
8.

GADS

1927.Nrs. 2/3

TIESLIETU MINISTRIJAS IZDEVUMS
KRĀJUMA PIB ,LBTAS\ SIOA, KR. BARONA lELA 4

TIESLIETU

MINISTRIJAS

VĒSTNESIS



Senata Civilā

Kasacijas Departamenta

spriedumi.

1922.

„T lESLIETU MINISTRIJAS VĒSTNEŠA"

PIELIKUMS.

zinaidaindruna
Typewritten Text
publicēti 1927.gada Tieslietu Ministrijas Vēstneša pielikumos:Nr. 2/3        1.-55. nolēmums      3.-149.lpp.Nr. 10/11    56.-94.nolēmums     155.-228.lpp.



1922.

1. 1922. g. janvāra mēneša 27. dienā. Staņislava un

Annas Kampaņu lūgums uzraudzības kārtībā par Latgales

Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Osipa Kucana prasībā pret

viņiem, Kampaniem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs A. Pēter-

sons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

ka prasītājs lūdzis piespriest viņam no atbildētājiem */« daļas

no visa, pēc mirušā Staņislava Kucana atstāta zemes ga-

bala; ka Latgales Apgabaltiesa savā 1921. g. 3. jūnija sprie-

dumā nolēmusi piespiest atbildētājus nodot prasītājam
3/i4 da-

ļas no kustama un nekustama īpašuma, kurš atrodas atbil-

dētāju rīc ī b ā; ka Latgales Apgabaltiesa, nenogaidot pra-

sītāja lūgumu un neizklausījusi atbildētājus, pati no sevis, savā

1921. g. 13. jūlija «rezolūcijā" nolēmusi, pārgrozot savu 1921. g.

30. jūnija rezolūciju, piespiest atbildētājus nodot prasītājam
6

/i4 daļas no kustama un nekustama īpašuma, kurš atrodas

atbildētāju rīcībā; ka Apgabaltiesa šo pēdējo 1921. g.

12. jūlija rezolūciju pamatojusi uz to, ka Apgabaltiesa, piesprie-

žot prasītājam
s

/i4 daļas no tās mantas, kura atrodas atbil-

dētāju valdīšanā, taisījusi acīm redzamu kļūdu, kādu

kļūdu tiesa varot izlabot pēc Kr. sen. civ. kas. dep. 1885. g.

spried. Nr. 69.; ka Latgales Apgabaltiesa taisījusi un izgata-

vojusi 1921. g. 30. jūnija «lēmumu" galīgā formā, kura rezolu-

tivā daļā viņa piespriedusi prasītājam
6

/i4 daļas no kustama
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un nekustama īpašuma, kurš atrodas atbild ē tā j v rīcībā;

ka šī 1921. g. 30. jūnija „lēmuma" rezolutivā daļa nesaskan

ar 1921. g. 30. jūnija rezolūcijas tekstu, pēc kura prasītājam

bija piespriestas
3

/i4 daļas no kustama un nekustama īpašuma,

kurš atrodas atbildētāju rīcībā; ka 1921. g. 30. jūnija «lēmuma"

motivi tāpat neattaisno 1921. g. 30. jūnija rezolūcijas tekstu;

ka, aizrādot uz minētām Latgales Apgabaltiesas pielaistām

nesaskaņām, atbildētāji griezušies pie Senāta ar lūgumu uzrau-

dzības kārtībā atcelt 1921. g. 30. jūnija spriedumu, pamatoda-

mies uz to, ka minētais spriedums neesot pārsūdzams kasā-

cijas sūdzībā tamdēļ, ka prasības vērtība nepārsniedz 1500

rub.; ka Senāts var atraidīt zemāku instanču lietas caurska-

tīšanu uzraudzības kārtībā tikai tādos gadījumos, ja at-

tiecīgais spriedums pārsūdzams proceslikumos pare-

dzētā kārtībā; ka šai gadījumā aiz atbildētāju pievestiem ie-

mesliem Latgales Apgabaltiesas lēmums vai rezolūcijas nav

kasācijas kārtībā pārsūdzamas; ka tādēļ Senāts tur par iespē-

jamu uzraudzības kārtībā pārbaudīt minēto Apgabaltiesas lē-

muma un rezolūciju taisīšanas kārtību; ka pēc civ. proc. lik.

891. un 700. p. p. tiesai nav tiesības, pēc sprieduma rezolū-

cijas pasludināšanas, atcelt vai grozīt rezolūciju; ka par izla-

bojamām jāuzskata tikai acīm redzamas redakcijas vai rakstī-

šanas kļūdas (Kr. sen. civ. kas. dep. 1878. g. Nr. 267), bet ne-

vis kļūdas pie pašas prasības priekšmeta noteikšanas, neru-

nājot par rezolūcijas grozīšanu pēc būtības (Kr. sen. civ. kas.

dep. spried. 1874. Nr. 493; 1891. g. Nr. 11); ka ja pie sprie-

duma izpildīšanas izrādītos tiesas pielaista rezolūcijas kļūda,

kuras izlabošana negrozītu sprieduma saturu vai būtību, tiesa

gan varētu, sprieduma iztulkošanas kārtībā (civ. proc. lik.

161., 964. p. p.) nostādīt un noteikt rezolūcijas īsto tekstu un

nozīmi, piemērojot pie tam civ. proc. lik. 966. p., t. i. stādamās

pie lietas caurskatīšanas šai ziņā uz ieinteresētas puses lū-

gumu un izaicinādama pretējo pusi; ka Latgales Apgabaltie-

sas 1921. g. 30. jūnija rezolūcijā pielaistā „kļūda" nav izlabo-

jama bez ieinteresētas personas ierosinājuma un bez pretējas

puses izklausīšanas pat tad, ja minētā kļūda nebūtu attic-
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cināma uz lietas būtību, kāds jautājums jāizšķir tikai tiesai,

izklausot prāvnieku paskaidrojumus; ka pie tādiem apstākļiem

Latgales Apgabaltiesas 1921. g. 13. jūlija rezolūcija un sakarā

ar to kādā galīgā formā izgatavotais 1921. g. 30. jūnija lē-

mums nav atstājams spēkā, Senāts nolemj: Latgales Apga-

baltiesas 1921. g. 13. jūlija rezolūciju un sakarā ar to izgata-

voto un taisīto motivēto 1921. g. 30. jūnija lēmumu civ. proc.

lik. 891. panta pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot Latgales

Apgabaltiesai izspriešanai no jauna tai pašā tiesnešu sastāvā.

2. 1922. g. janvāra mēneša 27. dienā. Edes Kaspar

pilnvarnieka zv. adv. Rūša lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Karlines Kvēps prasībā pret Edi Kaspar.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Prasītāja pamato savu prasību uz to, ka no lieliniekiem viņai

atņemtais zirgs ticis atrasts un atradās pie atbildētājas. Tā

tad Tiesu Palāta pareizi kvalificējusi prasību kā vindikaciju.

Atbildētāja, noliedzot strīdā esošā zirga identitāti ar prasītājai

atņemto zirgu, apstrīd prasību uz tā pamata, ka prasība bijusi

jāceļ nevis pret atbildētāju, bet pret tās mirušā vīra Vi-

juma Kaspara mantošanas masu, jo pēdējā pārvaldot

Briežu māju, kurā, kā tās sastāvdaļa, ieejot minētais zirgs.

Atbildētāja noraidījumu pēc civ. proc. lik. 571. p. 3. pkt. nav

cēlusi un celt nevarēja, jo viņa atsaukusies tikai uz to, ka sū-

dzība nevarot tikt celta pret atbildētāju vien, kamēr 571. p.

3. pkt. paredz prasības noraidījumu savā visumā („bo Bcen

irkiocTH"; Kr. sen. civ. kas. dep. spried. 1872. g. Nr. 519). Ar

šo atkrīt atbildētājas aizrādījums viņas kasācijas sūdzībā,

itkā Tiesu Palāta pārkāpusi civ. proc. lik. 571. p. 3. pkt. Tiesu

Palāta konstatējusi, ka strīdā esošo zirgu lielinieki iedevuši

taisni atbildētājai un ka prasītājai noņemtais zirgs tagad at-

rodoties pie atbildētājas. Šie Tiesu Palātas slēdzieni, kurus

viņa taisījusi, apsverot lietas apstākļus, attiecas uz lietas fak-
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tisko pusi un nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā (tiesu iek. lik.

5. p.). Pie tādiem apstākļiem Tiesu Palātai bijis pietiekošs

pamats vindikaciju uzskatīt par pareizi vērstu pret atbildētāju,
kā mantas turētāju, atzīstot, ka prasītāja pierādījusi savas

īpašuma tiesības uz zirgu un ka atbildētāja nav pierādī-

jusi savas īpašuma tiesības uz zirgu un ari nav pierādījusi,
ka prasītāja tās būtu zaudējusi (priv. lik. 897., 899., 916., 917.,

919. p. p.). Tam apstāklim, ka bijušais Briežu mājas saim-

nieks miris un to pārvalda viņa mantošanas masa, šai ziņā

nav nozīmes, jo strīdīgās mantas atrašanās fakts vien pie at-

bildētājas personīgi, pilnīgi attaisno vindikacijas celšanu

pret atbildētāju, kura nav pierādījusi, ka iepriekšējais likumī-

gais zirga valdītājs būtu bijis viņas mirušais vīrs Vilums Kas-

pars. Tiesu Palāta, pretēji atbildētājas paskaidrojumiem vi-

ņas kasācijas sūdzībā, apstiprinājusi Rīgas Apgabaltiesas no-

raidošo spriedumu nevis tādēļ, ka atbildētāja nav pievilkusi

Viļuma Kaspara mantošanas masu, kā trešo personu civ. proc.

lik. 1836. p. paredzētā kārtībā, bet Tiesu Palāta uzsvērusi

tikai to, ka j a atbildētāja atrada, ka viņa zirgu turējusi Vi-

ļuma Kaspara mantošanas masas vārdā, tad atbildētājai būtu

bijis jāizlieto civ. proc. lik. 1836. pants. Šis Tiesu Palātas

ieskats pilnīgi saskanošs ar priv. lik. 899.—905. pantu un civ.

proc. lik. 1836.—1839. pantu noteikumiem par atbildētāja stā-

vokli un pienākumiem prasībās, kuras celtas uz rei vindicatio

pamata. Bet tādam Tiesu Palātas spriedumā pievestam mo-

tīvam nav patstāvīga rakstura un nozīmes, jo Tiesu Palāta at-

saukusies uz civ. proc. lik. 1836. pantu tikai tādēļ, lai atspē-

kotu no atbildētājas šinī gadījumā ieņemto nepareizo stāvokli

un viņas celto ierunu par to, ka prasība būtu bijusi jāceļ pret

Viļuma Kaspara mantošanas masu, ar ko atkrīt atbildētājas

paskaidrojumi kasācijas sūdzībā par to, ka Tiesu Palāta ne-

pareizi būtu atsaukusies uz civ. proc. lik. 1836. pantu. Atbil-

dētāja atrod, ka Tiesu Palāta pārkāpusi civ. proc. lik. 339.,

711. p. p., nepielaizdama lietpratēju dēļ zirga vecuma noteik-

šanas. Atbildētāja savā apelācijas sūdzībā motivējusi lūgumu

par lietpratēju izsaukšanu ar to, ka, pēc liecinieka Lapinska
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izteiciena, atbildētājas zirgs esot par 2 gadiem vecāks nekā

prasītājas zirgs, kuram 1919. gadā bijuši 7 gadi. Tiesu Palā-

tai bija tiesība minēto atbildētājas lūgumu atraidīt, atzīstot, ka

tā paša liecinieka Lapinska liecība nepelnot ievērību, pie kam

Tiesu Palāta tuvāki motivējusi šo pēdējo slēdzienu. Tiesa, iz-

spriezdama lietu pēc būtības, nav spiesta apsvērt visus prāv-

nieku paskaidrojumus, kamdēļ Tiesu Palāta, pretēji atbildētājas

domām, nav pārkāpusi likumu, neapspriežot atsevišķi atbil-

dētājas aizrādījumu uz to, ka pati prasītāja nav zinājusi zirga

pazīmes, kādu atbildētājas aizrādījumu jau atraidījusi Apga-

baltiesa, kuras spriedumu apstiprinājusi Tiesu Palāta. Atbil-

dētāja savā kasācijas sūdzībā paskaidro, ka viņa Tiesu Palā-

tas sēdē aizrādījusi, ka «lietpratējs būtu vajadzīgs" dēļ zirga

spalvas noteikšanas. Šis atbildētājas paskaidrojums nesaietas

ar Tiesu Palātas sēdes protokolu, no kura redzams, ka atbil-

dētāja lūgusi tikai apskatīt zirgu uz vietas, „kādā tas

spalvā". Jau tādēļ vien atkrīt atbildētājas paskaidrojums,

itkā Tiesu Palāta nav ievērojusi atbildētājas lūgumu par

lietpratēja neizsaukšanu. Neatkarīgi no tā, Tiesu Palāta

noteikti konstatējusi, saskaņā ar liecinieku Stangaiņa un Tau-

riņa izteicieniem, ka strīdā esošais zirgs ir taisni tas pats,

kuru lielinieki atņēmuši prasītājai, un ka, spalvas ziņā, prasī-

tājas liecinieka izteicienos pretrunas un nenoteiktības nav. Ari

šie pēdējie Tiesu Palātas slēdzieni, kuri attiecas uz lietas bū-

tību, nav pārbaudāmi kasācijas instancē. Neatrodot, aiz pie-

vestiem iemesliem, ka Tiesu Palāta būtu pielaidusi atbildē-

tājas aizrādītos likuma pārkāpumus, Senāts nolemj: Edes

Kaspar pilnvarnieka zv., adv. Rūša kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

3. 1922. g. janvāra mēneša 27. dienā. Kārļa Jak o b-

sona pilnvarnieka zv. adv. V. Lazdiņa lūgums par Tiesu

Palātās sprieduma atcelšanu Zelmas Annen prasībā pret Kārli

Jakobsonu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.
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Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka liecinieku Kārļa un Annas Briģis izteicienu spēka un no-

zīmes novērtēšana piekrīt tiesai, kura lietu skata cauri pēc

būtības (civ. proc. lik. 411. pants), un ja tiesa no tā veida, kādā

šīs liecības dotas, nākusi pie slēdziena, ka starp prāvniekiem

pastāvējuši miesīgi sakari un dots precēšanas solījums un at-

saucās uz to savos motīvos, tad šāds tiesas slēdziens nav pār-

baudāms kasācijas kārtībā (tiesu iek. lik. 5. pants); 2) ka tiesa

liecinieci Lieni Graudiņ nav atzinusi par uzticības cienīgu ūh

ir noraidījusi viņas pārpratināšanu aiz šīs tiesas motivos sīki

aprādītā iemesla, kamdēļ nav šai gadījumā pielaists civ. proc.

lik. 411. panta pārkāpums; 3) ka pēc tiesas sēdes protokola

atbildētājs uzdevis liecinieku Sīpolu vienīgi, lai pierādītu, aiz

kādiem motīviem prasītāja cēlusi prasību pret atbildētāju, kādu

apstākli tiesa pareizi atzinusi par mazsvarīgu priekš lietas

izšķiršanas; 4) ka savu vēlēšanos pierādīt ar šo liecinieku ari

vēl to apstākli, ka prasītāja kopojusies ar citiem vīriešiem,

atbildētājs pirmo reizi min kasācijas sūdzībā; 5) ka šādos ap-

stākļos noraidot minētā liecinieka nopratināšanu, tiesa nav

pārkāpusi civ. proc. lik. 366. un 367. pantus; 6) ka, pretēji

kasācijas iesniedzēja ieskatam, priv. lik. 158. un 159. panti ne-

būt neizslēdz prasību dēļ precēšanas un atzīšanas par šķirtu

sievu apvienošanu vienā prāvā, bet gan pielaiž šādu prasību

apvienošanu vienāprāvā kā atsevišķus šādas prasības punktus;

7) ka 1921. g, 1. februāra likums par laulību un šinī likumā

paredzētā noteikšana, kas vainīgs pie šķiršanās, šinī gadījumā

jau tamdēļ vien nevar krist svarā, ka priv. lik. 158. pants jau

paredz šādu gadījumu civiltiesiskās sekas un piešķir par

šķirtu sievu atzītai prasītājai visas tās tiesības, kādas pieder

šķirtai sievai, kuras vīrs atzīts par vainīgo pusi pie šķiršanas;

8) ka nav šādos apstākļos pārsūdzētā spriedumā pielaists ne-

viens no kasācijas sūdzībā uzrādītiem kasācijas iemesliem,

Senāts nolemj: atbildētāja Kārļa Jakobsona pilnvarnieka

zv. adv. V. Lazdiņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p.

pamata atstāt bez ievērības.
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4. 1922. g. janvāra mēneša 27. dienā. Annas Āb o 1

pilnvarnieka zv. adv. H. Rūsa lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Annas Abol prasībā pret Kārla Ozola man-

tojuma masu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Kasācijas sūdzībā prasītājas pilnvarnieks zv. adv. Rūsis aiz-

kustina jautājumu par to, vai Vidz. zemn. likumu 1024. pants

pēc 1889. gada 9. jūlija likuma izdošanas ir uzskatāms par pār-

grozītu ar pag. ties. proc. likumu 278. pantu tanī ziņā, ka ar

pēdējā likuma spēkā nākšanu starp zemniekiem noslēgtie dā-

vinājumu darījumi apliecināmi pagasta tiesās tikai uz abu

kontrahentu vēlēšanos, neatkarīgi no darījuma vērtības. Tiesu

Palāta izšķir šo jautājumu atraidoši, aizrādot, a) ka pag. ties.

civ. proc. likumu 278. pants, ciktāju tas dara līgumu noslēg-

šanu pagasta tiesā atkarīgu no kontrahentu vēlēšanās, esot

attiecināms tikai uz tiem darījumiem, kuri, sakarā ar darījumu

sumu, nav pēc materiāliem likumiem obligatoriski slēdzami

tiesā, un b) ka Vidzemes zemn. lik. 1024. pants jautājumā par

dāvinājumu līgumu pāri par 15 rub. prasāmo formu, t. i. ierak-

stīšanu tiesas grāmatās, ar 1889. g. 9. jūlija likuma ievešanu

esot iztulkojams tā, ka minētie līgumi par sumu no 15 rub. līdz

300 rub. uzrādīšanas kārtībā apliecināmi pagasta tiesā,

bet pāri par 300 rub. — pie notāriem (not. lik. 146. pants). Šie

Tiesu Palātas ieskati ir uzskatāmi par pareiziem. Pag. civ.

proc. lik. 278. p. tikai piešķir pagasta tiesām notariālas funk-

cijas par līgumu apliecināšanu, kuru vērtība nepārsniedz 300

rub. Bet minētais pants neizšķir materiāli tiesisko jautājumu

par to, kādi līgumi obligatoriski prasa apliecināšanu pagasta

tiesās (Sk. civ. proc. lik. 1800. pantu ar motiviem). Tā tad

materiālais likums, t. i. Vidz. zem. lik. 1024. p., pēc kura dā-

vinājuma līgumi pāri par 15 rub. obligatoriski ierakstāmi pa-

gasta tiesu grāmatās, paliek neaizskarts. Tiesu Palāta kon-

statējusi, ka runā stāvošā dāvinājuma līguma priekšmeta vēr-
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tība līdzinās 3000 rub., t. i. pārsniedz 15 rub. Tādēļ minētais

dāvinājuma līgums būtu bijis jāieraksta pagasta tiesas grā-

matā, ja pagasta tiesām būtu piešķirtas notariālas funkcijas
bez ierobežojumiem. Bet pag. ties. civ. proc. lik. 278. p. no-

robežo pagasta tiesu notariālās funkcijas, piešķirot tām tikai

līgumu apliecināšanu, kuru vērtība nepārsniedz 300 rubļus.

Tādēļ jāatzīst, ka runā stāvošais dāvinājuma līgums bijis uz-

rādīšanas kārtībā apliecināms pie notāra, jo taisni šī kārtība

korespondē līguma apliecināšanai tiesās (Sk. priv. lik. 2995.

panta 3. punktu). Pievestais 278. p. pēc būtības saskan ar

Vidz. zemn. lik. 711. p., kas, tāpat kā 278. p., paredz līgumu

ierakstīšanu pagasta grāmatās tikai atkarībā no kontra-

hentu vēlēšanās. Bet tomēr blakus 711. p. pastāvēja

zemn. lik. 1024. p., kas noteic dāvinājumu līgumu pāri par 15

rub. obligatorisko ierakstīšanu pagasta tiesu grāmatās. Pēc

priv. lik. ievada XX. § pretrunas starp likuma nosacījumiem

jānovērš iztulkojot vienus plašākā nozīmē, kā vispārēju notei-

kumu, bet otrus šaurākā nozīmē, kā speciālu noteikumu. Tā

tad Vidz. zemn. lik. 1024. p. iztulkojams kā 711. panta izņē-

mums un proti attiecībā uz dāvinājumu līgumiem vērtībā pāri

par 15 rub. Tāpat ari jāiztulko pag. ties. civ. proc. lik. 278. p.

sakarā ar Vidz. zemn. lik. 1024. p. Vispār līgumi apliecināmi

pagasta tiesās pēc kontrahentu vēlēšanās, bet dāvinājumu lī-

gumi pāri par 15 rub. obligatoriski apliecināmi un proti — ja

to vērtība nepārsniedz 300 rub. — pagasta tiesās, bet pretējā

gadījumā vispārējās notariālās iestādēs, t. i. no notāriem. At-

rodot, ka kasācijas sūdzībā aizkustinātais jautājums izšķirams

pret prasītājas uzskatu un saskaņā ar Tiesu Palātas spriedumu,

Senāts nolemj: Annas Abol pilnvarnieka zv. adv. Rūša ka-

sācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez

ievērības.

5. 1922. g. februāra mēneša 23. dienā. Jāna Ciel ē n a

pilnvarnieka zv. adv. T. Goldes lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Friča Šmidta prasībā pret Jāni Cielēnu.

10



Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs P.

Keusslers.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Pretēji atbildētāja domām, Tiesu Palāta uzskata par prasības

pamatu nevis 1918. g. 21. marta nomas līgumu, bet vindikaciju
(priv. lik. 897. p., uz kuru Tiesu Palāta tieši atsaucās). Tiesu

Palāta, aizrādot, ka atbildētājam „tā kā tā" būtu bijis jāiziet

no Dīku mājām ne vēlāk, kā 1920. g. 23. aprilī, domājusi ar

minēto aizrādījumu nevis nodibināt prasību uz nomas līgumu

un prasītāja tiesību prasīt atbildētāja izlikšanu atvasināt no tā,

ka nomas līgums būtu pārgājis uz prasītāju, itkā uz iznomā-

tāju — bet gan domājusi izskaidrot, ka atbildē-

tājs nevarot, — pamatojoties uz nomas līgumu ar iepriekšējo

māju īpašnieku — izvairīties no mājas atbrīvošanas. Jo pats

nomas līgums, uz kuru atsaucas atbildētājs, jau izbeidzies

1920. g. 23. aprilī. Tā tad Tiesu Palāta, pretēji atbildētāja

domām, nevis piešķīrusi prasītājam tiesību prasīt atbildētāja

izlikšanu, itkā „bez uzteikšanas" uz minētā nomas līguma, bet

gan uz vindikācijas pamata, pie kam pareizi apsvērusi, ka

starp prāvniekiem nekādas obligatoriskas tiesības nepastāvēja.

Aiz tiem pašiem iemesliem Tiesu Palāta varēja apiet jautā-

jumu par to, vai 1918. g. 21. marta nomas līgums „pieder" Jē-

kabam Bārupam vai Jānim Bārupam, jo vairāk tādēļ, ka Tiesu

Palāta konstatējusi, ka Jēkabs Bārups, noslēgdams minēto

līgumu, rīkojies kā Jāņa Bārupa pilnvarnieks. Līdz ar to at-

krīt ari visi no atbildētāja taisītie slēdzieni un apcerējumi jau-

tājumos par citiem nomas līgumiem, kurus noslēdzis atbildē-

tājs ar kādu Liepiņu, par pēdējā attiecībām pret vācu okupā-

cijas varu un par notariālo paziņojumu saturu un nozīmi. Tā-

dēļ Tiesu Palāta šai ziņā nav pielaidusi civ. proc. lik. 339.,

366., 456., 793. p. p. pārkāpumus. Aiz tiem pašiem iemesliem

priv. lik. 3307., 4104., 4106., 4125. p. p. nav uzskatāmi par

pārkāptiem, jo Tiesu Palāta pareizi kvalificējusi prasību ne-

vis par iznomātāja prasību (actio locati), bet par vindikaciju.

Tādēļ prasītājam (kā vindikantam) nebija jāietur kaut kādi
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— nosacījumos par nomas līgumiem noteiktie — uzteikšanas

vai atgādināšanas termiņi un nebija jāievēro saimnieciskā

gada izbeigšanās, jo vairāk, ka 4125. p. uzliek zināma atgādi-

nāšanas termiņa ievērošanu tikai nomas līguma kon-

trahenta m, bet nevis trešam ieguvējam. Tiesu Palāta,

atzīstot, ka nomas līgumu attiecības — ja tās būtu bijušas

prasītāja mājas iegūšanas laikā — izbeigušās ar māju iegū-
šanas momentu, nav pārkāpusi priv. lik. 4127. p. Jo šis pants,

kā pareizi aizrāda Tiesu Palāta, attiecas tikai uz nomas līgu-

miem par zemnieku mājām, kuras vel nav atdalītas no mui-

žām, kādi nomas līgumi gan pastāvētu spēkā, neskatoties uz

muižu pārdošanu. Bet 4127. p. nav attiecināms uz ja v at-

dalītām patstāvīgām zemnieku mājām, kuru pārdošana iz-

beidz agrāko noslēgto nomas līgumu uz vispārējā 4126. p.

pamata. Tiesu Palāta nav pārkāpusi un nevarēja pārkāpt

1921. g. 9. marta likumu un 1920. g. 3. aprila noteikumu (V. V.

Nr. Nr. 57., resp. 74.) jau tādēļ vien, ka minētie noteikumi,

kuri izdoti pēc prasības celšanas, vispār paredz nomas at-

tiec ī b v esamību starp prasītāju un zemes lietotāju. Tur-

pretim šai gadījumā, kā pareizi uzsver Apgabaltiesa un Tiesu

Palāta, starp prāvniekiem tādu attiecību nav un prasītājs cēlis

nevis iznomātāja, bet gan īpašnieka prasību (vindikaciju).

Neatkarīgi no tā, minētā likuma nolūks bijis novērst nelabvē-

līgas ekonomiskas sekas, kuras izrādījušās sakarā ar okupā-

cijas varas un lielinieku varas rīcībām par iepriekšējas nomas

attiecību pārtraukšanu un grozīšanu, kamēr šai gadījumā pra-

sītājs likumīgā kārtā ieguvis īpašuma tiesības uz zemes ga-

balu. Likums zemes apstrādāšanas nodrošināšanai uzliek

pašvaldības iestādēm un īpašniekiem par pienākumu pieteikt

aramu v. t. t. zemi līdz 15. aprilim 1921. g. un aizliedz īpaš-

niekiem izlikt nomniekus tikai tad, ja „nav nodrošināta zemes

apstrādāšana ar attiecīgu inventāru". Šādu apstākli, kā kon-

statējusi Tiesu Palāta, atbildētājs nav pierādījis. Minētais

likums nekad nav atcēlis privatlikumu nosacījumus un ne-

saista tiesas pie prasību izšķiršanas un apmierināšanas un

vispār nenosaka sankciju uz aizlieguma pārkāpšanas gadījumu
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(piemēram, ka vindikacijas prasības būtu atraidāmas), bet

noteic sankcijas tikai nepieteikšanas vai zemes neapstrādā-

šanas gadījumā. Saskaņā ar šo, 1921. g. 3. aprija noteikums

pat nemin par augšā aprādīto aizliegumu vai par tā pārkāp-
šanas sekām. Aiz pievestiem iemesliem Tiesu Palāta, ap-

stiprinot Apgabaltiesas spriedumu attiecībā uz pamatprasības

apmierināšanu pēc būtības, nav pārkāpusi atbildētāja aizrādī-

tos likumus. Tiesu Palāta, noraidot atbildētāja pretprasību

pret prasītāju, pamatojas uz to, ka atbildētājs nekādās obli-

gatoriskās attiecībās pret prasītāju nesastāvot un ka tādēļ

atbildētājam neesot tiesība pret prasītāju celt prasību dēļ at-

līdzības par ēkām, kuras atbildētājs uzcēlis strīdu esošā zemē,

kā nomnieks, par laiku pirms prasītājs ieguvis zemi. Tiesu

Palāta, pareizi kvalificējusi prasību par vindikaciju. Pēc priv.

lik. 920. p., pēc kura prasītājam, viņa vindikacijas prasības

apmierināšanas gadījumā, jāatlīdzina atbildētājs par izdevu-

miem uz vispārējā nosacījuma pamata, atsaucas uz priv. lik.

578.—584. p. p., bet atbildētājam tiesība, savukārt, prasību dēļ

atlīdzības par izdevumiem celt tieši pret vindikantu tikai, cik-

tāļu izdevumi attiecas uz laiku, par kura īstais īpašnieks pre-

tendē savas īpašuma tiesības. Atbildētājs pats uzsver, ka

izdevumus izdarījis par laiku pirms nomas priekšmeta pār-

došanas vindikantam. Atbildētāja pievestais Kr. sen. civ. kas.

dep. 1896. g. Nr. 94 spr. neattiecas uz runā stāvošiem jautā-

jumiem. Nav vispārēja likuma, pēc kura vindikants būtu at-

bildīgs pret atbildētāju par visiem- izdevumiem, kuri attiecas

uz viņa priekšgājēja īpašuma laiku. No otras puses, atbildē-

tājam tiesība savu prasību dēļ izdevumiem par laiku, pirms

mantu ieguvis vindikants, celt attiecīgā kārtībā pret savu

tiešu toreizēju kontrahentu, t. i. iepriekšējo iznomātāju

(4066. p.). Pats atbildētājs šai lietā — principiāli — piešķir

sev tiesību pieprasīt izdevumu atlīdzību no sava tiešā kon-

trahenta Bārupa, lai gan viņš pie tam izvēlējies ne attiecīgu

procesuālu kārtību. Atbildētājs — nomnieks, pie tādas pra-

sības izvešanas pret savu iepriekšēju kontrahentu, gan varētu

atdurties uz zināmām grūtībām gadījumā, kad viņa kontrahents
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izrādītos par maksātnespējīgu. Bet atbildētājam — nomnie-

kam uz šo gadījumu bija iespēja nodrošināt savu atlīdzības

prasību, pie nomas līguma slēgšanas prasot tā ievešanu zemes

grāmatās.(priv. lik. 4136. p.), un ja viņš neprātis izlietot tādu

nodrošināšanas līdzekli, viņam jānes savas neuzmanības ne-

labvēlīgas sekas (priv. lik. 3441. p.). No otras puses, atbildē-

tājam — nomniekam būtu bijis iespējams laikā, kamēr izno-

mātājs vēl bijis zemes īpašnieks, celt pret to savu pretprasību

un ierēķināt tai savās rentes maksas. Atbildētājs nevar —

pret vindikantu — izlietot aizturēšanas tiesību dēļ atlīdzības

par izdevumiem, kuri neattiecas uz laiku, kad manta nav sa-

stāvējusi viņa īpašumā un par kuru vindikants neatbild, jo aiz-

turēšanas tiesība uzskatāma tikai par prasības nodrošināša-

nas līdzekli, kurš atkrīt, kad nav prasības. Aizturēšanas tie-

sībai nav lietišķa rakstura un tā izvedama tikai pret tiešu

kontrahentu — pretēji pierm rokas ķīlu tiesībai. Atzīmētā

starpība skaidra no nosacījumiem par retentio Gordiana (priv.
lik. 1497. p.). Neatkarīgi no tā, pretēji atbildētāja domām,

atbildētāja aizturēšanas tiesība un tās realizēšana pret pamat-

prasību (vindikaciju) pati par sevi nevar novest pie pamat-

prasības noraidīšanas, bet tikai piespiež tiesu darīt pamat-

prasības izpildīšanu atkarīgu no pretprasības apmierināša-

nas, ciktāļu tiesa piešķir atbildētājam aizturēšanas tiesību,

viņa pretprasības izspriešanas nodrošināšanai. Aizturēšanas

tiesība noder tikai kā drošības līdzeklis, kādēļ privatlikums

ievieto aizturēšanas tiesību- nodalījumā par prasību tiesības

izpildīšanu un nodrošināšanu (sk. ari Vidz. zemn. lik. 718. p.

un Sen. civ. kas. dep. 1920. g. spried. Nr. 138 Ziversa lietā).

