegt, it kā p ē c

pirmiem torgiem jaunus rakstiskus solījumus. Saskaņā ar šādu kate-

gorisku aizliegumu pēctorgos nav pielaižamas ar jauniem raksti-
skiem solījumiem, slēgtās aploksnēs personas, kuras pirmos torgos

laikā savus rakstiskus solījumus slēgtās aploksnēs nav iesniegušas. Pēc-

torgos (pēc pirmiem kombinētiem torgiem) tā tad var piedalīties:
1) iepriekšējie mutiskie un jauni mutiski solītāji; 2) iepriekšējie raksti-
skie solītāji, bet tikai ar saviem jau pirmos torgos laikā iesniegtiem rak-

stiskiem solījumiem slēgtās aploksnēs, kurām — pēc 172.—174. p. p.

jāpaliek slēgtām līdz pašiem pēctorgiem un kuras jāuzplēš tikai pašos
pēctorgos. Tā tad pēc būtības par pēctorgiem techniskā nozīmē varētu

runāt tikai attiecībā uz mutiskiem solītājiem, kuriem ir dota iespēja

atjaunot vai turpināt savus iepriekšējos mutiskos solījumus. Šis nosa-

cījums pilnīgi saskan ar vispārējiem nosacījumiem, no vienas puses, par

mutiskiem torgiem, kuros pēctorgi pielaisti bez ierobežojumiem (106.,
108. p. p.) un, no otras puses, par rakstiskiem torigem, kuri nepielaiž

pēctorgus attiecībā uz vienu reizi jau nodotiem rakstiskiem solījumiem

(144.—151. p. p.).

Šās abas premises izteicas, mutatis mutandis, ari kombinētos (mu-
tiskos un rakstikos) torgos, pie kam tajos pilnīgi konzekventi izvests

mutisku solījumu atrisināšanas princips, kamēr attiecībā uz rakstiskiem

solījumiem kombinētos torgos likums pielaiž zināmu izņēmumu tai ziņā,

ka pirmos (no kombinētiem) torgos slēgtās aploksnēs iesniegtie rak-

stiskie solījumi uzplēšami nevis jau šajos pirmos torgos (kā tam Jāno-
tiek pie tīriem rakstiskiem torgiem (160. p.), bet tikai pēctorgos pēc at-

jaunotas mutiskas sacensības pabeigšanas (174. p.). Tādā kārtā pēc-

torgos jāņem vērā tikai rakstiskie solījumi, kuri jau iesniegti pirmos tor-

gos. Ar to pilnīgi izslēgts, ka pēctorgos būtu ievērojami jauni rakstiski

solījumi, kuri nav bijuši iesniegti pirmos torgos. Tādēļ, ja viens no pir-

majiem solītājiem pirmos torgos, kura iesniegtais rakstiskais solījums

slēgtā aploksnē jau ir priekšā pēctorgu dienā, tad šāds solītājs, ja viņš
uztur šo savu rakstisko solījumu, nevar piedalīties mutiskā sacensība

pēctorgos un ja viņš pēc pirmiem torgiem būtu iesniedzis jaunu rak-

stisku solījumu, tad šis pēdējais nav pieņemams, pat ja viņš no iepriek-

šējā rakstiskā solījuma būtu atsacījies.

Tā tad attiecībā uz kombinētiem (mutiskiem un rakstiskiem) tor-

giem priekšā liktie jautājumi jāizšķir tai ziņā, ka 1) pēctorgos var_ pie-

dalīties rakstiski tikai persona, kura savu rakstisko solījumu slēgta ap-

loksnē bija iesniegusi jau pirmos torgos līdz noteiktam termiņam, un ka

2) persona, kura rakstisku solījumu slēgtā aploksne bija iesniegusi laika

pirmos torgos, var ņemt dalību pēctorgos mv t i s k i tikai tad, ja viņa

no sava iepriekšēja rakstiskā solījuma atsakās.
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Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj: atzīt, attiecībā uz

kombinētiem (mutiskiem un rakstiskiem) torgiem, 1) ka pēctorgos var

piedalīties rakstiski tikai persona, kura savu rakstisko solījumu slēgtā

aploksnē bija iesniegusi jau pirmos torgos līdz noteiktam terminam, un

ka 2) persona, kura rakstisku solījumu slēgtā aploksnē bija iesniegusi

laikā pirmos torgos, var ņemt dalību pēctorgos mutiski tikai tad, ja

viņa no sava iepriekšējā rakstiskā solījuma atsakās.

Nr. 15. 1923. g. decembra mēneša 7. dienā. Bieriņu pagasta
sabiedrības pilnvarnieka Pētera Saulita pārsūdzība par Rīgas Apgabal-
tiesas nodalu plenarsapulces 1923. g. februāra lēmumu Bieriņu pagasta

tiesas nodibināšanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters: referē senators

A. Petersons; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Bieriņu pagasta

valde saskaņā ar Bieriņu pagasta padomes 1921. g. 15. janvāra lēmumu

bija lūgusi Rīgas Apgabaltiesas Priekšsēdētāju apstiprināt minētā Bieriņu

pagasta padomes 1923. g. 15. janvāra lēmumu, ar kuru bija nolemts Bie-

riņu pagastā nodibināt atsevišķu pagasta tiesu. — Rīgas Apgabaltiesas

nodalu plenarsapulce 1921. g. 14. aprilī nolēma Bieriņu pagasta valdes

lūgumu par Bieriņu pagasta tiesas iecirkņa nodibināšanu, atdalot to

tiesas ziņā no Olaines pagūsta tiesas iecirkņa, atraidīt. — Šo Rīgas Ap-

gabaltiesas nodalu plenarsapulces lēmumu Bieriņu pagasta sabiedrības

pilnvarnieks bija pārsūdzējis Tiesu Palātā, kuras departamentu kop-

sapulce savā 1921. g. 2. augustā sēdē nolēma Bieriņu pagasta sabiedrības

pilnvarnieka pārsūdzību kā nepiekrītošu Tiesu Palātas kompetencei
atstāt bez caurlūkošanas.

— 1922. g. 15. decembrī Bieriņu pagasta pa-

dome taisījusi jaunu lēmumu nodibināt atsevišķu Bieriņu pagasta tiesu ar

tiesas sēdekli Bieriņu pagasta namā un lūgt Rīgas apriņķa valdi dot savu

piekrišanu un lietu nodot pēc piederības apstiprināšanai. Ari Olaines

pagasta padome, ar kādu pagastu tiesas ziņā Bieriņu pagasts ir savienots,
1922. g. 20. decembrī nolēmusi lūgt Rīgas apriņķa valdi atdalīt Bieriņu

pagastu no Olaines pagasta tiesas rajona. Rīgas apriņķa valde pēc

tam, kad lekšlietu ministrijas pašvaldības departaments ar savu 1922. g.

30. decembra rakstu viņai bija aizrādījis, ka dēļ pagasta tiesas iecirkņa
nodibināšanas esot jāgriežās pie attiecīgas miertiesas, nosūtījusi sa-

rakstīšanos ar Bieriņu un Olaines pagastu padomju lēmumiem dēl atse-

višķas Bieriņu pagasta tiesas nodibināšanas Rīgas apriņķa I. iecirkņa
Miertiesnesim ar lūgumu šo lietu tālāk virzīt. Rīgas apriņķa I. iecirkņa

Miertiesnesis savukārt nosūtījis minēto sarakstīšanos Rīgas Apgabal-

tiesai, kura ar savas nodalu plenarsapulces 1923. g. 3. februāra lēmumu,

ievērojot to, ka Bieriņu pagasta padomes lūgums par Bieriņu pagasta
tiesas nodibināšanu, atdalot to tiesas ziņā no Olaines pagasta tiesas

iecirkņa, jau caurskatīts un atraidīts ar Rīgas Apgabaltiesas nodalu

plenarsapulces 1921. g. 14. apriļa lēmumu un ka lietas apstākli nav grozī-

jušies, nolēmusi: Olaines un Bieriņu pagasta padomes lēmumus par

Olaines pagasta tiesas atdalīšanu no Bieriņu pagasta tiesas atstāt bez

ievērības. Par šo Rīgas Apgabaltiesas lēmumu Bieriņu pagasta sabie-

drības pilnvarnieks ir iesniedzis pārsūdzību Senātam, kurā viņš lūdz
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minēto lēmumu atcelt un uzdot apstiprināt Bieriņu pagasta tiesu, aiz-

rādīdams uz to, ka atsevišķa Bieriņu pagasta tiesa Bieriņu pagastam
esot nepieciešami vajadzīga. — Saskaņā ar Pagastu tiesu satversmes

likuma BOJiocTHbixi> a nepxHnxi> KpecTbHHCKHx
r

i> cyiioßi») 2.

pantu pagasta tiesu skaitu noteic Miertiesnešu sapulce, kura sastāda

pagasta tiesu iecirkņu sarakstu katram apriņķim un kuras vietā ar

Latvijas valsts nodibināšanu stājusies Apgabaltiesas nodaļu plenarsapulce.
Šis saraksts tiek priekšā stādīts saskaņā ar minēto likumu no Mierties-

nešu sapulces (tagad Apgabaltiesas nodaļu plenarsapulces) gubernatoram,

kura funkcijas Latvijā attiecībā uz pagastu tiesu iecirkņa skaita noteik-

šanu pārgājušas uz lekšlietu ministri, kurš, ja viņš nepiekrīt Apgabal-
tiesas nodaļu pLenarsapuilces lēmumam attiecībā uz jautājumu par ap-

riņķim vajadzīgo pagasta tiesu skaitu, stāda priekšā pagasta tiesu sa-

rakstu Tieslietu ministrim. No sacītā izriet, ka pagasta tiesu satversmes

likums neparedz, ka Senātam piekristu kaut kādas funkcijas attiecībā

uz jautājuma izšķiršanu par to, vai zināmam pagastam vajadzīga atse-

višķa pagasta tiesa, vai ne, kamdēļ Senāts, ievērojot to, ka tādā kārtā

viņam ari nepiekrīt Bieriņu pagasta sabiedrības pilnvarnieka pārsūdzības
caurskatīšana par Rīgas Apgabaltiesas nodaļu plenarsapulces 1923. g.

3. februāra lēmumu, ar kuru Olaines un Bieriņu pagasta padomes lēmumi

par Olaines pagasta tiesas atdalīšanu no Bieriņu pagasta tiesas ir atstāti

bez ievērības, — nolemj: Bieriņu pagasta sabiedrības pilnvarnieka
Pētera Saulita pārsūdzību atstāt bez caurskatīšanas.

Nr. 16. 1923. g. decembra mēneša 7. dienā. Senāta administrativā

departamenta iesniegums izšķirt jautājumu: vai bijušās Krievijas valdības

pareizticīgo draudzēm bezmaksas un beztermiņa lietošanā nodotas valsts

(krona) muižas un zemes atzīstamas par nodotām šo draudžu valdīšanā

(dominium utile) Civ. lik. 942. un sekojošo pantu nozīmē?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Ne Kriev. civ. lik.

(413. p. 1. pkt. 698. p. 5. pkt.), ne priv. lik. (595., 713. p. p., sk. Lrdmann,

Svstem 2. sēj. 115., 123., 126. 1. p.) neparedz, ka baznīcu mantības subjekts
būtu draudze. Turpretim likumi kā mantības subjektu atzīst vietējo

baznīcu.

Pareizticīgo baznīcu juridiskas un to starpā ari mantu attiecības

apspriežamas pēc Kr. civ. lik. un sevišķi ari pēc Kr. kārtu likumiem (sk.

Balt. kārtu lik. 897. p.).
Krievu likumiem īpašuma tiesību dalīšana virsīpašuma un apakš-

īpašumā nav pazīstama. Jau tādēļ vien juridiski pilnīgi izslēgts, ka

zeme, kura pieder valstij īpašumā, tai paša laika varētu piederēt pareiz-

ticīgo baznīcai it kā uz dominium utile pamata. Priv. lik. 945. p., pec

kura mācītājiem pieder dominium utile uz mācītāju muižām, bet dominium

directum baznīcai, pareizticīgo baznīcām nav piemērojams. Ja valsts

muižas un zemes nodod pareizticīgo baznīcu rīcībā, tad tas varētu notikt

tikai tādā kārtībā, ka valsts zeme pāriet uz pareizticīgo baznīcām vie-

nīgi pilnā īpašu mā, kā to kategoriski noteic krievu 1873. g. 8. maija

likums (K. piln. lik. kop. Nr. 52238) par valsts obroka zemes gabalu no-

došanu dažādiem resoriem. Pēc šī likuma 3. p. valsts obroka zemes
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gabali nododami garīgo lietu iestādēm īpašumā, atsvabinot tos no obroka

maksas (oKJīajtt). To pašu principu attiecībā uz luterticīgām baznīcām

atzīst ari Kr. 1840. g. 26. decembra likums (Kr. pilu. lik. krāj. Nr. 14090.

— sk. Kr. Sen. civ. kas. dep. 1899. g. spr. Nr. 9, Lielauces bazn. lieta).

Tāpat pareizticīgo baznīcu vajadzībām piespiedu atsavinātas (ekspro-
priētas) privātas zemes pāriet uz baznīcām tikai pilnā īpašumā uz

1886. g. febr. likuma (Kr. piln. lik. krāj. Nr. 3507) 1 p. pamata, kāds

likums ievietots Kr. kārtu lik. 453. p. piel. 2. daļā.

Pareizticīgo baznīcu zemes tā tad katrā ziņā pieder šādām baznīcām

īpašumā, un pie tam a) vai nu ar nenorobežotām lietošanas tiesībām (Kr.
kārtu lik. 445. p. 1. pkt.), b) vai atstājot tās lietošanā baznīcu pričta loce-

kļiem kā «Hajrk-i-B",saskaņā ar Kr. kārtu lik. 445. p. 2. pkt. Pričts uzskatams

par vietējās pareizticīgo baznīcas ekonomisko pārstāvi un ekonomiski itkā

sakrīt ar vietējo pareizticīgo baznīcu, kā juridisku personu. Pat ja valsts

zeme būtu nodota pareizticīgo baznīcai tās pričtu locekļu vajadzībām,
tad tomēr šī zeme, aiz augšā pievestiem iemesliem, uzskatāma par baz-

nīcas pilnu īpašumu. Šī zeme pie tam atrodas pričta locekļu un sevišķi
baznīcas kalpotāju lietošanā ne uz lietišķa pamata, bet gan tikai uz

personīgas, obligatoriskas lietošanas tiesības pamata.

Aiz pievestiem iemesliem jāatzīst, ka pareizticīgo baznīcām, to

pričtu locekļu vajadzībām nodotās valsts zemes pāriet pareizticīgo baz-

nīcām p i 1 n ā ī pa š v m ā, kādēļ Senāta apvienotā sapulce nolemj: atzīt,
ka bij. Krievijas valdības pareizticīgo draudzēm bezmaksas un bez-

termiņu lietošanā nodotās valsts muižas un zemes uzskatāmas par no-

dotām baznīcai pilnā īpašumā.

1924.

Nr. 1. 1924. g. februāra mēneša 1. dienā. Kara ministrijas un Valsts

kontroles iesniegumi izšķirt sekošus jautājumus un proti: „Kara mini-

strijas: 1) vai pēc pastāvošiem likumiem Kara Saimniecības pārvaldes

priekšniekam, kā līguma slēdzējam, ir tiesība līguma izpildīšanas termi-

ņus pagarināt un 2) vai no piegādātāja piedzenams līgumsods (noroßopHan

HevcToftKa) par līgumā noteiktā laika neievērošanu tanīs gadījumos, ja
šis termiņš ir ticis pagarināts, un Valsts Kontroles: 1) vai līguma termiņa

pagarināšana automātiski atsvabina piegādātāju no līgumsoda

Uoroßopuan ueycToftKa)maksāšanas par līgumā paredzētā termiņa novē-

lošanu, neskatoties uz iemesliem, kuri izsaukuši šādu pagarinājumu, bet

noraidošā gadījumā, vai šis jautājums var tikt izšķirts tūliņ pēc termina

pagarināšanas ar atsevišķu rīkojumu, nenogaidot līguma galīgo izpil-

dīšanu, kā tas paredzēts kara lik. kop. XVIII. gr. 91. p. attiecībā uz atbrī-

vošanu no līgumsoda vispārīgi, un 2) vai apsardzības resora iestādēm

un personām, kurām dotas tiesības darījumu apstiprināt, ir ari tiesības, bez

augstākās priekšniecības pielaišanas, atsvabināt no līgumsoda, kādos

gadījumos un kādā apmērā?"

Sēdi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš; referē senatori

A. Sīmanis un A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.
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Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Abu resoru iesniegtie jautājumi aptver vienu un to pašu priekšmetu par

līgumsoda (aoroßopnaa nevcroHKa) piedzīšanu piegādājuma līgumos

kara resoram, kad līguma izpildīšanas termiņš pagarināts. Tāpēc ari

abu resoru jautājumi apvienojami un apspriežami kopīgi sekošā kārtā:

1) vai kara saimniecības pārvaldes priekšniekam, kā līgumslēdzējam,
ir tiesība līguma izpildīšanas termiņus pagarināt; 2) vai no piegādātāja

piedzenams līgumsods (aoronopnaH HevcrofiKH) par līgumā noteiktā ter-

miņa neievērošanu tanīs gadījumos, kad šis termiņš ir ticis pagarināts;
3) vai kara resora iestādēm un personām, kurām dotas tiesības darījumu

apstiprināt, ir ari tiesības, "bez augstākas priekšniecības piekrišanas, at-

svabināt piegādātājus no līgumsoda (soroßopHafi HevcToHKa), kādos ga-

dījumos un kādā apmērā? — Valsts Kontroles uzstādītais pirmais jau-

tājums ietilpst kara ministrijas otrā jautājumā un tāpēc atsevišķu izšķir-
šanu neprasa.

Līguma attiecības starp piegādātājiem un valsts iestādēm vis-

pārīgi nosaka Kriev. lik. kop. X. sēj. 1. d. 1900. g. izd. noteikumi par

valsts darbiem un uzņēmumiem, bet par piegādājumiem kara resora

iestādēm pastāv atsevišķi noteikumi (kara nolik. kop. I. 11. un XVIII. gr.).
Tā tad attiecībā uz piegādājumiem kara resoram vispārējie noteikumi

piemērojami tikai gadījumos, kad kara nolikumi nesatur izsmeļošus no-

teikumus par katru atsevišķu jautājumu. — Tādā kārtā Senātam pa-

skaidrošanai iesniegtos jautājumos šai gadījumā jāgriežas vispirms pie

kara nolikumu noteikumiem.

I. Zīmējoties uz pirmo jautājumu, kara nolik. kop. I. gr. 408. pants

kara saimniecības galvenās pārvaldes priekšniekam saimniecības lietās,
kas attiecas uz viņam uzticēto galveno pārvaldi, piešķir kara apgabala pa-

domes tiesības. Kara apgabala padomei savukārt kara nolik. kop. 11. gr. 70.

panta 3. un 4. pkti dod tiesības apstiprināt piegādājumu līgumus: a) par

katru sumu, kad piegādājamo priekšmetu cenas iepriekš apstiprinātas
no kara padomes ka augstākās instances un līgums visumā šīs cenas

nepārsniedz (3. pkts) un b) aprobežotās likumā norādītās sumās, kad

cenas no kara padomes iepriekš nav apstiprinātas (4. pkts). Piemērojot
šos noteikumus un ņemot vērā to, ka Latvija nepastāv visas tās kara

iestādes, sevišķi kara padome, kādas pastāvēja Krievijā un paredzētas

pievestos likumos, ka Latvijas kara padomei nav piešķirtas tās saim-

nieciskas kompetences piegādājumu līgumu noslēgšanā un attiecīgu

cenu noteikšanā, kādas piederēja bij. Krievijas kara padomei, un, ka

Latvijā ari nepastāv pievestā 70. panta 3. punktā minētās noteiktās cenas,

kara ministrs savas 1922. g. 8. februāra pavēles Nr. 68 § 7 nosaka, ka,
nesašaurinot viņu agrākās tiesības, pārvalžu priekšniekiem, izpildot kara

nolik. I. gr. 408. pantā paredzētās operācijas, ir dota tiesība, — ar kon-

troles piekrišanu, — budžeta robežās galīgi apstiprināt līgumus, pasūtī-

jumus, aktus un t. t. par katru sumu. — Uz to pašu nolik. 11. gr. 70. panta

19. punkta pamata Apgabala kara padomei, un līdz ar to ari pārvaldes

priekšniekam, ir dota tiesība atļaut līguma izpildīšanas termiņu pagarināt

ne ilgāki par līguma nodrošinājuma (zaloga) termiņu un kad no

termina pagarināšanas valstij neceļas nekādi zaudējumi. Tā tad saskaņā

ar pievestiem noteikumiem jāatzīst, ka Latvijā kara pārvaldes priekš-
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niekam ir tiesība patstāvīgi un bez kādas augstākas instances piekri-
šanas pagarināt piegādāšanas līguma izpildīšanas terminu tanīs gadījumos,
kad viņš tos patstāvīgi var galīgi apstiprināt (k. nol. kop. 11. r. 70. p.

3. un 4. pkti). Turpretim gadījumos, kad līgumu galīgai apstiprināšanai
ir vajadzīga valsts kontroles piekrišana, pēdējā ir prasāma ari termiņa

pagarināšanai.

11. Piegādājuma līgumos ar kara resoru speciālais likums (kara
nolik. kop. XVIII. gr.) patstāvīgi un izsmeļoši izšķir visus jautājumus

par līguma sodu (aoroßopnaa HevcTofiKa) un nosaka šo sodu 10—25%

apmērā no piegādājuma stirnas, kādu sodu samaksājot, piegādātājs ir

svabads no katras atbildības tiklab par līguma nenoslēgšanu, kā ari par

tā neizpildīšanu (XVIII. gr. 59. un 78. p. p.). Tā tad piegādājumu līgumos
ar kara resoru par līgumsodu pastāv atsevišķi noteikumi, kuri savos

pamata principos atšķirās no tādiem noteikumiem piegādājumos citiem

valsts resoriem, kāpēc piegādājumiem kara resoram piemērojami minētie

atsevišķie noteikumi. Pēdējie (kara nolik. kop. XVIII. gr. 62. p.) noliedz

ar valsti slēgtos līgumus atcelt vai izpildīšanu apturēt bez kara padomes,
kā augstākās instances, piekrišanas, bet gan atļauj tādu līgumu blakus

noteikumus grozīt tām kara resora iestādēm vai personām, kurām dota

tiesība līgumus apstiprināt.

Ja nu līgumu slēdzēja resp. apstiprinātāja iestāde vai pesrona uz

kara nolik. kop. 11. gr. JO. panta 19. punkta un XVIII. gr. 62. panta pa-

mata groza līguma izpildīšanas termiņu, to pagarinot, tad tāds termiņa

pagarinājums neatcel pašu līgumu, bet gan tikai attālina tā izpildīšanas
momentu. Līdz ar to gadījumā, ja līguma izpildīšanas termins ir pa-

garināts, ari līguma izpildīšanu nodrošinošais līgumsods (noroßopiian

HtrvcTouKa) nav piedzenams par līgumā noteiktā termina neievērošanu,
bet gan tas turpina nodrošināt līguma izpildīšanu, pagarinātā resp. jaun-
noteiktā termiņā un tas piedzenams tikai tad, ja piegādātājs ari šo termiņu

neievērotu.

111. Tā kā līguma izpildīšanas termina pagarināšanas gadījumā

līgumsods par līgumā paredzētā termina neievērošanu nebūt neatkrīt, bet

paliek spēkā un ir piedzenams par jaunnoteiktā termiņa neievērošanu,

tad ari sakarā ar līguma izpildīšanas termiņa pagarināšanu nevar pat

celties jautājums par tā atlaišanu resp. par kādu resora iestāžu vai personu

tiesībām lemt par minētā soda atlaišanu, jo līguma izpildīšanas termiņa

pagarināšana taisni izslēdz līguma soda piedzīšanu, ja līguma sods tika

paredzēts par līguma neizpildīšanu noteiktā laikā. Līdz ar to atkrīt

valsts kontroles uzstādītais jautājums par kara resora iestāžu vai personu

tiesību līgumsodus atlaist.

Ņemot sacīto vērā, Senāta Apvienotā Sapulce, nolemj: atzīt 1)

ka kara saimniecības pārvaldniekam ir tiesības pagarināt izpildīšanas ter-

miņus piegādājuma līgumos ar kara nolik. kop. 11. gr. 70. panta 4. punktā
norādītām aprobežotām sumām, bet pārējos līgumos izpildīšanas termiņu
pagarināšanai ir vajadzīga valsts kontroles piekrišana; 2) ka piegādājuma

līgumos kara resoram līgumsods no piegādātāja nav piedzenams par

līguma neizpildīšanu noteiktā termiņā, ja šāds termiņš likumīgā kārtā

pagarināts.
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Nr. 2. 1924. g. februāra mēneša 1. dienā. Zemkopības ministrijas

iesniegums izšķirt jautājumu: vai juridiski iespējams zemes grāmatas

reģistros neierakstīto jaunsaimniecības sadalīto valsts muižu jaunieda-

lītos zemes gabalus koroborēt, neierakstot iepriekš zemes grāmatās pašu
sadalāmo vienību.

Sēdi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš; referē senatori:

M. Gobiņš un A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod:

Visupirms Zemkopības ministrijas uzstādītais jautājums jāpapildina, sa-

skaņojot to ar Jikumu par nekustamu īpašumu koroborēšanu" sakarā ar

„agrarās reformas likumu" 5. pantu, kurš runā par piešķirto no valsts

fonda zemes gabalu koroborēšanu uz ieguvēju vārdiem. Acīmredzot

Zemkopības ministrija ir domājusi šādus zemes gabalus, bet ne jaunieda-
līto zemes gabalu koroborēšanu vispārīgi, neatkarīgi no to piešķiršanas.
Tāpēc izšķiramais jautājums formulējams šādi: „Vai juridiski iespējams
zemes grāmatu reģistros neierakstīto un jaunsaimniecībās sadalīto valsts

muižu un zemju jauniedalītos un piešķirtos zemes gabalus koroborēt uz

to ieguvēju vārdiem, neierakstot iepriekš zemes grāmatās pašu sadalīto

vienību?" Notariāta nolik. 340. panta 2. punkts nosaka, ka koroborēšanai

iesniedzamam aktam pievienojama tās personas piekrišana, pret kuru
attiecīgā koroboracija vērsta. — Par to, kas atzīstams par nekustamās

mantas īpašnieku, runā civ. lik. 812. pants, kurš par īpašnieku atzīst tikai

personu, kura kā īpašnieks ierakstīta attiecīgā zemes grāmatā. — Tomēr

vārda tiešā nozīmē šis noteikums gan attiecināms uz tām nekustamo mantu

vienībām, kuras zemes grāmatās jau reģistrētas ar īpašnieka apzīmējumu,
bet nevis uz nekustamām mantām, kuras zemes grāmatās līdz šim nav

reģistrētas un kuras piederēja resp. pieder īpašumā uz likuma pamata
valstij, baznīcai etc. Kādi ir valsts īpašumi, to saskaņā ar civ. proc. lik.
592. p. norādījumu, nosaka Krievijas civillikumi (Kriev. lik. kop. X. sēj.
I. d.), kuru 406. pants atzīst par valstij piederošu īpašumu visādu mantu,
kas nepieder nevienam atsevišķi, piem. valsts (kroņa) zemes — apdzī-
votas un neapdzīvotas, — meži, obrokgabali v. t. t. Tā tad valsts zemes

un muižas pieder valstij uz likuma pamata un šīs valsts lietišķās

īpašuma tiesības ir spēkā ari bez viņu ierakstīšanas zemes grāmatās uz

valsts vārda (civ. lik. 3004. p. 2. piezīme). Līdz ar to valsts valdības at-

tiecīgie orgāni kā valsts zemju īpašnieka likumīgie pārstāvji var dot notar.

nolik. 340. panta 2. punktā prasīto ieinteresētās personas, t. i. īpašnieka

piekrišanu ari bez šo zemju iepriekšējas ierakstīšanas zemes grā-

matās uz valsts vārda.

1923. g. 31. marta likums par nekustamu īpašumu koroborēšanu, sa-

karā ar agrārās reformas likumu (3. p.), nosaka, ka pirms piešķirto zemju

koroboracijas uz ieguvēju vārdiem uz valsts vārda pārvedami „a t s a-

v i n ā t i c" nekustamie īpašumi, bet to pašu no bez atsavināšanas fondā

ieskaitītām valsts zemēm neprasa. Tas ari ir saprotams un saskaņots ar

civ. lik. 809. un 810. p. p. noteikumiem, jo šinīs (atsavināšanas) gadījumos
notiek zemes grāmatās reģistrēto īpašumu pāreja no viena īpašnieka uz

otru, no bij. privātīpašnieka uz valsti, kad pēc minēto pantu noteikumiem

koroboracija ir absolūti nepieciešama. Turpretim, ieskaitot valsts mui-

žas un zemes valsts zemju fondā, šo zemju īpašnieks nemainās, bet paliek
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valsts tāpat kā agrāk, kāpēc šai gadījumā fondā ieskaitīto īpašumu

koroboraciju likums neprasa. Valsts īpašumu tiesības uz valsts muižām

un zemēm pastāvēja un pastāv spēkā ari b c z šo nekustamu īpašumu

koroboracijas uz valsts vārda (civ. lik. 3004. p. piezīme 2), kāpēc šādu

zemju iepriekšējā koroboracija uz valsts vārda nav ari vajadzīga, lai

no tām atdalītos un uz agrārās reformas likuma pamata piešķirtos gabalus
koroborētu uz fonda zemes ieguvēju vārdiem.

Ņemot visu šo vērā, Senāts nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams

apstiprinoši.

Nr. 3. 1924. g. marta mēneša 7. dienā. lekšlietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai lekšlietu ministra (civiliestāžu) uz pastipri-

nātas apsardzības pamata administrativā kārtā uzliktie sodi personām,

kuras pēc tam iesauktas kara dienestā, — ir pārvēršami uz kara sodu

un pozitīvā gadījumā, kam piekrīt tāda soda pārvēršana — civiliestādei,

kura nolēmusi soda uzlikšanu, vai attiecīgai kara priekšniecībai?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators A.

Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts

atrod: Ja likumā noteiktā kārtībā izdotie saistošie noteikumi piešķir valsts

pārvaldes orgānam tiesību uzlikt par saistošo noteikumu pārkāpšanu

sodu, tad administrācijas orgānam, izspriežot jautājumu par soda uz-

likšanu, jārīkojās pilnīgā saskaņā ar šiem saistošiem noteikumiem un šo

noteikumu robežās. Noteicot uzliekamā soda veidu un viņa mēru, admini-

strācijas orgānam ir tiesība izvēlēties tikai to soda veidu, kas ir paredzēts
saistošos noteikumos, nepārkāpjot šī soda veida robežas. Administrācijas
orgānam nav tiesība uzlikt sodu, kāds nav paredzēts saistošos notei-

kumos, uz kuru pamata soda uzlikšana tiek izdarīta. Valsts pārvaldes

orgāna administrativā kārtā uzliktā soda izpildīšanai jānotiek pilnīgā

saskaņā ar lēmumu par soda uzlikšanu, t. i. sods jāizpilda tādā veidā,
kā tas noteikts lēmumā. Ja nu pēc lēmuma nodošanas izpildīšanai izrādās,
ka pastāv likumīgi šķēršļi soda izpildīšanai tādā veidā, kā viņš uzlikts no

valsts pārvaldes orgāna, kā tas piem. var atgadīties, kad persona, kurai
sods uzlikts administrativā kārtā, soda izpildīšanas laikā sastāv kara
dienestā un kura tā tad pie soda izciešanas padota sevišķiem noteikumiem

par sodu izciešanu no militārpersonām, tad tāda veida administrativs

sods, kura izciešana attiecībā uz kara dienestā sastāvošām personām nav

pielaižama, ar attiecīgu militarsodu nav atvietojams. Kara sodu likumos

gan ir noteikumi (kara sodu lik. pielikums pie 8. panta), par to, kādā

kārtā ir izdarāma attiecībā uz militārpersonām dažu sodu atvietošanu,

kuri šīm personām nosakāmi par noziegumiem pēc civilsodu likumiem,
bet šos likumos nav paredzēts, ka civilas varas administrativā kārtā uz-

liktie sodi būtu atvietojami ar militarsodiem. levērojot kara sodu liku-

mos šādu tukšumu, no tā apstākļa vien, ka saistošos noteikumos kā

sankcija var būt tikai tāda veida sodi, kādi ir paredzēti civilsodu kodeksā,
un ka kara sodu likumos ir norādīts, kādā ceļā šie pēdējie sodi atvietojami

ar militarsodiem, nevar nākt pie slēdziena, ka ari administrativā kārtā

uzliktie sodi, kuru veidi nevar atšķirties no civilsodu veidiem, ir atvietojami
ar militarsodiem pēc tiem pašiem noteikumiem, pēc kādiem atvietojami
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civilsodu kodeksā paredzētie sodi. Šāds jautājums nav atrisināms pec

analoģijas, jo likumdevējs, ievērojot administrativo sodu specifisko

raksturu, kara sodu likumos noklusējis jautājumu par administrativā kārta

uzlikto sodu atvietošanu ar militarsodiem. Administrativo sodu sevišķais
raksturs redzams no tā, ka šie sodi, pretēji sodu likumu sistēmā pastā-

vošam principam (Sodu lik. 60. p.), nav apvienojami, kā ari nav apvie-

nojami ar sodiem, kas piespriesti uz civil- vai kara sodu likumu pamata.

Tā tad likumdevējs ir gribējis noteikt, ka administrativie sodi izpildāmi

neatkarīgi no citiem uzliktiem sodiem, resp. paralēli ar tiem. No šī sodu

izpildīšanas paralēlisma nepārprotami izriet, ka administrativie sodi iz-

pildāmi tieši tādā veidā, kādā tie uzlikti, un vinu atvietošana ar citiem

sodiem nav pielaižama. Tādākārtā, ja rodas likumīgs šķērslis soda izpil-

dīšanai, tad soda izpildīšana atliekama līdz šķēršļa atkrišanai. Līdz ar to

pirmais no uzstādītiem jautājumiem izšķirams atraidoši, ar ko loģiski atkrīt

otra jautājuma izšķiršana, kamdēļ Seuats, pamatojoties uz Senāta iek. lik.

331

. p., nolemj: paskaidrot, ka pirmais no uzstādītiem jautājumiem

izšķirams atraidoši, ar ko atkrīt otra jautājuma izšķiršana.

Nr. 4. 1924. g. marta mēneša 7. dienā. Senāta administrativā de-

partamenta iesniegums izšķirt jautājumu: kā saprotama lekšlietu ministra

1924. g. 14. februāra rīkojuma beigu daļa, pēc kuras visas uz tagad at-

celto pastiprinātas apsardzības obligatorisku noteikumu pamata iesāktās

un neizšķirtās lietas, par kurām nav taisīti attiecīgi lēmumi, nododamas

tiesai?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

lekšlietu ministrs 1924. g. 14. februārī izdevis rīkojumu, ar kuru viņš at-

cēlis savus uz pastiprinātas apsardzības stāvokļa pamata 1920. g. 5.

novembrī un 1921. g. 9. februārī izdotos saistošos noteikumus par dažu

nodarījumu sodīšanu administrativā kārtā un noteicis, ka uz šo noteikumu

pamata iesāktas un neizšķirtas lietas, par kurām līdz rīkojuma spēkā
iešanai (1924. g. 15. februārim) nav taisīti attiecīgi lēmumi, nododamas

tiesu iestāžu izšķiršanai. Ar šī rīkojuma spēkā iešanu pievestos saistošos

noteikumos aprādītie nodarījumi, kas izdarīti pēc šī rīkojuma izsludinā-

šanas, ciktāl šādos nodarījumos ir noziedzīgu nodarījumu pazīmes, auto-

mātiski piekrīt tiesas iestāžu caurlūkošanai saskaņā ar Sod. lik. 1. p. un

Kriminalproc. lik. I. d. izpratni. Kas attiecas uz saistošos noteikumos

uzskaitītiem nodarījumiem, kas izdarīti pirms 1924. g. 14. februāra

rīkojuma_spēkā iešanas, tad šis rīkojums nosaka, ka lietas par parādī-
tiem norādījumiem, ciktāļ par tiem nav taisīts „attiecīgs" lēmums, nodo-

dams tiesas iestāžu caurlūkošanai, protams, ja tādiem nodarījumiem ir

noziedzīgu nodarījumu raksturs. Tā tad per argumentum a contrario

lietas, par kurām attiecīgs lēmums jau i r taisīts, tiesas iestāžu caurskatī-

šanai piekrist nevar. Cēlās jautājums, no kāda lietas caurskatīšanas

stadijas momenta sākot, uzskatāms par esošu lēmums, par kuru iet

runa lekšlietu ministra februāra rīkojumā, ja no šāda lēmuma esamības

vai neesamības atkarājas, vai lieta augšpievestos gadījumos nosūtama

tiesas iestādes caurlūkošanai pēc piederības jeb ne. Lai izšķirtu šo jau-

tājumu, jāgriež vērība uz to, ka lekšlietu ministrs var dot rīkojumu tikai
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attiecībā uz to lietu gaitu, kas atrodas viņa, lekšlietu ministra, resp. to

orgānu — policijas prefektu vai apriņķa priekšnieku, — rīcībā, kurus mi-

nistrs, izdodot saistošus noteikumus, uz likuma par pastiprinātu ap-

sardzību pamata pilnvarojis uzlikt administratīvus sodus, bet ministrs,
protams, nevar noteikt to lietu virzienu, kuras viņa rīcībā vairs neatrodas,
t. i. tādu* lietu, kurās par ministra lēmumu iesniegtas sūdzības Senātam,
kādas sūdzības Senātam jāpārbauda uzraudzības kārtībā saskaņā ar

Senāta iekārtas likumu 2. pantu. Tādā kārtā lekšlietu ministrs varēja

resp. bija kompetents dot rīkojumu tikai par tādu lietu tāļākvirzīšanas

gaitu, kuras tanī dienā, kad rīkojums par obligatorisko noteikumu atcel-

šanu stājās spēkā, atradās paša ministra vai viņa pilnvarotu un tam

padotu orgānu rīcībā, bet nevis tāda orgāna rīcībā, kuram padots pats

ministrs attiecībā uz viņa darbības uzraudzību no likumības (legalitātes)
viedokļa. Līdz ar to jānāk pie atzinuma, ka zem „attiecīgiem lēmumiem",

par kuriem iet runa lekšlietu ministra 14. februāra rīkojumā, jāsaprot

paša lekšlietu ministra resp. viņa pilnvaroto administrativo orgānu lē-

mumi. 1923. g. 14. februāra lekšlietu ministra rīkojums tā tad nemaz

nevar noskaidrot jautājumu par to lietu tāļāko gaitu, kuras lekšlietu

ministra rīcībā vairs neatrodas, bet kurās par ministra lēmumiem

iesniegtas sūdzības Senāta Administrativām departamentam. Šī jautā-
juma izšķiršana jāizdara pilnīgi patstāvīgi un neatkarīgi no lekšlietu

ministra februāra mēnesī dotā rīkojuma. Lai nu izšķirtu jautājumu, vai

pēc tam, kad ministrs devis rīkojumu par, acīmredzot, viņa rīcībā atro-

došos vēl neizspriesto lietu nodošanu tiesu iestāžu izšķiršanai pēc pie-

derības, — ari Senātam nebūtu jāizbeidz pie sevis to lietu caurlūkošana,

kurās iesniegtas sūdzības par ministra līdz februāra rīkojuma spēkā
iešanai taisītiem lēmumiem, tad ir jāņem vērā sekošais: lešklietu ministra

lēmumi, ar kuriem viņš administratīvā kārtā uzlicis sodu par nodarī-

jumiem, kas paredzēti uz pastiprinātas apsardzības stāvokļa pamata iz-

dotos saistošos noteikumos, ir galīgi, kā tādi izpildāmi un instanču

kārtībā nav pārsūdzami, jo likumos par pastiprinātu apsardzību tāda

pārsūdzības kārtība nav paredzēta, kā jau aizrādīts, šādu lēmumu pa-

reizība var tikt pārbaudīta no Senāta tikai piemērojoties Senāta iek. lik.

2. p., t. i. uzraudzības kārtībā. Kaut gan no ministra izdotie saistošie no-

teikumi ar februāra rīkojumu ir zaudējuši savu spēku un varētu likties,

kā tādos apstākļos Senātam trūkst juridiska pamata lekšlietu ministra

darbības pārbaudīšanai uzraudzības kārtībā, jo viņa lēmumi būtu jāpār-

bauda no tādu saistošu noteikumu viedokļa, kuri vairs nav spēkā, tomēr

šāds uzskats neizrādās pamatots: pārbaudot konkrētā lieta ministra

lēmuma likumību uzraudzības kārtībā, protams, jāņem vērā saistošie no-

teikumi, kādi pastāvēja spēkā lēmuma taisīšanas dienā, un jāapsver, vai

ministra lēmums saskan ar šiem noteikumiem, kādēļ tas apstāklis, ka

noteikumi zaudējuši spēku tanī laikā, kad izšķirams jautājums par mi-

nistra rīcības likumību, ir irrelevants no jautājuma izšķiršanas viedokļa,
vai ministra lēmums šī lēmuma taisīšanas laikā saskanējis ar vēl

tanī laikā neatceltiem un spēkā bijušiem saistošiem noteikumiem. Līdz

ar to nebūtu nekāda racionāla pamata atstāt bez caurlūkošanas uzrau-

dzības kārtībā ministra darbību, jo ja šāda darbība notikusi, tad tā eo

ipso padota Senāta uzraudzībai: saistošiem noteikumiem zaudējot spēku,
gan loģiski atkrīt juridiska iespējamība izspriest lietas un noteikt sodus
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uz atcelto noteikumu pamata un tādēļ ir saprotams, ka neizspriesto lietu

izšķiršana jānodod tiesu iestāžu izlemšanai, kurpretim pārbaudīt uz

saistošo noteikumu pamata taisīto lēmumu likumību, t. i., vai sods no-

likts par obligatoriskos noteikumos paredzēto nodarījumu un vai soda

apmēra robežās nav pārkāptas, resp. vai taisot lēmumu, lekšlietu ministrs

palicis sava amata varas robežās, ir iespējams, apsverot šos momentus

no to noteikumu viedokļa, kādi pastāvēja spēkā soda uzlikšanas

dienā. Tikai tādā gadījumā, ja pārbaudot lekšlietu ministra lēmuma

likumību, izrādītos, ka šis lēmums jāatceļ un pie tam lieta prasa jauna
lēmuma taisīšanu, lieta būtu jāvirza pēc piederības.

Aiz pievestiem iemesliem ir jānāk pie slēdziena, ka lekšlietu mi-

nistra 1924. g. 14. februāra rīkojums, ar kuru uz pastiprinātas apsardzības
laikā izdoto obligatorisko noteikumu pamata iesāktās un neizšķirtās

lietas nododamas tiesai, ciktāļ nav taisīti attiecīgi lēmumi, var attiekties

tikai uz tām lietām, kuras atrodas lekšlietu ministra vai vh,ia pilnvaroto

orgānu — policijas prefektu vai apriņķa priekšnieku — rīcībā, kamdēļ

Senāts, pamatojoties uz Senāta iek. lik. 33
1

. p., nolemj: paskaidrot, ka

lekšlietu ministra 1924. g. 14. februāra rīkojums, ar kuru uz pastiprinātas

apsardzības laikā izdoto obligatorisko noteikumu pamata iesāktās un ne-

izšķirtās lietas nododamas tiesai, ciktāļ nav taisīti attiecīgi lēmumi, var

attiekties tikai uz tām lietām, kuras atrodas lekšlietu ministra vai viņa

pilnvaroto orgānu — policijas prefektu vai apriņķa priekšnieku —

rīcībā.

Nr. 5. 1924. g. aprīļa mēneša 4. dienā. Finansu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: izejot no kāda tarifa likmēm jānotiek preču pār-

došanai ūtrupē, t. i. vai pēc ūtrupes dienā spēkā esošām tarifa likmēm, vai

pēc tām likmēm, kādas bija spēkā muitas lik. 477. p. paredzētā termina

izbeigšanās dienā?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Apzīmētā priekšlikuma iemesls bijusi domstarpība starp Finansu mini-

striju no vienas puses un Valsts Kontroli no otras puses jautājumā par

attiecīgā tarifa piemērošanu pie sekošā likumdošanas stāvokļa muitas

lietās.

Pēc muit. lik. 464. p. (1910. g. izd.) muitas nodoklis par izvedprecēm

ņemams pēc tā muitas tarifa, kas pastāv preču pārbaudīšanas pabeigšanas
dienā. Par preci aprēķinātā nodokļa suma nav grozāma atkarībā no vēlā-

kiem grozījumiem tarifa likmēs.

Pievestais 464. p. ar 1922. g. 23. maija muitas tarifa 4. p. (V. V. 116.

Nr.) tika atcelts un „visas preces muitojamas pēc tām muitas tarifa lik-

mēm, kādas pastāv nomuitošanas dienā".

Pēc muit. lik. 477. p. (1910. g. izd.) muitas nodoklis samaksājams
samērā ar preces izlaišanu no muitas iestādes un katrā ziņā ne vēlāki par

tai pantā paredzētiem termiņiem no 1. mēneša līdz 3 gadiem, skaitot no

preces pieņemšanas dienas muitas iestādes rīcībā. Preces var nomuitot

ari pirms izlaišanas no muitas iestādes.
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Pec muit. lik. 561. p., ja nodoklis netiek laika samaksāts, prece

jāpārdod ūtrupē.

Sakarā ar pievestiem likuma noteikumiem tā tad ceļās jautājums,
pēc kāda tarifa likmēm jānoteic suma, no kuras uzsākama ūtrupe, piedze-
not nesamaksātu mantas nodokli: vai pēc ūtrupes notikšanas laikā spēkā
esošā tarifa (muit. lik. 561. p.) vai pēc nodokļa samaksāšanas laikā spēkā
esošā tarifa (477. p.).

Ar 1922. g. 23. maija tarifu tika ievests jauns princips: pēc muitas

lik. 464. p. bija jāpiemēro tarifs, kas spēkā prēču pārbaudīšanas laikā un

saskaņā ar šo tarifu nodoklis bija aprēķināms un samaksājams, t. i.

prece nomuitojama. Turpretim pēc 1922. g. 23. maija tarifa 4. p. prece ir

nomuitojama (t. i. muitas nodoklis ir samaksājams) pēc tarifa, kas pastāv
nomuitošanas (t. i. nodokļa samaksāšanas) dienā, tā tad ne preču pār-

baudīšanas dienā.

Ja nu preču ūtrupes nolūks un nozīme pastāv iekš tam, lai spaidu ceļā
panāktu muitas nodokļa samaksāšanu (preču nomuitošanu), tad jānāk pie

slēdziena, ka no ūtrupes sagaidāmā muitas nodokļa suma noteicama pēc

ūtrupes dienā spēkā esošā tarifa. Šis slēdziens atrod sev — kā pareizi
aizrāda Finansu ministrija — apstiprinājumu iekš tam, ka saskaņā ar muit.

lik. 574. p. preču īpašniekam tiesība nomaksāt muitas nodokli, t. i. preci

nomuitot, pat ūtrupes dienā pirms ūtrupes atklāšanas. Pretēji Valsts kon-

troles domām, muitas likums ne agrāk ne tagad nepiemēro tarifu, kas būtu

spēkā pēdējā muitas maksāšanas termiņā (muit. lik. 477. p.) un 1922. g.
23. maija tarifa 4. p. atzīst par noteicošo dienu nevis muitas nodokļa li-

kumisko maksāšanas termiņu, bet, kā skaidri 4. p. aizrādīts, preču no-

muitošanas dienu, t. i. to dienu, kurā par preci faktiski tiek

samaksāts muitas nodoklis. Starp muit. lik. 477. p. un 1922. g. tarifa 4. p.

pretrunas nav, jo pirmais paredz termiņus, kuros jāmaksā nodoklis, ne-

runājot nemaz par noteikta tarifa piemērojamību, kamēr 4. p. taisni normē

tikai šo pēdējo jautājumu, nerunājot nemaz par muitas nodokļa samaksā-

šanas termiņu. 477. p. sankciju noteic 496. un 561. p., paredzot muitas

nodokļa faktiskas nesamaksas sekas 477. p. noteiktos termiņos, kamēr

tagad atceltais 464. p. un viņu atceļošais tarifa 4. p., normējot jautājumu par

to, kāda tarifa likme būtu piemērojama, savā starpā ieņem dažādu stā-

vokli, bet neaizskarot muitas nodokļa nesamaksāšanas sekas.

Aiz pievestiem iemesliem Senāta apvienotā saoulce nolemj: atzīt,

ka pārdodot preci ūtrupē muit. lik. 561. un sek. pantos paredzētā kārtībā,

jāiziet no tā tarifa likmēm, kuras ir spēkā ūtrupes dienā.

Nr. 6. 1924. g. maija mēneša 2. dienā. Kara ministra iesniegums
izšķirt piekritības strīdu starp Kara priekšnieku un Rīgas Apgabaltiesas [.

Kriminalnodaļu uz Sodu lik. 51. p. un 591. p. I. d. pamata apvain. Kārļa
Teodora d. Meneka lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators B.

Nagujevskis; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Kara ministrs, atsaukdamies uz Kara tiesu lik. 276. p., lūdz Senātu atcelt

Rīgas Apgabaltiesas 1923. g. 14. decembra rīcības sēdes lēmumu, ar kuru
lieta par tagad atvaļināto no kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
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kareivi Kārli Teodora d. Meneku uz Krim. proc. lik. (1914. g. izd.) 221. p.

piez. 2. pamata atzīta par piekrītošu kara tiesai. Savu lēmumu, kā tas

redzams no lietas, minētā tiesa motivē ar to, ka Meneks nozieguma izda-

rīšanas laikā stāvējis aktivā kara dienestā un ka viņš tanī laikā atradies

pie dienesta pienākumu izpildīšanas — komandējumā gaļas transporta

pavadīšanai uz Rīgu, pie kam šis transports ticis nosūtīts pie dzelzceļa
dublikāta Nr. 046624, uzticēta Menekam dienesta kārtā. Minētam Rīgas

Apgabaltiesas lēmumam kara ministrs nevar piekrist tādēļ, ka no lietas

esot redzams, ka Kārlis Meneks tiek apsūdzēts par to, ka pēc iepriekšējās

norunas ar iepriekšējā izmeklēšanā neizzinātu personu, ar nolūku izlietot

kā īstu, viltojis dzelzceļu preču dublikātu, lai izkrāptu no pilsoņa Rafelsona

naudu, pēc kam viltoto dublikātu neizzinātā persona ari pārdevusi kā

īstu Rafelsonam, par 13.000 rbU t. i. par noziegumu, paredzētu Sodu lik.

51. un 591. p. I. daļā. Šis kareivja Meneka noziedzīgs nodarījums nestāvot

nekādā sakarā ar militāras disciplinas un kara dienesta pienākumu pār-

kāpšanu, pie kam tas izdarīts līdzdalībā ar civilpersonu, kādēļ, saskaņā

ar Kara tiesu lik. 1261. p. un vairākkārtējiem bij. Krievijas Senāta un Galv.

kara tiesas paskaidrojumiem pie minētā panta, — ka līdzdalībnieka —

civilpersonas neatrašana nemaina lietas piekritību, — šās lietas iztiesā-

šana, pēc Kara ministra domām, piekrītot civilresora tiesai.

Apspriežot šo Kara ministra lūgumu, Senāts atrod: 1) ka Kara tiesu

lik. 1261. pants (Krim. proc. lik. 1236. p.), uz kuru atsaucas savā iesnie-

gumā Kara ministrs, runā par lietas piekritību civiltiesai gadījumos, ja no-

zieguma izdarīšanā, kas neattiecas uz militāras disciplinas un karadienesta
pienākumu pārkāpšanu, tiek apsūdzētas ko p ā ar c i v i 1 p c r s o n ā m ar i

kara dienestā sastāvošas personas; 2) ka apsūdzētais Me-

neks, pretēji Kara ministra apgalvojumam, ar Rīgas Apgabaltiesas X. ie-

cirkņa izmeklēšanas tiesneša 1922. g. 27. februāra lēmumu saukts pie atbil-

dības nevis par noziegumu, kas paredzēts Sodu lik. 51. un 591. p. p., t. i. par

krāpšanu, kuru viņš esot izdarījis pēc iepriekšējas norunas ar izmeklēšanā

neizzinātu personu, bet, kā tas redzams no aprādītā lēmuma, par to, ka

viņš, Meneks, laikā no 1920. g. 23. decembra līdz 5. janvārim 1921. g. iz-

darījis dzelzceļa dublikāta Nr. 046624 pārtaisīšanu, pēc kam nodevis mi-

nēto dublikātu neatklātai personai, kura izlietojusi šo viltotu dublikātu kā

īstu; 3) ka Meneka aprakstītais nodarījums ir paredzēts nevis Sodu lik.

442. p. 1. d., kā to nepareizi kvalificējis izmeklēšanas tiesnesis, bet Sodu

lik. 441. pantā, jo pirmais no minētiem pantiem soda vainīgu, kas taisījis
pakaļ vai pārtaisījis uzturēšanās zīmi vai izbraukuma vai

atvaļinājuma atļauju, ar nolūku lietot par īstu vai apzināti no-

domātu šim nolūkam, un tādēļ nav attiecināms uz apsūdzētā izmeklēša-

nas tiesneša lēmumā aprakstīto nodarījumu; 4) ka, saskaņā ar Krim. proc.
lik. 221. p. I. piez. 2. punktu un Kara tiesu lik. 244. p. (Kr. proc. lik. 219. p.)

izpratni kā ari Krievijas Senāta paskaidrojumiem zem pēdējā panta, —

karavīri par noziedzīgiem nodarījumiem, kurus tie izdarījuši aktivā kara
dienestā sastāvot, tiesājami kara tiesā ari tanī gadījumā, ja iepriekšējas
izmeklēšanas izdarīšanas laikā par šādiem nodarījumiem minētie karavīri
vairāk jau nesastāvēja aktivā kara dienestā, bet atradās rezervē (3anaefe)

un atvaļinājumā un 5) ka tādēļ jāatzīst, ka lieta par apvainoto Kārli Me-

neku viņa apsūdzībā Sodu lik. 441. p. paredzētā noziegumā, ievērojot to,
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ka Meneks tagad atvaļināts no kara dienesta līdz turpmākam

rīkojumam, bet inkriminējamo viņam noziegumu izdarījis, sastāvē-

dams aktivā kara dienestā, piekrīt, pretēji Kara ministra domām, kara
tiesas iztiesāšanai.

Aiz pievestiem iemesliem Senāta apvienotā Sapulce nolemj: atzīt,
ka lieta piekrīt kara tiesas izspriešanai.

Nr. 7. 1924. g. maija mēneša 27. dienā. Finansu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: „vai jaunatvērtam uzņēmumam jāpiemaksā tirdz-

niecības resp. rūpniecības pamatnodoklis, ja apgrozījums, kuru uzņēmums

bija kā prezumtivo uzdevis pēc tekošā gada datiem tirdzniecības-rūpnic-
cības zīmi izņemot, vēlāki izrādās par augstāku, nekā iepriekš uzdots?"

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: šo jautājumu Finansu ministrija izšķir atraidoši, kamēr Valsts kon-

trole pieturās pie nretējā uzskata.

Pēc 1920. g. 28. decembra noteik. par tirdzn.-rūpn. nodokli (lik. krāj.
1921. g. Nr. 1) 30. p. tirdzniecības vai rūpniecības zīmes jāizņem priekš
katra atsevišķa tirdzn., rūpu. vai peļņas uzņēmuma. Pie tam tirdzn. zīmes

sadalās 5 kategorijās, bet rūpniecības — 7 kategorijās. Kategorijas noteic

pēc uzņēmuma apgrozījuma (31. p.). Tirdzn. un rūpn. zīmes jāizņem uz

priekšu (50. p.). Tirdzn. un rūpn. uzņēmumi, kuri uzsākuši darbību pirms
1. janvāra, atjauno gada zīmes līdz nākoša gada 1. janvārim, pie kam

kategorija noteicama pēc iepriekšējā gada apgrozījuma (31., 50. p. p.).
Tirdzn. un rūpn. uzņēmumi, kuri uzsākuši darbību pēc 1. janvāra līdz

1. jūlijam, izņem gada zīmi, bet uzņēmumi, kuri uzsākuši darbību pēc i.

jūlija, var izņemt pusgada zīmi (50. p.). Zīmju kategorijas noteic: ja
uzņēmums jau pastāvēja pirms 1. janvāra veselu gadu, tad pēc
šī iepriekšējā gada apgrozījuma. Ja uzņēmums pastāv tikai „pirmo gadu",
t. i. atklāj darbību pēc 1. janvāra, tad zīmju kategorija noteicama pēc

„tekošā gada" apgrozījuma (30. p.). Ja nu uzņēmums pastāvēja pirms
1. janvāra ne veselu gadu, bet tikai gada daļu, tad „gada" apgro-

zījums būtu aprēķināms pēc attiecīgā īsākā laika faktiskā apgrozījuma

proporcijas. Tirdzniecības un rūpniecības zīmes katram jau pastāvošam

uzņēmumam jāizņem pirms 1. janvāra, t. i. tai brīdī, kad paši uzņēmumi
vēl nenoslēdz un nevar noslēgt savas veikala grāmatas un tādēļ ari tieši

nevar noteikt apgrozījuma lielumu. Tā _tad izrādās, ka_ ari šādiem uzņē-

mumiem būtu iespējams savu „iepriekšējā gada" apgrozījumu noteikt tikai

pēc tā darbības laikmeta, par kuru viņi jau savas veikala grāmatas bija

noslēguši (piem. par šī gada pirmo pusi), t. i. tāpat tikai aprēķina veida,

proti vienīgi samērā ar faktiski nodibinatiem datiem. Tada_ kārta, ka šai

pēdējā gadījumā, tā ari gadījumā, kad uzņēmums pastāvēja ne veselu

iepriekšēju gadu, gada apgrozījums noteicams — pie zīmju izņemšanas —

tikai apmēram. Un ja tādēļ velaki izradās, ka uzdotais ka domājamais

apgrozījums tomēr bijis lielāks par faktiski bijušo apgrozījumu par

„iepriekšējo" gadu, tad rodas jautājums, vai uzņēmumam vel butu jāpie-

maksā diference starp izņemto zemāko zīmi un patiesi izņemamo aug-

stāko zīmi. Noteikumu 201. p. tieši paredz, ka no uzņēmumiem, kuri iz-
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pirka zemākas kategorijas zīmi nekā pienākās, piemaksa pie zemākās ka-

tegorijas zīmes ir piedzenama. Par to lemj vietējā nodokļa komisija resp.

tiešo nodokļu departaments (202. p.). Pie tam šis 201. p. attiecas uz visiem

uzņēmumiem, neizņemot ari jaunatvērtus. Piemaksas pienākumu no-

skaidrot un nodibināt būtu tirdz. un rūpn. zīmes kontrolējošo ierēdņu

uzdevums, noteik. 56.—71. p. p. paredzētā kārtībā, ņemot pie tam vērā

noteikumus par apgrozījuma noteikšanas veidu (127. p.). Ja nu tādā

kārtā būtu iespējams noteikt tirdzn. un rūpn. zīmju kategoriju un vaja-
dzības gadījumā ari noteikt un piedzīt piemaksu pie tirdzn. un rūpn. zīmes,
kas tikusi ņemta pēc aproksimativi aprēķināmā apgrozījuma par
pagājušo gadu, tad uz tā paša pamata būtu pielaižams noteikt un

piedzīt piemaksu ari pie tirdzn. un rūpn. zīmes, kura jāizņem uzņēmumam,

kas pastāv „pirmo gadu", jo abos šos gadījumos zīmes iepriekšējai iz-

ņemšanai ir tikai pagaidu nozīme, pie kam zīmes kategorijas galīga no-

teikšana var notikt pēc patiesā apgrozījuma noskaidrošanas. Šis princips,
pēc kura pie tūlītēja nodokļu priekšmeta noteikšanas neiespējas, no sā-

kuma ir jāsamaksā iepriekšējs nodoklis un vēlāki jāsamaksā galīgs no-

doklis, vispār nav svešs mūsu nodokļu sistēmai: tā piem. 1921. g. 17.

septembra rīkojuma par zīmognodokli (lik. krāj. Nr. 165), 22., 24., 29., 30.,

34., 42., 52., 67., 69., 70., 71. p. p. paredz un pielaiž papildu zīmog-
nodo k ļu nomaksu. Nepelna ievērību Finansu ministra aizrādījums,
it kā no 39. p. nosacījuma, kas pie meža eksploatacijas operācijām pielaiž
piemaksu pie jau izņemtām zīmēm, būtu jātaisa — per argumentum c

contrario —• slēdziens, ka ārpus meža operācijām piemaksa
neesot pielaižama. Pēc vispārējiem loģikas noteikumiem, slēdziens per

argumentum c contrario pielaižams tikai tad, ja no konkrētiem likuma

nosacījumiem skaidri redzams, ka likums domā absolūti un kategoriski
izslēgt analoģiju. Tā tad 39. p. nielaistu slēdzienu par argumentum c

contrario tikai tad, ja no 39. p. būtu redzams, ka šis 39. p. izslē-

dzoši būtu izšķīris tikai vienu pašu noteiktu gadījumu un loģiski pilnīgi
būtu izslēdzis analoģiju. Bet lādas nozīmes 39. pantam nav: turnretim

šis 39. p. izteic to pašu (piem. rīkojumā par zīmognodokli) fiskalos liku-

mos izvesto principu, kas pielaiž nodokļu piemaksu atkarībā no vēlāki

noskaidrojamiem apstākļiem. Atraidāms ir ari Finansu ministra paskai-

drojums, it kā tirdzn. rūpn. nodoklis esot nodoklis no peļņas, bet ne no

apgrozījuma. Vispār, tik plaši jautājumu nostādīt nevar. Lieta konkrētā

gadījumā grozās tikai ap nodokli, kas samaksājams iznērkot tirdzn. vai

rūpn. zīmes. Noteikumi par tirdz. un rūpn. nodokli paredz: 1) pamat-

nodokli, kas samaksājams izpērkot tirdzn. vai rūpn. zīmes (30—71), II)
blakus nodokli un proti 1) no uzņēmumiem, kuriem jādod gada pārskats

un proti a) nodokli no kapitāla (78.—86. p. n.) un b) procentuālu peļņas
nodokli (87.—97. p. p.) un 2) no uzņēmumiem, kuriem nav jādod gada

pārskats: tikai peļņas nodokļi vien (118. —164. p. p.). Tā tad

pamatnodoklis, kas samaksājams izpērkot tirdzn. vai rūpn.

zīmes, ņemams, kā to tieši aizrāda 30. p., no apgrozī-

juma. „Peļņas nodoklis" no uzņēmumiem, kuriem nav jādod

gada pārskats, ņemams noteiktos procentos gan no apgrozījuma
(piel. pie 97. p.). Bet tas tomēr ir tikai prezumējamas peļņas nodoklis,

kamēr tirdzn. vai rūpn. zīmju kategoriju tieši noteic apgrozījums, neap-

rēķinot pie tam — pat ari ne prezumcijas veidā — peļņu kā tādu. Kas
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jāsaprot zem „apgrozījuma", likums — gan nesistemātiski — nosaka tikai

noteikumos par uzņēmumu aplikšanu, kuriem nav jādod gada pārskats,
un proti 127. pantā. Bet šādi noteikumi analoģijas veidā — saprotams —

piemērojami vispār tur, kur likums citā vietā (piem. par tirdzn. vai rūpn.
zīmēm) — nodokļu lielumu tieši pamato uz apgrozījumu (30. p.).

Tādā kārtā — pretēji Finansu ministra domām — likums nekad neat-

svabina no pamatnodokļa (izpērkot tirdzn. vai rūpn. zīmes) uzņēmumus,
kuri — neskatoties uz zināmu apgrozījumu — tomēr cietuši zaudējumus,
pat ja pie gada operāciju galīgas noslēgšanas izrādītos, ka iepriekš izņemtā
zīme būtu mazāka nekā tas būtu attaisnojams ar galīgi noskaidroto pa-
tieso apgrozījumu kā tādu.

Aiz pievestiem iemesliem augšā aprādītais jautājums jāizšķir ap-

stiprinoši, pie kam jāatzīst, ka ari zīmju galīga pārbaudīšana. un — va-

jadzības gadījumā — attiecīgas zīmju kategorijas noteikšana piekrīt uz

vispārēja pamata 56. pantā minētām amatpersonām 57.—71. pantos pa-
redzētā kārtībā.

Pamatojoties uz aprādītiem apcerējumiem. Senāta Apvienotā Sa-

pulce nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams pozitivi.

Nr. 8. 1924. g. maija mēneša 27. dienā. lekšlietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai policijas ierēdņiem ir tiesība gadījumos, kad

viņi izved izziņas, kuras piekrīt miertiesnešu izlemšanai, kā ari, kad viņi

saskaņā ar Krim. proc. lik. 258. pantu rīkojas izmeklēšanas tiesneša vietā,

aizturēt pastā nodotas zagtas un laupītas vai citādi nelikumīgā ceļā iegū-
tas mantas, kuras noder kā lietišķi pierādījumi?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: Vispārējais princips ir tas, ka pasta un telegrāfa korespondence ir

neaizskarama. Šis princips ir izteikts pasta un telegrāfa Nolikumos. Iz-

ņēmumi no šī pamatnoteikuma ir paredzēti kriminalproc. lik. 368
1

.
pantā,

kurš nosaka, kādos gadījumos pielaižama pasta un telegrāfa korespon-

dences aizturēšana, izņemšana un apskatīšana. Kā izņēmumu no vispā-

rēja noteikuma pievestais likuma pants pielaiž tikai restriktivu iztulko-

šanu. Citētais likuma pants nosaka, kādam orgānam un kādos gadījumos
ir tiesība prasīt korespondences aizturēšanu un līdz ar to griezties pie

attiecīgas tiesas dēļ atļaujas korespondenci izņemt un apskatīt. Orgāns,

kuram tiesība prasīt korespondences aizturēšanu, ir izmeklēšanas ties-

nesis (368
1

.
1. punkts). Bet ari šim orgānam, kā tas nepārprotami izriet

no citētā likuma panta ievada, ir tiesība prasīt zināmas personas korespon-
dences aizturēšanu etc. tikai tad, ja šī persona no izmeklēšanas tiesneša

jau ir saukta pie kriminālatbildības. levērojot to, ka krimi-

nalproc. lik. 368
1

. pants kā izņēmuma norma pielaiž tikai restriktivu iz-

tulkošanu, ir jānāk pie slēdziena, ka, ja izmeklēšanas tiesnesis izdara iz-

meklēšanu par noziedzīgā nodarījuma notiku m v, bet vēl nav saucis

pie atbildības konkrētu personu, kaut ari uz pēdējo kristu aizdomas no-

ziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tad izmeklēšanas tiesnesim nav tiesība

prasīt korespondences aizturēšanu un nav tiesība griezties pie tiesas dēļ

atļaujas apskatīt un izņemt korespondenci. Tā kā, no vienas puses, vara
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saukt personu pie kriminālatbildības pieder izmeklēšanas tiesnesim un

nevis policijas orgāniem, bet, no otras puses, likums atļauj aizturēt tikai

tādas personas korespondenci, kura jau ir saukta pie kriminālatbildības,
tad loģiski atkrīt policijas orgānu tiesība prasīt korespondences aizturē-

šanu, ar kādu prasību, pēc kriminalproc. lik. 368
1

.
panta 1. punkta izprat-

nes, ir negrozāmi saistīts pienākums griezties pie attiecīgas tiesas dēļ at-

ļaujas korespondenci apskatīt un izņemt. Tā tad ari gadījumos, par ku-

riem iet runa kriminalproc. lik. 258. pantā, policijai nav tiesība prasīt

pasta un telegrāfa korespondences aizturēšanu, jo policijai, kura minētā

pantā norādītos gadījumos var stāties izmeklēšanas tiesneša vietā, ir

tiesība vienīgi izdarīt izmeklēšanu par noziedzīga nodarījuma noti-

kumu, bet tādā iepriekšējas izmeklēšanas stadijā ari izmeklēšanas

tiesnesim, kā tas augšā aprādīts, nav tiesība prasīt korespondences aiz-

turēšanu. Iztulkojot kriminlaproc. lik. 368
1

.
pantu restriktivi, ari Krievijas

Senāts ir paskaidrojis, ka miertiesnešiem, pilsētas tiesnešiem un zemes

priekšniekiem kriminalproc. lik. 368
1

.
pantā paredzētās tiesības nepieder.

Šī interpretācija pilnīgi saskan ar Latvijas Senāta viedokli, kādēļ, pro-

tams, nevar būt runa, ka miertiesnešiem piekritošās lietās, kurās po-

licija izdara izzinu, tai būtu tiesība aizturēt nasta vai telegrāfa korespon-

denci, jo tāda tiesība nepieder pašam miertiesnesim.

Pēc Kriminalproc. lik. 368
1

.
panta 5. punkta tiešā teksta zem ko-

respondences saprotami ari pasta sūtījumi (posvlki).

Aiz pievestiem iemesliem ir jānāk pie atzinuma, ka jautājums iz-

šķirams pilnā apjomā atraidoši, kādēļ Senāta Apvienotā Sapulce no-

-lem j: paskaidrot ka jautājums izšķirams atraidoši..

Nr. 9. 1924. g. augusta mēneša 16. dienā. Rīgas Apgabaltiesas

priekšstādījums dēļ piekritības strīdus izšķiršanas starp kara tiesas pro-
kuroru un Rīgas Apgabaltiesu uz Sodu lik. 51., 100. p. p. un 108. p. 2. un

3. d. d. apsūdz. Andrieva Niedras un citu lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

J. Kalacs; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu
_

Senāts at-

rod: No lietas redzams, ka Rīgas Apgabaltiesas sevišķi svarīgu lietu iz-

meklēšanas tiesnesis ar 1923. g. 1. novembra lēmumu bija saucis pie at-

bildības Teodoru Vankinu, Andreju Niedru un citus uz Sodu lik. 51., 100. un

108. p. p. 11. daļas pamata. 1923. g. 7. un 29. decembrī lekšlietu ministrs,

pamatojoties uz 1923. g. 19. jūlija likumu par dažu noziedzīgu nodarījumu
pastiprinātu apkarošanu, kā ari uz likumu par labierīcību un drošību,

nolēmis izņemt minēto lietu no vispārējo tiesu piekritības un nodot to kara
tiesas iztiesāšanai. Pēc iepriekšējas izmeklēšanas nobeigšanas kara pro-

kurors, caurlūkojot lietu, atradis, ka iepriekšējā izmeklēšanā noskaidrotos

apstākļos nav sodu lik. 100. p. paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmju,
kādēļ sastādījis slēdzienu par apsūdzības izbeigšanu pēc sodu likumu

minētā panta pazīmēm un stādījis šo slēdzienu priekšā armijas komandie-

rim kā kara priekšniekam, kurš kara prokurora slēdzienu 1924. g. 2. jū-

lijā apstiprinājis un ievērojot to, ka ar pastiprinātas apsardzības stāvokļa
atcelšanu 1924. g. 15. maijā apsūdzības caurlūkošana pēc sodu lik. 108. p.

pazīmēm piekrīt civiltiesai, lietu, saskaņā ar kara prokurora iesniegto
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slēdzienu, nosūtījis pēc piekritības Rīgas Apgabaltiesas prokuroram taļaka

likumīga virziena došanai. Caurlūkojot lietu, Rīgas Apgabaltiesas proku-

rors, turpretim, atradis, ka iepriekšējā izmeklēšanā noskaidrotos apstā-

kļos ir sodu lik. 100. p. paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmes, kādēļ,

lieta, ievērojot lekšlietu ministra lēmumu par tās izņemšanu no civiltiesu

kompetences, piekrītot kara tiesas iztiesāšanai. Šādam prokurora slē-

dzienam piekritusi Apgabaltiesa un savā 1924. g. 14. jūlija lēmumā nākusi

pie atzinuma, ka esot izcēlies strīdus par lietas piekritību, kāda strīda iz-

šķiršana pēc kriminālprocesa lik. 237. p. noteikumiem piekrīt Senāta Ap-

vienotai Sapulcei.

Caurlūkojot šo lietu, Senāts atrada: Ar 1923. g. 19. jūlija likumu par

dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu apkarošanu lekšlietu ministrim

saziņā ar Tieslietu ministri pagaidām piešķirta tiesība izņemt no vispā-
rējo tiesu kompetences un nodot kara tiesas iztiesāšanai pēc kara laika

likumiem atsevišķas lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti
sodu lik. 100. p., 455. p. 3., 4., 6., 8., 9., 11. un 12. pkt., 558. p. 3. d., 562. p.

3. d., 563. p. 3. pkt., 589. p. 11. d. 1.—6. pkt. un 590. p. 11. d. 1.—4. pkt.
No ši likuma redzams, ka viņš neparedz tādus kritērijus, kuri automātiski

izsauc un nosaka lietu piekritību par aprādītiem noziedzīgiem nodarīju-
miem kara tiesai, bet konkrētā gadījumā atstāj lietas piekritības jautā-

juma izšķiršanu administrativās varas orgāna — lekšlietu ministra ieska-

tam, citiem vārdiem, šis likums piešķir lekšlietu ministrim zināmas va-

ras funkcijas viņa pārvaldes tiesību apjomā, proti apsvērt izdarītā nozie-

dzīgā nodarījuma raksturu un, ja tāds nodarījums pēc savām faktiskām

pazīmēm atbilst kādam no aprādītiem sodu likumu pantiem, bet no valsts

drošības apdraudējuma viedokļa prasa pastiprinātu represiju, nodot lie-

tas iztiesāšanu kara tiesai, kurai ar likumu piešķirta tiesība izlietot pret

noziedzīgā nodarījuma izdarītāju bargākus represīvus līdzekļus, nekā tie

paredzēti civilsodu likumā. Tā tad no šī likuma būtības izriet, ka šis

likums, ar kuru paplašināts lekšlietu ministra varas funkciju apjoms, nav

procesuālas dabas norma, un no kodifikacijas viedokļa, pēc kur aizdotās

likumu normas sistematizējamas, tam vieta nevis kriminālprocesa ko-

deksā, bet gan tos likumos, kuri nosaka lekšlietu ministra varu. Uz lī-

dzīga viedokļa nostājusies ari agrākā Krievijas kodifikacija, kuras likumu

sakopojumi pa daļai ir spēkā Latvijā. Tā piem., noteikumi, ar kuriem
lekšlietu ministrim pastiprinātas apsardzības stāvoklī atrodošos apgaba-
los piešķirta tiesība pārvaldes kārtībā izņemt atsevišķas lietas par vis-

pārējos sodu likumos paredzētiem noziegumiem no civiltiesu kompetences
un nodot tās kara tiesu iztiesāšanai pēc kara laika likumiem, ja viņš to

atrod par nepieciešamu valsts drošības un sabiedriska miera aizsardzībai,

ievietoti Likuma par labierīcību un drošību I. panta pielikumā, Nolikumu

par kārtības un sabiedriska miera aizsardzību valstī 17. pantā (Krievijas

likumu sakopojuma XIV. sējums). Šie noteikumi pēc sava rakstura un

būtības ir analogi ar 1923. g. 19. jūlija likuma noteikumiem un atšķiras
no pēdējiem tikai ar to, ka jūlija likums piešķir lekšlietu ministrim lietu

ekscepcijas tiešību tikai par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri uz-

skaitīti pašā likumā, un ka šo tiesību viņš var izlietot tikai saziņā ar Ties-

lietu ministri. Pēc Nolikuma par kārtības un sabiedriska miera aizsardzību

31. p. apgabalos, kuri nav izsludināti ārkārtēja stāvoklī, lekšlietu mini-

strim pēc vienošanās ar Tieslietu ministri pieder tiesība nodot civilperso-
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nas kara tiesas iztiesāšanai pēc kara laika likumiem par šinī pantā aizrā-

dītiem noziedzīgiem nodarījumiem. Te jau ir gandrīz burtiska analoģija
ar jūlija likuma 1. pantu. Tāpat Kriminalproc. lik. 226. p. nosaka, ka ap-

gabalos, kas izsludināti kara stāvoklī, civilpersonas nododamas kara tie-

sām uz īpašu nolikumu pamata, kas izdoti priekš šiem apgabaliem. Šie

nolikumi, ar kuriem augstākiem administrativās varas orgāniem piešķirta
tiesība izņemt no vispārējas piekritības atsevišķas lietas par vispārējos
sodu likumos paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, ka ari izdot pārval-
des kārtībā noteikumus par veselu kategoriju civilpersonu izdarīto nozie-

gumu piekritību kara tiesu iztiesāšanai, ir ievietoti Krievijas likumu sa-

kopojuma 11. sējuma pielikumā pie 23. panta — Noteikumos par kara
stāvoklī izsludinātiem apgabaliem 19. pantā. Šis pants ietilpst Noteikumu
V. nodaļā „par civilresora administrativu orgānu sevišķām tiesībām un

pienākumiem kārtības un sabiedriska miera aizsardzībai kara stāvoklī

atrodošos apgabalos". Salīdzinot šo likuma normu ar minēto jūlija li-

kumu, ir jānāk pie atzinuma, ka abiem likumiem ir vienāds mērķis. Ja,

turpretim, likumā paredzēti tād kritēriji, kuri priekš visiem gadījumiem
automātiski noteic un izšķir lietu kārtējo piekritību tiesu varas orgāniem,
neatkarīgi no administrativās varas intervencijas, tad tāds likums

ir kvalificējams, kā procesuāla norma un tam ir vieta krimināl-

procesa kodeksā. Tādā kārtā ir jānāk pie slēdziena, ka 1923. g.

19. jūlija likums, ar kuru šinī likumā aprādīto noziedzīgo nodarījumu pie-
kritība kara tiesām netiek vis atstāta tiesu varas orgānu izlemšanai pēc

pašā likumā noteiktiem kritērijiem, bet piekritības jautājuma noteikšana

no gadījuma uz gadījumu atkarājās no administrativās varas orgāna ie-

skata, — nav procesuāla nor m a, bet ir administrativā rakstura

materiāla norma, kura noteic lekšlietu ministr? tiesības pārvaldes funk-

ciju apjomā.
Bez tam, no paša 1923. g. 19. jūlija likuma titula, kurā ietverts ari

likuma mērķis, ir redzams, ka jaunizdotā norma runā par dažu nozie-

dzīgu nodarījumu pastiprinātu apkarošanu: tā tad lekšlietu ministrim ir

gan tiesība apsvērt, ciktāl konkrētais noziedzīgais nodarījums kā

tāds no valsts drošības viedokļa prasa pastiprinātu represiju, bet mi-

nistrim ar šo likumu nav piešķirtas jurisdikcijas tiesības, t. i. viņamnav

tiesība nedz izšķirt jautājumu par nodarījuma kvalifikāciju vai novērtēt

pierādījumu spēku un nozīmi, nedz tiesība spriest, kādu represiju —

ordināru vai kvalificētu — pelna nozieguma atsevišķs dalībnieks: pretē-

jais, bez šaubām, nozīmētu administrativās varas orgāna tiešu iejauk-

šanos tiesu varas uzdevumā — izšķirt jautājumu par noziedzīga noda-

rījuma dalībnieku vainu, ko var izspriest tikai orgāns ar jurisdikcijas

funkcijām pēc visu nodarījuma apstākļu izmeklēšanas un apsveršanas.

Ja likumdevējs būtu gribējis piešķirt lekšlietu ministrim tadu tiesību, ar

kuru tas var paralizēt valsts satversmes nolikumu un vienu no tiesu

iekārtas likumu pamatnoteikumiem, proti, ka jurisdikcijas funkcijas pie-

der tiesu, bet nevis administrativās varas orgāniem, tad viņš to likuma

būtu expressis verbis izteicis, ievērojot pie tam konstitucionelas garan-

tijas pie šāda likuma izdošanas, — šāda administratīvas varas orgāna

tiesība nekādā ziņā nav prezumējama. Tādā kārtā ir jānāk pie noteikta

slēdziena, ka 1923. g. 19. jūlija likums kā administrativā rakstura ma-

teriāla norma atstājusi intaktas procesuālas normas un tā tad ari kara
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priekšniekam ar kara procesa likumu 556. p. piešķirtās tiesības. lekš-

lietu ministra lēmumam par lietas nodošanu kara tiesai ir tikai tā nozīme,
ka kara tiesu orgāniem lieta jāpieņem savai caurlūkošanai, bet šāds

lēmums aiz augšā pievestiem motiviem neierobežo šiem orgāniem ar

procesuālām normām piešķirto jurisdikcijas varu, kura visā pil-
nībā palikusi intakta. Kara procesa lik. 556. pants piešķir kara priekš-
niekam tiesību izbeigt iepriekšējā izmeklēšanā celto apsūdzību un at-

svabināt pie kriminālatbildības saukto personu no kriminalvajāšanas,

ja viņš saskaņā ar kara prokurora slēdzienu atrod, ka iepriekšējā iz-

meklēšanā noskaidrotos apstākļos nav noziedzīga nodarījuma pazīmju

vai ari izmeklēšanā iegūtie pierādījumi izrādījušies par nepietiekošiem.
Šāds kara priekšnieka, saskaņā ar kara prokurora slēdzienu taisīts lē-

mums, līdzīgi civiltiesu apsūdzības kameras lēmumiem, ir galīgs un nav

pārsūdzams. Nav tāda nedz pārvaldes nedz justicorgana, kuram būtu

tiesība pārbaudīt kara priekšnieka kara prec. lik. 556. p. robežās taisītu

lēmumu. Augšaprādītā kārtībā kara priekšnieka izbeigtu lietu var at-

jaunot tikai kara proc. lik. 570. un 571. p. p. paredzētā kārtībā. Tā tad

pie lietas tagadējā stāvokļa nemaz nevar ierosināt un pacelt jautājumu

par to, vai kara priekšnieks pareizi novērtējis iepriekšējā izmeklēšanā

savāktos pierādījumus. Līdz ar to atkrīt katrs pamats Apgabaltiesas uz-

skatam, it kā pastāvot kompetences konflikts tādēļ, ka šī tiesa nevarot

piekrist kara priekšnieka slēdzienam attiecībā uz apsūdzības izbeigšanu

pret Teodoru Vankinu, Andreju Niedru un citiem pēc Sodu lik. 100. p.

paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm: pārbaudīt pēc būtības ar-

mijas komandiera kā kara priekšnieka slēdzienu pareizību nevienai

iestādei un tā tad ari Senātam nav tiesība, ar ko loģiski izslēgta jebkādu
strīdu celšana sakarā ar to, ka kara priekšnieks, rīkojoties ar apsūdzī-
bas kameras tiesībām, būtu minēto apsūdzību izbeidzis nepareizi. No-

ziedzīgie nodarījumi, kuros no izmeklēšanas tiesneša apvainoti Teodors

Vankins, Andrejs Niedra un citi, pēc savas būtības, ir pilnīgi patstāvī-

gas dabas un rakstura: 100. pants ir ievietots Sodu likumu 3. nodaļā, kur

iet runa par dumpi pret valsts augstāko varu, t. i. iekšēja sazvēre-

stība pret valsti un viņas iekārtu, bet 108. pants ievietots sodu likumu

4. nodaļā, kur iet runa par valsts nodevību, t. i. palīdzības sniegšanu

valsts ārējam ienaidniekam. Armijas komandiers kā kara priekšnieks

viņam ar likumu (kara procesa lik. 556. p.) piešķirtās varas robežās ir

izbeidzis izmeklēšanas tiesneša pret Vankinu, Niedru un citiem celto

apsūdzību pēc Sodu lik. 100. p. pazīmēm. Tā tad ir palikuši speķa iz-

meklēšanas tiesneša pret minētiem inkulpantiem celta apsūdzība pēc

Sodu lik. 108. p. pazīmēm, kādas apsūdzības caurlūkošana un taļak-

virzīšana pēc pastiprinātas apsardzības stāvokļa atcelšanas piekrīt

civiltiesu orgāniem un kara priekšniekam pret šo kara tiesu orgānus

nekompetējošu apsūdzību bija tiesība ņemt stāvokli nevis pec apsūdzī-

bas būtības, bet tikai no formāla viedokļa — nosūtot lietu pec piederī-

bas apsūdzības gaitas tālāka likumīga virziena došanai. Strīds par

lietas piekritību pastāvētu tikai tad, ja civiltiesa butu atradusi, ka iz-

meklēšanas tiesneša pret Vankinu, Niedru un citiem celta apsudzība pec

Sodu lik. 108. p. pazīmēm, piekrīt nevis civil-, bet kara_ tiesu caurlūko-

šanai. Šādu strīdu, t. i. ka lietas caurlūkošana ar apsūdzību pēc Sodu
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lik. 108. p. pazīmēm piekrīt kara tiesu iestādēm, Apgabaltiesa nav pa-

cēlusi. Starp šīs lietas tagadējo stāvokli un Krievijas Senāta Kopsapulču

spriedumos 1889. g. Nr. 5. un 1896. g. Nr. 25. pievestiem gadījumiem, uz

kādiem spriedumiem Apgabaltiesa atsaucās savā 1924. g. 14. jūlija lē-

mumā, nav analoģijas un šie spriedumi ne tikai neapstiprina Apgabaltie-

sas uzskata pareizību par piekritības strīda pastāvēšanu dotā gadījumā,
bet gan šo uzskatu apgāž: kā tas redzams no citēto spriedumu satura,

aprādītos gadījumos pastāvēja strīds starp civil- un kara tiesu iestādēm

par lietas piekritību pēc lietas formālā stāvokļa, kurpretim dotā gadījumā
strīds par lietas piekritību pēc viņas formālā stāvokļa nepastāv, bet

gan Apgabaltiesa apstrīd kara priekšnieka varas funkciju apjomu, kas

noteikts kara procesa likumos, proti, tiesību izbeigt viņa caurlūkošanai

piekrītošo, likumā paredzētā kārtībā iesniegto apsūdzību. Ari Latvijas
Senāta Administrativais departaments, izspriežot 1924. g. 26. martā

Teodora Vankina sūdzību par lekšlietu ministra lēmumu attiecībā uz

viņa, Vankina, apsūdzības lietas nodošanu kara tiesu caurlūkošanai, pre-

tēji Apgabaltiesas maldīgam uzskatam, caurlūkojis lietu nevis pēc iz-

meklēšanas būtības un nodarījumu kvalifikācijas, kas Senāta Admini-

strativām departamentam ari nemaz nepiekrīt, bet, pārbaudījis, savas

kompetences robežās, lekšlietu ministra rīcības pareizību tikai no for-

mālā viedokļa, t. i. vai, nododot lietu kara tiesu caurlūkošanai lekšlietu

ministrs rīkojies saskaņā ar likumiem.

Aiz pievestiem apstākļiem Senāta Apvienotā sapulce atrod, ka

Apgabaltiesas uzskatam, it kā pie lietas tagadējā stāvokļa pastāvot strīds

par lietas piekritību, nav juridiska pamata, kādēļ Apgabaltiesas iesnie-

gums atstājams bez ievērības, bet lietai dodams tāļāks likumīgs virziens.

Pamatojoties uz augšā pievesto, Senāta Apvienotā Sapulce no-

lemj: Paskaidrot, ka lietā nav piekritības strīda. Lietu nosūtīt at-

pakaļ Rīgas Apgabaltiesai tāļākai likumīgai virzīšanai.

Nr. 10. 1924. g. oktobra mēneša 3. dienā. lekšlietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai ar agrārās ref. lik. I. daļas 3. panta 2. piezīmi

paredzētās un apstiprinātās neatsavināmās zemes daļas ar piederošām
ēkām ir koroborējamas uz attiecīgas draudzes vai baznīcas vārdu?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators A.

Loebers, atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts at-

rod:

T.

lekšlietu ministrs savā 1924. g. 19. apriļa iesniegumā zem Nr. 170691

griezies pie Senāta ar lūgumu paskaidrot: uz kā vārdu jākoroborē pēc

agr. ref. lik. I. d. 3. p. 2. piez. baznīcām atstājamā — kā neatsavināma —

zeme, vai uz baznīcas kā iestādes vārdu, jeb vai uz draudzes kā korpo-

rācijas vārdu. Pēc 3. p. 2. piez.: „„b aznī c ā m zeme atstājama ne-

atsavināmo vidējo saimniecību platībā, kopā ar baznīcai resp. drau-

dzei piederošām ēkām ..." Šis pants pamatojās uz 3. p. „h" pkt., sa-

skaņā ar kuru neatsavina:
„...

zemes, uz kurām uzceltas baznīcas līdz

ar pagalmiem, ēkām un dārziem pie baznīcām..."
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11.

Priv. lik. uzskata baznīcas par patstāvīgiem tiesību subjektiem, ju-

ridiskām personām (595., 713. p. p.) un proti par iestādēm, dibinājumiem

(Stiftungen, vcTaHOßJieHoi), plašākā nozīmē (595., 713., 825. p. p., 446. p.

2. piez., kā Anstalten, 3aße#eHm), pr iv. lik. 595. p., Erdmans, System

1. sēj. 114., 124. 1. p.). Pēc privatlikuma, par tiesību subjektu un līdz ar

to par baznīcu mantības subjektu jāatzīst vietējā baznīca (Lokalkirche),
kā personificētās baznīcu mantības nesēja un saimniecisks subjekts, bet

ne kopēja vispārēja ticības (konfesijas) baznīca (Gesamtkirche). Kā

priv. lik. (595., 713., 825. p. p., 3653. p. piez., 3947. p. 3. pkt., 4466. p.

2. piez., kā ari tagad atceltie 1402., 1969. p. p.), tā ari nolikums par arz.

ticīb. (712. un sek. p. p.) vienmēr lieto vārdu „baznīca" daudzskaitlī un

zem baznīcām saprot šai ziņā attiecīgās vietējās draudzes baznīcas (730.,
732. p. p.) un zem „baznīcu kustamām un nekustamām mantām" atse-

višķās vietējās baznīcas mantību (712.—714. p. p., Erdmans 1. c. 126. 1. p.

un žurnālā „Balt. Monatschrift" 29. sēj. (1882. g.) 414.—417. 1. p. p.,

lld. 1. p., Kupffer 1. c. 38. sēj. 452.-453. 1. p. p.; Kasso, 063opi> oct-

3eflcKaro rpaamaHCKaro npaßa (1896. g.), 55. §, 3. pkt.

Pret pievesto uzskatu, ka par baznīcu mantības subjektu atzīstamas

vietējās baznīcas kā ietaises, it kā runā priv. lik. 945. p., pēc kura virs-

īpašuma tiesības uz mācītāju muižām pieder attiecīgai baznīcas draudzei

(Kirchengemeinde, Kirchspiel). Bet šī fraza izskaidrojama tikai ar ne-

skaidru un terminoloģijas ziņā neizturētu redakciju. Kā 595. p., tā ari

945. p. kopējie avoti (1840. g. 26. decembra lik. Nr. 14090; 1842. g. 26.

okt. lik. Nr. 16127; viet. lik. 2. d. 927. p.) runā nevis par draudžu virs-

īpašumu, bet gan par baznīcu virsīpašumu. Tā viet. lik. 2. d. 927. p.

nosaka: „Die zum Unterhalt der Prediger gegebenen Pastoratsvid-

m en, dies. g. G n ad c nhak c n und andere Lānderein bilden c i n der

X i r c h c gehorendes Eigentum; der Geistlichkeit gebiihrt aber daran das

Nutzungsrecht etc..." Pie tam ari šis pats 927. p. atsaucās uz pie-

vestiem 1840. un 1842. g. g. likumiem (sk. ari Erdmans, Svstem 115. 1. p.).
1840. g. 26. decembra likums (Nr. 14090) par „mācītāju vidmām Kurzemē"

jautājumu par to, vai „vidmas, kuras krievu valdība vai bij. ordenis at-

stājuši garīdzniecības uzturam, uzskatāmas par fiska jeb par baznīcu

īpašumu", izšķīris saskaņā ar 1832. g. nolik. par ārz. ticīb. 459. p. (tagad
712. p.) taī nozīmē, ka katra mantība, kura kalpo garīdzniecības uzturam,

sastāda baznīcu mantību (
w uepKOßHoe HMvmecTßo"). Pie tam likums,

ņemot vērā, ka īpašums paredz īpašnieka valdīšanas, rīkošanās un atsavi-

nāšanas tiesības, un ka baznīcām nav tiesības atsavināt savu mantību bez

ķeizara atļaujas, nosaka, ka vidmas sastāda garīdzniecības nepilnu īpašumu
(dominium utile). Šādus noteikumus 1842. g. 26. oktobra likums (Nr. 16127)
attiecina ari uz Vidzemi ar Sāmsalu. Tāpat lik. par ārz. ticīb. 712. p.

1. piez., runājot par mācītāju muižām (nacropaTCKiH bhumbi), no vienas

puses uzsver tikai, ka tās pastāv garīdzniecības apakšīpašumā un no

otras puses tieši noteic, ka „MHjiocTiißbie raneHU n ;xpyrisi 3eM;m"

sastāda baznīcas īpašumu. Ari šī piezīme pmaatojās uz tiem pašiem
1840. un 1842. p. p. likumiem. Mācītāju muižas Kurzemē jau pirms 1832.

g. sastādīja baznīcas īpašumu, kā to nodibinājis Kr. Senāta civ. kas. dep.
1899. g. spr. Liel-Auces bazn. lietā Nr. 9.
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Tā tad šaubu gadījumā, t. i. ja no baznīcas dibināšanas akta nav

redzams pretējais, baznīcu zemes uzskatāmas par attiecīgās vietējās

baznīcas īpašumu.

Tas pats princips attiecināms ari uz baznīcu imobiļiem pilsētās un

miestos, jo likumi par imobiļu īpašnieku nenoteic nekādu citu subjektu,

kā vietējo baznīcu, vispār runājot par viņas kustamu un nekustamu īpa-

šumu (Priv. lik. 713., 595., 825. etc. p. p.; nolik. par ārz. ticīb. 712., 714.,

723., 730. etc. p. p.).

Otrkārt, ari draudzei kā tādai ir juridiskas personības un proti

korporācijas raksturs, kurai ir sava organizācija un ievēlētie orgāni (sk.
1919. g. 27. oktobra pag. noteik. par cv. lut. draudžu padomēm, V. V.

Nr. 61, ar 1922. p. 20. decembra vēlēšanu instrukciju, V. V. Nr. 289).
Draudzei kā juridiskai personai var piederēt ari sava mantība

(pag. noteik. 12. p. 1. pkt.). Līdz ar to draudzes orgāns (valde) figurē

ari kā baznīcas mantu pārvaldītājs (pag. noteik. 12. p.) un

šai ziņā atvieto iepriekšējos baznīcu pašvaldības orgānus, t. s. baznīcu

konventus, padomes, kolēģijas resp. kuratorus un vecākus v. c. (nolik.

par ārz. ticīb. 732.—760. p. p.). Citu orgānu baznīcai kā iestādei (insti-

tūtam) nav.

Senāts atrod par vajadzīgu uzsvērt, ka agrarref. likums nav domājis

kautkādā veidā grozīt baznīcu satversmes juridisko struktūru, kā juridisku

personību, un viņu privattiesiskas attiecības, tā tad ari nav modificējis pēc

būtības baznīcu īpašumu tiesības. Agrarreform. likums ari nav aizskāris

luterāņu baznīcu juridiskās attiecības pret to nekustamu mantu, sevišķi

pret to zemi, kuru agrarreform. likums vēl atstājis baznīcām (sk. agr.

ref. lik. 1. d. 3. p. „h" pkt.). Agr. ref. likums tikai aprobežojis kvantita-

tīvā, teritoriālā ziņā zemju platību, kura vēl būtu piešķirama baznīcām

(agr. ref. lik. I. d. 3. p. 2. piez.). Tāpat agr. ref. likums nav aizskāris ari

baznīcām atstāto t. s. mācītāju muižu juridisko īpašību un to attiecības

pret pašām baznīcām. Pēc priv. lik. 608., 945. p. p., viet. lik. 2. sēj.
927. p. un nolik. par ārz. bazn. 712. p. piez., kā jau augšā aizrādīts, mā-

cītājiem piekrīt apakšīpašuma tiesības (dominium utile) uz mācītāju mui-

žām par to laiku, kad tie izpilda sava dienesta pienākumus, kamēr virs-

īpašuma tiesības (dominium directum) pieder attiecīgai vietējai baznīcai.

Šādas juridiskas attiecības pastāv ari turpmāk, jo tās neatkarājās no mā-

cītāju muižu platības. Pēdējās samazināšanās ar agr. ref. likumu nav

iespaidojusi ar vispārējiem likumiem nodibināto, mācītāju muižu tiesisko

stāvokli. Jāatzīmē pie tam, ka vietējai baznīcai piederošās virsīpašuma
tiesības uz mācītāju juridiski pastāv pilnīgi neatkarīgi no šādu tiesību

sevišķas apzīmēšanas zemes grāmatas (not. nolik. 321. p. 2. d. pkt. „a"),
jo tās dibinājās tieši uz likumu (priv. lik. 945. p.) un tādēļ ir spēkā ari

bez apstiprināšanas zemes grāmatās (priv. lik. 3004. p. 2. piez.).

Aiz pievestiem iemesliem jāatzīst, ka cv. luterāņu baznīcām atstāja-
mās neātsavinājamās zemes (agr. ref. lik. I. d. 3. p. 2. piez.) koroborēja-
mas zemes grāmatās uz attiecīgās vietējās baznīcas vārdu.

68



111.

Pēc pareizticīgo baznīcu tiesībām, par baznīcu mantības (Kirchen-
vermogen) subjektu uzskatāma nevis draudze kā korporācija, bet gan
baznīcu iestādes, t. i. vai nu centrālās organizācijas: sinodes vai

biskapa nams it kā „mensa episcopalis", biskapa amats (apxiepeftcKift
JioM-b, Kr._ civ. lik. 698. p. 5. pkt., 413. p. 1. pkt; kārtu lik.: Kr. lik.

kop. 9. sēj. 445. un sek., 450. 1. p. p.), vai vietējā draudzes baznīca kā

draudzes biedrība (npHxoacKoe o6mecTßo), kura sastādās 1) no pričta

(iīpmiT-L, t. i. vietējās garīdzniecības, npnxoncKoe nyxoBeHCTBo) un 2)
no draudziniekiem (upnxo>KaHe), kādas vietējās draudzes biedrības centrs

ir draudzes baznīca (npHxoncKiii xpaMt), tā tad korporācija, kura sastādās

no garīdzniecības un draudzes (Suvorovs, uepKOßnaro npaßa,

487., 294. 1. p. p.). Tādā kārtā pareizticīgo baznīcu tiesībām palika pil-

nīgi sveša — atšķirība starp baznīcu kā iestādi (Anstalt, „fabrica eccle-

siae", t. i. baznīcu kā privatsaimniecisko subjektu) un garīdzniecības
amatu ar viņam kalpojošo mantību (beneficium), un ari draudzi kā at-

sevišķu korporāciju. Tādā kārtā pareizticīgām baznīcām atstājamās ne-

atsavināmās zemes pieder un zemes grāmatā apstiprināmas, atkarībā no

konkrētiem apstākļiem, vai nu centrālai baznīcu organizācijai vai attie-

cīgam biskapa namam, vai vietējai baznīcai un t. t, bet šaubu gadījumā

uz zinodes, kā vienīgā centrālā orgāna, vārdu.

IV.

Katoļu baznīcu (kanoniskās) tiesības nepiešķir draudzēm juridiskas

personas tiesības (it kā korporācijām) un tāpat neatzīst vietējo draudzes

un garīdzniecības kombināciju, kādu nodibina pareizticīgo baznīcu tie-

sības, kā „npiixoncKasi uepKOßb", atzīstot pēdējo par baznīcu mantības ne-

sēju (it kā uepKOBHo-npnxo;icKoe HMymecißo). Ari pēc Krievijas likumiem

pašu vietējo katoļu baznīcu mantība pieder tikai katoļu baznīcai vai

baznīcas iestādēm (institūtiem, sk. nolik. par ārz. ticīb. Kr. lik. kop. 11.

sēj. I. d. 153., 111. p. p.; 1922. g. 30. maija konkordata ar Svēto krēslu 2.,

14., 20. p. p.: lik. krāj. Nr. 138), t. i. vai nu vispārējai katoļu baznīcai

Latvijā vai vietējai katoļu baznīcai, bet ne draudzēm kā tādām, it kā

korporācijām (Richter-Dove, Lehrbuch d. kath. v. cv. Kirchenrechts,

§ 287 pie 7. piez.; Suvorovs 1. c. 486. 1. p. contra 1. c. 490. 1. p.). Tādēļ
baznīcas zemes apstiprināmas uz katoļu baznīcas augstāko orgānu vārdu

Latvijā vai uz attiecīgās vietējās katoļu baznīcas (draudžu filialās baznī-

cas) vārdu.

Aiz pievestiem iemesliem Senāta Apvienotā Sapulce nolemj: at-

zīt, ka ev.-luteraņu baznīcām atstājamās neatsavināmās zemes (agr. ref.

lik. I. d. 3. p. 2. piez.) koroborējamas zemes grāmatās uz attiecīgas vie-

tējās baznīcas vārdu.

Nr. 11. 1924. g. oktobra mēneša 3. dienā. Apvienotās sapulces

priekšsēdētāja uz ties. iek. lik. 249., 249-
1

.

un 250. p. p. pamata ienestais

Tieslietu ministra 1924. g. 19. maija ziņojums Nr. 15, 545 par no Tiesu

palātas departamentu kopsapulces g. 22. martā privatadvokata
Bēra Plinera lietā pielaistu likuma pārkāpumu.
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Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators A.

Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: Privatadvokats Bērs Pliners lūdzis Latgales Apgabaltiesu atjaunot

viņam par 1924. g. apliecību par tiesas lietu vešanas tiesību Latgales
miertiesu iestādēs. No lietas redzams, ka Plineram Latgales Apgabal-
tiesa izdevusi apliecību par svešu lietu vešanu Latgales miertiesu iestādes

jau kopš 1920. g. līdz 1923. g., to ieslēdzot. Lagales Apgabaltiesas no-

daļu kopsapulce 1924. g. 19. janvārī, neapmierinot Plīnera lūgumu, no-

lēmusi pieprasīt no Plinera apliecību par viņa pārbaudīšanu valsts va-

lodas prašanā. Šo lēmumu Plīners pārsūdzējis Tiesu Palātā, kuras de-

partamentu kopsapulce, atceļot Apgabaltiesas lēmumu, 1924. g. 22. marta

nolēmusi uzdot Latgales Apgabaltiesai izdot Plīneram prasīto apliecību.
Lieta uz Tieslietu Ministra 1924. g. 14. maija ziņojumu zem Nr. 15545 no-

nākusi Senāta Apvienotā Sapulcē. Tiesu Palāta iziet no tā 1) ka saskaņā

ar Senāta Apvienotās Sapulces 1923. g. 16. marta atzinumu advokātiem

gan ticis uzlikts par pienākumu uzstāties tiesā tikai valsts valodā, bet

nav aizskārta vai ierobežota advokātu darbība ārpus tiesas, 2) ka

Latgales Apgabaltiesai gan bijusi tiesība, pēc '1918. g. 6. dcc. pagaidu
nolik. 10. p., „iepriekš Plīnera uzņemšanas privatadvokatu skaitā pārbau-
dīt viņa zināšanas valsts valodā", bet ka, reizi ieskaitījusi viņu privat-
advokatu skaitā, Apgabaltiesa nav varējusi turpmāk, pie gadskārtīgas

apliecības apmainīšanas, no jauna pieprasīt no advokāta eksāmena no-

likšanu; 3) ka neatjaunot jau pielaistam privatadvokatam apliecību no-

zīmējot atņemt viņam praksi, kas esot pielaižams tikai tiesu iek. lik.
344. (4061:i

.
p.) paredzētā kārtībā, soda veidā, kamēr konkrētā lietā Plī-

ners šādu represiju nav pelnījis; 4) kā tādēļ Latgales Apgabaltiesai nav

bijusi tiesība Plīnerim neatjaunot atliecību par 1924. g.

Tiesu Palātas pievestie apsvērumi nav pārliecinoši.

Izdodot zināmai personai ties. iek. lik. 331., 332. (406
1

.,
406

2

.) p. p.

paredzēto apliecību, tiesu iestāde līdz ar to piešķir šai personai privat-
advokata kvalitāti par visu laiku, kamēr privatadvokats kārtīgi maksā

340. (4069.) p. paredzēto nodokli vai netiek uz 344. (406
13

.) p. 4. pkt.

(406lr '.) p. pamata izslēgts no advokātu skaita disciplinārā kārtībā resp.

atstādināts no lietu vešanas. Tā tad, kā pareizi uzsver Tiesu Palāta,

ikkadīgai apliecības izdošanai gan ir tikai formāla nozīme, apliecinot no-

dokļu iemaksu. īstenībā nodokļu iemaksas faktu varētu apliecināt ari

kādā citā veidā; ikgadīgai apliecības atjaunošanai tādēļ nav tās nozīmes,

it kā ar to katrā atsevišķā gadā personai būtu piešķirta no jauna privat-
advokata kvalitāte un it kā šī pēdējā savukārt atjaunojama ikkatrā gadā
un piešķirāma tikai it kā uz vienu gadu. Tikai tiesu prakse vien līdz

šim samaisīja nodokļa iemaksas fakta konstatējumu (atjaunojot ap-

liecību) ar personas uzņemšanu privatadvokatu skaitā. Ja jau tiesa iz-

devusi personai apliecību par lietu vešanas tiesību, tiesa ar to aplie-
cina šīs personas uzņemšanu privatadvokatu skaitā, t. i. apliecina, ka

šī persona apmierina tos likuma prasījumus, kuri
pastāvēja spēkā apliecības izdošanai, t. i. privatad-
vokata tiesības (īpašības) piešķiršanas laikā. Tādā

kārtā, vienīgais šaī lietā izšķiramais jautājums pastāv tikai iekš tam, v a i
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1924. g. janvārī, kad Latgales Apgabaltiesa izsprie-
dusi Plīnera lūgumu „atjaunot viņam pārliecību par 1924. g.",

viņš apmierinājis konkrētā laikmetā spēkā esošos

likuma noteikumus par privatadvokatiem. Šaī ziņā
Apgabaltiesai gan bijis pietiekošs pamats revidēt savu iepriekšējo lē-

mumu par Plīnera uzņemšanu privatadvokatu skaitā uz tiesu iek. lik. 337.

(586.) p. pamata, kurš sakarā ar 1918. g. 6. dcc. pagaidu nolik. 10. p. un

Senāta Apvien. Sap. 1923. g. 16. marta atzinumu rediģējams un patiesi
tika tiesu iek. lik. 1924. g. izdevumā rediģēts tai nozīmē, ka tiesai, kurai

iesniegts lūgums izdot apliecību lietu vešanai, jāpārliecinājās, vai lūdzējs

„pietiekoši prot latviešu valodu". Tas ir likuma prasījums, kas bija

spēkā katrā ziņā taī laikā, kad Apgabaltiesa pārbaudījusi to priekšnotei-
kumu esamību, pie kuriem Plīneram var piederēt privatadvokatu kvali-

tāte, un šis pārbaudīšanas moments dabiski iestājies, kad jau pielaistais

privatadvokats Plīners bija lūdzis konstatēt, ka viņš iemaksājis nodokli,
t. i. formāli izpildījis likuma noteikumus par lietu vešanu. Ja nu pie tam

izrādās šaubas par to, vai lūdzējs šaī konkrētā momentā patieši
apmierina visus likuma prasījumus, ari j a v no s prasījumus, kurus likums

uzstāda par privatadvokatiem, tad tiesai nevien tiesība, bet ari pienā-

kums spert solus šaubu noskaidrošanai un uzdot lūdzējam iesniegt tiesai

attiecīgus datus. Kā redzams no tiesu iek. lik. 586. p. (1914. g. izd.) mo-

tiviem (pie 1889. g. noveļas 31. p.: Hasmaņa un Nolkena 2. izd. 37. 1. p.),
likumdevējs, ņemot vērā, kā no privatadvokatiem sevišķa izglītība nav

prasāma un nav sagaidāma ari valodu zināšana, uzlika tiesai par pie-
nākumu, katrā atsevišķā gadījuma pārliecināties, vai per-

sona pie tās uzņemšanas privatadvokatu skaitā, pietiekoši pārvalda
krievu valodu. Ja nu par latviešu tiesu pastāvēšanas laiku, sakarā ar

Senāta Apv. Sap. 1923. g. 16. marta atzinumu, 586. (tagad 347.) p. redi-

ģējams tai nozīmē, ka tas piešķīris latviešu valodai to pašu lomm kā

iepriekš krievu valodai, tad Latgales Apgabaltiesai, —
kad 1924. g. cēlies

jautājums, vai Plīners patiesi apmierina 347. ph
uzstādīto prasījumu va-

lodas ziņā — bija tiesība un pienākums šo jautājumu pārbaudīt un atrai-

došā gadījumā Plīnera lūgumu atstāt bez ievērības. Izšķirot aprādītā no-

zīmē Plīnera lūgumu, Apgabaltiesa nekad nepiemēro kaut kādu no tiesu

iek. lik. 344. (406
13 .) p. paredzētām disciplinārām represijām, bet izšķir

tikai jautājumu par to, vai Plīners vēl apmierina tos prasījumus, kurus
uzstāda konkrētā laikā spēkā esošais likums. Tāpat kā ja likums piem.

būtu ievedis priekš privatadvokatiem obligatorisku vidusskolas izglītību,
tiesanevarētuvairs pielaist privatadvokatu, atņemot viņam patenti, kuram
nebūtu vidusskolas izglītības, — tiesai ari nav jāpielaiž pie lietu vešanas

persona, kura vairs neapmierina konkrētā laikā spēkā esošā likuma pra-

sījumu par valsts valodas prašanu. Apgabaltiesa gan nepareizi pieprasa

no Plīnera taisni Tieslietu ministrijas atsevišķas pārbaudīšanas komisijas

(1921. g. 22. novembra noteikumi par valsts ierēdņu pārbaudīšanu valodas

prašanā, lik. krāj. 245. Nr.) apliecību, jo par to, vai Plīners pietiekoši pār-

valda valsts valodu, Apgabaltiesa var spriest vai nu pēc pašas novēroša-

nas vai pēc Miertiesu iestāžu ziņojumiem un sakarā ar to rīkoties par
Plīnera lūgumu. Bet katrā ziņā apgabaltiesa pareizi aizkustinājusi jau-
tājumu par to, vai Plīners patiesi apmierina tagadējā laikā spēkā esošo

noteikumu prasījumus par valsts valodas prašanu un Tiesu Palātai nav
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bijis pietiekošs pamats šādas tiesības noliegt Apgabaltiesai un pēdējas
lēmumu atcelt.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palātas lēmums nesa-

skan ar tiesu iek. lik. 337. (586.) p. un tādēļ atceļams, Senāta Apvienotā
Sapulce, pamatojoties uz tiesu iek. lik. 60. (1193

-a.) p. 1. pkt., 172. (249-a.)

p. i. pkt., 174. (250.) p., nolemj: Tiesu Palātas departamentu kop-

sapulces 1924. g. 22. marta lēmumu atcelt.

Nr. 12. 1924. g. oktobra mēneša 3. dienā. Darba ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai slimnicu darbinieki, kuri saskaņā ar no-

teikumiem par valsts darbinieku atalgojumu 6. pantu saņem uzturu par

brīvu, patur šo tiesību ari pa kārtējā vai slimības dēļ piešķirtā atvaļinā-

juma laiku.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

J. Kalacs; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: ka augšā pievesto noteikumu 6. pantā minētiem darbiniekiem resora

vadītājs var piešķirt uzturu par brīvu, kā atlīdzību par sevišķi ilgu darba

laiku; ka šis noteikums ievietots likumā, kurš nosaka civilresoru darbi-

nieku atalgojumu, kadēl šinī pantā paredzētā uztura piešķiršana uzska-

tāma par vienu no atalgojuma veidiem; ka pa atvaļinājuma laiku civil-

resoru darbinieki nezaudē tiesību uz atalgojumu, jo tiesība uz algu beidzas

tikai ar darbinieka atlaišanu no amata (likuma par civildienestu 22. un

27.); ka uz likuma par darba laiku 18. panta pamata darbiniekam pa at-

vaļinājuma laiku izmaksājama alga viņa faktiskās pelņas apmērā; ka tādā

kārtā jāatzīst, ka noteikumu'par civilresoru darbinieku atalgojumu 6.

pantā minētiem darbiniekiem uzturs, kā viens no viņiem piešķirtiem at-

algojuma veidiem, pienākās viņiem ari pa atvaļinājuma laiku, nolemj:
Atzīt, ka jautājums .izšķirams apstiprinoši.

Nr. 13. 1924. g. oktobra mēneša 3. dienā. lekšlietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai Darba ministrijas departamenta paskaidro-
jums no 1923. g. 20. novembra Nr. 17834 saskan ar „noteikumiem par

strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos"
un ir saistošs, t. i. vai pilsētu un lauku (pagastu, miestu un apriņķu paš-

valdību) valžu locekli pret pašvaldības gribu ir nodrošināmi slimo kasēs?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Sīmanis, atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis,

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: ka saskaņā ar 1922. g. 14. janvāra noteikumu par strādnieku un

citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos 1. pantu paš-

valdības iestādes ierindotas darba devējos, kuri nodarbinā algotu darba

spēku; ka pašvaldības, — kā juridiskas personas — reprezentē viņu vē-

lētie orgāni: domes, padomes un valdes (pils. nolik. 7. un 21. p. p. un

1922. g. 21. jūnija lik. par pag. pašv. 5. un 6. p. p.); ka šiem pašvaldību

vēlētiem orgāniem resp. to locekļiem atalgojumu par pūlēm nosaka

ārpus darba algas normām un kategorijām ar atsevišķiem lēmumiem
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(pils. nolik. 63. panta 2. pkts un 123. p.; 1922. g. 21. jūnija lik. par

pag. pašv. 5. un 6. p. p.); ka pašvaldības orgāna vēlētam loceklim,

lūkojoties pēc darba daudzuma vai viņa speciālām zināšanām, noteiktais

atalgojuma apmērs, ja tas nejauši ari sakristu ar kādas kategorijas

algu, tomēr nav atzīstams par algu „p ē c kategorijas"; ka tādā

kārtā pašvaldību orgānu vēlētie locekli nav atzīstami par slimības gadī-

jumos nodrošināmu algotu darba spēku, par kādu runā pievestie 1922. g.

14. janvāra noteikumi, kāpēc nolemj: 1) atzīt, ka Darba ministrijas
1923. gada 20. novembra paskaidrojums Nr. 17834 visām slimo kasēm un

darba inspektoriem nesaskan ar 1922. g. 14. janvāra noteikumiem un 2)
šo lēmumu ar rīkojumu paziņot lekšlietu un Darba ministrijām.

Nr. 14. 1924. g. oktobra mēneša 3. dienā. lekšlietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai pie vainīgo saukšanas pie atbildības dēl
lekšlietu ministra 1924. g. 15. februārī izdoto obligatorisko noteikumu par

iedzīvotāju pierakstīšanu un izrakstīšanu neievērošanas būtu jāpiemēro
Krim. proc. lik. 1220. p. noteikumi, t. i. ka vainīgie saucāmi pie atbildības

tiesā tikai tad, ja viņi 2 nedēlu laikā nesamaksā sodu?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators J.

Kalacs; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: ka saskaņā ar Sodu lik. 138. panta tekstu saistošo noteikumu pār-

kāpšana sodāma pēc šī panta tikai tad, kad par šo nodarījumu likumā

nav nolikts sevišķs sods; ka lekšlietu ministra 1923. g. 9. februāra obli-

gātorisko noteikumu par iedzīvotāju pierakstīšanu un izrakstīšanu pār-
kāpumi sevišķi paredzēti un sodāmi pēc Sodu lik. 266. un 268. pantiem;
ka tādā kārtā attiecībā uz minēto obligātorisko noteikumu neizpildīšanu
Sodu likumu 138. pants nav piemērojams; ka pēc Kriminalproc. lik. 1220.

panta Ustavā par miertiesnešu spriežamiem sodiem 58.—61. pantos no-

rādītiem pārkāpumiem policija griežās pie tiesas dēl vainīgo saukšanas

pie atbildības tikai tad. ja apsūdzētais divu nedēļu laikā no tās dienas,
kad viņam policijas pieprasījums pasludināts, nesamaksā soda naudu, kas

no viņa pēc likuma pienākās; ka Latviiā spēkā esošo Sodu likumu 266.

un 268. panti pilnīgi atbilst Ustavā par miertiesnešu spriežamiem sodiem

58. un 59. pantiem; ka minētie Sodu likumu panti aptver visus likuma

vai saistošu noteikumu pārkāpumus attiecībā uz iedzīvotāju pierakstīšanu

un izrakstīšanu dzīves vietas maiņas gadījumos; ka Kriminalproc. lik.

1220. pants vēl tagad pastāv spēkā; ka tādā kārtā lietas par apsūdzētiem,

kuriem inkriminēti Sodu lik. 266. un 268. p. p., var nosūtīt tiesai tikai

pēc Kriminalproc. lik. 1220. p. prasību izpildīšanas, nolemj: paskaidrot,

ka jautājums izšķirams apstiprinoši.

Nr. 15. 1924. g. 7. novembrī. lekšlietu ministra iesniegums pa-

skaidrot likuma par „valsts uzņēmumiem un piegādājumiem" (noaojKe-
Hic o Ka3eHHWXt nonpHnaxT> h nocTaßKaxt) 129. pantu.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Sakarā ar lekšlietu Ministrijas 1924. g. 3. jūnija iesniegumu Nr. 203,537
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ceļas jautājums par to, vai iestāde, kurai tika atļauts zināmu darbu

izpildīt saimnieciskā kārtībā par noteiktu sumu un kura atrod par de-

rīgāku šādu darbu izvest uzņēmuma līguma veidā caur uzņēmēju (non-

pHHOM'L), ir tiesība, šo darbu nodot uzņēmējam bez torgiem.

Jautājums jāizšķir atraidoši.

Likums par valsts uzņēmumiem un piegādājumiem paredz tikai

divus veidus, kurus valsts piemēro pie dažādiem piegādājumiem vai

pirkumiem un proti (1. p.); 1) izpildot attiecīgus darbus saimnieciskā

kārtā tieši ar saviem līdzekļiem un darbiniekiem un 2) noslēdzot uzņē-

muma līgumu ar uzņēmēju.

Šādu līgumu slēdzot, iestāde sastāda plānu un budžetu saskaņā ar

konkrētām vajadzībām, savāc attiecīgas cenas (91.—92. p. p.) un nosaka

līguma sīkākus noteikumus t. s. kondicijas (93. p.). Pati uzņēmuma no-

došana notiek izsoles ceļā, pie kam attiecīgai valsts iestādei laikā jāpa-
sludina izsoles priekšmets un termiņš (95.—116. p. p.). lekšlietu mi-

nistrijas iesnieguma saņemšanas dienā Senātā spēkā bijušais likums

(X. sēj. I. d.) paredz 3 izsoles veidus, proti, mutiskus (91.—140. p. p.),
rakstiskus ar solījumiem (144.—170. p. p.) un kombinētus mutiskus un

rakstiskus (171.-177. p. p.: sk. Sen. Apv. Sap. 1923. g. lēmumu Nr. 37).

Tikai „pēc (mutiskas) izsoles pabeigšanas valsts iestādes un amatper-

sonas stājās pie rakstiska līguma noslēgšanas" (117. p.). Saskaņā
ar vispārējigem noteikumiem, pašas izsoles iepriekš galīgi apstiprina —

atkarībā no nododamā uzņēmuma vērtības — likumā (118. p.) sīkāki uz-

skaitītās valsts iestādes. Šāda iepriekšēja izsoles apstiprināšana — iz-

ņēmuma veidā — tomēr nav prasāma, kad iestāde, kura jau agrāk sa-

ņēmusi atļauju attiecīgu darbu izdarīt saimnieciskā kārtā, vēlāki

atzīst par izdevīgāku fiska interesēm, darbu nodot uzņēmējam
( . . . coßepmiiTi. tv iiocTpoStKv hjih noKviiKV nofIpHHOMTb). Šai

gadījumā iestāde rīkojās pēc 129. p. noteikumiem (118. p. 4. pkt.), t. i.

iestādei, noslēdzot 117. p. paredzēto līgumu ar uzņēmēju, nav jāpieprasa
118. p. prasāmā izsoles apstiprināšana, un tā var līgumu slēgt par visu

sumu, kura tika atvēlēta viņai iepriekš nodomātā saimnieciskā kārtā izve-

damiem darbiem. — Tā tad no juridiskā viedokļa, likumā prasāmā izsole

noteic fiska nākošā kontrahenta (uzņēmēja) personu, ar kuru fisks slēdz

pašu uzņēmuma (darba) līgumu. Ja likums, 129. p. apzīmētā gadījuma,
atsvabina iestādi no pienākuma prasīt iepriekšējo apstiprināšanu ( • - • ne

o6H3HßattCb HcnpaimīßaTb npejißapiiTejibiiaro VTBep/KJieHiH, nenoteicot,

kas sevišķi būtu jāapstiprina, tad tomēr salīdzinot 129.p. ar 118. p. 4. pkt.—
kas tieši atsaucās uz 129. p.—nevar būt ne mazākās šaubas, ka 129.p., runā-

jotpar „apstiprināšanu" domā taisni par iepriekšējās izsoles apstiprināšanu
un tikai šāda apstiprināšana nav prasāma 118.p. 4. pkt. apzīmētā gadījumā,

par kuru vienīgi min 129. p. Loģisko pretstatu, kuru nodibina speciālie 118.

p 4. pkt. un 129. p. noteikumi attiecībā pret 118. p. pr. izteikto vispārējo
noteikumu

— pastāv nevis iekš tam, ka 118. p. 4. pkt., 129. p. paredzētā
gadījumā nebūtu prasāma izsole, bet gan vienīgi iekš tam, ka

speciālie 118. p. 4. p k t., 129. p. noteikumi tomēr paredzētā gadījumā
atsvabina iestādi no pienākuma prasīt izsoles ap-

stiprināšanu. Kā 118. p., tā ari 129. p. ievietoti vispārējā I. nodaļā

zem virsraksta: „līguma noslēgšana par valsts uzņēmumiem (nojipaji-b) ar
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mutiskam izsolēm. Pec tai laika pastāvējušiem likumiem bija pilnīgi iz-

slēgts, piegādājuma līgumu slēgt ar fisku bez iepriekšējas izsoles.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka valsts iestādei vai amatper-
sonai, noslēdzot darba vai uzņēmuma (piegādājuma) līgumu ar uzņēmēju
129. p. norādītā gadījumā, nepieciešami vajadzīga iepriekšēja izsole, Se-

nāta Apvienotā Sapulce nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams atraidoši.

Nr. 16. 1924. g. novembra mēneša 7. dienā. Finansu ministrijas
iesniegums izšķirt jautājumu: vai muitas lik. 1112

1

. p. pielīdzina lietas par

muitas brīvu preču ievešanu no ārzemēm, apejot muitas iestādes (muit. lik.

1011
1

. p.), kontrabandas lietām visā visumā, t. i. ari ieņemto soda naudu

sadalīšanas un gratifikāciju izmaksas ziņā tvērējiem, jeb attiecas tikai uz

lietu iztirzāšanas kārtību, un pēdējā gadījumā, kā būtu sadalāmas soda

naudas, kuras ienākušas uz muit. lik. 1011
1

. p. pamata līdz 1922. g. 12. ok-

tobrim?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Muitas likumi paredz naudas sodu uzlikšanu 1) par kontrabandu: muit. lik.

1048. p. 2. pkt., 1054. p., 1065., 1076., 1921. g. 15. marta lik. (lik. krāj. Nr._76)
redakcijā, 1076. p., un 2) par muitas preču brīvu ievešanu no ārzemēm,

apejot muitas iestādes (muit. lik. 1011
1

. p.).

1922. g. 5. oktobra noteikums par pārgrozījumiem un papildinājumiem
muitas likumos (lik. krāj. Nr. 201) savos 1255., 1255

1

.
p. p. (šo nolikumu

redakcijā) sīkāki noteic, kādā kārtībā jāsadala soda nauda, kā ari sumas,

kuras ieņemtas no pārdotām konfiscētām precēm uz 1011
1

. p. pamata, un

proti: 50% ieskaitāmi valsts ieņēmumos, bet 50% izdalāmi kā gratifikācija.

Bet līdz pievesto noteikumu spēkā nākšanai (1922. g. 12. oktobrī) tai

laikā pastāvējušos muitas likumos nebija tieša noteikuma par to, vai vis-

pār un resp. kādā kārtībā būtu jāsadala soda naudas, kura ienāk uz 1011
1

.

p. pamata, bet bija tikai viens pats, vēl tagad spēkā esošais 1164. p., kas

nosaka, kādā kārtībā jāsadala soda nauda, kura ienāk uz muit. lik. 9. sada-

ļas 8. nodaļas (raarmi) noteikumu pamata par ..kontrabandas" lietu

iztirzāšanu" (o nopnuK-fe npon3BoxtcTßi> a-Ea-b o KoHTpa6aH7TE).

Sakarā ar to Senātam jāizšķir jautājums par to, vai pi r m s 1922. g.

5. oktobra likuma spēkā nākšanas uz 1011\ p. pamata ienā-

kušā soda nauda ir sadalāma gratifikacijām un, apstiprinošā gadījumā,

kādā sevišķi kārtībā?

Muitas likums savā 9. sadaļā paredz noteikumus par „muitas pār-

kāpumu lietu iztirzāšanas kārtību", pie kam šīs sadaļas l. nodaļa attiecās

uz pārkāpumiem, kuri nesastāda slēpenu preču pārvadāšanu, 2. nodaļa —

uz kotrabandas lietām, bet 3. nodaļa — uz naudas sumu sadalīšanu, kuras
ienāk no konfiskācijas un citām lietām. 3. nodaļā ievietotais 1218. p. no-

saka to vispārējo noteikumu, ka sumas, kuras ienāk no muitas likumā pa-

redzētiem naudas sodiem (B3HCKaHbī), ieskaitāmas valsts ie-

nākumos, ciktāl sevišķos noteikumos kategoriski (hmchho) nav

aizrādīts kāds cits resors vai vieta, kurā minētās sumas būtu jānodod.
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Līdz 1922. g. 5. oktobra likumam muitas likums paredzēja tikai vienu

pašu gadījumu, kad 1218. p. minētās sumas piešķiramas ne valsts ienāku-
miem vien, bet ari citiem nolūkiem, un proti attiecībā uz 2. nodaļā minē-

tam kontrabandas lietām 1164., 1165. p. p. nosaka tais aprādīto sumu se-

višķu dalīšanas kārtību. Pievestā 1164. un sek. pantu noteikumi, kā izņē-
muma normas, jāiztulko visšaurākā nozīmē un nav tādēļ attiecināmi uz

gadījumiem, kuri sevišķi nav paredzēti muitas likumā.

1112
1

. p., kurš noteic 1011
1

.
pantā paredzētā pārkāpuma lietu iztirzā-

šanu, ļevietots nevis 2. nodaļā (par kontrabandas lietām), bet gan I. nodaļā

par pārkāpumiem, kuri nesastāda slepenu preču pārvadāšanu. Tādēļ

11J2.—1011. pantos paredzēto pārkāpumu iztirzāšanas kārtībai nav pie-
mērojama sevišķa kārtība, kuru speciālie 1164. sek. p. p. noteikumi nosaka

par kontrabandas lietām. Tādēļ pretēji sumām, kuras ienāk kontrabandas

lietās, — soda nauda un ienākušās no preču pārdošanas sumas lietās, kuras

paredz 1112
1

.,
1011

1

. p. p., vispār nav dalāmas, bet uz vispārējā pamata,

saskaņā ar 1218. p., ieskaitāmas visumā valsts ienākumos. No šī viedokļa

izgājis ari pats 1922. g. 5. oktobra iikums, kas kā jaunu noteikumu pirmo
reizi ievedot sevišķu dalīšanas kārtību, tomēr nav attiecinājis uz tām kon-

trabandas lietās paredzēto dalīšanas kārtību (1164. p. 1922. g. redakcijā),
bet 1255.. 1255

1

.
pantos noteic sevišķu kārtību. Tā tad jānāk pie slēdziena,

ka līdz 1922. g. 5. oktobra likuma spēkā nākšanai likuma 1011
1

.
pantā pa-

redzētās naudas sumas nav dalāmas, bet saskaņā ar 1218. p. ieskaitāmas

valsts ienākumos, kādēļ pārējie Finansu ministrijas aizkustinātie jautājumi
neprasa Senāta apspriešanu. Aiz pievestiem iemesliem Senāta Apvie-
notā Sapulce nolemj: Atzīt, ka muit. lik. 1011

1

. p. paredzētā soda nauda

kā ari ienākumi no atņemto preču pārdošanas, līdz 1922. g. 5. oktobra li-

kuma (lik. krāj. Nr. 201) spēkā nākšanai, nav dalāmi gratifikacijām, bet

saskaņā ar muit. lik. 1218. p. ieskaitāmi valsts ienākumos.

Nr. 17. 1924. g. novembra mēneša 7. dienā. Ārlietu ministra ie-

sniegums izšķirt jautājumu: vai likuma par pavalstniecību 11.l
1

. p. (lik. kraj.
1921. g. Nr. 217) piemērojams personām, kurām nav pastāvīgas dzīves vie-

tas Latvijas robežās?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovski-s.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Priekšā liekot pievesto jautājumu Ārlietu ministrs atsaucās uz to, ka

praksē ārzemnieki, agrākās Krievijas pavalstnieki, ar Latvijas ārzemes

pārstāvības izdotu atļauju iebrauc Latvijā komerciālos vai citos nolūkos

un par viņu uzturēšanās brīdi Latvijā lūdz uz 1921. g. 7. oktobra likuma

par pavalstniecību 1\ p. pamata piešķirt viņiem Latvijas pavalstniecību,

kādus lūgumus lekšlietu ministrija turot par iespējamu ievērot, kamēr Ār-

lietu ministrija pieturās pie pretējā uzskata.

1921. g. likuma par pavalstniecību l\ p. (lik. krāj. Nr. 217) ir 1919.

g. likuma par pavalstniecību 1. p. papildinājums (lik. kraj. Nr. 127), atstā-

jot spēkā šo Lp. Kā L p., tā ari 1\ p. runā par agrākās Krievijas valsts

pavalstnieku, kurš „d zī v o Latvijas robežās"; bet 1\ p. talaka teksta tiek

runāts par „pastā v ī g v dzīves vietu" Latvijas robežas. Tadeļ

ceļās jautājums, vai likums atšķir divus jēdzienus: „dzīvot — dzīvošana"
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un „pastāvīga dzīves vieta". Šis jautājums jāizšķir atraidoši. No 1919. g.
likuma 2., 3. p. p. redzams, ka likums nav domājis nodibināt pretstatu: it kā

no vienas puses „dzīvošana" un no otras puses „pastāvīga dzīves

vieta", bet gan pretstatu: „dzīvošana", resp. „pastāvīga dzīves vieta" no

vienas puses un „pagaidām uzturēšanās Latvijas robežās" (resp.
pastāvīga dzīves vieta ārpus Latvijas) no otras puses. Tā tad ari li-

kums par pavalstniecību atzīst tikai vienu pašu jēdzienu, kuru
likums stāda pretim jēdzienam „uzturēšanās", un proti „dzīvošana", jeb
„pastaviga dzīves vieta". Visu to, kas nav „uzturēšanās", likums sauc vai

nu par „dzivošanu" vai par „pastāvīgu dzīves vietu"; sk. ari 1919. g. 6.

oktobra pag. noteik. par iekšzemes pasēm 1. p.: lik. krāj. Nr. 141, kas

tāpat lieto tikai vārdu „dzīvo" vien. Bet likums nekad neatzīst trīs pakā-

pes, diferencējot it kā: 1) „pastāvīga dzīves vieta", 2) „dzīvošana" un 3)

„uzturēšanās". Šāda diferenciācija nav pazīstama nevienam Latvijas li-

kumam. Tā piem. ari civ. proc. lik. paredz tikai vai nu 1) uzturēšanos

(BpeMeHHoe HaxowaeHie) no vienas puses (civ. proc. lik. 206. p.) un 2)

pastāvīga dzīves vieta (nocTOHHnoe mnjeJibCT.) no otras puses (civ. proc.
lik. 203. p.). Likuma 1\ panta noteikumam ir izņēmuma nozīme un tas ne-

attiecās uz personām, kuras Latvijas robežās „nedzīvo". Pēdējās nevar

prasīt, lai viņas „skaitītu" (1., 1\ p. p.) par Latvijas pilsoņiem, bet varētu

tikai lūgt par viņu uzņemšanu Latvijas pavalstniecībā (3. p.) un pie
tam nevis jau vienkārši uz 11.l

1

. p. aprādītiem pamatiem, bet gan tikai tad,

ja viņas apmierina visus likumā uzstādītos prasījumus. Kas jāsaprot zem

„dzīvošanas", resp. zem „pastāvīgas dzīves vietas", to noteic priv. lik.

3066. p. un civ. proc. lik. 204. p. Tādēļ zināmas personas uzturēšanās

Latvijā, uz laika ziņā aprobežatas „atļaujas" pamata, nav uzskatāma par

„dzīvošanu", kuru likuma 1\ p. paredz kā tai pantā minētā lūguma priekš-
noteikumu.

Aiz pievestiem iemesliem Senāta Apvienotā Sapulce nolemj: atzīt,
ka likuma par pavalstniecību I*. p. nav piemērojams personām, kurām nav

pastāvīgas dzīves vietas Latvijas robežās.

Nr. 18. 1924. g. decembra mēneša 5. dienā. Darba ministrijas ie-

sniegums izšķirt jautājumu: vai 1923. g. 13. septembra noteikumiem par

dzelzceļnieku darba laiku padotiem dzelzceļniekiem saskaņā ar minētā

likuma 14. panta 1. punktu ir tiesība pēc 3 mēnešu nostrādāšanas, dienesta

attiecībām izbeidzoties, t. i. ja tos no amata atlaiž, resp. tiem uzteic darbu

pirms atvaļinājuma izlietošanas bez viņu vainas, saņemt atlīdzību par ne-

izlietotu atpūtas (atvaļinājuma) laika dalu?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Pētersons; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod:

1) ka saskaņā ar „Noteikumu par darba laiku dzelzceļu darbiniekiem" (V. V.

1923. g. Nr. 203)' 14. panta 1. punktu gada atvaļinājums jādod dzelzceļu

darbiniekiem saskaņā ar 1922. g. 24. marta likumu (V. V. 1922. g. Nr. 75)
18. pantu un likuma par civildienestu 23. panta 2. dalu; 2) ka 1922. g. 24.

marta likuma par darba laiku 18. pants, kurš, ka 1. pktā minēts, regulē at-

vaļinājuma piešķiršanu dzelzceļu darbiniekieuu noteikti izšķir strādniekus

no darbiniekiem un sava treša daļā, kurā viņš runā par tiesībām uz
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kompensāciju naudā par no 3 mēnešus nokalpojušiem strādniekiem,

kuri, bez vainas atlaisti no dienesta, neizlietotu atvaļinājuma laiku, nelieto

vairs_ nosaukumus „strādnieks" un
v

,darbinieks", kuri tiek lietoti šī panta

pirmā daļā, ar kuru likumā par civ. dienestu 23. panta I. daļā priekš visiem

valsts darbiniekiem paredzētā 1 gada nokalpošanas vajadzība, lai iegūtu
tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, tiek saīsināta uz 6 mēnešiem priekš

dzelzceļu strādniekiem un darbiniekiem; 3) ka „noteikumu

par darba laiku dzelzceļu darbiniekiem 14. panta 1. pkts tieši uzsver, ka

bez 1922. g. 24. marta likuma par darba laiku 18. panta atvaļinājums

dzelzceļu darbiniekiem jādod saskaņā ari ar likuma par civildienestu 23.

panta 2. daļu, pēc kuras neizlietotais atvaļinājums var tikt izlietots nāko-

šos gados, pie kam par to, ka neizlietota atvaļinājuma vietā valsts darbi-

nieks varētu saņemt atlīdzību naudā, ne likuma par civildienestu 23. panta
2. daļā, nedz ari citos likumos un noteikumos nav itnekādu aizrādījumu,

kamdēļ jānāk pie slēdziena, ka attiecībā uz neizlietotu atvaļinā-

jumu dzelzceļu darbinieku stāvoklis pēc pastāvošiem likumiem

ne ar ko neizšķirās no pārējo valsts darbinieku likumā par civildienestu

23. p. 2. daļā paredzētā stāvokļa un ka vienīgi dzelzceļu strādnieki,

kuri minēti likuma par darba laiku dzelzceļu darbiniekiem 20. pantā, var

prasīt 1922. g. 24. marta likumā par darba laiku paredzēto kompensāciju
naudā par neizlietotu atvaļinājumu; 4) ka tādā kārtā uz Darba ministrijas
iekustināto jautājumu jāatbild atraidoši, nolemj; atzīt, ka jautājums iz-

šķirams atraidoši.
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lespiests Jul. Petersona spiestuvē, Rīgā, Kr. Barona ielā 20/22.



1. 1925. g. februāra mēneša 6. dienā. Senāta virspro-

kurora 1925. g. 10. janvāra priekšlikums Nr. 22 uz Tiesu iek.

lik. 185. p. (2591.) un Senāta iek. lik. 196. p. pamata dēļ jau-

tājuma izspriešanas, vai pie soda mīkstināšanas par noziegu-

miem, uzskaitītiem Sodu lik. 53. p. 2. d., sakarā ar Kriev. pag.

vaid. 1917. g. 26. aprija likumu, jāpiemēro noteikumi, pare-

dzēti tā paša panta 1. daļā, vai noteikumi, paredzēti 2. d., at-

vietojot paredzēto minētā daļā izsūtīšanu nometinājumā ar ie-

slodzīšanu cietoksnī.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charito-

novskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: 1917. g. 26. apriļa likums (Krievijas likumu

krāj. 556./1917.) ir atcēlis sodu likumos paredzēto institūtu —

izsūtīšanu vai pārvešanu nometinājumā. Ar minēto likumu

izsūtījums nometinājumā tos gadījumos, kur tas pēc sodu li-

kumiem noliekams kā sods, ir atvietots ar ieslodzījumu cie-

toksnī uz laiku, ne mazāku, kā uz trim gadiem, bet citos ga-

dījumos, t. i. kur nometinājums bij izciestā soda
— spaidu

darbu — sekas, tas atvietots ar dzīves vietas un maiņas tie-

sību ierobežojumiem. Tādā kārtā ar minētā likuma izdošanu

visos tos gadījumos, kur 1903. g. sodu likumos kā noziedzīgā

nodarījuma sankcija bija izsūtījums nometinājumā, šīs sankci-

jas vietā automātiski stājās spēkā ieslodzījums cietoksnī uz

laiku ne mazāku par 3 gadiem. Kaut gan pēc Sodu lik. 1903.

gada sistēmas izsūtījums nometinājumā ir smagāks sods nekā

ieslodzījums pārmācības namā, bet ieslodzījums pārmācības

namā, savukārt, smagāks, nekā ieslodzījums cietoksnī (nēc
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Sodu lik. 18. p. ieslodzījums pārmācības namā piespriežams

uz laiku no IV2 gadu līdz 6 gadiem un savienots ar likumā no-

teikto tiesību zaudēšanu un aprobežošanu, kurpretim ieslodzī-

jums cietoksnī piespriežams uz laiku no 2 nedēļām līdz 6 ga-

diem un nav savienots ar tiesību aprobežojumiem) — 1917.

gada likumdevējs (Krievijas pagaidu valdība), izslēdzot no

sodu sistēmas izsūtījumu nometinājumā, to atvietojis nevis ar

tuvāko pēc smaguma soda veidu, kāds ir ieslodzījums pārmā-

cības namā, bet ar sekojošo pēc pārmācības nama vieglāko

soda veidu — ieslodzījumu cietoksnī uz laiku ne mazāku par

3 gadiem. Jāaizrāda tomēr, ka pāreja no viena soda veida

uz citu zemāku, nevis pēc soda smaguma gradācijas, bet ap-

ejot soda tuvāko pakāpi, nav sveša ari Sodu likumu sistēmai

1903. g. redakcijā: pēc sodu likumu 53. p. 1. d. 3. pkta vainu

pamazinošu apstākļu gadījumā, var pāriet no noteikta laika

spaidu darbiem tieši uz ieslodzījumu pārmācības namā (ap-

ejot izsūtījumu nometinājumā, kāds sods ir noteikts par sma-

giem noziegumiem un ir savienots ar visu tiesību zaudēšanu),

un no izsūtījuma nometinājumā tieši uz ieslodzījumu cie-

toksnī uz laiku, ne mazāku par 1 gadu (apejot ieslodzījumu

pārmācības namā). Tādā kārtā Krievijas pagaidu valdības li-

kums, ar kuru vina izsūtījumu nometinājumā atvietojusi nevis

ar tuvāko pēc smaguma sodu — ieslodzījumu pārmācības na-

mā, bet ar ieslodzījumu cietoksnī, no 1903. g. sodu likumu si-

stēmas viedokļa nav nekāds jauninājums un nav nekas nepa-

rasts. Kā 1903. g., tā 1917. g. likumdevējs ir turējies pie ie-

skata, ka tos gadījumos, kur rodas vajadzība atvietot izsūtī-

jumu nometinājumā ar kādu citu sodu, šī pēdējā soda vietā

liekams nevis tuvākais pēc smaguma soda veids — ieslodzī-

jums pārmācības namā, bet sods, kurš nav savienots ar tiesību

aprobežojumu un nav personību pazeminošs, tā sauc. custodia

nonesta (cietokšņa sods). Dažādība pastāv tikai cietokšņa

sodu ilgumā: pēc 1917. g. 26. apriļa likuma spēkā iešanas tur,

kur Sodu lik. 1903. gada redakcijā bija noteikta kā soda nor-

mālā sankcija izsūtījums nometinājumā, tiesa, vainu pamazi-

nošu apstākļu gadījumā, var noteikt kā minimālo sodu ieslo-
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dzijumu cietoksni uz vienu gadu, bet bez šādiem mīkstinošiem

apstākļiem — ieslodzījumu cietoksnī uz laiku, ne mazāku kā

uz trim gadiem. Tādā kārtā vainu pamazinošu apstākļu ga-

dījumā rodās motivēta gradācija (pakāpenība) — pāreja no

izsūtījuma nometinājumā līdz ieslodzījumam cietoksnī uz v i e-

n v gadu, un pāreja no spaidu darbiem *uz izsūtījumu nometi-

nājumā resp. (pēc 1917. g. 26. aprija likuma izdošanas) šim

nometinājumam pielīdzināto, pēc ieslodzījuma ilguma kvali-

ficēto cietokšņa sodu (ar minimumu 3 gadi). Ja vainu mīk-

stinošu apstākļu gadījumā Sodu lik. 53. p. 1. d. 3. pkts tiesai

atjauj pāriet no termiņu spaidu darbiem uz ieslodzījumu pār-

mācības namā uz 11/-l
1

/-- g-, tad nav nekādas nesamērības —

raugoties no ieslodzījuma smaguma — tanī apstāklī, ka par

zināma rakstura noziedzīgiem nodarījumiem no spaidu dar-

biem atļauts pāriet uz kvalificēto cietokšņa sodu ar minimumu

3 gadi, kādi sodu termiņi — pārmācības nams 172.gada, cie-

toksnis 3 gadi — no Sodu lik. 63. p. viedokļa, pēc abu sodu

smaguma, sakarā ar sodu izciešanas režimu, ir līdzvērtīgi

(vienādi). Starpība pastāv, galvenā kārtā, tikai iekš tā, ka

cietokšņa sods nav savienots ar tiesību aprobežojumiem. Bet

taisni šis apstāklis norāda, ka 1917. gada 26. apriļa (revolūci-

jas laikmeta) likumdevējs, atvietojot izsūtījumu nometinājumā

ar ieslodzījumu cietoksnī uz laiku, ne mazāku par 3 gadiem,

nav atcēlis Sodu lik. 53. p. 2. d. Radot Sodu lik. 53. p. 2. dalu,

likumdevējs vadījies no kriminalpolitikas mērķiem un, proti,

viņš nav atradis par lietderīgu, ka personām, kuras izdarīju-

šas šinī panta daļā uzskaitītos politiska rakstura vai tiem rad-

nieciskus noziedzīgus nodarījumus, par kuriem kā normāls

sods draud spaidu darbi, vainu mīkstinošos apstākļos varētu

piespriest pārmācības namu, bet ir atradis par pareizu, ka šā-

di» s personas tiek izsūtītas — nometinājumā. 1917. gada li-

kumdevējs, kurš ievedis zināmus mīkstinājumus un atvieglo-

jumus sodu sankcijās (atceļot nāves sodu un izsūtījumu nome-

tinājumā), kā ari sodu izpildīšanā (atceļot nometinātiem un

arestantiem miesas sodu, važu lietošanu un t. t. — 1917. g.

17. marta noteikumi) atradis par lietderīgu ievietot politiskos
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noziedzniekus, attiecībā uz kuriem tiesa atzinusi, ka tie šāda

rakstura noziegumus izdarījuši vainu mīkstinošos apstākļos,

nevis pārmācības namā kopā ar vispāri kriminalrakstura no-

ziedzniekiem, bet gan turēt viņus cietosnī (custodia honesta).

No 1917. g. 26. apriļa likumdošanas akta nav redzams, ka li-

kumdevējs būtu izteicis gribu grozīt 1903. g. likumdevēja uz-

skatus par Sodu lik. 53. p. 2. g. ekscepcionalo dabu, proti, no-

stādīt izņēmuma stāvoklī politiskos noziedzniekus, kuri izda-

rījuši minētā panta daļā uzskaitītos noziegumus vainu mīksti-

nošos apstākļos, kādēļ nav pamata uzskatam, ka ar 1917. g.

26. apriļa likuma izdošanu skaitās par automātiski atceltu

Sodu lik. 53. p. 2. d. pilnā apjomā. Līdz ar to jānāk pie slē-

dziena, ka ar 1917. g. 26. apriļa likumu par nometinājumu at-

celšanu nav zaudējusi spēku Sodu lik. 53. p. 2. d. d i s p o z i-

t i v ā daļa, bet ir uzskatāmas par atvietotām tikai Sodu lik.

53. p. 2. d. b c i g a s, proti, ir atvietots izteiciens „izsūtījumu

uz nometinājumu" ar — „ieslodzījumu cietoksnī no 3—6

gadiem".

Aiz pievestiem iemesliem, pamatojoties uz Tiesu iek. lik.

185. p., Senāts nolemj: Paskaidrot, ka pie sodu mīkstinā-

šanas par Sodu lik. 53. p. 2. d. aprādītiem noziedzīgiem noda-

rījumiem, sakarā ar Krievijas pag. valdības 1917. g. 26. apriļa

likumu par nometinājumu atcelšanu, jāpiemēro tā paša panta

2. d. paredzētie noteikumi, atvietojot minētā daļā izsūtījumu

nometinājumā ar ieslodzījumu cietoksnī uz laiku ne mazāku

par trim gadiem.

2. 1925. g. februāra mēneša 6./11. dienā. Senāta admi-

nistratīvā departamenta 1925. g. 14. janvāra ziņojums Nr. 174

dēļ bij. Krievijas pagaidu valdības 1917. g. 2. augusta notei-

kumu iztulkošanas.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors A. Charito-

novskis.

Caurlūkojis Senāta Administratīvā departamenta 1925. g.

14. janvāra ziņojumu Nr. 174., dēļ bij. Krievijas pagaidu vai-
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dības 1917. gada 2. augusta noteikumu iztulkošanas attiecībā

uz sekošiem jautājumiem: 1) Vai bij. Krievijas pagaidu val-

dības 1917. g. 2. augusta noteikumi uzskatāmi kā likums, jeb

kā augstākās izpildu varas rīkojums, 2) ja minētie noteikumi

uzskatāmi kā likums, tad, ievērojot Latvijas likumu par agrāko

Krievijas likumu spēkā atstāšanu Latvijā (Lik. un rīk. kr.

1919. g. Nr. 154.), vai tie var pastāvēt spēkā kā saskanoši ar

Latvijas valsts iekārtu, Latvijas republikas satversmi un ci-

tiem likumiem, 3) vai Saeimas 1924. g. 12. decembra plenār-

sēdes lēmums, uz kuru atsaucās savā tā paša gada 13. de-

cembra lēmumā lekšlietu un Kara ministri, uzskatāms kā rīko-

jums, resp. lēmums attiecībā uz Niedras apcietināšanu, 4) ja

1917. g. 2. augusta noteikumi pastāv spēkā Latvijā kā likums,

vai Kara ministrim un lekšlietu ministrim ir tiesība piemērot

viņus tādai darbībai, kurai ir kriminālnozieguma pazīmes un

par kuru lieta atrodas tiesu orgānu izmeklēšanā jeb izsprie-

šanā, 5) vai pēc noteikumu 1. p. lēmumā jāpieved faktiskie

apstākli, no kuriem ministri taisa slēdzienu, kā zināmas per-

sonas darbība sevišķi apdraud valsts ārējo apsardzību,

iekšējo drošību un revolūcijas iekaroto brīvību, 6) vai 1917. g.

2. augusta noteikumi piemērojami tikai tad, kad konstatēts,

ka zināmas personas darbība apdraud valsts ārējo aizsardzību,

iekšējo drošību un revolūcijas iekaroto brīvību, jeb tie pie-

mērojami ari jau tad, kad konstatēts, ka zināmas personas

darbība apdraud ne visus minētos stāvokļus, bet tikai vienu

no tiem, par piem. valsts iekšējo drošību, un 7) kad un kādiem

apstākļiem iestājoties izbeidzama uz minēto noteikumu pamata

ieslodzītās personas turēšana apcietinājumā, izklausījis Virs-

prokurora atzinumu, atrod: 1917. g. 2. augusta noteikumi

pieņemti un izsludināti tai laikā Krievijā pastāvošā likumdo-

šanas kārtībā un tādēļ viņi atzīstami par likumu.

Griežoties pie pārējo jautājumu apsvēršanas vispirms

jāaizrāda, ka 1917. g. 2. augusta noteikumi ir izņēmuma li-

kums valsts drošības apsargāšanai. Ar šo likumu Kara un

lekšlietu ministriem piešķirtas ārkārtējas tiesības aizkavēt

un pārtraukt pret valsti vērsto noziedzīgo mērķu sasniegšanu,
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lai tādā kārtā novērstu pašu noziedzīgu nodarījumu. Likuma

I. daļā deklarēts, kādēļ valsts apstākli spiež pieņemt izņēmu-

ma likumu un noteikts, ka ārkārtējie pilnvarojumi piešķirti

vienīgi Kara un lekšlietu ministriem, bez tālākpilnvarošanas

tiesībām, bet likuma 11. daļā noteikts ārkārtējo pilnvarojumu

saturs, kurš pastāv iekš tā, ka Kara un lekšlietu ministriem

piešķirta tiesība pēc savstarpējas vienošanās lemt par tādu

personu apcietināšanu resp. izraidīšanu no valsts teritorijas,

kuru darbība apdraud valsts ārējo aizsardzību, iekšējo drošību

un revolūcijā iegūto brīvību. Bez I. daļas, kurā deklarēts, ka

minētais likums ir izņēmuma likums, šis likums nav iedomā-

jams, jo citādi tas stāvētu pretrunā ar valsts pamata un citiem

likumiem, kuri noteic pilsoņu tiesības. Turpretim, ārkārtējo

pilnvarojumu piešķiršana ministriem, ja tā noteikta ar likumu

par izņēmuma stāvokli, ir saskaņojama ar konstitūciju, kura,

kā tas ir ari Latvijā, paredz izņēmuma stāvokli valstī. Zem

izņēmuma stāvokļa saprotamas izņēmuma tiesības, iekš kā

tās ari nepastāvētu, kuras piešķiramas valdībai, kad rodas

valstī apdraudoši ārēji vai iekšēji apstākļi. No tā izriet, ka

likumiem, kuri valsti ieved tādu stāvokli, ir pagaidu raksturs.

Tādi likumi, ja vini runā pretī citiem likumiem, nevis atceļ

tos, bet tikai aptur viņu funkcionēšanu uz to laiku, kamēr dar-

bojas tādi pagaidu likumi; līdz ar pagaidu likuma atcelšanu

automātiski sāk funkcionēt normālie likumi. Valdības ārkār-

tējas tiesības var normēt ar likumdošanas aktiem jau uz nā-

kotni, tādi, piemēram, Latvijā ir likumi par pastiprinātu ap-

sardzību un kara stāvokli. Tādi likumi, saskaņā ar Latvijas

republikas satversmes 62. pantu sāk funkcionēt tad, kad mi-

nētā likuma pantā paredzētā kārtībā izsludināts izņēmuma

stāvoklis, un viņu funkcionēšana turpinās līdz tam laikam, ka-

mēr nav izbeidzies likums, resp. rīkojums par izņēmuma stā-

vokļa ievešanu. Bet, pats par sevi saprotams, likumdevējs

var piešķirt ārkārtējas tiesības valdībai uz laiku ar atsevišķu

likumu, kurš noteic izņēmuma tiesību saturu tagadnē un ad

hoc. Tāds likums ir pieņemts no Latvijas Saeimas 1923. g.

zem virsraksta: „Likums par dažu noziedzīgu nodari-
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jumu pastiprinātu apkarošanu" (Lik. krāj. 1923. g. Nr. 89.). No

šā likuma un viņa teksta ir redzams, ka viņš ir izņēmuma li-

kums, ar kuru lekšlietu un Tieslietu ministriem pagaidām pie-

šķirtas ārkārtējas tiesības. Tā kā izņēmuma likumā svarīga

pazīme — pagaidu raksturs — apzīmēta ar vārdu „pagaidām"

bez noteikta termiņa, tad minētais likums pastāvēs spēkā līdz

tam laikam, kamēr nebūs atcelts likumdošanas kārtībā. Pil-

nīgā analoģijā ar Latvijas 1923. g. 19. jūlija likumu atrodas

Krievijas pagaidu valdības 1917. g. 2. augusta likums. levē-

rojot, ka 1917. g. 2. augusta likumā viņa pastāvēšanai ari nav

paredzēts noteikts termiņš, ka šis likums pastāvēja Latvijas

robežās līdz 1917. g. 24. oktobrim un nerunā pretim Latvijas

valsts iekārtai, jāatzīst, ka saskaņā ar Latvijas 1919. g. 5. de-

cembra likumu, Krievijas pagaidu valdības 1917. g. 2. augusta

likums uzskatāms par spēkā esošu Latvijā pēc 1918. g. 18.

novembra.

Kā tas redzams no 1917. g. 2. augusta likuma deklarati-

vās daļas, tiesas vara ar šo likumu nav aprobežota un tādēļ

šo likumu var attiecināt uz noziedzīgu darbību, kura vērsta

pret valsti, apdraudot valsts ārējo aizsardzību, iekšējo dro-

šību un revolūcijā iegūto brīvību, kamēr pret vainīgo par to

vēl nav ierosināta kriminalvajāšana no tiesu varas orgāniem.

Kara un lekšlietu ministriem nav tiesība attiecināt likuma no-

teikumus uz tādu darbību, par kuru lieta atrodas tiesas or-

gānu izmeklēšanā.

levērojot, ka 1917. g. 2. augusta likumā ir apzīmēta dar-

bība, kura var būt par pamatu šī likuma piemērošanai un ka

saskaņā ar likumu par administratīvām tiesām uz šī likuma

pamata taisītos Kara un lekšlietu ministru lēmumus var pār-

sūdzēt Senāta Administratīvam departamentam, jāatzīst, ka

ministru lēmumā jāpieved darbības faktiskie apstākļi, jo pre-

tējā gadījumā Senātam nav iespējams pārbaudīt ministru lē-

mumu likumību.

No 1917. g. 2. augusta likuma izpratnes izriet, ka viņa

piemērošanai vajadzīgs, lai zināmas personas darbība apdrau-
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dētu vismaz vienu no valsts drošības pamatiem, kas uzskaitīti

minētā likumā (ārējā aizsardzība, iekšējā drošība, revolūcijā

iegūtā brīvība).

Tā kā minētā likumā nav uzrādīts apcietinājuma termiņš,

tad gadījumos, kad ministri, kuri taisījuši lēmumu par apcie-

tināšanu, nav savu lēmumu atcēluši, apcietinājums turpinās,

kamēr pastāv spēkā likums.

Saeimas 1924. g. 12. decembra lēmums, ar kuru Saeima

uzdod Kara un lekšlietu ministriem izlietot pret Andrievu

Niedru viņiem ar 1917. g. 2. augusta likumu piešķirtās tiesī-

bas, nav uzskatāms kā lēmums vai rīkojums par Niedras ap-

cietināšanu un tādēļ viņš pats par sevi nevar būt priekš Kara

un lekšlietu ministriem par apcietināšanas pamatu, bet uzska-

tāms par uzdevumu valdības attiecīgiem locekļiem ņemt šo

likumu vērā Niedras darbības apsvēršanai. Šāds lēmums sa-

skan ar Latvijas Republikas satversmes 59. pantu, pēc kura

Saeimai pieder kontroles funkcijas par izpildu varu, un līdz ar

to tiesība aizrādīt uz vēlamo rīcību.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj: paskaidrot:

pkt. 1. un 2. Krievijas pagaidu valdības 1917. g. 2. augusta

Noteikumi uzskatāmi kā likums un ir spēkā

Latvijā.

3. Saeimas 1924. g. 12. decembra lēmums uzska-

tāms par uzdevumu valdībai ņemt 1917. g. 2.

augusta likumu vērā Niedras darbības apsvēr-

šanai.

4. Jautājums izšķirams atraidoši.

„
5. Jautājums izšķirams apstiprinoši.

„
6. 1917. g. 2. augusta Noteikumu piemērošanai

vajadzīgs, lai zināmas personas darbība ap-

draudētu vismaz vienu no šinī likumā uzskair

tītiem valsts drošības pamatiem (ārējā aizsar-

dzība, iekšējā drošība, revolūcijā iegūtā

brīvība).

7. Apcietinājums turpinās pa šī izņēmuma likuma

pastāvēšanas laiku, kamēr apcietinājums ar

attiecīgu lēmumu nav atcelts.
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3. 1925. g. marta mēneša 6. dienā. Senāta Administra-

tivā departamenta 1925. g. 28. janvāra ziņojums Nr. 391. dēļ

jautājuma izšķiršanas: vai viena valsts resora juriskonsultam

ir tiesība vest privātpersonu lietas pret kādu citu valsts

resoru.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators A. Pētersons; atzinumu dod virsprokurors A. Chari-

tonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: Senāts, Apvienotās Sapulces 1923. g. 2./5. no-

vembra sēdē, izšķīris atraidoši jautājumu: „vai Zemkopības

ministrijas juriskonsults var vest privātpersonu prāvas pret

Centrālo zemes ierīcības komiteju?" Pie tam Senāts izgājis

no sekojošiem apcerējumiem. Pēc 1922. g. 17. augusta notei-

kumiem par juriskonsultu atalgojumu juriskonsulti pieņemami

dienestā uz brīva līguma pamata. Šāds līgums pēc savas

juridiskas nozīmes raksturojams kā mandāta līgums (priv. lik.

4363., 4365., 4368. p. p., civ. proc. lik. 1813. p.), kas kombinēts

ar pakalpojuma līgumu, ja juriskonsults saņem noteiktu algu,

t. i. nevien honorāru (sk. priv. lik. 4367. p., 4173. p. 1. piezīm.).

Tamdēļ juriskonsulta, ka mandatara, uzdevums ir rūpēties par

mandanta interesēm, ievērojot vislielāko apzinību un uzma-

nību un tādēļ viņam jāatbild jau ari par mazāko nolaidību

(priv. lik. 4375., 4385. p. p.). Saskaņā ar šo principu likums

(tiesu iek. lik. 326., 327. p. p.) aizliedz zvērinātam advokātam

nevien azistāvēt vienā un tai pašā lietā abas puses, bet ari

pēc viņa atstādīšanas no lietas vešanas izpaust mandanta vi-

ņam uzticētos noslēpumus. Tamlīdz mandanta attiecības pret

juriskonsultu pamatojās uz personīgas uzticības principu, kas

pilnīgi izslēdz nevien no ētikas, bet ari no juridiska viedokļa,

ka juriskonsults uzņemtos uzdevumus, kuri tieši vai netieši

aizskartu mandanta intereses.

Aiz tiem pašiem iemesliem un uz tiem pašiem pamatiem

viena valsts resora juriskonsultam ari nav tiesības vest pri-

vātpersonu lietas pret kādu citu valsts resoru. Valsts kā

fisks uzskatāma par vienu pašu, vienādu subjektu un juridisku
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personu, kaut viņas darbība izteicās dažādos orgānos (resoros).

Valsts atsevišķie resori nav uzskatāmi par patstāvīgām un no

valsts kā tādas atšķirtām juridiskām personām, bet kā t. s.

„stationes fisci" ieiet pašā valstī, kā kopējā visus resorus ap-

tverošā iestādē. Tādēļ likums ari pilnīgi izslēdz iespēju, ka

atsevišķi resori savā starpā varētu uzstāties tiesā kā parti

(civ- proc. lik. 1927. p.). Ja viena valsts resora juriskonsults

uzņēmās vest privātpersonas lietu pret kādu citu resoru, tad

ari šī pēdējā resora personā, kā īsts parts, uzstājās pati valsts

kā juridiskā persona un viņā ieiet ari tas resors, pret kuru tas

pats juriskonsults ved privātpersonas lietu. Tādā kārtā viena

valsts resora juriskonsults, kas pret otru valsts resoru ved

kādu privātpersonu vārdā lietas, tāpat pārkāptu jau pievestos

ties. iek. lik. 326., 327. p. p., kā viena resora juriskonsults, kas

ved privātpersonu lietu pret savu paša resoru.

Ņemot vērā, ka aiz pievestiem iemesliem priekšā liktais

jautājums izšķirams atraidoši, Senāts nolemj: atzīt, ka jau-

tājums izšķirams atraidoši.

4. 1925. g. marta mēneša 6. dienā. Rīgas apgabaltiesas

1925. g. 3. februāra iesniegums Nr. 71371. dēļ piekritības strī-

dus izšķiršanas starp tiesu iestādēm un Rīgas Muitas valdi

apsūdzēto uz Muit. lik. 1070. p. pamata Friča Vestfāla,

Emila F cka un Rūdolfa Bidermaņa lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators B. Nagujevskis; atzinumu dod virsprokurors A. Cha-

ritonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: 1922. g. 26. oktobrī, ap pulksten 10 vakarā,

Rīgā, Muitas valdes ierēdņi novērojuši, ka no atrodošās Rīgas

ostā vācu kuģa „Erna" kādas personas slepeni izlādē uz

krasta ar ceļamo krānu 5 maisus un 2 kastes, kurās vēlāk pēc

pārbaudīšanas izrādījās 182 pudeles ārzemju nenomuitota al-

koholiska dzēriena. Šie maisi un kastes bij nonesti un paslēpti

uz krasta starp finieru malku, kur minētie ierēdņi šās kontra-
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bandas preces ari aizturējuši kopā ar tās apsargājušām perso-

nām, kuras izrādījušās par kuģa „Erna" matrožiem Frici

Vestphalu, Emili Feku un mašinistu Rūdolfu Bidermani. Pie

nopratināšanas kuģa „Erna" kapteinis Pēters Tomsons paskai-

drojis, ka par to, ka vina matroži izlādējuši no kuģa kontra-

bandas preces, viņam nekas nav zināms. Pieņemot lietu par

minēto notikumu savā izspriešanā, Rīgas Muitas valde atzi-

nusi, ka kuģa „Erna" matrožu Vestfāla, Feka un Bīdermaņa

darbība kvalificējama pēc Muit. lik. 992. p., un tādēļ, pama-

tojoties uz Muit. lik. 1054., 1138., 1139. un 1164. p. p., nolēmusi:

aizturētās 182 pudeles ar ārzemes alkoholiskiem dzērieniem

konfiscēt kā kontrabandu un sodīt kuģa „Erna" kapteini ar

naudas sodu 733.500 Latv. rub. apmērā, kādu sumu piedzīt no

atbildīgas par kuģi „Erna" firmas „L. Meesenburg". — Par

minēto Muitas valdes lēmumu firmas „L. Meesenburg" piln-

varnieks zvēr. adv. Bergmans iesniedzis pārsūdzību Muitas

departamentam, kurš, atzīstot, ka Vestfāla, Feka un Bīder-

maņa darbība ir kvalificējama pēc Muit. lik. 1070. p., ar 1923. g.

26. febr. lēmumu Muitas valdes lēmumu atcēlis un uzdevis

lietu nodot tiesas iestādēm. Izpildot šo Muitas departamenta

lēmumu, Rīgas Muitas valde nosūtījusi izziņas materiālus Rī-

gas Apgabaltiesas prokuroram, kurš ar 1923. g. 10. apriļa

rakstu Nr. 11008. licis priekšā Rīgas 2. iec. izmeklēšanas ties-

nesim uzsākt izmeklēšanu pēc noziegumu pazīmēm, kuras pa-

redzētas Muitas lik. 1070. p. Izdarot izmeklēšanu, izmeklēša-

nas tiesnesis ar savu 1923. g. 28. jūnijā lēmumu cēlis pret mi-

nētiem Vestfālu, Feku un Bīdermani apsūdzību uz Muitas lik.

1070. p. 1. p. pamata, bet tā kā apsūdzētie netika atrasti, de-

vis lietai tālāku virzienu Kriminalproc. lik. 852. p. paredzētā

kārtībā, pie kam ar 1923. g. 14. augusta sevišķu lēmumu at-

zinis, ka tvaikoņa „Erna" kapteinis Tomsons nav saucams pie

atbildības, jo viņa darbībā nav Muitas likumu pārkāpumu.

Šiem izmeklēšanas tiesneša lēmumiem pievienojās Rīgas Mui-

tas valde ar savu tā paša gada 28. augusta lēmumu, ievērojot

Kriminalproc. lik. 1179.—1181. p. p. Rīgas Apgabaltiesas pro-

kurors, turpretim, atradis izmeklēšanas tiesneša lietas virzī-
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sanu par nepareizu un stādījis lietu priekšā Apgabaltiesai ar

slēdzienu, ka matrožu Vestfāla, Feka un Bīdermana darbībā

ir Muit. lik. 992. p. 2. d. 2. pkt. paredzētā pārkāpuma pazīmes

un tādēļ, saskaņā ar Muitas lik. 993. pantu, par šo pārkāpumu

saucams pie atbildības administrativā kārtībā ari kuģa kap-

teinis Pēters Tomsons, bet lieta pret Vestfalu, Feku un Bīder-

mani pēc Muit. lik. 1070. p. I. d. izbeidzama un nododama

Rīgas Muitas valdei pēc Muit. lik. 992. un 993. p. p. aprādīto

pārkāpumu pazīmēm. Minēto slēdzienu Rīgas Apgabaltiesa

apstiprinājusi ar savu tā paša gada 6. novembra lēmumu, bet,

ievērojot, ka Rīgas muitas valde ar savu 1923. g. 22. marta

lēmumu savukārt atzinusi, ka Vestfāla, Feka un Bīdermaņa

lietas izspriešana piekrīt tiesu iestādēm un ka tādā kārtā ir

radies starp Rīgas Muitas valdi un Rīgas Apgabaltiesu strīds

par minētās lietas piekritību, kurš, saskaņā ar Kriminalproc.

lik. 241. un 242. p. p., izšķirams no Senāta Apvienotās Sapul-

ces, nolēmusi: lietu iesniegt Senāta apvienotai sapulcei lietas

tāļāka virziena noteikšanai.

Apspriežot augšā pievesto un ņemot vērā, ka Muitas

pārvaldes tiešai kompetencei piekrīt pārkāpumi, ciktāl tie so-

dāmi ar naudu un konfiskāciju, jeb tikai ar konfiskāciju bez

naudas soda, kurpretim visos citos gadījumos, kad vainīgam

draud par naudas sodu bargāks sods, jeb kad kontrabanda iz-

darīta trešo vai vairāku reizi, — lietas izšķiršana piekrīt vie-

nīgi tiesai (Muit. lik. 1115. un 1154. p. p. un Kriminal-proc. lik.

1124. un 1125. p. p.); ka caurskatāmā lietā iepriekšējā izme-

klēšana konstatējusi, ka augšā minētie Vestfāls, Feks un Bī-

dermans, sastāvēdami dienestā uz vācu kuģa „Erna", pirmie

divi kā matroži, bet pēdējais kā mašinista palīgs, pēc ie-

priekšējās savstarpējas norunas, apejot Muitas

iestādes, ieveduši no ārzemēm Latvijā 182 pudeles alkoholisku

dzērienu un 1922. g. 26. oktobrī šīs kontrabandas preces none-

si iši no kuģa „Erna" uz krasta Rīgas eksportostā; ka šis ap-

rakstītais nodarījums paredzēts Muitas lik. 1070. p. 1. pkt.,

kurš neatkarīgi no atbildības, noteiktās par kontrabandu, soda

vainīgos vēl ar cietuma sodu, kādēļ saskaņā ar Muit. lik. 115.
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p. un Kriminalproc. lik. 1124. p. pielikumu, caurskatāmā lieta

izņemta no muitas iestāžu kompetences, — Senāts atrod, ka

noskaidrotos lietas apstākļos Vestfāla, Feka un Bīdermaņa

kontrabandas lieta atzīstama par piekrītošu tiesu iestāžu caur-

skatīšanai.

Aiz pievestiem iemesliem, Senāts nolemj: atzīt, ka

lieta piekrīt Rīgas Apgabaltiesai.

5. 1925. g. maija mēneša 12. dienā. Senāta Civilā kasā-

cijas departamenta 1925. g. 7. marta iesniegums Nr. 66. dēl jau-

tājuma izspriešanas: vai Kurz. zemn. lik. 165. pantā lietotā

izteikumā „rojioßoit oKjīajrb" ietilpst nevien alga, t. i. atlīdzība

naudā vai graudā (deputātos), bet ari ēdiens „rmnia" resp.

tā vērtība un drēbes.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Chari-

tonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: Pēc Kurzemes zemnieku lik. 165. p. krievu

teksta — saimniekam, kas savu strādnieku atlaiž bez liku-

mīga iemesla pirms salīgtā termiņa, ir pienākums samaksāt

bez salīgtās algas (njiaTa), uztura un drēbēm

(ojTOKiibi) vēl
w
ronoßoii oK.ianV Un ja tas kalpojis pa mē-

nešiem, divu mēnešu algu (/Ka.ioßaube), — krievu tekstā te

stāv zemikolons, — bet (oiuiaKOKt) bez uztura (namu) un

drēbēm.

Tā tad, iztulkojot šī 165. p. krievu tekstu, izrādās, ka

saimniekam pie tai apzīmētiem apstākļiem ir pienākums sa-

maksāt vai nu „roaoßoft oKJiairb" kā pirmo objektu, vai „juvvx-

M-Ecamioc >Ka.:ioßanbe", „divu mēnešu algu" kā otro objektu.

Tādēļ vispirms skaidri, ka no kopējā predikāta (darbības

vārda) „samaksāt" atkarājās pirmkārt oKjīajrb" un

otrkārt „HByxM'BCHimoe ;Ka:ioßaiibe", kāpēc krievu tekstā

nostādītais zemikolons nav vietā, bet tur jābūt komatam.

Pie kam 165. panta krievu teksta pēdējie vārdi „onuaKo>Ke
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6e3t nnLu,n h njiaThn" atdalīti no vārdiem „HByxM'BcHHHoe

wajioß Hbe" tāpat ar komatu. Pie šādiem apstākļiem 165. pan-

ta krievu teksts pielaiž vismaz iespēju, 165. p. iztulkot tādā

nozīmē, ka pievestie pēdējie vārdi
w
ojiHaKO}Ke 6e3i> nnmii h

njiaTba" būtu attiecināmi netikvien uz wHByxM-BCHHnoe

/KdjioßaHbe", t. i. uz mēnešu strādniekiem, bet ari uz
w
ronoßon

t. i. uz gada strādniekiem. Ka šī interpretācija ir

uzskatāma netikvien par iespējamu, bet ari par vienīgi

pareizu un vienīgi pielaižamu, izriet no 165. panta

vācu teksta, kurš oficiāli pasludināts kopā ar krievu tekstu

krievu pilnā likumu krājumā (nojiHoe cočpc.nie 3aKOHOBi>)

1817. g. 25. augustā zem Nr. 27.024. Vācu teksts atturās no

krievu likumā pieņemtām dažādām vārdu variācijām un ne-

lieto par vienu un to pašu jēdzienu dažādās vietās dažādus

nosaukumus. Vācu tekstā burtiski teikts sekošais: „Hat der

Dienstherr indessen seinen Dienstboten vor dem Ablauf der

vertragmāssigen Dienstzeit ohne gegrūndete Ursache aus dem

Dienst geschickt, so ist er gehalten, dem Dienstboten ūber

dem, demselben nach dem Kontrakte zustehenden und bereits

verdienten Lohn, Kost und Kleidung, noch einen ganzjāhrigen,

oder, wenn er auf monatliche Dienstzeit angenommen wor-

den ist, einen zweimonatlichen Lohn, jedoch ohne Kost und

Kleidung, zu entrichten"; pie šādas redakcijas 165. p. pat ari

gramatiski (etimoloģijas un sintakses ziņā) nešķiro „gada

algu" no „mēneša algas", un abus algas veidus tieši dara at-

karīgus no kopējā darbības vārda, predikāta „ist gehalten
...

zu entrichten". 165. panta vācu teksts ari nerunā: pirmā ga-

dījumā par (rojioßoft)
w
oK;iaiiV Un otrā gadījumā par

„}KajioßaHbe
w

, bet lieto abos gadījumos vienu tikai vārdu

„Lohn" (alga). 165. panta vācu teksts tādā kārtā loģiski šķi-

ro tikai: no vienas puses: nopelnīto vispārējo atalgojumu,

kas sastādās no 1) algas (Lohn), 2) uztura (Kost) un 3) drē-

bēm (Kleidung) un no otras puses: atlīdzību par atlaišanu

pirms līguma termiņa notecēšanas, kāda atlīdzība sastādās

vienīgi no algas (Lohn), bez uztura (Kost) un bez drēbēm

(Kleidung). Tā tad par atlaišanu pirms termiņa atlīdzība sa-
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stādās vienīgi no algas (Lohn) (bez uztura un drēbēm) un

tā pienākas kā gada strādniekam gada algas (Lohn) apmē-

rā, tā ari mēnešu strādniekam
— divu mēnešu algas apmērā.

Tādā kārtā pirms līguma termiņa notecēšanas atlaistam

gada strādniekam pēc 165. p. pareizas izpratnes pienākas 1)

nopelnītā alga (naudā vai graudā), uzturs un drēbes un bez

tam vēl 2) atsevišķa atlīdzība, kura sastādās no gada algas

(bez uztura un drēbēm).

Ņemot vērā sacīto, jānāk pie slēdziena, ka jautājums iz-

šķirams atraidoši, Senāts nolemj: atzīt, ka jautājums iz-

šķirams atraidoši.

6. 1925. g. maija mēneša 12. dienā. Darba ministra

1925. g. 11. marta iesniegums Nr. 3423 dēļ paskaidrojuma jau-

tājumā par ģimenes piemaksas izmaksu darbiniekiem, kuri

saskaņā ar Civildienesta likuma 27. pantu slimības 3. un 4. mē-

nesī saņem algu pusapmērā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators J. Kalacs; atzinumu dod virsprokurors A. Charito-

novskis.

Caurskatījis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: Darba ministrija ar 1925. g. 11. marta iesniegu-

mu Nr. 3423 lūdz Senātu izšķirt jautājumu par ģimenes pie-

maksas apmēru valsts darbiniekiem viņu slimības 3. un 4. mē-

nesī, atsaucoties uz to, ka pēc viņas ieskata ģimenes pie-

maksa ierēdņiem vina slimības 3. un 4. mēnesī izmaksājama

pusapmērā, bet ne mazāk par 8 resp. 12 latiem mēnesī, bet

pēc Valsts Kontroles ieskata par slimības 3. un 4. mēnesi, kad

ierēdnis saņem algu pusapmērā, ari ģimenes piemaksa viņam

izsniedzama pusapmērā.

Senāta Administratīvais departaments, caurlūkojis šo

Darba ministrijas iesniegumu, 1925. g. 19. marta rīcības sēdē

nolēmis šo lietu ienest Senāta Apvienotā Sapulcē.

Ņemot vērā: ka ierēdņa atalgojums sastāv no pamata

algas, ģimenes piemaksas, dzīvokļa naudas un papildu algas
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par izdienētiem gadiem (lik. par civildienestu 5,14. un 17. p. p.,

1923. g. 1. marta noteikumu par civilresoru darbinieku atalgo-

jumu 1. un 3. p. p., Lik. par atalgojuma paaugstināšanu valsts

darbiniekiem 1.—3. p., Not. par dzīvokļa naudu, 1925. g. Vaid.

Vēstn. 6. Nr.); ka ierēdnis, kas aiz slimības neizpilda dienestu,

dabū pirmos divos mēnešos pilnu algu un pēc tam vēl divu

mēnešu laikā pusalgas (lik. par civildien. 27. p.); ka no pie-

vesto likumu un noteikumu tiešas izpratnes jānāk pie slēdzie-

na, ka Darba ministrijas pievestos gadījumos, kad darbinieks

savas slimības 3. un 4. mēnesī saņem pamatalgu pusapmērā,

ari ģimenes piemaksa izmaksājama viņam pusapmērā; ka dzī-

vokļa naudu, papildu algu par izdienētiem gadiem un ģimenes

piemaksu likums nosaka stingri norādītos procentuālos apmē-

ros no pamatalgas (lik. par. civildien. 17. p., 1923. g. 1. marta

not. par civilresoru darbinieku atalgojumu 3. p., lik. par atal-

gojuma paaugstināšanu valsts darbiniekiem 1. un 2. p. p., Not.

par dzīvokļa naudu 2. p.), pie kam attiecībā uz dzīvokļa naudu

tieši noteic, ka darbiniekiem, kuri saņem nepilnu pamatalgu,

dzīvokļa nauda aprēķināma no saņemamās pamatalgas daļas,

Senāta Apvienotā Sapulce nolemj: Paskaidrot, ka jautāju-

mā minētos gadījumos ģimenes piemaksa pienākas pusapmērā.

7. 1925. g. decembra mēneša 4. dienā. Tautas Labklā-

jības ministra 1925. g. 10. jūnija iesniegums Nr. 3828. dēļ pa-

skaidrojuma jautājumā: vai slimnīcu darbinieki, kuriem pēc

atalgojuma noteikumu 6. p. (Lik. kr. 1923. g. 25.) ir tiesība da-

būt uzturu par brīvu, šo tiesību bauda ari slimības 5. un 6. mē-

nesī, kad saskaņā ar Civildien. lik. 27. p. (Lik. kr. pap. 53.)

darbinieks algu nesaņem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

J. Kalacs; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: Tautas Labklājības ministrs, lūdzot izšķirt pie-

vesto jautājumu, aizrāda, ka pēc viņa ieskata minēto noteiku-

mu 6. pantā paredzētās tiesības attiecīgas personas bauda tik
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ilgi, kamēr viņas uzskatāmas par slimnicu... darbiniekiem,

t
f

i. līdz dienesta attiecību izbeigšanai 6. slimības mēnesim no-

tekot, bet pēc Valsts kontroles ieskata tiesība uz brīvu uzturu,

tāpat kā uz algu, izbeidzas ar slimības 4. mēneša notecēšanu

un ņemot vērā: ka 1923. g. 1. marta noteikumu par civilresoru

darbinieku atalgojumu 6. pantā minētiem slimnicu un pa-

tversmju darbiniekiem resora vadītājs var piešķirt uzturu par

brīvu, kā atlīdzību par sevišķi ilgu darba laiku; ka šis notei-

kums ievietots likumā, kurš nosaka civilresoru darbinieku

atalgojumu, kamdēļ šinī pantā paredzētā brīvā uztura piešķir-

šana uzskatāma par atalgojuma sastāvdaļu, kura izsniedzama

uz vienādiem ar algas izmaksu noteikumiem; ka uz likuma

par civildienestu 27. panta pamata ierēdnis, kas aiz slimības

neizpilda dienestu, savas slimības 5. un 6. mēnesī algu nesa-

ņem; ka tādā kārtā jāatzīst, ka 1923. g. 1. marta noteikumu par

civilresoru darbinieku atalgojumu 6. pantā minētiem darbinie-

kiem piešķirtās tiesības uz brīvu uzturu, kā viņu atalgojuma

sastāvdaļu, izbeidzas līdz ar tiesību uz pārējo atalgojumu, no-

lemj: Paskaidrot, ka jautājums izšķirams noraidoši.

19





Senāta apvienotas sapulces spriedumi

1926. g.

1. 1926. g. februāra mēneša 5. dienā. Kara ministra

1925. g. 10. augusta iesniegums Nr. 3814./ga dēļ paskaidroju-

ma, vai pēc 1921. g. 1. februāra likuma par laulību izdošanas

bij. Krievijas kara lik. kop. VII. gr. 953.—965. pantu noteikumi

uzskatāmi vēl par spēkā esošiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē se-

nators F. Zilbers; atzinumu dod virsprokurors A. Charito-

novskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: Savā 1925. g. 10. augusta iesniegumā Latvijas

Senātam, Kara ministrs lūdz paskaidrot, vai sakarā ar 1921. g.

1. februāra laulības likumu uzskatāmi par spēkā esošiem bij.

Krievijas kara lik. sakop. VII. gr. norādītie noteikumu 953.—

965. p. p., par karavīru ierobežojumiem pie došanās laulībā.

Tiesība stāties laulībā ir pilsoņu privattiesība, kādu tie-

sību ierobežojumiem jābūt noteiktiem vai nu civillikumā, vai

ari ar sevišķu likumu. Bijušās Krievijas likumos laulības tie-

sības noteiktas Civ. lik. lik. kop. X. s. I. d. 1. p. un attiecīgi

ierobežojumi paredzēti lik. kop. X. s. I. d. tālākos pantos

(2.-23. p. p.), pie kam ar 9. pantu aizliegts personām, sastā-

vošām kā kara — tā ari civildienestā, stāties laulībā bez

priekšniecības rakstiskas atļaujas.

Vispāri karavīru privāttiesību ierobežojumi noteikti kara

klausības likumā.
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Bij. Krievijas kara klausības likumā tādi ierobežojumi

noteikti 111. sadalījumā (lik. kr. IV. sējumā 1915. g. izd.), pie

kam attiecībā uz karavīru laulību tiesībām, 36. pantā pare-

dzēts: 1) ka sastāvošiem aktivā kara dienestā karavīriem

aizliegts doties laulībā, izņemot atraitņus, kuriem palikuši no

iepriekšējās laulības bērni bez uzraudzības; un 2) ka virs-

niekiem aizliegts doties laulībā pirms 23 g. vecuma sasnieg-

šanas, bet jūras virsniekiem, kuri nav sasnieguši 25 gadus,

stāšanās laulībā var tikt atļauta ne citādi, kā pēc nodrošināta

materiālā stāvokļa pierādīšanas, kara noteikumos paredzēta

kārtībā un apmēros.

Bij. Krievijas kara likumu kop. VII. gr. noteikumi (953. —

965. p. p.), kā tas redzams no 953. p. tiešās izpratnes, nav

uzskatāmi par tādiem likumiem, kuri paši aprobežo karavīru

privāttiesības attiecībā uz došanos laulībā, bet kuri tikai no-

teic, kādā kārtībā izvedami civillikumos un kara klausības li-

kumā noteiktie aprobežojumi, un tādēļ minētos kara likumu

noteikumus var piemērot tikai tad, ja pastāv spēkā augšaprā-

dītie civillikumu panti un kara klausības likums.

Griežoties pie jautājuma, vai pēdējie tagad pastāv spēkā,

un ņemot vērā, ka saskaņā ar 1919. g. 5. decembra likumu,

bij. Krievijas likumi pastāv spēkā, ciktālu tie nav atcelti ar

jauniem likumiem un nerunā pretim Latvijas valsts iekārtai,

jākonstatē, ka bij. Krievijas civillikumu X. sēj. I. d., I.—23.

p. p. atcelti ar Latvijas likumu par laulību (lik. kr. 1921. g.

Nr. 39), un bij. Krievijas kara klausības likums atcelts ar La-

tvijas kara klausības likumu (lik. kr. 1923. g. Nr. 94.), kurā

karavīru privāttiesību ierobežojumi paredzēti 111. nodaļā.

levērojot augšizteikto, kā ari to, ka ar Latvijas likumu

par laulību un kara klausības likumu karavīriem nav noteikti

nekādi aprobežojumi doties laulībā un ka tādēļ bij. Krievijas

kara likuma kop. VII. gr. noteikumu (953.—965. p. p.), piemē-

rošanai par karavīru došanos laulībā nav vairs likumīga pa-

mata, Senāta Apvienotā Sapulce nolemj: Paskaidrot, ka

augšā minētais jautājums izšķirams atraidoši.
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2. 1926. g. februāra mēneša 5. dienā. Valkas apriņķa

pašvaldības likvidācijas valdes sūdzība par Valkas apriņķa

11. iecirkņa miertiesneša V. Leinerta rīcību.

Sēdi vada priekšsēdētājs, — senators K. Valters; referē

senators B. Nagujevskis; atzinumu dod virsprokurors A. Cha-

ritonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: Valkas apriņķa pašvaldības likvidācijas valde

ar savu 1925. g. 11. septembra rakstu Nr. 3466, iesniegusi Rī-

gas Apgabaltiesas priekšsēdētājam sūdzību, kurā aizrāda, ka

Valkas apriņķa 11. iecirkņa miertiesnesis Leinerts tā paša gada

23. martā devis rīkojumu policijas priekšniekam, ņemt pa-

rakstu no personām, kuru faktiskā valdīšanā atrodas pašval-

dībai piederošā aka, atbrīvot aku 24 stundu laikā no katriem

traucējumiem un to nodot publiskā lietošanā, kas ari tika no

policijas izpildīts, un ka pēc tam tas pats miertiesnesis Lei-

nerts ierosināja kriminalvajāšanu pret akas noslēdzēju, kāda

lieta iztiesāta 1925. g. 29. aprilī, neuzaicinot nedz akas īpaš-

nieku — apriņķa pašvaldības likvidācijas valdi, nedz akas

īrnieku, zirgupasta turētāju Pētersonu. Uzskatot aprādīto

miertiesneša Leinerta rīcību par varas pārkāpšanu, Valkas ap-

riņķa pašvaldības likvidācijas valde lūdz miertiesnesi saukt

pie kriminālatbildības, kamdēļ Apgabaltiesas priekšsēdētājs,

pamatojoties uz 1922. g. 12. oktobra likuma 10. p. iesniedzis

minēto sūdzību, ar sarakstīšanos, Senāta Apvienotai Sapulcei.

No pie sarakstīšanās pieliktā miertiesneša akts Nr.

228./1925. g., Kura nosaukta par «Krimināllietu par atklātības

lietošanā atrodošās Smiltenes pilsētā akas noslēgšanu", re-

dzams, ka miertiesnesis Leinerts ar savu 1925. g. 23. marta

nakstu, bez kaut kādas sūdzības, bij uzdevis Smiltenes polici-

jas priekšniekam izdarīt izziņu par akas noslēgšanu un saukt

vainīgos pie atbildības par patvarību. Ar tā paša gada 7. apri-

ļa papildu rakstu miertiesnesis Leinerts uzdevis policijas

priekšniekam ņemt no personām, kuras uz savu īpašuma tie-

sību pamata pretendē uz minēto aku, parakstu par paziņoša-
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nu viņam, ka 24 stundu laikā aka ir atbrīvojama no ikkatriem

tās publisko lietošanu traucējošiem šķēršļiem, bet neizpil-

dīšanas gadījumā izzinu virzīt tālāk. No pēdējās starp citu

redzams, ka tādu parakstu ir devusi 1925. g. 16. aprilī kāda

Anna Vivuliņ. Konstatējot pēc tam, tā paša gada 25. aprilī,

ka aka nenoslēgta un katram pieejama, Smiltenes pilsētas

kārtībnieks nosūtījis izziņu miertiesnesim. Tālāk no lietas ir

redzams, ka miertiesnesis caurlūkojis šo lietu tā paša gada

29. aprilī, neuzaicinot uz tiesas sēdi nevienu no ieinteresētām

personām. Savā spriedumā miertiesnesis, starp citu, aizrāda,

Ka lietas apstākļi nesatur noziedzīgā nodarījuma pazīmes, jo

no lietas redzams, ka minētā Vīvuliņ aizslēgto aku ir atbrī-

vojusi publiskai lietošanai, kādēļ miertiesnesis šo lietu iz-

beidzis.

Savos Apgabaltiesai iesniegtos paskaidrojumos mier-

tiesnesis, apšaubot augšaprādītās akas piederību Valkas ap-

riņķa pašvaldībai uz īpašuma tiesībām, aizrāda, ka šī aka at-

rodās Smiltenes p
; lsētas ielu teritorijā un neesot ieprojektēta

nevienā no piešķ irtiem gruntsgabaliem, bet esot palikusi at-

klātības vajadzībām, jo ūdeni no tās pastāvīgi lieto visi ap-

kārtējie iedzīvotāji un ari miertiesas publika, kas konstatēts

lietā ar nolicijas aktu. Tā tad minētā aka esot valsts resp. pil-

sētas, bet nevis apriņķa pašvaldības īpašums un vairs nepa-

stāvošās apriņķa pašvaldības nedz īpašuma, nedz lietošanas

tiesības neviens nekādi aizkārt nevarēja. Gluži otrādi, Val-

kas apriņķa likvidācijas valde esot sava īrnieka — zirgu pasta

turētāja — personā traucējusi Smiltenes pilsētas iedzīvotāju

publiskās tiesības, aizslēdzot minēto aku. Tā kā publisko tie-

sību aizsargāšanas pienākums gulstās ari uz policiju, tad, sa-

skaņā ar Kriminalproc. lik. 59. p., viņš, Miertiesnesis, ziņojis

par to policijai, lai Sodu lik. 139. p. kārtībā novērstu šķēršļus,

kas traucēja akas publisku lietošanu. Šādos apstākļos, viņš,

Miertiesnesis, atrod, ka neesot pārkāpis nedz sava amata va-

ras robežas, nedz ari likuma noteikumus.

Apsverot augšizteikto un ņemot vērā, ka, saskaņā ar

Kriminalproc. lik. 59. p., Miertiesnesim ir tiesība uzdot polici-
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jai izdarīt iepriekšējo izziņu par jau izdarītiem noziedzīgiem

nodarījumiem, kurus Miertiesnesis pats pamanījis; ka dotā

gadījumā, kā tas redzams no Valkas apriņķa 11. iec. Mierties-

neša akts un viņa paskaidrojumiem, Miertiesnesis Leinerts uz-

devis policijai ņemt no aprādītās akas faktiskā vadītāja pa-

rakstu, atbrīvot 24 stundu laikā aku, aizrādot policijas priekš-

niekam, ka minētā rīkojuma neizpildīšanas gadījumā, vainīgais
ir saucams pie kriminālatbildības pēc Sodu lik. 139. p., kādam

Miertiesneša rīkojumam akas faktiskais lietotājs bij dotā ga-

dījumā, kā tas redzams no lietas, ari paklausījis, kādēļ uzsākto

pret viņu krimināllietu Miertiesnesis izbeidza noziedzīgā no-

darījuma pazīmju trūkuma dēļ; ka no Kriminalproc. lik. 59.

panta neizriet, ka Miertiesnesim ar likumu būtu piešķirta tie-

sība griezties pie privātām personām, kaut ari caur policiju,

ar kādiem prasījumiem un vēlāk šos prasījumu neizpildītājus

saukt pie atbildības par nepaklausību likumīgiem prasījumiem

vai rīkojumiem uz Sodu lik. 139. p. pamata; ka tādēļ rīkoda-

mies augšaprādītā kārtā, Miertiesnesis ir izgājis no tiesu va-

ras pienākumu aploka un piesavinājies tādas funkcijas, kuras

viņam ar likumu nav piešķirtas; kā tomēr no lietas nav re-

dzams, ka Miertiesnesis Leinerts, dodot policijai aprādīto ne-

likumīgo rīkojumu būtu savas varas robežas pārkāpis apzi-

nāti, bet ka šādu rīcību viņš pielaidis" vienīgi aiz nezināšanas,

kādēļ viņa darbībā nav atrodamas Sodu lik. 636. p. pazīmes,

— Senāts, Apvienotā Sapulcē, pamatojoties uz 1922. g. 12.

oktobra likuma 10. p. un Tiesu iek. lik. 173. un 174. p. p. no-

lemj: 1) pret Valkas apriņķa 2. iec. miertiesnesi Vili Lei-

nertu ievadīto sarakstīšanos par kriminalvajāšanas uzsākša-

nu izbeigt; 2) aizrādīt minētam miertiesnesim uz viņa nepa-

reizu rīcību.

3. 1926. g. marta mēneša 12. dienā. Kara ministra

1925. g. 5. augusta iesniegums Nr. 1729 K. T. attiecībā uz Kara

tiesas lik. 815. p. piemērošanu civilās tiesās liecinieku-kareivju

neierašanās gadījumos tiesas sēdē.
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Sēdi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš;

referē senators Fr. Zilbers; atzinumu dod virsprokurors A.

Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: Savā 1925. g. 5. augusta iesniegumā zem

Nr. 1729./K. T. Kara Ministrs lūdzis Latvijas Senātu pa-

skaidrot, vai civilresora tiesu iestādēm attiecībā uz liecinie-

kiem — aktivā kara dienestā sastāvošiem karavīriem, kuri

neierodas civilresora tiesā bez likumīgiem iemesliem, par šā-

du neierašanos jāpaziņo attiecīgai kara priekšniecībai, saska-

ņā ar Kara Tiesu lik. 815. un 816. p. p. noteikumiem, vai pa-

šam jāpiemēro Kriminal- un Civilprocesa likumos noteiktie

spaidu līdzekļi. Savā iesniegumā Kara Ministrs vēl aizrāda,

ka civilresora tiesu amatpersonām darbības kārtība un tie-

sības noteiktas ne tikai Kriminal- un Civilprocesa likumos, bet

ari Kara tiesu likumos, kuru noteikumi minētām amatperso-

nām jāpiemērojot tiktāl, ciktāļ tie groza vai papildina Kri-

minālprocesa likumu noteikumus, attiecībā uz aktivā kara

dienesta karavīriem, jo Kara tiesu likumi, kā speciāli likumi,

piemērojami pirmā vietā.

Izklausot Virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā

Sapulce «atrod, ka pēc Tiesu iek. lik. 1. panta, tiesas vara pie-

der miertiesnešiem, Apgabaltiesai, Tiesu Palātai un Senātam,

kā augstākai kasācijas tiesai, un pēc tā paša likuma 2. panta

— minēto iestāžu tiesas varai padotas visas civil- un krimināl-

lietas, bet pēc šā 2. panta piezīmes, — administrativo, kara

un pagastu tiesu vara noteikta sevišķos likumos. Tādēļ kara

tiesu likumi, kā speciāli izņēmuma likumi, piemērojami vie-

nīgo šos likumos tieši noteiktos gadījumos un nepielaiž papla-

šinātu iztulkojumu ne vispāri, ne atsevišķi attiecībā uz sodu

uzlikšanas kārtību lieciniekiem karavīriem par neierašanos

civilresora tiesās.

Likumdevējs Civilprocesa likumu 121. (89. un 380. p. p.

un Kriminālprocesa likumu 80. (66.), 436., 582. un 1238. p. p.

paredzējis ari aktivā kara dienestā sastāvošo karavīru izaici-

nāšanu civilresora tiesās liecību došanai un tomēr, noteicot
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minētiem pantiem sekojošos Civ. proc. lik. 123. (91.). un 383.

p. p. un Kriminālprocesa lik. 83. (69.), 438. un 643. p. p. lieci-

nieka neierašanās sekas tiesas sēdē bez ievērību pelnošiem

iemesliem un tiem uzliekamo naudas sodu apmērus, nav taisī-

jis nekādu izņēmumu attiecībā uz aktivā kara dienesta ka-

reivjiem un virsniekiem. Ka šādi izņēmuma noteikumi nav

izpalikuši aiz nejaušības, neparedzot karavīru sevišķos ar ka-

ra dienestu saistītos pienākumos, norāda tas, ka likumdevējs,

neizlaižot no acīm kara dienesta īpatnības, veltījis tām Krimi-

nālprocesa likumos veselu 111. grāmatas piekto sadalījumu no

1236.—1250. pantiem, uzskaitot minētos pantos izņēmumus no

vispārējās tiesāšanas kārtības civilresora tiesās, kurus likum-

devējs atradis par vajadzīgu ievest tiem gadījumiem, kad ka-

ra dienestā sastāvoša persona nāk sakaros ar civilresora tiesu

iestādēm. Ari šinī nodaļā, kā redzams no Kriminālprocesa

lik. 1238. panta, likumdevējs ir gan paredzējis, ka civilresora

tiesas izaicinās lieciniekus no kara dienestā sastāvošām per-

sonām, tomēr nav atradis par vajadzīgu ievest sevišķu kārtī-

bu sodu uzlikšanai šiem lieciniekiem par neierašanos tiesā.