Pretēji atbildētāja domām, civ. proc. lik. nepiešķir atbildētā-

jam 'tiesību tai pašā lietā celt pretprasību, vai kādu patstāvīgu

prasību pret personām, kuras lietā nav dalību ņēmušas, jo

tiesa var .piespriest atbildētājam prasību tikai pret-

prasības ceļā, kura savukārt ceļama tikai pret pirmatnējo

prasītāju. To, ko vēlas panākt šai gadījumā atbildētājs, viņš

varētu sasniegt tikai personu pieaicināšanas ceļā uz savu

pus i, jo tikai šis procesuālais līdzeklis ir vienīgais dēļ reg-
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resa tiesības izvešanas pret trešām personām (Kr. sen. civ.

kas. dep. 1897. g. Nr. 43 Popova lietā). Tādēļ Tiesu Palāta,

atstājot atbildētāja prasību pret Jakobu un Jāni Bārupiem bez

caurskatīšanas, nav pārkāpusi civilproceslikumu. Tiesu Palā-

tas tiesība un pat pienākums nepieņemt, vai kanci ejā jau ie-

sniegto izsniegt prāvniekam atpakaļ, atbildētāja virs savas

apelācijas sūdzības iesniegto, rakstisko paskaidrojumu, jo pēc

apelācijas sūdzības un atbildes pret to — iesniegšanas, tiesa

nedrīkst pieņemt kaut kādus rakstiskus paskaidrojumus (Kr.

sen. civ. kas. dep. spried. 1875. g. Nr. 10). Tā tad Tiesu Pa-

lāta, izsniegdama atbildētājam atpakaļ viņa iesniegto rakstisko

paskaidrojumu, nevien nav pārkāpusi civ. proc. lik. 767. p.,

bet taisni otrādi, izpildījusi savu tiešu pienākumu. Tiesu Pa-

lāta nav pārkāpusi atbildētāja pievestos likumus, kādēļ atbil-

dētāja kasācijas sūdzība atstājama bez ievērības, Senāts no-

lemj: Jāņa Cielēna pilnvarnieka zv. adv. Goldes kasācijas

sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

6. 1922. g. janvāra mēneša 27. dienā. Amālijas Rein-

vald pilnvarnieka zv. adv. E. Grinberga lūgums par Tiesu

Palātas sprieduma atcelšanu Amālijas Reinvald prasībā pret

Paulini Freidenberg, Lavizi Reinvald un cit. un Paulines Frei-

denberg paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītāja lūdz ievest zemes grāmatās prasītājas ar vi-

ņas mirušo tēvu noslēgto dāvinājuma līgumu par Kurzemes

Jaun-Svirlaukas pagasta zemnieku māju; 2) ka atbildētāji pret

prasītāju cēluši ierunu par to, ka minētais dāvinājuma līgums,

kura priekšmeta vērtība pārsniedz 75 rub., esot nederīgs, jo

viņš, pretēji priv. lik. 4473. panta noteikumiem, nav sastādīts

notariālā kārtībā; 3) ka Tiesu Palāta, kura, apstiprinādama

Jelgavas Apgabaltiesas prasību atraidošo spriedumu, pievie-

nojusies pēdējās sprieduma motīviem, konstatējusi pēc līguma
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satura sakarā ar lietas apstākļiem, ka dāvinājuma priekšmeta

vērtība pārsniedz 75 rub.; 4) ka šis Tiesu Palātas slēdziens

attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas

instancē (tiesu iek. lik. 5. pants) un ka tādēļ kasācijas sūdzībā

pret šo Tiesu Palātas slēdzienu celtās ierunas nepelna ievē-

rību; 5) ka Tiesu Palātai bijis pietiekošs pamats atraidīt pra-

sītājas lūgumu dēļ notāra Šmidta pārpratināšanas dāvinājuma

priekšmeta īstās vērtības noteikšanai, jo, no vienas puses, pati

prasītāja nav aizrādījusi, kādēļ Šmidtam būtu jāpiešķir šai

ziņā eksperta kvalifikācija, un, no otras puses, sakarā ar at-

bildētāju iebildumu, Tiesu Palāta varēja noraidīt Šmidtu, kā

ieinteresētu personu; civilproceslikums nevien nenoliedz prāv-

niekiem celt iebildumu pret lietpratējiem vai lieciniekiem

pirms to izsaukšanas, bet pat iziet no tā, ka iebildums ce-

ļams pirms liecinieku izsaukšanās (375. p.); 6) ka pēc priv.

lik. 4473. p. un not. lik. 280. p. 1. pkt. dāvinājumu līgumi pāri

par 75 rbļ. Kurzemē slēdzami notariālā kārtībā, bet nevis

uzrādīšanas kārtībā; 7) ka tādēļ, pretēji priv. lik. 4473. p.,

Kurzemē noslēgtie dāvinājumu līgumi atzīstami par nederīgiem

tai ziņā, ka dāvinātājam tiesība vienpusīgi atkāpties no līguma

(priv. lik. 4481. p.); 8) ka, pretēji prasītājas domām, šī tie-

sība pāriet ari uz dāvinātāja mantiniekiem, jo 4465. pants,

uz kuru nepareizi atsaucas prasītājs, paredz nevis vienkāršu

atkāpšanos no nesaistoša dāvinājuma līguma, bet derīga un

paša par sevi saistoša dāvinājuma līguma atcelšanu aiz ap-

dāvinātā nepateicības: 4485. p. ievietots nodalījumā par dāvi-

nājuma līguma atcelšanu un kā singulars nosacījums tulkojams

šaurākā nozīmē un tādēļ nav attiecināms uz gadījumiem, kuri

viņā tieši nav paredzēti; pēc Tiesu Palātas pareiza aizrādī-

juma, ari 4481. panta avots tieši runā par dāvinātāja manti-

nieku atkāpšanās tiesību; 9) ka tādā kārtā Tiesu Palāta nav

pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos likumus, un kasācijas

sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Amāli-

jas Reinvald pilnvarnieka zv. adv. Grinberga kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.
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7. 1922. g. janvāra mēneša 27. dienā. Pētera Rudz ī š a

pilnvarnieka zv. adv. H. Rūša lūgums par Tiesu Palātas lē-

muma atcelšanu minētā Rudzīša nekustama īpašuma pārdo-

šanas lietā un Voldemāra Veinberga pilnvarnieka zv.. adv.

E. Volframa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

P. Keusslers.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka sūdzētājs pamato savu kasācijas sūdzību uz to, ka a)

Tiesu Palāta nepareizi tulkojusi Krievu valdības 1914. g. 13.

septembra manifestu, neattiecinot pēdējo uz sūdzētāju, ne-

skatoties uz to, ka torgu laikā (13. maijā 1917. g.) krievu ar-

mija vēl nav tikusi atlaista; b) ka Tiesu Palāta, pretēji Burt-

nieku pagasta valdes apliecībai, neatzīstot par pierādītu, ka

sūdzētājs maijā 1917. g. vēl bijis karavīrs, un noliedzot, ka

otras šķiras zemes sargi skaitāmi akti v a s armijas die-

nestā, un c) ka Tiesu Palāta nav ievērojusi sūdzētāja lūgumu

par apliecības izsniegšanu viņam, ziņu ievākšanai par to, ka

viņš jau pirms torga iemaksājis muižnieku kredītbiedrībai

visas viņai pienākošās sumas; 2) ka lai gan 1914. g. 13. sept.

manifesta I. pkts paredz kā izšķirošo termiņu — aktivas armi-

jas pārvešanu uz miera stāvokli, bet šis nosacījums attieci-

nāms tikai uz tiem kareivjiem, kuri tai laikā vēl bij atradu-

šies aktivā armijā, bet nevis uz tiem, kuri jau tikuši atsva-

bināti agrāki un kuri jau pārcēlušies uz savu dzīves vietu un

kuriem tādēļ bija pilnīgi iespējams ievērot savas intereses;

3) ka Tiesu Palāta, apsverot lietas apstākļus, konstatējusi, ka

sūdzētājs torgu laikā nav atradies aktivā armijā; 4) ka Tiesu

Palāta, atsaukdamās uz Apgabaltiesas lēmuma motiviem, līdz

ar to atzinusi, ka sūdzētājs jau kopš 15. janvāra 1917. g. nav

kara dienestā sastāvējis; to faktu, ka sūdzētājs atradies

latviešu strēlnieku pulkā tikai līdz 15. janvārim 1917. g., ne-

noliedz ari sūdzētājs; 5) ka jautājums par to, vai torgu laikā

sūdzētājs atradies aktivā armijā jeb ne, attiecas uz lietas fak-

tisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā; 6) ka, pre-
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tēji sūdzētāja domām, 1914. g. manifests attiecas nevis uz

tiem, kuri „ir armijas sastāvā", bet gan tikai uz tiem, kuri

pieder pie akti v ā s armijas, tā tad nevis uz tiem, kuri no

armijas atlaisti, lai gan tikai pagaidām: tādēļ tas apstāklis

vien, ka sūdzētājs izpildījis zemes sargu dienestu, vēl nepie-

rāda, ka viņš būtu jāieskaita aktivā armijā vēl tad, kad viņš

taisni no aktivās armijas ticis atlaists; 7) ka Tiesu Palaitai bijis

pietiekošs pamats atraidīt sūdzētāja lūgumu izsniegt viņam ap-

liecību, pierādījumu ievākšanai no muižnieku kredītbiedrības

par to, ka viņš naudu agrāk nomaksājis un ka papīri par to no-

maksu bijuši izgatavoti; sūdzētājs, kā ieinteresēta persona,

būtu varējis dabūt no muižnieku kredītbiedrības visas vajadzī-

gās ziņas ari b c z tiesas apliecībām; apliecības izdodamas visr-

pār tikai ziņu ievākšanai no tiesu vai administratīvām iestādēm

(civ. proc. lik. 452. p.), uz kurām savstarpējas kreditbiedrības

neattiecas; tas apstāklis vien, ka parādnieks sedzis savu pa-

rādu pirms torgu notikšanas, nevar — pretēji sūdzētāja do-

mām —■novest pie torgu atzīšanas par neesošiem vai pie torgu

atcelšanas: jo gadījumi, kuros pielaižama torgu atzīšana par

neesošiem, izsmeļoši uzskaitīti civ. proc. lik. 1180. pantā (1884.

p.). Nedz minētais pants, nedz priv. lik. 3970. p., kuri, ņemot

vērā torgu negrozāmības principu (npimnan'B 6e3noßopoTHo-
cth Topra), iztulkojami visšaurākā nozīmē, nemin par parādu

segšanu pirms torgiem, kādēļ jāatzīst, ka šis gadījums nav uz-

skatāms par torgu atcelšanas pamatu; 8) ka ja kreditors pa-

tiesi nav laikā paziņojis tiesas pristavam par parādnieka pa-

rādu pilnīgu segšanu un ja, sakarā ar kreditora nolaidību, torgi

nav tikuši atsaukti, tad tas dotu parādniekam tikai tiesību pra-

sīt zaudējumu atlīdzību no kreditora, bet ne prasīt torgu kā tādu

atzīšanu par neesošiem; 9) ka tādēļ, pat ja būtu jāatzīst, ka pa-

rādnieks laikā aizsūtījis parādu atlikumu kredītbiedrībai un pē-

dējā nelikumīgi nav laikā paziņojusi par to tiesas pristavam, sū-

dzētājs nevarētu uz šo pamatot prasību dēļ torgu atzīšanas par

neesošiem; 10) ka neatkarīgi no tā, sūdzētājs nav laikā civ.

proc. lik. 1205. pantā paredzēto sūdzību cēlis, bet tikai ie-

sniedzis lūgumu dēļ torgu neapstiprināšanas un torgu atzīša-
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nas par neesošiem, pie tam sūdzētājs nedz minētā lūgumā,

nedz savā blakus sūdzībā par Apgabaltiesas lēmumu par torgu

neesamību, neatsaucas uz parāda atlikuma iemaksu un tikai

Tiesu Palātas sēdē pirmo reizi pieved ari šo pēdējo pamatu;

11) ka tādēļ vien sūdzētājs jau aiz formāliem iemesliem nevar

pie aprādītiem apstākļiem panākt torgu atcelšanu; 12) ka Tie-

šu Palāta nav pārkāpusi sūdzētāja pievestos likumus, kādēļ

kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts nolemj: Pētera Ru-

dzīša pilnvarnieka zv. adv. Rūša kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

8. 1921. g. decembra mēneša 16. dienā un 1922. g. jan-

vāra 12. dienā, Matildes ozo l, dzim. Brikš, pilnvarnieka zv.

adv. Fr. Gailīša lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu

Friča Ozola prasībā pret Matildi 0 z o 1.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs P. Keus-

slers.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Prasītājs cēlis prasību par sava nelaiķa brāļa Jāņa Ozola pie

Rīgas notāra 13. janvārī 1915. gadā taisītā testamenta atcel-

šanu taī daļā, kurā testators savu Rencēnu pagastā atrodošos

Jaun-Svenes māju novēlējis savai bezbērnu sievai Matildei

Ozol, un par šās Jaun-Svenes mājas piespriešanu viņam, pra-

sītājam, kā sava nelaiķa brāļa vienīgam likumīgam mantinie-

kam uz šo māju. Atbildētāja šo prasību apstrīdējusi kā no

formālas puses, atrodot tanī prasības pamatu sajaukšanu, tā

ari pēc būtības, atrodot, ka testaments uz Vidzemes zemn. lik.

1009. panta pamata uzskatāms par likumīgu. Apgabaltiesa, no-

raidot pret prasību celto formālo ierunu, konstatējusi, ka vienu

pusi no Jaun-Svenes mājas testators nelaiķis Jānis Ozols iegu-
vis no sava tēvā kā mantojumu uz likuma pamata un tādā kārtā

šīs mājas viena puse ir uzskatāma par mantotu nekustamu

īpašumu. Atzīstot pie tam, ka par tādu mantotu nekustamu

īpašumu testatoram, pēc tiesas domām, uz Vidzemes zemn. lik.

973. un 1006. pantu pamata nav bijusi brīvas rīcības tiesība,
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Apgabaltiesa ar savu 1921. g. 21./28. janvāra spriedumu, ap-

mierinot pa daļai prasību, nolēmusi apstrīdēto testamentu at-

celt taī daļā, kurā puse no Jaun-Svenes mājas novēlēta bez-

bērnu atraitnei — atbildētājai Matildei Ozol, un atzīt prasītāju

par likumīgu mantinieku pēc mirušā brāļa Jāņa Ozola uz mi-

nēto Jaun-Svenes pusmāju, ievedot par to atzīmi Rīgas-Val-

mieras Zemes nodaļas zemes grāmatās uz Rencēnu Jaun-Sve-

nes māju. Pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma motīviem,

Tiesu Palāta ar savu 1921. g. 25. maija spriedumu apstiprinājusi

Apgabaltiesas spriedumu. Savā kasācijas sūdzībā atbildētāja

vispirms aizrāda uz to, ka Tiesu Palāta pārkāpusi civ. proc.

lik. 332. un 706. pantus ar to, ka, apstiprinādama Apgabaltiesas

spriedumu, tiesa, izšķirot un piespriežot prasību, esot «atzinusi

prasītāju par nelaiķa brāļa Jāņa Ozola mantinieku", par ko

prasītājs nedz esot lūdzis, nedz varējis to lūgt. Šis atbildētā-

jas aizrādījums ir nepareizs. Pate atbildētāja atzīst, ka pra-

sītājs lūdzis «piespriest viņam māju kā vienīgam mantiniekam".

Piespriežot prasību tiesai nav savā spriedumā burtiski jāatkārto

prasības lūguma vārdi. Tiesa izpilda savu pienākumu, ja viņa

dod spriedumu, kurš pēc būtības saskan ar prasības un tās lū-

guma satura. Atbildētāja nepaskaidro, iekš kam pastāvētu

materiāla starpība starp lūguma tekstu un sprieduma tekstu.

Tāda starpība ari nepastāv: prasības lūguma saturs sprieduma

tekstā tikai skaidrāki un noteiktāki izteikts un rediģēts, uz ko

tiesai bija pilnīga tiesība. Celtā prasība neietver sevī nekādu

prasības pamatu sajaukšanu. Šās prasības mērķis un prakti-

skais nolūks it sevišķi ir mantotas nekustamas mantas izdo-

šana — tādas mantas izdošana, ar kuru testatoram, pēc prasī-

tāja ieskata, nav bijusi tiesība rīkoties. Šāda prasība ir pare-

dzēta priv. lik. 2795. pantā un tiesā prasību pareizi atzinusi, kā

iesniegtu saskaņā ar pievesto likuma pantu. Vienīgi jāaizrāda

uz to, ka celtā prasība nav formāli uzskatāma par querela inof-

ficiosi testamenti, kā to Tiesu Palāta un Apgabaltiesa nepa-

reizi domā, jo viņā runa neiet par neatņemamās mantošanas

daļas (Pflichtteil —
o6H3aTejibHan hojih) pārkāpumu un pra-

sība nav vērsta uz neatņemamās mantošanas daļas atdali-
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sanu un izdošanu resp. tās papildināšanu līdz likumīgam apmē-

ram, kā to paredz minētā querela inofficiosi testamenti, bet šī

prasība gan uzskatāma kā mantotas mantas sūdzība (Erbguts-

klage), kura vērsta uz konkrētas mantas izdošanu. Bet šai no

tiesas pielaistai kļūdai nav nozīmes, jo tiesa sūdzību pēc bū-

tības pareizi atzinusi tieši par mantotas mantas sūdzību. Ap-

strīdot prasību pēc būtības, atbildētāja atrod, ka, atzīstot te-

stamentu par atceļamu daļā attiecībā uz vienu pusi Jaun-Sve-

nes māju, kuru testators mantojis no sava tēva uz likuma pa-

mata, Tiesu Palāta nepareizi iztulkojusi Vidzemes zemn. lik.

1006.—1009. pantus. Šie pret sūdzību pēc būtības kasācijas sū-

dzībā pievestie aizrādījumi ir atzīstāmi par pamatotiem. Tie-

su Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma motiviem,
nākusi pie slēdziena, ka Vidzemē zemniekam nav testēšanas

tiesības par mantotu nekustamu īpašumu uz tā pamata, ka viņa

tulkojusi Vidz. zemn. likuma 1006. un 1009. pantu noteikumus

sakarā ar tā paša likuma 973. panta noteikumu un nostādot

pirmo, t. i. 1006. un 1009. pantu noteikumus atkarībā no pēdējā,

t. i. 973. panta noteikuma. Tā tad vispirms jāizšķir jautājums,

vai vispār minētā 973. pantā izteiktais ierobežojums par man-

tota nekustama īpašuma brīvu rīcību var attiekties uz testēša-

nas brīvības ierobežošanu. Šis jautājums izšķirams noraidoši.

Vidz. zemn., lik. 973. un sekošie līdz 982. panti pieder pie šīs li-

kuma grāmatas «Zemnieku privatlikumu" 111. nodaļas, kura

runā „par īpašuma tiesību" un attiecas uz īpašnieka rīcību par

savu īpašumu viņa dzīves laikā, un rīkojumiem par īpašumu

starp dzīviem. Turpretim, par mantošanas tiesību runā šo

likumu IV. nodaļa (983. —1082. panti), uz kuru bez tieša likuma

noteikuma nevar attiecināt trešās nodaļas noteikumus. Liku-

ma noteikumi par īpašuma tiesību un par tā rīcību resp. lie-

tošanu visos likumos, visos laikos ir attiekušies tikai uz šo tie-

sību lietošanu īpašnieku dzīves laikā. Uz ko lai īpašums pār-

iet pēc īpašnieka nāves, to nosaka sevišķi mantošanas likumi.

Noteikumi par rīcības tiesību dzīves laikā nesatur un nevar sa-

turēt nekādus vispārējus noteikumus, kas regulētu īpašumu pār-

iešanu pēc nāves. Katri no šiem noteikumiem izdoti pēc se-
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vīšķiem principiem un mērķiem. Pēc likuma var pastāvēt ne-

aprobežota īpašnieka rīcības brīvība par savu īpašumu dzīves

laikā, blakus pilnīgai testēšanas noliegšanai un otrādi. Jau-

tājums, uz ko lai pāriet pēc nāves nekustams īpašums, izšķi-

rams pēc sevišķi izdotiem mantošanas likumiem. Ja pēdējie

ieved mantošanu pēc testamenta un nosaka, ciktāļu īpašums

var pāriet pēc testamenta nosacījumiem, tad tikai pēc šiem li-

kumiem testamenta jautājums izšķirams: nekādi citi testēša-

nas ierobežojumi nav pielaižami, kā tikai tie, kuri nosacīti liku-

mā par mantošanu pēc testamenta. Aprobežojumi, kas no-

teikti par rīcību ar īpašumu dzīves laikā un kuri izdoti pēc se-

višķiem principiem un mērķiem, nevar bez likuma atļaujas tikt

izplatīti uz testēšanas brīvību. Šie pamata principi uzņemti ari

Baltijas civillikumos, kuros, tāpat kā citās likumu grāmatās, pa-

stāv sevišķi noteikumi par rīkošanos ar īpašumu dzīves

laikā un sevišķi par rīcību taisīt testamentu. Šajos pēdējos

arvienu noteikts, par kādu īpašumu drīkst vai nedrīkst testēt

un uz šiem likuma noteikumiem nevar attiecināt tos, kas pastāv

priekš rīcības dzīves laikā (Sk. priv. lik. 872. un sekošos un

1993. un sek. pantus). Tāpat tas ir ar Vidzemes zemnieku li-

kumu. Tamdēļ jautājumupar to, vai pēc Vidzemes zemn. likuma

zemnieks var testēt par savu mantotu nekustamu mantu, nevar

izšķirt atsaucoties un pamatojot to uz šī likuma 973. pantu: šis

pants attiecināms tikai uz rīkojumiem starp dzīviem un nevis

uz rīkojumiem uz nāves gadījumu resp. uz testamenta taisīšanu

un tanī nosacītā rīcības ierobežošana par mantotu nekustamu

īpašumu nevar tikt pārnesta uz mantošanu pēc testamenta bez

attiecīga tieša noteikuma par to noteikumos par mantošanu uz

testamenta pamata (salīdzini priv. lik. 961. un 962. pantus un

1995. pantu). Tādā kārtā strīdu stāvošais jautājums par to, vaī

pēc Vidzemes zemn. likuma zemnieks var testēt par savu man-

totu nekustamu mantu, noteicams pēc šinī likumā ievietotiem

noteikumiem par mantošanas tiesībām resp. par mantošanu uz

testamenta pamata un vienīgi pēc tiem, jo tie ir pilnīgi urr

skaidri priekš strīdu stāvoša jautājuma izšķiršanas. Šī likuma

983. pants nosaka, ka manta (HMvmecTßo), ko atstāj pēc nāves
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Vidzemes zemnieks, pāriet uz mantiniekiem pēc nelaiķa testa-

menta un ja tāda nav, tad pēc pastāvošiem mantošanas liku-

miem. Še nav nosacīts nekāds izņēmums priekš mantota ne-

kustama īpašuma. 983. līdz 1004. pantu noteikumiem par man-

tošanu uz likuma pamata seko 1005. līdz 1022. pantu skaidri,

plaši un izsmeļoši noteikumi par mantas pāriešanu uz testa-

menta pamata. Šo noteikumu 1006. pants nosaka, ka Vidze-

mes zemnieks var taisīt testamentu tikpat par savu labi iegūtu,
kā par savu mantotu īpašumu. No šinī pantā oriģinālā krievu

tekstā lietotā vārda (pacnopjDKeme o 6jiaronpio6p-BT.
h nac/rtacTß hm'bhi'ii) skaidri redzams, ka likumdevējs še katrā

ziņā runājis aridzan par atstātu nekustamu mantu. Tanīs lai-

kos, kad izdeva attiecīgos zemniekus likumus, zemnieku gal-

venā manta taisni pastāvēja nekustamā īpašumā un taisni šīs

nekustamās mantas dēļ doti sīkāki noteikumi par mantu. Kaut

ari vēlāk vārdu ..HM-feme", kas apzīmē tikai nekustamu īpa-

šumu", praktikā iztulkoja plašāki, kā visas atstātas mantas ap-

zīmējumu, tomēr nevar pielaist, ka likumdevējs 1006. pantā, ar

vārdiem «nacji-BncTßemioe HM-BHie" būtu gribējis apzīmēt

visu mantoto īpašumu, izņemot nekustamu. Ja likum-

devējs būtu gribējis no testatora noteikšanas izņemt mantotu

nekustamu īpašumu, tad viņam būtu pienācies to te atzīmēt, it

īpaši ievērojot kā to, ka minētā panta turpinājumā taisni iet

runa par to, cik tāļu testatora tiesība ierobežota, kā ari to, ka

likuma noteikumi par īpašuma lietošanu par sevi nekur nav at-

svabinājuši no vajadzības, sevišķi nosacīt, par kādu īpašumu

var testēt. — No 1006. un 1007. pantu noteikumiem nepārpro-

tami skaidri izriet, ka pie testamenta taisīšanas likums ierobežo

testatora rīcības brīvību attiecībā uz visu a stāto

mantu, bet nevis uz kādu atsevišķu mantas dalu, noteicot

pie tam, kā tos likumā aizrādītos, testatora likumīgos mantinie-

kus, uz kuriem attiecināma testatora rīcības brīvības ierobežo-

šana, tā ari paša šā ierobežojuma robežas resp. to likumīgo

daļu, par kuru testators par labu minētiem saviem likumīgiem

mantiniekiem nedrīkst noteikt. Nozīmīgi, ka 1006. panta beigās

lietots aridzan vārds „HMym,ecTßo" — „manta", bet tas tieši
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taī nozīmē, ka testatoram pienākas saviem likumā aprādītiem

mantiniekiem atstāt ceturto dalu no savas mantas vispārīgi,

bet ne taisni tikai no nekustama īpašuma. Bet 1007. pantā

teikts, ka pēc šīs ceturtās daļas atskaitīšanas, testators savu

pārējo „HM-EHie" var brīvi novēlēt citam. Tā tad arvienu

domāts uz testamentu par nekustamu mantu. Tas pats termins

w
HM-EHie-' lietots 1009. pantā. Tā tad Vidzemes zemnieku li-

kums neliedz taisīt testamentu par mantotu nekustamu man-

tu un pēc šī likuma 1009. panta noteikuma, ja vīram un sievai

nav jāatskaita pēc šo likumu 1006. un 1007. pantiem tur no-

teiktas likumīgas daļas, viņi var viens otram novēlēt bez kaut

kāda izņēmuma visu savu pakaļpalikušo mantu, iekš kā tā ari

nesastāvētu. Vidzemes zemn. lik. 973. panta aizlieguma ne-

piepaturēšana noteikumospar testamentu nav izskaidrojama ar

kādu pārskatīšanos vai ar likumdevēja uzskatu, ka aizlieguma

atkārtošana noteikumos par testamentu būtu atzīta par neva-

jadzīgu. 973. pants runā vispārīgi par Vidzemes zemnieka kā

personas tiesībām, bet aizliegums taisīt par kādu priešmetu

testamentu attiecas uz īpašumiem, par kuriem drīkst vai ne-

drīkst taisīt testamentu. Tādēļ ari privatlikumu (1993. un sek.

pantu) noteikumos par testamentiem atzīts par vajadzīgu se-

višķi nosacīt, ka pēc Vidzemes zemes tiesībām nav brīv par

mantotu nekustamu īpašumu taisīt testamentu. Ja likumdevējs

būtu gribējis ari priekš Vidzemes zemniekiem izdot noteikumus,

kas viņiem liedz taisīt testamentus par mantotu nekustamu īpa-

šumu, viņš to būtu darījis skaidriem vārdiem. Ka viņš to nav

darījis, acīmredzot, izskaidrojams ar nevienādu uzskatu, kāds

viņam bijis par vecajiem muižu īpašumiem pēc zemes tiesībām

(un 3eMCKOMy npaßy) un jaunradītiem resp. jaunradamiem

zemnieku nekustamiem īpašumiem. Likuma noteikums par ne-

kustamo īpašumu neaizskaramību pēc zemes tiesībām (no 3e\i-

cKOMy npaßy) tur stāv ciešā sakarā ar izpirkšanas jeb at-

pakaļpirkšanas tiesību (sk. priv. lik. 961. un 962. p. p.). Li-

kuma noteikumos par atpakaļpirkšanas tiesību — 1655. pantā—

šīs tiesības nolūks tiek izskaidrots, uzturēt priekš cilts diženu-

ma un spožuma pabalstīšanas viņai tos nekustamos īpašumus,
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kuri tanī mantoti no senčiem. Tāds motivs jeb mērķis likum-

devējam attiecībā uz jaunradīto zemnieku nekustamu īpašumu

nebūs bijis un tādēļ attiecīgie noteikumi nav uzņemti Vidzemes

zemnieku likumā. Lai nebūtu pārpratuma, privatlikumu 1654.

pantam (pēc 1874. g. 11. novembra likuma) piesprausta 2. pie-

zīme, kura noteic, ka atpakalpirkšanas tiesība nepastāv priekš

zemnieku īpašumā pārgājušām zemnieku mājām. Tā kā pēc

Vid. zemn. lik. 1006. un sekošiem pantiem priekš Vidzemes zem-

niekiem pastāv skaidri izsmeļoši noteikumi par testēšanas tie-

sību, uz kuriem šī. likuma 973. panta noteikumu attiecināt nevar,

tad šinī gadījumā Senātam nenākas iztirzāt un iztulkot vis-

pārēju minētā 973. panta noteikuma nozīmi tieši tanī vietā, kādu

šis pants ieņem Vidzemes zemnieku likuma «Zemnieku privatli-

kuma" 111. nodaļā „par īpašuma tiesību". Aiz pievestiem aizrā-

dījumiem un iemesliem Tiesu Palāta, nākot pie pretēja slē-

dziena, pārkāpusi Vidz. zemn. lik. 973. un 1009. pantus un viņas

spriedums šo likumu pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā. Se-

nāts nolemj: Tiesu Palātas 1921. g. 25. maija spriedumu

Vidzemes zemn. likumu 973. un 1009. pantu pārkāpumu dēļ at-

celt un lietu nodot Tiesu Palātai caurskatīšanai no jauna citā

sastāvā.