Nodibinot neatkarīgas tiesas un dodot tām Kriminal- un

Civilprocesa likumos plašas tiesības un iespēju patstāvīgi un

neatkarīgi izpildīt savus uzdevumus, likumdevējs ne tiesu ie-

kārtas, ne procesu likumos nav paredzējis neviena gadījuma,

kad tiesnešiem vai koleģiālai tiesai būtu tiesība vai uzlikts

pienākums deleģēt savas tiesnešu funkcijas citai varai, bet,

otrādi — uzlicis par pienākumu katrai tiesu iestādei un amat-

personai pilnīgi patstāvīgi spert visus nepieciešamos solus sa-

va uzdevuma sasniegšanai, vadoties gadījumos, kad likumā

sastopama nepilnība, neskaidrība, vai pretrunība, no likuma

tiešā jēdziena un vispārējās izpratnes, kā to noteic Kriminal-

proc. lik. 16. (12.). un Civ. proc. lik. 11. (9.). panti. Ka tas tā,

norāda ari Kriminalproc. lik. 28. un 1244. p. p., kuri aktivā kara

dienestā sastāvošo karavīru notiesāšanas gadījumos neuzliek

civilresora tiesām par pienākumu nodot kara tiesu iestādēm

lietas dēl karavīriem pēc Sodu likumiem uzlikto sodu pārvēr-

šanas kara sodu likumos paredzētos sodos, bet pieturoties pie
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tiesu neatkarības un patstāvības principa un ievērojot kara

tiesu likumu izņēmuma raksturu, atstāj civilresora tiesu kom-

petencē minētos pantos paredzēto rīcību.

Kara tiesu lik. 815. pants, runājot par karavīru lieci-

nieku neierašanos karatiesas sēdē, uzliek kara tiesai par pie-

nākumu par karavīra liecinieka neierašanos paziņot viņa

priekšniecībai attiecīgā disciplinārsoda uzlikšanai vainīgajam.

Bet to pašu Kara sodu lik. 480. pants ari noteic liecinieku kara-

vīru izaicināšanas kārtību kara tiesu iestādēs un Kara tiesu

lik. 481. pants noteic, ka kara vīrus viņu priekšniecība iz-

sūta uz tiesu padotības dienesta uzdevumu izpildīšanas kār-

tībā, kādēļ ari par šādu priekšniecības uzdevuma neizpildīša-

nu, pati priekšniecība disciplinarsodīšanas kārtībā ari uzliek

vainīgajam disciplinārsodu, un Kara tiesu lik. 815. pantā no-

teiktā kārtība pilnīgi loģiski izriet no kāja dienesta īpatnējas

iekārtas un Kara tiesu lik. 480. un 481. p. p. paredzētās lieci-

nieku izaicināšanas kārtības. Turpretī no Kriminalproc. lik.

80., 436., 582. un 1238. p. p. un Civ. proc. lik. 121. un 380. p. p.

redzams, ka karavīrus viņu priekšniecība uz civilresora tiesu

iestādēm neizsūta, bet ka karavīri aicināmi ar pavēstēm,

kuras izsniedzamas karavīriem caur viņu priekšniecību, bet

virsniekiem tieši un ka izaicināmo karavīru priekšniecība

viņus tikai atvaļina uz laiku no dienesta pienākumu izpildī-

šanas.

Tādā kārtā, kara dienestā sastāvoša persona, saņemot

no civilresora tiesas pavēsti ierasties tiesā un dot liecību, sa-

ņemot no savas priekšniecības atvaļinājumu no kara dienesta

pienākumu izpildīšanas, neierodoties civilresora tiesā, pretēji

kara tiesu lik. 481. p. un 815. p. paredzētam gadījumam, nav

ari pārkāpusi savas kara priekšniecības rīkojumus, bet nav

izpildījusi savu pilsoņa pienākumu uz tiesas aicinājumu iera-

sties tiesā un dot liecības. Bet kā par šā, tā ari par citu pil-

soņa pienākumu neizpildīšanu, piemēram par nodokļu ne-

maksāšanu, kas nav saistīti ar kara dienesta noteikumu pār-

kāpšanu un ar likumu tieši nav nodoti kara priekšniecības iz-
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šķiršanai, kara priekšniecība ari nevar uzlikt karavīram dis-

ciplinārsodus.

Kā Civil-, tā Kriminālprocesa likumi, noteicot augšā minē-

tos pantos liecinieka-karavīra izaicināšanas kārtību, tos pa-

šos pantos, kā ari Kriminalproc. lik. 642. pantā atzīmē atvaļi-

nājuma nesaņemšanu no priekšniecības, kā tādu likumīgu ie-

meslu neierasties tiesas sēdē, kurš atsvabina karavīru no vi-

sām ar nelikumīgu neierašanos saistītām sekām, bet tiem lie-

ciniekiem-karavīriem, kuri, saņemot no savas priekšniecības

vajadzīgo atvaļinājumu, bez likumīga iemesla nav leradušies

tiesā, noteic vienīgi naudas sodu valsts ienākumos, kurš nav

pārvēršams citā kādā soda veidā. Šāds sods nav saistīts ar

liecinieka personību, bet vēršams uz viņa mantu pa visu liku-

mīga noilguma laiku un tādēļ viegli izpildāms kā lieciniekam

sastāvot aktivā kara dienestā, tā ari izstājoties no dienesta.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj: Paskaidrot,

ka aktivā kara dienestā stāvošiem lieciniekiem par viņu ne-

ierašanos civilresora tiesas sēdē bez likumīgiem iemesliem

uzliekams sods Kriminal- un Civilprocesa likumos noteikta

kārtībā.

4. 1926. g. marta mēneša 12. dienā. Ārlietu ministrijas

pārvaldnieka 1926. g. 9. janvāra iesniegums N. J. 7, 25. 653.

dēļ 1923. g. „Noteikumu par ceļa izdevumu atlīdzināšanu ie-

ceļamiem, pārceļamiem un atlaižamiem ārlietu resora darbi-

niekiem" 3. panta paskaidrošanas.

Sēdi vada priekšsēdētāja v. i., senators K. Ozoliņš; re-

ferē senators A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors A. Cha-

ritonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: Līdz 1923. g. 15. augustam pastāvēja spēkā

1922. gada 10. marta likuma noteikumi par ceļa izdevumiem

pārceļamiem vai ieceļamiem ierēdņiem (lik. kr. Nr. 64.), kuri

piemērojami ari vēl tagad atlīdzības jautājumos par izdevu-

miem, kādi ierēdņiem cēlušies pirms 1925. g. 15. augusta. Šie
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1923. g. 10. marta likuma noteikumi deva visu resoru pārce-

ļamiem ierēdņiem: 1) brīvu pieteikumu mantu un per-

sonu pārvadāšanai pa dzelzsceļiem (1. p.), 2) naudas at-

līdzību pēc tiešiem izdevumiem par mantu un personu pārva-

dāšanu apgabalos, kur nav dzelzsceļu (4. p.) un 3) pa b a 1 s tu

viena mēneša algas apmērā citu pārējo pārvietošanās iz-

devumu segšanai. Tā tad še skaidri pateikts, ka pārceļamie

ierēdņi saņem tikai faktiskos izdevumus par mantu un

personu pārvadāšanu pa dzelzs, zemes un ūdens ce-

ļiem, bet pārējo izdevumu segšanai viņi saņem viena

mēneša algas apmērā pabalstu neatkarīgi no tā, kādi un

cik šie pārējie izdevumi ierēdņiem bijuši. Nekādu mantas

iesaiņošanas, apdrošināšanas, nogādāšanas uz staciju v. c.

faktisko izdevumu atlīdzināšanu šis likums nepielaiž.

Nupat apskatītā 1922. g. 10. marta likuma vietā ar 1923.

g. 15. augustu stājās jauni 1923. g. 7. augusta noteikumi (lik.
kr. Nr. 105.), kuri gan dod ierēdņiem tos pašus agrākos atlī-

dzības veidus faktisko izdevumu segšanai par personu

un mantu pārvadāšanu pa dzelzs, zemes un ūdens ceļiem, bet

tomēr šo atlīdzību stipri ierobežo. Tā piem. par mantu un

personu pārvadāšanu pa zemes ceļiem valsts atlīdzina ierēd-

ņiem izdevumus tikai tad, ja viņu jaunā dienesta vieta atrodās

tālāk par 5 kilometriem no dzelzsceļa stacijas vai ja viņiem

no vecās dienesta vietas uz jauno jābrauc vairāk par 10 kilo-

metriem (2. p.). Tā ari pabalstu viena mēneša algas ap-

mērā neizsniedz vis vairs, kā agrāk, visiem ieceļamiem un

pārceļamiem ierēdņiem, bet gan tikai dienesta labā

pārceļamiem štata ierēdņiem (3. p.). Ja pārvietoša-

nās notiek pilsētas, miesta vai pagasta robežās vai ja attālums

nepārsniedz 10 kilometrus, tad atlīdzība nekāda netiek mak-

sāa (12. p.). Tā tad jākonstatē, ka šinī jautājumā likumdevējs

nostājies uz ierēdņu tiesību sašaurināšanas, bet nevis uz to

paplašināšanas ceļa. —

Un šie 1923. g. 7. augusta noteikumi, līdz tā paša gada

4. oktobra noteikumu spēkā nākšanai, bij attiecināmi uz v i-

sie m, — ari ārlietu —
resora darbinieku pārvietojumiem,
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bet tagad tie piemērojami ārlietu resora ierēdņu pārcelšanas

gadījumiem tikai valsts robežās (4. okt. noteik. 8. p.). Tādā

kārtā ari ārlietu resora darbinieks pie pārvietošanās valsts

robežās saņem vienīgi pieteikumu vai naudā personu un

mantu pārvešanai pa dzelzsceļu vai kuģi „p ē c fakti-

skiem izdevumiem" (1- P. a un b pkti), bet naudas pa-

balstu tikai tad, ja viņš ir štata ierēdnis un viņu pārceļ die-

nesta labā (2. p.). — Nekādu citu atlīdzību šāds ierēdnis ne-

saņem, kaut gan ari viņam pārvadājamās mantas jāiesaiņo,

jānogādā dzelzsceļa stacijā, ceļā varbūt ari jāapdrošina, jaunā
dzīves vietā jāpārved mantas no stacijas un t. t. Sakarā ar

pievestiem izdoti 1923. g. 4. oktobra noteikumi par ceļa iz-

devumu atlīdzināšanu ieceļamiem, pārceļamiem un atlaiža-

miem ārlietu resora darbiniekiem, kuri galvenos vilcienos ru-

nā par to pašu priekšmetu, ka iepriekšējie noteikumi, lieto to

pašu terminoloģiju (vilcienā vai kuģī, faktskie izdevumi) un

uzrāda ari jau minēto likumdevēja tendenci sašaurināt pār-

celšanās izdevumus, kāpēc tie nav uzskatāmi par speciālu,

izņēmuma likumu šī vārda šaurākā nozīmē un tā tad nav ari

apspriežami gluži atšķirti no pārējiem radnieciskiem noteiku-

miem. Pēc šo 1923. g. 4. oktobra noteikumu 1. p. redakcijas

uz ārzemēm pārceļamam ārlietu resora darbiniekam pašam

un viņa ģimenes locekļiem ir tiesība uz brauciena at-

līdzinājumu attiecīgā klasē — vilcienā vai kuģī, neatka-

rīgi no tā, kā viņi brauc un cik faktiski izdod.

Turpretim Noteikumu 3. pants noteic, ka izdevumus par

pārvadājamo darbinieku vai viņu ģimenes locekļu dzīves

iekārtu valsts atlīdzina pēc faktiskiem izdevumiem, bet ne

vairāk kā par 2000 kg. pārvietošanu.

Kaut gan 3. p. nav atkārtoti vārdi (vilcienā, kuģī), bet,

ievērojot, ka 3. p., būdams ciešā sakarā ar 1. p., uzskatāms

par viņa papildinājumu, uz ko aizrāda vārds „ari" — jāatzīst,

ka 1. pantā ierakstītie vārdi: „vilcienā, kuģī" attiecās ari

uz 3. pantu. Gramatiski un loģiski tulkojot noteikumu 1., 2.

un 3. pantu, jāatzīst, ka likums piešķir Ārlietu ministrijas dar-

biniekiem pie dzīves vietas maiņas tiesību uz ceļa izdevumu
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atlīdzību, aprēķinājot tos personu braukšanai ar attiecīgas,

klases biļetes maksu pa dzelzs un ūdens ceļu un mantas pār-
vadāšanai ar faktiskiem izdevumiem pa tiem pašiem ceļiem.

Nekādu citu ceļojuma veidu un nekādus citus izdevumus, sai-

stītus ar darbinieku un viņu ģimenes locekļu personīgo brauk-

šanu un ar viņu mantu pārvadāšanu, likums neparedz.

Zem «faktiskiem izdevumiem" nekādā ziņā nav sapro-

tami visi faktiskie izdevumi, kas radušies attiecīgiem dar-

biniekiem pie viņu dzīves iekārtas pārvadāšanas, jo tādam šo

vārdu tulkojumam likumā neatrodās pastiprinājumi un tāds

tulkojums novestu pie loģiska absurda. Izrādītos, ka pašu

darbinieku braukšana uz valsts rēķina ierobežota ar likumu

attiecībā uz izdevumu sumu, bet darbinieku iekārtas pārve-

šanas kārtība, veids un saistītie ar to valsts izdevumi būtu

atkarīgi no pašu darbinieku ieskata un valstij vajadzētu at-

līdzināt iekārtas pārvadāšanas izdevumus ari tādos gadīju-

mos, kad darbinieks iegādātu priekš tā sevišķus viņa iekār-

tai piemērotus pārvadājumu līdzekļus, iekārtas iesaiņojumus,

kuru vērtība varētu vairākkārt pārsniegt pašas iekārtas

vērtību.

Ja tādā kārtā 1923. g. 4. oktobra noteikumi tieši neno-

saka, ka uz ārzemēm pārceļamiem ārlietu resora darbiniekiem

par viņu dzīves iekārtas pārvadāšanu jāatlīdzina visi fak-

tiskie izdevumi, tad ari nav dibināta iemesla noteikumu 3.

pantu šādā nozīmē iztulkot.

Ņemot sacīto vērā, Senāts nolemj: Izskaidrot, ka

zem «faktiskiem izdevumiem" 1923. g. 4. oktobra noteikumu

(lik. krāj. Nr. 139.) 3. panta nozīmē jāsaprot vienīgi pārceļamā

ierēdņa dzīves iekārtas pārvešanas izdevumi «vilcienā vai

kuģī".

5. 1926. g. marta mēneša 12./17. dienā. Zemkopības

ministrijas 1925. g. 12. decembra iesniegums Nr. 143 dēļ pa-

skaidrošanas, vai uz 1920. g. 17. septembra likuma pamata

par lauksaimniecības mācības iestādēm pašvaldību un sabie-
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drisko organizāciju uzturamo lauksaimniecības skolu skolo-

tājiem ir tiesība prasīt, lai Zemkopības ministrija tiem nodro-

šina algu pēc attiecīgas kategorijas ar vsām likumīgām pie-

maksām un izmaksām.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Chari-

tonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,
Senāts atrod: Senāts apvienotās sapulces 1923. g. 8. jūnija

rīcības sēdē, izšķirot Zemkopības ministrijas lūgumu dēļ
1920. g. 17. septembra likuma 8. p. par lauksaimniecības mā-

cības iestādēm (lik. krāj. Nr. 215.) nozīmi, paskaidrojis, ka

Zemkopības ministrijas lauksaimniecības skolas darbinieki

bauda valsts dienesta tiesības. Pamatojoties uz

pievesto Senāta paskaidrojumu, Zemkopības ministrija uz-

skata visus lauksaimniecības skolu skolotājus par saviem ie-

rēdņiem un izsniedz skolu turētājiem no valsts līdzekļiem

naudas pabalstus, no kuriem skolu turētāji savukārt izmaksā

skolotājiem algas pēc attiecīgām ierēdņu kategorijām kā ari

ģimenes un visas citas, ierēdņiem pēc likuma paredzētās, pie-

maksas un ārstēšanas palīdzību. Zemkopības ministrija pie

tam iziet no tā, ka „valsts dienesta tiesības aptverot netik-

vien tiesību uz algu un pensiju, bet ari uz visām piemaksām

pie algas". Turpretim Valsts Kontrole pašvaldību un sabie-

drisko organizāciju lauksaimniecības skolu skolotājiem atzīst

tikai tādas „valsts dienesta tiesības", kādas tieši noteiktas

pastāvošos likumos, kā piem. tiesības uz pensijām, saskaņa ai

1925. g. 16. marta likumu par skolotāju pensijām (Lik. krāj.

Nr. 48.). (Valsts kontroles 1925. g. 7. decembra raksts Nr.

15365. Zemkopības ministrijai). Šo savu uzskatu Valsts Kon-

trole pamato uz to: a) ka, saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija «notei-

kumiem par valsts darbinieku atalgojumu" (Lik. krāj. Nr. 133.)

un 1925. g. 25. augusta instrukciju „par valsts darbinieku at-

algojuma noteikumu piemērošanu" (Vaid. Vēstn. Nr. 192.),

ties-bu uz izdienas piemaksām no valsts līdzekļiem nebaudot

darbinieki, kuri kalpo, kaut gan uzturamās no valsts pabāl-
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stiem, sabiedriskās iestādēs (instrukc. 3. p.), jo šādi darbinieki

nav ievesti valsts civildienesta amatu sarakstā; b) ka minē-

tiem darbiniekiem neesot piemērojami noteikumi par valsts

civilresora ierēdņu nodrošināšanu slimības gadījumos (lik.

krāj. 1922. g. Nr. 203.), jo pievestie noteikumi attiecoties vie-

nīgi uz valsts iestāžu darbiniekiem; c) ka minēto skolotāju

piederīgiem neesot ari tiesības uz vienreizējo pabalstu iz-

sniegšanu no valsts līdzekļiem mēneša algas apmērā — mir-

šanas gadījumā, jo šī pabalsta izsniegšana paredzēta noteiku-

mos par valsts ierēdņu pensijām (lik. krāj. 1922. g. Nr. 18.,

182.), kādi noteikumi uz skolotājiem neattiecoties, jo pēdē-

jiem pensijas izsniedzamas pēc 1925. g. 16. marta «skolotāju

pensiju likuma" (lik. krāj. Nr. 48.), kurā pabalstu izsniegšana

miršanas gadījumā nav paredzēta (Valsts Kontroles 1925. g.

23. septembra un 7. decembra raksti zem Nr. 14247., 15365

Zemkopības Ministrijai). Izejot no apzīmētās domu starpības

starp Valsts Kontroli un Zemkopības ministriju, pēdējā savā

1925. g. 12. decembra rakstā zem Nr. 31437 griezusies pie

Senāta ar lūgumu paskaidrot, vai „uz 1920. g. 17. septembra

likuma pamata par lauksaimniecības mācības iestādēm, paš-

valdību un sabiedrisko organizāciju uzturamo lauksaimniecī-

bas skolu skolotājiem ir tiesība prasīt, lai Zemkopības mini-

strija tiem nodrošina algu pēc attiecīgas kategorijas ar visām

likumīgām piemaksām un izmaksām".

Senāts savā Apvienotās Sapulces 1923. g. 8. jūnija lē-

mumā paskaidrojis, ka Zemkopības ministrijas pārziņā esošo

lauksaimniecības skolu skolotāji bauda valsts dienesta tiesī-

bas. Bet ar to nemaz nav izšķirts jautājums par valsts die-

nesta tiesību apmēru lauksaimnieciskās skolās, kuras uztur

nevis Zemkopības ministrija, bet pašvaldības un sabiedriskas

iestādes. Tādā kārtā tomēr palika atklāts sevišķi ari Zem-

kopības ministrijas ar pievesto iesniegumu aizskartais jau-

tājums.

Pēc Latvijas Republikas Satversmes 66. p. (1922. g. Lik.

kr. 113.) Saeima ikgadus pirms saimnieciskā gada sākšanās
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lemj par valsts ienākumu un izdevumu budžetu, kura projektu
iesniedz Ministru Kabinets.

Saskaņā ar valsts budžeta likuma 8. p. katram budžeta

postenim un tā aprēķinam vajaga būt pamatotam uz attiecīgu
likumu jeb rīkojumu, pie kam kredita rīkotājam aizliegts pār-

kāpt izdevumu sumu apmērus, kas paredzēti Saeimas ap-

stiprinātā budžetā (Valsts budžeta likuma 28. p. 1924. g. Lik.

kr. 111).

Ar likuma par lauksaimniecības skolām 3. p. (1920. g.

Lik. kr. 215.) paredzēti divi šādu skolu tipi: 1) skolas, kuras
nodibina un uztur Zemkopības ministrija, un 2) skolas, kuras

ar Zemkopības ministrijas atjauju nodibina un uztur pašval-

dības iestādes, juridiskas un fiziskas personas. Pēdējām Zem-

kopības ministrija var izsniegt tikai pabalstus, kā naudas tā ari

citus.

Kas attiecās uz privāto, ar valdības atļauju atvērto un

viņas pārraudzībā atrodošos mācības iestāžu uzturēšanu un

skolotāju algošanas kārtību, tad tā ir paredzēta sevišķos no-

teikumos par privātām mācības iestādēm (1925. g. Lik. kf.

147.), pēc kuru 6. p. privātās skolas uzturētājs iesniedz katru

gadu valdības apstiprināšanai budžetu, skolotāju algu apmē-

rus un skolas naudas lielumu, pie kam saskaņā ar pievesto

noteikumu 7. p. privātām mācības iestādēm var tikt izsniegti

pabalsti no valsts līdzekļiem atļauto kreditu robežās.

No sacītā izriet, ka priekš pašvaldību, privātu, juridisku

un fizisku personu dibinātām un no viņu uzturamām skolām

valsts budžetā var tikt uzņemti tikai pabalsti un tā tad Zem-

kopības ministrijai nevar būt likumīga pamata maksāt minēto

skolu pārziņiem un skolotājiem algu vai izdarīt kādas citas

izmaksas jeb piemaksas no valsts līdzekļiem. Minēto pa-

stiprina ari Noteikumi par darba normām un atalgojumu valsts

lauksaimniecības skolās (1925. g. Lik. kr. 155. un 176.), kuri

paredzēti tikai priekš valsts skolās strādājošiem skolo-

tājiem.

Valsts pienākumiem attiecībā uz jebkādām naudas iz-

maksām privātskolu pārziņiem un skolotājiem, jābūt paredzē-
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tiem atsevišķos likumos, kā piemēram tas ir likumā par sko-

lotāju pensijām (1925. g. Lik. kr. 48.).

Kas attiecās uz Lik. par lauksaimniecības skolām 8. p.

paredzētām tiesībām, tad tās neietver sevī tiesības būt atal-

gotam no valsts līdzekļiem, bet pielīdzina privāto skolu sko-

lotājus valsts skolu skolotājiem, skolotāju personīgā stāvokļa

tiesību ziņā, tā par piemēru nokalpoto gadu skaitā ieskaitāmi

gadi, kad skolotājs strādājis valsts, komunālās, vai privātās

no valsts apstiprinātās mācības iestādēs (Noteik. par nokal-

poto gadu aprēķinu oblig. skolu skolot. 1922. g. Lik. kr. 147.).

Tādā kārtā jāatzīst, ka Zemkopības ministrijas iesniegtā

jautājumā minēto lauksaimniecības skolu skolotājiem nav tie-

sības prasīt, lai Zemkopības ministrija nodrošina viņiem atal-

gojumu no valsts līdzekļiem. Aiz pievestiem iemesliem Se-

nāts Apvienotā Sapulcē nolemj: Atzīt, ka jautājums Iz-

šķirams atraidoši.

6. 1926. g. apriļa mēneša 14. dienā un maija mēneša 7.

dienā. Senāta civilā kasācijas departamenta 1925. g. 5. sep-

tembra ziņojums Nr. 400 dēļ jautājuma izšķiršanas: vai Li-

kumā par apžēlošanu (Lik. un Vaid. rīk. krāj. 1920. g. Nr. 207.)

lietotie vārdi: „no soda un visām sekām atsvabināt" nozīmē

„atcelt ar atpakaļejošu spēku visus civiltiesiskus aktus un

darījumus, kuri notikuši attiecībā uz notiesāto, skaitot no kri-

mināltiesas sprieduma spēkā nākšanas dienas līdz notiesātā

apžēlošanas momentam."

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Chari-

tonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: 1920. g. 14. septembra likums piešķīris Satver-

smes Sapulces Prezidentam tiesību atsvabināt no soda un viņa

sekām personas, kuras ar spēkā gājušu tiesas spriedumu no-

tiesātas. Šis likums bija spēkā līdz 1922. gada 7. novembrim,

kad ar Republikas Satversmes spēkā stāšanos tas automa-
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tiski tika atvietots ar Valsts Satversmes 45. pantu. No mi-

nētā likuma teksta ir redzams, ka Satversmes Sapulces Pre-

zidents varēja notiesāto ne tikai atsvabināt no soda izciešanas

ar tiesas spriedumu noteiktā veidā un apmērā, sodu pavisam

atlaižot, samazinot vai pārvēršot vieglākā soda pakāpē, bet

ari atdot viņam ar piespriesto sodu pavisam vai uz laiku zau-

dētās tiesības un atcelt ar sodu savienotos tiesību ierobežo-

jumus visumā vai parcieli. Kā .pēc vispārēja principa par

notiesāto apžēlošanu, tā ari citētā Latvijā izdotā likuma, ap-

žēlošanas apjoma robežas katrā atsevišķā gadījumā noteic

pēc sava ieskata apžēlošanas tiesības subjekts, kurš par to

sastāda lēmumu (apžēlošanas aktu), ar kuru attiecīgais tiesas

spriedums tiek atvietots, to atceļot vai modificējot. Kādā ap-

jomā izdarīta apžēlošana, vai notiesātam sods dzēsts pavisam
vai tikai daļā un vai notikusi ar soda piespriešanu zaudēto

un ierobežoto tiesību atdošana visumā vai daļā, — tas atka-

rājās no lēmuma formulējuma par notiesātā apžēlošanu, kādā

lēmumā izpaužās apžēlošanas tiesības subjekta griba. Tomēr

šai gribai ir vilktas robežas. Kā individuelie apžēlošanas akti,

kurus izdarīt likums parasti pilnvaro valsts galvu (Latvijas

Satversmes Sapulces scilic. Valsts Prezidents) tā ari atse-

višķi likumi par noziedzīgu nodarījumu nodošanu aizmirstībai

(amnestijas likumi) var pēc šo aktu būtības un mērķa attiek-

ties tikai uz notiesātiem resp. noziedzīgo nodarījumu subjek-

tiem, bet nekādā zinā uz trešām personām — aizskarot šo

personu iegūtās tiesības vai intereses. Tā, piem., trešo per-

sonu privatinterešu aizsardzības labad dažādos manifestos un

amnestijas aktos (Krievijas valdnieka 1883. g. 15. maija, 1894.

g. 14. novembra, 1896. g. 15. maija, 1904. g. 11. augusta,

1913. g. 21. februāra manifesti un Latvijas Satversmes Sa-

pulces 1920. g. 19. augusta amnestijas akts) ir sevišķi noteikts,

ka amnestija neatsvabina no atbildības par zaudē-

jumiem, kas nodarīti ar amnestējamo noziedzīgo nodarījumu.

Vispār likumi par apžēlošanu un amnestijas likumi kā tādi, uz

kuru pamata, pretēji tiesas spriedumiem vai pastāvošiem li-

kumiem par noziedznieku vajāšanu un atlīdzību, noziedzīgo
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nodarījumu subjektiem tiek piešķirta žēlastība, atsvabinot tos-

no personīgas atbildības par darbību, kas aizliegta ar so-

da piedraudējumu, ir uzskatāmi kā izņēmuma likumi no vis-

pārējās kārtības (privilegium sui generis) un kā tādi padoti

ierobežojošai iztulkošanai (interpretatio restrictiva). 1920. ga-

da 14. septembra likuma teksts runā tikai par notiesāto at-

svabināšanu no soda un visām viņa sekām un šinī likumā nav

neviens vārds minēts par trešo personu interesēm un tiesī-

bām. Iztulkojot šī likuma nozīmi pēc ierobežojošas interpre-

tācijas noteikumiem, ir jānāk pie atzinuma, ka uz šī likuma

pamata izdarītos apžēlošanas aktos Satversmes Sapulces

Prezidentam bija tiesība izdarīt notiesāto tiesību restaurē-

šanu tikai tiktāl, ciktāl ar tādu atjaunošanu netika aizskar-

tas trešo personu intereses un viņu labiegūtas tiesības. Šāds

atzinums atrod pastiprinājumu sekošos apsvērumos. Ja ap-

žēlošanas aktā būtu noteikts, ka notiesātam atdodamas tiesī-

bas uz mantu, kuru tas zaudējis sakarā ar piespriesto sodu

un kuru ieguvušas trešās personas, tad tas novestu pie loģiska

slēdziena, ka šīm trešām personām iegūtā manta atņemama,

jo tas ir zaudēto mantas tiesību atpakaliegūšanas nepiecie-

šams priekšnoteikums, bez kura notiesātā restitutio zaudētās

tiesībās uz mantu nav iedomājama. T.as, savukārt, novestu

pie tālākas konsekvences, ka tiesību uz mantu var zaudēt ari

ne tādā ceļā, kā tas noteikts civillikumos (salīdz. Balt. civil-

lik. 867.—870. p. p.), jo šos likumos ir uzskaitīti visi īpašuma

tiesību zaudēšanas veidi, bet ka mantu varētu zaudēt uz Sa-

tversmes Sapulces, vai ari Valsts Prezidenta lēmuma pamata

tas, protams, civillikumos nav noteikts un nav ari noteikts

Latvijas likumdošanas aktos. levērojot to, ka šī konzekvence

novestu ad absurdum, t. i. ka tiesības uz mantu persona būtu

varējusi zaudēt ārpus likumā paredzētās kārtības — uz Sa-

tversmes Sapulces Prezidenta lēmuma pamata, ka 1920. g.

14. septembra likums nav piešķīris Satversmes Sapulces Pre-

zidentam varu atņemt pilsonim tiesību uz viņa mantu, ir jānāk

pie tālāka slēdziena, ka Satversmes Sapulces Prezidenta lē-

mums, ar kuru viņš notiesāto atsvabinājis no piespriestā soda
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sekām, ir saprotams tā, ka notiesātam nav ar šo aktu atdotas

tiesības uz mantu, kuru tas zaudējis sakarā ar piespriesto
sodu un kuru ieguvušas trešās personas. Ja likumdevējs būtu

gribējis piešķirt Satversmes Sapulces Prezidentam varu ar

apžēlošanas aktu atdot notiesātam tiesības uz to mantu, kuru

pēc tiesas prieduma spēkā iešanas ieguvušas trešās personas,

tad tas — ievērojot augšā aprādīto — būtu likumā bijis jāno-
saka expressis verbis: lietišķo tiesību zaudēšana uz mantu

ārpus likumā paredzētas kārtības nav prezumējama. Tā ka

pēc Sodu lik. 21. p. 1. d. 2. pkta noteikumiem ar notiesāšanu

uz nāvi un pie spaidu darbiem notiesātais zaudē tiesību man-

tot pēc likuma mantojumus, kas atklājušies pēc tam, kad sprie-

dums stājies likumīgā spēkā, tad ir jānāk pie atzinuma, ka ja

pēc zināma laika pēc sprieduma spēkā iešanas notiesātam at-

dotas ar apžēlošanas aktu viņa tiesības, bet starplaikā atklā-

jušos mantojumu, uz kuru būtu bijusi tiesība notiesātam, iegu-

vušas likumā paredzētā kārtībā trešās personas, tad tiesību

atdošana notiesātam nevar paralizēt trešo personu tiesības

uz iegūto mantojumu. Tāpat nevar būt runa par Sodu lik.

29. p. 2. d. 1. pkta kārtībā šķirtās laulības automātisku atjau-

nošanu sakarā ar tiesību atdošanu notiesātai personai, jo ari

te būtu aizskārtas trešās personas (notiesātā šķirtās sievas

resp. vīra) tiesības. No aprādītā redzams, ka tiesību restitū-

cijai nav absolūts raksturs un ka notiesātās personas tiesību

pilnīga restitutio m integrum izvedama tikai tur, kur ar tādu

izvešanu netiek aizskartas trešo personu iegūtās tiesības. Ja,

turpretim, trešās personas jau rite ieguvušas tiesības uz notie-

sātā mantu vai uz mantojumu, kurš atklājies pēc notiesāša-

nas un būtu pienācies notiesātam, tad pilnīga restitutio m

integrum izvedama tikai ar speciālu likumdošanas aktu. Uz

šāda viedokļa pa daļai analogā gadījumā nostājies ari likum-

devējs Latvijā, izdodot tā sauc. lex Delle (Agrārās reformas

likuma 111. daļas 51. pants — lik. kr. 1922. g. 42.), restituējot

Delli viņa agrākās īpašuma tiesības uz Kippe mājām, kuras

tas bija zaudējis uz karalauka tiesas (sodu ekspedīcijas) lē-
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muma pamata, to pārdodot ūtrupe, un kadu maju bij ieguvusi

trešā persona.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts, Apvienotā Sapulcē,

nolemj: paskaidrot, ka priekšā celtais jautājums izšķirams

atraidoši.

7. 1926. g. maija mēneša 28. dienā. Senāta civilā ka-

sācijas departamenta 1925. g. 24. apriļa ziņojums Nr. 164. dēl

jautājuma izšķiršanas: vai ielas dzelzsceļu vagonu mazgātāji

ir uzskatāmi par „Likuma par darba laiku" (Lik. un rīk. krāj.

1922. g. Nr. 74.). 19. pantā pievestiem darbnīcu strādniekiem,

uz kuriem attiecināms minētais „Likums par darba laiku".

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charito-

novskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: 1922. g. 24. marta likums par darba laiku (Lik.

un vaid. rīk. kr. 1922. g. Nr. 74.) normē darba laiku algotiem

fiziska un garīga darba darbiniekiem; šim likumam, tomēr,

nav padoti visi darbinieki: likuma 19. pantā ir uzskaitītas

algotu darbinieku šķiras (kategorijas), kurām darba laiku no-

saka sevišķs likums. Šādos, sevišķam likumam padotos

darbiniekos ierindoti ari satiksmes līdzekļu darbinieki, izņe-

mot darbnīcu strādniekus un fiziska darba dienas strādnie-

kus, kuri padoti vispārējam (1922. g. 24. marta) likumam par

darba laiku. 1923. g. Valdības Vēstneša Nr. 203. izsludināti

Ministru Kabineta Republikas Satversmes 81. panta kārtībā

izdotie Noteikumi par darba laiku dzelzsceļu darbiniekiem

(Lik. un ministru kabineta noteik. kr. 1923. g. 123.). Tā kā

Noteikumiem bija jābūt koordinētiem ar 1922. g. 24. marta li-

kumu par darba laiku, tad tanīs (Noteikumu 20. p.), savukārt,

ievests, ka tie neattiecās uz darbnīcu un fiziska darba dienas

strādniekiem, kuri padoti 1922. g. 24. marta likumam. Tādā

pat kārtībā izdoti Noteikumi par darba laiku pasta-telegrafa

un telefona darbiniekiem un Noteikumi par darba laiku šoseju
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un zemesceļu valdes darbiniekiem (lik. un min. kab. rīk. kr.

1923. g. 135. un 136.). lemesls, uz kura pamata likumdevējs

izņēmis no vispārēja likuma par darba laiku dažādas darbi-

nieku kategorijas, kā laukstrādniekus, mājkalpotājus, slimnīcu

kalpotājus, tiesu darbiniekus etc, meklējams izpildāmā darba

īpašībās, kas zināmos gadījumos neatļauj pārtraukt darbību,
bez ka no tā neciestu tās intereses, kas saistītas ar izpildāmo
darbu. Aiz šī paša motiva, protams, ari satiksmes līdzekļu

darbinieki izņemti no vispārējā likuma par darba laiku (1922.

g. 24. marta lik. 19. p.), jo ari viņu darbībai piemīt dažas īpat-

nības, kas neatļauj viņu darbības gaitu ietvert vispārējās

darba laiku reglamentējošās normās. Šis uzskats atrod pa-

matojumu ari citētos uz satiksmes līdzekļu darbiniekiem at-

tiecošos Noteikumos, kuros norobežoti satiksmes līdzekļu dar-

binieki, kas padoti sevišķam likumam (Noteikumiem), no dar-

biniekiem, kas padoti vispārējam likumam par darba laiku.

Vadošais šķirojošais kritērijs pastāv iekš tā, ka sevišķam li-

kumam ir padoti visi tie satiksmes līdzekļu darbinieki, kuru

darbība vedama tiešā sakarā ar attiecīga satiksmes līdzekļa

vai uzņēmuma funkcionēšanu resp. prasa darba eksploataci-

jas īpatnībām piemērotāku darba sadalījumu (piem. uz dzelzs-

ceļiem darbinieki, kuru dienests tieši vai netieši saistīts ar

vilcienu kustību: dzelzsceļu pārvaldes (administrācijas) apa-

rāts, staciju un ceļa darbinieki, lokomotivu un vilcienu brigā-

des un tamlīdzīgi), kurpretim darbinieki, kuru darbība ar uz-

ņēmuma funkcionēšanu nestāv tiešā sakarā, padoti vispārē-

jam likumam par darba laiku; pie tādiem darbiniekiem tad

ari pieder satiksmes līdzekļu darbnīču strādnieki, jo satik-

smes (dzelzsceļš, telegrāfs, telefons, pasts) aparāts darbojās

neatkarīgi no attiecīgo darbnīču funkcionēšanas, kurās izga-

tavo vai remontē satiksmes līdzekļu daiktus vai to piederu-

mus. Pēc šī principa attiecīga persona padota vienam vai

otram likumam par darba laiku (vispārējam vai speciālam)

atkarībā no tā, vai izpildāmais dienests ir tāds, kas saistīts ar

satiksmes līdzekļa eksploat.aciju vai funkcionēšanu. Sakarā ar

to ir jānāk pie slēdziena, ka persona, kuras dienestam ir sa-
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kars ar dzelzsceļu vilcienu sastādīšanu, kādā darbībā ietilpst

ari vilcienu vagonu savešana pienācīgā sanitārā stāvoklī, tos

aptīrot, dezinficējot, apgādājot rezervuārus ar ūdeni etc, ir

padota Noteikumiem par darba laiku dzelzsceļu darbiniekiem.

Vai tāda veida darbība (vagonu apkopšana un aptīrīšana) no-

tiek uz linijas pa vilciena kustības laiku, vai ari depos, kuros

vagoni tiek novietoti pēc maršrutiem, protams, nepārgroza

darbības raksturu: kā vienā tā otrā gadījumā tādai darbībai

ir tiešs sakars ar vilciena kustības funkcionēšanu. Attiecībā

uz tramvaju darbiniekiem gan nav tieša norādījuma, ka viņi

būtu padoti Noteikumiem par darba laiku dzelzsceļu darbinie-

kiem, ievērojot to, ka ari tramvaji pēc uzdevuma, kādu tie

izpilda, pieskaitāmi satiksmes līdzekļiem un tā tad tramvaju

kustību apkalpojošais personāls pieskaitāms satiksmes dar-

biniekiem (kā tas, starp citu, redzams no Satversmes Sapul-

ces debatēm pie 1922. g. 24. marta likuma par darba laiku)

(S. S. stenogramu 7. burtn. 900. lpp.), pie kam tramvaji uz-

skatāmi kā viens no dzelzsceļu izveidojumiem (priekš dzelzs-

ceļu klasificēšanas no tiesību viedokļa ir vienaldzīgi, vai dzi-

nējspēks ir suts, vai elektrība), — ir jānāk pie slēdziena, ka

jautājums par to, vai attiecīgs tramvaja darbinieks padots vis-

pārējam likumam par darba laiku, izšķirams no augšā aprā-

dītā viedokļa. Līdz ar to priekšā celtais jautājums, ciktāl iet

:una pa tādām personām, kas aptīra ar satiksmes kustību sa-

karā stāvošos ielu dzelzsceļu vagonus, izšķirams atraidoši.

Pamatojoties uz augšā aprādīto, Senāts, Apvienotā Sa-

pulcē, nolemj: paskaidrot, ka personas, kas nodarbinātas

kā ielu dzelzsceļu vagonu mazgātāji un aptīra kārtējā sa-

tiksmes kustībā lietojamus vagonus, nav uzskatams par 1922.

g. 24. marta likuma par darba laiku 19. pantā pievestiem darb-

nīcu strādniekiem, uz kuriem attiecās minētais likums par

darba laiku.

8. 1926. g. oktobra mēneša 8. dienā. Jelgavas Apgabal-

tiesas 1924. g. 29. novembra iesniegums Nr. 38079. dēl pie-

kritības strīdus izšķiršanas starp tiesu iestādēm un Zemko-
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pības ministriju Jekaterinas Kar jaki nas prasības lietā

pret Zemkopības ministriju par īpašuma tiesībām uz neku-

stamu īpašumu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Chari-

tonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu

Senāts atrod:

Jekaterina Karjakina 1924. g. 19. jūnijā Jelgavas Apga-

baltiesā pret Zemkopības ministriju celtā prasībā lūdz atzīt

viņas īpašuma tiesības uz Kalkūnes muižas spirta un rauga

fabriku un ūdens dzirnavām, izslēgt viņas no zemes fonda un

nodot tās prasītājas lietošanā un valdīšanā. Šo savu prasību

Jekaterina Karjakina pamato uz to, ka Zemkopības ministrija

atsavinājusi un pārņēmusi savā valdīšanā minētos objektus

tādēļ, ka tie esot nopostīti, kurpretim prasītāja uzskata mi-

nētos objektus par nenopostītiem. Bez tam Karjakina, kā uz

prasības pamatojumu aizrāda, ka agrārreformas likums nepa-

redz ari nopostītu -rūpniecības iestāžu atsavināšanu. Zemko-

pības ministrija savā 1924. g. 24. septembra rakstā, atsauk-

damās uz civ. proc. lik. 240. un 241. p. p., griezusies pie Jel-

gavas Apgabaltiesas prokurora ar lūgumu paziņot Apgabal-

tiesai, ka minēto prasības lietu Zemkopības ministrija uz ag-

rārreformas likuma pamata atzīst par pieKrītošu viņas, t. i.

Zemkopības ministrijas izšķiršanai un ka ministrijas rīkojums

šai lietā nav revidējams civiltiesā, bet gan pārsūdzams Se-

nāta Administratīvam departamentam. Prokurors minēto

rakstu nodevis Apgabaltiesai tālākai rīcībai. Apgabaltiesa ar

1924. g. 6. novembra rezolūciju nolēmusi lietas tālāko gaitu

apturēt līdz piekritības strīdus izšķiršanai Senāta Apvienotā

Sapulcē. Stājoties pie paceltā piekritības strīdus izšķiršanas,

Senāts atrod par vajadzīgu noskaidrot jautājumu par admini-

strativo iestāžu kompetences norobežošanu no civiltiesu kom-

petences sakarā ar agrārreformas likumu, scil. šī likuma iz-

vešanu dzīvē.
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Ar 1920. g. 16. septembra Agrārās reformas likuma spē-

kā iešanu ir atsavinātas un pāriet valsts īpašumā šinī tikumā

aprādīto zemju kategorijas, kuru pazīmes noteiktas civilliku-

mos. Atsavinātā zeme ieskaitāma valsts zemes fondā, ku-

ram tiek pieskaitītas ari valsts zemes (domenas). Fonda ze-

mes izlietojamas tikai likumā noteiktam mērķim. Reformas

izvešana dzīvē — fonda sastādīšana, pārvaldīšana un likvi-

dēšana (sadalīšana, izlietošana un piešķiršana) ar likumu uz-

dota valdībai. Šie ir zemes reformas pamatvilcieni. Šo pa-

matprincipu būtības pārbaudīšana noved pie sekošiem slē-

dzieniem attiecībā uz reformas abām galvenām fāzēm — ze-

mes fonda sastādīšanu un tā likvidēšanu.

Zemes fonda sastādīšanas faze.

Ar 1920. g, 2. oktobrī citētā likuma 2. d. 2. pktā aprā-

dīto zemju īpašnieki zaudēja savas tiesības uz zemi un no šīs

dienas par minēto zemju īpašnieku kļuva valsts (izņēmumi

uzskaitīti likuma 2. un 3. pantos). Līdz ar to ari īpašuma tie-

sību ieraksti zemes grāmatās automātiski, zaudēja savu no-

zīmi, kā īpašuma tiesību pierādījums uz priekšdienām. (Tādā

pat stāvoklī, atrodās ari ieraksti par citām lietiskām tiesībām,

kuras uz agrārās reformas likuma pamata bija zaudējušas

spēku). Tādā kārtā 1920. g. 2. oktobrī ipso jure notika īpa-

šuma tiesību subjektu maiņa attiecībā uz visiem — izņēmumi

uzskaitīti likumā — agrārās reformas likuma 2. p. 2. pktā uz-

skaitītiem zemes gabaliem. Nodibinot, ka zemes ar citētā

pantā un punktā uzskaitītām pazīmēm ir atsavinātas, likums

ar to pašu loģiski izslēdz paša strīda iespējamību par to, vai

šīs zemes ir atsavinātas, vai pieder zemes grāmatās ierak-

stītām personām.

Protams, strīdi, kuri neatbalstās uz zemes reformas li-

kuma nosacījumiem par zemes fonda sastādīšanu, ciktāļ tiem

ir strīda par civiltiesībām raksturs, ir padotr* civiltiesu piekri-

tfbai. Tā, piem. civiltesāšanas kārtībā būtu izšķirama pra-

sība par atsavinātā zemes gabala pareizu robežu noteikšanu,
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ja ar fonda zemes gabalu pierobežojošo nekustamo īpašumu

valdītājs atrod, ka pie fonda zemes gabala pārņemšanas valsts

rīcībā ir aizskartas ārpus fonda stāvošā īpašuma robežas.

Tāpat sakarā ar īpašnieka tiesībām uz neatsavināmo dalu

var izcelties strīds, kam piederējušas īpašuma tiesības uz at-

savināto zemi līdz agrārās reformas likuma spēkā iešanai, t. i.

līdz zemes atsavināšanai zemes fondā (piem. mantiniekiem

pēc likuma var būt interese apstrīdēt testamenta likumību,

ar kuru nekustamais īpašums, ergo ari viņā ietilpstošā neat-

savinātā daļa ir novēlēta zināmai personai; ir iedomājama

prasība ar petitumu atzīt, ka īpašuma tiesības uz noilguma

pamata piederējušas prasītājam, kādā gadījumā prasība vēr-

šama pret zemes grāmatās apzīmēto bijušo īpašnieku, kurš

prasītāja tiesības apstrīdējis: šādiem strīdiem ir nenoliedzami

strīda par civiltiesībām raksturs un viņu izšķiršanai caur civil-

tiesu ir prejudiciala nozīme attiecībā uz jautājuma izšķiršanu,

kam piešķirama atsavināto īpašumu neatsavināmā dala resp.

atlīdzība par atsavināto mantu.

Tāpat var rasties intereses noskaidrot, kam piederējušas

ari citas ar likumu atceltās lietiskās tiesības un t. t, kādi strīdi

padoti civiltiesu izšķiršanai civiltiesāšanas kārtībā. Turpre-

tim jautājums, vai zeme, ja viņa ietilpst venā no cit. likuma

2. p. 2. pktā kategorijām, ir atsavināta un vai valsts kļuvusi

par tās īpašnieci, — ir uzskatams par tādu, kur nemaz nav

iedomājams strīds par civiltiesībām: šis jautājums izšķirts ar

zemes reformas likumu (agr. ref. lik. L d. 2. p. 2. dala) pozi-

tivā nozīmē, ieraksti zemes grāmatās par īpašuma tiesību

piederību attiecīgam tiesību subjektam ir zaudējuši savu no-

zīmi un atsaukšanās uz viet. civillikumu 812. p. ir irrelevanta.

Zemes reformas likuma pamatā ir likts ekspropriācijas prin-

cips _Viet. civ. lik. 868. p. 6. pkts, Kr. lik. sakop. X. s. Ļ d.

575. un sek. p. p. (atvietots ar 1923. g. 24. maija likumu), bet

attiecībā uz nekustamas mantas piespiedu atsavināšanu valsts

un sabiedriskām vajadzībām (ekspropriācija) ir nepārprotami

likuma nosacījumi, ka jautājumu par zināma objekta ekspro-

priācijas nepieciešamību gan nolemj sevišķs likums, bet pašu
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ekspropriāciju izved dzīvē pārvaldības kārtībā. Vienīgā star-

pība starp atsevišķa objekta ekspropriāciju un agrārās re-

formas likumu ir atrodama tai zinā, ka zemes reformas likumā

nav uzskaitītas un nosauktas konkrētas atsavināmas zemes

un minēti to īpašnieki, bet uzrādītas tikai atsavināmo privāto

zemju kategorijas pēc civillikumos atrodamām pazīmēm.

Šī starpība izskaidrojama ar atsavināšanas apmēriem, kuri

attiecās uz tūkstošiem objektu, bet tas negroza atsavināšanas

raksturu (tāpat tas ir pie jaunbūvējamo dzelzsceļu vajadzī-

bām nolemto zemju ekspropriācijas, kuras likums ari nosaka

nevis individuāli, bet ģenerāli). Tā kā no formālā viedokļa

starp agrārās reformas likumu un nekustamas mantas pie-

spiedu atsavināšanu nav principiālas starpības, tad ir jānāk pie

atzinuma, ka ari uz agrārās reformas izvešanu dzīvē attieci-

nāmi tie paši principi, kādi pastāv priekš strīdu izšķiršanas

nekustamas mantas piespiedu atsavināšanas gadījumos. Šādu

strīdu izšķiršana notiek pārvaldības vai ari administratīvo

tiesu instanču kārtībā (sk. 1923. g. 24. maija lik. par nekusta-

mas mantas piespiedu atsavināšanu 13. un 14. p. p.). Sakarā

ar šo, atrod racionālu attaisnojumu agrārās reformas likuma

12. pants, kurš atsavināto zemju pārņemšanu zemes fondā

uzdod valdības orgānam — Zemkopības ministrijai, atļaujot

tai izdot likuma robežās, tuvākus nosacījumus par atsavināto

īpašumu pārņemšanas laiku un kārtību. Kaut gan atsavināto

zemju kategorijas zemes reformas likumā ir apzīmētas no-

teikti, šo zemju atsevišķo kategoriju formālās pazīmes, at-

tiecīgos likumos ir noteiktas pietiekoši skaidri un bez tam par

šīm zemju kategorijām ir tikuši vesti ari atsevišķi saraksti,

zemes ruļļi, reģistri un kadastru grāmatas, kādēļ, liktos, pie

atsavināto nekustamu īpašumu ieskaitīšanas zemes fondā kļū-

dīšanās grūti iedomājama, — likums (1923. g. 31. marta likums

par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar agrārās re-

formas likumu), uzdodot Zemkopības ministrijai izgatavot sa-

rakstus par visiem zemes fondā ieskaitītiem nekustamiem

īpašumiem un šos sarakstus izsludināt, tomēr, piešķīris iein-

teresētām personām šo event. kļūdu novēršanai tiesību ie-
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sniegt mēneša laikā no sarakstu izsludināšanas dienas sūdzī-

bas par nekustamu īpašumu pretlikumīgu ieskaitīšanu

zemes fondā, piemērojoties 1922. g. 5. oktobra Noteikumiem

par sūdzību iesniegšanas kārtību un laiku Senāta Administra-

tīvam departamentam. 1923. g. 31. marta likuma 2. pants

nepārprotami deklarē, ka, ja kādai personai ir kas ko iebilst

pret nekustamā īpašuma ieskaitīšanu valsts zemes fondā, tad

tas tam jādara viena mēneša laikā no ieskaitīšanas izsludi-

nāšanas dienas Valdības Vēstnesī, iesniedzot par Zemkopības

ministrijas pielaistām pretlikumībām sūdzību Senāta Admini-

stratīvam departamentam, kuram uzlikts atbildīgais uzdevums

izšķirt jautājumus, vai strīdīgiem zemes gabaliem ir tādas pa-

zīmes, kuras atbilst uz likuma pamata atsavināto zemes ga-

balu generelām pazīmēm, resp. novērst pielaistās pretlikumī-

bas un izslēgt tādus zemes gabalus, kuri neietilpst vienā no

agrārās reformas likuma 2. p. 2. pkt. aprādītām grupām, no

zemes fonda sastāva. Pēc 1923. g. 31. marta likuma 3. panta

tikai pēc attiecīgā pārsūdzības termina notecēšanas vai, ja sū-

dzības iesniegtas, tad pēc to izšķiršanas, atsavinātie zemes

gabali uz Zemkopības ministrijas prasījumu pārvedami uz

valsts vārdu, pie kam minētais likuma pants, kā zināmu izņē-

mumu no principa, ka koroboracija neiznīcina darījuma iekšē-

jo defektu (m quantum juris), nosaka, ka tāda pārvešana ne-

aizskar tikai agrārās reformas likumā paredzēto neatsavi-

nāto daļu un rūpniecības iestāžu īpašnieku, kā ari zemes gaba-

lu ieguvēju tiesības. Tā tad likumdevējs (1923. g. 31. marta

likuma 2. pants) uzdevis zemju ieskaitīšanas likumību pēc

agrārās reformas likuma 2. panta generelām pazīmēm pār-

baudīt nevis civiltiesai civiltiesāšanas kārtībā, bet administra-

tīvās justicijas orgānam. Ka civiltiesu vara pie šo Jautājumu

izšķiršanas ir izslēgta, pie tāda slēdziena jānāk, ievērojot ci-

tētā likuma tiešo burtisko tekstu: ja likums nosaka, ka sū-

dzības par īpašumu pretlikumīgu ieskaitīšanu zemes

fondā iesniedzamas administrativas justicijas orgānam, tad ar

to pašu ir izslēgta civiltiesas darbošanās līdzīgu jautājumu at-

risināšanā. Ar zemes gabala ieskaitīšanu fondā rodās alterna-
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tive — vai nu ar agrārās reformas likumu saskaņojams stā-

voklis un tad tas ir likumīgs, vai ari ar minētā likuma nosa-

cījumiem nesaskanošs stāvoklis un tad tas ir pretlikumīgs,

kura novēršana, sūdzības gadījumos, ir administratīvās justi-

ces uzdevums. Pie šādu sūdzību caurlūkošanas justicorganam
ir jāņem noteikts stāvoklis

— t. i., jāizšķir, vai zemes gabala

ieskaitīšana zemes fondā ir likumīga jeb pretlikumīga un pē-

dējā gadījumā jāuzdod pārvaldes orgānam, kurš pielaidis pret-

likumīgu rīcību, atjaunot likumīgo stāvokli. Ne tikai no

citētā likuma teksta nepārprotami izriet, ka viņš izslēdz civil-

tiesu no jautājumu caurlūkošanas attiecībā uz zemes ieskaitī-

šanas likumību, — ari raugoties no tiesisko attiecību stabili-

tātes, kas ir viens no svarīgākiem faktoriem tiesiskas valsts

dzīvē, nav pielaižams tāds stāvoklis, ka vienu un to pašu jau-

tājumu pro forma un ad materiam izšķiršanai darbotos divi

vienāda ranga justicorgani, kuri viens pret otru atrodas nevis

subordinētā, bet koordinētā stāvoklī (Senāta Civilais un Ad-

ministratīvais departamenti). Ja likumā noteiktā termiņā sū-

dzība par Zemkopības ministrijas lēmumu attiecībā uz zemes

ieskaitīšanu zemes fondā nav iesniegta, tad ministrijas lē-

mums, kaut tas pēc būtības ari nebūtu pareizs, uzskatāms par

tādu, kas gājis likumīgā spēkā, un tāpat, sūdzību gadījumos,

ja Senāta Administrativais departaments, pārbaudot sūdzību,

ir nācis pie slēdziena, ka zemes ieskaitīšana fondā pēc likumā

noteiktām pazīmēm, ir saskaņojama ar agrārās reformas liku-

ma nosacījumiem un tā tad atzīstama par likumīgu — un taisni

š i s jautājums Senātam ir jāpārbauda —
tad ar to pašu jau-

tājums uzskatāms par izšķirtu galīgi. Jēdzienam «likumīgs"

un «pretlikumīgs" ir pilnīgi noteikts saturs un tie aptver zi-

nāmas darbības novērtējumu kā pēc viņas būtības (ad ma-

teriam), tā ari pēc formas. Tā tad Senāta Administratīvam

departamentam, kuram ar likumu uzdots sūdzību gadījumos

pārbaudīt Zemkopības ministrijas lēmumu likumību, ir pienā-

kums pārbaudīt ministrijas darbību ne tikai no techniski for-

mālās puses, bet ari raudzīties uz to, vai ministrijas darbība
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ir pareiza pēc būtības, t. i. pārbaudīt, vai izsludinātam par ie-

skaitāmu valsts zemes fondā objektam ir tās juridiskās pa-

zīmes, kādām pēc likuma jābūt fondā ieskaitāmiem zemes ga-

baliem. Kāds pēc tam varētu būt civiltiesas uzdevums, kurai

pie jautājuma izšķiršanas, vai attiecīgs zemes gabals pēc viņa

pazīmēm ietilpst zemes fondā, būtu jāatbalstās uz tiem pašiem

likumiem, no kādiem jāvadās administrativai tiesai? Šis uz-

devums ari varētu būt neviens cits, kā pielaisto pretlikumību

gadījumā atjaunot likumīgo stāvokli, t. i. atzīt, ka nelikumīgi

ieskaitītais zemes fondā objekts ir izslēdzams no fonda. Šāds

paralēlisms savās konsekvencēs varētu novest pie nopietniem

sarežģījumiem: rastos iespēja normālā noilguma laikā (pat noil-

guma pēdējā dienā) iesniegt prasības sūdzību, ar petitumu at-

zīt, ka zemes fondā ieskaitītais objekts nav bijis jāatsavina —

kādas sūdzības caurlūkošana civiltiesāšanas kārtībā savu-

kārt varētu novilcināties, bet jau līdz tam Zemkopības mini-

strijas lēmums, pret kuru iebildumi sūdzību iesniegšanai pare-

dzētā termiņā (1923. g. 31. marta lik. 2. p.) nav tikuši celti

vai ari celtie iebildumi atstāti bez ievērības, būtu izpildīts,

uz šī lēmuma par atsavinātu atzītais objekts sadalīts un pie-

šķirts attiecīgām personām, kuras asvukārt to atsavinājušas

trešām personām un t. t. Kā likvidēt sekas, kas varētu ra-

sties, pastāvot tādos apstākļos diviem pretējādiem, pēc būtī-

bas viens otru izslēdzošiem, vienādas pakāpes justicorganu

spriedumiem! Šī organizācija, savukārt, norāda, ka 1923. g.

31. marta likumam, uzdodot fonda sastādīšanas likumību pār-

baudīt administrativai justicei, ir bijis noteikts mērķis izslēgt

paralēlisma iespējamību, t. i. vienu un to pašu jautājumu izlem-

šanu ar civilās un administratīvās justices palīdzību. Tādā

kārtā, kā ari nekvalificētu Zemkopības ministrijas rīcību at-

tiecībā uz zemes fonda sastādīšanu, ja ari pielaistu, ka zemes

gabala ieskaitīšana fondā ir savienota ar privāttiesību aiz-

skaršanu, — agrārās reformas likums, kura pamatā likts eks-

propriācijas princips, kā tāds ir negrozāmi savienots .ar pri-

vāttiesību likvidāciju, — šāds strīds starp Zemkopības mini-

striju un ieinteresēto personu, kuras tiesības ar mantas leskal-
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tīšanu zemes fondā ir aizskartas — ciktāl strīda priekšmets ir

jautājums, vai attiecīgais zemes gabals pēc vina generelām

pazīmēm atbilst vienai no tām kategorijām, par kuram iet

runa agrārās reformas likuma 2. pantā, ir likvidējams vienīgi

sūdzības ceļā likumā par administrativām tiesām paredzētā

kārtībā (sk. 1923. g. 31. marta lik.). Atsaukšanās uz civ. proc.

lik. 4. (2.) pantu attiecībā uz šādu strīdu izšķiršanas kārtību ar

1923. g. 31. marta likuma 2. pantu izslēgta — neatkarīgi no tā,

kāds strīdam ir raksturs. Pat ja no tiesību teorijas viedokļa,

varbūt, varētu celt iebildumus pret 1923. g. 31. marta likuma

2. pantu, šī likuma spēku nevar grozīt teorētiski apcerējumi.

Tādā kārtā ir jānāk pie atzinuma, ka 1923. g. 31. marta liku-

ma 2. pants pēc būtības ietver sevī ari ekscepciju no civ.

proc. lik. 4. (2.). panta nosacījumiem. Saeimas 6. sesijā 1924.

g. 12. decembrī ienestais likuma projekts par civilproc. lik.

1. un 4. pantu (1923. g. izd.) pārgrozīšanu un papildināšanu,

kurš noteic, starp citu, ka sūdzības par valdības rīkojumiem

agrārās reformas likuma izvešanas lietās izņemtas no civil-

tiesas kompetences, sakarā ar augšā aprādīto, uzskatāms par

pleonasmu. Ir taču likumdošanas akti, no kuriem redzams, ka

nepieciešamības un steidzamības gadījumos likumdevējs iz-

ņem no civiltiesu piekritības lietas, kurām ir noteikti civil-

tiesiska strīda raksturs, kam par piemēru var noderēt Tautas

Padomes 1919. g. 9. septembra noteikumi par steidzamu ag-

rarlietu nokārtošanu. Tāpat civilprocesa likumi pazīst ne ti-

kai proklamu sistēmu ar tiesību preklusijas rigorozo principu,

ar kādām proklamām 1923. g. 31. marta likumam pēc būtības

ir zināma analoģija, bet ari noteikti civiltiesiska rakstura strī-

du izņemšanu no civiltiesu kompetences, proti, pēc civ. proc.

lik. 1304. panta fiska kontrahents, kas pēc galīga aprēķina sa-

ņemšanas no fiska pārvaldes ir iesniedzis sūdzību priekšnie-

cībai, zaudē tiesību iesniegt prasības sūdzību tiesai. Ir zinā-

mi ari citi gadījumi, kur likums izslēdz civiltiesisko ceļu, piem.

piešķirot administrativo iestāžu lēmumiem tiesu spriedumu

spēku (1911. g. 9. maija likums par zemes ierīcību, 1924. g.

2. oktobra Noteikumi par zemes ierīcību 4. un 5. panti). Ari
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no krimināltiesu kompetences likumdevējs nereti izņem lie-

tas, kurām ir noziedzīga nodarījuma pazīmes, un nodod tādas

lietas administratīvo iestāžu caurlūkošanai. Bet ne tikai no

juridiskā viedokļa nevarēja būt iebildumu pret to, ka zemes

fonda sastādīšana tiek uzdota pārvaldes iestādēm un šīs dar-

bības likumības kontrolēšana administrācijas justicijas augstā-

kiem orgāniem, — šādas kārtības pastāvēšana ir saskaņojama
ari ar zemes reformas vispārējo garu un šīs reformas uzdevu-

miem, kuru būtība neatkarīgi no reformas likuma 1. panta no-

rādītā mērķa, pastāv iekš tā — panākt zemes attiecību ātrāku

pārkārtošanu sakarā ar notikušām vēsturiskām valststie-

siskām pārmaiņām un sociālām pārvērtībām. Cik steidzamu

atzinis likumdevējs agrārās reformas izvešanu, redzams ne

tikai no likuma atsevišķiem pantiem (tā piem. likuma 20. pants

zemes reformas izvešanu, kuras pamatā ir likts ekspropri-

ācijas princips, nesaista pretēji ekspropriācijas jēdziena pa-

matnoteikumiem ar tūlītēju atlīdzības noteikumu, bet tikai no-

dibina, ka atlīdzību par atsavināto zemi noteiks ar sevišķu li-

kumu, likuma 19. pants atceļ visus noteikumus, līgumus un pie-

nākumus, kuri kavē zemes ieskaitīšanu fondā), — bet ari no

tā, ka šo likumu izdeva nevis kārtējā likumdošanas sapulce,

bet valsts konstituante un pie tam vēl pirms valsts satversmes

likuma izdošanas. Ja pielaistu iespējamību, ka jautājumu, vai

zināms zemes gabals ieskaitāms zemes fondā vai nē, galīgi

izšķir civiltiesāšanas kārtībā, tad ar to pašu būs aizkavēta

zemes reformas likuma izvešanas stabilizācija dzīvē, jo līdz

jautājuma galīgai izšķiršanai, vai zemes gabals pēc viņa ge-

nerelām pazīmēm pieder pie valsts zemes fonda, vai nē, pro-

tams varētu būt runa tikai par zemes gabala provizorisku iz-

lietošanu fonda mērķiem. Teorētiski rastos iespēja ar attie-

cīgu prasības sūdzību, konstruējot tās petitumu, piemērojoties

civilprocesa likuma noteikumiem, apstrīdēt ikviena objekta

fondā ieskaitīšanas likumību. Vispārējā nedrošības sajūta, kas

diverģētos ar agrārās reformas likuma garu, te rastos, pro-

tams, nevis no tā, ka jautājumu izšķir civiltiesa, bet ka šādu

jautājumu iespējams pacelt ilgu laiku pēc apstākļu pārkārto-

šanās. Nav domājams, ka likumdevējs, kurš reformas ātras
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izvešanas labā atceļ piem. aizliegumus par nekustamu īpašu-
mu pārdošanu un dalīšanu, atpakaļpirkšanas tiesības un fidei-

komisa tiesības, hipotekariski nodrošinātas prasības (obligā-
cijas), kā ari visus noteikumus, līgumus un pienākumus, kuri
kavētu atsavinātās zemes ieskaitīšanu fondā v. t. t. (19. p.),
būtu gribējis darīt pašu ieskaitīšanu fondā atkarīgu no var-

būtējiem civiltiesas spriedumiem, sakarā ar prasības sūdzību

iesniegšanu parastā noilguma —10 gadu laikā. Ja nu nav šau-

bu, ka 1923. g. 31. marta likums ir izņēmis no civiltiesu kom-

petences augšā aprādīto strīdu izlemšanu, tad, tomēr, rodās

jautājums, vai tamlīdzīgi strīdi, kuru pamats ir radies līdz

minētā likuma izdošanai, nav padoti civiltiesu piekritībai. Te

vispirms jāuzsver, ka no lietderības viedokļa nav labi iedo-

mājams, kādēļ likumdevējs viena un tā paša rakstura strīdu

izšķiršanai, ciktāl tie saistīti ar zemes fonda sastādīšanu, būtu

pielaidis divējādu (civiltiesāšanas un administrativās justi-

ces) kārtību. Bet ari no formālā stāvokļa nav šaubu, ka 1923.

g. 31. marta likums .attiecībā uz aprādīto strīdu izšķiršanas

kārtību nav ievedis jaunu principu, bet tikai pastiprinājis agrāk

pastāvējušo formālo kārtību. Citētais likums (2. pants) no-

saka, ka tanīs gadījumos, kad Zemkopības ministrijas lēmums

par īpašumu ieskaitīšanu fondā (t. i. jau pirms izpublicēšanas)

paziņots ieinteresētām personām, pārsūdzības termiņš Senā-

ta Administrativam departamentam skaitāms no paziņošanas

dienas. Ar šo nosacījumu ir dots paskaidrojums, ka likums

pielaiž tikai viena veida sūdzības — proti, sūdzības Senāta

Administrativam departamentam, neatkarīgi no tā, kā ieinte-

resētai personai ir pasludināts par īpašuma ieskaitīšanu fondā,

vai ar atsevišķu paziņojumu vai ari caur publikāciju. 1923.

g. 31. marta likums īstenībā atkārto principu, kas bija likts

par pamatu 1921. g. 4. marta likumam par administrativām tie-

sām: ja 1923. g. 31. marta likuma 2. panta nosacījumi nemaz

nebūtu tikuši izdoti, ari tad pretlikumības, ko būtu pie-

laidusi pie valsts zemes fonda sastādīšanas Zemkopības mi-

nistrija, izlietojot savu agrārās reformas 12. panta aprādīto

mandātu, bet p ā r kā p j o t šī mandāta mērķi resp. robežu, —
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uz interesentu lūguma pamata — būtu caurlūkojamas admi-

nistrativai tiesai (1919. g. 4. marta, likuma par adm. tiesām 3.

un 4. panti). No šī viedokļa 1923. g. 31. marta likumu var uz-

skatīt kā autentisku paskaidrojumu, ka Zemkopības ministri-

jas pielaistās pretlikumības pie agrārā fonda sastādīšanas, Iz-

labojamas likumā par administrativām tiesām paredzētā kār-

tībā. Tādā kārtā attiecībā uz Zemkopības ministrijas darbī-

bas pirmo fazi, kas aptver agrārreformas likuma 12. pantā ap-

rādīto viņas rīcību, ir jānāk pie atzinuma, ka strīdi par mini-

strijas pielaistām pretlikumībām, ciktālu strīdu priekšmets ir

jautājums par zemes atsavināšanas likumību pēc likumā no-

teiktām pazīmēm, ir izšķirami vienīgi administratīvo sūdzību

ceļā un proti, 1921. g. 4. marta likumā par administrativām

tiesām paredzētā kārtībā. — Kas attiecās uz zemes reformas

izvešanas otro pus i, t. i. uz to orgānu darbību, kas izpilda

agrārās reformas IV. d. 1. p. aprādītos uzdevumus, kādi or-

gāni nodibināti valsts zemes fonda sadalīšanai, izlietošanai un

piešķiršanai, tad šo orgānu darbībai attiecībā uz minēto funkci-

ju izpildīšanu ir noteikti publiski tiesisks raksturs. Fonda

mērķis ir formulēts Agrārās reformas likuma 1. pantā un proti,

fonds ir nodibināts jaunu saimniecību ierīkošanai un pastāvo-

šo sīksaimniecību paplašināšanai, kā ari dažādu saimniecisku

uzņēmumu, sociālu labierīcību un kulturelu vajadzību apmie-

rināšanai, pilsētu un miestu paplašināšanai, t. i. visumā — ag-

rāro attiecību pārkārtošanai valstī. Saskaņā ar Agrārās re-

formas lik. 11. d. 39. p. uz fonda zemi tiesība likumā paredzētā

kārtībā ikvienam Latvijas pilsonim, kuram savas zemes nav.

vai ir mazāk par šī likuma 28. pantā noteikto normu un kurš

uzņēmās to apsaimniekot. No šiem, kā ari veselas rindas ci-

tu likumā pievesto nosacījumu ir jānāk pie slēdziena, ka ze-

mes fonds ir publisku tiesību institūts. Attiecībām, kādās uz

airrarās reformas likuma pamata sastāv Latvijas pilsonis pret

valsts zemes fondu resp. šī fonda pārzini — valsts valdību

Zemkopības ministrijas personā, nav privattiesisks raksturs.

Izšķirt, vai zināmai personai piešķirams tas vai cits zemes

•gabals, jeb vai viņa atzīstama par tādu, kurai nav tiesības uz
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valsts fonda zemi, ir publiski tiesiska rakstura funkcija, kuras

izpildīšana piekrīt pārvaldes orgānam. Šāda veida pretenzi-

jā nav elementu, no kuriem sastādās strīdus par civiltiesībām,

kādēļ šādos apstākļos nav iedomājama prasības sūdzība, nedz

par zināma civiltiesiska stāvokļa atzīšanu (Feststellungskla-

ge), nedz ari vindikacijas prasība, kuras sastāvā ietilpst jē-

dzens par zināma civiltiesiska stāvokļa atzīšanu. Tādā kārtā

visāda veida prasības pret valsti, ar kurām pretendenti grie-

žas pie civiltiesas, ar lūgumu atzīt, ka viņiem ir tiesība uz zi-

nāmu, fondā ietilpstošu, zemes gabalu vai rūpniecības iestādi,
ir kvalificējamas kā tādas, kas civiltiesu nekompetē. (Civil-
tiesām izšķirami tikai tādi strīdi, kuriem var būt p re j v d i-

ciala nozīme attiecībā uz zemes reformas izvešanu: piem.
strīds par īpašuma tiesībām uz atsavināto muižu, lai noskaidro-

tu, kam ir tiesība uz neatsavināmo areālu). Privātas (civil)

tiesības rodas tikai ar fonda zemes gabala piešķiršanu valsts

pilsonim uz īpašuma vai dzimtsnomas tiesībām resp. tā izdalī-

šanu no valsts zemes fonda sastāva (Agrārās reformas liku-

ma 11. d. 40. pants). Izpildot tos uzdevumus, par kuriem iet

runa agrārās reformas likuma IV. d. 1. p., valsts orgāni (zemes

ierīcības komitejas) rīkojas kā publiskas varas (imperium)

nesēji. Tā kā prasībā piešķirt zemi no zemes fonda nav ele-

mentu, kas sastādītu strīdu par civiltiesībām, tad attiecīgie

pārvaldības kārtībā taisītie lēmumi un dotie rīkojumi nav pār-

baudāmi civiltiesāšanas kārtībā, bet tos var pārsūdzēt vienīgi

administratīvo instanču kārtībā. Tādēļ no formāla viedokļa

ir konzekventi, ka Agrārās reformas likuma IV, d. 6., 7. un 9.

p. p. ir paredzēta sūdzību kārtība pēc administratīvo instanču

padotības; no citētiem pantiem pēdējais pants nosaka, ka

Centrālās zemes ierīcības komitejas lēmumus var pārsūdzēt

mēneša laikā Senāta Administrativam departamentam (pēc

1920. g. 17. septembra likuma kasācijas kārtībā, bet pēc 1921.

g. 4. marta likuma izdošanas par administrativām tiesām, sa-

skaņā ar šī likuma nosacījumiem).
Ari agrākās Krievijas likumdošana ir nostājusies uz tā

viedokļa, ka zemes ierīcības komiteju darbībai attiecībā uz
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viņām uzlikto uzdevumu izpildīšanu, ir publiski tiesisks rak-

sturs un ka šādi pārvaldes kārtībā taisītie lēmumi pārsūdzami

administrativo instanču kārtībā. Krievijas Senāta 11. depar-

tamentam piekrita caurlūkot sūdzības par guberņu zemes ie-

rīcības komiteju lēmumiem zemes ierīcības lietās. Pēc būtī-

bas Latvijas zemes ierīcību komiteju darbībai ir vienāds

raksturs ar Krievijas bijušo zemes ierīcības komiteju darbību.

Aiz pievestiem motiviem ir jānāk pie slēdziena, ka strī-

di, kas izriet no valdības orgānu darbības sakarā ar agrārās

reformas izvešanu dzīvē, cik tālu strīda priekšmets ir jautā-

jums, vai attiecīgais objekts pēc viņa generelām pazīmēm at-

bilst vienai no tām kategorijām, kuras uzskaitītas vietējo ci-

villikumu 597. un 613. p. p. un X. sēj. I. daļas 411., 413. p. p.

1., 2., 3. un 4. pkt., 414. un 415. p. p., vai ari jautājums par valsts

zemes fonda sadalīšanas un piešķiršanas pareizību, ir izslēgti

no civiltiesu piekritības, bet caurlūkojami administratīvā kār-

tībā ,pēc administrativo instanču padotības resp. no attiecīga

administratīvās justices orgāna.

Griežoties no augšpievestiem vispārējiem apsvērumiem

pie Jekaterinas Karjakinas lietas caurskatīšanas, jākonstatē,

ka ari šī prasība, ar kuru Karjakina lūdz atzīt viņas īpašuma

tiesības uz Kalkūnes muižas spirta un rauga fabriku un dzir-

navām, pēc būtības sastāv iekš tā ka Karjakina atrod, ka at-

tiecīgais objekts uz Agrārreformas likuma pamata neietilpst

zemes fondā, kurpretim Zemkopības ministrija šo objektu at-

zinusi par tādu, kurš uz minētā likuma pamata ietilpst zemes

fondā. Šāds strīds, neatkarīgi no viņa rakstura, izšķirams

kārtībā, kāda noteikta 1923. g. 31. marta likumā par nekusta-

mu īpašumu koroborēšanu sakarā ar Agrārās reformas likumu.

levērojot aprādīto, Senāts nolemj: atzīt, ka Jekate-

rinas Karjakinas Jelgavas Apgabaltiesā celtā prasības sūdzība

par viņas īpašuma tiesību atzīšanu uz agrārreformas likuma

pamata valsts zemes fondā ieskaitītām Kalkūnes muižā atro-

došamies rauga un spirta fabriku un ūdens dzirnavām, piekrīt

administratīvu iestāžu izspriešanai.
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9. 1926. g. oktobra mēneša 8. diena. Jēkaba Īle

1926. g. 15. februāra sūdzība.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē se-

nators K. Purinš; atzinumu dod virsprokurors A. Charitc-

novskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis Virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: Jēkabpils iecirkņa Miertiesnesis savā 1925. g.

8. oktobra lēmumā nebija pilsoni Jēkabu Īle pielaidis kā pra-

sītāja pilnvarnieku civillietā uz tā pamata, ka Jēkabs Ile Jel-

gavas Apgabaltiesas apgabala robežās jau uzstājās ceturtā

lietā. Neatkarīgi no tā, Miertiesnesis bija nolēmis ierosināt

pret Jēkabu Īli kriminalvajāšanu pēc Sodu lik. 161. p. 5. pkt.

paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm. Miertiesneša lē-

mumu Jēkabs Īle pārsūdzējis Jelgavas Apgabaltiesai, pa-

skaidrojot, ka divas no tām lietām, kuras viņš vedis 1925. g.,

tikušas iesāktas jau 1924. gadā un ka tādēļ tās neesot ieskai-

tāmas viņa tekošā gada lietās. Apgabaltiesa ar savu 1925. g.

13. novembra lēmumu, sūdzību atstājusi bez ievērības. Ap-

gabaltiesa ar savu 1926. g. 12. janvāra lēmumu atteikusies

pieņemt Jēkaba Īles par viņas 1925. g. 12. janvāra lēmumu uz

Senāta vārdu iesniegto sūdzību, atzīstot pēdējo par kasācijas

sūdzību, kura iesniegta pēc termiņa notecējuma un bez drošī-

bas naudas. Jēkabs Īle tagad lūdz Senātu, Apgabaltiesas lē-

mumu uzraudzības kārtībā atcelt.

Caurskatot Jēkaba Īles sūdzību jautājumā par viņa sū-

dzības nepieņemšanu, Senāta Apvienotā Sapulce atrod Apga-

baltiesas 1926. g. 12. janvāra lēmumu par nepareizu. Pēc sa-

vas būtības un procesuālā rakstura tāda sūdzība nav rakstu-

rojama kā kasācijas sūdzība, bet gan par uzraudzības kārtībā

iesniegto sūdzību par Apgabaltiesas ārpus tiesāšanas kārtības

pielaisto nepareizu rīcību (Tiesu iek. lik. 172. un sek. p. p.).

Šādai sūdzībai nav jāapmierina kasācijas sūdzībām paredzē-

tās formas. Neatkarīgi no tā, sūdzība uzraudzības kārtībā ie-

sniedzama ari tieši attiecīgā uzraugošā augstākā instancē,

konkrētā gadījumā Senātam, proti, Senāta Apvienotai sapul-
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cci (Tiesu iek. lik. 60. p. 1. pkts; 172. p. 1. pkts). Aiz pieve-
stiem iemesliem Senāta Apvienotā Sapulce atzīst par iespēja-
mu Jēkaba Īles sūdzību pieņemt caurskatīšanai uzraudzības

kārtībā.

Pēc Tiesu iek. lik. 349. p. pie svešu lietu vešanas mier-

tiesu iestādēs ir pielaižamas kā pilnvarnieki ari personas, ku-

rām nav attiecīgu apliecību, bet ne vairāk par 3 lietām gada

laikā vienas Apgabaltiesas apgabala robežās. Sakarā ar šo

uz tā paša 349. p. pamata tiesnesis noprasa, vai minētā per-

sona jau nav svešas lietas vedusi tai gadā tā paša apgabala

robežās un eventueli cik reizes. Ja šī persona uzdod apzi-

nāti nepareizi savu vesto svešu lietu skaitu gada laikā tā paša

apgabala robežās, viņa ir sodāma ar arestu (Sod. lik. 161. p.

3. d.).

Šinī gadījumā izšķirams jautājums, vai tanīs trijās lie-

tās, kuras persona bez attiecīgas apliecības var vest gada lai-

kā vienas Apgabaltiesas robežās, ieskaitāmas ari jau ie-

priekšējos gados iesāktās, bet nenobeigtās lietas tā paša ap-

gabala robežās, vai ari šis noteikums saprotams tā, ka tas zī-

mējās tikai uz jauniesāktām lietām tekošā gadā.

Saskaņā ar Tiesu iek. lik. 331. p., lietās, kuras iztiesā

vispārējās tiesu iestādēs, kā ari miertiesās, var būt par piln-

varniekiem, bez zvērinātiem advokātiem un personām, kas

norādītas tā paša lik. 314. un 349. p. p., tikai tās abēju dzimu-

mu personas, kas dabūjušas 332.-347. p. p. noteiktā kārtībā

sevišķas apliecības par tiesību vest svešas lietas. Kā no tā

redzams, likumdevēja nolūks ir stingri ierobežot tādu per-

sonu pielaišanu par pilnvarniekiem, kurām nav attiecīgas ap-

liecības. Šādas personas likums (Tiesu iek. lik. 349. p.) pie-

laiž pie svešu lietu vešanas tikai izņēmuma veidā, kamdēļ ari

šis likums kā izņēmuma likums jātulko sašaurinātā nozīmē.

Tiesu iek. lik. 349. pantā nav aizrādījuma uz to, ka tās

trīs lietas, kuras atļauts vest personām bez attiecīgas aplie-

cības, zīmējās tikai uz jauniesāktām lietām tekošā gadā vai

ari, ka agrākos gados iesāktās, bet nenobeigtās lietas nav ie-

skaitāmas tekošā gada trijās lietās. Likuma teksts nepārpro-

57



tami nosaka, ka persona bez attiecīgas apliecības nevar vest

gada laikā vienas Apgabaltiesas rajona robežās vairāk par

trim svešām lietām, neraugoties uz to, vai tās ir agrākos ga-

dos vai tekošā gadā iesāktās lietas.

Ņemot vērā teikto, jāatzīst, ka tanīs trīs lietās, kuras var

vest pie advokatūras nepiederīgas personas gada laikā vienas

Apgabaltiesas apgabala robežās, ir ieskaitāmas ari tās lietas,

kuras tāda persona iesākusi vest jau iepriekšējos gados un

tekošā gadā to vešanu turpina.

Aiz pievestiem iemesliem, atrodot, ka Apgabaltiesas lē-

mums, ar kuru miertiesneša lēmums apstiprināts, saskan ar

Tiesu iek. lik. 349. p. noteikumiem, Senāts Apvienotā Sapulcē

nolemj: Jēkaba lies sūdzību atstāt bez ievērības.

10. 1926. g. oktobpa mēneša 8. dienā. Senāta virsprokurora

1926. g. 12. marta priekšlikums Nr. 111. uz Tiesu iek. lik. 185. p.

pamata dēļ jautājuma izspriešanas: 1) kādā veidā izteicama

Tiesu iek. lik. 144., 147. un 170. p. p. paredzētā tiesneša pie-

krišana vina iecelšanai vai pārcelšanai citā amatā, vai uz citu

apvidu; 2) vai lūgumi, kuri iesniedzami tiesu iestādēm kan-

didatūras apspriešanai Tiesu iek. lik. 144. un 147. p. p. kārtībā

uzskatami kā zināmas personas piekrišana ieņemt tiesneša

amatu uz to gadījumu, ja viņš tiktu no tiesu iestādes izvēlēts

uz šo amatu, jeb tādam lūgumam ir 1923. g. 7. augusta Notei-

kumos paredzētā lūguma nozīme.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators K. Pūriņš; atzinumu dod visrprokurors A. Charito-

novskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: kā redzams no Tieslietu Ministrijas raksta, va-

jadzība pēc pievesto jautājumu izšķiršanas izcēlusies sakarā

ar domstarpību starp Tieslietu Ministriju no vienas puses un

Valsts Kontroli no otras puses, attiecībā uz 1923. g. 7. augusta

„Noteik. par ceļa izdevumu atlīdzību ieceļamiem, pārceļamiem

un atlaižamiem valsts darbiniekiem valsts robežās" (lik. krāj.

Nr. 105.) 3. panta piezīmes nesaskaņu ar Tiesu iek. lik. 144.,
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147., 170. p, p. — Pēc noteik. 3. p. ja civilierēdņus pārcel d i e-

nesta labā un viņus pie tam pirms pārcelšanas, vai

reizē ar to, ieskaita štatā, tad tiem virs (3. p. tekstā teikts

„bez", kas var radīt pārpratumu) noteik. 1., 2. p. p. paredzē-

tās atlīdzības, izsniedz pabalstu 1. mēneša algas apmērā etc.

Pie tam tomēr, kā nosaka šī 3. p. piezīme, 3. pantā paredzēto

sevišķo pabalstu neizsniedz, ja „pārcelšana notiek

uz pārceļamā lūgumu..." No otras puses, pēc

Tiesu iek. lik. 144., 147. p. p. un Senāta Satv. 8\ p., 74*. p.

8. pkt., Apgabaltiesa, Tiesu Palāta un Senāts savus lēmumus

par kooptacijas kārtībā izvēlētiem kandidātiem uz atklāju-

šamies vakantam vietām, ja tie izteikuši savu piekrišanu, nodod

Tieslietu ministrim: pēdējais kandidātus stāda priekšā Mi-

nistru Kabinetam. Tāpat tikai par piekrišanu (bet ne

par lūgumu) runā ar Tiesu iek. lik. 170. p., nosakot, ka tiesu

iestāžu priekšsēdētājus, to biedrus un locekļus (par Mierties-

nešiem runā 35. p.) nevar pārcelt no viena apvidus uz otru

(Senatorus no viena departamenta uz otru) bez viņu piekri-

šanas (izņemot likumā paredzētos gadījumus). Par 1ū g ti-

ni v Tiesu iek. lik. min 35., 155., 158. p. p. attiecībā uz ties-

neša atlaišanu no amata. Šai ziņā Tieslietu ministrijas Tiesu

iek. likumā lietoto vārdu „piekrišana" saprot kā attiecīgā ties-

neša iepriekš izteikto gatavību ieņemt vakanto vietu, pilnīgi

neatkarīgi no tā, kādā formā šī gatavība būtu konkrētā gadī-

jumā jetērpta, vai nu expressis verbis izteicot „piekrišanu",

vai „lūguma" veidā, piem. apspriest viņa kandidatūru un lab-

vēlīgā gadījumā lēmumu virzīt tālāk, v. t. t. Turpretim Valsts

Kontrole, kā izriet no viņas 1925. g. 12. novembra raksta zem

Nr. 8414./F. 4., piegriež vērību vienīgi iesnieguma formai

kā tādai, atrodot, ka ja attiecīgā persona savā iesniegumā

būtu lietojusi vārdu „lūgums", tad (neatkarīgi no lūguma

priekšmeta un satura), viņai katrā ziņā esot piemērojama

noteik. 3. p. piezīme.

Tiesneša pārcelšana citā tiesneša amatā vai vietā var

notikt iecelšanas kārtībā uz jauno vietu, t. i. tad, ja attiecīgā

otrā tiesu iestādē atklājās brīva vieta un šī attiecīgā otrā tiesu
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iestāde viņu ievēl kooptacijas kārtībā, saskaņā ar Tiesu iek.

lik. 144., 147. p. p. Pēc Tiesu iek. lik. 145. p. tiesneša iecel-

šanai, vai pārcelšanai citā tiesneša amatā, tāpat pēc Tiesu iek.

lik. 170. p. tiesu iestāžu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju biedru

un locekļu pārcelšanai no viena apvidus uz otru (Senatoru

no viena departamenta uz otru) nepieciešama viņu piekri-

šana, izņemot Tiesu iek. lik. 220.—222. p. p. paredzētos ga-

dījumos.

Pie tiesneša ievēlēšanas kooptacijas kārtībā kā ari pie

pārcelšanas tā tad jāpieprasa ievēlamā vai pārceļamā piekri-

šana. Iniciative, attiecībā uz kandidātu šajos gadījumos, iz-

iet no pašas tiesu iestādes, viņa stājās pie izredzamo per-

sonu kandidatūras apspriešanas un griezās pie izredzētās per-

sonas ar uzaicinājumu un, .saņemot tās piekrišanu, lemj par

viņas kandidatūru un šo savu lēmumu stāda priekšā Tieslietu

ministrim tāļāk virzīšanai. Pie tam nemaz nekrīt svarā, kādā

formā šī piekrišana izteicās, pēdējā nezaudē savu piekrišanas

raksturu ar to, ja tā būtu ietērpta kaut ari lūguma formā.

Tomēr ārpus šiem parastiem gadījumiem, t. i. kad inicia-

tive attiecībā uz ievēlamo vai pārceļamo kandidātu iziet no

pašas tiesu iestādes, pēc Tiesu iek. lik. 144., 147. p. p. tiešas

izpratnes pielaižami ari tādi gadījumi, kad iniciative attiecībā

uz ievēlēšanu un pārcelšanu iziet no paša ievēlamā vai pār-

ceļamā kandidāta. Pēdējais, zinot, ka attiecīgā tiesu iestādē

ir atklājusies brīva vieta, pats iesniedz lūgumu ievēlēt viņu

vai pārcelt uz brīvo vietu, nemaz nenogaidot attiecīgās tiesu

iestādes piedāvājumu, resp. nenogaidot tiesas pieprasījumu

dēļ viņa piekrišanas ieņemt vakanto vietu vai amatu. Tādā

gadījumā attiecīgā tiesu iestāde, saņēmusi jau zināma kandi-

dāta lūgumu dēļ viņa ievēlēšanas vai pārcelšanas uz vakanto

vietu, var atzīt šo kandidātu par vēlamu un virzīt viņa lū-

gumu tāļāk likumā paredzētā kārtībā. Tādos gadījumos, kad

iniciative iziet no paša kandidāta, pēdējais ir parasti ari pats

ieinteresēts iecelšanā vai pārcelšanā, viņš pats jau cenšās

ieņemt vakanto vietu aiz viena vai otra iemesla un taisni šā-
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dus gadījumus ari paredz 1923. g. 7. aug. Not. 3. panta pie-

zīme, t. i. tādus gadījumus, kad 3. pantā paredzētais pabalsts

nav izsniedzams.

Pēc 1923. g. 7. aug. Not. 3. p. piezīmes šajā 3. pantā mi-

nēto pabalstu nevar izsniegt, ja pārcelšana notiek uz pārce-

ļamā lūgumu. Ar to ir domāts neizsniegt minēto pabalstu tā-

dām personām, kuras pašas ir ieinteresētas pārcelšanā, kuras

jau ar pašu pārcelšanas faktu iegūst zināmu labumu. Turpre-

tim pēc minēto Noteikumu 3. panta izpratnes, pabalsts izsnie-

dzams tikai tad, ja pārcelšana notiek dienesta labā, tas

ir ja pārcelšana nāk valsts interesēm par labu, bet nevis vie-

nīgi pašam pārceļamam par labu.

Tādā kārtā Tiesu iek. lik. 145., 147., 170. p. p. paredzētā

tiesneša piekrišana viņa iecelšanai vai pārcelšanai citā amatā

vai uz citu apvidu (attiecībā uz Senatoriem no viena depar-

tamenta uz otru), izteicama kaut kurā formā, pat ari lūguma

formā, bet izšķirošais moments ir, no kā izgājusi iniciative, no

attiecīgas tiesas vai no ieceļamā, resp. pārceļamā kandidāta.

Ja iniciative attiecībā uz ieceļamo vai pārceļamo kandidātu

izgājusi no attiecīgas tiesas, tad kandidāta piekrišanai, kaut

ari lūguma formā izteiktai, nav 1923. g. 7. aug. Noteik. 3. panta

piezīmē paredzētā „lūguma" nozīmes un atkal otrādi.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts Apvienotā Sapulcē no-

-1 c m j: atzīt, ka Tiesu iek. lik. 145., 147. un 170. p. p. paredzētā

tiesneša „piekrišana" viņa iecelšanai vai pārcelšanai citā

amatā vai uz citu apvidu izteicama kurā katrā formā, pat ari

lūguma formā, bez tā, ka tā zaudētu ar to savu nozīmi kā pie-

krišana un tādai kaut ari lūguma formā izteiktai piekrišanai

nav 1923. g. 7. aug. Noteik. 3. p. piezīmē paredzētā „lūguma"

nozīmes, ja iniciative attiecībā uz ieceļamo vai pārceļamo

kandidātu izgājusi no attiecīgas iestādes; turpretim, ja inicia-

tive attiecībā uz iecelšanu vai pārcelšanu izgājusi no paša

ieceļamā vai pārceļamā kandidāta, tad kandidāta lūgumam ir

1923. g. 7. aug. Noteik. 3. p. piezīmē paredzētā Jūguma" no-

zīme.
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11. 1926. g. oktobra mēneša 8. dienā. Rēzeknes pilsētas

valdes 1926. g. 12. jūnija sūdzība Nr. 1281. par Senāta admi-

nistratīvā departamenta 1926. g. 20. apriļa lēmumu minētās

valdes sūdzības lietā par Latgales Apgabaltiesas 1926. g.

7. janvāra lēmumu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Chari-

tonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: 1) ka lietas dēļ jautājumu izšķiršanas, kuri

Senātam padotās iestādēs nav vienādi izspriesti vai citādi iz-

sauktu šaubas likumus piemērojot, var nonākt Senāta apvie-

notā sapulcē tikai uz attiecīgo resoru ministru iesniegumu

pamata (Sen. iek. lik. 33
1

. p., 74\ p. 10. pkt., tiesu iek. lik.

185. p. 1. d.), bet nemaz ne uz pašvaldību tieša ierosinājuma

pamata; 2) ka Rēzeknes pilsētas valdes iesniegums pēc bū-

tības vērsts uz Senāta Administratīvā departamenta 1926. g.

20. apriļa lēmuma pārsūdzēšanu Senāta apvienotai Sapulcei;

3) ka Senāta administrativā departamenta spriedumi admini-

stratīvās un administratīvās tiesāšanas lietās uzskatāmi par

galīgiem un nav tādēļ pārsūdzami Senāta apvienotai sapulcei

(Sen. iekārtas lik. 222. p.; lik. par admin. tiesām 55. p., tiesu

iek. lik. 60. p.); 4) ka tāpēc Rēzeknes Pilsētas valdes sūdzība

atstājama bez caurskatīšanas, nolemj: Rēzeknes pilsētas

valdes sūdzību atstāt bez caurskatīšanas.

12. 1926. g. decembra mēneša 17. dienā. Bēra Plī-

n c r a blakus sūdzība par Tiesu Palātas kopsapulces 1926. g.

3. septembra lēmumu attiecībā uz vina blakus sūdzības uz

Senāta vārdu par Tiesu Palātas 1926. g. 5. maija lēmuma ne-

pieņemšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Chari-

tonovskis.
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Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: Sūdzētājs Plīners bija Latgales Apgabaltiesu

lūdzis atjaunot viņam par 1924. g. apliecību par svešu lietu

vešanu Latgales Miertiesnešu iestādēs. Latgales Apgabaltie-

sas nodalu kopsapulce 1924. g. 19. janvārī, neapmierinot Plī-

nera lūgumu, nolēmusi pieprasīt no Plīnera apliecību par viņa

pārbaudīšanu valsts valodas prašanā. Uz Plīnera Tiesu Pa-

lātai iesniegto blakus sūdzību, Tiesu Palāta nolēmusi uzdot

Latgales Apgabaltiesai izdot Plīneram prasīto apliecību.

Sakarā ar Senāta Apvienotās Sapulces priekšsēdētāja

uz ties. iek. lik. 249., 2491

.,
250. p. p. (1914. g. red.) pamata

ienesto Tieslietu Ministra 1924. g. 14. maija ziņojumu zem Nr.

15545., Senāta Apvienotā Sapulce 1924. g. 5. oktobrī atcēlusi

Tiesu Palātas lēmumu.

Savā tagadējā tieši Senātam iesniegtā sūdzībā Plīners

paskaidro, ka viņam par 1924. g. izsniegtā apliecība tikusi no

Latgales Apgabaltiesas atsaukta, ka viņš 1925. g. no jauna

griezies pie Apgabaltiesas ar lūgumu atjaunot viņam aplie-

cību, uz ko Plineram ticis paziņots, ka viņam jāierodās uz

pārbaudījumu valsts valodas prašanā, ka viņš 1925. g. slimī-

bas dēl nav varējis ierasties uz pārbaudījumu, ka viņš 1926. g.

janvārī no jauna lūdzis atjaunot apliecību, izteikdams gata

vību ierasties uz pārbaudījumu, uz ko tomēr Apgabaltiesa vi-

ņam paziņojusi, ka ar savu 1926. g. 30. janvāra lēmumu atrai-

dījusi viņa lūgumu pieņemt viņu privāto advokātu skaitā aiz

~neformaliem" iemesliem. Latgales Apgabaltiesas lēmumu

Pliners pārsūdzējis Tiesu Palātai, kura ar savu 1926. g. 3.

maija lēmumu viņa blakus sūdzību atstājusi bez ievērības, at-

rodot, ka Apgabaltiesa varējusi atteikties pieņemt Plineru

privāto advokātu skaitā uz tā pamata, ka viņš 1924. g. nav

sastāvēijs disciplinārā padotībā Apgabaltiesai tiesu iek. lik.

344. panta nozīmē, jo Plineram jau kopš 1924. g. nav bijis ap-

liecības svešu lietu vešanai, un ka tādēļ Apgabaltiesai bijis

formāls pamats, uz Plineru attiecināt tiesu iek. lik. 338. p.

Par šo Tiesu Palātas lēmumu Pliners iesniedzis blakus sūdzību

Senātam, bet Tiesu Palāta ar savu 1926. g. 3. septembra lē-
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mumu, viņa blakus sūdzību atgriezusi viņam atpakaļ uz tā

pamata, ka saskaņā ar tiesu iek. lik. 345. p., tiesu lēmumi,

kurus paredz 338. p., caurskatami tikai divās instancēs, ka

otrās instances lēmumi esot galīgi un nav pārsūdzami instanču

kārtībā. Atrodot šo Tiesu Palātas lēmumu par nepareizu,

Pliners savā tagadējā blakus sūdzībā lūdz Senātu uzdot Tiesu

Palātai taisīt jaunu lēmumu viņa blakus sūdzībā par Latgales

Apgabaltiesas 1926. g. 30. janvāra lēmumu.

Skatot lietu cauri Plīnera blakus sūdzības robežās, Se-

nāta Apvienotā Sapulce atrod: Kā atzinusi Tiesu Palāta savā

1926. g. 3. maija lēmumā, Plineram kaut ari nav bijusi tiesība

sūdzēties par Apgabaltiesas 1926. g. 30. janvāra lēmumu pēc

būtības, viņam tomēr nevar ņemt tiesību nupat minēto Ap-

gabaltiesas lēmumu pārsūdzēt uz tā pamata, ka Apgabaltiesa

nepareizi esot vispār uz viņu attiecinājusi tiesu iek. lik. 338. p.

un Plinera par Tiesu Palātas 1926. g. 3. septembra lēmumu

iesniegtā blakus sūdzība gan aizkustina vienīgi jautājumu par

to, vai Apgabaltiesa, pareizi viņam piemērojusi pievesto

338. p.

Tiesu iekārtas lik. 345. p. 1. teik. paredz, ka Apgabal-

tiesas lēmumi par to, vai tas, kas vēlās būt par advokātu, ap-

mierina vai neapmierina likumā noteiktos formālos nosacī-

jumus, pārsūdzami Tiesu Palātai. Bet 345. p. 1. teik. pie tam

tieši uzsver, ka Tiesu Palāta šādas sūdzības izspriež galīgi.

345. p. 2. teik. attiecās vienīgi uz Tiesu Palātas, kā pirmās

instances lēmumiem par lūgumiem, kurus iesniedz personas,

kas pastāv vai vēlās būt kā advokāti pie pašas Tiesu

Palātas (332. p. 1. teik.); šādi Tiesu Palātas kā pirmās

instances lēmumi gan pārsūdzami Senāta Apvienotai Sapulcei.

Turpretim konkrētā gadījumā lieta grozās ap Tiesu Palātas,

kā otrās instances lēmumu, kurš uz 345. p. L teik. pamata

vispār nav pārsūdzams.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palātai bijis

likumīgs pamats, Plinera par viņas 1926. g. 3. maija lēmumu

iesniegto blakus sūdzību izsniegt viņam atpakaļ, Senāta Ap-
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vienota Sapulce nolemj: Bera Plīnera blakus sūdzību atstāt

bez ievērības.

13. 1926. g. decembra mēneša 17. dienā. Ārlietu mi-

nistrijas 1926. g. 18. jūnija iesniegums Nr. 7. 43. D. 11. 16957.

izšķirt jautājumu: vai pārstāvību priekšniekiem un viņiem

tiesību ziņā pielīdzinātām amata personām centrālā iestādē

bija vai nebija tiesība, saskaņā ar kons. tar. A. daļas 13. p.

(1925. g. V. V. Nr. 73.) samazināt, vai pat atlaist trūcības ga-

dījumos pasu nodevu divkārtējā apmērā, kura bija piedzenama

saskaņā ar 1923. g. 4. oktobra noteikumu par ārzemju pasēm

13. p. (1903. g. lik. un min. kab. noteik. krāj. Nr. 137.) laikā

pirms 1926. g. 30. marta likuma par ārzemju pasēm izdošanas

(1926. g. Vaid. Vēstn. Nr. 72.).

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Valters; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Chari-

tonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu,

Senāts atrod: Savā 1926. g. 18. jūnija ;esniegumā zem Nr.

143., Ārlietu ministrija griezusies uz Senāta Satversmes lik.

33\ p. pamata pie Senāta administratīvā departamenta ar

lūgumu izšķirt jautājumus par to, vai Ārlietu ministrijas pār-

stāvjiem ārzemēs tiesība uz konsulārā tarifa (V. V. 1925. g.

Nr. 73) un 1923. g. 4. oktobra noteikumu (lik. krāj. Nr. 137.)

pamata atlaist vai samazināt trūcības gadījumos divkārtējo

pases nodevu, laikā pirms 1926. g. 30. marta likuma (lik. krāj.

Nr. 31.) spēkā nākšanas.

Konsulārais tarifs saskaņā ar 1925. g. 9. janvāra konsu-

lārā reglamenta 67. p., kā konsulāras nodevas (plašākā no-

zīmē) savā nodaļā „B tarifs" pieved (zem 6. p.) ari pases no-

devas, saskaņā ar Konsulārā tarifa izdošanas laikā spēkā eso-

šiem likumiem (1923. g. 4. oktobra likumu un 1925. g. 13. jan-

vāra pārgrozījumu pie tā). Gan pases nodevām, kuras tieši

pamatojās uz likumu, nav konsulāro nodevu (šaurākā nozīmē)

rakstura, jo pēdējās pamatojās nevis uz likumu, bet gan tikai
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uz Ārlietu ministra pārvaldības kārtībā izdotiem rīkojumiem.

Tomēr Ārlietu Ministrijas resp. tās pilnvarotām personām un

pārstāvībām ārzemēs, saskaņā ar 1923. g. 4. oktobra likuma

10. p. un Konsulārā reglamenta 92. p., ir tiesība un pienākums

atjaunot (pagarināt) ārzemes pases. Pie tam likumā nav aiz-

rādījuma, ka minētām amatpersonām nebūtu tiesības atsva-

bināt no pases nodevām netikvien tos „pagarinātājus" (pēc

Konsul. reglam. 92. p. 2. teik.), kuri jau tika atsvabināti no

pases nodevām saņemot pases Latvijā, bet ari tos, kuri tikai

lūdzot pagarinājumu, pierādījuši savu tagadējo maztu-

rību saskaņā ar 1923. g. 4. oktobra lik. 12. p. 4. pkt. Jautā-

jums par pases nodevu ņemšanu vai neņemšanu tā tad iz-

šķirams vienādi kā attiecībā uz pasu izsniedzošo centrālo

iestādi (pēc 1923. g. 4. oktobra likuma — Ārlietu ministriju)

tā ari attiecībā uz viņas pilnvarotām amatpersonām un Latvi-

jas pārstāvībām ārzemēs. Par pases (kārtējo) nodevu sa-

mazināšanu 1923. g. 4. oktobra noteikumi vispār nerunā.

Argumentum a fortiore (a majore ad minus) nav šai ziņā

vietā. Valsts ietādes ar saviem pilsoņiem netirgojās par li-

kumā nodibināto nodevu apmēru: nodevas vai nu ņemamas

vai atlaižamas visumā. Par nodevu daļas atlaišanu likumā

trūkst aizrādījuma un mērauklas. Konsulārā tarifa 13. p. ir

attiecināms vienīgi uz konsulārām nodevām šaurākā no-

zīmē (t. i. izslēdzot pasu nodevas) un šim 13. pantam nav

attiecībā uz pasu nodevu samazināšanu — analoģijas pamat-

likumā, t. i. 1923. g. 4. oktobra likumā. Ja tādēļ pašai centrā-

lai iestādei (Ārlietu ministrijai) nav piešķirta tiesība pazemināt

pases (vienkārtējas) nodevas, tad tādas tiesības nav ari atzī-

stamas tās pilnvarotām amatpersonām un pārstāvībām ārze-

mēs.

Kas sevišķi attiecās uz 1923. g. 21. oktobra likuma 13. p.

paredzēto pasu nodevu „divkārtējo apmēru", tad vispirms

jāizšķir jautājums par to, vai tai ir tīrs soda raksturs tai no-

zīmē, ka tā būtu ņemama virs un neatkarīgi no kārtējas pasu

nodevas vai nē. Šai ziņā pievestā 13. p. burtiskais teksts

nosaka, ka pie viņā paredzētiem apstākļiem pasu nodeva (tā
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tad pati nodeva kā tāda) ir piedzenama d i vkārtējā apmērā.

Tā tad pēc šī burtiskā teksta piedzenama ir katrā zinā d i v-

kārtējā nodeva. Tamdēļ nevar būt runa par to, ka virs

un neatkarīgi no pases nodevas divkārtējā apmērā būtu vel

jāmaksā itkā kāda pamatnodeva.

Tomēr „pases nodevai divkārtējā apmērā", ciktāļu tā

pārsniedz kārtējās nodevas apmēru, gan pēc būtības ir

soda raksturs, kaut likums ari šo daļu tieši neapzīmē par sodu.

Pretēji rīkojumam par zīmognodokli (lik. krāj. 1921. g. Nr. 165.)

90. p., nedz 1923. g. 4. oktobra noteikumu 13. p. nedz 1926. g.

30. marta likuma 14. p. nerunā par „sodu". Bet ari zīmog-

nodokļa sods ietver sevī ari pašu zīmog nodokli, kas tā

tad atsevišķi no paša nodokļa vairs nav piedzenams. Zīmog-

nodokļa soda raksturs (cik tāļu tas pārsniedz pašu nodokli)

izteicās iekš tam, ka tas padots noilgumam (97. p. 2. pkt.), ka-

mēr valsts prasījums pēc paša zīmognodokļa nenoilgst (98. p.

2. teik.). Tāpat zīmogsods nav piedzenams pēc vainīgā nā-

ves, kamēr mantiniekiem tomēr jāmaksā zīmognodoklis (98. p.

1. teik.). Pēc nupat apzīmētās analoģijas ar zīmogsodu jāat-

zīst, ka pases divkārtējā nodeva (1923. g. 4. okt. noteik. 13. p.),

cik tālu tā aptver tīru nodevu, kā nodeva, vispār neno-

ilgst un nedalīti piedzenama ari pēc maksātāja nāves. Viņa

ir pieprasāma resp. atlaižama tais pašās robežās kā vispār

pases „nodevias vienkāršā (kārtējā) apmērā". Cik tālu no-

teikumi pašai centrālai iestādei (Ārlietu ministrijai) piešķir tie-

sību atlaist nodevas vienkāršā apmērā, tās pašas tiesības un

tais pašās robežās pieder ari Ārlietu ministrijas pilnvarotām

personām un Latvijas pārstāvībām ārzemēs attiecībā uz to

„divkārtējas pasu nodevas" pusdaļu, kurai ir tīra s node-

vas raksturs, tā tad ari maksātāja mazturības (1923. g. 4.

okt. 72. p. 4. pkt.) gadījumā. Bet no 1923. g. 4. oktobra no-

teikumu viedokļa, „divkārtējas nodevas" otrā pusdaļa, kurai

būtu tīra soda raksturs, nav kā tāda atlaižama vai sama-

zināma, nedz no centrālās iestādes, nedz no tās pilnvarotām

personām, vai Latvijas pārstāvībām ārzemēs, ari vainīgā maz-

turības dēļ nē. Izņēmums būtu pielaižams vienīgi force ma-
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jeure gadījumos uz vispārējā pamata. Tādā kārtā attiecībā

uz to divkārtējas pasu nodevas pusdaļu, kurai ir soda rak-

sturs, augšā aprādītais pirmais jautājums izšķirams atrai-

doši, bet attiecībā uz to divkārtējas pasu nodevas daļu, kurai

ir tīras nodevas raksturs, izšķirams tai nozīmē, ka

centrālās iestādes pilnvarotās personas un Latvijas pārstā-

vības ārzemēs viņu var atlaist aiz tiem pašiem iemesliem, kā

pati centrālā iestāde (t. i. pēc 1923. g. 4. okt. noteik. 12. p.

nosacījumiem).

No nupat pievestiem apcerējumiem jāiziet, izšķirot — uz

1926. g. marta likuma par ārzemju pasēm pamata — ari

priekšā likto otro jautājumu. Attiecībā uz pasu īzdodošām

iestādēm 1926. g. likums atšķirās no 1923. g. noteikumiem

tikai ar to, ka pirmais pasu izdošanu uzliek — kā centra-

1a i iestādei — nevis vairs Ārlietu ministrijai, bet lekšlietu

ministrijai un tās pilnvarotām personām, kamēr ārvalstīs,

ārzemju pases — kā agrāki tā ari tagad —
izdod un pagarina

Latvijas pārstāvības. Tā tad, taisni pārrunājamā jautā-

jumā pēc būtības nav šai ziņā izšķirības starp veco un jauno

likumiem, ar to vienīgo izņēmumu, kā pēc 1926. g. 30. marta

likuma centrālai iestādei, viņas pilnvarotām personām un La-

tvijas pārstāvībām ārzemēs, piešķirta tiesība netikvien atlaist,

bet ari samazināt „šo nodevu", bet tomēr vienīgi aiz

1926. g. likuma 14. p. 2. d. paredzētiem iemesliem, t. i. tikai

„kad pases termiņš ir nokavēts nepārvaramu šķēršļu dēļ",

bet nebūt ne aiz vainīgā mazturības. Pēc augšā pievestiem

apcerējumiem zem frazas „šo nodevu" jāsaprot tikai to —

divkārtējas pasu nodevas pusdaļu, kurai ir tīra soda rak-

sturs. Bet, kas attiecās uz to divkārtējās pasu nodevas

pusdaļu, kurai ir tīras nodevas raksturs — tad netik-

vien centrālā iestāde, bet ari tās pilnvarotās personas un La-

tvijas pārstāvības ārzemēs — var atlaist 1926. g. 30. marta

likuma 13. pantā paredzētos gadījumos vai nu izdodot ārze-

mes pases (kad lūdzējam vispār pases nebija) vai pagarinot

notecējuso ārzemes pasi (pēc Konsulārā reglamenta 92. p.

2. teik.).

68



Tiesību atlaist un samazināt to divkārtējās pasu node-

vas pusdaļu, kurai ir t ī r a soda raksturs, 1926. g. 30. marta

likums (14. p. 2. d.) tieši piešķir netikvien centrālai iestādei

(lekšlietu ministrijai), bet ari tās pilnvarotām personām un

Latvijas pārstāvībām ārzemēs. Bet līdz ar to likums (14. p.

2. d.) paredz atlaišanas un samazināšanas tiesības (attiecībā
uz minēto divkārtējas pasu nodevas pusdaļu tikai tais ga-

dījumos, kad pases termiņš ir nokavēts nepārvāramu šķēršļu

dēļ). Bet attiecībā uz to „divkārtējās pasu nodevas" pus-

daļu, kurai ir tīras nodevas raksturs, jārīkojās pēc 1926. g.

30. marta likuma 13. panta, pēc kura šādas divkārtējas pasu

nodevas pusdaļas samaksu var atlaist iestādes, kurām vi s-

p ā r tiesība izdot ārzemes pases un tā tad ari ņemt pasu no-

devas, to starpā ari aiz pilsoņa mazturības (7. pkt.). Bet

samazināt šādu divkārtējas pasu nodevas pusdaļu,

kurai ir tīras nodevas raksturs — 14. p. 2. daļā minētās

iestādes nevar, tāpat kā pases tīru nodevu (un vispār nodevu)

samazināšana nebija atzīstama par pielaižamu ari pēc 1923. g.

noteikumiem.

Uz pievesto apcerējumu pamata Senāta Apvienotā Sa-

pulce nolemj: atzīt, ka saskaņā ar 1923. g. 4. oktobra no-

teikumiem — laikā pirms 1926. g. 30. marta „likuma par ār-

zemju pasēm" spēkā nākšanas — Latvijas pārstāvībām ārze-

mēs un viņām tiesību ziņā pielīdzinātām amatpersonām cen-

trālā iestādē: 1) bija tiesība atlaist (bet ne samazināt) to

divkārtējās pasu nodevas („noteik." 13. p.) pusdaļu, kurai

ir nodevas raksturs, to pašu „noteikumu" 12. pantā pa-

redzētos gadījumos, pilnīgi neatkarīgi no force majeure gadī-

jumiem; 2) nebija tiesības atlaist vai samazināt to div-

kārtējas pasu nodevas («noteik.** 13. p.)_ pusdaļu, kurai ir

soda raksturs (ari vainīgā mazturības dēļ ne), izņemot vie-

nīgi force majeure gadījumus uz vispārējā pamata.

69



<— - 7 0 V Oficiāls izdevums. 

о to 
gJfflL 

Senāta Apvienotās sapulces spriedumi 
1927., 1928., 1929. g. 

E ; 

1934. 
Valsts tipografija Rīgā, pilī. l/1" 



Latv. Pc . ̂ iets biblioteka 

82 ^tržft 

Valsts tipografija 258 7 34 



V 

1927. 
1. 1927. gada 25. februārī. Senāta virsprokurora priekšlikums, tieslietu ministra 

uzdevumā, paskaidrot, vai ar Kodifikācijas nodaļas 1926. g. Kriminālproc. 
likumu izdevumu atcelti 1914. g. Kriminālproc. lik. 963. un 964. pants, un ja tie uz-
skatāmi par atceltiem, tad kāda nozīme Kara tiesu likumu 1117. p. piezimes atsau-
cei uz minētā Kriminālproc. lik. 1914. g. izdevuma 963. un 964. pantu. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Līīkojis cauri lietuun izklausijis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Krimināl-
procesa likumu (1914. gada izdevumā) 963. un 964. pants nosacija kārtību, kā izpildāms 
nāves sods pie personām, kuras notiesātas uz nāvi ar civīltiesu spriedumiem. Kara tiesu 
likumu 1117. pants nosaka kārtibu, kā izpildāms sods pie militārpersonām, kuras notie-
sātas uz nāvi ar kara tiesu spriedumiem; šā(1117.) panta piezime nosaka, ka nāves 
sods, ja to piespriež Kara apgabaltiesa civīlpersonām, izpildāmsKriminālprocesa likumu 
963. pantā paredzētā kārtibā. 1926. gada 2. decembrī Saeimas prezidijs izsludinājis 
„Valdibas Vēstnesi", ka izdots jauns (1926. gada) Kriminālprocesa likumu sakopojums. 
No šā jaunā sakopojuma redzams, ka tajā nav ievietots Kriminālprocesa likumu 1914. gada 
izdevuma 963. un 964. pants pēc to materiālā satura. Tā kā saskaņā ar 1917. gada 
12. marta likumu, ar kujii nāves sods atvietots ar spaidu darbiem arī civīl-
sodu likumos, kurus piemēro civīlresora krimināltiesās, nāves sods, kā noziedzīga nodarī-
juma sankcija, zaudēja spēku, tad arī kodifikātora slēdziens, ka Kriminālprocesa likumu 
963. un 964. pants uzskatāmi par spēku zaudējušiem, ir uzskatāms par formāli pareizu 
tiktāl, ciktā! ir runa par civīlresora krimināltiesu spriedumu izpildlšanu, jo ar tiem nāves 
soda piespriešana pastāvošo sodu likumu robežās ir izslēgta. Paceļas tomēr jautājums, 
kādā kārtībā izpildāmi nāves sodi, kurus piespriež kara tiesa civīlpersonām: no vienas 
puses, Kara tiesu likumu 1117. panta piezīme nosaka, ka pie nāves sodu izpildīšanas, 
kurus piespriež kara tiesa civīlpersonām, jārīkojas pēc Kriminālprocesa likumu 963. panta 
1892. g. izdevuma nosacījumiem, pie kam Kara tiesu likumu 1268. pants uzliek kara 
tiesas spriedumu izpildīšanu attiecīgas apgabaltiesas prokuroram, no otras puse's, 
Kriminālprocesa likumu 1926. gada sakopojumā izmests Kriminālprocesa likumu 
963. pants 1914. g. izdevumā, kufā ievietots minētais pants 1892. g. izdevuma redakcijā, 
uz kādu izdcvumu atsaucas Kara tiesu likumu 1117. panta piezīme. Lai aprāditos apstāk-
ļos izšķirtu pacelto jautājumu, proti, kādā kārtā izpildāms nāves sods pie civīlpersonām, 
kuras notiesātas uz nāvi no kara tiesas, ir jāņem vērā sekošais. 

Likums zaudē spēku, ja tas ir atcelts ar jaunu likumu vai arī ja ir notecējis termiņš, 
uz kuru likums ir izdots. Likumdošana un tā tad arī pastāvošo likumu atcelšana var 
notikt' tikai kārtībā, kāda noteikta Republikas Satversmes 64.— 81. pantā. Likumu 
kodifikācijas organiem likumdošanas vara nepieder un viņi arī nevar nedz atcelt, nedz 
grozit pastāvošos likumus pēc to būtības. 
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Kāda panta izmešana no kodifikācijas izdevuma ne vienmēr nozimē tās tiesiskās 
normas pilnīgu anullēšanu, kura šajā pantā ietverta, bet notiek nereti arī tādēļ, ka pants 
aiz zināmiem iemesliem attiecīgā izdevumā vairs nav vietā. Tikai panta atcelšana likum-
došanas ceļā katrā ziņā lldzinās to noteikumu spēka zaudēšanai, kuri šajā pantā atrodami. 

Šis princips ievests tieši likumā par Kodifikācijas nodaļu (1926. g. lik. kr. 30), 
kufa 8. pants nosaka: „Jaunizdotā likumgrāmata atvieto agrākos kodificētos izdevumus. 
Likumdošanas akta pirmtekstam ir priekšroka pret kodificētā likuma tekstu". 

Izejot no izteiktā un ņemot vērā, ka Kara tiesu likumu 1117. panta piezīme ar 
likumu nav atcelta, jāatzīst, ka, izpildot kafa'tiesas spriedumu par nāves sodu civil-
iedzīvotājiem, piemērojami Kriminālprocesa likumu 963. un 964. p. 1914. g. redakcijā, 
kamēr paliek spēkā Kara tiesu likumu 1117. panta piezīme, kura atsaucas uz minētiem 
Kriminālproc. lik. pantiem. 

Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj: paskaidrot, ka pie nāves soda izpildī-
šanas, kādu sodu kara tiesa piespriedusi civilpersonai, ir jāvadās arī no Kriminālproc. 
lik. 963. un 964. panta 1914. gada izdevumā. 

2. 1927. gada 25. februāri. Senāta Administrātīvais departaments 1926. g. 
21. maijā iesniedzis Senāta Apvienotās sapulces izšķiršanai jautājumu, kad stājas spēkā 
Ministru kabineta rikojumi, kuros nav noteikts to spēkā stāšanās termiņš, t. i. vai 
tādi rīkojumi stājas spēkā Tautas Padomes 1920. g. 15. marta likumā noteiktās septiņās 
dienās jeb uz tiem zīmējas Latvijas Republikas Satversmes 69. pantā noteiktais 14 dienu 
termiņš un vai Tautas Padomes pieņemtais likums maz vairs ir spēkā. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

LīīkojiscauriHetu un izklausijis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: saskaņā ar 
Ministru kabineta iekārtas 12. p. (Lik. un Min. kab. not. kr. 1925. g. 60), Ministru kabi-
neta kompetence noteikta Republikas Satversmē un attiecīgos likumos. No Republikas 
Satversmes 4. nodaļas ir redzams, ka Ministru kabineta kompetencē ietilpst valsts 
augstākās pārvaldes funkcijas un bez tam Satversmes 81. p. piešķif Ministru kabinetam 
pie minētā pantā aprādītiem apstākļiem tiesību izdot noteikumus, kufiem ir likuma 
spēks. Tā tad Ministru kabinets ar Republikas Satversmi ir pilnvarots pārvaldīt valsti 
un uz šā pilnvarojuma pamata Ministru kabinetam ir tiesība izdot noteikumus, kuri 
nerunā pretim pastāvošiem likumiem. 

No aprādltā ir redzams, ka pēc Republikas Satversmes juridiskas normas nodibi-
nāmas ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, izdotiem Rep. Satv. 81. p. kārtībā, 
un ar noteikumiem, izdotiem pārvaldes kārtībā. 

Par pamatu juridisku normu spēkā stāšanai noteicama normas izsludināšana 
oficiālā organā. Attiecībā uz likumiem Republikas Satversmes 69. p. noteic, ka Saeimas 
pieņemtais un Valsts Prezidenta izsludinātais likums stājas spēkā četrpadsmit dienas 
pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits termiņš. Kaut gan attiecībā uz Ministru 
kabineta noteikumiem, izdodamiem Republikas Satversmes 81. panta kārtibā, kā arl 
uz noteikumiem, izdodamiem pārvaldes kārtībā, izsludināšanas veids un noteikumu spēkā 
stāšanās laiks nav paredzēti, bet, ievērojot to, ka ar šādiem noteikumiem nodibinās 
iedzivotājiem saistošas normas, jāatzist, ka to spēkā stāšanai vajadzīgi tie paši 
priekšnoteikumi, kā likumiem, tas ir noteikumu sludināšana oficiālā izdevumā un 
14 dienu termiņš, ja noteikumos vai rīkojumos nav p^redzēts cits termiņš. 

Aizrādijumu, ka Ministru kabineta pārvaldes kārtībā izdoto noteikumu spēkā 
stāšanās priekšnoteikumi ir vienādi ar nosacījumiem par likumu spēkā stāšanās laiku, 
pastiprina arī Latvijas pastāvēšanas laikā izdotie likumi, un proti: ar 1919. g. 
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15. decembra un 1920. g. 15. marta likumiem nodibināts, ka visi likumi un iedzīvotājiem 
saistošie valdības rīkojumi nāk spēkā septītā dienā pēc to iespiešanas „Valdibas Vēst-
nesī", no kā izriet, ka saistošo valdības noteikumu izsludināšanas veids un spēkā 
stāšanās termiņš līdz Satversmes ievešanai ir bijuši pielldzināti likumu izsludināšanas 
veidam un spēkā stāšanās termiņam. 

Ievērojot to, ka ar Republikas Satversmi nodibināti jauni pamatlikumi par likum-
došanu un Ministru kabineta kompetenci, pie kam pārveidota arī terminoloģija attie-
cībā uz Ministru kabineta izdotiem aktiem, proti, „Valdlbas rikojumu" vietā pieņemts 
,,Ministru kabineta noteikumi", jāatzīst, ka ar Republikas Satversmes spēkā stāšanos 
uzskatāmi par likuma spēku zaudējušiem 1919. g. 15. decembra un 1920. g. 
15. marta likumi. 

Minēto likumu vietā stājas Satversmes 69. р., kurš tad arī attiecināms uz Ministru 
kabineta Satversmes 81. panta un pārvaldes kārtibā izdodamiem noteikumiem. 

Pamatojoties uz izteikto, Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzlt, ka Ministru 
kabineta noteikumi, resp. rīkojumi, kuri ir saistoši iedzivotājiem, stājas spēkāl4dienu 
laikā pēc to izsludināšanas „Valdlbas Včstnesī", ja tajos nav noteikts cits termiņš. 

3. 1927. gada 8. aprilī. Satiksmes ministrijas 1926. g. 22. decembra iesniegums 
par Civīldienesta likuma 27. panta tulkošanu. 

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Kalacs; 
atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Satiksmes ministrija savā iesniegumā aizrāda, ka viņa lidz šim bijusi tādos ieskatos, 
ka pēc Civildienesta likuma 27. p. darbinieks uzskatāms par izstājušos no dienesta 
tikai pēc nepārtrauktas 6 mēnešu ilgas slimošanas, bet Tautas labklājlbas ministrija ar 
1926. g. 12. februāra un 5. jīiniia rakstiem aizrādījusi viņai, ka minētā likuma 27. p. 
noteiktie slimošanas termiņi: 2 mēneši, pēc kuriem darbinieks sāk saņemt pusi algas, 
4 mēneši, pēc kuriem viņš algas nesaņem, un б 'mēneši, kuriem notekot viņš uzskatāms 
par izstājušos no dicnesta, zimējoties kā uz tiem gadījumiem, kad darbinieks slimojis ne-
pārtraukti, tā arī uz tiem, kad viņš slimojis ar pārtraukumiem, pie kam pēdējā gadījumā 
esot jāskaita kopā visi tie slimības periodi, kad gada laikā, sākot no pirmās saslimšanas 
dienas, viņš neieradies darbā slimības dēļ. Atrodot, ka šāda Tautas labklājības 
ministrijas aizrādījuma izvešana dzīvē pie algas izmaksas aprēķināšanas slimojošiem 
darbiniekiem varētu radit sarežģījumus, Satiksmes ministrija lūdz Senātu izšķirt jautā-
jumu: kā turpmāk piemērot Civīldienesta likuma 27. panta noteikumus, resp. vai 
Civildienesta likuma 27. pantā minētais slimošanas laiks ir ņemams vērā tikai pie ne-
pārtrauktas slimošanas, jeb arī slimojot ar pārtraukumiem. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod sekošo: 
Civīldienesta likuma 27. pants iztuīkojams sakarā ar citiem Latvijā spēkā esošiem 
likuma noteikumiem, ar kufiem tam ir kopigs pamats un mērķis. Pēc savas būtības 
un mērķa tas vistuvāk stāvTiesu iekārtas likumu 158. (229.) pantam. Abi šie likumu 
panti runā par dienestpersonas slimibu, kuras dčļ viņa nevar izpildīt savus dienesta pie-
nākumus, un nosaka laiku, kurā dienestpersona, neizpildot dienestu, tomēr patur tiesību 
uz ieņemamo vietu. — Abiem pantiem ir viens un tas pats mērķis — neatstāt valsts 
dienestā ilgāk par nosacito laiku personas, kufas slimibas dēļ nav spējīgas izpildīt amata 
pienākumus. Civildienesta likuma 27. pantā nav izteikts expressis verbis, no kura 
momenta skaitāms tur minētais laiks, kā arī nav norādīts, vai slimības laiks skaitāms 
kā nepārtraukts laika sprīdis, jeb vai slimības atkārtošanas gadijumos visi tie slimības 
periodi, kad darbinieks nav ieradies dienestā, skaitāmi kopā. Tiesu iekārtas likumu 
158. (229.) pants tajā minēto slimošanas laiku uzskata kā viengabalainu nepārtraukti 
tekošu slimošanas periodu, kufš skaitāms no slimības sākuma un turpinās līdz vienam 
gadam, ja slimība nav izbeigusies, vai līdz slimnieka izveseļošanās momentam, ja tas 
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iestājies pirms viena gada notecēšanas. Pēc šā panta tiešas izpratnes dienestpersonai, 
kuras slimība ilgusi mazāk par šajā pantā nosacīto laiku un kura atgriezusies dienestā 
pirmsšālaika notecēšanas, jaunas saslimšanas gadijumā slimības laiks skaitāms no otrās 
saslimšanas. 

Abu minēto pantu iekšējais sakars un to kopīgais mērķis dod pamatu nākt 
pie slēdziena, ka likumdevējs arī attieclbā uz Civīldienesta lik. 27. p. ir izgājis no 
tā paša pamatprincipa, kas izpaužas Tiesu iekārtas lik. 158. (229.) р., proti, ka tajā 
minētie б slimibas mēneši uzskatāmi kā viengabalains nepārtraukti tekošs slimošanas 
laiks, kurš sākas ar saslimšanas dienu un beidzas darbiniekam izveseļojoties un atgrie-
žoties dienestā pirms б mēnešu notecēšanas, vai arī ar viņa izstāšanos no dienesta, ja 
viņš tninētā laikā nav izveseļojies un atgriezies dienestā. 

Vēl jāatzimē, ka pastāvosie likumi atšķir attiecībā uz slimiem darbiniekiem 
nepārtrauktu slimibu un atkārtotu slimību (t. i. slimību ar pārtraukumiem) kā divus 
patstāvīgus jēdzienus, piem., 1921. g. 17. janvāra noteikumu par valsts civilierēdņu un 
viņu ģimenu locekļu nodrošināšanu slimības gadījumos 5. pantā un noteikumu par 
strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos 50. p. 1. pktā, 
bet Civīldienesta likuma 27. pants, kā arī Tiesu iek. Uk. 158. (229.) p. runā tikai 
par slimību kā tādu, nemaz neminot par atkārtojumiem vai pārtraukumiem, kas, 
savukārt, pastiprina augstāk pievesto slēdzienu, ka Civīldienesta lik. 27. pantā 
minētie 6 mēneši uzskatāmi par nepārtrauktas slimošanas laiku. 

Tādā kārtā jāatzīst, ka pēc Civildienesta likuma 27. p. nozīmes dienestpersona, 
kas izveseļojusies un stājusies pie dienesta pienākumu izpildišanas pirms 6 mēnešu 
notecēšanas, ja viņa no jauna saslimst tādā veidā, ka nespēj izpildit dienestu, minētais 
laiks skaitāms no jaunās saslimšanas un šajā laikā nav ieskaitāms agrākās slimibas 
laiks. Šajā pantā pievesto б mēnešu koplaika mazākie sadalijumi: 2 un 4 mēneši — 
zimējas tikai uz darbinieka algas aprēķinu un skaitāmi tāpat no katras saslimšanas 
sākuma, nerēķinājoties ar agrākās slimibas laiku. 

Aiz minētiem iemesliem Senāts nolemj: paskaidrot, ka Civildienesta likuma 
27. pantā minētais slimības laiks skaitāms nepārtraukti no slimības iestāšanās dienas. 

4. 1927. gada 8. aprīlī. Tautas labklājības ministra 1927. g. 7. janvāra iesnie-
gums paskaidrot, vai spēkā esošais 1912. g. 1*2. februāra likums (Собр. Узак. 1912. g. 
33 267. р.) par aptieku atvēršanu pieteikšanas kārtībā zīmējas tikai uz pilsētu 
pašvaldībām jeb arī uz apriņķu un pagastu pašvaldībām. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Kalacs; atzi-
numu dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausljis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: aptieku 
atvēršanas kārtība nosacīta ārstniecības lik. 353.— 356. p. un 1912. g. 12. februāra 
likumā par dažām pārgrozibām aptieku atvēršanas kārtibā (bij. Kriev. lik. un rik. krāj. 
1912. g. 33 267. р.). Pēc šiem likumiem un 1916. gada 31. jūlija noteikumiem par 
aptiekām (bij. Kriev. lik. un rīk. krāj. 1916. g. 265 2072. p.) privātpersonas, t. i. atse-
višķas fiziskas personas un visāda veida biedrības, savienības un organizācijas ar juri-
diskas personas tiesībām, var atvērt aptiekas tikai ar atsevišķu attiecīgas administrā-
tivas varas atļauju, turpretim zemstes un pilsētu sabiedriskām pārvaldēm dota tieslba 
atvērt aptiekas pieteikšanas kārtībā, neizprasot atļauju, bet tikai paziņojot par 
atvēršanu vienu mēnesi pirms aptiekas atvēršanas vietējai mediclniskai pārvaldei. 
Kā redzams no minēto noteikumu 1. un 2. §, tiesība atvērt aptiekas pieteikšanas kārtībā 
piešķirta vienigi tām guberņas un apriņķu zemstēm, kuras darbojas pēc nolikumiem 
par guberņas un apriņķu zemstu sapulcēm (bij. Kriev. lik. kop. — II sēj.), un tām 
pilsētām, kuras darbojas uz Pilsētu nolikumu pamata (bij. Kriev. lik. krāj. II sēj.), 
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turpretim tās pilsētas, kurās pastāvēja vienkāršotā pilsētas pārvalde, nedabūja šo 
tiesību. Pagastu pašvaldībām kā tādām bij. Krievijas likumi tiesibu atvērt aptiekas 
pieteikšanas kārtībā nepiešķīra. Bijušās Krievijas zemstes iestādes Latvijā nav ievestas, 
kādēļ arī bij. Krievijas nolikumi par guberņu un apriņķu zemstu sapulcēm Latvijā 
nav 'spēkā. " Attiecināt bij. Krievijas zemstu tiesibas uz Latvijā tagad pastāvošām 
apriņķu pašvaldībām nav nekāda pamata. 

Latvijas Satversmes sapulces 1922. g. 21. jūnija likums par pagastu pašvaldību, 
kā arī Latvijas valdibas un Saeimas izdotie attiecīgie noteikumi un likumi par apriņķu 
pašvaldību iestādēm (1919. g. 20. sept. pagaidu not. par aprinķu padomēm un valdēm, 
1920. g. 30. apr. Latgales pagastu satversmes pagaidu noteikumu 79. un sek. panti, 
lik. par apr. pašv. likvidēšanu „Vald. Vēstn." 1923. g. 162. num., pārgrozljums likumā 
par apr. pašv. likv. „Vald. Vēstn." 1924. g. 70. num.) neparedz nedz pagastu, nedz 
apriņķu pašvaldībām tiesību atvērt aptiekas pieteikšanas kārtibā. 

Saeimas izdotie papildinājumi likumā par dažām pārgrozībām aptieku atvēršanas 
kārtibā („Vald. Vēstn." 1924. g. 264. num.) viņu 6. un 7. pantā tieši aizrāda, ka pagastu 
un miestu pašvaldibas var atvērt aptiekas ar Iekšlietu ministrijas (tagad Tautas labklā-
jības ministrijas) atļauju, kādu atļauju viņas nevar tālāk dot. 

Tādā kārtā jāatzist, ka Latvijā spēkā esošie likumi par aptieku atvēršanu pie-
teikšanas kārtībā zīmējas tikai uz pilsētu pašvaldībām, bet ne uz apriņķu un pagastu 
pašvaldībām. 

Aiz minētiem iemesliem Senāts nolemj: atzīt, ka Latvijā spēkā esošie likumi 
par aptieku atvēršanu pieteikšanas kārtībā zīmējas tikai uz pilsētu pašvaldibām, bet 
ne uz apriņķu un pagastu pašvaldībām. 

5. 1927. gada 8. aprilī, 25. maijā. Senāta virsprokurora priekšlikums tieslietu 
ministra uzdevumā paskaidrot, vai Kodifikācijas nodaļas izdoto Civīlprocesa lik. 
79. p. un Kriminālproc. lik. 67. p. atvieto šo likumu 1914. g. izdevuma attiecīgos pantus 
(Civilproc. lik. 62. p. un Kriminālproc. lik. 56. р.), jeb vai šie pēdējie likumu 1914. g. 
izdevuma panti uzskatāmi arī tagad par spēkā esošiem. 

Sastāvs: priekšsēdētajs senātors K. Ozoliņš; referē senātors Dr A. Lēbers; 
atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Tieslietu 
ministrija savā 1927. g. 27. janvāra iesniegumā griezās pie Senāta virsprokurora ar 
lūgumu likt priekšā Senāta Apvienotās sapulces izšķiršanai jautājumu par to, vai Kodifi-
kācijas nodaļas izdoto likumu grāmatu, proti, Civllproc. likumu 79. pants un Kriminālproc. 
Iikumu 67. pants atvieto šo likumu 1914. g. izdevumu attiecīgos pantus (Civilproc. 
lik. 62. р., resp. Kriminālproc. lik. 56. р.), jeb vai šie pēdējie panti uzskatāmi arī tagad 
par spēkā csošiem. Minētā iesniegumā aprādīto jautājumu Senāta virsprokurors savā 
1927. g. 28. janvāra iesniegumā licis priekšā Senāta Apvienotai sapulcei izspriešanai. 

Pēc 1926. g. 30. marta likuma par Kodifikācijas nodaļu (Lik. krāj. 30) 8. р., 
likumdošanas akta pirmtekstam ir priekšroka pret kodificētā likuma tekstu (sk. arī 
1. p. 2. pk. beigās). Tāpēc, šaubu gadījumā, ja starp likumu pirmtekstu (konkrētā 
gadījumā Civīlproc. lik. 62. p. un Kriminālproc. lik. 56. p. — 1914. g. izd.) un Kodifi-
kācijas nodaļas kodificēto likumu grāmatu tekstu (Civīlproc. lik. 79. p. un Kriminālproc. 
lik. 67. p.) izrādītos nesaskaņas, tad priekšroka piešķirama likumu pirmtekstam, t. i. 
Civīlproc. lik. 62. p. tekstam un Kriminālproc. lik. 56. p. — 1914. g. izdevumā. No 
šā viedokļa Civīlproc. lik. 62. p. un Kriminālproc. lik. 56. p. (1914. g. izdev.) paredzētie 
noteikumi par to, ka pavēstes piegādā aicināmām personām ar miertiesneša ziņnesi, 
vai caur policiju, vai caur vietējo pagasta, vai sādžas priekšniecibu, paši par sevi nebūtu 
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uzskatāmi par „atceltiem" ar Kodifikācijas nodaļas kodificēto 79, p. resp. 67. p. notei-
kumu jauno redakcij'u. Cits jautājums ir tas, vai minētie 62. p. resp. 56. p. (1914. g. 
izd.) ir atzīstami par ipso jure atceltiem ar vēlāk izdotiem Latvijas likumdošanas aktiem. 
Pēc 1866. g. 19. februāra noteikumiem par pagasta pašvaldības pārvaldi bij. Balt. 
guberņās („Положен1'е о волостномъ общественномъ уиравлеши въ Остзейскихъ 
губершяхъ") 19. § „а" pkt., policijas lietās pagasta vecākam (волостной старшина) un 
viņa pallgiem, pagasta robežās, bija jāizsludina likumi un valdibas priekšraksti, jāizpilda 
apriņķa policijas un zemnieku lietu komisāra rīkojumi u. t. t. Pčc to pašu noteikumu 
4. § piez., pagasta vecākam, kopā ar palīgiem, piekrīt iecelt, ar deputātu sapulces (сходъ 
выборныхъ) piekrišanu, ieredņus, tajāskaitā arī ziņnešus (разсыльные) (bij. Vidz. gub. 
valdes 1891. g. 10. apriļa 893. apkārtraksts; Kriev. senāta 1. un kas. dep. apv. sap. 
lēnuuns 1883. g. 50. num.). Viņu uzdevumi, starp citu, bija pagasta robežās piegādāt 
ari pagasta tiesas pavēstes civīlās un kriminālās lietās (Pagasttiesu civīlproc. lik. 24. p. 
un Kriminālproc. lik. 26. p. 1914. g. izd.). Tomēr 1866, g. 19. februāra noteikumi par 
pavēstu piegādāšanu caur pagasta ziņnešiem bija spēkā tikai līdz 1918. g. 4. decembra 
„Latvijas pagasta satv. pagaidu likuma" izdošanai; pēc šā lik. 5. p. ,,agrākās pagaste 
pašvaldības funkcijas paliek spēkā", bet tajā pašā 5. p. minētās pagasta pašvaldības 
funkcijas (5. p. a—k pk.) jau izslēdza pašu pagasta ziņnešu darbību, piegādāt tiesu 
un citu iestāžu pavēstes, un neparedzēja vairs policijas funkcijas, pie kurārn, uz vispārtija 
pamata, pieder ari pavēstu izsniegšana (sk. Civīlproc. lik. 79. p. un Kriminālproc. lik. 
67. p. Kod. nod. redakcijā) citās, Pagasttiesu likumos 1924. g. izd. 48.—177. p. 
paredzētās, lietās. 

Tāpat pagasta pašvaldibas iekārta un kompetence bija aprādīta ari Kriev. lik. 
kopoj. IX sēj. sevišķā pielikumā. Minētā likuma 84. p. noteic, ka pagasta pašvaldības 
pārvalde sastādās no: 1) vietnieku pulka, 2) pagasta vecākā un 3) pagasta tiesas. Sa-
skaņāartāpašalikuma94. p. vietnieku pulks, starp citu, ievēl pagasta dienesta personas, 
pie kurām pieskaitāms pagasta vecākais. 

Pagasta vecākā kompetence un pienākumi tika norādīti tā paša likuma 100., 
101. un 102. р., pie kam minētie pienākumi sadaliti sabiedriskos, policejiskos un citos, 
kuri aprādīti sevišķos likumos. Tā paša likuma 103. p. aizrāda, ka pagasta vecākais 
izpilda visus sevišķos likumos aprāditos prasīļuinus. Pagasta vecākā policejiskie pie-
nākumi bij. Baltijas guberņās aprādīti arī Kriev. lik. kopoj. II sēj. 847.—850. p. 

No izteiktā redzams, ka Civīlproc. lik. 62. p. un Kriminālproc. lik. 56. p. (1914. g. 
izd.) ar vārdiem: „vietējā pagasta priekšniecība" jāsaprot „pagasta vecākais", kā 
policijas pārstāvis, kuram jāizpilda visi sevišķos likumos aprādītie prasījumi. 

Tāds slēdziens atrod arī pastiprinājumu Baltijas pagasta tiesu civīlproc. lik. 24. р., 
ka pavēstes ārpus sava pagasta piegādājamas caur pagasta vai muižas policiju. 

Ievērojot to, ka ar Latvijas 1922. g. 21. jūnija likumu par pagasta pašvaldibu 
(Lik. krāj. 119.) visi augšā aprādītie bijušie vietējie un krievu noteikumi tika 
galīgi un visumā atcelti un ka tagad pagasta pašvaldībai nekādas policijas funkcijas 
vairs nav piešķirtas, jāatzīst, ka Kriminālproc. lik. 56. p. un Civilproc. lik. 62. p. 
1914. g. izd. vārdi: „vai caur vietējo pagasta, vai sādžas priekšniecību" ir zaudējuši 
savu likumigo pamatojumu. 

Tāds slēdziens atrod pastiprinājumu arī 1918. g. 5. decembra Pagaidu noteikumos 
par iekšējās apsardzibas organizēšanu (1919. g. Lik. kr. 11), pēc kuriem pagastos 
policijas funkcijas izpilda vecākais policijas kārtībnieks ar jaunākiem kārtībniekiem, 
pie kam policijai uzlikta apsūdzēto un citu personu aicināšana un piegādāšana tiesā. 

Aiz minētiem iemesliem atzīstot, ka Civīlproc. lik. 79. p. un Kriminālproc. lik. 
67. p. Kodifikācijas nodaļas redakcijā atvieto Civīl- un Kriminālproc. lik. 1914. g. izdev. 
attiecīgos pantus, Senāts nolemj: paskaīdrot, ka Civīlproc. lik. 79. p. un Krimināl-
proc. lik. 67. p. Kodifikācijas nodaļas redakcijā atvieto Civil- un Kriminālproc. lik. 
1914. g. izdev. attiecīgos pantus. 
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6. 1927. gada 25. maijā. lekšlietu ministra 1927. gada 26. februāra iesniegums 
paskaidrošanai, kam piekrit nekustamas mantas pārdošana Latgalē bezstrīda pra-
sību segšanai. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors Dr. A. Lēbers; 
atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Iekš-
lietu ministrija ar savu 1927. g. 26. februāra rakstu griezusies pie Senāta ar lūgumu izšķirt 
jautājumu par to, kādai iestādei, vai Iekšlietu mini§trijas resoram, vai tiesu iestādēm 
Latgalē, piekrīt nekustamas mantas pārdošana bezstrida prasibu segšanai. Savā 
iesniegumā Iekšlietu ministrija aizrāda, ka Nodokļu departaments vairākos gadijumos 
griezies pie Latgales apgabaltiesas ar lūgumu dot rikojumu tiesu izpildītājam par poli-
cijas, mantojuma nodokļa piedzīšanai, aprakstitās nekustamās mantas pārdošanu 
izsolē, bet ka Latgales apgabaltiesa šādus lūgumus atraidijusi, atrodot, ka Latgalē 
pārdošana izsolē nodokļa piedzīšanai piekritot nevis tiesai, bet administrātīvām iestādēm, 
pretēji bij. Balt. guberņām (kur minētās lietas piekritot tiesai, saskaņā ar Sen.Apv. sap. 
1923. g. 11. lēmumu: Tiesl. Min. Vēstn. 1925. g. piel. 37. sek. 1. р.). 

Pēc 1920. g. 19. marta noteikumiem par valsts nodokļu un citu neapstrīdamo 
valstij pienācigo naudas summu piedzišanas kārtību (pap. lik. krāj. 48) ar 1924. g. 
4. oktobra papildinājumiem (Lik. krāj. 160) un 1924. g. 11. oktobra instrukcijas 
(,,Vald. Vēstn." 235. num.), Latvijā (ieskaitot Latgali) nodokļu un citu neapstrīdamo 
valstij pienācīgo naudas summu piedzīšana piekrīt sevišķiem nodokļu piedzinējiem, 
kuriem piešķirtas tiesas izpildītāju tiesības, bet pilsētās, miestos un pagastos, kur 
sevišķi nodokļu piedzinēji nav iecelti, minētās summas piedzen vietējie policijas ierēdņi. 
Pēdējiem tā tad pieder tās pašas tiesības kā nodokļu piedzinējiem, tikai ar to starpību, 
ka policijas ierēdņi padoti — uzraudzibas ziņā — savai tiešai priekšniecībai, bet ne 
Nodokļu departamentam. Minētie noteikumi ar papildinājumiem tomēr neparedz, 
pie kādas iestādes būtu — nodokļu piedzīšanai — jānotiek nekustamās mantas pār-
došanai izsolē. Arī instrukcija vispār nokārto tikai kustamas mantas pārdošanas veidu 
(21.—25. р.), nosakot, ka ,,no piedzinēja sastāditie nekustama ipašuma saraksti kopā 
ar piedzīšanas rakstu nododami piedzīšanas pieprasītājiem" (27. р.). 

Ar savu augšā minētc lēmumu Senāts paskaidrojis, kā fiska bezstrida lietās pie-
dzišanas organiem Latvijā, pēc Latvijas spēkā esošo Civīlprocesa likumu (instrukcijas 10. р.), 
jārīkojas tikai bij. Baltijas guberņu territorijā, pie kam nekustamās mantas pārdošanai 
izsolē jānotiek tikai tiesas ceļā (Kriev. sen. apv. sap. 37. lēm. 1891. g.). Turpretim 
Latgalē šajā ziņā jārikojas pēc vispārējiem noteikumiem par piedziņām fiska bezstrīda 
lietās, pie kam jāatzīmē, ka minētie noteikumi piemērojami ari tur, kur ievesti 1864. g. 
tiesu nolikumi (Kriev. Sen. 1. depart. 1875. g. 6. septembra ukazs; Kriev. lik. krāj. 
1875. g. 4. №, 875. р.). Pie minētā slēdziena jānāk uz tā pamata, ka bij. Baltijas guberņās 
uz tajās spēkā esošo materiālo likumu pamata, kurš ar 1889. g. 9. jūlija procesnoveli 
nav skārts, nekustamu mantu pārdošana izsolē jānotiek vienīgi tiesas ceļā, bet ka ši 
kārtiba, kā izņēmuma kārtība, nav piemērojama ārpus Baltijas guberņām, tā tad nav 
piemērojama tagadējā Latgalē. 

Latgales policijas ierēdņu aprakstīto nekustamo mantu pārdošana izsolē dažādu 
valsts piedziņu segšanai, kuri noteikti ar tiesas spriedumiem (на пополнеше 
разнаго рода казенныхъ взыскашй, опредЪленныхъ судебными приговорами) gan 
izdarāma tiesas iestādēm. Šajā ziņā un šajās robežās policijas ierēdņiem naudas 
sodu piedzenot jārikojas kā tiesas izpildītājiem, un proti — pēc Civīlprocesa likumos 
paredzētiem noteikumiem par sprieduma izpildīšanu (Kriminālproc. lik. 189., 974. р.). 

Tiesas lēmumi, piem., par mantoiuma vai tamlīdzigu nodokļu,resp. sodanoteik-
šanu — izpildlšanas kārtibas ziņā — nav pielīdzināmi tiesu spriedumiem. Pati tiesa par 
šāda lēmuma izpildīšanu nerūpējas un tiesa nesazinās no sevis ar policijas ierēdņiem par 
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lēmuma izpildīšanu un izpildišanu kā tādu viņiem no sevis neuzdod. Taisni otrādi, 
uzraudzība par nodokļu ienākšanu uzlikta Nodokļu departamentam. Taisni tādēļ tiesu 
iestādes paziņo viņam par mantojumiem, no kuriem pienākas mantojuma nodokji. 
Šādos apstākļos minētiem tiesas lēmumiem par nodokļa vai soda aprēķināšanu 
nav sprieduma nozīmes un šādi lēmumi nav izpildāmi kā tiesas spriedumi uz tiesas 
izdoto izpildu rakstu pamata. Šādi lēmumi izpildāmi ne no tiesas uz tiesas iniciatives un 
ne caur tiesas ricibā esošiem policijas ierēdņiem vai tiesu izpilditājiem un ne zem 
tiesas uzraudzības un vispār ne uz tiesu izdodamu izpildu rakstu pamata. Tiesa šajā 
ziņā aprobežojas ar sava lēmuma nosūtīšanu Nodokļu departamentam šā pēdējā tālākai 
ricībai, neizdoclot kādu izpildu rakstu, un tikai Nodokļu departaments no sevis, uz savu 
kompetenču pamata, kā fiska pārstāvis, rūpčjas un atbild par mantojuma nodokļa 
iekasēšanu jeb piedzišanu. Tiesu iestādēm šajos gadījumos piedzīšanas rezultāts paliek 
nezināms, jo Nodokļu departaments nepaziņo tiesai par šāda tiesas lēmuma izpildīšanu 
vai neizpildišanu un tiesai pat nav tiesības kaut kādā veidā šajā ziņā kontrolēt Nodokļu 
departamenta rīclbu. Tādēļ tur, kur valsts bezstrida prasījumi nepamatojas uz tiesu 
izdotiem izpildu rakstiem, piemērojami — nekustamu mantu pārdošanai izsolē — vie-
nīgi noteikumi par valsts u. t. t. piedzinumiem bezstrīda lietās. 

Saskaņā ar noteikumiem par piedzinumiem fiska bezstrlda lietās (Kriev. lik. 
кор. 16. sēj. 2. d.) 216. sek. p. nekustamas mantas, fiska bezstrīda piedzinuma 
segšanai, pārdodamas izsolē guberņas valdē vai viņām korespondējošās iestādēs. Pēc 
Latvijas valsts iekārtas, Kriev. gub. valdei korespondē Iekšlietu ministrija. 216. p. pie-
zīmē (attiecībā arī uz bij. Vitebskas gub., pie kuras piederēja tagadējā Latgale) paredzētie 
noteikumi un likumi attiecas tikai uz dažādā'm privilēģijām, kuras Krievijas valdība 
piešķira krievu tautības personām 9 rietuma guberņās un uz bij. Savstarp. zemes kred. 
biedribas darbibu un statūtiem un tādēļ tagadējā Latgalē nav piemērojami. Tā tad 
pēc Latvijas pastāvošiem likumiem l.atgalē nekustamas mantas pārdošana izsolē, uz 
kuru valsts bezstridus, tajā skaitā arī mantojuma nodokļu, piedzinumi vērsti saskaņā ar 
administrātivās varas rikojumiem vai saskaņā ar tādiem tiesu iestāžu lēmumiem, kuri 
izpildāmi bez izpildu rakstu izdošanas, piekrīt Iekšlietu ministrijai, kurai, noliekot nekus-
tamas mantas izsolē, jārīkojas pēc pievestiem 216., 220.—299. р., kādi panti atvieto 
Civīlproc. lik. (Kriev. lik. кор. 10. sēj. 2. d.) 118., 1093. sek. p. 

Aiz minētiera iemesliem Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzīt, ka Latgalē 
nekustamas mantas pārdošana, pret kuru bezstrīda prasījums vērsts uz administrātīvas 
varas rīkojumu un to tiesu iestāžu lēmumu pamata, kuri izpildāmi bez izpildu raksta 
izdošanas, piekrīt Iekšlietu ministrijai. 

7. 1927. gada 25. maijā. Senāta virsprokurora 1927. gada 26. marta priekšlikums 
tieslietu ministra uzdevumā paskaidrot likuma par ieslodzltiem 414. pantu. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: starp Cie-
tumu galveno valdi un Latgales apgabaltiesas prokurātūru izcēlusies domu starpiba jautā-
iumā, kādā apjomā izpildāms tiesas spriedums pie notiesātā, kurš pa soda izciešanas 
iaiku izbēdzis. Prokurātiira atrod, ka pie notiesātā jāizpilda tas soda mērs, kurš tam 
ar tiesas spriedumu bija nolikts faktiskai izciešanai, tā tad atskaitot iepriekšējā ap-
cietinājumā pavadīto laiku (t. i. ja tiesa to savā spriedumā atzinusi par vajadzīgu), 
kurpretim Galvenā cietumu valde pieturas pie uzskata, ka pie izbēgušā notiesātā viņa 
notveršanas gadījumā jāizpilda nevis ar spriedumu faktiskai izciešanai noliktais soda 
mērs, bet tas sods, kuru tiesa piespriedusi par inkriminēto darbību, t. i. pirms iepriekšējā 
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apcietinājumā pavadltā laika atskaitišanas (kad tiesa to atradusi par vajadzīgu). Ties-
lietu ministrs atradis, ka likumā neesot tiešu norādījumu par strīdīgo jautājumu, un 
tādēļ, saskaņā ar Tiesu iek. lik. 185. р., griezies pie Senāta Apvienotās sapulces 
aprādītā jautājuma izšķiršanai. — Apsvēris priekšā celto jautājumu, Senāts nāk pie 
sekoša atzinuma. 

Likums par ieslodzītiem 414. p. (agr. Krievijas likumu sakopojuma XIV sēj. 
1906. g. turp.) nosaka, ka ja ieslodzitais, kurš izcieš sodu par noziegumu vai pārkāpumu, 
līdz soda termiņa notecēšanal izbēg, tad pēc viņa notveršanas ieslodzijuma laiks viņam 
skaitāms no jauna sprieduma vispārējā izpildīšanas kārtībā (Kriminālproc. lik. 968. p. 
1892. g. izd.). Kriminālproc. lik. 981. p. 1926. g. izd. (968. p. 1892. g. izd.) nosaka, ka 
tiem, kas izbēguši no apcietinājuma pirms tiesas noliktā soda izciešanas, ieslodzījuma laiks 
skaitāms no tās dienas, kad tie sprieduma izpildīšanai no jauna apcietināti. No citētiem 
likumu tekstiem tieši redzams, ka noziedznieki, kas izbēguši pa soda izciešanas laiku, 
apcietināmi tiesas sprieduma izpildīšanai un ka ieslodzījuma laiks skaitās no tās 
dienas, kad tie sprieduma izpildīšanai по jauna apcietināti. Kriminālproc. lik. 972. 
(955.) p. uzliek sprieduma izpildītājiem pienākumu cieši turēties pie tiesas sprieduma. 
Tā tad sprieduma izpildlšanai jānotiek tā, kā tas noteikts sprieduma rezolūtīvā daļā; 
tiesas spriedumu un viņas rezolūtīvo daju pēc to pasludināšanas nedrīkst pēc būtības 
grozit nedz tiesa, nedz sprieduma izpildītājs. No aprādītā jānāk pie slēdziena, ka ja 
tiesa notiesātam no piespriestā soda ir norēķinājusi iepriekšējā apcietinājumā pavadīto 
laiku (visu vai daļu) un spriedums stajics likumīgā spēkā, tad piespriestais sods ir 
izpildāms tikai tajā apmčrā, kāds ir palicis pēc tam, kad no piespriestā soda atskaitīts 
iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks. Ja nostātos uz pretēja viedokļa un atzitu, 
ka pie personas, kura izbēgusi no apcietinājuma, pēc sagūstīšanas sods jāizpilda no jauna 
nevis tanī apmērā, kāds bij noteikts tiesas sprieduma rezolūcijā, bet kāda citā, ar tiesas 
spriedufflu nesaskanošā apjomā. tad tas runātu tieši pretim Kriminālproc. lik. 972. 
(955.) pantam. Ja nu tādā kārtā „spriedumu izpildit" nozīmē izpildit pie notiesātā to 
soda mēru, kāds viņam ar spriedumu noteikts faktiskai izciešanai, tad ir jānāk pie 
slēdziena, ka vienīgās nelabvēlīgās sekas notiesātam, kas izbēdzis no apcietinājuma, 
ir tās, ka viņa sagūstišanas gadījumā tam sods jāsāk izciest no jauna, t. i. izciešamā 
sodā notiesātam netiek ieskaitits tas laiks, kuj-u viņš, izpildot spriedumu, pavadījis 
apcietinajumā līdz izbēgšanas dienai. 

Sakarā ar augšā pievesto, Senāta Apvienotā sapulce atrod, ka likumos nav norādī-
jumu, ka pie izbēgušā notiesātā pēc viņa sagūstīšanas būtu izpildāms kāds cits soda 
mērs, nekā tas noteikts tiesas sprieduma rezolūtīvā daļā, kādēļ nolemj: paskaidrot, 
ka pie notiesatā, kas pa soda izciešanas Iaiku izbēdzis no apcietinājuma, pēc viņa 
sagūstīšanas jāizpilda ta5 soda mērs, kurš tam ar tiesas spriedumu bija nolikts faktiskai 
izciešanai. 

8. 1927. gada 14. oktobri. Kara ministra 1926. g. 2. jūnija lūgums atcelt Rīgas 
apgabaltiesas 1. krim. nod. 1926. g. 21. maija lēmumu, ar kuru nolemts uz Sodu lik. 
108. p. pamata apsūdzētā Kārļa Kazakāta lietu apsūdzības izbeigšanai nosūtit Kara 
tiesas prokuroram. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurors A. Cliaritonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausijis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: no lietas 
redzams, ka Rigas pilsētas IV iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis 1920. gada 12. janvārī 
bija saucis Kārli Kazakātu pie atbildīb'as par Sodu lik. 108. pantā paredzēto noziedzigu 
nodarījumu, kurš pastāvējis iekš tā, ka Kazakāts 1919. gada augusta mēnesi iestājies 
Bermonta armijas štāba administrātīvās nodaļas dienestā un pa minētās armijas uz-
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brukuma laiku Latvijas bruņotiem spēkiem bijis par kriminālpolicijas priekšnieku 
minētās armijas kafaspēka daļu okupētā Rigas pilsētas daļā (Jelgavas priekšpilsētā). 
Tā kā Kazakāta uzturēšanās vieta nav atrasta, tad armijas rajonu komandantu priekš-
nieks, kā attiecīgais kara priekšnieks, pievienojoties slēdzienam, kādu taisijis kara 
prokurors, kuram lieta piesūtīta no izmeklēšanas tiesneša, 1920. gada 3. martā taisijis 
lēmumu apturēt lietas gaitu līdz Kazakāta atrašanai. 1926. g. 19. martāarmijas koman< 
dieris, atrodot, ka noziegums uz 1920. g. 19. augusta amnestijas akta pamata nododams 
aizmirstibai, piesūtījis lietu kara tiesai, kura lietu virzījusi uz kara prokurātūru, bet 
pēdējā — uz civllprokurātīiru. Novērtejot iepriekšējā izmeklēšanā pārbauditos apstākļus, 
Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs nācis pie atzinuma, ka Kazakāts gan bijis 
ārējā ienaidnieka dienestā, bet viņa darbiba nav uzskatāma par vērtigas palīdzības 
sniegšanu ienaidniekam un tādēļ kvalificējama pēc Sodu lik. 108. p. 1. d., kāds noziegums 
padots amnestijai. Sakarā ar šādu atzinumu, prokurora biedrs sastādījis slēdzienu par 
apsūdzības izbeigšanu uz Kriminālproc. lik. 20. p. 4. pkta pamata un nosūtījis to Rigas 
apgabaltiesai saskaņā ar Kriminālproc. lik. 523. pantu. Rīgas apgabaltiesa turpretim 
nākusi pie atzinuma, ka tā kā lieta līdz 1926. gada aprīlim atradusies karatiesu iestāžu 
rīcībā, tad lēmums par 1920. gada 19. augusta amnestijas akta piemērošanu taisāms 
kara tiesai, kādēļ nolēmusi nosūtīt lietu kafa tiesas prokuroram. Pēc tam kara 
ministrs, kā augstākais kara priekšnieks, atrodot, ka pēc Ministru kabineta 1921. gada 
11. augustā izdotā papildinājuma pie noteikumiem par kara stāvokli izpratnes uz kara 
stāvokļa pamata kara tiesām piekritīgas lietas ar kara stāvokļa atcelšanu nododamas 
civilresora tiesām iztiesāšanai pēc vispārējiem likumiem, ierosinājis strīdu par 
lietas piekritību un nosūtījis lietu Senāta Apvienotai sapulcei piekritibas strīda 
izšķiršanai. 

Apsverot, vai jautājums par amnestijas akta attiecināšanu uz Kazakāta nodarī-
jumu, kurš paredzēts Sodu likumu 108. panta 1. daļā, piekrīt kara vai civilresora tiesu 
iestāžu izlemšanai, ir jāņem vērā sekošais. 1921. gada 11. augustā Ministru kabineta 
izdotais papildinājums pie noteikumiem par kara stāvokli nosaka, ka lietas, kuras 
uz kara stāvokļa pamata piekrīt kafa tiesai un nav iztiesātas kara tiesā, līdz ar kara 
stāvokļa atcelšanu nododamas civilresora tiesām iztiesāšanai pēc vispārējiem likumiem. 
Šis kabineta noteikums stājies spēkā 1921. gada 15. augustā. No citētā teksta redzams, 
ka ar to momentu, kad zināmā territorijā atcelts kara stāvoklis, uz šīs territorijas izdaritie 
noziegumi, kuri uz kara stāvokļa pamata bija padoti kara tiesu jurisdikcijai, ja tie no kara 
tiesas vēl nav lūkoti cauri, piekrīt civīlresora tiesu izspriešanai pēc vispārējiem likumiem, 
t. i. civīlresora tiesām, Ipkojot cauri lietu, jāvadās no Kriminālprocesa likumu nosacīju-
miem un jāpiemēro civīlais sodu likumu kodeks. Tā tad, ia līdz kara stāvokļa atcelšanai 
uz kara stāvokļa pamata kara tiesai piekritigo lietu nebija iztiesājusi kara tiesa, tad 
kara tiesa to vairs arī nevar iztiesāt, pie kam rīkojums par apsūdzētā nodošanu kara 
tiesai zaudē spēku (piezīme pie papildinājuma pie noteikumiem par kara stāvokli). No 
aprādītā ir jānāk pie slēdziena, ka ar kara stāvokļa atcelšanu izbeidzās kara tiesai uz 
noteikumu par kara stāvokli piešķirtais uzdevums izspriest lietas par noziegumiem, 
kuri uz kara stāvokļa pamata piekrita kara tiesu kompetencei, un automatiski atjau-
nojās civīlresora tiesu jurisdikcija, citiem vārdiem, ar kafa stavokļa atcelšanu kara 
tiesa nevar viņai līdz tam piekritīgā, bet vēl neizšķirtā lietā taisīt nekādus uz lietas 
faktisko pusi attiecošus lēmumus, bet viņai jāaprobežojas ar lēmuma taisīšanu par 
lietas nosūtīšanu pēc piederības. Ja nu ar kara stāvokļa atcelšanu lieta vairs neietilpst 
kara tiesu kompetencē, tad viņai nevar arī piekrist jautājuma izšķiršana par amnestijas 
akta piemērošanu. Aiz kādiem iemesliem lieta līdz kafa stāvokļa atcelšanai nav tikusi lū-
kota cauri kara tiesā, vai tam bijuši likumīgi šķēršļi (piem., pie atbildibas sauktas 
personas neatrašana), vai citādi kavčkļi, ir no lietas piekritības viedokļa juridiski 
irrelevants apstāklis, kādēļ arī nevar atzīt par pareizu apgabaltiesas lēmumā minēto 
motīvu, ka jautājums par 1920..g. 19. augusta amnestijas akta piemērošanu piekrit 
kara tiesu iestāžu caurlūkošanai tādēļ, ka lieta amnestijas akta spēkā nākšanas laikā 
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atradusies kara tiesu iestāžu ricībā. Sakarā ar aprādīto, ir jānāk pie slēdziena, ka jautā-
jums par 1920. g. 19. augusta amnestijas akta attiecināšanu uz Sodu lik. 108. panta 
1. daļāparedzēto noziegumu, par kādu saukts pie atbildības Kazakāts un kāda nozieguma 
iztiesāšana piekrita kara tiesai nevis uz kara tiesas ordinārās jurisdikcijas pamata", bet 
uz izņēmuma (kara) stāvokļa laikā izdoto noteikumu par kara stāvokli pamata. pēc 
kara stāvokļa atcelšanas piekrit civīlresora tiesu izlemšanai. 

Pamatojoties uz aprādito un Kriminā'.proc. lik. 275. un 276. (237. un 238.) р., 
Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzīt, ka lieta piekrlt civilresora tiesu iestāžu caur-
lūkošanai. 

9. 1927. gada 14. oktobrī. Latvijas Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētāja 
1927. g. 30. septembra priekšlikums paskaidrošanai, kā saskaņojami Tiesu iek. lik. 
147. pants ar Senāta iek. lik. 81. pantu. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors Dr. A. Lēbers; 
atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu. Senāts atrod: Latvijas 
Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājs ar 1927. g. 30. septembra rakstu griezies pie 
Senāta Apvienotās sapulces ar priekšlikumu paskaidrot, kā saskaņojami Tiesu iek. 
lik. 60. p. 9. pkt., 147. p. un Senāta iek. lik. 81. p. jautājumā par kandidāta izraudzlšanu 
brīvai senātora vietai. 

1918. g. 6. decembra pagaidu nolikuma par Latvijas tiesām un tiesāšanas kār-
tību (Lik. krāj. 1919. g. 10) 7. p. nosaka, ka kasācijas instance visās lietās ir Latvijas 
Senāts, kurš izspriež lietas kollēģiālā sastāvā 1m sadalās Civīl-, Krimināl- un Admi-
nistrātīvā nodajā (domāts departamentos) ar kopīgā sēclē ievēlētiem priekšsēdētājiem. 
1918. g. 6. decembfa pagaidu nolikums uzskatāms par pamatlikumu, kas ievērojami 
pārgrozijis bij. Kriev. valdošā senāta iekārtu un raksturu. Bij. Kriev. valdošais senāts 
savos I, II, III, IV departamentos — vēl pēc 1916. g. 26. decembra un 1917. g. 13. maija 
likumiem — bija nevis tiesas instance, un sevišķi ne kasācijas instance, bet izsprieda 
lietas administrātīvu instanču kārtībā un pēc būtibas. Minēto I—IV departamentu 
senātoriem trūka tiesnešu garantijas un kvalitātes; viņu sēdes principā nebija publiskas 
un tanīs varēja piedalities ieinteresēti resoru ministri (Sen. iek. lik. 128. р.). Minētie 
I—IV departamenti bija pēc savas struktūras un darbības pilnigi atdallti no tā paša 
senāta kasācijas departamentiem, kuri vien bija uzskatāmi par tiesām un kuriem vien 
piederēja tiesu vara (власть судебная) Tiesu iek. lik. 1. p. 1914. g. red. nozimē un 
uz kuriem vien tika attiecināts Tiesu iek. likums. Turpretim 1918. g. 6. decembra 
Pagaidunolikumsneatzistvairsvaldošosenātu,nodibinotsenātā3depar-
tamentus — Civīlo, Kriminālo un Administrātivo departamentu, pilnigi 
pielidzinot savā starpā visus šos 3 departamentus un visiem tiem, tā tad 
arī Administrātīvam departamentam, piešķirot tiesas iestādes raksturu 
struktūras ziņā. Latvijas Senātā vairs neieiet Sen. iek. likumā paredzētie 4 depar-
tamenti, bet saskaņā ar 1918. g. 6. decembra likumu — bez 2 kasācijas departamen-
tiem — tikai viens pats Administrātīvais departaments. Ja nu tagad LatvijasSenātā — 
bez Civilā un Kriminālā kasācijas departamenta — pastāv tikai „Administrātīvais 
departaments", tad tas ir pilnīgi jauns institūts, kas nodibināts un pastāv uz minētā 
1918. g. 6. decembra likuma pamata. Tā tad bij. Kriev. „valdošam" senātam nav 
vairs vietas Latvijā. Ar pagaidu nolikumā 7. pantā ievesto pamatprincipu notikusi 
Latvijas Senāta struktūras apvienošana: Administrātīvais departaments vairs neieņem 
to atsevišķo stāvokli Senātā, kāds tika piešķirts bij. Kriev. valdošā senāta I—IV depar-
tamentam. Šī Latvijas Senāta sastāva un funkciju apvienošanas tendence iztcicas arī 
vēlākos Latvijas likumdošanas aktos, seviški 1922. g. 12. oktobra lik. 11., 14., 17., 23. p. 
(Lik. krāj. 209), 1923. g. 26. jūlija lik. 1it. „A" 4. p. (Lik. krāj. 97). Tiesu iek. likums 
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zem Senāta, kā kopējās iestādes, saprot Senātu viņa pilnā sastāvā, ieslēdzot ari tagadējo 
Administrātlvo departamentu, bet Senāta „Apvienotā sapulcē" tāpat ieslēdz netikvien 
abus kasācijas departamentus, bet arī Administrātivo departamentu. Tālāk 59. p. tieši 
paredz.ka SenātaApvienotāsapulce sastādāsnovisiem senātoriem; ресбО. р. Augstākā 
disciplīnārā tiesa sastādās starp citu no 3 senātoriem, pa vienam no katra departa-
menta. Ar 1923. g. 26. jūlija likuma „A" 4. p. tika atceltas visas atsevišķas, agrākā 
krievu senātā pastāvējušās dažādās — atsevišķu departamentu kopējās un'apvienotās 
sapulces un sēdes (sk. 1916. g. 26. decembra lik.'lit. „B" 13. p.) un visu to vietā tagad 
stājas vienīgi viena pati „Senāta Apvienotā sapulce", kurai ir piešķirtas „visu agrāko 
kopsapulču, apvienoto sapulču, apvienoto un kopējo sēžu kompetences". 
Ar to ipso jure uzskatāmi par atceltiem visi Kriev. senāta iekārtas likuma pantu notei-
kumi, kuri vairs nav savienojami ar 1918. g. 6. deceinbra pagaidu nolikumā un 1923. g. 
26. jūlija likumā izteikto jauno, Latvijas Senāta struktūru un darbibu apvienojošo 
tendenci. Tāpēc Tiesu iekārtas likuma noteikumi tā tad bija arl formāli, kodifikācijas 
ceļā saskaņojami ar aprādīto pagaidu nolikumā un 1923. g. 26. jūlija likumā izteikto 
principu un garu. Ar 1918. g. 6." decembra pagaidu nolikumu un vēlākiem augšā pie-
vestiem Latvijas likumiem uzskatāmi par atceltiem, resp. pārgrozītiem sevišķi arī 
visi Sen. iek. lik. pantu noteikumi, kuri paredz dažādu atsevišķo departamentu vai 
departamentu kombināciju kopējās un apvienotās sapulču un sēžu sastāvus un kompe-
tences, tajā skaitā arl katra atsevišķa bij. Kriev. valdošā senāta departamenta kopējās 
sēdes kompetenci attiecībā uz senātoru kandidātūras apspriesanu, kuru paredzēja 
Sen. iek. lik. 8'. p. Pēc Senāta iek. lik. 8". p. (1916. g. 26. decembra lik. 1it. „B" 2. nod. 
1917. g. 13. maija lik. redakcijā), ja kādā no 4 valdošā senāta departamentiem atklājās 
brīva vieta, tad šis departaments savā kopējā sēdē (общее присутсше департамен
та) apspriežas par to, kura no likuma prasljumus apmierinošām personām varētu lietas 
labā ieņemt brlvo vietu, un savu lēmumu par ievēlētiem kandidātiem — ne mazāk par 
diviem — kuri izteikuši savu piekrišanu ieņemt senātora amatu, nodod pagaidu valdlbai. 
Tā tad, pēc minētā Sen. iek. lik. 81. р., senātora ievēlēšanas kompetences uz brlvo 
vietu kādā no Kriev. valdošā senāta 4 departamentiem kopējām sēdēm (общее при-
сутств1е) piekritušās funkcijas, pēc tninētā 1923. g. 26. jūlija likuma, pārgāj'ušas 
uz Latvijas Senāta Apvienoto sapulci. Ja nu bez tā Tiesu iek. lik. 60. p. uzskaita 
SenātaApvienotās sapulceskompetencesun tajā skaitā (9. pktā) attiecina uz Apvienotās 
sapulces kompetenci arl Senāta apspriešanos ,,par kandidātiem uz senātora amatu, 
kas kļuvis brīvs", tad jāatzist, ka visu 3 departamentu senātoru kandidātūru apsprie-
šana piekrīt vienīgi Senāta Apvienotai sapulcei, bet ne atsevišķi atsevišķam departa-
mentam, tā tad arī Administrātīvaщ departamentam nē. Gan pats Tiesu iek. lik. 147. p. 
(arī sava 1924. g. redakcijā), uz kuru atsaucas jninētais 60. p. 9. pkts, šajā ziņā runā 
tikai par kasācijas departamentiem vien. Bet istenībā, pārrediģējot 1924. g. Tiesu iek. 
likumu sakarā ar 1918. g. 6. decembra un vēlākiem Latvijas likumiem, Kodifikācijas 
nodaļa nav pagaidu nolikumā un vēlākos Latvijas likumos izteiktos principus ar attiecīgo 
skaidrību un noteiktību ievērojusi. Gan pagaidu nolikuma 7., 9. p. minēti kā avoti 
zem Tiesu iek. lik. 4., 5., 57., 58., 60., 134., 147. p. un Tiesu iek. likums gan vairs 
nenosauc Senātu par „valdošo" senātu. Bet, kā Tiesu iek. lik. 57., 58. р., tā ari 147. p. 
(1924. g. red.) ir jāiztulko sakarā ar zem tiem minēto pamatavotu, proti, 1918. g. 
6. decembra pagaidu nolikuma 7. resp. 9. p. Pēdējais noteikti pielīdzina savā starpā 
visus 3 departamentus, piešķirot visiem tiem vienādu struktūru un raksturu kā tiesai 
un kā kasācijas instancei. Pēc vispārējā principa šajos gadījumos būtu jārīkojas 
nevis pēc kodifikācijas kārtlbā izteiktiem likuma pantiem, bet gan vienigi pēc tiem pa-
matavotiem, uz kuriem jau kodificētie panti pamatojas vai tiem bija jāpamatojas 
(1926. g. 30. marta lik. par Kodif. nodaļu 8. р.; Lik. kr. 30). Pie tam, ja izrādītos kāda 
pretruna starp minēto pantu kodifikācijas kārtībā rediģēto tekstu un tā pirm- un pamat-
avotu (1918. g. 6. decembra pagaidu nolikumu, un attiedbā uz 58., 147. p. arī 1923. g. 
26. jūlija likumu), tad priekšrocība un pārsvars piešķirami bez šaubām pamatavotam. 
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Tādēļ, ja arī 57., 58., 147. р. min vienīgi par Civīlo un Kriminālo kasācijas departa-
mentu, tad, tomēr, attiecīgi iztulkojot šo pantu isto nozimi"sakara ar 1918. g. 6. decembra 
pamatlikumu un 1923. g. 26. jūlija likumu, jāatzīst, ka visi tie panti līdzīgā mērā attiecas 
arī uz Administrātivo departamentu, kas tāpat kā Civīlais un Kriminālais departaments 
uzskatāms par tiesu, proti, par augstāko kasācijas iestādi. Tā tad Tiesu iek. likumi, 
kas sīki uzskaita (60. p.) Apvienotās sapulces kompetences un iziet no tā, ka tajā 
jāpiedalās visiem senātoriem, netikvien neizslēdz, bet tieši attaisno un apstiprina 
uz vispārējo Senāta iestādes vienības principu pamatoto slēdzienu par to, ka saskaņā 
ar pievesto 1923. g. 26. jūlija likuma „A" 4. р., kas miriēts kā 147. p. avots, Senāta 
Apvienotās sapulces uzdevums ir apspriest visu senātoru, tas ir visu departamentu 
(tā tad arī Administrātīvā departamenta) senātoru kandidātūras. Par 1918. g. 6. de-
cembra pagaidu nolikuma 9. p. (kas kā avots pievests ari 60., 147. p.) Pagaidu valdiba 
(tagad Ministru kabinets) ieceļ Senāta locekļus kā tādus no tieslietu ministra 
priekšā liktiem kandidātiem. Nedz no pievestā 9. р., nedz no Tiesu iek. Iik. 60., 146., 
147. p. nav redzams, ka Ministru kabinetam būtu tiesība iecelt senātorus tieši atsevišķos 
departamentos, itkā noteicot katram ieceļamam senātoram vietu kādā noteiktā 
departamentā. Tāda kārtība tieši runātu pretim Tiesu iek. lik. 155., 170. p. Tieslietu 
ministrs liek Ministru kabinetam priekšā, tas ieceļ un Saeima apstiprina attieclgas 
personas par senātoriem kā tādiem, nenoteicot viņai vietu noteiktā, atsevišķā departa-
mentā. Pie tā paša uzskata jau no Latvijas Senāta pastāvēšanas laika lidz šim pie-
turējās Senāta Apvienotās sapulces nodibinātā pastāvīgā prakse. Ja pieturētos pie 
147. p. burtiskā teksta un pielaistu, piem., itkā Administrativam departamentam tomēr 
esot tiesiba pašam uzstādit no sevis sava departamenta senātoru kandidatūru, butu 
jānāk pie aplama slēdziena: vai nu par to, ka gan Administrātivam departamentam 
būtu tiesības — Apvienotā sapulcē — piedalīties abu kasācijas departamentu senātoru 
kandidātūras uzstādīšanai, bet ka kasācijas departamentiem nebūtu tiesība savukārt 
piedallties Administrātīvā departamenta senātoru kandidātūras apspriešanā, vai par 
to, ka 147. pantā paredzētā „Apvienotā sapulce" būtu jāsaprot tikai abu kasācijas 
departamentu „Apvienotā" (?) sapulce vi&n. Pirmā versija runātu pretim 1923. g. 
26. jūiija likuma „A" 4. pantam un Tiesu iek. lik. 60. p. 9.pktam, bet otrā versija runātu 
pretim Tiesu iek. lik. 59. pantam, un kā viena, tā otra versija būtu uzskatāma par ne-
loģisku un ne ar ко neattaisnojamu Latvijas Senāta organizācijas un kompetenču uz-
būves sagrozijumu. 

Aiz minētiem iemesliem atrodot, ka Sen. iek. lik. 81. p. skaitās par atceltu un 
spēku zaudējušu ar 1918. g. 6. decembfa pagaidu nolikuma 7., 9. p. un 1923. g. 26. jūlija 
lik. ,,A" 4. pantu un ka Tiesu iek. lik. 147. pants iztulkojams plašākā nozimē un, proti, 
tajā nozīmē, ka tam jāattiecas netikvien uz „kasācijas departamentiem", kā tādiem 
(šajā šaurākā nozīmē), bet uz visiem 3 departatnentiem, tā tad ari uz Administrātīvo 
departamentu, un ka tā tad pēc Tiesu iek. lik. 60. p. 9. pkta, 59. p. un saskanā ar 147. p. 
isto jēgumu, senātoru kandidātūras apspriešana attiecībā uz visiem 3 Senāta departa-
mentiem piekrit vienīgi Senāta Apvienotai sapulcei, Senāta Apvienotā sapulce no-
lemj: paskaidrot, ka pēc Tiesu iek. lik. 60. p. 9. pkta, 59. p. un saskaņā ar 147. p. īsto 
jēgumu, senātoru kandidātūras apspriešana attiecībā uz visiem 3 departamentiem 
piekrit vienigi Senāta Apvienotai sapulcei. 

10. 1927. gada 14. oktobrī. Tomaša Samuševa sūdziba par Tiesu palātas 
departamentu kopsapulces 1925. g. 9. decembra lēmumu, viņa, Samuševa, lietā pret 
bij. miertiesnesi Šlēzingu. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 
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I.ūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: no lietas 
redzams, ka Tomašs Samuševs lūdzis saukt pie atbildibas Latgales apgabaltiesas papild-
miertiesnesi Viktoru Šlēzir.gu pēc Sodu lik. 507., 530. un 531. panta. Lietas iztiesāšanu 
Latgales apgabaltiesas nodaļu kopsapulce nolēmusi nodot šās tiesas rajonā ietilpstošā 
Rēzeknes apriņķa 2. iecirkņa miertiesnesim. Par šo lēmumu Samuševs iesniedzis Tiesu 
palātai sūdzību, kurā aizrāda, ka pēc Kriminālproc. lik. 248. p. izpratnes lietas iztiesā-
šana nevarot piekrist miertiesnesim, kurš pieder pie vienas tiesnešu kollēģijas ar mierties-
nesi, pret kuru viņš cēlis apsūdzību, un tādēļ lieta bijusi jāizņem no Latgalesapgabaltiesai 
padoto miertiesnešu kompetences un jānodod iztiesāšanai citas apgabaltiesas rajona 
miertiesnesim. Lūkojot cauri sūdzību, Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka, tā kā pēc 
Kriminālproc. lik. 246. panta izpratnes krimināllietu nodošanu no vienas apgabaltiesas 
otrai var ierosināt vai ar attiecīgas tiesas iesniegumu, kuras rlcībā lieta atrodas, vai 
ar prokurora ziņojumu, vai pēc augstākās, pēc instanču padotibas tiesas pašas ieskata, — 
tad Samuševam, ja viņš atrada, ka ar lietas iztiesāšanu no Latgales apgabaltiesas orga-
niem viņa intereses varēja kaut kādā veidā ciest, bija vienīgi tiesiba iesniegt Latgales 
apgabaltiesai lūgumu par lietas nodošanu caurlūkošanai citas apgabaltiesas miertiesu 
iestādēm, betviņam, pēc citētā panta izpratnes, nebija tiesība griezties pie Tiesu palātas 
ar sūdzibu par Latgales apgabaltiesas nodaļu kopsapulces lēmumu. Sakarā ar šo palāta, 
konstatējot uzraudzības kārtībā, ka lietā nav nekādu apstākļu, kas norādītu, ka Samuševa 
intereses kaut kādā veidā ir aizkartas caur viņa celtās apsūdzības iztiesāšanas nodošanu 
Rēzeknes apriņķa 2. iecirkņa miertiesnesim, — atstājusi Samuševa sūdzibu bez caurlū-
košanas. Samuševs griezies pie Senāta ar sūdzību uzraudzibas kārtībā, kurā, atsaucoties 
uz Kriminālproc. lik. 248. pantu un Krievijas senāta 1878. gada 28. spriedumu, aizrāda, 
ka lieta, lai garantētu tās bezpartejisku izspriešanu, bijusi jānodod citas apgabaltiesas 
miertiesu iestāžu iztiesāšanai, kādēļ viņš arī nevarot uzskatit par pareizu Latgales ap-
gabaltiesas nodaļu kopsapulces lēmumu, ar kuru apsīidzības lieta par papildmiertiesnesi 
Šlēzingu nodota iztiesāšanai vienam no šās tiesas miertiesnešiem. 

Apsverot jautājumu, vai Samuševa uzraudzibas kārtībā iesniegtai sūdzībai ir 
pamats, ir jāņem vērā sekošais. Par lietas pārnešanu no viena tiesas apgabala uz otru 
runā Kriminālproc. lik. 281.—283. (246.—248.) р., pie kam pirmais no šiem pantiem 
nosaka organus, kuri kompetenti pacelt jautājumu par lietas pārnešanu (šie organi ir: 
tiesa, kuras rīcibā lieta atrodas, tiesas prokurors vai arī augstākā tiesa), nākamais pants 
paredz organu, kurš kompetents jautājumu izšķirt (Tiesu palāta), kā arl divējādus gadī-
jumus, kādos lietu var pārnest no viena tiesas apgabala uz citu; trešais pants nosaka, ka 
Senātamuztieslieluministra priekšlikumu, uz Scnātam padoto tiesu iestāžu ziņojumiem, 
kā arī pēc sava tiešā ieskata piekrīt lemt par lietu pārnešanu no vienas apgabaltiesas 
uz otru, kad lietas pārnešana izrādās par vajadzigu, lai aizsargātu tiesas sprieduma 
bezpartejību vai sabiedrisko mieru un kārtību. No Kriminālprocesa likumu 282. (247.) un 
283. (248.) panta teksta salīdzinājuma redzams, ka vienīgi Senātam (agrāk la. un kasā-
cijas departamentu kopsēdē, tagad Senāta Apvienotai sapulcei) piekrīt izšķirt jautājumu 
par lietas pārnešanu uz citu apgabaltiesu lietas bezpartejiskas iztiesāšanas vai sabiedriska 
miera un kārtibas nodrošināšanas aizsardzībai, kurpretim Tiesu palāta var lemt par 
lietas pāmešanu tikai gadījumos, kādi paredzēti Kriminālprocesa lik. 282. (247.) pantā, 
kur jautājums par lietas pārnešanu tiek apskatīts no lietas ērtākas iztiesāšanas viedokļa. 
Tādā kārtā ir jānāk pie slēdziena, ka nedz apgabaltiesa, nedz Tiesu palāta nebija pie-
kritīgas izšķirt jautājumu par lietas pārnešanu lietas bezpartejiskas iztiesāšanas aiz-
sardzibas labad, jo tāda jautājuma izšķiršana piekrīt vienīgi Senāta Apvienotai sapulcei.— 
Apsverot jautājumu, vai lietā ir norādījumi uz tādiem apstākļiem, kuri ar nepieciešamibu 
prasitu apsūdzibas lietas par papildmiertiesnesi Šlēzingu pārnešanu uz citu tiesas ap-
gabalu, Senāts nāk pie noliedzošas atbildes. Tiesu palātas kopsapulce — kaut arī jautā-
juma izšķiršana viņai nepiekrita — pēc būtibas pareizi novērtējusi no aprāditā viedokļa 
apstākļus, nākot pie slēdziena, ka lietā nav norādijumu, ka pie lietas iztiesāšanas no 
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Latgales apgabaltiesas organiem nebūtu garantēta tiesas bezpartejiba un ka bezpartejiska 
tiesas sprieduma nodrošināšanai būtu jāpielieto tāds ārkārtīgs lldzeklis, kāds ir lietas 
pārnešana по lietu kompetentiem apgabaltiesas organiem uz citu apgabaltiesas rajonu. 

Kriminālproc. lik. 283. (243.) p. tagadējā redakcijā nemin gadījumus, kad lietas 
bezpartejiskas izspriešanas labā tās jāpārnes uz citu tiesas apgabalu (citētā panta agrākā 
redakcijā tādi gadīiumi bija minēti), bet atstāj šā jautājuma izšķiršanu Senāta ieskatam 
pēc lietas apstākļu novērtējuma. Tā kā Senāts atrod, ka pret Šlēzingu pēc Sodu lik. 507., 
530. un 531. p. ierosinātās apsūdzības lietas iztiesāšana по Latgales apgabaltiesas organiem 
pēc lietas apstākjiem varēja pietiekoši nodrošināt lietas bezpartejisku iztiesāšanu, tad 
по sūdzētāja Samuševa interešu viedokļa ir uzskatāms par irrelevantu tas apstāklis, 
ka Latgales apgabaltiesas nodaļu kopsapulce taisījusi lēmumu par apsūdzības nodošanu 
pret šās tiesae papildmiertiesnesi Šlēzingu viena по Latgales apgabaltiesas miertiesneša 
iztiesāšanai, jo pie tāda pat pēc būtības slēdziena būtu nākusi arī Senāta Apvienotā 
sapulce, neatrodot pietiekošu iemeslu lietas pārnešanai uz citu apgabaltiesu. 

Aiz minētiem iemesliem Senāta Apvienotā sapulce nolemj: Tomaša Samuševa 
sūdzibu atstāt bez sekām. 

11. 1927. gada 23. novembrī. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1924. g. 
22. novembra ziņojums piekritības strīda izšķiršanai starp tiesu iestādēm un Zemko-
pības ministriju Aleksandra Tobīna prasibā par 54.862 rbļ. 50 кар. pensijas naudu 
pret Latvijas valsti — Zemkopības ministrijas personā. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors Dr. A. Lēbers; atzi-
numu dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojiscaurilietuunizklausījisvirsprokuroraatzinumu.Senātsatrod: prasītājsTo-
bīns pamato savu prasību uz Vidzemes bruņniecības konventa 1920. g. 10. jūnija protokolu, 
ar kuru viņam par bruņniecības sekretāra amatā statistiskās lietās nokalpotiem 30 gadiem 
piešķirta pensija, saskaņā ar landrātkollēģijas lēmumu par pensijām un vienreizējiem 
pabalstiem bruņnieclbas iestāžu amatpersonām. 

Saskaņā ar Balt. prov. likumu 2. daļas 540. p. un Kriev. kārtu lik. 317.—331. p,. 
visas muižniecības izvēlēt̂ .s dienesta personas skaitās valsts dienestā, pie kam tādas 
personas, kuras nodarbojās tiesu un valdības iestādēs, — bet Baltijas guberņās arī 
ev.-luteriskās baznīcas pārvaldē, — saņēma algu pēc noteiktiem štātiem по valsts 
lidzekļiem. Tādām personām bija tiesība uz pensiju по valsts lldzekļiem, saskaņā ar 
Vispārējā pensiju likuma (Kr. lik. кор. 3. sēj. 2. gr.) 172. p. un Balt. prov. lik. 2. d. 
543. p. — Turpretim pārējās bruņniecibas dienestā esošās amatpersonas, kuras nodarbi-
nātas tikai bruņniecības, kā korporācijas, lietās, tika algotas по bruņniecības nodevām, 
tā tad ne по valsts lidzekļiem (Lik. par zemstes nodev. 9. p. pielikums; Balt. proc. lik. 
2. d. 544. р.). Šīm personām ari pensija tika maksāta по bruņniecibas nodevām, kuras 
pienākas по bruņniecības muižām (Pensiju lik. 176. р.). Minēto nodevu sadalījumi, kā 
ari visi izdevumi tika sastāditi likumā paredzētā kārtlbā kā pielikumi pie vispārējām 
pašvaldību nodevām un tika piedzīti lidzigi visiem pašvaldības nodokliem (Kr. kārtu 
lik. 160.—168. р.; Balt. prov. lik. 2. d. 84. p. 6. pkt., 122. р.). 

Pensiju piešķiršana, saskaņā ar Vispārējā pensijas likuma 184. р., notika pēc 
bruņniecībās ieskatiem, bet šie bruņniecības lēmumi bija apstiprināmi likumā pa-
redzētā kārtībā, kāda paredzēta pašvaldību budžeta apstiprināšanai, pie kam attie-
cībā uz pensijas izmaksu bija vajadzīga gubernātora atļauja (Pensiju lik. 11, 184. p. 
un Kr. kārtu lik. 162. р.). 

No vispārūjā pensijas likuma redzams, ka arī vispārējo pašvaldības iestāžu amat-
personām pensijas tika maksātas nevis по valsts lklzekļiem, bet по pašvaldibas nodevām 
(Pensiju lik. 1772., 181. р.). Starpības starp, bruņniecības un vispārējo pašvaldības 
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iestāžu darbinieku pensijām pastāv tikai iekš tam, ka pensijas vispārējo pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem izmaksājamas saskaņā ar vispārējo pensiju Iikuma noteikumiem, 
bet bruņniecības iestāžu darbiniekiem pensijas bija izmaksājamas pēc bruņniecibas 
ieskatiem. Tomēr šis ieskats palika neierobežots tikai attiecībā uz pensijas nepiešķiršanu, 
bet piešķiršanas gadījumā bruņniecības lēmums bija apstiprināms likumā paredzētā 
kārtībā un pensijas izmaksai bija vajadzīga gubernātora atļauja. Bruņniecibas resp. 
landtaga Iēmumi attiecībā uz pensijām, bez to apstiprināšanas likumā paredzētā kārtībā 
un gubernātora atļaujas, paši par sevi nenodibināja nedz tiesības, nedz pienākumus. 
Šie iēmumi varēja tikt uzskatīti kā viens no posmiem likumā noteiktai pensijas piešķir-
šanas kārtibai bruņniecības iestāžu amatpersonām, bet tiesības uz pensiju bija noteiktas 
ar likumu un iegūstamas ar valsts dienestu, bet ne uz privātlīguma pamata starp bruņ-
niecību un bruņniecības iestāžu amatpersonām (Balt. prov. lik. 2. d. 540.—556. р.). 

Šo tiesību reālizēšana piekrīt attiecīgos likumos paredzētām iestādčm, bez tiesu 
līdzdalības. 

Aiz minētiem iemesliem Senāta Apvienotā sapulce, atrodot, ka Tobīna praslbas 
lieta nepiekrīt civīltiesai, nolemj: atzīt, ka Heta nepiekrlt civīltiesai. 

12. 1927. gada 21. decembrī ārlietu ministra 1927. g. 28. septembra lūgums 
Civīldienesta lik. 22. panta paskaidrošanai. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors K. Puriņš; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: ņemot vērā 
domstarpības, kas cēlušās starp Ārlietu ministriju un Valsts kontroli atticcībā uz algas 
un reprezentācijas piemaksu izniaksu bij. sūtnim L. Sējam, ārlietu ministrs iesniedzis 
Senātam lūgumu izšķirt sekošo jautājumu: 

1) vai Civīldienesta lik. 22. p. paredzētā tiesība uz algas un reprezentācijas piemaksas 
izbeidzas līdz ar amata likvidēšanu attiecibā uz ierēdņiem, kuru pastāvlgā nodarbošanās 
vieta atradusies ārzemēs, jeb 

2) vai šo ierēdņu tiesība uz algu un reprezentācijas piemaksu beidzas tikai ar 
momentu, kad tiem faktiski bijis iespējams nodot savu aniatu, t. i. gadījumā, ja amats 
bija nododams centrālai iestādei Latvijā ar ierēdņa ierašanos Latvijā. 

Ņemot vērā: ka, saskaņā ar Senāta iekārtas likuma 33'. panta noteikumiem, 
Senāta Apvienotai sapulcei piekrit jautājumu izspriešana, kurus Senāta jurisdikcijai 
tieši padotās iestādes izšķir nevienādi, vai kuri praksē, likumus piemērojot, rada šaubas; 
ka pēc šā lik. panta izpratnes stridu jautājumi iesniedzami Senāta Apvienotai sapulcei 
vienigi tādos gadījumos, ja vismaz viena no Senātam j'urisdikcijai tieši padotām iestādēm 
jau taisījusi galīgu lēmumu strīda lietā, bet otrā iestāde, kurai jāizšķir līdzīgs jautājums, 
atrod tādu lēmumu par nesaskanošu ar pastāvošiem likumiem; ka, iesniedzot jautājumus 
Senāta Apvienotai sapulcei, noteikti jāaprāda, kādu iemeslu dčļ iesniedzējai radušās 
šaubas attiecīga Iikuma piemērošanā, vai arl ja viņa atrod likumos neizlīdzināmas 
pretrunas, tad iekš kā tāda neizlidzināmība pastāv; ka šinl gadījumā, kā tas redzams no 
Ārlietu ministrijas iesnieguma, Valsts kontroles atzinums, uz kuru aizrāda Ārlietu 
ministrija, ir taisīts iepriekšējas revīzijas kārtībā un kā tāds nav uzskatāms par galigu 
(Lik._par valsts kontroli 27. р., Valsts kontroles revizijas pagaidu rēglamenta 11. р.); 
ka Ārlietu ministrija savā iesniegumā Senātam neaprāda kāpēc ministrijai radušās 
grūtlbas Civīldienesta lik. 22. p. piemerojot; ka minētais pants nosaka, ka „tiesība uz algu 
beidzas ar ierēdņa atlaišanu no amata, bet ja amata nodošanai noteic laiku, tad ar šā 
laika notecējumu"; ka šā likuma teksts ir skaidrs un ka aiz njinētiem iemesliem ārlietu 
ministra iesniegums nav по Senāta skatāms cauri — Senāta Apvienotā sapulce no-
lemj: ārlietu ministra 1927. g. 28. septembra Iūgumu atstāt bez caurskatīšanas. 
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13. 1927. gada 21. decembrī. Senāta virsprokurora 1927. g. 13. septembra priekš-
likums tieslietu ministra uzdevumā par sodu izcietušo un nosacīti pirmstermiņa atsvabi-
nāto personu uzraudzlbu. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors К. Valters; referē senātors Fr. Zilbers; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausijis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod, ka ar 
1927. g. rakstu tieslietu ministrs caur Senāta virsprokuroru griezies pie Apvienotās 
sapulces Tiesu iekārtas likumu 185. p. kārtībā ar priekšlikumu izšķirt jautājumu, vai 
tieslietu ministra 1926. g. 6. aprīlī apstiprinātie un tā paša gada „Valdības Vēstneša" 
92. num. publicētie vispārējie nosacījumi par spaidu darbu un pārmācības nama sodu 
izcietušo un nosacīti pirmstermiņa atsvabināto personu uzraudzības veidiem nestāv 
pretrunā ar Sodu lik. 35. p. noteikumiem, zīmējoties uz atsvabināto personu dzīves vietas 
izvēles un maiņas ierobežojuma laiku. 