9. 1922. g. janvāra mēneša 27. dienā. Johannas Štok

lūgums par Tiesu Palātas lēmuma atcelšanu Nachmaņa M o -

skov s ka prasībā pret viņu, Štok.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītājs Nachmans Moskovskis lūdzis pirmā instancē

lietu izbeigt uz visiem laikiem; 2) ka atbildētāja Johanna Štok

cēlusi pret šādu prasītāja lūgumu Apgabaltiesā iebildumu, pie-

prasīdama šīs lietas izspriešanu pēc būtības, kādu viņas lūgumu

tiesa tomēr atstājusi bez ievērības; 3) ka ari Tiesu Palāta at-

stājusi Johannas Štok blakus sūdzību par šo lēmumu bez ievē-

rības, atsaucoties uz bij. krievu senāta pēdējo gadu praksi šaī

25

(L. Nr. 12)



jautājumā, ar kuru atzīta prasītāja tiesība izbeigt galīgi iesāktu

lietu katrā viņas stadijā, saistot šādu izbeigšanu ar atbildētāja

piekrišanu tik tādā gadījumā, ja prasītājs, lūgdams lietu izbeigt,

rezervē sev lietas atjaunošanas tiesības; 4) ka šis viedoklis pa-

matojas uz ieskatu, it kā ar lietas izbeigšanu uz visiem laikiem,

prasības priekšmetam atkrītot, atbildētājam nebūtu vairs ne-

kādas intereses pie lietas turpināšanas, jo līdz ar tiesas lēmumu

par lietas galīgu izbeigšanu, pielīdzinot to pēc satura prasības

noraidīšanai pēc būtības, būtu piespriežami atbildētājam, uz

viņa lūgumu, pretēji civ. proc. lik. 868. panta burtam, kurš pa-

redz izdevumu piespiešanu tik lietas izspriešanas gadījumā pēc

būtības, ari tiesas un lietas vešanas izdevumi; 5) ka tādas krie-

vu senāta izteiktas domas, kurām pievienojušās Tiesu Palāta,

nav uzskatāmas par pareizām; 6) ka tiesa piespriedusi atbildē-

tājai tiesas izdevumus un atlīdzību par lietas vešanu pēc civ.

proc. lik. 868. panta; 7) ka tiesas izdevumi un atlīdzība par

lietas vešanu piespriežami tikai no uzvarētās puses; 8) kā at-

zīt pusi par uzvarētu tiesa var tikai izspriežot lietu pēc būtī-

bas; 9) kā izspriest lietu pēc būtības tiesa var tikai sprieduma,

bet nevis lēmuma ceļā; 10) ka tādēļ tiesai bij jāizspriež šī lieta

pēc būtības un proti sprieduma, bet nevis lēmuma ceļā, noraidot

šo prasību, kuru pats prasītājs atzinis par nepamatotu; 11) kā

neatkarīgi no tā, šāds ieskats par iespēju lietu izbeigt pret at-

bildētāja iebildumu nav savienojams ar civilprocesa likuma

pirmā panta noteikumiem, kuri uzliek tiesu iestādēm par pie-

nākumu izšķirt ikvienu strīdu par civilām tiesībām, kamdēļ ari,

atbildētājam ceļot ierunu pret prasītāja lūgumu par viņa celtās

un pat jau tiesā pārbaudītās prasības sūdzības izbeigšanu uz

prasītāja vienpusēju lūgumu, tiesai nav tiesības lietu izbeigt, bet

gan likums tai uzliek par pienākumu šo no atbildētāja turpināto

strīdu caurskatīt un izspriest pēc būtības; 12) ka jautājums par

to, vai atbildētājam ir kāda interese pie lietas turpināšanas vai

ne, jāatstāj atbildētāja paša izšķiršanai, kuram, neatkarīgi no

prasības priekšmeta atkrišanas, var krist svarā viņa iebildumu

apspriešana un caurskatīšana no tiesas puses un noteiktu attie-

cību radīšana strīdus jautājumā ar sprieduma došanu pēc būtī-
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bas; 13) ka nevar tamdēļ atbildētājam ņemt tiesību prasīt viņa

reiz apstrīdēto tiesību caurlūkošanu un noteikšanu tiesas ceļā

ar spriedumu pēc būtības, kamdēļ tiesas lēmums, ar kuru šaī

gadījumā šāda iespējamība atbildētājai ņemta, kā taisīts pretēji

civ. proc. lik. 1. panta noteikumiem, nav atstājams spēkā, Se-

nāts nolemj: Tiesu Palātas 1. jūnija 1921. g. lēmumu civ.

proc. lik. 1. panta pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu

Palātai caurskatīšanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

10. 1922. g. janvāra mēneša 27. dienā. Ellijas Ako t,

alias Akotiņ, lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu vi-

ņas, Akot, prasībā pret Jāni Mērnieku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Prasītāja savā iesūdzības rakstā lūgusi Apgabaltiesu nevien

„atzīt viņas izpirkšanas tiesības", bet ari uzlikt Jānim Mērnie-

kam par pienākumu saņemt no prasītājas 2000 rbļ. un dot savu

piekrišanu minētās Lejas Kaugul mājas neatdalītas puses, agrāk

piederošas prasītājas mātei Annai Akot, alias Akotiņ, korobo-

rēšanai uz prasītājas vārda zemes grāmatās, bet liegšanās ga-

dījumā atzīt, ka minētās mājas neatdalītā puse ir koroborējama

bez atbildētāja piekrišanas. Tā tad prasītāja nav aprobežoju-

šās prasīt retrakta tiesības atzīšanu vien, bet mēģinājusi pa-

nākt tieši retrakta izvešanu līdz galam. Dēļ retrakta tiesības

atzīšanas un izvešanas tiesas ceļā, likums (civ. proc. lik. 2030.

un sek. p. p.) paredz noteiktu kārtību un proti, apsardzības kār-

tību, kura uzliek atpircējam veselu rindu materiālu un formālu

pienākumu — ieguvēja nodrošināšanai pret zaudējumiem. „Re-

trakts — nevis strīdus, bet gan tiesība" (civ. proc. lik. 4. nod.

motivi: 1866. g. 16. marta žurnāla 18. Nr. 16. 1. p.: civ. proc.

lik. 4. grām. 4. nodaļas motivu ievads). Tādēļ likumdevējs ar

nodomu attiecinājis retrakta iztirzāšanu nevis uz prasības (strī-

dīgām) lietām, bet gan uz apsardzības lietām. Prasību tie-

sāšanas kārtībā — retrakta tiesība iztirzājama tikai sakarā
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ar noteikto strīdu, kāds šaī lietā nav ticis celts. Tādēļ Tiesu

Palāta šinī gadījumā, atraidot prasītājas apelācijas sūdzību aiz

civ. proc. lik. 2030. un sek. p. p. neievērošanas, nav pārkāpusi

minēto likumu. Tiesu Palātai bijis pamats, ari «neatkarīgi

no pretinieka" aizrādījuma, atraidīt apelācijas sūdzību aiz tā

iemesla, ka retrakta tiesība nav piemērojama zemnieku mājām,

zem kurām jāsaprot klaušu zemi — pretēji muižu zemei. Šis

Tiesu Palātas no sevis pievestais, tīri juridiskais motivs tieši

izriet nevien no retrakta tiesības juridiskā rakstura, bet ari no

lietas apstākļiem. Minētais Tiesu Palātas slēdziens ari pareizs

pats par sevi, jo retrakta tiesība uzskatāma par singularu tie-

sisku institūtu, kurš nav piemērojams ārpus likumā tieši no-

teiktām robežām un tādēļ nav attiecināms uz zemnieku mājām

{priv. lik. 1654. p. 2. piez.; Kr. sen. civ. kas. dep. spried. 1895.

g. Nr. 23). To pašu uzsver ari prasītāja pievestais Kr. sen. civ.

kas. dep. 1900. g. spried. Nr. 61, kurš taisni atkārto 1895. g.

sprieduma izteikto principu. Pret to, ka runā stāvošais zemes

gabals nebūtu uzskatāms par zemnieku māju, prasītāja ierunu

neceļ. Priv. lik. 1654. p. 2. piez. izslēdz retrakta tiesību nevis

tikai attiecībā uz muižniekiem, bet vispār attiecībā uz visām

zemnieku mājām, kā tādām,"kuras jau tikušas pārdotas zem-

niekam un no pēdējā pārdotas, — kā to sīkāki paskaidro Kr.

sen. kas. dep. 1895. g. spried. Nr. 23. Tādēļ Tiesu Palāta,

nākdama pie slēdziena, ka prasītājas pieprasītā retrakta tiesība

nav attiecināma uz Lejas Kaugul mājām, nav pārkāpusi priv.

lik. 1654. p. 2. piez. un 1655. p. Prasītāja savā kasācijas sū-

dzībā neatspēko Tiesu Palātas lēmuma motivus, pēc kuriem

nekustamas mantas ideālas daļas atpirkšana uzskatāma par

nepielaižamu, kuru slēdzienu Tiesu Palāta pareizi pamato uz

Kr. sen. civ. kas. dep. 1894. g. spriedumā Nr. 58 izteiktiem ap-

cerējumiem. Jau šis nupat minētais Tiesu Palātas slēdziens

vien būtu attaisnojis prasītājas lūguma atstāšanu bez ievērī-

bas. Tiesu Palāta nav pārkāpusi prasītājas pievestos likumus,

kādēļ viņas kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts nolemj:

prasītājas Ellijas Akot, alias Akothi, kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.
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11. 1922. g. februāra mēneaš 23. dienā. Merijas-Taubes
Caus m c r pilnvarnieka zv. adv. Kelpša lūgums par Tiesu

Palātas sprieduma atcelšanu minētās Causmer prasībā pret

Mozu-Markusu J ākoksonu un pēdējā pilnvarnieka zv. adv.

V. Rudigera paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs P.

Keusslers.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Prasītāja savā prasības rakstā lūdz piespiest atbildētāju taisīt

un koroborēt starp prāvniekiem noslēgto pirkšanas līgumu sa-

skaņā ar priekšā likto projektu un neizpildīšanas gadījumā at-

bildētāja parakstu atvietot ar tiesas uzrakstu, atļaujot prasītājai

vienpusīgi izvest līguma ierakstīšanu zemes grāmatās. Prasī-

tāja savā prasības rakstā noteikti iziet no tā, ka starp prāvnie-

kiem ticis noslēgts galīgs un saistošs pirkšanas līgums, kuru abi

kontrahenti jau izpildījuši, pie kam līgumam trūkstot tikai at-

tiecīgas formas un tā ievešanas zemes grāmatās. Tā tad pra-

sītāja cēlusi priv. lik. 3014., 3015., 3030., 3034. pantos paredzēto

prasību, kā to noteikti atzinusi prasītāja ari savā kasācijas sū-

dzībā. Līgums, no kura iziet prasītāja, nav tādēļ uzskatāms

par iepriekšējo līgumu, kā to prasītāja inkonzekventi

un nepareizi apgalvo savā kasācijas sūdzībā taī daļā, kurā pra-

sītāja pielīdzina minēto līgumu it kā kas kā ie-

priekšējs līgums dotu katram kontrahentam tikai prasību dēļ

galīga līguma slēgšanas. Lai gan priv. likums nelieto nosauku-

mu „3anpqnqjKa
a

vai tam līdzīgu terminu, t. i. sevišķi nemin

par iepriekšējo pirkšanas līgumu, bet pēc būtības „3anpo«

HaH<ā" pilnīgi pielīdzināma privatlikuma 3140. pantā paredzē-

tam iepriekšējam līgumam (pactum dc contrahendo). Tiesu

Palāta nav novērojusi prasītājas pielaisto inkonzekvenci. Tam-

dēļ, pamatojot savu prasību uz galīgu, lai gan neformālu

pirkšanas līgumu un atzīstot tādu pašu līguma raksturu vēl

savā kasācijas sūdzībā, prasītājai nav tiesības tās pašas ka-

sācijas sūdzības citā vietā pāriet uz c i tu līguma juridisku kva-
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lifikaciju, subsumējot to zem iepriekšēja līguma. Saskaņā

ar prasības lūguma saturu Senātam jākvalificē runā stāvošais

līgums kā galīgs, bet tikai vēl neietērpts prieks koroborēšanas

attiecīgā formā un prasība jākvalificē kā izrietoša no priv. lik.

3014., 3015., 3030., 3034. p. p. Tikai no šī juridiska viedokļa lieta

bija un ir apspriežama. Ar šo vien atkrīt kasācijas sūdzības

aizrādījumi un ierunas pret Tiesu Palātas spriedumu, kuri pa-

matojas uz runā stāvošā līguma pielīdzināšanu iepriekšējam lī-

gumam (3anpon.a}tcE), un proti, par to, a) ka šis līgums būtu

vēl pielaidis „formala" līguma noslēgšanu ari uz ci t a pir-

cēja vārdu, kuram būtu īpašuma tiesības iegūša-

nas spēj a, un ka tādēļ ari šis līguma spēks būtu bijis attie-

cināms uz kāda nākoša galīga līguma slēgšanas momentu, kad

jau nebūšot tie šķēršļi, kuri būtu kavējuši formāla līguma slēg-

šanu taī laikā, kad noticis tā saucamais «iepriekšējais" līgums,

un b) ka tādēļ — apspriežot t. s. «iepriekšēja" līguma spēku pēc

likumiem, kuri pastāvēs nākošā galīgā līguma slēgšanas dienā

— tas neesot vairs uzskatāms par «nelikumīgu". Patiesi jau ir

ticis noslēgts galīgs līgums, kādēļ nevar runāt par nākošā

galīgā līguma taisīšanu. Ar to, ka minētais līgums uzskatāms

par galīgu, atkrīt ari prasītājas atsauksme uz Kr. sen. civ. kas.

dep. 1896. g. spried. Nr. 8, kurš taisni iziet no iepriekšēja pirk-

šanas līguma (3 ari pošama), uzsverot, ka tāds līgums varot kā

galīgu pircēju paredzēt ari citu personu, nekā iepriekšējā lī-

gumā noteikto personu, un ka tādēļ pie šāda iepriekšēja lī-

guma satura neesot pārkāpts likums, kurš aizliegtu

iepriekšējam pircējam iegūt iepriekšējā līgumā paredzēto ne-

kustamo īpašumu. Sakarā ar prasības lūguma saturu un at-

bildētāja celtām ierunām, izejot no runā stāvošā līguma galīga

rakstura, Senātam jāizšķir tālākais jautājums par to, vai — pre-

tēji iepriekšējam pirkšanas līgumam — galīgi, lai gan ne

formālā veidā" noslēgtais un nekoroborētais pirkša-

nas līgums, kurš bija uzskatāms par neesošu pircēja iegūša-

nas spējas trūkuma dēļ, kļūst par esošu tamdēļ vien,

ka jauns likums piešķir pircējam šādu tiesisku spēju. Pēc vis-

pārējiem nosacījumiem jaunam likumam nav atpakaļ ejoša
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spēka. Viņš neattiecas uz darījumiem un darījumu sekām, ku-

ras izcēlušās pirms jaunā likuma spēkā nākšanas. Tādēļ ari

agrāko darījumu sekas, kuras izteicas, izrādās, izvirzās lai gan

pēc jaunā likuma spēkā nākšanas, tomēr apspriežamas pēc ve-

cā likuma (Erdmann, Svstem, I. dala 45. 1. p.). Tiesu Palāta pa-

reizi uzsver, ka līgums, kurš pēc vecā likuma jau bija uzska-

tāms par neesošu(nevien par atspēkojamu), juridiski neeksistē,

atkritis jau ar pašu noslēgšanas momentuun nevarēja radīt kaut

kādas juridiskas sekas. Tāds līgums nebija jau no paša sākuma

realizējams un neradīja subjektīvu tiesību vai prasību. Jauns

likums neaizskar juridiskās attiecības un faktus, kurus jau no-

teicis un formulējis — noteiktā virzienā — vecais likums (Wind-

scheid, Pandektenrecht I, 32 § I). Savā apelācijas sūdzībā pra-

sītāja pamato prasību uz to, ka 1917. g. likumam, cik tālu

tas atcēlis iepriekšējos ierobežojumus, bijis

atpakaļejošs spēks. Bet prasītāja pie tam nevarēja atsaukties

uz vispārēju nosacījumu, pēc kura iepriekšējus ierobežojumus

atceļošam likumam būtu jābūt atpakaļejošam spēkam, ja šāds

spēks noteikti nav piešķirts likumam. Prāvnieku 1912. g. 5.

maija noslēgtais pirkšanas līgums nav līguma noslēgšanas lai-

kā devis pircējai prasību par līguma rakstiskā formā parakstī-

šanu un koroborēšanu un ja pircēja taī laikā būtu bijusi cēlusi

attiecīgu prasību, tiesa to būtu noraidījusi. Ja tas tā ir, tad

prasītājas tiesība, celt tamlīdzīgu prasību, nevar atkarāties no

tā pilnīgi nejaušā apstākļa, vai prasītājs ceļ tādu prasību vecam

vai jaunam likumam pastāvot. Jauns likums nevar atjaunot,

vai no jauna radīt tādas juridiskas sekas, kuras agrāki noslēg-

tam līgumam nav bijušas un kuras agrākais likums turpretim

tam. pašam konkrētam līgumam tieši atņēmis. Jauns likums

būtu varējis — pēc vecā likuma neesošiem —darījumiem pie-

šķirt jaunu patstāvīgu juridisku spēku tikai ta d, ja jaunam

likumam būtu bijis atpakaļejošs spēks, kura patiesi šaī gadījumā

nav 1917. g. likumam. Jāatzīmē, ka apspriežamais jautājums

nav izšķirams pēc Apgabaltiesas un Tiesu Palātas pievestā tei-

kuma „quod vitiosum est, non potest tractu temporis conva-

lescere", jo prasītāja savas prasības nodibināšanai atsaucas uz
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kādu noteiktu jaunu likumu, bet nevis tikai uz laika notecēšanu

vien, ar kuru it kā varētu izdziedināt neesošu darījumu. Tā tad

Senātam atliek vēl izšķirt tikai jautājumu par to, vai 1912. g. 5.

maija neformālais pirkšanas līgums pēc taī laikā pastāvējušiem

likumiem bija uzskatāms par neesošu. Šo jautājumu Tiesu Pa-

lāta pareizi izšķīrusi apstiprinoši. Pēc priv. lik. 2922., 3214. p.

p. darījumu priekšmets nevar būt darbi, kuri vērsti uz likuma

apiešanu, vai līgumi, kuri veicina pretlikumību. Šaī gadījumā

pirkšanas līgums ticis vērsts uz priekšmeta nopirkšanu, kura

iegūšanai pircējam trūka tiesiskas spējas (krievu kārtu lik.

780. p.), kādēļ līgums uzskatāms par neesošu(priv. lik. 3832. p.).

Ja ebrejiem — ko nenoliedz ari prasītāja — bija aizliegts

vispār iegūt nekustamu īpašumu ārpus pastāvīgās dzīves vie-

tas uz formāla pirkšanas līguma pamata un ja tādēļ šim nosacī-

jumam pretimrunājošie līgumi atzīstami par neesošiem, tad jā-

uzskata par neesošiem ari a) galīgi līgumi, kuri materiālā ziņā

paredz (upeanojiaraioTt — voraussetzen) tieši formāla līguma

parakstīšanu un dod pircējam iespēju uz tā pamata iegūt neku-

stamu īpašumu, b) līgumi, kuru priekšmets būtu apiet minēto

aizliegumu. Tiesu Palāta šaī ziņā konstatējusi no vienas pu-

ses, ka minētā līguma nolūks bijis „panākt kā sava gala

mērķi formāla koroborējama pirkšanas līguma noslēgšanu, kurš

noder par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz pērkamo objektu".

Taisni šis iegūšanas veids aizliegts ar kārtu lik. 780. p. No

otras puses Tiesu Palāta kontstatējusi, ka reizē ar to minētā

līguma nolūks bijis apiet 780. p. nosacījumus. Senātam gan jā-

aizrāda pie tam, ka 780. p. 3. piez., uz kuru ari atsaucas Tiesu

Palāta, uz runā stāvošo gadījumu neattiecas, jo piezīme runā

par imobiļiem ārpus pilsētām, bet tomēr 780. p. aizliedz

ebrejiem iegūt nekustamu mantu ārpus pilsētām, pie kurām viņi

pierakstīti. Vienīgās sekas, kuras rada 1917. g. likums prasī-

tājai par labu, būtu tās, ka viņai tagad būtu tiesības, uz

jauna tagad slēdzama pirkšanas līguma pamata, iegūt minēto

nekustamo mantu. Ja prasītāja pirms 1917. g. likuma spēkā

nākšanas būtu ar atbildētāju noslēgusi pirkšanas līgumu formālā

rakstiskā veidā ar notāra apstiprinājumu, viņai tomēr nebūtu
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bijusi tiesība prasīt līguma ievešanu zemes grāmatās, jo mi-

nētais līgums ari tanī gadījumā būtu kā tāds neesošs un nevar

noderēt par lietišķu tiesību iegūšanas pamatu. Pat ja pirkša-

nas līgums būtu tai laikā bijis taisīts attiecīgā formā un jau

ievests zemes grāmatās pirms 1917. g. likuma spēkā nākša-

nas, atbildētājam būtu bijusi tiesība prasīt līguma atzīšanu par

neesošu un tā dzēšanu no zemes grāmatām (priv. lik. 3016. p.

2. teikums). Beidzot Tiesu Palātai bija pamats noraidīt pra-

sību ari Tieslietu ministrijas atļaujas trūkuma dēļ. Pēc 1919. g.

9. septembra lik. 1. p. (lik. krāj. Nr. 140) visa nekustama īpa-

šuma atsavināšana un iegūšana bez pienācīgas at-

ļaujas aizliegta, izņemot tikai nekustamu īpašumu atsavināša-

nas līgumus, kuri noslēgti un notariāli apliecināti

pirms 1. augusta 1914. g. Pretēji prasītājas paskaidrojumiem

kasācijas sūdzībā, prasītāja vēlējās panākt nevien teorētiskās

tiesības atzīšanu tiesas ceļā uz nekustamas mantas iegūšanu,

bet viņa tieši vēlas atbildētāju tiesas ceļā «piespiest taisīt un

koroborēt pirkšanas līgumu un neizpildīšanas gadījumā atbildē-

tāja parakstu atvietot ar tiesas uzrakstu", un atļaut prasītā-

jai vienpusīgi rūpēties par līguma ievietošanu zemes grāmatās.

Tā tad tiesas spriedums un uzraksts pilnīgi atvietotu nevien

atbildētāja parakstu, bet ari notāra apliecību. Bet

taisni parakstīta vai parakstāma līguma notariālā apliecināšana

nav izdarāma bez Tieslietu ministrijas atļaujas, kura
šai gadījumā bija jāiegādā taisni prasītājai, bet nevis atbildē-

tājam. 1919. g. 9. sept. likuma nozīme taisni ir no vienas

puses, lai dotu Tieslietu ministrim tiesību un iespēju nepie-

laist nekustamas mantas iegūšanu gadījumos, kuros tāda ie-

gūšana var kaitēt valsts interesēm, un no otras puses, lai

nodrošinātu 1919. g. likumā paredzētā nodokļa ņemšanu valstij

par labu ne tikai pie līguma koroborēšanas, bet gan jau pie lī-

guma formālā veidā slēgšanas, tāpat kā tas notiek pie zīmog-

nodokļu un krepostnodokļu ņemšanas. Saskaņā ar to, likuma

1. p. tieši uzsver, ka jāiegādā atļauja jau nekustamas mantas

atsavināšanai, bet nevis koroborēšanai, un lik. 4. p. tieši pa-

redz, ka jānovērtē «atsavināšanai nodomātā" nekustama
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manta. Runā stāvošais gadījums attiecas uz nekustāmas man-

tas atsavināšanu tiesas ceļā uz tiesas sprieduma pamata, t. i.

uz piespiedu atsavināšanu „vai spaidu kārtā" atsavināšanu

(1., 5. p. p.), kādā gadījumā nodokli maksā ieguvējs (5. p.).

Tādēļ iesniedzot šo prasību tiesai, prasītājai bija jāpierāda, ka

viņa izmaksājusi lik. 3. p. paredzēto nodokli (4. p.). Atrodot,

ka Tiesu Palātas galīgais slēdziens pareizs un Tiesu Palāta

nav pārkāpusi prasītājas kasācijas sūdzībā pievestos liku-

mus, pēdējā, kā nepamatota, ir atraidāma, kamdēļ Senāts n o-

ļem j: Merijas-Taubes Causmer pilnvarnieka, zv. adv. Kelpša

kasācijas sūdzību uz civ. lik. 793. p. pamata atstāt bez ie-

vērības.

12. 1922. g. janvāra mēneša 27. dienā. Kārļa Rinmaņa

pilnvarnieka, priv. adv. Melnbārda lūgums par Valmieras apr.

IV. iec. Miertiesas lēmuma atcelšanu Maijas Lie p i n testa-

menta apstiprināšanas lietā un Augusta Reit c r a paskai-

drojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs A. Pē-

tersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Pēc pag. ties. civ. proc. lik. 237. panta noteikuma pagasta tie-

sām, caurlūkojot apsardzības kārtībā tiesai priekšā stādītos te-

stamentus, pienākas vienīgi pārliecināties, vai

priekšā stādītais akts satur visus priekš testamenta atzīšanas

vajadzīgos likuma noteikumus, ar citiem vārdiem, tiesai jāpār-

liecinās vienīgi, vai testaments no formālas puses ir atzīstams

par pareizi, pēc likuma sastādītu, un ja tiesa ir nākusi pie po-

zitiva slēdziena, tā nodod mantojumu testamenta mantinieku

valdīšanā. Bet pagasta tiesām apsardzības kārtībā itnebūt

nepiekrīt caurskatīt un dot lēmumu par testamenta likumību

pēc būtības. Katrs strīds par testamenta likumību, kā tas

redzams no tā paša 237. panta otrās daļas, ir izšķirams tikai

prasības ceļā, pienācīgā, pēc lietas piekritības, tiesā. Ņemot

šo vērā, šinī gadījumā uz nelaiķes Maijas Liepiņ mantojumu
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pēc likuma pieteikušais pretendents — Augusts Reiters —

varēja savu pie pagasta tiesas pieteikto strīdu par nelaiķes

Maijas Liepiņ testamenta likumību, pēc būtības izvest vienīgi

prasības ceļā, ceļot par to attiecīgu prasību pienācīgā pēc lietas

piekritības tiesā. Tamdēļ ari Valmieras apriņķa IV. iec. Mier-

tiesai nepiekrita caurskatīt un spriest uz Augusta Reitera par

Skulbergu pag. tiesas 1921. g. 17. marta lēmumu iesniegtas

blakus sūdzības pamata par nelaiķes Maijas Liepiņ testamenta

likumību un tiesas 1921. g. 22. apriļa taisītais lēmums pag. ties.

proc. lik. 237. panta pārkāpuma dēļ nav atstājams spēkā. Neat-

karīgi no tā, Senāts tomēr ieskata vēl par vajadzīgu aizrādīt,
ka ari viņas, minētā lēmumā izteiktās domas par nelaiķes Mai-

jas Liepiņ taisītā testamenta likumību pēc satura nav pareizas.

Jautājumā, kā par to, vai pēc Vidz. zemn. likuma likums noliedz

taisīt testamentu par mantotu nekustamu īpašumu, kā ari par

to, cik tālu šis likums vispārīgi ierobežo testamenta taisītāja

rīcības brīvību, Senāts ir jau devis izsmeļošu izskaidrojumu

savā 1921. g. 16. decembra un 1922. g. 12. janvāra spriedumā

Friča Ozola prasībā pret Matildi Ozol par Jāņa Ozola testa-

menta apstrīdēšanu. Minētā spriedumā Senāts ir izskaidrojis:
Vidzemes zemn. likuma 973. pantā izteiktais ierobežojums par

zemnieku- rīcību ar savu mantotu nekustamu īpašumu ir at-

tiecināms tikai uz rīkojumiem starp dzīviem un nevis uz rīko-

jumiem uz nāves gadījumu resp. uz testamentu taisīšanu. Par

kādu mantu Vidzemes zemnieks var testamentu taisīt un cik

tālu viņš vispārīgi var brīvi rīkoties ar savu mantu uz nāves

gadījumu, ir nosakāms vienīgi pēc Vidzemes zemnieku likumā

(1005.—1022. pantos) ievietotiem noteikumiem par mantošanu

uz testamenta pamata. No šī likuma 1006. un 1007. pantu no-

teikumiem nepārprotami izriet, ka pie testamenta taisīšanas li-

kums ierobežo testatora rīcības brīvību nevis attiecībā uz

kādu atsevišķu mantas dalu, kā tas ir, piemēram,

Baltijas privatlikumos pēc zemes tiesībām attiecībā uz man-

totu nekustamu īpašumu, bet attiecībā uz visu testa-

tora atstāto mantu, pie kam likums noteic, kā tos te-

statora likumīgos mantiniekus, uz kuriem attiecināma testa-
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tora rīcības brīvības ierobežošana (1006. pants), tā ari paša šā

ierobežojuma robežas resp. to likumīgo dalu, par kuru testa-

tors saviem 1006. pantā minētiem mantiniekiem par labu ne-

drīkst noteikt (1007. pants). Tā tad Vidzemes zemnieku li-

kums neliedz taisīt testamentu par mantotu nekustamu mantu

un ja testatoram nav šī likuma 1006. pantā paredzēto manti-

nieku, tad tas visu savu mantu, iekš kā tā ari nepastāvētu,

var brīvf novēlēt kam patīkas. Aiz augšā pievestiem ieme-

sliem Senāts nolemj: Valmieras apriņķa IV. iecirkņa Mier-

tiesas spriedumu pag. ties. civ. proc. lik. 237. panta pārkāpu-

ma dēļ atcelt un lietu nodot caurskatīšanai no jauna Valmieras

apriņķa 11. iecirkņa Miertiesai.

13. 1922. g. janvāra mēneša 27. dienā. Jāņa Lan ka

pilnvarnieka, zv. adv. Gersoni lūgums par Liepājas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Jāņa Lan ka prasībā pret mi-

rušā Jēkaba Dandzena mantības masu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītājs savu prasību dēļ atlīdzības par nelaiķa Jēkaba

Dandzena 4 gadus vecās meitenes uzturu, skološanu un ap-

ģērbu iesūdzības rakstā pamatojis uz līgumu ar meitenes tēvu,

minēto nelaiķi; 2) ka atbildētājas, mirušā Jēkaba Dandzena

mantojuma masas aizgādņi šāda līguma esamību apstrīdējuši;

3) ka prasītājs nav ne ar ko pēc tiesas konstatējuma šādu savas

prasības pamatu pierādījis, bet gan atsaucies prāvas vēlākā

gaitā, ka atlīdzība pienākas ari tai gadījumā, ja bērns uzturēts

bez uzdevuma no tēva puses, jo citādi tēvs neatļautā kārtā ie-

dzīvotos uz prasītāja rēķina; 4) ka uz priv. lik. 4423. un 4449.

pantiem, kuri paredz svešu darīšanu vešanu bez sevišķa uz-

devuma, prasītājs atsaucas ari kasācijas sūdzībā, norādot, ka

saskaņā ar minētiem pantiem un priv. lik. 199. pantu tēvam

jāatlīdzina par bērna audzināšanu ari tad, ja tāda izdarīta bez

kāda uzdevuma no viņa puses; 5) ka atsaukšanās uz minēto
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pantu noteikumiem šinī gadījumā nepamatojas uz lietas ap-

stākļiem, jo prasītājs pats iesūdzībā apgalvo pretējo, ka ir stā-

jies pie bērna audzināšanas nevis bez uzdevuma, bet gan uz

vienošanās pamata ar bērna tēvu un pie tam pēc tiesas kon-

statējuma nevis tai apziņā, ka ved svešas darīšanas, bet gan

savas, jo ar visiem lietas apstākļiem tiesa atzinusi par pierā-

dītu atbildētājas ierunu, ka prasītājs bērnu pieņēmis audzināt

kā savu bez kādas atlīdzības; 6) ka atkrīt šādos apstākļos at-

saukšanās uz noteikumiem par negotiorum gestio un iedzīvo-

šanos uz cita rēķina; 7) ka liecinieka Dandzena liecības, ar

kura liecību tiesa starp citu atzinusi augšējo apstākli par pie-

rādītu, spēka un nozīmes novērtēšana piekrīt tiesai, kas lietu

izspriež pēc būtības (civ. proc. lik. 102. pants), un nav pār-

baudāma kasācijas kārtībā (tiesu lik. 1., 5. pants), kamdēļ tie-

sai ari bij tiesība apsvērt to viņa liecības daļu, kura atbalstās

uz mirušā atbildētāja vārdiem un atsaukties uz to savos mo-

tīvos, ja šī liecība pēc tiesas ieskata pastiprināta ar visiem

pārējiem lietas apstākļiem; 8) ka nav šādos apstākļos pielaists

neviens no kasācijas sūdzībā pievestiem kasācijas iemesliem

un kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts no-

lemj: prasītāja Jāņa Lanka pilnvarnieka zv. adv. Gersoni

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez

ievērības.

14. 1922. g. februāra mēneša 23. dienā. levas Št ā 1

lūgums par Jēkabmiesta iec. Miertiesneša sprieduma atcel-

šanu, viņas, Štāl, prasībā pret Jāni Vuškanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka pēc tiesas konstatējuma atbildētājs Vuškans noslēdzis ar

prasītāju levu Štāl graudošanas līgumu uz Staģu mājām par

vienu gadu; 2) ka novembra mēnesī prasītāja ziņojusi atbil-

dētājam savu nevēlēšanos turpināt ar viņu graudošanas līgumu

par Staģu mājām uz nākošu saimniecības gadu; 3) ka, nelū-
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kojot uz to, atbildētājs nav atstājis Staģu mājas, kamdēļ pra-

sītāja iesniegusi pret viņu izlikšanas prasību; 4) ka Miertiesa

pielīdzinājusi graudošanas līgumu nomas līgumam un, attieci-

not uz prāvniekiem nomas līguma noteikumus, noraidījusi pra-

sību aiz tā iemesla, ka prasītāja saskaņā ar pr. lik. 4104. un

Kurzemes zemn. lik. 185. pantu atbildētājam par vēlu uztei-

kuši ; 5) ka graudošanas līgums tikai tad pieņem nomas līguma

nozīmi, ja graudnieks visu zemi apsēj ar savu sēklu, apstrādā

visu zemi tikai ar savu inventāru un nomu atlīdzina, naudas

vietā, ar zināmu daudzumu graudu, neatkarīgi no ienākuma

(pr. lik. 4025. pants), turpretim šai gadījumā pilnīgi noskaidrots,
ka prāvnieku starpā pastāv tīra veida graudošanas līgums,

kuru pielīdzināt nomas līgumam nav pamata; 6) ka šādos ap-

stākļos tiesa nepareizi attiecinājusi uz prāvniekiem nomas lī-

guma noteikumus ar tur paredzēto uzteikšanas termiņu; 7)

ka šai gadījumā attiecības regulē pakalpojumu līguma 4186.

un 4187. panti, kur paredzēta līguma turpināšanās uz agrāko

termiņu vienīgi tādā gadījumā, ja par to notikusi vienošanās;

turpretim bez tādas vienošanās līgums izbeidzas ar termiņa

notecēšanu, uz kādu tas noslēgts, bez jebkādas iepriekšējas

uzteikšanas; 8) ka aiz aprādītiem iemesliem tiesa šinī gadī-

jumā, piemērodama nomas līguma noteikumu par iepriekšēju

uzteikšanu, uz ko tai nebija pamata pēc tam, kad viņa bij

pareizi konstatējusi prāvnieku starpā graudošanas līguma pa-

stāvēšanu, ir pārkāpusi aprādītos privatlikumu un pag. tiesu

civ. proc. lik. 123, panta 2. punktu, kamdēļ pārsūdzētais sprie-

dums atceļams, Senāts nolemj: Jēkabmiesta iecirkņa Mier-

tiesas 1921. g. 11. oktobra spriedumu priv. lik. 4104. panta,

Kurzemes zemnieku likumu 185. panta un pagasta tiesu civ.

proc. lik. 123. panta 2. punkta pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

dēļ caurlūkošanas no jauna nodot Jaunjelgavas iecirkņa Mier-

tiesai.

15. 1922. g. februāra mēneša 23. dienā. Annas Ausek-

li s pilnvarnieka zv. adv. pal. Ozola lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Annas Auseklis prasībā pret Jāni

G r ī v i ņ v.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

P. Keusslers.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītāja savā vārdā cēlusi prasību par atbildētāja, kā

īrnieka izlikšanu no veikala telpām uz tā pamata, ka atbildē-

tājs, neskatoties uz uzteikšanu, nav mēneša laikā atsvabinājis

noīrētās telpas; 2) ka atbildētājs cēlis ierunas pret prasītājas

aktivleģitimaeiju uz tā pamata, ka prasītāja esot nevis vienīgā

nama īpašniece, bet ka nams piederot prasītājai kopā ar tās

bērniem uz turpinātas mantas kopības un ka tādēļ prasītāja

būtu varējusi šo prasību celt tikai savā un bērnu vārdā kā bēr-

nu aizbildne kopā ar saviem padomniekiem un līdzaizbildņiem;

3) ka Tiesu Palāta piekritusi atbildētāja ierunai uz tā pamata,

ka prasītājas pievestie priv. lik. 1825., 4029: panti attiecoties

uz pārvaldīšanas un lietošanas tiesībām, bet nevis uz aizstāvē-

šanas tiesībām; 4) ka šis Tiesu Palātas slēdziens nesaskan

ar priv. lik. 1825. panta nozīmi un saturu, pēc kura atraitnei

ar bērniem (beerbte Wittwe) kā tādai vien piekrīt visas tur-

pinātā mantu kopībā esošās masas usufrukts (Niessbrauch),
pie kam atraitne šai ziņā stājas mirušā vīra vietā (1822. p.),
t. i. ieņem to pašu stāvokli attiecībā uz kopējo masu, kurš pie-

kritis mirušam vīram attiecībā uz laulībā bijušo kopējo mantu

(82. p.); 5) ka tādā kārtā atraitne ar bērniem izlieto usufrūkta

tiesības par kopējo masu taisni savā vārdā; 6) ka pēc priv.

lik. 1208. panta usufruktuaram pieder tiesība uz visiem augļiem

un ienākumiem, kurus var radīt izlietojamā manta, tai skaitā,

saprotams, ari uz tās civilaugļiem (sk. 1211. panta noteikumu

sakarā ar 755. panta noteikumu); 7) ka tādēļ usufruktuaram

tiesība savā vārdā izīrēt vai iznomāt izlietojamo mantu dēļ

civilaugļa ražošanas, kā to noteikti nosaka 4029. p., taisni aiz-

rādīdams uz usufruktuara tiesību izīrēt viņa usufruktā esošo

mantu; 8) ka tādā kārtā jautājumam par to, cik tālu un zem

kādiem noteikumiem atraitnei tiesība aizstāvēt savus bērnus,

nav nekā kopēja, ar runā stāvošā usufruktā attiecībām un ne-

prasa izšķiršanu; 9) ka aiz pievestiem iemesliem Tiesu Pa-
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latas spriedums atceļams priv. lik. 1825. un 4029. p. p. pār-

kāpumu'dēļ, Senāts nolemj: Tiesu Palātas 1921. g. 7. maija

spriedumu priv. lik. 1825., 4029. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un

lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā tiesnešu

sastāvā.

16. 1922. g. februāra mēneša 23. dienā. Mārča Rud z ī-

š a un citu pilnvarnieka, zv. adv. E. Grinberga lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Mārča Rudzīša un citu

prasībā pret Kārlim Rudzīt, dzim. Ozoliņ, un pēdējās piln-

varnieka zv. adv. M. Antona paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

P. Keusslers.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Rencēnu pagasta tiesa apsūdzības kārtā taisījusi 1916. g. 15.

februārī lēmumu, kurā par mirušā Jēkaba Mārča dēla Rudzīša

mantiniekiem apstiprinājusi viņa atraitni Karlini Ru-

dzīt, t. i. atbildētāju šinī lietā, un brāli Mārci Rudzīti, kā ari

māsas Trīnu Lapiņ, Mariju Grūnfeld, Lieni Tilcen, dz. Rudzīt,

prasītājas šai lietā, un beidzot māsu Kristini Štern, dz. Rudzīt,

nenoteicot mantošanas daļas. Līdz ar to, tai pašā lēmumā,

pagasta tiesa mirušam Jēkabam Rudzītim piederošo Vec-Diļ-

ļas pusmāju un kustamu mantu piespriedusi par «vie-

nīgu īpašumu" mirušā atraitnei, Karlinei Rudzīt, atbildētājai

šai lietā, uzliekot, tai par .pienākumu

to") izmaksāt pārējiem līdzmantiniekiem lēmumā aprādītās su-

mas, pamatojoties pie tam uz to, ka mantinieki par atstāto

mantojumu tā izlīguši. Par minēto lēmumu atraitne Karline

Rudzīt bija iesniegusi 11. Valmieras zemn. virstiesai blakus sū-

dzību uz tā pamata, ka lēmums nederot dēļ aprādītā nekusta-

ma īpašuma ierasktīšanas uz sūdzētājas vārdu zemes grāma-

tās, kādu sūdzību virstiesa atstājusi bez ievērības. Prasītāji

iesnieguši Rīgas Apgabaltiesai prasību pret mirušā Jēkaba

Rudzīša atraitni, Karlini Rudzīt, par minētā pagasta tiesas ap-

sardzības kārtā dotā lēmuma atzīšanu par nelikumīgu un ne-
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esošu. Šo savu prasību prasītāji pamato uz to, ka pagasta tiesai

nav bijusi tiesība vienā un tai pašā lēmumā apstiprināt man-

tiniekus mantošanas tiesībās un sadalīt mantu, lai gan uz man-

tinieku izlīguma pamata, ka vispār mantojuma dalīšana starp

mantiniekiem varot notikt tikai mantinieku noslēgtā dalīšanas

līguma formā, un ka pagasta tiesa varot tikai apliecināt jau

noslēgto dalīšanas līgumu, izpildot šai ziņā notāru funkcijas,
bet nevis spriest par mantojuma dalīšanu tiesas lēmumā. Tiesu

Palāta apstiprinājusi Apgabaltiesas prasību atraidošo spriedu-

mu starp citu uz tā pamata, ka a) pagasta tiesai nav bijis

pamats noteikt katra mantinieka daļas, jo pats likums Vidz.

zemn. lik. 985. p. nosakot pienācīgās daļas; b) ka pagasta

tiesa apstiprinājusi mantiniekus taisni tanīs mantojuma dalās,

kādas prasītāji nosacījuši, saskaņā ar visu mantinieku savstar-

pējo izdalīšanas līgumu; c) ka pagasta tiesas lēmumi man-

tošanas lietās apstrīdami prasības ceļā tikai pag. ties. civ.

proc. lik. 233. p. paredzētā gadījumā; d) ka šādu strīdu trū-

kuma dēļ prasītājam neesot tiesības spriedumu apstrīdēt pra-

sības ceļā; c) ka pagasta tiesa varot lēmuma formā izdalīt

mantojumu starp mantiniekiem, saskaņā ar pēdējo aizrādīju-

miem tiesas sēdē, f) ka ja zemes grāmatu nodaļas atteiktos

koroborēt lēmuma formā ietērpto mantojuma dalīšanas līgumu,

ieinteresētai personai būtu bijis jāpārsūdz zemes grāmatu no-

daļas nepareizā rīcība, un g) ka beidzot atbildētāja izteikusi

gatavību katrā laikā slēgt dalīšanas līgumu «vajadzīgā formā".

Pretēji Tiesu Palātas domām, tiesai, apstiprinot mantiniekus,

jānoteic mantojuma daļas (civ. proc. lik. 2022. p. 2. pkt.);

sevišķi gadījumos, kad mantinieki nepieder pie vienas un tās

pašas radniecības pakāpes. . Tiesu Palātas pievestais Vidz.

zemn. lik. 985. p. paredz mantošanas kārtību pēc zemnieka,

kurš atstāj atraitni ar bērnu, un, kā runā stāvošā gadījumā ne-

piemērojams, neattaisno tiesas slēdzienu. Pie tam tiesa, ap-

stiprinot apsardzības kārtā mantiniekus mantošanas tiesībās,

var tos apstiprināt vienīgi pēc likuma un likumā

paredzētā kārtā, bet nebūt ne uz kaut kāda mantinieku

starpā notikušas vienošanās pamata, kā to maldīgi domā Tiesu
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Palāta (Senāta civ. kas. dep. 27. okt. 1921. g. spried. Nr. 43

Indriķa un Augustes Burkovsku mantošanas lietā Nr. 43). Tie-

sas apsārdzības kārtībā taisītie lēmumi apsardzības lietās ap-

strīdami un atceļami prasības ceļā nevien pag. ties. civ. proc.

lik. 233. p. paredzētā gadījumā. Lēmumi apsardzības kārtībā

nepieņem likumīgu spēku līdzīgi spriedumam prasības lietās.

Tādēļ lēmuma esamība neizslēdz prasības iesniegšanu tai pašā

priekšmetā, izņemot tikai lēmumus, kuri izspriež jautājumu

par tiesībām pēc būtības, uz kādiem lēmumiem runā stāvošais

lēmums neattiecas. Aiz tiem pašiem iemesliem prasītājs —

pretēji Tiesu Palātas domām — nebija spiests prasīt ari 11. Val-

mieras zemnieku virstiesas 1917. g. 13. apriļa lēmuma atcel-

šanu. No vien a s pus c s, lieta bija nonākusi virstiesā nevis

uz prasītāju, bet gan uz atbildētājas sūdzības pamata; no

otras puses, civ. proc. likuma nosacījumi par sprieduma

spēkā nākšanu (civ. proc. lik. 892. p. 1. pkt.; 156. p. 1. pkt.;

pag. t. civ. proc. lik. 135. p. 2. pkt.), pēc kuriem otrā instancē

notikušais spriedums pilnīgi aptver un izsmeļ pirmās instances

spriedumu, —
nav attiecināmi uz blakus 1 ēm v m i c m ap-

sardzības kārtībā, kuri paši par sevi nenāk «likumīgā spēkā",

bet tikai paliek spēkā vai paliek negrozāmi, ja tie vai nu netiek

pārsūdzēti, vai tiek apstiprināti otrā instancē. Tādēļ — ap-

sardzības lietās -— pirmās instances lēmums, kuru apstipri-

nājusi otra instance, nezaudē savu patstāvīgo nozīmi un ne-

skaitās par procesuālā ziņā izsmeltu ar otras instances ap-

stiprinošo lēmumu. Izejot no atzīmētām nepareizām procesu-

ālām premisēm, Tiesu Palāta tā tad ari nākusi pie nepareiza

slēdziena par to, ka pagasta tiesai esot tiesības galīga lēmuma

veidā tieši un galīgi izdalīt mantojumu starp mantiniekiem, iz-

slēdzot šī lēmuma apstrīdēšanas iespēju prasības ceļā. Pēc

prasītāju pareizā aizrādījuma, pagasta tiesai nav tiesības lē-

muma veidā, t. i. ar konstitutivu spēku, noteikt mantojuma

dalīšanu un izdalīt to uz mantiniekiem, piespriežot tiem attie-

cīgas mantojuma daļas. Likums (pag. tiesu civ. proc. lik. 238.

p.) piešķir pagasta tiesai tikai notāra funkcijas, t. i. dalīšanas

līguma apliecināšanu (Kr. sen. apvien. sap. 1900. g. spried.
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Nr. 31). Pretēji šiem nosacījumiem notikušais Rencēnu pa-

gasta tiesas lēmums — kā nelikumīgs — nevar no vienas

puses noderēt dēļ «mantojuma dalīšanas līguma" ierakstī-

šanas zemes grāmatās un uz pēdējā pamata — nekustamas

mantas pārvešanas uz attiecīga mantinieka vārdu zemes grā-

matās un no otras puses nevar noderēt āri dēļ pārējiem

mantiniekiem no dalīšanas līguma izrietošo prasību nodroši-

nāšanas hipotēku kārtībā, savas prasības ierakstot zemes grā-

matās uz dalāmo nekustamo mantu. Tādā kārtā mantiniekiem,

uz kuriem attiecas pagasta tiesas lēmums, nevar atņemt tie-

sību minēto lēmUmu — kuram mantošanas attiecību nokārto-

šanas nozīme — apstrīdēt prasības ceļā, lai iznīcinātu neliku-

mīgā formā notikušo līgumu, kurš pēc formas izrādās kā

tiesas lēmums, bet pēc būtības, materiālā ziņā, uzskatāms par

kādu juridisku darījumu. Atņemt mantiniekiem aprādīto tie-

sību, nozīmētu atņemt viņam iespēju noteikt savas juridiskās

attiecības tiesas ceļā un izvest savas civiltiesības, t. i. nozī-

mētu atteikt viņiem tiesāšanu (Justizverweigerung). leņe-

mot pretēju stāvokli, Tiesu Palāta pārkāpusi civ. proc. lik. I.

un 1801. p. p. Pretēji Tiesu Palātas domām, tas apstāklis vien,
ka atbildētāja tiesas priekšā izteikusi gatavību noslēgt jaunu

dalīšanas līgumu, neizslēdz šīs prasības pareizību. Pat ar jau-

nu līgumu pagasta tiesas lēmums pats par sevi vēl nebūtu at-

celts. Atbildētājai būtu bijis pamats uz savu gatavību, slēgt

jaunu dalīšanas līgumu, atsaukties tikai pret kādu prasību

par jaunu dalīšanas līgumu parakstīšanu attiecīgā formā, ja

prasītāji pirms tādas prasības celšanas "neliktu atbildētājai

priekšā ārpus tiesas parakstīt jaunu dalīšanas līgumu. Tas

apstāklis, ka prasītājas nav prasību cēlušas pret līdzmantinieci

Kristini Štern, dz. Rudzīt, nevar .noderēt prasības, kā tādas

noraidīšanai. No vienas puses, paši prasītāji savā iesū-

dzības rakstā tieši aizrāda uz to, ka viņiem nav pamata pra-

sību celt pret Kristini Štern, jo tā viņu prasību neapstrīdot.

Tamdēļ, ja Tiesu Palāta bija tanīs domās, ka sūdzība bija vēr-

šama pret Kristini Štern, resp., ka prasītājiem jāpierāda, ka

Kristīne Štern būtu piekritusi iesūdzībai, Tiesu Palātai bija jā-
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rīkojās saskaņā ar civ. proc. lik. 368. panta noteikumu. Pate

atbildētāja neapgalvo, ka Kristīne Štern būtu uzturējusi pa-

gasta tiesas lēmumuun atspēkojuši šo prasību. No o t ra s pu-

ses, šai lietā paredzamais spriedums tākā tā nebūtu formāli sai-

stošs Kristinei Štern, kā personai, kura lietā nav dalību ņēmusi

(civ. proc. lik. 895. p.), pie kam no tā izrietošās varbūtējās se-

kas būtu jānes pašam prasītājam. Tiesu Palāta, pieturēdamās

pie pretēja ieskata, pārkāpusi nupat minētos civ. proc. likumus,

kādēļ Tiesu Palātas spriedums nav atstājams spēkā, Senāts

nolemj: Tiesu Palātas 1921. g. 25. maija spriedumu pag.

ties, civ. proc. lik. 238. p., 135. p. 2. pkt., civ. proc. lik. 1., 1801,,

339., 711. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Pa-

lātai izspriešanai no jauna citu tiesnešu sastāvā.

17. 1922. g. februāra mēneša 23. dienā. Līzes Kante

lūgums par Rīgas apr. I. iec. Miertiesas sprieduma atcelšanu

Emīlijas Va ak prasībā pret viņu, Kante.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka par sava vīra mantinieci apstiprinātā atraitne prasītāja

Emilija Vaak cēlusi prasību pret Līzi Kante dēļ izlikšanas no

mantotās mājas; 2) ka atbildētāja pret šo prasību cēlusi tiesā

iebildumu, ka šādu prasību prasītājai būtu vajadzējis celt ne-

vis savā vārdā, kā viņa to darījusi, bet gan savā un mazga-

dīgo līdzmantinieku, savu bērnu vārdā, kā pēdējo dabiskai aiz-

bildnei, un ka vienīgi pašas vārdā iesniegtā prasības sūdzība

satur civ. proc. lik. 4. panta pārkāpumu, kamdēļ tiesa, šādu

iebildumu neievērodama, pārkāpusi minēto pantu; 3) ka šāds

kasācijas sūdzības iesniedzēja uzrādīts kasācijas iemesls ne-

pelna tomēr ievērības tamdēļ, ka Vidzemes zemnieku likuma

985. pants piešķir atraitnei līdz bērnu pilngadībai atstātās man-

tas lietošanas un pārvaldīšanas tiesības un līdz ar to tiesību

celt prasību tieši savā vārdā; 4) ka nepelna ievērību ari ka-

sācijas iesniedzēja aizrādījums uz liecinieka Ošiņa nopratinā-
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sanu, jo no tiesas protokola redzams, ka atbildētājs nav varē-

jis uzrādīt viņa dzīves vietu, kamdēļ tiesa pilnīgi pareizi no-

raidījusi atbildētāja lūgumu dēļ šī liecinieka noklaušināšanas

un nav ar to pārkāpusi kasācijā aprādīto pag. tiesu civ. proc.

lik. 123. panta 2. punktu; 5) ka nav šādos apstākļos tiesa pie-

laidusi nevienu no kasācijā aprādītiem kasācijas iemesliem,

Senāts nolemj: atbildētājas Līzes Kante kasācijas sūdzību

uz pag. tiesu civ. proc. lik. 123. panta pamata atstāt bez ie-

vērības.

18. 1922. g. februāra mēneša 23. dienā. Edes Mež v ē-

v c r pilnvarnieka, zv. adv. pal. A. Sūnas lūgums par Rīgas apr.

I. iec. Miertiesas sprieduma atcelšanu Edes Mežvēver prasībā

pret Jāni Zariņu un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītāja Mežvēver cēlusi prasību pret Jāni Zariņu dēļ
tiesības izvest 25 vezumus mēslu no Zeltiņu mājām; 2) ka

tiesa noraidījusi šo prasību tamdēļ, ka tā runā pretim Vidze-

mes zemn. lik. 146. panta noteikumiem un būtu pielaižama tik

tādā gadījumā, ja prasītāja pierādītu sevišķu vienošanos šai ziņā

ar atbildētāju, kas pēc tiesas konstatējuma nav noticis; 3)

ka kasācijas iesniedzēja aprādījums, itkā tiesa šai gadījumā

būtu nepareizi piemērojusi Vidzemes zemn. lik. 146. pantu, ne-

pelna ievērību, jo, pretēji kasācijas iesniedzēja ieskatam, kurš

atrod, ka minētais pants nebūtu piemērojams gadījumos, ja

līgums nav slēgts uz visu saimniecisku gadu, no šī panta teksta

tas nav atvasināms; 4) ka liecinieku liecību spēka un nozīmes

novērtēšana, kuras pareizību apstrīd kasācijas iesniedzējs, pie-

krīt tiesai, kura lietu izspriež pēc būtības (pag. tiesu civ. proc.

lik. 67. pants), un nav pārbaudāma kasācijas instancei; 5) ka

nav pārkāpts šādos apstākļos neviens no kasācijas sūdzībā

pievestiem pantiem un nav vispār kasācijā uzrādīts neviens

no pag. tiesu civ. proc. lik. 123. pantā pievestiem kasācijas
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iemesliem, Senāts nolemj: prasītājas Edes Mežvēver piln-

varnieka zv. adv. pal. A. Sūnas kasācijas sūdzību uz pag. ties.

civ. proc. lik. 123. panta pamata atstāt bez ievērības.

19. 1922. g. februāra mēneša 23. dienā. Bezvēsts prom-

būtnē esošā Voldemāra Alberta aizbildņa Jāņa Blūma

lūgums par Valkas apr. 11. iec. Miertiesas lēmuma atcelšanu

mirušās Annas Albert mantošanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra azinumu un ņemot vērā:

1) ka Blomu pag. tiesa noskaidrojusi, ka par vienīgo Annas

Albert mantinieku ieskaitāms viņas adoptētais dēls Voldemārs

Alberts; 2) ka par Annas Albert vienīgiem mantiniekiem Blo-

mu pag. tiesa tomēr apstiprinājusi tālākstāvošus radiniekus,

nelaiķes brāli Pēteri Albertu un māsu Mariju Albert, motivē-

dama savu lēmumu ar to, ka promesošā nelaiķes dēla Volde-

māra aizgādnis Blūms pag. tiesai promesošā mantinieka man-

tošanas tiesības nepieteic un neaizstāv; 3) ka pret šo pag.

tiesas lēmumu Voldemāra Alberta aizgādnis Blūms iesniedzis

Miertiesai blakus sūdzību un lūdzis atcelt pag. tiesas lēmumu

un apstiprināt Voldemāru Albertu par vienīgo Annas Albert

mantinieku; 4) ka Miertiesa pārsūdzēto pag. tiesas lēmumu

atzinusi par likumīgu un noraidījusi Blūma sūdzību, kurā tas

par Voldemāra Alberta tiesību nepieteikšanas iemeslu uzdod

savu slimību; 5) ka šādi pag. tiesas un Miertiesas lēmumi, kā

nelikumīgi pašos savos pamatos, nav atstājami spēkā, bet gan

uz tiesu iekārtas lik. 2491

.
panta pamata atceļami; 6) ka šai

gadījumā, apstiprinot ar savu 1921. g. 4. augusta lēmumu Annas

Albert mantiniekus uz likuma pamata, Blomu pag. tiesa ne-

varēja par tādiem apstiprināt pieteikušos nelaiķes Annas Al-

bert brāli Pēteri Albertu un māsu Marinu Albert, jo, ņemot

vērā, ka adoptēti bērni Vidzemē bauda vienlīdzīgas mantoša-

nas tiesības ar likumīgiem bērniem (Vidz. zemn. lik. 952. pants

un priv. lik. 1874. pants) un ka tuvākie likumīgie mantinieki
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izslēdz no mantošanas attālākos (priv. lik. 1881. pants un Vidz.

zemn. lik. 985.—999. panti), par likumīgu nelaiķes Annas Al-

bert mantinieku viņas nāves dienā varēja būt uz Vidz. zemn.

lik. 985. panta pamata tikai viņas adoptētais dēls Voldemārs

Alberts; 7) ka, pielaizdama par Annas Albert mantiniekiem

attālākos radus vienīgi tamdēļ, ka promesošā adoptētā dēla

tiesības aizgādnis nebij pieteicis, tiesa nav rēķinājusēs ar priv.

lik. 2778. un 2636. pantu noteikumiem, kuri nosaka, ka atteik-

šanās no mantojuma nav prezumējama, bet gan var krist svarā

vienīgi tad, ja tā izteikta gaiši un nepārprotami; 8) ka šinī ga-

dījumā, tiesai, tieši zinot, ka ir tuvāks mantinieks, kurš izslēdz

attālākos, nebija pielaižams apmierināties ar to, ka izsniegta

pavēste, bet gan jāpanāk noteikts paskaidrojums mantošanas

lietā, jo vairāk tamdēļ, ka aizgādnis, kura atbilde še krita svarā,

padots pag. tiesai, kā bāru tiesai; 9) ka, saskaņā ar pag. tie-

sas civ. proc. lik. 220. pantu, šai gadījumā izdarītā publikācija

nav tukša formalitāte, bet gan uzliek tiesai par pienākumu no-

skaidrot tiesai zināmo mantinieku stāvokli pret atklājušos man-

tojumu un pielaiž attāļāku mantinieku apstiprināšanu manto-

šanas tiesībās tikai tad, ja tiesai zināmie tuvākie mantinieki

nepārprotami no savām mantošanas tiesībām atsacījušies; 10)

ka, stiprinot šai gadījumā attālākos radiniekus par mantinie-

kiem, iekams nav noskaidrota nepārprotami tuvākā manti-

nieka atteikšanās, tiesa pārkāpusi aprādītos likumu pantus,

kamdēļ viņas lēmums šai lietā nav atstājams spēkā, Senāts

nolemj: Valkas apriņķa 11. iecirkņa Miertiesas 1921. g.

30. septembra un Blomu pagasta tiesas 1921. g. 4. augusta

lēmumus priv. lik. 2778. un 2636. pantu un pagasta tiesu civ.

proc. lik. 220. panta pārkāpumu dēļ atcelt un lietu caur Valkas

apriņķa 11. iecirkņa Miertiesu nodot atpakaļ Blomu pagasta

tiesai caurlūkošanai no jauna likumā paredzētā kārtībā.

Nr. 20. 1922. g. apriļa mēneša 6. dienā. Finansu mini-

strijas Kredita departamenta lūgums par Tiesu Palātas lēmuma

atcelšanu Krāj-aizdevu sabiedrības „Klints" reģistrēšanas

lietā.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators X Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Tiesu Palāta ar savu 1921. g, 1. jūlija lēmumu, atceļot

Rīgas Apgabaltiesas 1921. g. 13. aprila lēmumu, atzinusi, ka

krāj-aizdevu sabiedrība „Klints" ir reģistrējama; 2) ka uz Fi-

nansu ministrijas pieprasījumu Tiesu Palāta nosūtījusi Finansu

ministrijai sava minētā lēmuma norakstu; 3) ka Finansu mini-

strija, pamatojoties uz likuma par administratīvām tiesām 10.

pantu, iesniegusi Tiesu Palātai uz Senāta vārda protestu pret

Tiesu Palātas lēmumu; 4) ka lietas par sabiedrību, biedrību un

savienību reģistrāciju iztirzājamas nevis pēc likuma par ad-

ministrativām tiesām, bet pēc speciāla 1917. g. 20. jūnija li-

kuma par sabiedrību, biedrību un savienību reģistrāciju (kr.
lik. krāj. 907. p.), kurš ievietots civ. proc. lik. 1460

62
—1460

85

.

p. p. (sk. V. V. 1919. g. N. 701); 5) ka minētais likums vispār

neparedz protestu iesniegšanu, pret tiesu lēmumiem par reģi-

strācijas pielaišanu, kādi lēmumi uzskatāmi par nepār-

sūdzamiem, bet tikai paredz sūdzības par reģistrāciju atrai-

došiem lēmumiem (civ proc. lik. 1460
75,' 1460

79

. p. p.); sa-

skaņā ar šo, likums noteic augstākās instances lēmumu taisī-

šanai mēneša laiku, ar to kominaciju, ka laika neieturēšanas

gadījumā, reģistrācija uzskatāma par pielaistu (1460™, 1460
82

.

p. p. sk. ari 1460
69

. p.); 6) ka aiz pievestiem iemesliem Finansu

ministrijas protests par reģistrāciju pielaidošo lēmumu atstā-

jams bez caurskatīšanas; 7) ka Senāts tomēr, ievērojot to, ka

likums par sabiedrību un 1.1. reģistrāciju attiecas uz publiskām

tiesībām, kuras aizskar publiskas un proti ari valsts intereses,

atrod par vajadzīgu uz ties. iek. lik. 249. p. pamata uzraudzī-

bas kārtībā aizkustināt jautājumu par to, cik tālu reģistrējamie

statūti saskan ar publiska rakstura tiesībām; 8) ka 1921. g.

7. marta likums „par naudas maiņas operācijām" (lik. krāj.

N. 51) savos 1. un 4. p. p. uzstāda, kā vispārējus nosacījumus,

ka a) bez Finansu ministrijas atļaujas aizliegts profesionāli

nodarboties ar naudas maiņu; b) ka sevišķa atļauja nav va-

48



jadzīga bankām un kreditiestādēm, kurām šī tiesība paredzēta

statūtos; c) ka atļauja dodama tikai pašvaldības iestādēm,

kredītbiedrībām, sīkkreditiestādēm uz laukiem, kā ari bankas

kantoriem un I. šķiras tirgotājiem (pēdējiem diviem tikai pret

drošības naudu); 9) ka 1921. g. likums, runājot par statūtos

paredzēto tiesību uz naudas maiņas operācijām, domā par sta-

tūtiem, kuri jau spēkā pirms minētā likuma spēkā nākšanas;

10) ka attiecībā uz kreditiestādēm, kuras tiek nodibinātas p ē c

1921. g. 2. m.arta likuma nākšanas spēkā, tiesība

nodarboties ar naudas maiņas operācijām paredzama statūtos

— protams — tikai ar Finansu ministrijas atļauju, jo citādi

nevien no jauna dibināmās kredītiestādes varētu viegli

apiet minēto likumu, vienkārši ievietojot savos statūtos apzī-

mēto tiesību, bet to varētu darīt ari jau pastāvošas kre-

dītiestādes, vienkārši pārgrozot savus statūtus attiecīgā no-

zīmē, pat tad, ja Finansu ministrija varbūt viņām jau būtu

bijusi aizliegusi atļauju; 11) ka Tiesu Palāta, nākdama pie pre-

tējā slēdziena, pārkāpusi 1921. g. 2. marta lik. 1. p., kādēļ tās

lēmums uzraudzības kārtībā uz ties, iek. lik. 250. p. 2. pkt. pa-

mata atceļams, Senāts nolemj: 1. Finansu ministrijas kre-

ditdepartamenta protestu atstāt bez caurskatīšanas. 2. Tiesu

Palātas 1921. g. 1. jūnija lēmumu uz ties, iek. lik. 250. p. 2. pkt.

pamata, 1921. g. 2. marta likuma par naudas maiņas operāci-

jām pārkāpuma dēļ, atcelt un uzdot Tiesu Palātai taisīt jaunu

lēmumu.

Nr. 21. 1922. g. marta mēneša 23. dienā. Ilzes

Strazdiņ un mir. Friča Strazdiņa mantības masas piln-

varnieka zv. adv. F. Lemberga lūgums par Liepājas Apgabal-
tiesas sprieduma atcelšanu Kļava Nelsona prasībā pret Ilzi

Strazdiņ un c.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu r~\ ņemot vērā:

1) ka prasītājs pamato savu prasību par zirgu atdošanu uz to,
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ka vācu okupācijas laikā vācieši nelikumīgi atņēmuši viņam

piederošo zirgu, kas vēlāki ticis atrasts pie atbildētājām; 2)

ka atbildētājas aizstāvējušās ar ierunu, ka zirgs ticis atņemts

prasītājam kārtīgā mobilizācijā, pie kam prasītājs saņēmis li-

kumīgā ceļā atlīdzību par mobilizēto zirgu un proti 225 mar-

kas ; 3) ka Apgabaltiesa šai ziņā konstatējusi, ka divas nedēļas

pēc izdarītās zirgu mobilizācijas kara spēka vajadzībām, vācu

okupācijas vara paziņojusi vēl reiz zirgu savešanu, un dažiem

iedzīvotājiem, kuriem pie mobilizācijas palikuši vēl vairāk ne-

noņemtu zirgu, atņēmusi zirgus pēc sava ieskata, nododama

tos tieši saimniekiem, kuriem zirgi bijuši vajadzīgi priekš

saimniecības; 4) ka tā tad Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka

pirmā un otrā mobilizācija, to nolikšanas un sasaukšanas kār-

tības ziņā, būtu atšķīrušās savā starpā, bet atrod starp viņām

atšķirošo pazīmi tikai iekš tam, ka pirmā notikusi tieši kara

spēka vajadzībām
,

bet otras mobilizācijas mērķis bijis tikai

atņemt zirgus vieniem saimniekiem un nodot tos citiem priekš

saimniecības; 5) ka zem rekvizicijas vai mobilizācijas „kara

spēka, vai kara vajadzībām", kā to vairāk reiz paskaidrojis

Senāts (1921. g. spried. Nr. 14 un 41) — jāsaprot nevis rekvi-

zīcijas un mobilizācijas tieši kaujas nolūkos un vajadzībām

vien, bet minētie jēdzieni iztulkojami plašākā nozīmē, aptverot

ari kara spēku saimnieciskās un apgādības intereses; 6) ka

šī mobilizācijas nozīme taisni jāpiemēro otrai prāvnieku mi-

nētai mobilizācijai, pie kuras vācu okupācijas vara atņēmusi
saimniekiem jaunākus zirgus, kuri pie pirmās mobilizācijas, kā

kara vajadzībām nederīgi — vēl bija palikuši pie saviem saim-

niekiem; tā tad ar otru mobilizāciju vācu okupācijas vara do-

mājusi atņemt saimniekiem jaunākus zirgus, lai apmierinātu

saimniekus, kuriem pļe pirmās mobilizācijas tikuši zirgi at-

ņemti tiešām kara vajadzībām, — dodot viņiem iespēju — at-

ņemto zirgu vietā — apsaimniekot zemi ar jaunākiem zirgiem,

kuri kara vajadzībām bijuši uzskatīti par nederīgiem un kuri

vēl bija palikuši pie saimniekiem līdz otrai mobilizācijai; 7) ka

Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka prasītājs būtu atspēkojis

atbildētāju aizrādījumu uz to, ka prasītājs par savu zirgu sa-
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ņēmis atlīdzību; 8) ka, pēc atbildētājas pareizā aizrādījuma

viņu kasācijas sūdzībā, tas apstāklis, ka zirgu atņemšana pie

mobilizācijas notikusi pa daļai ar varu, nevien neatņem mobili-

zācijai likumīgu spēku, bet tieši izriet no kara laika mobilizā-

cijas rakstura un nozīmes; 9) ka tā tad otra mobilizācija noti-

kusi vietējai saimniecībai par labu un līdz ar to, kā pareizi uz-

sver atbildētājas savā kasācijas sūdzībā, kalpojusi ari okupā-

cijas varas kara spēka interesēm; 10) ka, pretēji Apgabal-

tiesas domām, priv. lik. 868. p. 6. pkt. pēc analoģijas piemēro-

jams ari šinī lietā, jo viņā izteiktas domas dibinājās uz to

pašu pamatu, uz ko dibinājās mobilizācija vai rekvizicija, un

proti uz to, ka nevien labprātīga, bet ari piespiesta atsavinā-

šana atņem īpašuma tiesības, ja sabiedriskās intereses prasa

īpašuma atņemšanu un tā pāreju sabiedriskiem uzņēmumiem

vai nolūkiem par labu, kādas pamatdomas izvirza ari Haagas

konvencija, piemērojot rekvizīciju nevien okupācijas varas

interesēm, bet ari vispārējām sabiedriskām interesēm, uz-

sverot, ka okupācijas varas uzdevums esot atjaunot un no-

drošināt sabiedrisku kārtību un dzīvi (Haagas konvencijas

43. p.), kādēļ pilnīgi piemērojama 868. p. 6. pkt. analoģija (priv.
lik. ievad. XX. p.); atraidot analoģiju Apgabaltiesa pārkāpusi

priv. lik. 868. p. 6. pkt.; 11) ka Apgabaltiesa, iztulkojot Haagas

konferences pieņemtās konvencijas 52, 53. p. p. atzīmētā šau-

rākā nozīmē, pretēji to īstai nozīmei, un nepietiekoši rakstu-

rojot un apsverot otras mobilizācijas nozīmi, cēloni un sekas,

pārkāpusi Haagas konvencijas 52, 53. p. p., kā ari priv. lik.