Apsverot šo jautājumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod sekošo. 
1903. gada Sodu likumu 16. pants noteica, ka pēc soda izciešanas spaidu darbos 

noziedznieki nometināmi uz dzīvi šim nolūkam norādītos apvidos. Sodu lik. 34. pants 
noteic, ka notiesātiem uz spaidu darbiem, izsūtījumu nometinājumā vai ieslodzījumu 
pārmācības namā pēc atsvabināšanas no nometinājuma vai ieslodzījuma uzlikti šajā 
pantā uzskaitītie ierobežojumi dzīves vietas izvēlē un maiņā un šo ierobežojumu ter-
miņi noteikti Sodu lik. 35. pantā. Kā Sodu lik. 16. р., tā 34. p. paredzētais nometinājums 
un ierobežojumi dzives vietas izvēlē un maiņā nav sodi, bet tikai pret sodu izcietušiem 
lietoti drošības līdzekļi sabiedribas interešu 'aizsardzībai. 

Ar bij. Krievijas pagaidu valdības 1917. gada 26. aprīļa noteikumiem izsūtljums 
nometinājumā arī kā drošības līdzeklis atcelts, atvietojot to Sodu lik. 16. pantā pare-
dzētā gadījumā ar spaidu darbos izcietušā dzīves vietas izvēles un maiņas ierobežojumu 
uz trim gadiem. 

Bij. Krievijas pagaidu valdības 1917. gada 1. augusta noteikumi par nosaclti 
pirmstermiņa atsvabināšanu ienesa Sodu likumos grozījumu arl zīmējoties uz sodus 
izcietušo personu dzīves vietu izvēles un maiņas ierobežojumiem. Minēto noteikumu 
I nod. 2. p. nosaka, ka ieslodzī̂ os var pirms soda izciešanas termiņa nosacīti atsvabināt, 
ja viņu labā uzvešanās pa ieslodzījuma laiku dod pietiekošu pamatu sagaidlt, ka atsvabi-
nāti no ieslodzījuma viņi dzīvos godigi. Šo noteikumu 7. pants nosaka termiņus, cik 
ilgi nosacīti pirmstermiņa atsvabinātam jābūt zem novērošanas ar dzīves vietas izvēles 
un maiņas ierobežojumiem pēc šo noteikumu I nod. 6., 10., 11. un 12. p. 

Šo pašu noteikumu I nod. 19. pants beidzot nosaka, ka, ja nosacīti pirmstermiņa 
atsvabinājums nebūs atcelts, t. i. ja atsvabinātais arī pa 9. pantā paredzētā pārbaudī-
juma laiku būs dzīvojis kārtīgi, tad soda izciešanas termiņš skaitāms no nosacīti pirms-
termiņaatsvabināšanasdienas,piekam,,šajāgadījumāatkritnoteiktie,kānoziegumasekas, 
ierobežojumi dzīves vietas izvēlē un maiņā". Atrodot, ka notiesātais izciešot sodu 
jau ieslodzījumā uzvedas labi un dod pamatu sagaidīt, ka arl brivibā viņš dzīvos kārtlgi, 
un pārliecinoties, ka arī pēc atsvabināšanas no ieslodzījuma pa visu 9. pantā paredzēto 
novērošanas un ierobežojuma laiku viņš šās cerības attaisnojis un pierādījis, ka viņš 
tiešām grib un ir spējīgs kārtīgi dzīvot un strādāt, valsts varai atkrīt arī vajadzība 
turpmāk piemērot Sodu lik. 34. pantā noteiktos drošības līdzekjus un ievērot Sodu lik. 
35. p. noteiktos termiņus, jo šie drošlbas līdzekļi un termiņi noteikti, izejot no šaubām 
un nezināšanas par soda izcietušā spējām un gribu piemēroties normālās dzīves prasībām. 
Tādā kārtā 1917. gada 1. augusta noteikumu I nod. 19. p. noteikti atceļ visus likumā 
paredzētos ierobežojumus dzīves vietas izvēlē un maiņā tiem nosacīti pirmstermiņa at-
svabinātiem no ieslodzīj'uma, kuri jau ir pierādījuši šo noteikumu I nod. 9. pantā noteiktos 
termiņos, ka viņi var dzīvot un dzīvo kārtīgi. Tādēļ uz viņiem arl vairs nav attiecināmi 
ne So'du lik. 34. p. noteikumi, ne 1917. g. 26. aprīla noteikumu IV nod. paredzētais 
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drošības līdzeklis — dzīves vietas izvēles un maiņas ierobežojums triju gadu laikā. 
Citādi tas ir ar tiem notiesātiem, kuri līdz pat soda termiņa beigām ieslodzījumā ar savu 
uzvešanos nav devuši pamatu sagaidīt, ka brīvībā viņi grib un arī spēj kārtigi dzīvot. 
Pret viņiem piemērojami vispārējie Sodu lik. 34. un 35. p. paredzētie drošības līdzekļi 
un termiņi. 

Tieslietu ministra 1926. gada 6. aprilī izdotie vispārējie nosacījumi par spaidu 
darbu un pārmācības nama sodu izcietušo un nosacīti pirmstermiņa atsvabināto personu 
uzraudzības veidietn tikai atkārto 1917. gada 26. aprīļa un 1. augusta noteikumu saturu. 
Šie nosacījumi un noteikumi nestāv pretrunā ar Sodu lik. 35. p. Ja konkrētos gadījumos 
nosacīti p'irmstermiņa atsvabināto neizciestais soda laiks izrāditos īsāks par to laiku, 
kurš paredzēts Sodu 'lik. 35. р., tad tas nenorādītu uz pretrunām, ņemot vērā, ka 1917. gada 
1. 'augusta noteikumi ir izņēmuma likums un tādēļ nevar būt pretrunā ar vispārējo 
likumu, bet gan var to tikai atvietot. Tāpat nevar rasties pretrunas arī starp tiesas 
spriedumiem, kuros minēts Sodu lik. 35. p. paredzētās sekas, un likuma noteikumiem 
par nosacīti pirmstermiņa atsvabināšanu no ieslodzījuma, jo tiesas spriedumi, noteicot 
notiesātam likumā paredzētos sodus līdz ar visām to sekām, nevar paredzēt un neparedz 
kāda būs notiesātā uzvešanās pa soda izciešanas laiku ieslodzījumā izpildot sodu. 
Novērot ieslodzītā uzvešanos piekrīt cietuma administrācijai un noteikumos par nosacīti 
pirmstermiņa atsvabināšanu norādītām personām, uz kuru ierosinājumu izšķirams 
jautājums par šo noteikumu piemērošanu ieslodzītam. 1917. gada 1. augusta noteikumi 
pilnīgi izšķir jautājumu par dzives vietas izvēles un maiņas ierobežojuma ilgumu nosacītī 
pirmsterm'iņu atsvabinātiem. Bet spēkā stājoties šiem speciāliem noteikumiem, atkrit 
Sodu lik. 35. p. paredzētie vispārējie noteikumi. 

Pamatojoties uz sacīto, Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzīt, ka 1917. gada 
26. aprīļa un 1. augusta noteikumi un ar tiem saskanošie tieslietu ministra 1926. gada 
6. aprīlī' apstīprinātie vispārējie nosacījumi par spaidu darbu un pārmācības namā sodu 
izcietušo un nosacīti pirmstermiņa atsvabināto personu uzraudzlbas veidiem nerunā 
pretim Sodu lik. 35. p. noteikumiem un ka 1917. gada 1. augusta noteikumi par nosacīti 
pirmstermiņa atsvabināšanu, kā speciāls likums, izslēdz vispārējo Sodu lik. 35. p. no-
teikumu piemērošanu. 



1928. 
1. 1928. gada 3. februārī. Jelgavas apgabaltiesas 1925. g. 7. decembra iesnie-

gums piekritības strida izšķiršanai starp minēto apgabaltiesu un Daugavpils muitas 
valdi Jāzepa Čap-Čaplinska, Hanes Šteins un Movša Kaicera lietā, kas apv. pēc 
Muit. lik. 1071. p. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors К. Valters, referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora at.zinumu, Senāts atrod: kā no 
lietas redzams, lietas faktiskā puse pastāv iekš tā, ka Zemgales dzeļzceļa stacijā 1925. 
gada 8. februārī pēc Polijas vilciena pienākšanas aizturēts kāds Čap-Caplinskis tajā 
brīdī, kad viņš mēģinājis iekāpt Latvijas uz Daugavpili atejošā vilcienā ar ārzemju 
izstrādājuma māksliga zīda šallēm, par kurām muitas nodoklis nebija samaksāts. Kvali-
ficējot aprādito nodarījumu kā kontrabandu, Daugavpils muitnīca sodijusi Čaplinski ar 
Muitaslikumu 1065. pantā paredzēto naudas sodu un aizturēto preču konfiskāciju. So 
Čaplinskim 1925. g. 15. februārī pasludināto lēmumu viņš Muitas likumu 1141. pantā 
aprādītā kārtībā pārsūdzējis Muitas departamentam, kurš, ievērojot lietā klātpienākušos 
materiālus, 1925. g. 12. martā nolēmis Daugavpils muitas valdes lēmumu atcelt un uzdot 
vinai lietu lūkot cauri no jauna. Pēc lietas otrreizējas caurlūkošanas muitas valde ir 
nā'kusi pie slēdziena, ka lietā ir norādījumi, ka kontrabandu ievedušās personas ir bandas 
dallbnieki, kas uzstādījuši par mērķi izplatīt Latvijā no arzemēm ievestas nenomui-
totas preces, kāds nodarījums paredzēts Muitas likumu 1071. pantā un savienots ar sodu, 
kuru, pēc Muitas likumu 1115. panta izpratnes, var uzlikt tikai tiesu iestādes. Sakara 
ar 'to muitas valde griezusies pie izmeklēšanas tiesneša ar lūgumu saukt bandas 
dalībniekus Čap-Čaplinski, Šteins un Kaiceri pie atbildības pēcMuitas likumu 1071. panta. 
Izdarījis iepriekšējo izmeklēšanu lietā, izmeklēšanas ticsnesis atradis, ka lietā nav pie-
tiekošu pierādiļumu, ka Šteins un Kaicers būtu piedalijušies kontrabandas pārkāpumā, 
bet nodarījumā, kādu izdarījis Čap-Čaplinskis, kas agrāk par kontrabandas pārkāpumu 
nav sodīts, ir Muitas likumu 1065. pantā paredzētā pārkāpuma pazlmes, kādeļ šāda 
nodarījuma caurlūkošana pēc Kriminālproc. lik. 11256. p a n ta 3. pkta izpratnes pieknt 
muitas iestāžu caurlūkošanai. Izpildot Kriminālproc. lik. 1179. panta nosacijumu, 
izmeklēšanas tiesnesis piesūtijis lietu Daugavpils muitas valdei, kura, pamatojoties uz 
savu 1925. g. 4. jūlija lēmumu, lietu Kriminālproc. liķ. 1180. p. kārtībā iesniegusi 
jelgavas apgabaltiesas prokuroram ar atsauksmi, saukt Čap-Čaplinski pie atbildības pēc 
Muitas likumu 1065. panta, jo minētā persona par šo pašu pārkāpumu jau sodita ar 
muitas valdes 1925. gada 11. februāra lēmumu un par to bija iesniegusi pārsudzibu 
Muitas departamentam, kādēļ lieta, pēc Kriminālproc. lik. 11256. p. 1. pkta, piekrit 
tiesu iestāžu caurlūkošanai. Prokurātūra, atrodot, ka lietā nav norādījumu uz Muitas 
likumu 1071. pantā paredzētā nozieguma pazīmēm, sastādījusi slēdzienu par izmeklē-
šanas izbeigšanu pēc šā panta pazīmēm un lietas nodošanu attiecībā uz Cap-Caplinski Dau-



22 

gavpils muitas valdes izlemšanai pēc Muitas likumu 1065. panta pazīmēm. Piekrītot 
šim slēdzienam un atrodot, ka muitnīcas pirmais lēmums par Čap-Čaplinska sodīšanu 
ir atcelts no Muitas departamenta, bet nekāds jauns lēmums viņam nav pasludināts, 
Jelgavas apgabaltiesa konstatējusi, ka pastāv domu starpība starp muitas valdi un tiesu 
iestādi par lietas piekritību, un tādēļ iesniegusi lietu Senāta Apvienotai sapulcei piekri-
tības strīda izškiršanai. Apsverot jautājumu, vai lieta augša aprādītos apstākļoš pie-
krit tiesai vai fiskālās pārvaldes (muitas) izlemšanai, ir jāņem vērā sekošais. Ar Dau-
gavpils muitas valdes 1925. g. 11. februāra lēmuma atcelšanu, uz kāda lēmuma pa-
mata Čap-Čaplinskis pēc Muitas likumu 1065. p. nosacījumiem bija sodīts ar attiecīgu 
naudas sodu un aizturēto preču konfiscēšanu, minētais lēmums ir zaudējis spēku. Sakarā 
ar to jānāk pie atzinuma, ka lietas tagadējā stāvoklī jiepastāv tāds fiskālās pārvaldes 
lēmums par Čaplinska sodīšanu, attiecībā uz kuru Čaplinskis likumā noteiktā laikā 
varētu pazinot, ka vinš ir ar mieru padoties šim lēmumam un kurš tad arī varētu stāties 
spēkā (— jo atcelts l'ēmums nekad nevar stāties spēkā —), un tādēļ arī loģiski nevar 
iestāties kāds no Kriminālproc. lik. 1052. (11256.) p. i. vai 2. pktā aprādītiem stavo-
kļiem, kas var būt par likumīgu pamatu lietas nodošanai tiesu iestāžu caurlūkošanai. 
fādēļ' arī muitas valdes prasība par iepriekšējas izmeklēšanas uzsākšanu pret Cap-
Čaplinski pēc Muitas likumu 1065. p. pazīmēm lietas tagadējā stāvoklī uzskatams 
par priekšlaicīgu. Pēc iepriekšējā izmeklčšanā noskaidrotiem datiem piekritīgas iestādes 
ir atzinušas, ka lietā nav norādljumu uz tādu nodarījumu, kurš piekristu eksklūzivi 
tiesu iestāžu caurlūkosanai, bet gan uz nodarijumu, kurš piekrīt tiesu iestādem alter-
natīvi, tikai pēc noteikumiem, kuri aprādīti Kriminālproc. lik. 1052. (11256.) panta. 
Minētā procesa likuma 2. punkts piešķir muitnīcai tiesibu administrātīvā kārtibā uzhktā 
naudas soda nesamaksāšanas gadījumā, ja vainīgais soda samaksai izteicis pieknšanu, 
piedzīt naudas sodu neapstrīdamu prasību piedzīšanas kārtībā vai arī lietu nodot 
tiesu iestāžu izlemšanai. Ar likumu piešķirto priekšrocību piedzīt naudas sodu admi-
nistrātīvā kārtībā muitnīcas, acīmredzot, nevarētu izlietot, ja kontrabandas lieta ex 
officio obligātoriski būtu turpināma tiesu iestādēs ari tad, kad izrādītos, ka īzmekle-
šanā noskaidrotos apstākļos nav norādījumu uz nodarījumu, kura vajāšana piekristu 
eksklūzlvi (tikai) tiesu iestādēm. 

Aizminētiem apsvērumiem ir jānāk pie slēdziena, ka jautājums par lietas piekri-
tību tiesu iestādēm no muitas valdes ir pacelts priekšlaicīgi, kādēļ Senāts, pamatojo-
ties uz Kriminālproc. lik. 280. (242.) р., nolemj: atzlt, ka lieta tagadējā stāvokli pieknt 
muitas iestādēm. 

2. 1928. gada 3. februārī. Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētāja priekšlikums 
paskaidrošanai: vai 1921. g. 20. aprīļa likumā paredzētās bij. Krievijas akciju biednbas 
un paju sabiedrības, ja viņas nav izpildījušas šā likuma prasījumus, eksistēja Latvijā kā 
juridiskas personas ar rīcības spējām līdz 1924. g. 31. iūlija likumā noteiktam termiņam. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: 1921. g. 
20.aprīla likums runā par tādām akciju un paj'u sabiedrībām, kuru statūti apstiprināti no 
bij. Krievijas valdības un kurām ir kādi uzņēmumi Latvijā. Ja šādu sabiedrību sēdekļi 
(domicils) ir atradušies agr. Krievijas territorijā (scil. ārpus Latvijas), tad tos gan var 
pārcelt uz Latviju, bet tikai uz šo sabiedrlbu pilnu sapulču lēmumu pamata, kādi le-
mumi bez tam vēl apstiprināmi no tirdzniecības un rūpniecības ministra (10. р.). Ja 
turpretim šādu sabiedrību pārvalžu organu sēdekļi jad līdz kara izcelšanās laikam at-
radušies tagadējās Latvijas territorijā, bet pārvalžu organu sēdekļu evakuācijas deļ tie 
Latvijā vairs nepastāv, tad ir atjaunojami sabiedrību sēdekļi Latvijā, kā arī sasau-
camas sabiedrību pilnas sapulces kā jaunu pārvalžu organu (valdes, padomes un revī-



23 

zijas komisijas) sastāvu izvēlēšanai, tā arī tādu jautājumu apspriešanai, kuri saistīti ar 
sabiedrību darbības atjaunošanu (2. un 3. р.). No aprādītā slēdzams, ka likumdevējs 
tādos gadījumos, kur akciju un paju sabiedrību sēdekļi to evakuācijas dēļ Latvijā vairs 
nepastāv un sabiedrību darbības gaita ar pilnu sapulču lēmumiem nav atjaunota, neuz-
skata agrāk izvēlētos pārvalžu organus par pilntiesīgiem turpināt sabiedribas pārtraukto 
darbības gaitu: pārtrauktās darbības turpināšanas nepieciešamais priekšnoteikums irsa-
biedribas domicila nodibināšana (atjaunošana) Latvijas territorijā, pārvalžu organu jaunu 
sastāvu izvēlēšana no ad hoc likumā noteiktā kārtībā sasauktās ārkārtējas piinas sapul-
ces, kā arī šādas sapulces lēmums par sabiedrības darbības turpmāko gaitu (atjaunošanu). 
Ja atzitu, ka agrākie pārvalžu organi arī pēc 1921. gada 20. aprīļa likuma spēkā stāšanās 
tomēr var neierobežoti turpināt sabiedrības pārtraukto darbību, tad šā likuma izdošanai 
nebūtu nekādas nozīmes. Ja nu ar 20. apiiļa likuma spēkā stāšanos akciju val paju sa-
biedrības valdes, padomes un revīzijas komisijas agrākie sastāvi no šā likuma viedokļa 
atzīti par tādiem, kuriem nav tiesība turpināt sabiedrības pārtraukto darbības gaitu, 
tad paceļas jautājums, kādā stāvoklī atrodas šā\da sabiedrība līdz pārvalžu organu sa-
stāvu izvēlēšanai, resp. kādas tiesibas un pienākumi ir agrāk izvēlēto pārvalžu organu 
sastāviem līdz sabiedrības organu jaunu sastāvu izvēlēšanai un līdz pilnas sapulces 
lēmumam par sabiedribas pārtrauktās darbības tālāko gaitu un domicila pārcelšanu 
(atjaunošanu) Latvijā. Ka šie agrāk izvēlētie organi nav kvalificējami kā sabiedrības 
pilntiesīgs saimnieks statūtu robežās, spriežams no tā, ka viņi nav pilntiesīgi tālāk 
vadīt sabiedrības pārtraukto darblbu, jo šādas darbības tālākvadīšanu, kā tas tieši 
redzams no likuma teksta, var uzņemties tikai jaunizvēlētie organi un tikai tad, kad 
jautājums par darbības atjaunošanu ir apspriests (izšķirts) no sabiedrības ad hoc sasauktas 
ārkārtējas pilnas sapulces. Tā tad līdz sabiedribas sēdekļa vietas nodibināšanai Latvijā 
un sabiedrības organu jaunu sastāvu izvēlēšanai šo organu agrākie sastāvi var izpildīt 
tādas funkcijas, kuras ir savienojamas ar sabiedribai piederošās mantas aizsardzību un 
pārvaldīšanu un bez tam vēl sasaukt 1921. g. 20. aprīļa likumā paredzētā kārtībā sabied-
rības ārkārtēju pilnu sapulci augšā aprādīto, šajā likumā norādīto uzdevumu izpildīšanai. 
Tomēr šāds stāvoklis, saskaņā ar vēlākiem likumdošanas aktiem, var turpināties ne ilgāk 
kā līdz 1925. g. 17. aprīļa likumā noteiktam termiņam, pēc kāda termiņa notecēšanas 
akcij'u vai paju sabiedrība, kas nav izpildījusi likumdošanas aktos paredzētos nosacljumus, 
ir likvidējama. 

Aiz minētiem iemesliem Senāta Apvienotā sapulce nolemj: paskaidrot, ka 1921. g. 
20. aprīļa likumā paredzēto bij. Krievijas akciju un paju sabiedrību, kurām ir kādi 
uzņēmumi Latvijā un kuru sēdekļu vieta likumā noteiktā kārtībā sakarā ar evakuāciju 
bij'a pārcelta uz Krieviju (ārpus Latvijas territorijas — 2. р.), pārvalžu organiem, kā arī 
sabiedrību ar sēdekju vietu agr. Krievijā (ārpus Latvijas) (10. p.) pārvalžu organiem, 
ja nav izpildīti šā likuma nosacījumi par domicila atjaunošanu Latvijā, resp. pārcelšanu 
uz Latviju un par pilnas sapulces sasaukšanu likumā norādīto uzdevumu izpildīšanai, 
bija tiesība izpildīt tikai tādas funkcijas, kuras ir savienojamas ar akciju un paju sabied-
rībām piederošās mantas aizsardzibu un pārvaldīšanu, kā arī sasaukt 1921. g. 20. aprīļa 
likumā paredzētā kārtībā sabiedrību ārkārtējas pilnas sapulces likumā noteikto uzde-
vumu izpildīšanal. 

3. 1928. gada 3. februārī. Jelgavas apgabaltiesas 1926. gada 13. marta iesnie-
gums piekritības strīda izšķiršanai starp tiesu iestādēm un Daugavpils muitas valdi 
Borucha Vivata un Helmuta Bušmaņa lietā, kas apv. pēc Muit. lik. 1045. p. 3. d., 
1049. p. un 1070. p. 1. d. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojiscaurilietuunizklausījisvirsprokurora atzinumu, Senāts atrod: no lietasre-
dzams, ka Daugavpils muitas valde, lūkojot cauri 1925.g. 25.aprīli lietu par Zemgales muitas 
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punktā aizturētām Borucha Vivata zīda šallēm, atradusi, ka lietas faktiskā puse pastāv 
iekš tā, ka Vivats ievedis no Polijas caur Zemgales muitas punktu ārzemju izstrādā-
juma zīda šalles un, nesamaksājot par tām muitas nodokli, dabūjis atļauju izvest šalles 
atpakaļ uz Poliju, bet Zemgales muitas punktā, saziņā ar jaunāko muitas ekspertu 
Bušmani, ievietojis čemodānā šaļļu vietā lupatas, aizplombējot čemodānu ar Zem-
gales muitas posteņa sviniņiem. Atrodot šādā nodarījumā Mtiitas lik. 1045. p. 3. pktā 
un 1070. p. 1. pktā paredzēto muitas pārkāpumu pazīmes, muitas valde lūgusi izmeklē-
šanas tiesnesi saukt Vivatu un Bušmani pie atbildības pēc Muitas likumu 1045. p. 3. pkta 
un 1070. p. 1. pkta. Turpretim izmeklēšanas tiesnesis 1925. g. 2. maijā nolēmis uzsakt 
kriminālvaiāšanu pret Bušmani par dienesta noziegumiem pēc Sodu lik. 636. un 657. р., 
bet pret Vivatu par muitas likumu pārkāpšanu pēc Muitas lik. 1065. p. Apsvefot jau-
tājumu par Bušmaņa un Vivata nodošanu tiesai, Tiesu palāta kā apsūdzības kamera 
1925. g. 5. oktobrī nolēmusi nodot Bušmani tiesai pēc Sodu lik. 657. p. pazīmēm, bet 
lietu attiecībā uz Vivatu nosūtijusi muitnīcai izlemšanai administrātīvā kārtībā pēc 
Muitas lik. 1065. p. pazīmēm, sakarā ar ко muitas valde sodījusi Vivatu ar attiecigu 
naudas sodu un aizturēto šajļu konfiscēšanu. Par muitas valdes lēmumu Vivats īesniedzis 
sūdzību Muitas departamentam, kurš konstatējis, ka nav apsvērts jautajums par eksperta 
Bušmana līdzdalību kontrabandas pārkāpumā, kāds apstāklis no muitas viedokļa nav 
irrelevants, jo ja kontrabandas pārkāpumā piedalījušās vairākas personas, tad, saskaņa 
ar Muitas lik. 1064. р., sods uzliekams visām vainīgām personām kopigi un lidzīgās 
dalās uz katru, un tādēļ atcēlis muitas valdes lēmumu. Lūkojusi cauri lietu no jauna, 
muitas valde atradusi, ka lietā ir norādījumi uz muitas eksperta Bušmaņa lidzdahbu 
kontrabandas pārkāpumā, kādēl Vivata un Bušmaņa nodarījums, pēc muitas valdes 
uzskata, kvalificējams pēc Muitas lik. 1070. p. 1. pkta, kāda nodarījuma caurlukosana, 
ievērojot šā panta sankciju (ieslodzījums cietumā un izraidīšana no pierobežas joslas), 
pēc Muitas likumu 1115. panta izpratnes, piekrīt tiesu iestādēm. Aiz šā iemesla muitas 
valde atzinusi lietu par sev nepiekritīgu un no jauna griezusies pie izmeklēšanas tiesnesa 
ar lūgumu saukt Vivatu un Bušmani pie atbildlbas pēc Muitas likumu 1045. p. 3._ pkta 
un 1070. p. 1. pkta. Izmeklēšanas tiesnesis turpretim atradis, ka lietā nav norādījumu 
uz Muitas likumu 1070. p. noziegumu, bet uz šo likumu 1065. p. aprādlto pārkāpumu, 
un tādēl atzinis lietu par nepiekritīgu tiesu iestādēm un iesniedzis to jautājuma tālāk-
virzīšanai apgabaltiesai, kura savā lēmumā aizrāda, ka no lietas redzams, ka šalles 
ievedis no ārzemēm Vivats v'iens pats, bet Bušmanis ka muitas ierēdnis tikai palidzejis 
izlaist no muitas minēto preci, par kuru muita nebija samaksāta, nolūkā pretlikumigi 
atsvabināt Vivatu no muitas nodokļa samaksas, kādēļ, pēc apgabaltiesas uzSkata, 
lietas faktiskos apstāklos ir norādīiumi uz Muitas likumu 1065. pantā paredzetā pār-
kāpuma pazīmēm, bet'nav šo Hkumu 1070, pantā paredzētā nozieguma pazīmju._ Aiz 
šā motīva apgabaltiesa atradusi lietu par piekritīgu caurlūkošanai administrātīvā kārtībā 
un, ievērojoMo, ka minētā jautājumā pastāv domu starpība starp tiesu varas un 
administrātīvas varas organiem, nolēmusi iesniegt lietu Senāta Apvienotai sapulcei 
piekritības strīda izšķiršanai. . 

Apsverot jautājumu, vai lieta par Vivatu un Bušmani pieknt tiesu vai adminis-
trātīvo iestāžu izlemšanai, ir jāievēro sekošais. Kā tas tieši redzams no Muitas hkumu 
1070. panta 1. pkta teksta, tad šā panta aprādītā punktā ir paredzēti tādi gadijumi, 
kur muitojamo preci ieved vai izved vairāki lidzdalibnieki, apejot muitas iestādes. 
Šajā gadījumā turpretim no lietas redzams, — un to neapšauba arī muitas valde,_ — 
ka Vivats ir aizturēts ar zīda šallēm Zemgales muitas punktā kad viņš ar muitas 
ierēdņa Bušmaņa līdzdalību mēģinājis izvest no muitas punkta uz iekšzemi_ šalles, 
kuras' bija ievestas no ārzemēm caur mu'itas iestādi, un ka ārzemju izstrādājums 
bij'a apliekams ar muitas nodokli. Tā tad lietā nav norādījumu, ka Vivats ar Busmani 
aizturētās preces būtu veduši apejot muitas iestādes, un tādēļ arī viņu nodanjumā, 
pēc apgabaltiesas pareiza slēdziena, nav pazīmju, kādas ir Muitas likumu 10_70._panta 
1. pktā aprādītam noziegumam, kura sastāvam nepietiek, ka kontrabandas pārkāpuma 



piedalīiušās vairākas personas, bet ir bez tam vēl jānodibina, ka šis personas vedusas 
muitojamo preci nevis caur muitas iestādi, bet apejot to. Vivata un Bušmaņa darbiba 
pēc tās faktiskām pazīmēm atbilst kontrabandas veidam, kāds īr paredzets Muitas 
likumu 1045. p. 3. pktā, un tā kā lietā nav norādijumu uz faktiem, kas piedotu sim 
nodarīiumam kvalificētu raksturu, tad abu minēto personu darbība, — ja piekntiga 
iestāde, novērtējot lietas faktisko pusi pēc tās būtības, atrod Bušmaņa hdzdahbu par 
pierādītu, — ir kvalificējama kā vienkārša kontrabanda, par kuru vainīgajiem uzhekams 
sods pēcMuitas likumu 1065. un 1064. panta. Kontrabandas pārkāpums ir atklats 
Zemgales muitas punktā, t. i. vietā, kur jāizdara personu un preču caurlaišana pār 
robezu un attiecīgo nodoklu iekasēšana par preču caurlaišanu. Kā tāds šis pārkāpums, 
ievērojot 1. pielikuma 1. p'. 2. pktu pie Kriminālproc. lik. 1047. (1124.) panta un Muitas 
likumu 1065. p. sankciju (naudas sods un preču konfiskācija), piekrīt muitnicas kā fis-
kālas pārvaldes tiešai izlemšanai. Pēc Kriminālproc. lik. 1083. (1156.) p. nosacijuma 
izmeklēšanas tiesnesim gan nav tiesība atteikt fiskālas pārvaldes amatpersonām izdarīt 
pienācigā kārtībā apliecinātu pārkāpumu iepriekšēju izmeklēšanu, tomēr, protams, 
ar noteikumu, ja nodarījums pēc savām pazīmēm piekrit tiesu iestāžu caurlūkošanai. 
Novērtējot no formālā viedokļa lietas faktisko pusi, izmeklēšanas tiesnesim bija likumigs 
pamats atraidīt muitnlcas prasību par iepriekšējās izmeklēšanas izdarīšanu lietā, kura, 
pēc tās pazīmēm, piekrīt muitas iestāžu tiešai izlemšanai. 

Aiz minētiem iemesliem un pamatojoties uz Kriminālproc. Hk. 280. (242.) р., 
Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzlt, ka lieta tagadējā stāvoklī piekrīt muitas 
iestādēm. 

4. 1928. gada3. februārī. Tiesu palātas 1925. g. 15. aprlļa iesniegums piekritibas 
strīda izšķiršanai starp Latgales apgabaltiesu un Daugavpils muitas valdi apsūdzētās 
Goldas Pe'lis lietā, kas apvainota pēc Muit. lik. 1065. p. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors J. Kalacs; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izkhusījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: izdarot 
1924. g. 4. janvārī Goldas Pelis dzīvoklī Daugavpilī kratīšanu, policijas ierēdņi atraduši tur 
dažādas plombējamas ārzemju preces bez muitas plombēm. Daugavpils muitas valde, 
atzīstot aizturētās preces par kontrabandu, nolēmusi sodīt Pelis ar Ls 696,55 un aizturētās 
preces konfiscēt, pieškirot Pelis tiesību paziņot muitnlcai triju dienu laikā piekrišanu šim 
lēmumam, bet ja vina'nosacītā laikā piekrišanu nedotu, tad lietu nodot izmeklēšanas 
tiesnesim tālākai rīcībai. Tā kā Pelis piekrišanu padoties muitas valdes lēmumam nebija 
devusi, tad muitas valde lietu nodevusi izmeklēšanas tiesnesim, kas to arī pienēMTiis savā 
rīcībā un saucis Goldu Pelis pie atbildības Muit. lik. 1065. p. paredzētā pārkāpuma iz-
darīšanā. Uz iepriekšēja izmeklējuma pamata Latgales apgabaltiesas prokurors lietu līdz ar 
apsūdzības rakstu iesniedzis Latgales apgabaltiesā izspriešanai, apsūdzot Pelis Muitas 
lik. 1065. p. paredzētā pārkāpumā. Apgabaltiesa atzinusi, ka Muitas lik. 1065. pantā 
paredzētais pārkāpums, kā tāds, piekrīt muitas iestāžu caurlūkošanai un nolēmusi hetu 
nodot Daugavpils muitas valdes izšķiršanai. Daugavpils muitas valde šo Latgales 
ap^abaltiesas lēmumu pcārsūdzējusi Tiesu palātai, aizrādot, ka kontrabandas aizturešana 
šajā gadijumā ir notikusi Daugavpils pilsētā, Goldas Pelis dzīvoklī, t. i. ārpus muitas 
iestādes darbības joslas, kādēļ, ievērojot to, ka Pelis nav izteikusi piekrišanu muitas 
valdes lēmumam un nav to arī īzpildījusi, lieta uz Muit. lik. 1149., 1150. p. un Knmināl-
proc. lik. 1052. p. pamata piekrīt nevis muitas iestāžu, bet gan tiesas izspriešanai. Tiesu 
palāta, konstatējot, ka starp tiesu un pārvaldības iestādi pastāv strīds par lietas pie-
kritību, nolēmusi uz Kriminālproc. lik. 242. p. pamata lietu iesniegt Senāta Apvienotai 
sapulcei piekritības strīda izšķiršanai. 



Jautājums par lietas piekritību izšķirams pēc sekošiem apsvērumiem. Muitas 
lik. 1115. p. 1. pkts un Kriminālproc. lik. 1047. p. I pielikuma 2. pkts nosaka, ka muitas 
pārvaldes tiešai pārziņai piekrīt lietas par kontrabandu, kas atklāta muitas iestāžu dar-
bības joslā, kad par kontrabandu noteikts naudas sods ar preču un pārvadājamo līdzekju 
atņemšanu vai atņemšana vien bez naudas soda uzlikšanas. Lietas par šādiem kontra-
bandas pārkāpumiem nekad nevar piekrist tiesu iestāžu caurtūkošanai. Ja turpretim 
kontrabanda, par kuru noteikts naudas sods ar preču atņemšanu vai preču atņemšana 
vien, ir atklāta ārpus muitas icstāžu darbības joslas, tad lieta par kontrabandu gan pie-
krlt administrātīvo (muitas) iestāžu caurlūkošanai, bet interesentam ir tiesība nepadoties 
muitas iestāžu lēmumam, kādā gadījumā lieta piekrīt tiesu iestāžu caurlūkošanai pēc 
piederlbas. Visos pārējos gadīiumos, t. i. kad par kontrabandas pārkāpumu noteikts 
sods, savienots ar brīvības atņemšanu vai ierobežojumu, lieta piekrīt tikai tiesu iestāžu 
caurlūkošanai, neatkarīgi no tā, kur kontrabanda atklāta — muitas iestāžu darblbas 
joslā vai ārpus tās. Tā kā šajā gadījumā Goldai Pelis tiek inkulpēts kontrabandas pār-
kāpums, kurš savienots ar naudas sodu un aizturēto preču atņemšanu, tad, sakarā ar 
augšā aprādīto, lietas piekritība konkrētā gadījumā atkarājas no tā, vai kontrabanda 
atklāta muitas iestāžu darbības joslā, vai ārpus tās. Ministru kabineta 1925. g. 
29. oktobrī izdotais papildinājums muitas likumos, ar kuru muitas darbības iecirknis 
paplašināts līdz 40 kilometru platībai no sauszemes robežas, nav spēkā, bet spēkā esošos 
likumos muitas iestādes darbības josla nav apzlmēta kā territoriāla vienība ar noteiktām 
robežām. Lai noskaidrotu jautāiumu, kas jāsaprot par muitas iestādes darbibas joslu, 
jāievēro, ka muitas iestādes ir nodibinātas personu un preču caurlaišanai pār robežu, 
kā arī likumos nosacīto nodokļu ņemšanai un ka visas preces no un uz ārzemēm jāpār-
vadā caur muitas iestādēm, bet ne apejot tās (1912. g. 28. maija likuma par vietējās 
muitas pārvaldes satversmi 5., 6.—11. p. Kriev. 1912. g. lik. un rik. krāj. 865). No 
šiem noteikumiem izriet, ka muitas iestādes darbibas iosla ir tikai tā vieta, kurā 
viņai jāizdara personu un preču caurlaišana pār robežu un attiecīgu nodokļu ņemšana. 
Šī vieta pēc pastāvošā likuma (1912. g. 28. maija likuma 5. p. piezīme) sevišķi apzīmējama 
ar muitas iestādes nosaukumu un valsts ģerboni uz galvenās ēkas, kā arī ar sevišķu karogu, 
kurš uzvelkams muitas darbus iesākot un novelkams tos beidzot. Šajā savas darbības 
joslā muitas iestāde izpilda likumā paredzētos pienākumus piinlgi patstāvigi, bez tiesas 
vai policijas amatpersonu līdzdalības (1912. g. 28. maija lik. 38. р.), kurpretim ārpus šās 
joslas muitas ierēdņi var rīkoties tikai ar policijas līdzdalību vai saziņā ar tiesu iestāžu 
amatpersonām (Kriminālproc. lik. 1058. un 1074. р.). Gadījumos, kad ir pamats aizdo-
mām, ka privātpersonu dzīvokļos notiek pārkāpums pret valsts mantu un ienākumiem 
vai šos dzīvokļos slēpj tādu pārkāpumu pierādījumus, fiskālo pārvalžu amatpersonas 
paziņo miertiesnesim vai izmeklēšanas tiesnesim pēc picderības, bet ja viņu nav — poli-
cijai, lai izdara kratīšanu vai lietu izņemšanu (Kriminālproc. lik. 1077. р.); privātdzī-
vokļos muitas uzraudzibas ierēdņiem ir pieeja vienīgi tad, kad viņi redz, ka uz karstām 
pēdām vajājamais slēpjas privā'tdzīvoklī (Krimināiproc. lik. 1076. р.). 

No minētiem apsvērumiem ir jānāk pie slēdziena, ka vieta, kurā kontrabanda ir 
atklāta — Golda Pelis dzīvoklis Daugavpilī — neietilpst Daugavpils muitas darbības 
joslā, kādēļ lieta par augšā aprādīto kontrabandas pārkāpumu, kurš savienots ar naudas 
sodu un aizturēto preču atņemšanu, pēc tam, kad Pelis nav izteikusi piekrišanu muitas 
valdes lēmumam, ar kuru viņa sodita administrātīvā kārtā, piekrīt tiesu iestāžu caur-
lūkošanai., 

Pamatojoties uz augšā aprādīto, Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzīt, ka lieta 
piekrīt tiesu iestādēm. 

5. 1928. gada 9. martā. Senāta virsprokurora 1927. g. 6. jūlija priekšlikums 
tieslietu ministra uzdevumā paskaidrošanai: kādā kārtā atvietojams ar arestu naudas 
sods, kas uzlikts no tiesu vai administrātīvas varas organiem. 
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Sastāvs: priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: pamatojo-
ties uz Tiesu iek. lik. 185.]). un aizrādot, ka praksē pastāvot dažādi uzskati, vai naudas 
sods, kas uzlikts no tiesu vai administrātivas varas (fiskālo vai administrātlvo pārvalžu) 
organiem, ir atvietojams ar arestu, kādā kārtā izdarāma uzliktā naudas soda atvietošana 
ar arestu naudas soda daļveidigas samaksas gadījumā un kādu apstākļu nodibināšana 
no sodu izpildošiem organiem ir nepieciešama, lai nosodītā persona uzliktā naudas soda 
vietā izciestu aresta 'sodu, tieslietu ministrs griezies pie Senāta Apvienotās sapulces 
izskaidrot aprāditos jautājumus. 

Uz priekšā celtiem jautājumiem Senāts paskaidro sekošo. 
Naudas sods, kādu uzliek personai par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tiesu 

varas organs, ja notiesātam nav līdzekļu soda samaksai, ir atvietojams ar arestu saskaņā 
ar Sodu likumu sakopojuma 59. p. nosacījumiem. Turpretim, ja naudas sods uzlikts no 
administrātivās varas organiem, vai nu no fiskālām pārvaldēm viņu tiešai pārziņai pie-
kritīgās lietās par pārkāpumiem pret valsts mantu un ienākumiem (Kriminālproc. lik. 
pielikums pie 1047. p. I—V), vai arī administrātīvām pārvaldēm viņu tiešai pārziņai 
piekritigās lietās par pārkāpumiem pret sabiedrisko labierīcību un kārtību (pielikums 
pie 1155. p. I—VII), tad, kā uz to norādits Kriminālprocesa likumu Saeimas Kodifi-
kācijas nodaļas 1926. g. izd. vispārējās piezīmēs pie šo procesa likumu pantu pie-
likumiem, ša'jos pielikumos uzskaitītos gadijumos uzliekamie naudas sodi nav pārvēr-
šami arestā pēc Sodu lik. 59. p. [avoti: 1864. g. 20. novembra (41476. p.) pielikumu 
pie 1124. un 1214. p. vispārējās piezīmēs, 1918. g. 6. decembra (10.) 1. р.,1920. g. 15. marta 
(177.)]. Tādā kārtā ir jānāk pie slēdziena, ka administrātīvo varas organu prakse — ne-
atvietot no viņiem uzliekamos naudas sodus ar arestu, uz kādas prakses pastāvēšanu 
norādīts tieslietu ministra priekšlikumā, atrod pamatojumu likumā. 

Kas attiecas uz naudas sodiem, kādus uzliek tiesu varas organi, tad, saskaņā ar 
Sodu lik. 59. р., šādi sodi, pēc tam, kad noteiktā kārtībā nodibināts, ka notiesātam nav 
līdzekļu naudas soda samaksai, atvietojami ar arestu uz laiku, kādu nosaka tiesa savā 
spriedumā pēc attiecīga šajā pantā aprādīta samēra. Pie naudas piedziņas faktiskas 
atvietošanas ar arestu, izpildot pie notiesātā aresta sodu naudas soda vietā, tomēr jāizšķir, 
vai piedziņai ir tikai kriminālsoda raksturs, kāds soda veids paredzēts sodu sistēmā (Sodu 
lik. 2. p.),'jeb tai ir kombinēts (soda un zaudējumu atlīdzības) raksturs, t. i. kad piedziņa 
ietver sevī maksājumu, kādu vainīgajam pienācās fiska labā izdarit pirms pārkā-
puma nodarīšanas (atlīdzība valstij), kāds maksājums, ievērojot izdarīto pārkāpumu, ir 
palielināts ar likumā noteikto koeficientu (sods). No naudas piedziņas rakstura, t. i. 
vai tai ir kriminālsoda jeb kombinēts (atlīdzības un soda) raksturs, tad arī atkarājas 
sprieduma izpildīšanas gaita. Kā vienā, tā otrā gadījumā rikojumu par notiesātam 
uzliktās naudas summas piedzīšanu dod tiesu varas organs (izdodot izpildu rakstu) 
un piedzīšana vēršama uz notiesātā mantu, bet ja izrādās, ka notiesātam nav lidzekļu 
uzliktās naudas summas segšanai, tad pirmā gadījumā, t. i. kad naudas piedziņai ir tīri 
kriminālsoda raksturs, izdarāma naudas soda tūlltēja atvietošana ar arestu, kurpretim 
otrā gadījumā, t. i. kad naudas piedziņai ir kombinēts raksturs, spriedumu izpil-
došais organs ziņo attiecīgai fiskālai pārvaldei, ka notiesātam nav līdzekļu viņam uz-
liktāsnaudassummassamaksai;kadfiskālā pārvalde tomēr atrod par lietderīgu piedzlšanu 
turpināt, tad viņa rīkojas jau kā civīlpiedzinējs ar visām šādam piedzinējam piešķirtām 
tiesībām un pad'odoties visiem noteikumiem, kādi pastāv tiesas spriedumu izpildīšanai 
civīllietās; tikai pēc tam, kad izrādās, ka arī ar civīlprocesa likumos aprāditiem Hdzekļiem 
nav iespējams panākt notiesātam uzliktā naudas maksājuma piedzīšanu, fiskālā 
pārvalde savukārt griežas pie tiesas iestādes ar lūgumu izpildīt sprieduma to daļu, ar 
kuru naudas piedziņa atvietota ar arestu (ar lūgumu izpildīt pie notiesātā aresta sodu, 
fiska pārvalde, protams, var griezties arī neizlietojot piedzīšanas lidzekļus un veidu, kādi 
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paredzēti civīlprosesa likumos). Noteicot, ka naudas sods atvietojams ar arestu pēc tam, 
kad nodibināts, ka notiesātam nav līdzekļu naudas soda samaksai, likumdevējs gan nav 
tuvāk aprādījis kārtību, kādā ir nodibināms tas apstāklis, ka notiesātam līdzekļu nav, 
tomēr по tā stāvokļa, kādu pie sprieduma izpildišanas ieņem tiesu varas organi,'proku-
rātūra, tiesu izpildītāji un policija, ir jānāk pie slēdziena, ka šie organi, izpildot sprie-
dumu par tiesas uzliktā naudas soda piedzīšanu, nevar rīkoties kā civilpiedzinēji ar tie-
sībām, kādas piešķir civīlprocesa likumi civīlpiedzinējam, piemēram, uzmeklēt un 
uzrādīt notiesātā mantu. uz kuru virzāma naudas maksājuma piedziņa, izdarīt šās 
mantas novērtēšanu pēc Civīlproc. lik. 1001. р., dot 1117. p. paredzēt'o parakstu par 
mantas novērtējumu, virzīt piedziņu uz nekustamu mantu Civīlproc. lik. 1094.—1208. un 
1556.—1591. p. kārtībā, ar vārdu sakot, nevar izdarīt darbību, kura var radīt strīdu par 
civīltiesībām. No tā savukārt izriet, ka naudas soda piedzīšana no notiesātā mantas, 
kad nedarbojas civīlpiedzinējs, var notikt tikai tad, ja notiesātais to samaksā tajā 
brīdī, kad soda piedzinējs (sprieduma izpildītājs) to no viņa prasa. Ja notiesātais aizrāda, 
ka viņam līdzekļu naudas soda samaksai nav, tad, ja naudas sodam ir tiri kriminālsoda 
raksturs, pie notiesātā ir jāizpilda spriedumā noteiktais naudas sodu atvietojošais 
aresta sods, bet ja sodam ir kombinēts raksturs, tad jārīkojas kā jau augšā aprādīts, t. i. 
jādod attiecīgai fiskālai iestādei iespēja rikoties kā civīlpiedzinējam u. 1.1. Šie slēdzieni 
neatrodas pretrunā ar Kriminālproc. lik. 985. (974.) р., kurš nosaka, ka izpildot sprie-
dumus par naudas piedziņām, kas uzlikti vai nu kā sods, vai kā atlldzība cietušam par 
kaitējumu un zaudējumiem, tiesu izpildītājs pieturas pie tās kārtības, kas noteikta 
civīlprocesa likumos. 

Jautājums, kā izdarāma uzliktā naudas soda atvietošana ar arestu soda daļvei-
dīgas samaksas gadījumā, atrod atbildi Sodu lik. 59. p. 2. daļā, kur noteikts, ka ja naudas 
sodu vai daļu no tā samaksā tajā laikā, kad notiesātais izcieš naudas soda vietā uzlikto 
arestu, arests jzbeidzams vai arī tā ilgums saīsināms samērā ar nomaksāto soda 
naudas daļu. Šāds aresta ilguma saīsinājums aprēķināms pēc tiesas spriedumā noteiktā 
samēra. 

6. 1928. gada 9. martā, Senāta virsprokurora 1928. g. 8. februāra priekšlikums 
tieslietu ministra uzdevumā paskaidrošanai, ar kādu sodu atvietojams pārmācibas 
nams bez tieslbu ierobežošanas karavīriem, kuriem ar tiesas spriedumu tāds sods uzlikts 
saskaņā ar Sodu lik. 57. p. 4. pktu. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors B. Nagujevskis; 
atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: saskaņā ar 
1918. g. 6. decembra pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtibu, tiesām 
un ar viņām saistītām iestādēm krimināllietās jāpieturas pie bij. Kriev. 1903. g. Sodu lik. 
krājuma. Šo Sodu lik. krājuma 2. pants paredz starp citiem sodiem, uzliekamiem par 
noziedzīgiem nodarījumiem, arī ieslodzījumu pārmācības namā, kāds sods saistīts ar 
tiesību zaudēšanu un ierobežojumu, pie kam, saskaņā ar šo likumu 30. р., notiesātie 
ieslodzījumā pārmācības namā zaudē, starp citu, ties'ibas kalpot armijā vai flotē, kādēļ 
šādi notiesātie, pēc Karaklausības lik. 12. p. 1. pkta, nav iesaucami kara dienestā. Tomēr 
1903. g. Sodu likumu 57. p. nosaka, ka septiņpadsmit līdz divdesmit'vienu gadu vecam 
nepilngadīgajam tiesību atņemšana vai ierobežošana piemērojama tikai piespriežot 
spaidu darbus vai izsūtījumu nometinājumā, no kā izriet, ka nepilngadīgi, kuri notiesāti 
uz ieslodzījumu pārmācības namā, nezaudē tiesību kalpot armijā vai flotē un tā tad 
iesaucami kara dienestā, kas arī paredzēts Karaklausības likuma 12. p. 1. piezīmē. Tā kā 
no vienas puses Kriminālproc. lik. 1190. p. u'zliek civīlresora krimināltiesai pienākumu 
noteikt karavīru kārtas noziedzniekiem sodu pēc kara sodu likumiem, bet no otras puses 
attiecībā uz ieslodzījuma pārmācibas namā bez tiesību zaudēšanas pārvēršanu kara 
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sodu likumos nekādi norādijumi nav atrodami, tad rodas grūtības izpildīt sodu pie tādām 
personām, kuras pēc tam, kad viņām piespriests pārmācības nams bez tiesību ierobežo-
juma, iesaukt'as kara dienestā. Likumu nesaskanlba aprādltā jautājumā izskaidrojama 
ar to, ka Latvijā spēkā esošie 1869. g. Kara sodu likumi pieskaņoti 1885. g. Sodu liku-
miem, kuros kā soda veids bija paredzēts ieslodzījums arestantu pārmācības nodaļās. 
Šis pats soda veids noteikts Kara sodu likumos arī karavīriem un savienots ar viņu iz-
slēgšanu no kara dienesta, bet ja šāds sods piespriests vainīgajam līdz viņa iesaukšanai 
kara dienestā, tad ar ieslodzīj'umu arestantu pārmācības nodaļās notiesātais pēc bij. 
Kr'iev.» Karaklausības likuma nebija iesaucams kara dienestā. Turpretim nepilngadīga-
jiem no 17 līdz 21 g. v. ieslodzījums arestantu pārmācības nodaļās vispār nebija pie-
sprležams, jo šāds sods nepilngadīgajiem, pēc 1885. g. Sodu likumiem (140. р.), bija 
atvietojams ar ieslodzījumu cietumā bez tiesību zaudēšanas un ierobežojuma. Tādēļ 
nebija arī vajadzības 1869. g. Kara sodu likumos paredzēt ieslodzījumu arestantu pār-
mācības nodaļās atvietošanu ar kādu citu karavīriem noteikto sodu. Turpretim pēc tagad 
Latvijā spēkā esošiem 1903. Sodu lik. pārmācības nams, kurš pēc tajā ieslodzīto taga-
dējā režīma pielīdzināms agrākām arestantu pārmācības nodaļām, piespriežams, kā tas 
jau augšā aizrādlts, arī nepilngadīgajiem no 17 līdz 21 g. v., bet tikai bez tiesību zaudē-
šanas, pie kam šādi notiesātie var kalpot armijā un flotē, viņi iesaucami, saskaņā ar 
Latvijas karaklausības likumu, kara dienestā un tādēļ nav izslēdzami no kara die-
nesta arī tad, ja minētais sods tiem piespriests jau dienestā atrodoties. 

Apsverot ierosināto jautājumu, ar kādu sodu atvietojams ieslodzījums pārmācības 
namā bez tieslbu zaudēšanas kara vīriem, kuriem ar tiesas spriedumu tāds sods uzlikts 
saskaņā ar Sodu lik. 1903. g. 57. p. 4. pkt, un ņemot vērā augšā aprādīto likumu nesa-
skanību un nepilnību šajā jautājumā, Senāts atrod, ka pēdējais atrisināms izejot no 
pastāvošo likumu vispārējās izpratnes un likumu piemērošanas pēc analoģijas. Tā kā 
ieslodzljuma pārmācības namā bez tiesību zaudēšanas atvietošana ar militāru sodu 
nepilngadīgajiem, kā jau. teikts, nav paredzēta pastāvošos Kara sodu likumos, tad 
jāpiemērojas tiem kara sodu likumu noteikumiem, kuri paredz citu pēc 1903. g. Sodu lik. 
uzlikto sodu pārvēršanu militārā sodā: šādi noteikumi ievietoti Kara sodu lik. 8. p. 
1. piel. IV2. piez. 6. pkt., pie kam vistuvāki pēc 1903. g. Sodu likumos (2. p.) pieņemtas 
sodu gradācijas ir attiecināmi uz šo gadījumu tie minētā punkta noteikumi, kuri 
paredzieslodzījuma cietoksnī uz laiku ilgāku par 5 mēnešiem atvietošanu ar nodošanu 
disciplīnārās daļās uz to pašu laiku. 

Ievērojot augšā sacīto, Senāta Apvienotā sapulce nolemj: izskaidrot, ka kara-
vlriem, saskaņā ar 1903. g. Sodu lik. 57. p. 4. pkt., piespriestais ieslodzījums pārmācības 
namā bez tiesību atņemšanas atvietojams ar ieslodzījumu disciplīnārās daļās uz to pašu 
laiku ar sekām, kādas paredzētas Kara sodu likumu 49., 50. un 52. p. 

7. 1928. gada 18. maijā. Senāta virsprokurora 1928. gada 12. maija priekš-
likums, tieslietu ministra uzdevumā, jautājuma izšķiršanai, vai tiesu varas organi bez 
Saeimas sevišķas piekrišanas var apcietināt, pirms tiesas sprieduma un ari pēc tā, ar 
Saeimas lēmumu tiesāšanai izdotu un no Saeimas sēdēm atstādinātu Saeimas locekli, 
kā arī izdarīt pie viņa kratīšanas. 

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K.Ozoliņš; referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Latvijas 
Republikas Satversmes 82. p. nosaka, ka likuma un tiesas priekšā visi pilsoņi ir vien-
līdzīgi. Tā tad tiesiskā dzīvē visiem pilsoņiem valstī pastāv vienādas normas. Tas 
nozīmē, ka arī atbildība visiem pilsoņiem no tiesiskā viedokļa ir vienāda. Vienlīdziga 
un vienāda ir pilsoņu atbildība arī par tādu darbību, kurai ir soda normu dispozitīvās 
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daļās aprakstīto nodarījumu pazīmes. Izņēmumi no Satversmes 82. pantā ietvertās 
pilsoņu tiesiskās vienlidzības (egālitātes) principa pastāv tikai tiktāl, ciktāl tādi ir tieši 
paredzēti likumā, un tie nav prezumējami. Tādu izņēmumu likumu katēgorijā ierindo-
jami Satversmes 28., 29. un 30. pants, no kuriem pi'rmais, kā materiālu tiesību norma, 
izslēdz tautas pārstāvju atbildību par dažos sodu likumu pantos paredzētu darbību 
un tādā kārtā atzīst, ka šāda darbība, ja to izdarījis deputāts, izpildot savu amatu, nav 
uzskatāma kā noziedzīgs nodarījums, bet abiem pēdējiem pantiem ir procesuāla nozīme: 
tie aizsargā deputātu no dažām administrātīvām un kriminālproeesuālām represijām 
un vajāšanas par izdarītu noziedzīgu nodarījumu, pielaižot tādas represijas un vajāšanu 
tikai ar Saeimas piekrišanu. Par uzskatiem, kādus izteicis tautas pārstāvis, izpildot 
savu amatu, ja tādai darbībai ir sodu Iikumos paredzētu nodarījumu pazīmes, viņu 
vispār nevar saukt pie atbildības (izņēmumi norādīti likumā) un šādā gadījumā tautas 
pāistāvis ir absolūti immūns pret vajāšanu (28. р.), turpretim ja tautas pārstāvis 
izdarījis kādu citu noziedzīgu nodarījumu, viņa atbildiba neatkrīt, tas nes atbildību 
vienlidzīgi ar citiem pilsoņiem, tikai attiecīgie organi nevar uzsākt pret deputātu tiesas 
vai administrātīvu vajāšanu, ja Saeima nav devusi piekrišanu (30. р.), Saeimas pie-
krītošais lēmums ir deputāta vajāšanas uzsākšanas nepieciešamais priekšnoteikums. 
Šāds Saeimas votums izbeidz deputāta neatbildības stāvokli — tāds ir loģisks slēdziens 
no paša vajāšanai izdošanas fakta — un ar to brīdi, kad Saeinia pieņēmusi lēmumu, 
ar kuru atjauts uzsākt pret deputātu vajāšanu. — atkrīt likumā paredzētais formālais 
šķērslis deputāta saukšanai pie atbildības. iedarbojas tiesu varas aparāts ar visām šim 
aparātam piederošām varas funkcijām pilnā to apjomā un lietas tālākā, kā iepriekšējās 
tā tiesas izmeklēšanas, gaita jau automatiski padota procesuāliem noteikumiem, kuri 
ir saistoši tiesu varas organiem. Likumdošanas aktos nav norādījumu, ka pati Saeimas 
deputātu vajāšanas būtu izdarāma pēc citādiem noteikumiem, nekā pārējo pilsoņu 
vajāšana, no kā slēdzams, ka vajāšana pret Saeimas deputātiem izdarāma kārtīb'ā, 
kāda noteikta procesuālos likumos. Satversmes 30. pants nosaka funkciju, kāda pieder 
Saeimai pie deputāta vajāšanas par noziedzīgu nodarīj'umu; viņa dod vienīgi atļauju 
vajāšanas uzsākšanai un deputāta vajāšanai, ja tā būtu uzsākta bez Saeimas piekrišanas, 
nav tiesiska spēka, kā nesaskanošai ar Kriminālproc. lik. 1. p. nosacljumiem. No Sa-
tversmes 30. panta teksta loģiskā iztulkojuma (per argumentum e contrario) slēdzams, 
ka Saeimai pēc tam, kad vina izpildījusi likumā paredzēto funkcij'u, kas pastāv vienīgi 
atļaujas došanā deputāta vajāšanas uzsākšanai, nepiekrīt izpildīt nekādas funkcijas, 
kas ietilpst tālākā gaitā, t. i. pašā vajāšanas procedūrā vai ir savienotas ar to (pretējais 
būtu bijis nosakāms expressis verbis un nav prezumējams); šīs funkcijas izpildīt piekrīt 
attiecīgiem tiesu varas organiem procesuālos likumos noteiktā kārtlbā un robežās. 
Saskaņā ar Satversmes 86. pantu, tiesu var spriest tikai tie organi, kuriem šīs tiesības 
piešķir likums, un neviens cits organs, kuram likums tādu tiesību nav'piešķīris, nevar 
izdarlt darbību, kurai no procesuālā viedokļa būtu piešķirams tiesu varas darbībai 
līdzīgs spēks. Satversmes 83. pants nosaka, ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam 
padoti, tas nozīmē, ka tiesu vara ir patstāvīga, nav padota kādai citai varai (tiesas ārējā 
neatkarība) un ka šās varas organi savā darblbā, izdarot iepriekšējo vai tiesas izmeklē-
šanu, t. i. spriežot tiesu, vadās vienīgi no likuma un iekšējās pārliecības (tiesnešu iekšējā 
neatkarība). Tiesu varas organu rīcības pareizību pārbaudīt un šo organu lēmumus 
grozīt vai atcelt var tikai tiesu varas organi instanču vai uzraudzības kārtlbā un nevienas 
citas varas organi, pēc spēkā esošo likumu izpratnes, tiesu' varas organu lēmumus nevar 
atcelt vai grozīt. Ka pēc deputāta izdošanas vajāšanai Saeimai nepiekrīt izdarīt dar-
bību, kāda īetilpst lietas tālākās izmeklēšanas gaitā vai savienota ar šo gaitu, to, neat-
karīgi no Satversmes 30. panta iztulkojuma, pastiprina sekošais. Par tiesas vajāšanas 
uzsākšanu, par ко ir runa Satversmes 30. pantā, saprotama zināmas personas saukšana 
pie atbildības kriminālprocesa likumos noteiktā kārtībā. Stāvoklis, kādā pēc likuma 
nokļūst persona, pret kuru uzsākta kriminālvajāšana par vispārējām tiesu iestādēm 
piekrītošu, publiskā kārtā vajājamu noziedzīgu nodarīj'umu, ir ncgrozāmi savienots 
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ar apsūdzētā personas brīvības ierobežojumu. Tā, saskaņā ar Kriminālproc. lik. 434. 
pantu, izmeklēšanas tiesneša aicināmie apsūdzētie, kas nav ieradušies termiņā un nav 
ticami apliecināj'uši neierašanās likumīgus iemeslus, atvedami pie izmeklēšanas. Bez 
iepriekšējā aicinājuma, starp citu, var atvest apsūdzētos par noziedzīgiem nodarījumiem, 
par kuriem likumā nolikti ar tiesību zaudēšanu saistiti sodi, bet apsūdzētos par mazāk 
svarlgiem noziedzīgiem nodarījumiem — kad nav bijis iespējams viņus aicināt tāpēc, 
ka tie izvairas no izmeklēšanas. Lai atņemtu apsūdzētam iespēju izvairīties по izmeklē-
šanas. ikkatra saukšana pie atbildības par visparējām tiesu iestādēm piekrītošu pub-
liskā kārtībā vajājamu noziedzīgu nodarījumu, ir savienota ar drošības līdzekļa izvēli 
pret apsūdzēto, no kuriem vieglākais jau ir savienots ar apsūdzētā pārvietošanās tiesības 

tā tad brīvības ap'robežojumu — paraksta ņemšanu, ka izmeklēšanā stāvošā persona 
atnāks uz izmeklēšanu un neatstās savu dzīves vietu (Kriminālproc. lik. 461. р.). Bez 
tam, pēc Kriminālproc. lik. 460. p. nosacījumiem, izmeklēšanā stāvošā persona nedrlkst 
bez izmeklēšanas tiesneša atjaujas atstāt to pilsētu vai iecirkni, kur notiek izmeklēšana, 
un šāds personas brivības ierobežojums automatiski stājas spēkā ar apsūdzētā no-
stādīšanu apsūdzības stāvokli. Saskaņā ar Kriminālproc. lik. 470. pantu, noteicot 
galvojumu vai ķīlas lielumu, jāievēro, cik liela tā atlīdzība, kuru prasa no noziedzīga 
nodarījuma cietušais. Pārkāpumos pret valsts mantu un ienākumiem visi drošības 
līdzekļi pret apsūdzētā izvairīšanos no izmeklēšanas un tiesas, izņemot apcietinājumu, 
atvietojami ar galvojumu vai ķīlu par sutnmu, kas līdzīga naudas piedziņai, kādu vainī-
gajam var piespriest samaksāt (1091. р.). Līdz galvojuma vai ķīlas došanai vai nu 
jāuzliek apsūdzētam mājas arests vai viņš jātur apcietinājumā u. t. t. Ja nu 
tādā kārtā ikkatra kriminālvajāšanas uzsākšana par vispārējām tiesām piekrī-
tošiem un publiskā kārtībā vajājamiem noziedzīgiem nodarījumiem ir automa-
tiski un negrozāmi savienota vismaz ar apsūdzētā pārvietošanās tiesību iero-
bežojumu, tad, loģiski, ar pašu deputāta izdošanas faktu saukšanai pie atbildības 
netieši ir izteikta piekrišana arī brīvības ierobežojumļem, kas negrozāmi savienoti 
ar personas saukšanu pie atbildības. Ja nostātos uz tā viedokļa, ka arī pēc tam, kad 
deputāts jau izdots tiesu iestāžu. ricībā kriminālvajāšanas uzsākšanai, deputātu ap-
cietināt, izdarīt pie viņa kratīšanu vai citādi aprobežot viņa brīvību var tikai ar Saeimas 
piekrišanu, par ко ir 'runa Satversmes 29. pantā, tad lēmumam par deputāta izdošanu 
tiesāšanai nebūtu nekādas nozīmes: no vienas puses, tiesu varas organiem par vispārējām 
tiesām piekrītošiem, publiskā kārtībā vajājamicm — tā tad visiem svarīgākiem no-
ziegumiem — vienlaiclgi līdz ar vajāšanas uzsākšanu pret apsūdzēto jāpielieto līdzekļi, 
kas aprobežo viņa personības brīvību, pie kam Kriminālproc. lik. 460. pantā aprādltais 
personas brīvības ierobežojums līdz ar vajāšanas uzsākšanu automatiski stājas spēkā, 
no otras puses, viņi šos līdzekļus tomēr pielietot nevarētu un tamlidz arī nevarētu uz-
sākt vajāšanu, jo tādu uzsākt'bez drošibas līdzekļa izvēles noliedz procesuālie likumi. 
Rastos tāds stāvoklis, ka Sacima izdevusi deputātu vajāšanai, bet tiesu varas organi 
Saeimas lēmumu izpildīt nevarētu, t. i. viņi faktiski būtu nostādīti tādā pašā stāvokh, 
kādi tie bija pirms jautājuma ierosināšanas par Saeimas piekrišanu uzsākt vajāšanu 
pret deputātu. Šie organi nevarētu pat nopratināt deputātu, ja deputāts uz nopratinā-
šanu ierodas, jo, kā jau aizrādīts, tāda nopratināšana pēc Kriminālproc. lik. nosaci-
jumiem negrozāmi savienota ar brīvības aprobežošanu, nemaz nerunājot par ga-
dljumiem, kad deputāts no ierašanās pie tiesu varas organa izvairās. Tā tad, 
lai izpildītu Saeimas lēmumu par vajāšanas uzsākšanu pret deputātu, tiesu varas 
organiem no jauna būtu jāgriežas pie Saeimas pēc atļaujas aprobežot vajāšanai 
izdotā deputāta brīvību, kas nozīmētu, ka lēmumam par deputāta izdošanu vajāša-
nai nav bijis reālas nozimes, jo visu to, kas nav savienots ar deputāta brīvības 
aprobežošanu (šā.vārda plašākā nozīmē), tiesu varas organiem, izdarot izmeklēšanu 
par noziedžigu nodarijumu, ne tikai ir tiesība izdarīt bez Saeimas piekrišanas, bet tas 
viņiem ar likumu uzlikts par pienākumu, par kādu pienākumu neizpildīšanu viņi ir 
atbildīgi par varas bezdarbību. 
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Ja arī pēc tam, kad Saeima devusi piekrišanu uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu, 
tiesu varas organiem vajadzētu griezties pie Saeimas pēc atļaujas izdarīt ikvienu dar-
bību, kura savienota ar deputāta brīvlbas aprobežojumu, un ja Saeima nedotu kādai 
no šās darbības veidiem savu piekrišanu, tad tāds Saeimas lēmums būtu uzskatāms 
par Saeimas nepiekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai, kurai viņa jau bija devusi pie-
krišanu, un lietas gaita būtu pārtraucama, jo tiesas varas organi ar to būtu nostāditi 
tādā stāvoklī, ka viņi nevar izpildīt kriminālprocesa noteikumus, kas ir nepieciešams, 
lai atzītu šo organu darbību par likumīgu. Jāpiezīmē, ka Saeimas starpsesiju laikā 
līdz jaunas sesijas atklāšanai pat nav organa, kas varētu izteikt piekrišanu deputāta 
apcietināšanai, kratīšanu izdarīšanai pie viņa vai citādai viņa brlvības aprobežošanai, 
jo Saeimas prezldijs starpsesijas laikā, kā tas redzams no Satversmes 29. panta grāma-
tiskā iztulkojuma, var lemt tikai par deputāta paturēšanu apcietinājumā (šāds stā-
voklis rodas, kad deputāts notverts in flagranti), bet nevis dot piekrišanu deputāta 
apcietināšanai. — No minētiem apsvērumiem ir jānāk pie slēdziena, ka Satversmes 
29. pantā norādītā Saeimas sevišķa piekrišana deputāta apcietināšanai, kratīšanu izdarī-
šanai pie viņa vai citādai personas brīvības aprobežošanai, izprasāma tikai tādā gadī-
jumā, kad Saeima vēl nav taisījusi lēmumu par deputāta izdošanu vajāšanas uzsāk-
šanai, t. i. kad lieta vēl atrodas izziņas vai izmeklēšanas stāvokll par noziedzlga nodarī-
juma notikumu. Kriminālproc. likumi (284.—312. p.) nosaka, ka iepriekš vajā-
šanas uzsākšanas un personas saukšanas pie atbildības jāizdara vispirms izziņa un 
iepriekšēja izmeklēšana par ikvienu notikumu, kuļ-am ir noziedzīga nodarī-
juma pazīmes, noskaidrojot, vai noziedzīgais nodarījums ir konstatējams kā fakts 
un, pozitīvā gadījumā, uz ко krīt aizdomas tā izdarlšanā. No tā izriet, ka Satversmes 
29. pantā aprādītā deputātu procesuālā privilēģija nevar būt par šķērsli policijas un 
tiesu organu darbībai noziedzīga nodarlj'uma notikuma noskaidrošanā un pierādījumu 
savākšanā, ciktāl tas nav savienots ar deputāta brivības aprobežošanu un kratīšanu 
izdarīšanu pie viņa. Tomēr arī šajā lietas iepriekšējas noskaidrošanas stāvoklī (tas 
redzams, starp citu, no Kriminālproc. lik. 292. un 293. un tālākiem pantiem) var rasties 
nepieicešamība atņemt noziedzīgā nodarījuma izdarišanā aizdomās stāvošai personai 
iespēju izvairīties no izmeklēšanas, vai izdarīt pie viņas kratīšanu. Lietas šajā stadijā 
Saeimas locekli, ja viņš notverts noziedzīga nodarījuma izdarlšanā (gadījums, par 
kuru runā Kriminālproc. lik. 292. p. 1. pkts), var apcietināt arī bez Saeimas piekrišanas, 
bet šādā gadijumā Saeimai jālemj, vai deputāts paturams apcietinājumā vai atsvabi-
nāms (Satversmes 29. panta teksta attiecīgā (2.) daļa). Turpretim gadījumos, par 
kuriem ir runa Kriminālproc. lik. 292. p. 2.—6. pkt. un 293. р., kā arī citos pantos, pie 
Saeimas locekļa, pret kuru pastāv aizdomas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, vai 
kad rodas vajadzība izdarīt viņa dzīvokja kratīšanu, ja policijas vai tiesas vara atrod 
par vajadzīgu savākt pierādījumus, kas savienoti ar deputāta personas brīvības aprobežo-
šanu, var pielietot aprādītos līdzekļus tikai ar Saeimas piekrišanu: kamēr tāda piekrišana 
nav dota, deputāta personība un viņa dzīvoklis ir neaizskarami. Kādas sekas procesa 
šajā stadijā iestājas, ja Saeima tādu atļauj'u nedod? Ja izmeklēšana atrodas tādā 
stāvoklī, kad bez šo lldzekļu pielietošanas tālāka izmeklēšana pēc kriminālproc. likumu 
nosacījumiem nav iespējama, tad izmeklēšana pārtraucama līdz tam laikam, kamēr 
izbeidzas deputāta immūnitāle. — Jāuzsver, ka Satversmes 29. p. 2. da]ā minētais 
noteikums, ka Saeimas prezidijs par Saeimas locekja apcietināšanu cel priekšā nākošā 
Saeimas sēdē izlemšanai par deputāta paturēšanu apcietinājumā vai atsvabināšanu, 
pēc citētā panta burtiskā iztulkojuma, var attiekties tikai uz gadījumu, kad deputāts 
notverts in flagranti un kad tā tad viņa apcietināšanai Saeimas piekrišanu izprasīt 
nebija iespējams, turpretim nebūtu nekāda loģiska pamata slēdzienam, ka aprādī-
tais 29. panta noteikums attiecināms arl uz to gadijumu, kad deputāta apcietināšana 
notikusi ar Saeimas piekrišanu (29. p. 1. d.), un ka Šaeimai, pēc tam, kad deputāts ar 
viņas piekrišanu apcietināts, atkal no jauna jālem], vai deputāts paturams apcieti-
nā'jumā. Ja nu Satversmes uzbūve nepārprotami norāda, ka Saeimas prezidijs ceļ 
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priekšā tuvākā Saeimas sēdē izlemšanai tikai par Saeimas locekļu paturēšanu ap-
cietinājumā (Satversmes 29. p. 2. d.) un ja nav nekāda loģiska attaisnojuma slēdzienam, 
ka par deputāta paturēšanu apcietinājumā būtu jālemj arī gadījumā, kad Saeima jau 
devusi piekrišanu deputāta apcietināšanai (Satversmes 29. p. 1. d.) un ja tā tad Satver-
smes 29. p. 2. d. noteikumi nevar attiekties uz minētā panta 1. daļti, — tad jo mazāk 
tie var attiekties uz Satversmes 30. pantu, kurā par tādu apcietināšanu nav runas. 

Satversmes 29. un 30. p. tekstu sistēmatiskais iztulkojums pēc šo pantu un tajos 
minēto tekstu dispozīcijas noved pie sekošiem slēdzieniem attiecībā uz Saeimas locekļu 
procesuālas immūnitātes stāvokli: 

a) deputāts notverts pie nozieguma izdarīšanas (in flagranti), tādā gadījumā 
piekritīgais varas organs deputātu var apcietināt, bet par to 24 stundu laikā jāziņo 
Saeimas prezidijam, kurš to ceļ priekšā Saeimas nākamā sēdē izlemšanai par deputāta 
paturēšanu apcietināj'umā, vai viņa atsvabināšanu (laikā starp sesijām lidz jaunas 
sesijas atklāšanai jautājumu izšķir Saeimas prezidijs); 

b) lietas stadija, kad tiek vesta izziņa vai izdarīta iepriekšēja izmeklēšana par 
noziedzīga nodarljuma notikumu līdz lēmuma sastādīšanai par vajāšanas uzsākšanu 
(atskaitot a pktā aprādīto gadījumu), lietas šajā stadijā deputātu apcietināt, izdarīt 
pie viņa kratīšanu, vai citādi aprobežot viņa brīvību var tikai ar Saeimas piekrišanu; 

c) lietas stadija, kad jau sastādīts lēmums par deputāta vajāšanas uzsākšanu 
un Saeima uz to devusi savu piekrišanu, — lietas šajā stadijā darbojas tiesas varas aparāts 
tā pilnvarojuma robežās, kādu viņam piešķir procesuālie likumi. 

Jautājums, vai Saeimas loceklis, kura izdošanai kriminālvajāšanas uzsākšanai 
Saeima devusi piekrišanu, ir vai nav atstādināts no Saeimas sēdēm, attiecas uz Saeimas 
darbības iekšējo iekārtu un nestāv sakarā ar tiesas darbību attiecībā uz tiesai izdoto 
Saeimas locekli. 

Pamatojoties uz minētiem apsvērumiem, Senāta Apvienotā sapulce nolemj: 
paskaidrot, ka priekšā celtais jautājums izšķirams apstiprinoši. 

8. 1928. gada 2. novembri. Senāta virsprokurora 1928. gada 28. augusta priekš-
likums tieslietu ministra uzdevumā paskaidrot, vai slepenu cenu noteikšana būtu tikpat 
vajadzīga pie rakstiskām, kā mutiskām izsolēm. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors Dr. A. Lēbers; 
atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: starp 
Finanču un Tieslietu ministriju no vienas puses, un Valsts kontroli no otr'as puses 
cēlusies domu starplba jautājumā vai, saskaņā ar 1927. g, 8. marta likumu par darbiem 
un piegādēm valsts vajadzībām (Lik. krāj. 44), pie rakstiskām izsolēm slepenu cenu 
noteikšana'tāpat vajadziga kā pie mutiskām. Aprādīto jautājumu minētās ministrijās 
izšķir atraidoši, bet Valsts kontrole apstiprinoši. Pamatojoties uz Tiesu iek. lik. 185. р., 
Senā'ta virsprokurors ar savu 1928. g. 28. augusta 305. rakstu lika priekšā Senāta 
Apvienotai sapulcei izspriešanai augšā minēto jautājumu. 

Minētais likums izšķir 3 izsoles veidus: mutisku, rakstisku un jauktu. Mutiskā 
atšķiras no rakstiskās izs'oles netikvien formas un kārtlbas ziņā, bet arī pēc būtlbas; 
jauktā izsole drīzāk pieslienas rakstiskai. 

Formas un kārtības ziņā mutiskā izsole atšķifas no rakstiskās, starp citu, ar sekošām 
pazīmēm. Mutiskā izsole sākas ar to, ka noteiktā izsoles dienā un stundā klātesošie 
uzaicināmi ierasties izsoles telpās. Aploksni ar slepeno cenu, ja tāda ir noteikta, pa 
izsoles laiku novieto uz galda redzamā vietā. Pēc tam dalībnieku vārdi ierakstāmi un 
izsoles komisija atzlmē sarakstā katra dalibnieka piedāvāto cenu līdz cenas pazeminā-
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šanas beigām, pie kam, kad izsoles dalībnieks. kas nosolijis zemāko cenu, parakstījies, 
ka apņemas ievērot nosolīto cenu, nekādus jaunus cenu piedāvājumus neievēro (Lik. 31. р., 
32. р. 2. d., 33. р.). Pēc tam attaisa aploksni ar slepeno cenu un tad ar slepeno cenu 
rīkojas pēc 34. p. noteikumiem. Tā tad noteiktā dienā un stundā izsoles komisijā pati 
mut iskā izsole tikai sākas. 

Turpretim rakstiskā izsolē rakstiskie piedāvājumi jāiesniedz līdz noteiktai 
dienai un stundai slēgtās aploksnēs izsoles norādītā stundā. Ja 15 minūšu laikā pēc 
izsaukšanas tālāki piedāvāj'umi neienāk, tad piedāvājumu pieņemšana nobeigta un 
pēc tam nekādā ziņā nevar pieņemt ne personīgus, ne arī pa pastu pi'esūtitus piedāvājumus 
(lik. 42., 44. р.). Та tad noteiktā stundā un dienā izsoles komisijā rakstiskā izsole kā 
tāda jau beidzas; aploksnei ar kādu slepenu cenu vispār nav vietas rakstiskas izsoles 
kārtlbā un gaitā. 

Pēc būtības mutiskā izsolē, ja tai slepena cena faktiski noteikta (lik. 31. p. 
1. teik.), izsoles komisijai pēc mutiskās izsoies pabeigšanas obligātoriski jāievēro slepenā 
cena; proti, ja slepenā cena „pārsniedz nosolīto" (domājams, ja slepenā cena ir zemāka 
par nosolīto), tad to paziņo klātesošiem izsoles dalībniekiem, "t. i. mutiskā izsole skaitās 
par neesošu (lik. 34. p. 2. teik.). Tā tad, ja mutiskā izsolē piedalljās vairāki solītāji, 
izsoles komisijai jārīkojas tiri formāli un viņai nav tiesības ielaisties jautājuma izšķiršanā 
par to, vai zemākās cenas nosolītāja piedāvājums būtu — pēc satura vai citiem apstāk-
ļiem — derīgs, izdevīgs, un šajā zinā pieņemams jeb nē. Tikai tad, ja izsolē ieradies 
tikai viens solītājs, tad — izņēmuma veidā — izsoles komisija apsver arī nosolītās cenas 
izdevīgumu un var piešķirt viņam darba vai piegādes izpildīšanu 'arī tad, ja nosolītā 
cena būtu augstāka par kādu slepenu cenu, kura šajā gadījumā vispār nav iāievēro 
(lik. 37. р.). 

Turpretim rakstiskā izsolē izsoles komisija, attaisījusi piedāvājumu aploksnes, 
atraida nederigus piedāvājumus, un ja piedāvājums izrādās par „izdevīgu", 
tad tūliņ paziņo, ka izsole nobeigta un kas nosolījis „izdevīgāko cenu" (lik. 45. р.). 
Tā tad rakstiskā izsolē izsoles komisija nerlkojas obligātoriski tlri mēchaniski un 
formāli pēc piedāvātās, skaitliskā ziņā zemākās, cenas (eventuāli itkā salīdzinot to 
arī ar kādu slepenu cenu), bet vina ievēro „izdevlgāko cenu", t. i. piedāvājuma 
izdevīgumu. Tāpēc rakstiskai izsolei subsidiāri piemērojami (47. p.) nevis visi 
noteikumi par mutisku izsoli, bet vienīgi noteikumi par to, kam jābūt, ja Izsolē nav 
ieradies neviens solītājs (36. р.), vai ja ieradies tīkai viens (37. р.). Pirmajā gadījumā 
(36. p.) visa procedūra ar aploksni ar slepeno cenu jau formāli atkristu, bet pēdējā 
gadījuraā (37. p.) slepenā cena vispār — arī materiāli — nekrīt svarā un tāpēc atkrīt, 
jo— kā augšā aprādīts — 37. p. paredzētā gadījumā izsoles komisija arī mutiskā izsolē 
rikojas vienīgi pēc piedāvājuma, resp. piedāvātās cenas izdevīguma. 

Salīdzinot mutiskās izsoles formālo un materiālo raksturu ar rakstisko izsoli, 
izrādās principiāla izšķiriba starp tām pēc būtības. Ja noteikumos par rakstisko izsoli 
(tāpat kā par jaukto izsoli un, izņēmuma veidā, ari' 37. pantā paredzētā gadljumā) 
nav nekāda aizrādījuma uz slepenām cenām, tad iemesls tam meklējams nevis kādā 
nejaušībā vai likumdevēja itkā pielaistā pārskatīšanās jeb nepilnigā noteikumu redakcijā, 
bet abu minēto izsoļu iekšējā būtībā, nozīmē un raksturā. Tur, ktir likumdevējs turēja 
par vajadzīgu slepenās cenas attiecināt arī uz rakstisko izsoli, piešķirot tai tādu 
raksturu, kuru Latvijas tagadējais likums atzīst taisni tikai mutiskai izsolei, likum-
devējsuzto arī bija noteikti aizrādijis; tā, piem., Kriev. noteik. par valsts piegādēm 
160., 161. p. paredz slepenās cenas taisni tikai rakstiskā izsolē. 

Aiz minētiem iemesliem atzīstot, ka rakstiskām Izsolēm slepena cenu noteikšana 
nav vajadzīga, Senāta Apvienotā sapulce nolemj: paskaidrot, ka jautājums izšķirams 
atraidoši. 
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9 1928. gada 2. novembrī. Tieslietu ministra 1927. g. 10. janvāra iesniegums 
paskaidrot, vai Pasta un tēlegrafa virsvalde atzīstama par patstāvīgu fiska pārvaldi, 
kura var, saskaņā ar Civllproc. lik. 1285. р., caur pilnvaroto patstāvigi uzstaties tiesu 
iestādēs. 

Sastāvs: priekšsēdētājs senātors К. Valters; referē senātors Dr. A. Lēbers; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: tieslietu 
ministrs ar savu 1927. g. 10. janvāra iesniegumu licis caur Senāta virsprokuroru Senata 
Apvienotai sapulcei priekšā izšķirt jautājumu par to, vai Pasta un tēiegrafa virsvalde 
atzīstama par patstāvīgu fiska'pārvaldi, kura var, saskaņā ar Civīlproc. !ik. 1285._ р., 
caur pilnvaroto patstāvigi uzstāties tiesu iestādēs. Šajā ziņā tiesļietu ministrs aizrāda, 
ka Senāta Administrātīvā departamenta prakse, no vienas puses, un Civīlā un Kriminālā 
kasācijas departamentu prakse, no otras puses, neesot vienāda, jo pēdējie aizkustinato 
jautājumu izšķirot pozitīvi, bet pirmais negātīvi. 

Izškirot vispirms aizkustināto jautājumu pēc tiem likuma noteikumiem, kufi 
bija spēkā'tajā laikā, kad tieslietu ministra iesniegums ienācis Senātā, jāatzīst, ka bij. 
Pasta un tēlegrafa virsvalde, kura pēc būtības atvietojusi bij. Kriev. Galveno pastu un 
tēlegrafa pārvaldi, uzskatāma par fiska pārvaldi Civilproc. lik. 1285. p. nozime un 
tāpēc vinai pieškirama tiesība patstāvigi uzstāties tiesu iestādēs. Pēc 1930. g. 2. janvāra 
Pasta un tēlegrafa virsvaldes iekārtas (pap. pie lik. krāj. 27) 10. p. galvenais direktors 
ir patstāvīgs, atbildīgs virsvaldes pārvaldītājs, saimnieciskais un administrātīvais 
rīkotājs tajās robežās,' kādas nosprauž valdības noteikumi, kā arl satiksmes ministra 
principiāli rīkojumi. 

Jau Kriev. senāts noteikti pasvltroiis, ka pēc Civilproc. lik. 1284. p. prasījums 
jācel nevis pret valsts- fisku vispār, bet pret valsts iestādi, uz kuru prasījums attie_cas. 
un ka šajā ziņā likums neparedz izņēmumu uz to gadījumu, kad vairākas iestādes 
atrodas vienas' un tās pašas ministrijas pārziņā, jo katra no šādām iestādēm uzstājas 
tiesās patstāvīgi viņai uzticēto valsts fiska mantisku tiesību aploka robežās, un šajas 
robežās vina patstāvigi uzstājas valsts fiska mantiskās lietās (Kriev. sen. civīlkas. dep. 
6. spried. 1907. g. Finkelšteina lietā). Tāpēc Pasta un tēlegrafa virsvaldei bija tiesiba 
savās lietās uzstāties tiesu iestādēs un arī pilnvarot uz to savus pārstāvjus, izdodot 
viniem pilnvaru. Pacelas vēl tālākais jautājums par to, vai augšā minētie apcercjumi 
attiecināmi arī uz Satiksmes ministrijas Pasta un tēlegarfa departamentu, par kuru 
bij. Pasta un tēlegrafa virsvalde pārveidota ar 1927. g. 20. septembra noteikumiem 
par Satiksmes ministrijas Pasta un tēlegrafa departamentu (Lik. krāj. 159). Jautajums 
izškirams apstiprinoši. Minētie noteikumi tieši paredz centrāios organus no vienas 
pušes (direktoru atseviškas pārvaldes"), un vietējos organus no otras puses. Ja zinama 
pārvalde atzīta par cen'trālu organu un viņai ir savi vietējje organi, tad ar to viņai 
noteikti pieškirta administrātīva un saimnieciska patstāvība. īstenībā ar nupat minētiem 
noteikumiem' pārgrozīts tikai šās iestādes ārējais iedalījums un nosaukums. Kā iepnekše-
jais virsvaldes direktors (1920. g. iekārtas lik. 3., 10. р.), tā arī departamenta direktors 
(1927 g. noteik. 2., 3. p.) ienem patstāvīgu stāvokli attiecigo hkumu un noteikumu 
robežās, atbildot par valsts pasta, tēlegrafa u. 1.1. darbību, un vada to saimmecibu. 
Kā agrāk (Virsvaldes iekārt. lik. 2., 9. р.), tā arī tagad (noteik. 5. р.), Pasta un telegrafa 
virsvaldē, resp. departamentā ieiet ekspluatācijas valde, resp. pārvalde, techniska 
valde, resp. pārvalde, administrātlvi-finanču valde, resp. saimniecības daļa. Tā tad 
pēc būtības Pasta un tēlegrafa departaments ieņem taisni to pašu stāvokli, ka agrāka 
Pasta un tēlegrafa virsvalde, un visi augšā minētie apcerējumi tāpat attiecinami an 
uz nupat minēto departamentu. Kā patstāvīgai fiska pārvaldei agrākā Pasta un telegrafa 
virsvaldei un tagadējam Pasta un tēlegrafa departamentam tiesība — saskaņa ar Civilproc. 
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lik. 1285. р. — patstāvigi uzstāties savās lietās tiesu iestādēs un no sevis pilnvarot 
arī savus pārstāvjus uzstāties tiesu iestādēs, izdodot viņiem no sevis attiecīgās pilnvaras 
vai uzdevumus. 

Aiz minētiem iemesliem Senāta Apvienotā sapulce nolemj: paskaidrot, ka jau-
tājums izšķirams apstiprinoši. 

10. 1928. gada 7. decembrī. Senāta virsprokurora 1928. gada 23. aprīļa priekš-
likums tieslietu ministra uzdevumā paskaidrot, vai krāi-aizdevu sabiedrības un kases 
arī pēc likuma par kooperātīvu sabiedrībām un viņu savienībām izdošanas paturējušas 
tiesibu piedzīt nokavētos aizdevumus administrātīvā kārtā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors Dr. A. Lēbers; 
atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Tieslietu ministrs savā 1928. g. 20. aprīļa 16192. rakstā griezies uz Tiesu iek. lik. 
185. p. pamata caur Senāta virsprokuroru pie Senāta Apvienotās sapulces ar lūgumu 
izšķirt jautājumu, vai krāj-aizdevu sabiedrības un kases ari pēc likuma par 
kooperātīvu sabiedrībām un viņu savienībām izdošanas paturējušas tiesību piedzīt 
nokavētos aizdevumus administrātīvā kārtā. Finanču ministrija atzīst kredit-
nolikuma 10. nod. 86.—11428. p. (1904. g. 7. jūnija likuma redakcijā) noteikumus 
(par sīkkreditiestādēm) par atvietotiem ar 1919. g. 5. septembra likumu par kooperātīvu 
sabiedrībām un to savienībām, tā tad atzīst par spēku zaudējušu arī Kreditnolik. 10. nod. 
97. р., kas paredz aizdevumu piedzīšanu administrātīvā kārtā. Tieslietu ministrija 
pieturas pie pretējā uzskata, aizrādot, ka 1919. g. 5. septembra likums par kooperātivu 
operācijām nekādus iaunus noteikumus nav ievedis, kādēļ Kreditnolikuma noteikumi 
par kooperātīvu operācijām (10. nod. 92.—102. p.) palikuši spēkā, to starpā arī minētais 
97. p. Griežoties pie aprādītā jautājuma izšķiršanas, Senāta Apvienotā sapulce atrod: 

Latvijas 1919. g. 5. septembra likums nesatur sevi nekādus aizrādījumus uz to, 
kādi noteikumi ar tā ievešanu būtu uzskatāmi par atceltiem. Turpretim Kriev. 1917. g. 
20. marta likums par kooperātīvu sabiedrībām (Kr. lik. кор. 1917. g. 72 414. p.) gan, 
kaut arī vispārējos teikumos, sava ievada 2. nodaļā nosaka, ka šis likums tiek ievietots 
atceļot, pārgrozot, papildinot „attiecīgos" (подлежашде) noteikumus, pie kam 
„образованный до обнародовашя настоящаго постановлешя товарищества и 
друпя учреждешя, упомянутыя въ положенш о кооперативныхъ товариществах*., 
впредь до преобразовашя ихъ на основанш упомянутыхъ въ томъ положенш 
подчиняются дъйстаю нынТ) существующихъ узаконенш". 

Nupat minētais Krievijas likums uz 1918. g. 6. decembra likuma 1. p. (Lik. krāj. 10; 
sk. arī 1919. g. 6. decembra likumu, Lik. krāj. 154) pamat'a bija spēkā arī Latvijā lldz 
1919. g. 5. septembra likunia spēkā nākšanai. 

Uz krievu likuma pamata tā tad bija jāpārorganizējas visām biedrībām (sabiedrī-
bām) un iestādēm, par kurām ir runa tajā likumā. Krievu likuma 1. p. tieši runā par 
„товарищества, кредитныя и ссудосберегательныя", viņas taisni pieder pie sīkkre-
ditiestādēm („учреждешя мелкаго кредита"), kuras Kriev. 1904. g. 7. jūnija „ио-
ложеше объ учреждении мелкаго кредита" (Кг. lik. krāj. 1232. р., Кг. kredit-
nolikuma X nodaļa 86.—11426. р.) paredzēja savā 87. р. I.un2. pk. TāpēcarKr. 1917. g. 
20. marta noteikumiem par kooperātlviem uzskatāms par atceltu viss Kr. kreditnolikuma 
[0. nodalījums par „sīkkreditiestādēm", t. i. Kr. kreditnolikuma 86.—11425. pv to 
starpā arī runā esošais 97. p. 

Noteikumu par bij. sīkkreditiestāžu operācijām (92.—102. p.) vietā jāstājas 
kooperātlvu statūtiem un instrukcijām, kuros jāievieto nosacījumi saskaņā ar Lik. par 
kooper. paredzētiem vispārējiem pamatiem (sk. Lik. par kooper. 1., 2. р., 8. р. beigās; 



37 

П., 12., 20. р., 26. р. 2. d.; 35. р. u. t. t.). Та tad Kreditnolik. 10. nod. 97. р., kas 
nosaka, ka nokavētās aizdevumu maksas piedzenamas adrninistrātīvā kārtā, nav vairs 
atzlstams par spēkā esošu Latvijā. Bet atcelt to vēl sevišķi 1919. g. 5. septembra liku-
mam nebija vajadzibas, jo tas lidz ar noteikumiem par sīkkreditiestādēm jau uzskatāms 
par atceltu ar mineto krievu 1917. g. 20. marta likumu. 

Aiz minētiem iemesliem Senāta Apvienotā sapulce nolemj: paskaidrot, ka krāj-
aizdevu sabiedrībām un kasēm nav tiesības nokavētos aizdevumus piedzlt administrātlvā 
kārtībā. 

11. 1928. gada 7. decembrī. Senāta Administrātīvā departamenta 1928. g. 
9. jūnija ziņojums jautājuma izšķiršanai: vai lietās, kuras piekrīt administrātīvas varas 
izlemšanai administrātīvā kārtā, vispār piemērojami un kādā mērā Sodu likumu noteikumi 
par noilgumu. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Valters; referē senātors Fr. Zilbers; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Sodu 
likumupirmāpantā apzīmēts noziedzīga nodarījuma jēdziens: „par noziedzīgu uzskatāms 
nodarījums. kurš tā izdarīšanas laikā noliegts likumā ar soda piedraudējumu". Katrs 
nodarījums. par kuru likumā noteikts sods, tādā kārtā ir noziedzīgs nodarījums, neatkarīgi 
no tā, kādās likumu kopojumu daļās atrodas noteikumi par to un kādam valsts organam 
likums piešķīris tiesību uzlikt vainīgajam sodu par šo nodarījumu. Vispārējie noteikumi 
par noziedzīgiem nodarijumiem, to definīciju, noteikumi par to uzbūvi un sastāvdaļām, 
sodiem, pieskaitāmību, vainīguma veidiem, sodu mīkstinošiem vai palielinošiem aps'tāk-
ļietn un apstākļiem, kas nepielaiž sodāmību, to starpā ari par noilgumu, ievietoti Sodu 
lik. krājuma vispārējas daļas pirmā nodaļā. Sodu lik. 5. p. arī noteic sodu likumu piemēro-
šanas robežas. Starp citu, šā5. panta 1. pkts nosaka, ka Sodu likumi nav piemērojami 
noziedzīgiem nodarīj'umiem, kas sodāmi pēc baznīcas likumiem, kara un kara-jūras 
sodu likumiem, disciplīnārlikumiem, likumiem par izsūtāmiem un valsts un administrātī'vo 
pārvalžu likumiem, kā arl pēc atsevišķiem nolikumiem un noteikumiem — šajos liku-
mos, nolikumos un noteikumos nosacītās robežās. Tādā kārtā Sodu likumi, 
kā vispārējie likumi, nav piemērojami tiktāl, ciktāl Sodu lik. 5. p. 1. pktā paredzētie 
speciālie likumi tieši neatvieto vispārējo Sodu likumu noteikumus kā zīmējoties uz 
vispārējiem principiem, tā uz atsevišķiem noziedzīgiem nodarījumiem, sodiem un to 
sekām. Sodu lik. krājuma 68.—71. panta noteikumi par noilgumu ir materiālas dabas 
likumi un tie piemērojami katram noziedzīgam nodarījumam, neatkarīgi no tā, kāds 
valsts varas — administrātīvas vai tiesas — organs ir pilnvarots uzlikt vainīgajam 
noteikto sodu. Sodu likumu 68.—71. p. noteikumu piemērošana noziedzīgu nodarījumu 
lietās atkrīt vienīgi tad, kad speciāls likums par kādu nodārijumu, kurš tā izdarīšanas 
laikā bija noliegts ar soda piedraudējumu, satur sevišķus noteikumus par noilgumu, 
zīmējoties uz šo nodarījumu. 

Aiz minētiem apsvērumiem Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzīt, ka lietās 
par nodarījumiem, kuri piekrīt administrātīvas varas izlemšanai, piemērojami Sodu 
likumu noteikumi par noilgumu, ja speciālie uz šo nodarijumu attiecošies likumi, nolikumi 
un noteikumi nesatur īpašu nosacījumu par noilgumu. 

12. 1928. g. 7. decembrī. Senāta virsprokurora 1928. g. 6. jūnija priekšlikums 
tieslietu ministra uzdevumā paskaidrot: 1) vai kara priekšniecības disciplīnārā kārtā 
kara dienestā stāvošai personai uzlikts sods pēc šās personas atsvabināšanas no kara 
dienesta pārvēršams attiecīgā sodā pēc Sodu lik. (salīdz. Kara sodu lik. VII nod., 
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I pielik. pie 8. р.); 2) ja pārvēršams, tad kādā sodā un 3) kāds varas organs pilnvarots 
izdarīt šādu pārvēršanu (sal. bij. Kriev. Kriminālkas. dep. 1896. g. 6. spried. un Apv, 
sap. 1895. g. 5). 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors К. Valters; referē senātors В. Nagujevskis; 
atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: 1928. .g 
kara disciplīnas rēglamenta 6. p. (Lik. kr. 1928. g. 180) nosaka, ka šā rēglamenta notei-
kumi — tā tad arī noteikumi par discipllnārsodu uzlikšanu un to izpildīšanas kārtību 
(k. d. rēgl. 111—VIII nodaļa) — piemērojami aktīvā kara dienesta karavīriem tikai 
līdz viņu atvaļināšanai no šā dienesta, no kā izriet, ka uzliktie disciplīnārsodi 
karaviriem arī jāizcieš līdz to atvaļināšanai no aktīvā dienesta. Šāda slēdziena pareizība 
atrod pastiprināj'umu ari Kara lik. kopoj. VII grām. 746. pantā, kurš nosaka, ka arestētie 
disciplīnārkārtībā kareivji nav atvaļinājami no dienesta līdz viņiem uzlikto sodu 
izciešanai. Bet, ja, saskaņā ar 1928. g. kara disciplīnas rēglamentu 6. р., pēc kara-
vīru atvaļināšanas no aktivā dienesta viņiem disciplīnārsodi nevar tikt uzlikti, bet 
uzliktie nav izpildāmi, tad, izejot no disciplīnas rēglamenta citētā panta izpratnes 
un ievērojot tā paša rēglamenta 65. р., kurš nosaka, ka uzliktais disciplīnārsods izpildāms 
nekavējoties, arī jāatzīst, ka kara priekšniecības disciplīnārkārtā kara dienestā stāvo-
šai personai uzliktais sods, pēc šās personas atsvabināšanas no kara dienesta, nav 
pārvēršams vispārējā sodā. 

Aiz minētiem iemesliem Senāta Apvienotā sapulce nolemj: paskaidrot, ka augšā 
aprāditais jautājums izšķirams noraidoši. 



1929. 
1. 1929. gada 15. martā. Satiksmes ministra ierosinājums izšķirt domstarpību starp 

Satiksmes ministriju un Tautas labklājības ministriju jautājumā par to, vai noteikumu 
par valsts darbinieku atalgojumu 16. pants attiecas uz valsts darbinieku sievām, kuras 
kalpo valsts autonomos uzņēmumos. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsorokurora atzinumu, Senāts atrod: noteikumu 
par valsts darbinieku atalgojumu 16. pants (Lik. kr. 1925. g. 133) izteikts šādi: „Par 
sievu dzimtas piemaksas neizsniedz, ja viņa ieņem fatalgoļamu vietu valsts vai paš-
valdības dienestā". Tautas labklājības ministrija ieskata^ ka minētais pants būtu iztul-
kojams paplašinātā nozīmē un ka ģimenes piemaksas nebūtu izmaksājamas arī to valsts 
darbinieku sievām, kuras kalpo valsts autonomos uzņēmumos (konkrētā gadījumā 
„Letā") un pelni mēnesī vairāk par Ls 30,— un ka šād's slēdziens jātaisa, izeiot no 
instrukcijas par valsts darbinieku atalgoj'umu piemērošanu („Va!d. Vēstn." 1925. g. 
192. num.). Apskatot šo instrukciju, kura ievietota Lik. kr. 1925. g. 150, tajā nav 
atrodami tādi noteikumi, kuri Tautas labklājības ministrijas ieskatu pastiprinātu. 
Instrukcijas 19. pantā izteikts gan tieši pretējais, proti, ja valsts darbinieka sieva par 
pakalpojumiem valstsvaipašvaldības dienestā saņem atlīdzību mazāk par 30 latiem 
mēnesī, tad tāda nodarbošanās nav uzskatāma par atalģojamu vietu. Sievas nodarbošanās 
privātā dienestā, brīvā profesijā, kā arī viņas materiālais stāvoklis no 1925. g. 1. aprīļa 
nav par šķērsli dzimtas piemaksas izsniegšanai. Pastāvošos likumos nav atrodami 
noteikumi, ka darbinieki, kuri kalpo valsts autonomos uzņēmumos, būtu pielīdzināti 
dienesta ziņā valsts darbiniekiem. Noteikumu par civīldienestu 1. p. par valsts civīl-
iestāžu darbiniekiem (ierēdņiem un kalpotājiem) uzskata personas, kuras likumā pa-
redzētā kārtībā ieskaitītas valsts civīldienestā, un šajā pantā noteikti pasvitrots, ka par 
valsts civīliestāžu darbiniekiem šo noteikumu nozīmē nav uzskatāms personā's tajos 
valsts autonomos uzņēmumos, kuri darbojas uz 1922. g. 12. janvāra noteikumu 
(Lik. kr. 10) vai sevišķu statūtu pamata. Aprādītos noteikumos (Lik. kr'. 1922. g. 10) 
paredzēts, ka šīem uzņēmumiem pilnīgi privāti saimniecisks raksturs un šo uznēmumu 
uafDiriieļa vaists fflenesra nesKaiīas, "net saņem atalgojumu uz briva Figuma 'pamata, 
pie kam valdes priekšsēdētāja tm valdes locekļu algu noteic attiecīgā resora vadltājs, 
bet uzņēmumu pārējo darbinieku algas noteic vaide. 

Instrukcijā par civīldienesta noteikumu piemērošanu („Vald. Vēstn." 1928. g. 
128. num.), kura izdota uz noteikumu par civildienestu 68. p. pamata, tieši minēti tie 
autonomie uzņēmumi, kuru darbinieki nav uzskatāmi par stāvošiem valsts dienestā 
minēto noteikumu nozimē (starp tiem minēts arī „Latvijas tēlegrafa aģentūras personāls") 
un tādē! šajā instrukcijā minēto darbinieku atzīšana par stāvošiemValsts dienestā pati 
par sevi atkrit. 
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Visi šie aizrādījumi, protams, neattiecas uz personām, kuras kalpo valsts auto-
nomās iestādēs, kurām savi likumā apstiprināti štāti, kuru darbinieki ieskaititi 
Civildienesta likumā paredzētās katēgorijās (resp. grupās) un saņem atalgojumu pēc šīm 
katēgorijām (grupām). Šis iestādes ir autonomas tikai iekšējās pārvaldes ziņā, bet 
skaitās par valsts iestādēm un darbojas nevis uz jau minēto 1922. g. 12. janvāra 
noteikumu pamata, bet gan uz sevišķas satversmes pamata (piem., universitāte, konser-
vātorija). No sākumā mlnētās instrukcijas par valsts darbinieku atalgojumu noteikumu 
piemēfošanu 10. р., starp citu, arī redzams, ka laiku, kuru darbinieks kalpojis valsts 
autonomā uznēmumā, ieskaita pensijas izdienā tikai tajā gadijumā, ja uzņēmums pirms 
autonomizēšanas darbojies kā valsts iestāde, un attiecigo darbinieku, uzņēmumu 
autonomizēšanai izbeidzoties, ieskaita atkal tajā pašā valsts dienestā, pie kam darbinie-
kiem, kuri iestājušies dienestā iestādes autonomijas laikāT izdienu skaita tikai no tās 
dienas, kad autonomā iestāde pārvērsta par valsts iestādi. No šā panta satura, starp 
citu, redzams, ka augšminētā instrukcija, tāpat kā likums par civīldienestu, pretēji 
Tautas labklājības ministrijas uzskatam, nav pielīdzinājusi valsts autonomo uzņēmumu 
darbiniekus valsts dienestā stāvošām personām arī pensijas izdienas ziņā un tādēļ 
nav pamata ne dienesta stāvokļa, ne atalgojuma noteikšanas, ne pensijas ziņā uzskatīt 
valsts autonomos uzņēmumos kalpojošās personas par stāvošām valsts d'.enestā. 

levērojot izteikto, Senāta Apvienotā sapulce nolemj: paskaidrot, ka valsts dar-
binieku sievas, kuras kalpo valsts autonomos uzņēmumos, nav uzskatāmas par stāvošām 
valsts dienestā noteikumu par valsts darbinieku atalgojumu 16. p. paredzēta nozime. 

2. 1929. gada 15. martā. Privātadvokātu Jāņa Budovska, Aloizija Brežgo, 
Ruvina Cvi, Kārļa Dzenīša, Voldemāra Laveniekova, Eižena Lielozola, Vilhelma 
Mucenieka, Pāvila Skarnela un Sergeja Seļecka sūdzība par Tiesu palātas depar-
tamentu kopsapulces 1928. g.'6. oktobra lēmumu, attiecībā uz noliegšanu pnvatadvo-
kātiem vest īlūkstes apriņķī lietas bez iepriekšēja pārbaudījuma izturēšanas Vietejo 
civīllikumu 3. daļā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M.Gobiņš; referē senātors Fr. Konradi; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkoiis cauri lietu, Senāts atrod: savā Senāta Apvienotai sapulcei iesniegtā 
sūdzībā pie'Latgales apgabaltiesas un tās pašas tiesas miertiesām stāvošie privātadvokāti 
Budovskis, Brežgo. Cvi, Dzenītis, Laveniekovs, Lielozols, Mucenieks, Skarnels un Se-
leckis paskaidro, ka Latgales apgabaltiesas nodaļu kopsapulce ar 1928. g. 14. apnļa 
lēmumu noliegusi viniem vest Ilūkstes apriņķī lietas bez iepriekšēja pārbaudijuma Vietejo 
likumu III daļā; par'šo lēmumu iesniegto pārsūdzību Tiesu palāta atstājusi bez ievenbas. 

Aizrādot savā sūdzībā: 1) ka visām minētām personām Latgales apgabaltiesas 
kopsapulce jau vairākus gadus atpakaļ piešķlrusi privātadvokātu tiesibas un ka tādēļ 
apgabaltiesas kopsapulcei', saskaņā ar Tiesu iekārtas lik. 336. p. 1. pktu, neesot bijis 
lik'ūmīga pamata ar liūkstes apriņķa pievienošanu Latgales tiesai īerobezot viņu tiesibas 
vest liūkstes aprinka lietas, 2) k'a' ar savu lēmumu apgabaltiesa nonākusi pretrunā ar 
līdzšinējo praksi, jo tiesa vairākkārt izdevusi apliecības vest svešas lietas Latgales ap-
^abaltiesas rajonā bez pārbaudījuma X sēj. likumos personām, kuras bijušas izturejušas 
pārbaudīiumu tikai pie Rīgas aDgabaltiesas Viet. lik. III daļā, un 3) ka uz tā paša redzes 
stāvokla "esot nostājusies ari bij. Kriev. sen. kasācijas departamentu apvienota sapulce 
savā 1891. g. 31. lēmumā, — sūdzētāji lūdz Latgales apgabaltiesas nodaju kopsapulces 
un Tiesu palātas departamentu kopsapulces lēmumus atcelt uzraudzības kārtībā. 

Sūdzība nepelna ievēribu aiz sekošiem apsvērumiem. 
Saskanā ar Tiesu iek. lik. (4066.) pantu, tiesu iestādei, kurai iesniegts lūgums 

no personas', kura vēlas dabūt privātadvokāta apliecību, tiesība pārliecināties, vai šai 
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personai ir pietiekošas zināšanas; šis nosacījums.. pēc tā paša likuma panta, neattiecas, 
starp citu, uz personām, kuras jau dabūjušas apliecību no citas līdzīgas vai augstākas 
tiesas. Pamatojoties uz šo' izņēmumu no vispārējā noteikuma, sūdzētāji atrod, ka 
neskatoties uz to, ka ar 1928. 'gada 1. martu Latgales apgabaltiesai jurisdikcijas ziņā 
ir padots llūkstes apriņķis, kurā ir sevišķi civillikumi (Viet. lik. III d.), — apgabaltiesa 
nevarēiusi nolemt pārbaudit sūdzētāju zināšanas minētās tiesībās, jo viņiem visiem 
jau vairākus gadus atpakaļ no tās pašas apgabaltiesas piešķirtas privātadvokātu tiesības, 
par ко vini sanēmuši attiecīgas apliecibas. Minētais sūdzētāj'u uzskats atzīstams par 
nepareizu.' Tiesu iekārt. lik. 336. (4066.) pants, neatzīstot to personu zināšanas pār-
baudījumu par vajadzīgu, kuras jau dabūjušas apliecību no citas līdzīgas vai augstākas 
tiesas, protams, iziet no tās'prezumcijas, ka tiesu iestāžu rajonos, par kuriem runā 
minētais pants, pastāv vienas un tās pašas, bet ne dažādas tiesisko normu sistēmas, 
jo tikai tādā gadijumā minētā aplieciba atzistama par tā fakta pierādijumu, par kuru 
runfi 336. (4066.) pants, t. i., ka lūdzējs ir pietiekošā mērā sagatavots to likumu izprašanai, 
kuri pastāv tiesas rajonā, pie kuras fūdzējs ir griezies ar Tiesu iek. lik. 335. (4065.) pantā 
apfādīto lūgumu. No sacītā izriet, ka tas apstāklis, ka lūdzēji jau agrāk no Latgales 
apgabaltiesas saņēmusi apliecības svešu lietu vešanai, nevar atsvabināt viņus no jauna 
pārbaudijuma (Vietējo lik. III daļas zināšanā) pēc Ilūkstes apriņķa pievienošanas 
minētai apgabaltiesai, jo minētā apliecība atestē tikai lūdzēju pietiekošu zināšanu 
krievu, bet nevis arī vietējos civīllikumos (Viet. lik. III daļā), kuri tagad — tāpat 
kā Kriev. civīllikumi — ir spēkā Latgales apgabaltiesas rajonā attiecīgā territorijā, bet 
nebiia spēkāapliecibu izdošanas laikā. Pretēji sūdzētājū aizrādījumam, ar Latgales 
apgabaltiesas lēmumu netiek ierobežota_s viņiem agrāk piešķirtās tiesibas, jo, kā 
pareizi aizrāda Tiesu palāta savā lēmuma, viņiem agrāk izdotās apliecības nedeva 
tiesību vest Ilūkstes apriņķi civīllietas. 

Nepamatoti sūdzētāji atsaucas uz bij. Kricv. sen. kopsapulces 1891. gada 31. sprie-
dumu, kādā spriedumā Kr. senāts ir atzinis tikai to, ka privātadvokātam no miertiesnešu 
sapulces izdotā apliecība atzīstama — pēcattiecīgas miertiesnešu sapulces likvidēšaffas — 
par derīgu svešu fietu vešanai arī pie apgabaltiesas apriņķa locekļa, t. i. ir izšķīris jautāju-
mu, kam nav nekāda sakara ar pārrunājamo. 

Atzīstot, ka tādā kārtā Tiesu palāta šajā lietā nav pielaidusi nekādu nepareizu 
rīcību, kādēļ nav pamata Tiesu iek. lik. 174. (250.) panta piemērošanai, Senāta Apvienotā 
sapulce nol'emj: sūdzlbu atstāt bez ievēribas. 

3. 1929. gada 15. martā. Finanču ministrijas sūdzība uzraudzības kārtībā par Tiesu 
palātas departamentu kopsapulces 1928. g. 18. septembra lēmumu attiecībā uz mirušā 
Slokas notāra Paula Hinerta darbības pārskata neiesniegšanu Nodokļu departamentam. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: 1928. g. 9. au-
gustā ar 861. rakstu Nodokļu departaments griezies pie Rlgas apgabaltiesas priekš-
sēdētāja ar lūgumu uzdot amatpersonai, kurai uzticēta mirušā Slokas notāra Hinerta 
kantora likvidēšana, piesūtīt Nodokļu departamentam tieslietu ministra 1920. g. 23. dec. 
rīkoju'mā („Vald. Vēstn." 1920. g. 297. num.) paredzētos notāriāta darbības pārskatus 
no 1928. g. 1. jūlija līdz darbības beigām par noslēgtiem mantas atsavināšanas un bez-
atlīdzības pāreias līgumiem, bet gadījumā, ja vienas vai otras katēgorijas līgumi minētā 
laikā nebūtu noslēgti, tad paziņot par to departamentam. 

Rigas apgabaltiesa, apspriežot šo pieprasījumu savā 1928. g. 17. augusta nodaļu 
kopsapulcē, atzinusi: 1) ka tiesas pienākumi notāra nāves gadījumā paredzēti Not. 
nol. 41. un 274. pantā, t. i. zīmogu, grāmatu, dokumentu atņemšana un nodošana 
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zemes grāmatu archīvā; 2) ka arī zetnes grāmatu nodaļai Iikums neuzliek ne pienākumu, 
ne arī piešķir tiesību kaut kādā ziņā turpināt notāra darbību; 3) ka tā tad nekāds notāra 
darbības pārņēmējs likumā nav paredzēts; 4) ka zemes grāmatu nodaļa, saskaņā 
ar Not. lik. 42. un 274. р., tikai uzglabā bijušo notāru lietas un no tām izsniedz uzziņas, 
norakstus u. t. t. uz vispārēja pamata; 5) ka tādā kārtā Nodokju departaments 'var 
ievākt no zemes grāmatu nodaļas vajadzīgās ziņas, bet nevar prasīt', lai nodaļa sastādītu 
kādus pārskatus, kāpēc, pamatojoties uz augšā minētiem likuma noteikumieni, nolēma: 
Nodokju departamenta lūgumu atraidit, par ко paziņot departamentam. 

Tiesu palātas departamentu kopsapulce, lūkojot cauri Nodokļu departamenta pār-
sūdzību par augšāminēto Iēmumu, savā 1928. g. 18. septembra sēdē piekritusi apgabal-
tiesas lēmuma motīviem un Nodokļu departamenta sūdzību atstājusi bez ievērības. 

Par šo Tiesu palātas kopsapulces Iēmurau Finanču ministrija iesniegusi sūdzību 
Senāta Apvienotai sapulcei uzraudzības kārtībā. kurā aizrāda, ka apgabaltiesas 
un Tiesu palātas motīvi uzskatāmi par nepareiziem. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 
1920. g. 23. decembra rīkojumu notāriem uzlikts pienākums piesūtīt Nodokju departa-
mentam pēc noteiktās formas savas darbības pārskatus, lai Nodokļu departaments 
varētu izpildīt savas funkcijas attiecībā uz nodokļu un nodevu ņemšanas uzraudzību 
un tādā kārtā aizstāvēt fiska intereses. Aiz šiem iemesliem Nodokļu departamentam 
piešķirta tiesība pieprasīt augšminētās ziņas kā no notāriem tieši, tā arī pēdējo nāves 
gadījumā no tām personām un iestādēm, kuras pārņēmušas notāriāta darbvedibu. Bij. 
Krievijas pagaidu noteikumos par Notāriāta nolikuma piemērošanu 7. pantā paredzēts, 
ka notāra miršanas gadījumā notāra pienākumu izpildīšanu pārņem vietējais mierties-
nesis. Tā kā šie noteikumi neesot atcelti, tad, pēc sūdzētājas ieskata, minētie pārskati 
jāsastāda un jāiesniedz Nodokļu departamentam vai no vietējā miertiesneša, vai arī 
no citas personas, kura pēc apgabaltiesas norādljuma pārņēmusi notāriāta darbvedību. 
Aiz šiem motīviem Finanču ministrija lūdz Tiesu palātas departamentu kopsapulces 
1928. g. 18. septembra lēmumu atcelt un uzdpt „attiecīgai tiesu resora amatpersonai" 
sastādīt piepraslto pārskatu un to piesūtlt Nodoklu departamentam. 

1920. g. 23. decembrī („Vald. Vēstn." 1920. g. 297. пищ.) izdots tieslietu ministra 
rīkojums, ar kuru notāriem uzlikts pienākums piesūtīt Nodokļu departamentam pārskatus 
pēc noteiktās formas par visiem viņu kantoros noslēgtiem mantas atsavināšanas aktiem. 
Šie pārskati piesūtāmi par katru pagājušo mēnesi līdz nākošā mēneša 20. dienai. Šis 
rīkojums izdots pamatojoties uzNodokju likuma (V sēj. 1914. g. izd.) 274., 275., 276. un 
210. p. Minētā rīkojumā nekas nav tuvāk aizrādīts, kam jāsastāda un jāpiesūta Nodokļu 
departamentam aprādltie pārskati gadījumos, kad notārs aiz kaut kādiem iemesliem 
(nāves, apcietināšanas, atlaišanas по dienesta un tamlīdzīgu apstākļu dē!) pārskatus 
nevar iesūtīt, kādēļ šie jautājumi jāapskata un jāizšķir saskaņā ar Notāriāta nolikuma 
vispārīgiem noteikumiem. Tiesu iestāžu pienākumi 'notāra n'āves gadījumā paredzēti 
Notāriāta nolikuma 41. р., kurā aizrādīts, ka pēc notāra nāves visas viņa grāmatas, 
dokumenti, reģistri, akti un zīmogs tiek pārņemti по vietējā miertiesneša, kurš tos 
nodod līdz ar sarakstu uzglabāšanai archīvā attiecīgai zemes grāmatu nodaļai (274. р.), 
iepriekš krustiski ievīlējot notāra zīmogu (tas ir padarot to nederīgu). No šā panta 
noteikumiem redzams, ka vietējam miertiesnesim, pretēji Finanču ministrijas ieskatam, 
nav uzlikts pienākums turpināt mirušā notāra darbību un darbvedību, bet gan viņa 
pienākums aprobežojas vienīgi ar notāra dokumentu un zīmoga pārņemšanu un nodošanu 
uzglabāšanai archīvā. Notāriāta nolikumā nav arī noteikumu, ka apgabaltiesai būtu 
uzlikts pienākums iecelt īpašu personu notāra darbvedlbas turpināšanai viņa nāves gadi-
jumā, kā tas paredzēts notāra atvaļināj'uma vai slimības gadījumos (Not. nolik. 39. un 
40. р.), un jauna notāra iecelšana agrākā vietā var notikt vienīgi Not. lik. 15.—16. p. 
paredzētā kārtībā. Saskaņā ar Not. nolik. 275. p. zemes grāmatu nodaļas sekretāram, 
kura glabāšanā nodots notāra archīvs, gan uzlikts pienākums izsniegt ieinteresētām 
iestādēm un personām izrakstus по archīvā nodotiem aktiem, kuri minēti Notāriāta 
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nolikuma 154. р. 2. р., tas ir: izrakstus по aktu grāmatām, norakstus (kopijas) по notāra 
sastādītiem aktiem, vai to pielikumiem, un izsniegt vajadzības gadījumā atpakaļ pašus 
notāram iesniegtos dokumentus, kuri atrodas glabāšanā, bet šo pienākumu nevar attie-
cināt uz to notāra darbības pārskatu sastādlšanu, kuri minēti aprādītā tieslietu ministra 
1920. g. 23. decembra rīkojumā. Tādēļ jāuzskata par pareizu Tiesu palātas departamentu 
kopsapulces atzinums, ka notāra miršanas gadījumā Nodokļu departaments var gan 
pats tieši ievākt по zemes grāmatu nodaļas vajadzigās ziņas par visiem tiem aktiem, 
kuri minēti tieslietu ministra 1920. g. 23. decembra rlkojumā, un par kuriem mirušais 
notārs nav paspējis laikā iesūtīt departamentam attiecīgās ziņas, bet ne zemes grāmatu 
nodajai, ne miertiesnesim šādu pārskatu sastādīšana ar likumu nav uzlikta par pie-
nākumu. 

Aiz minētiem apsvērumiem Finanču ministrijas sūdzība atstājama bez ievērības, 
kādēļ Senāta Apvienotā sapulce nolemj: Finanču ministrijassūdzību atstāt bezievērlbas. 

4. 1929. gada 8. jūnijā. Rīgas apgabaltiesas 1929. g. 13. februāra iesniegums, 
piekritibas strida izšķiršanai starp minēto apgabaltiesu un Rūjienas muitnicu, Oskara 
Svīķa u. с lietā, kas' apvainoti pēc Muitas lik. 1049. un 1067. p. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurora biedrs F. Blūms. 

Starp miertiesnesi un izmeklēšanas tiesnesi izcēlusies domstarpība, vai Oskara 
Svīķa un citu apsūdzības lieta par muitas pārkāpumiem, — ievērojot to, ka 
Svīķim jau administrātīvā kārtā uzlikts sods par kādu agrāk izdarltu kontrabandas 
pārkāpumu, piekrīt tiesu vai administrātīvu iestāžu caurlūkošanai. Šo dom-
starplbu apgabaltiesa izšķlrusi tādā kārtā, ka lieta piekrīt muitas iestāžu caurlūko-
šanai. Apgabaltiesa ir atradusi, ka lietā ir norādījumi uz Muitas likumu 1065. p. 
paredzētā pārkāpuma pazīmēm un ka pēc šā panta kvalificējams arī Svīķa pārkāpums, 
jo Svīķim par agrāk izdarītu kontrabandas pārkāpumu pārvaldes kārtā uzliktais sods 
pie ko'ntrabandas pārkāpuma recidīva pazīmju noteikšanas nav ņemams vērā, kādēļ 
lieta, ievērojot Muitas lik. 1065. p. sankciju, piekrit muitas iestāžu caurlūkošanai. Izpildot 
apgabaltiesās lēmumu, miertiesnesis nosūtījis lietu piekntīgai muitas valdei attiecīgai 
dcībai. Muitas valde savukārt atrod, ka Svīķa pārkāpums kvalificējams pēc Muitas 
likumu 1067. panta pazīmēm un kā tāds, kura izdarīšana savienota ar Izraidlšanu по 
pierobežas joslas, piekrīt tiesu iestāžu caurlūkošanai, bez tam, pēc muitnīcas atzinuma, 
kā Svīka, tā arī pārējo personu nodarījumi izdarīti ārpus joslas, kurā darbojas muitas 
iestāde', kādēj, pēc Muitas likumu 1115. panta izpratnes un ievērojot šo likumu 1065. pantā 
paredzētā pā'rkāouma sankciju, lieta par visu šo personu nodarījumiem piekrīt tiesu 
iestāžu caurlūkošanai (Kriminālproc. lik. 1052. р.). Atrodot, ka starp tiesu un pārvaldes 
iestādi izcēličs strīds par Hetas piekritību, apgabaltiesa, pamatojoties uz Kriminālproc. 
Hk. 280. р., iesniegusi lietu Senāta Apvienotai sapulcei piekritības strīda izšķiršanai. 

Izklausījusi virsprokurora biedra atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod: 
jautājums, vai pārvaldes kārtā par kontrabandas pārkāpumu uzliktais sods pēc 

muitas likumu izpratnes ņemams vērā pie kontrabandas atkārtojuma (recidīva) pazīmju 
noteikšanas, izškirams p'ēc sekošiem apsvērumiem. No Muitas likumu 1154. panta 
redzams, ka treš'o 'reizi izdarītais kontrabandas pārkāpums ir izņemts по administrātīvo 
iestāžu (muitnicas, kā fiskālās pārvaldes) kompetences, bet piekrīt tiesu iestāžu caurlu-
košanai. No šā panta slēdzams, ka muitnīca var uzlikt sodu par kontrabandas pār-
kāpumu, kurš izdarīts pirmo vai otro reizi (scil. ja pārkāpuma sankcija ir naudas sods 
vai aizturēto preču konfiskācija, vai arī abas šīs represijas — Muitas !ik. 1115. р.). 
Tajā pašā laikā kontrabandas recidīvs pēc Muitas likumu 1067. panta sankcijas ir savie-
nots ar vainīgā izsūtīšanu по pierobežas joslas, kadu sodu pēc Muitas likumu 1115. panta 
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izpratnes var uzlikt tikai tiesa. Ja nu, no vienas puses, muitnicai piekrit kontrabandas 
pārkāpuma caurlūkošana, kad pārkāpums izdarīts otro reizi, bet, no otras puses, kon-
trabandas atkārtošana ir pārkāpums, kura caurlūkošana piekrīt tiesai, tad ir jānāk 
pie slēdziena, ka muitnica var uzlikt sodu par otro reizi izdaritu kontrabandas pārkā-
pumu tikai tādā gadījumā, ja vainīgajam arī par pirmo reizi izdarito kontrabandas 
pārkāpumu sods uzlikts pārvaldes kārtā, kurpretim, ja par pirmo kontrabandu sodu 
uzlikusi tiesa, tad otrreizējais kontrabandas pārkāpums, ja tas izdarlts Muitas likumu 
1059. panta paredzētā laikā, ir uzskatāms par kontrabandas recidīvu, par kādu sods 
paredzēts Muitas likumu 1067. pantā un kāda pārkāpuma caurlūkošana iznemta по 
muitas iestāžu kompetences. Protams, ja par pirmo kontrabandas pārkāpumu sodu 
uzlikusi tiesa, bet по soda izciešanas lidz kontrabandas otra pārkāpuma izdarīšanai 
notecējis ilgāks laiks, nekā Muitas Hkumu 1059. pantā paredzētais, tad kontrabandas 
recidīva nebūs un lieta arī par kontrabandas otro pārkāpumu piekritīs muitas iestāžu 
caurlūkošanai, ja vien to pielaiž pārkāpuma sankcīja (Muitas lik. 1115. р.), pie kam 
lieta piekrīt caurlūkošanai tikai pārvaldes kārtā, ja kontrabandas pārkāpuma sankcija 
ir naudas sods — resp. aizturēto preču konfiskācfja un ja pārkāpums izdarīts muitas 
iestāžu darbības joslā, bet ja tāds pat pārkāpums ar tādu pat sankciju izdarīts, apejot 
multas iestādes, tad pārvaldes iestāžu kompetence lietas izlemšanā ir tikai provizoriska 
un lietas caurlūkošana piekrīt tiesu iestādēm, ja ir iestājies viens по Kriminālproc. 
lik. 1052. p. 1. un 2. pk. paredzētiem stāvokļienC Tā tad par kontrabandas pārkāpumu 
administrātīvā kārtā uzliktais sods un šāda soda izciešana nav uzskatāmi par kontra-
bandas pārkāpuma recidīva elementu. Šāda по tekstu salīdzinājuma izrietoša slēdziena 
pareizību pastiprināja arī tas, ka pēc Muitas likumu 1144. panta fzpratnes administrātīvā 
kārtā uzliktie sodi piedzenami bezstrīda prasību kārtībā un nesamaksāšanas gadījumā 
nebija atvictojami ar arestu un tā tad kvalificējami kā kompensācija par valstij nodarī-
tiem zaudējumiem, bet nevis kā sods Sodu likumu nozīmē, kur naudas sodi to nesamak-
sāšanas gadījumā vienmēr atvietojami ar attiecīgiem brīvības sodlem. Ja nostātos 
uz pretējāda viedokja un pielīdzinātu administrātīvā kārtā uzlikto naudas sodu sodam 
Sodu likumu nozīmē un šāda veida naudas soda samaksu uzskatītu par soda izciešanu, 
tad tas ne tikai runātu pretim Sodu likumos noteiktam pamatjēdzienam par naudas 
soda raksturu, kāds sods tā nesamaksāšanas gadījumā atvietoiams ar arestu, bet arī 
novestu pie kontraversas, ka persona, kura administrātīvā kārtā uzlikto sodu samaksāj'usi 
un tā tad sodu izpildījusi, būtu nostādīta sliktākā stāvoklī nekā persona, kura aiz tāda 
vai citāda iemesla izvairīj'usies по administrātīvā kārtā uzliktā soda samaksas, jo par 
nākamo kontrabandas pārkāpumu pirmā nestu atbildibu kā par kontrabandas recidīvu, 
bet otrā, kā sodu neizpildījusi, šādu kvalificētu atbildību nevarētu nest. — Tādā kārtā 
tas apstāklis, ka Oskaram Svīķim ar 1928. g. 1. janvārī spēkā stājušos muitnīcas 1927. g. 
7. decembra lēmumu uzlikts naudas sods, pēc apgabaltiesas pareiza atzinuma, nevarēļa 
būt par pamatu uzskatīt по Svīķa 1928. gada vasarā izdarīto kontrabandas pārkāpumu 
kā Muitas lik. 1067. p. paredzēto. iMuitnīcas aizrādījums, ka lieta grozās ap kontrabandas 
pārkāpumiem, kas izdarīti ārpus muitas iestādes darbības joslas, un ka tādēļ, ievērojot 
nodarīj'nmiem atbilstoša Muitas lik. 1065. p. paredzētā pārkāpuma sankciju, lieta, pēc 
Muitas likumu 1115. panta izpratnes, piekrlt tiesu iestāžu caurlūkošanai, ir pats par sevi 
pareizs, tomēr konkrētā lieta varētu nonākt tiesu iestāžu caurlūkošanā tikai pēc tam, 
kad būtu konstatēts, ka iestājies kāds по Muitas lik. 1150. un 1152. p. aprādītiem stā-
vokļiem. 

Šajā gadīj'umā, kā tas redzams по Iietas, muitnīca gan taisījusi lēmumu par soda 
uzlikšanu Putnam un citiem, bet nav šo lēmumu viņiem'pasludinājusi muitas likumos 
nosacītā kārtībā, kā to viņa pati ari atzīst Senātam piesūtītā iesniegumā (sūdzībā). 
Pie tāda lietas stāvokļa jautājums, vai lieta par kontrabandas pārkāpumiem, kura gan 
principā var piekrist tiesu iestāžu caurlūkošanai, in concreto piekritīs tiesu iestāžu 
caurlūkošanai, ir atzīstams par atklātu, kamēr muitnīca nav izpildījusi Muitas lik. 
1149. panta nosacījumus. 
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Aiz minētiem apsvērumiem Senāts, pamatojoties uz Kriminālproc. lik. 280. р., 
nolemj: atzīt, ka lieta piekrīt tiesu iestāžu caurlūkošanai, ja iestātos kāds no Muitas 
likumu 1150. un 1152. p. paredzētiem stāvokļiem, un lietu nosūtit Rūjienas muitnīcai 
Muitas lik. 1149. p. nosacījumu izpildīšanai. 

5. 1929. gada 8. jūnijā. Zvērināta advokāta Artura Hamaņa sūdzība par Rīgas 
apgabaltiesas 1. kriminālnodaļas priekšsēdētāja rīcību, attiecībā uz zvērinātas advo-
kātūras locekļu nepielaišanu tiesas zālē Bindžes lietas iztiesāšanas laikā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors A. Gubens; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: zvērināts 
advokāts Hamanis griezies pie Senāta Apvienotās sapuices ar sūdzību par Rīgas apgabal-
tiesas, kā pirmās instances, nodaļas priekšsēdētāja rīcību, kurš, atklājot sēdi Bindžes 
apsūdzības lietā un pasludinot, ka uz tieslietu ministra rīkojuma pamata tiesa nolēmusi 
šo lietu lūkot cauri aiz slēgtām durvīm, devis tiesu izpildītājam pavēli izraidīt no tiesas 
sēžu zāles un nepielaist pa visu lietas izspriešanas laiku tiesas zālē arī pie zvērinātu 
advokātu kārtas piederošas personas, kāds rīkojums attiecies, starp citu, uz viņu, 
Hamani, kā zvērinātu advokātu, kaut gan pa lietas iztiesāšanas laiku tiesas sēžu zālē 
atradusies tiesas sastāva aparātā neietilpstoša persona — kara virstiesas prokurors. 
Hamanis atrod, ka tiesas priekšsēdētāja rīcība nav saskaņojama ar kriminālprocesa 
likumu nosacījumiem, jo, iztiesājot lietu aiz slēgtām durvīm, tiesas priekšsēdētājam, 
pēc Kriminālproc. lik. 673. panta izpratnes, gan pieder vara izraidīt no sēžu zāles arī 
pie tiesu resora vai zvērinātu advokātu kārtas piederošas personas, bet šādā gadīļumā 
jāizraida no sēžu zāles it visas — kā tiesu resora, tā arī pie zvērinātu advokātu kārtas 
piederošas personas un tiesas priekšsēdētājam nav tiesība attiecināt aprādītās diskre-
cionāras varas pielietošanu tikai uz vienu jeb otru pie tiesu resora vai zvērinātas advo-
kātūras piederigu personu, vai arī lietu iztiesājot atļaut tiesas zālē uzturēties 
tikai tiesu resora personām, izraidot zvērinātus advokātus jeb otrādi. Hamanis lūdz 
izskaidrot apgabaltiesas priekšsēdētāja biedram viņa rīcības nepareizību. 

Nav iemesla iūkot cauri Hamaņa sūdzību pēc būtības. Pēc Tiesu iekārtas nolikuma 
tiesu iestādes ir noorganizētas pēc padotības principa un arī tuvākā nzraudzība par 
attiecigastiesu iestādes vai attieciga tiesu varas organa rīcību piekrīt tuvākai pēc padotības 
tiesu iestādei. Tādēļ arī šajā gadījumā pārbaudīt, vai Rindžas lietas caurlūkošanā ir 
ievērots aprādītais procesuālais nosacījums, resp. vai tiesas sēdes vadītāja rīcība ir bijusi 
pareiza, bet ja tā nav saskaņojama ar procesa likumos noteiktiera lietu caurlūkošanas 
pamaiprincipiem, tad izskaidrot tiesas sēdes vadltājam viņa rlcības nepareizību, — 
piekrīt. Tiesu palātai pēc instanču padotības un nevis Senāta Apvienotai sapulcei. 

Aiz minētiem iemesliem Senāts, pamatojoties uz Tiesu iek. lik. 172. р., nolemi: 
zvērināta advokāta Artura Hamaņa sūdzību atstāt bez caurskatīšanas. 

6. 1929. gada 1. novembrī. Privātadvokāta Alberta Melnbārda sūdzība par Tiesu 
palātas departamentu kopsapulces 1929. g. 27. aprīja lēmumu jautājumā par viņa pie-
laišanu svešu lietu vešanā Tiesu palātā. 

Sēdivada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojiscauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: 1929. g. 
25. aprīlī pr-ivātadvokāts Alberts Melnbārds iesniedzis Tiesu palātai lūgumu pielaist 
viņu pie svešu lietu vēšanas Tiesu palātā, aizrādot, ka viņš jau vairāk kā 7 gadus pārzinot 
un vedot, kā Dzelzceļu virsvaldes vecākais juriskonsults, visas Satiksmes ministrijas 
civīl-, krimināl- un administrātīvās lietas un noklausījies Latvijas tautas universitātes 
juridiskās fakultātcs pilnu kursu. 
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Tiesu palātas departamentu kopsapulce savā'1929. g. 27. aprīļa sēdē, apsverot 
lietas apstākļus, nākusi pie ieskata, ka AlbertaMelnbārda lūgums atstājams bez ievērīb'as, 
jo Melnbārdim trūkstot augstskoias izglītības, kādu Tautas universitāte viņam nevar dot, 
un ka Melnbārds nav ticis arl pielaists svešu lietu vešanā Rīgas apgabaltiesā, kā 
I instancē. Pēc Tiesu palātas departamentu kopsapulces domām būtu arī nepareizi, 
ja kādu pielaistu svešu lietu vešanā Tiesu palātā, kā II instancē, kad apgabaltiesā, 
kā I instancē, viņam šādu tiesību nav. Līdz ar to Tiesu palāta konstatē, ka Rīgā ir šim-
brīžampietiekošs skaitsadvokātuaraugstskolas izglītību, kādēļ nav pamatotās vajadzības 
pielaist Tiesu palātā svešu Hetu vešanā advokātus bez šādas izglītības. 

Par šo lēmumu privātadvokāts Melnbārds iesniedzis sūdzību Senāta Apvienotai 
sapulcei, kurā aizrādā, ka viņš jau astoto gadu kā juriskonsults faktiski vedot visas Sa-
tiksmes ministrijas civīlās lietas Tiesu palātā, noklausījies arl Tautas universitātes 
juridiskās fakultātes pilnu kursu, kādēļ uzskatot sevi par sagatavotu kā teorijā tā praksē 
svešu lietu vešanai. Tiesu palātas departamentu kopsapulce taisni to apstākli, vai 
viņam ir pietiekošas zināšanas vai nē, neesot pārbaudīj'usi, bet atraidījusi viņa 
lūgumu vienīgi tādēļ, ka viņam nav augstskolas izglītības, pārkāpjot tādā kārtā, pēc 
siidzētāja domām, Tiesu iekārtas lik. 336. p. un Civīlproc. lik. 711. p. Par nepareizu, 
pēc sūdzētāja domām, uzskatāms arī Tiesu palātas departamentu kopsapulces otrs 
aizrādījums, ka viņam — sūdzētājam, nevarētu piešķirt tiesības vest svešas lietas Tiesu 
palātā tādēļ, ka tādas fiesības viņam neesot pīešķirtae I instancē (apgabaltiesā), jo šāds 
norādījums runājot tieši pretim Tiesu iekārtas likuma 336. p. 1. p. izpratnei. 

Atrodot Tiesu palātas departamentu kopsapulces lēmumā Civīlprocesa lik. 711. p, 
un 793. p. un Tiesu iekārtas lik. 331. un 336. p. pārkāpumus, Melnbārdis lūdz pārsūdzēto 
lēmumu atcelt un uzdot Tiesu palātas kopsapulcei lūkot cauri lietu no jauna. 

Saskaņā ar Tiesu iekārtas lik. 332. (4062.) р., privātadvokātam tiesību vest 
svešas lietas piešķir apgabaltiesas un Tiesu palāta. Uz šā pamata izdotās 
apliecības ar 333. un 334. p. uzrādītiem izņēmumiem dod tiesību vest lietas 
tikai pie tās tiesas, kura izdevusi apliecību. Saskaņā ar Tiesu iek. lik. 336. (405f>.) p. 
tiesu iestādei, kurai iesniegts attiecīgs lūgums, ir tiesība pārliecināties, vai tam, kas 
vēlas dabūt šādu apliecibu, ir pietiekošas zināšanas. Šis nosacījums neattiecas vienīgi 
uz personām, kuras dabūjušas jau apliecību no citas līdzīgas vai augstākas tiesas, un uz 
personām, kurām ir augstskolu vai citu augstāku mācības iestāžu apliecibas par tiesību 
zinātņu kursa beigšanu vai pārbaudījuma izturēšanu šajās zinātnēs (336. p. 1. un 2. р.). 
No aprādītā 336. р., kā arī no turpmākiem pantiem nav redzams, ka tiesu iestādes, kuras 
izdod šādas apliecības privātadvokātiem svešu lietu vešanai (izņemot 1. un 2. p. paredzētus 
gadījumus), būtu saistītas ar kādiem formālas dabas noteikumiem šādu personu 
zināšanas pārbaudot, kādēj jāatzīst, ka attiecīgo personu zināšanu novērtēšana atkarā-
jas no tās tiesas ieskata, resp. novērojumiem, pie kuras attieclgais privātadvokāts vēlas 
saņemt apliecību svešu lietu vešanai. Nepamatota ir sūdzētāja atsaukšanās uz Civllproc. 
lik. 711. un 793. р., kufi attiecas uz pierādījumu novērtējumu un pārbaudi procesuālās 
lietās. Konkrētā gadījumā Tiesu palātas departamentu kopsapulce, kā tas redzams no 
viņas lēmuma motīviem, ieskata, ka privātadvokātam Melnbārdim, kaut gan viņš 
noklausījies Tautas universitātes juridiskās fakultātes kursu, nav tik pilnīgu zināšanu, 
kādu var dot nobeigta normālas augstskolas izglītība un ka viņš nav pienācīgi sagatavots 
civīllietu vešanai Tiesu palātā. Nav atrodama nekonzekvence Tiesu palātas motīvējumā, 
kabūtuneloģiski kādam piešķirt tiesību vest svešas lietas tikai otrā (apellācijas) instancē, 
kad šādas tiesības viņam nav piešķirtas tiesas pirmajā instancē, un ar šo motīvējumu 
nestāv arī nekādā pretrunā Tiesu iek. lik. 336. p. 1. piezlmes norādījums. 

Kas attiecas uz Tiesu palātas departamentu kopsapulces aizrādījumu, ka Tiesu 
palāta arvienu grib pieturēties pie principa pēc iespējas pielaist svešu civīllietu 
vešanai Tiesu palātā vienīgi personas ar augstskolas izglītību, tad arī šāds aizrādījums 
nestāv pretrunā ar Tiesu iek. likuma vispārējiem noteikumiem par privātadvokātiem, 
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по kādiem noteikumiem izriet, ka privātadvokātūras institūts kā tāds vispāri paredzēts 
vienīgi kā zvērinātas advokātūras pallginstitūts it īpaši tur, kur pēdējo skaits ir nepie-
tiekošs juridiskas palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem, kādēļ Tiesu palātas viedoklis, 
ka nav vajadzības pielaist svešu lietu vešanā Tiesu palātā personas bez juridiskas 
izglītības, ievērojot, ka Rīgā ir pietiekošs skaits zvērinātu advokātu, nesatur sevī neko 
nelikumīgu. 

Atzistot tādā kārtā, ka Tiesu palātas departamentu kopsapulce, neizsniedzot 
privātadvokātam Albertam Melnbārdam apliecību svešu lietu vešanai Tiesu palātā, 
nav minētos Tiesu iekārtas likutna noteikumus pārkāpusi, Senāta Apvienotā sapulce 
atrod, ka Alberta Melnbārda sūdzība, kā nepamatota, atstājama bez ievērlbas, kādēļ 
nolemj: privātadvokāta Alberta Melnbārda sūdzību atstāt bez ievērības. 

7. 1929. gada 1. novembrī. Senāta virsprokurora 1929. g. 20. marta priekšlikums 
tieslietu ministra uzdevumā izšķirt jautājumus: 1) vai 1921. g. 18. augusta pārgro-
zījumi Lauksaimniecības likumā XII sējuma II dajas 1903. g. izdevumā (Lik. kr. 1921. g. 
167) paliek spēkā pēc 1923. g. 31. decembra medību likuma (Lik. kr. 169) izdošanas un 
2) vai lūgumi par medību apliecību izdošanu atsvabināti по zīmognodevas. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Sakarā ar Tieslietu un Iekšlietu ministrijas ierosinājumu Senāta virsprokurors, pa-
matojoties uz Tiesu iek. lik. 185. р., griezies pie Senāta Apvienotās sapulces izspriest 
jautājumus: 1) vai 1921. g. 18. augusta pārgrozījumi pie Lauksaimniecības likuma 
XII sējuma II d. 1903. g. izdevumā (Lik. kr. 1921. g. 167) paliek spēkā pēc 1923. g. 
31. decembra medību likuma (Lik. kr. 1923. g. 169) izdošanas, un 2) vai lūgumi medību 
aplieclbu izdošanai atsvabināti по zlmognodevas. 

Noklausījusies virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod sekošo: 
1921. g. 18. augustā 1919. g. 16. julija likuma kārtībā (Lik. kr. 1921. g. 167) izdoti 

pārgrozījumi pie Lauksaimniecības likuma (XII sēj. II d. 1903. g. izdevumā), ar kādiem 
pārgrozījumiem minētā Lauksaimniecības likuma 328. p. izteikts šādā veidā: ,,Pie 
medību apliecību izdošanas ņemams 5 zelta franku nodoklis par katru apliecību. No 
lūgumiem par medibu apliecību izdošanu netiek ņemti nekādi citi nodokļi (neizslēdzot 
ari zlmognodokli). 

Piezīme. Puse по šai (328.) pantā minētā nodokļa ieskaitāma valsts ienākumos, 
bet otrā puse Iekšlietu ministrijas speciālos līdzekjos sevišķa kapitāla dibi-
nāšanai, kurš tiek izlietots, saziņā ar Zemkopības ministriju, medību saim-
niecibas užlabošanai, medību noteikumu pārkāpumu apkarošanai im medību 
zīmjtt izgatavošanas un izsniegšanas izdevumu segšanai." 

Tā paša Lauksaimniecības likuma 429. pants ar minētiem pārgrozījumiem izteikts 
sekoši: „Attieclbā uz nodokli по medību apliecībām un tā izlietošanu piemērojami 
328. p. noteikumi". 

1922. g. 14. janvārī tā paša 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā tika izdoti „Notei-
kumi par medīšanti" (tagad atvietoti), kuru 5. p. attiecībā uz medību apliecību nodokli 
saturēja īsus aizrādījumus: „Medību apliecības saņemot, jāmaksā valsts medību nodoklis 
noteiktā lielumā". Šie noteikumi atvietoti ar tagad spēkā esošo 1923. g. 31. decembra 
„Medibu likumu" (Lik. krāj. 1923. g. 169), kurā attiecībā uz medību nodokli 8. p. iz-
teikts sekošais: „Medību apliecības saņemot, jāmaksā valsts medību nodoklis 10 latu 
lielumā. Medību nodokli saņem apriņķa priekšnieks vai viņa palīgi, kuriem saņemtā 
nauda jāiemaksā valsts kasē Zemkopības#ministrijas depozitā". 
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Salīdzinot šos pēdējos „Medību likuma" 8. p. noteikumus ar jau minētiem 1921. g. 
18. augusta noteikumiem, redzams, ka 1923. g. 31. decembra likums ir gan paaugstinājis 
medību nodokli attiecibā uz medību apliecībām (10 lati agrāko 5 zelta franku vietā), bet 
šajā 1923. g. 31. decembra likumā vispāri nekas nav minēts par to, ka tiktu ievesti kādi 
citi noteikumi attiecībā uz medību apliecību izsniegsanas ltiguma apmaksu. Ne 1922. g. 
14. janvāra noteikumos par medīšanu (kuri tagad atcelti), ne arl 1923. g. 31. decembra 
(tagad pastāvošā) medību likumā nav arī norādījumu, ka Lauksaimniecības likuma 
(Kriev. lik. kopoj. XII sēj. II d. 1903. g. izdevumā) noteikumi, kā arī iau minētie 1921. g. 
18. augusta pārgrozījumi aprādītā daļā būtu atcelti, atvietoti vai grozīti. 

Jāatzimē, ka bij. Krievijas Lauksaimniecības likuma (Lik. kopoj. XII sēj. II d.) 
noteikumi attiecībā iiz medīšanu, zveju, zvēru un citu dzivnieku ķeršanu u. t. t. ir ļoti 
plaši, no kādiem noteikumiem Latvijas medību likums vispāri skar un atvieto tikai vienu 
dalu („o6miH правила охоты") un ieved dažus pārgrozlj'umus Sodu likumos. Pašā 
1923. g. 31. decembra medibu likumā (sākumā) minēts, ka šis medību likums atvieto 
tikai 1922. g. 14. janvāra 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā izdotos „Noteikumus par 
medīšanu" un Civiffik. 1061. p. Neatviētots formāli palicis pat Civīllik. 1071. р., kurā 
minēts, ka Kurzemē medlbas notiek pēc „Lauksaimniecības likuma" noteikumiem. 
Tādā kārtā „Medību likums" ir atvietojis tikai tos agrākos Lauksaimniecības likuma 
noteikumus, attiecībā uz kuriem šajā spēkā esošā medību likumā ir tfeši norādijumi, 
vai arī kuri pēc satura un būtibas pārgroza attiecīgā Lauksaimnieclbas likuma normas, 
turpretim'nevar uzskatīt par atvietotām tādas ar Latvijas likumu spēkā atzītās bij. 
Krievijas Lauksaimniecības likuma normas, par kuru atvietošanu jaunizdotā (vēlākā) 
likumā nekādu tiešu norādījumu nav, ciktāl tās vispāri nerunā pretim Latvijas valsts 
iekārtai un attiecas uz Latvijas territoriju. Konkrētā gadijumā ar 1921. g. 18. augusta 
likumu expressis verbis atzīts par spēkā esošiem Latvijā bij. Krievijas Lauksaimniecibas 
likuma (XII sēj. II d.) 328. p. noteikumi, kuros, starp citu, paredzēts, ka lūgumi pec me-
dibu apliecībām atsvabināti no visīem nodokjiem, neizņemot arī zlmognodevu. 

Aprādītais viedoklis nestāv pretrunā ar tagad .spēkā esošo rīkojumu par zīmog-
nodevu, pēc kura 46. panta noteikumiem (Lik. kr. 1928. g. 147) no zīmognodevas 
tiek atsvabinātas visāda veida apliecības, patenti, tirdzniecības un rūpniecibas zimes un 
tamlīdzigi dokumenti, kuri apmaksājami ar sevišķu valsts vai pašvaldlbas nodokh. 
Par šādu seviškas dabas (speciālu) nodokli jāuzskata arī jau minētais medību nodokhs, 
kurš izlietojams tieši pašā likumā paredzētiem mērķiem. Tādēļ likumdevēja ieskats, 
ka'lūgumi dē! šādu aplieclbu izdošanas atsvabināmi no zīmognodevas, loģiski atbilst 
zīmognodevu'likuma 47. panta noteikumiem, kuros tieši aizrādīts, ka gadījumos, kad 
lūgumraksti atsvabināti no zīmognodevas uz iepriekšējā (46.) p. patnata, tad pie tiem 
pieliktie pielikumi un atbildes uz tiem arl atsvabii.āti no zīmognodevas. 

Nākot tādā kārtā pie ieskata, ka tiklab 1., kā 2. punktā virsprokurora iesniegumā 
iekustinātie jautājumi izšķirami pozitīvi, Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzīt, ka 
abi jautājumi izšķirami apstiprinoši. 

8. 1929. gada 18. decembrī. Senāta Kriminālā kasācijas departamenta 1929. gada 
18. oktobra zinojums jautājuma izšķiršanai: „Vai pēc 1920. gada 21. janvāra li-
kuma par'valdī'bas un pašvaldības iestādēs svinamām dienām (Likumu un valdības 
rīkojumu krājuma 1920. g. 160) ir spēkā Drošības un labierīcības nolikuma 20. panta 
3. pkts 1916. g. izdevumā". 

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors Fr. Zilbers; atzinumu 
dod virsprokurors A. Charitonovskis. 

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: Senāta Kriminālais kasācijas departaments 
iesniedzis Senāta Apvienotās sapulces izlemšanai jautājumu, vai pēc 1920. gada 21. jan-
vāra likuma par valdības un pa?valdības iestādes svinamām dienām (Lik. kr. 1920. g. 
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160) ir vēl spēkā bij. Krievijas Drošības un labierlcības nolikuma 20. p. 3. pkta (1916. g. 
izdev.) noteikums, ka tiesu iestādes ir brīvas no sēdēm no 23. decembra līdz 2. janvārim. 

Aplūkojot attiecīgos likumu noteikumus, sakarā ar uzstādīto jautājumu, un iz-
klausijusi virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod sekošo. 

Ne tiesu iekārtas, ne procesa likumos nav speciālu noteikumu par svinamām 
dienām tiesu iestādēs. Tādi speciāli noteikumi nepastāvēja arī bij. Krievijas laikā viņas 
likumdošanā, un Krievijas valsts un pašvaldlbas iestādes, arī tiesas, šajā ziņā vadījās 
no vispārējiem drošības un labierīcības nolikuma nosacījumiem. Minētā noli'kuma pir-
mās nodaļas otrā sadaļā no 17.—21. p. (1916. g. izdev.) bija ievesti notelkumi par svi-
namām dienām. Par šādām dienām minētais likums noteica: 1) visas svētdienas (20. р.), 
2) baznīcas svētku dienas, kas svinamas noteiktos mēneša datumos (20. p. 1. pkts), 
3) valsts svētku dienas (20. p. 2. pkts) un 4) uz kanonisko likumu pamata sakarā ar 
lieldienu un vasaras svētku svētīšanu grozāmos datumos noliekamās svlnamās die-
nas (20. p. 3. pkts). Tā paša nolikuma 20. p. 3. pktā bijis arī sacīts, ka tiesu 
iestādes brīvas no sēdēm no 23. decembra līdz 2. janvārim. — Šiem Drošlbas un lab-
ierīcības nolikuma 20. panta nosacīj'umiem bija vispārēja likuma raksturs. Izņēmumi 
no tā bija paredzēti piezīmēs pie šā panta, kā arī 19. pantā un tā piezīmēs, no kuru 
satura redzams, ka tādiem izņēmuma nosacījumiem jābūt speciāli paredzētiem: ats'e-
višķu iestāžu iekārtas likumos, rūpniecības darba likumā u. 1.1. Drošības un labierī-
cības nolikuma 19. un 20. p. un piezīmēs pie tiem nekas nav minēts par tiesām. 

Latvijas 1920. gada 21. janvāra (Lik. kr. 1920. g. 160) un 1921. g. 22. decembra 
(Lik. kr. 1921. g. 262) likumos, kuriem arī ir vispārējs raksturs, svinamo dienu skaitā 
paredzētas arī visas svētdienas un bez tam tās valsts un baznīcas svētku dienas gan 
grozāmos, gan noteiktos datumos svinamās, kuras likumdevējs noteicis par svinamām 
Latvijā. No sacītā izriet, ka 1920. g. 21. janvāra un 1921. g. 22. decembra likumi pilnīgi 
atvieto bijušās Krievijas Drošības un labierīcības nolikuma 20. pantu, 'ari tā 3. pktu, 
un tie no minētā panta nosaclj'umiem, kuri nav atkārtoti vai grozīti Latvijas likumos, 
skaitāmi par atceltiem, to starpā arī 20. p. 3. pkta beigu daļas nosacījumi par to, ka no 
23. decembra līdz 2. janvārim tiesu iestādes brīvas no sēdēm. Šis nosacljums, stingri 
ņemot, arī nemaz neapzīmēja dienas no 23. decembra līdz 2. janvārim par svinamātn, 
bet tikai atbrīvoja tiesu iestādes no sēdēm, neatsvabinot šās iestādes un to darbiniekus 
no pārējiem, saskaņā ar tiesu iekārtas un procesa likumiem viņu darbības aplokā ietilp-
stošiem pienākumiem. 

Ievērojot saclto, Senāts nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams noraidoši. 
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1930.

1. 1930. gada 10. februāri. Augstā-Sila sādžas saimnieku sabiedrības piln-
varnieka zv. adv. D. Hibšmaņa 1926. g. 2. novembra sūdzība atcelt Latgales apgabal-
tiesas 2. civīlnodaļas 1926. g. 21. aprīļa spriedumu un atzīt lietu par piekrītošu zemes

ierīcības iestādēm Ādama Zupe un citu prasībā pret Augstā-Sila sādžas saimnieku

sabiedrību par zemi. (L. N° 4.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors F. Konrādi; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Augstā-
Sila sādžas saimnieku sabiedrības pilnvarnieks zv. adv. Hibšmanis griezies 1926. g.

8. novembrī pie Senāta Apvienotās sapulces ar sūdzību, kurā paskaidro:

1924. g. 11. augustā Ludzas apr. zemes ierīcības komiteja griezusies pie Ludzas

apr. iec. miertiesneša ar lūgumu izbeigt un piesūtīt viņai pēc piederības lietu par Ādama

Zupe un citu prasību pret Augstā-Sila sādžas saimnieku sabiedrību par īpašuma tiesību

atzīšanu aiz valdīšanas noilguma uz 80 des. zemniekiem piešķirtās zemes, kāda lieta

atradusies minētā miertiesneša izspriešanā. Miertiesnesis, saņēmis šo rakstu, aprobežojies

ar tā pievienošanu aktij. Tāpat Latgales apgabaltiesas 2. civīlnodaļa, neskatoties uz

sūdzētājas un Centrālās zemes ierīcības komitejas aizrādījumiem par lietas nepiekritību

tiesai, šos aizrādījumus atstājusi bez ievērības ar to, starp citu, motivējumu, ka viņa
nevarot grozīt savu jau 1924. g. 21. novembrī pēc būtības taisīto spriedumu. Šo sprie-
dumu Senāts tomēr atcēlis un 1926. g. 21. aprīlī lieta nākusi Latgales apgabaltiesas
2. civīlnodaļas jaunai caurskatīšanai. Neskatoties uz sūdzētājas aizrādījumiem, ka lieta

uz Civīlproc. lik. 240., 241. p. pamata jānodod Senāta Apvienotai sapulcei, apgabal-
tiesa pie lietas jaunas caurskatīšanas no jauna to izspriedusi pēc būtības, neievērojot
minētos likuma pantus. Pēc sūdzētājas domām, šī lieta tiešām piekrītot zemes ierīcības

iestādēm, jo tajā celta prasība par tādas Augstā-Sila sādžas kopējās zemes platības

daļas apstiprināšanu prasītājiem, kura tiem nekādā ziņā nepiekrītot; tā tad strīds esot

par starpību starp zemes daļu, pēc kuras tīkojot prasītāji, un to daļu, kuru viņiem lab-

prāt vienmēr atzinusi atbildētāja. Lai paslēptu un maskētu šo strīdu, kas cēlies vēl

Krievijas laikā 1912. gadā, prasītāji cenšoties pārvērst šo strīdu par īpašuma tiesību

strīdu uz visu viņu lietošanā esot platību, t. i. 80 des. Tāds atzinums skaidri izriet

no aktiem, kuri esošo Latgales apgabaltiesas 2: civīlnodaļas akti (1926. g. JMs 971)

un Centrālās zemes ierīcības komitejas akts un lēmuma, kas pārsūdzēts no tagadējiem

prasītājiem Senāta Administrātīvam departamentam (1926. g. akts N° 402). It sevišķi

svarīgi šajā ziņā esot bij. Vitebskaš- guberņas zemes ierīcības komitejas 1914. g.

29. novembra un Ludzas apr. zem. ier. kom. 1914. g. 20. februāra un 1924. g. 16. jūnija
lēmumi, kā ari attiecīgais Centrālās zemes ierīcības' komitejas lēmums.

Aizrādot vēl uz to, ka tagad šī lieta ejot divos"Ceļos un proti: zemes ierīcības ceļā

(Senāta Adm. dep. 1926. g. N° 402) un tiesas ceļā (sūdzētājas pārsūdzētam Latgales

apgabaltiesas spriedumam esot jāienāk kasācijas kārtībā Senāta Civilam departamentam)
un atsaucoties uz zemes ierīcības noteik. (Kr. lik. kop. X sēj. 2. d. 18. p.), noteik. par
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zemes ierīcību (Lik. kr. 1924. g. 157) 4. p., Civīlproc. lik. 1400. p. 2. piez., 240., 241. p.

un bij. Kr. Senāta Civ. dep. 1872. g. spried. N° 707, sūdzētāja lūdz Senāta Apvienoto

sapulci Latgales apgabaltiesas 2. civīlnodaļas 1926. g. 21. aprīļa spriedumu atcelt un

atzīt lietu par piekrītošu zemes ierīcības iestādēm.

Izklausījusi virsprokurora atzinumu un ievērojot:

1) ka Senāta Apvienotā sapulce izšķir piekritības strīdu starp tiesu un adminis-

trātīvām iestādēm Civīlproc. lik. 241. p. norādītos gadījumos, t. i. ja šo strīdu ierosi-

nājusi administrātīvā iestāde Civīlproc. lik. 240. panta kārtibā vai viens" no prāvniekiem

Civīlproc. lik. 239. p. kārtībā;
2) ka nav ievērojams sūdzētājas aizrādījums uz to, ka miertiesa un apgabaltiesa

esot rīkojušās nepareizi, nenododot šo lietu Senāta Apvienotās sapulces izšķiršanai,

jo konkrētā gadījumā piekritības strīdu administrātīvās iestādes (Ludzas apr. zem.

ier. komiteja un Centrālā zemes ierīcības komiteja) esot cēlušas; uz nepareizībām šajā

ziņā (ja tādas būtu konstatējamas) varētu aizrādīt gan minētās administrātīvās iestādes,
bet nevis sūdzētāja, kurai Civīlproc. lik. 239. p. dod tiesību aizstāvēt savu viedokli pie-
kritības jautājumā šajā pantā paredzētā kārtībā; minētās administrātīvās iestādes

turpretim nav iesniegušas nekādas sūdzības, nedz par miertiesas ricību (kas pēc sūdzē-

tājas apgalvojuma aprobežojusies ar apr. zemes ierīcības komitejas lūguma pievieno-

šanu aktij), nedz par apgabaltiesas lēmumu, ar kuru Centrālās zemes ierīcības komitejas

lūgums par lietas izbeigšanu atstāts bez ievērības;

3) ka sūdzētāja (kā viņa pati aizrāda savā apellācijas sūdzībā) jau miertiesā

bija cēlusi ierunu par lietas nepiekritību tiesu iestādēm, kādu ierunu miertiesa nebija

ievērojusi, izspriežot lietu pēc būtības; tādos apstākļos sūdzētājai, ja viņa gribēja panākt

piekritības strīda izšķiršanu Senāta Apvienotā sapulcē, bija jārīkojas saskaņā ar Civilproc.
lik. 239. pantu, t. i. bija jāiesniedz Senāta Apvienotai sapulcei sūdzība minētā pantā
norādītā kārtībā; to sūdzētāja nav darījusi, bet gan pārsūdzējusi miertiesas spriedumu
instanču kārtībā, lūdzot apgabaltiesu izšķirt ierunu par lietas nepiekritību tiesu

iestādēm un lietu izbeigt uz Civilproc. lik. 66. p. 4. pk. un 90. p. 2. pk. pamata; par to,
ka piekritības strīds izšķirams Senāta Apvienotā sapulcē, sūdzētāja pirmo reizi runā

tagadējā sūdzībā;

4) ka tādējādi (kā to jau atzinis Senāta Civ. kas. dep. savā 1927. g. 21. septembra

spriedumā, sakarā ar sūdzētājas kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas 1926. g.
21. aprīļa spriedumu) sūdzētāja šajā gadījumā nav cēlusi piekritības strīdu Civīlproc.
lik. 239. panta kārtībā, bet gan nepiekritības ierunu, kura bija izšķirama un ari izšķirta
instanču kārtībā; tādos apstākļos sūdzētājas tagad Senāta Apvienotā sapulcē iesniegtā
sūdzība atstājama bez caurskatīšanas;

5) ka neatkarīgi no visa cita sacītā, šī sūdzība atstājama bez caurskatīšanas arī

tādēļ, ka tā iesniegta tieši Senāta Apvienotai sapulcei, kas nesaskan ar Civilproc. lik.

239. p., pēc kura sūdzība bija iesniedzama kārtībā, kāda paredzēta attiecībā uz blakus

sūdzību iesniegšanu, — Senāts nolemj: Augstā-Sila sādžas saimnieku sabiedrības

pilnvarnieka zv. adv. Hibšmaņa sūdzību atstāt bez caurskatīšanas.

2. 1930. gada 12. aprīlī. Senāta virsprokurora 1929. g. 14. decembra priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu: vai tiesu iestādes civillietās, saskaņā
ar spēkā esošiem likumiem (Civilprocesa lik. 1914. g. izdev. 862. un 864. p. un 1920. g.
26. janvāra likuma par tiesu un tiesāšanas kārtības nolikuma pārgrozījumiem un papil-
dinājumiem 1. p. ~c" pk.) (Lik. kr. 164), var pieprasīt no ieinteresētām personām lieci-

nieku atlīdzību iepriekš. (L. N° 12.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors F. Konrādi; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: saskaņā

ar Civīlproc. lik. 864. p. (1914. g. izdev.), prāvniekam, uz kura lūgumu izdarīja pierādi-
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jumu pārbaudi, bija iepriekš jāiemaksā, starp citu, ceļa nauda, kāda, saskaņā ar Civilproc.
lik. 862. p. (1914. g. izdev.), pienācās izsaucamam lieciniekam; turpretim prāvniekam
nebija iepriekš jāsamaksā tā nauda, kura lieciniekam nācās, saskaņā ar Civilproc. lik.

861. p. (1914. g. izdev.), par atraušanos no darbiem (par nokavēto laiku). Ar 1920. g.
26. janvāra likumu par tiesu un tiesāšanas kārtības nolikuma pārgrozījumiem un papil-
dinājumiem 1. p. „c" pk. (Lik. kr. 164) tiesām piešķirta tiesība noteikt lieciniekiem

atlīdzību pēc sava taisnīgā ieskata samērā ar patiesiem braukšanas izdevumiem, noka-

vēto laiku"un vietējiem apstākļiem. No šā likuma redzams, ka viņš nav grozījis pastāvošos
liecinieku atlīdzības pamatus: kā agrāk (pēc Civīlproc. lik. 1914. g. izdev.), tā arī tagad
(pēc 1920. g. 26. janv. lik.) liecinieks var prasit atlīdzību: a) par nokavēto hiku (atrau-
šanos no darbiem) un b) par ceļa izdevumiem. Uzstādītais jautājums tādēļ izšķirams
atsevišķi attiecībā uz katru no minētām liecinieku atlīdzības sastāvdaļām. Kas zīmējas

vispirms uz atlīdzību par nokavēto laiku, tad nevar būt nekādu šaubu par to, ka

prāvniekam ši atlīdzības nauda nav jāiemaksā iepriekš; tas nebija vajadzīgs pēc agrākā
likuma un šādu pienākumu prāvniekam neuzliek arī jaunais likums (kas grozījis tikai

šās atlīdzības aprēķināšanas kārtību un tās apmēru, nepiemērojot vairs 861. p. (1914. g.

izdev.) aprādīto atlīdzības maksimumu un minimumu). Bet pie tā paša atzinuma jānāk
arī attiecībā uz liecinieka ceļa izdevumiem. Civīlproc. lik. 864. p. (1914. g. izdev.),
kas deva pamatu pieprasīt šās atlīdzības iepriekšējo samaksu, paredzēja to ceļa naudu,
kura bija norādīta 862. p. (1914. g. izdev.) un bija aprēķināma 10. kap. apmērā par

katru versti. Šādu ceļu izdevumu atlīdzību jaunais likums vairs nepazīst, bet pazīst
gan tikai atlīdzību par patiesiem braukšanas izdevumiem. Ka Civīlproc. lik.

864. p. noteikums būtu attiecināms uz šo atlīdzību, to likumdevējs nav noteicis, kādēļ

jāatzīst, ka nav likumīga pamata uzlikt prāvniekam par pienākumu iemaksāt šo naudu

iepriekš. No Civīlproc. lik. 864. panta redzams, ka šis pienākums vispār pastāvēja tikai

par tiem atlīdzības veidiem, kuri pašā likumā bija cieši noteikti fiksēti (858., 862., 863.,
8631. p.). 1920. g. 26. janvāra likums vairs tādu cieši noteiktu ceļa izdevumu atlīdzības

apmēru nepazīst, jo tas noteicams atkarībā no katras atsevišķas lietas īpatnējiem apstāk-
ļiem, kurus arī tiesa var apsvērt tikai pēc liecinieka izsaukšanas un pēc paskaidrojumu
došanas no viņa puses par patieso braukšanas izdevumu apmēru. Tādēļ Civīlproc. lik.

864. p. noteikumu attiecināšana uz šo atlīdzības veidu (pieprasot no prāvnieka iepriekš
kādas summas samaksu, kuru tiesa varētu noteikt tikai apmēram, izejot no varbū-

tējiem ceļa izdevumiem), runātu arī pretim likuma izpratnei un mērķiem.

Aiz aprādītiem iemesliem un ievērojot, ka 1920. g. 26. janvāra likumā paredzētie
tuvākie noteikumi par liecinieku atlīdzību līdz šim no Tiesu palātas nav izdoti (kas
redzams no Senāta virsprokurora 1930. g. 22. februāra raksta N° 81), Senāts nolemj:

atzīt, ka priekšā liktais jautājums izšķirams noraidoši.

3. 1930. gada 12. aprīlī. Senāta virsprokurora 1929. g. 14. decembrapriekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu, vai pirmstermiņa atsvabināšanas nosacī-

jumi piemērojami personām, kurām uzliktie sodi apžēlošanas ceļā mīkstināti resp. sama-

zināti. (L. No 13.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors A. Gubens; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: pie
1917. g. 1. augusta noteikumu par nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu piemērošanas

(Krievijas nolikumu un rikojumu krāj. 1917. g. N° 1326) radusies domstarpība, vai šie

noteikumi attiecināmi arī uz notiesātiem, kuriem ar apžēlošanas aktu samazināts tiesas

piespriestais sods. Šī domstarpība radusies no tā, ka pēc noteikumu 1. panta redakcijas
notiesātos ar ieslodzījumu cietumā, pārmācības namā vai spaidu darbos var atsvabināt

no ieslodzījuma pēc tam, kad viņi izcietuši ne mazāk kā pusi viņiem ar tiesas spriedumu
uzliktā soda, ja pie tam, izpildot spriedumu, viņi ieslodzījuma vietā atradušies ne mazāk
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kā 6 mēnešus. Ja nu likums noteicis, ka notiesātā atsvabināšana no soda tālākas izpildī-
šanas var notikt tad, kad viņš izcietis vismaz pusi no tā soda, kāds tam uzlikts ar tiesas

spriedumu, tad var rasties šaubas, vai gadījumā, kad tiesas spriedumā noteiktais sods

samazināts ar apžēlošanas aktu, notiesātam pirmstermiņa atsvabināšanas noteikumus

jel maz var piemērot, jo pēc apžēlošanas akta taisīšanas tiesas spriedums vairs

nepastāv, kurpretim noteikumi par pirmstermiņa atsvabināšanu prasa, lai atsvabinā-

mais būtu izpildījis vismaz pusi no tiesas spriedumā noteiktā soda.

Izklausījusi virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod:

Priekšā celtais jautājums izšķirams pēc šādiem apsvērumiem. Pēc Republikas
Satversmes tiesiba apžēlot notiesātos pieder Valsts Prezidentam. Izšķirot jautājumu
par notiesāto apžēlošanu, Valsts Prezidents darbojas jurisdikcijas sfairā, kā orgāns,

kas gan nepārbauda tiesu iestāžu spriedumu pareizību, bet apsver vienīgi, vai nav kādi

sevišķi apstākļi, kuri prasa pret notiesāto lielāku saudzību, kā to pielaiž likums, kādas

saudzības piemērošana tā tad sniedzas pāri tiesu varas robežām (Kriminālproc. lik.

811.p.). Apžēlošanas akts atvieto soda ziņā tiesas spriedumu, pēdējais zaudē savu spēku
un tā vietā stājas Valsts Prezidenta lēmums, kas vai nu pilnīgi atlaiž notiesātam sodu

resp. tā sekas vai nosaka tiesas sprieduma vietā izpildāma soda veidu un mēru. Valsts

Prezidenta lēmums par notiesātā likteņa atvieglošanu ir pielīdzināms tiesu iestāžu sprie-
dumiem un ar apžēlošanas aktu uzliktā represija ir padota izpildīšanai līdzīgi tiesu

iestāžu spriedumiem un tā tad kvalificējama kā sods šā jēdziena tieši burtiskā nozīmē.

Ja atzītu, ka persona, kurai sods samazināts ar apžēlošanas aktu, zaudē tiesību uz pirms-
termiņa atsvabināšanu, tad pati apžēlošana zināmos gadījumos varētu izvērsties par pri-

vilegiom odiosum personai, uz kuru tā attiecināta, piem., notiesātais ar ieslodzījumu

pārmācibas namā uz sešiem gadiem, kuram ar apžēlošanas aktu tiesas piespriestais sods

pārvērsts ieslodzījumā pārmācības namā uz četriem gadiem, būtu nostādīts sliktākā

stāvokli, nekā ja apžēlošanas vara būtu atzinusi, ka notiesātais saudzību apžēlošanas
kārtā nepelna (šajā pēdējā gadījumā notiesāto varētu atsvabināt no ieslodzījuma jau
pēc trim gadiem), bet tas — apžēlošanas institūta pārvēršanās odiosā privilēģijā —

runātu tieši pretim apžēlošanas jēgumam. Ja likumdevējs būtu gribējis ar soda samazinā-

šanu apžēlotas vai amnēstētas personas nostādīt izņēmuma stāvoklī attiecībā uz pirms-
termiņa atsvabināšanas noteikumu piemērošanu, tad viņš to noteikumos expressis verbis

būtu izteicis. Pirmstermiņa atsvabināšanas institūts, kā tas redzams no noteikumu

2. p., nodibināts nolūkā atsvabināt no soda izciešanas ieslodzītos, ja viņu krietnā uzve-

šanās pa ieslodzījuma laiku dod pietiekošu iemeslu sagaidīt, ka pēc atsvabināšanas

no ieslodzījuma viņi vedīs godīgu dzīvi. No tā spriežams, ka ikvienam ieslodzītam,
kuram uzlikts kāds no noteikumu 1. pantā aprādītiem soda veidiem (vienu gadu pār-
sniedzošā apmērā), ir cerība panākt atsvabināšanu no ieslodzījuma arī pirms soda pilna
mēra izciešanas, ja vien ieslodzītais ar savu uzvešanos pierādījis, ka vedis sekmīgu cīņu
ar savām noziedzīgām tieksmēm. Apžēlošanas institūta pamati, kā ari motīvi, no kuriem

vadās apžēlošanas vara, izšķirot jautājumu par notiesātā apžēlošanu, ir citādas dabas

nekā tie, no kuriem pēc noteikumu 2. p. jāvadās orgānam, kas izšķir jautājumu par
pirmstermiņa atsvabināšanu: pirmā gadījumā izšķirošais kritērijs pastāv sevišķu apstākļu
nodibināšanā, kuri prasa pret notiesāto lielāku saudzību, nekā to pielaiž likums, — otrā

noteicošais kritērijs ir notiesātā laba uzvešanās ieslodzījuma vietā. Apžēlošanas institūts

pastāv neatkarīgi no notiesāto pirmstermiņa atsvabināšanas institūta un katram

no tiem ir savi pamati un abi iepriekšējā teikumā aprādītie kritēriji var pastāvēt pa-
rallēli viens otram un neatkarīgi viens no otra. Ar to, ka Valsts Prezidents savā juris-
dikcijas sfairā ir nodibinājis sevišķus apstākļus, kuri m casu attaisno lielākas saudzības

pielietošanu notiesātam nekā to atļauj likums, formāli nemazinās notiesātā tiesība uz

viņa likteņa atvieglošanu pirmstermiņa nosacītas atsvabināšanas ceļā, ciktāl tā vedama

sakarā ar ieslodzītā labu uzvešanos pa soda izpildīšanas laiku: te — nepieciešamais
premiss ir notiesātā pierādītā griba laboties, — tur — no notiesātā gribas neatkarīgu
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sevišķu apstākļu sagadīšanās, kas viņu padarījuši no likuma viedokļa par noziedznieku.

Tādējādi nav nekāda pamata neattiecināt noteikumus par pirmstermiņa atsvabināšanu

uz notiesātiem, kuriem ar tiesas spriedumu noteiktais sods samazināts ar apžēlošanas
varas lēmumu. Aiz šiem apsvērumiem jāatzīst, ka Valsts Prezidenta apžēlošanas akts,

kas dots viņa jurisdikcijas sfairā, ir pielīdzināms spriedumam un tādēļ notiesātam,
kam ar apžēlošanas aktu ir noteikts viens no noteikumu par pirmstermiņa atsvabināšanu

1. p. paredzētiem soda veidiem — apmērā, ne mazākā kā viens gads, — var piemērot
soda pirmstermiņa nosacītu atlaišanu.

levērojot sacīto, Senāts nolemj: paskaidrot, ka jautājums izšķirams apstiprinoši.

4. 1930. gada 12. aprīlī. Satiksmes ministra 1930. g. 21. janvāra iesniegums

izšķirt jautājumu, vai saskaņā ar noteikumiem par pasažieru un kravu pārvadāšanu,
kuri publicēti V. V.1924. g. 277. num., un 39. rīkojumu, kas publicēts V. V. 1925. g.

35. num., minētos noteikumos un rīkojumā paredzētie 16 klm. pieskaitāmi tabulās pa-

redzētiem attālumiem arī tajā gadījumā, kad attiecīgi sūtījumi nav šos 16 klm. nogājuši.
(L. X« 20.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Satiksmes

ministrija ar savu 1930. g. 21. janvāra iesniegumu griezusies pie Senāta Apvienotās sa-

pulces ar lūgumu izšķirt jautājumu, vai saskaņā ar noteikumiem par pasažieru un kravu

pārvadāšanu, kuri publicēti V. V. 1924. g. 277. num., un 39. rīkojumu, kas publicēts
V. V. 1925. g. 35. num., minētos noteikumos un rīkojumā paredzētie 16 klm. pieskaitāmi
tabulās paredzētiem attālumiem arī tajā gadījumā, kad attiecīgi sūtījumi nav šos 16 klm.

nogājuši, resp. nav bijuši Šķirotavas stacijā, jeb šos 16 klm. var pieskaitīt tabulās paredzē-
tiem attālumiem tikai tajā gadījumā, ja sūtījumi faktiski nogājuši šos 16 klm.

Savu lūgumu satiksmes ministrs pamato uz to, ka Senāta Civilais kasācijas depar-
taments savā 1927. g. 28. aprīļa spriedumā akc. sab. L. un J. Hoff lietā (L. N° 274.)

augšā aprādīto jautājumu esot izšķīris apstiprinoši, bet ar savu 1928. g. 28. septembra

spriedumu ~Baltijas kokrūpniecības akc. sab. lietā (L. N° 736.) esot izšķīris noraidoši,
un ka sakarā ar to starp Satiksmes ministriju, no vienas puses, un Valsts kontroli, no

otras puses, esot cēlusies domstarpība tajā ziņā, ka Valsts kontrole esot pievienojusies

pirmām, Senāta Civīlā kasācijas departamenta pirmajā spriedumā it kā izteiktam uz-

skatam, bet Satiksmes ministrija uzturot pēdējo, Senāta Civilā departamenta otrā sprie-
dumā it kā izteikto uzskatu.

Satiksmes ministra iesniegums atstājams bez caurskatīšanas.

Vispirms satiksmes ministrs savā iesniegumā pilnīgi sagrozījis divus viņa minētos

spriedumus, kuros īstenībā nekādas pretrunas nav. Senāts savā otrā spriedumā, taisni

atsaucoties uz savu pirmo spriedumu, noteikti pasvītrojis, ka, principā, dzelzceļiem

pieder neapstrīdamas tiesības ņemt aprēķināmo pēc klm. un kgr. (tarifa 55., 56. §) ve-

duma maksu par palielināto (par 16 klm.) pret tabulās paredzēto attālumu, tarifa attā-

lumu, kuru noskrien pārvadājums, un ka tagad, t. i. pēc 1924. g. 4. decembra notei-

kumiem un 1925. g. 39. rīkojuma (pretēji agrākajiem 373., 181., 156. rīkojumiem)
dzelzceļiem nav katrā atsevišķā gadījumā jāpierāda, ~ka pārvadājamā prece faktiski

tikusi pārkrauta Rīgas mezglā un ka nav bijis iespējams preci pārkraut kādā citā stacijā,

ceļā, it kā bez lieka noskrējuma". ~Bet," turpina Senāts savā spriedumā, ~no tā, ka

dzelzceļam nupat minētie apstākļi nav katrā atsevišķā gadījumā jāpierāda, pats par sevi

nemaz vēl neizriet, ka prasītājam būtu atņemta tiesība no sevis pierādīt, ka pārvedamā
prece faktiski nav gājusi Rīgas mezglā, t. i. nav gājusi palielināto faktisko attālumu

un faktiski nav tikusi pārkravāta un ka pārkraušana nav bijusi vajadzīga; tā tad, minētie

rīkojumi nenodibina dzelzceļiem par labu kādu neatspēkojamu prezumpciju juris et dc
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jure; taisni jautājumu par to, vai 39. rīkojumā uzstādītā prezumpcija dzelzceļiem par labu

būtu uzskatāma par prezumpciju juris etde jure jeb par prezumpciju juris tantum, Senāts

savā spriedumā Hoffa lietā nemaz nav aizskāris un šis jautājums netika aizkustināts

tajā lietā." Uz šādiem pamatiem Senāts savā otrā spriedumā, pārbaudot vienīgi jautā-

jumu par pierādīšanas nastas sadalīšanu starp partiem, atzinis, ka prasītājam, kas

prasa no dzelzceļa atpakaļ pārāk samaksāto vedummaksu par preces it kā lieku noskrie-

šanu (16 klm. palielinātā attāluma ziņā) ir no sevis jāpierāda, ka prece faktiski

neesot noskrējusi šo palielināto faktisko attālumu, un ka tāpēc tiesai nav

tiesības nepielaist prasītāja priekšā likto pierādījumu par to, ka prece faktiski

nav noskrējusi palielināto faktisko attālumu, proti, tajā otrā lietā aprādītā gadījumā, ka

prece nav bijusi Šķirotavā.

Tādējādi vispār, jau no faktiskās puses, atkrīt tas faktiskais pamats, proti, šķietamā

pretruna starp minētiem diviem Senāta spriedumiem, uz kuru satiksmes ministrs pa-

mato savu iesniegumu.

Neatkarīgi no tā, atkrīt arī juridisks pamats, kas attaisnotu satiksmes ministra

iesniegumu, jo nav nedz jautājumu, kurus nevienādi būtu izšķīrušas Senātam padotās

pārvaldības, vai tiesu iestādes, nedz jautājumu, kuri, likumus piemērojot, radītu šaubas

(Senāta iekārt, lik. 33L(36.)p., 74L(76.)p. 10. pk., Tiesu iek. lik. 185. (259*.)p.). Par dom-

starpību (juridiskā nozīmē) starp Valsts kontroli un Satiksmes ministriju, uz kādu dom-

starpību šī pēdējā atsaucas, nevar būt runa jau tāpēc vien, ka, saskaņā ar likuma par

Valsts kontroli 27. p. (Lik. kr. 1923. g. 102), Valsts kontroles padomes lēmumi pārsūdzami
kasācijas kārtībā, proti, Senāta Administrātīvām departamentam. Tāpēc, ja Satiksmes

ministrija neapmierinātos ar Valsts kontroles lēmumiem par viņai, sakarā ar tiesas

sprieduma nepārsūdzēšanu, uzlikto uzrēķinu, Satiksmes ministrijai nav nogriezts ceļš
Valsts kontroles lēmumu savukārt pārsūdzēt instanču kārtībā Senāta Administrātīvām

departamentam. Tā tad, ja arī Valsts kontrole, no vienas puses, un Satiksmes ministrija,
no otras puses, ~nevienādi" izšķīrušas kādu jautājumu, tad jautājuma ~vienāda" izšķir-
šana pilnīgi nodrošināta un panākama vienkāršas pārsūdzēšanas ceļā instanču kārtībā.

Beidzot, nevietā arī aizrādījums uz jautājumiem, ~kuri, likumus piemērojot, rada šaubas".

Par ~šaubām" runā esošā gadījumā nevar būt runas jau tāpēc vien, ka Senāts savos

divos Civilā kasācijas departamenta spriedumos noteikti un nepārprotami izteicies par

~16 klm. lielā attāluma" juridisko nozīmi un līdz ar to vispusīgi noskaidrojis arī partu

civilprocesuālo stāvokli pierādīšanas nastas sadalīšanas ziņā starp viņiem, augšā

aprādītā nozīmē.

No satiksmes ministra minētiem apcerējumiem varētu nākt pie atzinuma, ka

ministrs it kā domājis galu galā panākt Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1928. g.

sprieduma (L. N° 736) atcelšanu ar Senāta Apvienotās sapulces lēmumu pretēji likuma

aizliegumam (Senāta iek. lik. 220. [157.1 p.; Civīlproc. lik. 808. p.).

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts, atrodot, ka satiksmes ministra iesniegums nav

Senātā caurskatāms, — nolemj: satiksmes ministra 1930. g. 21. janvāra iesniegumu
atstāt bez caurskatīšanas.

5. 1930. gada 3. jūnijā. Senāta virsprokurora 1929. g. 14. oktobra priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumus: 1) vai zemes grāmatu nodaļām
korrobrēšanā jāpārbauda zīmognodevas nomaksa no aktiem, kurus sastādījis vai

apliecinājis notārs, un vai zemes grāmatu nodaļas priekšnieks, viņa palīgs un sekretārs

ir atbildīgi pēc rīk. par zīmognodevu 90. un 91. p.; 2) ja zemes grāmatu nodaļas priekš-
nieks ir atbildīgs iepriekšējā jautājumā, vai, uzliekot viņam rīk. par zīmognodevu
90. un 91. pantā paredzēto sodu, jāievēro kārtība, kas noteikta 1922. g. 12. oktobra

lik. (Lik. kr. 1922. g. 209) II d. 2. p. un turpm. p. (L. M» 9.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi;

atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.



9

Šos jautājumus — kā aizrāda tieslietu ministrs — dažādas iestādes izšķirot dažādi,
un proti, Tieslietu ministrija pirmo jautājumu — noraidoši, bet otro — apstiprinoši,
kamēr Finanču ministrija pieturoties pie pretējā uzskata abos jautājumos.

Noklausījusies virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod:

I. 1921. gada 17. septembra rīkojumā par zīmognodevu (Lik. kr. 165) 3. pantā
zteikts vispārējs princips, ka par zīmognodevas nenomākšu noteiktā laikā un

pienācīgā apmērā atbild visas personas un iestādes, kuras piedalās aktu un dokumentu

tsastādīšanā, iesniegšanā, pieņemšanā vai tālākdošanā. No šā vispārējā principa
rīk. par zīmognod. 4. pantā, tomēr, zināmos gadījumos pielaiž izņēmumus, sašaurinot

to iestāžu un personu katēgorijās, kurām šajos gadījumos jāatbild par zīmognodevas
nenomākšu. Uz apspriežamo jautājumu attiecas šā (4.) panta 1. pkts, pēc kura,
izņēmuma veidā, par zīmognodevas nenomākšu atbild par aktiem un dokumentiem,
kurus sastāda korroborācijas vai pieteikšanas (notāriālā) kārtībā vai uzrāda aplie-
cināšanai, — tās amatpersonas, kuras šos aktus un dokumentus sastāda, pieņem
vai apliecina. Minētos aktus un dokumentus sastāda un apliecina vienīgi notāri

(resp. miertiesas, notār. nolik. 2. p.), kādēļ arī vienīgi viņiem, saskaņā ar rīk. 4. p.
1. pktu, uzliekams zīmogsods, ja šie akti un dokumenti sastādīti vai apliecināti,

pārkāpjot zīmognodevas noteikumus. Tomēr Finanču ministrija atrod, ka 4. p. 1. pkts
nebūt neesot domāts notāriem vien, bet arī citām amatpersonām un iestādēm (to starpā
arī zemes grāmatu nodaļām), kādu uzskatu Finanču ministrija pamato uz to, ka 4. panta
1. pktā esot runa arī par dokumentu un aktu pieņemšanu, par ko esot saprotama
dokumentu un aktu pieņemšana korroborēšanai vai citai kādai darbībai; tādēļ,
pēc Finanču ministrijas domām, arī zemes grāmatu nodaļu amatpersonām uzliekams

zīmogsods, ja viņas pieņēmušas korroborēšanai aktu vai dokumentu, par kuru nav

samaksāta zīmognodeva. Šis Finanču ministrijas uzskats atzīstams par maldīgu.
No rīk. par zīmognod. 91. panta redzams, ka šis rīkojums vispār neparedz zīmogsodu
par aktu un dokumentu pieņemšanu, par kuriem nav samaksāta attiecīga zīmog-
nodeva; šis pants runā tikai par lūgumrakstu, sūdzību, ziņojumu vai citu rakstu

pieņemšanu un nosaka, ka zīmogsods uzliekams amatpersonām, kuras šādus rakstus

pieņēmušas, pārkāpjot zīmognodevas noteikumus. Šajā ziņā rīkojums, acīmredzot,
attiecas uz rakstiem, kurus iesniedz tieši šai amatpersonai, kurai tādā gadījumā
jārīkojas saskaņā ar rīk. 50. v. turpm. p., sperot attiecīgos soļus, lai zīmognodevu
nomaksātu noteiktā laikā un apmērā. Turpretim šis rīkojums neattiecas un nevar

attiekties uz aktiem vai dokumentiem, kurus sastādījušas un apliecinājušas
citas personas vai iestādes, pārkāpjot zīmognodevas noteikumus, un kuras iesniedz

šai amatpersonai zināmai darbībai (k npOH3BO/j,CTBy); tādā gadījumā šai amat-

personai gan jārīkojas saskaņā ar rīk. 100. v. turpm. p. (cik tālu šie panti uz viņu
attiecas), bet šā pienākuma neizpildīšanas gadījumā viņai, tomēr, zīmogsods nav

uzliekams, jo nedz rīkoj. 90., 91. p., nedz kādā citā pantā uz to nav nekādu aizrādījumu.
No sacītā jāatzīst, ka arī rīk. 4. p. 1. pkts, runājot par aktu un dokumentu pieņemšanu,

neparedz gadījumu, kad notāriāli sastādītos vai apliecinātos dokumentus un aktus

pieņem kāda cita iestāde vai amatpersona zināmai noteiktai darbībai (k npoH3-

bo/jctbv), bet vienīgi gadījumu, ja tos pieņem pats notārs, un proti, to apliecinā-
šanai; šāds atzinums pilnīgi saskan ar rīk. 91. p. burtisko tekstu, kas pazīst tikai

augšā minēto rakstu pieņemšanu, bet attiecībā uz aktiem un dokumentiem runā

tikai par to pieņemšanu apliecināšanai, sastādīšanu vai apliecināšanu. Tādējādi
jāatzīst, ka rīk. par zīmognodevu 4. p. 1. pkts uz zemes grāmatu nodaļas amatpersonām
nav atticināms, bet vienīgi attiecināms uz notāriem, kuriem tādēļ, kā vienīgām

atbildīgām personām (90. v. turpm. p. nozīmē) uzliekams zīmogsods, ja šajā pantā

paredzētie dokumenti un akti sastādīti vai apliecināti, pārkāpjot zīmognodevas notei-

kumus. No sacītā, protams, vēl neizriet, ka zemes grāmatu nodaļu amatpersonām
nekad nevarētu uzlikt zīmogsodu. Tas ir pilnīgi iespējams, piemēram, ja zemes grāmatu
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nodaļa pieņem kādu tieši viņai adresēto rakstu vai sūdzību, neprasot attiecīgas

zīmognodevas samaksu, vai arī gadījumā, ja viņa korroborē aktus, kuri pie notāra

netiek apliecināti (kā pareizi atrod Tieslietu ministrija, 91. p. domā tikai šādu aktu

korroborēšanu) v. t. t. Tādējādi rīkoj. par zīmognod. 90., 91. p. zemes grāmatu nodaļu

amatpersonu atbildību vispārīgi gan neizslēdz un tādēļ viņām šo pantu robežās var

uzlikt arī zīmogsodu, bet šie rīkojuma panti uz šīm amatpersonām gan nav attiecināmi

gadījumā, kas paredzēts rīkoj. 4. p. 1. pktā.

Paceļas vēl jautājums par to, vai zemes grāmatu nodaļu amatpersonām vispār

jāpārbauda, līdzīgi 80., 100., 104. p. norādītām amatpersonām, zīmognodevas pareiza
nomaksa par aktiem, kurus sastādījis vai apliecinājis notārs. Ja uz šo jautājumu
būtu jāatbild pozitīvi, tad zemes grāmatu nodaļu amatpersonām būtu jānes tāda pat
atbildība, kura gulstas uz 80., 100., 104. p. minētām amatpersonām, ja viņas nerīkojas

saskaņā ar šiem rīkojuma pantiem. (Šī atbildība rīkojumā par zīmognodevu gan nav

paredzēta, kā tas bija noteikts Kr. zīmognod. lik. 163. p. [1903. g. izdev.], bet tāda

tomēr būtu atzīstama uz tā vispārējā principa pamata, ka katram jāatlīdzina par

zaudējumiem, kas cēlušies viņa nepareizās rīcības dēļ, kādēļ šajā gadījumā

vainīgai amatpersonai būtu jāatbild par zīmognodevas samaksu vienkāršā apmērā.)

Izejot no pastāvošiem noteikumiem, uz uzstādīto jautājumu tomēr jāatbild negativi.

No minētiem pantiem 80. p. apspriežamā gadījumā, acīmredzot, nav piemērojams,
jo tas runā par valsts un pašvaldības iestāžu pienākumu uzraudzības kārtībā sekot,
lai padotās iestādes un personas cieši ievērotu zīmognodokļa likumus; notāri zemes

grāmatu nodaļām padoti nav, kādēļ šo pantu piemērot nevar. Tāpat nav attiecināms

uz zemes grāmatu nodaļas amatpersonām 104. p., jo viņas nav administrātīvo

valsts iestāžu amatpersonas, kādēļ viņām arī nepiekrīt šajā ziņā norādītais pienākums
iesūtīt ar zīmognodevu attiecīgi nenomaksātos dokumentus, resp. to norakstus, Nodokļu

departamentam. Vienīgi varētu būt runa par 100. p. attiecināšanu uz zemes grāmatu

nodaļu priekšniekiem un viņu palīgiem uz tā pamata, ka šīs amatpersonas pieder pie
tiesnešiem, par kuriem runā 100. p. levērojot, tomēr, ka zemes grāmatu nodaļas

priekšniekam un viņa palīgam nav tiesība pašiem uzlikt zīmogsodu (ko neapstrīd arī

Finanču ministrija), jāatzīst, ka uz viņām nav attiecināms arī rīk. par zīmognod. 100. p.

Tādējādi jāatzīst, ka zemes grāmatu nodaļas priekšniekam, viņa palīgam un

sekretāram ar rīk. par zīmognodevu nav arī uzlikts par pienākumu pārbaudīt pie
korroborēšanas zīmognodevas nomaksu par aktiem, kurus sastādījis vai apliecinājis
notārs.

11. Jautājums par to, vai, uzliekot zemes grāmatu nodaļas priekšniekam

zīmogsodu pēc rīk. par zīmognod. 90. un 91, panta, ievērojama kārtība, kas

noteikta 1922. g. 12. oktobra lik. (Lik. kr. 209) II d. 2. p. un turpm., izšķirams apstiprinoši
uz Notār. nolik. 301. panta pamata. Šis likums, kas atcelts nav, tieši nosaka, ka

atlīdzība par zaudējumiem, kuri cēlušies zemes grāmatu nodaļu amatpersonu
nepareizas rīcības vai nolaidības dēļ, piespriežama no viņām Civīlproc. lik. 1331.—1336.p.

(kādi likuma panti atvietoti ar nupat minētiem 1922. g. 12. oktobra noteikumiem)
kārtībā. Tādēļ, pretēji Finanču ministrijas domām, jāatzīst, ka Nodokļu departa-
mentam pašam nav tiesības uzlikt zīmogsodu zemes grāmatu nodaļas priekšniekam,
bet tas piedzenams 1922. g. 12. oktobra noteikumos paredzētā kārtībā. Kā to jau
paskaidrojis Kr. Sen. (Apvien. sap. 1888. g. spr. N° 31), zīmogsods nav krimināl-, bet

gan tikai fiskāls sods, kura mērķis taisni ir zaudējumu piedzīšana, kuri valstij cēlušies

nenomaksās dēļ (pie kam šis sods noteikts paaugstinātā apmērā tādēļ, ka ne vienmēr

pārkāpumi šajā ziņā tiek konstatēti un valsts tādēļ neizbēgamos iztrūkumus mēģina
kompensēt pa daļai, piedzenot tos paaugstinātā apmērā gadījumos, ja tie ir konstatēti).

levērojot visu sacīto, Senāts nolemj: paskaidrot: a) ka zemes grāmatu nodaļām
korroborējot nav jāpārbauda zīmognodevas nomaksa par aktiem, kurus sastādījis
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vai apliecinājis notārs; b) ka zemes grāmatu nodaļas priekšnieks, viņa palīgs un

sekretārs gan atbildīgi zīmognod. lik. 90. un 91. p. robežās, bet nav atbildīgi rīk. par

zīmognod. 4. p. 1. pktā aprādītā gadījumā; c) ka otrais augšā uzstādītais jautājums

izšķirams apstiprinoši.

6. 1930. gada 3. jūnijā. Jēkaba ī. sudzība_ par Tiesu palātas departamentu

kopsapulces 1929. g. 26. oktobra spriedumu viņa, ī., disciplīnārlietā. (L. N° 15.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Zilbers; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Ar 1929. gada 26. oktobra spriedumu Tiesu palātas departamentu kopsapulce

apstiprinājusi Latgales apgabaltiesas kopsapulces spriedumu, ar kuru privātadvokāts

Jēkabs ī. izslēgts no privātadvokātu skaita uz Tiesu iek. lik. 344. p. 4. pkta pamata.
Palāta savā spriedumā nodibinājusi, ka ī. trūkst vajadzīgo zināšanu un spēju svešu

lietu vešanai un pie šāda atzinuma nākusi, konstatējot spriedumā veselu virkni nepa-

reizību, kuras T. pielaidis, vedot tiesā svešas lietas un no kurām ar loģisku nepiecieša-
mību izriet Tiesu palātas atzinums par viņa darbības raksturu.