868. p. 6. pkt. un civ. proc. lik. 129. p., Senāts nolemj:

Liepājas Apgabaltiesas 1921. g. 5. septembra spriedumu Haagas

konvencijas 52., 53. p. p. un privatlikuma 868. p. 6. pkt. pār-

kāpuma dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

Nr. 22. 1922. g. marta mēneša 23. dienā. Vernera

Buchholca lūgums par Ventspils apr. 11. iec. Miertiesas

sprieduma atcelšanu viņa, Buchholca, prasībā pret Kārli

E r 1 i c h v.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītājs pie prasības iesniegšanas savas attiecības ar

atbildētāju apzīmējis par pakalpojumu līguma attiecībām un

uz tāda līguma dibinājis savu prasību; 2) ka tiesa savu motivu

trešā punktā saskaņā ar pārbaudītiem lietas apstākļiem ari

konstatē, ka atbildētājs par saviem pakalpojumiem muižai sa-

ņēmis kā algu zemi lietošanā ar zemes kalpa tiesībām; 3) ka,

pareizi konstatēdama šai gadījumā prāvnieku starpā pastāvo-

šas pakalpojumu līguma attiecības, tiesa tomēr tai pašā motivu

punktā pielaiž nepareizu slēdzienu, pielīdzinādama pēc ana-

loģijas pakalpojumu līguma attiecības nomas līguma attiecībām

aiz tā vien iemesla, ka zemes kalps Erlichs nesaņem atalgo-

jumu naudā, bet gan graudā, t. i. saņem kā algu gabalu zemes

bezmaksas lietošanā; 4) ka algas iemaksas veids nevar grozīt

līguma raksturu (pr. lik. 4174.p.); 5) ka privatlikumi noteikti iz-

šķir šos divus līgumu veidus (pr. lik. 4025. un 4172. panti) un

izslēdz analoģiju, kādu tiesa pielaidusi; 6) ka nekrīt svarā aiz

aprādītiem iemesliem atbildētāja ieruna pret prasību, ka ar

agrārās reformas likumu visi nomas līgumi atcelti, kamdēļ ari

viņa līgums ar prasītāju esot zaudējis savu nozīmi, jo nav li-

kumīga pamata pielīdzināt atbildētāja pakalpojumu līgumu ag-

rārās reformas likuma I. d. 15. pantā paredzētiem nomas līgu-

miem; 7) ka tiesa, attiecinādama tomēr šo pantu uz līgumiem,

kuri tur nav paredzēti, pārkāpusi šo likumu un līdz ar to ari

pag. tiesu civ. proc. lik. 123. panta 2. punktu, kamdēļ šāds uz

nepareizu likuma piemērošanu dibināts spriedums atceļams;

8) ka, lūgdams Miertiesas sprieduma atcelšanu ari attiecībā

uz piespriesto pretprasības dalu, kasācijas iesniedzējs nav uz-

rādījis nevienu no pag. tiesu civ. proc. lik. 123. pantā uzska-

tītiem kasācijas iemesliem, kamdēļ šai daļā viņa kasācijas

sūdzība atstājama bez ievērības, Senāts nolemj: Ventspils

apriņķa 11. iecirkņa Miertiesas 1921. gada 5. oktobra sprie-

dumu agrārās reformas likuma I. daļas 15. panta un pag. tiesu
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civ. proc. lik. 123. panta 2. punkta pārkāpuma dēļ atcelt at-

tiecībā uz pamatprasības nepiespriesto daļu un lietu šajā daļā

dēļ izspriešanas no jauna nodot Ventspils apriņķa I. iecirkņa

Miertiesai. Attiecībā uz pretprasību Vernera Buchholca piln-

varnieka Jāņa Balcera kasācijas sūdzību uz pag. tiesu civ.

proc. lik. 123. panta pamata attsāt bez ievērības.

Nr. 23. 1922. g. janvāra mēneša 27. dienā. Kārļa Gri n-

ber g a lūgums par Rīgas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu

viņa, Grinberga, blakus sūdzībā par Cēsu-Valkas zemes grā-

matu nodaļas priekšnieka rīcību (lēmumu) un Cēsu-Valmieras

zemes grāmatu nodaļas priekšnieka R. Roz ī š a paskaidro-

jums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons,

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Cēsu-Valmieras zemes grāmatu nodaļas priekšnieks pa-

mato savu atraidošo lēmumu uz to, ka 1861. g. 29. martā ze-

mes grāmatās ievestais aizliegums par fideikomisu daļu at-

savināšanu (sk. not. lik. 321. p. 2. daļas „d" pkt; priv. lik.

2539. p.) neesot uzskatāms par atceltu ar agrārās reformas

likuma I. daļas 19. p., kā ari uz to, ka sūdzētāja iesniegtā Ties-

lietu ministrijas apliecībā pievestā, uz Ministru kabineta 1920.

g. 18. jūlija lēmuma pamata izdotā atļauja — sūdzētāja no-

pirktā zemes gabala atsavināšanai
— neesot pietiekoša, jo at-

ļauja bijusi jāizdod likumdošanas kārtībā; 2) ka Apgabaltiesa,

bez pievestiem motiviem, apstiprinājusi nodaļas priekšnieka

lēmumu vēl uz tā pamata, ka atsavināmās zemes gabala lie-

lums pārsniedz 100 ha (agr. ref. lik. I. daļas 3. panta „c" pkt.

2. teik.); 3) ka ar agrārreformas likuma I. daļas spēkā nāk-

šanu Jaunlaicenes muiža, pēc agrārreformas lik. I. daļas 2. p.,

bija uzskatāma par iepriekšējam īpašniekam atsavinātu un

pārgājušu zemes fondā, izņemot tikai a) īpašniekam atstājamo

daļu (3. p. „a" punkts), pie kuras runā stāvošais zemes gabals,

kā no iepriekšējā muižas īpašnieka pārdotais, nepieder un
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piederēt nevar, un b) tos zemes gabalus, kuri uz valdības at-

sevišķas atļaujas pamata (I. d. 3. p. „c" pkt.) tikuši izslēgti no

zemes fondā ieejošas zemes; 4) ka ar muižas atsavināšanu un

ar tās ieskaitīšanu zemes fondā izbeigusēs tās pašas muižas

fideikomisa īpašība un sakarā ar to uzskatāms par atceltu ari

muižas atsavināšanas aizliegums uz tā paša likuma

pamata (agrar. ref. lik. I. daļas 19. p.; priv. lik. 3004. panta

2. piezīme), kurš pēc savas būtības vairs pastāvēt nevar, kam-

dēļ formāla aizlieguma pastāvēšanas fakts zemes grāmatās

vien nav uzskatāms — pretēji zemes grāmatu nodaļas priekš-
nieka domām — par formālu šķērsli runā stāvošā pārdošanas

akta ierakstīšanai attiecīgā zemes grāmatā; 5) ka minētā

zemes gabala pārdošana un atdalīšana no muižas un izņemšana

no valsts fondā ieskaitāmas platības bijusi domājama un ie-

spējama tikai uz agr. ref. lik. I. daļ. 3. p. „c" pkt. paredzētās

valdības atļaujas pamata, uz kāda pamata valdības atļauja

ari ir dota; 6) ka minētā zemes gabala pārdošanas un atdalīša-

nas laikā Jaunlaicenes muižai vairs nebija fideikomisa raksturs

un tamdēļ iepriekš ievestais muižas, kā fideikomisa, atsavinā-

šanas aizliegums jau zaudējis spēku uz tā paša likuma

pamata un nevarēja kavēt pārdotā zemes gabala formālu

atdalīšanu no muižas un jaunas folijas atvēršanas zemes grā-

matās; 7) ka, pēc sūdzētāja pareizā aizrādījuma, tas apstāklis

vieri, ka atdalāmā zemes gabala lielums pārsniedz 100 ha, pats

par sevi nav uzskatāms par atdalīšanas šķērsli, jo agrārās re-

formas lik. 3. p. „c" pkts nevien to neizslēdz, bet turpretim tieši

paredz ari zemes gabalu atdalīšanu, kuri pārsniedz 100 ha, ja

attiecīgais gabals ticis iegūts pirms agrārās reformas likuma

izsludināšanas laika un ja valdības iestāde piekritusi atdalī-

šanai: tādos gadījumos 100 ha pārsniedzoša daļa atņemama

valsts fondam par labu tieši ieguvējam kā tādam; 8)

ka Apgabaltiesa, apstiprinādama zemes gr. nodaļas priekš-

nieka 1921. g. 17. jūnija lēmumu un atstādama sūdzētāja lū-

gumu bez ievērības, pārkāpusi agrārās reformas likuma I.

daļas 3. panta „c" pktu, I. daļas 19. pantu un not. lik. 352. pantu,

Senāts, neielaizdamies citu kasācijas sūdzībā pievesto kasa-
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cijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Rīgas Apgabaltiesas

1921. g. 6. septembra lēmumu agrārās reformas lik. I. daļas

3. panta „c" punkta un 19. panta, priv. lik. 3004. p. 2. piez. un

not, lik. 352. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai

Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

Nr. 24. 1922. g. marta mēneša 23. dienā. Emilijas

Līda k un Arvida Roņa pilnvarnieka zv. adv. K. Pauļuka

lūgums par Jelgavas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu Emilijas,

Aleksandra un Elizabetes Līdaku un Arvida Roņa sū-

dzībā par Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu nodaļas priekš-

nieka lēmumu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Jelgavas Apgabaltiesa ar savu 1921. gada 22. decembra

lēmumu, nepieņemot Emilijas Līdak un Arvida Roņa Latvijas

Senātam iesniedzamo kasācijas sūdzību par šās tiesas 1921. g.

20. oktobra lēmumu, ar kuru tiesa bija atstājusi bez ievērības

sūdzētāju blakus sūdzību par Jelgavas-Bauskas zemes grā-

matu nodaļas priekšnieka lēmumu, šo savu lēmumu pamato

uz to, ka 1918. g. 19. dcc. izdotā „Rīkojuma par zemes grā-

matu nodalām, un notāriem" (lik. kr. Nr. 32) 5. pants esot ar

1920. g. 12. marta likumu „Pār zemes grāmatu nodalām un

notāriem" (lik. kr. Nr. 166) atcelts un uz pēdējā likuma pamata

zemes grāmatu nodaļas priekšnieks vairs nestāvot nekādos sa-

karos ar Miertiesnešu iestādēm un kā tāds neesot vairs uz-

skatāms par tiesas instanci un tagad esot padots tikai Ap-

gabaltiesai, kā pir m a i instancei, kamdēļ Apgabaltiesas

lēmums šai lietā kā pirmās instances lēmums

esot pārsūdzams nevis kasācijas kārtībā Senātam, bet

blakus sūdzības kārtībā Tiesu Palātai; 2) ka 1920. g. 12. marta

likums tieši atstāj spēkā krievu notariālo likumu par zemes

grāmatu nodaļām, šā likuma I. pantā aprādītās robežās; 3) ka

pēc not. likuma 300. panta zemes grāmatu nodaļas priekšnieku

lēmumi bija pārsūdzami Miertiesnešu sapulcei, par kuras lē-
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mumiem bija iesniedzamas kasācijas sūdzības Senātam; 4) ka

pēc 1918. g. 6. decembra likuma un 1920. g. 12. marta likuma

nosacījumiem Miertiesnešu sapulču vietā, kā zemes grāmatu

nodaļas priekšnieku otra instance, stājas Apgabaltiesa; 5) ka

1920. g. 12. marta likums gan stājas 1918. g. 19. decembra Rī-

kojuma vietā, bet zemes grāmatu nodaļas stāvokli pārgrozījis

tikai tai ziņā, ka tā pēc jauna likuma vairs neatrodas mier-

tiesnešu vadībā" (1918, g. 19. dcc. lik. 2. p.), bet gan Apgabal-

tiesas uzraudzībā" (1920. g. 12. marta rīk. 6. p.); 6) ka 1920. g.

12. marta likuma 6. p. tieši atkārto pēc būtības 1918. g. 19. de-

cembra 5. panta nosacījumu par to, ka zemes grāmatu nodaļas

resp. to priekšnieka lēmumi pārsūdzāmi Apgabaltiesai, pie kam

1920. g. 12. marta likums gan neizteicas par to, kādā kārtībā

jāpārsūdz Apgabaltiesas lēmumi; 7) ka tā tad 1920. g. 12. marta

likums izņem zemes grāmatu nodaļas tikai no „miertiesnešu

vadības", nodot tās „Apgabaltiesas uzraudzībā", bet negroza

pie tam pārsūdzības kārtību par nodaļas priekšnieka lēmumiem

un neaizkustina jautājumu par Apgabaltiesas lēmuma pārsū-

dzības kārtību; 8) ka pēc 1920. g. 12. marta likuma: a) ze-

mes grāmatu nodaļas resp. tās priekšnieka stāvoklis, kā pat-

stāvīgas instances, nav grozīts, jo not. lik. 353., 354., 366. p.p.

atstāti spēkā, pēc kuriem nodaļas priekšnieks taisa patstāvī-

gus lēmumus, kuri pārsūdzami ar blakus sūdzībām, kādēļ no-

daļas priekšnieks, tiesu pakāpienu ziņā, uzskatāms par pat-

stāvīgu instanci; b) ka zemes grāmatu nodaļas priekšnieks

ieceļams tai pašā kārtībā, kā visi citi tiesneši (3. pants), kas

jo vairāk pierāda, ka viņš uzskatāms par īstu tiesnesi, kurš

tāpat kā miertiesnesis var uzstāties un rīkoties kā patstāvīga

tiesu instance; 9) ka 1920. g. 12. marta likums neatkāpjas

no 1918. g. 19. decembra Rīkojuma ņemtā stāvokļa un proti

tai ziņā, ka zemes nodaļa (pareizāki nodaļas priekšnieks) uz-

skatāms taisni par vienu patstāvīgu un proti par pirmo in-

stanci; 101) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, izspriežot blakus sū-

dzības par zemes grāmatu nodaļas priekšnieka lēmumiem, rī-

kojas kā tā otrā instance, tāpat kā krievu laikā Mier-

tiesnešu sapulce; 11) ka ari 1918. g. 19 .dcc. Rīkojums (6.
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pants) uzskatījis Apgabaltiesu par zemes grāmatu nodaļas

(resp. tās priekšnieka) otro instanci; 12) ka 1920. g. 12.

marta likums nevien nav grozījis šo Apgabaltiesai, kā otrai in-

stancei, jau agrāk piešķirto kompetenci ar to, ka likums padod

zemes grāmatu nodaļas Apgabaltiesu „uzraudzībai", bet jo

vairāk pastrīpo Apgabaltiesas sakarus ar zemes grāmatu no-

daļām un Apgabaltiesas stāvokli kā to otras instances; 13)
ka tamdēļ Jelgavas Apgabaltiesas slēdziens par kasācijas sū-

dzības nepieņemšanu nesaietas ar 1920. g. 12. marta likuma un

1918. g. 19. dcc. rīkojuma saturu un nozīmi un tiesas lēmums

šo likumu pārkāpumu dēļ ir atceļams, Senāts nolemj: Jelga-

vas Apgabaltiesas 1921. g. lēmumu atcelt, nosūtot tai Emili-

jas Līdak un Arvida Roņa pilnvarnieka, zv. adv. K. Pauļuka

kasācijas sūdzību tāļākvirzīšanai likumā paredzētā kārtībā.

25. 1922. g. apriļa mēneša 6. dienā. Pāvela Boli č o v a

un Aleksandra Grigorjeva lūgums par Latgales Apga-
baltiesas sprieduma atcelšanu viņu, Boličova un Grigorjeva,

prasībā pret Dānieļi Laizānu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A, Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons!

Izklausījis Daniela Laizana pilnvarnieka zv. adv. Pēter-

sona paskaidrojumus un virsprokurora biedra atzinumu un

ņemot vērā: 1) ka prasītāji savā prasības rakstā, pamatojo-

ties uz mutisku nomas līgumu, lūdz piedzīt no atbildētāja no-

mas atlīdzību par Lauzera muižas hutora Nr. 1 par 1920. g.

saimniecisko gadu, noteicot nomas atlīdzību graudā;

2) ka atbildētājs apstrīd prasību uz tā pamata, a) ka nomas

līgums ticis noslēgts 1919. g. rakstiskā formā uz 7 ga-

diem par 1400 resp. 1500 rbļ. gadā, kāds kontrakts atrodoties

pie prasītājiem, un b) ka prasītāju aizrādītais mutiskais no-

mas līgums esot uzskatāms par neesošu, kā nerakstiskā formā

noslēgts līgums (Kr. civ. lik. 1700. p.), un tādēļ ari neesot

pierādams ar lieciniekiem un c) ka prasītāji zaudējuši savas

tiesības uz agr. ref. I. daļas pamata; 3) ka Apgabaltiesa, kon-
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statējot, ka prasības priekšmets bijusi nomas atlīdzība par

1920. g. saimniecisko gadu, atraidījusi prasību uz tā pamata,

ka pēc agr. ref. I. daļas 15. p. visi par atsavināto nekustamo

īpašumu noslēgtie rentes līgumi esot no 1920. g. 1. oktobra uz-

skatāmi par atceltiem; 4) ka agrārās reformas likumam nav

atpakaļ ejoša spēka, kādēļ agr. ref. lik. I. daļas 15. p. — kā

to atzīst ari Apgabaltiesa, — atcēlis nomas līgumus tikai par

laiku no 1920. g. 1. oktobra; 5) ka tādēļ agr. ref. lik. I. d.

15. p. nav attiecināms vismaz uz nomas attiecībām un prasī-

bām, kuras izcēlušās pirms 1920. g. 1. oktobra un proti par

laiku līdz 1920. g. 1. oktobrim; 6) ka prasītāja prasa nomas

atlīdzību par 1920. g. saimniecisko gadu, t. i. par laiku no 1920.

g. apriļa līdz 1921. g. aprīlim; 7) ka Apgabaltiesai nav bijis

pamats, uz agr. ref. I. d. 15. p. pamata, atraidīt nomas atlīdzī-

bas prasību pilnā apmērā, nenoteicot nomas atlīdzības daļu

vismaz par laiku no 1920. g. apriļa līdz 1. oktobrim; 8) ka,

neatkarīgi no tā, iedomājamā pretruna starp agrārās reformas

lik. 8. un 15. p. p. noskaidrojama tai zinā, ka a) nomas līgums

uz 8. p. pamata pastāv spēkā ari pēc likuma spēkā nākšanas

dienas līdz zemes pārņemšanai no Zemkopības ministrijas

valsts pārziņā, ja zemes iepriekšējam īpašniekam zemes izlie-

tošana paliek uz kommodata pamata, pie kam kommodata

tiesība dod kommodataram iespēju turpināt iepriekšējo — t. i.

jau pirms kommodata attiecību izcelšanās ar trešu personu

noslēgtu — nomas līgumu, uz kādu gadījumu priv. lik. 3743.

pantā paredzētais aizliegums nav attiecināms, un ka b) īpaš-

niekam, uz kommodata pamata, paliekošā zemes izlietošanas

tiesība izbeidzas tikai tad, ja Zemkopības ministrija uz 15. p.

pamata atrod par vajadzīgu zemi faktiski pārņemt valsts pār-

ziņā un jau no sevis atjaunot nomas līgumu ar iepriekšējo

nomnieku; 9) ka Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka Zemko-

pības ministrija būtu — uz 15. p. pamata — atjaunojusi ar at-

bildētāju nomas līgumu, t. i. būtu atņēmusi prasītājiem kommo-

data tiesības pirms nomas līguma notecēšanas; 10) ka pie

tādiem apstākļiem Apgabaltiesai bija jāņem vērā un jāap-
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spriež prasītāju iesniegtā Rozenovas rajona valsts zemju pār-

zina apliecība par to, ka nomas priekšmets ticis pārņemts

valsts rīcībā tikai 1921. g. 16. jūnijā, t. i. jau pēc 1921. g.

apriļa, līdz kādam laikam, uz agr. ref. I. d. 8. p. pamata, mi-

nētā zeme bija palikusi prasītāja rīcībā uz kommodata pamata,

kas devusi viņam tiesību un iespēju lietot zemi, starp citu,
ari iznomājot to, un tā tad ari prasīt atlīdzību par nomu no

attiecīga nomnieka par visu saimniecisko gadu, t. i. līdz 1921. g.

1. aprilim; 11) ka Apgabaltiesas spriedums aiz pievesto no-

teikumu pārkāpumiem nav atstājams spēkā, Senāts, atstājot

atklātu jautājumu par to, cik tālu nomas līgums bijis slēdzams

taisni rakstiskā formā, kāds jautājums Apgabaltiesā nav šai

lietā apspriests un tādēļ nav izšķirts ari jautājums par to, uz

kādām Kr. civ. lik. 1700. pantā pievestām nomas līguma no-

zarēm būtu attiecināms strīdīgais nomas līgums, nolemj:

Latgales Apgabaltiesas 1921. g. 21. septembra spriedumu agrā-

rās reformas likuma I. d. 8. p. un civ. proc. lik. 129., 105. p.p.

pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

26. 1922. g. apriļa mēneša 6. dienā. Fēliksa Ap ein ā-

n a lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Agates Za ļ c ck a s prasībā pret vinu, Apeinanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītāja 1921. g. 18. janvārī iesniegusi Rēzeknes 4. apr.

miertiesnesim alimentacijas prasību pret atbildētāju, lūdzot

piedzīt no atbildētāja uztura naudu, par 1920. g. 4. martā dzi-

mušo civillaulības meitu par laiku no 1920. g. 4 marta līdz 1921.

g. 4. martam pēc aprēķina 500 rub. mēnesī; 2) ka atbildētājs

cēlis ierunu par lietas nepiekritību miertiesnesim uz tā pamata,

a) ka prasītāja iesniegusi alimentacijas prasību uz nākotni par

noteiktu laiku, t. i. no 1920. g. 18. janvāra līdz 1921. g. 4. mar-

tam, neatteikdamās pie tam no alimentacijas pra-
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sības par pārējiem nākošiem la ik metiem, ar ko

prasītāja pielaidusi likumā aizliegtu prasības sumas saskaldī-

šanu, un ka b) alimentacijas prasība pie atzīmētiem apstākļiem

bijusi jānovērtē, pēc civ. proc. lik. 273. p. 5. pkt. —
uz 10 ga-

diem, kas skaitot 500 rub. mēnesī, iztaisītu 60.000 rub., kāda

prasība pārsniedzot miertiesneša kompetenci; 3) ka šai lietā

prasītāja cēlusi alimentacijas prasību uz nākotni, aprobežojot

prasību noteiktā laikmetā, bet kategoriski neatteikdamās no

alimentacijas prasībām par pārējiem laikmetiem — līdz meitas

pilngadībai; 4) ka prasītāja ar to pielaidusi prasības saskaldī-

šanu, kuru civ. proc. lik. neatzīst, savā 273. p. 5. pkt. skaidri

noteicot, ka prasības par tiesību atzīšanu, tā tad ari par alimen-

mentacijas tiesību atzīšanu, novērtējamas pēc 10 gadu alimentu

kopsumas (Kr. sen. civ. kas. dep. spried. 1907. g. Nr. 113); ka

Apgabaltiesa nav izbeiguši lietu, nepiekritības dēļ, tikai uz tā

pamata, ka no lietas nav redzams, ka prasītāja būtu cēlusi pret

atbildētāju vairākas prasības; 6) kā tas apstāklis vien, ka

prasītāja Apgabaltiesas sprieduma taisīšanas laikā nav vairā-

kas alimentacijas prasības cēlusi, nav uzskatams par prasītā-

jas galīgu atteikšanos no alimentacijas prasībām par pārējiem

nākošiem laikmetiem, jo vairāk tādēļ, ka atteikšanās no tiesī-

bām nav jāprezumē; 7) ka tādā kārtā aprēķinot prasības su-

mu pēc civ. proc. lik. 273. p. 5. pkt. uz 10 gadiem, skaitot par

(500X12)=6000 rub. gadā, prasības suma būtu novērtējama par

60,000 rub., kāda suma pārsniedz miertiesnešu kompetenci,

lieta nepiekritības dēl miertiesnešu iestādēm izbeidzama, Se-

nāts nolemj: Latgales Apgabaltiesas 1921. g. 13. jūlija sprie-

dumu civ. proc. lik. 273. p. 5. pkt. 1806. p. 1. pkt. pārkāpumu

dēl atcelt un lietu izbeigt.

27. 1922. g. apriļa mēneša 6. dienā. Ernsta Grūbes

pilnvarnieka zv. adv. V. Lazdiņa lūgums par Rīgas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Olgas Kalniņ prasībā pret viņu,

Grūbi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.
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Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:-

-1) ka lietas atlikšana uz vienas puses pieprasījumu saskaņā

ar civ. pr. lik. 75. pantu pielaista tikai ārkārtīgos gadījumos

un atkarājas no tiesas ieskata, kura var lūgumu dēļ šādas at-

likšanas noraidīt, ja atzīst apstākļus, kuru noskaidrošanai šāda

atlikšana lūgta, par nesvarīgiem priekš lietas, vai ari pašu lietu

par pietiekoši noskaidrotu (civ. pr. lik. 81\ pants); 2) ka šai

gadījumā Apgabaltiesa nav apsvērusi, kāda nozīme priekš lie-

tas varētu būt tai Kauliņa liecībai, kuras pārbaudīšanai atbildē-

tājs lūdzis lietas atlikšanu, un nav ari norādījusi sprieduma

motivos, ka lietu tiesa būtu atzinusi par pietiekoši noskaidrotu

ari bez šādas liecības pārbaudīšanas, bet gan noraidījusi lū-

gumu dēļ lietas atlikšanas un liecinieka Kauliņa izsaukšanas

vienīgi uz pretnieka iebildumu pamata un uz tā pamata, ka

atbildētājs uz šo liecinieku nav norādījis uz apelāciju iesnie-

dzamā paskaidrojumā; 3) ka tiesai tomēr nav likumīga pa-

mata noraidīt lūgumu dēļ lietas atlikšanas un liecinieka izsauk-

šanas vienīgi tamdēļ, ka pretējā puse pret to cēlusi iebildumu,

un vēl mazāk tamdēļ, ka uz liecinieku atbildētājs nav norādī-

jis paskaidrojumā, kāda paskaidrojuma iesniegšana ir prāv-

nieka tiesība, bet ne pienākums, pie kam šinī gadījumā tas

šo savu tiesību nav izlietojis un paskaidrojumu nav iesniedzis,
kas tam tomēr nevar ņemt tiesību lūgt liecinieka izsaukšanu

pirmā tiesas sēdē; 4) ka aiz aprādītiem iemesliem tiesa pie-

laidusi civ. proc. lik. 75. un 81\ pantu pārkāpumu, neapspriez-

dams aprādītā, atbildētāja uzdotāpierādījuma svarīgumu priekš

lietas, un neapsvērdama, ciktāl lieta būtu ieskatāma par no-

skaidrotu, vai ari ciktāl lietas apstākļi ieskatāmi par ārkārtī-

giem un liecinieks to dēļ būtu pielaižams; 5) ka tādā kārtā

Apgabaltiesas spriedums civ. proc. lik. 75. un 81
1

.
pantu pārkā-

puma dēļ atceļams, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā ap-

rādīto kasācijas iemeslu aplūkošanā, Senāts nolemj: Rīgas

Apgabaltiesas 1921. g. 4. oktobra spriedumu civ. proc. lik. 75.

un 81
1

.
pantu pārkāpuma dēļ atcelt un lietu dēļ izspriešanas

no jauna nodot tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā.
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28. 1922. g. maija mēneša 11. dienā, flermaņa, Hertas

un Veras Baumap pilnvarnieka zv. adv. H. Rūsa lūgums

par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu viņu, Baumaņu, pra-

sībā pret Oskaru Lutci un pēdējā pilnvarnieka zv. adv.

E. Pabsta paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis prasītāju pilnvarnieka H. Rūša paskaidroju-

mus un virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod: Prasī-

tāji cēluši pret atbildētāju prasību, kurā lūdz atzīt viņus par

Hiršu kolonijas zemes gabala īpašniekiem, pārvest to uz viņu
vārdu un izlikt atbildētāju no minētā zemes gabala. Savu

prasību prasītāji pamato uz to, ka zemes gabalu 1880. g. iegu-

vis kāds Johans Fridrichs Lutcs no bij. Baltijas domeņvaldes,

ka zemes gabals uz mantošanas tiesību pamata pārgājis uz

prasītājiem un ka atbildētājs bez likumīga pamata ieņemot mi-

nēto zemesgabalu. Atbildētājs prasību neatzīst, paskaidrojot,

ka viņš ieguvis zemes gabalu uz noilguma (iesēdējuma, Er-

sitzung) pamata un ka bez tam prasība esot dzēsta ar noil-

gumu (Verjāhrung). Pēc priv. lik. 919. p. rei vindicatio atrai-

dāma, ja atbildētājs pierāda, ka strīdīgā manta pieder viņam.

Šai ziņā atbildētājs atsaucas uz to, ka viņš ieguvis runā stā-

vošo zemes gabalu uz iesēdējuma pamata. Šo ierunu prasītājs
cenšas atspēkot, aizrādot, ka a) atbildētāja personā nav bijuši

priekšnoteikumi, kurus likums prasa dēļ iesēdējuma, un proti,

nav bijis nedz justus titulus, nedz bona fides; b) ka atbildētāja

ieruna noilgusi un c) ka atbildētāja ieruna pēc būtības jau reizi

tikusi atraidīta Georga Lutca prasības lietā, kurā pēdējais lū-

dzis atzīt viņa īpašuma tiesību uz minēto zemes gabalu uz viņa

1884. g. 24. apriļa ar Johanu Friedrichu Lutcu noslēgtā līguma

pamata, kādu prasību tiesa noraidījusi. Kas attiecas uz pirmo

prasītāja pret atbildētāja ierunu celto iebildumu, tad Tiesu

Palāta konstatējusi, ka atbildētāja personā sakritušas visas

iesēdējuma likumīgās pazīmes: attiecīgs justus titulus dēl ze-

mes gabala iesēdēšanas, un proti, viņa tēva, Georga Lutca,
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1884. g. 24. aprilī ar Fridrichu Lutc noslēgtais pirkšanas-pārdo-

šanas līgums. Tiesu Palātas slēdzienu par šī līguma nozīmi —

kā tiesību nodibinoša akta, apstrīd prasītāji savā kasācijas sū-

dzībā uz tā pamata, ka a) pēc līguma par zemes gabala pārde-

vēju esot jāuzskata nevis Johans Fridr. Lutcs, bet Johans Ratt-

felders, kurš kā pārdevējs parakstījies zem līguma; b) ka no

līguma teksta neesot redzams, ka par līguma priekšmetu būtu

bijis strīdū esošais zemes gabals. Šai ziņā Tiesu Palāta, ap-

sverot līguma saturu un nozīmi, kā ari noteicot, uz nopratināto

liecinieku izteicienu pamata, kontrahentu gribu un sevišķi Ratt-

feldera lomu pie līguma parakstīšanas, nākusi pie slēdziena,

„ka zemes gabalu faktiski pārdevis tā īpašnieks Joanhs Frid-

richs Lutcs". Šis Tiesu Palātas slēdziens, kurš pamatojas uz lī-

guma teksta un satura iztulkošanu, attiecas uz lietas faktisko

pusi un nav kasācijas kārtībā pārbaudāms. Tā tad minētais

līgums varēja noderēt par īpašuma tiesību pārejas pamatu uz

Georgu Lutcu un proti ari par justus titulus. Neatkarīgi no tā,

jāatzīmē, ka šai gadījumā atbildētājs dibina savu ierunu pret

prasību ne tik daudz uz īpašuma iegūšanu tieši uz minētā lī-

guma pamata, cik uz iesēdējuma. Dēl iesēdējuma pietiek šai

zinā justus titulus, t. i. pamats, kurš teorētiski var noderēt par

īpašuma pāreju, bet aiz zināmiem kavēkļiem patiesi nav

pie īpašuma pārejas tieši novedis. Tādēļ dēl īpašuma tiesību

atvasināšanas no iesēdējuma pilnīgi pietiek, ja ieguvējs var at-

saukties uz juridisku aktu, kurš teorētiski spējīgs pārnest īpa-

šuma tiesības, lai gan konkrētais juridiskais akts m casu būtu

aiz zināmiem iemesliem nederīgs, piem., ja pārdevējs bijis rīcī-

bas nespējīgs, vai, kā tas noticis runā stāvošā gadījumā, ja

pašā līguma tekstā pārdevējs tieši formeli nav aizrādīts kā pār-

devējs. Jo, ja juridiskais akts pilnīgi materiālā un formālā ziņā

būtu apmierinājis visas prasības par tiesību likumīgu pārejas

pamatu, tad atbildētājam nebūtu bijis vajadzīgs atsaukties uz

iesēdējumu. lekš tam taisni pastāv iesēdējuma nozīme un no-

lūks: izlabot, izdziedināt iztrūkumus, kuri kavējuši tiesību

tiešo un tūlītējo pāreju. Prasītāji savā kasācijas sūdzībā ap-

strīd atbildētāja bona fides, aizrādot, ka atbildētāja priekšgā-
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jējs, viņa tēvs, Georgs Lutcs, pats zaudējis bona fides, iesnie-

dzot 1911. g. prasību pret prasītājiem par īpašuma tiesību atzī-

šanu uz minēto zemes gabalu uz atzīmēta 1884. g. 24. apriļa

līguma pamata. Šī kasācijas sūdzībā celtā ieruna pret atbildē-

tāja atsauksmi uz iesēdējumu uzskatāma par nepareizu. Gan

„mala fides superveniens nocet" (priv. lik. 843. p.), bet tikai

tad, ja laba apziņa nokļūst par ļaunu līdz iesēdējuma notecē-

šanas laikam, jo tikai tai laikā nonākušā ļauna apziņa vispār

var kavēt iesēdējuma pabeigšanos. Bet šai gadījumā tai brīdī,

kad Georgs Lutcs iesniedzis minēto prasību, t. i. 1911. g., iesē-

dējuma laiks, 10 gadu jau notecējis, tā tad 1911. gadā iesēdē-

jums jau noticis un Georgs Lutcs jau uz iesēdējuma pamata ie-

guvis īpašuma tiesību uz zemes gabalu. Pie tādiem apstāk-

ļiem tas fakts vien, ka atbildētāja tēvs cēlis prasību dēļ savu

tiesību apstiprināšanas tiesā, nevar iespaidot jau agrāk noti-

kušu īpašuma tiesības iegūšanu uz iesēdējuma pamata. Citādi

vispār nebūtu iedomājama īpašuma tiesības apstiprināšana tie-

sas ceļā uz iesēdējuma pamata, ja attiecīgo prasību katrā ga-

dījumā varētu iztulkot par šaubu izcelšanos ieguvēja personā

par viņa īpašuma tiesības iegūšanu uz iesēdējuma pamata. Ne-

pelna ievērību ari prasītāja aizrādījums viņa kasācijas sūdzībā,

ka, pretēji Tiesu Palātas domām, bona fides nebūtu jāprezumē

pat tad, ja justus titulus kā tāds pierādīts. Tiesu Palātas uz-

skats pilnīgi attaisnojams ar priv. lik. 863. p., pēc kura strīda

gadījumā prasītājam jāpierāda tikai savs justus titulus, pēc kā

viņš skaitās par labticīgu valdītāju, kamēr nav pierādīts pretē-

jais; uz tā paša principa pamata, pēc priv. lik. 839. p. bona

fides definējuma negatīvi, kā nezināšana

par apstākļiem, kuri nepielaistu īpašuma

tiesības iegūšanu. Ja ieguvējs — šai gadījumā atbil-

dētājs — atsaucas uz justus titulus un tā esamību pierādījis, tad

līdz ar to viņš ari pierādījis savas bonae fidei pamatu, kā bp-
nae fidei pozitivo elementu, no kura loģiski izriet bonae fidei

negatīvais elements un proti nezināšana par īpašuma tiesības

kavēkļiem: justus titulus jau aizrāda uz bonae fidei negatīva

elementa esamību. Pēc vispārējiem pierādīšanas civilprocesa
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nosacījumiem, negatīvu apstākli (piem. nezināšanu) nevar pie-

rādīt tieši, bet tikai uz indiciju pamata. Par pietiekošu indiciju

atzīstams justus titulus. Ja pretnieks excipiendo apgalvo pre-

tēju, t. i. aizrāda uz citu indiciju, tad viņam pēc civ. proc. lik.

366. p. 2. daļas tas jāpierāda: „reus excipiendo iit actor". At-

krītot prasītāja aizrādījumam uz 1884. g. 24. apriļa līgumu kā

bona fides izslēdzošo faktoru, prasītāji, kā pareizi uzsver Tie-

su Palāta, patiesi nav atbildētāja bona fides atspēkojuši. Tā

tad pirmais prasītāja pret atbildētāja ierunu celtais iebildums

atkrīt. Savu otro iebildumu pret atbildētāja celto ierunu un

proti, ka atbildētāja ieruna noilgusi, prasītāji pamato uz to, ka

atbildētāja tēvs, Georgs Lutcs, nav noilguma robežās gādājis

par 1884. g. 24. apriļa līguma — kuram esot pactum dc contra-

hendo nozīme — galīgu nokārtošanu un noveidošanu, neceļot

priv. lik. 3015., 3030. p.p. paredzēto prasību par līguma ietērp-

šanu attiecīgā formā, t. i. par tā koroboraciju, ar ko jau atbildē-

tāja tēvs, pēc prasītāju domām, „zaudējis visas savas tiesības

uz pirkšanas objektu". Šis prasītāju uzskats nav pareizs. Priv.

lik. 3639. p. 2. teik. gan nosaka, ka noilguša prasība nav ceļa-

ma ari ierunas ceļā. Bet šis nosacījums attiecas tikai uz ga-

dījumu, kuru paredz 3639. p. 1. teikums un proti, kad ar noil-

guma termiņa notecēšanu pazūd nevien prasības tiesība

(Klagerecht), bet ari prasījuma (pretenzijas) tiesība (For-

derungsrecht). Bet šis pēdējais gadījums var notikt tikai at-

tiecībā uz obligatoriskām (saistību) tiesībām (Recht der For-

derungen), bet nebūt ne uz lietiskām prasībām. Ar lietiskas

prasības (piem. vindikacijas) noilgumu, lietiskā tiesība kā tāda,

piem., īpašuma tiesība, vēl nepazūd, kamēr īpašuma tiesību uz

iesēdējuma pamata nav ieguvis otrs. Tā tad ieruna par īpašu-

ma tiesību iegūšanu (uz iesēdējuma pamata), kuru pretnieks

ceļ pret vindikaciju — loģiski un juridiski nevar noilgt. Ja

lieta atrodas pretnieka valdīšanā un tas pamato savas tiesības

uz īpašuma tiesību, kuru viņš ieguvis ar iesēdējumu, tad pilnīgi

neiespējams, ka pretnieks būtu zaudējis savu ierunu (priv. lik.

919. p.) tādēļ vien, ka viņam līdz tam nav bijis gadījums, vis-

pār atsaukties uz savu īpašuma tiesību, piem., ja līdz tam pra-
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sītājs nav pretendējis uz strīdīgo lietu (Sk. šai jautājumā: v.

Lutzau, die Lehre von der Klagenverjāhrung 1906. g. 11. sēj. 919.

p. „Wenn es nun wahr ist, dass Einreden durch Verjāhrung

nur dann und insoweit beseitigt werden, als das Recht, worauf

sie berulie, vollstāndig, nicht etwa bloss seiner Klage nach,

vernichtet ist, so ergibt sich daraus die Folge, dass bei dingli-

chen Rechten, deren Bestand durch die Verjāhrung eo ipso

nicht affiziert wird, die letzteren zu Grunde liegende Einrede

vor der Verjāhrung niemals ergriffen wird"). Tā tad atbildē-

tājs nav zaudējis tiesību, priv. lik. 919. pantā paredzēto ierunu

celt pret prasītāju vindikaciju, atsaukdamies uz savu īpašuma

tiesību. Jāievēro vēl, ka šinī gadījumā atbildētājs, kurš, kā

augšā atzīts, ieguvis īpašuma tiesību uz zemes gabalu ar ie-

sēdējumu, vispār, dēļ savas īpašuma tiesības, t. i. lietiskas tie-

sības nodibināšanas, nav spiests celt taisni priv. lik. 3015.,

3030. p. p. minētās prasības, jo tiesība, kuru iegūst

ar iesēdējumu, kā ar pašu likumu nodibi-

nāta tiesība, derīga („ist wirksam") ari bez ievešanas

zemes grāmatās (priv. lik. 855. p., 3004. p. 2. piez.). Sakarā

ar šo, Senāts atrod par vajadzīgu apstāties pie pagasta vai

Šultcu tiesu 1911. g. 3. decembra, 1912. g. 17. decembra un

1920. g. 23. februāra lēmumiem, kuriem nav izšķirošas nozīmes

šai lietā un attiecībā uz kuriem tādēļ ari Tiesu Palātas sprie-

duma motiviem savukārt nav patstāvīgas nozīmes. Tā tad

atliek tikai trešais prasītāju pret atbildētāju ierunu celtais ie-

bildums, un proti, ka atbildētāja ieruna jau pēc būtības esot

atraidīta ar Rīgas Apgabaltiesas 1912. g. 17. jūlija spriedumu

Georga Lutca prasības lietā pret Katerinu Bauman, kurā Ge-

orgs Lutcs lūdzis atzīt viņa īpašuma tiesību uz minēto zemes

gabalu uz tā paša 1884. g. 24. apriļa līguma pamata, šai ziņā

Tiesu Palāta konstatējusi, ka minētās prasības pamats bijis

„pavisam cits" nekā izspriežamā lietā, jo šai lietā Georgs Lutcs

nemaz nav pamatojis savu prasību uz noilgumu, bet uz minēto

līgumu. Prasība tai lietā jau aiz formāliem iemesliem nebija

apmierināma, jo prasītājs tai lietā nav lūdzis piespiest atbildē-

tājas noslēgt formālu līgumu un atzīt to par ievedamu zemes
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grāmatās (priv. lik. 3014., 3015. p.p.), bet lūdzis tieši atzīt viņam

ī pa š v m a tiesību uz neformāla un nekoroborēta un tai formā

nekoroborējama līguma pamata. Tā tad pat gadījumā, ja at-

bildētājs izspriežamā lietā būtu cēlis pretprasību par formāla

līguma noslēgšanu un koroborēšanu uz 1884. g. 24. apriļa lī-

guma pamata, šāda prasība nebūtu bijusi jānoraida aiz res ju-

dicata (civ. proc. lik. 893. p.). Jo mazāk civ. proc. lik. 893. p.

piemērojams izspriežamā lietā, kurā atbildētājs vispār patstā-

vīgu pretprasību nebija cēlis un savu ierunu dibina ne tik

daudz tieši uz minēto līgumu, bet uz iesēdējumu, t. i., uz gluži

citu juridisku aktu pamata. Tā tad minētam 1912. g. sprie-

dumam nevar būt nekādas prejudicialas nozīmes. Tālāk ari

1912. g. sprieduma motivu aizrādījums uz to, ka prasība noil-

gusi, nevar noderēt par iemeslu aiz noilguma noraidīt atbil-

dētāja šai lietā celto ierunu, trūkstot attiecīgai prasības resp.

ierunas identitātei, jo vairāk tādēļ, ka spriedumu motivi kā

tādi nenāk likumīgā spēkā. Jau tādēļ aiz pievestiem iemesliem

atbildētāja uz priv. lik. 919. p. dibinātā ieruna pret prasītāju

vindikaciju uzskatama par pamatotu, kādēļ pēdējā uz šī pamata

noraidāma. Neatkarīgi no tā, Tiesu Palāta, saskaņā ar atbil-

dētāja ierunu, atzinusi vindikaciju par noraidāmu, kā nolīgsto-
šu (37. 1. p.). Tiesu Palāta šai ziņā konstatējusi, ka prasītāji

cēluši prasību (rei vindicatio), kā zemes gabala agrāka īpaš-

nieka (Jahanna Fridricha Lutca) tiesību ņēmēji. Prasība sāk

noilgt no tā laika, kad viņa „nata est". Pēc priv. lik. 3623. p.

prasība skaitās par „nata", kad viņa atrodas tādā stāvoklī, ka

to varētu celt pret savu saistību neizpildošo parādnieku. At-

tiecinot šo nosacījumu sevišķi uz lietisku prasību, jāatzīst,
ka lietiska prasība un sevišķi vindikacija sāk noilgt pret kon-

krēto pretnieku, kad pēdējais pretlikumīgi atņēmis vindikan-

tam valdīšanu: vindikacijas pamats un nolūks ir īpašuma tie-

sību atzīšana, strīdīgās mantas atņemšana nelikumīgam valdī-

tājam un mantas nodošana vindikantam (priv. lik. 897., 916.,
917. p. p.). Sk. v. Lutzau 11. sēj. 372. p.: „die aus dem Ei-

gentum resultirende Eigentumsklage hat auch nach Prov.

Recht zu ihrer wesentlichen Voraussetzung die widerrecht-
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liche Vorenthaltung einer dem Klāger eigentūmlich gehoren-

den Sache seitens des Beklagten. Die Verjāhrungder

Eigentumsklage beginnt folglich mi t dem

Momente dieser widerrechtlichen Vorent-

ha 11 v n g." Georgs Lutcs valdīja, kā konstatējusi Tiesu Pa-

lāta, strīdīgo zemes gabalu jau no 1886. g. No šīs dienas sākot,

agrākam zemes īpašniekam Johanam Fridricham Lutcam, ja tas

uzskatītu valdīšanu par pretlikumīgu, būtu bijušas tiesības ze-

mes gabalu atņemt valdītājam Georgam Lutcam. Nedz Johans

Fridrichs Lutcs, nedz tā tiesību ņēmējs, to starpā ari prasītāji,

to nav darījuši. Georgs Lutcs bijis, kā augšā minēts, bona

fide (priv. lik. 3619. p.). Vindikacija bij noilgusi pēc 10 gadiem,

sākot no 1886., tā tad jau 1886. g., t. i. vēl pirms Katrinas

Bauman nāves. „Nemo plus juris m alium transferre potest,

quam ipse habet", kādēļ pēc Katrinas Bauman nāves vindika-

cijas prasība jau varēja pāriet uz prasītājiem, kā noilgstoša.—

Jo prāvnieku universalsukcesori, kā ari pat specialsukcesori

iestājas tekošā noilgumā un pabeidz noilgumu par un pret se-

vi uz „accessio temporis" pamata (arg. priv. lik. 849. p.; sk.

v. Lutzau 1. c. 11. sēj. 9. § 557. Lp., 10. § 688. un sek. 1. p., 690.

1. p. pie 4. atsauksmes ; Cvingmaņa spried, krāj. I. sēj. Nr. 106.,

Erdmann, Svstem I. sēj. 321. 1. p.). Pret šo Tiesu Palātas

slēdzienu prasītāji savā kasācijas sūdzībā aizrāda tikai uz to,

ka ari. atbildētājs uzstājoties kā sava tēva pēcnācējs un ka, ja

pēdējais atzīstams par savu tiesību uz zemes gabalu galīgi

zaudējušu, tad ari atbildētājam šādu tiesību nevarot būt. Šim

prasītāju aizrādījumam nav nekā kopēja ar jautājumu par pra-

sītāju prasības (rei vindicatio) noilgumu. Vispirms, kā augšā

minēts, atbildētājs tiesību uz zemes gabalu nav zaudējis. Bet

ari bez tam, no tā apstākļa, ka strīdīgās mantas valdītājs zau-

dējis īpašuma tiesību uz strīdīgo mantu, vēl neizriet, ka pret

viņu celtā vindikacija nevarētu noilgt. Ar vindikacijas noil-

gumu, prasītāja īpašuma tiesības, ja viņam tās ir, nepazūd,

kamēr pretnieks nav mantu ieguvis ar iesēdējumu. Vindikants

varētu savu vindikaciju celt piem. pret trešu personu, kurai

valdīšanā manta pārgājusi pirms iepriekšējais valdītājs ieguvis
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īpašuma tiesību ar iesēdējumu un proti tad, ja jaunais valdītājs

nav uzskatāms par valdītāja universal- vai specialsukcesoru,

piem., ja manta pārgājusi uz jauno valdītāju pret iepriekšējā

valdītāja gribu. Šai ziņā jāatšķir vienkāršais „Besitzfolger",

kā faktiskais valdīšanas pēcnācējs, no ~Rechtsnachfolger", kā

tiesību ņēmējs (universal resp. specialsukcesors) sk.: Lut-

cau 1. c. H. sēj. 738. 1. p.). Uzskatot prasību šai lietā par nolīg-

stošu un ari uz tā pamata apstiprinot Apgabaltiesas prasību

noraidošo spriedumu, Tiesu Palāta tādēļ nav civ. proc. lik.

711., 793. p. p. pārkāpusi. Atzīstot aiz aprādītiem iemesliem,

ka Tiesu Palāta nav prasītāju pievestos likumus pārkāpusi,

un ka tādēļ prasītāja kasācijas sūdzība atraidāma, kā nepa-

mtota, Senāts nolemj: Hermaņa, Hertas un Veras Bau-

maņu pilnvarnieka zv. adv. Rūša kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

29. 1922, g. apriļa mēneša 6. dienā. Marijas Ernest-

son lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma caurlūko-

šanu no jauna.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka sūdzētāja Marija Ernestson prasa skatīt no jauna cauri

un atcelt Liepājas Apgabaltiesas 1898. gada 4. septembra spēkā

gājušo lēmumu Aizputes apriņķa Tāšu Padures Ķīšu māju Nr.

336 torgu apstiprināšanas lietā; 2) ka uz civ. proc. lik. 750.

panta pamata par tiesu iestāžu pirmās instances spēkā gāju-
šiem spriedumiem ir minētā pantā paredzētos gadījumos un

kārtā iesniedzamas apelācijas sūdzības; 3) ka tādā kārtā lū-

dzējai bija jāiesniedz šinī gadījumā zem civ. proc. lik. 750.

panta noteikumiem un tajā paredzētā kārtībā par Liepājas Ap-

gabaltiesas 1898. gada. 4. septembra lēmumu attiecīga apelā-

cijas sūdzība caur Liepājas Apgabaltiesu uz Tiesu Palātas

vārdu; 4) ka tamdēļ no lūdzējas tieši Senātam iesniegtais

lūgums ir atstājams bez caurskatīšanas, Senāts nolemj:

Marijas Ernestson lūgumu atstāt bez caurskatīšanas.
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30. 1922. g. apriļa mēneša6. dienā. Jēkaba Dzeguzes

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Dzeguzes, prasībā pret Juliusu Zālīti un pēdējā paskaidro-

jums.

' Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītājs pamato savu prasību uz to, ka zirgs, ko viņš

ieguvis no atbildētāja, iemainot to pret citu mantu, ticis viņam

atņemts no policijas kārtībnieka aiz tā iemesla, ka zirgs izrā-

dījies par nozagtu tā īstam īpašniekam, un ka tādēļ atbildētā-

jam, zirga atsavinātājam, nav bijušas tiesības uz atsavināmo

zirgu; 2) ka Apgabaltiesa, atraidot šādu prasību, iziet no tā,

ka prasītājam neesot šai gadījumā evikcijas tiesības, jo pēc

priv. lik. 3228. p. atsavinātājs atbildot par zaudējumiem vienīgi

tad, kad priekšmets atņemts uz attiecīgas tiesas sprieduma

pamata, kamēr šai gadījumā zirgu atņēmusi policija; 3) ka

Senāts savos 1920. g. 14. apriļa (Fridmaņa lietā Nr. 8) un 1921.

g. 26. maija (Puga lietā Nr. 29) spriedumos, atceļot Rīgas Ap-

gabaltiesas 11. Civilnodaļas 1919. g. 2. dcc. resp. 1920. g. 7.

decembra spriedumus, noteikti paskaidrojis, ka priv. lik. 3228.

panta nolūks nebūt nav atņemt ieguvējam atlīdzības tiesības

tādos gadījumos, kad nopirktā manta atņem-

ta ieguvējam caur administratīvu iestādi,

atsavinātāja tiesību trūkuma dēļ uz atsa-

vināmo mantu; 4) ka pievestais Senāta paskaidrojums

tieši piemērojams šai lietā, kuras apstākļi pilnīgi analoģiski;

5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, atraidot prasību uz priv. lik.

3228. p. pamata, pārkāpusi šo pantu, kādēļ viņas spriedums

atceļams, Senāts nolemj: Rīgas Apgabaltiesas 1921. g.

20. septembra spriedumu priv. lik. 3228. p. pārkāpuma dēļ at-

celt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna

citā tiesnešu sastāvā.
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31. 1922. g. apriļa mēneša 6. dienā. Bertas un Kārla

Briežu lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu Reinholda Baloža prasībā pret Bertu un Kārli Brie-

žiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītājs pamato savu prasību uz to, ka atbildētāji salī-

guši viņu par dienestnieku Liel-Škudinu mājā no 1921.

g. 23. apriļa līdz 1. novembrim par algu: 5000irub. naudā un par

produktiem graudā, kurus prasītājs novērtē par 5000 rub., „tā
kā visa prasība iztaisot 10.000 rbļ.", un ka atbildētāji atlaiduši

prasītāju no dienesta bez iemesla, neizmaksājot prasītājam iz-

līgto algu; 2) ka Apgabaltiesa šai ziņā, pamatojoties uz pirmā

un otrā instancē nopratināto liecinieku izteicieniem, konstatējusi,

ka prasītājs ticis bez iemesla atlaists no dienesta un pra-

sītājs atteicies no darbu izpildīšanas tikai dienā pēc

tam, kad prasītājs jau bijis atlaists; 3) ka tādēļ Apgabaltiesa

varēja apstiprināt Miertiesneša spriedumu uz tā pamata, ka

lietas apstākļi nav grozījušies, jo Apgabaltiesa — pretēji at-

bildētāju domām — ņēmusi pie tam vērā otras instances no-

pratināto liecinieku' izteicienus, atrodot, ka tie attiecoties uz

citu laiku un tādēļ, pēc satura, savienojami ar pirmās instances

liecinieku izteicieniem; 4) ka, pretēji atbildētāju domām, Ap-

gabaltiesa nepamato savu spriedumu uz vienas vai otras lie-

cinieku grupas vairāku vai mazāku ticamību, kādēļ nekrīt

svarā tas apstāklis, ka atbildētāju uzdotie liecinieki, kuri de-

vuši liecību otrā instancē, tikuši nopratināti zem zvēresta un

prasītāja liecinieki nav zem zvēresta liecību devuši; 5) ka

atbildētāju pievestais civ. proc. lik. 117. p. attiecas uz prāv-

nieku zvērestu, bet nevis uz liecinieku nopratināšanu zem

zvēresta, un nav šai gadījumā piemērojams; 6) ka Apgabal-

tiesa, konstatējot uz lietas apstākļu pamata, ka prasītājs ticis

atlaists no dienesta bez iemesla, varēja piemērot Vidz. zem.

lik. 386. p., nepārkāpjot šo pantu; 7) ka Apgabaltiesai nebij
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pamats sevišķi apsvērt atbildētāju ierunu par to, ka prasītājs

nav atsevišķo produktu vērtību noteicis, jo šī ieruna, kura

attiecas uz strīdu pret prasības sumu, bija jāceļ pirmā instancē,

kura izšķir to galīgi (civ. proc. lik. 552

,
274

1

. p. p.), kādēļ

jautājums par prasības sumas noteikšanu nav otrā instancē

pārbaudāms, tā tad Apgabaltiesa nav civ. proc. lik. 129. p.

pārkāpusi; 8) ka atbildētāji apstrīd Apgabaltiesas spriedumu

uz tā pamata, ka Miertiesnesis un Apgabaltiesa piespriedusi

prasītājam produktu vērtību — -to neizdošanas ga-

dījumā — lai gan prasītājs tādu prasību nav cēlis; ka šis

atbildētāju aizrādījums nepelna ievērību, jo minētā ieruna at-

bildētājiem bija jāceļ jau Apgabaltiesā, kā apelācijas instancē,

kamēr atbildētāji nav pret Miertiesneša spriedumu, šai daļā,

ierunas cēluši; ka tādēļ Apgabaltiesai nebija iemesla vai pa-

mata šai ziņā no sevis pārbaudīt Miertiesneša spriedumu; 9)

ka aiz pievestiem iemesliem šī atbildētāju, tikai kasācijas sū-

dzībā celtā ieruna nevar novest pie Apgabaltiesas sprieduma

atcelšanas, jo vairāk tādēļ, ka prasītājs savā prasības rakstā

tieši aizrādījis, ka viņa visa prasība iztaisot 10.000 rub., no kā

Miertiesnesis varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājs cēlis ari

eventuālu prasību par produktu vērtības 5000 rub. piedzīšanu;

ka Apgaaltiesa nav šai ziņā pārkāpusi atbildētāja pievesto civ.

proc. lik. 131. p.; 10) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav' atbildē-

tāju pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņu kasācijas sūdzība

kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: atbildētāju Bertas

Briedis un Kārļa Brieža kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

186. p. pamata atstāt bez ievērības.

32. 1922. g. maija mēneša 11. dienā. Mārtiņa Mārtiņa

d. Šiliņa un citu pilnvarnieka zv. adv. H. Rūša lūgums

par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Ērmaņa Mārtiņa d.

Šiliņa prasībā pret Mārtiņu Mārtiņa d. Šiliņu un citiem

un Natālijas, Rozālijas Šiliņ un citu pilnvarnieka zv. adv.

G. Rizenkampfa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.
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Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. H. Rūsa pa-

skaidrojumus un virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Prasītājs lūdz atzīt viņa īpašuma tiesības uz iesēdējuma (Er-

sitzung, usucapio, npiodp-BTaTejibHaH jiaßHocTb) pamata uz imo-

bili Rīgā, Rēveles ielā Nr. 12, 11. hip. iec. zem. krep. Nr. 332, kas

pastāv Rīgas pilsētas virsīpašumā. Savu prasību prasītājs

pamato uz to, ka viņa 1882. g. mirušais brālis Indriķis Šiliņš

atstājis minēto imobili: pēdējā mantinieki bijuši pats prasītājs,

mirušā atraitne, kura savukārt nomirusi 1883. g., un brālis un

māsas dēls; visi mantinieki privātā veidā izdalījuši savā starpā

mantojumu, pie kam prasītājs starp citu saņēmis minēto imobili

un izmaksājis pārējiem mantiniekiem pienācīgās daļas; par

imobili prasītājs netraucēti valdījis apmēram 30 gadus; 1911. g.

prasītājs griezies pie Apgabaltiesas ar lūgumu apstiprināt viņu

par mantinieku, bet Apgabaltiesā pieteikušies pārējie manti-

nieki, kādēļ Apgabaltiesa nav lēmumu pēc būtības taisījusi.

Atbildētājs prasību nav atzinis galvenā kārtā uz tā pamata, ka

„obroka tiesības" (domāts par zemes rentes tiesībām) saskaņā

ar priv. lik. 1309, 1320. p. p. nevarot iegūt uz iesēdējuma pa-

mata. Sakarā ar prāvnieku paskaidrojumiem, zemākas in-

stances uzstādījušas visplašākās nozīmes jautājumu par to,

vai likums pielaiž iegūt dominium utile ie-

sēdējuma ceļā. Šādā plašā nozīmē jautājums, atrisinot to

dogmatiski, nav izšķirams. Mums jāatšķir sekošie gadījumi:

1) dominus utilis iegūst pilnu īpašumu, t. i. atsvabinot savu

dominium utile no dominium directum, 2) dominium utile iegū-

šana no jauna; 3) pastāvoša dominium utile iegūšana; 4) ze-

mes rentes tiesību iegūšana no jauna; 5) uz zemes rentes ga-

bala uzstādītu ēku iegūšana. Runā stāvošais gadījums sakrīt

ar nupat minēto 3. gadījumu, kurā rodas jautājums par to, vai

iesēdējuma ceļā var iegūt jau pastāvošo daminium utile, tā

tad Senātam jāizšķir tikai šis pats jautājums. Dominium

plašākā nozīmē var sadalīties dominium directum un dominium

utile. Privatlikums mēģina definēt dominium utile, uzskaitot

domini utilis atsevišķās tiesības (947. p.), tāpat kā privatli-
kums mēģina uzskaitīt visas pilna īpašnieka tiesības (707. p.).
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Ja mēs salīdzinām pilnā īpašnieka tiesības un domini utilis

tiesības, mēs patiesi nevaram atrast pēc būtības kaut kādu

nozīmīgu starpību:

Nozīmīgi ir ari tas, ka dominius utilis, tāpat kā pilnais

īpašnieks iegūst augļus jau tieši ar to izcelšanās momentu caur

separatio (priv. lik. 751. p.), kamēr tas, kas lieto vai izmanto

tikai svešu mantu, (usufruktuars, nomnieks) iegūst augļus

tikai ar to. pārņemšanu savā valdīšanā (perceptio): priv. lik.
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Pilnam īpašniekam ir

C707. p.)
Domino utili ir (947. p.)

I. pilnīgas valdīšanas tiesī- 1.

bas par mantu.

2. valdīt mantu, „die Sache 2. Das Immobil zu besitzen

zu besitzen."

3. lietot zu gebrauchen. 3. Plašāka nozīme lietot man-

tu, līdzīgi pilnam īpašnie-

kam : „gleich dem Eigen-

tumer, der ein vollstāndi-

ges Eigentum hat, im wei-

testen Sinne zu nutzen",

saiva rerum substantia.

4. rīkoties par mantu, „dar- 4.

ūber zu verfugen."

5. pieprasīt mantu no katras 5. novērst — līdzīgi īpašnie-

trešās personas ar vin- kam (te trūkst ,,pilnīgam")

dikaciju. valdīšanas un īpašuma

tiesību traucēšanu un celt

īpašuma un valdīšanas pra-

sības.



752. p. Tā tad principiāli, visas pilnīgā īpašnieka tiesības pie-

der ari domino utili (izņemot tikai pilnīgās valdīšanas tiesības

par mantu un par to rīkoties, t. i. rīkoties par nekustamas

mantas būtību, substanci, kāda tiesība tomēr nepieder ari

domino directo). — Vienīgās tiesības, kuras izslēdzoši pieder

domino directo, ir tikai „Erbname", nudum jus, t. i.: a) no

tiesībām v z substanci (bet nevis par substanci) izrietošais jus

recadentiae, t. i. tiesība iegūt atpakaļ pilnīgo īpašuma tiesību

(951. p.), ja dominus utilis mirst bez mantiniekiem, un baudīt

priekšpirkšanas tiesības, kā ari b) ņemt zemes rentes, resp.

nemaksāšanas gadījumā, pieprasīt zemes gabala (tā tad nevis

zemes rentes tiesību) pārdošanu no torgiem. Dēl jautā-

juma izšķiršanas par to, vai zemes rentes turētājs var iegūt

zemes rentes tiesību ar iesēdējumu, no svara ir tikai tas, vai

viņš valda un lieto zemes gabalu savā vārdā, jeb svešā vārdā

(itkā domini directi vārdā). Pēdējā gadījumā gan iesēdējums

būtu attiecībā uz dominus utilis pilnīgi izslēgts (priv. lik. 831.

p.). Kā minēts, dominus utilis taisni bauda zemes gabala val-

dīšanas urt lietošanas tiesības; viņam ari piešķirtas valdīšanas

prasības (947. p.) pret trešiem valdītājiem. Tā tad domino utili

piešķirta tieši mantas valdīšana (Sachbesitz, 625, 637.—648.

p. p.), bet nevis tikai tiesību valdīšana (Rechtsbesitz, 627,
649.-658. p. p.). Tālāk domino utili piešķirta juridiska īpa-

šuma valdīšana (jurist. Besitz, Eigentumsbesitz: 625. p.), bet

nevis tikai detentio (Innehabung), kurā detentor atzīst citu

personu par īpašnieku (626. p.); likums piešķir domino utili

valdīšanas prasības, kuras nepiekrīt vienkāršam turētājam.

Domino utili pat pieder vindikacija, kura ir īstā īpašnieka pa-

zīme, jo tā vērsta uz īpašuma tiesību atzīšanu (897. g.), pie

kam vindikantam jāpierāda taisni sava īpašuma tiesība (917.

p.). Sevišķi nepareizs uzskats, itkā dominus utilis valdot ze-

mes gabalu ne savā vārdā, bet tikai domini directi

vārdā, novedis krievu Tiesu Palātu pie slēdziena (Strazdiņa
lietas spriedumā), itkā iesēdējums neesot piemērojams pie

diminium utile (Bukovska komentārs pie 1324. p. „a"). Ja

dominus utilis, kā augšā pierādīts, valda nevien uz savu tiesību
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pamata, bet ari savā vārdā, kā mantas īstais juridiskais, t. i.

īpašuma vadītājs, tad ar to atkrīt ari minētā sprieduma motivs.

Juridiskas valdīšanas tiešas sekas pastāv iekš tam, ka tā var

novest pie īpašuma tiesību iegūšanas, ja izpildīti likumā pa-

redzētie citi priekšnoteikumi (681. p. piez., 846. p., kurš tieši

atsaucas uz 625. p.). Privatlikums, izslēdzot īsto lietisku tie-

sību uz svešu mantu iegūšanu ar iesēdējumu (priv. lik. 1261.,

1383. p. p.), nemin par zemes rentes tiesībām, kas izskaidro-

jams taisni ar to, ka pēdējām nav un vismaz netikvien lietisku

tiesību uz svešu mantu rakstura īstā vārda nozīmē, bet gan

ir īpašuma tiesības — lai gan nepilnīgas īpašuma tiesības

raksturs. Šis minēto tiesību divējāds (HBoftcTBeHHHS) raksturs

izteicas ari to ievietošanas veidā un formā zemes grāmatās.

Pēc not. lik. 309. p. un 321. p. 1. daļas, ja par visu zemes ga-

balu nodibina zemes rentes tiesību, tad blakus dominus di-

rectus tai pašā folijas otrā daļā, kurā ienesams vispār īpaš-

nieks, ienesams ari zemes rentes turētājs, kā dominus utilis.