Senāta Apvienotai sapulcei iesniegtā sūdzībā I. lūdz atcelt Tiesu palātas spriedumu

tādēļ, ka palāta atstājusi bez ievērības viņa celto noraidījumu pret tiem palātas ties-

nešiem, kuri piedalījušies pirmā no Senāta atceltā sprieduma taisīšanā, un šo norai-

dījumu izšķīrusi piedaloties sēdē noraidāmiem tiesnešiem; ka palāta atstājusi neap-

svērtus daudzos viņa, ī., paskaidrojumus; ka palātas sprieduma 1., 4. un 5. pktā norā-

dītās nepareizības segtas ar noilgumu; ka viņam, L, netikuši uzrādīti lietas materiāli,

neraugoties uz viņa atkārtotiem lūgumiem; ka palāta neesot apsvērusi viņa norādī-

jumus uz tām lietām, kurās Krustpils miertiesnesis, pēc sūdzētāja domām, lietu

lūkojot cauri pielaidis nepareizības, un ka vispār Tiesu palāta nepareizi novērtējusi
lietas materiālus un taisījusi pēc būtības nepareizus atzinumus.

Lūkojot cauri lietas materiālus, sakarā ar ī. sūdzību un izklausījusi virsprokurora
atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod:

Par Tiesu palātas spriedumiem, kurus tā taisījusi kā otrās instances disciplīnār-

tiesa, nav pielaižamas sūdzības, kā to noteic Tiesu iek. lik. 214. pants. Tādēļ Jēkaba T.

pārsūdzība par Tiesu palātas spriedumu, instanču kārtībā, atstājama bez caurskatīšanas,
bet uzraudzības kārtībā, saskaņā ar Tiesu iek. lik. 172.—174. p., skatāmi cauri sūdzētāja

norādījumi uz tām nepareizībām, kuras Tiesu palāta it kā pielaidusi pēc sūdzētāja domām,

pārkāpjot likumā noteikto kārtību un tādējādi ņemot iespēju sūdzētājam likumīgā

ceļā aizstāvēt savas tiesības. Bet arī šie norādījumi atzīstami par nepamatotiem.

Nosakot disciplināras tiesāšanas kārtību, Tiesu iekārtas likums neparedz un ne-

prasa, lai, pēc pirmā Tiesu palātas departamentu kopsapulces sprieduma atcelšanas

no Senāta, Tiesu palāta lietu no jauna lūkotu cauri citā Tiesu palātas departamentu

kopsapulces tiesnešu sastāvā, līdzīgi tam, kā to nosaka Kriminālprocesa likumu 210. un

949. p., runājot par krimināllietu iztiesāšanas kārtību.

Līdzīga kārtība pie disciplīnārlietu iztiesāšanas arī loģiski būtu neiespējama un

nebūtu saskaņojama ar Tiesu iek. lik. 101. p. 5. pkta un 102. panta prasībām, kuri no-

sakāma disciplinārās lietās spriedumus taisa Tiesu palātas un apgabaltiesu departamentu

resp. nodaļu kopsapulces un pie tam ne mazākā, kā divu trešu daļu no visa tiesnešu

skaita sastāvā. Tādēļ, atstājot bez ievērības T. celto noraidījumu un lūkojot cauri to

pilnā kopsapulces sastāvā, Tiesu palāta, pretēji sūdzētāja ieskatam, rīkojusies likuma

robežās.

Lietas materiālos arī trūkst jebkādu norādījumu uz to, ka sūdzētājs ī. būtu lūdzis

dot viņam iespēju iepazīties ar lietas materiāliem un ka viņam būtu tāda iespēja liegta,
kā viņš to apgalvo. Konkrētās lietas priekšmets nav arī bijusi Krustpils miertiesneša

nepareizā rīcība, bet gan paša sūdzētāja T. nepareizās rīcības, kādēļ palātai arī nemaz
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nebija jāapsver ī. norādījumi uz miertiesneša nepareizām darbībām dažādu lietu iztie-

sāšanā, un no sprieduma redzams, ka šo jautājumu palāta atzinusi par tādu, kam nav

sakara ar konkrētās lietas priekšmetu. Tāpat jautājums par to, kādi apstākļi skaitāmi

par pierādītiem lietā, kāda tiem piešķirama nozīme un kādi atzinumi taisāmi no lietas

apstākļiem, palāta izšķīrusi citādi un nākusi pie citādiem gala atzinumiem vainības

jautājumā, bet visi šie palātas atzinumi zīmējas uz lietas būtību, un to pareizība nav

pārbaudāma uzraudzības kārtībā.

Lūkojot cauri disciplīnārlietas tiesa, kā to noteic Tiesu iek. lik. 208. pants, nav

saistīta ne ar kādiem sevišķiem tiesāšanas kārtības noteikumiem, izņemot Tiesu iek.

lik. 196.—222. pantā paredzētos un arī sprieduma forma šajās lietās likumā nav noteikta.

Tādēļ, pretēji sūdzētāja domām, nav saskatāms likumā noteiktās kārtības pārkāpums

tajā apstāklī, ka Tiesu palāta, kura ī. pārsūdzībā minētos paskaidrojumus atzinusi

par neskaidriem un grūti saprotamiem, — šādā spriedumā nav atzīmējusi atsevišķi
katru no T. pārsūdzības paskaidrojumiem, bet minējusi tikai tos, kurus tā atradusi par

saprotamiem un tādiem, kam var būt nozīme, novērtējusi tos sakarā ar pārējiem lietas

apstākļiem un spriedumā atzīmējusi tos apstākļus un apsvērumus, kurus tā atzinusi

par izšķirošiem, un spriedumā skaidri formulējusi ī. uzrādītās apsūdzības būtību, pie-

rādījumus, to novērtējumus, un taisījusi no lietas materiāliem loģiski izrietošus un ar

likumiem saskaņotus atzinumus.

Kā vērojams no Tiesu palātas sprieduma satura, pie atzinuma, ka privātadvokāts T.

ir lielākā mērā nemākulis, un viņa darbība tieši kavē tiesas darbību un kaitē to personu

interesēm, kuras tam uztic savu interešu aizstāvēšanu, un ka nav cerību, ka ī. turpmāk

spēs izpildīt privātadvokāta pienākumus, Tiesu palāta nākusi, apsverot ī. darbības

momentus par vairākiem gadiem, arī par laiku, kurš sniedzas pāri disciplīnārvajāšanas

noilguma termiņam, tomēr, taisot no visas ī. darbības aplūkošanas augšā minētos atzi-

numus, palāta to pamatos likusi veselu virkni tādu T. darbību, kuras nav segtas ar

noilgumu un kuras deva pietiekošu pamatu palātas gala atzinumam.

Aiz aprādītiem apsvērumiem Senāts, neatrodot iemeslu uzraudzības kārtībā

atcelt Tiesu palātas spriedumu, vadoties no Tiesu iek. lik. 172. p., — nolemj: Jēkaba ī.

sūdzību atstāt bez ievērības.

7. 1930. gada 3. jūnijā. Senāta virsprokurora 1930. g. 2. janvāra priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumus: 1) vai piedziņas pēc izpildrakstiem,
kas izdoti krimināltiesā piespriestu civilprasību piedzīšanai, izdarāmas civilprocesa
kārtībā (sal. Kriev. apv. sap. 1878. g. spried. JVfe 37), un 2) apstiprinošā gadījumā, vai

policija var izdarīt kratīšanu pie personas, no kuras piespriesta prasība, ar nolūku atrast

parādnieka mantu. (L. N° 18.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi;
atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Aizrādot uz to, ka praksē pacēlies jautājums, kā izdarāma caur policiju piedziņa

pēc izpildu rakstiem, kas izdoti civilprasību piedzīšanai krimināllietās, tieslietu ministrs,

pamatojoties uz Tiesu iek. lik. 185. p., griezies pie Senāta Apvienotās sapulces izskaidrot

aprādītos jautājumus.

Uz priekšā celtiem jautājumiem Senāts, izklausījis virsprokurora atzinumu, pa-

skaidro:

Saskaņā ar Kriminālproc. lik. 985. (974.) p., tiesu izpildītāji, izpildot sprie-
dumus par naudas piedziņām, kas uzliktas ar vispārējo tiesu iestāžu spriedumiem, kā

atlīdzība cietušām par kaitējumiem un zaudējumiem, pieturas pie tās kārtības, kas

noteikta spriedumu izpildīšanai civillietās. levērojot, ka, sasakņā ar Tiesu iek. lik.

235. (310.) pantu, gadījumā, ja tiesu izpildītāju nepietiktu, tad tiesu iestāžu priekš-

sēdētājam tiesība šajā pantā paredzētā kārtībā uzdot viņu (t. i. tiesu izpildītāju) pienā-
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kurnu izpildīšanu izpildu policijas ierēdņiem, jāatzīst, ka šie pēdējie, piedzenot ar kri-

mināltiesas spriedumu piespriesto civilprasību, rīkojas tāpat, kā tiesu izpildītāji, pilnīgi
saskaņā ar Civīlproc. lik. noteikumiem; tādēļ arī policijas ierēdņi vajadzības gadījumā
var izdarīt Civīlproc. lik. 9721. un 1211 1. p. norādīto parādnieku personīgo kratīšanu.

Sacītais pilnā apmērā attiecināms uz civilprasības piedzīšanu caur policijas ierēd-

ņiem uz miertiesnešu kriminālspriedumu pamata (Kriminālproc. lik. 234. [189.] p.),
kā to jau sīki paskaidrojusi Kr. Sen. kopsapulce savā 1878. g. spried. N° 37.

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts nolemj: paskaidrot, ka abi augšā aprādītie

jautājumi izšķirami apstiprinoši.

8. 1930. gada 3. jūnijā. Viļakas iecirkņa miertiesneša iesniegums par piekri-
tības strīda izšķiršanu starp minēto miertiesnesi un robežapsardzības priekšnieku lietā

par miesas bojājumu nodarīšanu Annai Stankevičs. (L. N° 19.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Gubens; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

No lietas redzams, ka Latgales apgabaltiesas Viļakas iecirkņa izmeklēšanas ties-

nesis pēc iepriekšējā izmeklējuma izdarīšanas lietā par ļoti smagu miesas bojājumu
nodarīšanu Annai Stankevičs, konstatējot, ka Stankevičs nodarītie miesas bojājumi
ir viegli, nosūtījis lietu miertiesnesim Kriminālproc. lik. 530. p. kārtībā. Atrodot, ka

Stankevičs ir lūgusi saukt pie atbildības robežapsardzības dienestā stāvošas personas

par miesas bojājumu nodarīšanu robežapsardzības joslā, ka, saskaņā ar noteikumu

par robežapsardzību 20. p., visas robežapsardzības dienestā stāvošas personas skaitās

par stāvošām aktīvā kara dienestā, ka lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, ja tie

izdarīti tikai no aktīvā kara dienestā stāvošām personām, piekrīt, saskaņā ar Kara
tiesu lik. 244. p., kara tiesām, pie kam par lietas nodošanu kara tiesas iztiesāšanai jālemj
kara priekšniekam — šajā gadījumā — robežapsardzības apgabala priekšniekam, —

miertiesnesis nosūtījis lietu pēc piekritības robežapsardzības apgabala priekšniekam.

Robežapsardzības priekšnieks, lūkojot cauri lietu, atradis, ka lietas faktiskā puse pastāv
iekš tā: robežsargs Kārlis Lūsis 1929. g. 29. jūnijā piedalījies alkoholisku dzērienu dzer-

šanā robežapsardzības joslā Kacēnu pagasta Sorokino ciemā kopā ar privātām personām.
Lūsis dzērumā iesitis kādai privātpersonai, kura tad atņēmusi viņam revolveri, pēc
kam Lūsis pārgājis privāto personu varā, kāsto ielenkušasun sākušassist. Lūsim piestei-

gusies palīgā robežsargu posteņa priekšnieks Zālītis un sargi Grabovskis un Cipstiņš,
bet saniknotais pūlis tiem uzbrucis, pie kam robežsargi, pašaizsardzības nolūkā, bijuši

spiesti atgaiņāties no uzbrūkošā pūļa šautenēm un dot brīdinājuma šāvienus. Tad

pūlis sācis izklīst. Tajā paša laikā Lūsis, saniknots par savu piekaušanu, sācis dauzīt

visu, kas ceļā gadījies, iekļuvis Stankevičs dzīvoklī, sadauzījis tur iekārtu, kā arī sasitis

Annu Stankevičs, nodarot tai vieglus miesas bojājumus (miesas bojājumi nodarīti arī

dažām citām privātpersonām).

Robežapsardzības priekšnieks atzinis, ka aprakstītais notikums uzskatāms kā

Stankevičs ģimenes un viesu, skaitā ap 20 cilvēku, savstarpējs kautiņš ar robežsargu

Lūsi, kurpretim, pārējie robežsargi — posteņa priekšnieks Zālītis un sargi Cipstiņš
un Grabovskis kautiņā nav piedalījušies, bet gan ieradušies nodibināt kārtību un bijuši

spiesti atgaiņāties pret uzbrūkošo piedzērušo pūli, pie kam tiem nodarīti viegli miesas

bojājumi. Tādā lietas faktiskā stāvoklī vainīgās privātpersonas, pēc robežapsardzības

priekšnieka uzskata, saucamas pie atbildības par pretošanos likumīgai varai, par nekār-

tību celšanu publiskā vietā, kā arī par miesas bojājumu nodarišanu robežsargiem (Sodu
lik. 142., 262. un 469. p.). Nākot pie tāda atzinuma robežapsardzības priekšnieks nolē-

mis nosūtīt lietu miertiesnesim vainīgo saukšanai pie atbildības pēc augšā aprādītiem
likumu pantiem, uzskatot robežapsardzību kā sūdzētāju par pierobežas joslā celtām

nekārtībām un pretošanos likumīgai varai.
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Miertiesnesis atradis, ka viņam nav iemesla grozīt savu agrāko lēmumu par lietas

piekritību aiz šādiem iemesliem:

Pēc lietā esošiem datiem lieta par privātpersonu pretošanos likumīgai varai (Sodu
lik. 142. p. 2. d.) ir nodalīta no šās lietas un atrodas izmeklēšanā pie Viļakas iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša, ka šī pēdējā apsūdzības lieta, pēc noziedzīgo nodarījumu ideālas

kopibas jēguma, nepielaiž privātpersonu, kuras izrādījušas pretošanos likumīgai varai

(S. 1. 142. p.), atbildību arī pēc Sodu lik. 262. p., ka bez tam cietušie robežsargi pret

privātpersonām apsūdzibu pēc Sodu lik. 469. p. nav cēluši, kurpretim pēc Kriminālproc.
lik. 6. p. nosacijumiem tādas apsūdzības ceļamas ne citādi, kā uz cietušo personu ierosi-

nājuma pamata.
Pamatojoties uz Kriminālproc. lik. 45. p., miertiesnesis lietu iesniedzis Latgales

apgabaltiesas kriminālnodaļai piekritības strīda ierosināšanai, bet apgabaltiesa lietu

nosūtījusi atpakaļ miertiesnesim, kurš, atsaucoties uz Kriminālproc. lik. 275. p., lietu

nosūtījis Senāta Apvienotai sapulcei piekritības strīda izšķiršanai.

Apsverot jautājumu par lietas piekritību, Senāts, izklausījis virsprokurora atzi-

numu, atrod, ka jautājums par piekritības strīdu nav ierosināts likumā noteiktā kārtībā.

No Kara tiesu lik. 275. p. redzams, ka gadījumos, kad starp kara priekšniecību un mier-

tiesnesi izceļas strīds par lietas piekritību, kara priekšnieks griežas pie attiecīgas mier-

tiesnešu sapulces (scil. apgabaltiesas apellācijas nodaļas), bet ja viņš nepiekrīt arī ap-

gabaltiesas lēmumam, tad par to ziņo caur kara apgabala priekšnieku pēc komandas

kara ministram, no kura, saskaņā ar kara tiesu lik. 276. p., atkarājas jautājumu par
lietas piekritības izšķiršanu stādīt priekšā Senāta Apvienotai sapulcei.

Tā kā šajā gadījumā kara priekšnieks (robežapsardzības priekšnieks) nepiekrita
miertiesneša atzinumiem par lietas piekritību, kuru viņam, kara priekšniekam, bija

nosūtījis miertiesnesis, tad kara priekšniekam bija jārīkojas pēc augšā aprādītā kara
tiesu likuma 275. p. nosacījumiem (Kriminālproc. lik. 45. p. būtu piemērojams pretē-

jādā gadījumā, t. i. kad miertiesnesis nepiekrīt kara priekšniecības atzinumam

par lietas piekritību, kuru miertiesnesim bija nosūtījusi kara priekšniecība).

Aiz aprādītiem apsvērumiem Senāts, pamatojoties uz kara tiesu lik. 275. p., —

nolemj: nosūtīt lietu Robežapsardzības priekšniekam attiecīgai rīcībai pēc Kara tiesu

lik. 275. p.

9. 1930. gada 3. jūnijā. Latgales apgabaltiesas 1930. gada 29. marta iesniegums,

pārnest Latgales apgabaltiesas administrātīvās nodaļas lietas N° 74., 79., 81. un 80 —

1930. g. uz citu apgabaltiesu. (L. N° 28.)

Sedi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Kalacs; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: kā redzams

no Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja 1930. g. 29. marta un 4./5. aprīļa iesnieguma,
kā arī šās tiesas nodaļu kopsapulces 1930.g. 22. marta lēmuma, minētās tiesas administrā-

tīvā nodaļā ienākušas četras lietas, kurās sūdzētāji Antons Počs, Izidors Rancans

(lieta JSr° 74), Jēzups Trasuns (lieta N° 79), Augusts Vaiculis (lieta N° 80), Sebastjāns
Pabērzs un Vladislavs Silanžs (lieta Ne 81) lūdz atzīt par nelikumīgām Latgaliešu kultūras

biedrības Rēzeknē ~Latgales tautas pils" 1930. gada 9. februārī notikušās attiecīgās

pilnās biedru sapulces un atcelt to lēmumus. No iesniegumiem pievienotām apgabaltiesas
lietām redzams, ka sūdzības saņemtas apgabaltiesā 1930.g. 8., 10. un 11. martā un tiesas

administrātīvā nodaļā ievestas attiecīgas lietas, bet prāvnieki pie tiesas vēl nav tikuši

aicināti un vispār nekāda procesuāla darbība šajās lietās tiesā nav notikusi.

No apgabaltiesas nodaļu kopsapulces lēmuma redzams, ka viņa, skatot cauri

administrātīvās un reģistrācijas nodaļas pārziņa iesniegumu, atradusi, ka trijās no minē-

tām lietām figurē kā atbildētājs tagadējais tieslietu ministrs Juris Pabērzs, kurš agrāk
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ieņēmis Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja biedra amatu 2. civīlnodaļā un kuram

šī vieta arī turpmāk esot garantēta, ka minētās lietas izspriežot Latgales apgabaltiesā
sprieduma bezpartejība būtu visvairāk apdraudēta, resp. būtu visvairāk vielas pārme-
tumiem un aizdomu izteikšanai tiesai, ka lielākais skaits lietas dalībnieku dzīvojot Rīgā,
un ka vispār lietas labā būtu minētās lietas nodot iztiesāšanai citai apgabaltiesai, kādēļ,
atsaucoties uz Kriminālprocesa lik. 282. un 283. p., apgabaltiesas nodaļu kopsapulce
nolēmusi ierosināt jautājumu par administrātīvās un reģistrācijas nodaļas vadītāja ie-

sniegumā minēto lietu nodošanu iztiesāšanai citai apgabaltiesai.

Atsaucoties uz šo lēmumu, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs minētās lietas

pēc iesniegumiem N° 4524 un 4930 nosūtījis Senāta Apvienotai sapulcei.

Izspriežot šo lietu jāievēro: Likumā par administrātīvām tiesām nav atrodami

sevišķi noteikumi par lietu pārnešanu no vienas tiesas otrā, kādēļ, saskaņā ar minētā

likuma 74. pantu, tiesai šajā ziņā jāpiemēro civilprocesa likuma noteikumi. Pēc Civil-

procesa lik. 203. p. (1914. g. izdev.), prasība iesniedzama tai tiesai, kuras apgabalā atbildē-

tājam ir pastāvīga dzīves vieta, bet prasības pret biedrībām un sabiedrībām tai tiesai,
kuras apgabalā atrodas viņu valde (Civilproc. lik. 220. p.). Uz šā principa pamatojas
visi civilprocesa noteikumi par territoriālo piekritību un katrs izņēmums no šā principa
ir sevišķi un noteikti uzrādīts pašā likumā. Atbildētājs gan var zināmos Civilprocesa lik.

207. un 211. p. paredzētos gadījumos, kad prasība iesniegta territoriālā ziņā nepiekritigā

tiesā, lūgt tiesu lietu nodot citai tiesai, kuras apgabalā viņam ir pastāvīga dzīves vieta,
bet pašai tiesai, kuras pārziņā lieta atrodas, likums nedod tiesību pēc sava ieskata bez

atbildētāja lūguma un piekrišanas pārnest lietu uz citu tiesu vai ierosināt augstākā tiesā

jautājumu par šādu pārnešanu. Šajā gadījumā, kā redzams no piesūtītām Latgales ap-

gabaltiesas administrātīvās nodaļas lietām, atbildētāji nevienā lietā nav iesnieguši

lūgumu nedz arī citādi izteikuši vēlēšanos lietu pārnest no Latgales apgabaltiesas uz citu

tiesu, bet pati apgabaltiesa ierosinājusi jautājumu par minēto lietu nodošanu iztiesāšanai

citai apgabaltiesai, pie kam minējusi tādus motīvus, kādi nav paredzēti civilprocesa
likumā lietu pārnešanai no vienas tiesas otrā, un atsaukusies uz Kriminālprocesa likuma

noteikumiem, kuri, saskaņā ar Lik. par administrātīvām tiesām 74 p., administrātīvās

tiesāšanas kārtībā nav piemērojami.

Tādos lietas apstākļos Latgales apgabaltiesas lūgums atzīstams par nepamatotu un

noraidāms.

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts nolemj: Latgales apgabaltiesas iesniegumu atstāt

bez ievērības.

10. 1930. gada 23. oktobrī. Jelgavas apgabaltiesas 1927. g. 25. oktobra iesniegums

piekritības strīda izšķiršanai starp apgabaltiesu un Zemkopības ministriju Latvijas pa-

reizticīgo baznīcas sinodes un Ilūkstes sieviešu klostera prasības lietā pret Zemkopības

ministriju par īpašuma tiesībām. (L. N° 5.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors A. Gubens; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: no lietas

redzams, ka pareizticīgo baznīcas sinode un Ilūkstes pareizticīgo sieviešu klosteris iesnie-

guši Jelgavas apgabaltiesai prasības sūdzību, atzīt, ka Latvijā pastāv Ilūkstes pareiz-

ticīgo sieviešu klosteris un uz šā pamata atzīt, ka Ilūkstes klosterim ir tiesība uz neatsavi-

nāmo zemes daļu Kanecpoles muižā Ilūkstes apriņķī, kāda muiža agrārās reformas

likuma spēkā nākšanas laikā piederējusi minētam klosterim un ieskaitīta valsts zemes

fondā. Prasības sūdzības pamatā guļ tas apstāklis, ka Senāta Administrātīvais departa-

ments, lūkojot cauri Jēkabpils Pokrova klostera sūdzību par Zemkopības ministrijas

lēmumu, ar kuru Jēkabpils klosterim atstāta viena kopīga neatsavināma daļa ar Ilūkstes

klosteri, atradis, ka Jēkabpils Pokrova klosteris kā atsevišķa, neatkarīga no Ilūkstes
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klostera, juridiska persona nav pastāvējis un ka šis pēdējais (Ilūkstes) klosteris pēc Zem-

kopības ministrijas paskaidrojumā minētiem datiem, faktiski izbeidzis savu pastāvēšanu.

Pamatojoties uz tādu konstatējumu, Senāta Administrātīvais departaments atzinis par

pareizu uzraudzības kārtībā atcelt Zemkopības ministrijas lēmumu par neatsavināmās

daļas ierādīšanu Ilūkstes klosterim un uzdevis šai ministrijai taisīt jaunu lēmumu.

Ilūkstes klostera Jelgavas apgabaltiesai iesniegtā prasības sūdzības lietā Zemkopības

ministrija, atsaukdamās uz Civīlproc. lik. 240. un 241.p., griezusies pie Jelgavas apgabal-
tiesas prokurora ar lūgumu paziņot šai apgabaltiesai, ka ministrija atzīst lietas par ne-

atsavināmo daļu ierādīšanu, un tamlīdz arī minēto lietu, uz agrārās reformas likuma pa-

mata par piekrītošām viņas, atbildētājas, izšķiršanai, bet sūdzības par viņas lēmumiem

neatsavināmo daļu piešķiršanas lietās iesniedzamas Senāta Administrātīvām departa-
mentam. Pamatojoties uz Civilproc. lik. 241. p., apgabaltiesa nolēmusi lietas tālāko

gaitu apturēt līdz piekritības strīda izšķiršanai Senāta Apvienotā sapulcē.

Jautājums par piekritības stridu izšķirams pec šādiem apsvērumiem.

Kā redzams no lietas, Ilūkstes klostera prasības sūdzibas prasības punkts sastāv

no divām atsevišķām daļām un, proti, no prasības — atzīt, ka Ilūkstes klosteris kā juri-
diska persona pastāv, un no prasības — atzīt, ka šim klosterim ir tiesība uz neatsavināmo

zemes daļu Kanecpoles muižā.

Pēc agrārās reformas likuma Id. 121
. panta izdošanas (Lik. kr. 1929. g. 117) nav

šaubu, ka strīda izšķiršana par Zemkopības ministrijas rīkojumiem neatsavināmo daļu
ierādīšanas lietās piekrīt Senāta Administrātīvām departamentam. No šā lietu piekri-
tību noteicošā likuma, kuram par vēl neizšķirtām lietām ir atpakaļējs spēks,
atzīstams, ka civīltiesai nepiekrīt izšķirt jautājumus par tā sauc. neatsavināmo daļu
ierādīšanu agrārās reformas likuma robežās un tādēļ arī m casu Jelgavas apgabaltiesai
nepiekrīt izšķirt jautājumu, vai Ilūkstes klosterim ir jeb nav tiesība uz neatsavināmo

daļu Kanecpoles muižā.

Kas, turpretim, attiecas uz apgabaltiesai iesniegto prasības sūdzības punktu, ar

kuru Ilūkstes klosteris lūdz atzīt viņu kā faktiski pastāvošu juridisku personību, tad šīs

prasības caurlūkošanai civilprocesuālā kārtibā nav nekādu likumīgu šķēršļu un šī prasība

jāizšķir piekritīgai civīltiesai, piemērojoties Civīlproc. lik. 1801. pantam. Juridiskas per-
sonas rodas un izbeidz savu pastāvēšanu likumos noteiktā kārtībā un tam, kas pierāda

likumīgu interesi, nav liegts griezties pie civīltiesas ar lūgumu nodibināt, ka likumā

noteiktā kārtībā radusies juridiska persona nav izbeiguši savu pastāvēšanu. No lietas

redzams, ka Zemkopības ministrijas rīkojumu par neatsavināmās daļas ierādīšanu Ilūkstes

klosterim Senāta Administrātīvais departaments atcēlis aiz tā iemesla, ka pēc pašas

Zemkopības ministrijas Senātam iesniegtā paskaidrojumā minētiem datiem Ilūkstes

klosteris faktiski nepastāv, pie kam Senāts uzdevis ministrijai taisīt jaunu lēmumu

resp. vēl lūkot cauri jautājumu par neatsavināmās daļas ierādīšanu šim klosterim. Tā

tad jautājums par neatsavināmās daļas ierādīšanu Ilūkstes klosterim atzīstams par at-

klātu un Senāta Administrātīvais departaments ir tikai devis rīkojumu Zemkopības

ministrijai lietu vēlreizēji lūkojot cauri ievērot tos datus, attiecībā uz klostera, kā juri-
diskas personas izbeigšanos, uz kuriem norādīts pašas ministrijas iesniegumā. Ja nu

Ilūkstes klosteris resp. pareizticīgo baznīcas sinode atrod, ka viņiem ir kāda likumīga
interese pierādīt, ka minētais klosteris likumos noteiktā kārtībā nav izbeidzis savu pastā-
vēšanu, tad nedz šā klostera likumīgiem pārstāvjiem, nedz pareizticīgo baznīcas sinodei

pēc nolikuma par pareizticīgo baznīcu Latvijā nevar liegt griezties pie tiesas ar lūgumu —

atzīt kā faktu, ka klosteris pēc Latvijas likumiem kā juridiska persona pastāv. Šis jautā-
jums izšķirams civilprocesa likumos noteiktā kārtībā pilnīgi patstāvīgi un neatkarīgi
no tā, vai Ilūkstes klosterim, ja viņa kā juridiskas personas esamība būs nodibināta ar

civīltiesas spriedumu, ir jeb nav tiesība uz neatsavināmo daļu Kanecpoles muižā, kāda

pēdējā jautājuma izšķiršana piekrīt agrārās reformas likumā noteiktiem orgāniem.
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Aiz aprādītiem iemesliem Senāts, pamatojoties uz Civīlproc. lik. 241. p., nolemj:
atzīt, ka prasība daļā — atzīt Ilūkstes pareizticīgo sieviešu klosterim tiesību uz neatsavi-

nāmās daļas ierādīšanu Kanecpoles muižā, civīltiesai nepiekrīt.

11. •1930. gada 23. oktobrī. Senāta virsprokurora 1930. g. 29. augusta priekš-
likums, tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu par drošības līdzekļa pielietošanu
pret apsūdzētiem atvaļinātiem karavīriem, kuru lietas tiek iztiesātas pulka tiesās.

(L. No 41.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: Kara tiesu likuma 244. p. (Kara lik. kop.
XXIV gr.) paredz, ka atvaļinātie karavīri par kara dienesta laikā izdarītiem noziedzīgiem
nodarījumiem tiesājami militārā tiesā. Tas nozīmē, ka viņu lietas šādos gadījumos
virzāmas kara tiesu likuma (bet ne kriminālprocesa likuma) paredzētā kārtībā. Starp
šādiem noziedzīgiem nodarījumiem, līdz kuru iztiesāšanai karavīri atvaļināti no kara

dienesta (kara klausības lik. 86.—87. p. kārtībā), var būt arī nodarījumi, iztiesājami

pulka (vai viņam līdzīgās) militārās tiesās.

Kā redzams no Kara tiesu likuma 314.—318. p., visos aprādītos gadījumos izziņu
izdara kara priekšniecība, pie kam attiecīgais kara priekšnieks, ja viņš to atrod par

vajadzīgu, var noteikt drošības līdzekļus, kādi paredzēti attiecībā uz militārām personām,
Kara tiesu likuma 470.—474. p., bet attiecībā uz civilām personām 329. un 477. p.

(sk. Kara tiesu lik. 319. p.). Šādi drošības līdzekļa veidi attiecībā uz civīlām personām,
kā tas tieši Kara tiesu lik. 477. p. minēts, ir visi drošības veidi, paredzēti Kriminālprocesa
lik. 416.—431. p. (tagad 461.—477. p.). No sacītā tādējādi izriet, ka kara priekšniecībai,
izdarot izziņu Kara tiesu likuma 314. p. paredzētos gadījumos, drošības līdzekļu
noteikšanā ir tiesības, līdzīgas kara vai civīlo izmeklēšanas tiesnešu tiesībām, kā attiecībā

uz karavīriem, tā arī attiecībā uz civīlām personām. Kas tieši zīmējas uz pulka tiesās

iztiesājamām lietām, tad pēdējo tālāko virzienu (pēc izziņas nobeigšanas), kā tas

redzams no Kara tiesu lik. 334. p. 2. pk., nosaka vienīgi attiecīgais kara priekšnieks,
kurš pēc sava ieskata vai nu lietu izbeidz, —ja nav pietiekošu iemeslu kriminālvajāšanai,
vai nodod to disciplīnārcaurskatīšanai, vai ari taisa lēmumu par vainīgo personu
nodošanu pulka tiesai. Pārējos gadījumos, kad lieta izņemta no pulka tiesu kompe-
tences, kara priekšnieks rīkojas Kara tiesu lik. 334. p. 1., 3.—5. p. paredzētā kārtībā.

No sacītā jāatzīst, ka pulka tiesai padotās lietās drošības līdzekļa noteikšana, resp.

izvēle, piekrīt vienīgi kara priekšniecībai, ievērojot jau minētos noteikumus, t. i.,

piemērojot militārām (aktīvā kara dienestā stāvošām) personām Kara tiesu lik. 470. p.,
bet civīlām, to starpā arī no kara dienesta atvaļinātām, Kriminālproc. lik. 461. p.
noteikumus. Kas attiecas uz gadījumiem, kad zem izmeklēšanas un tiesas atrodošies

karavīri vēl tikai atvaļināmi no kara dienesta, tad drošības līdzekļu piemērošanu
šādām personām rēgulē kara klausības lik. 88. p. (Lik. kr. 1923. g. 94), noteicot, ka

šādos gadījumos pirms atlaišanas no kara dienesta karaspēka daļu vai iestāžu priekš-
niekiem jāpaziņo tai iestādei, vai amata personai, kuras ricībā karavīrs skaitās,
par karavīra priekšā stāvošu atlaišanu un jāpieprasa lēmums par to, kāds drošības

līdzeklis no Kriminālproc. lik. 416.—431. p. (461. —477. p.) paredzētiem pieņemams

pret atlaižamo no dienesta. Lēmuma izpildīšana piekrīt tai amata personai vai iestādei,
kura to taisījusi. Atlaišanu no dienestaizdara attiecīgais karaspēka daļas vai iestādes

priekšnieks pēc tam, kad ir saņemts paziņojums par drošības līdzekļa faktisko piemērošanu.

levērojot to, ka pulka tiesu caurlūkojamās lietās, kā tas jau aprādīts, visas

apsūdzētās personas skaitās vienīgi kara priekšniecības (event. arī pulka tiesas)

rīcībā, bet citu iestāžu rīcībā nav pārskaitāmas, tad ari no šā panta noteikumiem

loģiski izriet, ka pret atvaļinātiem karavīriem šādos gadījumos arī drošības līdzekļu
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izvēle atkarājas no kara priekšniecības, kura līdz ar karavīra atvaļināšanu paziņo

attiecīgām iestādēm par šāda drošības veida nodibināšanu par atvaļināto karavīru

(par piem., par policijas uzraudzības noteikšanu paziņo attiecīgam policijas priekš-
niekam), un aprādītie lēmumi, līdzīgi tiesu iestāžu lēmumiem, ir obligātoriski priekš
šīm iestādēm. Tādējādi no apspriežamā jautājuma jāatzīst, ka pret apsūdzētiem
atvaļinātiem karavīriem, kuru lietas tiek iztiesātas pulka tiesās, drošības līdzekli

noteic kara priekšniecība, piemērojoties Kriminālprocesa likuma 461. (416.) p. notei-

kumiem, kādēļ, ievērojot izteikto, un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts

nolemj: paskaidrot, ka pret atvaļinātiem karavīriem, kuru lietas tiek iztiesātas pulka

tiesās, drošības līdzekli noteic kara priekšniecība, piemērojot Kriminālprocesa likuma

461. p. (416. p.) noteikumus.

12. 1930. gada 25. novembrī. Zvērināta advokāta Jāņa Bērziņa sūdzība par
Tiesu palātas departamentu kopsapulces 1929. g. 26. oktobra lēmumu lietā par zvēr.

adv. pal. Jevgeņija Vilenčika uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā. (L. Ne 24.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: zvēri-

nāta advokāta palīgs Vilenčiks 1929. g. 21. februārī iesniedzis Zvērinātu advokātu

padomei lūgumu viņa uzņemšanai zv. adv. skaitā. Ar tā paša gada 24. aprīļa lēmumu

Zvērinātu advokātu padome Vilenčika lūgumu atraidījusi un ar 29. maija lēmumu

nolēmusi ~strīpot" Vilenčiku no zvērinātu advokātu skaita. Par šo pēdējo lēmumu

Vilenčiks iesniedzis sūdzību Tiesu palātai, kura ar savas kopsapulces 1929. g. 26. oktobra

lēmumu atcēlusi Zvērinātu advokātu padomes 29. maija lēmumu. Tiesu palātas lēmumu

zv. adv. Bērziņš pārsūdzējis Senātam uzraudzības kārtībā.

Stājoties pie lietas caurskatīšanas uzraudzības kārtībā, Senāta Apvienotā sapulce
atrod:

Zvērinātu advokātu padome iziet no sava 1927. g. 12. janvāra principiālā lēmuma

par to, ka zvērinātu advokātu skaitā neuzņemtie palīgi ~atskaitāmi" no zvērinātu

advokātu palīgu skaita. Tā tad Senātam jāpārbauda šā principiālā lēmuma likumība.

Nevar būt šaubu, ka palīgi tāpat kā paši zvērināti advokāti pieder pie zvērinātu advokātu

korporācijas un padoti Zvērinātu advokātu padomes uzraudzībai un disciplinārai varai

uz tiem pašiem pamatiem, kā arī zvērināti advokāti. Tas nepārprotami izriet no

Zvērinātu advokātu padomes 1924. g. 19. marta un 9. aprīļa sēdēs pieņemtās Instrukcijas

~Latvijas zvērinātu advokātu palīgu organizācijai un darbībai". Ja nu palīgs pieder

pie zvērinātu advokātu korporācijas, tad visi, Zvērinātu advokātu padomes rīcībā

esošie mēri, kuri vērsti uz palīga piederības pie korporācijas pārtraukšanu, piemērojami

palīgam tikai tajās robežās un tikai uz tiem pašiem pamatiem, kā zvērinātiem advokā-

tiem. Šādi mēri izteicas Tiesu iekārtas likuma paredzētās disciplinārās represijās un

piemērojami tikai šajā likumā paredzētā disciplinārā kārtībā. Nedz minētais likums,
nedz pati instrukcija neparedz, ka palīgs, kas aiz ~neformāliem" iemesliem netika

uzņemts zvērinātu advokātu skaitā, būtu ~strīpojams" no zvērinātu advokātu palīgu
skaita. Ja instrukcija (24. §) arī paredz, ka palīgs, kas 5 gadu stāža laikā nebūtu izpildījis
visus 22., 23. § minētos pienākumus, var tikt izslēgts no zvērinātu advokātu palīgu

skaita, tad tas varētu notikt, kā pareizi atzīst Tiesu palāta, vienīgi piemērojot discipli-
nāro kārtību. Turpretim, runā esošā gadījumā Zvērinātu advokātu padome savu

lēmumu nav disciplinārā kārtībā taisījusi, bet vienkārši it kā konstatē, ka Vilenčiks,

kā zvērinātu advokātu skaitā neuzņemts palīgs, automātiski vairs neskaitoties par

palīgu. Šādas tiesības tomēr nedz likums, nedz arī Instrukcija nepiešķir Zvērinātu

advokātu padomei. Strīpot pie korporācijas piederošu personu no korporācijas nozīmē

atņemt viņai korporācijas locekļa tiesības, t. i. — pēc būtības — izslēgt viņu no
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korporācijas. Tā tad, strīpojot palīgu no zvērinātu advokātu palīgu skaita, Zvērinātu

advokātu padome izslēdz viņu no palīgu skaita. Kaut arī Zvērinātu advokātu padome
nebija domājusi juridiski pielīdzināt ~strīpošanu" izslēgšanai, tomēr abi šādi mēri

pārtrauc palīga piederību pie zvērinātu advokātu korporācijas un ar to tikpat satricina

palīga sabiedrisko un profesionālo godu un stāvokli, kā formāla ~izslēgšana". Tāpēc
nav pielaižams, ka palīga ~strīpošana" varētu notikt ārpus disciplināras kārtības un

ārpus tiem pamatiem, kurus likums paredz palīga ~izslēgšanai" no zvērinātu advokātu

palīgu skaita, t. i. no vispārējās advokātu korporācijas. Tā tad Zvērinātu advokātu

padomes 1927. g. 12. janvāra principiālais lēmums nav atzīstams par likumīgu un nav

tāpēc uzturams spēkā. Ar to atkrīt tas formālais pamats, uz kuru Zvērinātu advokātu

padome pamatojusi savu 1929. g. 29. maija lēmumu. Zvērinātu advokātu padome
nemin nekādus likumu, morāles vai advokātu ētikas pārkāpumus, kuros Vilenčiks

būtu apvainojams. Zvērinātu advokātu padome arī neatsaucas uz to, ka Vilenčiks

nebūtu izpildījis Instrukcijas 22., 23. § minētos pienākumus. Likums nemaz neparedz,
ka palīgam būtu tūliņ pēc 5 gadu stāža notecēšanas obligātoriski jāpanāk sava uzņem-
šana zvērinātu advokātu skaitā. Taisni otrādi, Tiesu iek. lik. 281. pants nosaka tikai to,
ka par zvērinātiem advokātiem var būt personas — starp citu — kas ne mazāk par

5 gadiem nodarbojušās ar tiesu praksi zvērinātu advokātu vadībā kā viņu palīgi. Tā

tad likums neparedz palīgu tiešu pienākumu obligātoriski pāriet un pie tam vēl noteiktā

laikā zvērinātu advokātu skaitā, it kā ar tādu kombināciju, ka, ja palīgs nelūgtu uzņemt

viņu zvērinātu advokātu skaitā, vai ja Zvērinātu advokātu padome viņu neuzņemtu,

palīgs būtu ~strīpojams" no palīgu skaita. Ja arī palīgs netiktu uzņemts zvērinātu

advokātu skaitā, tad vienīgās sekas būtu tikai tās, ka viņš joprojām paliktu palīgs
un viņam nevarētu liegt tiesības no jauna lūgt par uzņemšanu zvērinātu advokātu

skaitā. Saprotams, palīga patrons kurā katrā laikā varētu viņu atskaitīt, un, ja palīgs
neatrod jaunu patronu, Zvērinātu advokātu padomei gan būtu tiesības palīgu vienkārši

atskaitīt no palīgu skaita, neierosinot disciplināru kārtību; šajā gadījumā Zvērinātu

advokātu padome vienkārši pamatotos uz to, ka atkrituši tie faktiskie priekšnoteikumi,

pēc kuriem palīgs vispār būtu uzņemams zvērinātu advokātu palīgu skaitā (Instrukcijas
3. p.). Zvērinātu advokātu padomes lēmums par palīga neuzņemšanu zvērinātu advokātu

skaitā aiz neformāliem iemesliem gan varētu būt par pamatu nekavējoties ierosināt

disciplināru apsūdzību pret palīgu, bet, saprotams, ar tādām sekām, ka, ja disciplinārā

apsūdzība izrādītos par nepamatotu, lēmums par palīga neuzņemšanu būtu revidējams.

Aiz aprādītiem iemesliem, atzīstot zvērināta advokāta Bērziņa sūdzību par ievē-

rību nepelnošu un neatrodot tāpēc pietiekošu pamatu Tiesu palātas lēmuma atcelšanai

uzraudzības kārtībā, Senāts nolemj: zvērināta advokāta Jāņa Bērziņa sūdzību

atstāt bez ievērības.

13. 1930. gada 25. novembrī. Senāta virsprokurora 1930. g. 7. jūnija priekš-
likums, tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu: vai miertiesneša amats ir pa-

augstināts amatu grupā caur to, ka ar 1925. g. 1. aprīli no tiesu resora amatu XI. grupas

pārvietots VII grupā. (L. JMs 35.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors 0. Ozoliņš; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: līdz 1923. g. 1. aprīlim Latvijas tiesneši saņēma
atalgojumu pēc vispārējām valsts darbinieku amatu katēgorijām, pie kam mierties-

neši bija ierindoti 1920. gadā — 111 amatu katēgorijā (~Vald. Vēstn." 1920. g. 34.,
56. num.), 1921. g. — 1922.g. VII amatu katēgorijā (Lik. kr. 1921.g. 101; 1922. g. 193). Ar

1923. g. 20. marta noteikumiem (Lik. kr. 1923. g. 29) tiesneši tiek izslēgti no vispārējā
valsts dienesta amatu saraksta un atalgojuma ziņā tiek sagrupēti 12 grupās, pie kam

miertiesneši nonāk XI grupā. 1923. g. 20. marta noteikumi, atraujot atalgojuma ziņā

2*
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tiesnešus no agrākām katēgorijām, kuras viņi līdz tam atradās, deva jūtamu algas pa-

augstinājumu tiesas darbinieku I—IX grupām, samērā ar katēgoriju darbiniekiem,

ar kuriem tiesu darbinieki līdz tam gāja kopā (4%—50% no katēgoriju algas), bet

X—-XII grupu darbinieki, kuri agrāk ietilpa 6., 7. un 8. katēgorijās, nekādu algas

paaugstinājumu samērā pret katēgoriju darbiniekiem nesaņēma. Tamlldz arī mier-

tiesnesis kā XI grupas darbinieks, kas agrāk ietilpa 7. katēgorijā, nekādu algas pie-
likumu nesaņēma. 1925. g. 7. jūlija noteikumi (Lik. kr. 1925. g. 133) paturēja tiesas darbi-

nieku īpašas grupas atsevišķi no vispārējām valsts dienesta amatu katēgorijām, vienīgi
pārveidojot 12 tiesamatu grupas 9 grupās, pie kam šai pārgrupēšanā mirtiesneši nāca

VII grupā, ar atalgojumu Ls 300, kāds atalgojums neatbilst vairs 7. katēgorijai (Ls 260),
kurā miertiesneši atradās no 1923. gada, bet gan 6. katēgorijai, t. i. miertiesnešus atalgo-
juma ziņā it kā paaugstināja par vienu katēgoriju. 1929. g. 27. jūnija noteikumi (Lik.
kr. 1929. g. 156) un Saeimas likums (Lik. kr. 1929. g. 245) šādu stāvokli sankcionē ari uz

priekšu: miertiesneši paliek VII amatu grupā un viņu atalgojums atbilst 6. ierēdņu
katēgorijās atalgojumam. Beidzot, 1929. g. 21. decembra Saeimas likums par pensijām

(Lik. kr. 1929.g. 246) pensionēto tiesu darbiniekuVII grupu tieši pielīdzina 6. katēgorijai.

Tā kā 1925. g. 7. jūlija noteikumi(Lik. kr. 1925.g. 133) atrāva miertiesnesi no sa-

grupējuma ar zemāku atalgojumu (izmeklēšanas tiesnesis, vecākā notāra palīgs, zemes

grām. nod. priekšn. palīgs) un pārcēla viņu uz sagrupējumu ar augstāku atalgojumu

(apgabaltiesas prokurora biedrs, svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis) un tā kā zemākais

sagrupējums, kurā miertiesnesis līdz 1925. g. atradās, atalgojuma ziņā palika agrākā,
t. i. 7. katēgorijās stāvokli, bet miertiesnesis, samērā ar 1923. g. atalgojuma ziņā izcēlās

par vienu ierēdņu kātēgoriju, t. i. no 1925. g. saņēma VII grupas atalgojumu, kurš

atbilst ierēdņu 6. katēgorijai, tad šis apstāklis deva vienai daļai kredita rīkotāju iemeslu

turēties ieskatā, ka ar 1925. g. noteikumiem miertiesneša amats grupā ir pa-

augstināts.

Šā ieskata labā parasti tiek minēta šāda argumentācija. Izslēdzot ar 1923. g.

1. aprīli tiesu resora amatus no valsts dienesta amatu saraksta, miertiesneši no valsts

dienesta amatu 7. katēgorijās (alga Ls 230) pārvietoti tiesu resora amatu XI grupā
ar tādu pat (Ls 230) atalgojumu. Šajā gadījumā miertiesneši nav nedz pazemināti,
nedz paaugstināti, jo šajā jautājumā ievērojams nevis grupas kārtas numurs, bet atalgo-

juma lielums (sal. Lik. kr. 1925. g. 150,4. p.; 1929. g. 190, 11.p.), kas palicis negrozīts. Pa-

augstināšana amatu grupā izdarīta nākamā amatu pārkārtojumā. No 1923. g. 1. aprīļa
līdz 1925. g. 1. aprīlim miertiesnesi atalgoja pēc XI grupas — vienādi ar izmeklēšanas

tiesnesi, vecākā notāra palīgu, zemes grām. nod. priekšnieka palīgu ar Ls 230 mēnesī;

ar 1925. g. 1. aprīli tikko uzskaitītās amatpersonas dabū vietu VIII grupā (ar algu
Ls 260); turpat vajadzēja būt tad arī miertiesnešiem, ja tos domāts būtu atstāt agrākā
stāvoklī; ja nu miertiesnešu VIII grupā nav, bet tie pārcelti uz Vll grupu (ar algu Ls 300),
tad miertiesneša amata paaugstināšana grupā ir notikusi. 1929. g. noteikumi (Lik. kr.

1929. g. 156) šajā jautājumā nekādu pārgrozījumu neienes.

Aprādītā argumentācija tomēr nepārliecina un tuvāks minēto atalgojuma
noteikumu apsvērums liek šaubīties par to, vai ar 1925. g. 1. aprīli būtu notikusi mier-

tiesnešu amata paaugstināšana amatu grupā.

Ja par miertiesneša stāvokli spriež pēc amatu sagrupējumiem, kādos miertiesnesis

ir atradies, tad jāievēro, ka 1920. gadā miertiesnesis ir bijis kopā ar apgabaltiesas proku-
rora biedri, svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesi (111 katēg. ar algu 800rub.); 1921.g. —

1923. g. kopā ar izmeklēšanas tiesnesi, vecākā notārapalīgu, zemes grām. nod. priekšnieka

palīgu (7. katēg. ar algu 7100 rub.); 1923. g. — 1925. g. — kopā ar tām pašām amat-

personām (XI grupa ar algu Ls 230); 1925. gadā — atkal kopā ar apgabaltiesas proku-
rora biedri, svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesi (VII grupa ar algu Ls 300). Ja ievēro

algas stāvokļa grozīšanos attiecībā pret citām tiesnešu grupām, tad 1921. gadā mierties-

nesis tiek degradēts, jo viņa vietu VI katēgorijā pirmo reizi ieņem Senāta virssekretārs,
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bet miertiesnesis tiek pazemināts uz VII katēgoriju kopā ar izmeklēšanas tiesnesi, vecākā

notāra palīgu, zemes grām. nod. priekšnieka palīgu; 1923. gadā no 8 tiesnešu amatu

kategorijām iztaisa 12 grupas, izdalot atalgojuma ziņā tiesu palātas priekšsēdētāju,
tiesu palātas prokuroru, tiesu palātas departamenta priekšsēdētāju un Senāta virs-

sekretāru, katru atsevišķā grupā; ar katēgoriju saskaldīšanu sīkākās grupās mierties-

neši tiek vēl tālāki atbīdīti no grupu sākuma, bet pie dabiskās diferences starp katēgoriju

resp. grupu algām (diference divām blakus kategorijām no 1. līdz 8., 1921. gadā: 600—

1400 rub.; 1923. gadā: Ls 10 — Ls 40; tiesnešu grupām 1923. gadā: Ls 10 — Ls 60),
šāda grupu pavairošana jūtami atsaucās uz darbinieka algas stāvokli, mākslīgi degra-
dējot to. Jau tas vien, ka 1923. g. noteikumi pārceļ Senāta virssekretāru no 6. katē-

gorijās, kur tas bija kopā ar apgabaltiesas prokurora biedri un svarīgu lietu izmeklē-

šanas tiesnesi, uz atalgojuma ziņā labāku IX grupu, radot tādējādi starp agrākām
5. un 6. katēgorijām vēl vienu īpašu grupējumu, nostāda zemāk par viņu stāvošos grupē-
jumus (agrākās 6. un 7. katēgorijās) nelabvēlīgākā stāvoklī algas diferenču ziņā. Ja
nebūtu notikusi katēgoriju saskaldīšana grupās, un 1923. g. noteikumu nepārprotami
izdarītais tiesu darbinieku algas pielikums būtu sadalīts starp atsevišķiem amatu grupē-

jumiem katēgorijās, tad pie faktiski ieturētās diferences starp katēgorijām (starp 1. un

2. — Ls 30; 2. un 3. — Ls 60; 3. un 4. — Ls 60; 4. un 5. — Ls 60; 5. un 6. — Ls 40;
6. un 7. — Ls 20) miertiesnešu atalgojums pēc 7. katēgorijās būtu iznācis Ls 270, t. i.

vairāk nekā ierēdņu 7. katēgorijā (Ls 230). Teikto ievērojot, jāatzīst, ka arī 1923. g.
noteikumi miertiesneša amata stāvokli atalgojuma ziņā attiecībā pret citām tiesnešu

grupām ir degradējuši.

Ar 1925. g. noteikumiem par valsts darbinieku atalgojumu (Lik. kr. 1925. g. 133)
tiesu darbinieki tāpat tiek izslēgti no vispārējām valsts darbinieku amatu katēgorijām,
un tiesnešu amati, pēc atalgojuma, tiek sadalīti atsevišķās deviņās grupās, pie kam

miertiesneši ierindoti VII grupā. Tā tad ar 1925. g. noteikumiem miertiesneši atalgo-

juma ziņā pārcelti no XI grupas, kura atalgojuma ziņā bija līdzīga 7. katēgorijai,
VII grupā. Vai šāda pārcelšana no XI grupas resp. 7. katēgorijās VII grupā būtu

uzskatāma par paaugstināšanu katēgorijā, resp. grupā, likumdevējs nenorāda ne minē-

tos atalgojuma noteikumos, ne instrukcijā pie tiem (Lik. kr. 1925. g. 150). Spriežot pēc
tā, ka tiesnešu amatu grupu atalgojumu apmēri, izņemot trīs zemākās grupas (VII,
VIII un IX), nav saskaņoti ar vispārējās amatu katēgorijās paredzētiem algu ap-

mēriem, jāatzīst, ka likumdevējs par kādu tiesnešu amatu grupu, no vienas puses, un

vispārējo amatu katēgoriju, no otras puses, savstarpēju salīdzināšanu vai pielīdzināšanu
nav nemaz domājis. Šādam atzinumam nerunā pretim instrukcijas 4. pants (Lik. kr.

1925. g. 150), kurā paredzēts speciāls gadījums, kad tiesu darbinieks pāriet uz vis-

pārējās katēgorijās amatu un otrādi. Tā kā tiesnešu amatu grupu un vispārējo amatu

katēgoriju savstarpīgās attiecības likumā nav noteiktas, tad instrukcijas izdevēji bija

spiesti šāda darbinieka agrākā un jaunā amata salīdzināšanai un viņa izdienas normē-

šanai izvirzīt jaunu principu — atalgojuma apmēru, kurš pašā likumā nav paredzēts.
Taisni tas apstāklis, ka 1929. g. pensiju likums (Lik. kr. 1929. g. 246) tur par vajadzīgu

sevišķi ar likuma autoritāti deklarēt, ka tiesu darbinieku VII, VIII un IX amatu

grupas pielīdzināmas 6., 7. un 8. katēgorijai, per argumentum c contrario norāda, ka

1925. g. noteikumi šādu pielīdzinājumu nesatur.

Tā tad tas vien, ka miertiesnešu atalgojums 1925. gadā pret 1923. g. atalgojumu
ir pacelts taisni par vienu katēgoriju, ja salīdzina tiesu darbinieku amatu grupas ar

vispārējām ierēdņu katēgorijām, nevarētu būt par pamatu tam, lai atzītu, ka mier-

tiesneša amats ir paaugstināts katēgorijā resp. grupā 1925. g. noteikumu (Lik. kr. 1925. g.

133) 8. panta nozīmē. Miertiesneša amata stāvoklis atalgojuma ziņā ir apsverams vie-

nīgi attiecībā pret pašu tiesu darbinieku amatu sagrupējumiem un to atalgojumu ap-

mēriem. Šajā ziņā nevarētu teikt, ka ar 1923. g. noteikumiem miertiesnešu stāvoklis

atalgojuma ziņā nebūtu grozījies ne uz labo, ne uz ļauno pusi vienīgi tādēļ, ka tie saņēma
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tās pašas 7. kategorijas algu (Ls 230); taisni attiecībā pret citām tiesu darbinieku gru-

pām viņu stāvoklis, saskaņā ar augšā teikto, ir pasliktinājies, un atalgojuma ziņā viņi
ir degradējuši. Tāpat attiecībā pret amatu sagrupējumu viņu stāvoklis bija pasliktinājies
jau 1921. gadā, kad tie no 3. kategorijas jaunā amatu pārgrupēšanā pārnesti nevis 6. katē-

gorijā, kur palika viņu grupas biedri —apgabaltiesas prokurora biedrs un svarīgu lietu

izmeklēšanas tiesnesis, bet uz zemāko, 7. katēgoriju. Ja nu 1925. g. noteikumi ir tikai

restaurējuši agrāko stāvokli, pārnesot miertiesneša amatu atpakaļ agrākā sagrupējumā
(kopā ar apgabaltiesas prokurora biedri un svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesi), kurā

tas atradās no paša sākuma, un tikai izlīdzinājuši agrāk pielaistās degradācijas atalgo-

juma ziņā, tad jāšaubās, vai šāda amata stāvokļa restaurēšana no atalgojuma likuma

viedokļa ir uzskatāma par amata paaugstināšanu grupā 1925. g. noteikumu 8. panta
nozīmē. Tā kā 1925. g. noteikumi, kā speciāls likums, šaubu gadījumā iztulkojami

restriktīvi, tad iztrūkstot pašā likumā tuvākiem norādījumiem jautājuma atrisināšanai,
jāpieņem, ka miertiesneša amata pārvietošana 1925. gadā no tiesu resora amatu XI

grupas uz VII grupu nesatur amata paaugstināšanas pazīmes.

Aiz aprādītiem apsvērumiem Senāts, izklausījis virsprokurora atzinumu,
nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams noraidoši.
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1. 1931. gada 13. martā. Senāta virsprokurora gada 27. janvāra priekš-
likums N° 40, tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt. jautājumu*par bērnu piespiedu atņem-
šanas kārtību no vecākiem un nodošanu audzināšanai patversmē. (L. N° 4/31.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu

dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

1928. g. 13. aprīlī izdotā likumā par sociālo apgādību (Lik. kr. 1928. g. 73) ievietots šāda

satura pants (31. p.): ~ja 4. pantā paredzētie tuvinieki izmanto bērnus noziedzīgiem
vai nemorāliskiem nolūkiem, pašvaldībai vai Tautas labklājības ministrijai ir tiesība

ierosināt miertiesā šo bērnu atņemšanu un nodošanu audzināšanai patversmē vai, izņē-
muma gadījumos, privātā mājā uz šo tuvinieku rēķina, ja pēdējie ir maksāt spējīgi".

Šis pants vēlāk (Vaid. Vēstn. 1930. g. 225. num.) papildināts (Latv. Rep. Satv.

81. p. kārtībā) ar šāda satura otro daļu: ~Ja Tautas labklājības ministrijai ienāk ziņas,
ka personas, kas pieņēmušas svešus bērnus apgādībā un audzināšanā, slikti apietas ar

tiem, vai arī ka vecāki nelietīgi izlieto pret saviem bērniem vecāku varu, ministrijai ir

tiesība vispusīgi pārbaudīt šo bērnu dzīves apstākļus un vajadzības gadījumā piemērot
šā likuma 31 1

. panta noteikumus".

Līdz ar to ievietots likumā par sociālo apgādību šāda satura jauns 31 1. p.: ~Gadīj-

umos, kad ierosina lietu par vecāku varas izbeigšanu uz civillikumu 228. panta pa-

mata, kā arī gadījumos, kad personas, kuras pieņēmušas svešus bērnus apgādībā un

audzināšanā, slikti ar tiem apietas, Tautas labklājības ministrijai ir tiesība līdz tiesas

galīgam spriedumam cietušos bērnus nekavējoties atņemt viņu vecākiem vai pieņēmējiem,

uzņemoties pagaidām bērnu apgādību 31. p. nosacītā kārtībā un veidā".

Savā priekšlikumā tieslietu ministrs aizrāda, ka augšā aprādītie sociālās apgādības
likuma noteikumi atrodas pretrunā ar spēkā esošiem procesuāliem likumiem (Krimināl-

proc. lik. 39. p. 1. pk.) un satur vecāku varas ierobežojumus, kādus neparedz Lat-

vijas civillikumi (111 sēj. 228. p.) un arī Civillikuma X sēj. 179. p., kādēļ lūdz Senāta

Apvienoto sapulci ~noskaidrot minēto likumu pretrunas".

Apsverot priekšā celto jautājumu, izklausījis virsprokurora biedra atzinumu

un ievērojot: ka, saskaņā ar Civilprocesa likuma 9.—10. p. un Kriminālprocesa Hkuma

16. (12.) p., visām tiesu iestādēm lietas jāizspriež pēc pastāvošo likumu tiešā jēguma,
bet ja gadītos nepilnība, neskaidrība vai pretrunība likumos, spriedums jāpamato uz

likumu vispārējās izpratnes; ka tādēļ pretrunas, ja tādas rastos šo jaunizdoto likumu

piemērojot, jānoskaidro un jāsaskaņo, ievērojot augšā izteiktos procesuālā likuma

pamatprincipus un lietas apstākļus, tām tiesu iestādēm, kuru izspriešanai padotas
konkrētās lietas, bet ja šīs tiesu iestādes augšā aprādīto likumu nepareizi iztulkotu

un piemērotu, pēdējo lēmumi revidējami no attiecīgām augstākām tiesām instanču

kārtībā, un ka, tādējādi, visi jautājumi par bērnu piespiedu atņemšanas kārtību no

vecākiem un nodošanu audzināšanai patversmē, kuri rastos sakarā ar augšā minētā

likuma par sociālo apgādību (31. —-31 1
. p.) piemērošanu, izšķirami no tiesu iestādēm,
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apsverot katra konkrēta gadījuma īpatnējos apstākļus un pamatojot savu spriedumu uz

likumu vispārējo izpratni, — Senātsnolemj:paskaidrot,kapretrunas, kuras rastos sakarā

ar likuma par sociālo apgādību 31.—311. p. piemērošanu, izšķiramas no tiesu iestādēm,

saskaņā ar Civilprocesa likuma 9.—10. p. noteikumiem.

2. 1931. gada 13. martā. īzāka P. pārsūdzība par Tiesu palātas 1930. g. 28. feb-

ruāra lēmumu, ar kuru atstāta bez caurskatīšanas viņa sūdzība par Zvērinātu advokātu

padomes 1930. g. 29. janvāra lēmumu par viņa neuzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā.

(L. N° 6/31.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Tiesu palāta ar savu 1930. g. 28. februāra lēmumu atstājusi bez caurskatīšanas

Izāka P. sūdzību par Zvērinātu advokātu padomes 1930. g. 29. janvāra lēmumu, ar

kuru noraidīts aiz neformāliem iemesliem viņa lūgums uzņemt zvērinātu advokātu

skaitā. Tiesu palāta pamato savu lēmumu uz to, ka lūdzējam esot tiesība Zvērinātu

advokātu padomes lēmumu pārsūdzēt tikai tad, ja viņa lūgums tiktu atraidīts aiz for-

māliem iemesliem, — pie tam Tiesu palāta iziet no tā, ka šajā ziņā esot pēc analoģijas
piemērojami noteikumi par privātadvokātiem (proti, Tiesu iek. lik. 338., 345. p.), — kā arī

uz to, ka, pēc 307. p. satura, uzņemšana zvērinātu advokātu skaitā pilnīgi atkarājoties

no Zvērinātu advokātu padomes. Savā sūdzībā par Tiesu palātas lēmumu P. atrod,
ka Zvērinātu advokātu padomei vispār neesot tiesības pamatoties uz ~neformāliem"

iemesliem, un ka 338., 345. p. neesot analoģijas ceļā attiecināmi uz zvērinātiem advo-

kātiem.

Izklausījusi virsprokurora biedra atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod:

Kaut arī Tiesu iek. likums neparedz Tiesu palātas lēmumu pārsūdzamību jautā-

jumā par lūgumiem uzņemt zvērinātu advokātu skaitā, tomēr Senāts atzīst par vaja-

dzīgu lietu skatīt cauri uzraudzības kārtībā pēc 172. p. 1. pk. Saskaņā ar 306. p.
2. teik., lūgumam uzņemt zvērinātu advokātu skaitā jāpieliek visi dokumenti, kas

vajadzīgi pierādījumam par to, ka lūdzējs apmierina nosacījumus, kādus prasa iestā-

šanās zvērinātu advokātu skaitā. Zvērinātu advokātu padome, taisot lēmumu par

lūguma apmierināšanu vai atraidīšanu: 1) lūko cauri minētos dokumentus, un

2) apsver visas ziņas, kuras tā atzīst par vajadzīgām. Lūguma atraidīšanas iemesli,
kuri pamatojas uz dokumentiem, attiecināmi uz ~formāliem" iemesliem (sk. 338. p.
1. pk.). No tā izriet, per argumentum c contrario, ka lūguma atraidīšanas iemesli, kuri

pamatojas nevis uz dokumentiem, bet gan uz ~ziņām", uzskatāmi taisni par ~neform-
āliem" iemesliem, kādi tomēr, tāpat kā ~formālie" iemesli, var noderēt par lūguma
atraidīšanas pamatu netikvien attiecībā uz privātadvokātiem, bet arī uz personām,
kuri vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā. Tā tad, pretēji P. domām, Zvērinātu

advokātu padome varēja savu lēmumu pamatot arī uz neformāliem iemesliem, proti,
uz viņas ievāktām vai no citiem avotiem saņemtām ziņām. Tāpat, pretēji sūdzētāja
domām, Tiesu palātai bija pietiekošs pamats, jautājumā par Zvērinātu advokātu pa-
domes lēmuma (ar kuru lūgums atraidīts aiz neformāliem iemesliem) pārsūdzamību,
piemērot 345. p. paredzētos noteikumus par privātadvokātiem. Šajā ziņā 338. p., kā arī

307. p., paredz, ka attiecīgā iestāde tāpat: 1) lūko cauri iesniegtos dokumentus,
un 2) apsver arī visas par vajadzīgām atzītās ziņas. Tā tad lūgumu caurskatīšanas

kārtība, kā attiecībā uz privātadvokātiem, tā arī uz zvērinātiem advokātiem, ir pil-
nīgi identiska, kas pats par sevi jau dod iespēju šajā zinā piemērot analoģiju (sk. Privātlik.

iev. XXI p.).

Ja nu 345. p. pielaiž vienīgi tādu lēmumu pārsūdzamību, kuri pamatoti uz

māliem nosacījumiem", tad tas, — per argumentum c contrario, — izslēdz lēmumu

pārsūdzamību, kuri pamatojas uz ~neformāliem nosacījumiem". Tas, pēc šo pēdējo
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būtības, ir saprotams jau pats par sevi. Tā tad, tā paša 345. p. noteikumi piemērojami
arī zvērinātiem advokātiem. Tāpēc jāatzīst, ka arī Zvērinātu advokātu padomes
lēmumi, ar kuriem atraidīti lūgumi uzņemt zvērinātu advokātu skaitā atraidīti aiz ne-

formāliem iemesliem, nav pārsūdzami Tiesu palātai. Likums piešķir tiesām tiesību —

bez dokumentiem — ievērot arī ~visas ziņas" tiklab Zvērinātu advokātu padomei —

par zvērinātiem advokātiem, kā 332., 333. p. minētām tiesu iestādēm — par privāt-
advokātiem, un lieto pie tam pilnīgi analoģiskas frāzes: lūkot cauri dokumentus un

apsvērt visas ziņas. Abos gadījumos, personas uzņemšana zvērinātu advokātu skaitā,
vai atļauja personai būt par ~advokātu tieslietās", atkarājas no minēto iestāžu brīvā

ieskata (307., 338. p.). Tā tad likums šajā ziņā nemaz nešķiro profesionālās paš-
valdības iestādes (zvērinātu advokātu padomes) funkcijas — no attiecīgo tiesu iestāžu

(332., 333. p.) funkcijām. Tādēļ P. aizrādījumam uz Latvijas valsts iekārtu, kā dēmo-

kratiskas valsts, nav izšķirošas nozīmes runā esošā gadījumā. P. minētais 303. p., pēc
šā panta ieņemtās vietas un tā sakara ar iepriekšējiem pantiem (295.—302. p.), attiecas

vienīgi uz lēmumiem, kuros Zvērinātu advokātu padome uzliek zvērinātiem advokātiem

(vai to palīgiem) disciplinārus sodus, bet nemaz neprejudicē jautājumam par lēmumu

pārsūdzamību, kuri notiek uz turpmāko pantu (306. —309. p.) pamata.

Aiz aprādītiem iemesliem, neatrodot pārsūdzētā Tiesu palātas lēmumā nepareizu
rīcību vai pretrunu likumā noteiktai kārtībai, Senāts nolemj: īzāka P. sūdzību atstāt

bez ievērības.

3. 1931. gada 13. martā. Jēkaba ī. pārsūdzība par Tiesu palātas departamentu

kopsapulces 1930. g. 12. aprīļa lēmumu, ar kuru atstāta bez caurskatīšanas viņa sūdzība

par Latgales apgabaltiesas nodaļu kopsapulces 1930. g. 3. janvāra lēmumu. (L. N° 11/31.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Zilbers; atzinumu

dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Iztiesājot Edes Gēriņš apsūdzību pēc Akc. sodu lik. 36. p., Krustpils iecirkņa
miertiesnesis nebija pielaidis Jēkabu T. par apsūdzētās aizstāvi aiz tā iemesla, ka ar

likumīgā spēkā nākušo Latgales apgabaltiesas kopsapulces lēmumu Jēkabs ī. izslēgts

no privātadvokātu saraksta, kā nespējīgs vest svešas lietas, vajadzīgo zināšanu trūkuma

dēl.

Par šādu miertiesneša rīcību ī. iesniedza sūdzību Latgales apgabaltiesai, un pēdējā,

lūkojusi cauri to nodaļu kopsapulcē, atstāja ī. sūdzību bez ievērības. Par apgabaltiesas

kopsapulces lēmumu ī. iesniedza sūdzību Tiesu palātai, aizrādot, ka apgabaltiesa rīko-

jusies nepareizi, lūkojot cauri uzraudzības kārtībā, kopsapulcē, viņa sūdzību, kuru tas

iesniedzis procesa kārtībā 2. kriminālnodaļas caurskatīšanai. Bez tam, kopsapulces
lēmums esot nepareizs arī pēc būtības, jo izslēgšana no privātadvokātu skaita neatņemot

izslēgtam Tiesu iek. lik. 349. p. paredzētās tiesības.

Tiesu palātas departamentu kopsapulce atstāja bez caurskatīšanas ī. sūdzību

aiz tā apsvēruma, ka Tiesu palātas kopsapulce šajā pat jautājumā jau skatījusi cauri

citu ī. sūdzību uzraudzības kārtībā un ar 1930. gada 28. februāra lēmumu atzinusi,

ka personas, kas izslēgtas no privātadvokātu skaita, nav pielaižamas vest svešas lietas

arī Tiesu iek. lik. 349. p. paredzētos gadījumos un pie šāda ieskata palāta turoties

arī šajā gadījumā. Bez tam, palāta norādījusi, ka Latgales apgabaltiesas 2. krimināl-

nodaļas lēmums, ar kuru ī. sūdzība nodota šās tiesas nodaļu kopsapulces caurskatī-

šanai, bijis pārsūdzams instanču kārtībā, ko T. neesot darījis.

Senātam iesniegtajā sūdzībā ī. atkārto savus agrākos norādījumus un piemetina,
ka 1930. gada 28. februāra sēdē viņš neesot lūdzis palātu izšķirt jautājumu par viņa
tiesībām uzstāties par aizstāvi, bet lūdzis tikai saukt miertiesnesi Lūkinu pie discipli-
nāras atbildības.
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Lūkojot cauri lietas materiālus un izklausījusi virsprokurora biedra atzinumu,
Senāta Apvienotā sapulce atrod:

Saskaņā ar Kriminālproc. lik. 175. un 182. p., pārsūdzibas par miertiesneša

spriedumiem un lēmumiem var iesniegt lietā dalību ņemošās personas, puses, vai viņu

likumīgi pilnvarnieki (Kriminālproc. lik. 49. p.). Bet par tādu pilnvarnieku nevar būt

personas, kas neapmierina nepieciešamos nosacījumus privātadvokātiem un kurām ar

tiesas lēmumu aizliegts turpmāk vest svešas lietas (Tiesu iek. lik. 349. p. un Civīlproc.
lik. 57. p. 9. pkts). Miertiesnesis konstatējis, ka ar apgabaltiesas kopsapulces lēmumu

ī. izslēgts no privātadvokātu skaita un viņam noliegts turpmāk nodarboties ar svešu

lietu vešanu vajadzīgo zināšanu trūkuma dēļ, kādēļ miertiesnesim bija likumīgs pamats

nepielaist ī. par pilnvarnieku Edes Gēriņas apsūdzības lietā, un T., kā lietā dalību neņē-
mušai personai, arī nebija tiesības kriminālprocesa kārtībā iesniegt pārsūdzību par

miertiesneša spriedumu. Atstājot bez caurskatīšanas T. iesniegto sūdzību par mierties-

neša lēmumu nepielaist viņu par Gēriņas aizstāvi, Latgales apgabaltiesas 2. krimināl-

nodaļa rīkojusies saskaņā ar Kriminālproc. lik. 175. un 182. p. Bet, saskatot T. rakstā

sūdzību par miertiesneša nepareizu rīcību un skatot cauri šādu sūdzību tiesas nodaļu

kopsapulcē, apgabaltiesa rīkojusies saskaņā ar Tiesu iek. lik. 172. un turpm. pantiem,

jo tuvākā uzraudzība par visām personām, kas pieder pie apgabaltiesas, izņemot priekš-

sēdētāju, pieder apgabaltiesas kopsapulcei.

Šī uzraudzība, kā redzams no Tiesu iek. lik. 173. p., izdarāma tiklab sakarā ar

lietām, kas ienāk noteiktā kārtībā uzraudzības iestādes caurlūkošanai, kā arī uz sūdzību,

ziņojumu un paziņojumu pamata, kas šai iestādei iesniegts, tāpat uz prokuratūras

amatpersonu priekšlikumiem un citu ziņu pamata. Tiesu iek. lik. 172., 173., 174. un

turpm. panti, runājot par augstākās iestādes uzraudzību un tiesību atcelt padotās
iestādes vai amatpersonas lēmumus un rīkojumus, izskaidrot tai pielaisto nepareizību,

spert soļus, lai atjaunotu traucēto kārtibu un saukt vainīgos pie atbildības, — neno-

dibina kādu jaunu civīl- un kriminālprocesa likumos neparedzētu tiesāšanas kārtību

privātinterešu aizsardzībai, bet sargā vienīgi tiesu iestāžu darbībai noteikto likumīgo
kārtību publisku interešu labā un katra uzraudzības iestādei ienākusi ziņa, neat-

karīgi no tā, vai tā ienākusi kā sūdzība, prokurora priekšlikums, ziņojums v. t. t., dod

šai iestādei likumīgu pamatu aplūkot padotās iestādes vai amatpersonas darbību, vai

tā atbilst likumā noteiktai kārtībai. Tādēļ arī Latgales apgabaltiesas un Tiesu palātas

kopsapulcēm arī neatkarīgi no Jēkaba ī. lūguma bija likumīgs pamats apsvērt jautājumu,
vai Krustpils iecirkņa miertiesnesis rīkojies pareizi, nepielaižot ī. par Gēriņas pilnvar-
nieku miertiesā vest viņas apsūdzības lietu pēc Akc. sodu lik. 36. p. un šo jautājumu

viņas izšķīrušas pareizi, saskaņā ar Tiesu iek. lik. 349. p., Kriminālproc. lik._49. p. un

Civilprocesa lik. 57. p. 9. pkta nosacījumiem, pie kam palāta lūkojusi cauri ī. sūdzību

arī pēc būtības, kā redzams no viņas lēmuma satura, kuram neatbilst rezolūtīvā daļa
atstāt bez caurskatīšanas.

Aiz aprādītiem apsvērumiem, Senāts, vadoties no Tiesu iek. lik. 172. p., nolemj:

Jēkaba ī. sūdzību atstāt bez ievērības.

4. 1931. gada 13. martā. Rīgas apgabaltiesas 1930. gada 22. novembra iesniegums,

pārnest Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļas lietu N° 834/30. g., Agnezes Mitts un Karitas

Veidners prasībā pret Elmāru Zērvaldu, uz citu apgabaltiesu. (L. N° 20/31.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. Ozoliņš; referē senātors J. Kalacs; atzinumu

dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: no Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļas 1930. gada
lietas N° 834 par Agnezes Mitts un Karitas Veidners prasību pret Elmāru Zērvaldu

par izlikšanu no dzīvokļa, redzams, ka minētā lieta iesūtīta apgabaltiesai ar atbildē-

tāja apellācijas sūdzību par Rīgas 1. rajona īres valdes spriedumu un ka apgabaltiesa
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1930. gada 19. novembrī nolēmusi šo lietu stādīt priekšā Senātam ar lūgumu to nodot

citai apgabaltiesai izspriešanai, pie kam lēmums pamatots ar to, ka sakarā ar šīs lietas

caurskatīšanu Rīgas apgabaltiesā varētu tikt apšaubīta šās tiesas bezpartējība, jo vienas

no prasītājām un proti Karitas Veidners vīrs ir Rīgas apgabaltiesas vecākais tiesamatu

kandidāts, bet atbildētājs ir tās pašas tiesas loceklis.

Skatot cauri apgabaltiesas iesniegumu, jāievēro: pēc Civilprocesa lik. 39. (32.)
un 203. p., prasība iesniedzama un izspriežama tai tiesai, kuras iecirknī resp. apgabalā
atbildētājam ir dzīves vieta. Uz šā principa pamatojas visi civilprocesa noteikumi

par territoriālo piekritību un katrs izņēmums no šā principa ir sevišķi un noteikti uzrādīts

pašā likumā. Atbildētājs gan var zināmos Civilprocesa lik. 207. un 211. p. paredzētos
gadījumos, kad prasība iesniegta territoriālā ziņā nepiekritīgā tiesā, lūgt tiesu lietu

nodot citai tiesai, kuras apgabalā viņam ir pastāvīga dzīves vieta, bet pašai tiesai,
kuras pārziņā lieta atrodas, likums nedod tiesību pēc sava ieskata bez likumā paredzētiem
iemesliem pārnest lietu uz citu tiesu vai ierosināt augstākā tiesā jautājumu par šādu

pārnešanu. Tikai tiesnešu atstatīšanas un noraidīšanas gadījumos lieta ar augstākās
tiesas lēmumu var tikt izņemta no vienas tiesas izspriešanas un nodota citai tās pašas
pakāpes tiesai, bet arī vienīgi tad, ja visi tiesneši katrs atsevišķi ir sevi atstatījuši vai

no pusēm tikuši noraidīti aiz likumīgiem iemesliem, kuri paredzēti Civilprocesa lik.

292. (195.) un 667. p. Šajā gadījumā, kā redzams no Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļas
lietas N° 834, neviens no minētās tiesas locekļiem nav sevi atstatījis, nedz arī ticis no

prāvniekiem noraidīts, bet atbildētājs, kura dzīves vieta ir Rīgas apgabaltiesas apgabalā,

pieteicot lūgumu lietu nodot izspriešanai citai apgabaltiesai nav minējis itin nekādus

iemeslus kādēļ viņš to vēlas, turpretim apgabaltiesa, apspriežot jautājumu par minētās

lietas nodošanu iztiesāšanai citai apgabaltiesai, minējusi tādus motīvus, kādi nav

paredzēti civilprocesa likumos lietu pārnešanai no vienas tiesas uz otru. Tādos lietas

apstākļos Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļas lūgums atzīstams par nepamatotu un

noraidāmu.

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts, izklausījis virsprokurora biedra atzinumu,
nolemj: Rīgas apgabaltiesas lūgumu atstāt bez ievērības.

5. 1931. gada 14. aprīlī. Senāta virsprokurora 1930. g. 16. augusta priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu par tiesas uzlikto naudas sodu izpildīšanu

pie aktīvā kara dienesta karavīriem. (L. Ne 14/31.)
Sēdi vada piiekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors B. Nagujevskis;

atzinumu dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: uzstādītais jautājums, kā redzams no sarakstes,
ierosināts sakarā ar to, ka Vidzemes Artilērijas pulka un Latgales Artilērijas pulka
komandieris bija atteikušies izpildīt Rīgas apgabaltiesas spriedumus Pētera Uiba, Ernesta

Ikala un Pētera Purniņa apsūdzības lietās, kurās karavīriem uzliktais naudas sods bija
pārvērsts arestā, pamatojot šādu atteikšanos uz kara tiesu pārvaldes priekšnieka 1928. g.

16. oktobra apkārtrakstu. Minētā apkārtrakstā kara tiesu pārvaldes priekšnieks, sakarā

ar dažu karaspēka daļu priekšnieku pieprasījumiem, vai saskaņā ar 1928. g. 7. augusta

kara disciplīnas reglamenta 111. p. noteikumiem (Lik. kr. 1928. g. 180) var piedzīt

no obligātoriskā aktīvā dienesta karavīriem viņam uzliktos naudas sodus, resp.

vai uzliktie naudas sodi tagad vēl atvietojami ar arestu, — aizrāda, ka pirms jaunā

kara disciplīnas reglamenta izdošanas bija paredzēti divi uzlikto naudas sodu piedzīšanas
veidi no obligātoriskā dienesta karavīriem un proti -— piedzīšana ar atvilkumiem no

karavīru algas un piedzīšana no karavīriem piederošās mantas. Saskaņā ar kara

disciplīnas reglamenta 111. pantu, obligātoriskā dienesta karavīriem uzliktais naudas

sods ar atvilkumiem no algas nav vairs piedzenams, kādēļ atliek vienīgi iespēja uzliktos

naudas sodus piedzīt no karavīriem piederošās mantas. Saņemot izpildu rakstu, kara
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priekšniekam, ja notiesātais obligātoriskā dienesta karavīrs soda naudu labprātīgi ne-

samaksā, jānoskaidro, vai naudu nevar piedzīt no karavīra mantas, kas atrodas kara-
spēka daļā, pie kam, izdarot šādu piedzīšanu, stingri jāpieturas pie Civīlproc. lik. no-

rādītās kārtības (968. un turpm. p.). Gadījumā, ja karavīram viņa dienesta vietā nekādas

mantas nav, kara priekšniekam izpildu raksts jānosūta policijai karavīra agrākā dzīves

vietā, vai tur, kur karavīram atrodas kāda manta, uzdodot policijai noskaidrot notiesātā

mantas stāvokli un izdarīt naudas soda piedzīšanu. Ja policija paziņo, ka notiesātam

norādītā vietā nekādas mantas nav vai tās nebija pietiekoši visas soda naudas piedzī-
šanai, priekšniekam izpildu raksts jāglabā līdz karavīra atlaišanai no aktīvā dienesta.

Pārvērst uzlikto naudas sodu arestā, resp. disciplīnārarestā, vai izpildīt spriedumā no-

teikto arestu soda naudas nesamaksas gadījumā kara priekšnieks nevar, io 1928. g. kara
sodu lik. 39. p. (Lik. kr. 1928. g. 156) tādu naudas soda atvietošanu ar arestu obligātoriskā
dienesta karavīriem, kamēr tie atrodas aktīvā kara dienestā, neparedz. Šādos gadījumos
šiem karavīriem uzliktais naudas sods paliek neizpildīts līdz viņu atvaļināšanai no aktīvā

kara dienesta. Paturot pie sevis izpildu rakstu, kara priekšniekam tikai jāpaziņo attiecīgai
tiesu iestādei, ka piedzīšana apturēta saskaņā ar kara disciplīnas reglamenta 111. p.

Atvaļinot šos karavīrus no aktīvā kara dienesta, neizpildītais izpildu raksts nosūtāms

līdz ar pārējiem dokumentiem attiecīgam kara apriņķa priekšniekam (instr. par karavīru

atvaļināšanu 27. p.) nodošanai policijai atvaļinātā karavīra jaunā dzīves vietā attiecīgai
rīcībai. Šādos gadījumos iespējama arī spriedumā noteiktā aresta soda, naudas nesa-

maksas gadījumā, izpildīšana, saskaņā ar Sodu lik. 59. p. noteikumiem, pie kam šajā pēdējā

pantā noteiktais termiņš —viens mēnesis — skaitāms no karavīra atvaļināšanas dienas.

Aprādītā kārtība attiecināma arī uz gadījumiem, kad jaunā kara disciplīnas reglamenta

spēkā stāšanās brīdī (1928. g. 30. augustā) no obligātoriskā dienesta karavīriem, saskaņā ar

tiesu iestāžu izpildu rakstiem, piedzīta tikai daļa no uzliktiem viņiem naudas sodiem,
tādos gadījumos pārējās daļas piedzīšana, ja to nav iespējams izdarīt no karavīra mantas,

tāpat atliekama līdz notiesātā karavīra atvaļināšanai no aktīvā dienesta. Bet gadījumā,
ja obligātoriskā dienesta karavīrs pēc šā dienesta izbeigšanās pāriet virsdienestā, — no

viņa pienākošās soda naudas piedzīšana sākas līdz ar pirmās algas izmaksu viņam, kā

virsdienesta karavīram, pieturoties pie vispārējiem noteikumiem par atvilkumu izdarīšanu

no karavīru algas (kara discipl. regl. 111. un 113. p.).

Nepiekrītot sakarā ar augšā minēto kara tiesu pārvaldes priekšnieka apkārtrakstu

kara resora ievestai praksei attiecībā uz tiesas uzliktā naudas sodu izpildīšanu pie

obligātoriskā aktīvā karadienesta karavīriem, Rīgas apgabaltiesa savā 1930. g. 1. sep-

tembra rīcības sēdes lēmumā aizrāda, ka Kara sodu lik. 60. p. (1869. g. kara lik. kop.
XXII gr.) paredz naudas soda pārvēršanu karavīra maksātnespējas gadījumā arestā un

ka tam apstāklim, ka minētais Kara sodu lik. 60. p. grozīts 1925. g. redakcijā (V. V.

1925. g. 168. num.) un 1928. g. redakcijā (V. V. 1928.g. 156. num.) ar speciālu 39. p., kurš
uzskatāms kā minētā kara sodu lik. 60. p. atvietojums, kā arī 1928. g. izdotam kara

disciplīnas reglamentam (V. V. 1928. g. 182. num.), nevar būt saistošas nozīmes, jo neviens

no minētiem pārgrozījumiem nav saskaņojams ar Kriminālproc. lik. noteikumiem

(228., 974. un 976. p.), kuros ir runa par tiesas spriedumu nekavējošu izpildīšanu un pie-
laižamiem izņēmumiem no šā likuma nosacījuma, kādi noteikumi ir spēkā un varētu tikt

grozīti vienīgi likumā paredzētā kārtībā.

Apsverot uzstādīto jautājumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod, ka pie tā izšķirša-
nas ir jāievēro: saskaņā ar kara disciplīnas reglam. 111. p. 1. d. (V. V. 1923. g. 138. num.),
visi zaudējumi un naudas sodi, kas uzlikti, kā pamatsodi, aktīvā kara dienestā stāvošām

personām, piedzenami galvenā kārtā ar atvilkumiem no karavīru algas kārtībā, kāda

noteikta Civīlproc. lik. 1084.—1089. p. Pārstrādājot kara disciplīnas reglamentu un iz-

dodot to 1928. g. likuma redakcijā (V. V. 1928. g. 182. num.), naudas soda izpildīšanas
kārtība attiecībā uz obligātoriskā dienesta karavīriem tika grozīta, noteicot, ka no

pēdējiem aktīvā dienesta laikā no algas nekādus naudas sodus vai privātzaudējumus
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piedzīt nevar, bet no Šo personu algas var atvilkt tikai zaudējumus valstij par labu(kara
disciplīnas regl. 111. p. II d.). Šādu grozījumu kara resors atradis par vajadzīgu izdarīt,

ievērojot to, ka obligātoriskā dienesta karavīriem piešķirto atalgojumu (kareivjiem
Ls 6, bet instruktoriem Ls 8) par tādu viņu parastā nozīmē uzskatīt nevarēja, bet šis

atalgojums gan uzskatāms kā neliels pabalsts visnepieciešamāko vajadzību apmierinā-
šanai (ziepju, zābaku smēres, diegu v. t. 1. priekšmetu iegādāšanai). Līdz ar minēto

kara disciplīnas reglamentu pārgrozījumu tika ievesti 1928. gadā pārgrozījumi arī Kara

sodu likumos (V. V. 1928. g. 156. num.), noteicot šo likumu jaunizdotā 39. pantā, ka, ja
notiesātam aktīvā dienesta karavīram nav līdzekļu viņam uzliktās soda naudas samaksai

un šo soda naudu nevar piedzīt ar likumīgiem atvilkumiem no viņa algas
(sk. 1928. g. kara disciplīnas regl. 111. p. II d.), tad, atlaižot tādu karavīru no dienesta,
atlikušā naudas soda daļa pārvēršama arestā pēc Sodu lik. 59. p. noteikumiem. Tādējādi,

ar 1928. g. kara disciplīnas reglamentu (111. p. II d.) un 1928. g. Kara sodu lik. 39. p.
stāšanos likumīgā spēkā tikusi atcelta tā naudas soda izpildīšanas kārtība pie obligātoriskā
aktīvā dienesta karavīriem, kura agrāk bija paredzēta Kara sodu lik. 60. p. (bij. Kriev.

lik. kop. XXI. gr.) un kura saskanēja ar civīlresorā pieņemto praksi (t. i. nekavējoša
aresta soda izpildīšana pie tiem karavīriem, kuri naudas sodu nespēja samaksāt). Uz

šādu agrākās naudas soda izpildīšanas kārtības grozīšanu pamudinājis īsais karadienesta
laiks, kuram jābūt izmantotam intensīvai karavīru apmācībai, bet agrākā naudas soda

izpildīšanas kārtība jūtami traucētu šīs apmācības normālo gaitu. Tādēļ arī saprotams,
ka kara resora un vēl vairāk valsts interesēs bija pēc iespējas nepielaist tādu stāvokli,
kad lielāks skaits karavīru tiktu atrauts no apmācības, lai aktīvā dienesta laikā izpildītu

pie viņiem uzlikto naudas sodu atvietojošo arestu par vispārējiem noziedzīgiem nodarī-

jumiem, izdarītiem līdz iesaukšanai kara dienestā. Sakarā ar augšā izteikto radusies ne-

pieciešamība saskaņot kara sodu likumus un kara disciplīnas reglamentu ar pastāvošiem

kriminālproc. likumiem, jo šo pēdējo likumu 974. p. nosaka, ka tiesas spriedums nodo-

dams izpildīšanai nekavējoties pēc viņa stāšanās likumīgā spēkā, bet Kriminālproc. lik.

976. p., noteicot, kādos gadījumos ir pielaižami izņēmumi no šā nosacījuma par sprieduma

nekavējamu izpildīšanu, neparedz starp šiem gadījumiem notiesātā obligātorisku kara
dienestu kā iemeslu likumīgā spēkā gājušā sprieduma izpildīšanas apturēšanai.

Izšķirot ierosināto jautājumu, Senāts atrod, ka pašreizējos apstākļos tas atrisināms,

izejot vienīgi no likuma piemērošanas pēc analoģijas. Ja pēc kara disciplīnas reglamenta
111. p. 11. d. no aktīvā obligātoriskā dienestā esošiem karavīriem nekādus naudas sodus

vai privātzaudējumus no viņu aigas piedzīt nevar, tad gadījumos, ja notiesātam aktīvā

obligātoriskā kara dienesta karavīram nav citu, izņemot karavīra algu, līdzekļu soda

naudas samaksai, šis naudas sods, saskaņā ar Kara sodu lik. 39. p., pārvēršams arestā

pēc Sodu lik. 59. p. noteikumiem tikai pēc šo karavīru atvaļināšanas no obligā-
toriskā aktīvā kara dienesta, līdz kādam laikam sprieduma izpildīšana ir apturama,

piemērojoties Kriminālproc. lik. 976. p. 6. pktam. Kara klausības izpildīšana ir

viens no svarīgākiem un atbildīgākiem pilsoņa pienākumiem, kas prasa no valsts daudz

līdzekļu un ja, pēc Kriminālproc. lik. 976. p. 6. pk., vispāri notiesātiem, svarīgu ģimenes

un saimniecisko apstākļu dēļ, spriedumu izpildīšana ir apturama, kamēr nav izbeigusies
atlikšanai par pamatu esoši apstākļi, tad jo vairāk obligātoriskā aktīvā dienesta kara-
vīriem ir tiesības uz šādu sodu izpildīšanas atlikšanu.

levērojot visu augšā izteikto un pievienojoties kara tiesu pārvaldes priekšnieka
1928. g. 16. oktobra apkārtrakstā minētiem apsvērumiem, Senāts, izklausījis virsproku-
rora biedra atzinumu, — nolemj: izskaidrot, ka tiesas uzliktais naudas sods, — ja
notiesātam aktīvā obligātoriskā kara dienesta karavīram, pie kura šis naudas sods

izpildāms, nav citu, izņemot karavīra algu, līdzekļu soda naudas samaksai, — pārvēr-
šams arestā pēc bodu lik. 59. p. noteikumiem, bet tikai pēc karavīra atvaļināšanas no

obligātoriskā aktīvā kara dienesta, līdz kādam laikam tiesas spriedums apturams,

piemērojoties Kriminālproc. lik. 976. p. 6. pk. noteikumiem.
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6. 1931. gada 14. aprīlī. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1930. gada
15. oktobra ziņojums jautājuma izšķiršanai: kā jāsaprot Kurzemes zemnieku likuma

133. p. vārdi:' „prot rakstīt". (L. N° 16/31.)

Sedi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors 0. Ozoliņš; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: Kurz. zemn. lik. 133. p., lietojot izteicienu

~prata rakstīt" (buģe umel pisaķ), tuvāk nepaskaidro, vai ar šo apzīmējumu domāts

tāds zemnieks-testātors, kas tiktāl rakstīt spējīgs, ka pats var savu testāmentu uzrakstīt,
jeb tāds, kurš prot parakstīt tikai savu vārdu. No 133. p. salīdzinājuma ar 134. p. un

no tā, ka pēdēji minētais pants atļauj rakstisku testāmentu sarakstīt arī ne pašam
testātoram, bet citai personai, mēdz taisīt atzinumu, ka rakstiskā testāmenta formas

minimums ir testātora paraksts (pie diviem lieciniekiem), kādēļ arī tāds Kurzemes

zemnieks, kurš prot rakstīt tikai savu vārdu, ir spējīgs sastādīt rakstisku testāmentu,

kāda viņa spēja izslēdz iespēju taisīt mutisku testāmentu, un tie uz 133. p. pamata
atzīstami par nederīgiem.

Šāds uzskats par Kurzemes zemnieku mutisko testāmentu nederīgumu aiz tā

iemesla, ka testātors pratis parakstīt savu vārdu, nav uzskatāms par pareizu aiz šādiem

apsvērumiem.
Par zemnieku rakstiskiem testāmentiem runā Vidz. zemn. lik. 1013. p. un Kurz.

zemn. lik. 134. p. Abu likumu minētie noteikumi radušies apmēram vienā laikā (Vidz.
zemn. lik. 1013. p. atbilst 1819. g. Vidz. zemn. lik. 429. p.) un abos likumos paredzēti
kā mutiski, tā rakstiski testāmenti. Neticami, ka likumdevējs, kurš Vidzemē ar šaubām

izturas pret svešu personu rakstītiem testāmentiem tādiem testātoriem, kuri paši
neprot rakstīt vai rakstītu lasīt, Kurzemē, turpretim, tajā pašā laikā spiestu testātoru

uzticēties svešas personas uzrakstītam testāmentam vienīgi tāpēc, ka testātors ir spējīgs
dot savu parakstu zem tā. Jau tas vien spiež 133. p. interpretējumā atraisīties no 134. p.

un iztulkot 133. p. saturu patstāvīgi pēc šā panta iekšējā satura un nozīmes. Šā panta
gramatiskais saturs pats par sevi nedod pamata pieņemt, ka par rakstīt pratēju uz-

skatāms arī tāds, kurš prot tikai savu vārdu rakstīt. Bunge atzīmē, ka šajā pantā ir

domātas personas, kuras ~des Schreibens kundig gewesen" (Bunge, Das Kurlāndische

Privatrecht, 531. p.). Šādā izteicienā nekādi nevar iespiest personas, kuras no rakstī-

šanas vairāk neprot, kā tikai savu vārdu parakstīt. Pēc sava loģiska satura 133. p.
nosaka ierobežojumu testāmenta formas brīvā izvēlē, kādēļ ierobežojošie izteicieni

iztulkojami šaurā nozīmē, un tādēļ vien jau nav pamata izteicienu ~prot rakstīt"

iztulkot tik plaši, ka zem tā paietu personas, kas faktiski rakstīt neprot.

Neatkarīgi no teiktā, jāievēro, ka zemnieku testāmentus, kā Vidzemē, tā Kurzemē

likumdevējs vispāri ir nostādījis privilēģētā stāvoklī. Šādu testāmentu atzīšanai

par derīgiem likums pēc gara un mērķa prasa tikai pilnu pārliecību par to, ka testā-

ments visās savās daļās iziet no testātora un noteikti satur pēdējā gribu (Sen. spried.
23/81). Likumā paredzētās formālitātes nepieder pie testāmenta esenciālām sastāv-

daļām, bet tām ir vienīgi testāmentu autenticitātes pierādījuma nozīme; Kurz. zemn.

lik. 126.—139. p. paredzētās formālitātes ir domātas ne kā solemnitātes forma, bet

tikai kā pierādījumi tam, ka testāments satur testātora pēdējo gribu (Sen. spried.
28/386; bij. Kriev. Sen. spried. 05/36). Tādēļ likumu interpretējot, šaubu gadījumā

saudzīgākai un taisnīgākai vārda nozīmei dodama priekšroka pret bargāko (favor

testāmenti); saskaņā ar šo, iztulkojumam, pēc kura testāments tiek uzturēts spēkā,
dodama priekšroka pret pretēju iztulkojumu (Sen. spried. 29/495).

No aprādītiem apcerējumiem izriet, ka 133. p. interpretācijā jāietur viedoklis,
kurš būtu vissaudzīgākais pret zemnieka testēšanas brīvību un nenostādītu

zem atcelšanas draudiem plašu aprindu mutiskos testāmentus ar to, ka testātoru

ieskaita 133. pantā paredzētos ~rakstīt pratējos" tādēļ vien, ka viņš ar lielām pūlēm
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kaut kur un kaut kad ir parakstījis savu vardu. Tādēļ 133. p. minētie vārdi ~prot rakstīt"

ir iztulkojami šaurākā nozīmē, pavedot zem rakstītpratējiem vienīgi personas, kuras

tiešām rakstiski prot izteikt savas domas.

Aiz aprādītiem apsvērumiem, Senāts, izklausījis virsprokurora biedra atzinumu,
nolemj: atzīt, ka Kurz. zemn. lik. 133. pantā ar izteicienu ~prot rakstīt" jāsaprot
~personas, kuras rakstiski prot izteikt savas domas".

7. 1931. gada 12. maijā. Viktora Šlēziņa sūdzība par Tiesu palātas departa-
mentu kopsapulces lēmumu, ar kuru atstāta bez caurskatīšanas viņa, Šlēziņa, sūdzība

par Latgales apgabaltiesas kopsapulces 1930. g. 27. septembra lēmumu par tiesību

atņemšanu viņam uzstāties visās lietās Latgales apgabaltiesas robežās. (L. N° 22/31.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. Ozoliņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: Dagdas iecirkņa miertiesnesis ar 1930. g. 22. sep-
tembra rakstu ziņojis Latgales apgabaltiesai, ka Viktors Šlēziņš apmeties uz dzīvi Dagdā
un nodarbojoties ar nelegālu advokātūru: sastādot par atlīdzību visāda veida rakstus

tiesu iestādēm, dodot padomus tiesu lietās un uzstājoties tiesu sēdēs. Nolūkā apiet
Tiesu iekārtas likuma 349. p. noteikumus, Šlēziņš saņēmis no vairākām personām piln-
varas mantu un darīšanu pārvaldīšanai (Tiesu iekārtas likuma 314. p.) un uz šo pilnvaru

pamata vedot neaprobežotā skaitā arī civillietas. Uzstājoties tiesā, Šlēziņš izturoties

ļoti nepieklājīgi, ierodoties tiesā iereibušā stāvoklī, nepieceļoties kājās tiesnesim ienākot

un sludinot spriedumus, prāvnieku un publikas klātbūtnē pēc nelabvēlīga viņam sprie-
duma asi kritizējot miertiesneša rīcību, lietojot dažos gadījumos pat miertiesnesi tieši

aizskarošus vārdus. Tāpat pret Viktoru Šlēziņu ierosinātas arī divas lietas pēc Sodu

lik. 161 1
. p. Atrodot iesniegto ziņojumu par pamatotu un izlietojot Tiesu iekārtas lik.

349. p. paredzētās tiesības, apgabaltiesas nodaļu kopsapulce savā 1930. g. 27. septembra
sēdē nolēmusi aizliegt pilsonim Viktoram Šlēziņam uzstāties kā aizstāvim krimināl-

lietās un kā pilnvarniekam civillietās Latgales apgabaltiesas rajonā, par ko paziņot

apgabaltiesas nodaļām un apgabaltiesas padotiem miertiesnešiem. Viktora Šlēziņa
pārsūdzību par minēto apgabaltiesas nodaļu kopsapulces lēmumu Tiesu palātas departa-
mentu kopsapulce atstājusi bez caurskatīšanas, atrodot, ka privātpersonām, kurām

uz Tiesu iekārtas likuma 349. p. aizliegta uzstāšanās tiesā, nav atzīstamas tiesības

iesniegt pārsūdzību Tiesu palātai par šādiem apgabaltiesas lēmumiem, jo apgabaltiesas

nodaļu kopsapulču lēmumi var tikt pārsūdzēti no minētām personām vienīgi Tiesu

iek. lik. 338. p. un 344. p. 3. un 4. pk. paredzētos gadījumos, par kuriem še nav runas.

Par minēto Tiesu palātas departamentu kopsapulces lēmumu Viktors Šlēziņš
savukārt iesniedzis pārsūdzību Senātam, kurā, atrodot šo Tiesu palātas lēmumu par

nepareizu, lūdz to atcelt un uzdot skatīt cauri viņa sūdzību pēc būtības, vai arī atcelt

uzraudzības kārtībā Latgales apgabaltiesas 1930. g. 27. septembra lēmumu.

Noklausījusies virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod, ka

viņai konkrētā gadījumā jāizšķir jautājums par to, vai privātām personām (par
kādu uzskatāms šajā gadījumā Viktors Šlēziņš) ir tiesības pārsūdzēt instanču kārtībā

apgabaltiesas nodaļu kopsapulces lēmumus, kuri taisīti attiecībā uz viņām Tiesu iekārtas

lik. 349. p. kārtībā, aizliedzot uzstāties tiesā. Tiesu iekārtas likuma 349. p. noteic, ka

lietās, kas iztiesājamas pie miertiesnešiem, pielaižamas lietu vešanā par pilnvarniekiem
arī tādas personas, kurām nav 331.—347. p. minētās apliecības svešu lietu vešanai,

bet ne vairāk par trīs lietām gadā vienas apgabaltiesas apgabala robežās. lekams šīs

personas pielaiž pie lietas iztiesāšanas, tiesnesis noprasa, vai viņas jau nav svešas lietas

vedušas tajā gadā apgabaltiesas robežās un ja vedušas, tad cik reizes. Par nepatiesu
izteikumu šajā ziņā vainīgie sodāmi pēc 1903. g. Sodu likumu 161. panta. Ja miertiesnesis

atzīst, ka kāda no augšminētām personām neapmierina nepieciešamos nosacījumus
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privātadvokātiem, tad viņš par to stāda priekšā apgabaltiesai, ar kuras lēmumu tādai

personai var aizliegt vest lietas apgabaltiesas apgabala robežās. Neatkarīgi no tā, mi-

nētām personām piemērojami arī Tiesu iekārtas likuma 344.—346. p. Tiesu iekārtas

likuma 349. pantā nav paredzētas nekādas tiesības pārsūdzēt minētos apgabaltiesas
lēmumus Tiesu palātai un Senātam instanču kārtībā. Šādas tiesības nav atrisināmas

arī no Tiesu iekārtas likuma 344.—345. p., kā to pamatoti norāda Tiesu palāta.

Tiesu iekārtas likuma 345. p., atsaucoties uz tā paša likuma 338. p., aizrāda, ka

vienīgi pret 338. p. minētiem apgabaltiesu lēmumiem, tāpat pret lēmumiem, kas

norādīti 344. p. 3. un 4. pktā, pielaižamas divu nedēļu laikā privātpersonu sūdzības

un prokuratūras protesti; šīs sūdzības un protesti skatāmi cauri Tiesu palātā, kura tās

izspriež galīgi. Pret Tiesu palātas lēmumiem par personām, kuras vēlas būt, kā arī

kuras pie viņas pastāv kā advokāti, minētās sūdzības un protestus var iesniegt tajā
pašā termiņā Senāta Apvienotai sapulcei.

Tiesu iekārtas likuma 349. pants tādējādi piešķīris apgabaltiesām diskrecionāru

varu aizliegt privātām personām vest svešas lietas apgabaltiesas apgabala robežās,
visos gadījumos, kad viņa aiz neformāliem iemesliem atzīst šādu personu uzstāšanos

tiesā par nevēlamu, un šādi lēmumi, kurus taisot tiesai nav jāuzrāda motivēti apsvē-
rumi, tādēļ arī pēc būtības nemaz nevar tikt iztirzāti instanču kārtībā (sal. bij. Krievijas
Senāta Apvienotās sapulces 1880. g. lēmumu JSfs 60).

Atstājot tādēļ Viktora Šlēziņa sūdzību par augšminēto Latgales apgabaltiesas
nodaļu kopsapulces lēmumu bez caurskatīšanas, Tiesu palāta pareizi iztulkojusi minētā

likuma nosacījumus, kādēļ Viktora Šlēziņa sūdzība atstājama bez ievērības, Senāts

nolemj: Viktora Šlēziņa sūdzību atstāt bez ievērības.

8. 1931. gada 9. oktobrī. Senāta virsprokurora 1931. g. 9. maija priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumus: 1) vai tiesība uz ģimenes piemaksu

par bērniem ir tikai tām valsts darbiniecēm, kuras patstāvīgi apgādā savus bērnus,
jeb šādas tiesības ir arī tām darbiniecēm, kuras piedalās bērna apgādāšanā Privātlik.

199. p. (1928. g. lik. red.) un lik. par laul. 56. p. noteiktos apmēros; 2) vai apstāklis,
ka māte bērnus apgādā resp. piedalās bērnu apgādāšanā, jāpārbauda iestādei cx officio

jeb pēc analoģijas ar Instr. 25. p. šo priekšnoteikumu var uzskatīt par pastāvošu, kamēr

netiek pieteikts pretējais. (L. N° 29/31.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors R. Alksnis; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: saskaņā
ar noteikumiem par valsts darbinieku atalgojumu (Lik. kr. 1929. g. 156) 14. p., valsts

darbiniekam, resp. darbiniecei ir tiesība saņemt ģimenes piemaksu, ja viņš apgādā
ģimenes locekļus. Tā tad svarīgi ir tikai, lai valsts darbinieks, resp. darbiniece apgādātu
savu bērnu, bet noteikumi nemaz neprasa, lai darbinieks patstāvīgi apgādātu ģi-
menes locekļus, un ģimenes piemaksa nav nostādīta atkarībā no viena vai otra vecākā

mantas stāvokļa. Vienīgi Civīllik. 199. p. (1928. g. redakcijā) nosaka, ka pirmā kārtā

uz tēvu krīt pienākums gādāt par bērniem, bet tas pats pants sākumā un beigās norāda,

ka arī mātei jāgādā par bērnu uzturēšanu samērā ar saviem līdzekļiem; arī lik. par laul.

56. p. nosaka, ka abiem vecākiem jārūpējas par bērnu uzturēšanu. Ja abi vecāki dzīvo

kopā ar bērniem un māte ir valsts darbiniece, tad jāpieņem, ka tos ienākumus, kurus

tā saņem kā atalgojumu valsts dienestā, viņa izlieto kopējā ģimenes saimniecībā visām

ģimenes vajadzībām, to starpā bērnu uzturēšanai. Tādā gadījumā māte piedalās bērnu

apgādāšanā, jo noteik. 14. p., kā jau augšā minēts, nemaz neprasa, lai māte patstāvīgi,
vai vienīgi no algas vai ģimenes piemaksas bērnu apgādātu, un ģimenes piemaksas apmērs
nav tik liels, lai vienīgi ar to varētu segt izdevumus par bērna uzturēšanu. Izšķiroša
nozīme ir tam apstāklim, kā arī kaut daļa no mātes algas kopā ar ģimenes piemaksu
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tiktu izlietota kopējām ģimenes vajadzībām, jo kopējās ģimenes Vajadzībās ietilpst
arī bērnu apgādāšana. Še nebūtu vajadzīga arī kaut kāda pārbaudīšana no valsts iestāžu

puses, vai māte bērnu apgādā vai nē, un pietiktu ar to, ko paredz instrukcijas 25. p.

(Lik. kr. 1929. g. 190), t. i. māte atzīstama par apgādnieci un viņai ir tiesība uz ģimenes
piemaksu, saskaņā ar piezīmes pie noteik. 17. p. ierobežojumiem, par bērniem, kamēr

nav paziņots pretējais. Gadījumā, ja vecāki dzīvo šķirti, neatkarīgi no tā, vai viņu
laulība šķirta vai nē, vairs nepastāv kopēja ģimene un nav arī kopējas ģimenes saimnie-

cības. Pastāv jau katra vecāka atsevišķa saimniecība un savus ienākumus kā tēvs,

tā arī māte izlieto savām saimniecības vajadzībām. Ja bērni atrodas pie mātes un viņas
audzināšanā, tad lai arī tēvs maksātu kaut kādas summas vai arī citādi dotu līdzekļus

bērnu uzturēšanai, tomēr arī mātes — valsts darbinieces alga tiktu zināmā mērā izlietota

bērnu apgādāšanai un līdz ar to mātei būtu tiesības uz ģimenes piemaksu; tikai katrā

atsevišķā gadījumā būtu jāpārbauda, vai bērni atrodas mātes audzināšanā. Ja bērni

atrastos tēva audzināšanā, tad, ievērojot, ka, saskaņā ar Civīllik. 199. p., uz tēvu krīt

galvenā kārtā pienākums rūpēties par bērnu uzturēšanu, šajā gadījumā māte varētu

pretendēt uz ģimenes piemaksu par bērniem vienīgi tajā gadījumā, ja viņa ar saviem

līdzekļiem faktiski piedalītos bērnu apgādāšanā, tikai šajā gadījumā būtu jāpārbauda
vai māte faktiski (ne patstāvīgi) apgādā bērnus.

levērojot šos apsvērumus, Senāts nolemj: paskaidrot, ka: 1. uz ģimenes piemaksu

par bērniem ir tiesība visām tām valsts darbiniecēm, kuras piedalās bērnu apgādāšanā,
un 2. a) ja vecāki dzīvo kopā, uzskatāms par pastāvošu priekšnoteikumu, ka māte

piedalās bērnu apgādāšanā, kamēr nav pieteikts pretējais, b) ja vecāki dzīvo šķirti

un bērns nedzīvo pie mātes — valsts iestādei cx officio jāpārbauda, vai māte faktiski arī

piedalās bērna apgādāšanā.
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1932.

1. 1932. gada 12. februārī. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1930. g.
9. decembra ziņojums jautājuma izšķiršanai: vai valsts atbild par summām, kuras
tiesu izpildītājs piedzinis no parādnieka un piesavinājies. (L. N° 2/32.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors 0. Ozoliņš; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: no

pozitīvā likuma noteikumiem izriet, ka likums nodibina tiesu izpildītāja materiālu

atbildību par nolaidībām sprieduma izpildīšanā (Civīlproc. lik. 953. p.), kā arī vispār

par jeb kuram nodarītiem zaudējumiem, kurus rada viņa nepareiza vai pretlikumīga
rīcība, pie kam atlīdzība par zaudējumiem izmaksājama, pēc tiesas sprieduma, no

tiesu izpildītāja iemaksātās drošības naudas, bet ja izrādītos, ka tās nepietiek, tad no

pārējās tiesu izpildītāja mantas (Tiesu iekārt, lik. 254. [331.] p.). Likumā paredzētā
drošības nauda (Tiesu iekārt, lik. 227., 228. p.) taisni domāta, lai novērstu to summu

izšķērdēšanu vai piesavināšanu, kuras var atrasties tiesu izpildītāja rokās tiesas spriedumu

izpildot (likumdošanas motīvi pie Tiesu iekārt, lik. 228. [302.] p.); spriežot pēc

bij. Krievijas Senāta prakses (Senāta C. k. d. spried. N° 893—72. g.; N° 104—75. g.),
iespēja segt zaudējumus no drošības naudas radīta taisni privātpersonu interesēs.

Tomēr šādi noteikumi par tiesu izpildītāja atbildību neizšķir jautājumu, vai

valsts atbild par summām, kuras tiesu izpildītājs spriedumu izpildot piedzinis
no parādnieka- un piesavinājies vai izšķērdējis. Šis jautājums paceļas visos tajos

gadījumos, kad ar likumu nodibināta tiesu izpildītāja atbildība vairs nesniedz pietiekošu

garantiju zaudējumu segšanai, un cietušie tiecās darīt valsti atbildīgu par viņas aģenta

rīcību, izejot no tā, ka spriedumu izpildot tiesu izpildītājs izdara valsts varas

funkcijas, un privātpersonām parasti pret savu gribu šai varai tiesu izpildītāja personā

jāuztic sava manta. Jautājums par valsts atbildību par tiesu izpildītāja rīcību ar privāt-

personu mantu spriedumu izpildot neatrod tiešu atbildi nedz likumā nedz tiesu

praksē. Tādēļ jautājuma atrisināšanai jāpiegriežas apcerējumiem par to, vai un kādā

mērā valsts vispār atbild par amatpersonu darbības aktiem, kuri izdarīti šīm amat-

personām rīkojoties kā valsts varas orgāniem un kuru sekas — zaudējumu iestāšanos —

privātpersonas nebija spējīgas nedz aizkavēt nedz novērst.

Latvijas likumdošana šajā jautājumā vispār nav izteikusies. Arī bij. Krievijas

likumi, kuri ar 1919.g. 5. dcc. Tautas Padomes likumu pārņemti Latvijā, nesatur nekādus

principiāla rakstura noteikumus par valsts atbildību. Vadošos principus šajā jautājumā
ir izstrādājis bij. Krievijas Senāts, izejot no likuma vispārējās izpratnes. Ilggadīgā

praksē bij. Krievijas Senāts izveda principu par valsts neatbildību par ierēdņu rīcību,

kuru tie izdarījuši, rīkojoties kā publiskas varas orgāni (Senāta spried. N° 62—78.g.;
N° 80—89. g.; N2 14—87. g.; N2 98—93. g.). Pie šāda principa bij. Krievijas Senāts

konsekventi pieturējās līdz pašam pēdējam savas darbības laikam, un ja Senāta prakse
beidzamā laikā uzrādīja zināmu evolūciju par labu paplašinātai valsts atbildībai, tad

tikai tajā ziņā, ka zināmus publiskas varas aktus Senāts bija tuvinājis valsts saimniecības
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aktiem, principā arvien vel uzsverot, ka valsts neatbild par ierēdņu izdarītiem

publiskas varas aktiem (sal. Senāta spried. N2 68—1914. g.; N° 13—1913. g.).

Turpretim pavisam citādi nostājās bij. Krievijas Senāta prakse tad, kad jau-

tājums grozījās ap valsts varai uzticētu un ierēdņu piesavinātu vai izšķērdētu mantu.

Šajā virzienā bij. Krievijas Senāta prakse nodibinājusi (sākot ar 1892. g. spried. N° 52),
ka valsts vispār atbild par ierēdņu piesavinātu un izšķērdētu mantu, ja privātpersonas

bija spiestas uz likuma vai valdības rīkojuma pamata to uzticēt valsts iestādēm vai

amatpersonām. Sakarā ar mantojuma apsardzības lietā miertiesneša izdarīto summu

izšķērdēšanu bij. Krievijas Senāts šādi pamato savu atzinumu par valsts atbildību:

~
Jārēķinās ar tādu likuma nodibinātu stāvokli, kurā privāto personu manta,

neatkarīgi no pēdējo gribas, nonāk valsts varas pārziņā; tāds stāvoklis nevar neradīt

ciešu pārliecību par to, ka manta aizsargāta no jebkādām nejaušībām; kas attiecas

uz amatpersonām, kuras tieši izdara rīcību ar mantu, tad tās ir vienīgi likumā norādītie

izpildītāji, kādēļ tiešas saistību attiecības par mantu nenodibinās starp privātpersonām,
bet gan tieši ar pašu valsts varu, kura amatpersonas nostādījusi tādā stāvoklī, ka privāt-

personām neatliek nekas cits, kā padoties amatpersonu rīkojumiem .....; padodoties
likuma nodibinātai kārtībai, privātpersonai jābūt pārliecinātai, ka neatkarīgi no

amatpersonai piešķiramās uzticības, no privātpersonas valdīšanas pagaidām izņemtā
manta nonāk stāvoklī, kurš pilnīgi nepielaiž jebkādas bažas par mantas likteni;

.. . valsts varai ir pietiekoši līdzekļu izdarīt patiesu mantas apsardzību un šīs varas

prestižs uzliek valstij pienākumu atbildēt par amatpersonu rīcību ar mantu". (Senāta
I un kas. dep. spried. Ne 52-—92. g.; salīdz, ar Senāta C. k. d. spried. N2 56—1901. g.)

Izejot no augšā minētiem apcerējumiem un saskaņā ar tajos minētiem apsvērumiem
arī jāizšķir jautājums par valsts atbildību par tiesu izpildītāja piesavinātu vai

izšķērdētu privātpersonu mantu. Tiesu izpildītāja uzdevums ir vispārības interesēs

piespiedu kārtā valsts vārdā izpildīt tiesu spriedumus prasības lietās vai apsardzības
lietās apsargāt mantu, par kuru pagaidām nav likumiski leģitimēta rīkotāja. Abos

gadījumos privātas personas ir piespiestas uz likuma pamata tiesu izpildītājam nodot

un uzticēt vai nu savu vai svešu mantu. Ar viņam nodoto un uzticēto mantu tiesu

izpildītājam jārīkojas likumos paredzētā kārtībā kā valsts orgānam un valsts ierēdnim.

Ja nu valsts, bez šaubām,atbild par mantu, kuru tā saņem uz līgumu pamata, kurus lab-

prātīgi pēc savas vēlēšanās ar valsti tās iegitimēto pārstāvju personā slēdz privāt-

personas, tad vēl vairāk valstij jāatbild par tādas mantas drošību resp. neaizska-

ramību (Unverzehrtheit, coxpaHHOCTb), kura valsts orgāna vai amatpersonas
rīcībā un pārzināšanā pārgājusi bez un pat pretēji privātpersonas gribai un kura

pazudusi valsts orgāna vai amatpersonas vainas dēļ, t. i. sakarā ar viņu nelikumīgo

rīcību, darbību vai darbiem. Šajā ziņā valsts atbildība ir katēgoriska, jo vainīgo amat-

personu priekšniecība nevar valstij noņemt atbildību ar to, ka uzrāda pierādījumus

par pienācīgas rūpības ieturēšanu amatpersonu izvēlē un uzraudzībā par tām (sal. arī

paskaidrojumus (5. sej. 509. 1. p.) pie Kr. civillikumu 1899. g. projekta 5. grām. 1074. p.).

Aiz aprādītiem iemesliem atzīstot, ka jautājums izšķirams apstiprinoši, Senāts

nolemj: atzīt, ka jautājums ir izšķirams apstiprinoši.

2. 1932. gada 12. februārī. Senāta Administrātīvā departamenta 1931. gada
19. novembra ziņojums jautājuma izšķiršanai, vai kara resora XVIII—XX katēgoriju
brīva līguma darbiniekiem, kas atlaisti no dienesta amata likvidēšanas vai darbinieku

skaita samazināšanas dēļ alga izmaksājama par vienu mēnesi uz priekšu saskaņā ar

likuma par algas izmaksu apsardzības resora darbiniekiem iestāžu likvidēšanas vai amata

skaita samazināšanas gadījumos 4. p. (Lik. kr. 1922. g. 77) un noteikumu par civīldenestu

62. p. (Lik. kr. 1927. g. 172) vai par trim mēnešiem uz priekšu saskaņā ar likumu par die-

nesta gaitu armijā un flotē 438. p. (Lik. kr. 1930. g. 192). (L. N° 8/32).
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Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: 1930.gada
2. decembrī Saeimā pieņemts ~likums par dienesta gaitu armijā un flotē", kas publicēts
likumu krājumā 1930.g. 192. Minētā likumā, starp citu, atrodas XVI daļa ar virsrakstu

~Kara resora brīva līguma darbinieki", kurā (417. —439. p.) ir runa par personām, kas

pieņemtas kara resora dienestā uz brīva līguma, ārpus aktīvā kara dienestā stāvo-

šiem karavīriem, tādu štāta amatu pildīšanai kara resorā, kurus dažāduapstākļu dēļ nav

iespējams aizvietot ar karavīriem (turpat 417. p.). Turpmākais 419. pants noteic, ka tie

brīva līguma darbinieki, kas pieņemti štāta amatu pildīšanai (418. p.) dalāmi: valsts

ierēdņos un valsts kalpotājos un tie savā darbībā, kā arī attiecībā uz to pieņemšanu un

atlaišanu no dienesta pa daļai padoti noteikumiem par civildienestu (Lik. kr. 1927. g.

172), kas vairākkārt uzsvērts turpmākos pantos (421., 427., 431., 434.—436. p.), bet pa

daļai tie padoti arī noteikumiem, kuri piemērojami aktīvā dienesta karavīriem (422.,
429.—430. p.). Tā minēto likumu 422. pants noteic, ka par brīva līguma darbiniekiem

dienesta gaitas saraksti jāved pēc kara resorā pieņemtā parauga, 429. p. 1. pkts noteic,
ka atalgojums šādiem darbiniekiem izmaksājams pēc amatu katēgorijām kara resorā,

tāpat arī medicīniskas palīdzības un pabalstu ziņā, kā arī atvaļinājumu, piešķiršanas ziņā
tie pielīdzināti karavīriem (429. panta 3. un 4. pkts un 430. pants.).

Attiecībā uz algas izmaksu minētiem brīva līguma darbiniekiem amata likvidēšanas

vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ šajā likumā (~likums par dienesta gaitu armijā
un flotē") ievietots speciāls 438. pants, kas noteic: ~Amata likvidēšanas vai darbinieku

skaita samazināšanas gadījumā brīva līguma darbinieku atlaiž no dienesta ar algas iz-

maksu par 3 mēnešiem uz priekšu". levietojot šādus noteikumus, minētais likums (pli-
kums par dienesta gaitu armijā un flotē") līdz ar to pats devis norādījumus, kuri nesa-

skan ar likuma par civildienestu 62. pantu. Minētais civildienesta likuma pants paredz,
ka civīlresora darbinieki amata likvidēšanas vai darbinieku skaita samazināšanas gadī-

jumā saņematalgojumu par trim mēnešiem uz priekšu vienīgi tad, ja tie ir I—XVII katē-

goriju darbinieki, turpretim XVIII—XX katēgoriju darbinieki tādā gadījumā saņem

atalgojumu tikai par vienu mēnesi uz priekšu. Līdzīgi noteikumi par algas izmaksu ap-

sardzības resora brīva līguma darbiniekiem arī pastāvēja spēkā līdz minētā 1930. gada
2. decembra likuma izdošanai, proti ~likums par algas izmaksu apsardzības resora darbi-

niekiem iestāžu likvidēšanas vai amatu skaita samazināšanas gadījumos" (Lik. kr.

1922. g. 77), kāda likuma 4. pants noteic, ka minētiem apsardzības resora darbiniekiem

tādos gadījumos bija maksājama alga pēc likuma noteikumiem par civildienestu. 1930. g.

2. decembra likums šajā ziņā, kā jau minēts, ievedis jaunus noteikumus, pasvītrojot šā

likuma jau minētā 438. pantā, ka visiem kara resora brīva līguma darbiniekiem amata

likvidēšanas vai darbinieku skaita samazināšanas gadījumā alga izmaksājama par tri m

mēnešiem uz priekšu, pielīdzinot līdz ar to arī XVIII—XX katēgorijās darbiniekus

pārējiem (I—XVII kat.), kuri jau baudīja šādu tiesību saskaņā ar likumu par civil-

dienestu un augšā minētā 1922. g. 24. marta likuma (Lik. kr. 1922. g. 77) 4. panta no-

rādījumu pamata.
Lai gan 1930. gada 2. decembra likumā par dienesta gaitu armijā un flotē m fine

nav tiešu aizrādījumu, ka ar šā pēdējā likuma izdošanu ir atcelts agrākā 1922. g. 24. marta

likuma par algas izmaksu apsardzības resora brīva līguma darbiniekiem 4. pants, tad

ievērojot tomēr, ka šajā pēdējā likumā (Lik. kr. 1930. g. 192) 438. pantā ir runa par

to pašu priekšmetu, par kuru bija runa arī agrākā — 1922. g. 24. marta likumā (Lik.

krāj. 1922. g. 77), un sekojot principam lex posterior derogat legi priori jāatzīst, ka pē-

dējais likums atvieto agrāko. Tādēļ arī nevar būt šaubu, ka visiem apsardzības resora

brīva līguma darbiniekiem, saskaņā ar lik. par dienesta gaitu armijā un flotē 438. panta

nosacījumiem, amata likvidēšanas vai darbinieku skaita samazināšanas gadījumos

alga izmaksājama par trim mēnešiem uz priekšu, kā tas expressis verbis izteikts pašā
minētā likumā.
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levērojot sacīto, Senāts nolemj: atzīt, ka kara resora XVIII—XX katēgoriju
brīva līguma darbiniekiem, kas atlaisti no dienesta amata likvidēšanas vai darbinieku

skaita samazināšanas dēļ, alga izmaksājama saskaņā ar likuma par dienesta gaitu armijā
un flotē 438. panta tiešiem nosacījumiem.

3. 1932. gada 11. martā. Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša 1931. g. 11. maija iesnie

gurns piekritības strīda izšķiršanai starp tiesu iestādēm un Finanču ministriju, Augusta

Ritterberga prasībā pret Krievu-Āzijas bankas bij. Rigas nodaļas mantu par Ls 668.

(L. N2 4/32.)

Sedi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Kalacs; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: no lietas redzams, ka Augusts Ritterbergs
1925. gada 30. novembrī iesniedzis finanču ministra ieceltai Krievu-Āzijas bankas likvi-

dācijas komisijai lūgumu atmaksāt viņam minētāsbankas Rīgas nodaļā iemaksāto nogul-

dījumu 27894 cara rubļu 64 kap. apmērā. Likvidācijas komisija pieprasījusi no viņa
bankas tekošā rēķina grāmatiņas oriģinālu un kad viņš to nosacītā laikā nebija iesniedzis,
1928. gada 4. jūnijā nolēmusi pretenziju noraidīt. Ritterbergs tad 1930. gada 16. aprīlī
iesniedzis Rīgas pilsētas 4. iecirkņa miertiesnesim prasību pret Krievu-Āzijas bankas

bijušās Rīgas nodaļas mantu ar lūgumu piedzīt no tās viņam par labu 27894 rub. 64 kap.,
bet pēc 1920. gada 18. marta likuma Ls 371,92 ar procentiem no 1917. gada 1. janvāra
un tiesāšanās izdevumus. Tiesā kā atbildētājas aizgādnis uzstājies Rīgas pilsētas bāriņu
tiesas ieceltais atbildes došanai šajā lietā zvēr. advokāts A. Jakovļevs. Miertiesnesis

ar savu 1930. gada 30. jūnija spriedumu prasību apmierinājis, piespriežot parāda summu

Ls 371,92 ar procentiem no 1920. gada 16. aprīļa, un, pēc pārsūdzības termiņa notecēšanas,
1930. gada 12. septembrī izdevis izpildu rakstu. Tiesu izpildītājs šo izpildu rakstu pie-

sūtījis Finanču ministrijai izpildu rakstā minēto summu ieturēšanai no Krievu-Āzijas
bankas bij. Rīgas nodaļas mantas naudas summām un izpildu nodokļa izmaksas. Finanču

ministrijas_Saimniecības departaments, atrodot, ka Augusta Ritterberga prasības lieta

ar Krievu-Āzijas bankas bij. Rīgas nodaļas mantu ir piekritīga nevis tiesas iestādei, bet

gan viņam — Saimniecības departamentam, 1930. gada 16. decembrī griezies pie Rīgas

apgabaltiesas prokurora ar N° Bk/bl. 3. rakstu, kurā Civilprocesa likuma 55. un 240. p.

paredzētā kārtībā ierosinājis piekritības strīdu, aizrādot, starp citu, ka nedz 1924. g.

31. jūlija likums (Lik. kr. 1924. g. 124), nedz 1925. gada 12. marta instrukcija (Lik. kr.

1925. g. 58) neparedz likvidējamo akciju banku kreditoru prasību apmierināšanu tiesas

ceļā, ka likvidācijas komisija Ritterberga prasību savā laikā skatījusi cauri un noraidījusi,
ka pēc 1927. g. 6. septembra noteikumu 4. p. (Lik. kr. 1927. g. 148) pārpalikušās pēc likvi-

dācijas nobeigšanas summas iemaksājamas Finanču ministrijas Valsts saimniecības

departamenta depozitā un ka 10 gadu laikā neizņemtās summas pāriet Latvijas valsts

īpašumā.

Rīgas pilsētas 4. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar viņam no prokurora piesūtīto
Valsts saimniecības departamenta ierosinājumu, minēto lietu iesniedzis Senāta Apvienotai
sapulcei piekritības strīda izšķiršanai saskaņā ar Civilprocesa likuma 241. p.

Skatot cauri šo strīdu un izklausījusi virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā
sapulce atrod:

Akciju sabiedrības izbeigšanās gadījumos ieceltās likvidācijas komisijas uzdevums

ir noskaidrot sabiedrības mantības aktīvo un pasīvo sastāvu, reālizēt likvidējamo man-

tību, apmierināt visus kreditorus un sadalīt atlikumu uz akcijām (lik. par akciju bied-

rībām un paju sabiedrībām 102
.

un 103. p. Lik. kr. 1924. g. 124, 1925. g. 12. marta

instrukcijas 9., 10., 14., 15., 17. un 19. p. Lik. kr. 1925. g. 58, Lik. kr. 1927. g. 151, Lik.

kr. 1929. g. 186). Likvidācijas komisija darbojas saskaņā ar likuma, sabiedrības statūtu

un 1925. g. 12. marta instrukcijas noteikumiem (instrukcijas 1. p., bij. Kriev. civīllik.
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2188. p.) kā likvidējamās sabiedrības pilntiesīga pārstāve, un viņas lēmumi, kas taisīti

viņas kompetences robežās, ir obligātoriski likvidējamai sabiedrībai, turpretim attiecībā

uz sabiedrības kreditoriem likvidācijas komisija kā sabiedrības pārstāve nevar taisīt

obligātoriskus lēmumus, un kreditori, ja viņi nav apmierināti ar likvidācijas komisijas
lēmumiem viņu prasību lietās, var tos apstrīdēt tiesas kārtībā. Likums un instrukcija
gan uzliek likvidācijas komisijai par pienākumu uzaicināt pieteikties likvidējamās sabied-

rības kreditorus, bet nesatur noteikumus par sekām tādos gadījumos, kad kreditors

savu prasību nemaz nav pieteicis, vai kad viņa pieteikto prasību likvidācijas komisija at-

raidījusi. Trūkstot šādiem noteikumiem likumā, jāatzīst, ka šādiem gadījumiem nekādu

sevišķu seku nav un ka kreditors nezaudē tiesību reālizēt savu prasību tiesas ceļā vispā-

rējā noilguma laikā. Šo atzinumu pastiprina tas apstāklis, ka no kopējās likvidācijā

iegūtās naudas jāatskaita, starp citu, summas strīdīgu prasību nomaksai un tikai atlikums

pēc visu sabiedrības saistību apmierināšanas sadalāms uz akcijām (bij. Kriev.

civīllik. 2188. p., instrukcijas 17. p.), kādēļ strīdīgu prasību summas nevar izmaksāt

akcionāriem, kamēr prasības ar galīgu tiesas spriedumu nav noraidītas.

Šajā gadījumā Krievu-Āzijas bankas kreditora Augusta Ritterberga pieteikto

prasību minētās bankas likvidācijas komisija ar savu 1928. g. 4. jūnija lēmumu bija no-

raidījusi, kādēļ šī prasība kā strīdīga starp prasītāju Ritterbergu un atbildētāju Krievu-

Āzijas banku, t. i. tās likvidācijas komisiju piekrita tiesas izšķiršanai kā ikviens strīds

par civiltiesībām.

Finanču ministrijas Valsts saimniecības departamenta pienākumi attiecībā uz

akciju un paju sabiedrību likvidāciju noteikti 1925. g. 12. marta instrukcijas 2., 4., 8.,

11., 18. un 20. pantā un not. par likvidējamo bij. Krievijas akciju banku un to nodalu

kreditoru prasību nokārtošanu (Lik. kr. 1925. g. 58, 1927. g. 151, 1928. g. 210 un 1929. g.

186) un saskaņā ar tiem viņa uzdevums ir izsludināt finanču ministra lēmumu par attie-

cīgas sabiedrības likvidāciju, stādīt priekšā finanču ministram apstiprināšanai likvidā-

cijas komisijas lēmumus, iesniegt finanču ministram likvidācijas komisijas ziņojumus par

sabiedrības mantas stāvokli līdz ar bilanci un pēc likvidācijas nobeigšanas pieņemt savā

depozitā Latvijas bankā pārpalikušās summas, kuras pienākas akcionāriem. Nedz

minētie noteikumi, nedz cits kāds likums nepiešķir Finanču ministrijas Saimniecības

departamentam izšķirt strīdus jautājumus, kas cēlušies starp likvidējamo akciju vai paju
sabiedrību un tās kreditoriem, bet šādi strīdi, uz Civilprocesa lik. 1. p. pamata, piekrīt
tiesu iestāžu izšķiršanai. Pamatojoties uz sacīto, Senāts nolemj: atzīt, ka lieta piekrīt
tiesu iestāžu izšķiršanai.

4. 1932. gada 8. aprīlī. Senāta Administrātīvā departamenta 1931. g. 19. no-

vembra ziņojums jautājuma izšķiršanai: vai apgabaltiesas reģistrācijas nodaļas lēmumi

peļņu nesošo biedrību (kooperātīvu) reģistrēšanu, slēgšanu un statūtu izlabošanu ir

pārsūdzami Tiesu palātas Civīldepartamentā vai Senāta Administrātīvā departamentā.

(L. JST2 6/32.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: lietas

par kooperātīvu reģistrēšanu izšķiramas nevis pēc likuma par administrātīvām tiesām,

bet pēc speciāla likuma, kas ievietots Civīlproc. lik. 146062
.

—
85. p. Šis likums paredz

vispār tikai sūdzības, instanču kārtībā, par reģistrāciju atraidošiem iēmumiem, pie
kam apgabaltiesas lēmums, ar kuru reģistrācija atraidīta, pārsūdzams iesniedzot par to

blakus sūdzību Tiesu palātai (Civīlproc. lik. 146067. p.). Šī pati kārtība piemērojama
arī tad, ja tiktu atraidīts lūgums par kooperātīvu statūtu grozīšanu un papildināšanu

(t. i. izlabošanu; Civīlproc. lik. 146074. p.). Tomēr, ievērojot to, ka likums par koope-
rātīvu sabiedrību reģistrāciju attiecas uz publiskām tiesībām, jāatzīst, ka, saskaņā ar

Tiesu iek. lik. 174. pantu, Tiesu palātai jāpārbauda, uzraudzības kārtībā, arī tādi

zemākās instances lēmumi, ar kuriem reģistrācija (t. i. statūtu grozijuni un papildi-
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nājumi) pielaista, un proti, tiktālu, ciktālu ar šādiem lēmumiem būtu pārkāptas pu-

blisko raksturu tiesības. Kas attiecas uz kooperātīvu slēgšanu, tad jāievēro, ka pēc
1927. g. 16. jūnija lik. par koop. sab. revīzijām (Lik. kr. 124.) 21. p., ja revīzija atklāj
likumu vai statūtu pārkāpumus organizācijās (1. p. 7. p. ~a"), koop. revīzijas padome
var ierosināt to slēgšanu tiesas ceļā; saskaņā ar 1928. g. 12.apr. noteik. par koop. sabied-

rību v. t. t. likvidāciju pēc slēgšanas ar tiesas lēmumu (Lik. kr. 77) 1. panta koop.
sabiedrību slēgšanas ierosinājumus skata cauri un izlemj apgabaltiesas reģistrācijas

nodaļa. Par apgabaltiesas lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nupat minētie likumi un notei-

kumi nerunā; tāpēc, pēc analoģijas (Civīlproc. lik. 11. [9.] p.), jāpiemēro 1919. g. 5. sept.
noteikumu par koop. sab. v. t. t. (Lik. kr. 126) 7. p. 2. d. 2. teik., kāds paredz blakus

sūdzēšanas kārtību par apgabaltiesas lēmumu, ar kuru lūgums par koop. sabiedrības

reģistrāciju atraidīts. Tādējādi arī apgabaltiesas lēmumi par kooperātīvu slēgšanu

pārsūdzami Tiesu palātai. levērojot sacīto, Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzīt,

ka apgabaltiesas reģistrācijas nodaļas lēmumi par peļņu nesošo biedrību (kooperātīvu)

reģistrēšanu, slēgšanu un statūtu izlabošanu pārsūdzami Tiesu palātas Civīldepartamentā.

5. 1932. gada 8. aprīlī. Privātadvokāta Jāņa 0. pārsūdzība par Tiesu palātas

departamentu kopsapulces 1932. g. 27. janvāra spriedumu vina, 0., disciplīnārlietā.

(L. No 16/32.)

Sedi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Kalacs; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: privāt-
advokāts Jānis 0. iesniedzis Senāta Apvienotai sapulcei pārsūdzību par Tiesu palātas

departamentu kopsapulces 1932. g. 27. janvāra spriedumu, ar kuru apstiprināts Rīgas

apgabaltiesas nodaļu kopsapulces 1931. g. 13. novembra spriedums, kas soda viņu discipli-
nārā kārtā ar aizliegumu izpildīt advokāta pienākumus uz trijiem mēnešiem. Sūdzētājs

paskaidro, ka pārsūdzību viņš iesniedz uz Tiesu iekārtas likumu 60. p. 3. punkta un

345. p. pamata un ka Tiesu palāta, taisot savu spriedumu, pielaidusi šādus likuma pār-

kāpumus: 1) Tiesu palātai neesot bijis likumīga pamata apstiprināt apgabaltiesas sprie-

dumu, jo tas esot taisīts nelikumīgā sastāvā, kurā no visiem 43 apgabaltiesas locekļiem

piedalījušies tikai 10 tiesneši, lai gan pēc Tiesu iekārtas lik. 102. p. kopsapulcē lietu

izspriešot vajadzējis piedalīties divām trešdaļām no visu apgabaltiesas tiesnešu skaita,

jeb vismaz, pēc analoģijas ar minēto likumu 302. p., ne mazāk kā pusei no tiesas locekļu

kopskaita, 2) Tiesu palāta pārkāpusi Tiesu iekārtas lik. 344. p., jo lietā neesot konsta-

tēts neviens disciplināri sodāms fakts un pārsūdzētā sprieduma motīvos esot minēta

tikai prezumpcija, it kā viņš sava klienta Zariņa lietas nebūtu vedis pietiekoši kārtīgi,
un 3) Tiesu palāta pārkāpusi Civilprocesa lik. 1. p., Vietējo civīllik. 3380.—3383. p.

un Tiesu iekārtas lik. 344. p., jo aprēķins, kas viņam pēc apgabaltiesas lēmuma bijis

jādod klientam Zariņam 7 dienu laikā, attiecoties vienīgi uz viņam kā advokātam pie-

nācīgo honorāru, kuru viņš no klienta varot likumīgā kārtā aizturēt, kādēļ viņa rīcība,
kā pamatota uz pastāvošā likuma par aizturēšanas tiesībām, varot piekrist gan civīl-

tiesas, bet nevis disciplīnārtiesas izspriešanai. Aiz šiem iemesliem 0. lūdz Senātu Tiesu

palātas departamentu kopsapulces spriedumu šajā lietā atcelt un lietu izbeigt.

Lūkojot cauri Tiesu palātas disciplīnārlietu par privātadvokātu Jāni 0. un pēdējā
pārsūdzību Senāta Apvienotā sapulce, izklausījusi virsprokurora atzinumu, atrod:

Sūdzētājs nepareizi atsaucas uz Tiesu iekārtas lik. 60. p. 3. punktu un 345. p.
kā uz pārsūdzības pamatu. Saskaņā ar Tiesu iekārtas lik. 345. un 214. p. lietās, kuras

disciplīnārtiesāšanas kārtībā izspriedusi apgabaltiesa, pielaižamas sūdzības Tiesu palātai,

pie kam pēdējā, kā otrās instances disciplīnārtiesa, izspriež tās galīgi un par viņas sprie-
dumiem sūdzības un protesti nav pielaižami. Tikai personas, kas pastāv kā advokāti

pie Tiesu palātas un attiecībā uz kurām Tiesu palāta disciplīnārlietas izspriež kā pirmā
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instance, minētās sūdzības var iesniegt Senāta Apvienotai sapulcei. Sūdzētājs 0., kā

redzams no lietas, ir privātadvokāts pie Rīgas apgabaltiesas, kādēļ Tiesu palātas sprie-
dums, ar kuru apstiprināts minētās apgabaltiesas kā pirmās instances disciplīnārtiesas

spriedums viņa lietā, ir galīgs un nav pārsūdzams Senātā.

levērojot tomēr, ka privātadvokāta 0. sūdzībā minēti aizrādījumi, itin ka Tiesu

palāta, taisot savu spriedumu, pārkāpusi likumā noteikto kārtību, Senāts atzīst par

vajadzīgu lietu skatīt cauri uzraudzības kārtībā uz Tiesu iekārtas lik. 172. p. 1. pkta
un 174. p. pamata.

Nepamatots ir sūdzētāja aizrādījums, ka apgabaltiesas spriedums šajā lietā esot

taisīts nelikumīgā sastāvā. Tiesas sastāvu disciplīnārlietu iztiesāšanā noteic, pretēji

sūdzētāja aizrādījumam, nevis Tiesu iekārtas lik. 302. p., jo tas attiecas vienīgi uz zvēri-

nāto advolfātu padomes sastāvu disciplīnārlietu caurskatīšanā, bet gan minēto likumu

80. un 102. p., saskaņā ar kuriem tiesu kopsapulcēs gan jāpiedalās visiem tiesnešiem,
bet neatliekamu lietu un jautājumu izšķiršanai sēdes var noturēt arī mazākā sastāvā

par divi trešdaļām no visa tiesnešu skaita, pie kam minimālais tiesas sēdes sastāvs

nevar būt mazāks par trim tiesnešiem, ieskaitot priekšsēdētāju. Atzīt, kādas lietas

un kādi jautājumi skatāmi cauri neatliekami, atkarājas no tiesas ieskata un likums

neuzliek viņai par pienākumu atzīmēt šādu viņas ieskatu protokolā vai spriedumā.

Tādējādi apgabaltiesa, atzīstot sūdzētāja disciplīnārlietu par neatliekamu un izšķirot
to mazākā sastāvā par divi trešdaļām no visu tiesnešu skaita, nav pielaidusi nekādu

likuma pārkāpumu. Tiesu palātas departamentu kopsapulce, skatot cauri lietu, ir

konstatējusi, ka privātadvokāts O. nav pietiekoši kārtīgi vedis sava klienta Zariņa

lietas, jo nav devis viņam nedz norēķinu, nedz aprēķinu par naudas summām, kas pie-

spriestas Zariņam par labu un atrodas O. rīcībā, un nav izpildījis Rīgas apgabaltiesas
1931. g. 10. septembra lēmumu, ar kuru viņam uzlikts pienākums dot Zariņam aprē-

ķinu 7 dienu laikā, bet ignorējot tiesas lēmumu, aprēķinu devis Zariņam tikai 1931. g.

28. oktobrī.

Šādu privātadvokāta 0. rīcību Tiesu palāta atzinusi par nepareizu un sodāmu

disciplinārā kārtībā, bet apgabaltiesas viņam piespriesto sodu par pareizi piemērotu,

kādēļ apstiprinājusi apgabaltiesas spriedumu. Neatrodot Tiesu palātas spriedumā
nekādu nepareizu rīcību, vai likumā noteiktas kārtības pārkāpumu, Senāts nolemj:

privātadvokāta Jāņa O. pārsūdzību atstāt bez ievērības.

6. 1932. gada 6. maijā. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1932. g. 21. marta

ziņojums jautājuma izšķiršanai par to, vai likuma par darba laiku 17. panta papildi-

nājuma (Lik. kr. 1930. g. 194) pirmā rindkopa ir uzskatāma par šā paša likuma 17. panta
1922. g. redakcijas (Lik. kr. 1922. g. 74) autentisku iztulkojumu. (L. N° 21/32.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors O. Ozoliņš; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: 1922. g. likums par darba laiku (Lik. kr. 1922. g.

74) 17. pantā nosaka: ~Virsstundu darbs atalgojams sekošos apmēros: pirmās 2 stundas

vismaz 50% augstāk, turpmākās un pusdienas laiks vismaz 100%, svētdienas darbs

vismaz 75% augstāk nekā kārtējās darba stundas. Pie stundu un virsstundu atalgojuma
aprēķināšanas strādniekiem, kuri saņem mēneša vai pusmēneša atalgojumus, mēnesī

skaitāmas 25 darba dienas". 1930. g. papildinājums likumā par darba laiku (Lik. kr.

1930. g. 194) savā pirmā rindkopā nosaka: ~Kārtējās darba stundas atalgojumu aprē-

ķina dalot iepriekš norādītā kārtā izrēķināto vai nolīgto dienas algu fiziska darba

strādniekiem ar 8, bet garīga darba strādniekiem ar 6 vai, 2. p. piezīmē paredzētā gadī-

jumā, ar 8".

Autentisks iztulkojums ir viens no likuma tiešā jēguma noskaidrošanas gadīju-

miem, kad pats likumdevējs, likuma neskaidrības vai nepareizas piemērošanas dēļ,
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ir spiests nodibināt likuma īsto izpratni ar speciālu likuma normu. Autentiska iztul-

kojuma nozīmi neiegūst katra norma, kura paskaidro citas normas saturu, bet vienīgi

tāda, kura izdota ar nolūku izskaidrot citu normu. Pastāvošo tiesību normas vispār
atrodas loģiskā sakarībā, savstarpīgi cita citu papildinot, attīstot, ierobežojot, tādējādi
cita citu izskaidrojot. Vispārīgie noteikumi par normu iztulkojumu taisni prasa

tādas sakarības atklāšanu un nodibināšanu, lai nāktu pie normas satura pareizas

izpratnes. Turpretim autentisks iztulkojums ir saistošs neatkarīgi no viņa parei-
zības vai nepareizības, kā likumdošanas akts, ar vēlāka likuma spēku pret agrāko
likumu. Tādēļ jaunizdotās normas iekšējā sakarība ar agrāko normu, viņu savstarpējā

loģiskā papildināšanās vēl nav izšķirošs moments, lai jaunizdoto normu uzskatītu par

agrākās normas autentisku iztulkojumu. Izejot no tā, ka princips par to, ka likumam

piešķirams atpakaļējs spēks vienīgi tad, ja tas likumā minēts vai pašā likumā noteikts,
ka viņš ir agrākā likuma pastiprinājums un izskaidrojums, ir spēkā arī Latvijā,

jāatzīst, ka jaunizdotā normā noteikti jāizpaužas likumdevēja nolūkam vienīgi
pastiprināt un izskaidrot jau pastāvošo normu.

Šādu noteikti izpaustu nolūku nav iespējams saskatīt 1930. g. papildinājumā

pie lik. par darba laiku 17. panta (Lik. kr. 1930. g. 194). Šā likuma pirmā rindkopa
taisni ievieto 17. pantā jaunu noteikumu par to, kā aprēķināt kārtējas darba stundas

atalgojumu, kāds noteikums pirms tam neietilpa 17. pantā (1922. g. redakcijā), jo
tajā bija runa tikai par dienas algas aprēķināšanu mēneša vai pusmēneša atalgoju-
miem. Katrā ziņā, pirms 1930. g. papildinājuma izdošanas, ne 17. pantā (1922. g. red.)

bija meklējama atbilde uz jautājumu, kā no dienas algas aprēķināms kārtējās darba

stundas atalgojums. Ja nu ar 1930. g. papildinājumu likumdevējs taisni 17. pantā
ielicis noteiktu atrisinājumu šim jautājumam, tad, iztrūkstot tuvākam norādījumam
pašā likumā, šāds atrisinājums ir gan uzskatāms par 17. panta satura papildinājumu,
bet ne agrākā satura autentisku iztulkojumu.

levērojot minētos apsvērumus un uzklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts

nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams noraidoši.

7. 1932. gada 11. oktobrī. Rīgas notāru Kristapa Sumberga, Jāņa Krūk-

landa un Jāņa Purgaļa sūdzība par Tiesu palātas departamentu kopsapulces 1931. g.

30. septembra lēmumu, attiecināt Tiesu iekārtas likuma 171. pantu uz notāriem.

(L. m 18/32.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: pēc
Tiesu iek. lik. 246. p. 1864. g. redakcijā (tagad 171. p.), aizliegums tiesu resora amat-

personām ieņemt citus amatus tika attiecināts vienīgi uz amatiem tiesu un citos resoros

un sabiedriskā dienestā. Pēc Notār. nolik. 5. p. par notāriem var iecelt tikai personas,

kas neieņem amatus valsts vai sabiedriskā dienestā. Turpretim, ar 1931. g. 11. februāra
likumu (Lik. kr. 42) Tiesu iek. lik. 171. p. tika pārgrozīts un papildināts tajā ziņā, ka

nevienai ~tiesu resora amatpersonai" nav tiesības ieņemt amatu nekādā privātā, ne

kooperātīvā, ne valsts vai valsts autonomā, ne arī pašvaldību saimnieciskā uzņēmumā.
1931. g. 11. februāra likums par notāriem nerunā. Tā tad rodas jautājums, vai Notār.

nolik. 5. p. būtu uzskatāms par ipso jure pārgrozītu vai papildinātu ar minēto 1931. g,

11. februāra likumu. Šā jautājuma izšķiršana atkarājas no tā, vai notāri pieskaitāmi

pie ~tiesu resora amatpersonām", par kurām runā Tiesu iek. lik. 171. p. (kā savā 1864. g.,

tā arī savā 1931. g. redakcijā), jeb nē. Šajā ziņā Tiesu iek. likums (sk. 8. p. un 9. p.)
noteikti šķiro: 1) ~Tiesu resora amatpersonas", par kurām vien minēts I—VIII sadaļās,

un 2) personas ~kas pastāv pie tiesu iestādēm", par kādām personām minēts IX sadaļā.
Uz pirmo katēgoriju attiecināti kā tiesneši un tiesu kanceleju sekretāri un viņu palīgi
(62.—64. p.), to skaitā arī Senāta virssekretārs 28.—30. p., tā arī prokuratūras amatper-
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sonas (65.—76. p.). Uz otro katēgoriju attiecināti tiesu izpildītāji, zv. advokāti, privāt-
advokāti, tiesu amatu kandidāti un notāri (223.—366. p.). Noteikumi par ~tiesu
resora amatpersonu" iecelšanu, apstiprināšanu, atlaišanu, pārcelšanu, atvaļinājumiem,

viņu tiesībām un uzraudzību par viņām v. t. t. (17.—21., 31.—41., 130.—222. p.)
attiecināti, kā pēc sistēmas tā arī pēc satura, taisni tikai uz ~tiesu resora amatperso-
nām" vien, turpretim noteikumi par tiem pašiem priekšmetiem attiecībā uz personām,
kas ~pastāv pie tiesu iestādēm", ievietoti IX sadaļā, bet sevišķi attiecībā uz notāriem

(saskaņā ar 366. p.) Notār. nolikumā. Runā esošais 171. p., kas ievietots VII sadaļā

par ~tiesu resora amatpersonu tiesībām", tā tad attiecināms vienīgi taisni uz minēto

tiesu resora amatpersonu katēgoriju, bet ne uz personām, kas tikai ~pastāv pie tiesu

iestādēm". Tas apstāklis vien, ka pēc Tiesu iek. lik. 9. p. ~pie tiesu iestādēm" pastāv
arī ~kancelejas", par kurām IX sadaļa nemaz nemin, vēl nenozīmē, it kā kancelejas
darbinieki, sekretāri (t. i. virssekretāri un viņu palīgi), nebūtu ~tiesu resora amat-

personas". Šajā ziņā noteikti jāšķiro: kanceleja kā iestāde, kas ieiet tiesu sastāvā,

no vienas puses, un tās stātos nosacītās amatpersonas (62. p. 1. teikums), no kurām

~sastāv" kancelejas, proti, sekretāri, t. i. virssekretārs un viņa palīgi, no otras puses

(62. p.) pretēji ~kancelejas darbiniekiem" (62. p. 2. teikums). Nupat minētās amat-

personas (sekretāri v. t. t.) bez šaubām pieskaitāmas pie ~tiesu resora amatperso-
nām" un nekad nepieder pie ~personām, kas pastāv pie tiesu iestādēm". No tā, ka

dažas personas, kas ~pastāv pie tiesu iestādēm", ierindotas valsts dienestā (piem.,
kancelejas darbinieki, tiesas izpildītāji un tiesas ziņneši, tiesu amatu kandidāti: Tiesu

iek. lik. 9. p. 1., 2., 4. pk.), neizriet, ka arī pārējie, turklāt minētās personas (zvērināti
un privāti advokāti un notāri: Tiesu iek. lik. 9. p. 3., 4. pk.) būtu pieskaitāmi valsts

amatpersonām un pie tam it kā taisni ~Tiesu resora amatpersonām". Minētais likums

noteikti pasvītro ~algotos" amatus, un tā tad nedomā tādus amatus, kuri pat būtu valsts

amati, bet tomēr nebūtu algoti. Šāda izšķirība minētā likumā tieši izriet no likuma

teksta, stādot likuma pirmo rindkopu pretim otrai rindkopai, kura iesākas ar vārdiem:

~citu algotu amatu ieņemšanai ". Tā tad, pirmā rindkopa attiecināma taisni

uz algotiem amatiem, bet ne uz nealgotiem amatiem. Bez tā, no likuma trešās rindkopas

redzams, ka likums domā vienīgi ~tiesu amatpersonas un par prokuratūras amat-

personām", t. i. maģistratūru un prokuratūru, bet nevis ~tiesu amatpersonas" vispār,

jo likums minētā vietā nelieto terminu ~tiesu resora amatpersonas", un ar to pats dod

likuma pirmās rindkopas noteikumu interpretācijai noteiktu virzienu. Ja arī Sodu

likumi uzskata notārus par ~dienestpersonām" (piem., 636., 672., 674. p.), tad tam

izšķirošas nozīmes nav, jo ar to pasvītrots tikai tas, ka no Sodu likuma viedokļa
notāri būtu pielīdzināmi ~dienestpersonām". Bet ar to nemaz nav prejudicēts jautā-
jums par to, uz kādām personām būtu attiecināms 1931. g. 11. februāra likums. Tā

kā 1931. g. 11. februāra likums pieturas pie tās pašas terminoloģijas, kā pats pamat-

pants (Tiesu iek. lik. 171. p.), kas ievietots taisni VII. sadaļā par ~Tiesu resora amat-

personām", tad jau tāpēc vien minēto likumu nevar attiecināt uz pilnīgi citā, IX sadaļā
minētām ~personām, kas pastāv pie tiesu iestādēm". Tā tad, pretēji tiesnešiem, pro-

kuratūras amatpersonām un kancelejas amatpersonām, notāri, tāpat kā, piem., advo-

kāti, nav pieskaitāmi pie ~tiesu resora amatpersonām", bet gan tikai pie ~personām,
kas pastāv pie tiesu iestādēm". Ja nu 1931. g. 11. februāra likums paplašinājis Tiesu

iek. lik. 171. p. paredzēto aizliegumu ~tiesu resora amatpersonām" ieņemt blakus amatus

(likuma 3. daļa pat runā tikai par ~tiesu amatpersonām") un ja notāri pie tiesu amat-

personām taisni nepieder, un ja, beidzot, likums par notāriem vispār nemin un Notār.

nolik. 5. pantu atstājis negrozītu, tad 1931. g. 11. februāra likums, kā speciāls un izņē-
muma likums, nav iztulkojams paplašināti un, pretēji tā tiešam saturam, nav attieci-

nāms arī uz notāriem, nerunājot nemaz par tiem Saeimā, apspriežot likumu, dotiem

aizrādījumiem uz likumdevēja tiešo nolūku.

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts nolemj: atzīt, ka 1931. g. 11. februāra likums

neattiecas uz notāriem.
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8. 1932. gada 11. oktobrī. Senāta Cīvilā kasācijas departamenta 1932. g. 2. marta

ziņojums jautājuma izšķiršanai par to, ar kādu zīmognodevu apliekams īres līgums, kas, pēc
1924. g. 16. jūnija likuma par telpu īri spēkā stāšanās, noslēgts uz nenoteiktu laiku.

(L. No 19/32.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Senāta

Apvienotā sapulce gan savā 1930. g. 12. aprīļa spriedumā (1. N° 10.) atzinusi, ka īres

līgumi, kuros^termiņš nav noteikts, nav apliekami pēc rīk. par zīmognod. 25. p. kā bezter-

miņa līgumi. Šāds Senātaspriedums ir bijis nepilnīgs, jo ar to netika izšķirts pozitīvais jautā-

jums par to, ar kādu tad zīmognodevu būtu apliekams īres līgums, kurā termiņš nav no-

teikts. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi nestājas likumīgā spēkā līdzīgi Senāta

departamentu spriedumiem. Tāpēc, principā, nav izslēgts, ka Senāta Apvienotā sa-

pulce varētu, no jauna apspriežot runā esošo jautājumu, nākt pie cita atzinuma.

Pēc rīkoj. 43. p. 1. pk. (1928. g. red.) ar 0,5% proporcionālo zīmognodevu apliekami

līgumi par nekustamas mantas atdošanu beztermiņa vai termiņa nomā. Par ~nomu"

šajā ziņā jāsaprot netikai noma šaurākā izpratnē, bet arī īre. Tas izriet jau no tā vien,
ka citādi būtu jāatzīst, ka īres līgumi nebūtu vispār apliekami ar zīmognodevu, jo citās

vietās rīkojums sevišķi par īres līgumiem nerunā. Minētais 43. p. 1. pkts ievests (kā
43. p. 2. pkts) ar 1921. g. 17. septembra rīkojumu par zīmognodokli (Lik. kr. 165). Tā tad

šis likums iznācis jau pēc 1920. g. 15. oktobra pag. noteik. par dzīvokļu īri (Pap. lik. kr.

90.). Jau tāpēc vien nav pamata domāt, ka likumdevējs nebūtu minēto 43. p. attiecinājis
arī uz īres līgumiem, kas padoti minētiem pagaidu noteikumiem. Krievu nolik. par

zīmognodevu 51. p. (1. pk.) paredzēja, ka ar 0,5 lielo proporcionālo zīmognodokli aplie-
kami, starp citu, līgumi par nekustamu mantu lietošanu, nemaz neminot sevišķi par ter-

miņa un beztermiņa ~nomas" līgumiem. Tā tad 43. p., viņa 1921. g. redakcijā, paredz

pilnīgi jaunu normu, kurā tika sevišķi vēl aizrādīts uz beztermiņa nomas līgumiem

plašākā izpratnē, t. i. arī uz beztermiņa īres līgumiem, nešķirojot tos it kā atkarīgi

no tā, vai tie padoti tajā laikā jau spēkā esošam likumam par telpu īri jeb nē. To pašu
normu patur negrozīti arī 1928. g. 16. jūnija likums par pārgroz. un papild. rīkoj. par

zīmognod. (43. p. 1. pk.), neskatoties uz 1924. g. 16. jūnija likumu par telpu īri. Ja nu

rīkoj. par zīmognodevu (1928. g. red.) savā 25. p. 2. teik. tāpat runā par beztermiņa

līgumiem, kuros paredzēti periodiski maksājumi, tad nav pamata hipotēzei, it kā 43. p.
1. pk. saprastu jēdzienu ~beztermiņa līgums" citādi nekā vispārējais 25. p. Tāpēc
43. p. 1. pktā minētie ~beztermiņa" īres līgumi taisni jāapliek, kā beztermiņa līgumi, pēc
25. p. paredzētiem noteikumiem, t. i. no 10 gadu maksājumu kopsummas. īstenībā,
nedz 1920. g. pag. noteik. (4. p.), nedz 1924. g. 16. jūnija likums par telpu īri nekādu pār-
grozījumu, zīmognodevu aprēķināšanas ziņā, nevar ienest; tas apstāklis, ka pēc minētiem

likumiem pašam izīrētājam nav tiesības vienpusīgi atkāpties no līguma, taisni pastiprina
īres līguma, kā beztermiņa līguma, raksturu 25. p. 2. teikuma izpratnē, jo — attiecībā

uz izīrētāju — īres līgums katrā ziņā nav ~termiņa" 'līgums un tāpēc apliekams 25. p.
2. teik. aprādītā kārtībā. Neatkarīgi no tā, īrniekam katrā laikā tiesība, uzteicot ,bez-
termiņa" īres līgumu, to vienpusīgi pārtraukt, jo lik. par telpu īri 31., 32. p. īrniekam

nav piemērojami un CL. 4104. p. attiecībā uz īrnieku nav uzskatāms par atceltu. Arī

pirms minētā likuma spēkā stāšanās kontrahenti varēja vienoties par to, ka izīrētājam
nebūtu tiesības uzteikt beztermiņa īres līgumu, bet uzteikšanas tiesības piešķirt vienīgi
īrniekam. Nevar būt šaubas, ka tāds īres līgums tomēr bija jāapliek 1921. g. 17. decembra

rīkoj. par zīmognod. (Lik. kr. 165) 25. p. 2. teik. paredzētā kārtībā.

levērojot pašā likumā (rīk. 25. p. 2. teik.) noteikto zīmognodevas aprēķināšanas

kārtību, nav nekāda pamata griezties pie likumu analoģijas, jo tāda būtu vietā tikai at-

tiecīgo noteikumu trūkuma dēļ (CL. ievad. XXI. p.). It sevišķi nav pamata it kā analo-

ģijas ceļā piemērot rīkoj. 29. p. Šis 29. p. paredz gadījumu, kad līguma summa (tā



45

tad ne termiņš) būtu nenoteikta, bet būtu iespējams noteikt tikai kaut kādu līguma
summas daļu; 29. p. zīmējas, piem., uz piegādājumu līgumiem (sk. kr. zīmognod. lik.

38. p., kas tieši min par piegādi), kādus līgumus slēdzot, parasti nav iespējams noteikt

līguma galīgo summu, bet tā varētu ~noskaidroties" (sk. 29. 1. pk.) tikai vēlāki. Tāpēc
vēlākie zīmognodevas maksājumi arī nosaukti par ~papildu" zīmognodevu. Turpretim,
25. p. 2. teikums iziet nevis no summas nenoteiktības, bet gan no laikmeta neno-

teiktības, kamēr summas vienība (mēneša, vai gada īres maksa) ir pilnīgi noteikta jau
no līguma noslēgšanas momenta. īres summas vienība, piem., mēneša īre, nekad nav

uzskatama par līguma summas ~daļu", par kādu, pēc 29. p., tiek atzīmēta tā summa,
kuru varētu noteikt 29. p. paredzētā piegādāšanas līgumā. Ja beztermiņa īres līgumiem
domātu piemērot 29. p., tad 25. p. 2. teikums būtu pilnīgi lieks, jo, tulkojot 29. p. tik

plaši kā to attiecinātu arī uz līgumiem, kuros nenoteiktība zīmējas vienīgi uz laikmetu

(un tikai netieši uz līguma maksājumu kopsummu), tad zem 29. p. varētu pavest jau
visus beztermiņa līgumus. Ja arī beztermiņa īres līgumos maksājumu kopsumma nav

vēl zināma, slēdzot līgumu, tad tikai tāpēc vien, ka pats laikmets vēl galīgi nav zināms.

Turpretim, no 29. p. viedokļa, laikmets nespēlē nekādu lomu, bet nenoteiktība attiecas

vienīgi uz līguma summu un izpildīšanas veidu (piem., uz piegādājamo preču dau-

dzumu v. t. t.). Tā tad, nenoteiktība pēc 25. p. 2. teik., no vienas puses, un pēc 29. p.,

no otras puses, principā krasi atšķiras savā starpā un tāpēc vien jau atkrīt iespēja piemērot
analoģiju, runā esošo jautājumu izšķirot it kā piemērojoties 29. pantam.

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts nolemj: atzīt, ka beztermiņa īres līgumi apliekami
ar zīmognodevu saskaņā ar rīkoj. par zīmognod. 25. p. 2. teikumu.

9. 1932. gada 11. oktobrī. Senāta virsprokurora 1932. g. 9. maija priekšlikums
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu par to, vai Finanču ministrijai, kā uzrau-

dzības iestādei par akciju sabiedrībām, ir tiesība konstatēt un apliecināt: a) ka akciju
sabiedrība no formālās puses likumīgi nodibināta un atzīta kā juridiska persona, un

b) kādas personas ir sabiedrības, kā juridiskas personas, pārstāvji. (L. JN2 23/32.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dcd virsprokurors A, Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: savā

1932. g. 9. maija rakstā Senāta virsprokurors licis Senāta Apvienotās sapulces izspriešanai
tieslietu ministra 1932. g. 4. maija rakstā minēto jautājumu par to, vai Finanču ministrijai,
kā uzraudzības iestādei par akciju sabiedrībām, ir tiesība konstatēt un apliecināt, a) ka

akciju sabiedrība no formālās puses likumīgi nodibināta un atzīta kā juridiska persona,
un b) kādas personas ir akciju sabiedrības kā juridiskas personas pārstāvji. Savā rakstā

tieslietu ministrs aizrāda, ka pēc likuma Finanču ministrijai piekrītot uzraudzība par

akciju sabiedrībām kā attiecībā uz statūtu noteikumu izpildīšanu, tā arī attiecībā uz

akciju sabiedrību bilanču un gada pārskatu izsludināšanu, ka ļoti bieži Finanču ministrijai
uz tiesu pieprasījumu esot jākonstatē, pēc Finanču ministrijā iesniegtiem akciju sabie-

drību pilnsapulču protokoliem, akciju sabiedrību valžu sastāvs un jāizsniedz izziņas par

akciju sabiedrību un to orgānu likumīgo pastāvēšanu, un ka
;

noteikumu trūkuma dēļ par
uzraudzības robežām, praksē esot radušās šaubas par to, vai Finanču ministrijai ir tiesība

uzraudzības kārtībā konstatēt, ka zināmas akciju sabiedrības darbībā vai rīcībā no ārējās
puses būtu ieraugāmi likuma vai statūtu pārkāpumi, un izdot attiecīgu apliecību.
Stājoties pie priekšā likto jautājumu izšķiršanas, Senāts atrod, ka tie jāformulē tā:

Vai Finanču ministrijai tiesība no sevis izdot apliecības par to, vai akciju sabiedrība liku-

mīgi nodibināta un kāds ir akciju sabiedrības likumīgs orgānu sastāvs.

Nevar būt šaubu, ka likums piešķir Finanču ministrijai uzraudzības tiesības par

viņas pārziņā esošām akciju sabiedrībām (Latg. c. 1. 2153. p. 1. piez.). Šādas Finanču

ministrijas uzraudzības tiesibas vispirms izriet jau no Latvijā vēl pastāvošās koncesiju
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sistēmas: sk. 2140. p. 2. teik., 2189. v. turpm. p.; 1917. g. 10. marta likuma l. p. par

nekavējošu akciju sabiedrību sastādīšanas atvieglināšanu v. 1.1. (Lik. kr. 388. p.), 1923. g.

6. oktobfa noteik. jaunu akciju sabiedrību dibināšanai (V. V. 223. num.). Bez tā, likums

uzliek akciju sabiedrībām par pienākumu iesniegt Finanču ministrijai atklātus norēķinus,
proti, gada pārskatus līdz ar pilnsapulču protokolu norakstiem, pie kam slēguma bilance

un peļņu un zaudējumu rēķins jāizsludina attiecīgā oficiālā periodiskā izdevumā (1923. g.

9. novembra lik. ar vēlākiem pārgrozījumiem: Lik. kr. 23./150; 29./221; 31./17). Sevišķa
uzraudzība piekrīt Finanču ministrijai par kredītiestādēm (1930. g. 16. janvāra notei-

kumi: (Lik. kr. 21), un 1931. g. 13. janvāra noteikumi: (Lik. kr. 9), tā tad arī par akciju
bankām. Tādējādi Finanču ministrijas rīcībā atrodas visi dati un ziņas par katras akciju
sabiedrības darbību un tās orgānu (sevišķi arī valžu) sastāvu. Tāpēc Finanču ministrijai
ir iespējams par šādiem datiem un ziņām izsniegt tiesu un administrātīvām iestādēm

attiecīgas izziņas, t. i. apliecināt tos faktiskos datus un ziņas, kuri atrodas

Finanču ministrijas rīcībā. Uz savas uzraudzības funkciju pamata Finanču ministrijai
arī tiesība atcelt un grozīt akciju sabiedrību, sevišķi komercbanku, orgānu rīcību vai

lēmumus, ciktālu tie attiecas uz akciju sabiedrības darbību, bet tomēr nevis galīgi un

nevis ar saistošu spēku pašiem akcionāriem. Piešķirot Finanču ministrijai uzraudzības

tiesības, ar to vēl nav teikts, ka Finanču ministrijai būtu tiesība izdot minētām iestādēm

vai privātpersonām apliecības, konstatējot tajās to, ka zināmi orgāni ~likumīgi pa-

stāv", t. i. vai orgāni tikuši likumīgi ievēlēti un it sevišķi kāds, no vairākiem, tajā pašā

akciju sabiedrībā ievēlētiem, orgāna sastāvs būtu atzīstams par likumīgu, un vai

vispār akciju sabiedrība būtu no formālās puses atzīstama par likumīgi nodibinātu.

Atzinums jautājumā par akciju sabiedrības likumīgo pastāvēšanu vai par viena valdes

sastāva likumīgo pastāvēšanu, pretēji otras valdes sastāvam, zīmējas jau uz tīri juridiska
jautājuma izspriešanu pēc būtības, kas būtu izšķirams vienīgi izklausot arī attiecīgo
ieinteresēto personu (piem., kas apstrīdētu likumību) paskaidrojumus. Šādas funkcijas
pieder tomēr vienīgi tiesām, bet nevis administrātīvām iestādēm, kāda ir Finanču mini-

strija (Senāta Administrātīvā departamenta spriedums 31/1765.). Finanču ministrijas
uzdevums šajā ziņā ir tikai apliecināt zināmus faktus, kas tieši izrietētu no viņas rīcībā

esošiem dokumentāriskiem datiem un ziņām. Taisīt no tiem juridiska rakstura atzinu-

mus un ar to tad izšķirot un prejudicējot starp ieinteresētām personām strīdus par akciju
sabiedrības dibināšanas likumību vai par ievēlētā orgāna viena sastāva likumīgu ievē-

lēšanu un tā paša orgāna otra sastāva nelikumīgu ievēlēšanu un par savu atzinumu

šādos jautājumos izdot apliecības valsts iestādēm vai privātpersonām, ietu pāri par

Finanču ministrijai piešķirtām funkcijām, jo šādi strīdi, kā strīdi par civiltiesībām,

piekrīt vienīgi civīltiesām (Latg. civīllik. 2138. p. 2158.p., 1. piezīm. pielik. 8. p. piezīm.;

Civīlproc. lik. 1. p.; kr. Senāta spried. 79./236, 86./17, 95./6; Apv. sap. 04./28;
Senāta Civīlā kasācijas departamenta spriedums 25./75).

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts nolemj: atzīt,ka tieslietu ministra priekšā liktais

jautājums izšķirams noraidoši.

10. 1932. gada 8. novembrī. Senāta virsprokurora 1932. g. 2. septembra priekš-
likums tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu par sodu termiņu aprēķināšanas
kārtību tajos gadījumos, ja tiesas spriedumā notiesātam ir paredzēts ieskaitīt sodā

iepriekšējā apcietinājumā pavadīto laiku. (L. N° 31/32.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Gubens; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: atsau-

coties uzTiesu iek. lik. 185.p., tieslietu ministrs griezies pie Senāta virsprokurora ar priekš-
likumu celt priekšā Senāta Apvienotās sapulces izšķiršanai jautājumu, kā aprēķināms
soda laika ilgums tajos gadījumos, kad sodā ieskaitīts iepriekšējā apcietinājumā pava-

dītais laiks. Šā jautājuma noskaidrošanu Tiesu iek. lik. 185. p. kārtībā ministrs pamato
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ar to, ka likumā neesot tiesu norādījumu šā jautājuma izšķiršanai, kas radot spriedumus
izpildošās iestādēs domstarpības un neskaidrību soda laika ilguma aprēķināšanā no-

tiesātiem.

Jautājums izšķirams pēc šādiem apsvērumiem.

Kriminālproc. lik. 972. (955.) p. uzliek spriedumu izpildītājiem pienākumu cieši

turēties pie tiesas sprieduma. Tā tad sprieduma izpildīšanai jānotiek tā, kā tas noteikts

sprieduma rezolūtīvā daļā; tiesas spriedumu un viņa rezolūtīvo daļu pēc to pasludināšanas
nedrīkst pēc būtības grozīt nedz tiesa, nedz sprieduma izpildītājs. No aprādītā jāatzīst,
ka ja tiesa notiesātam piespriestā sodā ir ieskaitījusi iepriekšējā apcietinājumā pavadīto
laiku (visu vai daļu) un spriedums stājies likumīgā spēkā, tad piespriestais sods ir iz-

pildāms tikai tajā apmērā, kāds ir palicis pēc tam, kad no piespriestā soda atskaitīts

iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks.

leskaitot notiesātam piespriestā sodā visu vai daļu no laika, kuru viņš pavadījis

iepriekšējā, līdz tiesas spriedumam, apcietinājumā, tiesa ar to pašu ir atzinusi, ka daļa no

soda mēra, kāds, pēc tiesas pārliecības, atbilda notiesātā vainas lielumam, jau uzskatāma

par izciestu ar to, ka līdz tiesas spriedumam notiesātais jau atradies iepriekšējā apcie-
tinājumā. Šādos gadījumos spriedumu izpildīt attiecībā uz notiesātā personisko atbil-

dību nozīmē izpildīt pie viņa to soda laiku, kāds viņam pēc sprieduma vēl atliek faktiskai

izciešanai, t. i. tajā apmērā, kāds ir atlicis pēc ieskaitītā laika atskaitīšanas no piespriestā
soda mēra. Tā tad, lai noteiktu soda laika ilgumu, kāds jāizpilda pie notiesātā, kuram

ieskaitīts sodā iepriekšējā apcietinājuma laiks, piespriestais soda mērs ir samazināms

ar sodā ieskaitīto laiku un atlikusē, aprādītā kārtā aprēķinātā soda daļa tad arī būs tas

soda laiks, kas notiesātam vēl jāizcieš, t. i. pie viņa jāizpilda.

Kas attiecas uz jautājumu, kā izdarāma sodā ieskaitītā laika atskaitišana no sprie-
dumā noteiktā soda mēra, tad 1903. g. Sodu lik. 22. p. gan nedod tiešu atbildi uz šo jau-

tājumu un nav uzskatāms šajā ziņā par pilnīgi normatīvu mērauklu, tomēr tajā pašā
laikā paredz dažus kritērijus soda laika ilguma aprēķināšanai, jo nosaka, ka soda ilgumu

aprēķinot, mēnesī skaitāmas trīsdesmit dienas, bet dienā — divdesmit četras stundas.

Jautājums par pārējo kalendārisko katēgoriju ilgumu un sadalījumu ir palicis atklāts,
no kā jāatzīst, ka likumdevējs ir atstājis gadu kā kalendārisku vienību ar 365 vai

366 dienām; gada sadalīšana pudsgados, tomēr, ir tieši paredzēta likumā (pēc Sodu lik.

22. p. spaidu darbu laiks nosakāms gadiem un pusgadiem) un ir arī paredzēta gadu un

pusgadu sadalīšana mēnešos (pēc Sodu lik. 63. p., sodus saskaitot un ieskaitot, seši mēneši

spaidu darbi pielīdzināmi vienam gadam pārmācības nama). Tā tad mēnesis pie soda

ilguma aprēķināšanas nav skaitāms kā kalendārisks laika sprīdis ar nevienādu, pēc
kalendāriska sadalījuma atsevišķos mēnešos, dienu skaitu, bet gan ar vienmēr vienādu

dienu skaitu, proti, trīsdesmit. Tā kā gadā, soda laika ilgumu aprēķinot, ir skaitāmas

365 vai 366 dienas, bet tajā pašā laikā mēnesim, soda laika ilgumu aprēķinot, ir fingēts
dienu skaits, proti, 30, un tā tad mēnesis kā kalendāriska katēgorijā septiņos gadī-

jumos no divpadsmit gadā — izņemot februāra mēnesi — ir par vienu dienu garāks nekā

mēnesis, kur ar to operē soda laika ilgumu aprēķinot kā ar formāli-juridisku

katēgoriju, tad ar to pašu ir rasts pamats relatīvai nevienlīdzībai soda laika ilgumu

aprēķinot atsevišķos gadījumos, — atkarībā no tā, vai sods noteikts gados vai mēnešos,

jo, piemēram, tam, kurš notiesāts ar ieslodzījumu cietumā uz vienpadsmit mēnešiem,
būs jāizcieš 30

.
11=330 dienas (t. i. mēnesī 30 dienas), bet tam, kas notiesāts ar ieslo-

dzījumu cietumā uz vienu gadu, būs jāizcieš 365 vai 366 dienas (tas iznāk mēnesi caur-

mērā ap dienas resp. divpadsmitais mēnesis faktiski turpinās 35 vai 36 dienas).

Ja soda laika ilgumu aprēķinot mēnesim ir fingēts vienmērīgs dienu skaits, proti,

30, bet tajā pašā laikā gadā ir skaitāmas 365 vai 366 dienas, tad relatīvo nevienlīdzību

soda laika ilguma aprēķināšanā nevarētu novērst citādi, kā arī gadam skaitot fingētu
dienu skaitu, t. i. 360, kas gan būtu konsekventi un novērstu sodu ilgumu aprēķināšanas
aprādīto relatīvo nevienlīdzību, bet kam pastāvošos likumos, tomēr, nav pamatojuma.
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No aprādītā atzīstams, ka, operējot iekprieksējā apcietinājumā pavadītā laika ieskaitī-

šanā sodā ar gadiem, mēnešiem un dienām, nolūkā aprēķināt soda ilgumu un izdarot

attiecīgās aritmētiskās kalkulācijas (saskaitīšanu vai atskaitīšanu), pilns gads rēķināms
kā kalendārisks laika sprīdis, bet mēnesī skaitāmas vienmēr 30 dienas (kaut arī attie-

cīgam mēnesim būtu 31 vai 28 resp. 29 dienas). Ka soda noteikšanā un arī sodu laika

ilguma aprēķināšanā likums operē ar mēnesi gan ne kā ar kalendārisku, bet kā ar for-

mālu katēgoriju, tas ir tieši redzams no likuma (Sodu lik. 22. p.) un tā kā tajā pašā laikā

likums nav noliedzis gada sadalīšanu mēnešos (uz ko norāda Sodu lik. 63. p.), tad ir jā-
secina, ka tur, kur mēnesis atskaitāms no gada vai diena no mēneša, gads, pēc arit-

mētikas likumiem, vispirms pārvēršams (sadalāms) mēnešos — t. i. 12, bet mēnesis

— dienās, skaitot mēnesī 30 dienas, un attiecīgā (mēneša vai dienas) atskaitīšana iz-

darāma jau pēc aprādītā kārtā izdarītās gada pārvēršanas mēnešos resp. mēneša —

dienās, kāda soda laika aprēķināšanas metode, kā allaž saudzīgāka ieslodzītiem, ir arī

uzturama.

Aiz aprādītiem apsvērumiem Senāts nolemj paskaidrot: Ja notiesātam pie-
spriestā sodā ieskaitīts iepriekšējā, līdz tiesas spriedumam, apcietinājumā pavadītais
laiks (viss vai daļa), tad pie notiesātā izpildāmā soda ilguma noteikšanai spriedumā
noteiktais soda mērs samazināms ar sodā ieskaitīto laiku. Operējot soda ilguma ap-

rēķināšanā ar gadiem, mēnešiem un dienām un izdarot attiecīgās aritmētiskās kalku-

lācijas (saskaitīšanu vai atskaitīšanu), pilns gads rēķināms kā kalendārisks laika sprīdis,
bet mēnesī skaitāmas trīsdesmit dienas, pie kam ja m casu mēnesis atskaitāms no gada
vai diena no mēneša, gads iepriekš pārvēršams divpadsmit mēnešos, bet mēnesis —

trīsdesmit dienās.
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1933.

1. 1933. gada 14. februārī. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1932. g.
7 jūnija ziņojums jautājuma izšķiršanai par to, vai nosolītāja paziņojums tiesai par
tiesības uz izsolē iegūto nekustamo mantu nodošanu citai personai apliekams ar pro-

porcionālo zīmognodevu un, apstiprinošā gadījumā, ar kādu īsti. (L. JSfo 3/33.)
Sedi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi; atzinu-

numu dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

1930. g. 17. maijā Jānis Kalnietis, kā Ilūkstes apr. krājaizdevu sabiedrības ~Kopkase"
pilnvarnieks, ieguvis publiskā izsolē Eduardam Brezinskim Ilūkstes apriņķa Sventes

pag. piederošās ~Litovki N° 19" mājas (hip. N° 1377.). 1930. g. 16. jūnija minētais

Kalnietis un Konstantīns Striguns iesnieguši Latgales apgabaltiesai šāda satura

ņojumu un lūgumu": ~Ar šo paziņoju, ka es, Kalnietis, kā krājaizdevu sabiedrības

~Kopkase" pilnvarnieks, izpildot sabiedrības valdes, padomes un revīzijas komisijas
šā gada 25. maija lēmumu, visas tiesības uz iegūto nekustamo mantu cedēju no mums

Strigunam. Uz izteiktā pamata lūdzam apgabaltiesu — ūtrupi apstiprināt un neku-

stamo mantu apstiprināt manā, Konstantīna Striguna, īpašumā". Tālāk Striguns
paskaidro, ka viņš pirkuma summu Ls 12.300 sedzis tādējādi, ka uzņēmies uz sevim

parādu Valsts zemes bankai Ls 4054,28, krājaizdevu sabiedrībai ~Kopkase" iemak-

sājis daju viņas prasības apmierināšanai Ls 5582,50 un iemaksājis apgabaltiesas depo-
zitā Ls 2663,22, kopā Ls 12.300; bez tam Striguns paziņojis, ka viņš atsavināšanas,
zīmog- un aktu nodevas tāpat iemaksājis apgabaltiesas depozitā. Sakarā ar šo Latgales
apgabaltiesa ar 1930. g. 28. novembra lēmumu minēto immobilu nostiprinājusi Stri-

gunam par labu. Līdz ar to apgabaltiesa ar atsevišķu tās pašas dienas lēmumu, ievērojot,
ka minētais ~paziņojums un lūgums" nav apmaksāts ar zīmognodevu pēc rīk. par zīmog-
nodevu 39. p. 1. pkta, uzlikusi Kalnietim un Strigunam zīmogsodu Ls 123apmērā katram.

Šo pēdējo lēmumu starp citu pārsūdzējuši Kalnietis un Striguns. Tiesu palāta šo sūdzību

atstājusi bez ievērības. Tiesu palāta atradusi, ka lūdzēju paziņojums taisni ietverot

sevī pašu cesiju un tādē] esot uzskatāms par civiltiesiska darījuma dokumentārisku

fiksējumu, kāds dokuments esot apliekams ar zīmognodevu neatkarīgi no iesniegšanas
tiesai (rīk. par zīmognod. 1. p. 3. pk. un 16. p. 1. pk.). Šis cesijas akts attiecoties uz

nekustama īpašuma pirkšanu-pārdošanu, proti, vairāksolīšanā, kādu gadījumu taisni

paredzot 39. p. 1. pk., bet nekādā ziņā nevarot atzīt šo rakstisko cesiju par aktu vai

dokumentu, kas attiecoties uz līgumiem vai nosacījumiem par īpašuma vai lietošanas u.t.t.

tiesībām uz kustamu mantu. Sakarā ar Kalnieša par šo lēmumu iesniegto kasācijas
sūdzību Senāta Civilais departaments 1932. g. 1. jūnijā nolēmis lietu nodot Senāta

Apvienotai sapulcei jautājuma izšķiršanai par to, vai nosolītāja paziņojums tiesai par

tiesības uz izsolē iegūto nekustamo mantu nodošanu citai personai apliekams ar pro-

porcionālo zīmognodevu un, apstiprinošā gadījumā, ar kādu īsti.

Sakarā ar lietas apstākļiem un Tiesu palātas lēmumā minētiem motīviem

Senāta Apvienotai sapulcei vispirms jāizšķir jautājums, vai apspriežamais ~paziņojums"
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tiešām sevī ietver likumīgā kārtā izdarīto prasījuma cesiju un, apstiprinošā gadījumā,
vai šī cesija attiecas uz kustamu vai nekustamu mantu.

CL. 3467. p. nosaka: ~Par tālāk došanas priekšmetu var būt visādi prasījumi,

vienalga, vai tie izriet no līguma, vai no neatļautas darbības, starp tiemarī tādi, kuriem
vēl nav iestājies termiņš, kā arī nosacīti prasījumi, kuriem vēl jāiestājas nākamībā, un

pat tādi, par kuriem vēl nav zināms, vai tie iestāsies".

No šā likuma nepārprotama satura izriet, ka arī no pirkuma līguma izrietošos

prasījumus var cedēt, jo 3467. pants runā vispārīgi par līgumiem, kādēļ šis pants attiecas

arī uz divpusīgiem līgumiem (CL. 3106. p.) un tā tad arī uz pirkuma līgumiem. Par

to teorijā un priekškara tiesu praksē arī nepastāv nekādas šaubas (sk. Erdmann, Svstem

des Privatrechts, IV, 187. lpp.; Cvingmaņa spried, kr. I, N° 88; Zeuffert arķ. VIII, N» 35,

XI, No 32 un c).

Jāpasvītro, ka likums pielaiž tikai prasījumu cesiju, kas arī sevišķi uzsvērts

CL. 3470. pantā, pēc kura pie cesijas uz personu, kurai dod tālāk, pāriet tikai pra-

sījuma tiesība, bet ne tā līgumiska attiecība, no kuras viņa izriet. Tādējādi

pircējs vai pārdevējs ar vienkāršu cesiju nevar panākt to, ka viņu vietā līgumā kā pircējs
vai pārdevējs iestātos kāda trešā persona, uz kuru tad pārietu viss tas attiecību

komplekss, kas kontrahentu starpā nodibinājies ar pirkuma līguma noslēgšanu;
šādas sekas var iestāties tikai ar jauna līguma noslēgšanu, piedaloties arī parādniekam,

jo šajā gadījumā uz trešo personu pāriet netikai kreditora prasījums, bet arī viņa pie-

nākumi, kas, protams — bez parādnieka piekrišanas — nav iespējams, jo priekš parād-
nieka var būt no vislielākā svara, lai par viņa kontrahentu — pienākumu izpildīšanas

ziņā — paliktu taisni tā persona, ar kuru viņš noslēdzis līgumu; citādi viņa stāvoklis

tādas kreditoru maiņas dēļ varētu pasliktināties, ko likums, saprotams, pielaist

nevar.

Ja turpretim par pienākumu pāreju uz citu personu nav runas, tad parādnieks
kreditora personas maiņai — principā, t. i. izņemot turpmāk minētos gadījumus —

nevar pretoties; viņa intereses ar to necieš, jo viņam nevar būt svarīgi, vai viņam sais-

tība jāizpilda cedentam vai cesionārijam pretim, bet gan ir tikai svarīgi, lai viņa kon-

trahents netiktu atsvabināts no tiem pienākumiem, kurus viņš uzņēmis pēc līguma.
Citiem vārdiem, nav cedējama līgumiskas attiecības pasīvā, bet gan tikai tās aktīvā

puse (sk. Zeufferta arķ. XIII, N<> 89.).

No šā principa likums pielaiž tikai CL. 3468. un 3469. pantos minētos izņēmumus,
kas nosaka: ~No 3467. panta noteikuma izņemami: 1) visi prasījumi, kuru izvešana

saistīta, vai nu pēc pusu vienošanās vai uz likuma pamata, ar kreditora personu

(3468. p.); 2) prasījumi, kuru priekšmetam, ja to izpildītu nevis īstajam kreditoram,
bet kādai citai personai, vajadzētu pilnīgi pārgrozīties, kā, piemēram, personisku

pakalpojumu vai personisku servitūtu v. t. 1. prasījumi (3469. p.)". Šādi izņēmumi

pilnīgi saprotami: darbinieka stāvoklis pie personiska pakalpojuma līguma nepaliek
tas pats, bet gan pārgrozās, ja iepriekšējā darba devēja vietā iestājas cits; tas pats
notiktu pie personiska servitūta cesijas, pie kura, starp citu, ir svarīgi, kreditora mūža

ilgums (sk. Erdmann, IV lpp. 187); pie 3468. pantā minētiem prasījumiem pieder,

piemēr., vecāku alimentu prasījumi pret bērniem, kuri tik cieši saistīti ar kreditoru

personu, ka tie uz citiem pāriet nevar.

Ir skaidrs, ka šie izņēmumi nav attiecināmi uz pirkuma līgumiem. Ja, piemēram,

pircējs ir cedējis savu prasījumu par pirktās mantas nodošanu, tad pārdevējs nevarētu

atsaukties uz 3468., 3469. pantu, jo no pārdevēja viedokļa ir pilnīgi irrelevants, vai viņš

pārdoto mantu nodod A vai B; šajā gadījumā kreditora persona nespēlē nekādu lomu un

prasījums paliek tas pats, kādēļ arī 3468., 3469. panti šajā gadījumā nav piemērojami

(prezumējot, protams, ka cedents savus pienākumus parādniekam pretim ir izpildījis,
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vai kā šos pienākumus viņa vietā izpilda cesionārs, stājoties cedenta vietā). Par šādas

cesijas pielaižamību izteikusies arī tiesu prakse un literātūra (~Das aus dem Kaufvertrag
dem Kāufer zustehende Recht konnte derselbe an den Klāger ūbertragen. Mittels der

vom Klāger behaupteten Zession ist das gesamte Recht des Kāufers aus dem Vertrag
auf die Klāger übergegangen. Das folgt aus der Natur des m Rede stehenden Geschāftes,
welches sich m ein reines Forderungsgeschāft auflost, das durch Übergabe von der einen

und Zahlung von der andern Seite getilgt wird, also kein weiteres wechselseitiges
Verhāltnis herbeifūhrt. Das Eintreten des Zessionars m die Verbindlichkeit des

Zedenten, bare Zahlung zu deisten, war nach den ūber die Zahlung geltenden recht-

lichen Grundlagen zulāssig, da diese auch durch einen Dritten gechehen, und der Glāu-

biger deren Annahme nicht verweigern kann, wenn er nicht ein besonderes Interesse

hat, dass sie durch den Schuldner selbst geschehe. Mit der bewirkten Verkūndung der

Zession ist der Schuldner [hier derVerkāufer"] ausschliesslich dem Zessionar zur Leistung
verpflichtet worden, und da die Abtretung des Rechts auch die Abtretung der Klage
enthālt, so folgt, dass der Zessionar wegen der verweigerten Übergabe auf Erfūl-

lung oder auch auf Auflosung des Vertrags und Entschādigung gegen den Schuldner

klagen kann—Zeufferta arķ. VIII, N° 35 (tāpat XI, N2 32.); ~Es kann der Kāufer seine

auf Tradition der Sache gerichtete Forderung abtreten" — Mūhlenbruch, Die Lehre

von der Zession der Forderungsrechte, 311. lpp., kāda zinātnieka uzskats sevišķi sva-

rīgs tādēļ, ka tas iespaidojis CL. 3467. panta redakciju — sk. HojibAe, nponcxo)K-

AeHHe TeKcra AencTßVioiiiaro rpa>KA. y3aKOHeHHH ry6epHHH Ilpn-
6aJITHHCKHX).

Tāpat pārdevējs var cedēt no pirkuma līguma izrietošo prasījumu par pirkšanas
summas samaksu (Kr. Sen. Civ. kas. dep. spried. 1891. g. N2 66 Beka lietā).
Šie atzinumi izriet no augšā uzstādītā vispārējā principa par prasījumu cesijas
pielaižamību, ja arī tie izriet no divpusīgiem līgumiem (sk. vēl /J,epH6ypr,
06n3aT. npaßO, Sokolovska tulk.: „7J,onycKaeTCH tslktko. neccnn Tpe6oBaHHH, nere-

KaK)LU,HX H3 AOrOBOpOB, HO npH 3TOM OCTaeTCH b cn;ie npaßO
— debitor cessus — ncnojiHHTb TOJibKO npH HaJiHHHocra

lomaro hjih oAHOBpeMeHHaro HcnojmeHHH KOHTpareHTa"; Sintenis, Das praktische

gem. Zivilrecht, 11., 808. lpp.; ~Auch von gegenseitigen Obligationen kann

immer nur die Forderung jedes Kontrahenten zediert werden, wahrend die

Verpflichtung daraus ihm verbleibt, so z. B. kann beim Kauf der Kāufer seine Forde-

rung m Betreff der gekauften Sache ebensowohl einem Dritten zedieren, wie der

Kāufer seine Forderung des Preises"; tādā pat nozīmē: Puchta, Vorlesungen iiber das

heutige romische Recht, 11, 139. lpp; Windscheid - Kipp, Lehrb. des Pandentenrechts,
8. izd., II sēj., 335. lpp., piez. 10.).

Ja tas tā, ja prasītājs var cedēt savu prasījumu par pirkšanas summas samaksu

un pircējs savu prasījumu par mantas nodošanu, tad nevar būt šaubu par to, ka pie
nekustamas mantas pārdošanas pircējs var arī cedēt savu prasījumu par formāla

līguma noslēgšanu (pie labprātīgas pārdošanas) un par izsolē pārdotā īpašuma ap-

stiprināšanu uz viņa vārda, jo abi šie prasījumi ir pilnīgi analogi prasījumam par mantas

nodošanu pie kustamas mantas pārdošanas. Tādējādi jāatzīst, ka izsolē iegūtās prasī-

juma tiesības nodošana(šī tiesība taisni pastāv prasījumā apstiprināt immobilu uz iegu-

vēju vārda) citai personai ir pilnīgi pielaižama (prezumējot, protams, arī šinī

gadījumā pirkšanas summas samaksu no cedenta vai cesionāra, kā tas

konkrētā lietā arī noticis). Neatļaut šo prasījumu cesiju nozīmētu rīkoties tieši

pretim augšā minētajam uz likuma dibinātam principam, ka visi no līgumiem izrie-

tošie prasījumi ir cedējami, izņemot 3469., 3470. pantos minētie, pie kuriem apspriežamie

prasījumi, kā augšā aprādīts, nepieder. Nevar arī teikt, ka ar šo prasījumu cesiju uz

jaunu kontrahentu pārietu visas līguma attiecības, jo ar pirkšanas summas samaksu un

pirkuma objekta nodošanu šīs attiecības patiesībā ir izsmeltas un pēc tam kādas

4*
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abpusīgas attiecības vairs vispār nepastāv, kādēļ 3476. p. nav pārkāpts. Jā-
piezīmē, ka šajā jautājumā pie tā paša atzinuma ir nācis arī jau Kriev.

Senāta Civ. kas. dep. Savā 1904. g. spried. N° 37 Brudnicka lietā Senāts izteicies:

„ecjiH T3KHM o6pa3oM nepexo,na npaßa co6ctbchhocth k noKyniu,HKy (hmchhh c

ny6jiHHHaro Topra) — ķo B3HOca hm Bceft noKynHon nenbi h yKpenjieHHH 3a hhm

KynjieHHaro hmchhh BJiacrbio HeT, to 0 ĶByx nepexo,nax npaßa
co6cTBeHHOCTH He MO)KeT 6biTb npn nepeycTynKe noKynrnHKOM

c ny6jiHMHaro Topra ķo yKpenjieHHH 3a hhm KynjieHHaro hmēhhh,

ķo nepexoAa k HeMy npaßa co6cTBenHOCTH, cbohx npaß TpeTbeivņ/jiHny h yKpen-

jieHHH, 3aTeM, SToro hmchhh 3a sthm nocjiezt,HHH coßepmaeTCH He ķbzl, a oahh

nepexoA npaßa co6ctb6hhocth — ot (ĶOJiTKuuKa) k 3TOMy

TpeTbeiviy Jiuuy, h stot oķuh n hoajiokht TOJibKO onjiaTe KpenocTHOK) nouMH-

hok)". Šajā spriedumā Kr. Senāts tā tad atzinis par pielaižamu pircēja izsolē iegūto prasīju-
mu cesiju trešai personai, neprasot, lai nekustama manta būtu pārvesta uz trešo personu ar

īpašu atsavināšanas līgumu pēc nekustamas mantas apstiprināšanas pirmajam ieguvē-
jam zemes grāmatās. Šis spriedums gan tieši attiecas tikai uz Polijas gub., bet vēlākos

spriedumos Senāts to attiecinājis arī uz Balt. gub. Tā Kr. Senāts savā 1909. g.

spriedumā Kučinska lietā (minēts Bukovska Civīllik. izdev. II sēj., 1425. lpp.),

izejot no sava 1907. g. N° 60. sprieduma, kas, saskaņā ar Kr. lik. kop. X sēj.
I. d. 1509. p., noliedzis iespēju cedēt izsolē iegūtos prasījumus, paskaidro:
„PemeHHe 1907 r. N° 60 ocHOBaHO He Ha o6lu,hx cy^K/a,eHHHX, a Ha HCTOJiKOBaHHH

cneiiHajībHaro npaßHJia ct. 1509. t. X q. I Cb. 3aK., BCJieACTBHe nero Morjio 6bi

HMeTb npHMeHeHHe 3a npe/i,e;iaMH AeHCTBHH o6meHMnepCKaro npaßa JiHinb npn

vc/iobhh, ecjin 6bi coOTßeTCTßyiouļee npaßHjio HaxoAHJiocb h b Mecrabix 3aKOHax;

yKa3aHHbiM pemeHHeM He BO3MO>KHOCTb pacnpocTpaHeHHH Ha npH6aji-
thhckhh Kpafī pemeHHH 1904 r. N2 37, TaK KaK CeHaT b AeHCTßHTejibHOcra OTBepr

npHMeHHMOCTb 3Toro pemeHHH TOJibKO b ry6epHHHX o6meHMnepcKaro
npaßa; coo6pa>KeHHH >Ke, H3Jio>KeHHbiH b pemeHHH 1904 r. N2 37, c Heo6xo,n,H-

MOCTbio ļonycTHMOCTb b uapcTße nojibCKOM nepeycTynKH

Kyn;ieHHaro c TOproß hmchhh ķo ero yKpenjieHHH 3a noKvnaTejieM; npH3HaTb,

mto noAo6Han nepeycTynKa Aonvcmivia h b FlpHČajīT. Kpae, TaK kslk b h. 111 Cb.

Mecm yKa3. He HMeeTCH 3anpeTHTejibHaro npaßHJia, KOTopoe 6u CKOJibKO HH6yAb
cooTBeTCTBOBajio ct. 1509 t. X h. I Cb. 3aK., h TaK KaK npH ct. 3859,

3860, 2919, 3831 h 3833 111, k aBTeHTHqecKOMy HCTOJiKOBaHHio no o6menM-

nepcKOMy npaßy o6pamaTbcn hct ochob3hhh". Līdzīgs uzskats

izteikts arī Kr. Senāta spried. īra lietā no 1910. g. 17. maija (sk. Bukovski,
11, 1425. lpp.). levērojot visu sacīto un atrodot arī no savas puses, ka nav nekāda pa-

mata piemērot (ārpus Latgales) X sēj. 1. d. 1509. p.; Senāta Apvienotā sapulce atzīst,

ka prasījumu tiesības par izsolē pārdoto nekustamu īpašumu
ir cedējamas, ja pirkšanas summu cedents vai cesionārs ir samaksājis, un

kā šāda tālāk došana nerunā pretīm Latvijā (izņemot Latgali) pastāvošiem
likumiem. No šā viedokļa akts, kurā izpaužas šī cesija (konkrētā gadījumā cedenta

un cesionāra ~paziņojums" par notikušo cesiju) nav apliekams ar proporcionālo zīmognod.

pēc rīk. par zīmognod. 39. p. 1. pkta vai 43. p. 3. pkta, kuros ir runa par rīcību ar

nekustamu mantu, bet gan pēc rīk. par zīmognod. 44. p. 7. pkta (1928. g. red.), kas

attiecas uz kustamu mantu; apspriežamā gadījumā ir runa taisni par obligātorisku
tiesību (prasījumu) tālāk došanu, bet tiesības, kaut arī to priekšmets būtu nekustama

manta, pieskaitāmas taisni pie kustamas mantas (CL. 537. p.).

Jautājums par to, vai ar izsolē iegūto prasījumu cesijas pielaišanu netiek aizskārtas

fiska intereses, nevar iespaidot apspriežamā jautājuma izšķiršanu tiesā. Ja no fiskāla

viedokļa šis institūts būtu atzīstams par nevēlamu, tad tas būtu atceļams likumsdošanas

kārtībā. Šādu viedokli savā laikā ieņēmis arī Kr. Senāts, kas, apspriežot 1852. gadā
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savā Apvienotā sapulcē šo jautājumu un atzīstot, ka izsolē iegūto tiesību tālāk došana

nav vēlama, tomēr pats nav atradis par iespējamu izšķirt šajā nozīmē šo jautājumu, bet no-,

lēmis „ynoMHHVTbiHßonpocnoAßeprHyTb b 3aKOHOAaTejibHOM

pateicoties kādam ierosinājumam arī tika izdots X. sēj. 1. d. 1509. pants. Šā jautājuma
ierosināšana likumdošanas kārtībā,protams,nebūtu bijusi vajadzīgajā tas būtu izšķirams

jau uz pastāvošo likumu pamata. Beigās jāaizrāda, ka pat nostājoties uz pretēja vie-

dokļa, tas ir, atzīstot, ka apspriežamā cesija nav pielaižama un ka īstenībā cesijas formā

ir noslēgts atsavināšanas līgums, nevarētu nākt pie cita gala atzinuma. Jo arī tādā

gadījumā atsavināšanas objekts būtu nevis nekustama manta, bet gan notiktu tiesību

pārdošana (CL.3833.), un tā tad arī tādā gadījumā līguma priekšmets būtu kustama

manta un šis līgums tādēļ būtu apmaksājams ar zīmognodevu pēc 44. p. 7. pkta.

Aiz visiem aprādītiem iemesliem Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzīt, ka

nosolītāja paziņojums tiesai par tiesības uz izsolē iegūto nekustamo mantu nodošanu

citai personai apliekams ar proporcionālo zīmognodevu pēc rīk. par zīmognod. 44. p.
7. pkta.

2. 1933. gada 11. maijā. Zvērināta advokāta palīga Valdemāra D. sūdzība

par Tiesu palātas departamentu kopsapulces 1932. g. 17. decembra lēmumu, ar kuru

apstiprināts Rīgas apgabaltiesas nodaļu kopsapulces 1932. g. 14. janvāra lēmums,
attiecībā uz vina, D., lūguma noraidīšanu atjaunot apliecību svešu lietu vešanai.

(L. JVfo 10/33.).

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers;
atzinumu dod virsprokurora v. i. F. Blūms.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: zvēr. adv. pal. Valdemārs D. 1933. g. 12. janvārī
iesniedzis Senātam sūdzību, kurā lūdz atcelt uzraudzības kārtībā Tiesu palātas kop-

sapulces 1932. g. 17. decembra lēmumu. Ar šo lēmumu Tiesu palātas kopsapulce

apstiprinājusi Rīgas apgabaltiesas nodaļu kopsapulces 1932. g. 14. janvāra lēmumu,
ar kuru D. lūgums par apliecības atjaunošanu svešu lietu vešanai Rīgas apgabaltiesas
miertiesās, īres valdēs, to apellācijas instancē, kā arī apgabaltiesas pamatnodaļās,
atraidīts aiz diskrecionāriem iemesliem, kas tiesas kopsapulcei nākuši zināmi tikai

1932. gada janvārī. No lietas redzams, ka D. ar Rīgas apgabaltiesas nodaļas 1929. g.
26. septembra lēmumu pielaists pie svešu lietu vešanas minētai apgabaltiesai padotās
miertiesās un to apellācijas instancē, bet ar 1930. g. 30. oktobra lēmumu arī apgabal-
tiesas pamatnodaļās. Apliecība lietu vešanai izdota viņam arī uz 1931. gadu.

Skatot cauri šo lietu un izklausījusi virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā

sapulce atrod, ka D. sūdzība skatāma cauri uzraudzības kārtībā uz Tiesu iek. lik. 174.

(250.) panta pamata, pie kam šajā gadījumā — ja otrās instances lēmums izrādītos

par nepareizu — nebūtu arī šķēršļu piemērot šā panta 2. pktu, jo tas nerunātu pretim
Civīl- vai Kriminālprocesa likumu nosacījumiem par augstākas iestādes varas un tiesību

robežām un par kārtību, kādā lēmumi un rīkojumi atceļami. Tomēr pēc lietas apstākļiem
otrās instances lēmums uzskatāms par pareizu, kādēļ D. sūdzībaļ kā nepamatota
atraidāma.

Gan no Tiesu iek. lik. 335. (4065.) un 344. (406*3.) p. izriet, ka privātadvokāts,
kuram tikusi izdota 338. (4067.) pantā paredzētā apliecība, var zaudēt tiesību būt par
advokātu — izņemot 346. (406 15.) pantā paredzēto gadījumu — tikai tad, ja tiktu kon-

statēts disciplīnārkārtībā, ka viņš darbojies nepareizi vai peļami 344. (406 13.), vai ari

tad, ja ar krimināltiesas spriedumu būtu nodibināts, ka, pretēji viņa paskaidrojumam,

bijuši šķēršļi, kādi paredzēti Civīlproc nolik. 348. (246.) pantā (sk. arī Kr. Sen. Apvien.

sap. spried. 1881. g. N° 2). Sacītais tomēr attiecināms tikai uz to likumā paredzēto

privātadvokāta nepareizo darbību, kura izpaudusies pie lūguma iesniegšanas par aplie-
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čības izdošanu vai arī tad, kad viņš jau darbojies kā privātadvokāts, t. i. tajā laikā,

kad tiesai, kā uzraudzības iestādei, jau radusies iespēja kontrolēt privātadvokāta
darbību un, vajadzības gadījumā, spert likumā paredzētos soļus viņa sodīšanai

disciplīnār- vai kriminālkārtībā. Turpretim nav pamata piemērot 335. un 344. pantu
noteikumus arī tad, ja pēc pirmās apliecības izdošanas atklātos kādi apstākļi, kuri

tiesai, apliecību izdodot, nebija zināmi un kuri būtu iespaidojuši tiesas lēmumu par

pirmās apliecības izdošanu, ja tie tiesai būtu bijuši zināmi. Šādā gadījumā tiesai piešķi-

rama tiesība revidēt savu agrāko lēmumu, jo tam var būt spēks tikai tiktālu, cik izrādās

par pareizām un izsmeļošām tiesas rīcībā bijušās ziņas par lūdzēja personību. Konkrētā

gadījumā apgabaltiesa atraidījusi lūdzēja lūgumu par apliecības atjaunošanu taisni

tādēļ, ka viņai nākuši zināmi neformāli (vai diskrecionāri) iemesli, kuri viņai nebija
zināmi pie pirmās apliecības izdošanas. Saskaņā ar izteikto jāatzīst, ka apgabaltiesai

bija tiesība tā rīkoties un ka tādēļ arī Tiesu palāta, apstiprinot pirmās instances

jēmumu, nav likumu pārkāpusi.

levērojot sacīto, Senāts nolemj: Valdemāra D. sūdzību atstāt bez ievērības.

3. 1933. gada 12. decembrī. Senāta virsprokurora 1932. g. 16. decembra

priekšlikums, tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu: vai krizes laika atvilkums

(Lik. kr. 1932. g. 8) ņemams no kontrabandas lietās izmaksājamām gratifikācijām,

ja gratifikāciju izpelnījusē darbība notikusi pirms 1932. g. 1. janvāra, bet lēmums par

gratifikācijas piešķiršanu stājies likumīgā spēkā pēc 1932. g. 1. janvāra. (L. N° 6/33).

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors 0. Ozoliņš;
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: saskaņā ar noteikumiem par krizes laika

atvilkumiem no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma v t. t. (Lik. kr. 1932. g. 8)

20% atvilkumi izdarāmi, starp citu, arī no muitnīcu darbinieku gratifikācijām kontra-

bandas lietās (7. pants), pie kam instrukcijas pie minētiem noteikumiem 21. pantā
(Lik. kr. 1932. g. 20) paredzēts, ka ~no algām un papildatlīdzībām, kas pienākas līdz

1932. g. 1. janvārim, kaut arī tās izmaksā vēlāk, atvilkumi nav izdarāmi". Šādu notei-

kumu piemērošana praksē ir radījusi šaubas tajā ziņā, vai 20% atvilkums no grati-

fikācijām ir izdarāms tajās kontrabandas lietās, kurās gratifikācijas piešķiršana un

izsniegšana gan notikusi pēc 1932. g. 1. janvāra, bet pati kontrabanda atklāta pirms
1932. g. 1. janvāra. Muitas lik. 1164. p. paredz, ka soda naudas par kontrabandu,
kā arī summas, kas ieņemtas no pārdotām kontrabandas precēm un pārvadāšanas

līdzekļiem, atvelkot izdevumus sakarā ar attiecīgām kontrabandas lietām,sadalāmas
zināmā kārtībā, starp citu, 35% izdalāmi kā gratifikācija starp kontrabandas uzrādī-

tājiem un turētājiem. Gratifikācija sadalāma ar īpašu muitnīcas kopsēdes lēmumu

(Muit. lik. 1165. p.) starp atklājējiem un tiem muitas uzraudzības, robežapsardzības
un citu resoru darbiniekiem, kas tieši piedalījušies kontrabandas aizturēšanā, pie kam,

ja kontrabandas preču atklāšanā un aizturēšanā piedalījušās vairākas personas,

muitnīcas, sadalot gratifikācijām izsniedzamās summas, vispirms noteic noteiktās

daļas tām personām, kurām šī tiesība ir piešķirta ar likumu (piem., Muit. lik. 1166. p.

paredzētā gratifikācija uzrādītājam), bet pārējo summu sadala atkarībā no tā,

kādā mērā katrs dalībnieks "piedalījies un sekmējis kontrabandas atklāšanu un

preču aizturēšanu. Lēmumi par naudas sadalīšanu izpildāmi tādos apmēros, kādos

tiešām ienākušas gratifikācijām atskaitāmās summas. Saskaņā ar Muit. lik. 1056. p.
finanču ministrs var, ievērību pelnošos gadījumos, atdot ar muitas iestāžu lēmumiem

atņemtās preces un pārvietošanas līdzekļus, kā arī atlaist vai samazināt uzliktos sodus.

Tādējādi, kontrabandas uzrādītājiem un tvērējiem rodas iespēja saņemt gratifikāciju
tikai tad, kad nauda faktiski ienākusi un ar attiecīgu lēmumu (Muit. lik. 1165. p.)
sadalīta resp. piešķirta. Pirms tam soda nauda var nemaz neienākt, sodu var
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pārvērst arestā (Muit. lik. 1057. p.; Kriminālproc. lik. 1047. p. I piel., vispār, piezīme
1929. g. red.), un sodu finanču ministrs var atlaist. Tāpat arī summas par precēm un

pārvadāšanas līdzekļiem var neienākt, ja finanču ministrs izlieto Muit. lik. 1056. p.

paredzētās tiesības. Ja uzrādītāja vai tvērēja iespēju saņemt gratifikāciju atvasinātu

no kaut kādas viņu tiesības, kas it kā būtu nodibinājusies jau pašā kontrabandas

atklāšanas momentā, tad nebūtu saprotama likumdevēja pārāk vienaldzīgā izturēšanās

pret šādas iegūtas tiesības annullēšanu ar vienkāršu administrātīvu aktu pēc Muit.

lik. 1056. p. Tādēļ no minēto likumu noteikumu satura jānāk pie atzinuma, ka pati
tiesība uz konkrētas gratifikācijas saņemšanu rodas tikai ar gratifikācijas summu

faktisku ienākšanu un piešķiršanu, un muitnīcas lēmums (Muit. lik. 1165. p.)
likumā tvērējiem un uzrādītājiem vispār paredzēto tiesību konkretizē un pārvērš reālā

prasījumā. Piegriežoties no minēto apsvērumu viedokļa 1932. g. noteikumu prasījumam
par 20% atskaitīšanu no papildatlīdzībām, kas ~pienākas" pēc 1932. g. 1. janvāra,
jāatzīst, ka muitnīcu darbinieku, kā kontrabandas uzrādītāju un tvērēju, tiesībai

uz konkrēti izmaksājamu gratifikāciju, par kuru var teikt, ka tā viņam
~pienākas", nav tieša sakara ar kontrabandas atklāšanas momentu, tā viņiem rodas

kā ~papildatlīdzība" 1932. g. likuma 7. panta un instrukcijas 21. panta nozīmē tikai

ar muitnīcas lēmumu pēc Muit. lik. 1165. p. Katrā ziņā par šādu ~papildatlīdzību"
minēto 1932. g. likuma un instrukcijas pantu nozīmē nav pamata pieņemt iedomātas

(teorētiskas) gratifikāciju summas, kuras līdz faktiskai piešķiršanai ar muitnīcas lēmumu

var mainīties. Teikto ievērojot, Senāts, izklausījis virsprokurora atzinumu, nolemj:
atzīt, ka jautājums izšķirams apstiprinoši.

4. 1933. gada 12. decembrī. Senāta virsprokurora 1933. g. 1. marta iesniegums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu, vai piespiedu izpildkārtībā dotie mier-

tiesneša spriedumi — uzraksti ir apliekami ar Civīlproc. nolik. 305. pantā paredzēto

kancelejas nodevu Ls 0,50 apmērā. (L. JN° 17/33.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors 0. Ozoliņš;
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: izejot no tā, ka Civīlproc. nolik. 238. pantā
paredzētais izpildu uzraksts uz akta pilnīgi atvieto izpildu rakstu, tiek izteiktas domas,
ka izdodot izpildu uzrakstu ir piemērojams Civīlproc. nolik. 305. p. noteikums par kan-

celejas nodevas ņemšanu. Jautājuma izšķiršanā par to, vai ņemama kancelejas nodeva

Civīlproc. nolik. 305. p. kārtībā no uzrakstiem uz aktiem piespiedu izpildīšanas kārtībā,

Civīlproc. nolik. 305. p. ir jāiztulko sakarā ar Civīlproc. nolik. 983.—984. p. un šo pantu

redakciju agrākā, 1914. g. izdevumā (Civīlproc. nolik. 201. p.; 854. — 855. p. — 1914. g.
red. izd.). Agrākā šo pantu redakcija paredzēja: 201. pants — nodevas ņemšanu ~par
labu kancelejai", 854. pants — par ~pārrakstīšanu" (3a nepenncKv), bet 855. pants —

īpašu nodevu 20 kapeiku apmērā par ~zīmoga piespiešanu". 1921. gadā šo pantu
izdarītie grozījumi (Lik. kr. 1921. g. 72) nav grozījuši pantu saturu pēc būtības: viņi

gan atmetuši vārdus ~par labu kancelejai" un ~par pārrakstīšanu", tāpat pilnīgi atmetuši

īpašu nodevu par zīmoga piespiešanu, bet pēc būtības šie panti tāpat kā agrāk nosaka

nodevu par kancelejas darbu. 1924. g. grozījumi (Lik. kr. 1924. g. 204) skar tikai šo

pantu likmes. Tādējādi no minēto pantu satura ir jāatzīst, ka, lai ņemtu kancelejas

nodevu, pamatā ir vajadzīgs kancelejas darbs. Turpretim izpildu uzraksts uz akta

piespiedu izpildīšanas kārtībā jāizdara pašam miertiesnesim (Civīlproc. nolik. 236. p.),

tāpat kā uzraksts uz akta par lūguma noraidīšanu (Civīlproc. nolik. 237. p.). Abi uzraksti

principā ir sekas no vienas un tās pašas miertiesneša procesuālas darbības lūguma

caurskatīšanā, un ja Civīlproc. nolik. 237. pants noraidīšanas gadījumā pavēl atdot

lūdzējam atpakaļ visas nodevas, neminot par kancelejas nodevas ieturēšanu, tad tas ir

pastiprinājums tam viedoklim, ka kancelejas nodeva par tiesneša rezolūciju vispār
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nav ņemama, neatkarīgi no tā, vai šī rezolūcija atbilstu Civīlproc. nolik. 236. vai 237. p.

saturam, jo abos gadījumos nav nekāda kancelejas darba, bet tiesneša darbs tiek

atlīdzināts uz vispārējā pamata. Tādēļ un ievērojot: a) ka nodevu noteikumi, kā speciālas

normas, nav iztulkojami paplašinoši, b) ka pats akts ar izpildu uzrakstu uz tā nav

uzskatāms nedz par izpildrakstu civilprocesa nolikuma nozīmē, nedz vispār par papīru,
kuru izgatavo kanceleja, jāatzīst, ka Civīlproc. nolik. 305. p. paredzētā kancelejas nodeva

Ls' 0,50 apmērā no loksnes nav ņemama pa*
- Civīlproc. nolik. 238. pantā paredzēto

izpildu uzrakstu uz akta, kas taisīts rezolūcijas veidā uz paša akta Civīlproc. nolik. 236. p.
kārtībā.

Teikto ievērojot, Senāts, uzklausījis virsprokurora atzinumu, nolemj: atzīt,
ka jautājums izšķirams noraidoši.



 

XII Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem. Sastādījuši: 
senators F.Konrādi un Rīgas apgabaltiesas loceklis A.Walter. [b.v.], izdevniecība 
„Grāmatrūpnieks", 1935./1936. 

107.lpp. 

Tiesu iekārtas likuma 253. (330). 

Saskaņā ar Ties. iek. lik. 253. p. sūdzības par tiesu izpildītāja vilcināšanos 
iesniedzamas tās tiesas priekšsēdētājam, pie kuras viņš pastāv. Likums neparedz, 
ka tiesas priekšsēdētāja rīkojumi vai lēmumi šajās lietās būtu pārsūdzami, kādēļ 
tie uzskatāmi par galīgiem, kas pēc būtības vairs nav pārsūdzami. 

(Sen. Apv. sap. 1934. g. 13. janv. spr. Nr. 3.) 
 
 
107.lpp. 
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1. 1934. gada 7. martā. Tiesu palātas prokurora 1934. g. 3. februāra iesniegums
ar izzinās materiāliem par šķīrējtiesas priekšsēdētāja Kārļa Šilinga rīcību Salimona

Steinga lietā. (L. N° 12/34.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors F. Zilbers; atzi-

numu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: nopratināts kā apsūdzētais parakstu iznīcinā-

šanā uz šķīrējtiesas sprieduma Salimona Steinga prasības lietā pret apdrošināšanas un

transporta akc. sab. ~Daugava", apdrošināšanas sabiedrību ~Rīgas Unions", ~Baltijas
savstarpējo apdrošināšanas biedrību" un savstarpējo apdrošināšanas biedrību ~lewish
Lloid", apsūdzētais Salimons Steings lūdza izmeklēšanas tiesnesi izdarīt izmeklējumu
par dokumenta — Baltijas savstarpējās apdrošināšanas biedrības polises izņemšanu no

minētās šķīrējtiesas akts par kaiti viņam, Steingam. Pēc Steinga norādījuma, šo polisi
no minētās akts varot būt izņēmis šķīrējtiesas priekšsēdētājs, kas vispār bijis noskaņots
par labu viņa pretiniekiem, partejiski izturējies šajā lietā un taisījis arī netaisnu sprie-
dumu.

Norakstu no Steinga nopratināšanas protokola izmeklēšanas tiesnesis Kriminālproc.
lik. 353. p. kārtībā nosūtījis Rīgas apgabaltiesas prokuroram, kura uzdevumā izdarīto

izziņu Tiesu palātas prokurors iesniedza Senāta Apvienotai sapulcei Kriminālproc. lik.

1032. p. 2. d. kārtībā, atrodot, ka lietas apstākļos saskatāmi norādījumi uz Sodu lik. 12.

un 147. p. pazīmēm un ka virziena došana Steinga ziņojumam nepiekrītot prokurātūrai.

Sakarā ar šo iesniegumu, Senāta Apvienotai sapulcei vispirms izšķirams jautājums,
vai kriminālvajāšana pret šķīrējtiesnešiem, kas Civīlproc. nolik. 1488.—1521. p. kārtībā

taisījuši apzināti netaisnu spriedumu vai lēmumu, izdarot Sodu lik. 147. p. paredzēto

noziegumu, uzsākama vispārējā vai Kriminālproc. lik. 1031. pantā paredzētā kārtībā.

Meklējot atbildi uz šo jautājumu Senāta Apvienotā sapulce, izklausot virsprokurora

atzinumu, atrod: Sodu lik. 147. p. ievietots Sodu lik. IX nodaļā, kurā paredzēti nozie-

dzīgi nodarījumi valsts, valsts autonomo uzņēmumu un pašvaldību dienestā.

Šis pants nosaka: ~tiesnesis vai dienestpersona, ko likums pilnvarojis izspriest civilās

vai administrātīvās tieslietas vai lietas par kriminālu vai disciplināru atbildību, vai

uzlikt administrātīvu sodu, vai šķīrējtiesnesis, kas taisījuši apzināti netaisnu sprie-
dumu vai lēmumu, sodāmi" v. t. t. Šādā kārtā, likumdevējs pielīdzina šķīrējtiesnesi
kriminālatbildības ziņā citām 147. pantā minētām dienestpersonām, pielīdzina šķīrēj-
tiesneša darbību citu minētā pantā minēto dienestpersonu darbībai, kā

tas redzams no 147. pantā ieņemamās vietas Sodu likuma sistēmā IX nodaļā.

Kas ir dienestpersona Sodu likumu nozīmē, to norāda Sodu lik. 43. p. 2. d., kura

par dienestpersonu uzskata katru personu, kura izpilda valsts, valsts autonoma uz-

ņēmuma vai pašvaldības dienesta pienākumus vai šā dienesta pagaidu uzdevumu.

Tā paša panta 3. d. norāda, kādas personas pielīdzināmas dienestpersonām. Starp
tām nav minēti šķīrējtiesneši, kuru darbība norisinās saskaņā ar Civīlproc. nolik. 1488.

līdz 1521. p., no kā secināms, ka šķīrējtiesneši nav uzskatāmi par dienestpersonām valsts,
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pašvaldību vai valsts autonomo uzņēmumu dienestā. Paliek jautājums, vai šķīrējtiesneši
nav uzskatāmi par personām, kas izpilda valsts dienesta pagaidu uzdevumu kā tiesneši.

Civilprocesa nolik. noteikumi par šķīrējtiesu ievietoti Civīlproc. nolik. trešās grā-
matas ceturtā sadaļā otrā nodaļā. Trešā grāmatā paredzēti izņēmumi no Civilprocesa

vispārējās kārtības, un šās grāmatas ceturtā sadaļa runā par samierināšanās kārtību.

Samierināšanās kārtībai likums pieskaita izlīgumus (1477.—1487. p.) un šķīrējtiesu

(1488. —1521. p.). Šķīrējtiesa ir viens no samierināšanās veidiem, kur samierināšanās

noteikumu saturu nosaka nevis paši lietas dalībnieki vai viņu likumīgie pārstāvji, kā pie

izlīguma, bet viņu izvēlētie starpnieki-šķīrējtiesneši, izmeklējot lietas apstākļus pēc bū-

tības, noskaidrojot to ar lietas dalībnieku sniegtiem pierādījumiem un uz ievākto mate-

riālu pamata taisot spriedumu pēc savas sirdsapziņas (1505. p.), pie kam šis spriedums
nav pārsūdzams apellācijas kārtībā (1514. p.), bet anullējams vienīgi sevišķi 1518.—1521.p.

paredzētā kārtībā. Šķīrējtiesas spriedums izpildāms uz vispārējiem pamatiem pēc iz-

pildu raksta, kuru izdod miertiesnesis vai apgabaltiesa, pēc piekritības, saskaņā ar Civīl-

proc. nolik. 1517. un 1515. p. Tā paša nolikuma 1496. p. arī nosaka, ka lietas iztiesāšana

valsts tiesā apturama, tiklīdz uzrādīts šķīrējtiesas līgums. Tādējādi Civilprocesā paredzē-
tās šķīrējtiesas darbība un spriedumi, pēc to nozīmes un efekta, pilnīgi līdzinās valsts

tiesas darbībai un spriedumiem, atvieto tos likumā paredzētā kārtībā, un šķīrējtiesneši
izpilda katrā konkrētā lietā tiesneša uzdevumus miertiesu un vispārējo tiesu darbību

laukā. Tādēļ Sodu lik. 147. p. nosacījumus, kas kriminālatbildības ziņā pielīdzina šķīrēj-
tiesnesi valsts tiesnesim, pilnīgi attaisno Civīlproc. nolik. 1488.—1521. p. noteikumi

par šķīrējtiesas darbības saturu, apjomu un nozīmi.

Kriminālproc. lik. 111 grāmatas pirmā sadaļā paredzēti izņēmumi no Krimināl-

procesa vispārējās kārtības dienesta noziedzīgo nodarījumu vajāšanā, un šās

izņēmuma kārtības piemērošanas pamatu noteic tas apstāklis, ka vainīgais pastrādājis
tieši dienesta noziedzīgu nodarījumu, bet nevis tas, ka vainīgais, pastrādājot no-

ziedzīgu nodarījumu, atradies valsts, pašvaldības vai valsts autonomā uzņēmuma die-

nestā. Saskaņā ar Sodu lik. 43. p. 2. d. līdz ar dienestā stāvošām personām un vienīgi

ar tām par dienesta noziedzīgiem nodarījumiem atbild arī tās personas, kuras izpilda
dienesta pagaidu uzdevumus, nestāvot dienestā, vai tajā amatā, kurā stāvošai

personai, normāli, piekrīt šādu pienākumu pildīšana. Ja Kriminālproc. lik. 111 grāmatas
I sadaļas izņēmuma noteikumu piemērošanu nosaka darbības dienesta raksturs,
bet nevis vainīgās personas dienesta stāvoklis, tad jāatzīst, ka šis dienesta stāvoklis

nosaka tikai, saskaņā ar Kriminālproc. lik. 1028.—1031. p., tos varas orgānus, kuriem

piekrīt kriminālvajāšanas ierosināšana, nodošana tiesai, lietas iztiesāšana. Tādēļ nav

uzskatāms par izsmeļošu Kriminālproc. lik. 1031. p. minētais tiesu resora amatpersonu

saraksts, pret kurām uzsāk kriminālvajāšanu Senāta Apvienotā sapulce par dienesta

noziedzīgiem nodarījumiem, un 1031. p. kārtība piemērojama arī gadījumos, kad šķīrēj-
tiesnesis pastrādājis Sodu lik. 147. p. paredzēto noziedzīgo nodarījumu, izpildot savus

šķīrējtiesneša pienākumus, kā pagaidu uzdevumu tiesneša darbības laukā.

Varētu rasties jautājums, vai Sodu lik. 43. p. 2. d. termins: ~šā dienesta pagaidu
uzdevumu" — nebūtu saprotams tādā nozīmē, ka ar valsts, pašvaldības vai valsts auto-

noma uzņēmuma attiecīgās varas orgāna rīkojumu šo iestāžu dienestā nestāvošai personai
būtu uzdots izpildīt uz laiku kādu minēto iestāžu kompetencē ietilpstošu darbību, kas tad

arī būtu uzskatāma par dienesta pagaidu uzdevumu, un ja šādu rīkojumu nebūtu, tad

nevarētu būt arī runas par dienesta pagaidu uzdevuma pildīšanu.

Šāds izejas punkts minētā jautājuma atrisināšanai liktos nepareizs, jo darbības

dienesta raksturu nosaka nevis valsts varas orgāna rīkojums, bet likums, kurš pielaiž
tādu darbību. Arī Sodu lik. 147. pants runā par personām, kuras likums, bet nevis

kādas varas orgāns pilnvarojis izspriest lietas, protams, ievērojot zināmus noteikumus

viņu darbības sākumam un kārtībai.
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Civīlproc. nolik. 1488.—1521. p. pilnvaro starpniekus-šķīrējtiesnešus, ievērojot
Civīlproc. nolik. noteikumus viņu darbības sākšanai, izspriest civīlstrīdu lietas līdzīgi
valsts tiesām, pie kam šķīrējtiesas darbības sākums pat aptur lietas gaitu valsts tiesā

(1496. p.). Aprādītie apsvērumi attaisno atzinumu, ka nestāvot valsts, pašvaldības vai

valsts autonoma uzņēmuma dienestā, bet stājoties pie, sprieduma taisīšanas civīlstrīda

lietā, saskaņā ar Civīlproc. nolik. 1488.—1521. p. nosacījumiem, šķīrējtiesneši izpilda
katrā konkrētā gadījumā, pagaidām, tiesneša dienesta uzdevumu tajā nozīmē, kādā par
dienesta pagaidu uzdevumiem runā Sodu lik. 43. p. 2. d., bet taisot apzināti netaisnu

spriedumu vai lēmumu pie šā uzdevuma izpildīšanas, izdara Sodu lik. 147. p. paredzēto
dienesta noziegumu kā tiesneši, kādēļ arī kriminālvajāšana pret viņiem ierosināma tajā
kārtībā, kāda noteikta kriminālvajāšanas ierosināšanai par dienesta noziedzīgiem noda-

rījumiem un paredzēta Kriminālproc. lik. 111 grāmatas I sadaļā 1021. un turpm.
pantos.

Lūkojot cauri Senāta Apvienotai sapulcei iesniegto prokuratūras jau izdarīto

izziņu par Steinga sūdzībā minētiem apstākļiem, jākonstatē, ka tajā trūkst jebkādu norā-

dījumu uz faktiem, kas pastiprinātu Steinga apgalvojumus. No izziņas materiāliem

redzams tieši pretējais: proti, ka Steinga sūdzībā minētā polise nemaz nav tikusi iesniegta
šķīrējtiesai, un ka šķīrējtiesas darbība noritējusi objektīvi, viņas protokoli vesti kārtīgi,
no lietas dalībniekiem atzīti par pareiziem, kas redzams, starp citu, no paša Steinga

pilnvarnieka zv. adv. Šmita izziņā dotiem paskaidrojumiem. Neatrodot lietā nekādus

norādījumus uz kautkāda noziedzīga nodarījuma pazīmēm šķīrējtiesneša rīcībā, Senāts,
vadoties no Kriminālproc. lik. 1031. p., nolemj: Salimona Steinga sūdzību atstāt bez

sekām un izziņu izbeigt.

2. 1934. gada 25. aprīlī. Senāta Administrātīvā departamenta 1931. g. 18. aprīļa
ziņojums jautājuma izšķiršanai: kādā laikā iesniedzams lūgums par apellācijas vai kasā-

cijas termina atjaunošanu, ja spriedums galīgā veidā nav izgatavots Civīlproc. nolik.

713. p. paredzētā laikā. (L. M> 1/34.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors R. Alksnis; at-

zinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: jautājumu izšķirot, kad iesniedzams lūgums

par apellācijas vai kasācijas termiņa atjaunošanu, ir jāapsver divi gadījumi: 1) kad

spriedums nav gan izgatavots Civīlproc. nolik. 806. (704.), 818. (713.) p. paredzētā laikā,
bet tos izgatavo apellācijas vai kasācijas termiņa tecējuma laikā, un 2) kad spriedumu
galīgā veidā izgatavo jau pēc pārsūdzības termiņa notecējuma.

Kas attiecas uz pirmo gadījumu, tad līdzšinējā tiesu prakse izšķīrusi tā, kā, ja

spriedumu izgatavo pārsūdzības termiņa tecējuma laikā, tad lūgums par termiņa atjauno-
šanu iesniedzams divu nedēļu laikā, skaitot no pārsūdzības termiņa izbeigšanās dienas.

Šāda prakse ir atzīstama par pamatotu. Tā vispirms noteikti konstatē, kad lūgums ie-

sniedzams, kādēļ partiem nevar rasties šaubas par to, kas un kad viņiem darāms. Otr-

kārt tā ir pareiza arī tajā ziņā, ka, pirms pārsūdzības termiņš nav notecējis, var pacelties

vienīgi jautājums par apellācijas, vai kasācijas termiņa pagarināšanu, termiņi,

saskaņā ar Civīlproc. nolik. 956. (833.) p., nav pagarināmi, bet tikai atjaunojami. Varētu

rasties šaubas, vai parts, kas ieradies Civīlproc. nolik. 806.(704.), 818.(713.) p. paredzētā
laikā tiesā, lai izlasītu spriedumu galīgā veidā un nav to varējis izdarīt sprieduma neizga-
tavošanas dēļ, būtu vēl spiests tālāk sekot sprieduma izgatavošanas gaitai. Bet pārsūdzī-
bas termiņa tecēšana ir noteikta ar likumu un ja parts ir nodomājis panākt pārsūdzības

termiņa atjaunošanu aiz tā iemesla, ka sprieduma neizgatavošana noteiktā laikā atņēma

viņam iespēju iesniegt pārsūdzību termiņā, tad vismaz pārsūdzības termiņa notecēšanas

momentā partam ir gan pienākums noskaidrot stāvokli lietā un konstatēt, vai pārsūdzību
ir iespējams sastādīt un vai ir iespējams panākt pārsūdzības termiņa atjaunošanu no-
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kavētai pārsūdzībai, jo procesa vispārēja izpratne spiež uzskatīt partu kā aktīvi darbo-

jušos pusi lietā līdz pat pārsūdzības termiņa notecēšanai, pretējais uzskats, t. i. tiesību

atzīšana partam brīvi pēc sava ieskata noteikt dienu, kad viņš vēlas iepazīties ar sprie-
dumu galīgā veidā, ja viņam likumīgā termiņā tāds nav ticis izgatavots, novestu pie
nopietniem sarežģījumiem spriedumā noteiktās partu attiecībās, un šo attiecību brīvi

iespējama kustināšana pēc ilgāka laika uz pēkšņi iesniegtas pārsūdzības pamata runātu

pretim procesa pamatnoteikumiem par tiesas sprieduma spēku un stabilitāti.

levērojot sacīto, lūgums par termiņa atjaunošanu, ja spriedumu galīgā veidā iz-

gatavo apellācijas vai kasācijas termiņa tecējuma laikā, būtu iesniedzams saskaņā ar

Civīlproc. nolik. 892. (779.) p. 2 nedēļu laikā no tās dienas, kad pasludināts tiesas lēmums,
ar kuru atzīts, ka termiņš apellācijas sūdzības iesniegšanai palaists garām, vai, kā to pa-

skaidrojis Senāts vairākos spriedumos (1901 — N° 68., 1907 — M> 59.; 1929 — N° 1348.,
N° 685.), no apellācijas vai kasācijas termiņa notecēšanas dienas, kad par šo termiņa

notecējumu nevar būt šaubas.

Attiecībā uz otru gadījumu, kad spriedums galīgā veidā izgatavots jau pēc apellā-

cijas vai kasācijas termiņa notecēšanas dienas, — lūgums par apellācijas vai kasācijas

termiņa atjaunošanu iesniedzams arī tajā pašā likumā 892. (779.) p. norādītā laikā.

Tas izriet vispirms no tā, ka cita likuma nav un ka tiesai, kā arī prāvniekiem
vienmēr jāturas pie noteikta likuma (Civīlproc. nolik. 11. un 12. p.).

Lietas gaita ir šāda:

Kad Civīlproc. nolik. 859. un 860. p. norādītais apellācijas vai kasācijas termiņš
ir notecējis un par šo termiņa notecējumu nevar būt šaubas, — tad, — saprotams, ne-

kāds tiesas lēmums par apellācijas vai kasācijas termiņa palaišanu nav vajadzīgs, kā to

arī pareizi paskaidrojis Kriev. (1901. g. N° 68; 1891. g. N° 38.) un Latvijas Senāts (1929. g
N° 1368. — Hercberga lietā).

Tādēļ, saskaņā ar Civīlproc. nolik. 892. (779.) p., lūgums par apellācijas vai kasācijas
tiesības atjaunošanu iesniedzams 2 nedēļu laikā no tās dienas, kad notecējis apellācijas
vai kasācijas sūdzības termiņš.

Šis termiņš likumā skaidri norādīts un tādēļ prāvniekiem arī noteikti skaidrs un

viņiem jāievēro.

Šādam lūgumam ienākot priekšsēdētājs vispirms pieprasa noteiktas ziņas no kan-

celejas vai tiesas locekļa un liek priekšā īsākā laikā izgatavot spriedumu galīgā veidā un

tikai pēc tam, kad spriedums galīgā veidā izgatavots, noteic sēdes dienu lūguma par apellā-

cijas vai kasācijas termiņa atjaunošanu caurskatīšanai, uzaicinot šajā sēdē abus

prāvniekus.

Tiesa norādītā sēdē, par kuru paziņots prāvniekiem, izšķir jautājumu par termiņa
atjaunošanu saskaņā ar Civīlproc. nolik. 894. (781.) p., bet, saskaņā ar Civīlproc. nolik.

895. (782.) p., jaunais termiņš apellācijas vai kasācijas iesniegšanai skaitāms no tās

pašas dienas, kad pašā sēdē pasludināts tiesas lēmums par apellācijas tiesības atjaunošanu,

pie kam, saprotams, nekāds sevišķs paziņojums prāvniekiem par atjaunoto termiņu nav

vajadzīgs, jo prāvnieki uzaicināti pašā sēdē.

Kaut gan saskaņā ar Kriev. un Latvijas Senāta spriedumiem (sk. 1901. g. N° 68 un

1932. g. N° 1590) tikai pēc sprieduma galīgā formā izgatavošanas, t. i. pēc pārsūdzības
šķēršļu novēršanas dienas var skaitīt termiņu lūgumam par apellācijas vai kasācijas

termiņa atjaunošanu, — tomēr tāds atzinums atzīstams par maldīgu, jo tas ir pamatots
uz 2 dažādu termiņu samaisīšanu: 1) termiņa par pašas apellācijas vai kasācijas sūdzības

iesniegšanu, un 2) termiņa lūgumam par apellācijas vai kasācijas termiņa atjaunošanu.
Pirmais termiņš (par pašas apellācijas vai kasācijas sūdzības iesniegšanu) tiešām

atkarājas no sprieduma galīgā formā izgatavošanas; te termiņa tecējuma sākums atkarā-

jas no pārsūdzības šķēršļu novēršanas dienas, jo, iekams sprieduma motīvi nav izgata-
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voti, — nedz apellācijas nedz kasācijas sūdzības nevar būt iesniegtas un tādēļ arī šis

termiņš nevar sākt tecēt iekams spriedums nav izgatavots galīgā formā.

Attiecībā uz otru termiņu turpretim jāaizrāda, ka lūgums par apellācijas vai kasā-

cijas termiņa atjaunošanu nemaz neatkarājas no sprieduma izgatavošanas dienas galīgā
veidā, jo šis lūgums tikai aizrāda uz šķēršļu novēršanas nepieciešamību, t. i. uz to ap-

stākli, ka likumiskais termiņš sprieduma galīgā veidā izgatavošanai nav ievērots, un aiz-

rāda priekšsēdētājam, ka viņam vispirms uzraudzības kārtībā (Tiesu iek. lik. 175. [251.] p.)

jāsper zināmi soļi, lai novērstu šķērsli. Šis lūgums, kā jau augšā aizrādīts, jāiesniedz
saskaņā ar likumu (Civīlproc. nolik. 892. [779.] p.) 2 nedēļu laikā no apellācijas vai kasā-

cijas termiņa notecēšanas dienas un šā termiņa ievērošanai nav netikai nekādi šķēršļi,
bet turpretim tas palīdz priekšsēdētājam uzraudzīt par nokavētā sprieduma izgata-
vošanu galīgā formā un dod viņam iemeslu un pamatu spert nepieciešamus soļus likuma

pārkāpuma novēršanai.

Aiz aprādītiem apsvērumiem, noklausījies virsprokurora atzinumu, Senāts no-

lemj: atzīt, ka lūgums par apellācijas vai kasācijas termiņa atjaunošanu iesniedzams ne

vēlāk kā divu nedēļu laikā, skaitot no apellācijas vai kasācijas termiņa notecējuma
dienas.

3. 1934. gada 25. aprīlī. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1933. g. 18. de-

cembra ziņojums izšķirt jautājumu par to, kādā kārtībā konstatējama to apstākļu esa-

mība, kuri pēc Civīlproc. nolik. 908. panta 1. pkta dod prāvniekiem tiesību lūgt sprie-
dumu lūkot cauri no jauna. (L. N° 9/34.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors V. Bukovskis;
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: Civilprocesa nolikuma908. panta 1. pkts skan:

~Lūgumi par spriedumu jaunu caurlūkošanu pielaižami: 1) ~kad atklāti jauni ap-

stākļi, vai arī kad aktos, uz kuriem spriedums pamatots, ir uziets viltojums", pie kam,

saskaņā ar to pašu likumu 911. pantu, likums prasa, lai viltojuma gadījumā šis viltojums
būtu atzīts krimināltiesas spriedumā, kas stājies likumīgā spēkā. Tā tad viltojumam,
kas arī attiecībā uz jau taisītu civīltiesas spriedumu atzīstams par jaunu apstākli, jābūt

neapšaubāmam. No tā izriet, ka arī atklātiem jauniem apstākļiem, par kuriem

runā minētais 908. panta 1. pkts, lai tie pielaistu sprieduma jaunu caurlūkošanu, —

jābūt neapšaubāmiem.

Tas pierāda, ka šiem atklātiem jauniem apstākļiem, lai tie varētu dot Senātam

pamatu pielaist agrākā sprieduma jaunu caurlūkošanu, jābūt izteiktiem tādā objek-
tīvā formā, kura dotu Senātam iespēju pārliecināties par to neapšaubāmo
esamību un objektivitāti. No tā izriet, ka par šo atklāto jauno apstākļu patieso

esamību, to ārējo izteiksmi un objektivitāti Senātam būtu dodama iespēja pārliecināties,
ka šie jaunatklātie apstākļi tiešām pilnīgi apgāž un paralizē agrāko civīltiesas spriedumu,
kas ar šiem jaunatklātiem apstākļiem savā laikā nav rēķinājies un arī rēķināties ne-

varēja. Tā tad vispirms šie jaunatklātie apstākļi krasi un skaidri jāatšķir no

jauniem pierādījumiem, jo par pierādījumiem (instrumenta, Beweismittel, preuves,

AOKa3aTejibCTßa) sauc tos paņēmienus un līdzekļus, ko prāvnieki izlieto tiesas pārliecinā-
šanai un kuri vispirms pārbaudāmi.

Tādus faktiskus apstākļus, kas pēc puses apgalvojuma parādījušies uz ārieni zināmā

laikā, zināmā vietā un attiecas uz konkrēto lietu, un kuru īstā esamība pusei jāpierāda
tiesas priekšā, nekādā ziņā nevar samaisīt ar augšā minētiem Civilprocesa nolikuma908.

pantā minētiem jauniem apstākļiem, kuru esamībai Senātam jābūt neapšaubāmai, jo
tikai uz šās neapšaubāmās esamības pamata Senātam jāizšķir svarīgais jautājums: vai

agrākais spriedums jāatceļ, vai jāuztur spēkā.
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Pierādījumi prasa no tiesas un prāvniekiem zināmu darbību, kas vērsta uz viņu

apgalvojumu un paskaidrojumu patiesīguma apliecināšanu (Beweisfūhrung) pienācīgas

kompetentas tiesas priekšā (Beweisaufnahme).

Jaunatklātie apstākļi, par kuriem runā Civilprocesa nolikuma 908. pants,
turpretim, tāda patiesīguma apliecināšanu (Beweisfūhrung) neprasa. Senāts un pēc

sprieduma atcelšanas otrās instances tiesa pieņem tos par neapšaubāmi esošiem, kaut

gan izņēmuma veidā pretējai pusei ir tiesība atspēkot un apgāzt šo jaunatklāto apstākļu
nozīmi.

Ja nu prāvnieks griežas pie Senāta ar lūgumu par sprieduma jaunu caurlūkošanu

atklātu jaunu apstākļu dēļ, — viņam visādā ziņā šie jaunatklātie apstākļi jāstāda Senā-

tam priekšā tādā objektīvā formā, kura dotu Senātam iespēju bez kādas pārbaudīšanas

par šo jauno apstākļu esamību, — izšķirt svarīgo jautājumu par sprieduma atcelšanu vai

uzturēšanu spēkā, bet atcelt spriedumu, kad jautājums par pašu jaunatklāto apstākļu
esamību vēl nav izšķirts un šī esamība vai neesamība zināmā veidā pārbaudāma ar

zināmiem pierādījumiem, nekādā ziņā nav pielaižams. Visi augšā minētie apsvērumi pa-

stiprinājās ar Krievijas valsts kancelejas izdotiem paskaidrojumiem pie Tiesu nolikuma

I sējuma, proti, pie Civilprocesa nolikuma 794. (tagad — 908.) panta.

Paskaidrojumi sevišķi uzsver šādas pamatdomas: lietā taisītā sprieduma atcelšanai

vienmēr esot jāiet papriekš lietas pārspriešanai. Sprieduma atcelšana aiz jaunatklātiem
apstākļiem varot notikt ne citādi kā tikai tajā pašā kārtībā, kādā notiek

sprieduma atcelšana aiz likuma vai procesa formu pārkāpšanas. Ja nu

šie pēdējie gadījumi — ievērojot tiesas sprieduma nesatricināmības (TBepAOCTb) principu —

sprieduma atcelšana, ir nodota Senāta kasācijas departamentam, tad neesot racionāla

pamata atkāpties no aprādītā pamatprincipa. Apstākļu novērtēšana, kuri noder

par iemeslu kautkura (galīga) sprieduma atcelšanai, prasot tās pašas juri-
diskās zināšanas un uzmanību un varot būt nodota tikai augstākai valsts tiesas varai,

kura tikšot apvienota Senāta kasācijas departamentos. Pakārtojot lūgumus par lietu

pārspriešanu vispārējai kasācijas kārtībai, neesot bijis vajadzīgs paredzēt
kaut kādus sevišķus noteikumus šajā jautājumā (no ceiviv bet tie nedaudzie

izņēmumi no vispārējās kārtības, kuri cēlušies ar lūgumu īpašību lietas pārspriešanas

dēļ, esot ievietoti nodalījumā par spriedumu atcelšanu vispār.

Tādējādi nav šaubu, ka lietas pārspriešana jaunatklātu apstākļu dēļ var notikt

vienīgi tikai sprieduma kasācijas kārtības robežās. Tas nozīmē, ka Senātam,

izspriežot līdzīgas lietas, jāaprobežojas vienīgi jautājuma caurskatīšanā par 908. un

922. pantā paredzēto priekšnoteikumu (iemeslu) esamību konkrētā gadījumā, bet

nekad Senātam pašam nebūtu jāpārbauda pierādījumi par pašu apstākļu esamību,

jo šajā nolūkā Senātam būtu jāizdara tāda darbība, kas ietu pāri kasācijas kārtības

robežām.

Tāpēc Senātam visādā ziņā jādod iespēja no priekšā stādītiem dokumentiem,
kuros jaunatklātie apstākļi tikuši izteikti, pārliecināties, vai tie attaisno lūdzēja atsauk-

šanos uz tiem, tāpat kā Senātam kasācijas kārtībā jākontrolē, vai otrā instance patiesi

sagrozījusi dokumentus.

Tā tad, lūgums par lietas pārspriešanu jaunatklāto apstākļu dēļ, pēc idejas un juri-
diskās konstrukcijas, jāapspriež no tā viedokļa, it kā tie jaunie apstākļi faktiski eksistē-

juši jau taisot atceļamo spriedumu, bet, sakarā ar Civilprocesā pieņemto dispozivi-
tātes principu, nav tikuši un nav varējuši, cx officio, tikt ņemti vērā. Šajā ziņā taisni

sprieduma atcelšanas vajadzībā jāierauga tās pazīmes, kas īpašīgas un raksturīgas spēkā
nākušo spriedumu atcelšanas kārtībai, sakarā ar lūgumu par sprieduma kasāciju,
vai ar lūgumu par sprieduma jaunu caurlūkošanu (skat. 912. pantu), un proti, izejot no

tā, ka spriedums ir atceļams vai nu tāpēc, ka faktiski tajā laikā jau eksistējušie apstākļi
tika aprādīti un pierādījumi tiem uzdoti, bet no tiesas nav tikuši ievēroti, vai tāpēc,
ka tādi apstākļi, aiz parta nezināšanas, nav varējuši tikt otrā instancē aprādīti, un tāpēc
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arī pierādījumi par tiem nav varējuši tikt uzdoti. Abos gadījumos tad otrās instan-

ces spriedums izrādītos par atceļamu kā, nesaskanošs ar lietas apstākļiem,
pilnīgi neatkarīgi no tā, vai jau sprieduma laikā šādi faktiski jau eksistējušie
apstākļi bija zināmi pašam partam un tāpēc varējuši tikt aizrādīti tiesai, uzdodot

attiecīgos pierādījumus, vai arī nav bijuši tajā laikā vēl zināmi partam un tāpēc nav

tikuši no viņa aizrādīti tiesai.

Atcelšanas kārtība ir vienāda abos gadījumos, un abi gadījumi ietilpināmi kasācijas
šā jēdziena plašākā izpratnē, no kādas plašākas izpratnes taisni iziet Civilprocesa noli-

kums (skat. minēto Paskaidrojumu XXIX pantu un 355., 369., 370. lapp. pie 792. un

794. p., kā arī 1892. g. 29. septembra Pamatnoteikumu 74. pantu un uz tiem pamatoto
792. pantu).

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts, izklausījis virsprokurora atzinumu, nolēmj:
atzīt, ka lūdzējam, kas griežas Senātā Civīlproc. nolik. 908. p. 1. pk. kārtībā, jaunatklātie

apstākļi jāstāda Senātam priekšā tādā objektīvā formā, kurai nav vajadzīgs kautkāds

iepriekšējs pārbaudījums, un kura padara šos apstākļus par ticamiem.

4. 1934. gada 25. aprīlī. Tiesu palātas priekšsēdētāja 1934. g. 24. marta iesnie-

gums, sakarā ar Tiesu palātas 1934. g. 28. februāra lēmumu, pārnest Rīgas pilsētas
1. iec. miertiesneša krimināllietu N° 224 un Rīgas pilsētas 9. iecirkņa izmeklēšanas

tiesneša lietu N° 19, par Sīmani Golcmani, uz citas tiesas apgabalu. (L. N° 20/34.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors J. Balodis; atzi-

numu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod:

Kriminālprocesa likumu 253. pants nosaka, ka katrs noziedzīgs nodarījums,
izņemot likumā tieši norādītos gadījumus, izmeklējams tajā vietā, kur tas

izdarīts, un iztiesājams tajā tiesā, kuras pārzinās robežās šī vieta atrodas.

Šim procesuālā likuma pamatnoteikumam ir dziļš juridisks pamatojums, kura būtība

pastāv iekš tā, ka katra lieta izmeklējama un iztiesājama tur, kur norisinājusies noziedzīgā
darbība un kur tādējādi tiesu iestādēm vislabāki noskaidrot attiecīgās lietas izmeklē-

šanas un iztiesāšanas stādijās visus notikuma apstākļus, labāki sekot notikuma gaitai
un kur parasti ērtāk un izdevīgāk arī aicināt pie izmeklēšanas un tiesas nopratināšanai
vajadzīgas personas, kā arī puses. Uz šiem pamatiem norāda arī turpmākie Krimināl-

proc. lik. 254.—260. p. Krimināllietu izmeklēšanas un iztiesāšanas pārnešana no vienas

apgabaltiesas rajona otrā pēc likuma pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kuri

norādīti Kriminālproc. lik. 281.—283. p. Pēc 282. p., Tiesu palāta atļauj pārnest lietu

no vienas apgabaltiesas uz otru, kad kādas apgabaltiesas apgabalā izdarītā noziedzīgā
nodarījuma lietā lielākā daļa apsūdzēto un liecinieku dzīvo otras tiesas apgabalā, vai

kad noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vietas tāluma dēļ no attiecīgas tiesas lietu

ērtāki iztiesāt tuvākā tiesā. Bez tam, 283. pants nosaka, ka Senāta Apvienotai sapulcei
uz tieslietu ministra priekšlikumu, vai arī pēc paša Senāta ieskata ir tiesība pārnest
lietas no vienas apgabaltiesas otrā tādos gadījumos, kad pārnešana vajadzīga, lai aiz-

sargātu sprieduma bezpartejību vai sabiedrisko mieru un kārtību. No šā pēdējā panta
noteikumiem izriet, ka tajā aprādītiem gadījumiem ir sevišķs izņēmuma raksturs:

apstākļiem, kas radījuši lietas pārnešanas vajadzību, jābūt svarīgiem un attiecīgi
motivētiem lēmumā par lietas pārnešanu. No sacītā savukārt izriet, ka arī Senātam

padoto iestāžu ziņojumos par lietas pārnešanas vajadzību no vienas apgabaltiesas
apgabala otrā jāmin konkrēti motivēti norādījumi, no kuriem loģiski secināms, ka lietas

pārnešana ir nepieciešama, lai aizsargātu tiesas sprieduma bezpartejību, sabiedrisko

kārtību vai mieru.

Uz šādiem apstākļiem nav norādījumu Tiesu palātas iesniegumā. Tas apstāklis,
ka divās apsūdzības lietās pret kādu Sīmani Golcmani pēc 1903. g. Sodu lik. 532. p.
3. pk. un 1933. g. Sodu lik. 182. p. kā cietušais figurē Rīgas apgabaltiesas rajona
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izmeklēšanas tiesnesis (Rauc), pats par sevi nav uzskatāms par tādu, kas, saskaņā ar

Kriminālproc. lik. 283. p. noteikumiem, būtu atzīstams par pamatu pārnest šo'lietu
iztiesāšanu uz citas tiesas apgabalu. Vienīgi no tā fakta, ka ar noziedzīgu rīcību cietis

kāds no Rīgas apgabaltiesas uzraudzībai padotiem izmeklēšanas tiesnešiem, nav loģiska
secinājuma, ka lietas izmeklēšana un iztiesāšana Rīgas apgabaltiesā vai viņas rajonā
atrodošā miertiesā varētu jebkādā ziņā traucēt sabiedrisko mieru vai kārtību, vai ka

šāds apstāklis varētu vispār atsaukties uz tiesas sprieduma bezpartejību. lesniegumā
nav motivēta pamatojuma ieskatam, ka Rīgas apgabaltiesas rajonā nodarbinātāizmeklē-

šanas tiesneša kā cietušā attiecības pret notikuma gaitu, apsūdzētā personu vai citām

personām, kuras figurētu lietā, varētu tikt no Rīgas apgabaltiesas vai arī viņas rajona
miertiesneša apspriestas un novērtētas pēc citām pazīmēm nekā, piem., Latgales,
Jelgavas vai Liepājas apgabaltiesām no šīm tiesām padotām miertiesām, t. i. ka šādas

attiecības varētu tikt jebkādā ziņā novērtētas partejiski.
Tādā lietas stāvoklī Senāts neatrod Kriminālproc. lik. 283. p. paredzēto iemeslu

Tiesu palātas iesniegumā minēto krimināllietu pārnešanai no Rīgas apgabaltiesas
rajona uz citu tiesas rajonu, kādē] iesniegums atstājams bez sekām.

Pamatojoties uz Tiesu iek. lik. 60. p., Senāts nolemj: Tiesu palātas iesniegumu
atstāt bez sekām.

5. 1934. gada 25. aprīlī. Senāta Administrātīvā departamenta 1934. g. 13. aprīļa
iesniegums izšķirt jautājumu par to: 1) vai disciplinārsodu likuma (Lik. kr. 1930. g. 140)
otrā nodaļā aprādītie disciplīnārpārkāpumi minēti pilnīgi jeb ne, un 2) ja tie nav minēti

pilnīgi, vai piederība pie nereģistrētas organizācijas pati par sevi var noderēt par iemeslu

sodīt disciplinārā kārtā valsts vai pašvaldības dienestā stāvošu personu. (L. N° 22/34.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors F. Zilbers; atzi-

numu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Meklējot atbildi uz uzstādītiem jautājumiem, Senāta Apvienotā sapulce, uzklausot

virsprokurora atzinumu, atrod:

Līdz disciplinārsodu likuma spēkā nākšanaisodi par disciplīnārnodarījumiem dienesta

personām bij uzliekami pēc noteikumu par civildienestu (Lik. kr. 1927. g. 172) 45. panta.
Šie noteikumi (45. p.) neminēja gadījumus, kas uzskatāmi par dienesta nepienācīgu

izpildīšanu vai par piedauzīgu izturēšanos atklātībā ārpus dienesta pienākumu izpildī-

šanas, bet 45. pants tikai nosacīja, ka darbinieks, kas pienācīgi neizpilda dienesta pie-
nākumus vai piedauzīgi izturējies atklātībā, sodāms, neatkarīgi no vispārējo Sodu likumu

nosacījumiem, disciplinārā ceļā.

Līdz ar disciplinārsodu likuma ievešanu, stājas spēkā arī šā likuma II daļas
2. pants, kas nosaka: ~ciktāl civildienesta noteikumi (Lik. kr. 1927. g. 172) nesaskan

ar šo disciplīnārlikumu, tie uzskatāmi par atceltiem". Disciplinārsodu likuma I d.

2. nodaļā no 10.—27. p. minētas tās darbības, kuras disciplinārsodu likums apzīmē

par sodāmām, atrodot tajās nepienācīgu dienesta pienākumu pildīšanu, par kuru tikai

vispārējos izteicienos runāja noteikumu par civildienestu 45. p. 1. d. Par tādu dienest-

personas rīcību ārpus dienesta pienākumiem, kas būtu sodāma disciplīnārā

kārtā, runā viens pats disciplinārsodu likuma 28. pants, kura saturs pēc būtības atbilst

noteikumu par civildienestu 45. p. 2. d. Šis 28. p. nosaka sodu dienestpersonai, kas ārpus
dienesta atklātībā izturējusies nepiemēroti sava dienesta stāvokļa cieņai, t. i. nosaka

sodu par ārēji piedauzīgo rīcību, darbību, bet nevis par pašas darbības saturu, ja
tās ārējais, konvencionālās pieklājības veids nav atzīstams par nepiemērotu dienesta

stāvokļa cieņai, t. i. par piedauzīgu. Disciplinārsodu likuma 28. pants runā tikai par

darbības ārējo, konvencionālo pieklājības veidu, bet ne par darbības saturu, tās saska-

ņotību ar pastāvošām likuma vai saistošo noteikumu normām. Par šo normu pārkāpšanu,

rīkojoties ārpus dienesta, persona, kas stāv valsts, valsts autonoma uzņēmuma vai
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pašvaldības dienestā, atbild pēc vispārējiem likuma nosacījumiem. Ja viņas rīcībā

saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes, tad tā atbild gan pēc pastāvošiem Sodu

likumiem, bet pats noziedzīgs nodarījums, pats par sevi ņemts, vēl nebūt nevar tikt

kvalificēts pēc disciplinārsodu likuma 28. panta, kā dienesta stāvokļa cieņai nepiemērota
izturēšanās, kura vienmēr varētu tikt un arī būtu sodāma disciplinārā kārtā, neatkarīgi
no vispārējo Sodu likumu nosacījumiem (not. par civildienestu 45. p.), ja tajā nodarījumā
nav konstatējamas dienesta stāvokļa cieņai nepiemērotas, resp. piedauzīgas izturēšanās

pazīmes. Noziedzīgā nodarījuma pastrādāšanas sekas uz vainīgās pie kriminālatbildības

sauktās vai jau notiesātās dienestpersonas stāvokli paredzētas noteikumu par civil-

dienestu 40.—44. p. un 66. p. 12. pktā. Likuma par biedrībām, savienībām un politiskām
organizācijām noteikumu neievērošana pati par sevi, saskaņā ar šā likuma 33. p., sodāma

pēc Sodu lik. 157. p. Par savienību, biedrību, apvienību, organizāciju v. t. t. atklāšanu,
darbību tajās, piederību pie tām — runā arī daudzi citi Sodu likuma panti, piem.,
71., 98., 107., 108., 243. v. t. t., — raugoties pēc šādu organizāciju darbības satura,

mērķiem, līdzekļiem v. t. t., un noteic dažādus sodu veidus, kuri var tikt savienoti

arī ar Sodu lik. 27. un 28. p. paredzētām sekām — atlaišanu no dienesta, bet tikai pēc
krimināl-, bet nevis disciplīnārtiesas sprieduma. Tālāk, disciplinārsodu likums pašā

pirmajā pantā norāda, ka tas attiecas uz personām, kas izdarījušas šajā likumā

paredzētos dienesta pārkāpumus, apzīmējot par dienesta pārkāpumu arī dienesta

stāvokļa cieņai nepiemērotu izturēšanos ārpus dienesta.

Līdzīgi Sodu likuma sistēmai, disciplinārsodu likums I d. pirmā nodaļā paredz

vispārējos noteikumus, bet otrā nodaļā uzskaitītas darbības, kuras tas apzīmē par

disciplīnārpārkapumiem.

Ja disciplinārsodu likuma 1. pants expressis verbis norāda, ka šis likums attiecas

uz personām, kas izdarījušas šajā likumā paredzētus dienesta pārkāpumus

un ja pie tam tā paša likuma II d. 2. pants nosaka, ka civildienesta noteikumi uzskatāmi

par atceltiem, ciktāl tie nesaskan ar šo disciplīnārlikumu, tad, ievērojot augšā sacīto,

jānāk tikai pie viena atzinuma, ka disciplinārsodu likums atvietojis noteikumu par

civildienestu 45. p. nenoteiktos, vispārējos norādījumus uz to darbību pazīmēm, kas

sodāmas disciplinārā kārtā, ar speciāliem norādījumiem uz konkrētu nodarījumu pazīmēm,
kuras likumdevējs atzinis par sodāmiem disciplinārā ceļā, un ne noteikumos par

civildienestu, ne disciplinārsodu likumā nav saskatāmi nekādi pamati atzīt, ka tā

I daļas 2. nodaļā minēti tikai disciplīnārpārkāpumu piemēri. Disciplinārsodu likumā

pilnīgi uzskaitītas tās darbības, kuras likumdevējs atzinis par sodāmām disciplinārā
kārtā. Uz šajā likumā neparedzētām darbībām nevar attiecināt, disciplinārsodu likuma

piemērošanu likuma tulkošanas ceļā. Līdz ar to jautājums, vai disciplinārsodu likuma

I d. otrā nodaļā aprādītie disciplinārpārkāpumi minēti pilnīgi, — izšķirams pozitīvi

un līdz ar šādu atbildi atkrīt otrais jautājums. Senāts nolemj: atzīt, ka pirmais

jautājums izšķirams apstiprinoši, un otrais tādēļ — neprasa izšķiršanu.

6. 1934. gada 12. jūnijā. Senāta virsprokurora 1934. g. 14. maija priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu, vai var kādu, kā kooperātīvu sabiedrību

reģistrētu organizāciju pārvērst akciju sabiedrībā. (L. N° 24/34.)

Sēdi vadapriekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: Senāta virsprokurors ar 1934. g. 14. maija

iesniegumu licis Senāta Apvienotai sapulcei priekšā izšķirt tieslietu ministra 1934. g.

12. maija N° J 7231 rakstā minēto jautājumu par to, vai var kādu, kā kooperātīvu sabie-

drību reģistrētu organizāciju ~pārvērst" akciju sabiedrībā. Tieslietu ministra ierosinātais

jautājums radies no domstarpības starp viņu un finanču ministru jautājumā, vai finanču

ministram tiesība, pārvaldības kārtībā apstiprinot kādas jaundibināmas akciju sabiedrī-
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bas statūtus, pārvērst kādu pastāvošu kooperātīvu sabiedrību akciju sabiedrībā. Finanču

ministrija šo jautājumu izšķīrusi apstiprinoši uztā pamata, ka pēc 1929. g. 25. maija likuma

par fuzijām (Lik. kr. 122) savstarpējām kredītbiedrībāmesot tiesība apvienoties ar komerc-

bankām, t. i. akciju sabiedrībām un ka savstarpējās kredītbiedrības ~pēc būtības esot

kooperātīvi, kaut gan tās netiek kā kooperātīvi reģistrētas apgabaltiesas reģistrācijas
nodaļā". Šāds Finanču ministrijas uzskats atzīstams par maldīgu. Vispirms savstarpējās
kredītbiedrības nav ~pēc būtības" pielīdzināmas kooperātīviem. Savstarpēju kredīt-

biedrību, kā tīri kapitālisku organizāciju, operācijas vērstas tieši uz peļņas iegūšanu sa-

viem biedriem bez peļņas aprobežojuma. Turpretim kooperātīva mērķis ir veicināt savu

biedru materiālo un garīgo labklājību, kopīgi organizējot dažādus saimnieciskus uzņē-
mumus un biedru darbu (Lik. par kooper. 1. p.). Tāpēc kooperātīvos uz pajām izmaksā-

jamais peļņas lielums nedrīkst pārsniegt 8% (11. p. lit. b.). Savstarpēju kredītbiedrību

statūtus apstiprina finanču ministrs (Lik. kr. 1926. g. 6, 144) un viņam pieder arī uzrau-

dzībapar tām (Lik. kr. 1925. g. 10). Kooperātīvu statūti, turpretim, reģistrējami apgabal-
tiesā un tiem valdības atļauja nav vajadzīga (Lik. par kooper. 4. p.), pie kam, uzraudzības

ziņā, kooperātīvi tieši padoti kooperātīvu revīzijas padomei (Lik. kr. 1927. g. 124).
Tā tad, starp abām minētām sabiedrībām pastāv fundamentāla izšķirība, mērķa, saimnie-

cības nozīmē, dibināšanā un pašā struktūrā (Senāta C. k. d. spried. 1933. g. N° 1425, 1426).

Tāpēc arī par ~analoģiju" starp kādu kreditbiedrību un savstarpēju apdrošināšanas
biedrību (kā kooperātīvu) nevar būt runas. Par kādas sabiedrības ~pārvēršanos" kādā

citā sabiedrībā varētu runāt tikai tad, ja abām sabiedrībām būtu vienāda iekšēja struk-

tūra un līdzīgs juridisks un ekonomisks pamats (salīdz. Senāta Administrātīvā dep.
spried. 1923. g. N° 2974, spr. kr. 1923. g. M> 44 un Senāta C. k. d. spriedums 1925. g.

N° 160, spr. kr. 1925. g. N° 62) un ja pie tam vienas sabiedrības likvidācija un jaunas
sabiedrības dibināšana koncentrētos vienas un tās pašas valdības iestādes pārzināšanā
un uzraudzībā. Taisni šāda priekšnoteikuma nav priekšā esošā gadījumā. Taču, lai

kooperātīvs it kā ~pārvērstos" akciju sabiedrībā, vispirms tam būtu jālikvidējas. Koope-
rātīva likvidācija norisinājās pilnīgi ārpus finanču ministra uzraudzības un atļaujas
došanas sfairas (Lik. par kooperāt. 36. un turpm. p., sk. arī 1927. g. lik.: 1. kr. 124; un

1928. g. Noteik.: 1. kr. 77). Tieslietu ministrs pareizi aizrāda uz ~pārvēršanās" procedūras
un priekšnoteikumu analoģiju ar fuziju. Arī fuzijā — principā — abām apvienojamām
sabiedrībām jābūt līdzīgai struktūrai un līdzīgam juridiskam un ekonomiskam pamatam

(sk. minētos Senāta Administrātīvā un Civilā departamentu spriedumus). Izņēmums, ko

šajā ziņā paredz 1929. g. 25. maija likums (Lik. kr. 122) savstarpēju kreditbiedrību pievie-
nošanai komercbankām, iztulkojams visšaurākā izpratnē un nekad nav attiecināms

uz kooperātīvu pievienošanu akciju sabiedrībām. Mūsu jaunākā likumdošana gan

paredz arī kooperātīvu fuziju, bet vienīgi kooperātīvu starpā, bet ne ar kādām citām sa-

biedriskām organizācijām (sk. 1933. g. 28. aprīļa noteik.: Lik. kr. 129).

Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka priekšā liktais jautājums izšķirams atraidoši,

Senāts, uzklausījis virsprokurora atzinumu, nolemj: atzīt, ka priekšā liktais jautājums

izšķirams atraidoši.

7. 1934. gada 7. novembrī. Tieslietu ministra 1934. g. 24. septembra priekšlikums
izšķirt jautājumu: vai zemes grāmatu nodaļās arī no notāriem ņemama 50 sant. lielā

kancelejas nodeva no katras hipotēkāriskas vienības (Not. nolik. 369. p. 2. pkta pielik.
9. pkts) par grāmatas, lietas un zemes grāmatu reģistra folijas lasīšanu. (L. JN° 35/34.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors A. Gubens; referē senātors V. Bukovskis; atzi-

numu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: kā aizrāda Tieslietu ministrija, dažas zemes

grāmatu nodaļas un tiesas ieskata, ka šī maksa nav ņemama aiz šādiem apsvērumiem:
Not. nol. 17. pants paredz, ka notāri skaitās valsts dienestā; Not. nol. 285 1

. pants uzliek

notāriem pienākumu viņu darbības sfairā aprēķināt un iekasēt atsavināšanas, aktu no-
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devas, zīmognodevu, vērtības pieauguma nodokli; notāri šajā ziņā rīkojas kā fiska

funkcionāri un fiska interesēs, un lai šos pienākumus veiktu, viņiem nepieciešamas

ziņas no zemes grāmatām, lietām, reģistra folijām. Ka no valsts amata personām būtu

prasāma Not. nol. 369. panta pielikuma 9. punktā paredzētā 50 santimu kancelejas
nodeva, nekur likumā nav paredzēts. Gluži otrādi, attiecībā uz sarakstīšanos Not. nol.

334. pants paredz, ka zemes grāmatu nodalām uz valdības iestāžu un amatpersonu pie-
prasījumiem jāpiesūta visāda veida ziņas no zemes grāmatām, lietām un reģistriem; ja
nodeva nav ņemamapar zemes grāmatu nodaļu sarakstīšanos ar valsts iestādēm un amat-

personām, tad jo vairāk nav domājama kādas nodevas ņemšana no valsts amatpersonas,
kura izpilda fiska vai valsts orgāna funkcijas, par zemes grāmatas lietas, zemes grāmatu
reģistra folijas lasīšanu.

Turpretim dažas zemes grāmatu nodaļas šo nodevu ņem un šādam ieskatam piekrīt
arī Valsts kontrole, norādot sava viedokļa motivācijai, ka Senāta Apvienotās sapulces
1932. g. 11. oktobra spriedums notārus nepieskaita tiesu resora amatpersonām, bet

personām, kas pastāv pie tiesu iestādēm; arī viņu darbība ir tāda, ka tos nevar pieskaitīt

amatpersonām. Dažreiz, apskatot notāra darbību, redzams, ka notāri gan izpilda amat-

personas pienākumus, piem., nodokļu un nodevu aprēķināšanā un iekasēšanā, vai arī

sadalot tiesas uzdevumā mantojumu, bet savā galvenā darbībāar klientūru viņi neuzrāda

nekādas amatpersonas pazīmes, jo rīcību priekš klienta un klienta vārdā nevar uzskatīt par

amatpersonas darbību; ja notārs foliju lasa un ņem vajadzīgās ziņas zemes grāmatu

nodaļā, tad to viņš dara sava klienta uzdevumā (citādi klientam pašam būtu jārūpējas
par ziņu piegādi), kā viņa pilnvarnieks, līdzīgi advokātam, kādēļ nav nekāda pamata
notārus no nodevas maksāšanas atsvabināt.

Izklausījusi virsprokurora atzinumu un apsverot priekšā likto jautājumu, Senāta

Apvienotā sapulce atrod:

Saskaņā ar Not. nol. 369. p. 2. punktu, zemes grāmatu lietās ņem: kancelejas no-

devas pēc takses, kas pielikta klāt, pie kam takses 9. punktā paredzēts, ka par grāmatas,
lietas un zemes grāmatas reģistra folijas lasīšanu kancelejas nodevas ņemamas no katras

hipotēkāriskas vienības 50 sant. Kaut gan nekur Not. nolikumā nav paredzēts, ka valsts

iestādes un valsts amatpersonas atsvabinātas no šās kancelejas nodevas maksas, tomēr

tas pats par sevi saprotams, jo tas izriet no aktu nodevu likuma 2. p. a punkta (Lik.
kr. 1926. g. 77). Bez tam, tas, kā augšā aizrādīts, izriet arī no Not. nol. 334. p.

Kaut gan notāri, saskaņā ar Not. nol. 17. p., skaitās valsts dienestā, tomēr, kā tas

tika paskaidrots no Senāta Apvienotās sapulces (S. A. s. 1932. g. 11. okt.spr. not. Sum-

berga lietā), notārus nepieskaita tiesu resora amatpersonām, bet tikai personām, kas

pastāv pie tiesu iestādēm. Notāru darbība, no vienas puses, ir atzīstama par amatpersonas
darbību un šajā ziņā viņi atrodas apgabaltiesu un viņu priekšsēdētāju pārraudzībā, kurām

viņi ir padoti; šīm tiesām ir tiesība dot attiecīgus norādījumus, prasīt ziņu un steidzamu

ziņojumu iesniegšanu. Notāri saucami pie atbildības saskaņā ar Tiesu iekārtas likumu

(Not. nol. 20.—24. p.; 57., 59.—60. p. un Tiesu iekārtas lik. 172. un turpm. p.). No

otras puses, notāru darbības apjomā ietilpst taisīt tiem, kas vēlas, visāda veida aktus, ap-

liecināt dažāda veida aktu uzrādījumu, protestēt un vispārīgi izdarīt apliecinājumus,

pieņemt glabāšanā privātu personu iesniegtus dokumentus v. c. (Not. nol. 65. p.). Visos

šajos gadījumos, notāri, kaut gan atzīstami par valsts ierēdņiem, kuru nepareizu rīcību

var pārsūdzēt instamču kārtībā (Not. nol. 60.—64. p.), bet līdz ar to viņi izpilda it kā uz

mandāta pamata tām privātām personām, kas pie viņiem griežas, zināmu pri vāttiesiska

rakstura uzdevumu. Uzņemot uz sevi tādu uzdevumu, notāri darbojas zināmā mērā

kā pilnvarnieki un šai pilnvarai nereti jābūt izteiktai pašā aktā (sal. Not. nol. 141.,
337. p.). Visos gadījumos, kad notāri darbojas privātpersonu interesēs, izpildot uzņemto
uz sevis uzdevumu, un ievāc nepieciešamās ziņas un informācijas, viņi atvieto to privāto
personu, kuras interesēs viņi darbojas, un tā kā vietniekam vai pilnvarniekam nevar pie-
derēt vairāk tiesību nekā pilnvarotājam un vietnieku un pilnvarnieku darbība atzīstama

5*
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par saistošu tieši pašam atvietojamam, tad jāatzīst, ka notāriem, kad viņi ievāc nepie-
ciešamās ziņas valsts iestādēs viņu klientu interesēs un starp citu zemes grāmatu nodaļās,

jāmaksā visas tās nodevas, kas būtu jāmaksā pašam atvietojamam klientam. Aiz šiem

apsvērumiem Senāts nolemj: atzīt, ka Not. nol. 369. p. 2. pk. pielikuma 9. pantā no-

teiktā 50 sant. lielā maksa par grāmatas, lietas un zemes grāmatas reģistra folijas lasīšanu

ņemama arī no notāriem, kad viņi darbojas klienta interesēs un atvieto pēdējo.

8. 1934. gada 5. decembrī. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1934. g. 28. feb-

ruāra ziņojums, izšķirt jautājumu par to, kādā apjomā īres līgumi pāriet uz nama jauno

īpašnieku pēc Lik. par telpu īri 27. panta. (L. N° 18/34.)

Sedi vada priekšsēdētājs senātors A. Gubens; referē senātors V. Bukovskis; at-

zinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Senāta

Civīlā kasācijas departamenta iesniegums Senāta Apvienotai sapulcei AdalbertaKripena

prasībā pret Eduardu Lorchu par Ls 814 jautājuma izšķiršanai par to, kādā apjomā
īres līgumi pāriet uz nama jauno īpašnieku pēc lik. par telpu īri 27. panta.

No lietas apstākļiem ir redzams, ka parti ir noslēguši īres līgumu, kurā, starp citu,
ir vienojušies par to, ka, no vienas puses, dzīvokļa remonts tiek izdarīts uz īrnieka rēķinu,
bet, no otras puses, mājas īpašnieks nedrīkst 5 gadu laikā paaugstināt noteikto īri Ls 40

mēnesī. Gadījumā, ja māju pārdod, vai nu mājas pircējs uzņemas saistību par īres nepa-

augstināšanu, vai mājas agrākais īpašnieks atlīdzina īrniekam dzīvokļa remonta izdevu-

mus. Aizrādot, ka atbildētājs, pārdodot māju, neesot uzlicis pircējam pienākumu nepa-

augstināt īri, un ka viņš pircējam taisni esot spiests maksāt augstāku īri, prasītājs, ceļot

prasību pret mājas agrāko īpašnieku, lūdz piespriest no pēdējā remonta izdevumus

Ls 814 apmērā.
Lietu izspriežot otrā instancē apgabaltiesa, noraidot prasību, ir atradusi, ka atbildē-

tāja saistība — nepaaugstināt īres maksu 5 gadu laikā — pārgājusi uz mājas pircēju

saskaņā ar lik. par telpu īri 27. p., pēc kura prasītāja, kā īrnieka, un atbildētāja, kā agrākā

īpašnieka, noslēgtais īres līgums, un tā tad arī minētā saistība, kā šā līguma sastāvdaļa,

ipso jure pārgājusi uz jauno nama īpašnieku. Sakarā ar prasītāja aizrādījumiem kasācijas
sūdzībā, lietā ir pacēlies principiāls jautājums par to, kādā apjomā vispār pāriet īres

līgumi uz nama jauno īpašnieku pēc lik. par telpu īri 27. p., t. i. vai pāriet vienīgi īres

līgums savās esenciālās sastāvdaļās, jeb arī kontrahentu īres līgumā ievietotās atsevišķās
vai blakus saistības, klauzulas, nosacījumi v. t. t.

Lik. par telpu īri 27. p. skan burtiski: ~Namam pārejot cita īpašumā, uz jauno
īpašnieku pāriet agrākā īpašnieka noslēgtie īres līgumi".

Katrs līgums atšķiras no cita līguma ar savām konkrētām sevišķām īpašībām
un viens nama īpašnieks var slēgt ar saviem īrniekiem dažādus īres līgumus, kuru atšķi-
rība var pastāvēt ne tikai īres objektu un cenu dažādībā, bet arī pašu atsevišķo īrnieku

kā kontrahentu gribā. Abstrakta līguma dzīvē un praksē nav. Pēc likuma par telpu
īri 27. p. burtiskā teksta nevar būt šaubu, ka uz jauno īpašnieku pāriet ne īres līgums
vispār, ne zināmas īres līgumiskās attiecības, bet tieši agrākā īpašnieka noslēgtais konkrē-

tais līgums ar tām īpašībām un nosacījumiem, kurus kontrahenti savā laikā ir atraduši

par nepieciešamu ievest līgumā.

Interpretējot lik. par telpu īri 27. p. Senāta Civilais kasācijas departaments (1928. g.
N2 14) ir paskaidrojis, ka pretēji agrāk pastāvējušam principam ~Kauf bricht Miethe"

īres likums ievedis jaunu principu ~Kauf bricht nicht Miethe" — un jau tādēļ,

skaidrs, ka, proti, agrākais ar agrāko īpašnieku noslēgtais konkrētais īres līgums
ar savām īpašībām paliek spēkā, jo citādi, ja paliktu spēkā tikai agrākā līguma zināmas

sastāvdaļas, t. i. tikai objekts un cena (Civīllik. 4042. p.), tad nevarētu runāt par konkrēta
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līguma, bet par kāda līguma, kurš dzīvē vispār nav atrodams, uzturēšanuspēkā. Jāievēro,

ka, saskaņā ar Civīllik. 3133. p., starp pusēm notikušā vienošanās par darījuma būtis-

kiem noteikumiem, ja viņas pie tam tieši paturējušas sev tiesību vēl norunāt par zinā-

miem blakus noteikumiem, uzskatāma arī tikai kā iepriekšēja noruna (traktāti),
uz kuru nevar pamatot ne prasījumus, ne prasības tiesību (3132. p.). Un tikai

kad attiecībā uz blakus noteikumiem puses nav atstājušas sev tādu tiesību, — līgums
atzīstams par galīgi noslēgtu. Jārēķinās ar to, ka līgumā kontrahentam var būt no svara

vispirms tāds nosacījums, ko citā līgumā starp citiem kontrahentiem varētu atzīt par

blakus nosacījumu, bet šajā gadījumā, konkrētā līgumā un priekš zināma kontrahenta

atzīstams par tādu nosacījumu, bez kura pieņemšanas šis kontrahents nekad nebūtu

slēdzis līgumu. Viņam šis konkrētais nosacījums atzīstams par it kā essentiale negotii

un, varbūt, ka tiešām viņam jautājums par cenu (kas ir esenciāla daļa īres līgumā) ir

blakus nozīme, bet sevišķi no liela svara ir tāds nosacījums, kas citos gadījumos un citos

līgumos nespēlē nekādu lomu.

No šā viedokļa, nekad nevarētu teikt, ka, ja pēc īres likuma 27. p. uz jauno īpašnieku

pāriet agrākā īpašnieka noslēgtais īres līgums — tad šis likuma pants saprotams it kā

tikai tādā veidā, ka uz jauno īpašnieku pāriet tikai tās līguma daļas, kas attiecas uz īres

priekšmetu un cenu, bet attiecībā uz citām, zināmos gadījumos varbūt ļoti svarīgām,

daļām nepāriet. Ja tas būtu, tad nevarētu teikt, ka to dara likums, ka uz jauno īpašnieku

pāriet agrākā īpašnieka noslēgtais līgums.

Pats par sevi saprotams, ka ja kādā līgumā ietilpst tādi nosacījumi, kuru mērķis ir

pretējs reliģijai, likumiem un labiem tikumiem, vai kuri vērsti uz to, lai apietu likumu

(Civīllik. 2922., 3159. p.), kaut likumu par telpu īri, tad tādiem nosacījumiem nav spēka
arī attiecībā pret jauno īpašnieku, kaut gan agrākais īpašnieks tos būtu ievērojis, jo

nelikumīga līguma vai nosacījuma izpildīšana vai ievērošana nemaz nepadara pašu

nelikumīgu līgumu vai nosacījumu par likumīgu un nemaz nesaista jaunu īpašnieku kā

kontrahentu.

Erdmans (IV. 120. lpp.) pareizi aizrāda, ka kaut gan ar darījuma būtiskām daļām
jāsaprot t. s. essentialia negotii, bet tikai tajā nozīmē, ka pusu norunai par tām jābūt pil-

nīgai, bet ne atkarīgai no tādiem nosacījumiem, kurus otra puse nav pieņēmusi. Pēdējā

gadījumā, t.i. ja tādi, kaut arī blakus nosacījumi, atkarājas no otrās puses pieņemšanas,
tad tie, būdami accidentalia abstraktā darījumā, — kļūst par būtiskām daļām
dotā konkrētā gadījumā (sal. arī paskaidrojumu Bukovska kommentārā pie Civīllik.

3131. p.). Ja atzītu, ka uz jauno īpašnieku pāriet vienīgi īres līgums kā tāds savās

esenciālās sastāvdaļās, bez blakus saistībām, kādas nodibinātas īres līgumā, — tad-līdz

ar to būtu jāatzīst, ka uz jauno īpašnieku pāriet nemaz ne agrākais ar agrāko īpašnieku

noslēgtais konkrētais līgums, par kuru vienīgi runā īres likuma 27. pants, bet kāds

teorētisks abstrakts līgums, kas dzīvē vispār nepastāv, jo dzīvē vienmēr var būt runa

tikai par konkrētu, starp zināmām pusēm noslēgtu līgumu un, no otras puses, mēs pat-

vaļīgi grozīsim un atņemsim no konkrētā līguma tādas sastāvdaļas, kuras šajā gadījumā
vienam vai otram kontrahentam bija par tādu būtisku sastāvdaļu, bez kuras viņš nekad

nebūtu slēdzis šo konkrēto līgumu. Tādus grozījumus var izdarīt tikai pašas puses pēc
vienošanās vai izņēmuma veidā likumdevējs. Ja Senāts minētā spriedumā (1928. g.

JN° 14) paskaidrojis, ka īres likuma 27. p. ievedis jaunu vispārējo principu ~Kauf bricht

nicht Miethe", tad līdz ar to skaidrs, ka jau pastāvošais īres līgums, kas tika no-

slēgts ar agrāko īpašnieku, nama pārdošanas gadījumā, nav atceļams un nav grozāms,
bet pāriet uz jauno īpašnieku tajā veidā un saturā, kā tas bija noslēgts ar agrāko nama

īpašnieku, un kā tas burtiski arī atbilst īres likuma 27. p.

Teikto ievērojot, Senāts nolemj: atzīt, ka pēc lik. par telpu īri 27. p. (agrākā

redakcijā) uz jauno īpašnieku pāriet īres līgums ar visām likumiskām saistībām un no-

sacījumiem, kas nodibināti slēgtā īres līgumā.
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9. 1934. gada 5. decembrī. Senāta Administrātīvā departamenta 1934. g. 17. jūlija
iesniegums, izšķirt jautājumu: kam pārsūdzams apgabaltiesas administrātīvās nodaļas

priekšsēdētāja lēmums par pārsūdzības nepieņemšanu. (L. N° 30/34.)

Sedi vada priekšsēdētājs senātors A. Gubens; referē senātors V. Bukovskis; at-

zinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Volde-

mārs Bišentrops iesniedzis Senāta Administrātīvām departamentam sūdzību par Rīgas
apgabaltiesas administrātīvās nodaļas priekšsēdētāja un Madonas apriņķa 3. iecirkņa
miertiesneša atteikšanos pieņemt viņa sūdzības bez pieprasītās zīmognodevas. sa-

maksas.

Sakarā ar to Senāta Administrātīvais departaments iesniedzis Apvienotās sa-

pulces izšķiršanai jautājumu: kam pārsūdzams apgabaltiesas administrātīvās nodaļas

priekšsēdētāja lēmums par pārsūdzības nepieņemšanu.

Kaut gan Kriev. tiesu praksē (sal. Kr. Sen. spr. 1870. g. N° 621, 1874. g. N° 442,

1881. g. N° 132 v. c.) bijuši gadījumi, kad miertiesnešu sapulces priekšsēdētāja pie-
nākumu izpildītāja rīkojumi (HenpeMeHHaro Mnpoßoro c'e3,n,a) tika pārsūdzēti

pašai miertiesnešu sapulcei, — tomēr šie gadījumi nav piemērojami Latvijā, kur

miertiesnešu izvēlēšanas sistēma nepastāv, jo, kā tas skaidri redzams no Kr. Sen. C. K. D.

spr. 1870. g. N° 621, tajā laikā bijušais — HenpeMeHHbin HjieH MUpOßoro bija
miertiesnešu sapulces — kas nedarbojās bez pārtraukuma — patstāvīgs pārstāvis tikai

attiecībā uz sagatavojamiem rīkojumiem lietā, kura izspriežama pašā sapulcē, un viņa
lēmumiem un rīkojumiem bija tikai pagaidu raksturs līdz zapulccs tiesas sēdes

dienai, kurā lieta izspriežama. Tādēļ arī Kr. Senāts atzinis par iespējamu
sūdzību iesniegšanu sapulcei par HenpeMeHHaro HJiem rīkojumiem. Tādas

tiesas struktūras mums nav un nav arī neviena Civilprocesa nolikuma panta, kas aiz-

rādītu ka apgabaltiesas priekšsēdētāja rīkojumi būtu pārsūdzami pašai apgabaltiesai.

Saskaņā ar Latvijā pastāvošiem likumiem un saskaņā ar Senāta Civīlā kasācijas dep.
1929. g. N° 1682. spr., par tādiem otrās instances lēmumiem (t. i. priekšsēdētāja rīko-

jumiem), ar kuriem kasācijas sūdzība izsniegta sūdzētājam atpakaļ, vai par tiesas pie-
laisto vilcināšanu, vai par iemaksātas drošības naudas neatdošanu, Senātam'iesnie-

dzamas blakus sūdzības.

Šis princips analoģiski piemērojams arī apspriežamā gadījumā, kādēļ Senāts no-

lemj: atzīt, ka apgabaltiesas administrātīvās nodaļas priekšsēdētāja lēmums par pār-
sūdzības nepieņemšanu pārsūdzams Senāta Administrātīvām departamentam blakus

sūdzības kārtībā.

10. 1934. gada 5. decembrī. Kuldīgas zemes grāmatu nodaļas priekšnieka Inta

Andersonapārsūdzība parTiesu palātas departamentu kopsapulces 1934.g.20. septem-
bra lēmumu par kārtējā brīvlaika nepiešķiršanu viņam. (L. N° 40/34.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors A. Gubens; referē senātors A. Lēbers;
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod:

Kuldīgas zemes grāmatu nodaļas priekšnieks I. Andersons bija griezies pie Liepājas
apgabaltiesas ar lūgumu piešķirt viņam kārtējo brīvlaiku 1 1 /2

mēneša un atvaļinājumu
! /2

mēneša laikā, bet, ja apgabaltiesa atrastu, ka Tiesu iek. lik. paredzētais brīvlaiks

nezīmējas uz zemes grāmatu nodaļu priekšniekiem, tad piešķirt viņam atvaļinājumu
1 mēneša laikā. Apgabaltiesas nodaļu kopsapulce savā 1934. g. 12. maija sēdē nolēmusi:

atvēlēt I. Andersonam atvaļinājumu no 1.—31. jūlijam, bet viņa lūgumu pārējā daļā
noraidīt, atrodot, ka Tiesu iek. lik. 128., 129. p. neattiecoties uz zemes grāmatu nodaļas
priekšniekiem. Savā iesniegumā Tiesu palātai I. Andersons lūdzis Tiesu palātu revidēt

Liepājas apgabaltiesas lēmumu un uzdot pēdējai piešķirt viņam lūgto brīvlaiku. Tiesu
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palāta, departamentu kopsapulcē, ar savu 1934. g. 20. septembra lēmumu I. Andersona

lūgumu noraidījusi. Savā, uz Senāta Apvienotās sapulces vārda iesniegtā lūgumā,
kas ienācis Senātā 1934. g. 16.oktobrī, I. Andersons, neformulējot noteiktu

petitumu, izteicās, pamatojoties uz viņa aprādītiem apcerējumiem, ka netikai

Latgalē, bet arī Latvijas zemes grāmatu nodaļu priekšnieki esot pielīdzināmi attiecībā

uz priekšrocību apgabaltiesu locekļiem, t. i. viņiem esot piemērojams Tiesu iek. lik. 128. p.

Sakarā ar I. Andersona iesniegto lūgumu ceļas jautājums par to, vai un, resp.

kādā kārtībā iesniegums būtu caurskatāms Senāta Apvienotā sapulcē. lesniegums
formulēts nevis kā sūdzība par Tiesu* palātas departamentu kopsapulces lēmumu, bet

vienīgi kā lūgums, ~revidēt" šo lēmumu. Tā tad, pēc būtības, I. Andersona iesniegums
tomēr raksturojams kā sūdzība, uz ko norāda arī tas apstāklis, ka viņš savu ~lūgumu"

bija iesniedzis (nodevis) Tiesu palātai, kas lūgumu tad arī nosūtījusi Senātam.

Tiesu iek. lik. 60. p. uzskaita jautājumus, kuru izšķiršana piekrīt Senāta Apvienotai

sapulcei. Starp 60. p. 2.—3., 5.—13. pktā paredzētiem noteikumiem nav vispārēja

aizrādījuma uz to, ka Senāta Apvienotai sapulcei piekristu sūdzību izšķiršana par

Tiesu palātas departamentu kopsapulces lēmumiem un sevišķi jautājumā par zemes

grāmatu nodaļu priekšnieku dienesta tiesībām, piem., par viņu tiesībām uz brīvlaiku.

Vienīgais gadījums, kur Senāta Apvienotai sapulcei piekrīt sūdzību un prasību caurskatī-

šana par Tiesu palātas lēmumiem, zīmējas uz privātadvokātu lietām, kas norādītas

Tiesu iek. lik. 345. p.; 60. p. 10. pk. zīmējas vienīgi uz senātoriem piešķiramo brīvlaiku;
60. p. 11. pk. zīmējas uz 163. p. 1. pktā paredzētiem tiesu darbiniekiem piešķiramu

atvaļinājumu (ne brīvlaiku). Ārpus 60. p. 2.—3., 5.—13. pktā minētiem gadījumiem,
Senāta Apvienotās sapulces izspriešanā lietas var nonākt vienīgi: uzraudzības kārtībā

(1. pk. un 172. p.), uz tieslietu ministra priekšlikuma (4. pk., 185. p.), vai uz attiecīgo
resoru vadītāju (ministru) priekšlikuma (Senāta iek. 36. p., 76. p. 10. pk., saskaņā ar

1916. g. 26. decembra lik. 2. p.) un, beidzot, uz Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdē-

tāja ierosinājuma (14. pk.). Runā esošā gadījumā jautājums par zemes grāmatu nodaļu

priekšnieku tiesībām uz brīvlaiku nonācis Senāta Apvienotā sapulcē nevis Tiesu iek.

lik. 1., 4., 14. pktā vai Senāta iekārtas lik. 36. p., 76. p. 10. pktā paredzētā kārtībā,
bet tikai sakarā ar viena no zemes grāmatu nodaļu priekšniekiem iesniegto lūgumu,

resp. sūdzību par Tiesu palātas departamentu kopsapulces lēmumu. Tāpēc I. Andersona

iesniegums skatāms cauri vienīgi Tiesu iek. lik. 60. p. 1. pktā paredzētā uzraudzības

kārtībā.

Tiesu palāta apstājusies vienīgi pie Tiesu iek. lik. 128., 129., 393., 170. p. burtiskā

teksta, aizrādot, ka tur par zemes grāmatu nodaļas priekšniekiem neesot runas, ka

128., 129. p. vēsturiskai izcelšanai neesot nozīmes, ka 1928. g. 9. jūnija likums par pār-

grozījumiem zemes grāmatu lietās Latgalē neesot paplašinoši tulkojams un ka zemes

grāmatu nodaļu priekšniekiem esot piemērojams tikai Tiesu iek. lik. 166. p

Pretēji Tiesu palātas domām, zemes grāmatu nodaļu priekšnieki pilnā mērā

ieņem tagad to pašu dienesta stāvokli, kādu iepriekš ieņēmis vecākais notārs, kas pār-

zinājis notāriālo archīvu. Tiesu iek. lik. 388 1
.

un turpm. p. tagad piemērojami zemes

grāmatu nodaļu priekšniekiem netikvien Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē, bet arī Latgalē,

vismaz attiecībā uz zemes grāmatu nodaļu priekšnieku dienesta stāvokli. Latgalē vairs

nav vecākā notāra un nav notāriāla archīva (1928. g. 9. jūnija likuma 1. p.; Lik. kr. 134).
Zemes grāmatu nodaļu priekšnieku iecelšana amatā un dienesta stāvoklis Latgalē un

pārējā Latvijā tagad vienīgi nokārtoti ar 1933. g. 15. marta likumu (Lik. kr._69). Saskaņā

ar Tiesu iek. lik. 393. p. un Notār. nolik. 289. p. (1933. g. lik. red.), zemes grāmatu nodaļu
vada šās nodaļas priekšnieks, kuru ieceļ Ministru kabinets (kā tas bija attiecībā uz

zemes grāmatu nodaļu priekšniekiem ārpus Latgales paredzēts jau Tiesu iek. lik. 393. p.,

1923. g. 26. jūlija lik. (Lik. kr. 97) redakcijā, pie kam attiecībā uz viņiem piemērojami
Tiesu iek. lik. 143. p. 1., 3. d., un 144. (1933. g. lik. red.), 170. p. Ar to tad zemes

grāmatu nodaļu priekšnieki visā Latvijā netikvien attiecībā uz viņu neatkarību (170. p.),
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bet arī attiecībā uz pārējām dienesta tiesībām un priekšrocībām pielīdzināti apgabaltiesu

locekļiem, kā tas attiecībā uz vecākiem notāriem tika izteikts jau Notāriālā nolikuma

43. p'. 1914. g. izdevumā. Taisni šis pats 43. p. tagad, kad vecākā notāra stāvokli

ieņem zemes grāmatu nodaļu priekšnieks, tieši attiecināms uz zemes grāmatu nodaļu

priekšniekiem vispār, visā Latvijā (sk. arī Not. nolik. 43. p. formulējumu prof.
Bukovska kommentārā pie Notār. nol., Rīgā 1933. g.) Tādējādi, pretēji Tiesu palātas

domām, zemes grāmatu nodaļu priekšnieki visā Latvijā visumā bauda tās pašas dienesta

tiesības un priekšrocības, kādas ir apgabaltiesas locekļiem, kaut arī viņi nav apgabal-
tiesas locekļi un nav tiesneši Tiesu iek. lik. 1. p. izpratnē. Tomēr ar to gan izšķirts,
un proti, apstiprinoši, jautājums par zemes grāmatu nodaļu priekšnieku tiesībām uz

atvaļinājumu, bet nav vēl izšķirts jautājums par viņu tiesībām uz brīvlaiku. Pēc Tiesu

iek. lik. 128., 129. p. izpratnes un to prakstiskās izvešanas kārtības no tīri techniskā

viedokļa, brīvlaiks domājams vienīgi kollēģiālās tiesās, jo brīvlaika izlietošana

ir sadalāma starp kollēģiālās tiesas locekļiem, ar kopsapulču, resp. Apvienotās

sapulces lēmumiem pēc tiesu locekļu vienošanās. Zemes grāmatu nodaļas priekšnieks

~nepieder pie tiesu iestādes (apgabaltiesas) sastāva" (129. p.) un tāpēc arī viņš nevar

piedalīties tiesu iestādes kopsapulcē un nevar tad arī izteikties jautājumā par brīv-

laiku un tā sadalīšanu. Par zemes grāmatu nodaļas priekšnieku 128. p. vispār nerunā.

No otras puses, arī apgabaltiesas kopsapulce tāpat nevar lemt par zemes grāmatu

nodaļas priekšnieka brīvlaiku un noteikt viņam laiku, kurā viņam tas būtu jāizlieto.

Tādēļ jau faktiski un techniski atkrīt iespējamība brīvlaiku it kā sadalīt starp
zemes grāmatu nodaļas priekšnieku, no vienas puses, un apgabaltiesas
locekļiem, no otras puses.

Atrodot tādēļ, ka Tiesu palāta, gala atzinumā, pareizi noraidījusi I. Andersona

lūgumu revidēt apgabaltiesas lēmumu, atzīstot, ka Tiesu iek. 128., 129. p. neattiecas

uz zemes grāmatu nodaļu priekšniekiem, Senāts nolemj: Kuldīgas zemes grāmatu

nodaļas priekšnieka Inta Andersona lūgumu atstāt bez ievērības.

11. 1934. gada 5. decembrī. Daugavpils apgabaltiesas 2. kriminālnodaļas 1934. g.

15./16. oktobra iesniegums izšķirt piekritības strīdu starp civīlresora tiesu un kara tiesu,

apsūdzēto uz Akcīzes sodu lik. 36. p. pamata Kazimira Glauda un Vernera Pura lietā.

(L. No 41/34.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors A. Gubens; referē senātors J. Balodis; atzinumu

dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Nodokļu

departaments ierosinājis kriminālvajāšanu pret 9. Rēzeknes kājnieku pulka kareivi

Kazimiru Glaudu un virsleitnantu Verneri Puru pēc Akcīzes sodu likumu (1931. g.

izd.) 36. panta I. daļas pazīmēm par to, ka minētie karavīri augšminētā pulka Zilupes

nodaļas karavīru veikalā bez attiecīga patenta tirgojušies ar akcīzes nodokli apliktiem
reibinošiem dzērieniem. Izdarīto izziņu Nodokļu departaments nosūtījis Zilupes iecirkņa
miertiesnesim lietas iztiesāšanai, bet miertiesnesis, kā redzams no viņa lēmuma (akts
5. lpp.), atzinis lietu par viņam iztiesāšanai nepiekrītošu un pamatojoties uz Kriminālproc.
lik. 261. un 262. p. nosūtījis izziņu 9. Rēzeknes pulka komandierim ~tālākai rīcībai".

Par šo miertiesneša lēmumu Nodokļu departaments iesniedzis blakus sūdzību

Latgales apgabaltiesai, norādot, ka šo lietu pienācies iztiesāt pašam minētam miertiesne-

sim, un ka miertiesnesis, pretēji Kriminālproc. lik. 262. p. izpratnei, to nodevis kara

iestādēm, kādēļ lūdzis miertiesneša lēmumu atcelt un uzdot viņam lietu lūkot cauri

pēc būtības. Lūkojot cauri šo sūdzību un pievienojoties Nodokļu departamenta norā-

dījumiem, Latgales apgabaltiesa atzinusi, ka lietas iztiešāšana piekrīt miertiesu iestādēm

un ka miertiesneša lēmums par lietas nodošanu 9. Rēzeknes pulka komandierim ir ne-

pareizs un atceļams. Bet atrodot, ka konkrētā gadījumā pulka komandieris lietu pieņēmis,
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kā viņam piekrītošu, un ka tādēļ paceļoties strīds starp kara un civīlresora iestādēm par
minētās lietas iztiesāšanas piekritību, apgabaltiesa iesniegusi lietu Senāta Apvienotai sa-

pulcei ~piekritības strīda" izšķiršanai. Lūkojot cauri šo iesniegumu, jāievēro: saskaņā
ar Kriminālprocesa lik. 275. panta noteikumiem, Senāta Apvienotā sapulce izšķir piekri-
tības strīdu starp civīlresora tiesām un kara tiesām. Konkrētā gadījumā tāds piekritības
strīds starp kara tiesām, vai vispāri kara resora iestādēm no vienas puses un civīl-

resora tiesām nepastāv. Miertiesneša lēmumu, ar kuru viņš lietu bija atzinis par savai iz-

tiesāšanai nepiekritīgu, pārsūdzējis vienīgi Nodokļu departaments. Par piekritības

strīdu, šī jēdziena juridiskā nozīmē, varētu būt runa vienīgi tajā gadījumā, ja kara

tiesa, vai tiesājamo kara priekšniecība, saņemot lietu, būtu to atzinusi sevīm par ne-

piekritīgu, vai, apstrīdot apgabaltiesas lēmumu, attiecīgā likuma noteiktā kārtībā

būtu ierosinājusi jautājumu par lietas piekritību (Kara likumu kopoj. XXIV. gr.
275.—276. p.). Par šādu ierosinājumu nevar uzskatīt 9. Rēzeknes kājnieku pulka koman-

diera rakstu Nodokļu departamentam no 1934. g. 15. maija N° 5661, ar kuru minētais

komandieris, saņemot šo lietu pēc miertiesneša lēmuma, griezies pie Nodokļu departa-
menta ar lūgumu ~revidēt" departamenta lēmumu un ~atsaukt" pret minētiem kara-

vīriem ierosināto apsūdzību. Aprādītā lietas stāvoklī, iztrūkstot kara tiesu iestāžu ie-

bildumiem piekritības jautājumā, Latgales apgabaltiesai nebija likumīga pamata pašai

priekšlaicīgi ierosināt Senātā jautājumu par konkrētās lietas piekritību, un rīkojoties

pretēji norādītam, apgabaltiesa novirzījusies no Kriminālprocesa likumu 199. un 275. p.

noteikumiem. Pamatojoties uz Tiesu iekārtas lik. 60. p. Senāts nolemj: Daugavpils

apgabaltiesas iesniegumu atstāt bez caurskatīšanas.
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Likumu rādītājs
Senāta Apvienotās sapulces 1927.—1934. g. spriedumiem.

Likumi sakārtoti alfabētiski. Pirmie skaitļi nozīmē attiecīgo likuma pantu,
otrie — sprieduma taisīšanas gadu, bet trešie — spriedumu pēc attiecīgā gada

spriedumu krājuma.

Likums par administrātīvām tiesām(Lkr.
21./59)

54 1934 9

74 1930 9

Agrārās reformas likuma papildinājums

(Lkr. 29./117)
12i 1930 10

Likums par akciju biedrībām un paju
sabiedrībām (Lkr. 21./83)

— 1928 2

Papildinājums 1921. g. 20. aprīļa likumā

par akciju biedrībām un paju sabiedrībām

(Lkr. 24./124)

102-3 1932 3

Pagaidu noteikumi jaunu akciju sabied-

rību dibināšanai (V. V. 23./223)

— 1932 9

Instrukcija akciju un paju sabiedrību

likvidācijas komisijām (Lkr. 25./58,27./151,

28./210, 29./186)

2 )

4

B—ll > 1932 3

15

17—20

Aktu nodevu likums (Lkr. 26./77)

2. p. ~a" pk. . . . 1934 7

Likums par algas izmaksu apsardzības
resora darbiniekiem iestāžu likvidēšanas

vai amatu skaita samazināšanas gadījumos
(Lkr. 22./77)

4
.......

. 1932 2

Noteikumi par kriminālvajāšanas kār-

tību lietās par amatpersonu dienesta no-

ziedzīgiem nodarījumiem un atlīdzības pra-
sību celšanu par vinu nodarītiem zaudē-

jumiem (Lkr. 22./209)
II d. 2. p 1930 5

1916. gada 31. jūlija noteikumi par

aptiekām (Kriev. lik. kr. 16./265, 2072. p.)

I—2 1927 4

1912.gada 12. februāralikums par dažām

pārgrozībām aptieku atvēršanas kārtībā

(Kriev. lik. kr. 12./33, 267. p.)

— 1927 4

Papildinājumi likumā par dažām pār-

grozībām aptieku atvēršanas kārtībā (Lkr.
24./182)

6—7 1927 4

Likums par dienesta gaitu armijā un

flotē (Lkr. 30./192)
438 1932 2

Ārstniecības nolikums (Kriev. lik. kop.
XIII sēj.)
353—356 1927 4
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1923. gada 20. marta noteikumi par
tiesnešu un dažu citu tiesu resora darbi-

nieku atalgojumu (Lkr. 23./29)
— 1930 13

1925. gada 7. jūlija noteikumi par valsts

darbinieku atalgojumu (Lkr. 25./133)

16 1929
....

1

— 1930 13

1929. gada 27. jūnija noteikumi par

valsts darbinieku atalgojumu (Lkr. 29./156)

. ļ . .. . 1931 8
17. p. piez.J

1925. gada 25. augusta instrukcija par
valsts darbinieku atalgojuma noteikumu

piemērošanu (Lkr. 25./150)

|) 1929 1

1929. gada 17. septembra instrukcija

par valsts darbinieku atalgojuma notei-

kumu piemērošanu (Lkr. 29./190)

— 1931 8

1917. gada 1. augusta noteikumi par
nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu

(Kriev. lik. kr. 17./1326)
— 1927 13

I—2 1930 3

Noteikumi par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgo-
juma un no valsts izmaksājamām pensijām

(Lkr. 32./8)

"MM .san;
....

<vm. .nu
.
. 3

Instrukcija pie noteikumiem par krizes

laika atvilkumiem no valsts darbinieku un

strādnieku atalgojuma un no valsts iz-

maksājamām pensijām (Lkr. 32./20)

21 1933 3

1922. gada 12. janvāra noteikumi par
autonomiem valsts uzņēmumiem (Lkr.
22./10)

— 1929 1

Baltijas provinču likumi

540—556 1927 11

1920. gada 31. marta likums par civil-

dienestu (Lkr. p. 20./53)

22 1927 12

27 1927 3

1927. gada 4. oktobra noteikumi par

civildienestu (Lkr. 27./172)

1 1929 1

45 1934 5

62 :
.
. 1932 2

68 1929 1

1928. gada 7. jūnija instrukcija par civil-

dienesta noteikumu piemērošanu (Lkr.

28./148)

—
1929 1

Civillikumi (Kriev. lik. kop. X sēj.)

1509 1933 1

2138

2140

2153 ļ 1932
....

9
2158. p. 1. piez. pielik.

8. p. piez.
2189

Civillikumi (Viet. lik. kop. 111 daļa)

199 1931 8

537 1933 1

2922 ļ
3131—31331 1934 8

3159 J
3467—3470)

, Qoo i

3833 /^
4104 1932 8

Civilprocesa likumi (1914. g. izd.)

9—lo 1931 1

62 1927 5

201 1933 4

11930 9

220 1930 9

239—240 1930 1

241 1930. . . .1,3, 10

667 1931 4

71U 1929 6

808 1930 4

854—855 1933 4
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861—864
......

1930 2

953 1932. .... 1

972i
........

1930 7

1001 \ 1Q9o x

1094—1208/^
1211i

.
. 1930 7

1285 1928 9

146062-85 1932 4

1556—1591 1928 5

1801 1930 10

Civilprocesa likumi (1923. g. izd.)

1 1932 3

11 1932 4

39 1931 4'

57. p. 9. pk 1931 3

66. p. 4. pk 1930 1

79 1927 5

90. p. 2. pk 1930 1

292 1931 4

Civilprocesa nolikums (1932. g. izd.)

236—2381
iaoo 4

305 /
iyJJ

806

818

859—860} 1934 2

892

894—895

j 1934 3

956 1934 2

983—984 1933 4

1477—1521 1934 1

1922. gada 24. marta likums par darba

laiku (Lkr. 22./74) ar tā 1930. gada 23. de-

cembra papildinājumu (Lkr. 30./194)

17 1932 6

1927. gada 8. marta likums par darbiem

un piegādēm valsts vajadzībām (Lkr. 27./44)
31—34

36—37

42 [ 1928 8

44—45

47

Likums par dienesta gaitu armijā un

flotē (Lkr. 30./192)

438 1932 2

Dienesta noziedzīgi nodarījumi — krimi-

nālvajāšanas kārtība un atlīdzības prasību
celšana par amatpersonu nodarītiem zau-

dējumiem (Lkr. 22./209)

II d. 2. p. . , . . .
1930 5

Disciplinārsodu likums

I d. 10.-28. p.\ , 934 5
II d. 2. p. J

1928. gada 7. augusta kara disciplīnas

reglaments (Lkr. 28./180)

11 1928 12

111 1931 5

Drošības un labierīcības nolikums (1916.g.
izd.)

17—21
......

1929 8

Dzelzceļu virsvaldes 1925. gada 10. feb-

ruāra 39. rīkojums par dzelzceļu attālu-

miem (V. V. 25./35)
— 1930 4

1924. gada 4. decembra noteikumi par

pasažieru un kravu pārvadāšanu pa dzelz-

ceļiem (V. V. 24./277)
— 1930 4

Flotē un armijā — dienesta gaita (Lkr.

30./192)

438 1932 2

Kara disciplīnas reglaments — sk. disci-

plīnas.

Karaklausības likums (Lkr. 23./94)

12. p.l.pk.unl.piez.. 1928 6

88 1930 11

Kara sodu likumi (1869. g. kara lik. kop.
XXII gr.)

8. p. 1. pielik.
42.piez. 6.pk.)

49—50 [ 1928 6

52 J
60 1931 5

Pārgrozījumi kara sodu likumos (Lkr.

28./159)
39 1931 5
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1921. gada 11. augusta papildinājums
noteikumos par kara stāvokli (Lkr. 21./156)

161 1927 8

Kara tiesu likumi (1869. g. kara lik. kop.

XXIV gr.)

244 1930 11

275-276 1193I19308
Z/0

- * ' • ' \1934 11

314—318

329

334 , 1930 11

470—474

477

1117. p. piez.ļ ]927 ļ
1268 /

'

*
'

'

Krievijas kārtu likums

160-1681
l9o7 n

317—331/

Likums par Kodifikācijas nodalu (Lkr.
26./30)

8 1927.
.. . 1,5, 9

1917. gada 20. marta likums par kooperā-
tīvām sabiedrībām (Kriev. lik. kr. 1917. g.

72)
— 1928 10

1919. gada 5. septembra noteikumi par

kooperātīvām sabiedrībām un vinu savie-

nībām (Lkr. 19./126)

— 1928 10

U 1934 6

7. p. 2. d 1932 4

11} 1934 6

1933.gada 28. aprīļa papildinājumi notei-

kumos par kooperātīvām sabiedrībām un

viņu savienībām (Lkr. 33./129)

— 1934 6

1928. gada 12. aprīļa noteikumi par

kooperātīvu sabiedrību un to savienību

likvidāciju pēc slēgšanas ar tiesas lēmumu

(Lkr. 28./77)

1 1932 4

— 1934 6

1927. gada 16. jūnija likums par kooperā-
tīvu sabiedrību un vinu savienību revīzijām
(Lkr. 27./124)

21 1932 4

— 1934 6

Likums par kreditiestāžu un tirdzniecības-

rūpniecības uzņēmumu norēķiniem un ie-

sniedzamām ziņām (Lkr. 23./150) ar vēlā-

kiem pārgrozījumiem un papildinājumiem

(Lkr. 29./221, 31./17)
— 1932 9

Kreditlikumi (Kriev. lik. kop. XI sēj.)

86—11426 1928 10

Pārgrozījumi un papildinājumi kredit-

likumos (25./10, 26./6, 144; 29./122, 30./21,
31-/9)

— 1932 9

— 1934 6

Kriminālprocesa likumi (1914. g. izd.)

56
.......

. 1927 5

963—964 1927 1

Kriminālprocesa likumi (1926. g. izd.)

1 1928 7

45 1930 8

49 1931 3

67 1927 5

175ļ IQOļ O

m !::: I
253 1934 4

261—262 1934 11

J1927 8
5 '\1934 11

[1927 10

281—283 \\93o 9

(1934 4

284—312 1928 7

434l
1928 7

4601

461 .i19287

(1930 11

462.-469 1930 11

470 ļ19287

\1930 11

471.—477 1930 11



79

673
.......

. 1929 5

949 1930 6

972 /1927 7

\1932 10

§£} 1931 5

981 1927 7

985 1192I19285
y 0

\1930 7

1031 1934 1

1047. p. 1. pielik. I d.

2. pk 1928 3, 4

1059
/1928 1

\ 1929 4

1058 )
1074 \ 1928 4

1076—1077J
1083) [3
109U 1928 {7
1190j (6

Kriminālvajāšanas kārtība lietās par die-

nesta noziedzīgiem nodarījumiem v. 1.1. —

sk. amatpersonu.

Noteikumi par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgo-

juma un no valsts izmaksājamām pensijām

(Lkr. 32./8)
7 1933 3

Instrukcija pie noteikumiem par krizes

laika atvilkumiem no valsts darbinieku un

strādnieku atalgojuma un no valsts iz-

maksājamām pensijām (Lkr. 32./20)

21 1933.
....

3

Kurzemes zemnieku likums

133—134 1931 6

Drošības un labierīcības nolikums (\ 916. g.

izd.)

17—21 1929 8

Lauksaimniecības likums (Kriev. lik.

kop. XII sēj. 2. d. 1903. g. izd.)

429 1929 7

1921. gada 18. augusta pārgrozījumi
lauksaimniecības likumā (Lkr. 21./167)

— 1929 7

Likums par laulību

56 -1931 8

1920. gada 15. marta likums par likumu

un valdības rīkojumu spēkā nākšanas laiku

(Lkr. 20./176)
— 1927 2

1928. gada 12. aprīļa noteikumi par

kooperātīvu sabiedrību un to savienību

likvidāciju pēc slēgšanas ar tiesas lēmumu

(Lkr. 28./77) — sk. kooperātīvu sabiedrību.

Medību likums (Lkr. 23./169)

8 1929 7

Ministru kabineta iekārta (Lkr. 25./60)
12 1927 2

Muitas likumi

1045. p. 3. pk 1928 3

1056 1933 3

1059 1929 4

1064—1065 1928 3

1067 1929 4

1070. p. 1. pk 1928 3

m* J 1928- • • • • 4
°

\1929 4

1149-1150)
192q 4

1164—1165 1933.
....

3

1912. gada 28. maija likums par vietējās
muitas pārvaldes satversmi (Kriev. lik. kr.

12./865)

5. p. piez.)
6—ll \.. . . 1928 4

38 J

Nodevas — sk. aktu nodevas.

1920. gada 19. marta noteikumi par valsts

nodokļu un citu neapstrīdami valstij pie-

nācīgo naudas summu piedzīšanas kārtību

(Lkr. p. 20./48) ar 1924. gada 4. oktobra

papildinājumiem (Lkr. 24./160) un 11. ok-

tobra instrukciju (V. V. 24./235)

— 1927 6

1917. gada 1. augusta noteikumi par

nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu —

sk. atsvabināšanu.



80

Vispārēji nosacījumi par spaidu darbu

un pārmācības sodu izcietušo un nosacīti

pirmstermiņa atsvabināto personu uzrau-

dzības veidiem (V. V. 26./88, 90—92)

— 1927 13

Notāriāta nolikums

5 1932 7

15—16 1929 3

17 \ 1934 7

20—24/
yJ '

41 1929 3

43 1934 10

57 ļ
59—65ļ 1934 7

141 J
154. p. 2. pk.ļ ļ929 3
274—275 /
289 1934 10

301 1930 5

334

337 1 1934 7
369 p. 2. pk. •

pielik. 9. p.

Tieslietu ministra 1920. gada 23. de-

cembra rīkojums par notāru pienākumu

piesūtīt Nodokļu departamentam savas dar-

bības pārskatus (V. V. 20./297)

— 1929 3

Paju sabiedrības — sk. akciju biedrības

v. t. t.

1924. gada 4. decembra noteikumi par

pasažieru un kravu pārvadāšanu pa dzelz-

ceļiem (V. V. 24./277)
— 1930 4

Pasta un telegrāfa virsvaldes iekārta

(Lkr. p. 27)

2—3 \ 1928 . . .9
9—lo/

Noteikumi par Satiksmes ministrijas

pasta un telegrāfa departamentu (Lkr.

27./159)

2—3\ 1928.
....

9
5 j

Vispārējais pensiju likums (Kriev. lik.

kop. 111 sēj.)

11

172

\
7

7
f 1927 11

181

184

1927. gada 8. marta likums par darbiem

un piegādēm valsts vajadzībām — sk.

darbiem

1927. gada 16. jūnija likums par kooperā-
tīvu sabiedrību un viņu savienību revīzijām
— sk. kooperātīvu sabiedrību.

Valsts kontroles revīzijas pagaidu regla-
ments (Lkr. p. 10)

11 . 1927 12

1920. gada 15. marta likums par likumu

un valdības rīkojumu spēkā nākšanas laiku

(Lkr. 20./176)

— 1927 2

Latvijas Republikas Satversme

28—30 1928 7

64—68 1927 1

69 1927 2

70—80 1927 1

81 1927 1,2
82—83

J 1928 7

Senāta iekārtas likums

8i 1927 9

ooj /1927 12
*■

\1930 4

36 1934 10

74i. p. io. pk. .. . 1930 4

76. p. 10. pk. . . .

1934 10

220 1930 4

Likums parsociālo apgādību (Lkr.2B./73.)
ar 1930. gada 30. septembra papildināju-
miem tajā (Lkr. 30./143)

3!.} 1931 '
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Vispārēji nosacījumi par spaidu darbu un

pārmācības nama sodu izcietušo un nosacīti

pirmstermiņa atsvabināto personu uzrau-

dzības veidiem — sk. nosacīti.

1885. gada Sodu likumi

140 . 1928 6

1903. gada Sodu likumi

1 1928 11

2 1928 6

5 1928 11

16 1927 13

22 1932 10

30 1928 6

34—35 1927.
....

13

57. p. 4. pk 1928 6

59
11928 5

11931 5

63 1932 10

68—71 1928 11

636)
672i1932 7

674)

1933. gada Sodu likums

27—28 1934 5

43. p. 2. un 3. d. \
mA 1

147 I

1920. gada 21. janvāra likums par j
valdības un pašvaldības iestāžu svinamām !
dienām (Lkr. 20./160) ar 1921. gada j
22. decembra papildinājumu tajā (Lkr. ļ
21./262)

— 1929.
....

8

ļ
Pasta un telegrāfa virsvaldes iekārta — i

sk. pasta.

Noteikumi par pasta un tēlegrafa de-

partamentu — sk. pasta.

1924. gada 16. jūnija likums par telpu 1
īri

27 1934 8

31—32 1932 8

1918. gada 6. decembra pagaidu no-

likums par Latvijas tiesām un tiesāšanas

kārtību (Lkr. 19./10) un 1920. gada 26. jan-

vāra likums par pārgrozījumiem un pa-
pildinājumiem tajā (Lkr. 20./164)

1. p. c pk. . .. . 1930. . ... 2

9}' 1927
-

-■ • • 9

1923. gada 20. marta noteikumi par
tiesnešu un dažucitu tiesu resora darbinieku

atalgojumu — sk. atalgojumu.

Tiesu iekārtas likumi

1 1934 10

B—9 1932 7

57—59 1927. .
...

9

60 1934.
.... 10

60. p. 3. pk 1932.
....

5

60. p. 9. pk 1927.
....

9

62 1932 7

80 1932 5

101. p. 5. pk 1930.
....

6

100 (1930 6
U

\1932. .... 5

128-129!
1934 1Q

143—144/
iyJ41U

146-1471 1927 9

158 1927 3

163 1934 10

, 7n J1927 9

\1934. .... 10

171 1932 7

[1929 5

172 \m\ 3

[1934 7, 10

173 1931 3

174 /1931 3

\1932 4

10* 11930 4

\1934 10

208 1930 6

91zL /1930 6

\1932 5

227—228 1932 1

235 1930 7

254 1932 1

281 1930 12

302 1932 5

303 )
306—309} '.1931 2

332—333J
335 1933 2
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336. p. 1. pk 1929 2, 6

336. p. 2. pk 1929.
....

6

338 1931 2

344 1193I19317
0

\1933 2

345 11931 2,7
°V \1932 5

346 1931 7

349 1931 3,7

3931 193410

1923. gada 26. jūlija likums par tiesu

iekārtas un civīl- un kriminālprocesa
likumu dažu pantu grozīšanu (Lkr. 23./97)

~A" 4. p 1927 9

Likums par kredītiestāžu un tirdznie-

cības-rūpniecības uzņēmumu norēķiniem un

iesniedzamām ziņām — sk. kreditiestāžu.

Vispārēji nosacījumi par spaidu darbu

un pārmācības nama sodu izcietušo un

nosacīti pirmstermiņa atsvabināto personu
uzraudzības veidiem — sk. sodu izcietušo.

1925. gada 7. jūlija noteikumi par
valsts darbinieku atalgojumu — sk. at-

algojumu.

1929. gada 27. jūnija noteikumi par

valsts darbinieku atalgojumu — sk. at-

algojumu.

1925. gada 25. augusta instrukcija par
valsts darbinieku atalgojuma noteikumu

piemērošanu — sk. atalgojuma.

1929. gada 17. septembra instrukcija par
valsts darbinieku atalgojuma noteikumu

piemērošanu — sk. atalgojuma.

Valsts kontroles revīzijas pagaidu regla-
ments — sk. revīzijas.

Likums par Valsts kontroli (Lkr. 23./102)

o7 (1927 12

\1930 4

1920. gada 19. marta noteikumipar valsts

nodokļu un citu neapstrīdami valstij pie-
nācīgo naudas summu piedzīšanas kārtību—

sk. nodokļu.

1922. gada 12. janvāra noteikumi par

autonomiem valsts uzņēmumiem (Lkr.
22!/10)

— 1929 1

1928. gada 9. jūnija likums par pārgro-
zījumiem zemes grāmatu lietās Latgalē

(Lkr. 28./134)

— 1934 10

Kurzemes zemnieku likums

133—134 1931 6

1921. gada 17. septembra rīkojums par

zīmognodokli (Lkr. 21./165) ar 1928. gada
16. jūnija pārgrozījumiem un papildi-
nājumiem tajā (Lkr. 28./147)

' 4.p.1.pk.ļ- •• •
19305

29} 1932
' • • • • 8

39. p. 1. pk 1933 1

43. p. 1. un 2. pk. . 1932 8

43. p. 3. pk.ļ 1933 ,
44. p. 7. pk./
46—47 1929 7

50 )
80

90—91 \ 1930 5

100

104



Tipogrāfijā saņemot broš. eks. maksā

Ls 2,50.



 

XII Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem. Sastādījuši: 
senators F.Konrādi un Rīgas apgabaltiesas loceklis A.Walter. [b.v.], izdevniecība 
„Grāmatrūpnieks", 1935./1936. 

107.lpp. 
 

Tiesu iekārtas likuma 345. (406.14). 
 

Saskaņā ar Tiesu iekārtas likumu 345. un 214. p. lietās, kuras 
disciplinārtiesāšanas kārtībā izspriedusi apgabaltiesa, pielaižamas sūdzības Tiesu 
palātai, pie kam pēdējā, kā otrās instances disciplinārtiesa, izspriež tās salīgi un 
par viņas spriedumiem sūdzības un protesti nav pielaižami. Tikai personas, kas 
pastāv kā advokāti pie Tiesu palātas un attiecībā uz kurām Tiesu palāta 
disciplinārlietas izspriež kā pirmā instance, minētās sūdzības var iesniegt Senāta 
Apvienotai sapulcei. Sūdzētājs pastāvējis kā privātadvokāts pie apgabaltiesas, 
kādēļ Tiesu palātas spriedums, ar kuru apstiprināts apgabaltiesas kā pirmās 
instances disciplinārtiesas spriedums viņa lietā, ir galīgs un nav pārsūdzams uz 
Senātu. 

(Sen. Apv. sap. 1935. g. 30. okt. spr. Nr. 13.) 
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1935. 
1. 1935. g. 30. janvarī. Senata virsprokurora 1934. g. 29. maija iesniegums 

Nr. 313 tieslietu ministra uzdevumā izšķirt jautājumu, vai par Konsularā regla-
menta 125. p. 5. pkta minetiem nora'kstiem ir ņemama konsularā nodeva. 
(L. № 1.) 

Sēdi vada priddsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Vesmanis; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Tieslietu ministris iesniedzis Senata Apvienotās sapulces izškiršanai Tiesu 

iekartas likuma 185. p. kartība jautajumu, vai par Konsularā reglamenta 125. p. 
5. pkta (Lkr. 1925. g. 17) minetJiem norakstiem ir ņemama 'konsularā nodeva! 
Ministns aizrāda, ka pie šī punkta tulkojuma radusies domstarplba starp Ār-
Tietu ministriju un Valsts kontrali. 

Minētais 5. pkts_nosaka, 'ka pēc flagpatenta izdošanas ārzemēs uz Latvijas 
pavalstnieku īpašuma pargajušiem kuģiem konsulam jānosūta Ariietu ministrijai 
Щ reize ar to Jurniecības departamentam šinī punktā uzrādīto dokumentu no-
raksti, pie kam konsulam visi augšminētie noraksti jāapliecina kā notaram. 

Arlietu ministrija atrod, ka par šiem nora'kstiem, kas: 1) domāti valdības 
resora apziņošanai par notikiišo un sevišķi statistikai im 2) izgatavoti un ap-
liecmati arpus interesentu interešu sferas esošām oficialām vajadzībām un tur-
klat tikai pec tam, kad ar interese>ntiem jau viss nokārtots, t. i. flagpatente 
jau izsniegta, konsulara nodeva nav ņemama. 

Valsts kontrole torpretim atrod, ka flagpatente, kā kuga nacionalitates ap-
Iieciba, analoga apliecibai par pilsoņu uzņemša-nu Latvijas pavalstniecībā, kur 
visiem_ dokumentiem, uz kuru pamata uzņemšana notiek, jābūt legalizētiem no 
musu arzemju pārstavniecībam, ņemot kā par originaliem, tā arī par pārstāv-
niecibu apliecinatiem norakstiem. Vafets korttrole seviški uzsver to, ka visiem 
īesutamiem norakstiem jābut pec reglamenta, konsttfa kā notara, apliecinātiem 
un par sadu darbību, saskaņa ar konsularā tarifa 22. р., noteikta zinama likme 
par lappusem, ka par izgatavošaīiu, tā par apliecinasami. 

Pie jautajuma izškiršanas krīt svarā sekoši apsvērumi. Konsularā regla-
menta 125. p. 4. pkts nosaka, ka flagpatente (nacionalitates apliecība) izrakstama, 
tikfidz i'zp.ilditi visi ši paša panta 2. pktā mmētie nosacijumi, t. i. iesniegti dažādi 
sai punkta mineti dokumenti im deMaracijas. Konsulara nodeva par flagpatenti 
paredzeta konsularā tarifa В nod. 32.% 1. punktā („Vald. Vēstn." 1929. g. 75. 
num.). Lidz ar flagpatentes izsniegšanu 'kārtojama tad arī šī nodeva saskanā 
ar augsa pievesto konsularā tarifa pantu. Pēc jau notiikusās flagpatentes iz-
sniegsanas Konsularā reglamenta 125. p. 5. pkts konsuliem uzliek par pienā-
kumu nosutit Arhetu ministrijai m Jūrniecības departamentam izsniegtā flag-
patenta un iesniegto dokumentu apliecinātus norakstus. Šo norakstu iesūtišanas 
pienakumu hkums uzliek konsuliem. Flagpatentes ieguvējam ar šo rīcību nav 
vairs saka!-a, jo viņa attiecības ar konsulu izbeidzas ar 125. p. 4. pktā minētā 

3 

BļsnSne -og -3 -6g6ī 'и*ШЩ '-шпп -д61 вшпнчэн! BssmsaA м т » 



flagpatenta iegūšanu. Bet par tādu darbību, kas notiek Latvijas valsts iestāžtt 
uzdevumā, kā tas ir dotā gadijumā, konsularās nodevas nav aprēķinamas (Kons. 
tarifa 12. pts). Netieši pie iminētā slēdziena jānā'k arī saskaņā ar A. nod. 16. ptu, 
kurš nosaka, ka konsularās <nodevas iekasējamas pirms konsularās darbības iz-
pildīšanas. Bet 5. puriktā paredzētā konsularā darbība norisinas p ē c tam, 
kad flagpatente izdota. Aiz aprādītiem iemesiliem Senats, izklausijis virsproku-
rora atzinumu, n o l e m j : atzīt, 'ka jautājums izšķirams noraidoši. 

2. 1935. g. 30. janvarī. Paula Ķ u k u l a lūgums atļaut celt zaudējumu at-
līdzības praslbu pret Jēkabpils iecirkņa miertiesnesi par vinam nodarītiem zau-
dējumiem Ls 185,37 apmērā. (L. № 4.) 

Sēdi vada 'prielcšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators F. Zilbers; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Senata Apvienatai sapulcei iesniegtā lūgumā Pauls Ķukuls paskaidro, ka 

1933. gada 27. janvarī viņš caur Jaunjelgavas pasta kantori pret kvīti Nr. 936 
nosūtijis ierakstītā vēstulē Jēkabpils iecirkņa miertiesnesim trīs prasības su-
dzības: 1) pret Jāni Pētersonu par Ls 15,— pēc sūdzībaipieli'ktas paradzīmes, 
2) pret Arnoldu Sergi par 'Ls 35,— pēc sūdzibai pieliktā veksela un 3) pret 
Meieru Feldhunu par Ls 100,— pēc sūdzībai pievienotām vairakam^ Feldhuna 
'kvītēm un Sēlpils krājaizdevu sabiedrības raksta. Sis ierakstītais sutijums iz-
dots no pasta kantora zem kāda Celmiņa paraksta. Reizē _ar šīm sudzībam un 
dokumentiem sūdzētājs pārvedis uz tā paša miertiesneša varda pa pastu tiesas 
nodevām Ls 7,45, kuras zem para<ksta saņēmusi Alvine Cintiņš. Pec tam Ķu-
ļkpls vairākas reizes ieradies Jēkabpilī, miertiesā uzzināt par viņa prasības lietu 
stāvokli un beidzot noskaidrojis, 'ka tādas lietas miertiesneša kancleja nemaz 
neatrodas. Tādēļ Pauls Ķukuls lūdz Senata Apvienoto sapulci atlaut viņam celt 
zaudējumu atlīdzības prasību pret Jēkabpils iecirkņa miertiesnesī par Ls 185,37, 
по kuriem Ls 150,— par nozaudētiem dokumentiem, Ls 0,80Jzdevumu par pasta 
kantora uzziņām, par patērētām šo lietu meklēšanai 6 dienām u n p a r cela izde-
vumiem Ls 27,12 un Ls 7,45 pārvestās tiesas 'nodevas naudas, ka arī par pasta 
izdevumiem šā lūguma nosūtīšanai un tam nepieciešamām zīmogmarkani. 

Uz Senata Apvienotās sapulces civilproc. li'k. 1428. p. kārtībā pieprasīto 
paskaidrojumu, Jēkabpils iecirkņa miertiesnesis Alfons Vagals paskaidrojis, ka 
1934. g. vasarā Pauls Ķukulš tiešām deradies viņa kanclejā un intereseļies par 
viņa iesnieg'tām prasības sūdzībām un iesūtītiem Ls 7,45 tiesas nodevarr;, bet 
Ķukula uzdotie raksti, dokumenti un iesūtītā nauda Ls 7,45 miertiesneša darb- . 
vedībā netikuši atrasti. Iecirfmi viņš, Vagals, esot pieņēmis 1932. g. rudem, 
bet 1933. gada vasarā atklājis, ka sekretara pienākumu izpildītajs Eduards 
Celmiņš, kurš saņēmis ienākošo pastu, 'kad miertiesnesis Jbijis aizņemts tiesas 
sēdēs vai atradies izbraukumos, — vairāk mēnešus aizturejis pie sevis ienaku-
šos lūgumus, apelacijas sūdzības un dažādus citus rakstus. Daži no šiem rak-
stiem pēc ilgākas meklēšanas tikuši atrasti iepriekšējo gadu pabeigtas lietas. 
Par tādu rīcību Celmiņš no dienesta atlaists disciplinarā kārtība. Ieverojot to, 
ka Ķukula norādītā iera'kstītā vēstule izsriiegta Celminam, miertiesnesis pielaiž 
iespējamību, ka šī vēstule ar tās saturu gājusi zudumā pie Celmiņa, jo viņš, 
miertiesnesis , Ķukula rakstus neesot -saņēmis. Attiecībā uz Ls_7,45 lielo naudas 
pārvedumu miertiesnesis paskaidro, ka tādu viņa pilnvarā saņemusi toreiz viņa 
kanclejā nodarbinātā inteligentā bezdarbniece Alvine Cintiņš, kura saņemto 
naudu nodevusi vai nu tieši viņam, miertiesnesim, vai an sekretara pienakumu 
izpildītājam Celmiņam. Ja naudu saņēmis viņš, miertiesnesis, tad tulīt uzlī-
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mējis markas attiecīgiem lūgum-iem, 'bet, ja naudu saņēmis Ceflmiņš; tad viņant 
tā līdz ar attiecīgu lūgumu bijusi jānodod miertiesnesim. Miertiesnesis Vagals-
pielaiž, ka Ls 7,45 gājuši zudumā pie sekretara p. i. Celmiņa, bet ņemot vērār 
'ka nauda saņemta viņa pīlnvarā, izsaka gatavību šo sumu atmaksāt Ķuku<3amr 
pret pasta pārveduma kvītes uzrādīšanu. 

Viet. Civillik. 3444. pants uzliek pienākumu atlīdzināt zaudējumus katram, 
kas tos nodarijis ar savu darbību vai bezdarbību, pie kam, šos zaudējumus no-
vērtējot, nemama vērā 'nevien galvenās lietas un tās piederumu vērtība, bet arī 
pametums, kurš net'ieši nodarīts ar zaudējumus nesēju notikumu, arī ar noti-
kumu izsauktie ār'kārtējie izdevumi (3451. р.). Nav jāatlī'dzina tikai 'nejaušs-
zaudejums, kura cēlonis pastāv notikumos, kurus ar cilvēka prātu nebij iespē-
jams paredzēt, ne novērst ar cilvēka spēkiem (3439., 3438. р.). Par katru tīšir 
rīcību, rupju vai vieglu neuzmanību prasijumos, kuri izriet tieši no tiesību aiz--
skārumiem ārpus līgumiskām attiecībām, tiesību aizskārēji nes atbildību par 
zaudējumiem (3301. р.). Izšķirot jautājumu, vai miertiesneša Vagala rīcībā шт 
tā attēlotā Ķukula lūgumā un paša Vagaļa paskaidrojumos, — ir saskatamas 
tās vainas pazīmes, kuras nepieciešamas pret vinu celtās prasības patnatam par 
zaudejumu atlīdzību, jāņem vērā Tiesu iek. 'li'k. 28.—30. panti, kuri nosaka mier-
tiesneša sekretara tiesisko stāvokli tm attiecības pret miertiesnesi. No 30. panta 
redzams, 'ka sekretaru ieceļ amatā apgabaltiesas priekšsēdētājs uz paša mier-
tiesneša priekšlikuma; ka sekretars darbojas tiešā miertiesneša uzraudzībā,-
un ka sekretara pienākums un darblbas apjoms ir: pārzināt kancleju, uzgla-
bāt aktis un dokumentus, izdot ar savu -parakstu ziņas, kā arī miertiesneša uz-
devumā parakstīt pavēstes un vest sēžu protokolus. Tiesu iekārtas likums ne-
dod tiesību miertiesneša sekretaram, kā tādam, saņerat no pas.ta vai no apmek-
•lētājiem lūgumus, do'kumentus, naiidu. Tas ir paša miertiesneša pienākumsj. 
kuru viņš nevar deleģēt, nodot sekretaram. Arī procesu 'likumos nav paredzē-
tas tādas tiesības miertiesneŠa sekretaram un kanclejas darbiniekiem. Pie-
nemt lūgumus, dot tiem virzieta, saņemt nodokļus ir t'iešs paša miertiesnesa 
uzdevums, un arī Tiesu ickārtas li'k. 29. p. tieši paredzētai micrtiesneša sekre-
tara darbībai jānotiek zem tiešas m'iertiesneša uzraudzības (28. р.). 

Konkretā gadijumā pats miertiesnesis uzticējis Celmiņam saņemt mierties-
nesira 'pa pastu piesūtītos lūgumus un naudu. То pašu viņš uzticējis arī kancle-
jas pagaidu darbiniecei Cintiņš, kura saņēmusi Ķu'kula atsūtītos L.s 7,45, Mier-
tiesnesis Vagals nav pat parūpējies saņemt no Cintinš šo naudu, nav painteresē-
jies pārliecināties, uz 'kādu lietu šis naudas ipārvedums attiecas, vai Šī lieta jau 
ienākusi, vai tā piekrīt miertiesnesirn, vai tai ir jau dots virziens u. t. t. (Civil-
•proc. lik. 63. un sek. р.). Visu to pārbaudīt bij paša miertiesneša tiešs pienākums» 
Nepildoī to, nepieprasot no kanclejas -darbinieces viņa pilnvarā no pasta sa-
ņemto naudu, miertiesnesis p'ie'laidis nolaidību, kurai par sekām bijuši tie zan-
dējumi, par kuru atlīdzināšanu viijam Pauls Ķukuls lūdz atlauju celt prasfbu 
pret miertiesnesi — par Ls 185,37, kā arī par pasta izdevumiem Ls 0,40 aprnērā.. 
Ķukula lūgumam pieli'ktās 4 zīmogmaricas par Ls 0,80 izsniedzamas viņam at-
pakaļ saskaņā ar Rīk. par zīmognodevu 46. p. 1. pktu. Paula Ķukula lūgumā 
un miertiesneša Vagala paskaidrojumos ir 'norādijumi uz Sodu Iik. 545. p. 3. d. 
paredzētā noziedzīgā nodarijuma pazīmēm, kādēļ noraksti no tiem nosūtami 
Tiesu palatas pro'kuroram tālākai rīcibal. 

Aiz pievestiem apsvērumiem atrodot, ka Paula Ķukula lūgums pelna ieve-
rību un vadoties no Civilproc. lik. 1430. р., Senats n o l e m j : atlaut Paalara 
Ķukulam celt civilprasību pie Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesneša pret mier-
tiesnesi Alfonsu Vagalu Ls 185,77 lielā apmērā. Šās rezolucijas norakstu nosūtīt 
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Paulam Ķukulam. Cetras zīmogmarkas par Ls 0,80 nosūtīt atpakaļ Paulam 
Ķukulam, norakstus по Ķukula lūguma un Jēkabpils iecirkna miertiesneša Va-
gaļa paskaidrojumiem nosūtīt Tiesu palatas prokuroram tālākai rīcTbai pēc Sodu 
'lik. 545. p. 3. d. pazīmēm. 

3. 1935. g. 30. janvarī. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja 1934. g. 18. de-
■cembra iesniegums izšķirt piekritības strīdu starp Rīgas 'piīsētas 3. iecirkna 
miertiesnesi un zemkoipības mini'stri, Rožanovas krājaizdevu sabiedrības pra-

Ijsībā pret Zemkoprbas ministriju par Ls 477,—. (L. № 7.) 
Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators M. Caksļe; 

atzinumu dod virsprdkurors A. Kanepīts. 
Senats atrod: 
Prasītājas, Rožanovas krājaizdevu sabiedrības pilnvarnieks miertiesnesim 

pret Zemkopības ministriju iesniegtā prasības lūgumā 'bija paskaidrojis, ka viņa 
pilnvardevēja ieguva 1931. gada 29. augustā publiskā izsolē pie Daugavpils ap-
gabaltiesas Viensētu Nr. 12, atr. Zusiņu sādžā, Varkavas pagastā, kura agrāk 
bi|a kāda Prikuļa un Pogas īpašums. Pēdējie nebija nomaksājuši savu melio-
racijas parādu Ls 477,— apmērā un tādēļ atbildētāja to piedzen bezstrīdus kār-
tīhā. по prasītājas. Prasltājas pikivarnieks, aizrādot uz to, ka pie šī īpašuma 
pārdošanas izsolē nekas nebija ziņots par tāda parāda pastāvēšanu, 'ka šis 
iparāds nebija pieteikts tiesu izpildītājam un lievests zemes grāmatās un ka īpa-
šums ir apstiprināts zemes grāmatās prasītājai bez šī parāda, līīdza tiesu ai-
svabināt prasītāju по pienākuma maksāt šo parādu līdz ar varbūtējiem procen-
tiem un soda naudām. Atbildētāja, atsaukdamās uz Noteikumiem par meliora-
cijas sabiedrībām" (Lik. 'kv. 1925. g. 191) cēla noraidijumu par lietas nepiekritību 
civiltiesai, bet ka-d miiertiesnesis to bija atstājis bez ievērlbas, vina Civi'.proc. 
nolik. 345. panta kārtībā ierosināja p'iekritības strīdu. Uz Civilproc. nolik. 346. 
panta paniata šī strīda izšķiršana piekrīt Senata Apvienotai sapulcei. 

No sludinājuma 1933. gada „Valdības Vēstneša" 130. num. ir redzams, ka 
zemkopības ministris tikai ar savu 1933. gada.29. apriļa lēriiumu apstiprinājis 
melioracijas sabiedrības „Zenrnieks" meMoracijas projektu un maksājumu sa-
dalijumu. Tā tad maksājumu galīgais sadalijums notika vairāk kā gadu pēc 
tam, kad prasītāja bija ieguvusi viensētu publiskā izsolē. Agrākie šīs 
Viensētas īpašnieki bija sabiedrības „Zemnieks" biedri, kas izriet по tā, ka pra-
sītājas pilnvarnieks nebija apstrīdējis atbildētājas atsaukšanos uz šo apstākli. 
Saskaņā ar notei'kumu par mdioracijas sabie'drībām 5. pantu, nekustamai man-
tai pārejot citu īpašnieku rokās, sabiedrības 'biedru tiesības un pienākumi pāriet 
nz jauniem īpašriiekiem. Prasītājas pilnvannieks atzīst, ka prasītāja tagad ir 
viensētas Nr. 12 īpašniece un tādēļ uz viņu ir pārgājuši agrāko īpašnieku pie-
nākumi un tiesības melioracijas sabiedrībā „Zemnieks". Tādēļ arī zemkopī-
bas ministris varēja savas kompetences robežās (Noteikumu 25., 26. un 28. p.) 
apstiprināt melioracijas projektu, ar Ikuru prasītājai, kā viensētas Nr. 12 jau-
<nai īpašriiecei, ir uzlikts Ls 1054,— liels maksājums, dalu по kura Ls 477,— ap-
тпега prasītāja ar šo prasību apstrīd. Note'i'kumu par melioracijas sabiedrībām 
20. pants 1931. gada redakcijā (Lik. kr. 1931. g. 11) nosaka, ka uz šo noteikumu 
pamata uzlikto maksājumu piedzīšana по sabiedrības biedriem notiek uz tādiem 
pat noteikumiem, kādi pastāv valsts un ipašvaldības nodoklu piedzīšanai, t. i. 
^saskaņā ar 1928. gada liikuma Nr. 119 moteikum'iem. Ar to melioracijas sabied-
rfbas prasijumiem pret vioas biedriem dēl žiem maksājumiem ir piešķirts ne-
apstrīdamības raksturs un tādēļ uz Civilproc. nolik. 1. panta piezīmes pamatašie 
prasijumi nepiekrīt civill'iesu pārziņai. Atzīmējams, ka uz Noteikumu par 
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melioracijas sabiedrībām 8. panta pamata šo notei'kumu 20. pantā paredzētās 
atseviškās tiesfbas ir stājusās spekā, jo zemkopības ministris šinī gadijuma ir 
aipstiprinājis melioracijas projektu. Tā kā prasītāja ar savu prasītm apstrīd tādu 
prasijumu, kuram likums ir pieškīris neapstrīdamī'bas raksturu, tad jāatzīst, ka 
tādas prasības izsprdešana nepiekrīt civiltiesai. Pamatojotie's uz sacīto un Ci-
vi'lproc. nolik. 1. panta piezīmes un 346. panta un Noteikumu par melioracijas-
sabiedrībām (Lik. 'kr. 1925. g. 191 un 1931. g. 11) 5. ш 20. pantiem, Senats 
n о 1 e m j : atzīt, ka šīs lietas iztiesāšana nepiekrīt civiltiesai.. 

4. 1935. g. 30. janvarī. Jelgavas apgabaltiesas 1934. g. 21. decembra ie-
sniegums izšķirt piekritības strīdu starp Jelgavas apgabaltiesu un ZemkopTbas-
ministriju Kandavas pilsētas valdes prasī'bā pret Zemkopības ministrijit 
Ls 1580,— vērtībā, ipar īpašuma tiesībām uz zemes gabalu. (L. № 8.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators R. Alksnis;: 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaoepīts. 

īzldausijis virsipro'kurora atzinumu, Senats a t r o d : 
Kandavas pilsēta 1929. g. 15. junijā iesniegusi Jelgavas apgabaltiesā pret 

Zemkopības ministriju prasību, kurā aizrāda, ka pilsēta lietojot no neatminamiem 
laikiem 10,31 ha pļavas un 0,39 ha ganlbas, kādēļ pilsēta uz šiem zemes gaba-
liem esot ieguvusi īpašuma tiesības uz neatminamas valdīšanas noteikumu pa-
mata (Civillik. 700.-706. p.) un lūdz: atžīt, ka 10,31 ha pļavu un 0,39 ha ganību,. 
kuras no Talsu apriņķa valsts zemju inspektora atzītas par ieskaitamām valsts 
zemes fondā, ir Kandavas pilsētas īpašums, iegūts uz neatminamas valdīšanas 
pamata. 

Pret šo praslbu Zemkopības ministrija Civilproc. nolik. 345. p. kārtībā ir 
celusi piekritības strīdu, aizrādot, ka šīs lietas izspriešana nepiekrītot civiltiesal 
taipec, ka Kandavas muiža visā savā platlbā un līdz ar to arī strīdus plava un 
ganība jau 1924. g. uz Agr. ref. lik. pamata ies'kaitītas valsts zemes fondā uz 
zemkopfbas ministra rīkojuma pamata; šis mimstra rīkojums biji'S jāpārsūdz 
āttiecīga kartība, t. i. Senata Administrativam departamentam, bet nevarot 
ministra rīkojumu apstrīdet civiltiesāšanas kārtībā: rīkojuma par Kandavas 
muižas ieskaitīšanu valsts zemes fondā ministris esot devis ne 'kā fiska pār-
stavis valsts priva'tsaimnieciskā lietā, bet gan kā valsts varas (imperium'a) 
parstavis. 

Apsverot paceito piekritības strīdu, Senata Apvienotā sapulce atzīst, ka 
strīdus lieta nepiekrīt civiltiesas izšļdršanai aiz sekojošiem iemesliem. 

Nepareizi aizrāda prasītāja, it kā tikai 1929. g. Talsu apr. valsts zemju 
inspektors butu atzinis strīdus zemes gabalus par ies'kaitamiem valsts zemes 
fonda, jo no „V. V." 198/24. g. ir redzams, ka zemkcpfbas ministris ar rīkojumu 
Nr. 4748 visu Kandavas muižas zemi ir ieskaitijis valsts zemes fondā. Ja ar 
šo ministra rīkojumu «ka aizskārtas .kādas fiziskas vai juridis;kas personas 
tiesības iiz valsts fonda ieskaitamo zemi, kuras ar Agr. ref. lik. noteikumiem-
vispar nemaz nebija skārtas, tad šīs personas varēja apstrīdēt ministra rīkojumu 
attieciga kartība, t. i. parsudzet Senata Administrativam departameratam. Tā 
ka minetais ministra rīkojums pārsūdzēts nav, tad viņš i'r stājies spēkā un nav 
atceļams civiltiesāšanas kartībā: izšķirot tādu prasību tiesai nāktos t i e š i 
apsvert jautajumupar to,_vai strīdus zemes gabali ir l i k u m ī g i ieskaitīti 
valsts zemes fonda, bet pēdējā jautājuma izšķiršana-, saskaņā ar Agr. ref. lik.. 
124 р., ir izņemta no civiltiesu kompetences. 

Aiz pievestiem apsvērumiem, un pamatojoties uz Civilproc. nolik. 346. р., 
Senats n о 1 e m j : atzīt, ka lieta civiltiesas izšķiršanai ne'piekrlī. 
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5. 1935. g. 14. martā. Senata virsprokurora 1934. g. 29. maija iesniegums 
Ivfr. 314, tieslietu iriinistra uzdevumā, izšķirt jautājumus: 1) vai pēc Noteik. 
par valsts iestāžu juriskonsultiem (Lkr. 25/186 un 33/20)-izpratnes valsts iestāžu 
juriskonsultiem pienākas tiesāšanās izdevumi gadijumos, kad resors aiz kādiem 
nebūt iemesliem aptur juriskonsulta ievaditas lietas iztiesāšanu vai piedzisanu; 
2) ja pirmais jautājums fcūtu izšķirams pozitivi, vai Valsts kontroles revizijas 
reglamenta (Lkr. 31/107, 67. p.) kārtībā vērstais prasijums deļ lietu vešanas iz-
devumu atmaksas izpildams, dibinoties uz to, ka lietu vešanas izdevumus juris-
ļconsulti saņēmuši nelikumīgi. (L. № 2.) . 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators 0. Ozoliļrš^ 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Savā priekšlikumā Senata Apvienotai sapulcei tieslietu ministrfs paskaidro, 

ka viņam nācis zinams, 'ka administrativās un tiesu iestādēs dažadi izšķir jau-
tājumu par valsts iestāžu juriskonsultu tiesību uz 'lietu vešanas izdevumiem ga-
dijumos, kad resors aiz kādiem nebūt iemesliem izbeidz juriskonsulta ievadītas 
ļietas vai arī aptur piedziņu. Pārvaldes iestādes ieskatot, ka šados gadijumos 
jautājums izšķirams noraido'ši uz Noteik. par valsts juriskonsultiem (Lkr. 25/186 
un 23/20) pamata, kurs kā speciala norma izslēdz visparejo civiltiesisko normu 
piemērošanu. Šo viedokli uzturot arī administrativās tiesas augstaka instance. 
Turpretim tiesu iestādes, līdzs'kaitot arī kasacijas instanci, ieņemot tieši pretejo 
Yiedokli. Ar šādu pretejību likuma izpratnē radies stāvoklis, ka izpildot Valsts 
kontroles iprašijumu, kas balstoties uz pirmajo viedokli, resori prasot no ieinte-
■resētiem juriskonsultiem atmaksāt saņemtās atlīdzības sumas ka nelikumīgi iz-
maksātas, bet tiesu iestādes atzīstot, ka juriskonsiilti šas sumas saņemuši li-
ļcumīgi un tiem tās nebūtu jāatmaksā. 

Savu p i r m о jautājumu tieslietu ministris uzstāda no divu noteikumu 
viedokļa (Lkr. 25/186 un 33/20). Šie divi noteikumi pēc to satura un nozīmes 
priekš izšķiramā jautājuma viens no otra a.tšķiras un dod !katrs īpašu atrisi-
nājumu uzstādītam jautājumam. Tādēl tie jaapskata katrs atsevišķi. 

1933. g. noteikumi (Lkr. 33/20) jautājumā par vaļsts iestažu juriskonsultu 
atlīdzību, starp citu, satur norādijumu par to, ka, juriskonsultiem mainoties, at-
līdzība lietas vešanas izdevumu veidā tiek piesaistlta tam juriskonsultam, kas 
lietu novedis līdz galīgam spriedumam, neatkarīgi no ta, kad lietas vešanai izde-
vumi piedzīti. Šāds norādijums noder visa Noteik. 5. parita izpratnei, jo no ta 
nepārprotami izriet, no vienas puses, ka juriskonsulta atlīdzība saistīta ar lietas 
nobeigšanu tiesā, bet, no otras puses, juriskonsulta atlīdzība nav saistīta ar ju-
riskonsulta darbību piespriestās sumas (arī lietas vešana- izdevumu) piedzīšana. 
Pēdējo tezi pastiprina arī 5. p. piezlmes teksts, no kura redzams, ka zinamos 
gadijumos arī bez lietas vešanas izdevumu faktiskas piedzīšanas juriskonsults 
saņem atlldzību par uzstāšanos tiesā, за по parādnieka ir ienākuši līdzekli skaidra 
naudā. No teiktā jānāk pie secinājumiem, ka: a) 5. panta paredzeta īpašuma 
atlīdzība nākas juriskonsultam, kas lietu novedis Hdz galīgam spriedumam, 
b) tiesība uz atlīdzību- juriskonsultam rodas ar momentu, kad lietas^vešanas 
izdevumi p i e s p r i e s t i ar galīgu spriedumu, bet šls tiesības realizešana sta-
dlta atķarībā no tāļāka notikuma, vai ienāks līdzekļi, no kuriem izsniegt atlī-
dzību. Aprādītais jau dod pietiekošu pamatu atzinumam, ka, ja lieta vispar 
nenonāk lidz spriedumam, juriskonsulta uzstāšanās tiesa yispar paliek bez atli-
dzības. Bet šāds atzinums jau ir atbilde uz apspriežama jautajuma vienu daļu, 
proti, vai resora rīcība procesa laikā iespaido jautajumu par juriskonsulta atlī-
dzību. No 1933. 'g. noteikumu viedokļa riav šaifbu, ka valsts resora ka procesa 



saimnieka rīcība par pašu procesu (to apturot, izbeidzat u. t. t.) nekādi neie-
spaido jautājumu par juriskonsulta īpa'šo atlīdzību, jo tiesība uz tādu pašā pa-
rnatā rodas tikai ar galīgu spriedumu lietā. Kas attiecas uz jautājumu par to, 
kādu iespaidu uz juris'konsulta atlīdzību at'stāj resora rīcība jau piedzīšanas (jeb 
īstenībā piespriestās sumas resp. parādu kārtošanas) s t a d i j a , tad, kaut gan 
arī 1933. g. noteikumi izsmeļoši neaptver visas iespējamās resora rlcības šai 
stadijā, tomēr ar pietiekošu skaidrlbu norādīts celš jautājuma atrisināšanai. Ne-
var būt šaubu, ka sraaguma punkts 1933. g. grozijumu ievestā 5. p. piezīmēat-
rodas prasijumā, ka, lai juriskonsults saņemtu atlīdzību, jāienāk ir šādā vai tāda 
veidā s k a i d r a i n a t i d a i tanī lietā, kuru tiesā ir vedis juriskonsults. 5. p. 
piezīmē lietotie vārdi „iemaksāts", „ienākošā suma", nepārprotami norāda uz 
likumdevēja gribu norēķināties ar juriskonsu'ltu no tām likvidām naudas sii-
mām, kas faktiski ienāk no parādnieka 'tajos gadijumos, kad izpaliek parastā 
piedzīšana (vai tāda faktiski nav iespējama mantas trūkuma dēļ), un parāda 
kārtošana notiek uz.resora īpašas rīcīibas pamata. Ja smaguma punkts 1933. g. 
piezīmē pie 5. panta ir noteikumā par „skaidro naudu", tad jāatzīst, ka ir iz-
slēgta juriskonsulta atlldzība pie tādas piespriesto sumu resp. parāda kārtoša-
tias, kur parādnieks norēķinas ar pretprašijumiem, materialiem u. t. t , un skaidra 
nauda neienāk. Ja varētu būt zinamas šaubas par gadijumiem, kur parādu 
kārto ar tā pārvēršanu ilgtermiņa parādā, tad tomēr arī šajos gadijumos jānāk 
pie atzinuma, ka šāda kārtošana, kā izsaukta taisni skaidras naudas trūkuma 
dēl, nav saistīta ar skaidras naudas sama'ksu, (kā-dēļ juriskonsulta atlīdzība at-
krīt. No aprādītā jau pietiekoši skaidri izriet atbilde uz uzstādīto pirmo 
jautāļumu: no 1933.'g. noteikumu viedokla juriskonsultam nepienākas atlīdzlba, 
ja valsts iestāde aptur lietas iztiesāšanu tiesā, tāpat viņam nepicnākas atlīdzība, 
ja parāds piedzīšanas stadijā uz resora rīkojuma pamata ir kārtots bez skaid-
ras naudas iemaksas. 

Kas attiecas uz 192v5. g. noteikumiem (Lkr. 2v5/186), tad likuma 5. p. aprobe-
žojas vienīgi ar aizrādijumu, ka juriskonsults kā īpašu atlīdzību par uzstāšanos 
tiesā saņem „piespriestos un no pretējās puses piedzītos" lietas vešanas izde-
vumus. Izejot no tā, ka arī še likums runā par „piespriestiem" lictas vešanas 
izdevumiem, jānāk pie atzinuma, ka jautājumā par juriskonsulta tiesību uz at-
līdzību visi iepriekš minētie apcerējumi par pašas tiesības rašanos tikai ar gallgu 
spriedumu attiecinami arī uz 1925. g. noteikumiem. Tādēl arī pēc 1925. gada 
noteikumiem resors ка procesa saimnieks varēja brīvi rīkoties par pašu pro-
cesu (to apturot, izbeidzot u. t. t ) , pie tam nebūt neaizskarot juriskonsulta tie-
slbu uz atlīdzlbu, kāda tiesība vispār nevarēja rasties, ja lieta nenonāca līdz 
spriedumam. Bet jautājums par juris'konsulta atlīdzību tajos gadijumos, kad 
lieta pēc sprieduma ievirzijusies jau p i e d z ī š a n a s s t a d i j ā , vairs nav 
rik skaidrs, jo 1925. g. noteikumi nedod tuvākus norādijumus, kādi ir pievesti 
1933. g. notei'kumos, un smaguma punkts jautājumā pastāv iekš tā, kā tulkot 
3. pantā lietoitos vārdus „no pretējās puses* piedzītos lietas vešanas izdevumus". 
Jcpriekš jau tika minēts, ka pēc pašas lietas būtības nav domājams, ka juris-
konsulta atlīdzība būtu saistama ar viņa paša darbību parāda vai lietas vešanas 
izdevumu piedzīšanā, un tas nav izvedams arī no 1925. g. noteikumu lietotiem 
izteicieniem par juriskonsulta pienākumiem. Noteikumi runā par resora in-

ešu „aizstāvēšanu" tiesās un citās iestādēs, un īpašo atlīdzlbu paredz taisni 
par „uzstāšanos tiesā". Nav pamata likt smaguma punktu uz tādu tīri technisku 
darbību, kāda lielākā vairuma gadijumos izpaužas piedzīšana pēc izpildrakstiem. 
Tādu technisku darbu resors bieži veic caur parastiem ierēdņiem, un, acīm re-

zot, ne šādam darbam (protams, ar izņēmumiem) resoram ir vajadzīgi juris-
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konsulti, bet gan darbam tajās svarīgākās instances, kur tiesisko stridu mezgls 
tiek atrisināts pašā kodolā un kur pati atrisināšana prasa ieverojamas juridiskas 
zināšanas un piedzīvojumus tiesu praksē, caur ко juriskonsults taisni atšķiras 
по parastiem ierēdņiem, kuriem arī katru dienu jasaduras ar juridiskiem iauta-
jumiem un jāizšķir tie savu pienakumu aplo'ka, Ja smaguma punktu liek uz ju-
riskonsulta darbību tiesā, tad nav pamata darbību piedzīšanas procedura uz-
skatīt par tik svarīgu, ka tā būtu it kā nepieciešama sastavdaļa tei darblbar 
kura juriskonsultu noved pie atlīdzības saņemšanas. Ar citiem vardiem, nav 
pamata vārdu „piedzītos" saprast kā „juriskonsulta piedzītos". Bet,Ja tas ta, 
ja juriskonsulta līdzdarbībai piedzīšanā nav izšķirošas nozīmes jautajuma par 
at'līdzības saņemšanu, tad nav pamata noraidīt^ atlīdzību par uzstašanos tiesa, 
ja resors pats pārņem piedzīšanas iniciativi savas rokas, vai saņem tieši apmie-
rinājumu по parādnieka. Vārdus „piedzīšana", „piedzītos" nevar ņemt šaun 
techniskcā nozīmē kā iprocesualu jedzienu pie sprieduma izpildīšanas (šaubuga-
dijumā likumā lietotam vārdam picdodama vispareja un parasta, t. i. plašaka, 
nozīme), jo nav racionala ipamata pieņemt, ka 1925. g. noteikumi domājuši īz-
slēgt juriskonsultu по atlldzības saņemšanas_tajos gadijumos, kad paradnieks 
labprātīgi samaksā resoram visas piespriestās sumas, bez īpašas piedzi^šanas 
proceduras. Tādu gadijumu būs ievērojami daudz, jo normali ir prezumejams, 
ka pēc strīdus izšķiršanas tiesā, pilsoni labpratīgi izpilda tiesas spriedumu, по 
kādas prezum'pcijas iziet arī pats likums, noteicot spaidu līdzeklu piehetosanu 
tikai pēc zinama termina ieturēšanas labpratīgai sprieduma izpildišanai. Ja at-
met vārda „piedzlt" technisko (it kā spaidu līdzekļu pielietošanas) nozimi, tad 
nav nekāda pamata neatzīt, ka zem „piedzītiem lietas vešanas izdevumiem 
1925. g. noteikumi saprot arī tos „lietas vešanas izdevumus", kas resoram īena-
kuši pie labprātīgas parāda kārtošanas. Nostaties uz preteju viedokh nozimetu 
pielaist domn, ka likumdevējs 1925. g. noteikumos vispar nav nopietm domajis 
par kādu atlīdzību juriskonsultam par uzstašanos ticsa, jo sprieduma labpratiga 
izpildīšana vienmēr ir iprezumējama, bet „pļedzīšanas" iniciativi resors katra 
laikā var izņemt juriskonsultam по rokam, ta ka juriskonsults pie „p^edzitiem' 
lietas vešanas izdevumiem (saprotot vardu „piedzīt" šauri technis'ka nozime) 
nekad nevarētu tikt. Šāds uzskats tomēr nav pieņemams, jo tas runatu pretim 
tiesiskam principam par padarītā darba vērtīgumu _ un ta nepicciešamu ap-
maksu ar pretekvivalentu, vienalga, pēc kādām normām šo priilcipu apspnestu, 
jo nerunājot jau par civillikumu tendenci neatstat bez atlīdzības pastradatu 
darbu, arl specialie noteikumi par valsts darbinieku atalgojumu nebutneizvairas 
precizēt un atsevišķi apmaksāt īpašu darbu padarijumusL Bet ja tas ta, ja vardu 
„piedzītos" jāsaprot ar plašāku saturu, pavedot zem _tā ka „juriskonsulta pie-
dzltos", tā arī resora paša piedzltos vai labpratīgi ienakušos, lietas vešanas iz-
devumus, tad jāatzīst, ka, по juriskonsulta tiesību viedokla. 192o. g. noteikumu 
5. pantam ir plašāks saturs, nekā tam pašam ar ierobežojošo piezīmi 1933. _g. 
redakcijā. Taisni 1as, ka 1925. g. noteikumos iztrukst 1933. g. ierobežojušas 
klauzulas par juriskonsulta apmierināšanu по „skaidras naudas", ко sanem по 
parādnieka, liek domāt, ka 1925. g. noteikumi nerēķinajas ar „skaidras naudas" 
ienākšanu un -atzīt juriskonsultam atlīdzību par uzstašanos tiesa pie visada veida 
norēķināšanās par piespriestām sumām, jo tikai resoram piespriestie lietas veša-
nas izdevumi šādā vai tādā veidā ienākuši (protams, ar ierobežojošo klauzumu 
par atlīdzību gada pamatalgas apmērā). Pie šada vicdokļa jaatzīst. ka juris-
-konsulta atlīdzība neatkrīt arī tādā gadijuma, ja resors piedzīšanu aptur aiz ta 
iemesla, ka parāds tiek kārtots nevis a_r skaidru naudu, bet ar materialu vai citu 
vērtību nodošanu resoram. Jāpiezīmē, ka nav pielaižama doma, it ka 1933. g» 
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hkums butu tikai precizāk izteicis 1925. g. noteikumu 5. pantu, jo 1933 g likums 
nav autentisks lztulkojums, bet taisni 1925. g. noteikumu pārgrozijums. TādēJ 
ari nav pamata 1933. g. likuma ierobežojošo klauzulu par juriskonsulta apmie-
rmasanuvienigi no „skaidras naudas" attiecināt uz 1925. g. noteikumu 5. pantu. 

Tada karta tieslietu ministra uzstadītais pirmais jautājums atrisinams di-
vejadi, atkanba по ta, zem_ kada likuma iespaida nodibinājusies juriskonsulta 
pretenzija. Atbilde uz jautajumu no 1933. g. noteikumu viedokļa jau iepriekš 
mineta. lurpretmi, no 1925. g. noteikumu viedokļa atbilde ir, ka lietas iztiesā-
sanas apturesana no resora gan nedod juriskonsultam tiesību uz atlīdzību par 
uzstasanos tiesa, bet piespriesto sumu piedzīšanas apturēšana zinamos gadi-
jumos neizsledz juriskonsulta tiesību uz piespriestiem lietas vešanas izdevu-
miem, ja tadus resors pie parāda kārtošanas saņēmis, kaut arī ne skaidrā naudā 
. Kas attiecas uz tieslietu ministra о t г о j a u t ā j u m u, tad, spriežot pēc 
jautajuma motivacijas, tā mērķis ir noskaidrot stāvokli, kas rodas, 'kad adminis-
trativas varas prasijums pec Valsts kontroles revizijas reglamenta 67 p atdu-
pas ш citas varas konstatējumu, kurš rada šķēršlus administrativā prasijuma 
īzpildisanai, je'b, ka ministra rakstā konkreti izteikts: „saduras administrativās 
un tiesu varas viens otru izslēdzoši viedokli". Jāpiezīmē, ka šī otrā jautājuma 
izskirsana nebut nestav atkarībā no pirraā jautājuma pozitivas izškiršanas jo 
ka an neizsķ.rtu pjrmo jautājumu, pozitivi vai negativi, vicnmēr paliek uzstā-
ditais jautajums, vai izpildams revizijas reglamenta prasijums par uzrēkinātas 
sumas (hetas vesanas izdevumu) atmaķsu, ja par šā prasijuma būtību ir kritis tie-
sas spnedums ar preteju prasijuma saturu. Apsverot šo jautājumu, jāaizrāda, 
ka Valsts kontroles revizijas reglamcnta 67. pafttā paredzētais prasijums rodas 
sakara ar Valsts kontroles revizijas darbību, kuras rezultatā revidējamai iestā-
^ei uzhkts uzrekms, 'kā konstatējums par valstij iztrūkstošām sumām, šīs iestā-

es pneksniekam ir jāizpilda, sameklējot tieši vainīgās ama-tpersonas un pied/e-
ot no tam uzrēkina sumas, iepriekš sadalot tās starp amatpersonām samērā ar 

viņu vamu un algu (reviz. reglam. 71. р.). Tādā kārtā revizijas reglamenta 
Ы. p. prasijuma pamatā ir uzrēķina veidā pret resoru vērstais Valsts kontroles 
-rasijums par valstij iztrūkstošo surau atmaksu, un 67. p. prasijums ir tikai tur-

inajums по tās darbības, kuru iesākusi Valsts kontrole un kuras mērkis ir 
tgut valstu tas sumas, ко valsts zaudējusi viCas ierēdnu nelikumīgas, nepa-

^eizas vai nelietdengas rīcības dēl <Lik. par Valsts kontroli, 2. р.; Lkr ЭЗ/102) 
Kesora lidzdarbiba šo zaudējumu atgūšanā ir izs'kaidrojama ar to, ka pēc likuma 
Valsts kontrole neizpilda savus uzrēldnus, viņas loma aprobežojas vienīgi ar uz-
rekma uzhksanu, un par tālāko, t. i. par iztrūkstošo sumu faktisku ienākšanu 
valstij, jagada^pasam resoram resp. iestādei vai amatpērsonai, kurai uzrēkins 
uzhkts. Pie sada viedokļa jāatzīst, ka resora kopdarbība ar Valsts kontroli 
valsts zaudejumu atgu'šana sastāda vienu organiski saistītu darbību, kura visās 
savas daļas apspnežama pēc revizijas reglamenta noteikumiem. Jau revizijas 
izvesanas un uzrēķina uzlikšanas stadijā Valsts kontrole var atdurties uz tādiem 
revizijas matenaliem, kuros ar tiesas spriedumu ir fiksētas juridiskas attiecības, 
pa_r kurii saturu un juridisko kvalifikaciju Valsts kontrole varētu būt citās do-
mas, neka tiesa. Tapat arī piedzīšanas stadijā iestādes priekšnieks, rīkojoties 
pec revizuas reglamenta 67. p. un noteicot atbildīgo amatpersonu vainu pēc 
п. р., var atdurties p. piem. uz kriminaltiesas spriedumu, pēc kura šī amatper-
sona ir attaisnota viņai no priekšnieka inkriminējamā rīcībā ar valsts mantu 
badu (un tam hdzigu) gadijumu izšķiršanai, kur var sadurties administrativas 
varas un tiesas viedokļi, Valsts kontroles revizijas reglaraentā taisni ir pare-
dzets noteikums (10. р.), ka revizijas darbība nevar aizskārt tiesas sprieduma 

. 
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■ soēku procesualo note'ikumu robežās, un valsts zaudējumu konstatesana un 
p i e d z T š a n ā revizijai taisni ir jārēķinas ar tiesas spriedumu un vma fikseto 
furidisko stāvokli. No revizijas reglamenta 10. p. satura iznet. ka tiesas spne-
S f reviziils matcrialos nav par škērsli zaudējumu konstatesanai un piedzi-
šam v епй tad fa revizijas slēdzieni par zaudējumiem tiek taislti neatkangi no 
fesas s S u m ā ^ s ē t o uridisko attiecību apsvēršanas un novertesanas pec 

S L I S S tam, ka civiltiesa zinamos apstaklos var lietu izspnest a„ n -
atkarīri no kriminalapstākla noskaidrosanas pec CPN 10. р.). Vaists кошго 
?e rllzHas rSamenta 10. p. runā par valsts zaudējumu „konstatesanu un 
p i e " z i r u \ m em pēdējā's nepārprotami paiet ari revizijas reglaraenа 

r p a S e d z ē t ā darblba. Tādēl 10 p. noteikums par tiesas spneduma_pro-
cesualo spēku attiecinarns arī uz uzrēķina piedzisanu рее 6/. р. Ьа^аца ar 
CPN 1019 P tiesas spriedums ir saistošs visām administrativām lestadem un 
^ t o e r s o i l m valstī. Tā tad viņš ir saistošs kā icstādes prieksmekam, kurs 
" S a ^ e g l a m e n t a 67. p. vērš pra^un™ pret viaarn P ^ ^ m „ » 
tā arī Valsts kontrolei, kura pret iestādi vers savu uzreķmu Sis s P n e ™ 
P ^ z e admiSrat ivJ prasiiumu, Ja pēdēia bfltlbasakrlt ar Ucsas ^ Р — 
amkatītām iuridiskām attiecībām, kuras spneduma ir fiksetas tadejad, ka pra 
S m m l l f t u n iestādes priekšniekam, kuram saskapā ar revizijas regla-

S T S » Par uzr'ēkina piedzlšanu, atliek tādā gadijuma tika*no-
S ā t i e š pa uzrēkinu ar tiesas sprieduma noraksta lesmegsanu Valsts kon-
S e i ^ d s autjuma atrisinājums izrict no paša revizijas reglamenta notei-
S S L ^ m š S s aUnājums if pietiekoša atbilde «z fefteta — a u , -
dīto iautājumu par izejas uzrādīšanu gadijumara, kad. saSkaņa a revizuas īe 
glameiia 67. p kārtlbā vērsto prasijumu, ir konstatējama admmistrativas un 
tiesas varas viedokl.u saduršanas. . .■ -

T Jkto vērā *emot, izklausijis virsprokurora atzinumu, n о 1 emi : p г т а 
i a u t ā j u m ā : atzīt, 1) ka pēc 1925. g. noteikumiem junskonsultam ir t.es ba 
uz 5 pantā paredzēto atlldzlbu, ja 'lietas vešanas izdevumi r e s o r a m Щ Ы 
kaut arī ne skaidrā naudā, kā to paredz 1933. g. noteikumi; 2) ka sada tiesiba 
jurtonsultamatkrlt ka pēc 1925. g., tā arl pē_c 1 9 3 3 ; * . " ° g £ n w * ~ 
ietas iztiesāšanu aptur; o t r ā . j a u t ā j u m a : atzit, ka ^ J ^ * e ^ 
glamenta 67. p. kārtībā vērstais prasijums atkrit. за par prasiļuma butibu kntis 
pretēja satura spēka gajis tiesas spriedums. 

6 1935 g 14 martā. Senata virsprokurora 1935. g. 24. janvara iesniegums 
Nr 41, tieslietu ministra uzdevumā, izškirt jautājumu, vai ļemami pieci ļati 
vienkāršas zīmognodevas <Rīk. par zīmognodevu 14 p. 3. pkt par _izsoļu ap-
stiprinājuma nolēmuma norakstiem, ja par tiesas nolemumu ,au pemta propor 
cionalā zīmognodeva l°/o apmērā (Rīk. par zīmognod. 20. p. 3. pkt, 39. p. l. PKt./, 
(L" fēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators Dr A. Lēbers; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

S c t u ^ n ī s t r i s ar 1935. g. 17. janvara rakstu НгЛ552 lūdz Senata virs-
prokuroru likt priekšā Senata Apvienotai sapulcei izšķirsanai jaut«umu pai ^o, 
vai ar 5 latu vicnkāršu zīmognodevu apmaksā3arai tiesas lemuma ( ^ k a c ^ 
lēmums) noraksti par izsoles apstiprināšanu, ja par pasu tiesas lemumu jau 
ņemta proporcionalā zīmognodeva l°/o apmera. вг%е««г«„п« knrrire-

Senats (CKD 28/482) aprādīto jautājumu esot izsķins apstipnnoM, kurpre 
tim dažas tiesas atrodot, ka adjudikacijas 1 ē m u m s neesot apliekams ne ar 
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ādu zlmognodevu, un ka zīmognodeva esot ņemama vienīgi par adjudikacijas 
ēmuma n о г а к s t n. 

Istenībā, rakstā minētā tiesu polemika pret Senata spriedumu izrādas bez 
priekšmeta un dibinājas uz pārpratuma. 

Senats minētā; spriedumā, garām ejot, aizrādijis, ka adjudikacijas lēmums 
apliekams ar proporcioualo zīfnognodevu. Bet Senats savā minētā spriedumā 
nemaz ncapgalvo, ka par adjudikacijas lēmuma n о г а к s t u, kā tādu, būtu ne-
mama divējāda zīmognodeva, t. i. it kā vierikārša (pēc 14. p. 3. pkta) un pro-
porcionala (pēc 20. p. 3. pkt.). Senats tajā sprieduraā aizrādijis tikai uz to, ka 
1 ē m u m s (tā tad nevis lēmuma noraksts) par izsolē pārdotās hekustamās 
mantas apstiprināšanu pircējam apliekams ar proporcionalo zīmognodevu. Nedz 
par adjudikaeijas lēmuma norakstiem, nedz par vienkāršu zīmognodevu tajā 
Senata spriedumā nav ne vārda. Turpretim rakstā minētās tiesas runā vienīgf 
par adjudikacijas Iēmuma n о г а к s t i e m un aizrāda, ka tādi n e e s о t aplie-
kami ar vienkāršu 5 lat. zīmognodevu pēc tā, kad šādi n o r a k s t i (sic!) jau 
apmaksāti ar l°/o li.elo proporcionalo zīmognodevu. Šai ziņā pašā rakstā aiz-
rādīts, ka tur minētās dažas tiesas tomēr atzīstot, ka sakarā ar imobila iegū-
šanu izsofē jāmaksā l°/o proporcionalā zīmognodeva saskaņā ar Rīkoj. 20. p. 
3. pkt., 39. p, 1. pkt., un proti, no sumas, pēc ķuras aprēķina atsaviiiāŠanas no-
devu (sk. CPN 1307. р.). Minētās tiesas tikai atrod, ka proporcionalā zīmog-
nodeva esot uemama par adjudikacijas lēnīuma n о г а к s t u un tad nu nāk pie 
sīedziena, ka nevarot par to pasu lērauma n о г а к s t u ņemt vēl vienkāršu zī-
mognodevu 5 latu apmērā. Patiesi jāizšķir vienlgi jautājums, par ко īsti ņe-
mama - - izsoles iietās - - p r p p o r c i o n a l ā zīmognodeva. Par to. ka v i e n-
k ā r š ā zīmognodcva 5 latu apmērā ņemama taisni par adjudikacijas lēmuma 
norakstiem nevar būt šaubu, jo to tieši un skaidri paredz Rīk. par zīmognod. 
14. p. 3. pkt. „Vienkāršā zīmognodeva 5 latu apmērā p a r k a t r u l o k s n i 
maksājamā . . . par tiesu iestāžu 1 ē m u m u un spriedumu n о г а к s t i e m. kas 
attiecas uz apstiprināšanu mantošanas tiesībās vai uz nekustamas mantas ко-
roborēšanu". No otras puses, ka adjudikacijas lēmums kā tāds attiecas uz ne-
kustamas mantas „koroborēšanu", ir pats par sevi skaidri, jo taisni šāds lēmums 
noder par pamatu nekustamas mantas apstiprināšanai tās ieguvējam (pircējam) 
zemes grāmatās. Pie lūguma par koroboracijas izdarīšanu jāiesniedz arī a t t i c 
cīgas nodevas (resp. jāpierāda to samaksa) saskaņā ar Notar. nol. 340. p. 3. pkt., 
369. p. 1. pkt., CL 3012. p. (1it. a). Tā tad pie lūguma par adjudikacijas lēmuma 
koroboraciju (pareizāki par izsolē iegūtās nekustamās raantas apstiprināšaTiu 
ieguvējam zemes grāmatās uz adjudikacijas lēmuma pamata) jāiesnicdz zemes 
grāmatu nodaļas priekšniekam, starp citu, pierādijums arī par proporcionalās 
zīmognodevas samaksu. L ī d z 1893. g. 8. junija likuma izdošanai par termina 
grozīšanu atsavināšanas (kreposta) nodevas ņemšanai (Kriev. lik. kr. 93/116, 
950. p.) minētās nodevas bija jāiemaksa tieši zernes grāmatu nodaļas piiekšnie-
kam, bet p ē с minētā likuma izdošanas — jau notaram (Notar. nol. 2851. p.) respv 
tajā iestādē, kur koroborējamais akts sastādļts, un proti: izsoles Iietas — tiesa, 
kur jānotiek adjudikacijas lēmumam. Sakarā ar to, un ņemot vērā, ka pēc su-
mas, no kuras maksājama atsavināsanas nodeva, jāaprēķina arī zīmognodeva 
(Rīkoj. par zīmognod. 20. p. 3. pkt), tiesas prasa, lai izsales Iietās zīmognodevu 
iemaksātu kopā ar atsavināšanas nodevu, t. i. jau pirms adjudikacijas lēmuma 
taisīšanas. Tādā kārtā proporcionalā zīmognodeva l°/o apmērā ņemama nevis 
p a r adjudikacijas lēmumu n о г а к s t u uņ fievis pie šī noraksta izsniegšanas, 
■bet par izsolē iegūtās nekustamās mantas apstiprināšanu ieguvējam ar adju-
dikacijas lēmurau, vai par adjudikacijas lēmumu kā „aktu", kas sastādams — 



pieturoties pic Rīkoj. par jzīmognod. terminoloģijas — „īpašuma tiesību pārie-
šanas lietas" 20. p. izpratnē. Kriev. Senats kā aktu par nekustamas mantas pār-
eju uz pirceju uzskata p a t j a u i z s о 1 e s 1 i s t i (žurnalu): „kriepostnija poš-
ļini vzjati pri perehoģie vsevo imuščestva к pokupaķeļju po torgovomu ļistu, 
t. e. po aktu, drugimi slovami pri peremieņie kriepostnovo vlaģieņija" (Kriev. 
CKD 1910/111). Gan Kriev. Senats tai pašā spriedumā, jau sekoiošā teikumā, 
paskaidro, ka „po utveržģeņiji okružnim sudom pubļičnih torgov na uedviži-
mosķ nesomnienno proishoģit peremiena v kriepostnom vlaģieņiji". Tā tad 
ta'isni adjudikacijas lēmums ir akts, kas noved pie nekustamas mantas pāreju 
uz pirceju un tapec apliekams ar atsavināšanas (krepost-) nodevu un, Hdz ar to, 
arī ar zīmognodevu. Bez šanbām, šis pēdējais uzskats atzīstams par parcizāku. 
Ka 20. p. 3. pkt. n e domā adjudikacijas lēmuraa n о г а к s t u. bet gan pašu 
ļemumu, skaidrs jau no paša teksta. Turpretim par adjudikacijas lēmuma n 0-
r a k s t u runa vienīgi 14. p. 3 pkts. Tā tad par n o r a k s t a divējādu aplik-
šanu, t. i. it ka vienkart ar vienkāfšo zīmognodevu un otrkārt ar proporcionālo 
zīmognodevu,/nevar b'ūt runas. Bet gan riav izslēgts, un pat taisni prasams 
saskaņa ar 14. p. 3. pkt. un 20. p. 3. pkt., ka tiktu atsevisķi ņemta: 1) propor-
cionaļa zīmognodeva par, jeb sakarā ar izsoles lietā notikušo adjudikacijas lē-
īttranu, un 2) vicnkāršā zīmognodeva par šī lēmuma n o r a k s t u , izsniedzot 
šo pedejo ieguvēi'am. Tā tad aplikšanas о b j e к t s un, lldz ar to, aplikšanas 
v e i d s sava starpa nekad nesakrit un tie var pastāvēt. un patiesi pastāv, pil-
nīgi atsevišķi. Pretēji rakstā minētam tiesu uzskatam, Rīk. par zīmogaod. 
14. p. 3. pkt. nav afzīstams par Kriev. Zīmognod. ustava 13. p. 6. pkt. „pārāk 
īsu savilkumu". Taisni otrādi, šis pēdējais izteicas šaurāki par rn0.su 14. p. 
3. pkt. Kriev. 13. p. 6. pkl. (beigās) paredz tikai tiesu lēmumus (vai spriedu-
mus) par nekustamu mantu apstiprināšanu uz i e s ē d ē j u m a pamata. Tur-
pretim mūsu 14. p. 3. pkt. (beigās) izteicas daudz plašāki, proti. paredz vispār 
lemumus par n e k u s t a m i i m a n t u к о г о b о г а с i j u, t. i. pilnīgi neatkaiigi 
no pamata (netikvien uz iesēdējuma pamata). Tā tad atsauce rakstā uz Kriev. 
zīmognod. ustavu nekā nedod. Tāpat arī rakstā minētais Kriev. Senata sprie-
dums (CKD 1908./38.) uz runā esošo jautājumu nemaz neattiecas. 

Aiz aprādītiem iemesliem Senats n о 1 e m j : atzlt: 1) ka par izsolē iegūtas 
nekustamas mantas apstiprināšanu tās ieguvējam ar adjudikacijas lēmumu 
ņemama l°/o proporcionalā zīmognodeva; 2) ka par adjudikacijas iēmuma 
n o r a k s t u ņemama vienkārša zīmognodeva 5 latu apmērā. 

7. 1935. g. 13. jūnijā. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1935. g. 2. aprila ziņojums izšķirt jautājumu par to: 1) vai biedrības nodaļa ir 
uzskatama par juridisku pcrsonu. ja tā ir atzīmēta registfl Likuinā par biedrī-
bam, savienībam uņ politiskām organizacijām 23. panta kārtībā, un ja statuti 
tai paredz īpašus parvaldes organus, saimniecisku patstāvību un tiesības iegūt 
īpašumus; 2) ja vioa nav atzīstama par juridisku personu, vai šādai nodaļai 
tomer nav atzīstama parta spēja viņai ar statutiem pieškirtā darbības apjoraā. 
<L. № 12.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators Dr A. Lēbers; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņcpīts. 

Caurfūkojis lietu, Senats a t г о d: 
Aprādītie jautājumi tikuši pacelti sakarā ar prasību, kuru žīdu tautības 

Latvijas atvaļinato karavīru biedrības Bauskas nodaļa cēlusi pret atbildētājiem 
Lipmanovičiem u. c, del prasitajas valdijuma atjaunošanas par viņas ieņemamām 
telpam Bauskas pilsetā un atbildētāju izlikšanas no tām. Atbildētāji biia cēluši 
14 

http://rn0.su


oraidijumu pēc CPN 90. р. 4. pkt. uz ta pamata, ka prasltāja neesot juridiska 
persona, un ka tamdeļ viņai trukstot partu spējas. Miertiesnesis, ņemot vērā. 
„!ka statutos prasītajai jurkiis<kas personas tiesības nav pieškirtas", lietu iztoei-
dzis. Apgabaltiesa prasītājas blakus sūdzību atstājusi bez ievērlbas. Sakarā 
ar prasītajaskasacijas sudzību lieta nonākusi Senata civilkasacijas departa-
menta. Sava 1934._ g. 26. 'septembra lēmumā Senats nolēmis lietu ienest de~ 
partamenta kopsede augšmineto jautājumu izšķiršanai. Departaments kopsēdē 
savukart nolemis jautajumus ienest Senata Apvienotā sapdlcē. Likums par 
biedrībam neparedz tiešus noteikumus par biedrību nodaju juridisko stāvokli, 
tapec priekša Hktie jautājumi izšķirami uz šī likuma vispārējo noteikumu pa-
mata. Saskaua ar 7. p. b i e d r ī b a iegūst juridiskas personas tiesības ar 
registraciju. Ar regrstraciju, saskaņā ar 9., 13., 17. р., jāsaprot biedrības 
ī e v e š a n a reģistrī uz reģistracijas p i e t e i k u m a pamata. Saskaņā ar 
23. р., ja biedribas statuti paredz nodalas, tad biedrībai par nodalu nodibināšanu: 
japazioo apgabaltiesai, kura nodaļas dfbināšanu a t z ī m ē registrī. Tā tad.. 
nodalas ka tadas netiek registrētas, t. i. netiek i e v e s t a s reģistrī un tās arī 
nav pieteicamas reģistracijai, bet gan par viņu nodibināšanu biedrība tikai' 
vienkarsi p a z i ņ o apgabaltiesai, pec kā apgabaltiesa tad a t -z īmē reģistrf 
par nodalas dibinašanu. Та tad nodalas nemaz ne „ieved" reģistrī. Ja nu pēc 
Likuma par biedrlbam, sabiedriska organizacija iegūst juridiskas personas tie-
sibas vienīgi ar tās „ i e v e š a n u " r e ģ i s t r ī , t. i. r e ģ i s t r a c i j u (techniskā 
īzpratne) uz registracijas pieteikuma pamata <9. р.), kurpretim nodalas taisni 
n a v „īevedamas" registrī, t. i. nav registrējamas uz registracijas pieteikuma 
pamata, tad jau pats par sevi skaidri, ka nodaļas nekad nevar iegūt juridiskas 
personas tieslbas. Tomer biedrības statuti var nodajai atzīt zinamu operativu 
autonomiju saimniecība; bet ar to nodaļas j u r i d i s k a i s stāvoklis n а v 
grozits un nav grozams. Pats likums par biedrībām (8. p.) paredz, 'ka nodalaf. 
pat var but sava valde, par kādas sastāvu nodalai tāpat jāpazioo vietējai 
pphcijai, ka sads pienākums gulstas uz pasas biedrības. Juridiski šāda nodaļas-
sairmmecislca patstavīiba izskaidrojama vai ķonstruējama tā, ka 'biedrība lab-
pratigi savos statutos ierobežo savu pašas varu resp. savu pašas organu varu 
kompetenci un funkcijas un tās d e l e ģ ē nodalai, statutu robežās. Līdz 
kamer nodala pastav, biedrība ar to atsfāj nodalai arl despējami'bu, pie-
šķirtas operativas autonomijas robežas, sagādāt sev š a i n о 1 ū к ā vajadzīgus-
lidzeklus un mantas. Ar to notiek it kā varas dalas deleģēšana — с e s i j а 
bet nenotiek pilnvarojums. Tāpec nodaļa šais gadijumos rīkojas, attiecībā pret 
3. personam, gan s a v a vārda, bet ne biedrības vārdā. Tā tad bicdrība resp.. 
tas organi neatbild par nodalasresp. tās organu darbību un rīcību, attiecībā 
pret 3. personam. Nodajai — pēc. statutiem — atstātā tiesība iegūt līdzekjus 
un mantas j u r i d i s kinenozīme, ka paši līdzekli un manta pārietu nodalai 
ipasum.a; īstemba viņi parietnodalai t i k a i p ā r z i n ā š a n a i un p ā r v a l -
d i š a n a i , u« v i e n ī g i g r a m a t v e dīb as z i ņ ā ierakstami un skaitas uz 
nodalas varda. An runā esošā lietā prasītājas statuti paredz, un tajos bija 
japaredz, ka biedrļba (centrale) p a r r a u g a īiodaļas danbību m do-d tai saistošos 
aizradunmus (72. p. 5., 6. pkt.); nodaļa iesūta „centralai" valdei apstiprināšanai 
savas kases parskatus (74. p.) un, galvenais, biedrības centralā valde kurcā 

atra laika var nodalu Iikvidēt (83. р.). Tādā kārtā augšminētie biedrības 
varas īerobezojumi nav galīgi un nav absoluti, un biedrības vara tomēr prmcipā 
paliek umversala. Alikritot ierobežojumam, piem., ar nodaļas likvidacjju, auto-
matiski, ar dabisku ekspanziju, biedrlbas organu vara atjaunojas iepriekšējā 

эта. Ja arī statutos butu paredzets, ka nodala var patstāvīgi uz sava vārda, 



tt kā juridiska persona, t. i. it kā patstāvīgs tiesību subjekts, iegut mantas, 
piem., arl nekustamu mantu, īpašumā, tad šāds statutu noteikums vienkarši 
pro non seripto habetur. Ja modaļa, 'kā biedrības daļa, nav im nevar but atse-
viška juridiska persona un arī pēc likuma nav reģistrējama, tad nodaļai arī 
nevar būt a t s e v i š ķ s īpaŠurns; vispar, dominium plurium in solidum nav 
domājams (CL 927. p. 3. pļez.). Netikvien pēc Li'k. par biedrībām. bet arī uz 
•vispārēja pamata, korporacija, t. i. fizisku personu apvienība, iegust juridiskas 
personas tiesības nevis jau ar to, ka viņa par to grib but. CL 713. p. neuzskaita 
izsmeļoši'.visas .korporacijas, kurām pieškirta jurMiska persomba, jo, bez tur 
minētām, par juridiskām personām atzīstamas vispār jebkuras ilgstošas^ kor-
porativas erganizacijas, kā piem. biedrības, ja vien tām sevišķi piešķirta 
juridiska personība. Tas savukārt notiek taisni „statutu apštiprinašanas" kār-
tībā. ja statutos par to būtu minēts (Ermans System des Privatrechts der Ostsee-
prov. I. sēj., 113. lp. un 3. parind. piez.). Tas pats, saprotams, taisni jāsaka par 
gadijumu, kad valsts likumi (piem. Likums par biedrībām etc.) paredz statutu 
resp. biedrību reģistraciju un taisni tikai ar reģistraciju_saista juridiskas per-
sonības tiesību iegūšanu. Nav arl nekādas vajadzības pēc nodajas j и r i d i s -
kās >patstāvī'bas, it kā radot vienn juridisku persoimulkādas oitas vienada rakstura 
juridiskas personas sastāvā. Ja biedrība ieinteresēta savu ražojumu izplatīšana 
citās vietās taisni ar tādas korporativas organizacijas palidzību, kura] butu ve-
lams piešķirt pilnlgu, netikvien saimnieeisku, bet arl juridisku patstavību, tad 
iau būtu 'jānodibina v a i r ā k a s p a t s t ā v ī g a s b i e d r ī b a s , apvienojot 
tās attiecīgā s a v i e n ī b ā (Lkr. 12. р.). Bet lapvienot v a i г а к a s patstavigas 
juridiskas vienības v i e n ā p a š ā organisma c i t a d i , neka s a v i e n ī b a s 
veidā, nav iespējams un nav domājams. Turpretim, ietvert v i e n a b i e d -
r I b ā kā tādā, kā juridiskā personā, kādu citu organismu ar juridisku perso-
nību, kaut arī ar nosaukumu „nodala", juridiski mv domajams un nav pielai-
iams. 