Ar šo tiek ievērots zemes rentes turētāja īpašnieka raksturs,

pretēji tīri lietisku tiesību nesējiem, kuri īpašnieka rubrikā (fo-

lijas 11. daļā) nav ievietojami. Kā redzams no 309. p. motīviem

(Hasman un Nolken 2. izdev. 323., 324. 1. p.), 309. p. pamatojas

uz dominii utilis atsevišķo nozīmi, kura pastāv iekš tam, ka:

1) domino utili pieder visas tiesības, kuras bauda dominus di-

rectus,, cik tālu pie tam būtu iespējams uzturēt mantas sub-

stanci; 2) domino directo paturama tikai tiesības uz mantas

substanci, Erbname, t. i. uz jus recadentiae; 3) dominus' utilis

iestājas visās domini- directi tiesībās, izslēdzot pēdējo no

jebkādas dominii utilis lietošanas, 4) dominii utilis nodibinā-

šana neizrāda nekādu iespaidu uz zemes gabala nozīmi kā ze-

mes vienību, tāpat kā ari zemes gabala pārejas gadījumā uz

citas personas pilno īpašumu; 5) dominii utilis nodibināšana

w nepeHOCHT'i> Bce npaßO BJiairEHiH eenBHHHMOCTn ct co6-

cTBeHHHKa na nojiL3oßaTejiH, KOToptra, cjrEZīOßaTejibHO, no OTHO-

Kl. TpeTbllMt JIHUaMTb BnOJIH'B 3RM'BHHeT'ī> Co6cTBeHHIIKa".

Tālāk, ja dominium utile nodibina tikai uz zemes gabala daļu,

tad šī daļa formālā veidā atdalāma no galvenā imobiļa, ievie-
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tojot atdalāmo dalu atsevišķā folijā, ienesot galvenā imobila

folijas pirmās daļas otrā rubrikā atzīmi par zemes gabala at-

dalīšanu, tāpat kā tas notiek, ja zemes gabalu atdala dēļ pār-

došanas citam pilnam īpašniekam (not. lik. 320. p. 2. daļa.

„o3HatjaiOTCsī bo 2 rpacfrfe vnacTKH OTfl'BJiHeMbie ottb hpji,bh}kh-

MOCTH nOCpeHCTBOMt npOJXa>KH H OTfIaHH Bl> HaCJI'BfICTBeHHOe

o6poqHoe conepjKame cl vKasameio. hxt> npocTpaHCTßa".)

Šo neievēro Bukovska komentārā pie 1324. p. zem- „c" pie-

vestais kr. Senāta civ. kas. dep. 1913. g. spried. Nr. 50: (sk.

Bukovska piezīmi 534. 1. p. un kr. Senāta civ. kas. dep. 1914. g.

spried. Nr. 55 ar Dr. Loebera komentāru prof. Vormsa izde-

vumā „ApxHß-i» cyjļ. npaKTHKH ii 3aKOHOji,aTejiLCTßa
w

,
1914. g.

I. izlaiduma 187.—190. 1. p. P-). Atdalītā dēļ dominii utilis no-

dibināšanas zemes gabala folijas 3. daļā savukārt, kā atdalīta

zemes gabala apgrūtinājums, ierakstāma atzīme par domino

directo piederošām tiesībām (not. lik. 322. p. I. daļa ar moti-

viem, fiasman un Nolken izdevuma 337. 1. p.). Tā tad domi-

nium directum uzskatāms tikai par dominii utilis apgrūtinā-

jumu, t. i. nevis par valdīšanu par mantu (Cvingmaņa spried,

krāj. V. sēj. Nr. 727, II.). Tā paša atdalītā, dēļ dominii utilis no-

dibināšanas, zemes gabala folijas 2. daļas I. rubrikā — ierak-

stāms ari pašas atdalīšanas pamats, t. i. atzīme par zemes

rentes tiesību nodibināšanu, kā zemes rentes turētāja valdī-

šanas pamats (~<;CHOBame Bjiafl-BHiH" — not. lik. 321. p. I. da-

ļas „5"), tāpat kā tanī pašā rubrikā ierakstāms ari īpašnieka

valdīšanas pamats. Aprādītās pazīmēs izteicas zemes rentes

tiesību raksturs kā savā zinā īpašums (lai gan netiešs), kā

jus m re sua. Šīs pazīmes, sakarā ar materiālā likuma aizrā-

dījumiem uz domini utilis tiesībām (īpašuma valdīšana, val-

dīšanas prasības, vindikacija), uzskatāmas par pilnīgi pietie-

košām, lai attaisnotu juridisko iespēju, dominium utile iegūt

iesēdējuma ceļā nevien pret iedomājamu dominus directus, bet

galvenā kārtā ari pret iepriekšējo daminus utilis uz to, pašu

zemes gabalu. Šis slēdziens nav atspēkojams ar , to, ka do-

minium utile bez tam ari ir jus m re aliena pazīmes, kuras iz-
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teicas piem. ar to, ka — par dominii utilis nodibināšanu uz

visu imobili — attiecīga atzīme ierakstāma tā folijas I. da-

ļas I. rubrikā, kā par imobiļa sastāvu paaugstinošu faktoru

(not. lik. 320. p. I. daļas „c" punkts; sk. ari priv. lik. 1327.,

1328, p. p. — bet 1331. p. beigās; 1256, 4029. p. p.). Izšķirošs

ir un paliek tas, ka dominus utilis valda zemes rentes ga-

balu kā īpašnieks un kas var valdīt, tas var ari iesēdēt „Wer

besitzt, kann auch ersitzen") un ka dominium utile, tai skaitlī

zemes rentes tiesības, uzskatāms tieši par īpašuma pamatu

(ocHOßame Bjian-Emn, sk. Prof. Minča rakstu žurnālā „B-bct.

rpa>KH. npaßa" 1913. g. 8. burtn. 69. un sek. 1. p. p,). Patiesi

likumā nav tieša aizlieguma dominium utile iegūt ar iesēdē-

jumu. 1309. p., uz kuru atbildētājs atsaucas savā kasācijas

sūdzībā, noliedz iegūt tikai dominium directum iesēdējuma

ceļā, bet nevis zemes rentes tiesības kā dominium utile.

1308. p. un sek. p. p., runājot par Reallasten (klaušu) iegūšanu,

domā par subjektu, kuram par labu nodibinātas

klaušas, kā tas redzams no 1320. p. 2. teikuma: 1320. p. definē

privātu klaušu kā klaušu, kuras tiesīgais subjekts ir privāt-

persona vai privāts zemes gabals. 1309. p., kā pareizi uzsver

Tiesu Palāta savā 1921. g. 19. oktobra spriedumā, nosaka ti-

kai, ka tas fakts vien, ka apgrūtinātā zemes gabala valdītājs

ir pildījis zināmas klaušas iesēdējuma laikā zināmai personai

vai zemes gabalam par labu, nav uzskatāms par pietiekošu,

lai nodibinātu realnastu 1297. p. nozīmē. Tādēļ Tiesu Palāta,

uzskatot 1309. p, par nenozīmīgu pie lietas izšķiršanas, nav šo

pantu pārkāpusi. Tā tad ja nav likumā atrodami pret ē j i

nosacījumi, kuri tieši izslēgtu iesēdējuma piemērošanu zemes

rentes tiesībām, jāatzīst, ka priekšā stāvošais jautājums iz-

šķirams apstiprinoši. Tas pats slēdziens, ka pastāvošu do-

minium utile, tā tad ari zemes rentes tiesību, var iegūt iesē-

dējuma ceļā, panākams ari apspriežot jautājumu par ēku ju-

ridisko stāvokli, kuras atrodas zemes rentes gabalā sakarā ar

to apgrūtināšanu ar lietiskām tiesībām. Kādas ari nebūtu tie-

sības, uz kurām pamatojas dominium utile par zemes gabalu,

katrā ziņā ēkas, kuras uz pēdējās uzstādījis zemes rentes ga-
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bala turētājs (Grundzinsmann), pieder viņam nevis uz zemes

rentes tiesībām, bet uz pilna īpašuma tiesībām. Pēc priv.

lik. 811. p. pilsētās katra jaunuzbūvēta ēka jāieraksta zemes

grāmatās uz uzbūvētā ja vārdu un proti zemes grā-

matu folijas I. daļas I. rubrikā (not. lik. 320. p. I. daļas „d" pkt.).

Saskaņā ar priv. lik. 1329. p. zemes rentes gabala turētājam

tiesība savā vārdā, bez zemes rentes gabala kunga piekri-

šanas, apgrūtināt savas ēkas ar servitutiem un hipotēkām, pat

bez laika norobežošanās (priv. lik. 1329. p.) un ar obligatorisku

saistošu spēku priekš dominus directus. Saskaņā ar šo, uz

tiesu prakses pamata, jau sen nodibinājušās ieraduma tiesības,

pēc kurām rentes gabala turētājs, tiklīdz viņš uzcēlis ēkas uz

zemes gabala vai tās pārgājušas viņa īpašumā, uzskatāms par

zemes gabala īpašnieku (Kupfer: „Das Grundzinsrecht nach

liv. est. kuri. P'rivatrecht" iekš „Dorpater Jurist. Studien"

1895. g. IV. I. 8, §, 114. 1. p.). Ja likums atzīst zemes rentes

gabala turētājam pilnā īpašumā un protams ari valdīšanas tie-

sības uz viņa uzstādītām ēkām, tad pēdējās uzskatāmas ari

par res habiles iesēdējuma ziņā (priv. lik. 820. p. 1. pkt.). Tā

tad persona, kura valdījusi nepārtraukti par attiecīgo laiku, uz

justus titulus pamata un bona fide, uz zemes rentes gabala

uzstādītas ēkas, iegūst uz tām īpašuma tiesības un proti nevis

dominium utile, bet taisni nedalītu dominium. ' Šai ziņā Tiesu

Palāta nav tieši konstatējusi, vai uz strīdīgā zemes gabala at-

rodas ēkas resp. vai tas uzstādījis dominus directus, vai do-

minus utilis, un proti prāvnieku priekšgājējs. Pats prasītājs

vispār lūdzis atzīt viņam tikai dominium utile uz visu zemes

gabalu, tā tad neizņemot ari ēkas. Tādēļ izejot no vispārējā

principa: plus continet minus, jāatzīst, ka prasītājam pie-

šķiramas attiecībā uz ēkām, kuras atrodas uz zemes rentes

gabala, vismaz zemes rentes tiesības, ja ēkas uzstādījis pra-

sītāja priekšgājējs (t. i. ne dominus directus) un ja prasītāja

personā izpildījušies visi iesēdējuma priekšnoteikumi. Bet jā-

jautā, cik tālu pievestais materiālais nosacījums (priv. lik.

1329. p.) savienojams ar noteikumiem par zemes grāmatām:

pēc pēdējām ēkas sastāda zemes gabala daļas (priv. lik. 771. p.)
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un kā tādas ievietojamas zemes gabala folijas I. daļas I. rub-

rikā (not. lik. 320. p. I. daļa). Pēc not. lik. 310. p. viss imobils,

kuram ierīkota atsevišķa folija, atbild par visām šai folijā

ierakstītām un to imobili apgrūtinošām saistībām. Pie tam

nav pielaižams, ka kāda imobiļa konkrēta daļa būtu izņemta

no atbildības, resp. būtu atsevišķi apgrūtināta ar lietiskām tie-

sībām, piem. ar servitutiem vai hipotēkām. Vispār uz ēkām,

kā uz imobiļa daļām, nebūtu attiecināmas jebkādas juridiskas

attiecības, kuras neaptvertu ari visu imobili tai sastāvā, kurā

tas ievietots zemes grāmatās. Iztulkojot sakarā ar šo 1329. p.,

pielaižams slēdziens, ka dominus utilis var apgrūtināt ar ser-

vitutiem un hipotēkām nevien viņa uzstādītās ēkas kā tādas,

bet līdz ar to ari pašu zemes gabalu, kā to no seniem laikiem

pielaiž ari tiesu prakse, kura šai ziņā ieguvusi ieradumu tiesību

nozīmi, attiecīgā daļā pārgrozot 1329. p. burtisko tekstu; sa-

protams, ja dominus directus izved viņam ar 1331. p. piešķirto

tiesību, zemes g a b a 1 v (tā tad nevis zemes rentes tiesības

vien) nolikt uz torgiem, pēdējiem jābūt tām pašām sekām, kā

pēc civ. proc. lik. 1874. p. I. pkt. un priv. lik. 1602., 3967. p. p.,

t. i. hipotēku dzēšanai, kamēr servitutiem jāpaliek spēkā.

Katrā ziņā dominium utile apgrūtināšanas juridiskā iespēja jau

kā tāda pierāda, ka domini utilis stāvoklis pēc būtības skaidri

un noteikti atšķiras no tīri lietiskām tiesībām m re a 1 i c n a,

piešķirot domino utili zināmas patstāvīgas, no domini directi

neatkarīgas tiesības, kuras dominus utilis izlieto un izved savā

paša vārdā, bet nevis domini directi vārdā. Tiesu Palāta kon-

statējusi, ka ar Rīgas pilsētas bāru tiesas 1883. g. 10. maija proto-

kolu esot nodibināts, ka prasītājs bijis viens no mirušā

Indriķa Šiliņa mantiniekiem. Šis konstatējums attaisnojams

ar minētā protokola saturu, jo protokolā ievietoti bāru tiesas

nopratināto liecinieku izteicieni par Indriķi Šiliņu un tā sievas

mantinieku sastāvu, kurā iegājis ari prasītājs. Prasītājs ne-

apgalvo, ka bāru tiesa būtu lēmusi par mantošanas dalīšanu,

bet prasītājs gan iziet no tā, ka dalīšana vispār notikusi un ka

par justus titulus dēļ nekustamas mantas iegūšanas uz iesē-

dējuma pamata pilnīgi var noderēt ari mantošanas tiesības
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(priv. lik. 830. p. 3. pkt., 855., 810. p. p.). Atbildētāji nav li-

kumā paredzētā gada 6 nedēlu un 3 dienu laikā un pat galīgā

10 g. terminā, skaitot no mantojuma atklāšanas dienas (priv.

lik. 2620., 2630., 2631. p. p.), savas mantošanas tiesības pietei-

kuši un nav hereditatis petitio (mantošanas prasību) cēluši.

Tādēļ, kā pareizi atzinusi Tiesu Palāta, atbildētāji vispār zau-

dējuši tiesību atspēkot prasītāja vienīgo manto-

šanas tiesību, kā iesēdējuma justus titulus.

Tas apstāklis vien, ka prasītājs dēļ savas valdīšanas pamata

nokārtošanas bija savā laikā griezies pie Apgabaltiesas ar lū-

gumu izsaukt likumīgus mantiniekus un ka sakarā ar to daži

no atbildētājiem bija pieteikuši savas „mantošanas tiesības"

proklamas laikā, nevarēja atbildētājiem atjaunot vīnu, jau

pirms tādas pieteikšanas, pazaudētās — ar noilgumu — līdz-

mantošanas tiesības. Uz universalsukcesijas principa pamata,

pēc kura visi un katrs no mantiniekiem tiek pieaicināti „m

omnem" un pēc kura „solo concursu fiunt partes" (priv. lik.

1691., 2639., 2677. un sek. p. p.), mantinieks, kurš, atsaukda-

mies uz notikušo dalīšanu, uzskatīja sevi par vienīgo manti-

nieku, varēja dēl iesēdējuma nodibināšanas aprobežoties ar

savu abstraktu mantošanas tiesību pierādīšanu, neuzstādot pie

tam taisni ari dalīšanas faktu. Pretēji atbildētāju domām,

mantinieks dēl savu mantošanas tiesību nodibināšanas vispār

nav spiests savās 'mantošanas tiesībās apstiprināties taisni tie-

sas ceļā (civ. proc. lik. 1408-a., 2019. p. p., priv. lik. 2621.,

2625. p. p., o npeo6pa3oßaHiu cyn. nacra 1889 rona

Hasman un Nolken 2. izd. 191. 1. p. pie 282. p.). Tādēļ prasī-

tājam nebija jāpierāda, ka viņš ticis apstiprināts mantošanas

tiesībās uz Indriķa Silina mantojumu. Pilnīgi pietiek, ja pra-

sītājs tikai pieņēmis mantojumu un valdījis to likumā paredzētā

laikā; ar šo prasītājs ieguvis īpašuma tiesību iesēdējuma ceļa

uz mantojumu uz mantošanas tiesību pamata. Pie tādiem

apstākļiem atbildētāji nevar Tiesu Palātas spriedumu apstrī-

dēt uz tā pamata, ka Tiesu Palāta nav ievērojusi, ka atbildē-

tāji apstrīdējuši nevien mantošanas dalīšanas faktu, bet pat

prasītāja mantošanas tiesības. Prasītāja mantošanas tiesību
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Tiesu Palāta nodibinājusi uz pievesto Bāru tiesas protokolu un

tikai garām ejot aizrādījusi, ka „šo faktu", t. i. ka prasītājs bijis

„viens no mirušā Indriķa Šiliņa likumīgiem mantiniekiem" ne-

apstrīdot ari atbildētāji. Ja Tiesu Palāta uz minēto dokumentu

pamata konstatējusi prasītāja vispārēju abstraktu mantošanas

tiesību, kā ari tā valdīšanu iesēdējuma laikā uz mantošanas tie-

sību pamata, t. i. uz justus titulus pamata, Tiesu Palātai bija

ari tiesība, prezumējot prasītāja bona fides (priv. lik. 863. p.),

atzīt prasītājam īpašuma tiesības uz pilsētas rentes zemes

gabalu uz iesēdējuma pamata. Tiesu Palāta nebija, pie atzī-

mētiem apstākļiem, spiesta pieprasīt no prasītāja vēl atse-

višķus pierādījumus par mantojuma dalīšanas faktu: jo iesē-

dējuma nozīme iekš tam taisni pastāv, lai izdziedinātu pie man-

tas iegūšanas notikušo defektu (priv. lik. 829. p.); šādam de-

fektam trūkstot, nekas nebūtu, — kā jau augšā minēts, —

lūdzējam kavējis tieši prasīt iegūšanas akta izvešanu vai ie-

tērpšanu attiecīgā formā. Aiz pievestiem iemesliem sakrīt at-

bildētāju vispārējais aizrādījums viņu kasācijas sūdzībā, itkā

Tiesu Palāta nav apspriedusi ari visu lietā esošo faktisko

materiālu. Atzīstot, ka Tiesu Palāta nav pārkāpusi

atbildētāju pievestos likumus un ka tādēļ atbildētāju

kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts nolemj: atbildētāju

Mārtiņa Mārtiņa d. Šiliņa, Mārtiņa Jāņa d. Šiliņ a,

Eduarda Jāņa d. Šiliņa, Annas Jāņa meitas Šiliņ, Olgas

Jāņa meitas Šiliņ un Pāulines Jāņa meitas Šiliņ pilnvar-

nieka zv. adv. Rūsa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p.

pamata atstāt bez ievērības.

33. 1922. g. maija mēneša 11. dienā. Antona, Isidora un

Jēzupa B o d ž v lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma

atcelšanu Donata Bodža prasībā pret Isidoru Bodžu un citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka atbildētāji nenoliedz to faktu, ka viņi atņēmuši prasītājam

zemi, kura atradusies pēdējā faktiskā valdīšanā un lietošanā,
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bet apstrīd prasību uz tā pamata, ka viņiem, atbildētājiem, pie-

derot valdīšanas tiesība uz minēto zemi; 2) ka atbildētāji

pieturas pie uzskata, ka viņiem tiesība pret prasītāja posesora

prasību celt ierunu uz petitoriska pamata tādēļ, ka prasības

par īpašuma tiesībām uz piešķirtu zemi (Hafl-fejibHaa 3e.M.iH) pie-

krīt izspriešanai tām pašām miertiesu iestādēm, kuras iz-

spriež posesora prasības, pie kam šā sava uzskata pastiprinā-

šanai atsaucās uz kr. sen. civ. kas. dep. 1889. g. spried. Nr. 44

Lesnevska lietā; 3) ka atbildētāju uzskats nav savienojams ar

posesora prasību nozīmi un juridisko raksturu un ari nav at-

taisnojams ar minēto senāta spriedumu; posesora prasība pēc

būtības vērsta uz valdīšanas restitūciju, izejot no tā, ka katra

valdīšana bauda likumā paredzēto aizsardzību (kr. civ. lik.

531. p.): valdīšana kā tāda restituējama, ja par to tika celta

attiecīga, t. i. posesora prasība; pret posesora prasību nekad

nav ceļama nedz pretprasība, nedz ieruna, kura būtu pamatota

uz īpašuma tiesībām; posesora prasītājs nav spiests pierādīt

savas valdīšanas tiesību; no tā loģiski izriet, ka viņa po-

sesora prasība nav atspēkojama un nav izslēdzama ar pret-

nieka atsauksmi uz pēdējā valdīšanas tiesībām; tā tad

pretiniekam nav — posesora prāvā — atļauts, atsaukties uz

sava īpašuma tiesību un ar to novērst prasītāja posesora pra-

sību; 4) ka šis materiālu tiesību elementārs noteikums nav

grozāms atkarībā no tā, vai pēc formāliem, t. i. proces-

likumiem, attiecībā uz piešķirto zemi, tām pašām tiesu iestā-

dēm un proti miertiesu iestādēm piekrīt nevien posesora pra-

sības, bet ari petitora prasība (uz 1920. g. 14. septembra li-

kuma 4. p. pamata; VV. Nr. 215); 5) ka Kr. senāta 1889. g.

spriedumā Nr. 44, kura pareizību pēc būtības, vienbalsīgi

atspēkojusi juridiskā literatūra, (Šeršenevičs „yxie6HHKi>

rpamzi. npaßa 10. izdev. 20. § IV. 253. 1. p.; Friedstam: o BJia-

•i-kn.'i. hcic'U, žur.
,J
Br

BCTHHK
rL npaßa" 1900. g. 7. burtn. 82. sek.

lp. p.), izvesta tikai doma, ka, ja prasītājs prasību par valdī-

šanas restitūciju ceļ pē c civ. proc. lik. 29-a. p. 2. pkt.

paredzēta termiņa notecēšanas, vispārējās tiesu ie-

stādēs, tad pret šādu prasību pretnieks var celt ierunu uz pe-
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titora pamata; tādēļ no svara izšķirt, kāda nozīme ir prasībai

par valdīšanas restitūciju, kuru prasītājs ceļ pēc minētā ter-

miņa notecēšanas; šai ziņā jāsaka, ka posesora prasība pēc

minētā procesuāla (prekluziva) termiņa notecēšanas vairs nav

ceļama kā tīri posesora prasība; lai ganprasības lūguma punkts

(petitum) var aprobežoties vienā lūgumā par valdīšanas resti-

tūciju, bet pēc būtības šai lūgumā klusu ciešot ietilpst vindi-

kacija; ar to izskaidrojamas kr. senāta domas, ka šai gadījumā

pretējā puse var, atsaukdamies uz savu īpašuma tiesību, ieru-

nas ceļā atspēkot prasītāja valdīšanas tiesības ; 6) ka šai kon-

krētā gadījumā, kā redzams no Apgabaltiesas sprieduma, pra-

sītāja valdīšana tika atņemta viņam 1918. g. 17. jūnijā, bet

prasība par valdīšanas restitūciju iesniegta 1918. g. 16. jūlijā,,

tā tad pirms civ. proc. lik. 29-a. pantā paredzētā termiņa

notecēšanas; tādēļ jāatzīst, ka prasība apspriežama kā tīri

posesora prasība, pret kuru nav pielaižama

ieruna uz petitora pamata; 7) ka tamdēļ, neap-

spriežot atbildētāju pret prasītāju valdīšanas t iesrbām celto

ierunu, Apgabaltiesa nav pārkāpusi civ. proc. lik. 129. pantus

8) ka Apgabaltiesas slēdziens par to, ka atbildētāju celtā ie-

runa, itkā prasītājs runā esošo zemi no viņiem nomājis, nav

pi e r ā d ī t a, attiecās uz lietas faktisko pusi un nav kasācijas

kārtībā pārbaudāms; 9) ka no Apgabaltiesas 1921. g. 10. fe-

bruāra sēdes protokola nav redzams, ka atbildētāji būtu lūguši

nopratināt jaunus lieciniekus, kādēļ, pretēji atbildētāja aizrā-

dījumam viņu kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesa nevarēja šaī

ziņā pārkāpt civ. proc. lik. 129., 369. p. p., nepielaižot neuz-

doto liecinieku nopratināšanu; 10) ka tādā kārtā Apgabaltiesa

nav pārkāpusi atbildētāju pievestos likumus un viņu kasācijas

sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: atbildētāju

Antona, Isidora un Jēzupa Bodžu kasācijas sūdzību uz civ.

lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības,

34. 1922. g. jūnija mēneša 1. dienā. Eduarda Bu š a

pilnvarnieka zv. adv. A. Krastkalna lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu minētā Buša prasībā pret Zamuelī

Aronsteinu.

84

(L. Nr. 112)



Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka zv. adv. Ā. Krastkalna

un atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. Zeeberga paskaidrojumus

un virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod: Prasītājs

lūdzis Rīgas Apgabaltiesu, 1920. g. 29. maijā starp prasītāju,
kā pārdevēju, un atbildētāju, kā pircēju, uz nekustamu īpašumu

Rīgā noslēgto līgumu — atzīt par atceltu un prasītājam ne-

saistošu. Savu prasību prasītājs pamato uz to, ka Tieslietu

ministrija atraidījusi atjauju uz pirkumu. Atbildētājs, neat-

zīstot prasību, cēlis pretprasību, kurā lūdzis piespiest prasītāju

parakstīt iesniegto pirkšanas-pārdošanas līguma projektu uz

minēto nekustamo īpašumu ar kādu Jāni Ābeli-Ābelīti, bet ne-

izpildīšanas gadījumā atzīt līgumu par ierakstāmu zemes grā-

matās bez prasītāja paraksta. Atbildētājs pamato savu pret-

prasību uz to, ka a) partu juridiskās attiecības izrietot nevis

no 1920. g. 29. maija līguma, bet no 1919. g. 30. decembrī starp

partiem noslēgtā priekšpārdošanas līguma, uz kura pamata

ticis noslēgts 1920. g. 29. maija līgums, kāds atkritis atļaujas

trūkuma dēļ, b) ka ar pēdējo līgumu — 1919. g. 30. decembra

priekšpārdošanas līgums nesot izsmelts, jo pēc pēdējā 4. p,

prasītājs apņēmies formālu pirkšanas-pārdošanas līgumu no-

slēgt ari ar trešu personu, kuru atbildētājs uzrādīs gadījumā,

ja pat atbildētājam atļauja netiks izdota, un c) ka atbildētājs

1920. g. 23. septembra notariālā paziņojumā kā kontrahentu

uzdevis Jāni Ābeli-Ābelīti, kuram dota attiecīga atļauja. Uz

tiem pašiem pamatiem atbildētājs lūdzis uzlikt prasītājam tie-

sas izdevumus ari par pamatprasību, kuru tas cēlis bez ie-

mesla, jo ari atbildētājs 1920. g. 29. maija līgumu atzinis par

atkritušu. Jānis Ābels-Ābelīts iestājies lietā kā blakusinterveni-

ents uz atbildētāja pusi un kā tāds tika pielaists ar Apgabaltie-

sas 1920. g. 17. decembra lēmumu. Rīgas Apgabaltiesa pamat-

prasību apmierinājusi, bet pretprasību noraidījusi. Apgabal-

tiesas spriedumu pārsūdzējuši atbildētājs un blakusinter-

venients. Tiesu Palāta, atceļot Apgabaltiesas spriedumu, at-
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tiecībā uz pa m a t prasību, piespriedusi atbildētājam tiesas iz-

devumus, bet attiecībā uz p re t prasību — apmierinājusi to pil-

nā apmērā. Sava sprieduma dalu attiecībā uz pamatprasību,

Tiesu Palāta pamato uz to, ka atbildētājs 1920. g. 29. maija

līgumu atzinis par neesošu jau pirmā instancē, Apgabaltiesas

1920. g. 17. decembra un 1921. g. 28. janvāra sēdēs. Šis Tiesu

Palātas motivs atkrīt jau tādēļ, ka prasības pamats apsprie-

žams pēc apstākļiem un atbildētāja ieņemtā stāvokļa prasī-

bas iesniegšanas laikā, bet neatkarājās no atbildē-

tāja pēc prasības celšanas, procesa laikā, dotiem paskaidro-

jumiem. Apstājoties pie prasītāja 1920. g. 11. augusta notariālā

paziņojuma atbildētājam, Tiesu Palāta nav šo paziņojumu iz-

tulkojusi pēc satura un nozīmes. Patiesi, paziņojumā prasītājs

nevien paskaidrojis, ka viņš minēto līgumu atzīstot par „anu-

lētu un nesaistošu", bet taisni uzaicinājis atbildētāju, spert

visus no viņa atkarīgus soļus, lai kontrahenti nonāktu a g r ā-

kā priekšlikuma stāvoklī: nodot norēķinus

par minēto nekustamo īpašumu un pēdējo atdot atpakaļ

prasītāja rīcībā, kā ari saņemt no prasītāja at pakaļ

pēc norēķināšanas atbildētājam pienācīgās iemaksas. No šī

paziņojuma satura redzams, ka prasītājs nevien atzinis 1920. g.

29. maija līgumu par anulētu un nesaistošu, bet noteikti do-

mājis pilnīgi atsvabināties no jebkādām līguma at-

tiecībām pret atbildētāju, prasīdams paša nekustama īpašuma

atdošanu prasītājam atpakaļ. Ar šo prasītājs, saprotams, domājis

atraidīt ari 1919.g. 30. decembra priekšpārdošanas līgumu. Lai

gan šīs pēdējās domas prasītājs nav tieši izteicis prasības lūgu-

mā, bet tas izskaidrojams ar to, ka prasītājs uzskatīja 1919. g.

30. decembra priekšlīgumu par izsmeltu ar 1920.g. 29. maija lī-

guma noslēgšanu,, kādu uzskatu apstrīd atbildētājs. Nepelna

ievērību ari otrais Tiesu Palātas aizrādījums uz to, ka prasītāja

1920. g. 11. augusta paziņojumam neesot nozīmes tamdēļ, ka

prasītājs, nenogaidot atbildētāja atbildi — dēļ kuras pēdējam

ticis dots 8 dienu laiks — jau 12. augustā iesniedzis prasību

tiesai. Šim apstāklim — pretēji Tiesu Palātas domām —• nav

nozīmes, jo atbildētājs patiesi iesniedzis atbildi un proti 14.

86



septembrī 1920. g., t. i. daudz vēlāki par 8 dienām, lai gan pirms

tā laika, kad atbildētājs saņēmis prasības norakstu, kas noticis

tikai 25. oktobrī. Tiesu Palāta šai ziņā tālāk nav vērā ņēmusi,

ka nekustamais īpašums prasības ienisegšanas laikā un vēlāki

atrodās taisni atbildētāja valdīšanā (Tiesu Palātas 1921. g.

14. sept. sēdes protokols), t. i. ka atbildētājs nav prasītāja

1920. g. 11. augusta paziņojumu šai daļā izpildījis. Pie aprā-

dītiem apstākļiem Tiesu Palātai nebija pietiekoša pamata at-

zīt, ka prasība celta bez iemesla un Tiesu Palātai bija vai nu

jānoraida pamatprasība (ja viņa atrod, ka prasītājs nav pilnīgi

atsvabināts no visām līguma attiecībām pret atbildētāju), vai

jāapmierina pamatprasība uzliekot atbildētājam tiesu izdevu-

mus, (ja Tiesu Palāta atrod, ka atbildētājs pamatprasību —

augšā aprādītā nozīmē — atzinis). Neatkarīga no tā, katrā

ziņā Tiesu Palāta nevarēja, neizteikdamās — sprieduma rezo-

lutivā daļā — par pamatprasību pēc būtības, aprobežoties ar

tiesu izdevumu piespriešanu atbildētājam. Ar šo Tiesu Palāta

pārkāpusi civ. proc. lik. 339., 711. p. p. Attiecībā uz pretpra-

sību Tiesu Palāta atrod par izšķirošu — jautājumu par to, vai

mūsu Privatlikums pielaiž līgumu trešai nenoteiktai personai

par labu; atbildot apstiprinoši uz šo jautājumu, Tiesu Palāta

uzskata par saistošu prasītājam 1919. g. 30. decembra līguma

4. p. Šis Tiesu Palātas uzskats nav pareizs. Privatlikums gan

pielaiž apsolījumus vai offertes ari pret nenoteiktām

personām: priv. lik. 3139. p. (Auslobung), 3944., 3961. p. p.

(ūtrupē), 2174. p. (honorēta persona), 2121. p. beigās (mantinie-
ka personu var noteikt trešā persona), 3473. p. (prasību cesija

uz uzrādītāju), 3121. p. un sekoši (vērtspapīri uz uzrādītāju).