Tādā kārtā, pirmais jautajums izšķirams noraidoši. — Bet no ta, ka zma-
mam 'saimnieciski īiatstāvīgam organismam nav atzīstama juridiska personība, 
pats par sevi neizriet, ka tādiem tomēr nebūtu atzīstama p a r t u s p e j a. Vis-
pārējā tiesībspēja (t. i. spēja būt par tiesību subjektu) ne pilnīgi sedzas ar '^artu 
speju. Saprotams, tas, kam ir tiesībspeja. ir tai pašā laika arī partusp^-js. 
Bet nav izslēgts, ka partu spēju var piešķirt arī ne juridiskai personai. Pec Se-
nata CKD nodibinātās prakses, personalas tirdzniecības (atklatas un komandit-
•sabiedrības) nav juridiskas personas (29/799; 22/156; 25/160); tomēr viņām kā 
firmas sabledrībām (28/193; 30/505) ir partuspeja (23/156; 28/799; 30/505; 
29/1028). Tādu viņām atzinis arī 1933. g. 12. oktobra Noteikumi parjirmu (Lkr. 
236). Saskaņā ar šī likuma 1. p. 2.' d., tirgotājs, ceļot prasības tiesa, var lietot 
savu firmu kā savu vārdu: tāpat jebkāda persona, ceļot prasības pret tirgotaju, 
var lietot firmu kā viņa vārdu. Saskaņā ar 1933. g. 12. oktobra Noteikumu par 
tirgotājiem (Lkr. 237) 4. р., tie piemērojami arī attiecība uz atklatam komandit-
sabiedrībām. Tā tad, atklātas un komanditsabiedrlbas prasa 'un atbild tiesā lie-
tojot savu firmu; ar citiem vārdiem, viņāmpieder partu speja. Tapat nav šau-
bas, ka rederejai (Reederei) pieder formelā partu speja (Wustendorfer, See-
schiffahrtsrecht. Ehrenberg'a Handbuch'ā f. d. ge-s. Handelsr. VII sej. 2. nod 
86. § II 3.; 472. lp.), 'kaut arī redereja nav iuridis'ka persona (Wustendorfer 1. s. 
II. 1; 467. lp.). Tāpat, piem., Nodoklu departaments, kaut gan tas ka ieejošs 
Finansu ministrijas kā „§tationis fisci" sastāvdaļa^ gan n a v juridiska persona, 
tomēr nodoikļ'u lietās viņam piešķirama partu 'speja (Sen. CKD 27/714., 28/23; 
29/656 n. c). Tā tad, pats par sevi, ar to vieri, ka zinams organisms (kolektivs) nav 



,. persona, m a t e r i a l i t i e s i s k ā i z p r a t не, at'karībā то ias aise-
viškās juridiskās strukturas un ieverojot saimnieciskas un sabiedriskas dzives 
prasijumus, nav izslēgts, ka tas nebūtu partu spejīgs pec procesa likumiem. 
Tomēr, piemērojot šo slēdzienu biedrības nodalas procestiesiskam stavoklim, 
ceļas tālākais jautājums, vai arī biedrības nodaļai katra ziņa un principa butu 
atzīstama partspēja tai nozīmē, ka nu prasītajam, kuram celies prasijums aiz 
viņa sabiedriski-tiesiskām attiecībām pret biedrlbas nodaju, butu tiesība prasību 
ceit tieši pret nodalu kā atbildētāju lietā. Šis jautajums, pirma kartā, izšķirams 
pēc biedribas statutiem. Ja statutos tieši paredzets, ka nodalaj ir sava orgam-
zacija, pilnsapulce, valde, revizijas komisija, un ka nodaļai butu tiesība savas 
darbības un funkciju robežās uzstāties tiesā ka prasītajai vai atbildetajai, tad 
ar to biedribas nodaļai pieškirta partu spēja un prasītajam butu āes3ba prasību 
celt tieši pret biedribas nodalu. Jau pats Likums par biedrībām paredz (8: р.), 
ka biedrlbas nodaļai var būt s a v a v а 1 d e. Valde pati par sevi prezume an 
tādu organu eksistenci, kuram valde nodod noreķinu un kura uzraudzlbai valde 
būtu padota. Sabiedriska prakse tad arī pierada, ka biedrības statuti paredz 
piem. nodalu pilnsapulci un revizijas komisiju blakus centraliem pašas biedrības 
organiem. Līdzīgos gadijumos ar to pats par sevi tiek radīts organs, valde, 
kas biedrības nodaļas lietās var reprezentēt nodaļu arī tiesa, pec CPN 42. p. 
analogijas. Ja, turpretim, nupat aprādītās tieslbas nodajai tieši nav statutos pa-
redzētas, tad prasītājam savu prasību obligatoriski jaceltikai pret biedrību, 
nodaļas personā. Pie tam, ja statutos būtu piem.paredzets jikai tas, ka no-
daļas valdei tiesība „stāties sakaros ar valsts vietejam iestadem, sabiedriskara 
organizacijām un privatām personām" (sk. runā esošas biedrības statutu 56 § 
1. teik. 3. pkt., 1933. g. red.), tad ar to biedrības nodalai gan partu speja n a v 
vēl atzīta. Jāpiezlmē vēl, ka, ja, pēc biedrības statutiem, nodaja rīkojas un 
darbojas nevis uz biedrlbas delegacijas varas daļas cesijas pamata (ka runa 
esošā gadijumā), bet tieši >uz statutara p r l n v a r o j u m a pamata, t. i. b i ed -
r ī b a s v ā r d ā , piem. kā biedrības vietējā parstave (līdzīgi piem. biedrības 
vietējam kantorim vai aģentam), tad jāpiemēro CPN 328. р., t. _i. prasība jacel 
pret biedrību kā „patronu" un pilnvardeveju un proti bez jebkadiem petituma 
ierobežojumiem, piem. it kā ar nodaļas rīcībā esošiem līdzekliem (Isačenko, 
Graždanskij process I., 235 IV, pie 221. (tagad 328.) р.). Tāpat prasība pret 
ārzemes akc. sabiedrlbu, kurai ar Latvijas valdības pļekrišanu nodibinata no-
dala Latvijā, jāceļ pret pašu ārzeraes saMeidrlbu, vietējās nodalas atbrldīga par-
stāvja personā, saskaņā ar 1922. g. 29. novembra Noteikumu par akciju un paju 
sabiedrību darbību Latvijā 5., 6. p. (V. V. 271. num.; sk. Senata OKD 35/605), 
ia arī šai gadijumā vietējā 'nodaļa Latvijā Tlkoto's arzemes sabledribas pilnvaro-
jumā un vārdā caur nodalas atbildīgo aģentu. 

Aiz aprādītiem iemesliem Senats, izklausijis virsprokurora atzinumu, n o-
l e i n i : atzlt: 1) ka biedrības nodalas nav uzskatamas par juridiskam personam; 
2) ka jautājums par biedrības nodaju partuspēju izšķirams atkarība no biedribas 
statutu satura 'katrā atsevišķā gadijumā. 

8. 1935. g. 30. oktobrī. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsapulces 
1935. g. 24. maija ziuojums Nr. 42, izšķirt jautājumu par to, vai Kurz. zem. lik. 
122. pantā paredzētā vīriešu kārtas mantinieku priekšrocība, paturet nekustamu 
ipašumu dabā, var pāriet uz citu personu mantošanas vai cesijas kartība. 
(L. № 14.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Konradi; 
itzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 
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Izšķirot uzstādīto jautāj'umu, jāiziet no sekošiem apsvērumiem: No Civiī-
lik. noteikumiem izriet tas vispārējais princips, ka tiesības un prasijumi, kurl 
saistīti ar zinamu personu vai zinamām personām, nevar pāriet uz citu per-
sonu nedz mantošanas, nedz cesijas ceļā (CL 2643., 2645., 3468. р.). Tas arī 
citādi nevar būt, jo prasijumu vai tiesības saistība ar zinamu personu jau loģiski 
izslēdz šāda prasijuma vai tiesības iegūšanas iespēju no citas personas puses; 
ia šādu iespēju pielaistu, tad tāds prasijums vai tiesība taisni n e b ū t u saistīts 
ar noteiktu personu. No šī viedokla uzstādītais jautājums izšķirams noraidoši, 
jo Kurz. zem. lik. 122. p. paredzēta vīriešu kārtas mantinieku tiesība paturēt 
nekustamu īpašumu — neizriet no vispārējām mantošanas tiesībām, t. i. nevis 
no tā, ka šī tiesība toūtu piederējusi mantojuma devējam, bet pamatojas uz se-
višķas privilegijas, kuru likums piešķīris taisni tikai vīriešu kārtas personām 
(mantiniekiem). (Sāds noteikums izskaidrojams ar likumdevēja vēlēšanos, Ы 
šī manta paliktu mantojuma devēja ciltī, t. i. agnatu rokās (Kriev. Sen. CKD 
01/20, CKD 28/1061) un ja vīTiešu kārtas mantinieks šo nodomu arī var para-
lizēt, atsavinotiegūto imobilu pie šīs cilts nepiederošai personai, tad tomēr, 
pateicoties minētā noteikuma pastāvēšanai, šāda 'atsavināšana ir grūtāki izve-
dama). Izteiktam ner.unā pretim CL 2710. un 2718. p. piezīmes. Nemaz neru-
nājot par to, ka šie likumi Kurzemes zemnickiem nav piemērojami, jāaizrāda, 
ka 2710. p. piezīme, nosakot, ka gadijuraos, kad manto uz pārstāvības tiesībām, 
ņem vērā ne pārs'tāvētāja, bet pārstāvamā dzimumu, neuzstāda ar augšā iz- • 
■terkto nesaskanošu principu. Jo mantinieku tiesība pārstāvēt savus mirušos 
vecākus izriet nevis no mantinieku tiesības uz vecāku atstāto mantojumu, bet 
gan no viiļu pašu, kā 'lejupējo, mantošanas tiesības (1887. р.). Tādā kārtā nevar 
teikt, ka 2710. un 2718. p. piezīmēs paredzētos gadijumos tēva iegūtā priekšro-
cība paturēt nekustamu īpašumu dabā varētu p ā r i e t m a n t o š a n a s c e l ā 
no t ē v a uz meitu, bet gan šinīs gadijumos meita imobilu varētu iegūt tikal 
uz šo specialo likumu pamata, kuri tanīs minētos gadijumos sievietēm neatņera 
tiesību iegūt imobilu dabā mantošanas ceļā. 

Jautājumam par to, vai vīriešu kārtas mantinieki Kurz. zemn. lik. 122. p. 
paredzēto priekšrocību iegūst tikai pie mantojuma dalīšanas (kā tas izteikts 
likuma latviešu un krievu tekstos)_vai jau pie mantojuma iegūšanas (kāda alter-
nativa atzīstama par pareizu, jo tā atbilst likuma oriģinal-, t. i. vācu tekstam, 
sk. ari Sen. CKD 32/402), — nav izšķirošas nozīmes apspriežarna jautajuma. 
Jo pilnīgi neatkarīgi no šīs priekšrocības iegūšanas 1 a i к а, tās pāreja uz čitft 
PBrsonu mantošanas л̂ а1 cesijas celā nav iespējama saskaņā ar augšā minēto 
principu. 

Jāpiezīmē, ka pie tā paša slēdziena nācis arī jau Kriev. Sen. CKD analogā 
jautajuma; proti, Kriev. Sen. paskaidrojis (78/15), ka LCL 1324. p. 3. pktā pa-
redzētā vecākā mantinieka priekšrocība paturēt mantojumu uz viņa mantinie-
kiem nepariet. 

Ievērojot saclto, Senats n o l e m j : atzlt, ka jautājums izšķirams no-
raidoši. 

9. 1935. g. 30. oktobrī. Voldemāra V e i n b e r g a sūdzTba par to, ka Se-
nata Civilā kasacijas departamenta 1935. g. 14. junija sēdē, kurā caurskatīta 
viua, Veinberga, nekustamā īpašuma pārdošanas lieta, ņēmis dalību senators 
Fridrichs Konradi. (L. № 20.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators O. OzoIiņS; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 



Senats atrod: 
Tiesnesis, kas piedalijies lietas izspriešanā pēc būtības zemākā instancē, ne-

ar ņemt_ dalību augstakas instances sēdē tās pašas lietas izspriešanā pēc bū-
ības. Šada gadijuma tiesnesis parbaudītu pats savu darbību, ко nevarētu at-
aisnotjiedz no etiska, nedz no tiesneša bezpartejības viedokļa. Arī pats ties-
esis šada gadijuma justos augstakā mērā neērti, un viņam trūktu viņa darbā 
ajadzīgās objektivitates. Tādēļ princips par tiesnešu nepiedalīšanos lietas iz-
priešanā augstaka instance, kad tie ņēmuši dalību tāš pašas lietas izspriešanā 
emāka instance, ir uzskatams par neapšaubamu, un šis princips savos pamatos 
īetiekoši atspoguļojas arī pastavošā likumā (Tiesu iek. lik. 86. р.; CPN 275. р.). 

.'omer šī principa piemerošana jr arī savas robežas. Nav iemesla atraut ties-
esi no diarba augstaka instancē tādēl, ka viņš zemākā instancē vispār ņēmis 
aut kadu dalību lieta. Tur, kur tiesnesis nenonāk stāvoklī, kas liek viņam pār-
audit un kritizet sava paša darbību, vai kur viņa objektivitate vai bezpartejība 
etiek aizskartas ar_augstaka instancē izvedamo darbību, nebūtu sevišķa ie-
„esla augstak mineta principa neaprobežotai piemērošanai, noraidot pilnīgi ne-
ajadzīgi no lietas izspriešanas p. piem. tādu tiesnesi, kas zemākā instancē 
ledabjics tifcai atsevišķu vai blakus jautājumu izšķiršanā. Šādā virzienā par 
lesneša dalību lieta ir izteikusies arī pastāvošā tiesu prakse, atrodot, ka ties-
esis, kas piedalijies lictas i z s p r i e š a n ā zemākā instancē, gan nevarētu 
īedahties šīs lietas izspriešana augstakā instancē (Sen. CKD spried. 69/1280), 
et, ja tiesnesis tikai pie dal i j ie s lietā zemākā instancē, bet nav ņēmis da-
bu paša sprieduma taislšanā, tad viņš yar piedalīties lietas izspriešanā aug-
tāka instancē (Sen. CKD spried. 69/495). 

Konkretā gadijumā-sūdzētājs Veinbergs aizrāda, ka Senata Civilā kaSacijas 
epartamenta 1935. g. 14. junija tiesas sede pie viņa kasacijas sūdzības izsprie-
anas par Tiesu palatas 1934. g. 24. septembra lēmumu viņa nekustamā īpa-
uma pardošanas lietā esot piedalijies senators Fr. Konradi, kurš savā laikā 
leaalijies liesu palatas civildepartamenta 1926. g. 6./20. maija tiesas sēdē.'kad 
«ole viņanekustama īpašuma pardošanas lietā tikusi atzīta par nederīgu At-
odot, ka tads stāvoklis runā pretim tiesu praksei, sūdzētājs lūdz Senata Ap-
icnoto sapulci uzdot Senata Civilam kasacijas departamentara skatīt cauri 
īņa lietu bez senatora F. Konradi piedalīšanās. 

No lietas _ir_ redzams, ka Tiesu palatas civildepartamenta 1926 g 6/20 
aija tiesas sēdē, kurā piedalijušies K. Zumbergs, F. Konradi un T. Zvemieks, 
lemtas I autas bankas un paša paradnieka Veinberga blakus sūdzības par Rī-

gas apgabaltiesas 1926. g. 23. marta lēmumu sūdzētāja Veinberga imobila pār-
|ošanas heta, pie kam apgabalticsas lemums ticis atcelts un 1926. g. 4. marta 
;7so!e par parādniekaVeinberga imobilu atzīta par nederīgu, starp citu aiz tā 

mesļa, ka izsole iesākta no nepareizas sumas, ar ко aizskārtas parādnieka 
emberga mtereses. Jurpretim Tiesu palatas civildepartamenta 1934 gada 

septembra tiesas sēdē, kurā piedalijuei.es K. Šillings, P. Stērste un K. Krū-
iņs, īzlemta paradnieka Veinberga blakus sūdzība par Rlgas apgabaltiesas 
34. g. 6. jimija lemumu,_pie_kam šī blakus sūdzība atstāta bez ievērības, starp 
tu, aiz tā iemesla; ka sudzetajam vajadzējis savā laikā pārsūdzēt apgabaltie-

as 1928. g. 3. janvara lēmumu, ar kuru izsole apstiprināta, bet tā kā tas neesot 
darits un adjudikacijas lemums esot jau stājies spēkā, tad pēc 7 gadu notecē-
juma sudzetajam Veinbergam neesot likumīga pamata lūgt atcelt spēkā stājušos 
lemumu. Sudzētāja kasacijas sudzību par Tiesu palatas 1934. g. 24. septembra 
pmumu Senata Civilais kasacijas departaments savā 1935. g. 14. jūnija tiesas 
»ede, kurā piedaiijas arl senatorš F. Konradi, atstāja bez ievērības uz CPN 
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907 p pamata, atrodot, ka 1928. g. 3. janvara adjudikacijas lemuma reviziju 
■nevar panākt tādā celā, kā to izvēlējies sūdzētājs Veinbergs, ja viņs sava laika 
nav iesniedzis sūdzību par adjudikacijas lemuma atcelšanu. 

No aprādītā redzams, ka apspriežama materija sudzetaja Veinberga īmobila 
pārdošanas lietā tiesu palatas 1934. g. 24. septembra un 1926. g. 6./20. maija 
lēmumos pilnīgi atšķiras un šie lēmumi nestāv tiešā -sakarā viens ar otra. adeļ 
nevar pārmest senatoram F. Konradi, ka viņa piedalīšanās Senata Civila kasa-
cijas departamenta 1935. g. 14. jūnija sēdē būtu savienota ar tiesnesa objektivi-
tates un bezpartejības aizskārumu vai tā būtu nostādijusi viņu neerta stavokli 
pārbaudlt un kritizēt pašam savu ricību un ka ar šādu piedalīšanos pasa pamata. 
būtu lauzts princips par'zemākā instancē lietas izspriešanā picdahjusos tiesnesu 
nepiedalīšanos augstākā instancē tai pašā lietā. Senatam tieši pārsūdzeta Tiestt 
palatas civildepartamenta 1934. g. 24. septembra lēmumā un tani izvirzitojau-
tājumoi kompleksu apspriešanā senators F. Konradi nav piedahjies zemaka m-
stancē, bet Tiesu palatas civildepartamenta 1926. g. 6./20. maija lērnuma iztir-
zātie jautājumi nav bijuši par apspriešanas priekšmetu Senata Civila kasac.jas 
departamenta 1935. g. 14. jūnija sēdē un nestāv tiešā sakarā ar to jautajumu 
kompleksu, kas apspriesti Tiesu palatas civildepartamenta 1934. g. 24. septembra 
sēdē - — 

Tādos apstāklos jānāk pie slēdziena, ka sūdzētāja Veinberga sūdzība tajā 
dalā, kura satur aizrādijumu uz senatora F. Konradi it kā nepielaizamu piedan-
šanos viņa lietas izspriešanā augstākā instancē, ir atstājama bez levenbas bet 
viņa sūdzība pārējā da[ā, - kura - kopā ar sūdzībai pievienoto 1935. g. 14.ju-
nija lēmuma pareizlbas apstrldēšanu pēc būtības un satur likuma neparedzetu 
lūgumu caur Senata Apvienoto sapulci, atcelt šo lēmumu, atstajama bez caur-
skatīšanas. _. . ' , -j '-u • 

Teikto vērā ņemot, Senats n о 1 e m j : Voldemāra Vemberga sudzibu заи-
tājumā par senatora F. Konradi piedalīšanos viņalietas izspnesana Senata U -
vilā kasacijas departamenta 1935. g. 14. jūnija sēdē atstāt bez levenbas; pareja 
daļā Voldemāra Veinberga sūdzību atstat bez caurskatišanas. 

10 1935 g. 30. oktobrī. Daugavpils apgabalti.esas 1935. g. 5. augusta ie-
sniegums izšķirt piekritlbas strīdu starp Daugavpils 3. iec. miertiesnesi un Kara 
tiesu Arkadija Sokolova lietā. (L. № 22.) _ . 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gtfbens; refere senators J. balodis; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: . .. 
Lietas būtība pastāv iekš tā, ka Daugavpils 3. iec. miertiesnesim Policija 

piesūtijusi izziņu, pēc kuras kāds Arkadijs Sokolovs lūdzis saukt pie atbildibas 
tiesas ceļā 11. Dobeles kājnieku pulka kareivi Antonu Pilinoviču par viņa pie-
■kaušanu. So izziņu m'iertiesnesis, pamatojoties uz Kriminalproc. hk. 261. panta 
nosacijumiem, nosūtijis tālākai rīcībai 11. Dobeles kājnieku pulka komandienm, 
kā Pilinoviča priekšniecībai, bet minētais pulka komandieris īzzmu atsutijis-
miertiesnesim atpakaļ, atrodot, ka lietas tālāka virzīšana viņam nepieknt. 

Izziņu miertiesnesis nodevis Latgales apgabaltiesai izšķirt jautajumu par 
lietas piekritību, bet apgabaltiesa to Sesniegusi ar savu 1935. g. 2. augusta le-
mumu Senata Apvienotai sapulcei, atrodot, ka piekritības stndus starp kara 
tiesām un civilresora tiesām jaizšķir Senata Apvienotai sapulcei. 

Sakarā ar šo iesniegumu jāņem vēra sekošais. 
Pēc Kriminalproc. lik. 275. p. nosacijumiem piekritība's stndu starp kara tie-

sām un civilresora tiesām izšķir Senata Apvienota sapulce tajos gadijuraos, kad 
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lieta nonākusi Senata izlemšanā l i k u m a n o t e i k t a k a r t ī b a . Konkreta 
jadijumā nepastcīv piekritības strīda starp civilresora tiesam un Kara tiesu, 
cā tādu, bet gan strīdus starp miertie'snesi unapsudzeta kareivja Pilinoviča 
priekšniecību — pulka komandieri par lietas tālāku virzīšanu. Tads strīdusr 
saskaņā ar Kara tiesu nolikuma (kara lik. kopoj. XXIV gr.) 275. panta noteikumu 
izšķirams n o a p g a b a l t i e s a s , kurai padots miertiesnesis. Vienīgi gadijuma,. 
ja apsūdzētā kara priekšniecība n e p i e k r i s t u pēc butības apgabaltiesas le-
mumam, tā var griezties padotības kārtībā pie kara ministra, kurš tad arī ie-
sniedz lietu Senata Apvienotās sapulces izlemšanai (Kara tiesu nolik. 276. р., 
Kriminalproc. lik. 276. р.). 

Iesniedzot šinī lietas stāvoklī izziņu Senatam piekritības strīdus izšķiršanai, 
apgabaltiesa novirzijusies no likumīgas lietu caurlūkošanas kartlbas, kadel vi-
ņas iesniegums atstājams bez caurskatīšanas. 

Ņemot vērā izteikto, Senats no 1 e m j : Daugavpils apgabaltiesas iesniegumu 
atstāt bez caurskatīšanas. 

11. 1935. g. 18. decembrī. Senata Administrativā departamenta 1935. g, 
-28. iebruara ziņojums izšķirt jautājumu,_val Valsts autonomo uzļiemumu akti uti 
dokumenti darijumos ar valsts iestadem un valsts uzņemumiem (neautono-
miem) atzlstami par atbrīvotiem no zīmognodevas. (L. № 10.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senators F. Konradi; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Senata Administrativais departaments savā 1935. g. 27. februara rīcības 

sēdē nolēmis iesniegt Senata Apvienotai sapulcei izšķiršanai jautajumu par to, 
vai valsts autonomo uzņēmumu akti tin dokumenti darijumos ar valsts iesta-
dēm un valsts uzņēmumiem (neautonomiem) atzīstami par atbrīvotiem no zī-
mognodevas. 

No lietas redzams, ka minētā jautājumā izcēlusies domu starplba starp No-
dokļu departamentu un Valsts kontroli. Pēdējā uz Rīk. par zīmognod. 104. р.-
pamata nosūtiju'si Nodoklu departamentam Dzelzscel'U virsvaldes ar Liepājas 
drāšu fabriku (valsts autonomu uzņēmumu) noslēgto līgumu, kā arl šīs fabrikas 
Dzelzsceļu virsvalldei iesniegtos rēķi'nus, kā -neapmaksātus ar zīmognodevu, un 
lūģusi nokārtot lieiu Rīk. par zīmognod. 105. p. paredzētā kārtībā. Nodoklu 
departaments šo lūgumu atstājis bez ievērības, aizrādot, ka par minētiem doku-
mentiem zlmogsods nav uzliekams, jo tie izdoti v a l s t s i e s t ā ž u resp. uz-
ņēmumu savstarpējos darijumos, kas pēc Rīk. par zīmognod. 46. p. 8. pkt. no 
zīmognodevas brīvi. Nepiekrītot Nodoklu departamenta uzskatam, Valsts kon-
trole lūgusi Senata Administrativo departamentu atcelt Nodoklu departamenta 
lēmumu uzraudzibas kārtlbā. Valsts kontrole aizrāda, ka valsts autonomie uz-
ņēmumi neesot uzskatami par valsts iestādēm, bet gan par atsevišķu no^valsts-
tiesību subjekta, ar privatiem uzņēmumiem līdzīgu iekārtu un stāvokli. Šie uz-
ņēmumi, t. i. autonomas saimnieciskas vienības ar privatiem uzņēmumiem lī-
dzīgu iekārtu un Stāvdkli, ar īpašu stal'utu izdošanas momentu izdalotiies no valsts 
iestāžu vidus, autonomizējoties atsevišķā saimnieciskā vieriībā, kā t i r g о -
t ā j s, ar visām tirgotāja funkcijām un īpašlbām. No šādas separacijas rao-
menta autonomais uzņēmums nav vairs valsts iestāde, bet gan atsevišķs tiesību 
īpatnis un savā darbā nevarot's a i s t ī t valsti, bet gan vieņīgi s e v i u n s а-
v u s к a p i t а 1 u s. Būdami tirgotāji, autonomie uzņēmumi vedot veikala gra-
matas pēc dubultgrāmatvešanas sistemas, izdarot tirdznieciskas operacijas un 
vispār esot organizētas pēc tirdznieciskas iekārtas. Arī Civilprocesa noliķums 
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šķirojot valsts autonomos uzņemumus- no valsts pārvalžu iestādēm. Tādēļ 
pec Valsts kontroles domām, Rīk. par zīmognod. 46. p. 8. pkts uz valsts auto-
nomiem uzņemumiem neesot attiecinams. 

Apsvērusi strīdū esošo jautājumu, Senata Apvienotā sapulce atrod: Rīk. 
par zīmognod. 46. p. 8. pkts atsvabina no zīmognodevas visādus aktus un do-
kumentus ka v а 1 s t s, tā arī pašvaldību i e s t ā ž u un pašvaldību savienību 
savstarpejos darijumos. Tadā kārtā paceltā jautājuma izškiršanaatkarājas no 
ta : vai v а 1 s t s a u t o n o m i e u z ņ e m i i m i atzīstami par vа 1 s t s i e s tā-
d e m, jo tikai šāda gadijuma šie nznēmumi būtu atzlstami par atsvabinātiem по 
zimognodevas (saskaņa ar 46. p. 8. pktu) savos darijumos ar valsts iestādēm 
(un an ar neautonomiem uzņemumiem, par kuriera arī Valsts kontrole nešau-
bas, ka tie ir valsts iestades; sk. arī zemāk). Izšķirot uzstādīto jautājumu, iā-
vadas no sekošiem apsverumicm: 

Katrai valstij' ir veicami savi noieikti nzdevumi, un valsts organu darblba, 
veltīta noteikta valsts uzdevuma veikšanai, ir valstš funkcija. Kā vecā, tā arī 
modernā valsts teorija atzlst, ka ir trīs vālsts funkcijas: likumdošanas, juris-
dikcijas im administrativa (izpildu) funkcijas. Kas attiecas uz pēdējo, tad tā 
.aptver katru valsts_ darbību, izi,iemot likurndošanas un jurisdikcijas darblbu. 
Valsts administrativa darbība (administration, Verwaltung), kura maz attīstītās 
vaīstīs ir samerā primi'tiva^kulturelās.valstīs ir ^komplrcēla tm dažāda, jo. vat-
stij attīstoties, viņas priekša nostājas daudzi neatliekami uzdevumi, lidz ar ко 
.attīstas valsts funkcijas šo uzdevumu veikšanai. Izpildot šo funkciju, valsts 
Beaprobežojas ar miera un drošības aizturēšanu, bet veic visdažādākus saimnie-
ciskus un kulturelus tizdevumus. Pic tam pat nav vajadzīgs, lai valsis vienmēr 
uzstatos ka varas neseja, jo arl valsts var darboties uz tlrl privattiesību pamata, 
kādā gadijumā varetu runat par valsts fiskalo darbību (fiskalische Verwaltung); 
šaja nozare valsts, tāpa_t ka privatpersona, var slēgt līgurnus, vest tirdznieciskas 
operacijas, dibinat uzņēraumus, uzturēt fabrikas u. t. t. (Sal. V. Jellinek, Ver-
Avaltungsrechf, Ip. 25 sek.). 

Visus minētos uzdevumus, visu savu komplicēto darbību (funkcijas) valstš 
var veikt tikai caur ciivekiem — amatpersonām un citiern darbiniekiem, kuru 
darbibair versta uz šo uzdevumu realizēšanu, Šādu personu apvienojumu 
k o p e j a v a l s t s d a r b a notciktu uzdevumu veikšanai parasti apzīmē kā 
v a l s ts i e s j a d i (Dišlers, Latvijas valsts varas organi un viņu funkcijas, 
lp. 26). Tada karta mums ir darīšana ar valsts iestādi (pravi'ķeļstveimoje 
ustanovļeņije, učrežģeņije, Staatsbehorde), ja šādu personu (organizētais) ap-
vienojums īzpilda kadu no augsa mmetāra funkcijām, vienalga, vai tā attiecas 
uz likumdošanu, jurisdikciju, sairnniccību, kulturelo nozari u. t. t. No svara ir 
viemgi, lai šī iestāde izpilda taisni v . a l s t s d a r b u . („Die Behorde ist eine 
Anstalt, durch die Ge s с h āf t e d e s S t aa t e s bearbeitet und gefūhrt wer-
den", sk. Stier-Somlo u. Elster, Handworterbuch der Staatswissenschaft) No 
si_viedok|a ir skaidrs, 'ka valsts, kā jau teikts, var dibināt un uzturēt arī и z -
■ņemumus, un kaiestāde, kura izpilda ar šādu uzņēmumu saistīto darbību, ir 
taisni v а 1 s t s iestade. Par to, ka (neautonoms) valsts uzņēmums ir v а 1 s t s 
īestade iiav šaubu itiesu praksē (Sen. CKD spr. 28/875 u. с), ш šo tezi neapstrīd 
an Valsts kontrole, bet tas pats jāsaka arī par valsts au tо по m о uznēmumu, 
kas lrdziga karta atzīstams par valsts iestādi. šo tezi varētn vispirms apšau-
bit ar to argumentu, ka valsts resp. fisks ir vienāds subjekts un vienāda рег
иона (Sen. CKD spr. 25/495. 35/261; jellinek 1. c, lp. 26), ka tādēļ valsts iestāde, 
kura tikai izpilda ši subjekta vai šīs personas darbu, nevar būt по vaists at-



šķirta j'uridiska persona, un ka tomēr likums valsts aufoiramiem uzņēmumiem 
piešķīris juridiskas personas tiesības. (Tas gān nav izteikts pašā pamatlikuma 
— noteikumi par valsts autonomiem uznēmumiem (Lkr. 22/10), — bet gan valsb 
auionomo uzņēammiu statutos, <sk. piem. Lkr. 22/155, 22/158, 22/159, 22/150. 
26/18 u. c). ja atzītu, ka ar to ir radīta по valsts pilnīgi atšķirta juridiska per-
sona ar pilnīgipatstāvīgāffi, no valsts atšķirtām mantiskām tiesļbām, tad valsts 
autonomo uzņemumu gan nevarētu uzskatlt par valsts iestādi. Šāds atžinums 
tomer butu nepareizs. Musu valsts pazīst iestādes, kuras bez šaubām ir v а 1 s t s 
iestades (plem. Latvijas ķonservatorija, Latvijas mākslas akademija. Latvijas 
im'iversitate), kurām'tomēr ir piešķirtas juridislkas personas tiesības (L'kr. 23/151, 
24/21, 23/40). Tas j'au norā'da uz to, ika likums, Metojot terminu „juridis'ka per~ 
sona", ne vienmer saprot ar to juridisku personu visplašākā nozīmē, kā piliilgi 
patstavīgu tiesību subjektu. Arī attieeībā uz vakts autonomiem uzņēmumiem 
janak pie sledziena, ka tik plašas ticsības tās nebauda, bet ka patiesībā tāra ir 
tikau'uridiskas personas p a r c i a l a s ticsības; šāda konstrukcija juridiski ir 
iespejama un pielaižama (sk. Enneccerus, Kipp un Wolff, Le'hrb. des būrgerl 
Rechts I, 1. lp. 234). Tas izriet jau no tā, ka valsts aatonomiem uzņēmumiera 
nav mantas, kura piederetu tikai viņiem un būtu pilnlgi atškinta no valsts man-
tas. Uznemuma rīcības kapitals sastādas no šumām, kuras v а 1 s t s atvēlē-
jusi uzuemumam •nojbudžeta šim no'lūkam paredzētām surnām (Noteik. par auto' 
nomiem valsts uzņemumiem 3. р.). Uzņēmuma aktivs sastāv по tnantas, kuru 
v а 1 s t s nodevusi viņa rīcība (ne īpašumā) (2. р.). Ar uzņēmumam nodoto 
mantu tas gan rīkojas ar lielu patstavību (kurā taisni izpaužas uzņēmuma auto-
nomija), bet tomer zem revizijas komisijas kontroles, kura sastāv no v a l s t s -
pārstāvjiem, bet galvemais — tīra petoa, kura -palfkusi pēc statutos paredzētiem 
atskaitijumiem, ieskaitami v a l s t s i e n ā k u m o s . Tādā kārtā valsts auto-
noma uzņemuma ienakumi nepieder viņam, it kā juridis'kai personai, bet pie-
skaitami taisni valsts ienakumiem. Nupat minētie noteikumi atrodami gandrīz 
visos valsts autonomo uzņēmumu statutos (sk. piem. Juglas elektrības uzņēra, 
statut. (Lkr. 22/133) 24., 26. р.; Liepājas kara ostas darbnīcas statut. (Lkr, 
134) 26., 28., 29. р.; Valsts tipografijas statut. (Lkr. 22/155), 26., 28., 29. р.; Slo-
kas kūdras fabrikas stat. (Lkr. 22/159) 20., 23., 24. p. u. t. t.). Teikto apstiprina 
an Lik. par valsts budžetu (Lkr. 24/111). Pēc Šī likuma 2. panta valsts budžetā 
u-zradami visi v a l s t s ieņemumi un izdevumi, bet tā paša likuma 11. p. nor-
saka, ka ministriju d.epartamenta budžetu priekšlikumiem pievienojami arī 
a u t o n o m u valsts uzņemumu budžeti lidz ar noslēgumu'bilancēm par pē-
dejiem 2 gadaem. Ja mēs ieskatam:ies, piem., valste budžetā 1934./35. saimn. 
ģadam, tad mes arī redzam, ka tur ievesti arī valsts autonomo uzņēmumu ie-
ņemumi un izdevumi (sk. piem. ip. 7, 34, pielik. 42, 43, 1—̂ X1; jāpiezīmē, ka Lat-
vijas banka un Latvijais hipote'ku Ьайка 'budžctā pievestas zem auton. valsts 
uzņ&mumiem, lai gan tās pēc to satversmes (Lkr. 23/65, 24/128) ir v а 1 s t s u z-
ņ e m u m i). Sie apstakļi nebūtu saprotami, ja pienemtu, ka valsts āulonomie 
uzņemumi ir no valsts piMgkitšķirtas juridiskas personas, bet gan jānāk pie slē-
dziena, ka likumš tikai domājis piešķirt tiem — aiz ekonomiskiem vai citiem 
praktiskicm iemesliem — p U š_u о p e r a t i v u a u t о n о m i j u, līdz ar to do-
dot tiem tiesību rīkoties savā vārdā, iegūt mantu savā vārdā u. t. L, bet tomēr 
neatraujot šo uzņemuma darbību no vispārējas va'Išts darbības un nepārvēršot 
uzņēmumu iegūto mantu par to pilnīgi patstāvīgo īpašumu: galu galā tā ir un 
paliek valsts manta. No šī viedokļa tadeļ nav šķēršļu, sekoļot augšā pievestai 
definicijai, atzīt valsts automomos iizņēmumiis par valsts iestādēm, jo tie veic 
|iņu statutos apradīto valsts darbību un izpilda vienu no valsts fimkcijām. Šo 

23 



sledzienu nesatricina arī Valsts kontroles aizrādijums uz to, it kā par vals'ts 
autonomo uzņemumu saistībam aībildot tikai uzuēmums ar saviem kapitaliem, 
bet ne valsts. Šis aizradijums, ja tas — tik plašā nozlmē — bīītu pardzs, to-
mēr neatspekotu attgšā izteikto, jo ar likumu tomēr var radīt arī tādu stāvokli, 
ka valsts aprobežo savu atbildību par zinamas iestādes darbību ar tā's rīcībā 
nodotiem kapitaliem. Bez tam Vaīsfs kontroles aizrādijums atrod tiešu pastip-
rinajumu tikai ]oti nedaudzos auton. uzņēmumu sta'tutos (piem. noteik. par Lie-
pajas brlvostu (Lkr. 30/165), kura 12. p. gan nosaka, ka pret trešām personām 
iizņemums atbild tikai ar savu mantu). No otras puses konstatējams, ka piem. 
Valsts cukura_ monopola pārvaldes statutu (Lkr. 34/96) 40. p. paredz, ka uz-
flemuma zaudejumu segšanai iztrūkums uzņemams valsts budžetā. Tā tad Valsts 
kontroles uzrādītā pazīme katrā ziņā nav raksturīga un pēc tās autonoms uz-
oemums no neautonoma nāv atškirams. JāpiezJmē, ka gaadrlz visos pārējos au-
tonomu uzņeraurau sta'tUtos atrodams noteikums, ka par uzņēmuma eventuala 
jztrukuma s e g š a n u lemj Ministru kabinets (Lkr. 22/133, 22/134, 22/155, 
22/158,22/160, 22/161, 26/18 u. 1.1.), no kāda noteJkuma jāoiā'k pie siēdziena, ka 
prmcipa par uzņemumu iztrulkumii atbild taisni valsts, jo Ministru kabinets iztrū-
'bmu var, protams, segt tikai ar valsts līdzekļiem. Tāpat wav izšķirošas nozīmes 
tam apstaklim, ka (daži) valsts autonomi uzņēmuim ved tirdznieciskas opera-
cijas, jo tas, kā jau aizrādīts, ir pilnīgi saskaņojamas ar valsts fiskali-administra-
tivam funkoijam (fiskalische Venvaltung). Bez tam nevar teikt, ka ar šādām 
tirdznieciskam operacijām nodarbotos v i s i valsts uzoēmumi. Piem., Ķeraeru 
seravotu im peldvietu щ Baldones sēravotu (Lkr. 22/160, 22/161)) uzdevums 
ir snieg^ Latvijas pilsoņiem un ārzemniekiem palīdzību veselības kopšanai 
<2. р.), kads uzdevums riestāv nekādā sakarā ar tirdzraecību; tas pats jāsaka par 
Latvijas nacionalo teatri (Lkr. 22/109), kas arl ir valsts autonoms uzņēmums. 
Та tad valsts autonoms uzņēmums, pretēji Vats'ts kontroles domām, ne vienmēr 
uzstajas ka tirgotajs. _ Nav nozīmes arī tam, ka valsts autonomiem uzņēmumiem 
(pa lielakai daļai) gramatas javed pēc dubultas grāmatvešanas sistemas, jo ir 
dti valsts autonomie uzņēmumi (Ķemeri, Baldones sēravoiti), kuriem šis notei-
kums nav saistošs, jo tiem grāmatas jāved pēc viņas apstākliem piemērotas 
gramatvešanas sistemas. No otras puses ir arī neautonomie valsts uzoēmumi, 
kas neapšaubami ir valsts iestades, kurām grāmatas jāved pēc tās pašas grā-
matvešanas si'steirtas (sk. Noteik. par va'lsts papiru spiestuvi (Lkr. 24/113) 10. р., 
Noteik. par armijas spiestuvi .(L'kr. 26/118) 8. р., Notei-k. par nacionalo operu 
{Lkr. 28/10.) 4. р.): Beidzot, tas apstāklis vien, ka CPN 1399. p. blakus valsts 
parvalžu lietam sevišķi min arī valsts autonomo uzņēmumu lietas, nav uzska7 
tams_par parlieoinošu pieradijumu, ka likumdevējs ar to būtu domājis izteikt, 
ka šads uzņemums nav valsts iestāde; ir pilnīgi pielaižams, ka likums šos' 
uzņemumus sevišķi pieminejistadēLJai novēnstu šaubas par šo uznēmumti 
analogisfcu stavo'kH ar valsts parvaldēm. Šāds paņēmiens mūsu likumos sasto-
pams bieži, piemer.: RJk. par zīmognod. 39. p. 1. pkts paredz līgumus par 
ī p a š u m a t i e s i b a m ' u z nekustamām mantām un tomēr vēl sevišķi uzsķaita 
pirkšanas-pārdošanas līgumus par šo mantu, lai gan šo llgumu mērkis ir taisni 
ipašuma tiesību parnešana uz cītu personu; tā paša rik. 82. p. paredz v i s us 
t n - d z n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u s un tomēr tālāk uzskaita veselu rindu uz-
ņemumu, kuriem neapšaubami ir tirdzniecisks raksturs; Lik. par valsts budžetu 
(24/111) 5. p. runa atsevišķi ,par vahsts civfliestādēm un par tiesām, no kā, pro-
tams, nevar secinat, ka tiesas'nebūtu civiliestādes. Šādu piemēru varēlu pie-
vest daudz. Ja pieturētos ,pie pretējā uzskata, tad arī no tā apstākļa, ka dažos 
likumos (Rīķ. par zīmognod. 45., 58., Lik. par apdroš. nelaimes ш arodu slimlbu 



adij. (Lkr. 27/91), Noteik. par slimo kasēm (Lkr. 30/114) 1. p. u'. t. t.) blakus 
alsts iestādēm minēti atsevišķi a r ī v a l s t s u z ņ ē m u m ļ , bū'tu janak pie 

slēdziena, it kā valsts uzņēmumi nav uzskatami par valsts iestādēm; tomer jau 
ugšā aizrādīts, ka nav šaubu par to, ka v a l s t s u z ņ ē m u m i (dzelzsceļi, 
asts, telegrafs u. t. t.) i r valsts iestādes. Par ļabu uzstādītai tezei (ka valsts 
irtonornie uzņēmumi ir valsts iestādes)runā vēl tas: 1) ka valsts autonomiem 

nzņēmumiem ir tiesība lie'tot valsts mazo ģerboni, ,kāda tiesība pieškirta vienīgi 
valsts amatu personām tm v a 1 s t s i e s t ā d ē m (Lik. par Latv. republ. karogu 
да ģerboniflJkr. 22/118) 5. р.); 2) ka dažos likumos valsts autonomie uzņemumi 
tieši nosaukti par valsts iestādēm vai vismaz no šīm iestādēm nav šķiroti. Šinī 
sakarā, p'iemēra vdidā, būtu rainami: a) Ķemeru sēravotu (valsts autonoma uz-
ņēmuma) statutu 1. p. (Lkr. 22/160), kurā šis uzņēmums tieši nosa^kts par valsts 
estādi; ib) 1925. g. 22. o'kt. papild. instrukoijā par darbu izdošanu un materialu 

piegād. valsts iestādēs (Lkr. 184), kurās vailsts auton. uzņēnrami nosaukti par 
v а 1 s t s (autonomām) i e s t ā d ē m; c) saraksts v a l s t s c i v i l r e s o r u 
•{valsts civlliestāžu) statu un ārštatu amatiem, kuru izpildltāji atsvabināti no 
lesaukšanas kara dienestā; Šinī sarakstā mindti arī Latv. te'legr. aģenturas, 
^als'ts tipografijas, Liepājas Kara ostas darbnīcas, Juglas elektr. uzņēmuma, 
t. i. v а 1 s t s a u t о n оmu uz ņ ēm um'U, <darbinieki; d) noteikumi 'par valsts 
mantas vienreizēju novērtēšanu v a l s t s i e s t ā d ē s (Lkr. 29/59) nosa'ka, ka 
tie attiecas 'uz tanī minētiem valsts uzņēmumiem, kas darbojas uz neto (pieviie-
nojamo) biidže'tu pamata, tā tad arī 'ne uz valsts auton. uzņ., kas nebīītu bijis 
vajadzīgs, ja šie uzņēmumi nebū'tu valsts iestā'des; e) Not. par vats>ts darbinieku 
ārstēšanu (31/231), Noteik. par kriizes laika atvilkumu no v а 1 s t s darbinieku 

talg. (32/8), No'telk. par ierobež. v a l t s darbinieku iecelšanā (33/49), instruk-
ija pie šiem noteik. (33/77), Lik. par vienas nedēļas papildu atvaļ. bez algas 

. (33/144) ne tikai nešķiro valsts iestādes no valsts auton. uzņ., bet izturas pret 
lo darbinieTdem pfl'tiīgd līdzīgi; f) galvenais — Li'k. par v&lsts budžetu 14. tp. 
nosaka, ka ministriju un ci'tu cerrtralo va l s - t s i e s t ā ž u budžetu proje'ktos 
leflilpst arī 11. pantā minēto valsts uzņēmumu un va'lsts autonomo uzņēmumu 
budž. projekti. Saskaņā ar to un ar Lik. par va'lsts budžetu 17. un 18. <p., „Val-
dibas Vēstnesī" pitblicētos budžeta likumos arī faktiski uzņemti valsts autonomu 
uzņēmumu budžeiti. Tas nebū'tu iespējams, ja tie nebūtu uzskatami par .valsts 
lestādēm un ja to ieņēm'umi un izdevumi nebūtu v a l s t s ienākumi un izde-
"vumi. Beidzot jāaizfāda uz 1922. g. 12. janv. noteikumu likumdošanas mo'ti-
Viem, no kuriem skai'dri izriet, Ika autonoms valsts uzņēmums ir v a i l s t s uz-
ijēmums, kas no pārējiem valsts uzņēmumiem atšķiras vienīgi ar savu operativu 
autonomiju, t. i. ar zinamu saimniecis'ku patstāvību un ar 1o, ka tas atsvabi-

āts ,,no tām pārmērīgām toieži minamām un daudziem pazīstamām grūtībām, 
kuras .(parastiem) valsts uzņēmumiem uzlidk pati valsts, saistot tos p'ie uzņē-
mumam 'nepiemērojamas ieltaTtas" (sk. finansu ministra Ringolda Kalninga 
pa'sikaidroj'unras .pie mineto Noteikumu projekta; paskaidrojumi nav iespiesti, 

./bet atro'das Valsts kanclejas attiecīgā aktī). Iemesls, kas pamudmājis valdību 
radīt A. v. u. tīpu, bijis, kā uzsver minētie paskaidrojumi, sekošais: „Dzive, it 
sevišķi Latvijā, rādijusi, ka valsts uzņēmumi, neskatotie's uz pniekšrocībām, >kā-
das viņi bauda, nav strādājuši un nestrādā ar tādiem panākumiem, 'kā 1as vaja-
dzētu ibūt un kādus 'uzrādijuši 'līdzīgi privati uzņēmumi". Runā esošie noteikumi 
ad tikuši izstrādati, jo me visu valsts uzņēmum'u 'nodošana privatās rokās būtu 

izdevīgi un <no valsts viedokļa lietderīgi un lai tos „aiz zinamiiem iemesliem 
a t u r ē t u v a l s t s r o k ā s " . Likums tieši pazīs't piem. A. v. u., kas tika 
odibināti pie 'kādas ministrijas departamenta, kā piem. bij. Vailsts rauižu pār-
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vaildi, saskaņā ar tās statutu 1. р. (Lkr. 22/158). Tādā 'kartā Autonomie valsts 
uzņēmuimi vēļ atrodas „valsis rokās" utn tie juridiski, no valsts ttiesfbu vdedokla, 
paši par sevd nezaudē parasta valsts uzņēmuma juridisiko raibsturu ш tapat, ka 
arl parastie valsts uzņēmumi, atzīstami par p u b l i s k o JtdesHbu institutu,_ to-
mēr ar zinamu autonomiju, feas dotu vimem faktisko iesp_eju slegt sava va.rdā 
civiltiesitskus darijumus. Ja 'tāpēc valsts uzņemimis kā tads i rva ls t s iestāde, 
ta'd par tādu atzīstams arī Autonomads vafets uzņemums un tapec viņu noslegti 
alk'ti un darijumi paiet zem Rīkoj. par zīmognod. 46. p. 8. p'kt. 

Ievērojot visu sacīto, jānāk pie slēdziena, ika uz vaļsts_ automomdem uzņe-
mumiem attiecinams RJk. par zīmognod. 46. p. 8. pkts. Tadeļ Senats u o l e m j : 
atzīt, ka jautājum's izšķirams apstiprinoši. 

12. 1935. g. 18. decerribrī. Senata Administrativā departamenta 1935. gada. 
20. septembra deSniegums Nr. 2065 izšķirt jautājumu: vai dzīvokla nodoklis ņe-
mams par advdkatu telpām, kuras izldeto iklientu pdeņemšanai, ja tas atrodas-
advo'kata dzīvddī. (L. № 27.) 

Sēdi vada priekšsēdētāla v. senators 0. Ozoliņš; refere senators M. Cakste;: 
atzitramu dod virsprdkurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Zv. adv. K. Dzelzītis savā Rīgas apgaballtiesas administrativai nodaļai _ie-

sndegtā sūdzībā bija paskaidrojis, ka viņš īrē dzlvokli no 7 istabam, no kurato 
divas tidk izlietotas Ы viņa paša un viņa divu palīgu kaibine'ti, bet viena bez. 
tā vēl arī kā kancleja un klientu uzgaidamas <telpas. Pilsetas va'lde esot no 
dzīvoklu flodokļa atsvaibinājusi abas tās istabas, Ikuras tiek izldetotas ka_ kabi-
neti, bet trešo istabu, kuru viņš izlieto kanclejai ш ka klientu uzgaidamas tel-
pas, pilsētas valde (ar domes tiesfbām) esot a'tteikuses atsvabmat no dzivokļa 
nodo'kļa. Zv. adv. K. Dzelzltis Hūdza apga<balties<u atcelt pilsetas valdes ar do-
mes tiesībām lēmimra un uzdot viņai taisīt jauinujetrramu. Rīgas pilsetas piln-
varaieiks lūdza K. Dzelzīša isūdzību a!tetā:t bez deveribas, aizradot, (ka divas ista-
bas, fcā paša Dzelzīša un viņa palīgu kabineti, .nojnodokļa ir atsvaibinatas, bet 
trešo istabu pilsēta no nodokla nevarot atsva'binat, jo taja atrodoties zales 

'iekārta, t. i. mīks'tās mebeles ш klavieres, .kādeļ tā neesot uzskatama par darba 
istabu. Tālālk viuš aizrāda uz to, ka Dzelzītis neesot pieradijis, ka šo frešo is'tabu 
nevaTot izlietot 'kā dzīvojamo telpu. Apgabaltiesa, apspriežo^ lietas apstakļus^ 
koffi'statēja, ka strldā esošo istaibu K. Dzdzrtis izMeto ka advo'kata kancleju Щ 
uzgaidamās tdpas un 'ka to viņš dara apstaklos, kas izfs'ledz iespeju šo telpi* 
izlietot apdzīlvošaoai. Uz šī ikonstatējuma pamataapgabaltiesa nosprieda āt-
celt Rīgas pilsētas pašvaldība's lēmumu un aprēķinat K. Dzelzīša dzīvoklu _no-

' ddkli par 1934. g. Ls 78,— apmērā. Par apgabal'tiesas sprdeduimu Rīgas pilsetas-
pilnvaraieks desriiedza pār'sūdzību Senata Adiministra'tivam departamentam, kura 
starp citu atsaucas uz apstākli, ka fstridā e'sošā istabā adrodas zales idkarta un; 
klavieres ш Пса 'tādēļ 'tā inav uzskatama par darba istabu. Šī is'taba neesot zau-
dējusi apdzīvojamas istabas rateturu un K. Dzelzītis pats un viņa gimetne iz-
lietojot to personīgām vajadzībām. 

Senata Adminiistrativais departaments, caurlūkojot šo pārsūdzību, nolēma 
iesndeg't Senata Apvienotās sapu'lces izlemšaiiai jautajum-u par to, vai dzīvokļu. 
nodoklis ņemams par advokatu tellpām, kuras izlieto klientu pieņemšainai, ja tas 
attodas advokata dzīvdklī. 

Atbildi ш uzstādīto jautājumu dod NoteJk. par pilsētu ienākumdem, izdevu-
miem, budžetiem ш pārskatiem (Lkr.21/2). Šie noteikumi nasaka, ka ar dzīvoklu 
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odokli apliekamas personas, kas ieņem d z ī v o k ļ u s (21. р.) unjca nodokhs 
einams no -d z ī v о к l а ш 'по Чат piederīgo 'blaūcus ietaišu tiešas gada īres 
aksas (22. р.). Tālāk šie nOteitoumi runā arī par telpam, no kuram dzīvokļu 
odoklis mav ņemams, un pie tām pieskatta telpas, kuras aizņem'tas no valdī-
'as un sabiedrMcām iestādēm, zinātņu un macības iestadem, slimmcam im arst-
iecības destādēm, tirdzniecī'bas un rūpniecības uzņemumiem, ka arī citas lī-
zīga veida te'lpas, 'kuras ne'l'ieto apdzīvošanai (24. p. 1. pk'ts). 
Sis 24 p. 1. punkts nav izsmeloši uzskaitijis visae lelpas, ino kurārn dzīvokļu 

odoklis nav ņemams, jo, runājot par telpām, kuras aizņemtas no taja minetiem 
zņēmumiem un iestādēm, tas min vēl arī 'līdzīga veida telpas, kuras nelieto 
pdzīvošanai. Pēdējā teikiraia toeigu daļa arī pas'kaidro, kadas telpas ir sa-
rotamas zem ilīdzīga veida telpām, proti, lelpas, kurasjielietoapdzīvošanai. 
ī pēdē'jā Ipašība ir kopēja visām 24. p. 1. purtktā mkiētam telpam, по kuram 
zīvoklu 'nodoiklis «av ņemams. 

Tādā kārtā no šo notelkumu viedokla izšķirošs jautājiimā par to, no kādām 
telpām ņemams dzlvakju nodoklis, ir šo telpu izlietošanas veids, pie kam šie 

otei'kumi, kā tas ir redzarris no sacītā, tdpas atikarībā no izietošanas veida sa-
ala divās grupās: dzīvojamās telpā's im telpās, kuras aizņem ci'tam vaja-
zībām, bet nevi's apdzīvošanai. Tikai no dzīvojamām telpām ir ņemams dzī-

vokļu nodoklfe, ja tās no šl nodo'kla nav a!tsvabinātas (24. p. 2. plkts un 25. р.). 
Šāda elēdziena pareizību pastiprina vēl arī paša nodokļa oo'saukums: „dzīvokju 
nodoklis". Tādēļ arī telpas, fcuras advokats ieņem savam kabineftam, kandejai 
un klientu vajadzībām un kuras viņš nerziieto apdzīvošanai, ar dzīvoklu nodokli 
nav apiliekamas. ApstākHm, ka tādas telpas ir savienota's ar advokata apdzī-
vojamām telpām un 'sastāda kopā ar tām vienu dzīvoMi, nav izšķi'roša's nozīmes 
apspriežamā jau'tājumā, jo augšminētie noteikiftni tateni paredz gadijumu, kad 
■viienās kopējās tdpās ir savtienotas apdzīvojamas un citām vajadzlbām izlietoja-
mās ineapdzīivojamās 'telpas, un mos'aka, ka tādā gadijumā ir apliekams ar no-
dokli tikai dzīvokMs pēc vispārējiem inotejlkuimiem. (24. p. piez.) 

Pamatojoies uz Vitsu saciito, Senats n о 1 e m j : atzlt, ka dzīvo'kļu nodoklis 
nav ņemams no advokata telpāim, kuras izMeto vienīgi klientu pieņemšanai, 
kaut arl šīs te'lpas a'trodas advokata dzīvdklī. 

13. 1935. g. 18. uecembrī. Senata Civilā kasacijas departamenta 1935. g 
30. oktobra iesniegums izšķirt jautājumu, vai zemes gabals, par kuru noslēgts 
atsavināšanas līgums, zemes gabala pārejas momentā zaudē lauksaimnieciski 
izmantoiamas mantas vai lauku zemes gabala raksturu (Lik. par nekust. mantas 
atsavināšanu 15. р., Noteik. par mantas likumisko novērtējumu nodevu ņem-
šanai mantas bezatlīdzības pārejas gadijumos 1., 2. р.), ja tas izdalīts no pa-
stāvosās lauksaimniecības Agrar. ref. lik. III d. 48. p. 2. teik „a" pktā paredzēto 
vajadzību izlietošanai. (L. № 29.) 

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators O. Ozoliņš; referē senators J. Skudre; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Lik. par nekustamas mantas atsavināšanu (1928. g. Lkr. 129.) 1. p. 15. pkt. 

lietotais jēdziens „lauksaimnieciski izmantojama vienība" un Not. par mantas 
likumisko novērtējumu nodevu ņemšanai mantas bezatlīdzības pārejas gadiju-
tnos 1. un 2. pkta Iietotais jēdziens „lauku zeme" nav pilnīgi identiski jēdzieni. 
„Lauksaimnieciski izmantojams" apzīmē apsaimniekošanas veidu, ir pēc savas 
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būtības tautsaimniecisks jēdziens un norāda uz to, ka konkretais zemes gabals 
var tikt un tiek izlietots lauksaimniecībai resp. zemkopībai un lopkopībai, laf 
caur šīm saimnieciskām nodarbībām saražotu jēlvielas dažādu vajadzību ap-
mierināšanai. Ja tas tā, tad skaidrs, ka lauksaimnieciski izmantojamas zemes 
vienības sadalīšana mazākās vienībās un šo vienību atsavināšana pate par 
sevi vēl negrozīs atdalīto zemes gabalu lauksaimniecisko raksturu, bet šis-
raksturs zudīs tikai tad, kad atdalīto zemes gabalu sāks citādi izmantot, par 
piemēru, rūpniecībai, vai sāks izmantot atdalītā un atsavinātā zemes gabala 
apakšējo zemes slāņu bagātības u. t. t. Ka jēdziens „lauksaimnieciski izmanto-
jams" nestāv nekādā sakarībā ar zemes gabala platību, ir tieši redzams no 
citiem likumiem, kur arī šis apzīmējums tiek lietots. Tā, Not. par dzīvoklu 
piešķiršanu valsts civilresoru darbiniekiem (1925. g. Lkr. 24)L 7. р., runā par 
lauksaimniečiski izmantojarau zemi ne vairāk par Ve ha platībā, Lik. par pašv. 
obligatorisko skolu skolotāju algošanu (1931. g. Lkr. 124) 4. _p. runa par 
obligatorisko skolu skolotāju tiesībām saņemt no skolas uzturetaja lietošanai 
par brīvu: uz laukiem — 1 ha un pilsētās V20—2/s ha lauksaimnieciski izmanto-
jamas zemes. Tā tad, arī pilsētā var būt lauksaimnieciski izmantojama zeme 
un tas tieši pasvītro izteiktās domas pareizību, ka „lauksaimnieciski izmanto-
jams" ir tikai zemes apsaimniekošanas veida apzīmējums. Ja arī Agr. ref. 
lik. III d. 48. p. noliedz lauku zemes īpašumu turpmāku sadalīšanu zem 10 ha 
lielos gabalos, un izņēmumus pielaiž tikai tad, kad šādu zemes gabalu ieguveji 
apņemas tos izlietot ne lauksaimniecības, bet gan citam vajadzlbam, tad tomer 
arī'ar tā-du noteikumu atdalītais no lauksaimnieciski izmantojamas zemes vienī-
bas zemes gabals paliks uz izteikto apsvērumu pamata par „lauksaimnieciski 
izmantojamu" līdz tam laikam, kamēr faktiski mainīsies šī atdalīta zemes 
gabala apsaimniekošanas veids. Agr. ref. lik. III d. 48. p. ir agrarpolitisks pants, 
kas negrib pielaut uz priekšu lauksairanieciski izmantojamu zemes vienību 
sadalīšanu zem 10 ha platībās, bet šis likuma pants nenosaka un nevar noteikt, 
ka zemes vienības zem 10 ha nevarētu vairs izlietot un neskaitītos, pec šī 
likuma izdošanas, par lauksaimnieciski izmantojamām. T ā t a d , no lauksaim-
nieciski izmantojamas zemes vienības atdalītais un atsavinātais zemes gabals 
paliks par ne „lauksaimnieciski izmantojamu" tikai tad, kad to saks izmantot 
citādi un nevis lauksaimniecībai. 

Apsverot jautājumu par „lauksaimnieciski izmantojamu" zemes vienību, 
sakarībā ar vērtības pieauguma nodokli, krit svarā tas, ka pec Lik. par ne-
kustamas mantas atsavināšanu 20. р., vērtības pieauguma nodokli maksa 
nekustamas mantas atsavinātājs. Pēc tā paša likuma 5. р., vertības^ pie-
auguma nodoklis ņemams visos gadijumos, ja nekustamas jmantas vertība 
atsavināšanas laikā pieaugusi no atsavinātāja neatkarīgu apstāklu del, un pec 
tā paša likuma 19. р., šo nodokli aprēķina un iekase notari, sastādot vai ap-
liecinot aktus par mantas pāreju. Tā tad no vērtības pieauguma nodokla 
viedokja oemams vērā un vienīgi var ti'kt ņemts vera, vai atsavimama manta 
atsavināšanas a'kta sastādīšanas vai apliecināšanas lai'kā i^ bijusi „lauksaim-
nieciski izmantojama", jo kāiegūto mantu izmantos tās ieguvejs, tas ir nakotnes 
jautājums,un vērtības pieauguma nodokla ņemšanu jeb neņemšanu no mantas 
atsavinatāja nevar stādīt atkarībā no mantas ieguvēja saimnieciskiem ap-
rēķiniem un planiem. 

Jēdziens „lauku zeme" Not. par mantas likumisko novērtējumu nodevu 
ņemšanai mantas bezatlīdzlbas pārejas gadijumos 1. un 2. pta izpratne ir 
pirmkārt teritorialas dabas apzīmējums, kā tas tieši izriet no originalteksta 
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krievu valodā, kur iet runa par zemi apriņķos, resp. ārpus pilsētu administra-
tivām robežām un otrkārt ir domāta tikai tāda zeme ar ēkām un citiem 
piederumiem, kas tiek izmantota lauksaimnieciski, kā tas izriet no to pasit 
Not. 1. p. piezlmes. Та tad, ia uz „lauku zemes" resp. zemes ārpus pilsētas 
administrativām robežām atradīsies kāds rūpniecības uzņēmums, vai tāds 
zemes gabals netiks izmantots „lauksaimnieciski" agrāk izteiktā šī vārda 
nozīmē, tad no rūpniecības uzņēmuma aizņemtais, vai ne „lauksaimnieciski" 
apsaimniekotais zemes gabals nebūs vairs „lauku zeme" minēto Not. 1. un 
2. ptu izpratnē. Arī šādu „lauku zemes" gabalu sadalīšana mazākās vienībās 
un viņu pāreja citās rokās neatņems, uz agrāk izteikto apsvērumu pamatar 
šadiem atdalītiem un atsavinātiem zemes gabaliem viņu „lauku zemes" raksturu 
un tads zudls tikai tad un tanī momentā, kad šāds zemes gabals tik; 
ietilpinats pilsētas administrativās robežās vai arī tiks izmantots ne „lauk-
saimnieciski", bet gan citām vajadzībām. 

Uz izteikto apsvērumu pamata, Senats n o l e m j : atzīt, ka jautājums-
izšķirams noraidoši. 



1936. 
1. 1936. g. 17. junija. Tukuma decirkņa rriiertiesneša Kristapa P u s s a r a 

sūdzlba 'par Tiesu pallatas departamentu 'kopsapulces 1934. g. 20. septemibra lē ' 
mumu sakarā ar papMdu zīmognodevu piedzīšanu no vio'a. (L. № 1.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Konradi;. 
atzrnumu dod virsprokurora v. i. E. Bite. 

Senats atrod: 
Ar 1934. g. 9. aprila rakstu Nr. 5221 Nodokļu departaments griezies pie Jel-

gavas 'apgabalt'iesas pridkšsēdētāja ar lūgumu dot rīkojunra Tukuma-Tabu ze-
mes grāmatu nodalas pnie'kšnie'ka p. i. Kristapam Pussaram saimalksat iztrūk-
stošo zimognodevu Ls 202,85 apmērā, kuru tas nefoija pieprasijis no līguma 
ie&n'iedzējiem, koroborējo't IUZ Jelgava's apgabaltiešas 1933. g. 13. febmara sprie-
duma pamata nekustamas mantas sadalīšanu Ls 16.223,60 vērtībā, hipoteku 
Ls 3490,48 vērtībā <un alimentois Ls 4055,90 vērtībā.; Pēc R!k. par zīmognodevu 
39. p. 1. pfcta pienāc'ies sama'ksāt zīmognodevu: par nekus'tamas mamtas sada-
līšanu Ls 162,25, par hipotekas nodibināšamu Ls 34,95 im par alimentu ierakstī-
šarra zemes grāmatās 40,60 — 'kopā Ls 237,80, bet zīmognodeva samaksāta tikaj 
Ls 34,95 apmērā. 

Par zīmognodevas nesamaksu, nostiprinot nekustamas mantas sadalīšanu,-
hipo'teku im alimentus zemes grāmatās uz tiesas sprieduma pamata, atsbildot tās 
personas, kuras parakstijušas koroboracijas aktu. 

Šo Nodokļu departamenta rakstu Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētājs no-
devis mimetas tiesas notialu Ikopsapulcei, kura, izslkatot lieftu 1934. g. 23. maijā, 
atmdusi, ka prasito rīkojumu zemes grāmatu nodaļas prielkšniiekam viņa ne~ 
vamt dot, jo iz'trūkstošā zīmognodeva esot piedzenama vispārējā Civlprocesa 
1425. un sek. pantu ikartībā no zemes grāmatu inodaļas priekšnieka, kādēļ apga-
ba'Mesas nodaļu kopsapulce nolērmisi atstāt 'bez caunsteates šo Noddkļu depar-
tamenta iesniegumu. 

Caurlūkojot Ide'tu salkarā ar Nodokl'u departamenta pārsūdzrbu, Tiesu pala-
tas departamentu 1934. g. 20. 'septembra kopsapulce atradusi, ka Senata Civil-
kasacijas departaments savos 1928. g. 13. decembra un 1933. g. 17. maija sprie-
dumos Nr.̂ 482. un 564. paskaidrojis, ka, 'nostiprinot zemes grāmatās hipoteku 
uz tiesas sprieduroa pamata, piedzenama zlmognodeva, saskaņā ar Rfk. par zī-
mognodevu 39. р., l°/o .apmērā да tā piepra'sam'a zemes grāma'tu nodalā pirms-
hipotekas ingrasēšanas. No tā esot jāsecina, 'ka gadijumā, ja nostiprmāta ze-
mes grāmatās oekustamas mantas sadalīšania un arī nadibmāta hipoiteka bez 
vlajadzīgās, saskaņā ar Rīk. par zīmognodevu 39. р., proporcionalas l°/o zīmog-
nodevas nom'aksas, tad. par to jāalt'bild zemes grāmātu >nodialas priekšniekam. 
Arī Senats savā ApVienotās sapulces 1930. g. Nr. 9. lēmumā esot paskaidrojis, 
ka zemes grāmatu nodaļas prielkšnieks, viņa palīgs uti sekretaTis nes at'bildībir 
Rlk. par zī(mognodevu 90. im 91. p. robežās, pie kam pēdējā paotā tieši norādrfca 
amatpersonu atbildība, izdarot koroborēšaoiu pretējii Rīk. par zīmognodevu pHa-
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slbām. Pie tād'iem apstāktiem, pēc Tiesu psflatas departamenta kopsapulces 
deskatiem, nevarot atzīt par pareizu apga'baltiesas kopsapulces lemumu atsta, 
Ъ и caurskates Nodokju departamenta iesniegumu. Nodokļu departaments gan 
nevarot praslt, lai apgabaMes-as kopsapulce spertu kMusjsoUis * * ° № 
zīmognodevas piedzīšanai, jo iztrfflcstošā zīmognodeva, pec Palatas leskata, 
piedzenama Civilproc. lik. 1425. un sek. pantu 'kārtībā, tomēr apgabaltmsai uz-
S S s kārtībā\iācies spert solus, Щ zemes grāmatu nodalas pneksmeka 
v i turpmāk neatkārtotu augstāk aprakstīto mepareizo rīcību. Aiz pievestiem 
tnotiviem Tiefcu palatas kopsapulce tftcelusi apgabaMesas kopsapulces lemumu 
un uzdevusi tai taisīt jaimu 'lemumu sa^kaņa ar apradito. 

IzpMot šo uzdevumu, Jelgavas apgabaitiesas nodatu 1934. g 21 nov. <kop-
«auiilce caurlūkojusi otrreiz Nodoklu departaimerrta lūgumu un atradusi, ka tas 
atetājams bez ievērlbas, jo iztrūfcstošā zlmognodeva Piedzenama ncjzemes_ gm-
tna'tu.noidalas priekšnieka p. i. vispārēja CiviUproc lik. ^ ^ f ^ f ^ ™ 
kā fiska zaudējumu atlīdzibas prasfoa, ш paskaidrojusi Т * ^ а " Ш 
erāma'tu nodaķs priekšnieka p. i. Pussaram, Ika pie ipašuma t'.esibuш kilas 
fieslbu-nostiprināšanas zemes gfāmatās uz daliiuma S ^ J ^ ļ J 
P/o proporciOTalā zīmognodeva, 'kā arī pazinojusi Pussaram Nodoklu depaita-
menta pr'iekšlikumu labpratīgai izpildišanai. 

Par Tiesu palatas departamentu'kopsapulces 1934. g. 20 septembra lēmumu 
iesniedzis sudzlbu Senata Apvienotai sapulcei Tukuma-Talsu zemes gramatu 
t S d a l a l p r i e k W a p. i. Pu.sars, norādot, ka Palatas kopsapulce mvzrem iz-
S o j S i ^ S r zlmognodevu 39. p. 1. pktu, ka zemesgrāmatu nodaļas pneks-
n S saskaņā ar Senata Apvāendtās sapulcefs 1930. g._3. junļa iemumu Ni 9 
nenesot nekādu atbildību par zīmognodevu Rīk. par zmrognodevu 4 p. 1 pkt. 
paredzētos gadijumos, un ka' -koroborēšanai vipam bijis iesmegte Jelgavas ap_ 
S a S e s a s 1933 g. 3. februara lemu.ni. par neknstamas mantas sadahsanu 
i t n o t l r Z ^ k a r t l b ā p i e t e i k t s d o k u m e n t s Pu-ssars an a rod 
par nepareizu pāreju oo Nodokļu departamenta lūgrtma P ^ J n o v p iztrak-
stošo zīmognodevu uz disciplinaro dienesta viedokli, uzdodot apgabaltoesai 
spert soļus, l'āi" neatkārtotos nepareiza rīcnba. 

Apsverot lietas apstāklus, Seaiats atrod, ka Pussars par Tiesu palatas de-
'partamentu .kopsapdces lēmumn iesniedzis sūdzību uz г а и d z i b a skartiba 
С redzams по Х а аЛаШШ uz Tiesu idk. №. 60. pantu, kas <1. pkts) pa-
~redz taisni uzraudzlbas Meta izšķiršanu par tiesu i^tādēm un tiesu_ resora 
amatpersonām). Uzraudzības 'kārtlbai nav piemērojami procesa kartibas_ no-
teiikumi, kādēl mav pamata atstāt Pussara -sūdzibu bez caursķatisanas it _ka aiz 
S i Z e k a , ka tā iesniegta tieši Senatam. Caursikatot tādēl Pussara Budzi-bu 
n z r a u d z ī b a s k ā r t ī b ā , Senats ņem vērā, ka, saskaņā ar Notar nahk. 366. р., 
sūdzības par zemes grāmatu nodalas priekšnieka lemumiem (365. p j , Ka an 
par viņa nepareizu rīolbu im par atteikšanas izpffldīt savus pienākumus, iesme-
dzamas .ievēro'jot blakus sūdzrbu iesniegšanai noteilkto kārtību un termiņus. 
Ši's Икиша parite neparedz vdenīgi ^sūdzlbas sakarā ar котоЬогасци, kura sa-
stāda Zemes grāmatu nodaļas priekšnidka specifisku uadevumu, bet an sudzibas 
visoār par Zemes grāmatu nodaļas priekšnieka o e p a r e i z u n c i b u un par 
viņa attei'kšanos izpildīt savus p îenākinmus. Tādēļ nav nekāda patnata iero-
be'žot 366 panta 'saturu, attiecinot to tikai uz sūdzībām par koroboracijas le-
mumiem uti neattiectoat to uz Zemes grāmatu •nodala's prieksn'ieka n e p a -
r e i z u rīcī 'bu, kura izpaudusies nodevas inepiepra'sišana vai tas nepareiza 
aprēkmāšanā. Sādu viedo'kli apstiprina arl 366. panta likumdošanas motm 
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sk. Gasmani un Nolkenu, lp. 359), kuros izteikts: „Независимо от жалоб на 
пределения начальников крепостных отделений, допускаемых лишь 
указанных ограниченных пределах, представлялось необходимым допу-

тить, применительно к ст. 60 нотар. пол. и общим началам судебных уста-
ах, обжалование всех вообще неправильных действий нач. креп, отд., за-
лючается ли эти действия в неисполнении возложенных на них обязан-
остей, или в неправильном или медленном исполнении сих обязанностей." 
ilnīgi saskaņā ar šādiem motiviem ari Senata CKD paskaidrojis (29/231), !ka 
otar. nollk. 366. p. atffieca's arī uz gadijumiem, kad Zemes grāmatu nadalas 
riekšnieks nav ievērojis Rī'k. par zīmognod. noteikumus. Tādā kārtā Nodo'kļu 
epartamentam — ja viņš ir -altklājis Zemes grāmatu nodaļas priekšnieka pie-

aistu nepareizību, aprēķinot vai dekasējot zīmognodevu, attiecīgais priekšnieka 
ēmums vai vispār viņa rīcība jāpāfsūdz instanču kārtībā uz vispārējā pamata, 
jaskaņā ar Notar. no®k. 366. p. (pie 'kam sūdzība's iesniegšanas termiņš lietās, 
urās Nodoklu departaments nav ņēmis da'lību, tāpat uz vispārēja pamata skai-
ams a die sciefltiae). Ja Nodoklu departamenta sūdzība tiktu atzīta par pa-
atolu, tad nodeva piedzenama papildus no līguma kontrahentiem. Pie šāda 

at uzskata nākusi arī jau Kriev. Sen. Apv. 'sapulce, ititerpretējot savā 1904. g. 
spfied. Nr. 39 Notar. nolik. 366. pantam pilnīgi kore'spoodējošo 60. pantu 
(Постановления старших нотариусов могут быть обжалованы в судеб-

ом инстанционном порядке, как частными лицами, так и Казенными 
алатами, чем вполне огражден интерес как казны, так и частных лиц, 
бо в случае признания жалоб, принесенных Казенными Палатами, 
важительными, означенныя пошлины должны быть довзысканы, а 
следствие признания жалоб частных лиц правильными таковыя пошлины 
олжны быть возвращены." 

Tādā kārtā, ja Zemes grāmatu nodalas priekšnieks nav piedzinis по līguma 
kontrahentiem zīmognodevu vai to piedzinis mazākā apmērā, kā to prasa li-
kums, tad pirmā kārtā par iztrūkuma samaksu jāatbild līguma lcontrahentiem, 
kuri bez likumīga pamata tikuši atsvabināti no nodevas samaksas, kura pēc 
ikuma bija jāmaksā taisni viņiem. 

Bet,protams, var gadīties, ka по kontrahentiem aiz kaut kadiem iemesliem 
av iespējams piedzīt izrtūkstošo nodevu un ka ar to valstij ceļas z a u d ē -

' u m s nesamaksātās nodevas apmērā. Šādos gadijumos var rasties paša ze-
mes grāmatu nodaļas priekšnieka atbildlba par iztrūkstošo nodevu, bet šī at-
bildība vienmēr būs tikai subsidiara un iestāsies tikai tad, ja zīmognodeva no 
Kguma kontrahentiem nav piedzenama, ar ko valstij ir radies tiešs z a u d ē -
j u m s (sal. Kriev. Sen. CKD spr. 88/21.). 

jautājums par to, kādā kārtā šāds zaudējums ir piedzenams no Zemes grā-
matu nodaļas priekšnieka, ir jau bijis Senata Apvienotās sapulces apspriešanā 
<spr. 1930. g. 9. num.). Šinī spriedumā Senats ir nācis pie sekoša atzinuma: 
„Jautājums par to, vai, uzliekot Zemes grāmatu nodalas priekšniekam zīmog-
sodu pēc Rīkoj. par zīmognod. 90. un 91. pantiem, ievērojama kārtība, kas 
noteikta 1922. g. 12. okt. lik. (Lkr. 209) II d. 2. un sek. p. (šī likuma II dalas 
2. punkts atbilst CPN 1425. un 1426. р., 1932. g. izdev.), izšķirams a p s t i p -
r i n o š i uz Not. nolik. 301. panta pamata. Šis likums, kas atcelts nav, tieši 
nosaka, ka atlīdzība par z a u d ē j u m i e m, kuri cēlušies pateicoties Zemes 
grāmatu nodal.u amatpersonu nepareizai rīcībai vai nolaidībai, piespriežami 
no viņiem Civilproc. nolik. 1331.—1336. p. (kādi Hkuma panti_ atvietoti ar 

upat minētiem 1922. g. 12. oktobra noteikumiem) kārtībā. Tādēļ, preteji Fi-
ansu ministrijas domām, jāatzīst, ka N o d o k ļ u d e p a r t a m e n t a m pa-
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šam nav tiesības uzlikt zīmogsodu Zemes grāmatu nodaļas prickšniekam, bet 
tas piedzenams 1922. g. 12. oktobra noteikumos paredzētā kārtībā. Kā to jau 
paskaidrojis Kriev. Sen. (Apvien. sap. 1888. g. spr. Nr. 31.), zīmogsods nav' 
kriminal, — bet gan tikai f i s к а 1 s sods, kura mērķis taisni ir z a u d ē j u m u 
piedzīšana, kuri valstij cēlušies pateicoties zīmognodokļa nenomaksai (pie kara 
šis sods noteikts paaugstinātā apmērā tādēl, ka ne vienmēr pārkāpumi šajā 
ziņā tiek konstatēti un valsts tādēļ neizbēgamos iztrūkumus mēģina kompensēt 
pa dalai, piedzenot tos paaugstinātā apmērā gadijumos, kad tie ir konstatēti)-". 
Jāaizrāda, ka Kriev. Senats to pašu uzskatu izteicis arī vēlākos spriedumos-
(CKD 02/54, 04/119, Apv. sap. 07/9 u. c) . No Senata sprieduma 1930. g. Nr. 9., 
ar kuru sankcionēta Kriev. Senata prakse šinī jautājumā, izriet, ka Nodokļu de-
partaments nevar taisīt Rīk. par zīmognod. 105. p a n t ā aprādīto lēmumu 
par zīmogsoda uzlikšanu, ja šo rīkojumu ir pārkāpis Zemes grāmatu nodaļas 
priekšnieks, jo pēdējais par šo p ā r k ā p u m u a t b i l d t i k a i CPN 1425. 
sek . p. a p r ā d ī t ā k ā r t ī h ā . (Jāpiezīmē, ka ar Senata ieņemto viedokli 
ir prejudicēts arī jautājums par to, kādā kārtā vispār t i e s n e š i atbild par 
Rīk. par zīmognod. pārkāpumiem, jo CPN 1425. sek. р., Not. nolik. 301. p. un 
Tiesu iek. lik. 403. p. Zemes grāmatu nodalu priekšnieku un tiesnešu atbildību 
regulē v i e n ā d i). 

Varētu pacelties jautājums, vai minētai Kriev. Senata praksei —_ ar kuru 
Senats ir solidarizējies savā Apv. sap. spried. 1930. g. Nr. 9. — ir vel piešķi-
rama nozlme, pastāvot L a t v i j a s Rīk. par zīmognodevu. Lai uz šo jauta-
jumu atbildētu, jānoskaidro, vai Kriev. Rīk. par zīmognod., uz kuru minetie 
Kriev. Senata spriedumi attiecas, esenciali atšķiras no Latv. Rīk. par zīmognod. 
Šrnī sakarā vispirms jāaizrāda, ka nav izšķirošas nozīmes tam apstakiim, *ka 
Latv. Rlk. par zīmognod. vairs nepazīst amatpersonu atbildību di_s с i p 1 i ~ 
n a r ā kārtībā, kuru paredzēja Kriev. zīmognod. 410. pants. Saskaņa ar Krie-
vijā pastāvējušo kārtību, pārkāpumi, kuri tika pielaisti no_ tiesnešiem un veca-
kiem notariem, bija.vajājami vai nu disciplinara kartrba vai arī c i v i l t i e -
s a s ceļā (ja disciplinārlieta aiz kaut kāda iemesla nevarēja tikt ierosinata) 
(sk. Kriev. Sen. Apv. sap. spried. 89/112. un c). Šis pats princips, protams, 
bija piemērojams arī Zemes grāmatu nodalas priekšniekiem. Turpretim nekad 
netika pielaista uzrēķina uzlikšana šīm personām no Nodokļu depa_rtamenta vai 
a m a t p e r s o n u priekšniecības puses (par ко attiecībā uz privatam personam 
un pārējām amatpersonām runāja Kriev. Lik. par zīmognod. 182., 194. р.). Ja 
nu.tagad (pēc Latv. Lik. par zīmognod.) disciplinara atbildība par Rīk. par . 
zīmognod. pārkāpumiem ir pilnīgi atkritusi (tā tad arī gadijumos, kuri bija pa-
redzēti Kriev'. Lik. par zīmognod. 163. р.), tad no šī apstākļa nevar secinat, ka 
minēto personu с i v i 1 ā atbildība, — kura tagad vienīgi palikusi — butu iz-
vedama citā kārtībā, kā agrāk, kur zinamos gadijumos blakus šai atbildībai pa-
stāvēja disciplinarā atbildība. Disciplrnaras atbildības atkrišanas konsekvence 
nav tās kārtības grozīšana, pēc kuras zīmognodeva resp. zīmogsods no tļesne-
šiem, vec. notariem un Zemes grāmatu nodaļu priekšniekiem katra ziņa bija 
piedzenami tikai caur t i e s u, bet nevis uz a d m i n i s t r a t ķ a s varas rī-
kojuma pamata, un uzstādīt tezi, ka šajā ziņā vienmēr pastāvējušā kartība ir 
grozīta, varētu tikai tad, ja radikali būtu grozīti tie Rīk. par zīmognod. panti, 
kuri runā pā'r zīmogsoda uzlikšanu, un ja по tiem nepārprotami būtu redzams. 
ka tie specialie likumi, kuri regulē minēto amatpersonu atbildību vispar,_vairs 
nebūtu piemērojami Rīk. par zīmognod. pārkāpumicm. Par vissvarīgakiem 
šajā ziņā atzīstami Rīk. par zīmognod. 100., 104. uņ 105. p. Tomer salīdzinot 
šos pantus ar Kriev. Lik. par zīmognod. noteikumiem (kā 1893. g., ta 1903. g 
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kamēr agrāk paaugstinātais soda ( d S t - r e T « Й ь Й Е ? ^ к " ™ 0 8 ' 
liekams tikai 128. p. (1893 g izdev) 7e«„ r S i S П™, P m e r a ) ^» uz" 

ft^ffftļ f/- W P r i y a * « s » a s . kuru atbiidbu' paredzfa i/o. sek. p 185. sek. р., un c) tiesneši, kuru a t b i l d i b a v i s o ā r n p h i i» 

uz tiesnes em, kuru pilnigi pareizi pielaida Kriev. Senats. Kas attiecas uz ī itv 

£w Z r - t i e\ i e g u l ,e v i e n 1 ^ t u r mmēto amatpersonu atbildību vispār par 

по svara, kada kart- iba un pēc k ā d i e m l ikura iem tiesneši fr 
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saucami pie atbildības, un š a i z i ņ ā nedz 4. р. 1. pkts, nedz 91. panti ne-
kādus noteikumus nesatur. Savelkot kopā visu sacīto, jānāk pie slēdziena, ka 
starp Kriev. un Latv. Rīk. par zīmognod. konstatējamā starpība — по apsprie-
žamā jautājuma viedokja — ir mazsvarīga, un tādēļ nebūt nespiež atkāpties 
по agrākās tiesu prakses šinī jautājumā. Arī Kriev. likumos par zīmognod. nav 
atrodami noteikumi, kuri attiecībā uz tiesnešiem, vecākiem notariem un Zemes 
grāmatu nodalu priekšniekiem nodibinātu kādu sevišķu atbildības kārtību par 
zīmognod. likuma pārkāpumiem. Neskatoties uz to, tiesas vienmēr atzinušas, ka 
šāda sevišķa kārtlba attiecībā uz viņiem pastāv un proti tādēļ,ka vini darbojas uz 
specialu spēkā esošo likumu pamata, kuri attiecībā uz viņiern izslēdz zīmognod. 
likumos paredzēto vispārējo vajāšanas kārtību (ко konk-retā gadijumā arī No~ 
dokļu departaments netieši atzinis ar savu rīcību šajā lietā). Ja šāds uzskats 
bija pareizs Kriev. likumiem par zīmognod. pastāvot, tad tas ir pareizs arī по 
Latv. Rīk. par zīmognod. viedokļa, jo, kā tas augšā aprādīts, pastāvošais rīko-
jums nav ievedis tādus radikalus grozijumus, kuri nebūtu savienojami ar agrāko 
Latvijas un Krievijas Senata praksi šinī jautājumā. Šīs prakses pareizību vis-
spilgtāk pierāda 1887. g. 15. jūn. lik. (Lkr. 4582) likumdošanas motivi. Ar šo 
Iik. по Sodu lik. (ул. о нак tika izslēgts 587. р., bet по Kriminalproc 

'lik. 12251. р., kas regulēja rīk. par zīmognod. pārkāpumu iztiesāšanu kriminal-
tiesās.. No šī laika zīmogsods ir zaudējis savu raksturu kā kriminalsods un to 
pēc tam atzina tikai par f i s k a l u , r e s p . c i v i l s o d u ( г р а ж д а н с к а я 
пеня) sk. Kriev. Sen. CKD 98/9; Apv. sap. 88/31.). Šī Iikuma motivos ir iz-
teikts (cit. pēc Вестн. Права 1899. g. Nr. 7, lp. 77): „Zīmogsoda piedzī-
šanai ir galvenā kārtā f i s k а 1 a nozīme un noteicot to valsts, kā pie katra 
nodokļa, domājusi pavairot valsts līdzeklus; izvairīšanās no zīmognodevas sav-
laicīgas samaksas nav kriminalnoziegums, bet vienkārša nodokļa maksāšanas 
pienākuma neizpildīšana, kam jāseko nevis kriminalsodam, bet tikai tā paša 
maksājuma piedzīšanai multiplicētā apmērā . . .", kādam slēdzicnam nebūt ne-
runā pretim tas apstāklis, ka zīmogsodu piedzen apmērā, kas vairākkārt pār-
sniedz vienkāršas zīmognodevas apmēru, jo šāda paaugstināta zīmognodeva 
noteikta tikai tādēļ, ka v a l s t i j n a v i e s p ē j a m s k o n t r o l ē t šīs no-
devas samaksu pēc daudziem aktiem, kurus sastāda bez amatpersonu piedalī-
šanās, kādēļ dokumentu lielāko daļu — kā rāda piedzīvojumi — sastāda bez 
zīmognodevas samaksas, un valstij celas lieli z a u d ē j u m i, kurus likums 
domā k o m p e n s ē t , kaut pa daļai, p i e d z e n o t z ī m o g n o d e v u d e s -
m i t k ā r t ē j ā a p m ē r ā p ē c t i e m a k t i e m , kuru neapmaksa ar no-
devu tiks k o n s t a t ē t a no valsts, pie kam paaugstinātas nodevas piedzī-
šana ir līdzeklis zīmognod. likuma pārkāpumu novēršanai. Atrodot tādēļ, ka 
zīmogsods nav kriminalsods, bet f i s k а 1 s sods (фискальное взыскание 
par zīmognodevas nepilnīgu vai nokavēto nomaksu, Finansu ministrija un Ties-
lietu ministrija izstrādājuši sevišķus „Noteikumus par zīmognod. lik. pārkāpu-
miem". Apspriežot šo likumu, Rezons (turpat lp. 79.) izsakas, ka zīmogsods ir 
sui generis sods, kas nav padots vispārējām tiesiskām normām, bet vienīgi 
fiskalām interesēm, kādēl arī to var nosaukt par fiskalu sodu, bet sodamus pār-
kāpumus par fiskaliem pārkāpumiem. 

Pret aprādītos likumdošanas motivos izteikto viedokli var, protams, ie-
bilst, ka ar tiesiskiem principiem nesaskan tāds stāvoklis, pēc kura vienā no-; 
teiktā zīmognodevas rīkojuma pārkāpumā vainīgajai personai būtu jāatlīdzina 
valstij zaudējumi netikai par viņa paša rīcības sekām, bet būtu jāatlīdzina arī 
tie zaudējumi, kurus nodarijušas valstij citas personas bez viņa ziņas un vai-.i 
nas. Šāds stāvoklis tiešām runā pretim Kriminalproc. nolik. izteiktam principam. 
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ta katrs atbild tikai par savu darbību. Tomer navnoliedzams, ka mineto Kn~ 
ninalproc. nolik. izteikto idealo principu ne vienmer ievero likumi, kuri izdoti 
valsts f i s k a l ā s interesēs. Tas ir konstatejams netikai mūšu, bet arl ar-
zemju likumos (sk. piem., Jellinek, Verwaltungsrecht lp. 339: „Eine der Eigen-
tumlichkeiten der Finanzstrafe ist, dass sie bisweilen als ein Vielfaches-
schlechthin oder mindestens als ein Vielfaches des hinterzogenen Betrages 
angedroht wird. Hier gewinnt leicht der Fiskalismus iiber den R e c h t s -
s t a a t s g e d a n к e n die Oberhand... Das Geldinterese zeigt sich noch in 
der Auferlegung einer Hartung fur f r e m d e Geldstrafen..."). Arī mūsu Rīk. 
par zīmognod. 99. p. tieši grēko pret minētoprmcipu,uzliekot zinamos gadiju-
mos pilnvaras devējam zīmogsodu par pilnvarnieka pielaisto parkapumu. Ap~ 
rādlto iebildumu tādā kārtā varētu vērsttikaipret pašu likumu, bet nevis pret 
augšā rainēto Kriev. Sen. Apv. sap. 88/31, ar kuru Senats ir solidarizejies sava 
Apv. sap. spried. 1930. g. Nr. 9. No sacīta redzams, ka šinīs spriedumos iz-
teiktais uzskats — ka zīmogsods ir f i s к а 1 s sods, kuramerkis ir valstij ce-
lušos z a u d ē j u m u piedzlšana, pilnīgi saskan ar mineta likuma izpratm un 
tā motiviem. Tā kā pastāvošais Rīk. par zīmognod. šai ziņa nekadus pargro-
zijumus nav ievedis, tad šiem motiviem ir tāda pat nozīme ka agrak. Bet ja tas 
tā, ja ar 1887. g. 15. jūn. likuma izdošanu zīmogsods ir tiešam tikai fiskals sods,. 
kura mērkis ir kaut pa daļai kompensēt valstij nodarītos z a u d e j u m u s, tad 
nevar būt šaubu, ka tiesneši un Zemes grāmatu nodaļu priekšnieki par šiera 
zaudējumiem var atbildēt tikai CPN 1425. p a n t a paredzēta kārtība, jo šis 
likums n e к ā d u s i z ņ ē r n u m u s n e p a r e d z un ta nozīmi nevar ma-
zināt tas apstāklis,M Rlk. par zīmognod. nav tieši izteikts, ka viņš piemerojams 
arī attiecībā uz z a u d ē j u m i e m, kuri nodarīti ar Rīk. par zīmognod. par-
kāpumiem. . 

Apsverot no izteiktā principiala viedokla konkretas hetas apstakļus, be~ 
nats atrod, ka Pussars savā sūdzībā lūdz atcelt Tiesu palatas departamentu 
kopsapulces lēmumu, ar kuru tika atcelts Jelgavas nodokļu kopsapulces 1934. g, 
23. maija lēmums. Nodokļu departaments bija griezies pie Jelgavas apgabaltie-
sas priekšsēdētāja ar lūgumu dot rīkojumu Tukuma-Talsu Zemes gramatu _no-
dalas priekšniekam Pussaram samaksāt papildu zīmognodevu Ls 202,85 apmerā 
kura valstij vēl pienākoties sakarā ar „Pelču" maju sadalīšanu raantiniektt 
starpā ar tiesas spriedumu. Apgabaltiesa šo lugumu atstajusi bez caurskatīša-
nas, rīkojoties šajā ziņā pilnīgi pareizi. Jo, kā tas izriet no augšā izteiktiem 
principialiem apsvērumiem, Nodoklu departaments, atrodot, ka Zemes gramatiī 
nodal.as priekšnieks pielaidis nepareizu rlcību pie zīmognodevas apreķinašanas, 
varēja rīkoties tikai saskaņā ar Nod. nolik. 366. pantu, t. i. i'esniegt sudzību ap-
gabaltiesā par priekšnieka rīclbu, līdz ar to ludzot piedzīt iztrukstošo zimog-
devu no personām, uz kurām tiesas spriedums attiecas. Turpretim Nodokļu de-
partamentam nebija nekāda likumīga pamata lugt (pie tam ne pašu tiesu, bet 
tās priekšsēdētāju) dot rlkojumu, lai Zemes gramatu nodalas p r i e k š n i e k s 
samaksātu iztrūkstošu zīmognodevu. Kā tas augša apradīts priekšmeka atbil-
dība par iztrūkstošo zīmognodevu varetu iestaties tikai tad, ja izraditos par 
ne'espēiamu šo nodevu piedzīt no attiecīgam p r i v a t p e r s o n a m , un šada 
gadiiumā valsts iztrūkstošo zīmognodevu no Zemes grāmatu nod. priekšnieka 
'varētu piedzīt tikai. ceļot attiecīgo p r a s ī b u civiltiesā. Pie šada sledziena 
pareizi nākusi arī apgabaltiesas kopsapuice. Tiesu palatas departamentu kop-
sapulcei, turpretim, nebija pamata apgabaltiesas lēmumu atcelt._ Gan Tiesu. 
palata uz Tiesu iek. lik. 174. p. varēja spert šinl likumā paredzetos sojus, за 
vina konstatējusi kaut kādu nepareizu rīcību no padotās amatpersonas puses, 
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Tomer Tiesu palata konkreta gadijumā rīkojusies nepareizi, jo vina nav pati 
paskaidrojusi Zemes grāmatu nodalas priekšniekam nepareizību, kuru vhjš, pēc 
palatas domam, dotā gadijumā pielaidis, bet, pretēji likumam, uzdevusi to darīt 
apgabaltiesai, kura savu uzskatu dota jautājumā jau bija izteikusi sava lēmuma 
motivos. Bet Tiesu palatas departamentu kopsapulces lēmums arl pēc tā sa-
tura nav atzīstams par pareizu. Tiesu palata atradusi, ka gadiiumā, ja — kā tas 
,ir bijis konkreta lieta — ir nostiprinata zemes grāmatās nekustamas mantas 
s a d a l i š a n a u n a r ī nodibinata h i p o t e k a bez vajadzīgas zīmogno -
devas 1% apmera samaksas, tad par to esot jāatbild Z e m e s g r ā m a t u 
n o d a ļ a s p r i e k š n i e k a m . Šāds Tiesu palatas uzskats attiecībā uz pašu 
imobilu s a d a l ī š a n u nav pareizs. Ja nekustamas mantas dalīšana notiek 
.uz tiesas sprieduma pamata, tad tiesai jaizpilda visi tie pienākumi, kuri dalīša-
nas l ī g u m a slegšanas gadijumā gulstas uz notaru (Kr. Sen. CKD spr. 
■90/121), kadeļ šada gadijuma, pēc analogijas, piemērojams Rīk. par zīmognod. 
•4. p. 1. pkts, un tadeļ arī tikai tiesai bija jārūpējas par to, lai par imobila sada-
lišanu uz Rīk. parzīmognod. 39. p. 1. pkta pamata maksājamā zīmognodeva 
ienaktu valsts kase; tiesas rīcība šajā ziņā Zemes grāmatu nodaļas priekšnie-
kam nav jāparbauda (sal. mineto Sen. Apv. sap. spried. 9./30.). Tādēļ Tiesu 
palatai nebija likumīga pamata, nedz uzdot apgabaltiesai paskaidrot Pussaram, 
nedz arī pašai savos motivos aizrādft, it kā par šīs nodevas samaksu atbildot 
Zemes gram. nodal.as priekšnieks. Nepamatoti ir Tiesu palatas pārmetumiPussa--
ram arī attiecība uz zīmognodevas nesamaksu par h i p о t e к a s ievešanu ze-
imes gramatas. No Iietas redzams (1. p. 5.), ka konkretā gadijumā nostiprināta 
liipotekaLs 3490,48 apmera, no kuras 1% zīmognodeva izuisa Ls 34,90. Bet 
taisni par šo sumu zlmogmarkas uz akta ir dzēstas (1. D. 6.), uz ко aizrāda 
arī pats Nodokļu departaments savā sūdzībā. Tādā kārtā arī šajā ziņā Pussara 
rīcība nav saskatama nekada nepareizība, un Tiesu palatas lēmums arī šajā 
ziņa pamatots uz nepareiza lietas apstākļu konstatējuma. Tiesu palatas depar-
tamentu kopsapulces u z r a u d z ī b a s kārtībā taisītais lēmums tāpēc ir at-
celams šada pat kartība. Bet līdz ar to nav uzturams spēkā un ir tāpat uzrau-
4zības kartība atceļams arī otrais apgabaltiesas nodalu kopsapulces 1934. gada 
21. novembra lemums, kas taisīts, izpildot nepareizu Tiesu palatas lēmumu, un 
tadeļ arī pats izradas par nepareizu. Apgabaltiesa nolēmusi a) paskaidrot Pus-
saram, ka pie ī p a š u m a tiesību un ķīlas tiesību nostiprinājuma uz dalijuma 
sprieduma pamata ir jaņem 1% proporcionala zīmognodeva un b) paziņot Pus-
saram Nodokļu departamenta priekšlikumu l a b p r ā t ī g a i i z p i l d e i . No 
augša sacīta redzams, ka šādam lēmumam konkretā gadijumā trūkst likumīgais 
pamats. 

No izteiktā viedokļa jāpaliek spēkā, kā pareizam Jelgavas apgabaltiesas 
nodaļu kopsapulces 1934. g. 23. maija lēmumam. 

Ievērojot visu sacīto, Senats_ n о 1 e m j : Tiesu palatas departamentu kop-
sapulces 1934. g. 20. septembra lemumu un Jelgavas apgabaltiesas nodalu kop-
sapulces 1934. g. 21. novembra lemumu atcelt. 

2. 1936. g. 17. jūnijā. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1936. g. 29. janvara / 28. februara iesniegumu izšķirt jautājumu, vai civiltiesai 
pieknt prasība ar petitumu „atzlstot Zlēkas pagasta Piesu mājas īpašnieces 
Annas Andreja m. Šulcs, dzim. Busels, zvejas tiesības tajā Ventas upes daļā 
gar Piesu maju robežu, kas ir tuvāki viņas, nekā cita īpašumiem, tas ir līdz 
Ventas upes pusei, uzlikt Zemkopības ministrijai par pienākumu šīs no viijas 
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aizskartas prasitajas zvejas tiesības atjaunot, aizliedzot visām no Zemkopības 
ministnjas atkangām personām un atsevišķi līdzatbiidētājiem traucēt prasītā-
jai piederošas zvejas tiesības Ventas upes šajā dalā", pret kādu prasību Zem-
kopibas mmistnja celusi iebildumu, ka Ventas upes da!a, kuru prasītāja domā 
lidz ar Zlekas muižu ir atsavinata un ieskaitīta valsts zemes fondā uz Agr ref' 
likuma pamata. (L. Nr. 6.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; reterē senators J Skudre-
atzinumus dod virsprokurora v. i. E. Bitte. 

Senats a t r o d : 
Civilproc. nolik. 1. p. nosaka, ka ikviens strīds par civiltiesībām piekrīr 

tiesu icstazu īzšķiršanai. Sie noteikumi attiecinami ne tikai uz tiem gadijumiem 
kad stnds par civiltieslbām izceļas starp privatpersonām (fiziskām vai juridis-
kam), bet an uz tiem gadijumiem, kad strīds par civiltiesībām izceļas starp 
valsti, ka pnvattiesību subjektu, по vienas puses, un privatu personu vai per-
sonam, по otras puses. Bet tā paša iikuma un panta piezīme nosaka ka pra-
Sijumi, kunem likums piešķīris neapstrīdamības raksturu, piekrīt pārvaldības 
lestazu vai admmistrativo tiesu, bet ne civiltiesu pārzināšanai. Šāds neapstrī-
damibas raksturs piemīt tiem valsts pārvaldes iestāžu un amatpersonu prasi-
jumiem, kur viņi nkojas kā valsts varas organi, publisku tiesību laukā, apsar-
gajot valsts lekartu un rīkojoties vispārības resp. valsts un sabiedribas inte-
reses. Agraras reformas likums ir publisku tiesību likums, jo ar šo likumu tiek 
aizskartas dazu personu privattiesības par labu vispārības interesēm un vaia-
dzibam, kas norādītas Agr. ref. lik. ī. d. 1. p. Tā tad šis likums var radīt tikaf 
pubhski tiesiska rakstura attiecības starp valsti resp. viņas organiem, kas piln-
varoti izvest dzive agraro reformu, un tiem zemju bijušiem īpašniekiem, kuri 
uzskata savas mtereses par aizskārtām, pretēji Agr. ref. lik. noteikumiem. 
Lidz ar to attiecigu valsts varas organu prasijumiem. šādās lietās piemīt neap-
stndamibas raksturs, t. i. pret šiem prasijumiem nevar celt strīdu civiltiesā 
Ja an Civilproc. nolik. 4. p. iztulkojums šī panta ne visai skaidras redakcija^ 
deļ, sava laika varēja radīt domu starpības par šī likuma panta piemērošanu 
tad pec Agr ref. hk. \2\ p. izdošanas (1929. g. Lkr. 117), šādām domu starpb 
bam nevar but vairs vietas. Agr. ref. lik. 124 p. tieši nosaka, ka visi strīdi par 
to, vai attiecigie īpasumi uz šī likuma pamata atsavināti un likumīgi ieskaitīti 
valsts zemes fonda, kā arī strīdi par neatsavinamo dalu ierādīšanu piekrīt 
v i e n i g i Senata Administrativā departamenta, bet ne civiltiesu izškiršanai 

• Facelas jautajums, kada lietas stavoklī var izcelties Agr ref lik 121 p pare 
dzetie strīdi? Se krīt svarā aizrādīt, ka Agr. ref. lik. I. d. 2. p. ir deklarativas 
dabas hkuma norma, kas nosaka vienīgi to, kādas zemju kategorijas tiek atsa-
vmatas un leskaititas valsts zemes fondā ar šī likuma spēkā stāšanos, bet likumā 
nav uzslfaititas konkretas atsavinamas zemju vienības. Šo pēdējo darbu li-
kumdevcjs expressis verbis ir uzdevis Zemkopības ministrijai pēc likumā uz-
raditam pazimem, katra atseviška gadijumā konstatēt, vai konkretā zemes 
vieniba īr vai n a v a r likumu ieskaitīta zemes fondā un pozitivā gadijumā to 
parņemt un parzinat līdz Agrarās reformas izvešanai (Agr. ref. lik. I. d 8—12 
panti). Tikai saja lietas stavoklī arī var izcelties strīdi par to, vai Zemkopības 
mmistnja attiecigo zemes vienību ar viņas piederumiem likumīgi uzskata par 
atsavinatu ar Agr. rerormas likumu un pārņem to valsts pārziņā, vai šī rīcība 
r bez hkumiga pamata. Un visu šo strīdu izškiršanu ir likumdevējs noteikt: 

īzņemis по civiltiesu kompetences. Līdz ar to nekad nevar nākt civiltiesas iz-
spnešana jautajumi par to, vai konkretā zemes vienlba pēc savas juridiskās 
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I 
dabas ir paklauta Agr. ref. lik. I. d. 2. p. noteikumiem un vai Zemkopibas mi-
tiistrija katrā konkretā gadijumā ir pareizi izpratusi Agraras reiormas Ukuma 
noteikumus un vai viņas rīcība ir dibinata un saskaņota ar so hkumu. 

Pārejot no šiem vispārējas dabas apsvērumiem uz konkreto lietu, kurā ir 
pacēlies iautājums par viņas piekritību, ir redzams, ka Ventspils аргщка vajsts 
zemju inspektors 1931. g. 18. decembrī ar rakstu Nr 1986. ir paziņojis Zleku 
pagasta Piesu māju īpašniecei Annai Šulcs, ka ar nākamo saimmecibas gadu 
inspekcija iznomās zvejas tiesības Ventas upē gar Piesu māju robezam, ]C> pec 
Ventspils zemes grāraatu nodaļā esošiem dokumentiem Piesu majai_nepiederot 
nedz Ventas upe, nedz zvejas tieslbas Ventas upē. Pie tam mineta bulcs uz-
aicināta gadijumā, ja viņa apstrīdētu valsts tiesības uz viņas zemei pierob^-
žoiošo Ventas upes daļu, tad tās dokumentanski pieradit lidz 1932. g. 1. jan-
* X . Anna Sulcs savas tieslbas nav pieradijusi, vismaz valsts « mspek-
ciia tās nav atzinusi, par ко ir pazhjojusi Sulcs ar 1932 g. 10. marta rakstu 
Nr 295 un ar 1932. g. 23. aprili Zemkoplbas ministrijas Zemkopibas departa-
ments, šazinā ar Centralo zemes ierīcības komiteju, ir zvejas tieslbas tani Ven-
S s upes dalā, kas pierobežo Piesu mājām, iznomājis trešara personam. Ьо 
Zemkopības ministrijas un viuai padoto iestāžu ricību, ar.kuru tas ir parņe-
m u l s zveias tiesības Ventas upē arl gar Annai šulcs piederošām Piesuшдаш 
valsts zemes fondā, kā atsavinātās Zlēku muižas piederumu, Anna Sulcs nav 
Itomīgā laikā un kkrtībā pārsūdzējusi, lai gan par šo rīcību vņai bua zinams. 
T S 9 3 3 g 27. februarī Anna Šulcs ir iesniegusi prasību Jelgayas apgabal-
l e s ī a r augšminēto petitumu, dibinot savu praslbu ™ ^ £ ™ £ £ ^ 
pārdevuma līgumu un iztulkojot šī liguma noteikumus- ̂ f ^ J ^ f ^ ^ J f 
bii. īpašnieks ir rainētās mājas atsavinājis neierobezojptso maju uz Cm ik 
1036 p pamata dibināto zvejas tiesību izlietošanu. Civilhk. 1036. p. minetas 
™asSas ir blakus lieta resp. attieclgas pierobežoiošas zemes viemba 
niederums (Civillik. 547. p.) un saskaņā ar Civilhk. 549. un 550 р., blakus lietas 
v a Ш a r ī atdalītas no galvenās lietas un palikt par patstāvigiem tiesibu ob-
iektiem vai citas lietas blakus lietu vai piederumu. Lai izspnestu hetu a rmi-
n toTet i tonu tad civiltiesai jāizšķir jautājums par to, vai šis zvejas tiesības 
%ateavSs Zlēku muižas piederums un vai Zemkoplbas ministnja irpareizi 
S s t T a s pār»ēmusi valsts zemes fondā, kā ŠIs atsavinātās j ^ " » 
eventuali atceļot Zemkopības ministrijas rīkojumu. Lai gan Agr ret. ПК. и . p. 
ZZ nenosaka par strldiem attieclbā uz atsavināto nekustamu ipa^imu Piede 
rumu ieskaitīšanu un pārņemšanu valsts zemes fonda bet ta ka peAgi._ref. 
lik I d 2 p pēdējās dalas arī atsavināto īpašumu piederumi skaitas paf at-
avinātiem un ta ka pēc Civillik. 549. p uz blakus lietu attiecas tie paši noteb 

kumi kas ir spēkā attiecībā uz galveno hetu, tad nav pamata Agr. ref. hk. 12 . p. 
no™ikumus neattiecināt arī uz attiecīgu zemes vienību piederumiem Nemot 
vē f izteikto, iānāk pie atzinumu, ka prasība ar minēto petitumu nepiekrt cml-
tiesas izspriešanai, bet gan Senata Administrativam departamentam uz Agr. 
4T № S p pamata. Pēc Civilproc. nolik. 336. p. katrai tiesu lestadeiie 

if fic о un pirmā kārtā jāizšķir iautājums parto, vai konkretā lietā viņai piekrit 
va ne Vēl vairāk tas bija darams tad, kad Zemkopības mimstnia, lestajo^s 
Ш un dodot paskaidrojumus, savu rīclbu bija pamatomsi uz Agraras refor-
mas likuma noteikumiem, kādā lietas stāvokli vairs nevareja but saubu par 
lietas nepiekritību civiltiesai. 

Uz izteikto apsvērumu pamata Senats n o l e m j : atzīt, ka jautājums izj 
šķirams noraidoši. 
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3. 1936. g. 17. jūnijā. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 1936 g 
'8. februara lesniegums izšķirt jautajumu: 1) vai Lrkuma par socialo apgādi 
Ļkr. 28/73) 4. patita minetas attiecīgas vabts vai pašvaldības iestādes var 

piedzit bezstrīdus ikartlba savus izdevumus, ja vinas nav levērojušas šī likum'a 
4. panta paredzeto Ikartību, proti ja vinas ;nav nos'kaidrojušas, vai tuviineks 
atsakas apgadat apgadajamo, un nav paziņojušas 'tuviniekam, ka nem apgā-
dajamo sava apgadī'ba uz tuvinieka rēķina; 2) vai tuvinieks uz min'ētā llkuma 
4. panta 3. dalas pamata var apstrīdet piedziou ar prasību tiesā arī tādā gadi-
juma, ja attoecīga iestade piedzen savus izdevumus, neievērojot šī panta 2. dalas 
noteikto kartību par apgadajamā ņemšanu savā apgādlbā uz tuviriieka rēķina, 
|L. № 9.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs setiators A. Gubens; referē senators К Purinš-
atzinumu dod virsprdkurora v. i. E. Bite. 

Senats.a t г о d: 
Likuma par socialo apgādību (Lkr. 28/73) 4. p. 2. daļas nosacijumi uzliek 

athecigai valsts vai pašvaldības -iestadei par pienākumu: 1) noskaidrot a) vai 
tuvranelks, (kam pec attiecīgiem civillikumliem pienā'kas sniegt apgādi pēc sava 
mantas stāvokļa un ienākuma, ir s p ē j ī g s savu apgādājamo tuvinieku pa-
balstit vai uzturet, b) vai tas ir ar nrieru -to apgādāt vai a t s а к a s по apgā-
dasanas; 2) ja -tuvmie&s ir spejīgs apgādāt, bet atsakas to darīt, tad nem ne-
spejnieku sava apgādībā uz tuvin'ieka rēķinu, p a z i ņ o j о t par to pēdējam 
Apgadasanas s p e j i g u m a kvalifikacijas tiesības patoaista sniegšanas mo-
menta hkums pieškīris valsts vai pasvaMIbas iestādei, kura pabalstu izsniedz. 
lajka sis kva'lrfikacijas ziņā tanī brldī, kad attiecīga valsts vai pašvaldības 
lestade atzmusi socialas_ apgadības nepiecicšamību (Lik. 3. р.), var būt arī 
domstarpibas starp minēto iestādi ш tuvin'idku, tad pazinojums pēdējam par 
nespejmeka apgādes sn'iegšanu uz tuvinidka rēkina uzskatams par nepieciešamu 
ļo tikai pec paziņojuma tuvifliekam kļūst zinams attiecīgās iestādes galīgais 
temums ш ar to saistītās sekas. Pēc pazmojuma saņemšanas tuviniekam tie-
siba īzsķirties, vai «mi atstāt apgadājamo attiecīgas iestādes apgādībā un sa-
maksatar to sai'stitos izdevumus, vai arī ņemt to savā apgādībā, raugoties kas 
viņam izdevigāki. Sāda tiesība tuviriiekam ar l&umu piešķirta, lai aizsar'gātu 
viņa mtereses. 

Izdevumus, kas cēJnšies valsts vai pašvaldības iestādei, pēdējā piedzen 
_o tuvinietka kartība, kas paredzēta noteikumos par neapstrīdamu valsts pa-
adu piedzisan-u vai par pašvaldlbām pienācīgo inodevu un maksājumu piedzī-
anu №. 4. p. 2. d.). Sadā 'kārtīibā attiecīgā iesiāde var piedzīt izdevumus 
^kai tad, ja viņa izpjldijusi v i s u s 4. p. 2. dajā minētos nosacijumus t i no-
taidroiusi, vai tuvmiefcs ir spējīgs sniegt apgādājamam pabalstu, vai viņš 

atsakas ļo dant, im tuvinie'ka atsacīšanās gadijumā paziuojusi pēdējam, ka ņem 
apgadajamo sava apgādībā uz tuvindeka rēķina. Šāds secinājums izriet pirm-
kart по ta, 'ka tuviniekam nepaziuošanas gadijumā varētu celtlies zaudējumi 

ЛШ 4. p. 2. d. nosacijumi viņu по ta pasargā. Ja nu pats likums aizsargā 
vimeku intereses, tad viņa in'tereses nevar tikt aizs-kārtas ar valsts vai paš-

addibas iestādes nelikumīgu rīcību. Otrkārt, lik. 4. p. 2. dalā minētā piedzīšanas 
.artiba piehetojama t i k a i likumā par nodokļu un neapstrīdamu naudas sunrn 

piedzisanu (Lkr. 28/119. ar vēl. groz.) mmētos gadijumos ш atsevišķos likumos 
paredzetos gadijunios, kad uz to tieši aizrādīts. Šo piedzīšanas kārtību kuru 
izņemuma un turklāt tikai tteši Bkumā paredzētos gadijumos var apstrīdēt un 
pietam tika'i prasibas ceļā (Uk. par nodoklu etc. 6. р., Lik. par soc. apg. 4 p 
I d.), nevar paplasmat, un tapec to nevar pielietot arī tad, ja iztrūkst kaut 
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Viens по tiem nosacijumiem, air 'kuriem šāda piedzīšanas kartiba atlauta Tres-
kārt 'katram 4. p. 2. daļā minētam «nosacijumam ir sava nozime; }_a. atzitu, ка 
piedzinēja - iestāde var tos arī nepiMīt vai piedzīt pēc savas izveles, tad tas 
novestu pie patvaļīgas rīcības ш līkums vairs nesasniegtu savu merļp. _ 

Sas'kaņā ar 4 p. 3. daļas tekstu tuvinieks var celt attiecigu prasibu tiesa 
pret piedzinēju iestādi ш pret nespējnie'ku tikai divos gadijumos: 1) javiņs 
atzlst, ka viņam nespējflieks nav jāapgādā да 2) ja vinš nav spejigs to apgadat. 
Šie 3. daļas noisacijumi nav burtiski iztuTkojami, jo tie nav saskanoti ar 4. p. 
2. dalas saturu. , . , . , e . 

Piem valsts un pašvaldības iestāde n e m a z n a v n o s k a i d r o j u s i 
4 p 2 daļā minētos apstāklus, tuviniekam neko nav zinojusi, pat īiemaz nav 
interesējusies par nespējnieka tuviniekiem, bet nespējnieku apgadajusi un tikai 
pēc tam sākusi meklēt tuvinieku, to arī atradusi un vērš pret to izdevumu 
piedzinu Ja nu tuvinieks pēc lietas noskaidrošanas tiesā īzradas nespengfc 
apgādāt, tad viņš neko nav zaudējis, izņemot nepatikšanas, kas viņara celušas 
ar tiesāšanos. Turpretim, за tuvinieks izrādas spējīgs apgādat un pec attieci-
giem civillikumiem viņam apgādāšana piekrīt, tad viņs pec 4. p. 3. daļas no-
sacijumu burtiskā tulkojuma piedziņu apstrīdēt nevar, neraugoties uz to, ka 
attiecīgā iestāde nav izpildiiusi viņai ar 4. p. 2. daļu uzliktos pienakumus un 
viņam minētās iestādes nolaidības dēļ cēlušies zinami zaudejumi. Ve otrs рю
шек Valsts vai pašvaldības iestāde, aiz n e p i l n ī g a s a p s t a k ļ u n o -
s k a i d r o š a n a s , atzinusi tuvinieku par nespējīgu apgadat un ņemusi ne-
spējnieku savā apgādībā. Šādā gadijumā minētai iestādei nav uzhkts pai■ pie-
nākumu ziņot raviniekiem. Vēlāk, noskaidrojot vel reiz tuvmieka matenalos 
apstākļus, izrādas, ka tuvinieks tomēr ir spējīgs apgādat, pec kam attieciga 
iestāde tūlin sāk piedzlt izdevumus. Sajā gadijumā, ja_ tuvinieks &шпL spejigs 
apgādāt un pēc Civillik. viņam apgādāšana pieknt, pec 4. p. 3. daļas burtiska 
tulkoiuma, nevar apstrīdēt piedzinu, kaut gan vinam aiz piedzineias lestades 
nepareiza^ rīcības cēlušies zaudējumi. Ja nu atzltu, ka valsts vai pasvaldibas 
iestādei tiesība rīkoties nespējnieku apgādāšanā gluži pēc saviem leskatiem 
un proti, ka viņai tiesība arī nemaz nenoskaidrot tuvimeku mantas stavokli un 
tuviniekiem neziņot par nespējnieka nemšanu savā apgādiba uz tuvinieka 
rēķina, tad būtu jāatzīst par gluži lieku arī 4. p. 2. dalas pirmais teikums Bet 
atzīt pēdējo par nenozīmīgu nav iespējams, jo tas paredz tuvinieku interesu 
aizsardzību un likumdevējs atradis to par nepieciesamu. Та tad, за 4. р . . . ctaias 
nosacijumi ir nepieciešami un valsts vai pašvaldības iestādei sava riciba ar 
tiem jasaskano, tad nevar neatzlt, ka tuviniekam ir tiesība apstndet tiesa pret 
v S vērsto piedzinu v i s o s gadijumos, kad attiecīgā iestāde nav izpildijusx 
4 p 2. dalas nosacijumus. Tomēr jāpiezīmē, ka lik. 4. p. 2. dalas neizpildisana 
по valsts vai pašvaldības iestādes puses nedod tuviniekara tiesibu apstnde,. 
pilnā a p 3 о m ā piedziņu, за ir konstatēts, ka tuviniekam nespeinieks tomer 
bija jāapgādā saskanā ar civillikumu noteikumiem. Ja šādā gadijuma tuvmie-
kam piešķirtu neierobežotu tiesību apstrīdēt piedziņu, tad viņs netaisni iedzi-
votos uz valsts vai pašvaldības iestādes rēķina, kura izpildijusi - kaut an 
neievērojot likumā paredzētās formalitates - to pienākumu kas patiesibabua 
fāizpilda tuviniekam (sal. Sen. CKD spr. 32/886, 33/956). Tadeļ gadijuma, за 
v T t s vai pašvaldības iestāde nav izpildijusi lik. 4. p. 2 daļas noteikumus 
tuviniekam būtu tiesība apstrīdēt piedziņu tikai tik tālu cik vins pieraditu, ka 
vinš pats būtu bijis spējīgs nespējnieku apgādāt letak ka valsts vai раь-
valdība. Tā tad viņš šādā gadijumā varētu tikai prasit piedzenamas sumas 
s a m a z i n ā š a n u līdz tai sumai, kāda viņam pašam butu bijis jatere. 

42 



apgādājot personīgi nespējnieku. Varētu vēl rasties jautājums, vai tuviniekam 
tajos gadijumos, kas nav tieši minēti 4. p. 3. daļā, nebūtu jāceļ zaudējumu 
prasība pret attiecīgo iestādi vispārējā kārtībā. Šāds uzskats tomēr būtu 
noraidams, jo nevar atzīt, ka valsts vai pašvaldības iestādei būtu atļauts ar 
savu nelikumīgu rīcību nostādīt tuvinieku sliktākā stāvoklī, kāds viņam var 
rasties ar izdevumu faktisko piedziņu un zaudējumu prasības celšanu pret 
piedzinēju iestādi. 

Ievērojot izteikto, Senats n o l e m j : atzīt, ka pirmais jautājums izšķirams 
noraidoši, bet otrs — apstiprinoši. 

4. 1936. g. 17. jūnijā. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1936. g. 22. apriļa iesniegums izšķirt jautājumu par to: vai no valsts fonda pie-
šķirts zemes gabals ir uzskatams par nekustamu mantu pirms izpirkšanas 
līguma noslēgšanas vai tā koroborešanas uz ieguvēja vārda. (L. № 14./36.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs-senators A. Gubens; referē senators J. Skudre; 
atzinumu dod virsprokurora v. i. E. Bitte. 

Senats a t r o d : 
Civillik. 809. p. nosaka, ka īpašuma tiesības uz nekustamu mantu iegūsta-

mas ar atsavināšanas darijuma koroboraciju un to pašu lik. 812. p. pastiprina 
šo domu, noteicot, ka par nekustamas mantas īpašnieku atzīstams tikai tas, kas 
par tādu skaitas pēc zemes grāmatām. Tā tad, atsavināšanas darijums, līdz 
viņa koroborēšanai, pats par sevi nenodibina lietisku tiesību pāreju uz citu 
personu, bet tikai nodibina starp kontrahentiem līguma attiecības, uz kuru 
pamata ieguvējam ir tiesība prasīt no atsavinātāja visu to, kas nepieciešams 
pēc likuma šo īpašumu tiesību pārejai uz viņu. Sakarā ar to, ir radies jautā-
jums, vai šie noteikumi attiecinami arī uz zemēm, kas piešķirtas no valsts 
zemes fonda un vai arī šajos gadijumos īpašuma tiesības uz šīm zemēm pāriet 
uz zemju ieguvējiem tikai ar izpirkšanas līguma koroboraciju? Vispirms jāmin, 
ka Agrarās ref. īik. ir publiskas dabas norma un tām attiecībām, kas nodibinas 
starp atsavināto valsts zemes fondā zemju īpašniekiem un valsti no vienas 
puses, un valsti un valsts zemes fonda zemju ieguvējiem no otras' puses, nevar 
pieiet no tīri civiltiesību viedokļa. Arī pēc civillikumiem netiek konsekventi 
ieturēts noteikums, ka īpašuma tiesības uz nekustamas mantas ieguvēju pāriet 
visos gadijumos tikai ar šī īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās uz jaunā 
ieguvēja vārdu. Šis noteikums pēc civillikumiem ir gan spēkā tajos gadijumos, 
kad nekustama manta tiek labprātīgi atsavināta, bet arī pēc civillikumiem ir 
vairāki gadijumi, kur lietiskas tiesības uz nekustamu mantu tiek iegūtas pirms 
šīs mantas koroboracijas uz jaunā ieguvēja vārdu. Tie ir gadijumi, kad 
lietiskas tiesības uz nekustamu mantu tiek iegūtas uz likuma pamata, kā, par 
piemēru, uz valdīšanas noilguma (Civillik. 855. р.), ekspropriacijas gadijumos, 
t. i., J<ad privata manta tiek atsavināta valsts un sabiedriskām vajadzībām 
(Civillik. 868. p. 6. pkt) , vai arī kad īpašuma tiesību pāreja ir saistīta ar dabis-
kiem notikumiem, kā, par piemēru, nekustamas mantas dabiskais pieaugums 
(Civillik. 759. р.), nekustamas mantas pārejas gadijumi uz mantiniekiem pēc 
mantojuma atstājēja nāves (Civillik. 869. un 2640. p.) un citi. Kā redzams, šaja 
pēdējā grupā ietilpst tādas tieslbas, kuru izcelšanās tiek atzīta par vispar 
ziiiamu faktu vai arī par tādu, kas viegli var iegūt publicitati, pretēji līgumiskām 
attiecībām starp kontrahentiem, kur šādas publicitates parasti trūkst. Arī 
Civillik. 3004. p. 2. p. piezītne nosaka, ka lietiskas tiesības, kas nodibinatas uz 
likuma pamata, ir spēkā arī bez viņu ievešanas zemes grāmatās. Tomēr arī 
Šajos gadijumos, lai publiskās zemes grāmatas būtu pilnīgas un ticamas, ar 
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likumu noteikts, ka arī šādā kārtā nodibinājušās lietiskās tiesības jāieraksta 
zemes grāmatās. Pacelas jautājums, vai arī Agr. reformas likums nav tāds. 
likums, kas nodibina lietiskas tiesības uz zemēm, kas piešķirtas no valsts zemes 
fonda, pirms šo zemju ierakstīšanas zemes grāmatās uz ieguvēju vārda? Pēc 
Agr. ref. lik. I d. 1. p. noteikumiem, valsts zemes fonds tiek nodibināts minētā 
likuma pantā uzskaitīto valsts un sabiedrisku vajadzību apmierināšanai un,. 
sakarā ar to, pēc Civillik. 868. p. 6. pkt , uz valsts fondā ieskaitamām zemēm. 
agrāko viņu īpašnieku īpašuma tieslbas izbeidzas un īpašuma tiesības uz šīm 
zemēm iegūst valsts ar Agr. ref. lik. I d. spēkā nākšanas dienu, kas arī tieši 
izteikts Agr. ref. lik. I d. 2. p. Agr. ref. lik. II d. runā par šī valsts 
zemes fonda izlietošanu un šīs zemes likuma dalas 2. nodaļa, ar virsrakstu: 
„Fonda zemju piešķiršana", nosaka, k a j a u n d i b i n a m ā s s a i r a n i e c ī -
b a s , k ā a r l p i e g r i e z u m i pie pastāvošām saimniecībām p i e š ķ i r a m i 
v i i j u i e g u v ē j i e m d z i m t s ī p a š u m ā , un tikai uz viņu pašu vēlēša-
nos — dzimts nomā. Visos minētās likuma nodalas pantos iet runa par 
nekustamas mantas piešķiršanu dzimts īpašumā un dzirats nomā, un nekur nav 
minēts, kazemesierīcības komitejas piešķir tikai prasijuma tiesības pret valsti 
par .izpirkšanas līguma noslēgšanu un tā koroboraciju, uz kādu momentu tad 
arī tiktu atlikta lietisko tiesību pāreja uz šo zemju turpmākiem ieguvējiem, 
Arī pēc būtības šāda prasijuma tiesību piešķiršana pret valsti publisku tiesībii 
laukā ir neiespējama. Kā zinams no agrarās reformas izvešanas gaitas, arl 
zemes ierīcības iestādes ir pieturējušās pie ieskata, ka lietiskas tiesības uz 
zemēm, kas piešķirtas no valsts zemes fonda, viņu ieguvējiem nodibinas a r 
galīgu šo zemju piešķiršanu Centralā zemes ierīcības komitejā, šīs piešķiršanas.' 
izsludināšanu „Zemes Ierīcības Vēstnesī" un likumā noteiktā termiņa notecē-
šanas pārsūdzību iesniegšanai par piešķiršanu Senata Administrativam depar-
taraentam. Pēc pārsūdzības termiņa notecēšanas, šādas galīgi piešķirtas na 
valsts zemes fonda zemes ir tikušas nodotas viņu ieguvējiem un pēdējie ir 
rīkojušies ar tām kā pilnīgi šo zemju īpašnieki, baudot ar šiem īpašumiem 
saistītās tiesības un pienākumus, t. i., maksājot nekustamai mantai uzliktos 
nodoklus un nesot attiecīgas nastas un klaušas, bet nemaksājot valstij atlīdzību 
par piešķirtās zemes lietošanu, kas būtu gadijumā, ja valsts būtu paturējusi 
īpašuma tiesības uz piešķirtām no valsts zemes fonda zemēm līdz izpirkšanas 
līgumu noslēgšanai un to koroborēšanai. Ieskatu, ka lietiskas tiesības uz. 
piešķirto no valsts fonda zemi nodibinas ar šīs zemes galīgu piešķiršanu Cen-
tralā zemes ierīcības komitejā, šīs piešķiršanas izsludināšanu un pārsūdzību 
neienākšanu noteiktā termipā, apstiprina Lik. par privato un piešķirto valsts 
fonda zemju atsavināšanu (1923. g. Lkr. 32.), kurš piešķir tiesību š ā d ā s 
z e m e s atsavināt pirms piešķiršanas ierakstīšanas zemes grāmatās. Arl Lik. 
par valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju novērtēšanu un pār-
došanu dzimts īpašumā vai atdošanu dzimts nomā (1923. g. Lkr. 49.) 1. un 5. p.„ 
runā par p i e š k i r t i e m n o v a l s t s z e m e s f o n d a n e k u s t a -
m i e m ī p a š u m i e m , tā tad arī nostājas uz tā viedokla, ka lietiskas tiesības' 
uz šādām zemēm ir nodibinājušās ar galīgu, izsludinātu un nepārsūdzētu šo 
zemju piešķiršanu. Starp citu arī Lik. par būvkoku izsniegšanu lauksaimnie-
cības vajadzībām (1920. g. Lkr. 260. un šī likuma turpmākie papild. un pārgroz.) 
norāda uz to, ka jaundibinamām saimniecībām tiesība dabūt vajadzīgos būv-
ķokus rodas tūlīt pēc galīgas zemes piešķiršanas, nenogaidot saimniecības. 
ievešanu zemes grāmatās, kas arī netieši norāda uz piešķiršanas momentu kā 
lietisku tiesību iegūšanas momentu. Šķietamā pretrunā ar izteikto viedokli ir 
vienīgi Lik. par aizdevumu nodrošināšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku ne-
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kustamu mantu (1925. g. Lkr. 111.), kura 1. p. nosaka, ka no valsts zemes 
fonda piešķirto saimniecību ieguvējiem Valsts zemes banka var izsniegt 
īstermiņa aizdevumus pirms šo zemju koroborēšanas uz ieguvēju vārdur 
saņemot ķīlā aizdevuma nodrošināšanai t i e s ī b a s uz š ā d u n e k u s t a r a u 
n a n t u . Šāds likums, bez šaubām, ir radies sakarā ar to, ka izpirkšanas 
īgumu noslēgšana ar valsts zemes fonda ieguvējiem ieilga, pēdējiem radās-
ajadzība pie zemes apbūves un saimniecību iekārtošanas pēc kreditiem, bet 
alsts zemes bankas statuti (1922. g. Lkr. 72.) atļauj aizdevumu ižsniegšanit 

ikai uz nekustamiem īpašumiem, kas ievesti zemes grāmatās (stai 25. р.), pie 
tam tikai ieķīlājot 'šos īpašumus un nodibinot Valsts zemes bankai par labit 
hipoteku (stat. 21., 30., 31. р.). Bija jārada stāvoklis, lai dotu jaundibinamāro 
saimniecībām, pirms viņu ievešanas zemes grāmatās, kreditētics Valsts zemes-
bankā uz īsu termiņu, lai pēc šo saimniecību ievešanas zemes grāmatās šie-
aizdevumi varētu tikt pārvērsti ilgtermiņa ķīlu zīmju aizņēmumos, saskaņā ar 

ankas statutiem (minētā lik. 7. р.). Bet tā kā Valsts zemes bankas statutos-
et runa par aizdevumiem pret zemes grāmatās ievestiem nekustamiem īpa-

šumiem, tad arī ir radusies šī likuma terminoloģija „tiesību ieķīlāšana uz lauku 
ekustamu mantu", lai gan ar to nemaz nav domāts noteikt kādu citu īpašuma 

tiesību iegūšanas momentu uz zemēm, kas piešķirtas no Valsts zemes fonda,. 
ко apstiprina arī tā 'paša likuma 4. p. in fine. Arī tas, ka „iieķīlā'to ti'esību u£ 
lauku nekustamu mantu" pārdošanai publiskā izsolē, pēc tā paša lik. 5. p.r 
'iemērojami Civilproc. lik. notei'kumi, 'kas runā par kustamas mantas pār-
osanu, negroza lietas apstāklus, jo sevišķie noteikurai, kas attiecas vienīgi uz" 
ekustamas mantas pārdošanu publiskā izsolē ir tādi, kas pēc būtības var 

tikt ievēroti vienīgi pie zemes grāmatās koroborētu nekustamu īpašumu pār-
došanas. Nav lieki atzlmēt, ka zemes piešķiršanai no Valsts zemes fonda 
ir liela līdzība ar bij. Krievijas lik. kopojuma X sēj. 934. p. minēto institutu, kur 
arī lietiskas tiesības uz piešķirto nekustamo mantu ir tikušas nodibinātas ar 
piešķiršanas momentu. 

Uz izteikto apsvērumu pamata Senata Apvienotā sapulce т о 1 e m j : atzīt,. 
ka no Valsts zemes fonda piešķirts zemes gabals ir uzskatams par nekustami* 
mantu no tā momenta, kad par Centralās zemes ierīcības komitejas galīgu šī 
zemes gabala piešķiršanu ir izsludināts „Zemes īerīcības Vēstnesī" un likuma 
noteiktā laikā šī piešķiršana nav pārsūdzēta Senata Administrativā depar-
tamentā. 

5. 1936. g. 8. dktobrī. Senata virsprokurora 1936. g. 21. aprila iesniegums, 
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu, vai Notariata nolikuma 360. un 
361. pantos paredzētā zemes grāmatu akta izdošana ir obligatoriska un vai 
īdz ar lūgumu par koroboraciju ir jāiesniedz Notariata nolikuma 369. p. 2. pkt, 
ielikumā paredzētā kanclejas nodeva par zemes grāmatu akta izsniegšanu 
esp. sagatavošanu. (L. № 13./36.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs-senators A. Gubens; referē senators Dr. VL 
Bukovskis; atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats a t r o d : 
Saskaņā ar Not. nol. 364. panta tagadējo redakciju: „360.—363. p. fninētoš 

zemes grāmatu aktus, to norakstus un zemes grāmatu nodaļas priekšnieka 
lēmumu norakstus izdod, uzrakstus taisa un pavēstes izsūta ne citādi, kā pēc 
visu 369. pantā norādīto nodevu samaksas". No tā neapšaubalni izriet: 1) ka 
jautājumā par Not. nol. 369. p. norādīto nodevu samaksu likumdevējs netaisa 
kādu starplbu starp zemes grāmatu aktiem, to norakstiem un zemes grāmatu 
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aiodalas prie'kšnieka lēmumu norakstiem. Atfciecībā uz visiem šiem norakstiem 
ir spēkā viens un tas pats 364. p. noteikums, ka viņus izdod un pavēstes 
izsūta ne citādi, kā pēc visu attieclgo nodevu samaksas; 2) ka ja šī 
n o d e v a n a v s a m a k s ā t a , t a d a r ī m i n ē t o s n o r a k s t u s . 
n e i z ņ e m o t a r ī z e m e s g r ā m a t u a k t u , n e i z d o d un п е 
н е i z s ū t a. 

Nekur likumā nav aizrādīts, ka gadijumā, ja attiecīga nodeva par v e 1 n e -
-i z d о t u norakstu nav samaksāta, tad viņa būtu piedzenama bezstrīdus 
Mrtībā kā valsts nodevas. Jau по tā izriet, ka piespiest cilvēku ņemt zemes 
;grāmatu aktu, ja viņš pats to negrib, nevar, bet ņemt по viņa attiecīgu nodevu 
par zemes grāmatu aktu, neizdodot šo aktu pēc pastāvošo 364. р., arī nevar. 
Pastāv doma (sk. Tieslietu ministrijas rakstu), ka Not. nol. 360. un 361. p. 
paredzētā zemes grāmatn akta izdošana un saņemšana lr obligatoriska tamdel, 
ka zemes grāmatu akta s a s t ā d ī š a n a un i z s n i e g š a n a i e i e t 
^ o r o b o r a c i j a s p r o c e d u r ā . Šāds slēdziens butu pareizs, ja zemes 
grāmafti akta izsniegšana atrastos tādā ciešā sakarā ar pašu koroboraciju, ka 
sadalīt tos divās stadijās nevarētu. Tomēr jāatzīst, ka tada cieša sakara nefnaz 
nav un zemes grāmatu akta sastādīšanu un izsniegšanu ne tikai varetu pUnīgi 
pielīdzināt tiesas sprieduma noraksta vai izpildu rakstu izsniegšanai, kados 
sadijumos по paša lūdzēja atkarājas sanemt sprieduma norakstu vai izpildu 
rakstu (CPN 820. un 1052. р.), bet pats likums (364. p.) atdala un atšķir šo 
pēdējo izsniegšanas stadiju по pašas koroboracijas. 

No Not. nol. 340. p. un 352. p. satura skaidri izriet, ka k o r o b o r a c i j a s 
i z d a r ī š a n a i ir vajadzīga zinamu nosacijumu ievērošana по: 1) paša 
1 ū d z ē j а (340. р.) по vienas puses, un 2) по zemes gramatu nodaļas 
p r i e k š n i e k a (352. р.) по otras, pie kam jautajums par zemes gramati; 
iikta izgatavošanu un izsniegšamu šinī stadijā nemaz nav aizskarts. ^ Pate 
koroboracija ir pavisam atsevišķa tiesāšanas stadija, kurasakas по luguma 
izdarīt koroboraciju (Not. nol. 340.) un beidzas ar Zemes gramatu priekšnieka 
pozitiva lēmuma ierakstīšanu zemes grām. reģistrī (Not. nol. 356. р.). Zemes 
^rāmatu akta (360. р.), kā arī priekšnieka lēmuma noraksta izsniegšana (357. p.) 
ir jau zinamā mērā izpildīšanas stadija, un šādu dokumentu izsniegšana vai ne-
izsniegšana lūdzējam neatrodas nekādā ciešā sakara ar pašu koroboraciju: 
jautājums par šādu norakstu izsniegšanu lūdzējiem yai neizsniegšanu nemaz 
neiespaido jau izdarītu koroboraciju. Ka tiešām jautajums par zemes gramatu 
akta izsniegšanu nemaz nav saistlts ar pašu koroboraciju un neietilpst paša 
koroboracijas procedurā, skaidri redzams по Not. nol._340. p. 3 ; punkta, kur 
.aizrādīts, ka līdz ar lūgumu izdarīt koroboraciju ludzejam jaiesniedz, bez 
340. p. 1. un 2. punktos minētiem dokumentiem, vēl 369. p. 1. p u n k t a по- j 
rādītās nodevas, t. i., Civillik. 3012. p. norādītās nodevas, bez kadu nodevu ; 
izsniegšanas izdarīt koroboraciju nevar. Turpretim Not. nol. 369. p. 2. p u n k t a j 
paredzētās kanclejas nodevas pēc takses iesniegšana atkarājas по paša ludzeja 
un по tā apstākla, vai viņš grib dabūt zemes grāmatu aktu vai zemes gramatu 
nodaļas priekšnieka lēmuraa norakstu vai ne, un tieši tamdeļ Not. nol. 340. p. 
3. punktā par šīm kanclejas nodevām nemaz nav teikts._ Cieša sakara ar jo arī I 
Not. nol. 364. p. tieši aizrādīts, ka 360.—363. pantā minētos: a) zemes gramatn 
^ktus, b) to norakstus un c) zemes grāmatu_ nodalas priekšnieka lemumu 
norakstus izdod, uzrakstus taisa un pavēstes izsūta n e с i t a d i, ka pec visu 
369. p. norādīto nodevu samaksas. Arī pēc CL 3002. p. koroboracija pastav 
iekš tam: 1) ka aktu ieraksta (ingrosē) zemes grāmatās, uņ 2) ka izdod sevišķu j 
apllecību par izdarīto koroborēšanu vārda šaurākā nozīme. Та tad šis likuma ļ 



mts sadala koroboraciju plašā nozīmē divās dalas, по kuras P^ma^astav 
о akta ierakstīšanas (ingrosacijas) zemes grāmatās (koroboracija §auraka 
ozīmē) pēc kam par о j a u i z d a r ī t o k o r o b o r a c i j u vai ingrosacij* 
z d T d a t s e v i š ķ u . a p l i e c ī b u . Tā tad apliecība tikai pierada vai 
nliccina, ka koroboracija jau izdarita. .' . 

Gasmans un Nolkens (Tieslietu min. 1890. g. 357. Ip.) paskaidro, ka si 3002, 
panta terminologija (ingrosacija un koroboracija) nav pareiza un nemaz ne-
atbilst pirms reformas laikā pastāvošai praksei, jo zem ingrosacijas bija sa-
protama ķ ī l u t i e s ī b u aktu apstiprināšana, bet zera koroboracijas vis* 
dtu aktu apstiprināšana. Tagad, kad-nekādaatsevišķa apliecība nav izdodaraa 
T k a d ŠTPapUecIba atvietota ar koroboracuas ******* ™™* *™£ 
akta 300? panta 2. p. visDār nav nozimes un pahek tikaf 1. р., kas aizraua, 
кГкогоЬогасТа šaurākā nozīmē pastāv iekš tam, ka aktu ieraksta pubhskas 
zemes -rāmatās, t. i. zemes grāmatu reģistrl, bet ka zemes gramatu akta, ka 
p S j u m a akta, izdošana atvietotu 3002. pantā-minēto apliecību un sevisķi 
ka^oroboracija pastāvētu zemes grāmatu akta izdošanā, - • tadu sledzienu 
taisīt nevar Jānem vērā, ka arī tanī laikā, kad zemes grāmatu lestade izdevust 
3002 p 2 punktā minēto aplieclbu, kura tagad zaudējusi visu savu agraka 
noz lmi , ' - tomēr zemes grāmatu aktu kā p r a s i j u m u d o k u m e n t u 
vienmēr izdeva, jo 3002. p. minētā apliecība nevarēja, saprotams, atvietotzemes 
grāmatu aktu kā prasijuma dokumentu, piem. kā ķilas aktu. Tamdel CL 3002 p, 
arl neattaisno ieskatu, ka zemes grāmatu akta izdosana letilpst pasa korobora-
cijas procedurā un sevišķi, ka zemes grāmatu akta izdosana butu tik ciesi 
saistīta ar pašu koroboraciju, ka bez tādas izdošanas koroboracna butui at-
zīstama par neizpildītu un par nepabeigtu. No Not. nol. 357 360. p. teksta UK 
satura („par lēmumiem, a r kuriem nolemts i z d a r l t k o r o b o r a c n u 
netiekzinots"...; „pa r t ā d a s k o r ob о г а с п a s i z d a r i s a n u ar 
kuru nodibināta jauna tiesība, lūdzējam izdodams zemes gramatu akts, kas 
sastāv no tā dokumenta noraksta, u z k u r a p a m a t a i z d a r 11 а к о -
г о b о г а с i j а") — skaidri redzams, ka zemes grāmatu akta izdosana nemaz 
neietilpst pašas koroboracijas p г о с e d u r ā un var būt daudz gadijumu, kur 
oar i z d a r ī t o k o r o b o r a c i j u tomēr nekāds zemes gramatu akts nav 
izdodams, kā tas redzams no Not. nol. 360. р., kur tieši aizrādits, ka zemes 
grāmatu akts lūdzējam izdodams t i k a i t a d , kad ar koroboracuu nod.binata 

' ^ P a s W arī domas, ka zemes grāmatu akta izsniegšana un akta s a ņ e m -
š a n a esot regulēta ar publiskām tiesībām, un zemes grāmatu akta s a ņ e m -
š a n a esot lūdzēja subjektiva publiska tiesība, kura pieder pie neatteicamam 
tiesībām (univerzichtbare Rechte). Uz to varētu aizrādīt, ka saskaņa ar Not. nol 
364 p ne tikai zemes grāmatu aktu izsniegšana un saņemsana, bet ari to п о 
г а с и , kā arīZemes grāmatu nod. priekšnieka l ē m u m u n o r a k s t u 
izsniegšana un s a ņ e m š a n a , notiek uz v i e n a un t a p a s a li к и 
т а p a m a t a un tamdēļ visos šinīs gadijumos mums ir heta ar udzeju s u b -
T e k t i v T m p u b l i s k ā m t i e s ī b ā r a . Arī pēc CPN noteikumiem, kurt 
Lrī pieder pie p u b l i s k ā m t i e s ī b ā m ; izpildu rakstu un spnedumu no-
rakstu izsniegšana un saņemšana notiek uz publiska likuraa pamata, un pasam 
izpildu rakstam, kas izdodaras Latvijas suverenās tautas varda un pec kura 
vlsām iestādēm un personām uzdots sniegt tiesu i z p № a m m w i ^ 
dzību pie sprieduma izpildīšanas, - - ir neapšaubami publisks-tiesisks rakstur*. 
tomēr vipa sanemšana vai nesanemšana pilnlgi atkarājaS no ķreditora piedz-
nēja gribas Tas pats sakams attiecībā uz tiesu spriedumu un lemumu izdosanu 



nn saņemšanu. Beidzot jāaizrāda, ka pēc agrākās, vēl krievu laikā prakses ze-
tnes grāmatu akta saņemšana nekad nebija obligatoriska un lai grozītu šo agrā-
ko praksi nekāda pamata nav. 

Aiz minētiem apsvērumiem Senats n о 1 e m j : atzīt, ka uzstādītais jautājums 
izšķirams noraidoši. 

6. 1936. g. 8. oktobrī. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1936. g. 9. maija iesniegumu izšķirt jautājumu par to, kādai iestādei (tiesai vai 
fsfodokļu dep-tam) jālemj par zīmognodevas atmaksu nekustamas mantas no-
solītājam, kas zīmognodevu iemaksājis Latvijas bankā valsts ienākumos, ja iz-
sole atzīta par spēkā neesošu. (L. № 19.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators K. Puriņš; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats a t г о d: 
Latvijas hipoteku banka 1932. g. 16. aprila izsolē nosolija Machlas Beškins 

imobili Grīvā. Savas tiesības minētā banka cedējusi Jānim Gintovtam. Pēdē-
jais iesniedzis Daugavpils apgabaltiesai lūgumu dēl minētās nekustamās mantas 
.apstiprināšanas viņa īpašumā, pieliekot klāt Latvijas bankas 1932. g. 2. augusta 
kvīti par zīmognod. Ls 108,— samaksu M. Beškins imobila pārdošanas lieta. 
No Latvijas bankas kvītes redzams, >ka minētā suma ieskaitīta Finansu ministri-
jas Nodoklu departamenta rēķinā. Daugavpils apgabaltiesas 1. civilnodaļa 
1932. g. 5. decembra tiesas sēdē atzina 1932. g. 16. aprila publisko izsoli Beškins 
jiekustamas mantas pārdošanas lietā par spēkā neesošu._ 1933. g._ 25. janvarī 
J. Gintovts iesniedzls Daugavpils apgabaltiesai lūgumu dēļ iemaksato nodokļu, 
tanī starpā arī zīmognodevas, atmaksas. Apgabaltiesa, pamatojoties_ uz Rīkoj. 
par zīmognodevu ПО. р., nolēma atmaksāt J. Gintovtam viņa iemaksato zīmog-
jiodevu Ls 108,—, kas ieskaitīta Nodokļu departamenta ienākumos. Par šo ap-
^abaltiesas lēmumu Nodokļu departaments iesniedzis Tiesu palatai blakus su-
dzību, kurā paskaidroja, ka pēc Civilprocesa lik. 1307. (1874.) p.zīmognodevas 
jepriekšēja samaksa J. Gintovtam nebija obligatoriska un, ka pec Rīk. par zī-
mognod. 111. р., pārmaksāto zīmognodevu atmaksā, ja attiecīgu lūgumujesniedz 
ļsfodoklu departamenam, divu mēnešu laikā pēc tādas pārmaksas, kapec apga-
baltiesas lēmums aiz Rīk. par zīmognod. 111. p. pārkāpuma esot atcelams. Tiesu 
palata noraidija Nodokļu departamenta blakus sūdzību, atzīstot, ka pircejam bij 
jāizpilda izsoles nosacijumi, kāpēc tiesai jāpiemēro Rīk. par zīmognod. 110. р., 
,un 111. p. paredzētais termiņš nekrītot svarā; Rīk. par zīmognod. 111. p. zīme-
joties tikai uz gadijumu, ja pati maksāšana (virs normas) bijusi kļuda, t. ir kad 
jiepareizais apmērs nebij jāmaksā. 

īzspriežot iesniegto jautājumu, jāņem vērā sekojošais. Rīk. par zīmognod. 
110. p. (sākumā) nosaka, ka „pārmaksāto zīmognodevu vai zīmogsodujatmaksa", 
bet 111. p. 1. d. — kā „zīmognodevas maksātāja 'kļūdas dēļ pārmaksato zīmog-
nodevu atmaksā, ja attiecīgo 'lugumrakstu iesniedz Nodokļu departamentam 
divu mēnešu laikā pēc tādas pārmaksas". Katram no citētiem pantiem ir savs 
saturs ttn nozīme. 110. pantā (sākumā) izteikts vispārējs princips, iķa ne tikai 
pārmaksātā zīmognodeva, t. i. zīmognodeva, kas samaksāta virs likumīgi mak-
sājamās normas, atmaksājama, «bet atmaksājama arī tā zīmognodeva, kas 
vispār iemaksāta ' n e p a r e i z i : kad tā pēc likuma nemaz nebija maksajama, 
vai samaksāta uz 'kādas icstādes pieprasijumu, bet vēlāk pamats, aiz kura no-
deva iemaksāta, atkrīt u. tml. Ja jau Rīk. par zīmognodevu (110. p.) nosaka, 
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atmaksājama p ā r m a k s ā t ā zīmognodeva, t. i. virs normas samaksātā 
iodevas dala, tad nevar neatzīt, ka atmaksājama arī tā zīmognodeva, kas 
imaksāta bez likumīga pamata vai arī tāds ipamats vēlāk atkritis. 

Rīk. par zīmognodevu 111. p. zīmējas tikai uz tiem gadijumiem, kad mak-
itājs samaksajis nodevu lielākā apmērā, >nekā pēc likuma pienācās maksāt, 

to izdarijis aiz s a v a s к \ ū d ī š a n ā s. Tā tad šis pants paredz tikai tādus 
>devas maksājumus, kuri izdarīti uz likumīga pamata, šis pamats joprojām 
istāv, tikai samaksāts vairāk, irekā 'pienācās, pie kam pārmaksas vienīgais 

iēlonis ir maksātāja k ļ ū d ī š a n ā s . Šis pants pilnīgi izslē'dz ne tikai visus 
citws zīmognodevas p ā r m a k ' s a s c ē l o ņ u s , bet arī tos gadijumus, kas 
paredzēti 110. pailtā. Šo secrnā!jumu apstiprina ne ti'kai 111. panta 1. dajas 
ieksts, bet arī šī panta 2. dalas nosacijums, ipēc kura pārmaksātājam viņa kļū-
dīšanās dēļ jācieš zinams zaudējums — 5% atvilkuma veidā no pārmaksātās 
sumas. 110. pantā tāds atvil'kums nav paredzēts. Lūgums dēļ pārmaksātās 
zīmognodevas atmaksas 111. pantā paredzētā gadijumā iesniedzams Nodokļu 
departamentam divu mēnešu laikā pēc tādas pārmaksas. Turpretim 110. pantā 
sevišķs termiņš atmaksas p'ieprasijumam nav paredzēts, kapēc šiem gadi'ju-
miem piemerojarni vi'spārēji nosacijumi par noilgumu. 

Personas, kas nosolijušas nekustamu mantu publiskā izsolē, iemaksā zī-
mognodevu ;pēc pastāvošās prakses uz tiesas pieprasiļumu. Tāda zlmognode-
yas iemaksa nav uzskatama par maksātāja к 1 ū d u, jo nosolītājs rīkojies nevis 
5ēc sava ieskata, bet saskaņā ar pastāvošiem izsoles nosacijumiem. Ja tiesa 
irēlāk atzīst notikušo izsoli par spgkā 'neesošu, tad atkrīt arī pamats zīmogno-
ievas ņemšanai un tas 'notiek neatkarīgi no nasolītāja gribas. Zīmognodevas 
ņemšanas pamats tādā kārtā šajos gadijiimos atkarīgs no tiesas lēmmna. Tā 

zīmognodevas samaksas pārziriāšana nekustamas mantas publiskas pār-
)šanas Metās ietilpst tiesas pienākumos, tad tiesai uz nosolītāja lūgumu jālemj 
rī par samaksātās zīmognodevas atmaksu, ja šīs nodevas ņemšanas pamats 

^clāk atkrīt resp. ja tiesa atzīst notikuso izsoli par spēkā neesosu. Tāds spēkā 
ījies ticsas lēmums par zīmognodevas atmaksu Nodokļu departamentam jā-
)iWa saskaņā ar Kīk. par zīmognodevu 110. p. nosacijumiem. Neatkarīgi no 
isas lēmuma Nodoklu departameTits nevar izlemt zīmognodevas atmaksas 

jautājumu šādās lietās, jo tādu tiesību vai pienākumu 110. pants viņam nav 
piešķīris un, otrkārt, tiesa šo jautājumu, kā viņai piekrītošu, ir jau izlēmusi, 
ikai pati to izpildīt nevar, tāpēc ika nauda iemaksāta citas iestādes (Nod. 
ipartaraenta) ienaktwnos, Rīk. par zīmognod. 111. p. uz šādām nodevas at-
īaksām nav attiecinams, jo tas, kā jau augšā aprādīts, paredz cTtādākus no-
levas atma'ksas gadijumus. 

Ievērojot augšā izteikto, Senats n o l e m j : atzīt, ka par zī'mognodevas at-
īaksu nekustamas mantas nosolītājam, kās zīmognodevu iemaksājis Latvijas 

)ankā valsts ieņēmumos, ja izsole atzīta par spēkā neesošu, lemj tiesa. 

7. 1936. g. 8. oktobrī. Senata Administrativā departamenta 1936. g. 
jūnija iesniegums izškirt jautājurnu, vai apdrošmāšanas atlīdzība, kas pie-

drta u'z Li'k. par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadijumos (Lkr. 
Э27. g. 91., 1931. g. 45) uzskatama kā pensija, kura nav izmaksājama, ja per-
>nai, kura ito saņem, piešķirta pensi'ja uz Lik. par pensijām I d. pamata, 

№ 30.) 
Sēdi vada pridkšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Kcnradi; 

tzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 
Senats a t r o d : 
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1 Lik par pensiju I dalas (Lkr. 31/169, 35/209) 88. p. nosaka, ka persona, 
kurai tiesība uz vairākām pensijām по valsts vai valsts^ uzņēnmmiem vai pas-
valdlbu iestādēm, var saņemt tikai viemi pensiju pēc pasa izveles. Lai izsķir u 
augšā uzstādīto jairtājumu, vispirms jānoskaidro, ко Isti Lik. par pensiju daļa 
saprot ar vārdu pensija. AtbiMe uz šo jautājumu atrodama likuma 3.-11 р., 
по kuriera redza-ms, ka ar pensiju minētā tana nozīmē saprotama atli^iba 
fcuru 1 P minētās personas saņem по va'lsts se'kosos gadijumos: 1) за tas 
atbrīvotas по amata, nostrādājušas по vietas vai arī ar pārtrankumiem ne 
mazāk par 25 gaddem tādos amatos, ;kas dod.tiesību uz P e n s ^ ^ Г ™ ^ 
55 gadu vecurau (3. ip.), 2) n e a t - k a r īg i n о v e c u m a - за 5. р. mrnetje 
atvalināti kamvīri nostrādājiiši vismaz 20, bet pārejas personas vismaz 10 
?elp 15 izdfenā ieskaitamus gadus un pie tam pēdēiās. atjtāiot cfaenestu zau-
dčiušas vteDārēias dait>a spējas dienestā ne >mazak par бо°/о геьр. 40% U. p.j, 
^ ^ Ш % Ш ^ £ ^ slimlbas Щ d ienesta teM « M ^ b a 
spēias tādā apmērā, ka nepieoiešama pastāviga apkopsana, izdienas laiKs 
TJlmSZ 5-10 gadiem (8. p.) un 3) n e a t k a r l g i по v e c n m a un n o -
s t r ā d ā t i e m g a d i e m - - а) за 1. pantā mmetas personas, i z p i l d o t 
d i e n e s t a p i e n ā k u m u s n e l a i m e s g a d i j u m ā , zaudejusas darba spe-
3as (9 0 Р) un b) за tanī pašā likuma pantā minētās personas, stradajot 
feviški n e l a b v ē l ī g u s un v e s e l l b u b o j ā j о i j a da r i to sakara ar 
šiem darbiem zaudējušas darba spējas ne «nazakpar 40°/o. Kas attaecas ш 
Sfc par apdrošināšanu nelaimes un aroda shmfbas gadijumos (Lkr. 27/91 
31/45) tad tas attiecas uz n e l a i m e s g a d i j u m i e m pie darba vai sakara 
Ж Ы * apdrošinātās personas - - neaterīgi по veooma - sapem 
Hlkuma paredzē о atlīdzību (pabalstu resp. pensiju), ja vipas zaudejusas darba 
S n o a r o d u s l i r a ī b a s vai sakropļojnma n e l a i m e s g a d i j u m a , kas 
S t e 4 pantā aprādītosapstāklos (7.p.),pic'kam p e n s i i a s sanemsa'na nav по 
stādī a a C i b ā nonostrādātiem gadiem (attiecJbā uz pabalstu sk. 11 p 2 piez). 

Ž l S ? šos note&nmns ar angšā aprādltiem Lik. par pensuu I dalas no-
teiknmiem, jānāk pie ,lēdziena, ka atlīdzība, Ыт ^ ^ " ^ 
šināšanas liknma pamata p r i n с i p a u n p e с s a v а т е к a sakrit ar augsa 
minēto p e n s i j u t r e š о 'kategoriju, jo abu athdzibu merķis ir atlidz.nat oietn 
šam darbiniekam - - .neatkarīgi по vecnma un ^ ^ а Ш е т

г ^ ^ ' ^ Ъ ^ 1 
aaiudējuši daAa spējas pie darba vai sakara ar darbn по а о d u s.limi ba s 
(resp strādājot seviški ne'la'bvēlīgus nn vesebbu bojajosus darbus vai n e l a i -
m " g a d i 3 u r a ā . Tādēļ nav pietiekoša pamaia pienemt, ka Lik. par pensuu 
TdaK-s 88 v runāiot par p e n s i j u , nebūtu domājis to atlīdzību, kuru darbi-
2 T s Z ^ l Z U L ^ s .liknma pamata, kādu allīdzlbn i t a n s bez tam 
arī ekspressis verbis nosauc par. p e n s i j u . Abi likumi atšķiras_ viens по 
ofra galvenāra kārtām ar m, ka pensiin darbini^ks s a н п Itoi.**Ш>* darba 
vietu (pens. Ш. 3. р.), 'ka atiīdzības apmērs wav vienads (apdros. lik 15 р., peas. 
lik 52., 53. р.), ka pensijas fonds nesastādas vienīgi по valste idzeklieni Cka 
tas ir valsts darbinieku apdrošināšanas gadijuma — sk. apdros. lik. 5 . p.;, oet 
arl по atvilkumiem по darbinieku.algas (pens. lik. 36. р.), ka nav vienada 
atlīdzības piespriešanas kārtība. Sīs izšķirības tomer по pens. hk I dalas 
88. panta viedokļa nav atzfetamas par esencialām un tfc svangam, .lai attais-
notu slēdzienu, ka Lik. par pensijn I d. 88. р., runājot par n o v a l s t s saņemaj 
mām pensiiām nedomā arī to atlīdzību (pensiju), ikuru valsts dienesta sastavosa 
P^-Tona tāpat sanem по v a l s t s uz apdrošināšanas l i tena pama^a T a d | 
jānāk pie sļēdziena, ka augšā .uzstādītais jautājums izsķiTams apstipnnos! 
proti tajcā nozīmē, ka apdrošināšanas atlīdzlba, kas piesķirta uz Lik. par ap-
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droškiāšanu nelaimes un arodu slifflību gadijumos, uzska ama <ka atlidziba, kura 
nav izmaksājama, ja persOnai, kura to sanem, piesķirta pensija uz Lik par 
lensijām I d. pamata. Jāpiezīmē, ka pie līdzīga sledziena 3au nakus Sen.Adtn. 
depart (1929 g. spried. Nr. 1279) un Sen. CKD (1927. g. eprted. Nr 348, Ba-
Inatf ' ; §ie spriedumi gan taislti, interpretējot 1922! g 3 janv. Nc) eik par 
karavīru un valsts ierēdņu un kalpotaiu pensijam (Lkr. 18) 16. p.,_bet tiem u 
nozīme vēl tagad, jo 1922. g. pensijas likurns principā flo tagadeja peffsijas 

Tevēmjgt sacīto, Senats nolemj: atzīt, ka jautājums izšķlrams apstiprinoši. 

8 1936 g 9 decembrī. Seraata Civilā kasacijas departasmen'ta 1936. g. 
8 februara iesniegurns izšķirt jautājumu, Vai saskaņa ar Rīk. par zimognod. 
100 р., Senatam jāuzliek zīmogsods par Senata aktī iesniegtiem dokumentiem 
kas nav apmaksāti attiecīgā kārtā vm apmērā ar zīmognodevu (L. № 21) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators Dr A. Loe-
bers; atzinumu dod virsprokuros Fr. Zi'lbers. 

Senats atrod: , * « - . , , _ л vi 
•Pēc Rīkoj par zīmognod. 100. p. 1. teik. (Ikas atbrlsft Кг. zirnognod. nohk. 

185 p) t i e s u i e s t ā d e s , kas saņem aktus ш dokumentus, kur parkapti 
zīmoenodevas noteikumi, taisa lēmumus par soda piedzīšanu neatkangi no 
sumas no visām 3., 4. p. mmētām sumām. Pēc tā paša 100 p. 2. teik. (kas atbilst 
Kriev. zīmognod. nolik. 186. р.), šos lēmumus t i e s a var taisit jkatra lietas 
stadi!jā („во всяком положении дела") un neatkarīgi по ta, kada kartiba 
lieta caurlūkojama un kā beigtos. 

Fraze „katrā lietas stadijā" — tikai neveikls krievu vardu: ,, во всяком 
положении дела" (Kriev. zīmognod. nolik. 186. р. 1. teik.) tulkojums. bads 
izteiciens nozīmē vienīgi to, ka lēmumi par zīmogsoda uzlikšanu pielaizami hdz 
iietas nobeigšanai. Frazei „kaJtrā iietas stadijā" (pēc Rīk. par zimognod 100 p. 
2 teik.) tā pati nozīme, ka frazei „jebikurā lietas -stavokh" pec CPN 645. (.555.) p. 
(pēc krievu teksta: „во ввяком положении дела". Šo_ frazi Knev. Senats 
(1872. g. spriedumā Iskrickas lietā № 1003) izskaidrojis ta: „По смыслу ст. 
555 спор о подлоге может быть предявлен во всяком положении дела, 
т е во время судебнаго производства дела, прежде постановления по 
оному судебным местом окончательнаго решения по сущестсу иска, 
а решения сезда почитаются окончательными." 

Та ted ja Rīk. par zīmognod. 100. р. 2. telk. 'Meto to pasu frazi, ka CPN 
645 p un ja pēc OPN 645. p. domā tikai 'tādu lietas «tavokli, kura 'heta atrodas 
tiesas 'instarece, kur lieta izspriežama pēc butības, bet ne'kad ne Senata, ka 
kasaciias instencē, tad tas pats sakams arī par RTk. par zimognod. 100. p. 
2 teik" Tāoēc lēmumiu par zīmogsoda piedzīšanu var taislt tikai tiesas mstance, 
kurā lieta>caurlūkojama pēc foutfbas, b&t nekada ziņa ne Senats. Frazes beigu 
vārdi- neatkarīgi no tā, Ikādā kārtībā lidta caurlukoiama un ka bei'gtos — 
nemaz riav attiecinami arī uz kasacijas sūdzībām, bet zīmejas uz lifctas to kar-
tīSbu kurā zīmognodevu Uetas vispār var nonakt tiesa, kas hetu luko_caun pec 
būtības t i vai civilā, vai kriminalā, vaJi administīiativa procesa kartiba, bet 
nezīmēias tikai it kā uz pārsūdzlbu kā tādas kartību vien,jo 100. p. 2. te»k. 
nemaz neranā taisni par pārsūdzības kārtību. Tāpēc no minētas 100. p. 2. teik. 
izteiktās frazes taisni jānāik pie slēdziena, ka Senatam nav jātafea lemiimspar 
zīmogsoda uzlikšanu. Senatā gan var arī ienalkt .dokumenti, piem. kopa ar 
otrās instances aktim, vai arī kopā ar lūgumu par lietas jau-no Caurlukosanu; 
tā tad Senatam gan varetu bū't ī ak t i sk a iespeja taisīt arī lemumu par 'zimog-
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nda oiedzīšanu T о m ē r taisīt lēmuimi par zīmogsodu var tikai tada tiesu 
iestāde un tāda tiesu fetance, kas pārbauda attiecīgo a t a vai dokumentu pec 
bū'tlbas, apsverot ш izspriežot pēc «būtības jautājimru par šī akta vai dokumenta 
īsto sa uru un izpnatni. Bet taisni šādas funkcijas Senatam, ka augstakai ka-
sadias S a i nepUr ī t (Tiesu iek. lik. 5. р.; OPN 15. р.). Senate, rikojotieš 
S S S &aci«ia, tiesa" (CPN 283, 907. р.), lēmumu par z i m o g sodu 
taisīt nevar; viņam jāaprobežojas vienīgi tikai uzraudzības kartiba, uzdodot 
S f e S i (2) instemcei apspriest jautājumu par 4», vai akfs vai dokuments ap-
maksāts ar attfecīgo zlmognodevu ш taisīt par to attiecīgo lemumu. Тара* 
Senatam jārīkojas arī tad, kad Senats, izspriežot lūgumu par. lietas jauno caur-
lūkošanu pēc CPN 284, 90S. р., а* с е 1 aiz tajā paredzētiem lemesliem 2. mstan-
ces sDriedumus un nodod lietu 2. instancei izspriešanai no jauna. _ 

Atliktu vienīgi tikai apstāties vēl sevišfci pie jautājuma par_ to, ka butu 
jārīkojas Senatam jautajumā par zīmogsoda uzlikšanu gadiiuma, ia Senats 
artstāi b e z i e v ē r ī b a s lūjsumu par lietas jauno caurlukosanu, kad Hdz ar 
lūgumu iesniegtos dokumentos atrastos akti vai dokumenti, kas nav apmaba t i 
ar attiecīgo zimognodevu. Lai ņemtu stāvokli mipat norMita j a u t » vis-
pirms būtu jānāfr skaidrlbā par lūguma par №taš ' »«1" c a u r ^ o s a n u «> о Р o -
cesualo rafksturu un, Kdz ar to, par Senata isto procesualo darbibu, taisot spne 
durnu par šādu lūgumu. CPN 908. p. paredzētais ļūgums pēc butības pieder jau 
pie z e m ā k ā s instances proceduras. Normala 'karta (ka ta pieņemta ari 
Rietumeiropa, litomo.) lūgumi, ко paredz CPN 908. p ^utujāizspnez nevjs 
augstākā kasacifas tiesā, bet gan taisni taja mstence kura teisnusi attiecigo 
spriedumu: isk. pdskaJdrojumus (2. sēj. 192.-194. lpp.) pie 1900. g CPN pro-
? S Z 773.-783. p un paša proļekta 777. р., pēc kura minētie lugumi butu lespie-
dzami un izspriežatai taisni tajā instancē, kura №ja t d š m » no jauna caurluko-
famo spriedumu, ш pie tam neatkarlgi no tā, vai no jauna caurlukojamo s p m -
dumu būtu taisijusi pirmā vai otrā Wstance; pec mmeta_ projekta, abi CPN 
750 <iin 794 P (1914. g. izd.) paredzētie lūgrnni saplu-st кора yiena un taja pasa 
pārsūdzībā. Arī pir.majā CPN projektā bija paredzēts {62. р.), к \ Т % ^ ^ 1 
sprieduma iauna caurlūkošana jāatstāj pasai Tiesu paāatai: sk. Tutrumova 
komentaru 1923. g. izd.) pie CPN 794. p. (1478. Ipp.). Ar to, ka speka esosais 
Kkums t o J r uz Senata funkciiām attiecina CPN 908. p. (1932. g. izd.) jmredze о 
lūgumu izspriešanu, <nav teikts, ka Senatam l a m i im vienigi sada ncnormala 
kārtībā bfflju pašam jātaisa arī 'lēmums par zīmogsodu; Senats mmeta kartiba 
lūko cauri tikai lūgumu kā tādu, bet nemaz ne pašu lietu visuma рее ЬМЙэаь, 
uz kuru vien attiektos varbūt nea'ttiecīgi apmaksatie a^kti_un dokumenti lapec r 
trūkstot tiešam aizrādijumam pašā likumā, jānāk pie slēdziena, ka benatam 
v i s o s g a d i j u m o - s , kur viņam uz CPN 906. p. pamata nonak dokuTnenti, 
kas nav ar atttecīgo zimognodevu apmaksāti, tādi jānosūta zemakai mstaocei, 
uzdodot tai izšķirt jautājumu par uzliekamu zīmogsodu an tad, ja benats attie-
cīgo lūgumu atstāj bez ieverlbas. _ 

Ka Senatam .nevar dot tiesību vai uzlikt par pienakumu taisit lemumu pai 
zfeogsoda uzlikšanupēc būtlbas, izriet jau no (ta, fca citādi iznaktu, ka pretep 
Rīik par zīmognod. 107. р., tāds lēmums nebūtu nekur parsudza'ms. CFN tag-aa 
vairs neatzīst tādu stāvokli, kur lieta, kaut arī iautājumā Par f mognodevu, butu 
izspriežama pēc būtības tikai v i e n a paša instance: U N_W4. p. U » ^ - Щ 
izd) tika atcelts ar 1912. g. 15. iūnija Hk. (Lkr. 1003). Jautājums par zimog-
sodu var nonākt Senata izspriešanai ^ienīgi sakarā ar kasacijas swdzibu, kuru 
sūdzētājs iesniedz par zemākās instances lemumu jautajuma par zimoffsoda 
uzliksanu. 
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Aiz aprād. iemes'liem jāatzīst, ka izspriežamais jautajums izšķirams noraidošL 
Senats n o l e m j : a'tzīt, ka jautājums izšķirams noraidoši. 

9. 1936. g. 9. decerabri. Senata Civi'lā 'kasacijas departamenta 1936. g-
25. jūnija iesniegurris izšķint jautājumu, vai personai, kura sodīta pēc Sodu lik, 
558. p. ī d. (1903. g.) ш по kuras saskaņā ar Sodu lik. 662. p. I d. (1903. g.) 
kedzltā valstij jpar lafou dāvanas vērtība, ir jāatlidzina cietušam dāvanas ver-
tība nelikumīgo nodevu apmērā. (L. № 28.) 

Sēd'i vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators J. Skudre; 
atzin'urau dod virsprokurars Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
1903. g. Sodu lik. 662. p. nosaka, ka notiesājot par 656.—661. pantā pare-

Izētiem nodarijurniem, vainīgam ienākušā dāvana viņam atņemama, bet ja' tas 
nav, tad piedzenama viņas vērtība. Ja tiesa atzītu, ka dāvana bijusi izspiestar 
tad tā atdodama vinas saimniekam. Šinī likuma pantā ir izteikts tas princips, 
ka "kukulis vai neMkumīgs ņēmums nekad nepaMek vainīgai personai, bet uz 
paša lifcuma un 'neatkarīgi по cietušo personu celtām atlīdzības prasībām tiek 
viņiem atņemts. KTimiflaltiesai, nosakot vainīgam sodu, tanī pašā laikā un uz 
šī likuma panta pamata spriedumā ar-ī jānosaka, -kas darams ar mantām, kas; 

iegūtas caur 'kon'kreto noziegumu. Pēc šī li'kuma panta kuikulis resp. neliku-
mīgais nēmums atnentams, bet ja vina vairs nav, 'tad piedzenama viņa vērtība 
valstij par labu. Tiikai vienā gadijumā, un, proti, kad tie'sa atzīst, ika kukulis-
resp. nelikumīgs ņēmums ir izspiests, tad ita's atdodams tā devējam. Sodu lik. 
cenšas nodrošināt dienestpersonn neatkarību no priva'tām personām u-n tāpēc 
>odu Ш. ir paredzēts sod's, ne tikai ku'kuļu ņēmējiem, bet ari devējiem (1903. g. 
>odu li'k. 149. tm 150. р.). Ar to tad arī 'izskaidrojams noteikums, ka kukulis 

resp. nelikumīgs ņēmums 'ttikai fcad a'tdodams viņta saimniekam, kad tiesa atzīst, 
ka tas ir 'bijis no viņa izspiests, t. i. kad devēja vaina ir pilnīgi izslēgta. Kon-
kretā gadijumā vainīgā persona ir 'sodīta <pēc 1903. g. Sodu lik. 658. p. 1. d., t. L 
tiesa nav atzinusi, ka nelikumīgais nēmums izspiests un sakarā ar to, uz Sodn 
lik. 662. p. pamata, nelikumīgais nēmums resp. vina vērtība piedzīta valstij par 
labu. Arī ne'likumīga ņēmuma izspiešanas gadijuimā viņa vērtība nevar būt 
par pamatu civilprasības' celšanai, jo 'kā 'teikts, uz šī specialā likuma panta 
pamata kriminaltiesai ar savu spriedumu izspiestais kukulis resp. nelikumīgais 
ņēmunis atdodams viņa s'almniekam. 

Uz izteikto apsvērumu pamata Senats ' n o l e m j : atzīt, ka jautājums. izšķi-
rams noraidoši. 

10. 1936. g. 9. decem'brī. Senata Admini'strativā depar'tamenta 1936. gr 
3. augusta iesndeguras izšķirt jautājumu: kurai -piksētas pašvaldlbai pienākas 
dzīvokla nDdokl'is on pēc kāda's īres maksas, ja dzīvokla īrniieks iepriekšējā gada 
decembra beigās pārcēlie's uz citu pilsētu, kurā tā<pat noīrēji's dzīvokli. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Konradij, 
itzinumu dod virsprokurors Fr. ZHbers. 

Senats atrod: 
'Noteik. par pilsētu ienākumdem, izdevumiem, budžetiem un pārskatiem 

(Lkr. 21/2) 21. p. nosaika, ka ar dzīvokiu nodokli apliekamas personas, kas 
e ņ e m dzīvdkļus: 1) pašu namos, 2) pret īres naudu un 3) brīvā liietošanā. 
lo šī likuma panta izriet, fka'pilsēta ar dzīvoklu nodcfkli var apli'kt tikai tās 
)ersonas, kas tdkošā gadā šajā pilsētā f а к t i sik i i e ņ e m kādu dzīvokli. Pie 
tam —-kā to Sen. Adm. dep. jan paskaidrojis (1931. g. spried. JYQ 1908 „Leta" 
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ļ i e tā) — nekrīt svarā, vai ar dzīvokļa -noddkli apliekamā persona šaja pilseta 
tekošā gadā dzīvojusi ilgu vai neilgu laiiku, bet pietiek, ka viņa smi gada vis-
-pār kādu laiku faktislki ir dzīvojusi. Tādēļ jāatzlst, ka gadijuma, за dzivokla 
frnieks iepriekšēiā gada decembra beigās ir pārcelies uz citu prlsetu, kura 
.tāpat noīrējis dzīvokM, dzīvokļu nodoklis pienākas šai pēdējai pilsetai, bet ne-
vis tai pilsētai, kurā īrniefes dzīvojte liepriekšējā gadā, bet nemaz nav dzivojis 
•tanī gadā uz kuru uzMekamais dzīvokļu nodoklis attiecas. 

Jautājums par to, 'pēckādas īres m'aksas dzīvoklu noddkhs ir apreķinams, 
izšķirams saskanā ar minētā Uikuma 28. p. skaidro ш nepārprotamu tekstu. Sis 
Шиша -pants nošaka, ka dzīvokļa noddklis aprēķinams katru gadu pec to tdpu 
Tres maksas, kuras mialksātāis oomājis 1. d e c e - m b n p a g a j u s a g a d a . 
Ukums neparedz citādu noddkla aprēkināšanas fcārtību gadijuma, ja dzivokļa 
īmieks iepriekšējā gada decembra beigās pārcēlies uz citu pilsetu kadeļ ari 
tādā gadijumā ir piemērojam's tas pats nodakļa aprēķināšanas veids, t. 1. piteeta, 
иг k u r u īrnieks pārcēlies (ieprtelkšējā gada decembrī), var nodokh apreķmat 
likai pēc to telpu īrds maksas, kuras maksātājs nomāji's 1. decembn pagajusa 
£adā tajā pilsētā, n o ' k i i r a s viņš pārcēMes. Šīs īres maksas noskaidrosana 
pilsētai nevar -rasties ievērojamas grūtJbas. Tam apstāklim, ka irriieks agraka 
dzīves vietā evertt. ieņēmte dzīvokli, ka-s Meluma un īrefc ma'ksas ziņa pimigi 
■atškiras no dzīvakļa, kuru vmš ieņem jaunā dzīves vdetā, nav izskirosas nozi-
mes, io tākis pats stāvoklis var rasties arī tad, ja īrrae'ks, iieparcdoties uz citu 
pilsētu, pi'lsētas robežās, decembra -mēnesī pāriet uz citu dzivoMi. Nevar but 
šaabu, ka arī šinl pēdējā gadiiumā.bfltu piemērojams likama 28. p. W g * « 
nodokļa aprēķināšanas veids, jo oitu likuras nepazīst. Likuma 27 p. 3. teiKums 
apspriežamā gadijumā ibūtu' piemērojams tikai tad, ja celtos kadas griitiDas 
•pagāiušā gada 1. decembra īres maksas noteikšanā, kāds izņēmuma gadiiums 
tomēr Tieiespaido -uzsJtādītā jautājuma p r i n c i p i a l o izsķirsanu augsa apra-

Ie vērojot sacīto, Senats n o l e m j : a'tzīt, a) ka gadijumā, ja dzīvokla īrnieks 
iepniekšējā gada decembra beigās pārcēlies uz citu pilsetu, kura tapat noirejis 
dzīvokli, idzīvakļa -nodaklis (par tekošu gadu) pienākas tai pilsetai, uz kuru 
ļrnieks pārcēlies. <un b) ka šādā gadijumā .dzlvokļa nodoklis apreķinams pec 
to telpu īres maksas, kuras malksātāis nomājis 1. decembn pagajusa gada pil-
sētā, no kuras viņš pārcēlies. (L. № 37.) 

11. 1936. g. 9. decembrī. Privatadvokata X pārsūdzība p_ar Tiesu palatas 
departamOTtu ikopsapalces 1936. g. 20. augusta lēmumu, attiecība uz viņa, X, ne-
-pielaišan'U pie svešu lietu vešanas Tiesu palata. (L. №41.) 

Sēdivada prie'kšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators K. Duomams; 
atzioumu dod virsprakurors Fr. Zilbers. 

Semats atrod: 
Privatadvokats X savā pārsūdzībā aizrada, fca Tiesu palaitas departamentu 

kopsapulceis savā <sēdē 1931. gada 28. februarī 'nolemusi pielaist viuu pie svesu 
lietu vešanas Tiesu pa!latā, par ко viņam visus šos gadus tikusi izdota attieciga 
aPMeclba, ik pusgadu's ito atjaunojot pēc tam, kad sudzetaļjs ikreizes iesniedzis 
Tiesu palatai Latvijas bamkas kvM par Ls .20,— pusgadu nodevas samaksu, 
saskanā ar Tiesu iekārtas lik. 340. un 341. p. Par 1936. g. otro pusgadu bs 20— 
jiodevu 'sūdzētājs 'samalksājis ar 9 dienu nokavejumu,^. i._8. augusta 1935. gj 
lādzot atjaunot aplieclbu 1936. g. olram pusgadam. Šo lūgumu Tiesu palat? 
dep-ta kopsapulce ar š. g. 20. augusta lēmumu noraidijusi. Tā ka privatadv: 
kats bez apliecības svešu eeitu attiecīgā tiesa vest nevar, tad ar mineto lemum 
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X esot atņemtas «iesības vfepārīgi izpiMit advoUflata рюшкитиь pie Tiesu pa~ 
latas, >pie t'am uz nenoteicamu laiku. Lūdzot rmneto lemimm atcelt u ^ d o t 
Tiesu palatai izdot viņam apliecību par svešu lietu vesanu pie Tiesu &f»ļ*J\ 
aizrāda >ka tiesī-bu vest svešas lietas privatedvdkatam varo.t _ atņefflt • ttkat 
discrolinarsodīšanas celā tanī gadijumā, ja vipš darboiies nepareizi vai peļami 
(ftesu iek Ш 344. p.),' bet viņa 10 gadu ilgā privatadvokata pralkse sudzetajs-
nevienu reizi 'neesot ticfc diisciplmari sodlts, kāpēc arī nevarot būt ranas par 
vina nepareizu vai pelamu dafbību Tiesu iek. lik. 344. p. nazīmē Betno otras 
nuses likumā neesat paredzēts, ka privatadvokata tieslbas vesUsvesas heta> 
varētii ieroibežot vai atnemt kautkā citādi, kā viien disciplinarsodisanas ceļa, un 
tāpēc arī ncvarot radīt tāda stāvokļa, kurš kaut kā citādi faktiski ijem lespeju 
darboties pie -tiesds, piem. apliecrbas neatjaim-ošanas ceļā. Nodevas samaksas 
nokavējums saviikārt neesot Ш smags pāricāpums, kurš pēc savam sefcam 
būtu pidīdzi-namis nepareizai <vai peļa-fflai d a rb№, kas .sodama ar vissmagako 
disciplinarsoda mēru — pralktizēšanas tiesību atuemšanu. So apsverumu pa~ 
matojumam sūdzētājs uzdod Tiesu iekārtas likuma 172., 174., 344. un 345 p. 

X pārsūdzība pelma ievēnbu. No Tidsu idcartes liikuma devitas sadaļas 
trešās nodaļas (331.—347. p.) 'kopības un specia'li no 335. im 344. p. risinams, ka-
privatadvokats, kuram savā laikā izdota 338. pantā paredzēta apheciba svesu 
lietu vešanai, var aaudēt praktizēšanas ticsības — lizņemot turpat 346. panta. 
paredzēto gadijumu sakarā ar Tieslietu rainistra diskrecionaro varu — tikai tad_, 
ia disciplinarkārtībā konstatēts, ka viņš darbojas nepareizi vai pelaim lo ta 
ir atzinusii arī Senata Apvienotā sapulce, skat. tā's 1933. g. spnied kraj. № 2. 

Š'inī gadijumā par disciplinarkārtTbā uzliktu sodu nav runas. Nol iesu pa~ 
latas iesnieguma Senatam 'ti'kai redzams, ka viņa privatadvokata X lugumu deļ 
apliecības atjaunošanas noraidijusi aiz n e f o r m a l i e m iemesliem, no ka risi-
nams, ka Tiestt palata pieīieltojusi Tiesu iek. lik. 338. patitu, torš likts tam gadi-
jumam kad kāda 331. p. mi-nēta persoma pirmo гетгй ludz v a i a n ludz Viņu по-
jauna u'zņemt privatadvokatu skaitā, kāpēc arī 338. p. pavēl tadā gadijumā „lukot 
cauri lūdzēja iesniegtos dokumentus un apsvert arī visas par_ vajadzigam at-
rastās ziņas", pēc kam tiesu iestāde nolemj: „vai ш atlaiitt ludzejam but par 
advokatu tieslietās, izdodot viņam par to pienacīgu apliecību, vai atraidrt lu-
dzēju 'kaut arī vinš apmierMātu Ikmnā prasī'tos f o r m a l o s nasacijumus . 
Tiesu palatas š. g. 20. augusta lēmumam X Metā, kauit netaisrt-am disuplmarso-
dīšanas kārtībā, kad pieprasa apvainota pasikai'drojumus un vispar icvero surp 
attiecīgāis procesualās garantijas, - - ir tomēr teiktislki disciplinarsoda sekas pie 
tam visaugs'tākā pakāpē. Un proti, pitaa mera pec Tiesu iek. 'lik. 344. р., kura-
iesākum's- „ja a p l i e c ī b u da 'bū j u š a s personas darbotos nepareizi vai_pe-
lami *' — 'nepārprotami 'norāda, ka šo pantu nevar pielietot tad, ikad, ka to 
acīmredzot ir darijusi Tāesu palata, lūdzēju pielīdzina personai, k_as lu-dz viņu 
no jauna uzņemt privatadvo'katu stoaitā. Pie šīs nesamiermamas pretrimas 
Tie'su iekārtas likuma paritus savā starpā Tiesu palata ir īakti-ski novedusi-
tāpēc, ka ilggadlgu privatadvokaftu, kuriam pate pirmo reiziapliecibu izdevusi 
1931 'g ?8 februarī, Ikad nu tas pēe 8 dienu nokavejuma ir ļudzis atjaunot pus-
gada apiiecību, ir p i e 1 ī d z i n ā j u s i vienai no 331: p. minētām personām, kas 
Tūdz apliecību, vēl vai vairs neatrazdamās privatadvokatu skaite. Tadam pi_e-
līdzinājumam li'kumā pamata nav — un arī nevar būt, jo atadi tu'liņ nonak 
auigstāk uzrādītā nesamliefiaamā preltranā starp Tiesu iekartas liikuma atsevis-
kiem pantiem, ко pats likums, protams, nekad nav paredzējis, ne velējies Pie 
tāda rezultata nonāk, -kad pārkāpj sistemati^kas iztolkošanas pamata notei'ku-

miis, kā šinī gadijuma. 
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Sacīto pastiprina ari tas apstāffis, *ka lemjot pēc 338. p. par 331. p. minetam 
persomām ne'bīrt nenonā'k pie latriegūtu tiesibu aizskāršanas, kurpretim šinī 
gadijttmā tas, kā 'nenovēršamas sekas no Tiesu palatas lēmuma ir nācļi's līdz, 
tai starpā aizs&ārtas «ūdzētāja 10 gadu praiksē lab'iegūtās privatadvokata tiesī-
bas uz nevainojamu advokata vārdu, jo šinī laikā X nekad nav inknmineta 
344. p. minētā „nepareiza vai peļama rīcība", un vinš nekad disciplinari sodīts 
nav tictis, bet dotajā gadijumā discipli'nartiesāšana nemaz nav notifkusi. Tiesu 
palatas lēmumā mvolvētā pidīdzkiāšaHa, kura precizēta še augstāk, ir tiesiski 
nepielaižama vēl arl tāpēc, ka apliecības meatjaunašanas formā uzliekotjlg-
gadīgam privatadvdkatam -tās pašas sekas (pie tam visaugstākā pakāpe), kadas 
ir disciplinarikārtībā uzliiktam sodam, pi'lnīgi aiftomatiski un nenovēršarm nonāk 
pie faktiska quasi - procesa ibez nelkādām garantijām. Tas ir - - p;ie tadas kar-
tības, kādas pats disciplinarproce'ss — kurš šinī gadijumā nav pielietots — 
protams, nepiclaiž, paredzot, starp ci.tu, arvien arī apvienotā paskaidrojumu 
nzMausīšanu. 

Likuma iztulkošanas viedokli's, kas fa'kti'ski noved ple tikko uzrādītām 
sekām im Ooirš implici'te ir pieņemts Td'esu palatas tfēmumā šinī lieta, irnepareizs: 
proti, viedo'klis, pēc Ikura privatadvokats, Vienalga, eik ilgi viņš, ka tads, jau 
netraucēti un nevainojami darbojies, nemaz pat nedomādams šo savu rerz 
fesā'kto daî ba Jauku atstāt, — būtu it kā uzskatams par jzstajušos но privat-
advoikatu skaita, tilkHdz !kā tas nav atjaunojis apHecību nākamam gadarn resp. 
pusgadam. Tas ir mūsu tieslbu ikulturai — un, kā 'tālāk naks redzams, arī po-
zitiviem likuma noteikūmiem — svešs tiesību formalisms, kurš šrnī_ gadijuma 
fiskalus ш kārtības kontroles momentus paceļ btftoku normu nozīme ar attie-
cīgām sekām, kuras šai pašai būtlbai neatoilst. Kā tāda -viiedokļa^paša likuma 
pozitivi notefani nepienem, uz to norāda, starp citu, Tiesu Sekartas likuma 
255. pants, pēc kura tiesu izpildītājs, 'kura drošības_nauda pilnigi vai pa dajai 
izlietota, atlīdzinot viņa nodarītus zaudējumus, ne!būt nav „uz^katams par iz-
stājušos >no tlesu izpildītāju sastāva", bet ir 'tikai „atstādinams по pienākumu 
jzpildīšanas līdz drošfbas naudas papildināšanai vai jaunas drošības naudas 
iemaksāšanai". Gluži 'tāpat raugas uz.lietu Notariata nolikumall. pants, ana-
•logi nosakot par notaniem un viņu drosības naudu, pie kam talak, Notar. nolik. 
12. parttā paredzēta notara atlaišana no amata tikai tad, ja tas- sešu mēnešu 
laikā nav no jauna iemafksājis vai papildinājis notara drošības naudu. Daudz 
mazāka nozīme, nekā aibu šo amatu drošības naudām, ir privatadvokata gada 
resp. pusgada apliecības inodevai, turklāt 'samērā mazai, šinī gadijumā Ls 20,̂ — 
par pusgadu. Šinī gadijuraā mimētā nodeva ir pat titousi iemaiksāta (ar 8. dienu 
-— un nevis p. piem. 6 mēnešu — nokavējumu), oet tomēr nav ņemts vairs ; 
vērā, ar visām augstāk rajksturotām sekām по tā — sekām, kas pilnīgi pre-
tējas tikko citētiem analogiem gadijumiem un lfkuma nolū'kiem' un tiešiem 
tekstiem. Pašu Tiesu iekārtas likumu 343. pants dod vadošu normu un izeju, ļ 
kā rīkoties privatadvoikatu apliecrbu nodevu lietās, neskarot bez pamata pašu 
advo'kata pra'kses fliesību. Minētais 343. pants, proti, paredz īpašu uzraudzības 
:kārtību, kā privatdavo'katu apliecību nodevu 'lietas vajadzības nolcārtojamas: | 
šī „uzraudzī'bas kārtDba... nosakama pēc tieslietu ministra vienošanās ar fi-
nansu mraistri ш valsts (kontrolieri". Arī šim 343. pantam Tiesu palata, iz-
lemjot privatadvokata X 'lietu, ir pagājusi bez ievērlbas garām. 

Aiz visiem šiem apsvēramiem un pamatojoties uz Tiesu iekārtas lik. 
331.—347. р., Senats n o l e m j : Tiesu palatas departamentu kopsapulces 
1936. g. 20. augusta lēmumu atcelt un uzdot viņai taisīt jaunu lēmumu šinī lietā. 
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1937. 
1. 1937. g. 14. janvarī. Senata Administrativā departamenta 1936. g. 

25. apriļa iesniegums izšķirt jautājumus: 1) vai Rīgas pilsē'tas Diskonto banka 
pēc vinas statutiem uin Kreditlikuma 297, un se!k. p. pieder pie pilsētas pašval-
dības iestādēm, 2) va'i Rīgas pilsētas Di'skonto bankas valdes direktora amats 
ir uzskatams kā dienests Rīgas pilsētas pašvaldlbā, 3) vai Rīgas pilsētas Dis-
konto 'bankas direktoriem abligatoris'ki jāsastāv Rīgas pifeētas pašvaldības 
darbinieku pensiju kasē saskaņā ar šīs kases s'tatutu 3. § noteikumieoi, ja viui 
nav izlietojuši tiesJbas, kas minētas Diskonto bankas darbinieku pensiju kases 
statutu 3. panta 2. 'piezlmē un 4) vai Rīgas pftsētas Diskonto banķas direkto-
riem izmaksājamās tan'tjemas uzs'katamas par algu Rlgas pikētas pašvaldības 
darbinieku pensiju 'kases 3. § nozīmē. (L. № 1.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators Dr A. Loebers;. 
a'tzinumu dod virsprolkurors Fr. Zilibers. 

Senats atrod: 
Rīgas pi'lsētas Dis'konto banka (Dbk) jau uz savu 1871. g. 28. aprila statutu 

(Kriev. Piln. L!kr. 49524) pamata bi'ja atzīsitama par pi'lsētas kreditiestādi 
{Kreditnolik. X sad. 68. p. piez. nn XI sad. 2. р., 1887. )g. u'n 1893. g. izd.; Rīgas 
pilsētas 1908. g. pārs'kata X sad. 3. nod.). Pie tā paša slēdziena jānāk arī uz 
Dbkas 1925. g. 22. decenrbra s'tatutu pamata. Tam apstāklim vien, ka Dbka 
sta'tutu 1. § nosaukta par juridis'ku perisonu, nav izšķirošas nozīmes. Pašvaldī-
bas (konranalu) barikas kā 'tādas ra'ksturam un ibūtībai nemaz пепина pretim 
tas, ka viņa 'būtu juridiska persona. Kreditnollkuma (1935. g. izd.) noteikumi 
katrā ziņā ndk-ит neizšķir noraidoši jautājumi par to, vai pašvaldības 'bankai ir 
juridislka personība. Kreditnoļikums inetieši pat atzīst ipašva'ldibas banlkai ju-
ridiskas personas itiesības. Tā, pēc KreditnolJkuma (316. p.) pašvaildfa>as banka 
atbild par savām saiātībām un kapitaliem. Pašvaldlbas franlkām ir savs zīmogs 
ar barikas nosau'kumu (Kredi'tnoli'k. 315. p. Dbkas statutu 15. §). Ari pašvaldlbas 
banka var iegūt ndkustamas mantas (Kreditnalik. 314. p. 'piez., Dbk. S'tat. 14. §). 
Kreditnoli'k. 341. p. 8. pkta noteikumi ndbūtu realizējami, ja ibankai nebūtu tie-
sības uemit dalību izsolē, 'kur pārdod viņai ieķllāto inekustamo mantu. Kredit-
nolikums iparedz 3 kredi'tiestāžu Ikategorijas: 1) valsts, 2) pašvaldību un 
3) privatas kreditiestādes, bet norāda attiecīgas pazīmes tikai valsts kredit-
iestādēm, aizrādot, 'ka tās atrodas Finan'su 'miņiātrijas pārziņā (28. р.). Та tad, 
p a š v a l d ī b a s Ъапки īpašJba un būtība noteicama li'kai pēc Kreditndikuma 
s p e с i a l i em noteikuroiem par pašvaldības banikām (273.—275., 297.—463. р.). 
Salīdzinot 28. p. ar 29. р., ir skaidrs, ka likums neprasa un neiziet по tā, ka 
pretēji valsts kreditiestādēm — pašvaldības 'bankas atra^tos pašvaldlbas „pār-
ziiļā", jo par to 29. p. ne vārda inerunā. Lai konkretu baflku atzītu par pašval-
dī'bas 'banku, pie'tieik, 'ka pašvald?bai piederēlu zinamas funikcijas attiecībā pret 
šādu banku, kuras nodrošinātu pašvaldJbai lidlāku vai mazā'ku saimniecis'ku 
sa'karu ar, vai zinamu iespaidu uz banlku. Šajā zinā uz minēto Rīgas pilsētas 
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pašvaldības safcaru ura iespaidu attiecībā uz Dbku aizrada 'kaut arī tas, Dbkas 
statutu attiecīgos §§ paredzētās Dibkas pazīmes, kuras tāpat norada arī Kredit-
nolikuma notei'kumi par pašvaldJbas bartkām. Statutu 76. § paredz, fea Rīgas 
pilsēta ir Dbkas g a r a r a t s ; >bet pašvaldības garantija ir taisni viens no vis-
svarīgākiem momentiem, ко statuti uzstāda jau vie'nā no pirmajiem Dbkas 
stātutu §§ (3. §). Rīgas pīlsētas gararatija (pēc 3. §) izteicas viņas pieraakuma 
papildināt, gada laikā no pflsētas domes lemuma, paredzeto Dbkas pamatka-
pitala daļu, kas nebūtu segta ar rezerves kapitalu; līdzīgs g'araratijas pienakums 
paredzēts arī Kreditno'Mkuma 301. sp. Arī Dbkas pamatkapi'talu (2. §) viņai 
nodevusl Rīgas pi'lsēta, 'kura nodi'bmājusi pašu šo baraku; tads ir arī vispar 
pilsētas pašvaļdlbas banku dibināšaraas velds (Kreditnolikuma 297. р.). Rīgas 
pilsētas pārraudzlbas furikci'jas par Dbku, 'kuras stāv cieša salkara ar pilsetas 
uzņemto gararitiju, paredz statutu 4. §, pec 'krara Dbkas parskati nododami Rigas 
pilsētas domei, 'tāpat kā pēc Kreditnalik. 324. p. (arī 23. §). Tadas_ pašas uz-
raudzlbas funikcijas, vēl slkāki, Kr editraolHkums -atzīst arī vispar pisetu pasval-
drbām attieclbā uz pašva'ldlbas bairkām (327—332. р.). Šaja ziņā jāatzīme,_ka 
Dbkas statuti par seviškām revizijas feomisijam, un vispar par revizijas kar-
tlbu, neikādras noteikumus raaparedz. Tā 'tad, šads statutu robs itieši aizpildams 
taisni ar Kredi'tnolikuma noteiikumiem par pašvaldības ban'kam, fcuri viera at-
zīstami par Dbkas statutu subsidiariem noteikumiem. PecDbkas statutu 5., 
7 § bankas valde sastāv rao 9 dire'ktoriem, ко ievele p i 1 s e t a s doraie (tapat 
kāVvispār pašvaldļbas ban'kās: Kreditnolikums 303. р.). Atalgojumu direkto-
ram nosaka p i 1 s ē t a s dome (statutu 10., 76. §). Direktori un pārējie bankas 
dart)inie!ki savu rakstisko so'Mjumu par pienakumu apziraigo ^zpildisanu dod 
p Не ē t a s v а 1 d e i (12. §), bet rae Dbkai kā tādai. Ka Dbka (statutu 9. §), 
tā arī pārējās pašvaldlbas bankās (Kreditnolik. 309. p.) darbvežus, grāmatvežus 
un (kasiierus iecel ига atlaiž no sevis bamkas valde. Dbkas statutu uzbuve un 
sistema, galvenos vilcidnos, pilralgi atbilst Krediitoolikuma noteikumiem par 
pašvaldības 'bankām vispār. 

К r e d i t га о 1 i к и m s. 

1. Vispārīgie raotei'kumi. 
2. Baralkas dai^bvedība un mērķis. 
3. Bankas operacijas. 
(I. Vis-pārīgie notei'kumi.) 
II. Noguldijumi. 

III. Ve'kseļu diskonts rara specialie 
tekošie rēķirai. 

IV—VI. Aizdevumu izsniegšana etc. 
VII. Vērtspapīru pirkšana un pār-

došana. 
VIII. Barikas peļņas sadalīšana. 

D'bkas s t a t и t i. 

I. Vispārēfie nosacijumi. 
II. Bara'kas pārvalde. 

III. Bankas operacijas. 

1. Noguldijumi. 
2. Vekseļu diskontēšana. 

3. Aizdevumi. 
4. Noguldijumi uz tdkošā reķina. 
5. Vērtslietu pieņemšana etc. 
6. Barikas peļnas sadalīšana. 

PMsētas gararatijas veids un apmērs, ко paredz Kreditaobkums по vienas 
puses: (301. р.), -ига Dbkas statuti no otras piises (3. §) — Izpaužas pilnigi 
identiskā veidā: proti pienākumā papildināt iztru'kuraru pamatkapitala arpilse-
ias pašvaldJbas 'līdzekiiem. Neviens neapgalvo, 'ka Rīgas pils. Dbka ka tad~ 
oiederētu Rīgas pilsētai, tāpat, 'kā vispar pašvaldlbam „nepieder" „īpašumž 
pašvaldlbas pārējās baraikas, it !kā uz civlltiesību pamata. Saites starp pilse 
ига pašvaldTbas kreditiestādēm dibinājas uz saiirariieciļkarai attiecībam un saii 
nieciski - politiskiem ига ikomraraaliem pamatiem. Ja nu Dbka uzs'katama рг 
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IRīgas pilsētas pašvaldibas kreditiestādi un par pilsētas pašvaldības (komunalu) 
bainku, 'tad arī Dbkas valdes direktoram amats uzskatams kā diettests Rīgas 
pilsētas pašvaldībā. 

Pēc Rlgas pilsētas pašvaldības pensiju kases statutu 3. § piedalīšatias 
pensiju kasē ofoiligatorislka pisētas darbkiiekiem, kas s'aņem motefflctu mēnešu 
algu. Saslkaņā ar RJgas pils. Dbkas statutu 10. §, 'bankas vailde saņem atalgo-
ļtrniu vai nu tantjemas vai notefktas algas veidā. Tā tad Dblkas direktoriem 
o'bligatoriiski jāpiedalas 'mtaēltā pensiju kas'ē ti'kai tad, ja viņiem, ieceļot tos 
dienestā (Dbkas statutu 5. § 1. teik.), atalgojums paredzēts noteiktas ailgas veidā. 
Tomēr, direlktoriem, kuriem ata'lgojums 'būtu piēšķirts tikai tantjemas veidā, 
tieslba labprātīgi ies'tāties kasē (Dbkas darbinieku pensiju kases statutu 3. p. 
2. piez.). Tantjema gan būtu uzskatama par algu, piem., CPN 1357. p. 3. pkt. 
un 1358. p. 1. pkt. nozīmē. Bet no Rīgas pi'ls. pašv. pensiju :kases statutu 3. § 
viedotkļa, 'kas notežkti šķiro tantjemu ш „n о t e ilk tu algu", Dbkas direktoriem 
izmaksājamā tant jema tai'sni n a v „n о t e i vk t a" alga. Tāpēc direktoram, kas 
saņem 'nevis „n о t e i к t u algu", bet ti'kai tantjemas, nav obligatorisiki jāpie-
dalas minētā pensiju kasē. 

Ievērajot teikto jānāk pie atzkiuma, ka pirmais, otrais un ceturtais jautā-
jumi izšķirami apstiprinoši, bet trešais izšķirams apstiprinoši tikai tad, ja Dbkas 
valdes dirčktors saņem noteiktu a'lgu, ibet izšķlra'ms noraidoši, ja tas saņem 
tikai tantjemu vien. Aiz aprādītiem iemesliem Senats n o ' l e m j : atzīt, ka 
pirmais, otrs un ceturtais jautājumi izšķirami apstiprinoši, trešais jautājums 
izšķirams apstiprinoši gadijumā, ja Rīgas pilsētas Disfcanto ban'kas drrektori 
saņem noteiktu algu. 

2. 1937. g. 14. janvarī. X ziņajums - sīīdzība par Zvērkiātu advokatu pa-
domes 1936. g. 9. septerribra im Tiesu pa'latas departamentu kopsapulces 1936. g. 
14. novembra lēmumiem lidtā par viņa. X, izslēgšanoi no zvērinātu advo'katu 
skaita. (L. № 11.) 

Sēdi vada ipridkšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Konradi; 
^tzinumu dod virsprc&urors Fr. Zilibers. 

Senats atrod: 
'No bij. zv. adv. X Senatam iesniegtas sūdzības redzams, ka viņš ar Rīgas 

apgabailtiesas 1935. g. 27. sept. spriedumu ticis sodīts ar 8 mēn. cietuma sodu 
uz Sodu lik. 49. р., 47. р., 552. р. 1. d. 2. pkt, 52. р. pamata. Tiesu palata apgabal-
tiesas spriedumu apstiprinājusi un Senats X kasacijas sūdzību atstājis bez 
ievērības. 1936. g. 21. augustā X iesniedzis Zvērinātu advokatu padomei pa-
ziņojumu, ka viņš izstājies no zvērinātas advokaturas un lūdz viņu atskaitīt, 
Zvērinātu ^dvokatu padome 1936. g. 9. septembrī nolēmusi izslēgt X no zvē-
rinātu advokatu skaita. 

Par šo lēmumu X iesniedzis sūdzī'bu Tiesu palatai, paskaidrojot, ka minē-
iais Zvērinātu advdkatu padomes 'lēmums esot bijis \ieks, jo vēl pirms tā 
padomē ienācis viņa paziņojums par izstāšanos no zvērinātas advokaturas un 
lūgums viņu atskaitīt. Tiesu iek. li'k. 2804. p. nolūks esot vienlgi garantēt 
zinamu kvaltticēftu advdkaturas personāla sastāvu, <ko pierādot arī panta atra-
šanās vispārējos noteikumos, kas regulē zvērinātas advokaturas komplektē-
šanu. Tamdēļ, j'a vispārējo 'nosacijumru gala mērķis — 'li'kumīgi notei'ktais 
kvalificētais advokaturas sastāvs — esot sas'niedzams vai sasniegts bez kādas 
specialas rīcības. 2804. panta kārtībā, trū'kstot arī obje'ktivs pamats šo pan'tu 
piemērot. Tiesu ie'k. Ш. 2804. p. 2. pkts esot attiecinams tikai uz personām, kas 
sodī'tas ar likumīgi spēkā stājušos ftiesas spriedumu, tamdēļ esot jāatzīst par 
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priekšlaicīgu, ja pantu piemēro vēl pirms nosodošais un spēkā gājušais tiesas 
spriedums izpildīts. Aiz mi'nētiem iemesfl'iem X ilūdzis: 1) pārsūdzēto Zvēri-
nātu advdkatu padomes 1936. g. 9. septembra iē&taām atcdt un uzdot padomei 
izlem't viņ'a lūgumu dēļ'atskaitīšanas по zvērfeiātu advokatu skaita; 2) even-
tuali atceļot pārsū'dzēto padoraes lēmumu, ņemt rvērā viņa 1936. g. 21. augusta 
paziņojumu IHI lūg'umu un ats'kaitīt viņu no zvērinātas advokaturas. 

Tiesu palatas departamentu kopsapulce X sūdzlbu atstājusi bez ievērības, 
Par šo ilēmumu X desniedzis Senatam sūdzlbu, lūdzo't to caurlūkot u z -

r a u d z ī b a s kārtībā <m atcelt Zvērinātu padomes un Tdesu palatas lēmumus 
ar visām likumīgām se'kām. 

X sūdzlba 'nepetaa ievērību. 
Tiesu iek. 280*. p. 2. pkts s'kaidri nosa'ka, ka personas, kas sodītas par 

mantkārīgā ndlū'kā izdarītu noziedzīgu nodarijumu ar cietumu, ir i z s l ē d z a -
m a s no zvērinātu advdkatu skāita. Ar šī Mkuma imperativu tekstu nav sa-
vienojams sū'dzētāja uzska'ts, pēc kura šī li'kuma piemērošana varētu tikt pa-
ralizēta ar sodītas personas i z s t ā š a o o s no zvērinātu advokatu skaita 
pirms padomes lēmuma taisīšanas par viņas izslēgŠanu no advokaturas. Sāda 
iespēja likumā nav paredzēta, un tādēļ jāatzīst par pareizu Tiesu palatas vie-
doklis, ka Zvērinātu advakatu padomei ar Tiesu iek. 2804. p. 2. pktu uzli-ktais 
p i e t i ā k u r n s dr izpildams pi'kiīgi neatkarīgi no iesniegtā paziņojuraa par 
izstāšanos no zvērinātas advokaturas. Par maldīgu uzskatams ari sūdzētāja 
uzskats, ka par „sodītu" Tiesu iek. 2804. p. 2. p'kta izpratnē personu varot atzīt 
tikai pēc 'uzliktā soda izciešanas, um ka tādēļ Zvērmātu advokatu padomes 
un Tiesu pala+as lēmumi esot atzīstami par priekšlaicīgiem, kā taisīti pirms X 
piespriestā soda izciešanas. Saskaņā ar Sodu lik. pieņemto terminologiju, 
persona uzskatama par sodī t 'U jau ar nosodošā tiesas sprieduma stāšanos 
likumīgā spēikā, bet 'nevis tikai pē'c soda izpfldīšanas. Soda izpildīšanai 'šai 
ziņā ir nozīme tikai gadijumā, ja tiesa ir taisijusi nosacTtu spriedumu, jo šinī 
gadi'j'umā noisacīti notiesātais n e s k a i t a s . p a r s о d ī t u, kamēr tiesa nav 
taisijusi lēmumu par nosacītā sprieduma izpildišanu (Sod. lik. 25. р.); tā tad 
pārējos gadijumos soda izpildīšanai šai ziņā nav nozīmes un notiesātā persona 
atzīstama par sodītu, ja arī nosodošais spriedums netiktu izpildlts. Tas arī 
redzamis 'no Tiesu idk. 2804. p. 2. pkta 'm fine, pēc kura persona uzskatama par 
sddītu, ja arī viņu pēc rtai'srtā sprieduma a t s v a b i n ā t u no soda noilguma, 
izlīguma, apžēlošanas vai amnestijas vdēļ. 

Par nepareizām, beidzot atzīstamas sūdzētāja dom<as, ka Tiesu palata 
esot pārkāpusi likumu >neipaziņojot vinam par 1936. g. -14. novembra sēdi, ņemot 
ar to viņam iespēju lūgt izaicināt viņu uz sēdi vai, vismaz, deleģēt turp piln-
varnieiku vai iesūtīt rakstiski papildus paskaidrojumus. Tiesu iel<ārta vispār 
neparedz Zvērinātti advo'katu padomes p i e<n āiku m u aicināt uz savām sēdēm 
ieinteresētās personas, 'bet gan 'tikai disciplimariietās dod padomei t i e s ī b u 
prasīt apsūdzētā iera'šanos padomes sēdē (2805S. р.); šajās lietās padomei arī 
jāpieprasa no apsūdzētā pas'kaidrojumi (28057. р.). Visos pārējos gadijumos, tā 
tad arī Tiesu idk. 2804. pantā paredzētā gadijumā, padome savu pienākumu ir 
izpildijusi, paziņojot de'interesētām personām savu ilēmumu. 

Aiz norādītiem iemesliem Senats, atzīstot X sūdzlbu par «epamatotu, n о -
l e m j : X ziņojumu-sūdzību atstāt bez ievērības. 

3. 1937. g. 14. janvarī. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1936. g. 9. maija iesniegums izšķirt jautājumu par to, vai ar 1928. g. 11. februara 
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likuma (Lkr. 39) I. р. rmnētiem vārdiem: „citus attiecīgus likumus" ir sapro-
tamas arī Vidzemes pilsētu tiesības. (L. № 3.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators Dr VI. Bu* 
kovskis; atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Senata Civilais 'kasacijas departaments, caurlūkojis Finansu ministrijas 

nodokļu departamenta kasacijas sūdzību par Tiesu palatas 1934. g. 2. maija 
lēmumu lietā par mir. Gūtmana Himmelhocha mantojumu, nolema lietu ienest 
Senata Apvienotā sapulcē jautājuma izšķiršanai par to, vai ar 1928. g. 11. feb-
ruara likuma (Lkr. 39) 1. pantā minētiem vārdiem: „c i t u s a 11 i e с I g u s 1 i-
k u m u s " ir saprotamas arī Vidzemes pilsētu tiesības. 

Minētais jautājums pacēlās sakarā ar to, ka pēc mirušā Gutmana Himmel-
hocha nāves Ogrē, kurai ar 1928. g. 11. febraara likumu (Lkr. 1928. g._39) pie-
šķirtas pilsētu ļiesības, star.p citu arī palikusi Himmelhocha nekustama manta, 
pie kam pēc mantinieku ieskata tikai viena puse no šīs nekustamas mantas 
vērtības saskaņā 'ar CL 79., 80. un 1830. p. apliekama ar_ rnantojuma nodevu,. 
bet pēc Nodokļu departamenta domām Ogrē arī pēc minētā likuma izdošanas-
pa'likuši Rīgas apriņķī spēkā esošie Civillikumi, kamdēl, arī Ogre, Vidzemes-
pilsētās spēkā esoša laulāto mantas kopība nepastāv un mantojuma nodoklis 
ņemams -no visas nekustamās mantas vērti'bas. 

Saskaņā ar CL ievada VIII р., Vidzemes pilsētu tiesībām padoti: 1) visi 
tie, kas dzīvo Vidzemes pilsētās kā Latvijas pilsoņi, tā arī ārzemnieki. 2) V i d -
z e m e s p i l s ē t u r o b e ž ā s e s o š i e n e - k u s t a m i ī p a š u m i . . ._Saskaņā 
ar 1912. g. izdoto piezīmi pie ievada VIII. р., Rīgas pilsētai pievienotās nekus-
tamas mantas (Lucavsalas muiža, Mellermuiža, Akc. sab. K. Šmita zemes ga-
bals) tikušas izslēgtas no lauku pašva'ldības saraks'tiem ar to n о s а с i j u m u, 
к a m i n ē t o z e m e s g a b a l u r o b e ž ā s j o p r o j ā m p a l i k t u s p e k ā 
a g r ā k i e c i v i l t i e s ī b u n o t e i k u m i . 

Sekojot šim Kriev. likumdevēja piemēram, arī 1920. g. 2. martā izdotie no-
teikumi par pilsētu tiesību piešķiršanu Rīgas-Jūrmalas peldu miestiem (Pap. 
pie Lkr. 1920. g. Nr. 40), 1920. g. 22. novembrī (Lkr. 252) noteikumi par pilsētas-
tiesību piešķiršanu Val'kas priekšpilsētām un 1920. g. 2. janvara noteikumi par 
pilsētas tiesību piešķiršanu Rūjienas miestam (Pap. pie Lkr. 1920. g. 24), Smil-
-tenes miestam (Pap. Lkr. 1920. g. 25), Alūksnes miestam (Pap. Lkr. 1920. g. 26) 
un Krustpils miestam (Pap. Lkr. 1920. g. 71) paredzējuši, ka v i s a s š i n ī s 
j a u n ā s p i l s ē t ā s p a l i e k s p ē k ā l ī d z š i n ē j i e C i v i l l i k u m i . Та 
tad visos minētos gadijumos likumdevējs, paplašinot pilsētu administrativas-
robežas, >ai piešķirot miestiem, kur agrāk bija spēkā zemes tiesības — pub-
lis'kas administrativas pilsētas tiesības, — t o m ē r а 1 s t ā j i s s p e k a a g -
r ā k o s C i v i l l i k u m u s . Saskaņā ar 1922. g. 24. oktobra (Lkr. 216) urc 
1924. g. 20. februara (Lkr. 28) izdotiem 'noteikumiem par Rīgas pilsetas admi-
nistrativām robežām — Rīgas piisētas administrativām robežām pievienotas-
no kaimiņu pagastiem zinamas dalas, pie kam šajās Rīgas_ pilsētas jaunās ad-
ministrativās robežās ietilpstošās zemes atdalītas no vietējās apriņķa pašval-
dības vienības, a t t i e c i n o t uz v isu a p r a k s t ī t o p i l s ē t a s t e r i t o -
r i j u p i l s ē t u n o l i k u m u un c i t u s a t t i e c ī g u s l i k u m u s u.n no-
t e i k u m u s . 

Burtiski šo pašu noteikumu likumdevējs ievedis arī visos 'parejos likumos-
par pilsētu tiesību piešķiršanu atsevišķiem miestiem vai par pilsētu robežu 
paplašināšanu, -kas tikuši izdoti 1922.—1928. gados (sal. bkr. 1922. g. — 196,. 
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?56- 1923. g. 46, 143, 161; 1924. g. 28, 90, 102, 186, 194; 1925. g. 38, 49, 50, 56, 
68; 1926. g. 78, 108, 165—169; 1927. g. 14, 71, 108—12; 1928. g. 145, 146). 

1928. g. 11. īebruarī ticis pieņemts Hkums par pilsetu tiesību piešķiršanu 
16 miestiem (Lkr. 1928. g. 39), pēc kura 1. panta piešķjrtas pilsetu tiesības 
16 miestiem, starp citu ari Ogrei, pie kam arl šaja likuma likumdevejs lietojis 
to pašu formuhi: a t t i e c i n ā t uz t i e m p i l s e t u n o l i k u m u un_c_i-
t u s a t t i e c l g u s l i k u m u s un n o t e i k u m u s , atdalot tos no vietejam 
pašvaldību vienībām. 

Salīdzinot likuma izteicienus, kas tikuši lietotiizdotos 1920. gada hkumos ar 
likumiem, kas tikuši izdoti mo Saeimas starplaikā 1922.-1928. g., no pirmā acu 
uzmetiena varētu nākt pie slēdziena, it ka likumdevejs, paplašinot pilsetu ro-
bežas <un piešķirot atsevišldem miestiem pilsētu tiesības, atstajis_pirma_gadi-
jumā, t. i. 1920. g. likumos — jaunās pilsetas un pilsetai pievienotas jaunas ro-
bežās — a g r ā к о s, t. i. 1 ī d z š i n ē j о s С i v_i 11 i к u m u s, bet pedejos H-
kumos, sākot по 1922. g., krasi mainijis savu agrako ieskatu, atrodot par nepie-
ciesam'u pieškirt jaunām pilsētām līdz ar Pilsētu nolikumu un citiem administra-
tivi-publiskiem likumiem arī P i l s ē t u ci v i 11 i k u mu s, kaut gan tie ag-
rāk nebija spēkā. Šāds ieskats tomēr atzīstams parnepareizu. Tur, kur starp 
Pilsētu civiltiesībām un zemes vai zemnieku tiesībam nav starpības — jauta-
jums par līdzšinējo Civillikumu spēkā _atstāšanu vai pilsetu civillikumu piešķir-
šanu atzlstams par irrelevantu. Citādi, turpretimL jautajums izšķirams _tad, 
kad pilsētās, kuru robežas paplašinamas,_ ir speka V i dz e me s_p i l s e tu 
t i e s ī b a s , bet miestos vai pievienojamās apriņķa teritorijas ir speka V i d-
Z e m e s v a i K u r z e m e s z e m e s r e s p . z e m n i e k u t i e s j b a s . Ja-
ņem vērā, ka mūsu materialos civillikumos daudzos gadijumos verojama liela 
starprba starp V i d z e m e s z e m e s un z e m n i c k u t i e s ī b a m (CL 
41—66. р.; 1710.—1768.; 2095.—2104. Vidzemes zemn. lik. _945., 946. p._un 
Kriev. Sen. CKD spr. 1900. g. Nr. 59) un Vi d z e m e s p i l s e t u - t i e s ī b a m 
^GL 79.-95. р.; 1819.—1834. р.; 2060.-2064. р.). Pec V i d z e m e s z e m e s 
t i e s ī ! b ā m vīram piekrīt sievas mantas parvaldīšana un lietošana, tomer pati 
sievas manta paliek joprojām sievas īpašurnā un sieva neatbild ar savu mantu 
par vīra parādiem, ja lo !nav sevišķi uzņēmusies (08. р.). Mantu, ко sieva iene-
susi laulībā, viņai tiesība dabūt atpakai, kāda tā bijusi_ Tionākot vīra parvaldība, 
ar pieaugumiem, kas varēja rasties pārvaldības laika _(60. р.). 

Turpretim pēc V i d z e m e s p i 1 s ē t u t i e s ī b a m (CL 79.—95. p.) ar 
laulfbu fiodibinas laulāto mantas kopība^- Šeit visa abiem laulatiem piederoša 
tnanta saplūst vienā kopējā masā. Kamēr laulība pastav, visa manta, kaut gan 
pieder abiem laulātiem kopēji, bet nekadnepieder nevienam laulatam atsevišķi, 
pie kam vīram, izņemot 83. pantā minētos gadijumos, i r n e a p r o b e ž o t a 
t i e s ī b a r ī к о t i e s а г к о p ē j о m a n t a s m a s u tm, saskaņa a.r šo, staties 
.attiecībā uz šo mantu visādās saistībās, nodrošinot ar to arī agrak^ noslegtas 
saistības (84. р.). Līdz ar to kopējā masa atbild par visām vīra paradu saistī-
bām, vienalga, vai tās pamatotas uz līgumiem vai izriet по vīra neatlautas dar-
bības, vai izcēlušās pirms laulības vai laulības laikā,_vai ar sievas zinu un pie-
krišanu va'i ;bez tās (85. р.). Arī mantojuma tiesībās un mantojuma dalīšana 
starp Vidzemes zemes resp. zemnie'ku tiesībām un Vidzemes pilsetu tiesībam 
ir liela starpība (sal. CL 1710. un 1768. р., 1894.—1917. р., 2060.—2092.; 2707.— 
2717. р. un Vidzemes zemn. lik. 994. p. 1006—1008. р. по vienas puses un CL 
1819.—1834.; 1938.—1953.; 2095., 2723,-2729. р. по otras). 

Saskaņā ar CL 2095. р., Vidzemes pilsetas privatie testamenti, izņemot 
tikai briesmu un posta gadijumos, nemaz nav pielaižami im visi testamenti, ka 
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arī līgum'i par mantinieka iecelšanu un laulības līgumi jataisa tikai notanala 
kārtībā (Not. nolik. 280. р.); turpretim pēc Vidzemes :un Kurzemes zemes, ka 
arī zemnieku tiesībām pielaižami ne tikai rakstiski, bct arl mutiski pnvatie, ka 
arī priviieģētie testamenti. _ 

Ja nu pielaistu, ka visos augšminetos likumos un noteikumos par pilsetu 
administrativu robežu paplašmāšanu un -par pilsetu tiesību piešķiršanu atse-
višķiem miestiem — (kādiem Hkumiem ir publis'ki-tiesisks raksturs) — ШиЩу 
devejs, attiecinot uz tiem pilsētu nolikumu -im с i t u s a 11 i e с ī_g u s 1 i к u m u s-
u n ī i o t e i k u m u s , — domājis attiecināt arī Vidzemes pilsetu civillikumus, 
kuriem vienmēr ir privattiesisks raksturs, — tad janāķ pie sledziena, ka lrdz-
ar šo administrativi-publisko likumu izdošanu — likumdevejs domajis atvietot 
agrākos, te 'labi ipazls-tamus Civillikumus (zemes^ resp. zemnieku tiesības) ar 
jauīiām,'te svešām Vidzemes pilsētu tiesībām, kuram ir savs specifisks raksturs 
un līdz'ar to atņerat no zinamām personām (sievai vai vīram) viņam līdz tam 
piederošās privatfiesības uz viiju mantu, nododot tas citam personam (otram 
laulātam vai viņa kredi'toriem). 

Likumdevējs, izdodot minētos a d m i n i s t r a t i v i p u b 1 i s к о s hkumus^ 
ne ar vienu vārdu nav minējis par С i v i 11 i k u m i e m un arī nav izdevis 
pārejas laikmeta normas, ar kurām varētu pa dalai noverst varbutejas ļaunas-
sekas, kas savicnotas ar tādu piepešu agrako civillikumu atvietošanu ar jau-
niem svešiem Vidzemes pilsētu Civillikumiem, bet attiecinajis uz šīm jatmām 
pilsētām un pilsētu daļām Pilsētu nolikumu un citus a 11 i e с ī g u s likumus im 
noteikumus, bet n e v i s u s likumus. Tādēļ grūti pielaist, ka ar mmeto likumtf 
izdošanu likumdevējs domājis attiecinat uz miestiem un zemes gabaliem, kur 
agrāk bija spSkā Vidzemes zemes resp. Vidzemes zemniieku tieslbas, te pavisam 
svešas Vidzemes pilsētu civiltiesības un līdz ar to, kā jau aizradīts, atņemt vie-
nam vai otram laulātam viņiem piederošās privatas tiesības uz viņu mantur 
nododot tās otram laulātam vai vioa kreditoriera. Ka tas gruti pielaižams — 
uz to jau aizrāda tas apstāklis vien, ka nedz minēto likumu_ paslkaidrojumosf. 
nedz Saeimas komisijas sēdēs un protokolos, nedz stenogramās nevienu vardu 
par tādām domām vai apsvērumiem atrast nevar. Neatkarīgi no ta, uz Ties-
Hetu ministrijas pieprasijumu, Iekšlietu ministrijas pašvaldlbas departaments» 
k a s b i j a v i s u m i n ē t o l i k u m u u<n n o t e i k u m t i _ i n i c r a t o r s u n 
a u t o r s un ņēmis dalību visa likuma pārstrādāšanas laikā, ar savu 1936. g. 
5. maija rakstu paziņojls, ka izdodot 1922., 1928., 1932. g. noteikumus un 
likumus par pil'sētu admi'tiistrativām robežām un ievedot šajos un līdzīgos liku-
mos noteikumu par pilsētas nolikumu un „ c i t u a t t i e c ī g u l i k u m a n o -
t e i k ' u m u " attiecināšanu uz visu pilsētu teritoriju, IekšMetu ministrija ir do-
mājusi par p u b l i s k i t i e s i s k a r a k s t u r a l i k u m i e m un tie p а г 
C i v i l l - i ķ u m i e m un ka, cik zinams, arī līdzšinējā fciesu pra'kse esot nosta-
jtisies uz viedokļa, ka pārmaiņas pašvaldību robežās negroza stavokli c i v i j -
t i e s i s.'k ā z i ņ ā resp. piemērojami agrākie likumi. Griežoties pie paša 
1928. g. 11. februara li'kuma (Lkr. 1928./39.), kas sastāv no 5 pantiera — mes-
skaidri redzam, ka visi šie panti, kā arī likuma virsraksts, paredz tikai p u b -
■И s k i - a d m i n i s t r a t i v a s tiesības, bet nemaz ne civiltiesibas un vel mazak 
tādas civilticsības,'kas agrāk te nemaz nav pastāvējušas._ 

1. pants paredz kādiem 16 mdestiem piešķiramas pilsetu tiesības. 
Те jāaizrāda, ka 1928. g. 11. febraara likums (Lkr. 39), kaut gan runa par 

16 miestiem, kuriem 'piešķirtas pilsētu tiesības, bet attiecība uz pirmiem 
8 miestiiem jautājums par pilsētu civillikumu ievešanu atzīstams par irrelevantu, 
jo šinīs aprinkos nekādas starpības starp pilsētu tra zemes civiltiesībam nav. 
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Tamdeļ arī jautajums par civillikumu ievešanu šinīs jaundibinātās pilsētās 
nevareja pacelties, jo tās pašas tiesības, kas bija te spSkā agrāk, palikušas bez 
kadiem grozijiimiem arī pēc tam, kad šiem agrākiem 8 miestiem tikušas pie-
šķirtas pilsētu nolikums un pilsētu tiesības. 

Pavisam citādi izškirams jautājums atticcībā uz pēdējiem 8 miestiem, kuri 
piederēja pie^Rīgas, Valkas un Va'lmieras apriņķiem, kuros līdz šā likuma izdo-
ianai bija spēkā Vidzemes zeme.s resp. zemnieku tiesības un civillikumi un par 
kuriem tagad līdz ar pilsētu tiesību piešķiršanu pacelas jautājums, vai viņiem 
varētu uzspiest jau'nus, vioiem pavisam svešu-s Vidzemes pilsētu civillikumus 
viņu agrā'ko zemes resp. zemnieku 'tiesību vietā. Jāņem vērā, ka starp .Vidze-
mes un Kurzemes zemes tiesīibām gandrīz nav starpības pēc būtlbas un, tam-
dēļ mūsu Rietum-Latvijā zemes tiesības ir mūsu galvenie civillikumi, bet 
Vidzemes pilsētu tiesības atzlstamas par izņēmumu. Arī tamdēl grūti pielaist, 
ka likumdevējs.būtu domājis tādas pavisam s v e š a s Vidzemes pilsē'tu civil-
tiesības uzspiest zinamai teritorijai, kurā agrāk bija pavisam citi civillikumi. 
T ā paša 1928. g. Mkuma 2. pants runā par jauno pilsētu nosaukumu. 

3. pants par domes locekļu skaitu. 
4. pants par ceļiem, ielām un laukumiem. 
5. pants dod ie'kšlietu ministrim tiesību nokārtot attfeclbas un izšķirt strī-

•dms jautājumus p u b l i s k a - t i e s i s k a r a k s t u r a starp pilsētu un apriņķu 
vai pagastu pašvaldībām. 

Tā tad ne tikai no šī likuma materialiem (no stenogramām), bet arī no 
visiem šā likuma pantiem skaidri redzams, ka ar attiecīgiem likurriiem paredzēti 
tikai p u b l i s k i t i e s i s k a r a k s t u r a l i k u m i , bet nemaz ne Civillikumi. 

Butu nepareizi apgalvot, fca likumdevējs, izdodo't šo likumu, aizmirsis izdot 
«pārejas ilaika normas un tikai tamdēļ jārēki'noties ar šī likuma ļaunām sekām. 

Tada parejas laika norma šinī 1928. 'g. li'kumā pastāv: viņa paredzēta pie-
zīmē ,p"ie 3. panta, bet, tā kā viss likums ir vienīgi p u b l i s k i - t i e s i s к а 
r a ' k s t u r a , — tad š ī p ā r ē j a s l a i k a n o r m a a r ī i r t i k a i p u b l i s k i -
1 i e s i s к а г а к s t u r a un paretiz, ka „jaunnodibinatas pilsētās turpina dar-
boties bijušas miesta domes līdz viņu pilnvaru notecējumam". 

Viens no Vidzemes pilsētu specifis'kiem likumiem, 'kas vienmēr devis tiesai 
daitdz strīdīgu Metu, ir CL 2095. р., ļpēc Ikura Vidzemes pilsētās privatie testa-
menti nemaz nav pielaižami, izoemot tikai brtesrou un posta gadijumos. Tā 
;tad visiem Vidzemes pil'sētās dzīvojošiem pilsouicm jātaisa testamenti no-
tariala kartība. Bet nevienā no šīm pēdējām jaunām 8 pilsētām notara nav, un 
.-ja'u_tamideļ izpildīt Vidzemes pilsētās spēkā esošo CL '2095. p. prasību šinīs pil-
setas varētu ne citādi, «kā braucot ikādā citā pilsētā, kur ir notara 'kantoris, kas 
daudzos gadijumos, toad iet runa par testamenta sastādīšanu testatora slimības 
gadijumos, nemaz nav iespējams. Saskaņā ar Not. nol. 280. р., arī līgumi par 
ma'ntinietei iecelšanu un laulības līgiimi jātaisa Vādzemes pilsētās notarialā 
kartībaL ^Arī no šī ^vtiedokla izriet, ka Vidzemes pilsētu tiesības attiecināšana 
uz minetam jaunam ipil-setam nemaz 'nebija domāta. Bez tam jāņem vērā, ka 
atsevišķos gadijumas, kā piem., Kīgā, Valkā, Rūjienā m Alū'ksnē', likum'devējs 
paplašinajis šo pilsetu robežas d a ž ā d ā s r e i z ē s, pie kam pirmā reizē (sal. 
CL iev._VIII p. ^iezīmi un Lkr. ,1920. g. 24., 26., 252.) expressis verbis uzsvēris, 
ka jaunas pi'lsetas robežas japrojam pailiek spēkā agrākie civiltiesību noteikumi, 
bet pedejos lifkumos <sal. Lkr. 1922. g. 216.; 1924. g. — 28. un 90.; 1927. g. — 

. 112.; 1928. g. — 39. un_145.) par to noklusējis. Ja nu pielaistu, ka ar vārdiem: 
„attiecinat uz tiem Pilsetu noli'kumu un citus attiecīgus likumus un noteikumus" 
— butu saprotamas a r ī V i d z e m e s p i l s ē t u t i e s I b a s, — tad minēto pilsētu 



tounās robežās bffltu piemērojamas vienā daļā Vidzemes zemes resp. zemnieku 
S a s b e l o t r ā Vidzemes pilsētu tiesības, kas >ne ar ко nebūtu attaisnojams. 

t vē ro io t visu pievesto un sevišķi uemot vērā: 1) ka visu augšā mmeto 
likumu nolūks un mērķis, <kā tas redzams oo viņu satuna m virsraksta, - bi а 
Vienīgi paplašināt pilsētu administna'tivās robežas im piesķirt rmestiem pilsetu 
S ; t L Pilsētu pašvaldības noteikumus un citus a t t i e c i g u s hkumus, 
ku em ir vienīgi admintetrativi-puMisks raksturs; 2) ka pie katra hkuma m-
terpretēšanas - jārēkinas vispirms -ar to, ka katram likumam jaiztac ikum-
devēia griba; 3) ka interpr^tējot augšā minētos lifcumus nevar noterkt hkum-
devēja gribu par to, ka viņš, izdodot šos flkumus, būtu domājis atvietot jaunas 
pilsē u admmistrativās robežās un jamidibinātās pilsētās (agrākos imestos) -
£ robežās ш iaimās pilsētās pastāvošds līdzšinējos Civilhkunras ar kadiem 
сШет, šitiī teritorijā pavisam svešiem likumiem; 4).ka šo hiromu projektu 
autors (Iekšlietu ministrijas pašvaldības departaments), Kas ņemis dalibu netokai 
pie likuma pirmatnēja te'ksta izstrādāšanas, bet arī visā likuma parstradasaiias 
laikā, savā atsauksmē apliecinājis, ka, izdodot šos likumus, nemaz nebija domats 
ievest jatmās pilsētu robežās im jaunās pilsētās Vidzemes pilsetu likumus, bet 
ar'vārdiem: „ a t t i e c ī g u s l i k u m u s un n o t e i k u m u s - bija domati 
tikai publiski tiesiska rakstura ļikuimi; 5) ka vispār, ja lieta negrozas ap civil-
tiesību pārstrādāšanu un grozīšanu, likumdevējs, izdodot kādu likumu, vienmer 
rūpējas par privattiesību apsargāšanu un paturēšanu un pat grozot vai par-
strādājot Civillikumus, iikumdevējs parasti izdod zinamas parejas laikmeta 
normas, dodot tādā veidā iespēju pilsopem pasargat savas agrakas privat-
tiesības- 6) ka konkretos gadijumos tādas pārejas laikmeta normas nav īzdo-
tas bet ar vienu pamatprincipu, ka jau iegūtas tiesrbas nav aizskaramas ar 
jau'nu likumu, — vispār -nevar izrtHrt, jo šis pnncips vienmēr atzistams tikai par 
bazi un par pamatakmeni visām pārejas klkmeta normam, — Senata Apvienota 
sapulce atrod, ka ш augšā minēto jautājum'u jadod noraidosa atbilde un tamdeļ 
n o l e m j : atzīt, ka ar 1928. g. 11. februara likuma (Lkr. 1928. g - 39.) 1. paņta 
minētiem vārdiem: „citus attiecīgu'S libumus" nav saprotamas Vidzemes pi'lsetu 
tiesības. 

4 1937. g. 10. februarī. Senata Administrativā departamenla 1936. g. 
28 novembra iesniegums i'zšķirt jautājumu: vai ienākuma nodokla maksātājam 
tiesība sadalīt pa vairākiem attiecīgiem gadiem lienākumu, kas sastav no pro-
■centlem par obligacijām, ja šie procenti viņam pienācās par agrakiem gadiem, 
bet nav labprātīgi ma'ksāti, un tie piedzīti uz tiesas sprieduma pamata tttaS 
īepriekšēiā nodokļu gadā. (L. № 7.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; retere senators R. Alksnis, 
atzinumu'dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Ar ienākuma' nodo'kli ir apliekami ieņēmumi no kapitala (Nod. nolik. 4. p. 
1 pkts) pie kam par aplieikamo ienākumu no 'kapitala, starp ātot, skaitasieņe-
mumi no kapitala aizdevuma. Konkretā sadi'jumā nodokla maksataja saņemusi 
procentus oar aizdoto kapitalu (pēc oMigacijas) uz tiesas sprieduma pamata 
par vairākiem gadiem uz reizi (no 1926.-1932. g.) im Galvenā ienāfcuma no-
dokla komisija pieSkaitijusi procentus par iepHiekšējiem gadiem ta gada īeņe-
mumiem kurā procenti faktiski samaksāti. . Šāds uzskats ir atzrstams par 
pareizu Par ienēmu'mu no kapitala aizdevumiem var uzskatit vienigi tos pro-
centus kuruls parādnieks ir samaksājis iiodokļu maksātājam (kreditoram) vai 
kurus 'pēdējais varēja fa'ktiski saņemt ienakumu gušanas gada. Ja turpretim 
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parādnieks ir atteioies procentus maksāt pēc aizdevuma (obligacijas) un starp 
parādnieku tm kreditoru ir izcēTies strīds vai 'nu ipar paša parāda esamību vai 
par procentu maksāšanas pienā'kunra, tad pēc parādu raksta pienā'košos un 
teoretiski aprēķinātos procentus nevar uzskatīt par deņēmumu no kapitala tajā 
gadā, fetd nodo<kla malksātājam Ш ^eoretiski būtu jāsaņem. Pirms tiesā iesāk-
tais strīds nav izšķirts, nodokļu maksātājs (kreditors) pat nevar zināt, val viņš 
faktis'ki iegūs kādus ieņēnmrnu's vai nē, jo ir 'iespējams, ika tiesa viņa prasību 
atraida. Pat pirms 'tiesas sprieduma izpildīšanas vēl nav iespējams noteikt, 
vai *viņš saņems ienākunras (procentus) vai nē. NostājOties uz pretējā viedokļa 
iznā-ktu, ka nodokļu maksātājam šādi tīri problemati's'ki ieņēmumi no kapitala 
arī bū'tu jā'deklarē, ко gan Nod. nolik. neprasa. Aiz aprādītiem apsverumiem 
Senats n o l e m j : atzlt, 'ka jautājums izšķirams noraidoši. 

5. 1937. g. 10. februarī. Senata Civi'lā ikasacijas departamenta 1936. g. 
30. novem'bra ieeroiegums № 2495, izšķirt jautājumu: 1) vai darbs svētku im 
svinamās dienās, 'kas iekrīt darbdienās, ir pielīdzinams svētdienas darbam и к 
ра! darba laiku 17. p. nozīmē, un 2) vai —- apstiprmošā gadijumā — stradnieķs 
ar mēneša algu var saņemt par darbu šādās dienas vienīgi 75°/o piemafcsu (uz-
skatot, ka pamatatalgojums par šādām dienām jau samaksāts ar meneša algu) 
vai arī pašu pamatatalgojumu, ко dat>ū, dalot mēneša algu uz 25 dienam. 
(L. № 8.) 

Sēdi vada pridkšsēdētājs senators A. Gubens; referē sena'tors F. Vesmanis;. 
atznruimi dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Sena'ts atrod: 
Litaimdevējs Latvijā līdz šim nav nekādu lēmumu taisijis par svi'namāra 

die'nām privatos rūpniecības un amatniecības uzņēmumos un iestādēs. Sas'kaņa 
ar Likumu par agrāfko Krievijas 'likumu spēkā atstāšanu La'tvijā (1919. g. 
L'kr. 154) jāatzīst, !ka šo jautājumu regulē agrākais Krievijas rūpniecības darba 
ļiikums (Krievijas likumu kopojuma XI sēj. 2. daļa) ar savu 103. p. 2. pktu шг 
198. pantu, 'kurā notelkts, kādas dienas bez svētdienām obligatoriski levedamas; 
svinamo d'ienu sarakstā. Netieši to apstiprina ari Latvijas Likuma par darba 
laiiku (1922. g. Lkr. 74) 4. р., tarā notei'kts, ka tur uzskaitīto svinamo dienu 
priekšva'karā dartti beidzami līdz 12 dienā._ Pievestā rupniecības likuma 
198. pantā visas svētdienas un pantā uzskaitītās svet!ku dieiias kopīgi apzīmetas. 
par svinamām dienām, 'no kā izriet, (ka arī <uz svētlku dienam att'iecinami Laļ-
vijas Likuma par darba laiku 17. p. 'noteikumi (1930. g. Dkr. 194) arī tadagadi-
jumā, ja šīs 'dienas idkristu darbdienās, 't. i. dai^bs šadas dienas aiprnaksajarņs 
pēc 'svetdienoi darbu tariīa. Likuma par darba laiku 17. p. noteic, ka svetdienas 
darbs, 'kurš viss uzs'katams par virsstumdu darbu, ptalgojams vismaz 75°/o aug-
stā'k ndkā kārtējās darba stajndās. Tā tad arī_par svinamas un_sve_tku dienas 
strādātu darbu jāatlīdzina vismaz 75°/o augstā'k, ne!kā_ par kartejam darba 
stundām, t. i. pie kārtējā danba stundas atalgojuma japieskaita vēl vismaz 
75°/o iklāt. Stāvdkli iiegroza Lik. par darba daiku 17. p.notei'kums, ka pie stundu. 
atalgojuma aprēķināšanas strādnieklem, kuri saņem meneša atalgojoimu, menesi 
skaitamas 25 darba dienas. Šim noteikumam, 'kā tas_izriet arī no likuma lieša. 
tdksta, nozīme vienīgi pie stundu ata'l'gojuma aprēķināšanas. 

Ievērojot sacīto, Senats n o ' l e m j : atzīt, ka darbs svētku ш svmamās. 
dienās, kas iekrīt darbdienās, pielīdzinams svētdienas darbam Likuma pandarba 
laiku 17. p. nozīmē, pie kam darbinieikam ar noteiktu mēneša algu piena'kas par 
šādu darbu nostrādāto darba stundu pamatatalgojums līdz ar 75% piemaksu.. 



6. 1937. g. 10. februarī. Senata Administrativā departamenta 1936. gada 
18. decembra iesniegums Nr. 4266 jautājuma izšķiršanai, kādā momentā iegās't 
īpašuma tiesibas kreditors — paturētājs, kas iegīist nekuslamu īpašumu pēc ne-
notikušas ūtrupes. (L. № 14.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators Fr. Konradi; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Latvijas hipoteku bankas un citu kreditoru prasijumu apmiierināšanai pa-

rādniekiem Jānim un Voldemāram Lūkasiem un Alfrēdam Trijetcam piederošs 
nekustams īpašunrs, 'kas atrodas Rīgā, III hip. iec. ar zemes grām. reg. Nr. 215, 
tika nolikts pārdošanā Rīgas apgabaltiesā otrā publiskā izsolē 1934. g. 27. jan-
varī, pie kam šī izsdle ar tiesas 1934. g. 20. februara lēmumu atzīta par nenoti-
kušu. Pēc tam apgaba'ltiesa ar 1936. g. 12./19./21. februara lēmumu nekustamu 
īpašumu apstiprinājusi par Ls 400.010,— kā piederošu IMzīgās dalās ATfrēdam 
Trijetcam un Fricim Gailītim uz tā pamata, ka Ikreditors-līdzīpašnieks Alfrēds 
Trijetcs kā p a t u r ē t ā j s par nekustamu īpašunru piedāvājis augstāku sumu, 
cedējot pēc tam pusi no tiesībām uz degū'stamo mantu Frrcim Gaffitkn. Sakarā 
ar jautājurrra рат vecu, nekustamu īpašumu apgrūtmošu parādu nokārtošanu 
starp Finansu ministrijas nodoklu departamentu un imobila paturētājiem izcēlās 
strīdus par to, no kāda laika pēdējiem jāatbM par nodoklu parādiem. Paturē-
tāji atrod, ka viņiem nodokli jāmaksā no lēmuma par paturēšanu 1936. gada 
21. febr. (adjudikacijas lēmuma), kad viņi -ieguvoiši nekustamu īpašumu. Nodoklu 
departaments turpretim aizstāv viedokli, Ika ,paturētājiem nodokli jāmaksā sākot 
ar 1934. g. 27. janvari, t. i. no nenoti'kušas izso'les dienas. Savu uzskatu nodokļu 
departaments, atsaucoties uz CPN 1316., 1317., 1319., 1320. p. un uz Sen. 
CKD spr. 22./158. (pēc spried. krāj. 46.), motivē ar to, a) ka īpašuma tieslbas 
uz noso ' l ī f t ā ju pāriet ar izsoles dienu 'un sākot ar šo dienu viņam tiesība 
saņemt nosolīitās mantas ienākumus un jāmaksā arī visi nodokji, kas uz'likti no-
solītai mantai, un b) ka likums pielīdzma p a t u r ē t ā j u nosoilītājam: patu-
rētājs ir īiosolītāja atvietotājs -un iegūst mantu uz tiem pašiem noteikum'iem, kā 
nosolītājs, kādēl uz paturētāju pāriet tās pašas tiesības un tie paši pienākumi, 

■ kā uz nosolītāju un arī no tā paša laika. Apsverot uzstādīto jautājumu, Senats 
atrod: saskaņā ar CL 812. ipantu (kas spēkā arī Latgalē, Lik. kr. 28./5., 134.) par 
nekustamās mantas ī p a š n ie к u atzīstams tikai tas, kas par tādu apzīmēts ze-
mes grāmatās, pēc piederības. Saskaņā ar 'šo 'nateikumu likums (CL 3004. p.) 
nosaka, ka tajos gadijumos, kad ar darijumu iegūst l i e t u t i e s ī b a s uz ne-
kustamu mantu, ir nepieciešama к о г о b о га с i j а. Tikai tad, ja lietu tiesības 
iiegūst ne uz darijuma pamata, bet tās pastāv uz 1 i к u m a pamata, tās ir spēkā 
arī bez \jņu ierakstīšanas zemes grāmatās (CL 3004. p. piez.). Tādēl īpašuma 
tiesību iegūšana notielk neaHkarīgi oo derakstīšanas zemes grāmatās — piemēr., 
mantojuma devēja nāve's (CL 869., 2640. р.), ieilguma {CL 855. p.) gadijumos, 
kā arī tad, ja atsavina īpašumu valsts 'vai sa'biedriskām vajadzībām (CL 868. p. 
6. p.) u. t. t. Atsavi'not nelkustamu īpašumu publiSka i z s о 1 ē, īpašuma pāreja 
uz paša ' l i k u m a ipamata nenotidk. Tas izmet jau no GL 3944. panta, kas no-
sa'ka, ka ar pārdošanu puibliskā izsolē jāsaprot pfiekšlikums tam, kas par pub-
liski pārdodamo lietu sala dot,visaugstāko cenu, nos'lēgt par to ptfkuma 1 ī g u-
шщ. Tāpat tas redzaras no ČL 3964. р., pēc kura pārdošanai publiskā izsolē, 
pēc savām sekām, ir tāds pats spēks kā p a r a s t a i ip i г к š a n a i u n p ā r -
d о š a ĪI a i, kādēļ no piesituma brīža risks pāriet uz augstākās cenas nosolītāju, 
'bet no tā paša brīža viņš, arī pirms Jietas nodošanas viņam, dabū visas tās 
augļus un vispār bauda visus ar lietu saistītos labumus. Ja nu pub'Iiskas izsoles 
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gadijumā īpašuma tiesības pāriet ne uz №шпа, bcft uz_ da r i j uma paraata 
fsen CKD spr 29./137.), tad arī izsolei piemērojams visparejais, CL 812. panta 
zTeiktais .princips, t i. U r nekustamās mantas ipašnieku ieguvējs an smi ga-

S f S m s t N pēc tieslbu ierafetīšanas ze т^щтета^ sk Gvmg-
mana sor fcr II, 188, 243; III, 322; VIII, 1521; Sen. CKD spr. 30/1107.). Ar 
to gannavtdMts ika pirms koroboracijas nenotiktu nekādas pārmainas tnantas 
mdiskā Itāvoklī CL 812. p. nosaka tikai ,ieguvēja jimdisko stavqk h attieciba 
u " t r e š ā m P e r s o t i ā m , bet neattiecas uz atsavmatāja un leguveja savstar-
pēiām attieclbām. Līdzīgi tam, fca ar paradtā pirkuma-pārdevuma liguma no-
S n f SrdGta *ieta jau izgājusi no pā_rdevēja mantas un « J ^ J ^ J W 
mantā tādā nozīmē, »ka pārdevējs - pircejam рте im - sev vairs nev 
skatrt oar īpašnieku (sk. Cvingmaņa spr. I, 5/, VI, 100o, VIII, lob) , — anpuo 
Žkas S e s gaduuma šada parmai.a ņotldķ Ш Pirms nekusаша фазшпа 
iera'kstīšanas zemes grāmatās uz leguveja varda. Proti ar izsoli ka atsavi 
nāšanasaktu imobils jau p ie s i t u m a b r l d ī izgājte no .epnekseja ipasmeka 
m a S (CL 3964. р.) ш iegājis pircēja mantā, gan zem rezoluhva n o s a c u ^ u 
£ D rcē s nesamaksātu noteiktā laJkā pirkšanas sumas athkumu Sea. CKD 
^rfed24/452 34./852., 35./2072., 35./553., 36./529.), un tādēl nenotSktu adjudr-
kaciiaš lēmums. (Tamēr būtu juridiski Boprecizi runāt ^ ļ ^ S Z S ^ 
ī p a š u m a t i e s ī b u pāreju, jo īstemba -leguvejam imnetas gadijumos i r t i 
kai p e r s o n ī g e prasiiums pret pārdevēju par īpašuma nodosanu ^ sķ Apv 
sap spr 33./3.) Ar šādu juridisku -sitāvakli izskaidrojas ari CL 3964 panta 
noleikumi par • о, ка по piesituma brīža uz nosolītāju pāriet nsks щ ка vins 
no š b™a arī dkbū visās lietās augļus un vispār bauda visUs_ar to saistrtos 
fabumus (no kā savuikārt izriet, ka.no šā brīža uz nosolītāju panet an piena-
to-maksāt neflaistamās mantas nodo'kjus): parādnieks, no ^kura mantas heto 
S i ° i Par to protams risku nest nevar, un viņam но ŠI brīža an ,tmkst pamats 
S a t Metas auglns ш labumus (bet № ar tto atkrīt _arī * ™ ^ J ^ ļ S b 
kustamās mantas nddokļus). Tikai aprādita nozime, t. i ka attiecibas starp 
pā ?еуе]и un nosolītāiu neaprobežotas Ipašuma tiesības no izsoleMienasparad. 
riiekam vairs nepieder, piemērojami Nodokļu departamenta_ ^teta Sen. CKD 
22/158 (pēc spried <krāj. 46.) izteiktie apsverumi. T r e s a m _ p e r s o n a m 

pretim nosomajs tomer piuug^ ipaauma t^o^^o ^ „ r . . , - „ncr,n^\n 
«к о г о b о г а с i j u. Šai ziņā -nav principialas starpibas starp imobila nosolrtaju 
un 'tā p a t u r ē t ā j u. Aiz augšā aprādītiem motiviem arī imobila paturetajs 
pilnlgas īpašuma tiesības, kas būtu spēkā arl trešām personām pretim, ^iegast 
itkā ar к о г о b о г а с i j u. Kas, turpretim, zīmējas uz attiecibam starp p а г а d-
in i eku un p a t u r ē t ā j u , im tā tad arī uz jautājumu, no kada briza uz pa-
turētāju pāriet riSks un kad viņš, no Vienas puses, iegūst lietas aug us un labu-mus iHi, no otras puses, ir atMdīgs par -nekustamas mantas -nodokliem, tad sai 
zinā, pretēji Nodoklu departamenta domām, n e n o t i k u s a s ī z s o l e s d i e -
n a nevar spēlēt nekādu lomu. Ja reiz izsole nav notfkusi, tad rniobils no jauna 
egājis parādnieka mantā (Sen. CKD spr. 24./4S2. 32 /2558.u с.) Ш uz^pature, 

tāju tādēl šinl momentā nekādas tiesības im nekādi- pienakumi pariet nevar. 
Arī ar to, ka kreditors p a z i ņ о tiesai par vēlēšanos paturēt nekustamo mantu 
sev r©sp lūdz ar tiesas lēmumu atzīt viņampaturešanas 'fciesibas,kreditors ne-
kustamo mantu līdz ar to salstītām tiesībām uz maotu,. prasijumiem■ un citiera 
piederumiem vai augļiem'neiegū'&t, bet tādas >ttesības līdz ar nsķn (im piena-
Lmiem) uz vinu pāriet, un proti, tikai ^ _ ^ {bQt ^\Z'f tr 
kā tas notiktu, ja nekustamo mantu pardotu izsole) vienigi ar 
a d j u d i k a c i j a s ļ ē m u m u (Sem.. 
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CKD spr. 35./157Г; izteiktais uzskats, it Щ par izšķirošu .dienu 
(Stichtag) šai ziņā būtu atzīstama nenotikusas izsoles diena, ar kurutad manta 
izietu no parādnieka (iepriekšējā īpašnieka) mantas un pārietu paturētāja (iegur 
vēja) mantā.) Taisni a d j u d l k a c i j a s m o m e n t s ir pirkuma noslegšanas 
(bet ne īpašuma pārejas) moments: „piesitums" tādā gadijumā nenotiek, bet to 
atvieto 'kreditora pietei'kuma (ofertes) pieņemšana no tiesas. Izrēķināšanas par 
■augļiem (civilaugljiem) notieik pēc CL 755., 3871. р., pie_kam t. s. „Stichtag" ir 
taisni ris'ka pārejas moments, t. i. pirkuma līguma noslēgšanas resp. adjudika-
cijas lēmuma taisīšanas moments (Sen. CKD s'pr. 35./599.). 

Atzīstot, ka āiz aprādītiem motiviem risfe un ar imobilu saistītie pienākumi 
iin tiesības uz paturētāju pāriet ar adjudikacijas lēmumu, Senats tomēr atrod, ka 
uz uzstādlto jautājumu — kas, saskaņā ar tā plašo formulējumu, prasa atbildi 
uz to, kad ī p a š u m a t i e s ī b a s uz paturētāju pāriet ar saistošu spēku arī 
t r e š ā m p e r s o ' ī i ā m pretim — jāatbild, ka šāda pāreja notiek ar imobi'la 
•koroboraciju uz paturētāja vārdu. 

Ievērojot sacīto, Senats n o l e t n j : atzīt, ka kreditors-paturētājs īpašuma 
tliesības uz nefrustarrra mantu pēc nenoti'kušās izso'les iegūst ar imo'bīla ierakstī-
šanu zemes grāmatās uz paturētāja vārda. 

7. 1937. g. 10. fe'bruarī. Senata Administrativā departamenta 1937. g", 
8. janvara iesnicgums № 150, izšķirt jautājumu: vai pēc Likuma par darba laikir 
18. p. (Likr. 1922. g. 74, 1930. g. 73) darbiniekam, fcurš pēc sešu mē'nešu nokal-
pošanas vienā iestādē im divu nedēļu atpūtas izHetošairas ar pil'iiu algas izmaksu, 
ticis atlaists no darfoa pirms viņš nostrādājis pJilnu gadu, par kuru atpūta pie-
šķirta, atmaksājama attiecīga dala 'no a'lgas, kas izmaksāta par atpūtas laiku, 
t. i. proporcionali 'laikam, kas iztrūkst līdz pilnam gadam. (L. № 20.) 

Sēdi vada pridkšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Koiiradi^ 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zi'lbers. 

Senats atrod: 
Li'k. par darba -lai'ku (Lkr. 1922. g. 74, 1930. g. 73) 18. p. nosaka, 'ka pec 

s e š u mēnešu nostrādāšanas vienā uzņemumā vai iestādē katram 1. un 2. pantā 
minētam darbiniekam piešķirama g a d a lai'kā ne mazāk kā d i v u n e d ē 1 tt 
a >t p П t a a r p i 1 n u а 1 g a s i z m а к s u. No šl likuma noteikuma izriet, ka 
likums nav domājis piešķirt darbiniekam, kas vienā uziļēmumā nostrādājis 
б mēnešus, a b s o d u t u tiesību saņemt likumā paredzēto 2 nedēļas atpūtu (ar 
pilnu algas izmaksu), 'bet ka šāda tiesība darbi'nlekam dota p r e-z u ra ē j о t, ka 
darbinieks šinī uzņēmumā vai iestādē nostrādās vismaz vienu g a d u. Tikai 
šinī gadijumā darbinie'kam pienākas neapstrīdama tieslba uz visu l&uma pare-
dzēto atpū4u ar pil'nas algas izmaksu. Ka tas tiešām tā, redzams no Lik. par 
darba 'lai'ka 18. panta otrās daļas, kurā izteikts, ka gadijumā, ja darbmieks pēc 
б mēnešu nostrādāšanas vienā uzņēmumā vai iestādē p i r m s a t p ū t a s 
i z ' l i e t o š a n a s a t s t ā j darbu uz savu vēlēšanos vai arī tiek a 11 a i s t s no-
darba, viņam izma'ksājama pie pēdējā aprēķina aflīdzība par neizlietoto atpūtas 
laika daļiij p г о р о г с io 'na 1 i nostrādātam la i ;kam un darba algai. Tādā 
kārtā, ja, piem., darbinieks nostrādājis vienā uzņēmumā vai iestādē — neizlie-
tojot atpūtu — 8 mēnešus un pēc tam atstāj darbu vai tiek atlaists, >tad viuam — 
neizlietotās atpūtas vietā — pienākas ti'kai 3Л daļas no tās atlīdzlbas, -kura viņam 
pienāktos, ja viņš šmī 'uzņēmumā vai iestādē būtu nostrādājis vesedu gadu. 
Izejot no tā paša priiiGipa, t. i.'ka Hkums 'domājis piešķirt darbiniekam 18. pantā 
paredzēto atpūtu prezumējot, ka darbinieks vienā uzņēmumā vai iestādē no-
strādās veselu gadu, izšķirams arī uzstādītais jautājums. Jo nav nekāda 
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гacionala pamata tādu darbinieku, kas paspejis izlietot visu 18. panta_ paredzeto 
atpūtu un pēc tam atstājis darbu vai tiek atlaists pirmsgada notecešanas, no-
•stādft labākā stāvoklī salīdzinot ar to daibinidku, kas tapat darbu atstajis_vai 
•ticis at'laists pirms gada «notecēšanas, bet atputu izlietot nav paspejisCpa lielākai 
■•daļai aiz no viņa neatkarigiem iemesliem)._ Tādeļ ari apspriežama jautajuma 
jānā'k pie tā paša principialā slēdziena un jaatzīst, ka darbinieks, kas apradītos 
apstākļos saņēmis vis*u 18. paiitā paredzēto atputuar pilnas algas samaksu, ir 
saņēmis pa daļai to, 'kas viņam pēc lfkuma nepienakas, Darba devejam tadeļ 
uz'vispārēja pamata rodas tiesība šādā gadijuma atprasīt no darbinieka atticcigo 
daļu no algas, kas izmaksāta par atpūtas iliku, t. i. proporcionali laikam, kas 
iztrūkst līdz pilnam gadam (CL 3703. р.). Ar šo sledzienu un lifaimu nesaska-
nošie Tfemtas lab'klājības inimstrijas paskaidrojumi nav vera ņemami. 

Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : atzīt, Ш jautajums izšķirams apstip-
ri'noši. 

8. 1937. g. 23. martā. Senata Administrativā departamenta 1936. g. 
28. novembra iesniegums izšķirt jautājumu, vai Galvenai tirdzniecības-rupnie-
^ības nodokļa komisijai tiesība uzlikt nodokla sodu arī pec Nodokļu no'lik. 54. p. 
<1931. g. red.) uti 50. p (1935. g. red.) uzņēmumiem, kuriem jadod pārskats par 
savu darbību. (L. № 5.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; reiere senators M. Cakste; 
;atzmumu <dod virsprokurors Fr. Zflbefs. 

Senats atrod: 
Apskatot šo jautājumu по Nodoklu ndlikuma 54. panta (193L g. red., Lkr. 

.31/135) viedokļa, atzīmējams, ka Nodokļu nolikums šķiro uzņemumus, kam 
jādod pārskats par savu darbību, divās grupās atkarība no ta, vaļ uzņemums 
m a k s ā vai n e m a k s ā procentualo peļņas nodokli. Tie uzņemumi, kam 
jādod pārskats par savu darbību un 'kas n e_m ajk s ā proporcionalo_ peļņas 
nodokli, apliekami ar ienākuma nodokli kārtībā, kāda paredzeta fizLskam per-
sonām (Nod. nolik. 24. panta piezīme in fine 1930. g. red., Lkr. 30/42). Šiem 
uzņēmumiem ir pienākums iesniegt NodOkk nolikuma 32. panta mineto pazi-
ņojumu No-dokļu departamentam, un tādēļ tiem, pastāvot citiem priekšnoteiku-
miem, var uzlikt 'naudas sodu pēc Nodokļu nolikuma 54. panta par nepareizu 
ziņu sniegšanu. Tomēr šo naudas sodu nevar uzlikt Galvena tirdzniecības-
rūpniecības nodokļa komisija, bet gan Nodokļu nolikuma_ 55. panta pkzīme 
(1931. g. red.) minētās iestādes, jo, kā jau minēts, šiem_uzņemumiem 'ienakuma 
nodokli uz'liek 'kārtībā, kāda paredzēta fizis'kām personām, t. i. komisijas rešp. 
iestādēs, 'kas pārzin ienākuma nodokļa uzlikšanu fiziskām personam. Citads 
ir stāvoklis 'tiem uzņēmumiem, kam jādod pārskats par savu 'darbību un kas 
raaksā procentualo peļņas nodokli. Šiem uzņēmumiem nav pienakuma 
iesniegt Nodoklu nolikuma 32. pantā paredzēto paziņojumu (Nod. noļik. 32. pants 
un 24. panta piezīme), bet Hiem jārīkojas sa^kaņā ar Nodokļu nolikuma 260. un 
turpmāikiem pantiem. Bet ja tiem nav pienākuma iesniegt NodOiklu nolvkuma 
32. pantā paredzēto paziņojumu, ja tiera vispārīgi ienākuma nodakļa aprēkina-
šanai nav piemērojama kārtība, kas paredzēta šī nodokla aprēķmāšanai fiziskam 
personām, bet ienākuma nodoklis viņiem aprēķinams pēc Nodokļu nolikuma 
24. panta piezīmes, 'tad uz šiem uzņēmumiem nav attiecimamis arī Nodoklu^no-
likuma 54. pants. Šis pants, kas ievietots Nodoklu nolikuma pirmā sadajā un 
paredz naudas sodu par nepareizu ziņu sniegšanu par ienā'kumiem,_attļecmams 
arī tikai uz tiem paziņojumiem, darbības pārskatiem, atbildēm un pārsūdzībam, 
kas iesniedzami uz šajā pašā sadalā ievietoto noteikumu pamata, kā, piem., uz 



odokļu nolikuma 32., 35., 36. pantu pamata. Bet tā ka uzņēmumkm, kam jadod 
pārskats par savu darbību am 'kas m а к s ā <prbcentualo pejņas nodo'kli, Nodokļif 
nolikuma pirmā sadalā paredzētā ienākuma nodokļa apreķinašanas kartība 
vispārīgi 'iiav piemērojama, tad tiem nav piemērojams arī Nodokļu nolikuma-
54. pants. Saņemot kopā sacīto, jānāk pie slēdziena, ka Galvena tirdzniecības-
rūpniecības 'nodokļa komisija ndkādā gadijumā nevar uzlikt nodokļa sodu pec 
Nodoklu nolikuma 54. 'panta (1931. g. red.) uzoēmum'iem, 'kam jadod parskats 
par savu darbību, jo t'iem uzņēmumiem, kas m а к s a procentualo peļņas nodolkli, 
Nodokļu no'likuma 54. pants vispārrgi nav piemērojams, bet tiem uzņēmumiem, 
kas n e m a k s ā procentualo peļņas aiodoldi, nodokļa sodujpec 54. panta. 
(1931. g. red.) var uzlikt komisijas resp. iestādes, kkas pārzin ienakuma ntfdokļa 
lietas. 1935. g. pārgrozijumi un papi'ldinājtmii Nodokļu nolikumajLkr. 35./184.) 
šo stāvo'kli principā nav grozijuši. Tikai tām juridiskām personam, <kam jadod 
pārskats par savu darblbu un kas nemakvsā procentualo peļņas nodokli, ja-
iesniedz uz Nodo'klu noli'kuroa 27. panta pamata 'tajā mmētiegada parskati ar 
attieclgiem pielikumiem, bet 'tām juridiskām personam, kam jadod parskats par 
savu darbību tm 'kas m a k s ā procentualo pelņas nodokli, atsevišķas ziņas-
ieīiākuma nodokļa aprēķināšanai nav jāiesniedz (Nod. nolik. 27. pants, tā. 
2. piezīme uri 35. panta 1. piezīme 1935. g. red.). Tādēļ arī šai pēdēj-ai juridrska-
personu kate'gorijai nevar piemērot Nodokļu nolikuma 50. pantu, kas paredz-
naudas sodu par ziņu nesniegšaira vai nepareizu ziņu sniegšanu ienākuma 
nodokla aprēķināšanai. Тага juridiskām ^personām, kam jādod pārskats jpar 
savu darbibu u n n a v j ā m a ' k s ā <procentualais peļņas nodoklis trn kuram tade£ 
jāiesniedz uz 27. panta pamata tajā minētie gada pārskati ar pie'likumiem, gan 
var uzlikt nodoklu sodu uz Nodokļu nolikuma 50. panta pamata. Bet sodu šīru 
juridiskām personām uzliek atsevišķas nodo'klu vnspekcijas vecākais nodoklit 
inspektors (Nod. naliik. 29. panta piezīme un 51. pants 1935. g. red.). Pēdēja 
lēmums pārsūdzams Galvenā ienākuraa nodokla komisijā (Nod. nolik. 51. pants 
in fine, 361. panta otrals nodalijums щ 30. pante 1935. g. red.). Tādājkārtā an 
pēc Nodokļu nolikuma 50. panta (1935. g. red.) Galvenā tirdzniecibas-rūpniecības 
nodokļa komisija nevar uzlikt nodokļa sodu uzņēmumiem, kam jādad pārskats 
par savu darblbu. Galvenā tirdzniecības-rūpniecības nodokļa komisijā var 
iesniegt pārsūdzības tās juridiskās personas, kam j ā m a k s ā proceintualais 
pelņas nodoklis (Nod. ndlik. 361. panta 'pirmais nodaliiums 1935. g. red.), bet šīra 
mridiskām perso:nām, kā tas jau minēts, nav piemērojams Nodokļu noliktima 
50. pants, jo viņām nav jāiesniedz atsevišķas ziņas ienākuma nodokļa apreķi-
nāšanai. Aiz norādītiem ieme'sMem Senats n o ' l e m j : atzīt, ka Galvenai tird^-
niecības-rūpniecības nodokla komisijai nav tiesības .uzlikt nodokla sodu pēc 
Noddklu nolikuma 54. panta (1931. g. red.) im 50. panta (1935. g. red.) uzņēmu-
miem, kamjādod pārska'ts par savu darbību. 

9. 1937. g. 23. martā. Senata Administrativā departamenta 1936. g, 
1. decembra 'iesniegums izšķirt jautājumu, vai ienākuma nodokļa maksātājara 
tiesība atskaitīt nekustama īpašuma parāda procentus par vairākiem iepriekše-
jiem gadiem, ja Hipoteku banka parāda procentu nomaksu pagarinājusi, 
(L. № 10.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators R. Alksnis; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats 'atrod: 
Nodokļu noļik. paredz divas dažādas kārtības tīro ienakumu noteikšanai 

no nekustamas mantas pilsētā: a) neto ienākums tiek noteikts uz ienākuma 
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nadokļa maksātāja uzrādīto grāmatu vai norēķinu pamata, ja tādas grāmatas 
Â ai norēķinus nodakla komisija atzīst par pieuemamiem (Lkr. 35./184. — 12. p. 
3. d.); b) neto ienākums tiek noteikts pēc pilsētu nekustamas mantas nodokja 
komisijas noteiktā nekustamas mantas skaidra ienākuma, izņemot gadijumus, 
kad pats maksātājs uzdevis~ lielāku 'S'kaidro ienākumu (12. p. 4. d. — Lkr. 
.35/184.). 

No šiem llkumu noteikumiem izriet, ka, ja nekustamas mantas neto iena-
kumu noteic uz grāmatu vai raorēķinu pamata, tad parāda rentes var atskaitīt 
(Nod. nolik. 7. p. 2. pkts un 12. p. I d. 1935. g. red.). Šie pan'ti neriosaka, vai 
atskaitamas nekustamas mantas parāda rentes tikai par to gadu, kura ienakums 
iegūts, vai arī agrāko gadu nekustamas mantas parāda rentes, ja tas ir samak-
sātas ietiākumu gūšanas gadā. Bet, ņemot vērā, ka no nekustamas mantas 
bruto ienākumiem ienākumu gūšanas gadā ir ats'kaitami nevis teoretiski apre-
ķinātie izdevumi, kas saistīti ar nekustamas mantas pārvaldīlbu, kalpotaju 
algām, ēku remontiem u. t. t. (Nod. no'lik. 12. p. 1935. g. recL): izuemot ēku 
vērtības dzēšanu, 'bet gan faktiskie izdevumi, fcuri nodokļu maiksatajam japierada 
ar grāmatām trn norēķiniem, jānāk pie slēdzaena, ka _arī nekustamas mantas 
parādu rentes ir jāatskaita no bruto ienākumiem tai apmera, kada tas f а к t i s к i 
s a m a k s ā t a s ienākumu gušanas igadā, neatkaTīgi no tam, par kadu gadu tās 
•kreditoram piermcās. Būtu arī nepareizi no grāmatvedības viedokla iegrama-
tot kā samaksāta-s ienākuma -gūšanas gadā tikai tekošas nekustamas^ mantas 
parādu rentes, lai ga<n īstenībā tajā 'laikā ir samaksātas arī iepriekšejo gadu 
parādu rentes. 

Aiz aprādītiem apsvērumiem, tajā gadijumā, ja nekustamas mantas neto 
.ienākumi tiek noteikti uz nodokļa maiksātāju grāmatu, uzstādītais jautajums ir 
izšķirams apstiprinoši. 

Ievērojo't sacīto, Senats n о '1 e m j : atzīt, ka uzstādītais jautājums izšķirams 
apstiprinoši. 

10. 1937. g. 23. martā. Senata Administrativā departamenta 1936. g. 
18. decembra iesniegums № 4265, izšķirt jautājumu, vai Lik. par peirsijām III d. 
1. p. paredzētiem darbmiekiem pie pensijas apmēra aprēķMiāšanas butu savie-
nojams vienā danba -vietā par vairāku amatu izpildīšanu saņemtais atalgojums 
šī likuma 28. p. beigu nodalijumā paredzētā kārtībā, lai dabūtu likuma 24. p. 
paredzēto visaugstākā caurmēra algu. (L. «№ 13.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators Dr VI. Bu-
kovskis; atzinumu dod virsprokuros Fr. Zflbers. 

Senats atrod: 
Saslkaņā ar Lik. par pensijām III d. (Lkr. 1931. g. 171) 1. p. 2. punktu, tiesī-

bas uz pensiju, starp citu, bauda kooperativu 'un to 'savienību algotie darbinieki, 
viss viens, vai viņi iecelti vai ievēlēti savos amatos. Saskaņā ar šī likum; 
4. p. 2. punktu tiesības uz pensiju bauda augšā minētie darbinieki, ja viņi savā 
arodā nodarbojušies no vietas vai ar pārtraukumiem ne mazāk par 25 gadie' 
un sasnieguši 55 gadu vecumu, n e a t к а г I g i n о t a m, v a i v i ņ i v i s u š 
l a ik 'u i r s t r ā d ā j u š i v i e n ā v a i d a ž ā d ā s k o o p e r a c i j ā s . Pēc 
likuma 24. panta pensiju aprēķina no visaugstākās caurmēra algas, kādu fonda 
dalībnieks saņēmis 2 gadus no vietas, bet sas'kaņā ar tā paša <Iikuma 28. panta 
algotiem darbiniekiera, kas nodarbināti v a i r ā k ā s p i r m ā p a n t ā m i n ē -
t ā s d a r b a v i e t ā s , kā alga jāsaprot к о p ī g a i s a t а 1 g о j u m s, kuru viņi 
saņem šinīs darba vietās kā algoti darbinieki. 
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Beidzot 'pēc šī likuma 55. р. pensiju lietas pārzin Tautasjabklājibas minis-
trija, kurai tieslba i2?dot instrukcijas šī Hkuma III d. piemērošanai. Minetas 
instrukcijas („V. V." 1933. g. № 10) 1. p. aizrādīts, ka šis likums neattiecas uz 
tiem darbiniekiem, 'kas nodafbināti viienā vai vairākās dartia vietās kopā mazak 
par 4 stundām dienā vai caurmērā mazāk ipar 24 stundām oedēlā. Ja minētais 
darba m i n i m u m s nav nevienā atseviškā darba vietā, tad ņemamas vera 
visas likuma III d. 1. p. paredzētās darba vietas kopā, <pie kam dokumentari 
jāpierāda augstāk minētais darba miniraums, un atvilkumus pensiju fondam 
izdara visās darba vietās. 

No šiem likuma pantiem .ш tās instrukcijas 1. p. izriet, ka likumdevējs 
nemaz nav domājis par tādu pensiju fonda dalībnieku, kas varētu ieņemt 
v i e n ā u n t a j ā p a š ā v i e t ā d i v u s a m a t u s , p i e к а ш k a t r u a r 
a t s e v i š ķ u a l g u . Likums (28. p. II d.) igan paredz iespēju, ka viens darbi-
nieks var izņēmuma veidā ieņemt amatus v a i r ā к ā s d a r b a v i e t ās , kas 
pihiīgi saprotams attiecībā uz personām, feas paredzētas Lik. par pensijām 
III d. 1. р., bet par to, ka fonda dalībnieks varētu ieņemt vairākus amatus ar 
atsevišķu ata'lgojumu v i e<n ā u n t a i p a š ā v i e t ā — tas nekur likifmā nav 
paredzēts un ar to tad arī 'likumdevējs nav rēķinājies. Kā viens no pamatprin-
cipiem likuma III d. 50. p. paredzēts, ;ka darbinieks, kuram ar kādu no šī likuma 
daļām ir tiesība uz vairākām pensijām, — var saņemt tikai vienu pensiju pēc 
paša izvēles (tas-pats 'noterkums paredzēts arī Lik. par pensijām I d. 88. р.). 
Jau no ta ižriet, ka fonda dalībnieks, ;kas i e ņ e m d i v u s vai vairākus ama-
tus, var tomēr saņemt ti'kai vienu pensiju pēc paša izvēles. 

Lik. par pensijām III d. 24., arī 28. p. I d., paredzēts, ka pensija aprēķinama 
vienmēr no v i e n a s noteiktās algas apmēra un ka papildus pie tādas algas 
pielaiž tikai dzlvokla piemaksu, ja darbinieks lieto brlvu dzīvokli. Kādu citu 
piemaksu pie aligas Lik. par ipensijām neparedz. Neatkarīgi no tam, saskaņā 
ar instrukcijas pirmo pantu, personas, kas paredzētas Lik. par -pens. III d. 1. р., 
var saņemt pensiju ti'kai tajā gadijumā, ja vioas nodarbinātas savā amatā ne 
mazā-k par 4 stundām dienā vai 24 stufldām nedēļā, bet ja viņas nodarbinātas 
vairākās darba vietās, — kopā ne mazāk par 4 stundām dienā. Arī no šī panta 
netieši izriet, ka ieņemt vairākus amatus ar atsevišķu algu v a r t i к a i d а -
i ā d ā s d a r b ia v i e t ā s, te t ne vienā, im !ka aprēķināt pensijas apmēru no ko-
pīga atalgojuma var tikai gadijumā, ja pensiju fonda dalībnieks saņem algu v a i-
r -ākās d a rib a vietās un ir nodarbināts šinīs darba vietās ;kopā ne mazāk par 
4 stundām dienā. Bet ja viņš vienā по šīm vairākām darba vietām nodarbināts 
4 vai vairākas stundas dienā, tad, saskaņā ar instrukcijas pirmo pantu, pensija 
aprēkinama tikai pēc tās algas apmēra, kuru viņš saņem šinī dart>a vietā. Jā-
ņem vērā,"ka pensijas izmaksājamas no pensi'ju fonda (13. р.), kura avots ir 
stingri aprotoežots, un ka tamdēl arī pensijas vienmēr aprēķinamas pēc liikuma 
no v i e n a s algas apmēra, kuru fonda dalrbnieks saņem vienā un tajā pašā 
darba vietā, un tikai izņēmuma veidā, ja darbinieks, kas paredzēts Lik. par 
pens. III d. 50. р., saoem algu v a i r ā к ā s d a r b a v i e t ā s, bet katrā mazāk 
par 4 stundām dienā, — 'piemērojams 28. p. II d. noteikums. Li'k. par pens. III d. 
28. p. (in fine) noteikums paredz specialo igadijumu, ikad darbinieks strādā 
v a i r ā к ā s d a r b a v i e t ā s un saņem vairākus atalgojumus no dažādām 
darba vietām, 'būdams nodai^bināts mazāk par 4 stundām dienā katrā. Ieņemot 
vienā un tajā pašā darba vietā d i v u s vai vairākus amatus a r d i v ā m v a i 
v a i r ā к ā m a t s e v i š ķ ā m а 1 g ā m, viņš, saskaņā ar minēto 50. р., var 
saņemt tikai vienu pensiju p ē с p a š a i z v ē 1 e s, pie kam šī pensija aprēķi-



nama по vienas algas, bet ne по apvienotām atsevišķām algām, kā tas skaidrl 
redzams по 50 р. vārdiem „p ē с p a š a i z v ē l e s". 

Nekur Lik. ipar pensijām nav paredzēts, ka pensijas fonda dalībnieks varētu 
ieņemt vairākus amatus ar atsevišķu atalgojumu v i e n ā un t a i p a š ā v i e -
t ā, un ar to tad arī likumdevējs, noteicot pensijas likuma nosacijumus, nav rē-
ķinājies. Ņemt по likuma 28. p. :kā izņēmuma noteikumu, pēc kura algotiem 
darbiniekiem, к a s n о d а г b i n ā t i v a i r ā к ā s d a r b a v i e t ā s, — kā alga 
jāsaprot koplgais ata'lgojums, un piemērot š'о i z ņ ē m u m a noteikurnu, к a s 
v i e n m ē r t u l k o j a m s a p r o b e ž o ti , arī tanīs 'gadijumos, kad darbinieks 
vienā un tai pašā vietā ieņem divus amatus, —nevar. Neatkarīgi по tā, in-
strukcijas 1. р., kas sīkāki paskaidro un attīsta Lvk. par pensijām III d. 28. p. 
aizrādot, к ā d о s ig a d i j u m о s v a r a p v 1 e n о t a t a l g o j u m u s v a i r ā-
k ā s v i e t ā s, — tieši uzsver, ka tikai tanīs gadijumos ņemamas vērā visas li-
kumalll d. 1. p. paredzētās darba vietas 'kopā, ja darbinieks nevienā vietā nav 
nodarbināts 4 vai vairākas stundas dienā, pie kam dokumentari jāpierāda aug-
stāk minētais danba minimums, un ka atvilkumus ipensiju fondam izdara visās 
darba v'ietās. Jan по minētā redzams, ka savienot v a i r ā k ā s d a r b a v i e -
t ā s saņemtu algu var tikai izņēmuma veidā tanīs gadijumos, kad pensiju fonda 
dalībnie'ks, sanemot vairākās darba vietās vairākas algas, — nodarbināts katrā 
по šīm vietām mazāk par 4 stundām, -bet, ja viņš vienā по šīm vietām nodarbi-
nāts vairāk par 4 stundām, tad savienot vairākus atalgojumus nevar. Dodot 
saskaņā ar Lik. par pens. III. d. 1. p. iespēju saņemt pensiju arī zinātniekiem, li-
teratiem, rakstniekiem, žurnalistiem, māksliniekiem u. t. 1. daribiniekiem, kuri 
а г о d n i e с i s к i nodarbojušies Latvijas zinātnes, 'literaturas vai mākslas lau-
kā, — likumdevējam bija janem vērā, 'ka minētie darbinieki parasti strādā vai-
rākās vietās, bet katrā nedaudz stundu un katrā saņem tikai mazu atalgojumu. 
Ar to arī izskaidrojams minētais izņēmuma noteikums, pēc 'kura, ja 4 stundu 
darba m i n i m u m s nav nevienā atsevišķā dar*ba vietā, tad ņemamas vērā vi-
saslikuma III d. l.pantā paredzētās darba vietas kopā. 

Aiz minētiem apsvērumiem Senata Apvienotā sapulce n о 1 e m j : atzīt, ka 
jautāju'ms izšķirams noraidoši. 

11. 1937. g. 23. martā. Senata Kriminalā kasacijas departamenta 1936. g. 
22. decemibra iesniegums Nr. 1160 jautājuma izšķiršanai par to, kam jāizpilda 
finansu ministra resp. Muitas departamenta lēmumi gadijumos, kad ar tiesas 
spriedumu uzliktā naudas soda samaksa uz Muitas :lik. 8. p. pamata (Lkr. 
1936. g. 109) ir sadalīta termiņos un kad, sa'karā ar šāda maksājuma sadalijumu 
•termiņos, uz tā paša likuma panta pamata piedzenami %°/o по naudas soda ne-
nomaksātās sumas. (L. № 16.). 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators R. Alksnis; 
atzinumu dod virsprokurors Fr, Zilbers. 

Senats atrod: 
Lūkojot cauri lietu, jānem vērā sekošais. Spriedumu izpildīšanas kārtība 

miertiesu lietās paredzēta Kriminalproc. lik. 228.—237. р., ievērojot pie sprie- '< 
duma izpi'ldīšanas fiskalu pārvalžu lietās arī Krimina'lproc. lik. 1137. un 1138. p. 
nosacijumus. Izņēmurau по minētās kārtības pie spriedumu izpildīšanas m u i -
t a s pārkāpumu lietās detver spēkā esošic 1936. \g. 2. jūlija grozijumi Muitas ; 
nolikumā (Lkr. 1936. g. 109), kas piešķir tiesfbu muitas pārkāpumu lietās sadalīt 
vainīgiem pēc tiesas sprieduma uzliktos maksājumus termiņos, laikā līdz t r i m \ 
gadiem par sumām līdz Ls 3.000,— Muitas departamenta direktoram, bet par 
lidā'kām sumām, termiņos līdz pieciem gadiem, šādas tiesības 'ir finansu mi-



ristrim. No šiem likuma nosacijumiem ir redzams, ka naudas.soda samaksas 
sadalīšana termiņos, pēc tiesas sprieduma speka nakšanas, uz notiesato luguma, 
ir piešķirta nevis tiesai, bet v i e n ī g i a d m i n i s t r a t i v a i v a r a i: fmansu 
ministrim resp. Muitas departamenta direktoram. 

No Muitas nolikuma 1936. g. 2. julija pargrozijumu 8. panta satura īr re-
dzams, ka г е ц t e s apmēru (pusprocentu menesī) par nenokartotiem maksa-
jumiem un to samaksas termiņus arī noteic tie administrativas varas organi 
(finansu ministris, Muitas departamenta direktors), kas taisa lemimra par mm-
tas soda samaksas atlikšanu resp. sadalīšanu termiņos, bet n e_ ties-u īestā-
des: š ā maksājuma atlikšanas pamats ir fiskalas parvaldes l e m u m s , bet 
ne tiesas spriedums par vainīgā sodīšanu. Katrs tiesas spriedums par s о d а 
nzlikšanu izpildams tādā formulējumā, kāda tas izteikts, ш tiesai nav likumiga 
pamata uzlikt notiesātam tādas n a u d a s piedziņas, — kas_nesaskan a.r spne-
duma saturu resp. nav tiesi paredzētas sprieduma, urt par tadiemjmaksajumiem 
tiesa nevar izdot izpildrakstus. Tādēl principā ir pareizi tiesas lemumi, ar ku-
riera tiesa atsacijusies izdot izpildrakstu par renšu samaksas piedziņu, kas no-
teikta ar finansu ministra rīkojumu, bet ne ar tiesas spnedumu. Kriminalpro-
cesa likumos vispāri arī nav norādijumu, ka tiesu iestadem toutu uzlikts piena-
kums šā fikuma nosacijumu robežās i z p i l d ī t administrativas varas^organu 
rīkojumus un lēmumiis par naudas maksājumu piedzīšanu, 'kas taisīti^šai va-
rai pieškirto t i e s ī b u r o b e ž ā s . Tādu maksajumu piedzīšanas kartī'bu re-
gulē attiecīgo likumu nosacijumi resp. šajā igadijumā Mudtas likuma 1144. pants, 
kas tieši nosaka, ka v i s i administrativā kārtībā muitas lietas noteiktie nau-
das maksājumi, kuru apmēri un pamati nav apstrīdēti, jāpiedz&n valsts n e a p-
s t r ī d a m u p r a s i j u m u к ā r t ī b ā. 

Sena t s ' no lemj : atzīt, ka finansu mimstra, resp. Muitas departamenta 
direktora lēmumi gadijumos, kad ar tiesas sprieduirra uzliktā naudas soda sa-
maksa uz Muitas lik. 8. panta pamata (Lkr. 36./109.)jr sadalīta termiņos un kad, 
sakarā ar soda maksājuma sadalīšanu termiņos uz tā paša likuma panta pamata 
piedzenami procenti no naudas soda nenomaksātas sumas, — nav jaizpilda tiesu 
iestādēm. 

12. 1937. g. 23. martā. Jāņa G a i l ī š a lūgums atļaut celt civilpraslbu 
pret Rīgas apriņķa 5. iec. miertiesnesi par zaudējumiem. {L. № 22.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators J. Balodis; 
atzinumu dod virsproķurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Senata Apvienotai sapulcei iesniegtaja luguma Janis Gailītis aizrada, ka 

pret vum jpīgas apriņķa 5. iecirkņa miertiesnesis, sakarā ar Petera Damrozes 
sūdz.Ibu, ierosinājis kriminalvajāšanu pēc Sodu lik. 509. p. pazīmem par neslavas 
celšanu. Lietas iztiesāšanas laikā, viņš, Gailītis, iesriiedzis miertiesnesim_ da-
žus dokumentus, kā arī lūdzis miertiesnesi «opratinat lieciniekus, lai pieradjtu 
viņa par Damrozi izpauduma patiesīgumu, saskaņā ar Sodu lik. 515. р., bet šos 
pierādijumus miertiesnesis neesot pieņēmis un viņu sodijis ar septiņam dienam 
aresta. Miertiesneša spriedumu viņš pārsūdzējis apgabaltiesa, kas pieņemusi 
viņa pierādijumus un tos pārbaudot viņu attaisnojusi. 

Caur miertiesTieša rīcību viņam cēlušies zaudējumi parsudzot spriedumu 
tiesas otrā instancē, kādēl Gailītis, atsaucoties uz Civilproc. no'lik. 1426.—1430. р., 
Jūdz Senatu atļaut celt pret miertiesnesi prasību attiecīga tiesa. 

Gailīša lūgums nepelna ievērlbas. No CivHproc. nolik. 1425.—1426. p. izriet, 
ka privatpersonu lūgumi ce'lt prasību pret miertiesnesi par zaudejumiem, kas 
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radušies caur viņa nepareizu rīcību, ievērojami gadijumos, kad tiesnesis pielai-
dis tādu novirzīšanos no viņa dienestdarbības, kas norāda, ;ka tiesnesis rīkojies 
pretēji viņam ar likumu piešķirtām tieslbām, uzliktam pienākumam, vai izda-
rijis ar likumu sodamu darbību. Krirainalprocesa, kā arī Civilprocesa nojikums 
'lietas iztiesājot pieškir tiesnesim t i e s ī b u pieņemt vai nepieoemt lietas dalīb-
nieku sniegtos pierādijumus un novērtēt to nozīmi lietā. pēc s"avas pārliecī-
bas, un šāda pārliecība var arī nesaskanēt ar <lietas dalībnieku ieskatiem. Mier-
tiesnesis, nepieņemot apsūdzētā Gailīša sniogtos dokumentus viņa apsūdzības 
lietā, kā arī rioraidot vioa uzdotos liecinidkus, rīkojies Krimina'lprocesa likumā. 
noteflrio tiesrbu r o b e ž ā s , ш nav pielaidis neko tādu, kas viņa darbību va-
rētu padarīt par cē'loni zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai, celot prasību pret 
tiesnesi. Šo viedokli negroza tas, ka apelacijas instance Gailīša pārsūdzību 
ievērojusi, miertiesneša spriedumu atcēlusi un viņu attaisnojusi. 

Atrodot pie aprādītā stāvokļa par lieku piemērot Civilproc. noJikuma 1428. 
līdz 1424. p. nosacijumus un pieprasīt paskaidrojumus по miertiesneša, pamato-
joties uz Tiesu iek. lik. 60. р., Senats n o l e r a j : Jāņa Gailīša lūgumu atstāt bez 
ievērības. 

13. 1937. g. 22. aprilī. Senata Civilā kasacijas departamenta 1936. gada 
30. oktobra iesniegums Nr. 2251 izšķirt jautājumu par to: 1) vai darba algas 
prasijums, kas nav pieteikts Mkvidatoriem Likuma par biedrību, savienību un 
politisku organizaciju slēgšanas, !likvidacijas un reģistrēšanas kārtību izņē-
muma stāvokļa lai'kā (L'kr. 34./163.) 5. 'pantā paredzētā termioā, ir atzīstaras par 
izbeigušos; 2) 'vai darba algas prasijuras, kas termiņā pieteikts (о. р.), bet ко 
likvidatori noraidijuši, ir izspriežams civiltiesāšanas kārtībā, vai sū.dzības kār-
tībā iekšlietu ministrim pēc jau minētā ļikuma 13. panta (sk. Sen. Adm. dep.. s 
1935. g. 23. septem'bra lēmuma norakstu apgabaltiesas aktī 10. Ipp.). (L. № 4.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators R. Alksnis; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zitoers. 

Senats atrod: 
1934. ig. 12. jūn. Lik. par biedrību, savienrbu un poHtisku organizaciju slēg-

šanas, 'likvidacijas un reģistrēšanas :kārtību izņēmuma stāvokla laikā (L'kr. 163) 
5. p. nosaka, ka likvidējamās biedrības, savienības vai politiskas organizacijas 
kreditoriem jāpieteicas viena mēneša laikā, skaitot no „Valdības Vēstnesī" 
iespiestā s'ludinājuma dienas, pie kam šinī 'laikā nepieteiktās tiesības un pra-
sijumi atzīstami par spēku zaudējušiem. Izņēmumus no šī noteikuma likums 
neparedz, un tas tādēl attiecinams arl uz dafba algas prasijumiem, kuri tādēj 
arī zaudē spēku, ja tie nav pieteikti minētā laikā. Bet pats par sevi saprotams,. 
ka šis noteikums nav attiecinams uz darba algas prasijumiem, kas cēlušies 
pēc likvidacijas sākuma saskaņā ar ligumiem, kurus paši likvidatori noslēguši 
ar darbiniekiem. Šo darbinieku prasijumu pieteikšanu 5. pantā aprādītā kārtībā 
neizsauc nekāda vajadzlba: ar šiem darbiniekiem likvidatori ir stājušies tiešās 
juridiskās attiecībās un viņu prasijumi likvidatoriem nevar būt nezinami resp. 
tie ir noskaidrojami parastā kārtībā. Attiecībā uz agrākiem, pirms likvidacijas 
sākumā cēlušamies prasijumiem sl'udinājurns ir vajadzīgs tādēļ, ka likvidatoriem 
var būt nezinami visi biedrības vai organizacijas kreditori, un viņi arī nevar 
zināt, kādi no šiem kreditoriem savas pretenzijas domā apmierināt no likvidē-
jamās biedrības, savienības vai organizacijas mantas. Tikai uz agrākiem kre-
ditoriem ir attiecinama arī 5. pantā (in fine) paredzētā sankcija, jo nevar atzītr 
ka likvidatoriem būtu tiesība atteikties no līgumiem, kurus viņi paši noslēguši 
pa biedrības, savienības vai organizacijas likvidacijas laiku. 
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Augšā uzstādītais D i r m a i s jautājums tādel jāizšķir tada nozime, ka 
'darba algas prasijums, kas nav pieteikts 1934. g. 12. jūn. likuma 5. panta pare-
dzētā terminā, ir atzīstams par izbeigušos, cik tālu šāds prasijums nav pama-
tots uz līgtima, kuru darbinieks nosledzis ar pašiem likvidatonem. 

Apspriežot otro augšā uzstādīto jautājumu, jāņem vera, k_a ar 1934 g. 
1? jūniia Lik par biedrību, savienību un politisku organizaciju slegšanas, hkvi-
daciias un registrēšanas kārtību (Lkr. 34./163.) un šī lrkuma 1935. g. 14. februara 
papMinājumu (Lkr. 35./18.) ir ievesta sevišķa kārtīiba aprādīto organizaciju 
likvidēšanai. Šis likums (5. р.), starp citu, nosaka, ka likvidējamās organiza-
cijas kreditoriem savas pretenzijas jāpieteic likvidatoriem viena menesa laika 
no sludinājuma •dienas. Likvidatoriem ir tieslibas likumā paredzetos gadijiimos 
atteikties ĪIO Hkvidējamās organizacijas slegto līgumu un saistibu pildisanas 
(8 р.). Likvidatoriem ir jānoskaidro likvidejaraas organizacijas pasivs un aktivs 
uri jāsastāda bilance, kuru apstiprina iekšlietu ministris (10. p._). Likvidatoru pie-
nākums ir arī apmierināt pieteiktās pretenzijas, ja aktivs pārsniedz pasivu, im 
tikai ja pasivs pārsniedz aktivu, tad naudu starp kreditoricm likvidaton nesa-
dala, bet to izdara attiecīga tiesa pec visparejiem CPN noteikumiem (12. p. 
1935' g. red.). Sā-ds noteikumu saturs norada, ka organizaciju likvidatori, pec 
viņu' darbības apjoma un rakstura, darbojas līdzīgļ konkursa valdem, tikai ar 
to'starpību, kakonkursa valdes lēmumus var parsudzetjeinteresetas personas-
CPN paredzētā kārtībā civiltiesā, bet visus ilikvidatoru lemumus var pārsudzet 
vienīgi iekšlietu ministririi (13. р.). 

1934. g. 12. jūnija likums, kā tas redzams _no_ viņa virsraksta, īr īzņemuma 
likums, kas piemērojams kara stāvokļa pastāvēšanas laika. Noteikumu par 
kara stāvokli 17. pants paredz vairākus gadijumus, kad administrativai varai pa 
kara stāvokla lai-ku tiek piešķirtas tādas tiesības gan kriminaltiesību, gan an 
kriminalprocesa tiesību laukā, kuras parasti pieder tikai tiesam. Arī 1934. g. 
12. jūnija likums tikai paplašina šo administrativās varas darbības lauku. 

Aiz aprādītiem apsvērumiem otrais uzstadītais jautajums ir jaizškir tadā 
vcidā, ka tas darba aigas prasijums, kas termiijā pieteikts (5. р.), bet kuru lik-
vidatori noraidijuši, ir izšķirams vienīgi sūdzības kartfba iekšlietu ministrim. 

Teikto vērā ņeraot, Senats ' n o l e m j : atzīt: 1) ka pirmais jautajums iz-
šķirams apstiprinoši uņ 2) ka darba algas prasijums, kuru likvidatori noraidijuši, 
ir izšķirams sūdzības kārtībā iekšlietu ministrim. 

14. 1937. g. 22. aprilī. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1936. g. 18. decembra iesniegums Nr. 166 jautājumu izšķiršaTiai: l) vai parad-
nieka paskaidrojums viņa 1928. g. 2. janvarī izdotā obligacija, ka obligacijā mi-
nētā suma Ls 1000,— pielīdzinama 192,30 Amerikas dolariem, un ka gadijuma, 
ja maRsāšanas dienā lata kurss pret Amerikas dolarubutu kritis vai celies, viņš 
apņēmās un viņam'ir tiesība kursa starpību piemaksat vai atvilkt, — atzistams 
par spēkā neesošu uz 1922. g. 3. augusta noteikumu par naudu (Lkr. 146) 10. pantu 
vai 10. panta 1. piezīmes pamata; 2) ja pirmais jautajums izšķirams apstipri-
n0ši — vai tiesai tas jāierosina ex oMicio, neatkarīgi no pi-avnicku noradiju-
miem. (L. № 12.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators Dr A. Lebers;-
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Pēc 1922. g. 3. augusta Lik. фаг naudu 1. p. 2. teik. naudas vieniba īr latsr 

Pēc 10. p. visi maksājumi aprēķmami latos. PēclO. р. Г. piez. attiecība uz ar-
zemju va'lutā Latvijā noslēgtiem darijumiem apreķins izdarams Latvijas naudā 
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pēc darijuma s 1 ē'g š an a s d i e и a s vidējā Rīgas biržas kursa. Priekšā liktā 
jautājumā minētā obTigacijas klauzulā paredzēts, ka m a k s ā j u m s pēc obli-
gacijas jāizdara latos pēc m a k s ā š a n a s dienas dolara kursa. 10. p. 1. piez. 
noteikums skaidri nosaka, pēc kādas dienas kursa aprēkinams latos Am. do-
lars, proti, nevis pēc maksāšanas dienas kursa, bet gan pēc darijuma n о -
s l ē g š a n a s (obligacijas izdošanas) 'dienas ,kursa. Tā tad, ceļas jautājums, 
vai minētai obligacijas klauzulai piemērojami 'likuma 10. p. 1. piez. noteikumi. 
Šā jautājuma izš'ķiršana atkarājas no tā, vai obligacijā ietilptais parāda darijums 
uzskatams par „ā r z e m j u v a i u t ā Latvijā noslēgtu darijumu". Par dari-
3'umu, kas „noslēgts ārzemju valutā" (10. p. 1. piez. izpratnē) uzskatams dari-
jums, kurā pretizpildijums (pretekvivalents) jāizdara piemērojoties ārzemju 
valutai. Bet darijums, kurā pirmizpildijums (pamatizpildijums) tāpat būtu jā-

■ izdara ārzemju va'lutā, t. i. darijums, kurā pats tiešais priekšmets (objekts) 
'būtu ārzemju valuta (nauda) it kā genus (atvietojama manta), kā prece, nav 
atzīstams par „noslēgtu ārzemju valutā" 10. p. 1. piez. izpratnē. Piem., ja kāds 
pārdod citam tieši ārzemju valutu (piem. Amer. dolarus) pret Latvijas naudu 
(kā cenu, 'kā pretekvivalentu), tad šā-da darijuma tiešais priekšmets būtu ārzemju 
naudas (valutas) !kā preces p i e g ā d ā š a n a p i r c ē j a m . Šāds darijums 
apspriežams pēc OL uz vispārējā pamata, bet nevis pēc 10. p. 1. piez.; tas 
nozīmē, ka Šai gadijumā pircējam tiesiba prasīt nopirktās preces (ārzemju va-
ļutas) pilno vērtību, t. i. ārzemju valutu, pārrēkinot to pēc darijumā paredzētā 
-izp ibdīš an a s d i e n a s k u r s a , bet nevis pēc darijuma noslēgšanas die-
nas kursa, jo pircējam tiesība prasīt pirkto priekšmetu pilnā sastāvā un vēr-
йЬа (CL 3484. p. 4. pkt., 3514., 3874.). Pirktās un piegādājamās ārzemju va-
lutas pilno vērtlbu pircējs saņem tikai tad, ja viņš saņem Latvijas naudā tādu 
sumu, pret kuru viņš var darijuma izpildīšanas dienā un vietā, pēc tai dienā 
дп vietā pastāvošā kursa, iegādāties sev norunāto ārzemju valutu (Sen. CKD 
26/15). Ja, piem., aizdevuma priekšmets būtu tieši ārzemju valuta kā fungibla 
manta ar norunu, k̂a aizdevums atdodams tādā pašā ārzemju valutā, tad arī 
tāds darijums nebūtu uzskatams par „noslēgtu ārzemju valutā'*, bet būtu atzīs-
tams par vienkāršas fungiblas (atvietojamas) mantas aizdevumu (ne naudas 
aizdevumu) un tāpēc ārzemju valuta būtu pārrēķinama latos pēc darijuma iz-
pildīšanas dienas kursa: sk. Erdmans, System IV sēj. 263. lpp.: „als ein reines 
Fungiibiliendarlehen (nicht Gelddar'lehen)". ja pie tam tiktu norunāts, ka ār-
zemju valutas kā i u n g i b 1 a s mantas, preces, aizdevums atdodams -nevis tajā 
pašā ārzemju valdtā, bet L a t v i j a s n a u d ā, tad gan, saskaņā ar CL 3659. 
p. 1. teik., ārzemju valuta rēķinama pēc aizdevuma darijuma n o s l ē g š a n a s 
d i e n a s k u r s a , ja nav norunāts pretējais. Tas pats sakams arī, ja 
aizdevums dots ārzemju valutā taisni kā n a u d a (t. i. ne kā fuņgibla manta 
im ne kā prece) ar norunu, ka aizdevums atmaksājams Latvijas naudā: šādā 
gadijumā ārzemju valuta (nauda) pārrēķinama Latvijas naudā pēc darijuma 
noslēgšanas dienas kursa (CL 3660. p. 1. teik.). Bet ja pie tam būtu sevišķi no-
runāts, ka aizdotā ārzemju valuta ir kā f u n g i b 1 a m a n t a (ne kā nauda) 
atdodama L a t v i j a s n a u d ā p ē c s a m a k s ā š a n a s d i e n a s kursa, 
tad darijums atzīstams par ārzemju valutas pirkumu uz termiņu (Erdmans, 1. с 
263. Ipp. pie 3. par. piez.). 

Pilnīgi cits raksturs ir Latvijā noslēgtam 'un Latvijā izpildamam aizdevuma 
līgumam (obligacijai), ja tajā paredzēts, ka aizdevumīs dots L a t v i j a s n a u-
d ā un ka, atmaksājot aizdevumu, šī suma ir aprēķinama p i e m ē r o j o t i e s 
n o t e i k t a i s u m a i ā r z e m j u v a l u t a s v i e n ī b ā (piem., Amer. do-
īaros). Šāda rakstura d a r i j u m s a t z ī s t a m s p a r n o s l ē g t u t a i s n i 
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ā r z e'm j u v а 1 u t ā minētās 10. р. 1. piez. izpratnē. Par to, ka darijums (ob~ 
ligacija) nosiēgts Latvijā, šaubu nav. Tāpat ir skaidrs, ka 10. p. l.jpicz. nedoma 
darijumus, kuru tiešs priekšmets būtu taisni ārzemju valuta ka tada, it ka ge-
nus, kā atvietojama manta (res fungibilis, CL 532. p_. izpratne), _t. i. 10. p. 1. piez, 
nedomā darijumu „par" ārzemju valutu. Tagadeja darijuma taču p a r a d s 
bijis un tika и о t e i к t s nevis dolaros, bet gan 1 a t о s, ka tieši teikts obliga-
cijas tekstā: „palicis parādā Ls 1000,—". Runā esoša obligacija tad nu pare-
dzēts, ka m a k s ā j u m s i z d a r a m s nevis vienkārši taja paredzeta valuta, 
kurā parāds pastāvējis, 1 i. sumā Ls 1000—, bet ga.n p a r r e ķ i n o t šo 
s u m u Arti. d o l a r o s , t. i. ā r z e m j u v a l u t a . Та tad, darijums taisnf 
atzīstams par darijumu, kas sipslēgtš ārzemju valutā 10. р. 1. piez. izpratne, 
jo tajā paredzētā s a i s t ī b a j ā i z p i ' l d a , p i em ē г о j о t ie s a r z e m j u 
v а 1 u t a i (Am. dolariem). P a r ā d a v ē r t ī b a s m e r o g s š e i t t a t a d 
ir Am. d o l a r s , bet maksājamais līdzeklis — lats. Bet no tā tieši izriet, ka 
darijums noslēgts ārzemju valutā, jo jāmaksā latos un taisni t i k daud^z-
l a t u , c i k j ā m a k s ā . p a r 192,30 Am. d o l a r i e m . Taisni tāpēc, ka pec 
runā esošās obligacijas mērogs izpildīšanā bijis A m. d о 1 а г s, pats šis da-
rijums uzskatams par n о s 1 ē g t u ārzemju valutā. Likuma 10. p. 1. piez. runā 
par darijumu, kas n о s 1 ē g t s „ārzemju valutā" un kas izpildams pie-
mērojoties ārzemju valutai, t. i. p ā r r ē ķ i n o t Latvijas valutu — taism_ār~ 
zemju valutā (Am. dolaros), t. i. ņ e m o t p a r p a r ā d a m ē r o g u ā r -
z e m j u v а 1 u t u (Am. dolarus). Bet pie tam nav nozīmes, kādā valutā pa-
rāds ir apzīmēts un kādam m a k s ā j a m a m 1 ī d z e к 1 im būtu jābūt. Par 
maksājamo līdzekli, jau pēc likuma, vienmēr var būt tikai lats. Arī runā esošā 
obligacija (saistibas raksts) ir „izrakstīta" Latvijas valutā tajā izpratnē, ka gan 
efektivi ir jāmaksā latos, tomēr latos samaksājamo sumu a p r ē ķ i n о t sa-
mērā ar obligacijā paredzētās ārzemju valutas kursu samaksāšanas dienā. Tā 
tad, kādā valutā obligacija ir izrakstīta, pats par sevi nav izšķirošs, jo izšķirošs-
vienigi ir, kāda valuta ņemama vērā noteicot latos samaksājamo parāda sumur 
proti, pārrēķinot pēdējo s a m ē r ā a r ā r z e r a j u v a l u t u . Ja pēc darijuma 
noteikumiem par šās parāda sumas mērogu ir ņemaraa vērā taisni ārzemju va^ 
luta (Am. dolari), tad šāds darijums uzskatams par noslēgtu ārzemju valutā, 
Darijums nebūtu atzīstams par noslēgtu ārzemju valutā tikai tad, ja izpildi-
jums latos nav nostādīts atkarībā no kādas, pašā darijuma tekstā aprāditas, ār-
zemju valutas kā mēroga izpildijuma sumas noteikšanai. Tā tad, šai ziņā taisni 
nav izšķirošs, ka a i z d e v u r a a p r i e к š m e t s jau bū'tu kāda efektiva ār-
zemju valuta, t. i., ka saistrbas rakstā būtu tieši apliecināts, ka tiktu tieši a i z -
d o t a efe'ktiva ārzemju valuta. L a i d a r i j u m s b ū t u a t z ī s t a m s p a r 
n o s l ē g t i Ļ ā r z e m j u v a l u t ā , p i e t i e k , ja i z p i l d i j u m a s u m a n o -
t e i k t a s a m ē r ā a r d a r i j u m ā n o r ā d ī t о ā r z e m j u va l lu tu , kā tas-
ir paredzēts arī runā esošā obligacijā; bet nav prasams un pat >nav domājams 
šajā ziņā, ka darijuma (piem., aizdevuma) priekšmets būtu tieši ārzemju va-
luta kā tāda. T ā p ē c j ā n ā k p i e s l ē d z i e n a , к а r u n ā e s o š a i s d a -
r i ] u m s (o b 1 i g а с i j a) i r s 1 ē g t s ā r z e m j u v а 1 u t ā. 

Sakarā ar šo, izšķirams trdākais jautājums, pēc kādas dienas kursa Am. 
dolars aprēķinams latos. Saskauā ar 10. p. 1. piez., ārzemju valuta aprēķinama 
pēc darijuma n o s l ē g š a n a s dienas kursa. 

Tāpēc pirmais Senata Civilā kasacijas dep. kopsēdē uzstādītais jautājums 
izšķirams tā, ka n a v s p ē к ā Latvijā ārzemju valutā noslēgtos darijūmos 
paredzētā klauzula, pēc kuras parādnieks apņēmies izdarīt samaksu pēc s a-
m а к s ā š a n a s d i e n a s ārzemiu valutas (dolara) kursa, jo šāda klauzula 
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runā pretim 10. р. 1. р. noteikumiem; tā tad pirmais jautājums izšķirams ap-
stiprinoši. 

Ņemot vērā, ka Likumam 'par naudu piemīt publiski-tiesisks raksturs kā 
vērsts uz Latvijas valutas stabilitati, tad jāatzīst, ka visi šai likumā paredzētie 
noteikumi ir ius cogens un tāpēc nav grozami ar darijuma kontrahentu vieno-
šanos un ka tādēl tiesai ex officio jāpiemēro 10. p. 1. piez. noteikumi. Ar to 
arī otrs jautājums izšķirams apstiprinoši. 

Senats n o l e m j : atzīt, ka abi jautājumi izškirami apstiprinoši. 
15. 1937. 'g. 25. maijā. Senata Administrativā departamenta 1937. gada 

20. marta iesniegums Nr. 920 izšķirt jautājumus: 1) vai labības elevators Rīgā, 
Andrejostā, pēc Rīgas pilsētas domes 1894. g. 24. novembrī apstiprinātiem no-
teikumiem pieder pie Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm un 2) vai šī elevatora 
darbimeki ir uzskatami par Rīgas pilsētas darbiniekiem. (L. j\y 28.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gu'bens; referē senators F. Konradi; 
atzinumu 'dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Saskaoā ar 1892. g. Pilsētu nolikuma 104., 105. pantiem, pilsētas darbiniekus 

lecēla pilsētas galva vai pilsētas vaMe. Ar 1923. g. 18. jūn. pārgroz. Pilsētu no-
likumā (Lkr. 74) šī kārtība netika grozīta. Saskaņā ar 1930. g. L dec. Pilsētu 
pašvaldī'bas likuma (Lkr. 183) 52. p. 6. pktu, pilsētas valdei piekrīt pieņemt un 
atlaist pilsētas pašvaldības iestāžu darbiniekus un piešķirt tiem atvaiinājumus, 
izņemot kalpotājus un strādniekus, kurus pieņem un atlaiž un kuriem piešķir 
atvalinājumus attieclgo iestāžu vadītāji. Beidzot, 1931. g. 16. martā Pi'lsētu 
pašvaldības darbinieku dienesta likuma (Lkr. 54) 5. p. nosaka, ka pilsētu paš-
valdības darbiniekus pieņem pilsētu pašvaldības likumā un pilsētu domju iz-
dotos noteikumos paredzētā ^kārtībā. Tādā kārtā par pilsētas pašvaldības die-
nestā sastāvošiem dafbiniekiem atzīstamas tikai personas, kas amatā icceltas 
aprādītā kārtībā. Lablbas elevatoru darbinieki šādā kārtībā nav amatā iecelti, 
bet gan saskaņā ar augšā minēto 1894. g. 24. novembra noteikumu 30. §, t. i. no 
elevatora pārvaldes, sastāvošas no pilsetas, biržas komitejas un tirgotāju pār-
stāvjiem. Elevatora darbinieki tādēl, arī nav atzīstami — dienesta tiesību ziņā 
— par pilsētas darbiniekiem, kādēl otrais jautājums izšķirams noraidoši. 

Ievērojot sacīto un ņemot vērā, ka saskaņā ar Senata Apvienotās sapulces 
sē-dē izteikto Senata Administrativā departamenta lūgumu, pirmais jautājums 
atstājams bez caurskatīšanas, Senats n o l e m j : atbildot uz otro jautājumu, 
atzīt, ka laikā, kad pastāvēja Rīgas pilsētas 1894. g. 24. novembrī apstiprinātie 
noteikumi, elevatora darbinieki — dienesta tiesību ziņā •— nebija uzskatami par 
Rīgas pilsētas darbiniekiem; pirmo jautājumu atstāt bez caurskatīšanas. 

16. 1937. g. 25. maijā. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1937. g. 17. aprila iesniegums № 46 izšķirt jautājumu: vai saskaņā ar Lik. par 
atsavināšanas nodevu (Lkr. 34./288.) 4. p. atsavināšanas nodeva 3% resp. 5% 
apmērā aprēķinama atsevišķi un atkarībā no 'pārdotā īpašumā ietilpstošiem 
lauksaimnieciski un nelauksaimnieciski izmantojamiem objektiem, proporcionali 
šo objektu likumīgiem novērtējumiem. (L. № 30.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators K. Puriņš; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Pēc Lik. par atsavināšanas nodevu (Lkr. 34./288.) 4. panta iioteikumiem 

atsavināšanas nodeva ņemama 5°/o apmērā, izņemot lauksaimnieciski izmanto-
jamu nekustamu mantu, par kuru uemama atsavināšanas nodeva 3% apmērā. 
50 



Saskaņā ar tā paša lik. 4. panta noteikumiem, atsavināšanas nodeva aprē-
ķinama no a'ktā noteiktās sumas, bet pēdējā'nodevas ņemšanai nevar būt zemāka 
par 5. pantā minēto vērtību, izņemot 19. pantā minētos gadijumos, kuros iikums 
pielaiž nodevas ņemšanu arī no zemākas vērtības. 5. panta 1. pktā rriinētās 
vērtlbas noteiksanai piemērojami Nodokļu nolikuma 2. sadalas noteikumi im pēc 
šiem noteikumiem nekustami īpašumi tiek šķiroti lauksaimnieciskos un nelauk-
saimnieciskos un atkarībā no tāda viņu rakstura tiek aprēķināta* vērtfba ne-
kustama īpašuma nodokļa ņemšanai. Pēc tiem pašiem Nodokļu nolikuma notei-
'kumiem nekustamu īpašumu rakstura noteikšanai ietilpst attiecīgo nodokļa 
komisiju kompetencē un tiesa šos komisiju lēmumus grozīt nevar. Tādējādi 
nekustamu Ipašumu raksturu jau pirms to atsavināšanas ir noteikusi attiecīgā 
likumā paredzētā kompetentā iestāde (nek. m. nod. komisija) un, ja tas pirms 
atsavināšanas nodevas ņemšanas ne!būtu izdarīts, tad to novērtē 6. pantā minētie 
organi, bct ne ticsa. Ja nekustamu īpašumu iegūst publiskā izsolē, tad atsa-
'vināšanas nodevu ņem no sumas, kas izsolē nosolīta, bet, ja manta pēc nenoti-
kušas izso'les paturēta — no tās surnas, par kuru nekustamu man t̂u nostiprina 
uz ieguvēja vārda (4. un 19. р.). Izņēmums nupat minētos gadijumos paredzēts 
vienīgi attiecībā uz s u m u, no kuras atsavināšanas nodeva ņemama, bet neskar 
nosacijumus par atsavinātā objekta rakstura noteikšanu un nodevas likmi, jo 
4. p. 1. un 2. daļā un 19. pantā ir runa vienīgi par sumu. Šī suma var sakriS't ar 
5. p. 1. pktā minēto vērtību un var arī nesakrist. Bet tāpat akta suma var ne-
sakrist gadijumos, kad nekustamu īpašumu atsavina pēc brīvas vienošanās. 
Pēdējā gadijumā, ja akta suma zemāka, nodeva ņemama no 5. pantā minētās 
vērtības, bet, ja akta suma augstāka — no akta sumas, piemērojot nodevas 
likmes (5°/o vai 3%) saskaņā ar objekta raksturu, kuru nevar grozīt nodevas 
ņemšanai ne atsavinātājs, nedz ieguvējs, nedz iestāde vai amatpersona, kas šo 
nodevu aprēķina. Ja nu likumā paredzēti izņēmumi attiecfbā uz sumu, no 
kuras aprēķinama atsavināšanas nodeva, bet nav paredzēti nekādi ižņēmumi 
attiecībā uz atsavinātā objekta rakstura noteikšanu, t. i. ka to varētu noteikt 
arī vēl kāda cita iestāde vai persona, het ne tikai 5. un 6. pantā minētie organi, 
— tad no šiem noteikumiem jāsecina, ka visos atsavināšanas nodevas aprēķinu 
gadijumos par pamatu ņemama katra objekta, saskaņā ar tā ra'ksturu, noteiktā 
vērtība un proti, ja suma, no kuras ņemama atsavināšanas nodeva, ir augstāka 
vai zemāka nekā 5. pantā īninētās, un atsavinātā nekustamā Ipašumā ietilpst 
dažāda rakstura o'bjekti, tad atsavināšanas nodeva 5% resp. 3% apmērā aprē-
ķinama atsevišķi un atkarībā no atsavinātā nekustamā īpašumā ietilpstošiem 
lauksairanieciski un nelauksaimnieciski izmantojamiem objektiem, proporcionali 
šo objektu li'kumīgiem novērtējumiem. Aprēķrnāt atsavināšanas nodevu bez 
proporcijas jevērošanas .iespējams vienīgi -tad, ja neievēro 5. p. 1. pktā minēto 
iestāžu izdarīto novērtējumu un obj^ktu šķirošanu pēc to rakstura; pārkāpjot 
proporcijas robežas, viena abjekta vērtība tiktu patvaļīgi palielināta uz otra 
objekta rēķina. Bet tāda tiesrba iestādei vai amatpersonai, kas atsavināšanas 
nodevu aprēķina, 'nav likumā paredzēta. 

Ievērojot sacīto, Senata Apvienotā sapulce n o l e m j : atzīt, ka jautājums 
izšķirams apstiprinoši. 

17. 1937. g. 25. septembrī. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1937. g. 22. janvara iesniegums № 3 jautājuma izšķiršanai, vai Noteikumu par 
tirdzniecības registri (Lkr. 1934. g. 145.) 51. pants atlauj paturēt firmu ar tai 
ierakstītu tirgotāja vārdu un uzvārdu, kas nav rakstīti saskaņā ar Likumu par 
vārdu un uzvārdu rakstību dokumentos (Lkr. 1927. g. 31.). (L. № 21.) 
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Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens: referē senators Dr A. Lēbers 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zil!bers. 

Senats atrod: . .. [. ,. 
Pēc 1933. g. 12. oktobra Noteikumiem par firmu (Lkr. 236.), tirma īr tirgotaja 

vārds 'ко vinš lieto tirdzniecībā, izdarot savus darijumus un parakstoties (1. р.). 
Tirgotājam, i a s ved savu u'zņēmumu 'bez biedriem vai tikai ar klusiem biednem 
(vienpersonīgam tirgotājam), jālieto kā firma savs vārds un uzvards (4. р.). 
Izslēdzoša (ekskluziva) tiesība uz firmu nodibinājas ar nrmas lerakstisanu 
tirdzniecības registrī (2. р.). Vienpersonīga tirgotāja vārds un uzvards, kas 
sastāda viņa firmu, i e g ū s t a r f i r m a s ie r a k s t ī š a n u tirdzniecibas. 
registrī ī p a t n ē i u n o z l m i u n r a - k s t u r u u n , zaudējot savu ģenealogisko 
un pilsonisko (no civilstāvokla viedokla) raksturu, p ā r v e r s a s t i r d z n i e -
c ī b a s t i e s ī b u i n s t i t u t ā , kas pakļauts Noteikumiem par firmu un par 
tirdzniecības registri (Lkr. 34./145.), jo klūst taisni par šī tirgotaja „tirgotaja 
vārdu" (techniskā nozīmē). Kā „tirgotāja vārds", kā viņa firma, --t irgotaja 
pilsoniskle vārds un uzvārds iegūst ar ierakstīšanu tirdzniecibas registn n_e-
- r o z a m ī b a s r a k s t u r u (Noteikums par firmu 3. р.), un tie grozami viemgi 
Noteikumu par firmu 10. p. izsmeloši paredzētos 5 gadijumos Firmas negro-
zamībai vissvarīga saimnieciska nozīme tirdzniecības apgroziba un satiksme. 
Tirgotājs ir tirdzniecības un tirgonības pasaule pazīstams biezi vien t i k a 
pēc savas firmas: vinš izdara savus darijumus_ un parakstas taism „hetojot 
savu firmu, un, proti, tādā šīs iirmas apzīmējumā, nosaukuma, 'kada viņa ti_rm 
reiz negrozami ierakstīta tirdzniecības registrl. Tirdzniecibas un tirgomba 
pasaulē atver kreditu firmai kā tādai; tikai firma pazīstama, kurpretim fiziska 
persona, kas stāv aiz firmas, tirdzniecībā bieži vien nav pazistama Jaņem 
vērā ka firmas īstenlbas princips mūsti Noteikumos atzits un īzvests tucai m 
dībinot (jaunu) firmu, bet ne ,,-uzņēmumam līdz ar tfirmu parejot citas roKas 
(t s. relativas īstenlbas princips). Šai ziņā Noteikumu 11. p. tiesi paredzets, ka 
,kas iegūst jau pastāvošo uzņēmumu, var turpināt līdzšmējās firmas lietosanu , 
saprotams, ja līdzšinējais uzņēmuma īpašnieks vai tā mantimeki tam rakstisK 
piekrīt Tā tad izšķirošs ir tas princips, ka likums respekte leregistretas firma 
patstāvīgo un negrozamo raksturu, neatkarīgi pat no tās absolutas īsteniba 
im t ā p ē c a r ī n e a t k a r ī g i no f i r m a s d i b i n ā t ā j a p i l s o n i s k 
v ā r d a un u z v ā r d a o r t o g r a f i s k a s , p a r a s t a s r a k s t r b a s . bad 
tiesiskais stāvo'klis atbilst arī 1932. ģ. 18. februara Noteikumiem par valst 
valodu (L'kr. 54.). Tikko minētie Noteikumi nokarto viemgi v а 1 о d a s за 
tājumu, nosakot, ka valsts valoda ir latviešu valoda un ka tā obligatoriski lietp 
iama valsts ш pašvaldības iestādēs un sarakstā ar viņam. Gan Noteifcuip 
(7 p) , starp citu, nosaka, ka tirdzniecības un rupniecības uzņemumu, firm 
aģ'enturu etc, izkārtnēm, spiedogiem un zīmogiem jābut sastaditiem valst 
valodā, b e t t a i p a š ā - l a ikā t u r p a t t a i s n i p i e b i l s t : „ ī z ņ e m o 
f i r m u n o s a u k u m u", un tas ir izšķirošs. Noteikumu noluks bija f о г m а i 
f i k s ē t to l ī d z t a m f a k t i s k i j a u s e n a t z ī t o a k s i o m u , ka valst 
valoda ir latviešu valoda. Šajā ziņā iekšlietu ministris 1932. g. 18. februar 
Paskaidrojumos" pie minētiem Notei'kumiem sevišķi_ uzsver, ka „Latvija, к 

suverena valsts pastāv jau 13 gadus, tomēr līdz šim vēl ar likumu nav noteikt 
'ka latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda, kaut gan atsevisv 
likumdošanas akti operē ar šo jēdzienu... Vienīgi Tiesu īekartas hk. 10. • 
noteiktāk apzīmē valsts vatodas jēdzienu, noradot, ka darīšanu valoda tiesa 
un tiesu iestādēs ir valsts valoda, latviešu valoda. Ka latviešu valoda ir dar 
šanu valoda arī visās pārējās valsts iestādēs — par to nekadu nosaci]u 
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n a v . . . Šāda nenoteiktība un neskaidrība rada nenoliedzamus traucējumus 
publisko iestāžu darbībā, kas, pieņemot šos noteikumus, būtu novērsts . . . " 
Noteikumi ne vārda nenmā par vienpersonīga tirgotāja firmā iegājušo nelat-
visko pilsoniskā vārda tm uzvārda pareizrakstī'bu, bet gan runā tikai par to. 
ka līdz šim svešvalodā sastādītām izkārtnēm etc. (bet taisni „izņemot firmas 
nosaukumu") turpmāk jābūt sastādītiem valsts valodā, bet nerunā par vien-
personīga tirgotāja firmā iegājušiem vārda un uzvārda pareizrakstību valsts 
valodā. Minētie Noteikumi pat neprasa, lai tiktu pārtulkots firmas nosaukums 
(7. р.), iin v ā r d u u n u z v ā r d u pareizrakstību vispār neaizskar. 1934. g. 
29. maija Noteikumiem par tirdzniecibas reģistri pieliktie „Pārejas noteikumi" 
(VIII. d.) 49.—54. p. Saskaņā ar 51. p. „t i r'g о t ā j i, k u r u f i r m a r e ģ i s -
t r ē t a a t t i e c ī g ā p i l s ē t a s v a l d ē p i r m s š ī l i k u m a i z s l u d i n ā -
š a n a s , v a r p a t u r ē t s a v u l ī d z š i n ē j o f i r m u n e g r o z ī t u " . Tā tad, 
saskaņā ar minēto 51. р., visu līdz šī likuma spēkā stāšanās agrākā kārtībā 
registrēto firmu nosaiikums var palikt negrozīts. Pie tam, Noteikumu 54. p. 
paredzētā, 1934. g. 14. jūlijā izdotā, I n s t r u k ci j а („V. V." 156. num.) savā 
9. p. vēl sevišķi nosaka, ka firmām, kas vēlas izlietot tiesību „paturēt savu 
līdzšinējo nosau'kumu negrozītu" (Noteikumu 51. р.), jāiesniedz pieteikums ne 
vēlāk kā līdz 1934. g. 15. augustam, (t. i. 2 nedēlas pēc Notei'kumu spēkā stā-
šanās), un ka pēc šī termiņa firmu reģistracija notiks pēc vispārējās iesnieg-
šanas kārtības. Ja firmas nosaukumā ieiet arī firmas tagadējā vai bijušā īpaš-
nieka vārds un uzvārds, tad arl tie sastāda firmas esencialo sastāvdaļu, ко 
nekad nevar izdalīt vai atraisīt no firmas nosaukuma kā tāda, un tie kā'firmas 
esencialā sastāvdaļa nav atzīstami par pārgrozītiem ar likumu nosacijuraiem 
par personas vārda un uzvārda pareizrakstību (sk. zemāk). 1934. g. 29. maija 
Noteikumu 51. p. „r a t i о l e g i s " pilnīgi skaidra: Tirgotājs, kura f i r m a 
tirdzniccībā un tirgonības aprindās, 'kā arī plašai sabiedrītoai, klienturai un vei-
kala draugiem pazīstama un iecienīta no sen seniem laikiem, augstā mērā 
ieinteresēts, lai šī pati, viņam likumīgi piešķirtā, firma netiktu 'grozīta, bet būtu 
turpmāk paturēta un atstāta ieprie!kšējā formā un veidā. No firmas negroza-
mības atkarājas tirgotāja un viņa uzņēmuma kredits, reputacija, visa viija 
darbības iespējamība. Likumdevējs ar nodomu un labi saprazdams tirgotāļu 
saimnieciskās intereses un mentalitati, tirdzniecības būtību, nozīmi un prasiju-
raus, pielicis minētiem noteikamiem minētos „pārejas noteikumus" un, to starpā, 
taisni 51. pantu. Ignorēt to un izslēdzot 51. р. по 1934. g. 29. maija Noteikumu 
sistemas, nozīmētu tieši pārkāpt un paralizēt likumdevēja labi pārdomāto un 
Noteikumos tieši izteikto gribu. 

Iztulkojot Noteikumu 51. р., pēc kura „tirgotāji, kuru firma registrēta attie-
cīgā pilsētas valdē pirms šī likuma izsludināšanas, var paturēt savu līdzšinējo 
firmu negrožītu, un instrukcijas 9. р., pēc kuras vecās firmas var paturēt savu 
līdzšinējo n o s a u k u m u negrozītu, sevišķi jāņem vērā tas, ka šī liikuma un šīs 
instrukcijas izdošanas laikā bija spēkā augšā citētais 1932. g. 18. febru'ara No-
teik. par valsts valodu 7. р., saskaņā ar kuru, kā jau augšā aprādīts, firmu n о -
s a u к u m i izkārtnēs, spiedogos un zīmogos nebija obligatoriski s a s t ā d a m i 
v a l s t s v a l o d ā , bet tos varēja sastādīt kaut kurā svešā valodā. Šo tiesību 
— lietot firmas nosaukumu svešā valodā izkārtnēs, spiedogos un zīmogos — 
vecās lirmas īpašnieks, saskaņā ar Noteikumu 51. p. un instrukcijas 9. р., ра-
turēja arī uz priekšu. Bet, ja tirgotājam bija tiesība svešā valodā sastādīto fir-
mas nosaukumu lietot arī turpmāk izkārtnēs, spiedogos un zīmogos, un viņš to 
tā arl lietoja, tad no tā izriet, ka firma ar tādu pašu, s v e š ā valodā sastādīto 
n о s a u к u m u ievedama arī tirdznieclbas registrī, jo noteikumu par firmu 
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3. р. nepārprotami nosaka, ka firma jālieto v i s о s g a d i j u m о s p i 1 n ī g ī 
s a s k a ņ ā ar attiecīgu ierakstu tirdzniecības reģistrī. Tādā kārtā 'ir pilnīgi: 
izsiēgts tāds stāvoklis, ka tirgotājam gan būtu likumīga tiesība lietot svešā va -
lodā sastādīto firmas nosaukumu izkārtnēs, spiedogos un zīmogos, bet viņam 
nebūtu tiesība prasīt firmas r e ģ i s t r ē š a n u ar tādu pašu, svešā valodā sa -
stādlto nosaukumu. Bet ja tas tā, tad jāatzīst, ka attiecīgs d о к u m e n t s, t. L 
ierakstijums tirdzniecības registrī, c i k t ā l u t a s a t t i e c a s u z v e c o 
f i r m u u n t ā s n o s a u k u m u , nav obligatoriski sastādams v a l s t s v a -
1 о d ā. No tā tālāk izriet, ka 1937. g. 1. marta Lik. par vārdu un uzvārdu p а -
r e i z r a k s t ī b u dokumentos uz šo firmu nosaukumiem nemaz neattiecas, jo 
sī likuma 1. pants skaidri nosaka, ka tikai v a l s t s v a l o d ā s a s t ā d a m o s 
d o k u m e n t o s personas vārds un uzvārds rakstami 1 a t v i e š u p a r e i z -
г а к s t ī b ā. 

Tirgotāja tiesiba turpmāk lietot savu jau agrāk pilsētas valde registreto 
firmu (t. i. eventuali arī svešā valodā) i z r i e t n o tā , к a N o t e i k u m i p a r 
t i r d z n i e c ī b a s r e ģ i s t r i (51. p.) d.od v i ņ a m t i e s ī b u „ p a t u r e t 
s -avu 1 ī d z š i n ē j о f i r . m u n e g г о z ī t u", ja vien tirgotājs firmas nosau-
kumu pieteicis 'līdz 1934. g. 15. augustam (Instrukcijas 9. p. 1. teik.), pie kam 
(saskaņā ar Instrukcijas 9. p. 2. teik.) tad firmas registracija notiek nevis pec 
Noteikumos paredzētās kārtības (t. i. uzdodot tirgotāja pilsonisko uzvardu un 
vārdu pareizrakstlbā), bet gan taisni paturot firmai „savu līdzšinējo nosau-
kumu". Tā tad, primarais un izšķirdšais pamats tam, ka tirgotājam ir tiesība 
savas minētās vecās firmas arī turpmāk lietot svešā valodā (t. i. parasta rak-
stībā) ir taisni t a s f a k t s , к a v e c a f i r m a t i k u s i l i k u m ī g i r e g i s -
t r ē t a j a u n ā t i r - d z n i e c ī b a s r e g i s t r ī saskaņā ar Noteik. 51. p. un 
Instrukcijas 9. p. 1934. g. 29. maija No;teikumu 51. p. un Instrukcijas 9. p. sank-
cionēta'is veco firmu stāvoklis netika grozīts ar 1935. g. 5. janvara Likumu 
par valsts valodu. Šis likums neattiecas uz lirmas nosaukumā iegājušo vien-
personīga tirgotāja vārda un uzvārda pareizrakstību, ja vien minētās firmasjau 
pirms Noteikumu par tirdzniecības registri spēkā stāšanās tikušas nodibinatas 
un attiecīgā pilsētas valdē reģistrētas un līdz 1934. g. 15. augustam jDieteiktas 
tagadējā tirdzniecības reģistrī. 1935. g. 5. janvara likums ir vispārejs likums 
un kā tāds neaizskar vai groza jau agrāki izdato specialo 1934. g.-29. maija 
Noteikumu 51. p. Minētam 51. p. ir pārejas normas nozīme, kas speciali attie-
cas tikai uz vecām jau agrāk pastāvējušām un tagad aprādītā kārtībā un laikā 
pieteiktām firmām. 1935. g. 5. janvara likumam nav piešķirts atpakalējs spēks,. 
un tas tāpēc nav piemērojams tām juridiskām attiecībām, kas likumīgi bija jau-
nodibinājušās uz 1932.. g. 18. februara Noteikumu un 1934. g. 29. maija Notei-. 
kumu pamata. 

Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka priekšā Ji'ktais jautājums izšķirams ap-
stiprinoši, Senata Apvienotā sapulce n o l e m j : attzīt, ka jautājums izšķirams. 
apstiprinoši. 

18. 1937. g. 25. septembrī. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1937. g. 17. aprija iesniegums Nr. 44 jautājuma izšķiršanai: vai ir saistošs civil-
tiesai (prāvā starp divu jaunsaimniecību fieguvējiem) Senata Administrativā 
departamenta lēmuros, ar ;kuru uz Agr. ref. lik. IV d. 8. p. pamata atstāta bez 
ievērības tagadējā prasītāja sūdzība par Centralās zemes ierīcības komitejas 
lēmumu, kura, konstatējot, ka pie piešķirto jaunsaimniecības pārņemšanas dabā 
tās samazinātas, nolēmusi, izlabot notikušo (klūdu, izdarīt uz plāniem piešķirtO' 
zemes gabalu apzīmējuma pārmaiņu kā arī atfiecīgo izlabojumu izpirkšanas 
84 
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aktos. pie kam nav strīda, ka minētie lēmumi taisīti pēc piešķirto zemes gabalu 
koroborēšanas <uz prāvnieku vārda un pēc tagadējās prasības celšanas; prasī-
tājs tajā lūdz atzīt viņa īpašuma tiesības uz viņam pieškirtoiin zemes gramatas 
uz viņa vārda koroborēto zemes gabalu un izlikt atbildētāju no strīdu esoša 
zemes gabala. (L. № 31.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs seriators A. Gubens; referē senators F. Konradi? 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Agrarās reformas likuma IV d. 8. pants, precizejot Centralas zemesierīcī-

bas komitejas pienākumus, starp citu, nosaka, ka viņas uzdevums ir parzinat 
zemes fonda piešķiršanu (a pkts) un apstiprināt jawnajam saimniccībam izsnie-
dzamos zemes līgumus un plānus (f >pkts). 

No zemes fonda piešķirtos nekustamus īpašumus ieraksta zemes gramatas, 
pamatojoties uz līgumiem, kurus Zemkopības ministrija noslēdz ar šo īpašumu: 
ieguvējiem (Lik. par va'lsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju novēr-
tēšanu un pārdosanu dzimtsīpašumā vai atdošanu dzimtsnomā 23. p.) un uz-
Centralās zemes ierīcības komitejas apstiprinafciem zemju sadalīšanas plāniem 
(Lik. par nekustamu īpašumu koraborēšanu sakarā ar Agrarās reļormas likumu 
10. р.). Izpirkšanas līgumus noslēdz pēc Zemkopības ministrijas apstiprinātas 
formas, kuras 12. pantā nosacīts, ka pārdotās zemes robežas pircējam dabā 
zinaraas un tās nodošana viņa rīcībā un lietošanā jau notikusi. 

Centralās zemes ierīcības komitejas tiesības un pienākumi attiecībā uz 
piešķirtām no valsts fonda zemēm turpinas arī pēc šo zemju piešķiršanas un 
arī pēc to ierakstīšanas uz ieguvēja vārda. Likums par nekustamu īpašumu 
koroborēšanu, sakarā ar Agrarās reformas likumu, savā 10. pantā nosaka, ka 
līgumos un aktos zemju platība apzīmējama pēc Centralās zemes ierīcības ko-
mitejas apstiprinātiem ze-mju sadalīšanas iplāniem ar piezīmējumu: „vairāk vai 
mazāk, cik izrādīsies dabā pēc galīgas robežu regulēšanas", bet galīga regulē-
šana parasti notiek pēc jau izdarītas kor(>boracijas. Tikai pēc gallgas regulēša-
nas ļjlāna noraksta piesūtīšanas zemes grāmatu nodaļai atticcīgai atzīmei re-
ģistrī un picvienošanai aktam, kā arī otrā noraksta piesūtīšanas zemes ieguvē-
jam (citētā likuma 10. p. 1. un 2. piezīmes), izbeidzas Centralās zemes ierīcības 
komitejas tiesfbas un pienākumi attieclbā uz piešķirtiem no valsts zemes fonda 
objektiem. 

Katrs Centralās zemes ierīcības komitejas lēmums, saimniecības piešķirotr 
nododot ieguvējam un plānus apstiprinot var tikt ipārsūdzēts Senata Admi-
nistrativam 'departamentam saskaņā ar Agr. ref. lik. IV d. 9. <D. un Not. par 
sūdzības iesniegšanas kārtību un laiku Senata Administrativam departamentam, 
Ja sūdzlba^nav iesniegta, vai arī iesniegta, bet Senats to noraidijis, Centralās 
zemes ierīcības komitejas viņas kompetences robežās taisītais lēmums stājas 
spēkā un ir izpildams administrativā kārtā ,(Agr. ref. lik. IV d. 8. p. 1. piezīme). 

Konkretā gadijumā, kurš devis iemeslu apspriežamā jautājuma ierosinā-
šanai, Centralā zemes ierīcības komiteja, kā tas redzams по viņas Senata 
Administrativam departamentam dotā 1932. g. 15. marta paskaidrojuma 
Nr. 3528 (Sen. Adm. depart. 1932. g. akts Nr. 212), atklājot, ka divu piešļdrto 
jaunsaimniecību numeracijā ieviesusies ķļūda, kura pēc vecākā mērnieka rak-
stiskā paziņojuma varot būt notikusi pagasta zemes ierīcības komitejā piešķir-
■šanas protokolu sastādot, taisijusi lēmumu par numeracijas korigējumu. Ņemot 
vērā, ka šis lēmums taisīts laikā, kad attiecīgās saimnieclbas jau bija korobo-
rētas, bet galīgais regulēšanas plāns vēl nebija zemes grāmatās ievests, t. i. 
laikā, kad, saskaņā ar augšā saclto, Centralā zemes ierīclbas komiteja vēl bija 



Ivompetenta rlkoties attiecībā uz valsts zemes fonda objektiem, janak pie sle-
dziena, ka minētais lēmums uz vispārējā pamata bija parsudzams vienīgi Senata 
Administrativam departamentam, kuram tādēļarī vienlgi piekrita spriest par 
to, vai Centralās zemes ierīcl'bas komitejas lēmums saskan vai nesaskan ar 
likuma noteikumiem. Senata Administrativā departamenta kompetentais le-
mums, ar kuru atstāta bez ievērības sūdzība par Centralās zemes ierīcības 
komitejas lēmumu, tādēļ atzīstams par saistošu arī civiltiesai. 

Apstāklim, ka Centralās zemes ierīcības komitejas un Senata_ Administra-
livā departamenta lēmumi taisīti pēc tam, kad iprasitoa patr tiesībam uz zemes 
gabaliem jau bijusi iesniegta civilt'iesā, nav pieškirama tada nozīme, it ka tas 
ronātu pretim vispārīgam principam, ka katra civiUietaJzspriežama pec^ fa'k-
tiskiem apstākļiem un juridiskām attiecfbām, kas pastāvejušiprasības celšanas 
laikā. Minētie lēmumi īstenībā tikai nodibinājuši un apstiprinajuši zemes gabalu 
stāvokli, kāds tas bijis un kādam tam vajadzējis būt prasības celšanas laika. 

Aiz visiem pievest'iem apsvērumiem Senats n о 1 e m j : atzīt, ka jautājums 
;izšķirams apstiprinoši. 

19. 1937. g. 25. septembrī. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1937. g. 17. aprila iesniegums Nr. 45 jautājuma izšķiršanai: 1) vai Tirdzn. proc. 
nolik. 446. p. 4. un 5. pSkti uzskatami par atvietotiem ar CPN V pielik. (pie 
1396. p.) 16. pantu, un 2) vai apgabaltiesai konkursa lieta ir tiesība uzraudzības 
kārtībā, pamatojottes uz Tirdzn. proc. nolik. 446. p. 5. pkt., atcelt konkursa 
valdes loceklus no amata arī neierosinot pie tam nodošanu kriminaltiesai par 
ļau'nprātībām. (L. № 32.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē seņators 0. Ozoliņš; 
atzinumu dod virspro'kurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Ar Tirdzn. proc. nolik. 445. un 446. р., kuri ietilpst nodaļā, kas runa par 

„Uzraudzī'bu konkursu darbvedībā", tiešā uzraudzlba par korikursu valžu rīcību 
uzlikta apgabaltiesai. Šī li-kuma 446. p. 4. <p*kts nosaka, ka abgabaltiesas pie-
nākums ir, negaidot sūdzibas no kreditoriem vai paradnieka, pieprasīt no kon-
kursa valdes ziņas un datus par ndkavējuma iemesliem un aioteikt^ tai īsa'kus 
termiņus konkursa lietas pabeigšanai, ja konkursa valde to nebutu veikusi 
IV2 gadu laikā no pirmās publ&acijas. Šī likuma 446._p. 5. pkts nosaka, ka par 
rikojuma.neizpildīšan'U gausībā vainīgiem priekšsēdetajiem un kuratoriem pie-
mērojamas represijas pēc vispārēļ'iem likumiem; bet gadijumos, kad viņi ne-_ 
jzpilda tiesas priekšrakstus vai pielaiž launprātlbas,_tiesai ir tiesība nodot viņus 
tiesai īrn vajāšatiai pēc likumiem, atceļot prieskšsedetaju un kuratorus no amata 
un iecelot viņu vietā eitus; ja ar agrā'ko priekšsēdētāja ua kuratoru nobīdīšanu 
tio' amata (удален1е) rastos stāvoklis, ka nav iespējams sastadīt konkursa 
valdi, tiesa pieprasa konkursa lietu sev un nobeidz to pie sevis bez kadas 
kavēšanās. 

Civilprocesa nolik. V pielik. (pie 1396. p.) 16. pants nosaka, ka uz kreditoru 
vai parādnieka lūgumu apgabaltiesa var katrā laikā prasīt no konkursa valdes 
ziņas par kon'kursa lietas stāvdkii un revidēt caur saviem locekļiem šls valdes 
darbību. Kad notikusi atkāpšanās no pastāvošiem noteikumiem, konkursa val-
des prie'kšsēdētājam un locekļiem, kā arī zvērinātiem aizgādoiem, uz apgabal-
tiesas lēmuma pam'ata, izdara disciplinarā kārtībā atvilkumus no viņiem pie-
nākošās atlīdzības, tomēr ne vairāk kā ceturto dalu no tās : Par svarlgakiem 
dienesta. noziedzīgiem nodarijumiem Tiesu palata nodod minetas personas tiesai 
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un tās tiesā apgabaltiesas, saskana ar Kriminalprocesa lik. (1926. g. izd.) 1037. 
un turom. Dantiem. 

Norādot uz dažādf formulētām sankcijam apradītos pantos, medz izteikt 
domu, it kā CPN V ipielik. (pie J396. p.) 16. р., kā vēlākais Hkuras, ir atvietojis 
Tirdzn. proc. nolik. 446. p. 4. ttn 5. pfct. noteikums. Šaja ziņa tiek aizradīts, ka 
apgabaltiesu kontrolējošā darbība ierosinama ne citādi, ka vienīgi uz kreditoru 
vai parādnieka lūguma .pamata, kā to nosaka CPN V pielik. (pie 1396. p.) 16. p.s 
ka tiesai ex officio -nav ne pienākuma, ne tiesības izlietot uzraudzību par kon-
kursa valdēm un 'ka varbūtējās sankcijas pielietojamas vienīgi_ CPN V pieli-k. 
(pie 1396. p.) 16. p. noteiktās robežās. Sādu viedoMi dažreiz medz atbalstīt arī 
ar atsaukšanos 'uz juridiskā literaturā izteiiktām domām par CPN V pielik. (pie 
1396. p.) 16. p. teksta saturu un nozīm'i. Tomēr tajā pašā literatura izteiktas 
arī pretējas domas, proti, ka CPN V pielik. <pie 1396. p.) 16. p. nebut neizsmel 
tiesas darbītou uzraudzlbā ipar konkursa valdi -un tas locekļiem, ka nevien kre-
ditoru vai parādriieka sūdzības ierosina tiesas kontrolejošo darblbu, bet arī 
tiesa pati, uz savu uzraudzības tieslbu pamata, tieši pati pārrauga. un apspriež 
konkursa valdes rīcību, pilnīgi neatkarigi no kreditoru sapulces lemumiem, un 
ka varbūtējās sankcijas apspriežamas arī 'no Tirdzn. proc. nolik. 446. p. viedo'kļa. 
Šīs pēdēji minētās domas jāatzīst par vienīgi pareizām. Nerunajot par to, ka 
nav sevišķa logiska 'pamaīa pieņemt, it kā tiesa varetu ņemt stavokl'i vienīgl 
svarīgākos dienesta noziedzīgos nodarijumos, par ко runā 16. р., nereagejot uz 
mazāk svarīgiem noziedzīgiem nodarijumiem, un it 'kā tiesai, šim neapšaubami 
atzītam uzraudzības organam, būtu atņemta iespēja paātrmat konkursa gaitu 
ar savu iejaukšanos, — arī tīri formali ņemot nevar atzīt, ka CPN V pielik. 
(pie 1396. p.) 16. p. būtu atvietojis Tirdzn. proc. nolik. 446. p. 4. un 5. pkt CPN 
V pielik. (p'ie 1396. p.) 1. pants nosaka, fea maksātnespejas īietas piemerojami 
Tirdzniecības procesa nolikuma noteikumi ar šajā pielikumā paredzetiem gro-
zijumiem un papildinajumiem. Ne CPN V pielik. (pie 1396. p.) 16. pantā,_ne 
citā likumā nav norādijuma, ka Tirdzn. 'proc. nolik. 446. p. 4. ш 5. pkt. butu 
atcelti. Nevar arī atzīt, ka CPN V pielik. (pie 1396. p.) 16. p. būtu tosfaktiski 
atvietojis, kā vēlāks likums, jo materija, par ко runā šie likumi, ir dažada, se-
višķi, ja ievēro noteikumus par tiesas sašaurināto iejaukšanos konkursa lietā 
pēc 16. p. un tiesas .plašās funkcijas un uzdevumus <vajadzības_ gadijumā ■ pat 
pārņemt konkursu pie §&nš). pēc Tirdzn. proc. nolik. 446. p. Tādos apstakļos 
Vienīgi iespējamais slēdziens ir tas, ka CPN V 'pielik. (pie 1396. p.) 16. p._neat-
vieto un neatceļ Tirdzn. proc. nolik. 446. p. 4. un 5. pkt., kādēļ uz pirmo jautajumu 
ir dodama noraidoša atbilde. 

Atzīstot apgabaltiesai visā pilnībā tiesības, par kurām runa Tirdzn. proc. 
nolik. 446. p. 4. im 5. pkt., atbilde uz otro jautājumu var būt vienīgi pozitiva. 
Likums sevišķi uzsver, nevien uzraudzības tiesību, bet taisni uzraudzības varu 
(блюстительная власть), kas piešķirta apgabaltiesām un kas prasa no viņām 
zinamu aktivitati konkursa lietās. Korfkurss nav vienīgi privata l'ieta, bet tam 
piemīt arī publiskās intereses momenti; tas nepārprotami izriet no Tirdzn. 
proc. nol'ik. 445. Vm 446. р., kur tiesai, starp citu, paredzeta tiesība, nevien no-
bīdīt nost (удален1е) konkursa amata personas, bet pat pašu konkursa lietu 
pārņemt pie sevis un nobeigt to bez kavēšanās bez parasto konkursa amatper-
sonu līdzdarbības. Tādēl gadijumos, kad rodas koniflikts starp tiesuka uzrau-
gošu liestādi un konkursa amatpersonām par korikursa izvešanas kartību, par 
dominējošām jāatzīst nevis konkursa amatpersonu stavokļa vai šī stavokļa ne-
satricinamības Intereses, bet gan pašas konkursa lietas intereses. Tas nepar-
protami izriet no Tirdzniec. proc. noli'k. 446. p. satura u(n šī panta gara, jo tiesas 
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rikojumiem šajā panta piedots kategoriska prasijuma raksturs un, konkurs 
hetas, ka arī tas gartas paatrinašanas interesēs, .fiesa var nobīdīt konkursa amat-
personas, ieceļot to vieta tu'lin citas, korikursa nekavējošai īiobeigšanai, vai arī 
pieprasit lietu sev unnobeigi to pie sevis. Pieņemt citu viedokli nozīmētu atzīt, 
ka tiesai jt ka butujanogaida konflikta atrismāšanās 'tai destādē, kurai konflikts 
butu ja'izškir pec_butibas kriminalā vai disci<plinarā kārtībā, jo skaidrs, ka kon-
kursa lietās gaitā un konkursa kārtībā tiesa, kā konkursa uzraugošā iestāde, 
šos konfliktus nevar izšķirt. Šads viedoklis nozīmētu atzīt, it kā konkursa' 
lieta butu apturama, it ka amatpersonas foūtu vienīgi atstādinātas un, pēc lietas 
iztiesašanas, varētu atgriesties kon'kursa lietas turpināšanai. Šāds "viedoklis 
neizriet no Tir_dz<n. proc. molik. 446. p. noteikumiem, taisni otrādi, tiesai, kā 
ie'stadei, >kas parrauga_ un parzin konkursu, nav jānogaida, kā nobeigsies kri-
minalā vai discipliņara liieta, jo konkurss nevar gaidīt. Konkursa ātruma in-
tereses t'iesa tuliņ ieceļ atbīdīto amatpersonu vietā, nevis pagaidām, bet galīgi 
jaunas amatpersonas, kuram uzdod lietu no'beigt visīsākā ilaikā, vai arl paņem 
lietu pie sevis nobeigšanai. Tādbs apsftākļos nobīdītām konkursa amatpersonām 
pat vairs <nav iespejams atgriesties konkursā, jo 'konkurss pa to laiku var tikt 
galigi notoeigts. Та tad, jaatzīst, ka Tirdzn. proc. nolik, 446. p. ir ipatnējs pants, 
kas tiesai dod tiesību aši reaģēt uz konkursā pielaistām nepareizībām, un dod 
iespeju spert nepieciešamos solus konkursa gaitas paātrināšanai. Tādēļ sma-
guma punkts šaja panta jaliek nevis uz vārdiem, kas ranā par nodošanu tiesai, 
bet uz vardiem, kas runā par atcelšanu no amata un amatpersonu nobīdīšanu 

<удалеше). Taisni no uzraudzības varas (блюстительная власть) izrietoša 
fiesība dod tiesai iespeju galīgi nobīdīt no konkursa amatpersonas, nenogaidot 
ķrimkia.llietas iztiesašanti, ne sprieduma iznākumu, kādēl jāātzīst, ka pati 
ierosinašana par nodošanu kriminaltiesai no Tirdzn. proc. nolik. 446. p. viedokja 
nav_izšķirošs moments tiesas uzraudzHbas varas pieb'etošanā. Tādēl uz otro 
jautajumu jaatbild apstiprinoši. 

Aiz aprādīt'iem iemestiem Senata Apvienotā sapulce n o l e m j : pirmo 
jautajumu izšķirt noraidoši, otro — apstiprinoši. 

20. 1937. g. 29. novembrī. Senata Civilā kasacijas departamenta 1937. g. 
29. maija iesniegums Nr. 1046 jautājuma izšķiršanai: vai ņilsēta atbild par zau-
jumiem, kurus nodarijis ielu dzelzscelu vagona vadītājs ar kriminaltiesā pierā-
idītu neuzmanīgu brauikšanu. (L. № 33.) 

Sēdi vada pridkšsēdētājs senators A. Gu'bens; referē senators M. Cakste; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zil'bers. 

Senats atrod: 
N0 uzstādītā jauitājuraaredzams, ka zaudējumu nodarītājs bijis pilsētas 

ielu dzelzscelu vagona vadītajs, bet nav redzams, kādas bijušas viņa attiecības 
ar pilsetu, vai tas pamatojušas uz diviltiesisku līgumu, vai starp viņu un pilsētu 
pastavejušas publiskas pašvaldības dienesta attiecības. Tādēl jānoskaidro, kāda 
ir pilsetas at'bildība katra no šiem ga'dijumiem. Ja starp pilsētas ielu dzelzsceju 
vagona vadītaju pastavejušas civfltiesisika līguma attiecības, tad atbilde uzstā-
dītam jautajumam meklejama CL noteikumos. Dzelzscelu likums nav p'iemēro-
jams, jo pilsetu ielu dzelzsceļi nedarbojās uz Dzelzsceju likuma, bet gan uz pašas 
pilseta.s_izdofo_ note-ikumu parnata: N0 apspriežamā jautājuma secinams, ka 
atiblldetajs Iie-ta ir nevis pats zaudejumu nodarītājs, bet gan pilsēta, kuras kal-
potajs, aclmredzot, bijis zaudejumu nodarītājs. Bez tam no jautājuma arī re-
dzams, ka zaudejurnu nodarītaja, vagona vadītāja, neuzmanīgā braukšana pie-
radīta ar kriminaltiesas spriedumu. Ar pēdējo apstā'kli tiesību aizskārums 
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f (CL 3284. р.) atzīstams par pierādītu. Jau agrāko tiesu prakse (Cvingmaņa 
krāj. VII sēj. Nr. 1334) nodibinājusi, ka uz CL 3304. panta pamata kaitējumu 
cietējam jāpierāda tikai tas, ka noticis tiesību aizs'kārums, tm 'ka tiesību aiz-
skāruma izdarītājs 'bijis vai nu pats atbildētājs, vai kāda persona, par kuras 
darbību atbildētājs bijis atbildīgs. Ja tieslbu aizskārējs bijis pllsētas kalpotājs -
ielu dze'lzscelu vagona vadītājs, kas sastāvējis ar pilsētu civiltiesiska līguma 
attiecībās, tad par viņa trešām personām nodarītiem zaudējumiem pilsēta atbild 
uz CL 3447. panta pamata par pienācīgās uzmanības nepiegriešanu izvēloties 
viņu darbam, un uz CL 3288. panta pamata, ja pilsēta pielaidusi tiesību aizs'kā-
rumu apstākļos, kas viņai, 'kā saimniecei, devuši iespēju, un tā tad arī uzlikuši 
pienākumu aizkavēt aizslkārumu. Tā tad tiesibu aizskārējs ir persona, par kuras 
trešām personām nodarītiem zaudējumiem atbildētāja bijusi atJbildīga. Ja arī 
šis apstā'klis ir nodi'bināts, tad jāatzīst, ka lietā ir pierādīts viss tas, kas prasī-
tājam, kaitējumu cietējam, uz CL 3304. panta pamata bija jāpierāda, tm līdz ar to 
uz tā paša panta ipamata bija iestājies atbildētājas, pilsētas, ekspulpacijas pie-
p'ienākums. Sen. CKD prakse (Sen. CKD 23/141 un citi), kas atzinusi, ka CL 
3447. 'pants uzlicis kaitējumu cietējara par pienākumu pierādīt saimnieka vainu, 
izveloties kalpotāju, par cik tā runā pretim augšminētiem apsvērumiem, nav 
atzīstama par pareizu un saskanošu ar CL 3304. panta noteikumiem. Sakarā ar 
sacīto vel paceļas jautājums par to, vai, atzīstot pilsētu par atbildīgu par 
zaudejumiem, kurus nodarijis viņas kalpotājs,' /kas sastāvējis ar viņu civiltie-
siskas līguma attiecībās, ar noziedzīgu nodarijumu, nenonākam pretrunā ar 
KPN 19. patrtu, kas nosa^a, ka kriminallietās ikviens ir atbildīgs tfkai pats par 
sevi. -Pretrimas šai gadijumā tomēr nav, jo pilsētai netiek uzlikta kriminalat-
bildība par viņas kalpotaja noziedzīgo nodarijumu, bet gan atbildJba par zau-
dejumiem, kas nodarīti ar viņas kal'potāja noziedjīgo nodarijumu. Tas pats 
KPN 19. pants savā beigu daļā nosaka, ka tādu atbildī'bu ēesājamā vietā var 
nest likuma paredzetos gadijumos arī citas <personas. OL 3288. un 3447. panti 
paredzejuši gadijumus, 'kad atbildība ipar trešām personām nodarltiem zaudē-
jumiem bez paša nodarītāja jānes citām personām, un tādēl, ja šīs citas personas 
var_darīt atbildīgas par ar noziedzīgu nodarijumu nodarītiem zaudējumiem uz 

. mineto CL pantu pamata, tad viņas par tjem atbild uz pastāvīga pamata, kas 
no KPN 19. 'panta viedokļa ir pielaižams. Latvijas Senats (Sen. CKD 31/692) 
atzinis, ka civiltiesa var izlietot kriminaHiesas spniedumu, ar kuru kalpotājs 
atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarijumā un par to sodīts, par pierādijumu kal-
potaja nespejai izpildīt viņam uziiktos pienākumus, tm uz šīs konstatētās kalpo-
taja nespejas pamata uzlikt saimniekam atbildību par kalpotāja nodarītiem 
zatidejumiem pecCL 3447. panta noteikumdem par culpa in eligendo. Ar to, pēc 
Senata atziirama, tiek_ nodrbināts saimnidka atbildības patstāvīgs pamats, kāds 
viedok'lis, kā*jau aizradīts, pilnīgi savienojams ar KPN 19. pantu. Aiz šiem 
iemesliem jaatzīst,_ka pilsēta atbild par zaudējumiera, kurus nodarijis ielu dzelzs-
ceļu vagona vadītajs ar krimdnaltiesā pierādītu neuzmanīgu brauikšanu, ja viņi 
sastavejuši civiltiesiska līguma attieclbās un ja vien pilsēta, saskaņā ar CL 
3304. pantu nepierada, ka zaudējumu oietēja tiesību aizskārums nav pieskaitams 
viņai par vainu. Ja ielu dzelzsceļu vagona vadītājs atradies pilsētas dienestā 
ka štata darbin'ieks, tad viņš bijis pilsētas amatpersona un sastāvējis ar viņu 
publiskas pašvaldības dienesta attiecībās (Sen. CKD 34/2156, 2735). Tomēr šim 
apstaklim nav izšķirošas nozīmes no apspriežamā jautājuma viedokla un tas 
nevar grozītaugšminētā slēdz'iena pareizJbu. Ielu dzelzsceļi ir pi'lsētas saim-
niecisks pasakums, un pilsetas, ķā ielu dzelzsceju īpašnieces, attiecības pret 
trešam personam neregule publis'ki tiesiskas normas, un šīm attiecībām "pret 
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trešam personam nav publiski-tiesiska rakstura. Pilsētu ielu dzelzsceļu darbi-
nieiki nav pilsetas ptfblislkas varas representanti. Šai ziņā ielu dzelzsceju arttie-
cības pret trešam personam_ nav grozijušās aiz tā iemesla, ka ielu dzelzscelš 
mainijis īpašnieku, un agrakas privatās sabiedrības vietā stājus'ies pilsēta. Arī 
valsts, 'ka dzellzscelu īpašnieces, atfriecībām ar trešām persoiiām mav publiski-
tiesiska rakstura, un tas regulē Dzelzscelu likums, kas, pretēji vispārīgam prin-
cipam,_ka valstsneatbild par savu iierēdņu rīcJbu viņu 'kā valsts varas organu 
darbība, nodibmajis šījikuma'paredzētos gadijumos valsts atbildību par viņas 
ieredņu darbību. Pilsetas, kā ielu dzelzsceļu īpašnieces, attiecības ar trešām 
personam nav regulejis īpašs likums, un tādēl šīs attiecības, kurām, Ш jau aiz-

, radīts, nav publiski-tiesiska rakstura, ipadotas vispārīgiem CL noteikumiem par 
saimnieka atbildību par saviem darbiniekiem. Bet, ja pilsēta, kā ielu dzelzs-
celu īpašniece, atbild trešo personu priekšā pēc CL noteikumiem, tad apstāklim, 
vai viņa uz savāem darbiniekiem, 'ķas 'nodarbināti pie ielu dzelzsceļiem, attieci-
najusi publisko pašvaldības dienestu, nevar būt nozīme, jo šis apstāklis nevar 
grozīt viņas ar CL noteikto atbildību par trešāra personām nodarīfiem zaudē-
jumiem un_ šo trešo -personu ar CL nodi'binātāš tiesības, bet tas uzskatams no 
aplukojama jautajuma viiedokla vienīgi kā prlsētas iekšējās attiecības ar saviem 
darbrmekiem._ Aiz šiem iemesliem atzīstams, 'ka gadijumā, ja ielu dzelzscelu 
vagotia vadītājs sastāvējis ar pilsētu publiskās pašvaldības dienesta attieclbās, 
ŠĻS apstaklis nevar grozīt pilsētas, kā ielu dzelzscelu īpašriieces, ar CL nodibi-
nato atbildību par trešām personāffi nodarītiem zaudējumiem. Ievērojot sacīto, 
Senats n o l e m j : atzīt, ka pilsēta atbild par zaudējumiem, kurus nodarijis ielu 
dzelzsceļu vagona vadītājs ar kriminaltiesā «pierādītu neuzmanīgu braukšanu, 
ja vien pilseta, saskaņā ar CL 3304. pantu nepierāda, ka zaudējumu cietēja 
tiesību aizs'kārums nav pieskaitams viņai par vainu. 

21. 1937._g. 29. novembrl. Senata Civilā kasacijas deparfamenta kopsēdes 
1937. g. 26. junijajesniegums Nr. 1285 jautājuma izškiršanai, vai difbinot no 
vienpersonīga uzņemuma resp. personaltirdznieciskas sabiedrības akciju sa-
biedrību (sal. 1916. g. 3, jūlija lik. 11. p.) notiek vienpersonīgā uzņēmuma 
resp. personaltirdznieciskas sabiedrības mantas atsavināšana akciju sabiedrībai. » 
(L. № 34.) 

Sēdi vada pridkšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators Dr'A.Loebers; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
■Kas pieteic savu piedalīšanos jaimdibinamā (nākamā) akciju sabiedrībā kā ■ 

akcionars, līdz ar to apņemas piedalīties nā'kamā akc. sa'b. ar kādu ieguldijumu. 
Šads_ pieteikums, pec butlbas, raksturojams kā solijmns iegūt (pārņemt) dibi-
namas_ akc. sab. a'kcijas pret attiecīgu ieguildijumu. īeguldijumu ienešana ir 
nakoša akcionara i^daramais pretizpildijums, pretekviva'lenta veidā, vioa iegūs-
tamam dalibas tiesībam akc. sabiedrībā (sfk. Štaubs, Komentars pie vācu Hgb 
186. § 5. num. 1921. g. izd.; Grisolli, Die Rechtsnatur der Sacheinlage-
verpflichtung etc. Ztschr. f. d. ges. Handelsrecht 93. sēj., 1928./9., 230. lp.). 
Ieguldijumu ienešana akciju sabiedrībā, tā tad, nozīmē izpildīt un izvest dzīvē 
akcionara, ka biedra sabiedrisko pienākumu un ir akciju-tiesiska akta izdarī-
šana._ Nav svarīgs, vai deguldijiims ipastāv skaidrā naudā ('kā normalā akc. sab. 
dibinašana) vai kada manta (ka ta^ notidk t. s. kvalificētā dibināšanā, „Šach-
grundung"); it seviški oav svarīgs, vai šī -manta bū'tu kustaraa vai nekustama 
lieta. Bet katra ziņa svarīgs ir, ka ieguldijumam jāpāriet akc. sab. mantā, t. i. 
ka akcionars ieguldijuma priekšmetu, piem., savu nekustamo mantu a t s a v i -
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n a jaundibinamai akciju sabiedrībai, un §ī manta pariet nakamas akc. sab_. manta, 
viņas īpašumā. Tā tad, nododot tādā kārta, piem., nekustamu lietu ka biedra 
ieguldijumu a'kciju sabiedrībā, 'kā akciju tieslbu pretekvivalentu, nakama akcio-
nara pienākums ir sagādāt akciju sabiedrībai neapstrīdamo_ un pikngo īpasuma 
tiesību uz ieguldamo minēto ne'kustamo lietu. Uz vispareja pamata ipašuma 
tiesības uz nēkustamu Metu pāriet tikai ar tāsapstiprinašanu zemes gramatas 
(koroboraciju) tās ieguvējam, t. i. šajā gadijuma akciju sabiedrībai. Ka pamats 
nekustamās lietas koroboracijai atzīstams 'tas akts,_kas apliecina un aptver: 
no v i e n a s puses — ieguldītāja pietetkumu uz akcijam 'un viņa solijumu nodot 
akciju pretekvivalentu, n o o t r a s puses — š о p i e t e i к u m a p i e ņ_e m š a n u 
n о d i b i n ā t ā j u p u s e s (nākamās akc. sa'biedrības varda). Ar šadu vieno-
šanos, kura notiek a'kciju sa'biedrības dibināšanas sapulce —- tad mi nodi'bina-
jas nākaraā a'kcionara pienākums sagādāt un parvest nodotas nekustamas lietas 
jaundibmātai akciju sabiedrībai. Visi šādi juridiskie akti areji izteicas un iz- • 
paužas akciju sabiedribas dibināšanas sapulces protdkola. Dibinašanas sapulce 
•nakamo akciju sabiedrību pārstāv dibinātāji. Ar akciju sabiedrības lemumu par 
ieguldīto lietu pārņemšanu uz viienošanās pamata ar ieguldītajiem un organu 
izvēlēšanu — akc. sabiedrlba skaitas par nodibinātu un ieguldītas 'lietas par 
izgājušām no ieguldītāja mantas un pārgājušām jaundibinatas akc. sabiedrības 
mantā. Par visu to tad arī līecina akc. sabiedrības dibinašanas akcionaru 
sapulces proto'koli. Finansu ministrijas atlaujai nav konstatejoša akta nozīme, 
bet gan vienīgi tā nozīme, ka atļaujas nedošanas gadijuma akc. sābiedrība skai-
ms par nenodibinātu; tā tad atlaujas nedošana uzskatama par nodibinašanas 
rezolutivo nosacijumu. 

Taisni šis protokols būtu attiecīgais formalais akts, kas ierakstams zemes 
grāmatās kā koroboracijas pamats, jo nekustamas lietas pareja citas personas 
īpašumā var notikt tikai ar tās apstiprināšanu zemes gramatas ieguvejam (CL 
3002. p. 1. pkts, Notar. nol. 340. p. 1. pkt.; 325. p. 1. pkt.). Iesniedzot šo protd-
kolu, kā lūgtās koroboracijas formalo pamatu, ludzejam līdz ar to jaiemaksa 
arī attiecīgie nodokli (Notar. nol. 340. p. 3. ptķt; 369. р.; CL 3012. р.). Ja ne-
kustama lieta (hnobils) pārdet īpašuma citai personai, tad ar to notiek koro-
borētā īpašuma pārmaina, par ко tad arī ņemama atsavināšanas tin zīmognodeva 
(Lik. par atsav. nodev. 1. р., 2. р. 1. pkt.; Rīk. par zīmognod. 39. p. 1. pkt.). 
Tā tad, gadijumos, 'līdzīgos runā esošam, nododama akciju sabiedrībai nekus-
tama lieta pāriet viņai tikai ar koroboraciju zemes gramatas uz dibinašanas 
sapulces protokolā izteiktās akcionaru vienošanās pamata ar iepriekšejo īpaš-
nieku. _ 1916. g. 3. jūlija likuma (Lkr. 1645) „par tirdzn. un rūpn. uznemumu 
pāreju uz līgumu pamata" 11. p. noteikumam nav izšķirošas nozīmes izsprie-
žamā jautājuinā. Šī likuma mērķis bija tikai nokārtot mineto uzņemumu atsa-
vinātāja um ieguvēja a t b i l d ī b u par uzoēmumu apgrūtinošiem paradiem, bet 
nemaz ne noteikt: kādā ceļā — по materiali-tiesiskā vai по fiskala viedokla — 
vienpersonīgam tirgotājam vai kādai personalai sabiedrībai piederošs uznemums 
pāriet по tā īpašnieika jaundiibinamās akciju sabiedrības īpašuma, un ar kadam 
nodevām šāda pāreja būtu apliekama. Sis (pedejais) jautajums izsķirams nevis 
uz citētā 11. p. pamata, bet gan 'uz Noteikumu par akc. sabiedrībam, Notariata 
nolikuma, Nodevu nolik. un vispārējā CL moteikumu pamata: Minetais 11. p. 
paredz, ka, pārveidojot vienpersonīgu „ u z n e m u m u " atklata resp. komandit-
s a b i e d r ī b ā vai pārveidojot vienpersonīgu u z ņ e m u m и vai atklatu jesp. 
komanditsabiedrību kādā akciju resp. paju s a b i e d r ī b a , jaundibinama sa-
biedrība a t b i l d par visiem ar šo o i z ņ ē m u m u saistītļem paradiem, по kura 
<t i u z ņ ē m u m a ) vina tika pārveidota. Vispirms šajā ziņa uzkrīt, ka 11. p. 
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samaisa u z n e m u m u a r s a b i e d r i b u , t. i. objektu (uzņēmumu) ar subjektu 
(sabiednbu). Nevar runāt par „viempersonīgu" uzņēmumu, bet gan tikai par 
„vienpersonīgam tirgotājam piederošu uzņēmumu". Uzņēmumu nevar „pār-
veidot" par sabiedrību, nedz par personalu (ikā, piem., atklātu vai komanditsa-
biedrību), nedz par kapitalisku (akciju vai paju salbiedrību); tie ir inkomen-
surabli lielumi. Uzņēmums vispār nav „pārveidojams". Uzņēmtfms katrā ziņā 
paliek viens un tas pats, neatkarīgi no 'tā .subjekta juridiskās strukturas, t. i.„ 
vai uzņēmuma subjekts būtu vienpersonīgs tirgotājs, vai personala vai kapita-
liska sabiedrība. īste>nībā vienpersonīgais tirgotājs, kam ir uzņēmums, var, 
kopā ar citiem, n o d i b i n ā t j a u n u akc. sabiedrrbu šī uzņēmuma ekspluatē-
šanai im ienest (ieguldot) uzņēmumu jaundibinamā akciju sabiedrībā, nododot 
tai īpašumā savu uzņēmumu kā ekvivalentu (pretizpildijumu) pret viija saņe-
mamām a'kcijām, pie kam akciju sabiedrība iegūst (pārņem) no viņa minēto 
uzņēmumu. Tomēr, ar >to uzņemums kā tāds nemaz nepārvēršas par akciju 
sabiedrlbu. Pārvēršanās vai pārveidošanās nav juridis'ks jēdziens vai apzī-
mējums, bet tikai tās juridiskās proceduras apraksts, ко juridiski sauc par 
personalas vai kapitalis'kas sabiedrības sastādīšanu vai dibināšanu, kuras īpa-
šumā uzņēmums, 'kā objekts, 'ta-d nu pārietu. Likuma 11. p. nekad neprejudicē 
jautājumam par to, vai par tajā paredzētiem uzņērnuma pārejas veidiem ņemams 
nodoklis un kāds īsti. Nevar runāt par to, it kā vienpersonīga tirgotāja uzņē-
mums līdz ar imobilu pārietu uz jaundibināto akciju sabiedrību universalsuk-
cesijas celā. Pēc fizis'kas personas universalsukcesija var iestāties tikai tad, 
kad tā nomirusi vai iestājusies mūku kārtā (CL 2581. р., 1693. р.), bet nemaz ne 
ar uzņēmuma nodošanu akciju sabiedrībai. Senata kopsēdes spriedumam 
„Varonis" lietā (1934. g. 24. num.) nav precedenta nozīmes. Tajā lietā Senats 
vispirms iziet no :tā, it kā ar uzņēmuma pāreju no viņa iepriekšējā īpašnieka uz 
jaundibinātu akc. sabiedrību notiekot u z ņ ē m u m a juridiskas strukturas p ā r -
m a i ņ a . Istenībā, u z ņ ē m u m a k ā tiesību objekta juridiskā struktura p a ī i e к 
t ā p a t i, neatkarīgi mo tā pārejas citam īpašniekam; pārmaiņa notiek tikai pašu 
īpašnieku personās un juridiskā struktura attiecas tikai uz pēdējām. Senats 
tajā lietā tā'lak arī iziet no tā, ka uzņēmums pārejot jaundibinātai akc. sab-bai 
u n i v e r s a l s u k c e s i j a s celā arī tad, kad tai pāriet vienpersonīgs uzņē-
mums, t. i. uzņēmums, kas pieder vienpersonīgam tirgotājam. Pēc Senata tajā 
lietā izteiktā uzskata, universalsukcesija notiekot it kā ar to, ka ļepnekšējais 
uzņēmuma īpašnie&s izbeidzot s a v u j u r i d i s k o e k s i s t e n c i . īstenfbā, 
ar to, ka vienpersonīgais tirgotājs, t. i. fiziska persona, nodod savu uzņēmumu 
jaundibiinamai akc. sab., savu juridisko eksistenci neizbeidz. Ja cilvēks neiz-
beidz savu fizisko eksistenci, viņš neizbeidz arī sava juridisko eksistenci. Ja 
tādēļ u z ņ ē m u m s n e v a r n o vienpersonīga tirgotāia p ā r i e t u z j a u n d i-
b i n a m о а к с. s а b. taisni u n i v e r s a l s u ' k c e s i j a s ceļā, tad atliek tikai 
S ' l ēdz i ens , ka uzņēmums pāriet s i n g u l a r s u k c e s i j a s celā; tāpēc, ja 
uzņēmuma sastāvā ieiet n e k u s t a m a l i e t a , tad arī pēdējā pāriet singular-
sukcesijas celā (bet nevis it 'kā tikai vierikārši zemes grāmatu registra regulē-
šanas_ kārtībā), un proti, uz konstitutiva formala akta pamata, t. i. akc. sab. 
dibinašanas (konstituējošas) sapulces protokola pamata, par ко tad arī ņemams 
atsa.vināšanas nodoklis uz vispārēja pamata. Nevar arī apgalvot, ka vienper-
sonīgam tirgotājam, ienesot savu uzņēmumu jauīidi'binātā akc. sab., neesot 
pretkontrahenta. Taču, akc. sabiedrības dibināšanas civiltiesiskais pamats ir 
vienošanās starp dibinātājiem par akc. sabiedrības dibināšanu. Senats minētā 
„Varonis" lietā. tieši atzīst, ka „pilnīgi ci-tādi (t. i. ne no umiversalsukcesijas 
viedokļa) jautājums būtu jāizšķir gadijumā, ja ikāda fiziska persona vai 'kāda 
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personala tirdzniecības sabiedrība piedalas kādas akc. sabiedrlbas di'binašana 
ar kādu ieguldijumu (apport, Sacheinlage), individualas lietas veida, un ka 
ekviva'lentu saņemtu attiecīgo daudzumu akciju -uz ieguldijuma līguma 
(Illationsvertrag) pamata, 'kas apspriežams pēc noteikumiem par pirkšanas-
pārdošanas līguma". Šajā gadijumā arī Senats mineta „Varonis" lieta noteikti 
atzīst ieguldijuma (tā tad arī ieguldītā uzņēmuma ar nek. mantu) pareju a'kc. 
sabiedrībal taisni s i n g u l a r s u k c e s i j a s ceļa. Tieši to pašu juridisko situa-
ciju paredz arī tagad priekšā liktais jautājums, proti, kad vienpersonīgs tirgotajs 
iegulda savu uzņēmumu (līdz ar nekustamu mantu) jaimdibinama akc. sabiedrība 
uz ieguldijuma līguma pamata. Dibināšanas sapulces protokola taisni arī iztei-
cas minētais ieguldijuma (illācijas) līgurns, kas arī ir uzņemuma (кора ar ne-
kustamas lietas) pārejas pamats akc. sabiedrībai. „Varonis" lieta Sena.ta kopsede 
savu atkāpšanos mo „Korona" lietā (25/100) izteikta uzskata motive ar to, ka 
tikko minētais spriedums noticis, p i r m s Finansu ministrija sastadijusi 1929. g. 
statutu paraugu un dibināšanas paraugus, kur minets ir gadijums, kad koman-
ditsa'biedrTba nodod visu savu mantu (uzņēmumu) jaundibinamai akc. sabiedrībai. 
Bet šajā ziņā jāņem vērā, vispirms, ka minētie paraugi nekur nav izsludinati 
Ш notelkumi, bet pēc formas un satura ne^kas cits, Ы informacija par to, к а, 
pēc Finansu ministrijas uzskata, būtu jāsastāda dibiinašanas protokoli. Bez tam 
— arī materiali - - minētie paraugi neizšķir un >nedomā izšķirt juridisko jauta-
jumu par uzņēmuma ieguldijuma juridisko nozīmi, it sevišķi arī nevar izšķirt 
jautājumu par 'to, vai ar uzņēmuma ieguldīšanu notiek universalsukcesija vai 
smgularsukcesija. Taču Senats „Varonis" lietā atzīst, ka ieguldijuma ljgums, 
ar kuru uzņēmumu nodod jaundibinamai a'kc. sabiedrībai, inoved pie uzņemuma 
pārejas taisni s i n g u l a r s u k c e s i j a s ceļā. Senata „Varonis" lieta uzsverta 
analoģija ar fuziju nav pārliecinoša. Fuzijā piedalas no abām pusem tikai ju-
ridiskās personas (akciju bankas un resp. savstarpīgas kreditbiedrības) un pie 
tam, bez šaubām, pārņemtā sa'biedriba patiesībā i z b e i d z savu juridisko 
eteistenci, pārnesot visu savu mantu pārņemošai sabiedrlbai; šados apstaklos 
ir arī saprotams likuma noteikums, ka par pārņemtās sabiedrības nekustamas 
mantas pāreju — universalsukcesijas ceļā — 'pārņemošai sabiedrībai, atsavi-
nāšanas nodoklis nav ņemams (Kreditnolik. 1935. g. izd. 592. p.)_. Kriev. Senata 
spriedumam (CKD 01/13) par to, ka akc. sabiedrības dibinašanas sapulces 
protokols neesot apmaksājams ar proporcionalozīmognodevu, nav nozīmes, jo 

^tajā spriedumā Kriev. Senats nebija ielaidies illācijas līguma un vispar sabied-
" ribas dibināšanas noteikuma juridiskā konstrukcijā. Savu atzinumu, ka akcio-

naru dibināšanas sapulces proto'kols neesot apmaksājams ar proporcionalo 
zīmognodevu, Kriev. Senats (CKD 01/13) pamato uz to, ka tas neesot akts par 
manlisku» darijumu, kas pēc Kriev. Rīkoj. par zīmognod. 29. p._(1893. g. izd.) 
būtu apmaksājams ar proporcionalu zīmognodevu, ka protokola nekads dari-
jums nav ticis noslēgts, un ka minētais protokols apliecinot tikai akc. sabiedrības 
darblbas atklāšanu. Kriev. Senats taču nevarēja ņemt vērā mūsu noteikumus 
par nekustamas lietas pāreju un pārejas ierakstīšanu zemes gramatas un par 
ierakstlšanas materiali-tiesiskiem pamatiem. Kriev._ Senats arī neskaitijies_ ar 
dfciīiāšanas protokola nozīmi kā akcionaru vienošanas apliecmajumu par illaci-
jas līgumu. Krievijas likumdošana par akciju sabiedrlbām loti trucīga un pri-
'mitiva un tai illācijas līguma juridiskā konstrukcīja un nozīme feija sveša. Jau-
tājums par to, vai par akc. satiiedrībā ienestās 'nekustamas lietas pareju butu 
vai nebūtu ņemams „krepostnodoklis", minētā Kriev. Senata sprieduma nemaz 
netika aizskārts. Tāpēc minētam Kriev. Senata spriedumam, kas pie tam no-
ticis vēl bij. Polijas guberņās, nav precedenta 'nozīmes. 
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Aiz apradītiem iemesliem Senats n o l e m j : atzīt, ka jautājums izšķirams 
apstiprinoši. 

22. 1937. g. 29. novembrī. Annas С ī r u 1 i s lūgums u z r a u d z I b a s 
ķ a r t ī b ā atcelt Tiesu palatas departamentu kopsapulces 1937. g. 27. maija 
lemumujm atzlt, ka Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu modalas priekšnieks, 
koroborejoU934. g. 12. martā_sūdzētājas Annas Jēkaba m. Cīrulis ar pārdevēju 
Annu Andreja m. Cīrulis noslēgto pirkuma-pārdevuma līgumu, ir pārkāpis Not. 
nol. 352. p. 2. pkt. (L. № 35.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators j . Grots; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
1937. g. 22. februari tieslietu ministrim iesniegtā lūgumā Anna Jēkaba m. 

Cīrulis paskaidro, ka 1934. g._14. februarī Rīgā, notara J. Krūklanda kantorī, 
viņa esot noslegusi pirkuma-pārdevuma līgumu ar Ашш Andrēja m. Cīrulis par 
Maz-Skurbu maju pirkšanu. Nosļēgtais līgums 1934. g. 12. martā ticis korobo-
rets Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu «odaļā un nopirktā nekustamā manta 
esot ievesta uz viņas, pircējas, vārda. 1934. g. 23. februarī, t. i. p ē с pirkuma-
pardevuma līguma noslegšanas, bet p i r m s tā koroborēšanas, Jelgavas-Baus-
kas zemes gramatu nodaļas registrī Maz-Skurbu māju folijā tikusi ievesta atzīme 
uz Jekaba Miķelsona izpi'ldraksta pamata par Ls 700,— ar % un tiesas izde-
vumiem viņa darba algas prasības nodrošināšanai. Šīs atzīmes vietā vēlāk 
nostiprinata tiesas hipoteka. Pirkuma-pārdevuma līgumā pircēja nekādus Jē-
kaba Mikeksona prasijumus neesot uzņēmusies. Pie lietas tāda stāvokļa zemes 
gramatu nodaļas priekšniekam bijis jānoraida lūgums koroborēt līgumu. 
Koroborejot līgumu, zemes grāmatu nodaļas priekšnieks esot nodarijis sūdzē-
tajai zaudejumus. Tāpēc Anna Cīrulis lūdz ministri atzīt Jelgavas-Bauskas 
zemes gramatu nodalas priekšnieka Vītola rīcību par nelikumīgu, darīt viiju 
atbildīgu par nodarītiem zaudējumiem un (līdz šī jautājuma izlemšanai apturēt 
Maz-Skurbu maju pardošanu izsolē uz Jēkabam Miķelsonam izdota izpildraksta 
pamata, realizejot tiesas hipoteku. Saskaņā ar tieslietu ministra 1937. g. 
22. februara rezoluciju Annas Cīrulis lūgums 'nodots Jelgavas apgabaltiesas 
priekšsedetajam. 1937. g. 24. martā Jelgavas apgabaltiesas nodalu kgpsapulce 
nolema: Annas Cīrulis sudzību atstat bez ievērības. Par šo lēmumu iesniegto 
parsudzību Tiesu palatas departamentu kopsapulce atstājusi bez ievērlbas. 

Senatam iesniegtā sūdzībā tiek pacelts jautājums par Tiesu palatas depar-
tamentu kopsapulces lemuma atcelšanu u z г a u d z īb a s k'ā r t īfb ā, aizrā- . 
dot, ka Jelgavas-Bauskaszemes grāmatu nodaļas priekšnieks rīkojies neliku-
mīgi, koroborejot pie apradīta lietas stāvokļa pir'kurra-pārdevuma līgumu. 

Jautajuma_ par uzraudzību zemes grāmatu lietās jāpaskaidro, ka sevišķa 
uzraudzības kartība zemesgramatu lietās likumā nav paredzēta. Bet gan li-
kums tieši nosa'ka, kada kārtībā izla'bojamas lēmumos par koroboracijām pie-
laistas kļudas (Not. nol. 368. р.) ш >kādā kārtībā pārsūdzams zemes grāmatu 
nodalas priekšnie'ka lemums (Not. nol. Збб. р.), ja ar tādu lēmumu ir atraidīts 
lugums jzdarīt koroboraciju,_vai kaut gan nolemts to izdarlt, 'bet ne tai apjomā 
un ne tada veida, ka tas noradīts lūgumā (Not. nol. 365. р.). Kārtība, kādā pār-
sudzami zemes gramatu nodaļas priekšnieka lēmumi un nepareizā rīcība, ir no-
teikta ar Civilproc. nolikumu bla'kus sūdzību lietās (Likumdoš. mater. Hasmans 
un Nolkens. Tiesl. min. 1890. g. izd. 359., 360. lp.). Aiz pievestā apsvēruma 
Annas Cīrulis lugums atcelt Tiesu palatas depanamentu kopsapulces lēmumu 
atstajams 'bez sekam. 



Senats tomēr atrod par vajadzīgu paskaidrot sekojošo: 
Pēc Not. nol. 316. p. zemes grāmatu reģistra modaļās ieraksta pantus un at-

zīmes. Atzīmju veidā, starp citu, ieraksta tiesas lēmumus par prasības -nodro-
ši'nāšanu (Not. nol. 316. p. 3. pkt.). Šāda prasības nodrošināšanas atzīme, kas 
ievesta uz tiesas lēmuma pamata prasības lietā par īpašumtiesībām uz nekus-
tamu mantu (Not. no'l. 317. p. 1. d.), ir Šķērslis jebkura nekustamas mantas 
īpašnieka labprātīgi uz to nodibinātu tiesību koroboracijai. Visos citos' gadiju-
mos, ja prasības priekšmets nav bijis strīds par īpašumtiesībām uz nekustamu 
mantu, atzīme nav šķērslis koroboracijas izdarīšanai, bet dod nodrošinātai tie-
slbai prioritati pēc tās ieralkstīšanas laika im piešķir šai tieslbai saistošu speku 
arī pret tiem nekustamas mantas ieguvējiem, kuru tiesības koroborētas vēlāk 
par minētām atzīmēm (Not.nol. 317. p. II d). Zemes grāmatu nodaļas priekš-
niekam nav ne'kāda li'kumīga pamata neievērot līgumsledzeju lugumu par ie-
gūto tiesību koroboraciju tikai tādēļ vien, ka 'laikā pēc līguma noslēgšanas ип 
pirms tiesību koroboracijas zemes grāmatās, kāda trešā persona panākusi pra-
sības nodrošināšanas atzīmes ievešanu. Šāda atzīme, kas pēc sava rakstura 
paredzēta Not. <nol. 316. p. 3. pkt., rada 317. p. II dalā paredzētās juridiskās se-
kas un nav šķērslis labprātīgi -nodibinātu tiesību koroboracijai. Zemes grāmatu 
nodaļas priekšnieks koroboracijai iesniegtā akta iekšējo saturu pārbauda t i -
k a i no a'kta satura likumības viedokļa (Not. nol. 352. p. 4. pkt.), bet kā publiski-
tiesiskas varas nesējs viņš nepārbauda akta saturu no līgumslēdzēju interešu 
viedokļa. Šāds zemes grāmatu nodaļas priekšnieka tiesību apjoms tieši izriet 
no Not. nol. 352. p.;teksta, kas izsmeļoši ir aprādīts un arī ierobežots ar vārdu 
„tikai". Li'kumdevējš Not. nol. 352. p. 2. pkt. paredzēto šķēršļu kategorijā nav 
ievedis Not. nol. 317. p. II dalā aprādīto prasības nodrošināšanas atzīmi: ne-
kustamas mantas ieguvēja intereses prasa tiesību ātru ierakstijumu zemes grā-
matās, lai negodīgam imabila atsavinātājam nerastos iespēja sagādāt šķēršlus 
līguma koroboracijai un lldz ar to līguma izpiklīšanai. Nekustamas mantas 
ieguvējam ir pilnīga iespēja izvairlties no zaudējurniem, norādot līgumā vai arī 
lūgumā par koroboraciju, ka koroboraciju izdara tikai -tad, ja attiecīgā zemes-
grāmatu folija ir tādā pat stāvoklī, kādā tā bija līguma noslēgšanas laikā. Tādā 
gadijumā, ja pēc līguma noslēgŠanas būtu ievesta kāda prasības nodrošināšanas 
atzīme, — līguma koroboracija nevarētu notikt. — Tādu pienākumu pārņemšanu, 
kādi līgumā nebija paredzēii, ncatsaucas uz pirkuma sumas palielināšanu, bet 
-ieguvējam rodas vienīgi tiesība prasīt no atsavinātāja nodarīto zaudējumu at-
līdzrbu. Ievērojot zemes grāmatu publicitates principu, interesentam, pirms 
viņš lūdz izdarīt līguma koroboraciju, ir iespējams pāitaudīt ierakstus zemes 
grāmatās, un ja imobila ieguvējs atrod, 'ka pēc līguma noslēgšanas ir ievesta 
prasības ftodrošināšanas atzīme, viņš var arī neiesniegt lūgumu izdarīt koro-
boraciju. 

Ņemot vērā augšā pievestos apsvērumus, Senats n o l e m j : Annas Cl-
rulis sūdzību atstāt bez sekārn. 



XIII Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem. 
Sastādījuši: senators F. Konrādi un Rīgas Apgabaltiesas loceklis A. Valters. Tieslietu 
ministrijas Vēstneša pielikums, Tieslietu ministrijas izdevums, 1936/1937. 
 

485.lpp. 
 

Tiesu iekārtas likumu 208. (282.) 
 

Pastāvošos likumos nav speciālu noteikumu par disciplinārlietu 
atjaunošanu. Bij. Kriev. Senāts gan atzina, ka, līdzīgi krimināl- un civilprocesa 
nolikuma noteikumiem par krimināllietu atjaunošanu (Kriminalproc. lik. 
954. p.), un civīltiesu spriedumu jaunu caurlūkošanu (Civilprocesa nolik. 
195. p.), pielaižama arī disciplinārlietu atjaunošana, un kā tā piekrīt Senātam. 

Izejot no Tiesu iekārtas 208. (282.) p., pēc kura lūkojot cauri 
disciplinārlietas, tiesa nav saistīta ne ar kādiem sevišķiem noteikumiem un lietas 
noskaidrošana atkarājas vienīgi no tiesas ieskata, krievu senātā bij(a) 
nodibinājusies kārtība, ka lūgumi par disciplinārlietu atjaunošanu bija jāiesniedz 
tai tiesai, kas taisījusi galīgo lēmumu lietā, un šī tiesa, pārbaudījusi lūgumā 
izteiktos pamatus lietas atjaunošanai, lūgumu ar savu atzinumu iesniedza 
senātam (Oкр. Высш. Дисц. Пpиc. 16 мapтa 1887 г. д. №°9, Общ. Coбp. 1902 
г. 15, Coeд. Пpис. 4 дeк. 1908 г. д. № 670). Lietas atjaunošanai pēc krievu 
senāta prakses var būt par pamatu iemesli, kas minēti Kriminālproc. lik. 955. p., 
to starpā arī tādu pierādījumu atklāšana, kuri rāda, ka notiesātais nav vainīgs vai 
ir cietis tiesas kļūdas dēļ augstāku sodu nekā viņa nodarījums prasa (955. p. 
2. pkt.). 

Ja priv. adv. N. N. disciplinārlietā varētu konstatēt tos iemeslus, kurus viņš 
uzrāda savā lūgumā par disciplinārlietas atjaunošanu, t. i. viņa nevainīgumu vai 
pārmērīga soda uzlikšanu tiesas kļūdas dēļ, tad pēc krievu senāta prakses viņa 
lūgums būtu nosūtams iepriekšējai pārbaudei Tiesu palātai, kā tiesai, kura viņa 
disciplinārlietā taisījusi galīgo lēmumu. N. N. senātam 

486 .lpp. 
iesniegtos materiālos tomēr nav atrodami nekādi pierādījumi, ar kuriem varētu 
konstatēt viņa nevainīgumu vai pārmērību sodīšanu tiesas kļūdas dēļ. No N. N. 
iesniegtā Daugavpils apgabaltiesas I. kriminālnodaļas 1935. g. 6. jūnija lēmuma 
noraksta gan redzams, ka iepriekšējā izmeklēšana par viņu, N. N., aps. pēc Sodu 
lik. 544. p., izbeigta pierādījumu trūkuma dēļ, bet viņa apgalvojumam, it kā ar 
šo lēmumu esot pierādīts viņa nevainīgums disciplinārlietā, nav nekāda pamata. 
Ar apgabaltiesas un Tiesu palātas spriedumiem disciplinārlietā N. N. ir atzīts par 
vainīgu nepareizā un peļamā rīcībā, kura sīki apskaitīta minētos spriedumos, pie 



kam, ievērojot to, ka viņš jau agrāk sodīts disciplinārā kārtībā ar brīdinājumu un 
rājienu, viņam uzlikts augstākais disciplinārsods, bet krimināllietas priekšmets ir 
bijis svešas mantas piesavināšanās un uzticības nelietīga lietošana (Sodu lik. 
544. p.). Tātad apsūdzībai krimināllietā ir citāds saturs nekā apsūdzībai 
disciplinārlietā, kādēļ krimināllietas izbeigšana pierādījumu trūkuma dēļ nevar 
ietekmēt disciplinārlietas likteni un dot pamatu tās atjaunošanai. Nedz no 
iepriekš minētas Senāta akts, nedz arī no N. N. tagad iesniegtiem materiāliem 
nav konstatējams, ka apgabaltiesa, resp. Tiesu palāta, iztiesājot disciplinārlietu 
un uzliekot sodu, būtu pārkāpusi savas kompetences robežas vai pielaidusi kādu 
kļūdu. 

Arī Daugavpils apgabaltiesas 1. civīlnodaļas 1937. g. 19. janvāra lēmums, 
uz kuru atsaucas N. N., tāpat nerunā par labu disciplinārlietas atjaunošanai, jo ar 
šo lēmumu Bēra R, konkursa valdes darbība atzīta par nepareizu un darbvedības 
atlīdzība par pārmērīgu, pie kam nolemts atprasīt nelikumīgi izmaksāto 
atlīdzības daļu un N. N. nolaidības dēļ atcelt no konkursa valdes priekšsēža 
amata. 

Saņemot kopā visu sacīto, jāatzīst, ka N. N. lūgumā uzrādītie un 
Kriminālprocesa lik. 955. p. 2. punktā, minētie iemesli, kas varētu būt par 
pamatu viņa disciplinārlietas atjaunošanai, ir palikuši bez kaut kādiem 
pierādījumiem, kādēļ lūgums noraidāms. 

(Sen. Apvien. sap. 1937. g. 23. marta spr. Nr. 23.) 
 



 



 



1938. 
1 1938 g 7 februarī Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētāja 1937. g. 9. no-

vembra zinoiums № 43145, par Tukuma-Talsu zemes grāmatn nodaļaspneks-
Г к а Viljama Zicmela rīcību, kurā saskatanias Sodu lik. 140. p. paredzeta par-

— /T \ f о *\ 
kaP™ēdiPvadrpdekššēdētājs senators A. Gubens; referē senators К. Ducmanis; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

TēlgaVat^pģabaMesas nodaļu kopsapulce 1937. g. 3. novembrī nolēmusi 
uz KPN 1032. panta pamata zinot Senata Apvienotai sapulcei par I ukuma-1 alsu 
zemes grāmatu nodalas priekšnieka riclbu. , ._,_._. . . A. c i 

Izpildot šo lēmumu. Jelgavas apgabaltiesas pnekssedetajs lesmedzis Senata 
Apvienotai sapulcei zipojumu, по kura redzams, ka minētais zemes gramatu no-
dalas priekSnieks 1936. g. 27. aprill izdevis apMecrbu ar № 2997 par to, ka Nurmm-
žas pagasta „Cašu" māju vienlgais īpašnieks bijis Bērtulis Bjte. Patiesiba 
tomēr Bērtulim Bitem piederējušas tikai 3A idealās daļas по „Casu majarn, bet 
1/4 idealās dalas īpasniece bijusi Anna Bite. 

Šo apliecību, kas saturējusi nepareizas ziņas, viens по Bertuļa Bites manti-
niekiem Valentins Bite, iesniedzis kā pierādijumu Bērtula Bites mantojuma 
dalīšanas lietā. Apgabaltiesa, taisot spriedumu par mantojuma sadalisanu, ņe-
musi vērā šo apliecību un apstiprinājusi sadališanas projcktu, izejot по ta, ka 
visas „Cašu" mājas bijnšas Bērtula Bites īpašums. Apgabaltiesas spnedums 
stājies likumīgā spēkā. v . _ 

Kad Vaientins Bite iesniedzis apgabalticsas spnedumu koroboresanai, lu-
kuma-Talsu zemes grāmatu nodalas priekšnieks atteicies to darīt, atsaucoties 
uz to, ka „Cašu" mājas nav piederējušas Bērtulim Bitem vienam pašam, bet 
gan 4* idealā dala по tām bijusi Annas Brtes īpašums. 
* Tādi ir lietas apstākļi, kuros Jelgavas apgabaltiesa saskatijusi Tukuma-Talsu 
zemes grāmatu nodalas priekšnieka, Viljama Zicmela, nolaidlbu, izdodot aplie-
cību ar nepareizām ziņām, kurai kā sekas bijis svarīgs kaitējums tiesu parvaldes 
kārtībai jo nav bijis iespēiams izpildīt likumīgā spekā gājušu tiesas spriedumu. 
Ar to apgabaltiesa atzinusi par nodibinātām Sodu lik. 140. pantā paredzeta 
pārkāpuma pazīmes, kādēļ viņa uz KPN 1031. un 1032. pantu pamata nolēmusi 
zinot par Tukuma-Talsu zemcs grāmatu nodalas priekšmeka, Viljama Ziemeļa, 
rlcību Senata Apvienotai sapulcei. 

Tukuma-Talsu zemes grāmatu nodaļas prieksnieks V. Ziemelis uz apgabal-
tiesas pieprasiiumu dotos paskaidrojumos atzinis, ka 1936. gada 27. aprilī izdota 
apliecībā ar № 2997 >klūdaini bijis norādīts, ka „Cašu" mājas piederot Bertulim 
Bitem vienam pašam. Viņš pielaiž, ka kancleja, izgatavojot izziņu, licla darba 
daudzuma dēļ, nav izlasijusi visu reģistra ierakstu, un ka arī, kontrolejot aplie-
eību, klūda pagājusi neievērota. 

Jel'gavas apgabaltiesas faktisko konstatējumu pareiziba attiecoties uz рю-
laisto klūdu un tālāko faktisko norisi ir pieradīta ar šīs tiesas priekšsēdētaja 
zinojumam pielikto dokumentu norakstiem un Tukuma-Talsu zemes gramatu 



nodaļas priekšnieka Viljama Ziemeja paskaidrojumiem, kā arī ar pašu Jelgavas 
apgabaltiesas priekšsēdētāja 1937. g. 9. novembra ziņojumu № 13145 Senata 
Apvienotai sapulcei. Uz šo lietā nodibināto datu pamata i 'z š ķ i r a m s j a u-
t ā j i rms : vai ir vai nav uzsākama kriminalvajāšana prct Tukuma-Talsu ze-
mes grāmatu nodajas priekšnieku Viljamu Zicmeli? 

Acīmredzot šai sakarībā ir raugams, vai zemes grāmatu nodalas priekšnieka 
rīclbā šai gadijumā ir vai nav saskatamas pazīmes kādam no Sodu lik. devīta 
nodaļā paredzētiem noziedzīgiem nodarijumiem, ktiras nodaļas tltulis ir: „nozie-
dzīgi nodarijumi valsts, valsts autonomo uzņēmumu un pašvaldības dienesta". 
Tā kā šaī lietā ir runa par rakstiski apliecinātām ziņām, tad ir raugams, vai 
zemes grāmatu nodaļas priekšnieka rlcībā ir vai nav saskatamas minetas Sodu 
likumu nodalas 140. panta paredzētā noziedzigā nodarijuma pazīmes, kurš pants 
skan šādi: „Dieneslpersona, kas, izpildot dienestu, a i z и о 1 a i d ī b a s pazi-
nojusi vai apliecitmjusi mutiski vai г а к s t i s к i n e p_a r c i z a s z i ņ a s, no 
kurām eēlies s v a r f g s к a i t ē j u m s pārvaldības kartībai vai tiska, sabied-
riskām vai pravatām interesēm, sodama ar arestu". 

Ka uzzioa sniegta rakstiski un ka tajā bijušas nepareizas ziņas. par to lieta 
strīdus nav. 

No pārējiem nodarijuma sastāva elementiem pirmam kartam uzsverama 
s u b j e к t i v ā v a i n а, ко 140. р. prasa, lai tā būtu nodibinata ka sodamības 
noteikums: sodams, ja ir pierādīts, ka par vainu pierakstama nolaidība. Ar 
citiem vārdiem, 140. pants nepielaiž sodamības vienīgi par t. s. „o b j e к t i v о 
к a i t ē ju m u", bez subjektivās vainas. Tāpēc, ja vainīguma nolaidībā nav, 
sodamība — un tā tad arī kriminalvajāšanas uzsakšana — atkrīt, kaut arī butu 
nodibināts 140. p. beigās minētais svarīgais kaitējums. То ieverojot, vispirms 
izšķirams, vai ir vai nav saī lietā subjektivā vaina: vai zemes gramatu nodaļas 
priekšnieka rīclbā ir vai nav saskatama nolaidlba. 

Zemes grāmatu nodaļas priekšnieka • e s e n ci а 1 ā f_u n к с i j a īr d e -
с i z i v ā, 1 e m j о š ā funkcija. Viņš taisa patstavīgus lemumus, kas ir atse-
višķi pārsūdzami blakus sūdzības kārtība apgabalticsai (Not. nol. 353., 365^ 
Збб. р., kura nolikuma spēkā esamības laikā šaī lieta minetais noticis). Viņs 
atzīstams par sui generis atsevišķu instanci (Senata CKDspriedums 1922. g. 
70.). Zemes grāmatu nodalas prickšnieka lčmumi stājas spel<a_taja nozīme, ka 
viņš pats tos nevar grozīt ārpus Notar. nolik. 368. p. paredzetā gadijuma (Se-
•na'ta CKD spricdums 1926. g. 277.). Par priekšnieka lemumu sekretars gan īeraksta 
zemes grāmatu reģistrā. pārrakstot turp priekšnieka lēmumu. bet pašu ierakstu 
paraksta priekšnieks vien (Not. nol. 356. р.). Uz nostiprinamā akta liekamo 
priekšnieka lēmuma norakstu p a r a k s t a priekšnieks, bet tikai „apbecina" 
sekretars (Not. nol. 355. p. 1. teikums, arī 361. p. 2. te^kums). Sekretars tikai 
atzīmē datumu uz iesniegumiem (346. p.) un izdod apliecības par lesmegumu 
saņemšanu (347. р.), icved lūgumus žurnalā (348. р.), bet pašus lemumus^ taisa 
un pašrocīgi ieraksta žurnalā tikai priekšnieks viens pats (353. р.). Vispar, le-
muraus taisa vienlgi zemes grāmatu nodalas priekšnieks; viņa sekretars tur-
pretim nekādu lēmumu nevar taisīt, un parsekretara „rīcību" (nevis „lemumu") 
pielaižama sūdzība priekšnickam (nevis kadai augstākai tiesas instancei, Not. 
nol. 300. р.). Ar vāuhi sakot, decizivā, lemjošā vara un darbiba pieder resp. 
piekrīt vienīgi zemes grāmatu nodalas priekšniekam, un tikai viņam pašam 
tāpēc arī pieder nodalas vadība (289. p.),_par kuru viņš atbild. Pnekšnicka 
vadošai lomai, kas sakoojas viņa deciziva, lemjošā funkcijā; atbilst an viņa 
amata stāvoklis. Vinu ieceļ, atlaiž uii pārcel Ministru kabinets, tapat ka tiesu 
iestāžu locekļus (Not. nolik. 289. p,, Tiesu iekārtas lik. 323. р.). Рсс Not nol. 
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296 p zemes grām. pr-ks pats iecel un atlaiž kanclejas ierēdņus, pie kuriem 
"sekretars tomēr nepieder: sekretaru iecel un atcel tieslietu mmistns (Not. nol. 

'" Saclto ievēroiot atzīstams, ka ja zemes grāmatu nodaļas priekšnieks pa-
raksta l ēmumu, kura rezolutivais saturs dibinas uz nolaidibas deļ leviesu-
2 neparcizicm datiem, kas smelti turpat zemes grāmatās, tad viņs pielaiz 
nolaidību un krit subjektivā vainā, kas tad arl ir novērtējama pec attiecigam 
sodu normfim. 

šinī lietā turpretim par tādu gadiiumu nav runas, jo nepareizas ziņas pie-
laistas z e m e s g r ā m a t u n o d a ļ ā s , к a t a d a s , u z z i ņ a , a p -
1 i e cīb ā, bet ri e v i S šLs nodaļas p r i e к š n i e к а 1 e m u m a. 

No lietas redzams, kādā ceļā smelta še apspriežamā konkretā uzzina, un 
ka tādā pašā celā rodas visas līdzlgas uzziņas. Kā tas vispār zmams un ka 
tas redzams arī no augstāk attēlotiem likuma noteikumiem, tai starpa no 
sekretara iecelšanas un atcelšanas kārtlbas (caur tieslietu rainistri pasu), zemes 
grāmatu nodaļas sekretars ir visai atbildīga persona un vispar svanga tigura 
^emes grāmatu nodalas darbībā, ar attiecīgām kvalifikacijām, ко по viņa tapec 
orasa Vinš un vispār kancleja nav atsvabinami по katras atbildibas, bet spe-
ciali zemes grāmatu u z z i ņ ā s, jo sevišķi. Sādās uzzioās sekretara lidzpa-
raksts tiešām burtiski arl nozlmē „apliccinājumu", ka uzziņas pareizas. Pasa 
zemes grāmatu nodaļas priekšnieka subjektivā vaina par šādu uzziņu neparei-
zību, protams, nav a priori izslēgta, bet attēlotā a t b i l d ī b a s s a d a l i j u -
m a režimā tā tomēr ik konkretā gadijumā īpasi pieradama, bet nav bez ka 
tālākā prezumējuma, atsvabinot sekretaru un vispār kancleju по katras atbil-
dības: nepareizu uzziņu resp. aplieclbu sferā prezumejama ir, hdz preteja pie-
rādiiumam, šo pēdējo subjektivā vaina. Šinl lietā nav nekadu noradijumu, kas 
šo vainas prezumpciju varētn pagriezt otrādi, un tāpēc atzistams, ka lukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļas priekšnieka Viljama Ziemela nciba sini gadijuma 
subjektivas vainas nav. 

Pie sacītā piemetinams, ka citāds atbildlbas sadalijums netikvien neiztek 
по attiecīgiem likuma noteikumiem, bet arī butu bīstams, iedēstot faktisku uz-
zinu laukā tieši neatbildības sajūtu zemes grāmatu nodaļas sekretara un vispar 
kanclejā, kad subiektivo vainu uzliktu par katru tamlīdzlgu klūdīšanos vienigi 
pašam'priekšniekam, kurš tad, dodamies pats pārbaudīt gramatas ikkatru uz-
ziņu n e v a r ē t u v a i r s i z p i l d ī t s a v u v a d o š o un l e m j o s o 
p i e n ā к u m u un pa daļai padarītu pārējo darbinieku esamibu zemes gramatu 
nodalā par lieku. Taisni tādos apstākļos. v ā j i n o t padotos icredņos a t -
b i 1 d ī b a s s a j ū t u, būtu apdraudēta zemes gramatu nodalu uzziņu pub-
liskā ticamība, kura var pastāvēt vienīgi tad, ja katrām - по augstaka Hdz 
zemākam — savā vietā, savā darbā un savā sferā ir sava atbildiba. 

Atkrītot zemes grāmatu nodalas priekšnieka subjektivai vainai, zūd sva-
rīgākā daļa Sodu lik. 140. p. paredzētos nodarijuma sastava elementos, nav 
vairs pilna sastāva, un sodamība, tā tad arī kriminalvajāšanas uzsaksana 
atkrīt Pazaudē nozīmīgumu arī jautājuma apspriešana, attiecoties uz radusos 
kaitējuimi - vai tas bij svarlgs, kādu prasa 140. р., vai nebij. Piemetinams 
tomēr ka ja ieinteresētais mantinieks Valentins Bite, kurš kā mantojuma at-
stājēja Bērtula Bites brālis, nevarēja nezināt, ka „Cašu" māja nepiederejaBer-
tulim Bitem vienam pašam, būtii savas tiesības izhetojis l a b a t i c ioa^ un 
nebūtu steidzies izmantot klūdaino apliecību, - tad ar viņa savlaicigu zinosanu 
zemes grāmatu nodaļai pārpratums būtu laikā novērsts, un nekads kaitejums 
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ne pārvaldības kārtībai, nedz mantinieku privatām interesēm nebūtu radics. 
RaduŠās grūtības tāpēc ir lielā mērā paša mantinieka netaisnprātīgas rīcības 
sekas. 

Aiz šiem motiviem Senats n o l e m j : pret Tukuma-Talsu zemes grāmatit 
nodaļas priekšnieku Viljamu Ziemeli kriminalvajāšanas neuzsākt. 

2. 1938. g. 7. februarī. Senata Administrativā departamenta 1937. gada 
30. novembra ziņojums Nr. 3490 jautājuma izšķiršanai: vai īres maksas normē-
šana dzīvokliem un telpām, kas mmētas Lik. par telpu 1. p. II dalā un 1. p. pie-
zīme, piekrīt cenu inspektoram. (L. № 3.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators J. Skudre; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Lik. par telpu īri 1. p. I d. (sk. 1936. g. Lkr. 125) nosaka, uz kādām telpāra 

ir attiecinami šī likuma nosacijumi, bet tā paša li'kuma un panta II d. un piezīme 
pie šī panta «osaka, uz kādām telpām šī llkuma nosacijumi neattiecas. Vis-
pirms no pilnīgas šī likuma iedarbības ar šī panta II d. ir izslēgti tie dzīvokli, 
kuros istabu skaits, nerēķinot apkalpotāju istabu, 1936. g. 1. jūlijā pārsniedzis 
trīs istabas. Piezīme pie šī panta izslēdz no šī likuma 37. un 38. p. icdarbības 
namus, kuri celti vai izbuveti pec 1918. g. 18. novembra, vai kuri pēc šī likuma 
speka nakšanas caur kapitalremontiem uz namu īpašnieka rēķinu pārvērsti no 
neapdzīvotiem apdzīvojamā stāvoklī. Pie kam par kapitalremontiern šī panta 
nozīme uzs'katami tadi, kuru vertība pārsniedz 25% no nama vērtības. Priekš 
tam telpam, 'kas padotas telpu īres likuma iedarbībai, īres maksa normēta ar šī 
likuma 37. un 38. p. nosacijumicm, un strīdus gadijumā ī r e s m a k s u а р г ē -
ķ i n a uīi n o s a k a k a t r ā a t s e v i š ķ ā g a d i j u m ā t i e s a (1934. g. Lkr. 
231). Telpu īres maksa tanīs telpās, kuras nav padotas telpu īres likuma iedar-
bībai.jnosakama uz Civillikumos ietvertā brīvas vienošanās pamata starp telpu 
izīretaju un^īrnieku, un ja tāda vienošanās nenotiek un telpu īrnieks atsakas 
maksat izīretajanoteikto īres maksu, tad ižīrētājs var prasīt caur tiesu īrnie'ka 
izlikšanu no telpam. Lik. par telpu īri 32. p. 10. pkt. iet runa tikai par šī likuma 
1. p. piezīme minetiem gadijumiem, bet uz CL ietvertā brīvas vienošanās pamata 
tas pats nosacijums attiecinams arī uz tā paša likuma un panta II d. minētiem 
gadijumiem, kad arī īres maksa nosakama par tiem brīvi vienojoties. Tā tas 
butu, ja telpu izīrētāju un īrnieku attiecības regulētu vienīgi Likums par telpu 
īri. Bet uz Lik. par cenu inspektoru (1934. g. Lkr. 302) 3. p. 1. pkt., cenu in-
spektoram ir piešķirtas tiesības arī namsaimniecībā noteikt saistošas cenu pa-
zeminajuma normas^cenas, pelņas apmērus un atlaides, kā arī noliegt pastāvošo 
ccnu un pelņas apmeru paaugstināšanu vai atlaižu samazināšanu. Pamatojoties 
uz ar šo li'kumu piešķirtām tiesībām, cenu inspektors ir devis divus rīkojumus, 
kuri skar_arī namsaimniekus, un proti, 1935. g. „Vald. Vēstn." Nr. 15. un 1936. g. 
„Vald. Vestn." Nr. 224., ar kuriem noliegts nepamatoti paaugstināt vai uzturēt 
nepamatoti augsta līmenī atlīdzību par izīrējamām telpām un šo telpu apsildī-
šanu, ka arī citadi sadardzinat īrēto vai nomāto telpu lietošanu. Paceļas jau-
tajums, vai сеаш inspektora tiesības ir attiecinamas uz visiem narasaimniekiem, 
vai tikai tiem, kas nav padoti Lik. par telpu īri? Uz šo jautājumu var būt tikai 
viena atbilde, un proti, ka cenu inspektora tiesības regulēt cenas namsaimniecībā 
attiecas vienīgi uz to namsaimniecības daju, kas izņemta no Lik. par telpu īri 
iedarbības. _ Attiecībā uz namsaimniekiem, kas padoti telpu īres likuma iedar-
bībai, arī pēc cenu inspektora posteņa nodibināšanas un viņa tiesību attiecinā-
šanas arī uz namsaimnieclbu, ir palikušj spēkā Lik. par telpu īri 37. un 38. p.» 
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kuri nosaka īres maksas normas šādām telpām, un pēc Lik. par telpu īri strī-
dus jau'tājumus par telpu īri un apkurināšanu šādos gadijumos izšķir tiesa. 
Та tad cenu inspektora tiesības regulēt Ires maksas un maksu par centralo ap-
kurināšanu nav attiecinamas uz tām telpām, kuras padotas Lik. par telpu Iri. 
Attiecībā uz pārējām namsaimniecībām, kur īres maksas im tāpat maksas par 
centralo apkurināšanu Lik. par telpu īri bija atstājis izīrētājam un īrniekam no-
teikt uz brīvas vienošanās pamata, ar Lik. par cenu inspe'ktoru (1934. g. Lkr. 
302), ir attiecinātas cenu inspektora tiesības Šīs cenas regulēt. Šajā sakarlbā 
vienīgi var pacelties jautājums, vai cenu inspektors rlkojas šādos gadijumos lī-
dzīgi tiesas iestādēm, kas īres maksas un maksu par centralo apkurināšanu no-
saka vienīgi katrā konkretā gadijumā un tikai uz ieinteresēto personu sūdzību 
pamata, vai arī kā administrativa vara uz personīgu iniciativi un vispārīgi, bet 
Tie konkretiem gadijumiem? Li'k. par cenu inspektoru 1. p. nosaka, 'ka cenu in-
spektora amats nodibināts c e n u k u s t ī b a s a d m i n i s t r a t i v a i u z r a u -
d z ī b a i, tā paša likuma 3. p. nosaka, ka cenu inspektoram ir tieslba noteikt 
tirdzniecībā, rūpniecībā un namsaimniecībā u. t. t, s a i s t о š a s с e n u p а -
' / e m i n ā j u m a n o r m a s , с e n a s, p e ļ ņ a s a p m ē r u s ,u n a 11 a i d e s, 
kā a r ī n o l i e g t p a s t ā v o š o c e n u un p e ļ n a s a p m ē r u p a a u g s t i -
n ā š a n u vai atlaižu samazināšanu, kā arī i z d o t s a i s t o š u s r l k o j u -
m u s par preču kvalitati un iesaioojuma veidu, kā arl par cenas, svara, mēra 
un kvalitates apzīmēšanu uz precēm vai to iesaiņojumiem. No citētiem li-
kuma pantiera par cenu inspektoru nepārprotami izriet, ka cenu inspektoram 
neatkarīgi no sūdzībām un uz personīgu iniciativi jāuzrauga cenu kustības vi-
pam piešķirtās saimnieciskās nozarēs un, no otras puses, no minētā panta 3. p. 
arī izriet, ka cenu inspektora saistošie rīkojumi par cenu pazeminājuma nor-
mām, cenām, peļņu apmēriem un atlaidēm, par noliegumu pastāvošās cenas un 
pelņas apmērus paaugstināt, kā arī par preču kvalitati un iesaiņojuma veidu, 
par cenas, svara, mēra un kvalitates apzīmēšanu uz precēm v a r a 11 i e k-
t i e s v i e n ī g i uz v i s i e m tirgotājiem, rūpniekiem un namsaimniekiem 
valstī, b e t n e v i s t i к a i u z d a ž i e m. Nav iedomājams tāds stāvoklis, 
ka vienā tirdzniecības vai rūpniecības pasākumā ir noteiktas cenas, vai paze-
minātas cenas, noteikts peļna-s apmērs, nolicgts cenas un pejņas apmēru pa-
augstināt, dots rīkojums par preču kvalitati un iesainojuma veidu, kā arī par 
cenas, svara, mēra un kvalitates apzīmēšanu uz precēm vai to iesaiņojumiem, 
be't turpat līdzās ir cits tirdzniecības vai rūpniecības pasākums, uz kuru šie no-
sacijumi neattiecas. Tas pats sakams par namsaimniecību, kur arī nebūtu 
pielaižams stāvoklis, ka vienam namsaimniekam valsts vara nosaka pelņas 
apmēru un noliedz paaugstināt īres maksas, bet otrs var rīkoties pēc sava 
brīva ieskata un iegribām. Sakarā ar izteiktiem apsvērumiem j ā a t z ī s t, 
к а с e n u i n s p e к t о r a s a i s t o š i e m r I к о j u m i e m, к a s d i b i n ā t i 
nz v i ņ a t i e s ī b u a p j o rnn, v a r bū t v i e n ī g i v i s p ā r ē j a un n e v i s 
i n d i v i d u a l a n o z ī m e . Ja nostātos uz pretējā viedokla, un proti, ka cenu 
inspektors var individualizēt savus rīkojumus un katrā konkretā gadijumā sa-
karā ar iesniegtām sūdzībām dažādi lemt, tad neatkarīgi no jau izteiktiem ap-
svērumiem par tāda stāvokla neciešamlbu, cenu inspektors tiktu nostādīts 
īres valdes resp. tiesu iestādes lomā, un izšķirt visus strīdus valstī, kas var 
celties starp telpu izīrētājiem un īrniekiem, ņemot vērā jau tā plašo cenu in-
spektora kompetenci, tas viņam 'nebūtu pa spē'kam. Arī no šī viedokļa izriet, 
ka likumdevējs nav domājis uzlikt cenu inspektoram izšķirt konkretus strīdus 
gadijumus starp namsaimniekiem un telpu Irniekiem. Arī cenu inspektora tie-
sība noteikt sodus par vioa saistošo rīkojumu inepildīšanu, nav saskaņojama ar 
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tādu stāvokli, ka cenu inspektora lēmumiem resp. fīkojumiem piemīt indivi-
duats im nevis vispārējs raksturs. 

Ievērojot sacīto, Senats n o l e t n j : atzīt, ka jautājums izšķirams apstip-
rinoši, bet 'ka īres maksas normēšanai nevar but individuals raksturs. 

3. 1938. g. 7. martā Senata Civilā kasacijas departamenta 1937. g. 30. ofcļ 
tobra iesniegums № 2023. jautājumu izšķiršanai: l)_vai sargam, kuram pec h-
guma jāstrādā t i k a i svētdienās un svētku dienas un kuram par šo darbu 
nolīgta mēneša alga Ls 40 — apmērā, ir tieslba saņemt Likuma par darba laiku 
17 pantā paredzētās piemaksas par virsstundam. ja viņš svetdienas un svetku 
dienās strādā vairāk par 8 stundām dienā; 2) gadiiumā, ja viņam tadas piemak-
sas pienākas, kādā veidā aprēķinams algās apmērs par normalo darba stundu. 
pēc kāda apmēra tad būtu aprēķinams Likuma par darba laiku 1/. panta pare-
dzētās piemaksas. (L. № 1.) 

' Sēdi vada prickšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators F. Konradi; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Par virsstundu darbu uzskatams darbs, kas nostrādāts v i r s n о г m а 1 а 

darba laika (Scn. CKD spr. 30./903.). Tā kā saskaņā ar Lik. par darba laiku 
3 pantu svētdienas n o r m a l i ir izlietojamas vienīgi atpūtai (izņemot Lik 
par darba laiku tieši paredzētos gadijumos), un par normalu darba aiku adeļ 
var uzskaffl tikai d a r b d i e n ā s nostrādāto laiku, tad arī Lik par darba laiku 
17 pantā v i s s svētdienas darbs ix kvalificēts kā virsstundu darbs. badā 
kvalifikaciia tomēr ir domājama un domāta tikai p a r a s t i e m gadi3um.em, 
kad darbinieks ir strādājis kā svētdienās, tā arī darbdienas Jo gadijuma, за 
darbinieks ir strādājis t i k a i svētdienās, tad svētdienas darbti ka tadu nevar 
H ^ - J ī f s s t o & b u tādēl, ka trūkst virsstundu darba pretstats, pro , nor_ 
malā laika (darbdiertas) nostrādātais darbs. Sādā - - izņēmuma - gaduuma 
tādēļ jāatzīst, ka tas vien, ka darbs ir izdarīts svētdienā, to neparverss par 
virsstundu darbu. Tomēr arī šinl gadijumā svētdienā nostradata darba d а а 
ir atzīstama par virsstundu darbu, un proti tad, kad dabimeks, kas stradajis 
tikai svētdienās, šinīs dienās ir strādājis vairāk par 8 resp. 6 stundam, ]o Lik̂  
par darba laiku (1922. g. red.) 1. panta kardinaiais noteikums nosaka, ka nor 
maiais darba laiks nedrīkst pārsniegt 8 resp. 6 stundas. Izņēmumus no sa no 
teikuma likums pielaiž tikai likumā sevišķi uzskāitītos gadijumos (par kurier 
apspriežamā gadijumā nav runas). Tādeļ jāatzīst, ķa - - prmcipa ■ ■ virs s 
normalā darba nostrādātais darbs katrā ziņā ir uzskatams par virsstundu dai 
bu Ja nu apspriežamā gadijumā svētdienas darbs nav atzīstams par virsstund 
darbu tādēl vien, ka tas ir nostrādāts svētdieņās, tad šinīs dienas virs 8, rcsp 
stundām nostrādātais darbs tomēr katrā ziņā atzlstarns par virsstundu darb 
Pretējais viedoklis nonāktu tiešā kolizijā ar Lik. par darba laiku 1. p. un novesl 
pie nepielaižama un neattaisnojama slēdziena, ka d a r b d i_e n a s virs попвд^ 
darba laika nostrādātais darbs katrā ziņā (izņemot hkuma sevisķ paredzeto 
gadiiumus) būtu atzīs'tamš par virsstundu darbu, bet sāds s v c t d i e n a s no 
strādātais darbs par tādu nebūtu atzīstams. Sāds slcdz'iens ari runatu prete 
likuma izpratnei, jo normali visa svētdiena ir izlietojama tikai atputai, un tade 
svētdienās virs 8, resp. 6 stundām nostrādātais darbs - - sahdzinpt to ar darfi 
darbdienās Щ о v a i r ā к atzīstams par virsstun.du darbu. Ja tadel apspne 
žamā gadijumā svētdienas darbs kā tāds aiz augšā minetiem mot.viem na 
atzīstams par virsstundu darbu uz Lik. par darba laiku 17. panta pamata, 
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pielīdzinams darbdienās nostrādātam darbam. tad šinīs dienās virs 8 resp. 6 
SundāmTostrādātais darbs tomēr atzīstams par virsstundu darbu uz Lik. par 
darba laiku 1. panta pamata. 

Uz p i r m o iautāiumu tādel iaatbild apstipnnosi. 
Otrais jautājums, saskaņā ar Senata Civilā kasacijas departamema lugumu, 

atstāiams bez caurskatīšanas. _. . 
Ievēroiot sacīto, Senats n о 1 с m j : 1) atzīt, ka pirmais jautajums izsķirams 

apstiprinoši^ 2) otro jautājumu atstāt bez caurlūkosanas. 
4 19.38 g 7 martā. Senata Kriminalā kasacijas departamenta 1938. gada 

3 februara zinojums Nr. 156 jautājuma izlemšanai: vai miertiesnesa t.esas 
sēdcs protokolā ierakstītais pilnvarojums vest lietu abās (pirma un otra) m-
'stancēs ietver sevī pilnvarojumu apelacijas atsauksmes lesniegšanai. ( L , № T.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators M. Cakste; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

TauTājums°uzstādīts, acīmredzot. nolūkā noskaidrot. vai ar aizrādijumiem 
pilnvaras tekstā, ka pilnvarnieks pilnvarots vest lietu abās pirma un otra) m-
stancēs, ir izpildīts CPN 60. panta noteifcums, ka pilnvarnieka tiesibai īesmegt 
apelacij'as sūdzību jābūt tieši norādītai pilnvarā. ™/тп44 ,m 

Šajā jautājumā jau nodfcinājusēs konstanta prakse (Sen. CKD 30 1044. un 
citi un bij. Kriev. Sen. CKD 77/301. un citi), kas atzinusi, ka CPN 60. (agr 48.) 
panta notcikums, 'ka pilnvarnieka ticsībai iesnieģt apelacijas sudzi-bu jabut tiesi 
norādītai pilnvarā, nav jāsaprot burtiski tajā nozīmē it kā _Pi_lnyaras teksta 
katrā zinā iabut teikumam „iesniegt apelacijas sūdzību'. Mmctas tiesibas pie-
škiršanu pilnvarniokam var izteikt ari citicm vārdiem, ja vien pi nvardeveja 
griba dot pilnvarniekam tādu tiesību ir skaidri saskatama. Aizradiļumu pihi-
varā uz tiesību vest lietu „abās instancēs" Senata prakse no CPN 60. panta 
viedokla atzinusi par pieiiekoši skaidru pilnvardevēja gribas izteiksmi pie-
škirt pilnvarniekam tiesību iesniegt apelacijas sudzību. Tads viedokhs, kuru 
sankcionēiusi ilggadīga tiesu prakse un kas savienojams an ar CPN 60. pantu, 
kurš nenosāka, kādiem īsti vārdiem izsakams pilnvarojums lesmegt apelacijas 
sūdzību 'bet prasa vienīgi to, lai tāds pilnvarojums butu noradits, butu uztu-
rams spēkā arī uz pnekšu. Aiz norādltiem iemesliem uzstaditais jautajums, 
aplūkojot to iio augšminētā viedokļa, izšķirams apstiprinoši, kadeļ Senats n o-
l e m j : atzīt, ka jautajums izšķirams apstiprinoši. 

5 1938 g-5 aprilī. Senata virsprokurora 1938. g. 23. februara iesniegums 
Nr 168 piekritības strīda izšķiršanai starp finansu ministri un Tiesu palatas 
civildepartamentu pēdējā lietā Nr. 369 B/1937. g. - Jūlija Kibcrmaņa praslba 
pret Latvijas ban'ku u. с sumā Ls 32.490,— par īpašuma tieslbām uz aprakstito 
o'bligaciju. (L. № 8.) T _ 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators Dr A. Lebers, 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: . . , , , ., 
ļānis Velēns iekīlājis Uniona bankai kā rokas ķīlu viņam pi&deroso blanko 

cedētu obligaciiu, kas sumā Ls 20.000,— nostforināta uz Jāņa Dūņa nekustarao 
īpašumu Valmierā ar zemes grāmatu reg. Nr. 85. So obligaciju Umona banka 
pāAīlājusi Latvijas bankai. Latvijas (banka 1931 g. 25. novembrī sava varda 
cēlusi prasību pēc minētās obligacijas pret Jāni Dufli par Ls 20.000 ar »/o un 
izdevumicm. Atbildētājs pteaicinājis lietā kā 3. personu Jani Vclenu. Apga-
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balticsa prasību apmierinājusi. Tiesu palata savā pirmā spriedumā apstipri-
nājusi apgabaltiesas spriedumu. Senats atcēlis šo Tiesu palatas spriedumu. Iz-
spriežot Hctu no jauna, Tiesu palata ar savu 1935. g. 13. maija spriedumu at-
cēlusi apgabaltiesas spriedumu im prasību atraidijusi uz tā pamata: 1) ka Lat-
vijas bankai bijis zinams, ka Uniona banka nav obligacijas īpašniece, 'bet tikai 
pirmā ķīlas ņēmēja; 2) ka obligacija nonākusi Latvijas bankai kā pārkīlas 
ņēmējai, bet ne īpašumā; 3) ka Latvijas bankai nav tiesības atsau'kties uz CL 
(1864. g. izd.) 1465., 3473. р., jo Latvijas banka nav uzskatama par obligacijas 
labticīgo turētāju; 4) ka Jānis Velēns (kā dbligacijas īpašnieks un tās pirmais 
ieķīlātājs Uniona bankai) samaksājis Uniona bankai sumu, kurā viņš obligaciju 
bija ieķīlājis minētai bankai, ar ко izbeigusies kā Uniona bankas (kā pirmās 
ķllas ņēmējas), tā arī Latvijas bankas (kā pārķīlas ņēmējas) ftesības (sk. 1486. p. 
1. teik., 1489. р.); 5) ka tādēļ obligacija bija izsniedzama atpakaļ Velēnam 
(Sen. CKD 35/947). Mīnēto obligaciju pēc tam ieguvis no Velēna kāds Nelķe, 
kas to tālāk cedējis Jūlijam ЮЬЪегташт (prasītājam šajā lietā) ar 1935. gada 
3. septembra cesijas aktu. Pēdējais griezies pie Latvijas bankas ar pieprasijumu 
izsniegt viņam o'bligaciju atpakaļ saskaņā ar Tiesu palatas spriedumu, bet Lat-
vijas banka attei'kusies izpildīt Tiesu palatas spriedumu un vērsusi 1935. g. 9. ok-
tobrī (t. i. p ē с tam, kad Kibbermanis to jau bija ieguvis) uz minēto obligaciju 
savu prasijuma piedziņu pret Jāni Velēnu par Ls 6.238,— pēc vekseja, ко iz-
devusi — starp citu — arī pilnā sabiedrība „Latvijas eksports", kuras biedris 
bijis arī pats Jānis Velēns. Uz finansu ministra 1936. g. 23. janvara rlkojuma 
pilno sabiedribu „Latvijas cksports" pārņēmusi Latvijas kreditbanka, kurai 
Latvijas banka, nodevusi arī minēto, prasītājam piederošo, obligaciju. Uz šā 
pamata Krbbermanis iesniedzis 1937. g. 12. janvarī intcrvcncijas prasību pret 
Latvijas banku, Latvijas kreditbanku un Velēnu, lūdzot atzlt prasītāja īpašuma 
tiesības uz obligaciju un atcelt uz šo obligaciju uzlikto arestu. Tikko miriētā 
intervencijas prasības lietā Latvijas kreditbanka cēlusi noraidijumu par lietas 
nepiekritību civiltiesai. Apgabaltiesa noraidijumu atstājusi bez ievēribas, atro-
dot, ka Kreditnol. 663. p. nav attiecinams uz prasītāju, kas ar tagadējo interven-
cijas prasību aizstāv un izved savas patstāvīgās tiesības, kā īpašnieks, uz strīdū 
esošo o'bligaciju. 

1937. g. 10. decembii Tiesu palatas prokurors iesniedzis Ticsu palatai fi-
nansu minisīra 1937. g. 8. decembra rakstu Tiesu palatas prokuroram, kurā 
finansu ministris cēlis piekritības strīdu, atrodot, 'ka uz Kreditnol. 663., 641., 651., 
652., 653. p. pamata tagadējā prasība nepiekrītot tiesu icstādēm, bet gan pie-
krītot finansu ministrim. Sakarā ar šo, Tiesu palata savā 1937. g. 20. decembra 
lēmumā nolēmusi: lietas gaitu apturēt un lietu stādīt priekšā Senata Apvieno-
tai sapulcei piekritlbas strīdu izšķiršanai. 

Latvijas Kreditbankas un finansu ministra uzskati nav par pareizu atzīstami. 
Pēc Kreditnol. 663. p. „i e i n t e r e s ē t o personu" sūdzības un visi strīdi sa-
karā ar 651.—6v53. р., uz kuriem vien atsaucas finansu ministris, nepiekrlt tiesu 
iestādēm, pie kam minētās sūdzības iesniedzamas viena mēneša laikā, skaitot 
no sūdzētāja tiesības aizskārušā notikuma iestāšanās. 641. р., uz ко atsaucas 
finansu ministris, attiecas uz Latvijas bankas iekšējo darbī'bu un tam vispār 
nav nekādas nozīmes runā esošā lietā. Istenībā, finansu ministris pat neapgalvo, 
ka Latvijas kreditbankas pārņemtais un tagad likvidējamais pilnās sab. „Lat-
vijas eksports" uzoēmums kādreiz būtu piederējis prasītājam, un ka tagadēiā 
prasība būtu vērsta uz tādas Latvijas kreditbankas kā likvidējošā organa rīcības 
atcelšanu, kas attiektos uz minētā uzņēmuma pārņemšanu un likvidaciju. Pra-
sītāja, kā minētā Velēna tiesību ņēmēja, juridiskā attiecība un viņa tiesība uz 
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minēto dbligaciju jau ir nodibinātas ar tiesas spriedumu un pie tam ar saistošu 
spēku Latvijas bankai, p i r m s tam, kad tā apķīlājusi minēto prasītajam pie-
derošo obligaciju. Latvijas kreditbanka neatsaucas un nevar atsaukties uz to, 
ka viņai, vai Latvijas bankai. piederētu kāds prasijums p ē c m i n ē t ā s ob-
1 i g а с i j a s pret likvidējamo uzņēmumu, vai ka minētā obligacija piederetu 
likvidējamam uzaēmumam. Latvijas kreditbanka arī neatsaucas un nevar at-
saukties uz CL (1864. g. izd.) 1487. p. paredzēto aizturēšanas tiesībam attiecība 
uz runā esošo obligaciju it kā uz tā pamata, ka obligacijas bijušais īpašnieks, 
Velēns, kā likvidējamās pilnās sab. „Latvijas eksports" IīdzīpašmSks, esot at-
bildīgs par parādiem Latvijas bankai pēc vekseļiem un ka, sakarā ar to, arī 
Latvijas kreditbankai būtu tiesība obligaciju aizturēt līdz paša vekseļparāda 
izlīdzināšanai li'kvidacijas kārtībā. īstenībā, saskaņā ar minētā 1487. p. tiešo 
burtisko tekstu, tajā paredzētās aizturēšanas ticsības izvedamas tikai pret pašu 
ieķīlātāju un tā mantiniekiem, t. i. tā universalsukcesoriem. Turpretim, prasī-
tājs nav obligacijas ieķīlātājs, nedz ieķīlātāja universalsukccsors, bet gan tikai 
obligacijas cesionars, ī. i. ieķīlātāja (netiešs) singularsukcesors. Bet 1487. p. 
paredzētā retencija n a v izvedama prct singularsukcesoriem; 1487. p. kā 
izriēmuma noteikums nav paplašinoši iztulkojams. Prasītāja, kā parādnieka 
Velēna vienkārša singularsukcesora. tiesības uz mineto obligaciju tādēļ nav aiz-
skārtas vai ierobežotas ar Latvijas bankas vai Latvijas kreditbankas prctcndē-
tām aizturēšanas ticsībām. Prasītājs savas Ipašuma tiesības uz obbgaciju iegu-
vis pirms tam, 'kad Latvijas banka apķrlājusi obligaciju. Tādēl prasītāja īpasūma 
tiesības uz obligaciju aizsargājamas prct arestu, 'ко uz obligaciju bija uzlikusi 
Latvijas banka un uzturējusi Latvijas kreditbanka. LTdz ar to prasītājam tie-
slba sava īpašuma tiesības izvest pilnīgi ā r p u s Latvijas kreditbankas izda-
ramās minētās pilnās sab. „Latvijas eksports" uzņēmuma likvidacijas. Ievē-
rojot šādu prasītāja juridisko stāvokli, jānāk pie slēdziena, ka prasītājam ne-
var noliegt savas īpasuma tiesrbas izvest, tieši ceļot praslbu civiltiesā par Тра
хита atzīšanu viņam uz obligaciju. Tā tad, Latvijas kreditbankas nepareizai 
rīcībai, t. i. uzturot spēkā Latvijas bankas nelikumīgo piedziijas vēršanu uz ob-
ligaciju un neatzīstot prasītāja īpašuma tiesību uz obligaciju, kura ar tiesas 
spriedumu atzīta par viena no prasītāja tiesībdevej'iem, Velēna (bet ne par Lat-
vijas bankas) īpašumu, nav nc mazākā sakarā ar Latvijas kreditbankas darbību, 
1 i к v i d ē j о t prasītajam nekad nepiederošo uzņēmumu. Taču Ticsu palata 
ar 1935. g. 13. maija' spriedumu Latvijas bankas prasībā pret obligacijas tiešo 
parādnieku, Jāiii Dūni, a t r a i d i j и s i L a t v i j a s b a n к a s p r a s ī b u, 
atzīstot, sprieduma motivos, ka obligacija pieder īpašumā nevis Latvijas bankai, 
bet gan 3. personai, Jcānim Velēnam; Velēns cedējis obligacijas kādam Neļķem, 
bet pedējais — prasltājam. Tiesas spriedums saistošs ((X 1021. p.) ne tik vien 
pašiem partiem, bet arī viņu sukcesoriem lin, proti, netikvien partu universal-
sukeesoriem, bet arī singularsukcesoriem, kas ieguvis strīdū esošo lietu (sk. 
Sen. CKD kopsēdes spr. 37/34. ш т . ; Kriev. Sen. CKD spr. 79/312; 81/159; 
86/64). Latvijas kreditbanka neapgalvo un savā blakus sūdzībā Tiesu palatai 
neiziet no tā, ka obligacija piederētu likvidējamam uzņēmumam (Kreditnol. 652. p. 
1. teik.), vai ka šis uzņēmums cēlis prasijumu uz obligacijas pamata, vai pat Lat-
vijas ban'kai piederētu īpašuma tiesības uz obligaciju vai viņai vēl būtu kāds 
prasijums uz о Ы i g а с i j a s pamata, vai ka prasītājam uz obligacijas pamata 
būtu kāds prasijums pret likvidējamo uzņēmumu. Prasītājs šajā lietā neuzstā-
jas, kā likvidējamās pilnās' sabiedrības uzņēmuma kreditors un nekā neprasa 

Lno Latvijas kreditbankas, kas viņam pienāktos no likvidacijas mantas it kā 
likvidacijas kvota, bet prasa tikai īpašuma atzīšanu uz pašu obligaciju, t. i. uz 
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mantii kas likvidēiamai pilnai sabiedrlbai nekad nav piederējusi Saskaņā i 
KrcdSnol 653 T, La?v jas -kreditbanka' rlkojas tikai ka likvidejoSs organs un 
S ^ t t k a Y a r iikvidējarna uznēmuma likvidacijas masu _un t i k a i s a j a s 
r o b e ž ā s гш tikai 654.-663. pantos paredzētas viņas ncibas un stnd par 
ārn ir i/nem о tiesas piekritlbas. Konkretā gadijumā praeitaj,ijpretende 

S a S i n a s ptedzenot ionSkuma nodokli, apraksta it kā maksataja mantu 

^ S S ^ f t i atrodas t ? ai nodokla maksātāis, tat^ p e r s » ^ 
kas orasa mašun.a tiesības atzlšanu vinam uz s a v u , nodokļa maKsaiajdij 
nepiede^ošu un Pa nodokļa parādu nepareizi aprakstītu lietu, u;n ka sada ш ^ 
wnciia pmsvba padota nevis publiskām tieslbam, bet gan t.esi pnvattiesibam, 
ГкяТарес tie'a pareizi piepēmusi minēto intervencijas praslbu _sava_ izspr ej 
un ка tapeс; nesa м i ienākumu nepareizu apreķinasanu un 
^ t f S S ī l i t S d f t tomšr tur, kur ar piedzinu PaJ 
kāVtas ir 3 personas civiltiesTbas, tai ir tieslbas cclt par to ™ ^ « ™ 4 
tte$ā Latvijas Krcditbankas norādītais Senata spncdums (C.KI) 36/1804) ш 
unā esošo gadijumu ,nav attieeinams, jo tajā lietā ^ ^ I t o S ^ S S 

d i t o r s likvidacijas kārtlbā pieteicis prasijunra, ko likvidac as ™ ^ | 
(653. p.) bija noraidijusi, t. i. tajfi lietā ticis pacelts stnds, kas b.ja sa s n b a r 
arakstā uzrādītiem (Kreditnol 652., 653. p.) p a r a d i . e m u i ar asu Шп 

АясКи)- t ā d s s t r ī d s — saprotams - - nepieknta civiltiesai tiesi saskaņa 
ar 66 : P K o n k r e t ā gadijumā, turpretim, š ā d s p r a s i l u m * n e t i k | 
n i e t e i k t s un l i k v i d a c i j a s k ā r t ī b ā s- t r ids p.ar k a d a p r a s i -
fuma p a r e L i ' b u p r e t l i k v i d ē j a m o u z n ē m u m t i n e t i k a р а 
се lt Tādā kārtā fāatzlst, ka tagadējā lietā prasltājs Jibberraams n a v 
z 'kaLns i.t ka par vicnkaršu „ieinteresētu" <t h ^ ^ J ^ \ ^ ļ 

resētu: 663. p.) personu, kurai būtu nognezts pirasibas ее civi tiesa Istuuba 
prasītājs atzīstams p a r t r e š o p e r s o n u k a s _ h k v i d 1 i e t a К а 
t ā d ā n e p i e d a l a s un k u r a s c i v i t i e s i b a s t i e S i P ^ ^ a s l 
a r a r e s t u u z l i k š a n u uz v i ņ a m p i c d e r o s o o b l i g a c i j u . Frasi 
tāiam, tā tad, pieder patstāvīga un по likvidacijas pilnīgi neatkariga tiesba pa 
S - interVenciias prasības ceļā - Ipasuma tiesības atzisanu vinam (CPL 1, 
4 1234 p.) tieši civiltiesā. Likvidacijas dalībnieks prasitajs nav. 

fanera vērā arī tas, ka tagadējā intervencijas prasība celta netakvien pret 
Latv iS k editbanku, bet arl pret Latvijas banku, kas it kā kreditore apUi-
Susi prasltāiam piederošo un vina tiesMevēiam Veknam (pras |m J i e | 
nret Dašu Latviias banku) atzīto obligaci u, ka ari pret pasu Velenu. Sados ap 
ffifar ^ r š a s Jdzlbas iesniegšanu par kadu <Istenībā «eeksis^osļO 

aiz kārošu notikumu", par ko runā 663. р., не v а г panakt Иеьаь се a uzhkta 
a^talatcelsanu. Panākt to, un pie tam ar saistošu spēku рагецеш (bez Lat-
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vijas kreditbankas) atbildētājiem. 5ajā prasības lietā prasltājs^.arēia tik^cc|ol 
t- o-T-iēin intervencijas prasību. Dalīt intervencijas prasibu, īt ka peo atpuaetaju 
пДчоп Mn un i l k S ē c prasības atsevišķu daļu pickritības nav esp.ejarns un nav 
S ^ m s T c P L 1234. р.). Tāpēc jfadfc pie atzinuma. ka tagadēja intervencuas 
prasības lieta piekrīt civiltiesai. 

Aiz aprādītiem iemesliem Setmta Apvienotā sapulce n o l e m j . atzit, ka 
lieta piekrīt civiltiesai. 

Г, 1938 g 5 aprilī. Senata Civilā kasacijae departamenta 1938. gada 
Ж fpbriarViesniegums Nr. 344 jautājuma izškiršanai: vai slimo kases darbi-
n L Va?a a ^ t k u trešā diena ir svinama diena, kurā nostrādaais darbs 
Sūtu SelīSnams svētdienas darbam Likuma par darba laiku 17. panta nozime. 

( L ' "sēdi vada prickšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators Fr. Konradi; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: _ ... 
Uz iautājumu, kādas dienas atzīstamas par svinamam dienara .Latvijas 

1 i к u m о s nav atrodama izsmeioša atbilde. Pilnīgi noteikti un skaidn šis jaii-
tājums izšķirts attiecībā uz švmamām dienām va d ī b a s «« P f s v a ^ J 
b a s iestādēs; no attiecīgiem noteikumiem (Lkr. 20/160, 21/262, 34/270, 35/17^ 
"edzams; ka valsts un pašvaldības iestadēs t r c š i e V a s a r a s s v e t k , n 
svinama diena No 1934. g. 25. okt. pārgroz. hkuma par Latvijas buvības ci-
S p t e S s dienu (Lkr. 34/271) izriet, ka 11. augusts atzīš-tams par svmamu 
dicnu visā Latvijā un visās iestādēs un uzoēmumos R ^ P n r e c i b - a s uzņe-
mumos ir (pa daļai) spēkā Lik. par ropmeeibas aarba laiku 198. p. bis pants 
zrmējas uz Krievijas, pareizticīgās valsts, pareizticīgiem stradmekiem un tadeļ, 
■protams, pilnā apjbma nav picmērojams Latvijā, uz buru attiecmama 198. p. 
2 piezīme, kur iet runa par „citu fficību strādniekiem" im izt-eikts, ka pedejiem 
atlauts neicvērot svētku dienu sarakstā (198. pantā) minētās svetku dienas, 
kuras neatzīst vinu ticība. Tautas labklājības ministrijas darba aizsardzibas 
departamcnts savā rakstā Nr. 60061 no 17. janvara 1924. g. grāmatriipnieeibas 
uzņēmēju savienībai ir noteicis tās dienas, kas ir svinamas rupmccibas uziie-
aramos; ш šī sara'ksta redzams, ka rūpnieclbas uzņēmumos tres.e Vasaras 
svētki n a v atzīstami par obligatoriski svinamo diehu (sk. wchvalda Abola 
un Kaulina grāmatu „Rūpniecības darba lik. u. t. t", II izd 1931. g 78., 79. lpp_.); 
grāmatas autori piezīmē', ka gandrīz visos uzņēmumos bez saraksta minetam 
svinamām dienām vēl svētī 1. majju (tagad, acīmredzot, 15. maip un 18. no-
vembri). Attiecībā uz t i r d z n i e с ī b a s uzņēmumicm pastav pi 1 s e t u s а ī s-
t o š i e noteikumi; tā, ipicm., ar Rīgas pilsētas saistošo noteikumu PVjtodZj-
niecības iestāžu, noliktavu un ka.ntoru atvēršanas un slēgsanas laiku Kiga 13. §. 
noteikts ka Visiem tirdzniecības veikaliem, noliktavām im kantoncm, izuemot 
nākošos punktos uzrādītos, iābūt slēgtiem seko'šās dienās: a) visas svetdienas, 
izņemot pēdēio svētdienu prickš 25. decembra; b) visās crtās no valdibas_ no-
tei'ktās un publicētās svētku -un svinamās dienās, izņemot Ziemas svetku, 
Lieldienu un V a s a r a s s v ē t k u t r e š ā s diena-s, Zalo ceturļdienu un 
23 iūniiu īa strādmeks strādā iestādē vai uzoēmuma, kas nav pieskaitams 
valdības vai pašvaldības iestādēm, rūpniecības uzi.iēmum'iem vai tirdzniecibas 
u/nēmumiem pilsētās, tad var vadlties ti'kai по Lik. par darba laiku noteiku-
miem No ttem ticši izriet (3. р.), ka ir jāsvētī visas svētd'ienas, un netiesi 
(4 p) ka obligatoriski iāsvētī arī 4. pantā minētas dienas, pic kuram t r e s i e 



V a s a r a s s у ē t к i nepieder. No sacīta redzams, ka trešie Vasaras svētki ir 
svinami tikai v а 1 s t s un p a š v a l d ī b a s iestādēs. 

S l i m o k a s e s nav ne valsts, nedz pašvaldības iestādes. Slimo kases ir 
patstāvīgas juridiskas personas, kuru pārvaldes, darbvedības un norēķināšanās 
kartlbu nosaka statuti (Noteik. par slimo kasēm 18., 19. p. Lkr. 30/114). Tas 
apstāklis, ka valstij un pašvaldībam — ja viņas ir darba devējas — jāizdara 
noteikumos par slimo kasēm 39., 66. pantas paredzētās piemaksas, un ka Tautas 
labklajības ministrijai ir noteikumos paredzētas uzraudzības funkcijas par slimo 
kasem, tas neparvērš par valsts vai pašvaldības iestādēm. Pēdējām slimo ka-
ses ir pielīdzinātas tikai valsts valodas lietošanas ziņā (Lkr. par slimo kasu un 
to savienību pārvalžu darbību izņēmuma stāvokļa laikā 4. р., Lkr. 34/204); 
slimo kases darbinieki nav valsts darbinieki (sk. valsts civildienesta amatu 
jsarakstu, Valsts civildienesta nolik. 1. p. un instrukcijas par civildienesta no-
teik. piemērošanu 1. р.). Pensiju viņi arī nesaņem uz Pensijas Hk. ī, bet III da-
Jas pamata (1. р., Lkr. 31/171). 

Ievērojot sacīto, jāatzīst, ka uz slimo kasēm noteikumi par svinamām die-
nām valdības un pašvaldības iestādēs neattiecas, kādēļ uz uzstādīto jautājumu 
jaatbild noraidoši, Senats tādēļ n o l e m j : atzīt, ka jautājums izšķirams no-
raidoši. 

7. 1938. g. 5. aprilī. Senata Kriminalās kaisacijas departamenta 1938. gada 
14. marta ziaojums Nr. 310 jautājuma izrtemšanai: vai zem dokumentu uzrādīša-
•nas piedziņai — .(S. 1. 556. p. 1. d. 2. -pkts runā par apzināti apmaksāta.(dzēsta) 
dokumenta uzrādīšanu pedziņai) — ir jāsaprot dokumenta uzrādīšana tiesu or-
ganiem vispār un tā aptver arī Hetas i z t i e s ā š a n a s stadiju, t. i. arī tos 
gadijumus, kad dokuments tiek iizrādīts attiecīgai tiesu iestādei, kura prasijumu 
pēc dokumenta „piespriež", jeb vārdi „uzmdijis piedziņai" iztulkojami sašau-
rināti (burtiski) un aptver tikai tādus gadijumus, kad dokuments tiek uzrādīts 
tiesas spriedumus i z p i l d o š a m organam, kam tieši piekrīt izdarlt pie-
spriesto prasij'umu p i e d z i ņ u. (L. № 11.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē seiiators K. Alksnis; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Sodu lik. 556. p. 1. d. 2. pktā Hetotie vārdi „uzrādijis piedzīšanai doku-

mentu" ncatbilst tiem parastiem izteicieniem, kurus lieto uzsākot lietu civil-
tiesa, vai uzsākot piedziņu pēc civiltiesas sprieduma. Šai ziņā civillietas uzsāk-
šami para:sti nosauc par prasības iesniegšanu (celšanu) vai samaksas prasijumu 
tiesas cela, bet piedziņas uzsākšanu pēc tiesas sprieduma — par tiesas sprie-
duma izpildīšanas (CPL 1060) proceduru. 

Nostājoties uz tā viedokja, ka Sod. 'lik. 556. p. 1. d. 2. pktā lietotie vārdi 
„uzradijis piedzīšanai dokumentu" būtu saprotami tai nozīmē, ka tie aptvertu 
tikai tadus gadijiimus, kad dokuments tiek uzrādīts tiesas spricdumu izpildošam 
organam, tad šāds viedoklks novestu pie nepieņemamicm un no likuma viedokla 
neattaisnojamiem gala slēdzieniem. Pieturoties pie šāda tulkojuma noziedzīgā 
nodarij'uma objektivas sastāvdalas 'nodibināšanai būtu nepieciešama paša ap-
maksata dokumcnta nzrādīšana tiesas spriedumu izpildošam organam. Tomēr 
sprieduma izpildošam organam pašu dokumentu uzrāda tikai izņēmuma gadi-
jumos, t. i. tajos jjadijumos, kad uz dokumenta taisīts sprledums piespiedu iz-
pildīšana'skārtībā (CPL 238. p. 1. pkts). Pārējos gadijumos, kad prasība ir 
celta vispareja kartība, pats dokuments nemaz netiek uzrādlts tiesas spriedumu 
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izpildošam organam, bet spriedumu izpilda už tiesas izdota izpildu raksta pa-
raata. 

Sod. lik. 556. p. 1. d. 2. pkta mērķis, ka tas redzams no ta satura, ir aizsar-
gāt parādnieku, lai viņu launprātīgi neizmantotu kreditors, kurš, izlietojot pa-
rādnieka atkarīgo no vina stāvokli, vai arī izmantojot ļamiprātīgi parādnieka 
uzticību, mantkārīgā nolūkā (saņemt otrreizēju samaksu pēc jau samaksāta do-
kumenta), nav atdevis parādniekam jau samalksāto dokumentu, vai arī nav tai-
sijfc attiecīgo uzrakstu uz dokumentu par parāda sumas samaksu, vai daļas т а к -
sājuma saņemšanu. Bet šādu parādnieka nelabvālīgo stāvokli izmanto tāpat 
tas kreditors, kurš iesniedz piedziņai tiesas spriedumu izpildošam organam tic-
sas izdotu izpildu rakstu, tā arī tas, kurš iesniedz piedziņai jau apmaksātu do-
kumentu ar tiesas uzrakstu par piespiedu izpildīšanu. Šai ziņā pēc būtības starp 
abiem krcditoriem pie'dzinējiem nekādas starpības nav, jo abi viņi vēlas panākt 
otrreizēju dokumentu samaksu. Bez tam, tām personām, kuras var prasīt pie-
spiedu izpildīšanu (CPL 226. un sck. p) >nav .noliegts pēc CPL 226. p. minētieffl 
dokumentiem iesniegt tiesā prasību vispārējā kārtībā, bet tā'dā gadijumā ,pats 
dokuments nemaz netiks uzrādīts tiesas spriedumu izpildošam organam un katrs 
launprātīgs kreditors varēs izvairīties no S. lik. 556. p. 1. d. 2. pktā paredzētās 
atbildības, ceļot prasību pēc jau apmaksāta dokumenta vispārējā kārtībā. Та 
kā šāds stāvoklis nav pielaižams no Sodu lik. 556. p. 1. d. 2. pkta viedokja, tad 
Sod. lik. 556. p. 1. d. 2. pkta vārdi „uzrādijis piedzīšanai dokumentu" nav tiil-
kojami tai nozīmē, ka tie aptvertu vienīgi dokumenta uzrādīšanu tiesas sprie-
dumu izpildošam organam. 

Turpretim, nostājoties uz tā viedokļa, ka vārdi „uzrādijīs piedzīšanai do-
kumentu" aptver arl jau prasības celšanas stadiju, šādas nekonsekvences Sodu 
lik. 556. p. 1. d. 2. pkta pielietošanā nerodas. Ar prasrbas celšanu pēc jau sa-
maksāta dokumenta kreditors ir izpaudis savu ļauno gribu un mantkārlgo no-
lūku saņemt vēl otrreizēju samaksu, un ar dokumenta iesniegšanu civiltiesai no-
ziedzīgā darbība jau būtu uzskatama par nobeigtu, jo no Sod. Iik. 556. p. 1. d. 
2. p'kta izteiktā viedokla nav izšķirošas nozīmes tam apstāklim, vai kreditors 
ir sanēmis no parādnieka otrreizējo samaksu pēc dokumenta, vai nē (sal. arī 
KKD spried. 31/123). Ka vārdi „uzrādijis piedzīšanai dokumentu" ir tulkojami 
plašākā nozīmē un arī aptver prasības iesniegšanas stadiju, bet ne tikai sprie-
duma izpildīšanas procpduru, 'norāda vēl tas, ka tieši civiltiesa, caurskatot pra-
sības lietu, sakarā ar atbildētāja (parādnieka) iebildumiem, tieši noskaidro, vai 
tāda otrreizēja piedzīšana pēc jau apmaksāta dokumenta notiek, vai nē, un 
līdz ar to nodibina Sodu lik. 556. p. 1. d. 2. pktā paredzēto noziedzīgo nodari-
jumu objektivas pazīmes. Civiltiesasspriedumam šādās lietās ir prejudiciala 
nozīme kriminalvajāšanas uzsākšanai (KPL 34. р., sal. arī Sod. lik. 1903. g. 
Red. komisijas paskaidrojumus VII sēj. 512.—515. Ip.). 

Sod. lik. 556. p. 1. d. 2. pkts gandrīz burtiski saskan ar 1903. g. Sod. lik. 
611. p. 3. pktu un vārdi „uzrādijis piedzīšanai dokumentu" ir ne visai precizs 
tulkojums no krievu valodā lietotiem vārdiem „пред'явил ко взысканию 
документ" pēdējais jēdziens ir plašāks. Sai ziņā 1903. g. Sod. lik. Red. komi-
sija, apsverot 611. p. 3. pkta paredzētā 'noziedzīgā hodarijuma objektivās pa-
zīmes, atzinusi, ka zem jēdziena — jau apmaksāta dokumenta uzrādīšana pie-
dzīšanai — saprotams samaksas prasijums pēc jau apmaksāta dokumenta ci-
viltiesāšanas kārtībā (VII s. 515. Ip. Деяние должно состоять в пред'явле-
нии ко взысканию заведомо оплаченного документа, т, е. в требовании 
удовлетворения по заведомо оплаченному в установленном для того по
рядке гражданскаго суда). 
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•ādijis Diedzīšanai dokumentu" - ir jāsaprot plašākā nozime, un tic ap-
t'ver arī tos gadijumus, kad dokuments t'iek uzrādits attiecīgai tiesai, kura iz-
spricž prasības lietu pēc jau samaksāta dokumenta. 

Aiz aprādītiem apsvērumiem Sod. lik. 556. p. 1. d. 2. pkt. hetotie vardr. 
ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : atzīt, ka zem dokumenta uzradisanas 

piedzīšanai (S. Ш. 556. p. 1. d. 2. pkts) ir jāsaprot dokumenta uzradisana tiesu 
iestādēm vispār un tā aptver arī lietas iztiesāšanas stadiju. 

8 1938 g 10 maijā Privatadvokata X sūdzība uzraudzības kārtībā par 
Tiesu" palatas"' departamentu kdpsapulces 1938. g. 31. marta spriedumu. 

Sēdi'vada priekšsēdētājs scnators A. Gubens; referē senators P. Leitans; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Caurskatot Daugavpils apgabaltiesas prokurora 1937. g 18. decernbra ie-
sniegumu par disciplinarvajāšanas icrosināšanu pret privatadvokatu X par to, 
ka viņš 1937 g 19 septembrī iebraucis bez pienacigas registresanas Uaugav-
pils cietoksnī, zinot, ka tāda registracija ir vajadzīga, un vēlak, izbraucot no 
cictokšņa, kad vārtu sardze viņu aizturējusi, lai noskaidrotu viņa personibu 
kā arī to. pie kā viņš cietoksnī ir bijis, aizskāris vārtu sardzi vardicm, - • Uau-
gavpils apgabaltiesas nodaļu kopsapulce, ieraugot šādā priv adv X nciba ar 
vina stāvokli m cieņu nesaVienojamu pelamu darbību, 1937. g 23 decembn 
nolēma ierosināt pret priv. adv. X disoiplinarlietu, ш 1938. gada 29. lanvara 
sēdē n o š S a sadft priv. adv. X uz Tiešu iekārtas lik. 344. p. 2. pkta pamata 

Гtjz apgabaltiesas prokurora iesriiegtā protesta pamata Tiesu palatas depar-
tamentu kopsapulce, «epaziņojot priv. adv. X par noturamo sedi; ar savu 1 Ж 
gada 31. marta spriedumu sodija viņu uz Tiesu iekartas lik. 344. p. 3. pRta pa-. 
mata ar aizliegumu izpildīt advokata pienākumus vienu meneei. 

Uzraudzības kārtībā desniegtā sūdzībā priv. adv. X šo Tiesu palatas de-
partamentu kopsapulces spriedumu Tiesu iekārtas lik. 204. un 345. pantu par-
kāpumu dēl lūdz atcelt. - j — . ,+ \ ь ' 

Senata Apvienotā sapulce, caurlukojot priv. adv. X sudzibu, atroa, ка 
Tiesii palatas departamentu kopsapxfice, pieņemot izspriešanā apgabaltiesas 
prokurora protestu par tādu apgabaMesas spriedumu, kas nebija parsudzams 
un bija galīgs, ir pārkāpusi savas kompetcnces robežas, kadel viņas spne-
dums uzraudzības kārtībā atceļams (Tiesu iek. li'k. 174. p. 2. pkts). 

Tiesu iekārtas lik. 344. pantā ir paredzēti privatadvokatiem par viņu ne-
pareizo vai pelamo rīcību uzlickamie sodi, un proti: 1) brīdinajums vai pie-
zīme (1. pkts); 2) rājiens (2. pkts); 3) aizliegums izpildītadvokata pienaku-
raus uz laiku, ne il'gā'ku par vienu gadu (3. pkts); un 4) izslegums no advokatu 
skaita. Privatpersonu sūdzības un prokuraturas protesti ir pielaižami, starp citu, 
tikai par tādiem apgabaltiesas spriedumiem, ar kuriem tiesajama persona ir so-
dīta ar Tiesu iekārtas lik. 344. p. 3. vai 4. pktas aprādītiem sodiem (Tiesu le-
kārtas lik. 345. р.). No šī likuma panta izriet, ka likumdevejanoluks ir bi'jis ne-
pielaist sūdzības par tādiem spriedumiem, ar kuriem tiesajama persona ir sodita 
ar 344. p. 1. un 2. pktos aprādffiem sodiem. Та tad uz 344. p. 1. un 2. pkta di-
binātie spriedumi ir galīgi un nepārsūdzami. Ja jau mānetie spriedumi ir ga-
līgi un nepārsūdzami privatpersonām, tad partu procesualais vienlīdzlbas prin-
cips prasa, lai šī spriedumu nepārsūdzamība būtu saistoša arī prokuraturai. Tiesu 
palatas departamentu kopsapulce ša'i konkretā lieta prokurora protestu par ap-
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gabaltiesas nodalu kopsapulces spriedumu, kurš ir dibmats uz Tlesu īekartas 
lik 344 Р 2 pktu ir pienēmusi izspriešanā tadcļ. ka prokurors biia ludzis pnv. 
adv x'sodit pēc Tiesu iek. lik. 344. p. 3. pkta. Frokurora lūgitma neieverošana 
par lidāka soda uzlikšanu pati par sevi nevar but iemesls neparsudzama spne-
duma pārsūdzēšanai. Izeiot no pretējā viedokļa. nebūiu iemesla nepielaist par-
sūdzību arī по tiesājamā piises tai gadijuma, ja arī kāds vn.ia lugums, p. p. par 
attaisnošanu nebūtu Ievērots, io šāds tiesājamā lugums par attaisnosanu attie-
cas uz inkriminētā nodarijuma būtību un tas pēc savas nozīmes ir vel svangaks 
par prokuraturas lūgumu palielināt soda mēru. Ja šādā gadijuma pnvatpersona, 
kuras lūgums par attaisnošanu nav ievērots, nekādu sūdzibu augstakai īnstan-
cei nevar iesniegt, tad arl prokuroram nevar pieškirt lielaku tiesibu tikai tadeļ, 
ka tiesa nav ievērojusi vina līīgumu par bargāka 'soda uzlikšanu. No 4 icsu 
iekārtas Mk. 345. p. teksta neizriet, ka šādu lugumu neieverošana dotu proku-
roram t'iesību iesniegt protestu arī par nepārsndzamiem sp_riedum'iem, kas di-
bināti uz Tiesu iekārtas Mk. 344. p. 2. pktu. Nākot pie preteja sledzJienaj, Iiesu 
palatas departamentu kopsapulce ir neparcizi iztulkojusi Tiesu iekartas hk. 
345 pantu. Bez tam Tiesu palatas departamentu kopsapulce, nepaziņojot pnv. 
adv. X par 1938. g. 31. martā noturamo sēdi, ir pārkāpusi arī Tiesu iekartas lik. 
204. pantu. 

No'klausijies Senata virsprokurora atzinumu sai he'ta, benata Apvienota 
sapulce, rikojoties saskanā ar Tiesu iekārtas lik. 174. p. 2. pktu, n о 1 e m j : Tiesu 
palatas departamentu kopsapulces 1938. g. 31. nlarta spriedumu atcelt. 

9. 1938. g. 14. jūnijā. Senata Civilā kasaciias dopartamenta kopsēdes 
1938. g. 11. a'priļa icsniegums Nr. 672 jāutājuma izšķiršana'i: vai ir atzīstams par 
spēk'ā čsošu 1935. g. 1. novembrī noslēgtais līgums, ar kuru pārdcvejs aizpārde-
vis jau'nsaimniecību, kura vinam ar Centralās zemes ierlcības komitejas lemnmu 
tika piešķirta tikai 1935. g. 6. novembrī. (L. № 12.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refcre senators Fr. Konradi; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Par pirkuma līguma priekšmetu var but visas 4ietas, ко atlauts un īespejams 

atsavināt saprotot ar to nevien ķcrmeniskas lietas, bet arī lietu un saistību tie-
sības (1864. g. CL 3833. р.). Saskanā ar CL (1864. g.) 3840. р. к pielaižams 
līgums par s v e š a s Metas pirkumu, kas noslegts tam gadijumam, ja ta par-
ietu pārdevēja īpašumā. Tādā kārtā saskaņā ar CL ir iespejama ka svešas 
ķermeniskas lietas, tā arī svešas (trešai personai piederosas) tiesības pirkša-
na - pācdošana. . . 

Pēc Agrar. ref. lik. I daļas 2. р., šī panta 2. pkta rmnetās, zemes fonda īeskai-
iamās zemes un muižas ar šo lfkumu ir atsavinātas un pāriet_ v а 1 s t s I p а -
š u m ā ar Agrar. ref. lik. I dalas spēka nākšanas dienu. Uz šam valsts zemes 
fondā ietilpstošām zemēm privatpersonas var 'iegūt 1 i e t i s к a s tiesības tikai 
ar šo zemju galīgu piešļdršanu viņām по Centrālas zemes ierīcības komitejas, 
šīs piešķiršanas izsludināšanu „Zemes iericības vēstnesī" un likuma noteikta 
termiņa notecēšanu pārsūdzību iesniegšanai par piešķiršanu Senata Administra-
tivam departamentam (Sen. Apvien. sap. spr. 36/14). Kamer tas nav noticis, 
visas šādas zemes, kā ietilpstošas vals'ts zemes ionda, sastada v a l s t s īpa-
š u m u . Ievēroiot tomēr augšā rainētos vispārējos CL noteikunms par pir-
kuma līguma priekšmetu. iānāk pie slēdziena, ka по CL viedokla ir iespejama 
pirkuma līguma ■noslēgšana (augšā aprādītās robežās) privatpersonu _starpa 
attiecībā uz valsts zemes fondā ietilpstošām un valstij piederošam zemem, ka 
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s v e š ā m lictām. Pie pretēja slēdziena būtu jānāk tikai tad, ja pašā Agrar. 
ref. likumā būtu atrodami tādi noteikurrti, kas šādu pirkuma līgumu noslēgšanu 
izslēgtu, jo uz vispārēja pamata ir atlauts višs tas, kas nav aiziiegts. Agrar. 
ref. likumā šādu noteikumu tomēr nav. Šai zinā nevar atsaukties uz likuma 
11. pantu, kas nebūt nenoliedz darijumu n o s ' l ē g š a n u p a r īpašuma pāreju, 
dalīšanu un apgrūtināšanu attiecībā uz atsavinamām zemēm, bet tikai nosaka: 
a) ka sakarā ar Agrar. rer. lik. izvešanu .nepieciešamo i e г а к s tu kartību z e-
m e s g r ā m a t ā ' S nosaka sevišķs likums, un b) ka līdz tādalikuma izdošanai 
ir aizliegts i e r a k s t ī t zemes grāmatās darijumus attiecība uz fonda zemi. 
Šo ierakstu'kārtība tad arī tika noteikta ar 1923. g. 31. marta Likumu par ne-
kustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar Agrar. ref. lik. (Lkr. 41), saskaņa 
ar kuru atsavinātie īpašumi ir pārvedarai zemes grāmatās uz vaļsts varclu 
(3. р.), kura tad (Zemkopības ministrijas personā) slēdz ar zemju ieguvejiem 
attiecīgos līgumus, pamatojotics uz kuriem, по zemes fonda piešķirtos nekusta-
mos īpašumus ieraksta zeraes grāmatās (о. р.), atkrītot Agrar. ref. lik. 11. panta 
minētam aizlicgumam (4. р.). Ja tādā kārtā Agrar. ref. lik. 11. p. vienīgais iner-
ķis bija aizliegt i e r a k s t u s zemes gramatas atiiecība uz fonda zcmem pirms 
šmī ipantā minētā likuma izdošanas, tad ar to tomēr nebūt nctika aizliegts 
s l ē g t darijumus attiecībā uz valsts fondā ietilpstošiem_īpašumiem, tik talu 
tādi darijumi ir pielaižami saskaņā ar augšā minētiem visparejiem noteikumiem.. 
Tādēl jāatzīmē, ka šādu darijumu n o s l ē g š a n a bļja p^ielaižamapirms 1923. 
gada 3i. marta likuma izdošanas un ir iespējama arī vel tagad. Pretejs sledziens 
neizriet arī no 1923. .g. 26. marta Likuma par privato un piešķirto valsts zemes 
fonda zcmju atsavināšanu (Lkr. 32). Šī likuma 1. un 2. panti nosaka, ka Centrala 
zemes ierlcības komitejā galīgi piešķirtas zemes, kuru piešķiršana izsludmata 
„Zemes ierīcības vēstnesī" ļin par kurāra nav noteiktā laika Scnata iesniegtas 
pārsūdzības, zemes icguvēji var ar Centralās zemes ierlcības komitejas atjauju 
atsavināt citiem Latvijas pilsoniem par labu p i r m s piešķiršanas icrakstīšanas 
zemes grāmatās. No šiem likuma pantiem nav — it ka per argumentum e con-
trario — jāsecina, ka pirms šā likuma iznākšanas atsavinašanas d а г i j u ra i 
būtu bijuši pavisam aizliegti. . Šāds slēdziens nesaskanētu ar šā likuma izpratni 
■Ш mērķi. Augšā |au aizrādīts, ka uz fonda zemes ieguvejiem Hetiskas tiesības 
uz šām zemēm pāriet jau ar šo zemju galīgu piešķiršanu, izsludinasanu „Zemes 
ierīcības vēstnesī" ,un pārsūdzības termiņa notecēšanu. Tomer šadu l i e -
t i s к u tiesību atsavināšana trešām personām zemes ieguvejiem uz_ vispāreja 
pamata nebija iespējama pirms šo tiesību ierakstīšanas zemes gramatas uz iegu-
vēju vārdu. Ar 1923. g. 26. marta likumu.šī neiespeja tika noversta, jo saskaņā 
ar likuma 6. p. tika atļauts icguvēju _atsavinātās zemes ierakstītjzemcs grā-
matās t i e š i uz jauno zemes 'ieguvēju vārdu, _bez i e p r i e ķ š e j a s p а г -
v e š a n a s uz p i r m i e gu v ē j a v ā r du. Tādā kārta 1923. g. 26. marta 
likuma vienīgais mērķis bija atvieglināt l i e t i s k u tiesību uz fonda zernem 
pārvešanu uz t r e š ā m p e r s о n ā m. ŠI likuma merķis turpretim nebija 
izšķirt jautājumu, vai un cik tālu ir iespējami līgumi par jonda zemem, kas 
radītu tikai s a i s t ī b u , 'bet ne lietiskas tiesības; šis jautajums —_ka augšā 
aizrādīts — izšķirams uz .vispārējo Hkumu noteikumu pamata. No ša viedokla 
nav nozīmes tam, ka 1923. g. 26. marta likums ar tā papild. (Lik. kr. 27/16, 
30/124) ar 1935. g. 21. maija likumu tika atcelts (Lkr. 92). Ar_ to tika anuleta 
tikai zemes fonda ieguvēju tiesība atsavināt savas Г i e_t i s к ā s tiesības tre-
šām personām pirms šo tieslbu ierakstīšanas zemes gram'atas, un tada kartā 
tika restituēts tas stāvoklis, kas bija pirnrs 1923. g. 26. marta likuma izdošanas 
un kas nekavēja o b l i g a t o r i s k o darijumu noslegšanu par fonda zemem, 
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N,v arī pamata atzīt, ka apraditais Viedoklis runātu pretim Agrar ref likuma 
bprat, iTmēi-ķiem: No šā likuma nav izlobams nalQks likt škēršlus darnurnu 
S ē S a n a i par fonda zemēm uii tās izņemt по apgrozibas. Taisni otiad. 
1023 7 6 marta likuma izdošana pierāda, ka likums vēlejies so objektu ap-
iroVību v e i с i n ā t. pie kam šai ziņā likums, acīmredzot, ir ņēmis vera an to 
faktu ka fonda zeme uz priekšrocību tiesību pamata ne reti no-naca tadu per-
sonu rokās. kuri nevēlējas nodarboties ar lauksaimnieclbu, kadel lauksaimme-
dbas intereses prasija šo zemju ātrāku pāreju īstu zemkapm nciba. Bet ja 
Sts tā Ш arī nevar konstatēt pretrunu ar Agrar. ref. lik. merķi un izpratm, 
ja persoiias, kuru nolūks nav zemi apstrādāt, savas liesības uz to atsavina ci-
tām personām. No Agrar. ref. lik. viedokla nevar būt nozimes, vai kads zemes 
ieguvējs viņam nevajadzīgo objektu atsavina pēc tās koroboresanas uz vma 
vārdu resp. pēc tās galīgas piešķiršanas, vai arī tad, kad viņa tiesibas uz zemi 
g a l ī g i vēl nav nodibinātas un tā tādēļ vēl sastāda valsts, i. 1. atsavmata-
iam s v e š u īpašumu. 

īevērojot visu sacīto, jānāk pie slēdzJiena, ka nav hkumiga pamata atzit 
spēka neesošu 1935. g. 1. novembrī noslēgto llgumu, ar kuru pārdevcjs aizpar-
devis .iau-nsaiimniecību, кита vinam ar Oentralās /emes ierīcihas komiteias 1e-
mumu'tika pie.šķirta'tikai 1935. g. 6. novembrl (uz kuru tā tad hguma slegsanas 
dienā pārdevējam lictiskas tiesības vēl nepiederēja tādeļ, ka tā vel īetilpa valsts 
zemes fondā un tā tad vēl bija atsavinatajam s v e š a lieta). 

Uz uzstādīto jautāļumu tadēļ jaatbild apstiprinoši. 
Ņemot vērā teikto, Senats n o l e r a j : atzīt, ka jautajums īzsķirams ap-

stiprinoši. 
10. 1938. g. 14. jūmjā. Zvērināta advokata X sūdzība par Tiesu palatas 

departamentu kopsapulces 1938. g. 20. janvara spriedumu viņa disciplinarlietā. 
(L. №15.) . _ . T_, 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators Dr A. Lebers, 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: XI „,,, ,„ 
Sakarā ar Tiesu palatas prokurora 1936. g. 15. junija rakstu Nr. 718 \lN. 

adv. pad. akts 36/42, 1. lp.), kreditora Bebra sudzlbu (Zver. adv. pad. afcts 
36/73), 1. lp.) un Klgas apgabaltiesas priekšsedetaja biedra Mintala iesniegumu 
(Zv. cadv. pad. akts 37/70), Zv. adv. padome ierosinajusi pret_ zv. adv. X, uz 
Tiesu iek. 28050. p. pamata, disciplinailietu 'par viņa darbību ka konkursa piln-
varnicka 'laikā по 1931. g. līdz 1936. g. Aiz vinas .paskaidrotiem iemesliem un 
uz viņas konstatēto apstākļu pamata, Zv. adv. padome atradusi par pieradītu, 
ka X pielaidis darbus, kas nav savienojami ar zv. advokatu etiku un zv._ ad-
vokata necienīgi un ka viņa rīcība spēj smagi kompromitet zv. ad_vokatu kartu. 
Nesaskatot X darbos noziedzīga nodarijuma pazīmes, bet kvalificejot to ka dis-
ciplinaru pārkāpurau, Zv. adv. padome 1937. g._27. oktobrī nolēmusi: zv. adv. 
X aizliegt izpfldlt advokata pienākumus uz 6 menešiem. Zv. adv. padomes le-
mumu X pārsūdzējis Tiesu palatai, kura savā departamentu kopsapulces 1938. 
gada 20. janvara spriedumā apstiprinājusi Zv. adv. padomes lemumu. Par 
Tiesu palatas spriedumu X iesniedzis Senata Apvienota sapulce „lugumu-su-
dzību", kurā lūdz: 1) noteikt lūgumā norādīto .likumu un juridisko jautajumu 
pareizo izpratni, un 2) atcelt uzraudzības kārtībā Zv. adv. padomes lemumu un 
Tiesu palatas spriedumu. 

Saskaya ar Tiesu iek. 280е4. р., Tiesu palatas lemumi Zv. adv. padomes_ dis-
ciplinarlietās, par 28062. p. minēto sūdzību lietās, ir galīgi un nav talak parsu-
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dzami. То atzist arī sudzetajs, bet doma, ka Tiesu palatas spriedums būtu at-
ceļams uzraudzības kārtībā. 

Saskauā ar Tiesu iek. 174. р., tiesu iestāde (tā tad arī Senata Apvienotā 
sapulce: Tiesu iek. 172. p. 1. pkt.) uzraudzības kārtību p i с m ē г о, kad tiesu 
iestāde atklāj viņai paklautās tiesu iestādes vai amatpersonas darbībā nepareizu 
rīcību vai kaut kādas nekārtības vai ļaunprātības. Uzraudzītāja iestāde a t с е ļ 
uzraudzības kārtībā pakļautās iestādes lēmumus un rīkojumus tikai tad, ja: 
1) tie runā pretim likumā noteiktai kārtībai vai vispārīgām vai sevišķām in-
strukcijām, un 2) ja pie tam šāds atcēlums nepārkāpj Kriminal- im Civilproccsa 
likuma noteikumus par augstāfcas instances varas un tiesību robežām un par 
kārtību, kādā lēninmi un rīkojumi atcelami. 

Sūdzētājs atrod, ka Zv. adv. padome un Ticsu palata esot pārkāpušas savas 
varas (kompetences) robežas (Tiesu ick. 28П20. p. 4. pkts) ar to, ka pieņēmušas 
savā izspriešanā disciplinarlietu par konkursa pilnvarnicka darbību (sūdzības 
32., 33. lp.). Šajā ziijā palts sūdzētājs tomēr citā vietā (sūdzības 16., 17. lp.) 
noteikti pasvītro, ka konkursa pilnvarnie'ks 'neesot uzskatams par konkursa 
amatpersonu, bet darbojoties „kā v i s u k r e d i t o r u p i l n v a r n i e k s " . 
Istenībā, pretēji sūdzētāja domām, Zv. adv. padorne ievadijusi disciplinarlietu 
taisni par sūdzētāja kā pJlnvarnieka un, pie tam, kā z v ē r i n ā t a a d v o k a t a 
darbību, kura neesot savienojama ar zv. advokata etiku. Tiesu palata, no sa-
vas puses, izspriežot tagadējo disciplinariietu. rīkojusies nevis kā konkursa 
valdes augstākās pakāpes tiesa, bet gan kā Zv. advokatu padomes augstākā 
tiesas instance. Abas disciplinarās instances — Zv. advokatu padome un Tiesu 
palata, apspriežot sūdzētāja, kā z v ē r i n ā t a a d v o k a t a , rīclbu konkursa 
lietā, nākušas pie s'lēdziena: ka 1) atalgojuma jautājumā sfidzētājs esot rīko-
|ies ar visliclāko neuzmanību (Zv. adv. pad. akts 37/30, 4. lp.) un 2) ka sūdzētāja 
paņēmiens, pieprasot no kreditoriem atsauci par viņa darblbu p i r m s pienā-
košās naudas izmaksāšanas viņiem, esot zv. advokata necienīgs. Piemērojot 
sūdzētājam likumā (Tiesti iek. 28053. p.) paredzēto disciplinarsodu, Zv. adv. 
padome rīkojusies savas varas robežās. 

Senata Apvienotā sapulce nevar ieņemt stāvOkli attiecībā uz sūdzētāja no-
rādītām Zv. adv. padomes un Tiesu pa'latas ,it kā pielaistām nepareizībām atse-
višķos materiali-tiesiskos vai procesua!los jautājumos im arī nevarētu uzraudzī-
bas kārtībā atcelt Zv. adv. padomes un Tiesu palatas lēmumus pat tad, ja Tiesu 
palata konkretā gadijumā būtu pielaidusi nepareizu rīcību. Pārbaudīt tiesu 
zemākās instances lēmumu parelzlbu pēc būtlbas ir tiesas augstākās instances 
uzdevums tikai lietās, kas nonāk viuai normalā pārsūdzības kārtībā. Bet, kā 
tieši nosaka minētais Tiesu iekārtas 2806,3. р., Tiesu palatas lēmumi par Zv. adv. 
padomes lēmumiem discip'linarlietās kā galīgi nav tālāk pārsūdzami un n'av 
tādēļ pārsūdzami arī uzraudzības kārtībā. Pielaist protējo, nozīmētu padarīt 
28064. p. paredzēto aizl'iegumu par tukšu burtu un dotu sūdzētājam iespēju tieši 
apiet likumu. 

Konkretā Hetā Apvienotā sapulce atzīst, ka Tiesu palatas rīcībā, kas iz-
paudusies sūdzētāja sodīšanā disciplinarkārtībā, vispār nav atklājušās tādas 
nepareizības, kas izsauktu vajadzību spert uzraudzības soļus, un ka tādēļ lietā 
nav piemērojams arī Tiesu iek. 174. p. 1. pkts. 

Beidzot, pretēji sūdzētāja domām, Senata Apvienotā sapulce nevar uzrau-
dzības kārtībā izšķirt „principia'lus juridiskus jautājumus", jo kārtību, kurā tie 
būtu atrisinami, paredz Tiesu iekārtas 185. р., 60. р. 4. pkts. 

Aiz aprādītiem iemesliem Senata Apvienotā sapulce n о 1 e m j : Zvērināta 
advokata X sūdzību atstat bez sekām. 
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P l t . 1938. g. 27. septembrī. Zelmas 0 d i n š sudzība par Rīgas apgabaltie-
sas III civilnod. lēmumu lietā par mir. Dāvida Odiņa mantojumu. (L. № 20.) ■ 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Guto'ens; referē senators P. Stērsle; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Senata Apvienotai sapulcei uzraudzības kārtībā iesniegtā sū-dzībā Zelma 

Odiņš paskaidro, ka Rīgas apgabaltiesas III civilnodaja ar savu 1936. gada 
10. jūnija lēmumu apstiprinājusi viņu mantošanas tiesības uz mir. braļa Dāvida 
Odiņa atstāto nekustamo mantu Vu dalā, un uz kustamo mantu — Ve dala. Ap-
gabaltiesa savu lēmumu esot drbinājusi u'z LCL 1130. pantu, kas līdz 1912. gada 
3. jiinija likuma pārgrozijuma spēkā nāķšanai gan saturejis _tadus noteikumus 
par mantojuma daļu Idelumu, kādu apgabaltiesa savā lēmumā notei'kusi sudze-
tājai, be't pēc 1912. gada jūnija māsas mantošanas tiesības lauku īpašumos re-
gulējot LCL 1128. pants, pēc kura māsa mantojot no brāla nekustamā manta 
V? dal.u. Par šiem līkuma ■noteikumiem sudzētāja dabūjusi zināt tikai 1937. gadā, 
kad arī lūgusi apgabaltiesu atjaunot termiņu blakus sīīdzības iesniegšanai, bet 
apgabaltiesa šo lūgumu uz CPL 898. panta piezīmes pamata atstājusi bez ievē-
rības. Pamatojoties uz Tiesu iek. 'lik. 60. pantu, Ze'lma Odiņš ludz Senata Ap-
vienoto sapuļci: atzīt, ka apgabaltiesa minētā lēmumā pielaidusi klūdu un uz-
dot viņai klūdu izlabot. 

Caurskatot Zelmas Odii;š uzraudzības kārtībā iesniegto sūdzību, Senata 
Apvienotā sapulce atrod, ka pretēji sūdzētājas domām, no tā vien, ka augstākai 
tiesu iestādei pieder uzraudzlbas tieslbas par zemāko instanci, vēl neizriet, ka 
to, ко augstākā instance var atcelt un izlabot civilprocesa kārtībā, viņa varētu 
atcelt un izlabot uz Tiesu iekārtas likumā paredzēto uzraudzības tiesību pamata. 
Uzraudzības tiesas tiesība atcelt lēmumus civillictās vai uzdot tos labot taisni 
nav attiecinama uz to padotās tiesu iestādes procesualo darbību, kura pēc tie-
sāšanas kārtības notcikumiem atcelama vai grozama ne citādi, kā tas noteikts 
pašā tiesāšanas kārtībā. Pēc Tiesu iekārtas likuma 174. panta tiešās izpratnes, 
Senats uzraudzlbas kārtlbā atceļ vai groza tikai fādus civillietās bez likumā 
noteiktās kārtības ievērošanas taisltus tiesu iestāžu lēmumus, kuri nav apstrī-
dami civilprocesa likumā paredzētā kārtībā. Šai gadijumā Zelmai Odiņš ap-
gabaltiesas lēmuma 'pārsūdzēšana vai arī klūdas labošana tieši bija iespējama 
civilprocesa likumā paredzētā kārtlbā (CPL 896., 1015., 1016. р.), kādēļ uzrau-
dzības kārtībā Senata Apvienotā sapulce nevar uzdot apgabaltiesai izlabot sū-
dzētājas aprādīto kļūdu. 

Aiz pievestiem apsvērumiem. un rīkojoties saskaņā ar Tiesu iekārtas lik. 
174. pantu, Senata Apvienotā sapulce n o l - e m j : Zelmas Odii.iš sīidzību atstāt 
bez sekām. 

12. 1938. g. 29. novembrī. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1938. g. 17. junija zjņojums Nr. 925 jautājumu izšķiršanai: 1) vai gadijumā, kad 
vlra pirmā laulī'ba nav tikusi šķirta, bet civilstāvokļa aktu reģistrī nepareizi 
apzīmēta par šķirtu, kas devis vlram faktisfku iespēju iestāties otrā laullbā, 
1921. g. Likuma par laulību 36. panta otrās daļas noteikums ir par šķērsli pra-
sībai, kurā pirmās laulības sieva prasa atzīt viuas laulību par bijušu spēkā līdz 
vīra nāvei, ja šādu prasību ceļ pēc vīra nāves; 2) vai gadijumā, ja šādai pra-
sībai na'v par šķērsli 1921. g. Likuma par laulību 36. panta otrās dajas notei-
kums, šādu prasību var celt, iepriekš neceļot atsevišķu prasību atzlt ierakstu 
civilstāvokļa aktu reģistrī par spēkā neesošu. (L. № 18.) 
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Sēdi vada priekšsēdetājs senators 0 . Ozoliriš; reīerē goda (iesnesis Dr 
A. Lēbers; atzinumu dod virsprokurors Fr. Ziffiers. 

Й Г Й к и т ^ р а г fcndftn (Lkr. 21/39) 36. p. 2. d„ tagad CL 64 p. 2. <L, lau-
lību kuras S ē g š a n a s laikā viens no laulātiem atradies citā auhba nevar а -
līt D-Uneesošu starp citu, ja pirmā laulība izbeigusies „ar navi". Likums sai 
v t r n ^ r T d a to'laulātanāve ir domāta, t. i. vai bigamista- aulātā, vai уща 
p rmās laulibas laulātā nāve. CL 64. p. 2. d. atspoguļo prmcipu, kas iztejkts 
Sveices сЫШкита (ZGB) 122. p. 3. dalā, un saskariā ar ktiru bigamisko laalibu 
nīZ " S t par neesošu tādēļ, ka ar pirmās laulTbas atkrišanu rodas lefspe^ 
zdztedmat otrās laulības trūkumus laulības instituta intereses (favor matrm o-

niO Jo а о rā ,laulība arl būtu kvalificējama no paša sākuma par bigamisku 
Sd ' t omēr dzīves intereses prasa, lai šādu laulību nesatncina pec tam, kad 
{етечТкиги dēl vina bija bigamiska, ir atkrituši. Sis Sveices iikuma pnncips, 
fāTad varTt t tk t īcs tikai uz to gadiiumu, kad otrā laullba vēl pastav un dzwes 
va adzība prasa tās uzturēšanu spekā. Acīm redzot, s.s pimcips nevai ati ek-
K o C . kad o t r ā laulība vairs nepastāv un stndus let par ]undis-
kāiVkonsekv™cēm divās laulibās p a g ā t n ē. Tādā gadijumā vairs nevar but 
£ S s ^ r S e g u m u apstrldet arl otrās iaullbas l i k u m ^ S i e j g a^verurm 
nipmēroiami arī CL 64. p. 2. da as izpratnei. Ari CL 64 p. 2. daļas racionaiais 
S S T E s ka ar b t o m l s t . P i rm ās iaaļibas Ы Ш n ā v i « t t r l t a ^ m e s 1s,кип, 
^5i гл+rn Ьп1гЪч būtu atzīstama par speka neesosu, un otiai lauuoai иск ai 
ц l \ l t a o n t o s a ^ ^ ^ u r s ; otrā laullba tiek it kā rehabilitēta 30 iestājas 
К kads būtu, за tagadējais bigamists būtu dev.es otra Umliba^au ka 
atraitnis t i. pēc vina pirmās laulības laulata naves. Bet CL 64 p. . daļas aiz 
Hegum nekad nav domāts gadiju-mam, ķad vairs nepastav abas laulibas ш 
strids et tikai par juridiskām konsekvencēm, kas izne np nehkumigas lau-
S Ē T ™ ā gaSiiumā CL 64. p. 2. d. neaizliedzapstridēt otras ~ к а , 
laulības Mkumību. Uz šo apsvērumu pamata janak pie sledziena ka p rmais 
S S L S T a m s noraidoši. Kas attiecas uz otru jautājumu, tad Liknma 
Z S t f v S a aktu registraciiu 31. p. (Lkr. 21/47) nosaka ka « « t a t o ^ 
ģistrī, kas izdarīts saSkaņā ar šo likumu, noder k a p i e r a d i u r a s gad 1 man1, 
kas b ja jāapliecina ar ierakstu, Ш kamēr nav atzitaieraksta nepare z ^ a va! 
nesaskana ar īstenību. Tā tad, ieraksta būtība un merķis ir: P i e r a d i t zi-
namu faktt, bet ncvis nodibināt tiesības; laullbas registris nebauda pubhsku 
Stamību pretē i zemes grāmatām. Tāpec ieraksts laulības registn par lau-
ШаГ?шкапи patso)ar sevl nepadara vēl laulību par šķirtu un neizrada kon-
S t i t sp"kuPnedzPstarp attiecīgās laullbas -laulātiem, ^ ^ V * » ^ ^ 
sonām, i a p a t s i e r a k s t a p a m a t s b n i s n e p a r e i z s, P em l a ^ s 
spriedums, kas bijis par ieraksta pamatu, nav stajies speka vai pat nevarua 
stāties spēkā. Citētais 31. p. nemaz neparedz, ka ipraksta atzisana P a ^ e p a 
reizu būtu obligatoriski panā'kama ar atsevusku spnedumu, tm proti īt ka jau 
P i r m s tam kad bigamista pirmās laullbas otrs ļaulātais pēc bigamista naves, 
cel prasību pēc būtības par bigamista otrās laulības atzisanu par neesosu Др-
mierinot šādu prasību, t. i. atzīstot bigamiias esamibu, tiesa, iau pati pai sevi, 
ar to vien jau iziet no'pirmās laulības pastāvēšanas līdz bigamista navei, ar ко 
tad iau arl ieraksts par pirmās laulības šķiršanu atkrīt un tas grozams saskaņa 
ar m?nētā bkuma 34. un 35. p. Tāpēc nekāda prejudiciala prasība аргала^no-
zīmē nav jācel. Aiz aprādītiem iemesliem otrs jautājums izskirams apsHprmosi 

Ievēroiot teikto, Senats n о 1 e m j : atzīt, ka pirmais jautajums izsķnams 
noraidoši, bet otrs apstiprinoši. 
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Likumu rādītājs 
Senata Apvienotās sapulces 1935.—1938. g< spriedumiem. 

Likumi sakārtoti alfabetiski. Pirmie skaitļi nozīmē attiecīgo likuma pantu, 
otrie - sprieduma taisīšanas gadu, bet trešie - spriedumu pēc attieciga gada 
spriedumu krājuma. 

Likums par aizdevumu nodrošināšanu, 
iekīlājot tiesības uz lauku nekustamu 
mantu (Lkr. 25/111) 

1936. 5/ 
Agrarās reformas Hkums 

( 1936. 

4 

2 
8-

11 
121 

12 
( 1938. 

2,4 
9 

1936 2 
- 1938 9 

39-46 
48 

V d. 8.-9. p. 

( 1935. 
\ 1936. 

1936. 
1935. 
1937. 

4 
2 
4 
13 
18 

Likums par apdrošināšanu nelaimes un 
arodu slimibu gadijumos (Lkr. 27/91, 31/45) 

4 
7 

11 
15 

- 1937 7 

- 1935 7 

Noteikumi par ārzemļu akciju un paju 
sabiedrību darbību Latvijā (V. V. 22/271) 

5 ) 
б ) 

Likums par atsavināšanas nodevu (Lkr, 
34/228) 

4 - 6 \ 
19 j 1937. 16 

Likums par nekustamas mantas atsavi-
nāšanu (Lkr. 28/129) sk. nekustamas. 

Noteikumi par autonomiem valsts uzņē-
mumiem (Lkr. 22/10) 

2_з _ 1935 11 

I.ikums par biedrībām, savienibām utt 
politiskām organizacpm (Lkr. 23/87) 

7-9 
12 
13 
17 
23 

- 1935. 

Likunis par biedrlbu, savienību un poli-
tisku organizaciju slēgšanas, likvidacijas uti 
reģistrēšanas kārtību iznēmuma stāvokļa 
laikā (Lkr. 34/163, papild. 35/18) 

5 
8 

10 
12 
13 

- 1937. 13 

Likums par cenu inspketoru (Lkr. 34/302) 

3 1 H 

Civillikumi (Kriev. lik. кор. X sēj.) 
1324. p. 3. pk. - 1935 8 

Civillikumi (Viet. lik. кор. 
79-80 - 1937. . 
547 \ 

550 j' 549 
713 
755 
809 
812 
868. p 
1036 
1487 
1830 
1887 

I d.) 
. 3-

- 1936. .... 2 
... 7 
... 6 

- 1936 4 

1935. 
1937. 

6. pk. 

( 1936. 
~ \ 1937. 
- 1936. 
- 1936. 

4 
6 
4 
2 

- 1938 5 
- 1937 3 
- 1936 2 



2643 
2645 
2710 
2718 
3002 
3004 
3004. р. 2. piez. 
3288 

Civillikums (1 
64. р. 2. d. 

— 

— 
— 
— 

937 
— 

1935. . . . 

1936. . . . 
1937. . . . 
1936. . . . 
1937. . . . 

. g. izd.) 
1938. . . . 

Civilprocesa nolikums (1932. g. 
1 
1. p. piez. 
4 

15 
60 

226| 
238 j 
275 
•283 1 
284 j 
328 
336 
906-908 

1021 \ 
1234 | 
1399 
1425. sek. p. 
1425-1426 
Vpiel.(piel396. 

P.) 1., 16. p. 

— 
— 

— 
— 

— 

— 

— 
— 

— 

— 
— 

— 

1936. . . . 
1935. . . . 
1936. . ■ . ' . ' 
1936. . . . 
1938. . . . 
1938. . . . 
1935. . . . 

1936. . . . 
1935. . . . 
1936. . . . 
1936. . . . 
1938. . . . 
1935. . . . 
1936. . . . 
1937. . . . 

-
1937. . . . 

. 8 

. 5 

. 6 

. 4 

. 20 

12 
izd.) 
. 2 
. 4 
. 2 
. 8 
. 4 

7 
. 9 

8 
. 7 
. 2 
. 8 

5 
. 11 
. 1 
. 12 

. 19 

- 1938. 

Likums par civilstāvokla aktu reģistraciju 
<Lkr. 21/47) 
' 31 1938 12 

Likums par darba laiku (Lkr. 22/74, 
30/73, 30/194) 

1 - 1938 3 
3 1 
4) 

17 1937. 
1938. 

18 - 1937 7 

Noteikumi par firmu (Lkr. 33/236) 
1 - 1935 7 

1937 17 
2 - 5 

10 1937. . . 
11 

118 

6 
5 
3, 

10 

1 
5 

izd.) 
20 
10 

Noteikumi par valsts iestāžu juriskon-
sultiem (Lkr. 25/186, 33/20) sk. valsts 

Kara tiesu likumi (1869. g. Kara lik. 
кор. XXIV gr.) 
275-276 - 1935. . . . . 

Kreditnolikums (1935. g. izd.) 
297. un sek. - 1937 
6 4 1 ) 1938 650-663) ~ 1 9 J b 

Kriminalprocesa Hkumi (1926. g. 
19 1937 

2 7 5 1 1935 
276 j ~ Ш 5 

Konsularais reglaments (Lkr. 25/17) 
125.p.2.,4..5.pk.- 1935. . . . . 1 

Konsularais tarifs (V. V. 29/75) 
Anod. 16 1 
Bnod.32.p.l.pk.J 

Kurzemes zemnieku likums 
122 - 1935 8 
Likums par laulibu (Lkr. 21/39) 
36. p. 2. d. 1938 12 
Noteikumi par melioraeijas sabiedrībām 

(Lkr. 25/191 un 31/11) 
51 

- 1935. 1 

20 
25 
26 
28 ) 

- 1935 4 

1937. 11 
Muitas likumi (Lkr. 36/109) 
81 

1144/ 
Noteikumi par naudu (Lkr. 22/146) 

!o.p.l.piez.}- 1937 I4 

Likums par nekustamu īpašumu korobo-
rēšanu sakarā ar agrarās reformas likumu 
(Lkr. 23/41) 

3__5 _ 1938 9 
Likums par nekustamas mantas atsavi-

nāšanu (Lkr. 28/129) 
l.p. 15. pk 
5 

19 
20 

1935. 13 



Likums par atsavināsanas nodevu (Lkr. 
34/228) sk. atsavināšanas. 

Notariata nolikums (1914. g. izd.) 

Nodokļu nolikums (1928. g. izd.) 
4. p. V. pk. - 1937 4 
7 \ 

12] 
50(1935.g.red.)i 
54(1931.g.red.)j 

366 - 1936 

1937. 

1937. 

11-12 
280 
289 
301 
316-317 
340 

352 
356-357 
360-364 
365-366 
369 

- 1936 II 
- 1937 3 

1938 1 
- 1936 1 

1937 22 
- 1936 5 

/ 1936 5 
~ \ 1937 22 
- 1936 5 

- 1936 1 
- 1936 5 

Likums par pensijām I d. (Lkr. 31/169, 
35/209) 

3-11 
36 
52-
88 

-53 1936. 

Likums par pensijām III d. (Lkr. 31/171) 
l.p.2.pk. 
4.p.2.pk. 

24 
28 
50 
55 

- 1937. 10 

Instrukcija pie likuma par pensijām 
III d. (V. V. ) 33/10) 

1 - 1937 10 

Noteikumi par pilsētu ienākumiem, izde-
vumiem, budžetiem tm pārskatiem (Lkr. 
21/2) 

f 1935 12 21 ~~ \ 1936. 

- 1935. 

10 

12 

27. p. 3. teik.l 
28 ļ 1936. 10 

Likums par pilsētu tiesību pieškirŠanu 
16 miestiem (Lkr. 28/39) 

1 - 1937 3 

Rīgas pilsētas Diskonto bankas 1925. g* 
22. decembra statuti 

- 1937 1 

Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku 
pensiju kases statuti 

3 - 1937 1 

Noteikumi par slimo kasēm (Lkr. 30/114) 
18 | 
19/ - 1938 6 

Likums par socialo apgādību (Lkr. 28/73) 
31 
4i - 1936 3 

Sodu likumi (1903. g.) 
149-150 - 1936. 
611.p. 3.pk. - 1938. 
656-662 - 1636. 
Sodu likums (1933. g.) 

140 - 1938. 
556.p.l.d.2.pk. - 1938. 

9 
7 
9 

1 
7 

Likums par telpu īri (Lkr. 24/91, 36/125) 
1 i 

32 
37 - 1938 2 
38. 

Tiesu iekāfta 
5 

28-30 
60 
86 

174 

204 
255 
2804. р. 2, pk.) 
28057 
28058 
28064 

1936. . . . 8 
- 1935 2 
- 1936. 
- 1935. 

/ 1936. 
~ 11938. 
- 1938. 
- . 1936. 

- 1937. 

- 1938. 

1 
9 
1 
10,11 
8 
11 

2 

10 
119 



- 1936 И 

| 1936 И 
- \ 1938 8 
- 1938 8 
- 1936 И 
- 1936 1 

331 
335 
338 
343 

344 
345 
346 
403 

Tirdzniedbas proc. nolikums 
445 1937 19 
446 

Noteikumi par tifgotājiem (Lkr. 33/237) 
4. p. - 1935 7 

Noteikumi par tirdzniecības reģistri 
<Lkr. 34/145) 

51 ■ . - 1937 17 
Instrukcija pie Noteik. par tirdzniecibas 

reģistri (V. V. 34/156) 
% _ 1937 17 1 

Likums par tirdzniecības un rūpniecibas 
uznēmumu pāreju uz līgumu pamata 
(Kriev. Lkr. 16/1645) 
V

 u - 1937 21 
Likums par vārdu un uzvārdu rakstību 

dokumentos (Lkr. 27/31) sk. vārdu. 
Noteikumi par valsts valodu (Lkr. 32/54) 
7 - 1937 17 

Likums par valsts valodu (Lkr. 35/1) 
_ - 1937. . . . . 17 
Noteikumi par valsts iestāžu juriskon-

sultiem (Lkr. 25/186 un 33/20) 
ļ ļ - 1935 5 

Valsts kontroles revizijas reglaments 
(Lkr. 31/107) 

10) 
67 \ - 1935 5 
71) 
Likums par vārdu un uzvārdu rakstībti 

dokumentos (Lkr. 27/31) 
1 - 1937 17 

Vidzemes zemnieku likums 
- 1937. . 

Likums par privato un piešķirto valsti 
fonda zemju atsavināšanu (Lkr. 23/32 
27/16, 30/124) 

- 1936 4 
l'~2 \ - 1938 9 
6 J 

Likums par valsts zemes fonda piešķirti 
un pieškiramo zemju novērtēšanu un pāt 
došanu dzimtsīpašumā vai atdošanu dzinits 
nomā (Lkr. 23/49) 

1 1 

Rīkojums par zīmognodokli 
4. р. l.pk. - 1936 

- 1935 

- 1936 4 

14.p.3.pk.) 
20.p.3.pk.J 
39.p. l.pk. 
46. p. 8. pk. 
90—91 1 
99 j 

100 
104-105 
107 
110—111 

(1935. 
- \ 1936. 
- 1935. 
_ 1936. 
- 1936. 
- 1936. 
- 1936. 
- 1936. 

1 
6 
6,1: 
1 

8 
6 
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PRIEKŠVARDS FAKSIMILIZDEVUMAM* 
Dītrichs A. Lēbers (Loeber) 

Par Latvijas Senata spriedumiem. 
Latvijas Senāts savā 22 gadu ilgā pastāvēšanas laikā (1919-1940)' izšķīris vairāk 

nekā 65 000 lietu, tas ir, caurmērā 3 000 lietu gadā2. Spriedumus Senāts ir publi-
cējis ar atlasi, - kopā apmēram 4 800 lietās. Senāta spriedumu krājumi3 aptver vairāk 
nekā 6 000 lappušu. 

Senāta spriedumu nozīme. 
Latvijas neatkaribas laikā Senāta krājumus plaši lietoja tiesu praksē. Tie savu 

nozīmi saglabājuši ari mūsdienās. Senāta spriedumi autoritatīvi dokumentē Latvi-
jas tiesību attīstību. Tie dod ieskatu Latvijas vispārējā vēsturē, it īpaši politiskā, ekono-
miskā, sociālā un kultūras jomā. Vēl svarigāk ir, ka Senāta spriedumi ir tas manto-
jums, uz kura pamata iespējams atjaunot Latvijas tiesību sistēmu. Senāta spriedumi, 
pēc neatkarigās Latvijas bojā ejas 1940. gadā, netika pētīti jeb pat minēti. Tagad, 
vairāk nekā 50 gadus vēlāk, tie nav saglabājuši dzīvu vietu tiesibu apziņā. 

Senāta spriedumu krājumu struktūra. 
Senāta spriedumi tika veidoti Apvienotajā sapulcē un bez tam - trijos departa-

mentos. Atbilstoši šai struktūrai, spriedumu krājumi izdoti četrās sērijās: 
Apvienotās sapulces spriedumi, 
Administratīvā departamenta spriedumi, 
Civilā kasācijas departamenta spriedumi, 
Kriminālā kasācijas departamenta spriedumi. 

' Parspiests nedaudz mainītā veida no priekšvarda gramata: Latvijas Senāts. Raditaji, 1. se-
jums. Riga, 1995,11.-14. lpp. 

1 Par Senāta vēsturi un senatoriem: Augusts Loebers. Atzīmes par Senāta vēsturi. TMV1936, 
560.-565. lpp.Tieslietu Ministrijas un tiesu vēsture, 1918-1938. Riga, 1939,189.-218. lpp.; 
Augusts Rumpēters. Atskats uz Senātu Latvijas tiesu sistēmā. Latviešu Juristu Raksti 
(Kalamazoo, Michigan) nr. 12 (1973), 1.-26. lpp.; DītrichsA. Lēbers. Latvijas Senāts. Uni-
versitas (New York) nr. 37 (1976), 48.-50. lpp. 

2Tieslietu Ministrijas .. vēsture (1. vēre), 216.-218. lpp. Par Senāta lietu skaitu 1920.-1927. 
gados sk.: Voldemārs Davīds. TMV 1928, 374. lpp. Par Senāta Administrativā departa-
menta ienākušo lietu skaitu 1932.-1936. gados sk.: Jānis Kalacs. TMV1937,321. lpp. 

3 Vārda «Senāts» rakstībā nav vienādibas. Divdesmitajos gados Senāts savos spriedumu krā-
jumos bieži lietojis «Senats» ar īso а, bet trīsdesmitajos gados daudzkār t pārgājis uz garo 
ā: «Senāts». 



VI 

Senāta civillietu un krimināllietu departamenti bija kasācijas instances, tas 
nozīmē, ka tie pārbaudīja zemāku tiesu instanču spriedumus likumības ziņā, bet 
lietas pēc būtības tie neizsprieda4. Tiesu instanču sistēma civillietās un krimināllie-
tās Latvijā bija šāda5: 

Pirma instance Miertiesnesis Apgabaltiesa 

Otra, apelācijas 
instance 

Apgabaltiesa Tiesu palata 
(viena visā Latvijā) 

Trešā, kasācijas instance, 
otrās instances 

spriedumu pārsūdzēšanai 
Senats (viens visa Latvija) 

Senāta administratīvā departamenta uzdevumi bija līdzīgi civil- un krimināllietu 
departamentu funkcijām, bet tas darbojās ari kā pirmā instance, piemēram, izska-
tot sūdzības pret ministriem. Atsevišķos gadījumos administrativajam departamen-
tam turklāt bija apelācijas instances tiesības. Tad departaments izšķīra lietas pēc 
būtības6. Tāpēc vārds «kasācija» administrativā departamenta apzīmējumā trūkst. 

No visām Latvijas tiesām spriedumus regulāri publicēja tikai Senāts. Bib-
liogrāfiskie dati par Senāta spriedumu publikācijām sakopoti grāmatā: Latvijas 
Senāts. Rādltāji7. Senāta lietas glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā Rīgā8. 

4Tiesu iekārta (1936. g. izdevums), 1., 57. pants. 
J Vladimirs Bukovskis. Civilprocesa mācibas grāmata. Riga, 1933,179. lpp. 
"'Likums par administrativām tiesām, 1., 54.-55. pants. Lik. kr. 1921,59; grozijumi: 1938,46; 

1939, 171. Sal.: Balduīns Dīsterlo. TMV 1922, 185.-200. lpp.; Jānis Kalacs. TMV 1937, 
314.-325. Ipp. 

7 Latvijas Senāts. Rādītāji, 1. sējums. Riga, 1995, 22.-30. lpp. Bibliogrāfiskie dati līdz tam 
pilnībā nebija sakopoti. Valsts Bibliotēkas biļeteni neaptver visus gadus, kad iziiāca Senā-
ta spriedumu krājumi. Pārskatu par Valdibas Vēstneša pielikumiem no 1935. lidz 1940. g., 
kuros ievietoti Senāta spriedumi un Likumu rāditāji sniedz: Latviešu periodika. Bib-
liogrāfiskais rādītājs, 3. sējums (1920-1940), 1. daļa. Rīga, 1988, 652.-655. lpp. Bet šis 
pārskats dažkārt norāda tikai uz W gadu, kādā iespiesti Senāta spriedumi, neuzdodot 
attiecīgos numurus. 

8Fonds 1535. Apraksti 1-17. Arhiva adrese: Slokas iela 16, Rlga, LV-1007. 
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Senata spriedumu publicešanas kartība. 
Varētu pieņemt, ka spriedumu publicēšanas kārtiba ir tehnisks jautājums, 

kuru atrisina apgāda izvēle un spriedumu tipogrāfiskā noformēšana. īstenībā sprie-
dumu publicēšanai piemīt ari materiālā nozīme. Tā nav atšķirama no jautājuma: vai 
augstākās tiesas spriedumi saista zemāku instanču tiesas? 

Pēc Latvijas nodibināšanas 1918. gadā tiesas vadījās no bijušās Krievijas pro-
cesuālajiem un citiem likumiem, par cik Latvijas likumdevējs tos bija atstājis spēkā9. 
Tiesu iekārta noteica, ka Senāta spriedumi, kas veidoti «jautājumos, ко pārvaldības 
vai tiesu iestādes izšķir nevienādi,... izsludinami sevišķā krājumā»10. Procesa noli-
kumi turklāt paredzēja publicēt Senāta spriedumus «dlja rukovodstva», lai panāktu 
«likumu vienādu iztulkošanu un piemērošanu»11. Bijušās Krievijas Senāts, balsto-
ties uz šiem noteikumiem, nonāca pie slēdziena, ka tā spriedumi saista zemāku 
instancu tiesas. Tas izskaidrojams ar to, ka bijušās Krievijas likumu kopojums bija 
nepilnigs un Krievijas Senāts apņēmās robus aizpildīt ar saviem spriedumiem. 

1920. gadā Latvijas Senāts izteica pretējus uzskatus12. Tas norādīja, ka Latvi-
jas Senāta spriedumiem gan esot «vadošā nozime», betka tie tiesas nesaista. Izejot 
no Baltijas provinču autonomā statusa Krievijas impērijā, Senāts savu nostāju dibi-
nāja uz 1864. gada izsludinātā «Vietējo likumu kopojuma», kas noliedz tiesu sprie-
dumu saistošo nozīmi13. Saskaņā ar šo uzskatu 1921. gadā Senāts nolēma spriedu-
mus, kuriem tas piešķir «principiālu nozīmi», iespiestTieslietu Ministrijas Vēstne-
sī14. Publicēšanu tajā pašā gadā uzsāka Administratīvais departaments. Tam sekoja 
Apvienotā sapulce un pēc tam Civilais departaments. 

Maiņu ievadīja likumdevējs. 1926. gadā Saeima pieņēma grozījumus procesu 
nolikumos, nosakot, ka Senāta spriedumi, «kuriem ir principiāla nozīme tiesu prak-
ses apvienošanā .., izsludināmi pielikumā pie Valdības Vēstneša»15. Pēc 1934. gada 
apvērsuma Ministru kabinets, vēlēdams sekmēt Senāta spriedumu publicēšanu, 
izveidoja «Senāta spriedumu biroju»16. Tieslietu ministrs izraudzīja senatoru Kārli 

91919. g. Likums. Lik. kr. 1919,154. 
10Tiesu iekārta, 185. pants (agrāk: 291'. pants). Par ši noteikuma nozimi sk.: Pauls Minzs. 

TMV 1920, 7.-9. lpp.; A. Loebers. TMV 1921, 21.-28. lpp.; P. Minzs. TMV 1921, 108.-112. 
lpp.; A. Loebers. TMV1921,112.-116. lpp.; B. Dīsterlo. TMV 1921,116.-120. lpp. 

11 Civilprocesa nolikums, 815. pants (vēlāk: 938. pants); Kriminālprocesa nolikums, 933. pants 
(vēlāk: 953. pants). 

12Civilākasācijas departamenta 1920. g. spriedums nr. 5. Sal.: Bukovskis (5. vēre), 116.-117. lpp. 
13 Civillikums. Ievads XXVI. pants. 1864. g. Civillikums palika spēkā lidz 1937. g., kad to 

atvietoja Latvijas Civillikums. 
14 Senāta spriedumu publicēšanas jautājumā. TMV 1924,197.-199. lpp. 
15Civilprocesa likums, 815. pants un Kriminālprocesalikums, 933. pants (1926. g. redakcijā). 

Lik. kr. 1926,84. 
ieTiesu iekārta, 61. pants (1938. g. redakcijā). Lik. kr. 1938, 88. 
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Ducmani pārzināt biroju17.1939. gadā Senāta Apvienotā sapulce izdeva Instrukciju 
Senāta spriedumu birojam18. 

Senāta spriedumu krājumu bibliogrāfiskie dati19 rāda, ka publicēšaiias vēs-
ture dalās vairākos posmos: 1921.-1934. gadā Senāta spriedumus izdeva Tieslietu 
Ministrijas Vēstnesis. Pēc tam šo uzdevumu pārņēma Valsts tipogrāfija, kura sprie-
dumus sākumā iespieda burtnīcu veidā, bet sākot ar 1935. gadu - kā Valdības Vēst-
neša pielikumu. Burtnīcu metiens parasti bija 500 eksemplāru. 

Rādītāji spriedumu krājumiem. 
Lai apzinātu Senāta spriedumus un to saturu, nepieciešami rādītāji, kas at-

sedz šo materiālu daudzos aspektus. 20.-30. gados tika publicēti likai likumu rādītāji, 
bet ne par visiem gadiem. Tātad pastāv jūtami robi. Mēģinot aizpildīt daļu no šiem 
robiem, vienlaicīgi ar Senāta spriedumu faksimilizdevumu, tiek publicēti Rādītāji 
Latvijas Senāta spriedumu krājumiem trijos sējumos. (Rādītāju pirmais izdevums 
iznāca Rīgā 1995. gadā.) Rādītāji neaprobežojas ar tradicionāliem likumu rādītā-
jiem. Tie ietver ari citus rādītājus, kas varētu noderēt pētījumos par ekonomisko 
situāciju Latvijā, par tās nacionālajām problēmām, sociālo iekārtu vai kultūras at-
Gstību. 

Saisinajumi priekšvarda atsauces. 
AS 
CKD 
KKD 
Iik. kr. 

TMV w 

- Apvienotā sapulce 
- Civilais kasācijas departaments 
- Kriminālais kasācijas departaments 
- Likumu un valdības (pēc 1923. g.: Ministru kabineta) 

rikojumu krājums 
- Tieslietu Ministrijas Vēstnesis 
- Valdības Vēstnesis 

7Karlis Ducmanis. Augstako tiesu jurisprudences kartošana spriedumu birojos Vakareiropa. 
TMV1939, 616.-633. un 882.-908. lpp. 

8Instrukcija izdota uzTiesu iekārtas 61. panta pamata (sk.: 16. vēre). Teksts nav publicēts, 
bet atrodams Latvijas Valsts vēsturesarhīvā Rīgā (sk.: 8. vēre): Fonds 1535, Apraksts 11, 
Lieta 161, 16.-19. lpp.; Instrukcijas teksts ievietots grāmatā: Latvijas Senāts. Rādltāji, 1. 
sejums. Rīga, 1995,40.-44. lpp. 

9Sk.:7.vēre. 
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XV Izvilkumi no Latvijas Senāta Civīlā kasācijas departamenta spriedumiem. Sastādījuši: 
senators F. Konrādi un Rīgas apgabaltiesas loceklis A. Valters. Tieslietu Ministrijas Vēstneša 
pielikums, Tieslietu ministrijas izdevums, 1939. 

200.lpp. 

Civilprocesa lik. 1059.p. 

Caurlūkojusi Senāta Civila kasācijas departamenta kopsēdes 1938. g. 
11. aprīļa ziņojumu Nr. 573 jautājuma izšķiršanai: ar kādu procesuālu līdzekli 
jāatjauno vekseļturētāja juridiskais stāvoklis, kad viņam piederošais vekselis ar 
izpildu uzrakstu gājis zudumā, Senāta apvienotā sapulce, izklausījusi 
virsprokurora atzinumu, atrod: 

Lieta, kurā augšminētais jautājums pacēlies, ir tikusi ierosināta, izspriesta 
tiesu palātā un iesniegta Senāta apvienotai sapulcei šī jautājuma izšķiršanai vēl 
tad, kad bija spēkā agrākais Vekseļa likums (1932. g. izd.). Ievērojot sacīto un 
to, ka katrā prasībā partu juridiskas attiecības apspriežamas pēc prasības celšanas 
brīža, minētais jautājums ir apskatāms un izšķirams, izejot no tā stāvokļa, kāds 
bija pirms jaunā Vekseļu likuma (1938. g. red.) izdošanas. 

Vispār likumā nav atrodama tieša atbilde uz Jautājumu, ar kādu procesuālu 
līdzekli jāatjauno vekseļturētāja juridiskais stāvoklis, ja vekselis ar izpildu 
uzrakstu ir gājis tam zudumā. CPL 1059. p. gan runā par nozaudētā izpildu 
raksta atvietošanu ar tā norakstu, bet piespiedu izpildīšanas kārtībā pēc aktiem 
īpašu izpildu rakstu neizdod. Savukārt, par akta ar izpildu uzrakstu atvietošanu 
CPL 1059. p. neviena vārda nemin. Varētu domāt, ka šo pantu varētu piemērot 
pēc analoģijas arī vekseļiem ar izpildu uzrakstu, ja būtu iespējams konstatēt, ka 
tie, tāpat ka izpildu raksts, kalpo tikai piedzīšanas mērķiem. Tā tas tomēr nav, jo 
ir liela atšķirība starp tiem strīdiem, kas var pacelties, no vienas puses, pēc 
izpildu raksta, bet no otras puses, pēc vekseļa ar izpildu uzrakstu izdošanas. 
Kamēr izpildu raksts pēc piedzīšanas pabeigšanas zaudē savu nozīmi, proti, ar 
tiesu izpildītāja uzrakstu 

201.lpp. 
par sprieduma izpildīšanu tiek iesniegts atpakaļ tiesai, kas viņu devusi, un paliek 
līdz ar piedziņas lietu tiesas aktī (CPL 1090. p.), tikmēr vekselis ar izpildu 
uzrakstu pēc piespriestās summas samaksāšanas atgriežas pie samaksātajā (CPL 
238. p. 3. pkt;), lai tanī gadījumā, ja pēdējam ir kāda regresa prasība, tas kalpotu 
tālāk no jauna par prasījuma dokumentu un lai gūtu jaunus izpildu uzrakstus 
tiesas ceļā. Šī pēdējā atšķirība kļūst saprotama, ja ņemam vērā Vekseļu likumā 
uzsvērto vekseļa, kā ordera, prezentācijas un izpirkuma papīra dabu, saskaņā ar 



kuru vekseļturētaja tiesības rodas no paša šī papīra, neatkarīgi no viņa 
priekšgājēja tiesībām (sk. prof. Lēbera „Tirdzniecības tiesību pārskatu”, § 151.), 
un vekseļatbildīgai personai jāmaksā tikai pret pašu vekseli (1902. g. Vekseļu 
lik. 46. p.). Šī vekseļa daba atspoguļojas arī noteikumos par piespiedu 
izpildīšanu pēc aktiem. Proti, vekselis arī pēc tam, kad uz tā taisīts izpildu 
uzraksts, paliek vēl tāpat protestēts vekselis, jo žiranti, galvinieki vai starpnieki, 
kas vekseli ir samaksājuši pēc izpildu uzraksta, ceļ regresa prasījumu piespiedu 
izpildīšanas kārtībā taisni pēc p r o t e s t ē t i e m  v e k s e ļ i e m , kā to nosaka CPL 
229. p. 6. punkts, atsaucoties uz attiecīgiem Veks. lik. pantiem. Tāpat arī 
vekselis ar izpildu uzrakstu ir samaksājams tikai pret oriģinālvekseli, resp. 
parādniekam nav pienākums maksājumu izdarīt, nesaņemot pašu vekseli, jo 
citādi žiranti, galvinieki un starpnieki nevarētu nemaz realizēt regresa 
prasījumus saskaņā ar CPL 229. p. 6. pkt. Viss augstāk norādītais liecina par to, 
ka vekselis ar izpildu uzrakstu nav tikai p i e d z ī š a n a s  dokuments, bet arī 
patstāvīgs prasījuma dokuments vekseļsaistībā dalību ņemošām personām, resp. 
dokuments, kas nes sevī nākošās prasības. Pie tam atzīstams, ka šādā vekselī 
(t. i. ar izpildu uzrakstu) ir pārsvarā tieši vekseļsaistības momenti, bet konkrētais 
izpildu uzraksts, ja varētu tā izteikties, ir tikai atsevišķa epizode to prasījumu un 
izpildījumu virknē, kas izriet no vekseļsaistības dokumenta. Ja šādu nozaudētu 
vekseļsaistības dokumentu atvietotu pēc CPL 1059. p. ar norakstu, lai izpildītu 
bijušo uz tā konkrēto izpildu uzrakstu, tad arī būtu jāatzīst, ka žiranti, galvinieki 
un starpnieki savus regresa prasījumus vai nu prasības kārtība vai piespiedu  

202.lpp. 
izpildīšanas kārtībā realizē nevis pēc o r i ģ i n ā l v e k s e ļ a , bet pēc tā 
n o r a k s t a , un ka attiecīgie atbildētāji arī savus iebildumus (piem., par paraksta 
viltojumu) var celt, izejot nevis no oriģinālvekseļa, bet vienīgi no tā noraksta. 
Citiem vārdiem, vekseļsaistība varētu būt iemiesota ne tikvien oriģinālvekselī, 
bet arī tā norakstā. Bet šāds viedoklis prasītu ne tikai CPL 1059. p. paplašinātu 
uztveri, bet arī CPL 26. p. 3. pkt., 229. p. 6. pkt. un attiecīgu Veks. lik. pantu 
pilnīgi citādu izpratni. Šai sakarībā vēl jānorada, ka prasības lietā izpildu raksts 
tiek izdots pēc tam, kad lieta izklausīta ar pretējas puses aicināšanu uz tiesas 
sēdi, citiem vārdiem, kad pretpusei dota iespēja celt visus varbūtējus strīdus un 
iebildumus pret prasījumu, kad arī parasti šie iebildumi un strīdi ir celti no 
pretpuses un no tiesas apsvērti, un kad tiesas spriedums jau stājies spēka. Tādā 
kārtā, pēc izpildu raksta izdošanas, izklausot tā pazaudēšanas gadījumā CPL 
1059. p. kārtībā nozaudētāja lūgumu par izpildu raksta noraksta izdošanu, ir 
iedomājami vienīgi uz tādiem apstākļiem pamatoti parādnieka strīdi un 



iebildumi, kas iestājušies pēc sprieduma taisīšanas (piem., iebildums par izpildu 
raksta noilgumu; Kr. Sen. CKD 95/93). Bez tam izpildu rakstā no sprieduma 
tiek ierakstīta vienīgi tā rezolutīvā daļa, bet pats spriedums līdz ar visiem 
dokumentiem-aktiem, ja uz tādiem tas tiek dibināts, paliek lietā. Turpretim, 
piespiedu izpildīšanas kārtībā taisītais spriedums, nedz akts, uz kura tas tiek 
dibināts un arī uzrakstīts, lietā nepaliek, bet gan tiek izsniegts prasītājam, atstājot 
lietā vienīgi sprieduma norakstu (pēc agr. krievu kancelejas prakses t. s. 
„otpusk’u”) līdz ar protesta aktu, kurā atzīmēts vekseļa teksts. Un tā kā 
spriedums, resp. izpildu uzraksts šajā kārtībā tiek taisīts bez pretpuses 
aicināšanas, tad arī visi varbūtējie strīdi un iebildumi no vekseļatbildīgo personu 
puses s t ā v  v ē l  t i k a i  p r i e k š ā . Ja nu domātu, ka arī šādu personu strīdus 
pret oriģinālvekseli varētu izšķirt pie noraksta izdošanas CPL 1059. p. paredzētā 
kārtībā, tad vekseļprasījumu apstrīdēšana nonāktu kolīzijā ar CPL 239. p. Proti, 
CPL 1059. p. tad faktiski atvietotu CPL 239. p., bet šis pants paredz parādnieka 
strīdu un iebildumu celšanai prasības kārtību, pie tam ar attiecīga termiņa 
ievērošanu. Līdzīgi tam, ka vekseļa nozaudēšanas 

203.lpp. 
gadījumā vekseļsaistība nav restaurējama ar dokumenta surogātu, arī vekseļa ar 
izpildu uzrakstu nozaudēšanas gadījumā nozaudētājs ir zaudējis iespēju uzturēt 
spēka vekseļprasījumu kā tādu. No vekseļsaistību attiecībām tam jāatkāpjas uz 
civiltiesiskām attiecībām. Izejot no šī viedokļa un ņemot vērā visu augstāk 
norādīto starpību starp izpilda rakstu un vekseli ar izpildu uzrakstu, kā arī 
starpības starp tiem iebildumiem un strīdiem, kas var tikt izvirzīti no parādnieka 
pēc izpildu raksta izdošanas un pēc vekseļa ar izpildu uzrakstu izdošanas, jānāk 
pie slēdziena, ka vekseļa ar uzrakstu nozaudēšanas gadījumā nevar tikt izdots 
CPL 1059. p. kartībā to atvietojošs noraksts. Par procesuālu līdzekli vekseļa ar 
izpildu uzrakstu nozaudētajā juridiskā stāvokļa atjaunošanai ir atzīstams 
parastais tiesību aizsargāšanas līdzeklis – prasība, kas varētu tikt pamatota uz 
nozaudētāja un vekseļatbildīgās personas kauzalām attiecībām, vai uz pēdējās 
nepamatotu iedzīvošanos tanīs gadījumos, kur kauzalās attiecības minēto 
personu starpā nepastāv. Šāda prasība būtu CPL 1. p. paredzētā kondemnacijas 
prasība (actio cum condemnatione, Vollstreckungsklage). Šādas prasības 
petitums par attiecīgas summas piespriešanu būtu papildināms ar noteikumu, kas 
atbrīvotu atbildētāju no maksājuma pēc izpildu uzraksta uz nozaudētā vekseļa. 
Tas varētu būt, piemēram, sekojošs: piedzīt no atbildētāja X. prasītāja Y. labā 
Ls 1000 ar 6% no 1937. g. 6. janvāra, kā arī visus tiesāšanās izdevumus, atzīstot, 
ka atbildētājam X. nav jāmaksā pēc Rīgas 6. iec. miertiesneša 1937. g. 6. janvāra 
izpildu uzraksta uz vekseļa par Ls 1000, ar termiņu 1936. g. 6. decembrī. Šādas 



prasības celšanas gadījumā par res judicata nevarētu būt runa, jo tā kā prasības 
priekšmets ir petituma saturs (Sen. CKD spr. 28/425), tad no augstāk aprādītā 
veida petituma redzams, ka, stingri ņemot, nevarētu būt runa par to pašu prasības 
priekšmetu, kas bija vekseļturētāja prasījumā piespiedu izpildīšanas kārtībā. Bet, 
galvenais, nebūtu arī tas pats prasības pamats, kas ir minētam vekseļturētāja 
prasījumam. Vispār, par prasības pamatu ir atzīstamas tās partu juridiskās 
attiecības, no kurām prasība izcēlusies (Sen. CKD 28/425), vai, kā to, šķiet, 
mazliet plašāk definējis Kr. Sen. CKD savos pēdējos spriedumos 12/124 un 
14/58 — tie apstākli, no kuriem prasība izriet 
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(arī Nolkens, CPL kom. 1916.—17. g. izd., lp. 5). Izejot no sacītā, vekseļturētāja 
prasījumam piespiedu izpildīšanas kārtībā par prasības pamatu atzīstama 
a b s t r a k t a  vekseļsaistība, kas izriet no paša vekseļa, kā ordera, prezentācijas 
un izpirkuma papīra, jo kā šāds papīrs p a t s  v e k s e l i s  satur sevī izpildījumu 
— maksājuma solījumu. Turpretim kauzalās prasības celšanas gadījumā 
prasības pamats būtu tās partu kauzalās, materialtiesiskās attiecības, kuru 
r e z u l t ā t ā  tikai ir bijis izdots nozaudētais vekselis. Beidzot, augstāk norādītās 
iedzīvošanās prasības gadījumā par prasības pamatu būtu atzīstami vekseļa 
piespriešanas un nozaudēšanas fakti (apstākļi), pateicoties kuriem atbildētājs ir 
faktiski atbrīvojies no tāda maksājuma, kas no viņa jau bijis piespriests, 
iedzīvojoties tāda kārtā uz tās personas rēķina, kurai par labu šis maksājuma ir 
bijis piespriests. 

Teikto vērā ņemot, Senāta apvienotā sapulce nolēmj: atzīt, ka 
vekseļturētāja juridiskais stāvoklis, kad viņam piederošais vekselis ar izpildu 
uzrakstu gājis zudumā, nav atjaunojams pēc CPL 1059. p., bet tas ir atjaunojams 
prasības kārtībā. 

(Sen. Apvien. sap. 1939. g. 7. marta spr. Nr. 1) 
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1927. g. 6. septembra noteikumi par likvidējamo bij. 

Krievijas akciju banku un to nodaļu kreditoru prasību nokārtošanu 

(Lkr. 148). 
Senāta apvienotai sapulcei šai lietā ir jāizšķir jautājums, vai bij. Krievijas 

akciju bankas nodaļas likvidācijas gadījuma 1927. g. 6. septembra noteikumu 
4. p. (Lkr. 27/148) atļauj pēc likvidācijas noslēgšanas pārpalikušās summas 10 
gadu laikā izmaksāt akcionāriem. Sakarā ar šo jautājumu pirmā kārtā izvirzās un 
ir izšķirams jautājums, par kādām īsti bij. Krievijas akciju banku nodaļām 
minētie noteikumi runā. Proti, vai tanīs iet runa par tādu banku nodaļu 
likvidāciju, kuru centrāles arī atradušās tag. Latvijas teritorijā, vai par tādām 
banku nodaļām, kuru centrāles šajā teritorija nekad nav atradušās. Šis jautājums 
paceļas jau tāpēc vien, ka no teorētiskā viedokļa grūti iedomājama vienīgi kādas 
akciju bankas nodaļas likvidācija Latvijā, kuras juridiskais un saimnieciskais 
centrs nekad šeit nav atradies, bet gan kādā citā valstī. Šai sakarībā jāapstājas pie 
tiem Latvijas likumdošanas aktiem, kas vispār attiecas uz bij. Krievijas akciju 
sabiedrībām, un jāņem vērā, ka, izdodot šos likumus, likumdevējam bija zināms, 
ka šīs sabiedrības, ciktāl tās atradās un darbojās tagadējā Krievijas teritorijā, ir 
jau faktiski likvidētas nacionalizācijas ceļā. Jau pirmais no minētiem likumiem, 
proti, Likums par akciju biedrībām un paju sabiedrībām (Lkr. 21/83, 24/124 nu 
25/75) pēc tā 1. un 2. p.p. kopējas izpratnes attiecas gan uz tādam akciju un paju 
sabiedrībām, kurām sēdekļi pirms kara atradušies Latvijā (kas izriet no šī likuma 
2. p.), gan arī uz tādam min. sabiedrībām, kuru sēdekļi a t r a d u š i e s  
K r i e v i j ā , bet kuru uzņēmumi vai n o d a ļ a s  a t r o d a s  L a t v i j ā  (kas izriet 
no min. likuma 1. p.). Vēl skaidrāki (25/75), kas runā par to, kādā kārtā 
likvidējamas pirms 1918. g. tas redzams no šī likuma 101. un sek. p. p. (Lkr. 
24/124 un 
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18. novembra Latvijas teritorijā darbojušās bijušās Krievijas akciju un paju 
sabiedrības un to nodaļas, vai arī minēto sabiedrību Latvijā esošā manta, ja tās 
līdz šī likuma spēkā nākšanai nav Latvijas likumos paredzētā kārtībā 
pārvēlējušas savus pārvaldes orgānus un nav atjaunojušas savu darbību ar 
finansu ministra piekrišanu. No tā, ka šis pants runā ne tikai par sabiedrību, bet 



arī par t o  n o d a ļ u  L a t v i j ā , gan arī par to mantu Latvijā likvidāciju, jau vien 
izriet, ka arī tanī (tāpat kā 1. un 2. p.p.) iet runa ne tikai par tādu sabiedrību 
likvidāciju, kurām sēdekļi pirms kara sākuma jau atradušies Latvijā, bet a r ī  
p a r  t ā d u  s a b i e d r ī b u  1 i k v i d ā c i j u ,  k u r u  s ē d e k ļ i  l ī d z  k a r a  
s ā k u m a m  b i j u š i  K r i e v i j ā  u n  v i e n ī g i  t o  n o d a ļ a s  ( v a i  p a t  
u z ņ ē m u m i )  d a r b o j u š ā s  u n  l ī d z  a r  t o  a t r a d u š ā s  L a t v i j ā . Tālāk, 
runā esošā likuma 103. p. nosaka, ka tām no minētām sabiedrībām, kas likuma 
101. p., kārtībā un laikā nav a) ne izvēlējušas savus pārvaldes orgānus, b) ne 
atjaunojušas darbību un c) ne izvēlējušas likvidācijas komisiju, pēdējo ieceļ 
finansu ministrs, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta šim nolūkam izdotu 
instrukciju (Lkr. 24/124 un 27/151). Bet savukārt minētās instrukcijas 17. p. 
(1927. g. redakc.), resp. tā otrā daļa nosaka, ka, ja tanī paredzētā kārtībā tiek 
likvidēta visa akciju vai paju sabiedrība, tad ieņemtās no likvidācijas summas 
atlikums pēc panta 1. daļā paredzēto pretenziju un summu segšanas sadalāms uz 
akcijām vai pajām, bet j a  l i k v i d ē  t i k a i  k ā d u  a k c i j u  v a i  p a j u  
s a b i e d r ī b a s  n o d a ļ u ,  t a d  m i n .  a t l i k u m s  d e p o n ē j a m s  L a t v i j a s  
b a n k ā  v a l s t s  s a i m n i e c ī b a s  d e p - t a  d e p o z ī t ā  Nr. 206 (1927. Lkr. 
Nr. 151). Tātad arī šīs instrukcijas pants paredz gan visas sabiedrības, gan 
v i e n ī g i  t ā s  n o d a ļ a s  l i k v i d ā c i j u , pie kam saskaņā ar iepriekš pievesto 
1921. g. likuma (par akciju biedrībām un paju sabiedrībām) pantu izpratnes zem 
tanī paredzēto sabiedrību nodaļu Latvijā likvidācijas tieši saprotama tādu 
sabiedrību nodaļu likvidācija, kur sēdekļi Latvijā nemaz nav atradušies, bet šeit 
tikai atradušās un darbojušās to nodaļas. Šim instrukcijas pantam satura ziņā 
pilnīgi atbilst 1927. g. 6. septembra noteikumu (Lkr. Nr. 148) 4. p.. 
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Šis likums speciāli attiecas uz likvidējamām bij. Krievijas akciju b a n k ā m ,  vai 
to n o d a ļ ā m  (sk. likumu virsrakstu un pirmo pantu), tuvāki nosakot to 
kreditoru prasību nokārtošanu, pie kam šī likuma 4. pantā paredzēta tā pati 
r ī c ī b a s  a t š ķ i r ī b a ,  kā minētās instrukcijas 17. pantā, ar likvidācijā ieņemtās 
summas atlikumu, atkarībā, no tā, vai likvidē visu banku, vai „kādu bij. 
Krievijas akciju bankas nodaļu”. Ievērojot sacīto, jau vien būtu jānāk pie 
slēdziena, ka arī zem minētā likuma 4. p. paredzētās kādas Krievijas akciju 
bankas nodaļas likvidācijas ir t i e š i  j ā s a p r o t  t ā d a s  b a n k a s  n o d a ļ a s  
( L a t v i j ā )  l i k v i d ā c i j a ,  k u r a s  s ē d e k l i s  a t r a d i e s  K r i e v i j ā . Pretējā 
gadījumā, t. i. ja tās sēdeklis būtu atradies Latvijā, taču b ū t u  n o t i k u s i  p a š a s  
š ī s  a k c i j u  b a n k a s  l i k v i d ā c i j a .  Šāda pievesto likumdošanas aktu 
izpratne kļūst saprotama, ja ņemam vērā jau augstāk pievesto apstākli, ka 



likumdevējam, izdodot iztirzātos likumus un instrukcijas, bija zināms, ka bij. 
Krievijas akciju bankas biedrības ir Krievijā jau faktiski likvidētas 
nacionalizācijas ceļā, kas, tieši zīmējoties uz bij. Krievu ārējas tirdzniecības 
banku, ir lietā konstatēts ar Latvijas sūtniecības 1930. g. 11. marta apliecību 
Nr. 182. Protams, šāda minēto akciju sabiedrību nacionalizācija skāra tās vienīgi 
tiktāl, ciktāl tās atrodas tagadējās Krievijas teritorijā, bet ciktāl tas ar savam 
centrālēm vai arī tikai nodaļām palika L a t v i j ā ,  n e t i k a  u n  n e m a z  
n e v a r ē j a  t i k t  n o  K r i e v i j a s  v a l s t s  n a c i o n a l i z ā c i j a s  c e ļ ā  
l i k v i d ē t i .  Tāpēc arī 1921. g. Likuma par akciju biedrībām un paju 
sabiedrībām 10. p. paredzēja, ka akciju vai paju sabiedrību valžu sēdekļus, kuri 
pirms kara atradušies Krievijā, var pārnests Latvijas robežās uz šinī likumā 
paredzētā kārtībā sasauktas sapulces pamata, ja minēto sabiedrību uzņēmumi vai 
kāda to daļa atrodas Latvijā. Tādā ceļā Krievijā jau nacionalizētas akciju bankas 
varēja š e i t  t ā l ā k  e k s i s t ē t ,  pārnesot savu sēdekli uz Latviju un atjaunojot 
savu darbību min. likumā noradītā kārtībā. Vēlākie šī likuma papildinājumi 
(proti, tā 101. un sek. p. p., kā tas jau augstāk norādīts, arī paredzēja likumā 
noteiktā termiņā un kārtībā neatjaunoto sabiedrību vai to 
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n o d a ļ u  l i k v i d ā c i j u  p i e s p i e d u  k ā r t ā .  T ā d ā  kārtā tika paredzēta un 
noteikta arī v i s u  t o  b i j u š o  K r i e v i j a s  a k c i j u  s a b i e d r ī b u  n o d a ļ u  
l i k v i d ā c i j a  L a t v i j ā ,  kuru centrāles, resp. sēdekļi Latvijā nekad nebija 
atradušies un uz Latviju likumā paredzētā kārtībā, t. i. pēc to nacionalizācijas 
Krievijā n e b i j a  p ā r n e s t i .  Arī konkrētā lietā, kurā izvirzīts apskatāmais 
jautājums, starp pusēm n a v  b i j i s  s t r ī d a  par to, ka bij. Krievijas ārējās 
tirdzniecības bankas L a t v i j a s  n o d a ļ a  i r  l i k v i d ē t a  t i e š i  u z  a u g s t ā k  
i z t i r z ā t o  l i k u m u  p a m a t a ,  kaut arī viņas sēdeklis nekad nav atradies 
Latvijā. Bet ja nu 1) iepriekšēji likumi paredzēja šādu bij. Krievijas akciju 
sabiedrību (un līdz ar to akciju banku) nodaļu likvidāciju, t. i. kurām sēdekļi, 
resp. centrāles nekad nav atradušās Latvijā, 2) ja šāda likvidācija bija dabīga un 
iespējama jau tāpēc vien, ka šo nodaļu centrālei jau bija Krievijā nacionalizētas, 
kāda nacionalizācija tomēr nevarēja sniegties uz Latvijā esošām šo sabiedrību 
nodaļām un 3) ja, pamatojoties uz augstāk pievestiem likumiem, dzīvē arī notika 
runā esošo nodaļu likvidācija, tad nevar būt nekādu šaubu, ka 1927. g. 
6. septembra noteikumi, ar kuriem speciāli tiek normēta augšminēto akciju 
banku kreditoru prasību apmierināšana, ciktāl tanīs iet runa par bij. Krievijas 
akciju banku likvidējamām nodaļām, t i e š i  a t t i e c a s  u z  t ā d u  b i j .  
K r i e v i j a s  b a n k u  n o d a ļ ā m ,  k u r u  c e n t r ā l e s  n e k a d  n a v  L a t v i j ā  
a t r a d u š a s ,  bet gan Krievijā un tur jau nacionalizācijas ceļā likvidētas. Tieši 



tas pats sakāms arī par 1927. g. 6. septembra noteikuma 4. p. 2. teikumu. Ja 
atzītu, ka 1927. g. 6. septembra noteikumu 1.-4. p.p. vispār attiecas tikai uz 
gadījumiem, kad ne tikai bankas nodaļa, bet arī pati centrāle būtu tikusi likvidēta 
Latvijā, tad minēto noteikumu 4. pantā nebūtu bijusi nekāda vajadzībā taisīt 
a t š ķ i r ī b u  jautājumā, kas darāms ar pārpalikušām summām atkarībā no tā, vai 
tiek likvidēta pati banka vai tikai tās nodaļas, jo t a d  t a č u  n e v a r ē t u ,  
n e m a z  b ū t  r u n a  p a r  k ā d a s  a t s e v i š ķ a s  b a n k a s  n o d a ļ a s  
l i k v i d ā c i j u .  Ievērojot visu sacīto, neatliek vairs šaubu, par kādu īsti bij. 
Krievijas akciju banku 
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nodaļu iet runa 1927. g. 6. septembra noteikumos un ka šo noteikumu 4. p. 
2. teikums ir tieši attiecināms uz tādām likvidējamām bij. Krievijas akciju banku 
nodaļām, kuru sēdekļi atradušies Krievijā. 

Kas attiecas uz jautājumu, vai iepriekš minēto banku nodaļu l i k v id ā c i j u  
gadījumā 1927. g. 6. septembra noteikumu 4. p. atļauj pārpalikušo pēc 
likvidācijas nobeigšanas summu izmaksāt šai pantā paredzētā 10 gadu laikā 
bijušiem akcionāriem, tad vispirms ir jāņem vērā, ka visi augstāk apskatītie 
likumi un noteikumi ir izdoti ne tikai privāto fizisko un juridisko personu 
interešu labā, bet arī valsts saimnieciskās dzīves labā un kā tādi tie skar un arī 
sarga saimnieciskās dzīves un līdz ar to vispārības intereses. Par šo publiskā 
rakstura momentu vislabāko liecību dod attiecīgos gadījumos likumā paredzētā 
dažādo bijušo privāto sabiedrību p i e s p i e d u  l i k v i d ā c i j a , proti, kad šo 
sabiedrību biedri vai akcionāri, neskatoties uz labvēlīgiem noteikumiem, nav 
gadiem ilgi parūpējušies atjaunot savas — daudzos gadījumos — sabrūkošās 
fabrikas vai citus uzņēmumus Latvijā, nedz arī parūpējušies likumā paredzētā 
kārtībā paši tās likvidēt. Tādēļ kļūst arī saprotams, ka, normējot augšminēto 
sabiedrību, to nodaļu un uzņēmumu piespiedu likvidāciju, likumdevējs nav 
gribējis izrādīt kādu sevišķu saudzību šo sabiedrību biedriem, kas ar savu 
pasivitāti ir pierādījuši, ka tiem nav bijusi nekāda interese mūsu valsts 
saimnieciskās dzīves atjaunošanā un nokārtošanā. Ja nu, paturot to prātā, tulko 
1927. g. 6. septembra noteikumus un ņem vērā, 1) ka šie noteikumi, resp. to 4. p. 
runā vienīgi par ieņemtās summas pārpalikuma sadalīšanu uz akcijām v i s a s  
bankas likvidācijas gadījumā un 2) ka atšķirībā no visas bankas likvidācijas 
gadījuma bankas n o d a ļ a s  likvidācijas gadījumā min. pārpalikuma izmaksa 
akcionāriem ne tūlīt, nedz arī pēc 10 gadiem nav šajos noteikumos paredzēta, — 
tad jānāk pie slēdziena, ka 1927. g. 6. septembra noteikumi, resp. 4. p. n e m a z  
n e p i e l a i ž  i e s p ē j u  runā esošo banku akcionāriem saņemt minēto 
pārpalikumu tanīs gadījumos, kad Latvijā likvidēta vienīgi kāda no runā esošo 



banku nodaļām. Jāievēro, kā 1921. g. likums par akciju biedrībām un paju 
sabiedrībām (21/83) un tā 1924. g. papildinājums (24/124), kā arī ar to 
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saistītā instrukcija akciju un paju sabiedrību likvidācijas komisijām (25/58) 
attiecas uz visāda veida akciju un paju sabiedrībām un šo sabiedrību likvidāciju, 
kurpretim 1927. g. noteikums par likvidējamo bij. Krievijas akciju banku un to 
nodaļu kreditoru prasību nokārtošanu (27/148) attiecas vienīgi uz b a n k ā m  un 
to nolūks ir kārtot k r e d i t o r u  prasības. Tātad likumdevējām ir bijusi interese 
bij. Krievijas akciju banku un to nodaļu likvidāciju nostādīt īpašā stāvoklī, kas 
arī ir izpaudies instrukcijas 17. panta 1929. g. redakcijā (29/186), kura šķiro 
likvidācijas atlikuma sadalīšanu uz akcijām vai pajām no to summu sadalīšanas, 
kas atlikušas pēc akciju banku un to no daļu likvidācijas nobeigšanas, nosakot, 
ka pēdējā gadījumā piemērojami 1927. g. 6. septembra noteikumi (27/148), kuru 
4. p. paredz pārpalikuma sadalījumu uz akcijām vienīgi tad, ja likvidē visu 
banku. Acīm redzot ir starpība, vai Latvijā likvidē visu banku, vai nodaļu, jo 
vienīgi pirmajā gadījumā var gūt pilnīgu pārskatu par visas bankas aktīvu un 
pasīvu. Tam līdz arī likvidāciju komisiju darbs nobeidzas ar sadalījumu uz 
akcijām vienīgi tad, ja likvidē v i s u  banku, bet, ja likvidē no daļu, likvidācijas 
komisijas darbs nobeidzas ar pārpalikuma iemaksu finansu ministrijas depozītos, 
bez sadalījuma uz akcijām. Jāievēro, ka likvidējot Latvijā esošās banku nodaļas 
nav ņemamas vērā prasības, kas cēlušās no speciāliem tekošiem rēķiniem pret 
dažādiem nodrošinājumiem (on call) un banku klientiem paliek tiesība prasības 
realizēt ārpus likvidācijas (3. p.). Tātad nodaļas likvidācija it kā vēl nav galīga, 
t. i. vēl nav galīgā pārpalikuma, kas būtu brīvs no kreditoru prasībām. Tādēļ 
bankas akcionāri arī nevar pretendēt uz depozītos iemaksātās summas sadalīšanu 
uz akcijām. Priekšnoteikumi akcionāra tiesībām uz likvidācijas kvoti ir: visas 
bankas likvidācija un likvidācijas pārpalikums. Ja šo priekšnoteikumu nav, tad 
Latvijas likumdevējs varētu dot tiesības akcionāriem ar l i k u m u .  Bet 1927. g. 
6. septembra noteikumu 4. p., kas taisni runā par bij. Krievijas akciju banku un 
to nodaļu likvidācijas nobeigšanu, tādas tiesības akcionāriem nedod bankas 
nodaļas likvidācijas gadījumā. 

Ievērojot teikto, Senāta apvienotā sapulce nolemj: atz ī t ,  ka jautājums 
izšķirams noraidoši. 

(Sen. Apvien. Sap. 1939. g.7. marta spr. Nr. 2.) 
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38.1pp. 

 
Civilprocesa likuma 1425.p. 

 
Senāta Apvienotā sapulcei iesniegtā lūgumā Jānis I. paskaidro, ka 

kreditores Kristīnes M. piedziņas lietā uz Rīgas apriņķa V iecirkņa Miertiesas 
1936. gada 3. septembra lēmuma pamata Kastranes pagasttiesa 1936. gada 
7. septembrī aprakstījusi viņam piederošo motocikletu. Kāds Vilis S. esot 

39.lpp. 
cēlis intervencijas prasību, bet Rīgas apgabaltiesas II civ. nod. 1937. g. 
19. janvārī S. prasību atraidījusi. 1937. g. 15. martā Rīgas apr. iec. miertiesnesis 
„vadoties no lūgumā neminamām privātām interesēm”, bez ieinteresēto personu 
lūguma un to aicināšanas uz tiesas sēdi, esot atcēlis augšminētos miertiesas 
1936. g. 3. septembra un Kastranes pagasttiesas l936. g. 7. septembra lēmumus 
un aprakstīto motocikletu no aresta atbrīvojis. Ar šādu rīcību miertiesnesis esot 
pārkāpis CPL 182., 194., 193., 1016., 1234. un cit. pantus un nodarījis viņam 
zaudējumus par 1200 latiem. Pamatojoties uz CPL 1426. pantu, I. lūdz Senāta 
Apvienoto sapulci atļaut viņam celt prasību pret miertiesnesi. Papildam 
iesniegtos lūgumos I. ir vēl lūdzis uzraudzības kārtībā atcelt augšminēto 1937. g. 
15. marta lēmumu, un pret to pašu miertiesnesi uz Krim. proc. lik. 1031. p. 
pamata ierosināt kriminālvajāšanu par dienesta noziegumiem. 

Apsvērusi Jāņa I. lūgumus, Senāta apvienotā sapulce atrod, ka, saskaņā ar 
CPL 1425., 1426. pantu noteikumiem, pamats prasības celšanai par zaudējumu 
atlīdzību, starp citu, pret miertiesnesi var rasties tikai tad, ja būtu konstatēta 
tiesneša nepareiza rīcība viņa dienesta darbībā. Šādu zaudējumu prasību 
nevarētu celt tai gadījumā, ja cietušām ar procesuāliem līdzekļiem, pārsūdzot 
tiesneša nepareizo rīcību, būtu iespējams novērst tos cēloņus, kas izsaukuši 
zaudējumus. Šai konkrētā gadījumā I. minēto 1937. g. 15. marta lēmumu ir 
pārsūdzējis blakus sūdzības kārtībā, un apgabaltiesa ar savu 1938. g. 5. oktobra 
lēmumu I. blakus sūdzību kā nedibinātu atstājusi bez ievērības. Tādā kārtā 
apgabaltiesa miertiesneša r ī c ī b u  sakarā ar 1937. g. 15. marta lēmuma taisīšanu 
ir jau pārbaudījusi un to atzinusi par pareizu. Līdz ar to lietā nav konstatējami 
tādi apstākļi, kas I. dotu pamatu zaudējumu prasības celšanai tieši pret 
miertiesnesi. Pretēji I. lūgumam, Senāts arī uzraudzības kārtībā nevar atcelt tādu 
zemākās instances lēmumu, kuru varēja pārsūdzēt procesā paredzētā kārtībā 



(salīdz. sen. CKD spr. 22/294 un citi). Arī lūgums par Kriminālvajāšanas 
uzsākšanu ir nedibināts, jo pēc KPL 1030.-1035. p. un Tiesu iekārtas 196.-
205. p. satura un izpratnes, jautājums par tiesneša kriminālo vai disciplināro 
atbildību  

40.lpp. 
var pacelties tikai tad, ja Senātam sniegtajās ziņās ir norādījumi uz tādu tiesneša 
darbību, kas ietver sodāmu nodarījumu sastāvam atbilstošas pazīmes. Šai 
konkrētā gadījumā miertiesnesim pierakstītā nepareizā rīcība ir jau pārbaudīta 
augstākā pakļautības ziņā tiesu iestādē un atrasta par pareizu. Tādā kārtā, 
iztrūkstot jebkādam norādījumam, ka miertiesnesis būtu pielaidis krimināli vai 
disciplināri sodāmu darbību, atkrīt arī pamats apspriest jautājumu par šādu 
apsūdzību ierosināšanu pret viņu. 

(Sen. Apvien. Sap. 1939. g. 30. janv. spr. Nr. 3.) 
 

 
38.lpp. 
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24.lpp. 
 

Tiesu iekārtas likumi. 
204. 

Zvērinātam advokātam N. ar Zvērinātu advokātu padomes lēmumu 
aizliegts izpildīt advokāta pienākumus uz trim mēnešiem. Tiesu palāta zvērināta 
advokāta N. pārsūdzību par Zvērinātu advokātu padomes lēmumu atstājusi bez 
ievērības. 

Zvērināts advokāts N. iesniedzis Senāta apvienotai sapulcei sūdzību, kurā 
aizrāda, ka Tiesu palātas departamentu kopsapulce izspriedusi lietu, nepaziņojot 
viņam par caurlūkošanas dienu, kādēļ viņš nevarējis ierasties tiesas sēdē un dot 
personīgus paskaidrojumus. Šīs nepareizības dēļ sūdzētājs lūdz Senātu Tiesu 
palātas spriedumu uzraudzības kārtībā atcelt un uzdot Tiesu palātai lietu 
caurlūkot no jauna. 

No Tiesu palātas priekšsēdētāja kancelejas lietas nav redzams, ka 
apsūdzētais būtu aicināts uz Tiesu palātas departamentu kopsapulces sēdi. Tiesu 
palātas departamentu kopsapulces protokolā atzīmēts, ka zvērināts advokāts N. 
uz sēdi nebija ieradies. Apspriežot iesniegto sūdzību, jāņem vērā seko(jo)šais: 
Tiesu palātai, izspriežot disciplinārlietas par zvērinātiem advokātiem, jāpieturas 
pie disciplinārtiesāšanas kārtības kā tā noteikta Tiesu iekārtas 204.-210. un 
215. pantā. Tiesu iekārtas 204. pants nosaka, ka par laiku, kad tiesas kopsapulce 
lūko cauri lietu, jāpaziņo apsūdzētam, kuram ir tiesība ierasties uz šo laiku tiesā 
un dot personīgi paskaidrojumus. Šīs likumā noteiktās kārtības neievērošana ir 
tik svarīgs likuma pārkāpums, kura dēļ spriedumam nevar atzīt tiesas sprieduma 
spēku, bet šāds spiedums uz Tiesu iekārtas 174. p. 2. pkta pamata uzraudzības 
kārtībā atceļams. 

25.lpp. 
Neaicinot sūdzētāju uz sēdi, kurā izspriesta viņa disciplinārlieta, Tiesu palāta ir 

pārkāpusi Tiesu iekārtas 204. pantā noteikto kārtību, kādēļ viņas spriedums 
nevar palikt spēkā, bet uzraudzības kārtībā atceļams. 

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



 



 



Likumu rādītājs Apvienotās sapulces nolēmumiem 
1920.-1940.g. 

1937.g. 
CL 

Privātlik. p. 
1864.g. 

Lietas nr. Gads Ieraksts 
nr. 

Lpp. 
ofic.p 

-
-

64 
-
-
-
-

179 
322 
844 
846 
850 
852 
853 

-
-
-
-

-
-
-
-

930 
941 
942 
958 
960 
993 

VIII 
XXI 

-
41-66 

79 
79-95 

80 
199 
446 
532 
537 
547 
549 
550 
595 
595 
597 
608 
613 
712 
713 
713 
713 
714 
730 
732 
755 
759 
809 

3 
19 
18 
3 
3 
3 
3 

29 
10 
12 
3 
6 
6 
6 

16 
10 
8 
10 
8 
10 
16 
10 
12 
10 
10 
10 
14 
14 
14 

1937 
1932 
1938 
1937 
1937 
1937 
1937 
1931 
1924 
1937 
1933 
1936 
1936 
1936 
1923 
1924 
1926 
1924 
1926 
1924 
1923 
1924 
1935 
1924 
1924 
1924 
1937 
1936 
1936 

3 
8 
12 
3 
3 
3 
3 
8 
10 
14 
1 
2 
2 
2 

16 
10 
8 
10 
8 
10 
16 
10 
7 

10 
10 
10 
6 
4 
4 

61, 64 
44 
116 
62 
61 
62 
61 

32-33 
67 
79 
52 
40 
40 
40 
48 

67-68 
55 
68 
55 

67-68 
48 

67-68 
16 
67 
67 
67 
69 
43 
43 



994 
994 

-
1024 
1024 
1033 
1034 
1034 
1044 
1067 
1067 

-
-
-

1117 
1277 
1353 
384 
392 

-
-
-
-
-

409 
-
-

445-448 
445-

-
640 
655 
702 
702 
703 
704 

812 
812 
825 
855 
855 
868 
869 
869 
897 
927 
927 
945 
945 
1021 
1036 
1321 
1487 
1693 
1710 
1768 

1819-1834 
1830 
1840 
1842 
1887 

1894-1917 
1938-1953 
2060-2064 
2060-2092 

2095 
2482 
2581 
2640 
2640 
2643 
2645 

14 
14 
10 
14 
14 
14 
14 
14 
16 
10 
12 
16 
10 
8 
6 
1 
8 

34 
3 
3 
3 
3 

10 
10 
14 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

34 
14 
14 
14 
14 

1936 
1937 
1924 
1936 
1937 
1936 
1936 
1937 
1923 
1924 
1935 
1923 
1924 
1938 
1936 
1920 
1938 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1924 
1924 
1935 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1923 
1937 
1936 
1937 
1935 
1935 

4 
6 

10 
4 
6 
4 
4 
6 

16 
10 
7 

16 
10 
5 
2 
1 
5 

21 
3 
3 
3 
3 

10 
10 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

21 
4 
6 
8 
8 

43 
67-68 
67-68 

43 
67 

43-44 
43 
67 
48 

67-68 
16 
48 

67-68 
105 
40 
4 

105 
91 
62 
62 
62 
23 
67 
67 
18 
62 
62 
62 
62 

62, 64 
23 
91 
43 
67 
18 
18 



-
-
-
-

1415 
-
-

1477 
1477 
1477 
1477 

-
-
-
-
-

1512 
1533 

-
1534 
1541 
1553 
1635 
1639 
1649 

-
1731 
1773 
1774 
1779 
1782 
1786 
1798 
1799 
1799 
1799 

2707-2717 
2710 
2718 

2723-2729 
2922 
3002 
3002 
3004 

3004p. 2.p. 
3004p. 
3004 
3012 
3012 
3012 
3030 
3066 
3106 
3131 
3132 
3133 
3140 
3159 
3284 
3288 
3301 
3304 
3368 
3438 
3439 
3444 
3447 
3451 
3467 
3468 
3468 
3469 

3 
14 
14 
3 

18 
13 
34 
10 
14 
13 
14 
9 
13 
34 
1 

17 
3 

18 
18 
18 
1 

18 
33 
33 
4 
33 
1 
4 
4 
4 
33 
4 
3 
3 

14 
3 

1937 
1935 
1935 
1937 
1934 
1936 
1937 
1924 
1936 
1936 
1937 
1935 
1936 
1937 
1923 
1924 
1933 
1934 
1934 
1934 
1923 
1934 
1937 
1937 
1935 
1937 
1923 
1935 
1935 
1935 
1937 
1935 
1933 
1933 
1935 
1933 

3 
8 
8 
3 
8 
5 

21 
10 
4 
5 
6 
6 
5 

21 
1 

17 
1 
8 
8 
8 
1 
8 

20 
20 
2 

20 
1 
2 
2 
2 

20 
2 
1 
1 
8 
1 

62 
18 
18 
62 
69 

46-47 
91 
68 
43 
46 
67 
13 
46 
91 

22-25 
77 
50 
69 
69 
69 

22-25 
69 
89 
89 
5 

89-90 
23 
5 
5 
5 

89 
5 

50-51 
50 
18 
50 



1800 
1815 
1832 
1935 

-
2384 
1970 
2005 
2005 
2011 
2026 
2027 
2073 
2074 

-
2086 
2124 
2166 
2179 
2289 

-
-
-

2295 
2301 

3470 
3484 
3514 
3642 
3660 
3703 
3778 
3833 
3833 
3840 
3871 
3874 
3944 
3945 
3947 
3964 
4042 
4104 
4173 
4363 
4365 
4367 
4368 
4375 
4385 

3 
12 
12 
1 

12 
20 
1 
3 

12 
12 
14 
12 
14 
11 
11 
14 
18 
19 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1933 
1937 
1937 
1923 
1937 
1937 
1923 
1933 
1938 
1938 
1937 
1937 
1937 
1923 
1923 
1937 
1934 
1932 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 

1 
14 
14 
1 

14 
7 
1 
1 
9 
9 
6 

14 
6 

11 
11 
6 
8 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

50 
78 
78 
23 
78 
70 
23 
53 

111 
111 
69 
78 
67 
38 
38 

67-68 
68 
44 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 



Senāta Civilā kasācijas departamenta jautājumi 

1923.gads 

Lietas 
Nr. 

1 

Jautājums 

Vai zem 1920.g. 18.marta likuma 4.p. 
minētiem līgumiem, kas noslēgti pirms šī 
likuma spēkā nākšanas un paredz tādu 
līgumu pamatā formelo līgumu noslēgšanu 
ārzemes valūtā, jāsaprot tikai iepriekšējie 
līgumi Priv. lik. 3140.p. [CL 1541.p.] 
nozīmē, jeb arī līgumi paredzēti Priv. likuma 
3030.pantā [CL 1487.p.]. 

Datums 

12.01 

Kārtas 
nr. 

1. 

Lpp. 
ofic.publ. 

22 

e-lpp. 

25 

1925.gads 

Lietas 
Nr. 

5 

Jautājums 

Vai Kurz. zemn. lik. 165. pantā lietotā 
izteikumā „годовой oклад" ietilpst nevien 
alga, t.i. atlīdzība naudā vai graudā 
(deputātos), bet arī ēdiens „пищa" resp. tā 
vērtība un drēbes. 

Datums 

12.05. 

Kārtas 
nr. 

5. 

Lpp. 
ofic.publ. 

15 

e-lpp. 

96 

1926.gads 

Lietas 
Nr. 

6 

7 

Jautājums 

Vai likumā par apžēlošanu (Lik. un Vald. rīk. 
krāj. 1920. g. Nr. 207.) lietotie vārdi: „no soda 
un visām sekām atsvabināt" nozīmē „atcelt 
ar atpakaļejošu spēku visus civiltiesiskus 
aktus un darījumus, kuri notikuši attiecībā 
uz notiesāto, skaitot no krimināltiesas 
sprieduma spēkā nākšanas dienas līdz 
notiesātā apžēlošanas momentam. 
Vai ielas dzelzsceļu vagonu mazgātāji ir 
uzskatāmi par „Likuma par darba laiku" 
(Lik. un rīk. krāj. 1922. g. Nr. 74.). 19.pantā 
pievestiem darbnīcu strādniekiem, uz 
kuriem attiecināms minētais „Likums par 
darba laiku". 

Datums 

14.04. 

28.05. 

Kārtas 
nr. 

6. 

7. 

Lpp. 
ofic.publ. 

36 

40 

e-lpp. 

117 

121 



1927.gads 

Lietas 
Nr. 

11 

Jautājums 

Piekritības strīda izšķiršanai starp tiesu 
iestādēm un Zemkopības ministriju 
Aleksandra Tobīna prasībā par 54.862 rbļ. 
50 kар. pensijas naudu pret Latvijas valsti 
— Zemkopības ministrijas personā. 

Datums 

23.11. 

Kārtas 
nr. 

11. 

Lpp. 
ofic.publ. 

17 

e-lpp. 

167 

1931.gads 

Lietas 
Nr. 

16 

Jautājums 

Kā jāsaprot Kurzemes zemnieku likuma 
133. p. vārdi: „prot rakstīt”. (L. Nr.°16/31.) 
[Testaments] 

Datums 

14.04 

Kārtas 
nr. 

6. 

Lpp. 
ofic.publ. 

30 

e-lpp. 

232 

1932.gads 

Lietas 
Nr. 

2 

21 

19 

Jautājums 

Vai valsts atbild par summām, kuras tiesu 
izpildītājs piedzinis no parādnieka un 
piesavinājies. 
(L. Nr.°2/32.) 
Vai likuma par darba laiku 17. panta 
papildinājuma (Lik. kr. 1930. g. 194) pirmā 
rindkopa ir uzskatāma par šā paša likuma 
17.panta 1922. g. redakcijas (Lik. kr. 1922. g. 
74) autentisku iztulkojumu. 
(L. Nr.° 21/32.) 
Ar kādu zīmognodevu apliekams īres 
līgums, kas, pēc 1924. g. 16. jūnija likuma 
par telpu īri spēkā stāšanās, noslēgts uz 
nenoteiktu laiku. 
(L. Nr. 19/32.) 

Datums 

12.01 

21.03. 

2.03. 

Kārtas 
nr. 

1. 

6. 

8 

Lpp. 
ofic.publ. 

35 

41 

44 

e-lpp. 

237 

243 

246 

1933.gads 

Lietas 
Nr. 

3 

Jautājums 

Vai nosolītāja paziņojums tiesai par tiesības 
uz izsolē iegūto nekustamo mantu nodošanu 
citai personai apliekams ar proporcionālo 
zīmognodevu un, apstiprinošā gadījumā, ar 
kādu īsti. (L. Nr. 3/33.) 

Datums 

7.06. 

Kārtas 
nr. 

1. 

Lpp. 
ofic.publ. 

49 

e-lpp. 

251 



1934.gads 

Lietas 
Nr. 

9 

18 

Jautājums 

Kādā kārtībā konstatējama to apstākļu 
esamība, kuri pēc Civīlproc. nolik. 908. 
panta 1. pkta dod prāvniekiem tiesību lūgt 
spriedumu lūkot cauri no jauna. (L. 
Nr. 9/34.) 
Kādā apjomā īres līgumi pāriet uz nama 
jauno īpašnieku pēc Lik. par telpu īri 
27.panta. (L. Nr.°18/34.) 

Datums 

25.04. 

5.12. 

Kārtas 
nr. 

3. 

8. 

Lpp. 
ofic.publ. 

61 

68 

e-lpp. 

263 

270 

1935.gads 

Lietas 
Nr. 

12 

14 

29 

Jautājums 

1) vai biedrības nodaļa ir uzskatama par 
juridisku personu, ja tā ir atzīmēta reģistrī 
Likumā par biedrībam, savienībam un 
politiskām organizacijām 23.panta kārtībā, 
un ja statute tai paredz īpašus pārvaldes 
organus, saimniecisku patstāvību un tiesības 
iegūt īpašumus; 2) ja viņa nav atzīstama par 
juridisku personu, vai šādai nodaļai tomēr 
nav atzīstama parta spēja viņai ar statutiem 
pieškirtā darbības apjomā. (L. № 12.) 
Vai Kurz. zem. lik. 122. pantā paredzētā 
vīriešu kārtas mantinieku priekšrocība, 
paturēt nekustamu īpašumu dabā, var pāriet 
uz citu personu mantošanas vai cesijas 
kartībā. 
Vai zemes gabals, par kuru noslēgts 
atsavināšanas līgums, zemes gabala pārejas 
momentā zaudē lauksaimnieciski 
izmantojamas mantas vai lauku zemes 
gabala raksturu (Lik. par nekust. mantas 
atsavināšanu 15. р., Noteik. par mantas 
likumisko novērtējumu nodevu ņemšanai mantas 
bezatlīdzības pārejas gadījumos 1., 2. р.), ja tas 
izdalīts no pastāvosās lauksaimniecības 
Agrar. ref. lik. III d. 48. p. 2. teik „a" pktā 
paredzēto vajadzību izlietošanai. 

Datums 

13.06. 

30.10. 

18.12. 

Kārtas 
nr. 

7. 

8. 

13. 

Lpp. 
ofic.publ. 

14 

17 

27 

e-lpp. 

300 

303 

313 



1936.gads 

Lietas 
Nr. 

6 

9 

14 

19 

Jautājums 

Vai civilt iesai piekr īt prasība ar petitumu 
„atzīstot Zlēkas pagasta Piesu mājas 
īpašnieces Annas Andreja m. Šulcs, dzim. 
Busels, zvejas tiesības tajā Ventas upes daļā 
gar Piesu māju robežu, kas ir tuvāki viņas, 
nekā cita īpašumiem, tas ir līdz Ventas upes 
pusei, uzlikt Zemkopības ministrijai par 
pienākumu šīs no viņas aizskartas prasītajas 
zvejas tiesības atjaunot, aizliedzot visām no 
Zemkopības ministrijas atkarīgām personām 
un atsevišķi līdzatbildētājiem traucēt 
prasītājai piederošas zvejas tiesības Ventas 
upes šajā dalā", pret kādu prasību 
Zemkopibas ministrija cēlusi iebildumu, ka 
Ventas upes daļa, kuru prasītāja domā līdz 
ar Zlēkas muižu ir atsavinata un ieskaitīta 
valsts zemes fondā uz Agr. Ref. likuma 
pamata. 

1) Vai likuma par sociālo apgādi (Lkr. 28/73) 
4.pantā minētās attiecīgās valsts vai 
pašvaldības iestādes var piedzīt bezstrīdus 
kārtība savus izdevumus, ja viņas nav 
ievērojušas šī likuma 4.panta paredzeto 
kartību, proti ja vinas nav noskaidrojušas, vai 
tuvinieks atsakās apgādāt apgādājamo, un nav 
paziņojušas tuviniekam, ka ņem apgādajamo 
savā apgadība uz tuvinieka rēķina; 2) vai 
tuvinieks uz minētā likuma 4.panta 3.daļas 
pamata var apstrīdēt piedziņu ar prasību tiesā 
arī tādā gadījuma, ja attiecīga iestade piedzen 
savus izdevumus, neievērojot šī panta 2.daļas 
noteikto kārtību par apgādājamā ņemšanu 
savā apgādībā uz tuvinieka rēķina. 
Vai no valsts fonda piešķirts zemes gabals ir 
uzskatams par nekustamu mantu pirms 
izpirkšanas līguma noslēgšanas vai tā 
koroborešanas uz ieguvēja vārda. 
Kādai iestādei (tiesai vai Nodokļu d-tam) 
jālemj par zīmognodevas atmaksu 
nekustamas mantas nosolītājam, kas 
zīmognodevu iemaksājis Latvijas bankā 
valsts ienākumos, ja izsole atzīta par spēkā 
neesošu. 

Datums 

17.06. 

17.06. 

17.06. 

8.10. 

Kārtas 
nr. 

2. 

3. 

4. 

6. 

Lpp. 
ofic.publ. 

38 

41 

43 

48 

e-lpp. 

324 

327 

329 

334 

Vai saskaņa ar Rīk. par zīmognod. 100.р., 



2 

28 

Senātam jāuzliek zīmogsods par Senāta aktī 
iesniegtiem dokumentiem, kas nav apmaksāti 
attiecīgā kārtā un apmērā ar zīmognodevu. 
Vai personai, kura sodīta pēc Sodu lik. 658. p. 
I. d. (1903.g.) un nо kuras saskaņā ar Sodu lik. 
662. p. I d. (1903.g.) piedzīta valstij par labu 
dāvanas vērtība, ir jāatlīdzina cietušam 
dāvanas vērtība nelikumīgo nodevu apmērā. 

9.12. 

9.12. 

8. 

9. 

51 

53 

337 

339 

1937.gads 

Lietas 
Nr. 

3 

8 

4 

12 

Jautājums 

Vai ar 1928. g. 11.februara likuma (Lkr. 39) 
1.р. minētiem vārdiem: „citus attiecīgus 
likumus" ir saprotamas arī Vidzemes pilsētu 
tiesības. 
1) vai darbs svētku un svinamās dienās, kas 
iekrīt darbdienās, ir pielīdzinams svētdienas 
darbam Lik. darba laiku 17. p. nozīmē, un 2) 
vai — apstiprinošā gadījumā — strādnieks 
ar mēneša algu var saņemt par darbu šādās 
dienas vienīgi 75% piemaksu (uzskatot, ka 
pamatatalgojums par šādām dienām jau 
samaksāts ar mēneša algu) vai arī pašu 
pamatatalgojumu, ko dabū, dalot mēneša 
algu uz 25 dienam. 
1) vai darba algas prasījums, kas nav 
pieteikts likvidatoriem Likuma par biedrību, 
savienību un politisku organizaciju 
slēgšanas, likvidacijas un reģistrēšanas 
kārtību izņēmuma stāvokļa laikā (Lkr. 
34./163.) 5.pantā paredzētā termiņā, ir 
atzīstams par izbeigušos; 2) vai darba algas 
prasījums, kas termiņā pieteikts (5.р.), bet 
ko likvidatori noraidījuši, ir izspriežams 
civiltiesāšanas kārtībā, vai sūdzības kārtībā 
iekšlietu ministrim pēc jau minētā likuma 
13.panta (sk. Sen. Adm. dep. 1935.g. 
23.septembra lēmuma norakstu 
apgabaltiesas aktī 10.lpp.). 
l) vai parādnieka paskaidrojums viņa 
1928.g. 2.janvarī izdotā obligacijā, ka 
obligacijā minētā suma Ls 1000, 
pielīdzinama 192,30 Amerikas dolariem, un 
ka gadījumā, ja maksāšanas dienā lata kurss 
pret Amerikas dolaru būtu kritis vai cēlies, 
viņš apņēmās un viņam ir tiesība kursa 
starpību piemaksāt vai atvilkt, — atzīstams 

Datums 

14.01. 

10.02. 

22.04. 

22.04. 

Kārtas 
nr. 

3. 

5. 

13. 

14. 

Lpp. 
ofic.publ. 

60 

66 

76 

77 

e-lpp. 

347 

352 

362 

363 



30 

21 

31 

32 

par spēkā neesošu uz 1922.g. 3.augusta 
noteikumu par naudu (Lkr. 146) 10.pantu 
vai 10.panta 1.piezīmes pamata; 2) ja 
pirmais jautajums izšķirams apstiprinoši — 
vai tiesai tas jāierosina ex officio, neatkarīgi 
no prāvnieku norādījumiem. 
Vai saskaņā ar Lik. par atsavināšanas 
nodevu (Lkr. 34./288.) 4.p. atsavināšanas 
nodeva 3% resp. 5% apmērā aprēķinama 
atsevišķi un atkarībā no pārdotā īpašumā 
ietilpstošiem lauksaimnieciski un 
nelauksaimnieciski izmantojamiem 
objektiem, proporcionali šo objektu 
likumīgiem novērtējumiem. 
Vai Noteikumu par tirdzniecības reģistri 
(Lkr. 1934. g. 145.) 51.pants atļauj paturēt 
firmu ar tai ierakstītu tirgotāja vārdu un 
uzvārdu, kas nav rakstīti saskaņā ar Likumu 
par vārdu un uzvārdu rakstību dokumentos 
(Lkr. 1927. g. 31.). 
Vai ir saistošs civiltiesai (prāvā starp divu 
jaunsaimniecību ieguvējiem) Senata Adm. 
dep. lēmums, ar kuru uz Agr. ref. lik. IV d. 
8. p. pamata atstāta bez ievērības tagadējā 
prasītāja sūdzība par Centralās zemes 
ierīcības komitejas lēmumu, kura, 
konstatējot, ka pie piešķirto 
jaunsaimniecības pārņemšanas dabā tās 
samazinātas, nolēmusi, izlabot notikušo 
kļūdu, izdarīt uz plāniem piešķirto zemes 
gabalu apzīmējuma pārmaiņu kā arī 
attiecīgo izlabojumu izpirkšanas aktos, pie 
kam nav strīda, ka minētie lēmumi taisīti 
pēc piešķirto zemes gabalu koroborēša-nas 
uz prāvnieku vārda un pēc tagadējās 
prasības celšanas; prasītājs tajā lūdz atzīt 
viņa īpašuma tiesības uz viņam piešķirto un 
zemes grāmatās uz viņa vārda koroborēto 
zemes gabalu un izlikt atbildētāju no strīdu 
esoša zemes gabala. 
1) vai Tirdzn. proc. nolik. 446.p. 4. un 
5.punkti uzskatami par atvietotiem ar CPN 
V pielik. (pie 1396. p.) 16. pantu, un 2) vai 
apgabaltiesai konkursa lietā ir tiesība 
uzraudzības kārtībā, pamatojoties uz Tirdzn. 
proc. nolik. 446.p. 5.pkt., atcelt konkursa 
valdes loceklus no amata arī neierosinot pie 
tam nodošanu kriminaltiesai par 
ļaunprātībām. 

25.05. 

25.09. 

25.09. 

25.09. 

16. 

17. 

18. 

19. 

80 

81. 

84 

86 

366 

367 

370 

372 

Vai pilsēta atbild par zaudējumiem, kurus 



33 

34 

nodarījis ielu dzelzsceļu vagona vadītājs ar 
kriminaltiesā pierādītu neuzmanīgu 
braukšanu. 
Vai dibinot no vienpersonīga uzņēmuma 
resp. personaltirdznie-ciskas sabiedrības 
akciju sabiedrību (sal. 1916. g. 3.jūlija lik. 
11.p.) notiek vienpersonīgā uzņēmuma resp. 
personaltirdznieciskas sabiedrības mantas 
atsavināšana akciju sabiedrībai. 

29.11. 

29.11. 

20. 

21. 

88 

90 

374 

376 

1938.gads 

Lietas 
Nr. 

1 

9 

12 

18 

Jautājums 

l) vai sargam, kuram pēc līguma jāstrādā 
t ik a i svētdienās un svētku dienas un 
kuram par šo darbu nolīgta mēneša alga Ls 
40 apmērā, ir tiesība saņemt Likuma par 
darba laiku 17.pantā paredzētās piemaksas 
par virsstundam, ja viņš svētdienās un 
svētku dienās strādā vairāk par 8 stundām 
dienā; 2) gadījumā, ja viņam tādas 
piemaksas pienākas, kādā veidā aprēķinams 
algās apmērs par normālo darba stundu, pēc 
kāda apmēra tad būtu aprēķinams Likuma 
par darba laiku 17.panta paredzētās 
piemaksas. 
Vai slimo kases darbiniekam Vasaras svētku 
trešā diena ir svinama diena, kurā 
nostrādātais darbs būtu pielīdzināms 
svētdienas darbam Likuma par darba laiku 
17.panta nozīmē. 
Vai ir atzīstams par spēkā esošu 1935.g. 
1.novembrī noslēgtais līgums, ar kuru 
pārdevējs aizpārdevis jaunsaimniecību, kura 
viņam ar Centralās zemes ierīcības 
komitejas lēmumu tika piešķirta tikai 
1935.g. 6.novembrī. 
1) vai gadījumā, kad vīra pirmā laulība nav 
tikusi šķirta, bet civilstāvoļu aktu reģistrī 
nepareizi apzīmēta par šķirtu, kas devis 
vīram faktisku iespēju iestāties otrā laulībā, 
1921.g. Likuma par laulību 36.panta otrās 
daļas noteikums ir par šķērsli prasībai, kurā 
pirmās laulības sieva prasa atzīt viņas 
laulību par bijušu spēkā līdz vīra nāvei, ja 
šādu prasību ceļ pēc vīra nāves; 2) vai 
gadījumā, ja šādai prasībai nav par šķērsli 
1921.g. Likuma par laulību 36.panta otrās 

Datums 

7.03. 

5.04. 

14.06. 

29.11. 

Kārtas 
nr. 

3. 

6. 

9. 

12. 

Lpp. 
ofic.publ. 

102 

107 

111 

115 

e-lpp. 

388 

393 

397 

401 



daļas noteikums, šādu prasību var celt, 
iepriekš neceļot atsevišķu prasību atzīt 
ierakstu civilstāvokļa aktu reģistrī par spēkā 
neesošu. 



Citu iesniegtie jautājumi civiltiesībās vai civilprocesā 

1920.gads 

Lietas 
Nr. 

1 

2 

Jautājums 

Vai ir apliekami ar stempelnodokli ierēdņu 
vedēju (šķūtnieku) paraksti par vešanas 
naudas saņemšanu. 
Vai tikai t iesu nodoklis vien, jeb ar ī lokšņu 
nodoklis pēc 1920.g. 26.jan. likuma ir 
atlaists prasības lietās, kuru vērtība 
nepārsniedz 50 rbļ.? 

Datums 

4.11. 

4.11. 

Kārtas 
nr. 

1. 

2. 

Lpp. 
ofic.publ. 

3 

4 

e-lpp. 

6 

7 

1922.gads 

Lietas 
Nr. 

4 

6 

Jautājums 

Vai aktu nodevas uz 1920.g. 1.okt. rīkojuma 
par aktu nodevām 2.p. c punkta pamata 
(V.V. Nr. 270) ņemamas kā apgrūtinot, tā 
arī atsvabinot nekustamu mantu no visāda 
veida parādiem un ierobežojumiem, jeb ne? 
Dienas naudas neizmaksāšanas lieta par 
miertiesneša dienesta komentējumiem. 

Datums 

26.04. 

26.05. 

Kārtas 
nr. 

4. 

6. 

Lpp. 
ofic.publ. 

16 

20 

e-lpp. 

19 

23 

1923.gads 

Lietas 
Nr. 

14 

Jautājums 

1) vai vispārīgi pēctorgos var piedalītis kā 
torgu dalībnieki, tā arī nedalībnieki 
rakstiski; 
2) vai tie dalībnieki, kuri piedalījušies torgos 
rakstiski, var piedalīties pēctorgos rakstiski 
vai mutiski? 

Datums 

5.11. 

Kārtas 
nr. 

14. 

Lpp. 
ofic.publ. 

44 

e-lpp. 

48 

1924.gads 

Lietas 
Nr. 

2 

Jautājums 

Vai juridiski iespējams zemes grāmatas 
reģistros neierakstīto jaunsaimniecības 
sadalīto valsts muižu jauniedalītos zemes 
gabalus koroborēt, neierakstot iepriekš 
zemes grāmatās pašu sadalāmo vienību. 

Datums 

1.02. 

Kārtas 
nr. 

2. 

Lpp. 
ofic.publ. 

52 

e-lpp. 

55 

Vai ar agrārās ref. lik. I. daļas 3.panta 



10 2.piezīmi paredzētās un apstiprinātās 
neatsavināmās zemes daļas ar piederošām 
ēkām ir koroborējamas uz attiecīgas 
draudzes vai baznīcas vārdu? 

3.10. 10. 66 69 

1926.gads 

Lietas 
Nr. 

1 

8 

Jautājums 

Vai pēc 1921.g. 1.februāra likuma par 
laulību izdošanas bij. Krievijas kara lik. kop. 
VII. gr. 953.—965. pantu noteikumi 
uzskatāmi vēl par spēkā esošiem. 
Piekritības strīda izšķiršana starp tiesu 
iestādēm un Zemkopības ministriju 
Jekaterinas Karjakinas prasības lietā pret 
Zemkopības ministriju par īpašuma tiesībām 
uz nekustamu īpašumu. 

Datums 

5.02. 

8.10. 

Kārtas 
nr. 

1. 

8. 

Lpp. 
ofic.publ. 

21 

42 

e-lpp. 

102 

124 

1927.gads 

Lietas 
Nr. 

6 

Jautājums 

Kam piekrīt nekustamas mantas pārdošana 
Latgalē bezstrīda prasību segšanai? 

Datums 

25.05. 

Kārtas 
nr. 

6. 

Lpp. 
ofic.publ. 

9 

e-lpp. 

159 

1928.gads 

Lietas 
Nr. 

2 

9 

10 

Jautājums 

Vai 1921.g. 20.aprīļa likumā paredzētās bij. 
Krievijas akciju biedrības un paju 
sabiedrības, ja viņas nav izpildījušas šā 
likuma prasījumus, eksistēja Latvijā kā 
juridiskas personas ar rīcības spējām līdz 
1924.g. 31.jūlija likumā noteiktam 
termiņam. 
Vai Pasta un telegrāfa virsvalde atzīstama 
par patstāvīgu fiska pārvaldi, kura var, 
saskaņā ar Civllproc. lik. 1285. р., caur 
pilnvaroto patstāvigi uzstaties tiesu iestādēs. 
Vai krājaizdevu sabiedrības un kases arī pēc 
likuma par kooperatīvu sabiedrībām un viņu 
savienībām izdošanas paturējušas tiesibu 
piedzīt nokavētos aizdevumus 
administrātīvā kārtā. 

Datums 

3.02. 

2.11. 

7.12. 

Kārtas 
nr. 

2. 

9. 

10. 

Lpp. 
ofic.publ. 

2 2 

35 

36 

e-lpp. 

172 

185 

186 

1930.gads 



Lietas 
Nr. 

12 

9 

5 

Jautājums 

Vai tiesu iestādes civillietās, saskaņā ar 
spēkā esošiem likumiem (Civilprocesa lik. 
1914. g. izdev. 862. un 864. p. un 1920. g. 
26.janv. likuma par tiesu un tiesāšanas 
kārtības nolikuma pārgrozījumiem un 
papildinājumiem 1. p. „c" pk.) (Lik. kr. 
164), var pieprasīt no ieinteresētām 
personām liecinieku atlīdzību iepriekš. 
1) vai zemes grāmatu nodaļām korrobrēšanā 
jāpārbauda zīmognodevas nomaksa no 
aktiem, kurus sastādījis vai apliecinājis 
notārs, un vai zemes grāmatu nodaļas 
priekšnieks, viņa palīgs un sekretārs ir 
atbildīgi pēc rīk. par zīmognodevu 90. un 
91. p.; 2) ja zemes grāmatu nodaļas 
priekšnieks ir atbildīgs iepriekšējā 
jautājumā, vai, uzliekot viņam rīk. par 
zīmognodevu 90. un 91. pantā paredzēto 
sodu, jāievēro kārtība, kas noteikta 1922. g. 
12.oktobra lik. (Lik. kr. 1922. G. 209) II d. 
2. P. un turpm. P. 
Piekritības strīda izšķiršana starp 
apgabaltiesu un Zemkopības ministriju 
Latvijas pareizticīgo baznīcas sinodes un 
Ilūkstes sieviešu klostera prasības lietā pret 
Zemkopī-bas ministriju par īpašuma 
tiesībām. 

Datums 

12.04. 

3.06 

23.10. 

Kārtas 
nr. 

2. 

5. 

10. 

Lpp. 
ofic.publ. 

4 

8 

15 

e-lpp. 

209 

211 

217 

1931.gads 

Lietas 
Nr. 

4 

Jautājums 

Izšķirt jautājumu par bērnu piespiedu 
atņemšanas kārtību no vecākiem un 
nodošanu audzināšanai patversmē. 

Datums 

13.03. 

Kārtas 
nr. 

1. 

Lpp. 
ofic.publ. 

23 

e-lpp. 

225 

1932.gads 

Lietas 
Nr. 

4 

Jautājums 

Piekritības strīda izšķiršana starp tiesu 
iestādēm un Finanšu ministriju, Augusta 
Rittenberga prasībā pret Krievu-Āzijas 
bankas bij. Rīgas nodaļas mantu par Ls 668. 
Vai apgabaltiesas reģistrācijas nodaļas 
lēmumi peļņu nesošo biedrību (kooperātīvu) 

Datums 

11.03. 

Kārtas 
nr. 

3. 

Lpp. 
ofic.publ. 

38 

e-lpp. 

240 



6 reģistrēšanu, slēgšanu un statūtu 
izlabošanu ir pārsūdzami Tiesu palātas 
Civildepartamentā vai Senāta 
Administratīvā departamentā 

8.04. 4. 39 241 

23 

Vai Finanču ministrijai, kā uzraudzības 
iestādei par akciju sabiedrībām, ir 
tiesība konstatēt un apliecināt: a) ka 
akciju sabiedrība no formālās puses 
likumīgi nodibināta un atzīta kā 
juridiska persona, un b) kādas personas 
ir sabiedrības, kā juridiskas personas, 

ji  

11.10. 9. 45 247 

1933.gads  

Lietas 
Nr. 

Jautājums Datums |Kārta
s nr. 

Lpp. 
of.publ. 

e-lpp 

17 

Vai piespiedu izpildkārtībā dotie 
miertiesneša spriedumi – uzraksti ir 
apliekami ar Civīlproc. nolik. 
305.pantā paredzēto kancelejas 
nodevu Ls 0,50 apmēra 

12.12. 4. 55 257 

1934.gads  

Lietas 
Nr. 

Jautājums Datums Kārtas 
nr. 

Lpp. of. 
publ. 

e-lpp. 

1 

Kādā laikā iesniedzams lūgums par 
apelācijas vai kasācijas termiņa 
atjaunošanu, ja spriedums galīgā veidā 
nav izgatavots Civilprocesa nolikuma 
713.p. paredzētā laikā 

25.04. 2 59 262 

3 
Kur iesniedzamas sūdzības par tiesu 
izpildītāju vilcināšanos 13.01 XII 107 259 

12 Šķīrējtiesneša rīcība S.K. lietā (CPN 
1488.-1521.p.) 7.03. 1 56 260 

1935.gads  

Lietas 
Nr. 

Jautājums Datums Kārtas 
nr. 

Lpp. of. 
publ. 

e-lpp 

4 
Paula Ķukula lūgums atļaut celt 
zaudējumu atlīdzību prasību pret 
Jēkabpils iecirkņa miertiesnesi par 
viņam nodarītiem zaudējumiem Ls 

  

30.01. 2. 4. 291 

13 
Apgabaltiesā disciplinārtiesāšanās kārtībā 
izspriestas lietas pārsūdzība 30.10 XII 107 287 

1936.gads  

Lietas 
Nr. 

Jautājums Datums Kārtas 
nr. 

Lpp. of. 
publ. 

e-lpp 

1 Papildu zīmognodevas piedziņa 17.06. 1. 31 317 



13 

Vai Notariāta nolikuma 360. un 
361.pantā paredzētā zemes grāmatu aktu 
izdošana ir obligatoriska un vai līdz ar 
lūgumu par koroboraciju ir jāiesniedz 
Notariāta nolikuma 369.p. 2.pkt.. 
ielikuma paredzētā kancelejas nodeva 
par zemes grāmatu akta izsniegšanu, 
resp. sagatavošanu 

8.10. 5. 45 331 

1937.gads  

Lietas 
Nr. 

Jautājums Datums Kārtas 
nr. 

Lpp. of. 
publ. 

e-lpp 

23 Disciplinārlietas izskatīšanas 
atjaunošanas priekšnoteikumi 23.03 XIII 485 382 

35 

Vai Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu 
nodaļas priekšnieks, koroborējot 
1934.g. 12.marta sūdzētājas Annas 
Jēkaba m. Cīrulis ar pārdevēju Annu 
Andreja m. Cīrulis noslēgto pirkuma-
pārdevuma līgumu, ir pārkāpis 
Notariāta nol. 352.p. 2.p. 

29.11. 22. 94. 380 

1937.gads  

Lietas 
Nr. 

Jautājums Datums Kārtas 
nr. 

Lpp. of. 
publ. 

e-lpp 

 
20 

Zelmas Odiņš sūdzība par Rīgas 
apgabaltiesas III civilnod. lēmumu 
lietā par mir. Dāvida Odiņa 
mantojumu. 

 
27.09. 

 
11. 

 
115 

 
401 

1939.gads  

Lietas 
Nr. 

Jautājums Datums Izvilk. Lpp. e-lpp. 

1 Nozaudētā vekseļa oriģināla 
atjaunošanas kārtība 7.03 XV 200 419 

2 

Vai bij. Krievijas akciju bankas 
nodaļas likvidācijas gadījuma 1927. g. 
6. septembra noteikumu 4. p. (Lkr. 
27/148) atļauj pēc likvidācijas 
noslēgšanas pārpalikušās summas 10 
gadu laikā izmaksāt akcionāriem 

7.03 XV 209 429 

3 
Pamatojoties uz CPL 1426. pantu, I. 
lūdz Senāta Apvienoto sapulci atļaut 
viņam celt prasību pret miertiesnesi. 

30.01 XV 38 441 

4 
Advokāta disciplinārlietas izskatīšana 
nepaziņojot par to apsūdzētajam. 30.01 XV 24 445 
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