Bet no tā vēl neizriet un ar to nav pierādīts, ka pievestais

1919. g. 30. decembra līguma 4. p. būtu nodibinājis t. s. „līgumu

trešai personai par labu", un vēl mazāk, ka atbildētājam kā

promisaram būtu tiesība, savā vārdā prasīt šī līguma izpildī-

šanu un pie tam vēl tai laikā, kad prasītājs uz paša atbildētāja

pieprasījuma, saskaņā ar pievesto iepriekšēja līguma 4. punktu,
taisni ar pēdējo noslēdzis galīgu pirkšanas līgumu, šai ziņā

Senāts tur par vajadzīgu sīkāki apstāties pie vispārēja jautā-
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juma par to, vai priekšpirkšanas līgumā paredzētais nosacī-

jums, kā galīgais līgums slēdzams — pēc pircēju vēlēšanās —

ar nenoteiktu trešu, pircēju uzrādāmu personu, uzskatāms par

„līgumu trešai personai par labu". Pārdošanas-pirkšanas lī-

gums, kā abpusīgs līgums (priv. lik. 3106. p. beigās, 3831. p.),

paredz nevien vienas puses apsolījumu un šī apsolījuma pie-

ņemšanu no otras puses (vienpusīgs līgums), bet gan abu

pusu apsolījumus un to pieņemšanu no abām pusēm, t. i. abu

pusu savstarpējas abpusīgas prasības un savstarpējus abpu-

sīgus pienākumus. Tā saucamie līgumi trešai personai

„par labu" paredz promitenta vienpusīgu apsolījumu šai trešai

personai par labu (3116., 3117. p. p.), ar kura pieņemšanu no

trešās personas puses šis promitenta apsolījums kļūst priekš

pēdējā saistošs un nav vairs atsaucams, t. i. trešā persona,

pieņemdama promitenta apsolījumu, iegūst patstāvīgu, no pro-

mitenta neatkarīgu tiesību, prasīt apsolījuma izpildīšanu. Li-

kums, uzstādot tamlīdzīgu apsolījumu trešai personai par labu,

nepiešķir trešai personai kontrahenta īpašības tai ziņā, ka

trešā persona varētu — itkā promisara vietā — iestāties visās

abpusīgās līgumā nodibinātās attiecībās, kuras pastāvēja starp

iepriekšējiem kontrahentiem. Turpretim, likums (3117. p.)

zem trešās personas adstipulacijas saprot, ka trešā persona

pieņem viņai ar līgumu atvēlēto labumu, t. i. promitenta vien-

pusīgu apsolījumu izdarīt trešai personai līgumā paredzēto no-

teikto konkrēto mantisko izpildījumu, t. i. promitenta apsolī-

jumu no sava, promitenta, mantības nodot zināmu mantu tre-

šās personas mantībā. Tā jāsaprot apsolījums (od-feiname,

Versprechen), kā tas redzams no priv. lik. 3276. un sek. p. p.,

kur atrodam šāda apsolījuma pamata noteikumus (sēdes ma-

teriae). Bet zem „līguma trešai personai par labu" nav sapro-

tams patstāvīgu tiesību un pienākumu, t. i. sarežģītu juridisku

attiecību komplekss, kurā būtu jāiestājas trešai personai un

kurā promitentam būtu jāielaižās ar trešo personu. To var

panākt tikai nodibinot jaunas tiešas juridiskas un proti līguma

attiecības ar trešo personu. Mūsu likums nezin, tā sakot,

blanket-līgumus, kuros viens no kontrahentiem jau noteikts,
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bet otrais kontrahents atkarājās no promisara. Promitents

nevar apsolīt promisaram par labu, ka trešā persona uzņem-

sies pienākumus pret promitentu un promisars šādu apsolī-

jumu nevar pieņemt. Šādu promitenta saistību likums atzīst

par neesošu (Priv. lik. 3145. p.). Tādēļ un ņemot vērā,

ka pārdošanas-pirkšanas līgums paredz un nodibina abpu-

sīgus apsolījumus, t. i. līdz ar to ari abpusīgus pienākumus,

būtu juridiski neiespējams, ka kāda persona varētu — pret

savu tiešo kontrahentu — uzņemties noslēgt pirkšanas-pār-

došanas līgumu ar trešo personu bez tā, ka šī trešā persona

būtu iestājusēs jau pašā iepriekšējā līgumā kā patstāvīgs, jauns

kontrahents ar visu kontrahentu piekrišanu noteikti deklarējot,

ka viņa, trešā persona, uzņēmusies visus līgumā paredzētos

pienākumus, saistības un pārējās attiecības. No pievestiem

apcerējumiem izriet ari tas, ka nevis promitenta tiešais kon-

trahents, promisars, bet tikai t. s. trešā persona, pēc tās for-

mālas iestāšanās iepriekšējā līguma attiecībās ar promitentu,

varētu pastāvēt uz minētā līguma izpildīšanu, šai gadījumā uz

galīgā pārdošanas-pirkšanas līguma noslēgšanu ar viņu, trešo

personu. Promitenta tiešais kontrahents, promisars, turpre-

tim, pie šīs lietas apstākļiem, kur „līgums trešai personai par

labu" paredz promitenta pienākumu slēgt ar trešo personu

galīgu pārdošanas-pirkšanas līgumu, varētu prasīt no promi-

tenta nevis galīgā līguma slēgšanu ar trešo personu, bet, pēc

priv. lik. 3147. p. skaidrā tekstā, tikai atlīdzību par zaudēju-

miem un to tikai tad, ja trešā persona nupat aprādītā kārtībā

jau būtu bijuse iestājusēs pašā līgumā kā patstāvīgs kon-

trahents un pate neprasījuse galīga līguma slēgšanu. Griežo-

ties pēc visa sacītā pie apspriežamās lietas, izrādās, ka pro-

misars cēlis pretprasību tieši par „līguma trešai personai par

labu" izpildīšanu un proti, tai laikā, kad pati trešā persona pat

nav izteikusēs par kāda promitenta apsolījuma pieņemšanu un

vēl mazāk par savu iestāšanos pašā iepriekšējā līgumā. Tā

tad atbildētāja pretprasība tai formā nav apmierināma; ap-

mierinot tomēr pretprasību, Tiesu Palāta pārkāpuse priv. lik.

3116., 3117. p. p. Bet neatkarīgi no tā, ari pati trešā persona,
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Jānis Ābels-Abelīts, nav patstāvīgu prasību par tā saucamā vi-

ņam par labu noslēgtā līguma izpildīšanu cēluse; pretēji Tiesu

Palātas domām, promisars —, kā augšā minēts — nevarēja

celt tiešu prasību par līguma izpildīšanu trešai personai par

labu: tādēļ vien šī atbildētāja — kā promisara — prasība

nav pastiprināma vai atvietojama ari ar trešās personas vien-

kāršu blakus intervenciju, nerunājot nemaz par to, ka vispār

tas pats blakusintervenients nav pašā līgumā iestājies. Pie-

šķirot blakusintervencijai tādu nozīmi, kura varētu būt tikai

galvenai intervencijai, kā patstāvīgu tiesību un.prasību izveša-

nas līdzeklim, Tiesu Palāta pārkāpusi civ. proc. lik. 665. p.

Bet, kā augšā aprādīts, pie šīs lietas apstākļiem pat ar gal-

veņu intervenciju Ābels-Ābelīts nevarēja šai lietā panākt ga-

līga līguma slēgšanu ar viņu jau tādēļ vien, ka viņš līdz pret-

prasības celšanai nav līgumā bijis iestājies kā paškontrahents

(als Selbstkontrahent). Līdz šim jautājums par „līguma tre-

šai personai par labu" nozīmi un spēku tika apspriests, tā sa-

kot, savā tīrā, abstraktā formā. Bet šai lietā jāizšķir vēl

otrs, vēl sarežģītāks jautājums sakarā ar to, ka pēc 1919. g.

30. decembra iepriekšējā līguma 4. panta prasītājs apņēmies

pēc pirmā atbildētāja pieprasījuma noslēgt galīgu līgumu uz

atbildētāja vārdu, vai (hjih) uz trešās perso-

nas vārdu, kuru uzrādīs atbildētājs. Pēc šādas 4. punkta

redakcijas, pats par sevi, promitenta pienākums (saistība) uz-

skatams par alternatīvu, atkarībā no atbildētāja, kā kre-

ditora, vēlēšanās. Tā tad atbildētājam piešķirta tiesība, ga-

līga līguma noslēgšanu prasīt vai nu uz savu vārdu, vai

uz kādas trešās personas kuru atbildētājs vēl

uzrādīs. Pēc vispārējiem nosacījumiem, kreditors var izvēlē-

ties starp alternativām prasībām tikai vienu reizi, un iz-

vēlējies vienu no savām alternativām prasībām, viņš zaudē

tiesību uz otru alternatīvu prasību (priv. lik. 2928,, 3491.,

3372., 3474., 2254., 3190. p.p.). No šī viedokļa atbildētājs, kurš

prasījis prasītājam noslēgt galīgu līgumu ar atbildētāju (tā tad

nevis ar kādu trešu personu, par kuru tai laikā nebija vēl pat

runas) zaudējis tiesību prasīt tā paša galīgā līguma noslēgšanu
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ar vēlāki uzrādīto trešu personu. Prasītājs bijis spiests slēgt
tikai vienu pašu galīgu līgumu — vai nu ar atbildētāja personu,

vai ar trešu personu un proti ar pēdējo — augšā aprādītā ga-

dījumā un apstākļos. Atbildētājs noliedz, ka viņš alternatīvas

prasības zaudējis šai gadījumā uz tā pamata, ka ar atbildētāju

1920. g. 29. maijā noslēgtais galīgais līgums bijis jāuzskata par

neesošu — valdības atļaujas trūkuma dēl, kādēļ, — pēc atbil-

dētāja domām — kuram piekrituse ari Tiesu Palāta — pir-

mās alternatīvās prasības izpildīšana izrādījusies par neiespē-

jamu, neatkarīgi no atbildētāja, kā kreditora, vainas; ar ko itkā

atdzīvojusies otra alternatīva prasība. Šis uzskats būtu pa-

reizs tad, ja būtu jāatzīst, ka ar galīga līguma atzīšanu par

neesošu, iepriekšējais līgums būtu bijis jāuzskata par neizpil-

dītu. Patiesi prasītājs, noslēdzot ar atbildētāju, pēc tā piepra-

sījuma, galīgu līgumu, taisni izpildījis savu līgumā paredzēto

pienākumu. — Prasītājs nav apņēmies rūpēties par atļaujas

izgādāšanu atbildētājam un nav atbildību par to pret atbildētāju

uzņēmies. Prasītājs par atļaujas neizdošanu neatbild un viņam

atļaujas neizdošanas sekas nav jānes, tāpat kā, piem., onerē-

tais atsvabināts no pienākuma pret honorēto, ja pēdējais izvē-

lējies vienu no vairākām, viņam alternatīvi novēlētām, indivi-

duelām mantām un izvēlētā manta pēc tam nejauši pazūd

(Priv. lik. 2254. p.). Atbildētājs bez tam savu uzskatu, ka ar

1920. g. 29. maija līguma noslēgšanu — 1919. g. 20. dcc. līgu-

ma 4. pants neesot izsmelts, pamato vēl uz to, ka pievestais

4. p. nodibinājis nevis alternatīvu, bet gan sukcesivu pienā-

kumu tai ziņā, ka prasītājam gan jāslēdz galīgais līgums

ar atbildētāju — ja tas to prasa, bet ka prasītājam jāslēdz ga-

līgais līgums taisni ar atbildētāja uzrādāmo trešo personu, ja

atbildētājs pats nedabūs valdības atļauju. Tiesu Palāta gan

uz nopratināto liecinieku izteicienu pamata konstatējusi, ka

4. p. ticis ievests priekš tā gadījuma, ja atbildētājam pašam

nebūs iespējams iegūt imobili likumīgu vai admini-

stratīvu šķēršļu (atļaujas neizdošanas) dēļ.

Bet Tiesu Palātai tomēr nebija tiesība, uz pievesto liecinieku

izteicienu pamata, uzskatīt 4. p. par neizpildītu un neizsmeltu

ar 1920. g. 29. maija līgumu, jo Tiesu Palāta nav konstatējuse,
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ka ar lieciniekiem vai ar citiem pierādījumiem atbildētājs būtu

pierādījis, ka aprādītā prasītāja sukcesivā obligācija pastāvētu

pat tad, kad atbildētājs jau ar prasītāju noslēdzis patstāvīgu

galīgu līgumu, Pretēji Tiesu Palātas aizrādījumiem spriedu-

ma motivos, liecinieki nav paskaidrojuši, ka prāvnieki būtu

paredzējuši priekšlīguma izpildīšanu taisni caur valdības

sankcionēta formāla līguma noslēgšanu. Bet no lieci-

nieku izteicieniem no otras puses tieši izriet, — ko Tiesu Pa-

lāta nav ievērojuse, — ka atbildētājs patiesi nav domājis par

nopietna līguma slēgšanu ar trešu personu tai zinā, ka ar šādu

līgumu trešā persona būtu — materiālā nozīmē — stājusies

viņa, atbildētāja, vietā. Turpretim, trešās personas loma bija

paredzēta tikai atbildētājam „par labu", lai pēdējam

dotu faktisku iespēju iegūt imobiļa materiālus labumus, lai gan

zem svešas — tā saucamās „trešas personas" — vārda, ne-

skatoties uz valdības aizliegumu atbildētājam iegūt šo imobili.

Pats atbildētājs paskaidro, ka viņš 1919. g. 30. decembra lī-

gumu galīgi izpildījis un pats imobils atrodoties viņa valdī-

šanā un lietošanā. Pie tādiem apstākļiem nevar runāt par lī-

gumu „trešai personai par labu", bet taisni par līgumu pašam

„a t b i1d ē tā j a m par labu", t. i., par līgumu, kura tiešais no-

lūks ir apiet likumu, t. i. par līgumu, kurš atbildētājam dotu

iespēju, faktiski izlietot imobili pretēji valdības atļaujai, tas ir

pretēji valsts interesēm. Līgums, kura nolūks ir nevis no-

pietni nodibināt noteiktas juridiskas attiecības, bet tikai apiet

likumu, nav uzturams spēkā (priv. lik. 2922., 3214. p.p.) un

šādā līgumā izteiktā tendence nav veicināma. Tiesu Palāta

uzsver, ka „tāda tipa līgumi (nenoteiktai trešai personai par

labu) dzīvē sastopami ļoti bieži un ka tos līdz šim esot ari

atzinušas visas tiesas, jo tajos nevarot, ieraudzīt nekā pret-

likumīga un ka tādēļ nebūtu pareizi, pretoties dzīves šādai

attīstībai, kura prasot šādu līgumu atzīšanu". Bet nupat pie-

vestās Tiesu Palātas domas — šai vispārībai — nav attaisno-

jamas, sevišķi runā stāvošā gadījumā, kad apspriežamais lī-

gums patiesi nav līgums trešai (nenoteiktai) personai par

labu, un vērsts tikai uz to, lai tiešām kontrahentam, promisa-
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ram, dotu iespēju — apejot likumu, — panākt to, ko valdība —

uz likumīga pamata — viņai aizliedz. Nevis dzīve vispār, ne-

vis vispārējā pilsoniskā sabiedriskā dzīve, bet tikai zināmu

nevēlamu un valsts interesēm naidīgu un kaitīgu aprindu dzīve

varbūt „prasa" ari tādu nelikumīgu līgumu atzīšanu un taisni

šis apstāklis dod tiesai pamatu un iespēju, atraidīt tādu simu-

lētu līgumu spēku. Aiz aprādītiem iemesliem jāatzīst, ka Tiesu

Palāta savā spriedumā pārkāpuse priv. lik. 3116., 3117. p.p. civ.

proc. lik. 665., 339., 711. p.p., kādēļ, Senāts, neielaizdamies ci-

tu kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Tiesu Palātas

1921. g. 9. novembra spriedumu priv. lik. 3116., 3117. p.p., civ.

proc. lik. 339., 665., 711. p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu

nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

35. 1922. g. maija mēneša 11. dienā. Jāna Zariņa

pilnvarnieka, zv. adv. E. Grinberga, lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Jāņa Zariņa prasībā pret Krišjāni Z ar i-

ņ v un citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Prasītājs savā Rīgas Apgabaltiesai iesniegtā prasības rakstā

lūdzis viņa tēva sastādītā testamenta norakstu atzīt oriģināla

vietā un atzīt šo testamentu par spēkā gājušu. Savu prasību

prasītājs pamato uz to: a) ka minētais testaments ticis 1917.

g. 25. augustā nolasīts pagasta tiesas sēdē un pag. ties. civ.

proc. lik. 237. p. paredzētā termiņā nav apstrīdēts, resp. no

atbildētāja Krišjāņa Zariņa pret testamentu celtais strīds ar

tiesas spriedumu noraidīts; b) ka oriģinaltestaments vēlāk

gājis bojā; c) ka jau pēc minētā testamenta likumīgā spēkā

nākšanas Kosenu pagasta tiesā, pie kuras prasītājs bij griezies

ar nolūku testamenta lietu nokārtot apsardzības kārtā un lū-

dzis tiesu nopratināt lieciniekus par testamenta noraksta pa-

reizību ar oriģinālu, atbildētāji cēluši strīdu pret testamentu

un uz šī pamata pagasta tiesa ar savu 1920. g. maija lēmumu
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izbeiguse lietu apsardzības kārtībā. Tiesu Palāta izbeiguse

lietu runā stāvošā prasībā, kā vispārējām tiesu iestādēm ne-

piekrītošu, uz tā pamata, ka tikai pagasta tiesa, kurā ticis sa-

stādīts un nolasīts testaments, esot kompetenta spriest par

noraksta pareizību ar oriģinālu, piemērojot pēc analoģijas civ.

proc. lik. 932. p. Tāds Tiesu Palātas pievestais motīvs ir ne-

pareizs. Lai gan runā stāvošā gadījumā jau testaments ir ti-

cis nolasīts pagasta tiesā, bet viņš tomēr nav tiesas ceļā pa-

sludināts par spēkā nākušu. Ari izsludinājumam (proklamai)
trūkstot (t. i. pag. ties. civ. proc. lik. 237. pantā un priv. lik.

2452. p. 2. teik. paredzētā gadījumā), testaments nenāk spēkā

ipso jure, bet tikai sevišķi atzīstams par spēkā nākušu tiesas

ceļā (civ proc. lik. 1966. p.- l. p.). Tamdēļ sakarā ar to, ka at-

bildētāji bija 1920. g. pagasta tiesā pret testamentu cēluši strī-

du un lieta tika izbeigta — pēc pag. ties. civ. proc. lik. 233. p.,

prasītājam bija jāpanāk testamenta atzīšana par spēkā nākušu

tiesas ceļā un proti prasības kārtībā. Prasība, saskaņā ar no-

sacījumiem par piekritību, bija jāiesniedz nevis pagasta tiesā,

bet apgabaltiesā. Tā tad prasītājs pilnīgi pareizi formulējis

prasības lūguma 2. punktu. Kas attiecās uz prasības lūguma 1.

punktu, tad šim punktam pašam par sevi nav patstāvīgas no-

zīmes, bet minētam lūguma punktam gan nozīme tai ziņā, ka

testamenta priekšmets bija rīkojums par nekustamu mantu

un pēc not. nolik. 341. p. zemes grāmatā ierakstīšanai iesnie-

dzams tikai akta oriģināls, vai akts, kas attiecīgā kārtībā at-

zīts oriģināla vietā. Tiesu Palātai nebija pamats atzīt, ka lū-

gums dēl testamenta noraksta atzīšanas oriģināla vietā pie-

krīt tikai iestādei, kura savā laikā sastādījuse un nolasījuse

oriģinaltestamentu. Prasītājs domā panākt nevis tikai testa-

menta noraksta atzīšanu par „pareizu" ar oriģinālu, bet testa-

menta noraksta atzīšanu oriģināla vietā, un reizā

ar to, paša testamenta kā materiāla akta atzīšanu par spēkā

gājušu. Pagasta ties. proc. likums nesatur sevī nosacījumus,

kādā kārtībā jāaizvieto oriģinaltestaments, kādēļ šim gadī-

jumam jāpiemēro, kā subsidiaras tiesības, civ. proc. likums un

priv. likums. Pievestie noteikumi paredz kārtību, pie kuras
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šai ziņā jāpieturas un proti priv. lik. 2449. pants un civ. proc. lik.

1960. pants, pēc kuriem noraksta nolasīšana pilnīgi pielīdzinā-

ma oriģinaltestamenta nolasīšanai, ja pēdējais gājis bojā, pie

kam ieinteresētām personām tikai jāpierāda oriģināla esamība

un, ja noraksts nav oficiāli apliecināts, ari oriģināla saturs. Ja

pat pie testamenta nolasīšanas tiesā, oriģināls aizvietojams ar

norakstu, tad jo vairāk tiesai jāapmierinājas ar testamenta

nolasīšanas protokola norakstu — gadījumā, ja atliek tikai lemt

par testamenta atzīšanu spēkā. Lai panāktu vispirms tiesas

lēmumu par testamenta atzīšanu spēkā, pašam oriģinālam

trūkstot, tikai uz noraksta pamata, prasītājs bija spiests no-

dibināt noraksta atzīšanu oriģināla vietā, ko prasītājs var sa-

sniegt, formulējot attiecīgu lūgumu pašā prasībā un atsaucoties

uz attiecīgiem pierādījumiem. Nav nekāda pamata liegt tiesai,

kurai būtu jālemj par testamenta atzīšanu spēkā, pārbaudīt

priekšā stādītos pierādījumus par noraksta pareizību ar oriģi-
nālu un taisīt par to spriedumu, ja vispār tiesa spriež — pra-

sības kārtībā — par testamentu atzīšanu spēkā. Saprotams,

ja prasītājs nebūtu bijis spiests panākt testamenta ierakstīšanu

zemes grāmatās, viņš varēja ari sevišķi neformulēt atsevišķu,

prasības lūgumu par noraksta atzīšanu oriģināla vietā un uz

norakstu vienkārši atsaukties oriģināla vietā, vajadzības gadī-

jumā iesniedzot attiecīgus pierādījumus par noraksta pareizību,

kādā gadījumā tiesai katrā ziņā būtu bijis jāpārbauda šie pie-

rādījumi ari tai pašā prasības kārtībā. Pēc tam, kad pagasta

tiesa izbeiguši lietu par testamentu apsardzības kārtībā, pra-

sītājam bija atņemta iespēja, tai pašā lietā vēl griesties pie pa-

gasta tiesas ar lūgumu atzīt norakstu par oriģinālu, jo vai-

rāk tādēļ, ka pagasta tiesa jau apliecinājuse norakstu kā tādu.

Nav vietā Tiesu Palātas atsauksme uz civ. proc. lik. 932. p. ana-

loģiju. Analoģija ir pēc būtības extensiva interpretācija aiz

juridiska pamata vienādības. Patiesi šai gadījumā nevar ru-

nāt par saistības akta atjaunošanu kreditoram par labu, bet

par testamenta pareiza satura nostādīšanu. 932. p. paredz tieši

izslēdzošu singularu gadījumu, izpildu raksta atjaunošanu, kāda

kārtība pilnīgi nepielaiž extensivu interpretāciju un tās pašas
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kārtības attiecināšanu uz citiem gadījumiem, kuriem nav ne

mazāko sakaru ar saistību aktu atjaunošanu. Tāpat nav vietā

krievu 1917. g. 20. jūnija likums par aktu atjaunošanu, kurš at-

tiecās uz Pēterpilī, sakarā ar 1917. g. revolūciju bojā gāju-

šām aktim. Atkrītot Tiesu Palātas motivam dēl lietas iz-

beigšanas aiz prasības 1. lūguma punkta nepiekritības vis-

pārējām tiesu iestādēm, atkrīt ari pats Tiesu Palātas sprideuma

pamats. Tiesu Palāta atrod, ka ņemot vērā 1. lūguma punkta

sakaru ar 2. lūguma punktu, pēdējam pašam par sevi esot jāat-

krīt. Pie tam Tiesu Palāta tomēr apsprieduse 2. lūguma punk-

tu ari pēc būtības, atrodot, ka prasītājam nav bijušas tiesības

celt šo prasības punktu, jo prasītājam bijis tikai jāpārsūdz pa-

gasta tiesas 1920. g. 20. maija lēmums par lietas izbeigšanu ap-

sardzības kārtībā, un nedarot šo, prasītājs itkā zaudējis tiesību

celt prasību. Šis motivs uzskatams par nepareizu, jo prasītā-

jam nebija pamata nepadoties pagasta tiesas lēmumam. lein-

teresētai personai katrā zinā atļauts griesties pie prasības kār-

tības, ja aiz jebkādiem iemesliem izrādās pamats prasības cel-

šanai, t. i., ja izcēlies strīdus par civiltiesībām. Strīdus celšanas

fakta esamība ir nodibināta ar to, ka atbildētājs apstrīd te-

stamentu, pat tad, ja prasītājs iepriekš nebūtu bijis grie-

zies pie apsardzības kārtībā testamenta apstiprināšanas.

Atzīstot, ka Tiesu Palāta, izbeigdama lietu tās nepiekritības

dēļ vispārējām tiesu iestādēm, pārkāpuse civ. proc. lik. 932.

pantu, pag. ties. civ. proc. lik. 237. pantu un priv. lik. 2449. pan-

tu, kādēļ viņas spriedums nav atstājams spēkā, Senāts, neie-

laizdamies citu kasācijas sūdzībā pievesto kasācijas iemeslu

pārbaudīšanā, nolemj: Tiesu Palātas 1921. g. 9. novembra

spriedumu priv. lik. 2449. p., civ. proc. lik. 932. p., pag. ties.

civ. proc. lik. 237. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu

Palātai izspriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

36. 1922. g. jūnija mēneša 1. dienā. Jāņa Eizentala

pilnvarnieka, priv. adv. K. Pētersona, lūgums par Rīgas Apga-

baltiesas sprieduma atcelšanu Augusta Strazda prasībā pret

Jāni Eizentalu.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Apgabaltiesa, konstatēdama, ka otrā instancē lietas ap-

stākli nav grozījušies, pievienodamās Miertiesneša spriedumā

izteiktiem motiviem, atzinuse, ka starp partiem ticis noslēgts
sabiedrības līgums; 2) ka šis slēdziens, kurš pamatojās uz no-

pratināto liecinieku izteicieniem, attiecās uz lietas faktisko pu-

si un nav kasācijas kārtībā pārbaudāms; 3) ka Apgabaltiesai

bija pamats atzīt sabiedrību par notikušu neatkarīgi no kāda

atsevišķa (piem. rakstiska) kontrakta, jo sabiedrības līgumu var

slēgt ari klusu ciešot ar konkludentiem darbiem (priv. lik. 4272.

p.); 4) ka, pretēji atbildētāja domām, Apgabaltiesa nav priv,

lik. 4269. p. pārkāpusi, jo Apgabaltiesa savā spriedumā nav

izgājusi no tā, ka prasītājs būtu bijis atsvabināts no kādas

daļas iemaksas pienākuma un ka starp prāvniekiem būtu noti-

kusi t. s. „societas leonina"; 5) ka tāpat Apgabaltiesa nav ari

4276. p. pārkāpusi, jo sabiedrības kā tādas esamība neatkarājas

no tā, ka katrs no biedriem būtu patiesi jau iemaksājis savu

dalu: daļas neiemaksa dod otram biedrim tikai tiesību pieprasīt

to un uzlikt vainīgam biedrim atbildību par zaudējumu; 6) ka

Apgabaltiesai, ja tā vispār nākusi pie slēdziena par sabiedrības

esamību, ari bija pamats, citiem datiem trūkstot, atbildētāja

peļņas daļu saskaņā ar biedru skaitu noteikt kā kopēja ienā-

kuma pusdaļu (priv. lik. 4309. p.), jo vairāk tādēļ, ka atbildē-

tājs nav pret konkrēto prasību cēlis ierunu, ka prasītājam būtu

bijis vispirms jāceļ prasība par aprēķina došanu; 7) ka tā tad

Apgabaltiesa nav pārkāpusi atbildētāja pievestos likumus, kā-

dēļ viņa kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts nolemj: Jāņa

Eizentala pilnvarnieka priv. adv. Petersona kasācijas

sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

37. 1922. g. jūnija mēneša 1. diena, fīelenes Ettingen —

Vaikovas pilnvarnieka zv. adv. pal. P. Siversa lūgums par
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Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Johanna-Eduarda

Krišjansona prasībā pret Helēni Ettingen-Vaikovu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītājs savu prasību par atbildētājas izlikšanu no pra-

sītāja nama pamato uz to, ka atbildētāja 1920 g. augusta mē-

nesī atteikusies no dzīvokļa, jo viņai neesot iespējams sa-

maksāt par apkurināšanu, kādu atteikšanos prasītājs pieņēmis;

2) ka atbildētāja apstrīd prasību uz tā pamata, ka atbildētāja

gan solījusi zināmā termiņā izvilkties, bet vēlāk starp partiem
notikusi vienošanās par īres līguma pagarināšanu, kam par

pierādījumu iesniegusi 3 kvītes par īres naudas saņemšanu no

atbildētājas par laiku no 1. septembra līdz 30. novembrim

1920. g.; 3) ka ar minētām kvītēm atbildētāja domājusi nodi-

bināt, ka īres līgums ticis faktiski pagarināts līdz 30. novembrim

1920. g.; 4) ka Apgabaltiesa, nenoliedzot, ka kvītēs ir ap-

liecināts īres naudas iemaksāšanas fakts, noraidījusi minēto

kvīšu nozīmi uz tā pamata, ka ar kvītēm esot pierādīts tikai

tās, ka atbildētāja maksājusi īres naudu, bet ne vairāk, un

ka patiesi atbildētāja vēl turpinājusi dzīvot tai pašā dzīvoklī;

5) ka šis Apgabaltiesas slēdziens nepareizs jau tādēļ vien, ka

kvīte kā dispozitivs juridisks akts izteic kvītes izdevēja gribu

apliecināt juridiski nozīmīgus faktus un līdz ar to ari nodibināt

zināmas juridiskas attiecības starp īres līguma kontrahentiem;

6) ka īres kvītes apliecina nevien maksas faktu, bet ari laiku,

par kuru īre tika pieņemta un līdz ar to apliecina ari to, ka

par to laiku, par kuru īres nauda pieņemta, pastāv īres līgums

kā tāds; 7) ka ja kvīšu izdevējs apliecina, ka īres nauda no-

maksāta par laiku līdz 1920. g. 30. novembrim, tad viņš ar to

atzīst, ka īres līgums pastāv vismaz līdz 1920. g. 30. novem-

brim un ka ja agrāki tas pats īres līgums būtu ticis uzteikts

1920. g. augustā, tad šī uzteikšana zaudējusi nozīmi un spēku

ar īres līguma pagarināšanu; 8) ka, ja īres līguma kontra-

hentam un proti īrniekam, par zināmu laiku jāmaksā īres nau-

da un viņa maksa tiek pieņemta kā īres nauda, tad šāds īr-
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nieka pienākums izskaidrojams un saprotams tikai tā, kā par

atzīmēto laiku pastāv taisni īres līgums, jo tikai no īres līguma

attiecībām izriet un atvasināms īrnieka pienākums maksāt

īresnaudu (priv. lik. 4069. p.); no otras puses izīrētājs, pie-

ņemdams no īrnieka zināmu maksu kā īres naudu, līdz ar to

atzīst īres līguma esamību; 9) ka īres līgums slēdzams ari ne-

formālā veidā, mutiski (priv. lik. 4042. p.) un pat klusu ciešot,

ja kontrahenti turpina resp. pagarina jau pastāvošu īres līgumu

(priv. lik. 4043. p.ļ; pie tam līguma pagarināšana, kā katrs da-

rījums, ari savukārt var notikt klusu ciešot, pieņemot īres

naudu par laiku pāri par iepriekšējā līguma termiņa notecē-

šanu; ar īres naudas pieņemšanu par vēlāku laiku, izīrētājs

klusu ciešot (priv. lik. 2939, 2943. p. p.) pagarinājis iepriekš

izbeigto īres līgumu; 10) ka Apgabaltiesa nav uzstādījusi, kādā

augusta datumā notikusi uzteikšana un kāds uzteikšanas laiks

bijis jāievēro atbildētājai un kādā termiņā būtu bijis jāizbeidzas

līgumam uz atbildētājas uzteikšanas pamata; 11) ka ja pie-

ņemtu, ka atbildētājai bija jāievēro mēneša laika uzteikšanas

termiņš (priv. lik. 4106. p.), atbildētājas īres līgums būtu bijis

izbeidzies ne vēlāk kā 1. oktobrī 1920. g.; 12) ka tādēļ —pre-

tēji Apgabaltiesas domām — kvītes pierāda nevien naudas

maksas faktu, bet īres līguma pagarināšanu un proti

uz nenoteiktu laiku pateicoties likumā paredzētai relocatio

tacita (priv. lik. 4106. p.) līdz jaunai uzteikšanai, jo iepriekšējā

uzteikšana zaudējusi savu spēku un nozīmi ar līguma pagari-

nāšanu; 13) ka Apgabaltiesa nav vērā ņēmusi liecinieka

Ausmaņa liecības, no kurām redzams, ka prasītājam bijušas

sarunas ar kādu Skuju tikai tai ziņā, ka pēdējam bijis jāmaksā

par apkurināšanu, bet atbildētājai, kā iepriekš, jāmaksā īres

nauda; 14) ka atbildētāja lūgusi, atstāt viņai īres maksāšanu

līdz 1920. g. 15. oktobrim, pie kam atbildētāja 1920. g. 15. ok-

tobrī nav aizbraukusi, 15) ka vispār atbildētāja nav taisni un

noteikti uzteikuši dzīvokli, bet tikai uz to gadījumu, ja viņa
aizbraukšot uz ārzemēm un ka atbildētājas nodoms aizbraukt

uz ārzemēm nav pilnīgi nopietns bijis; 16) ka Apgabaltiesa

tā tad pārkāpusi civ. proc. lik. 129., 142. p. p., kādēļ viņas
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spriedums nav spēkā atstājams, Senāts nolemj: Rīgas Ap-

gabaltiesas 1921. g. 9. decembra spriedumu civ. proc. lik.

129., 142. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai

Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

38. 1922. g. jūnija mēneša 1. dienā. Kārļa Brandera

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Lotes

Baur prasībā pret viņu, Branderi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:.

1) ka prasītāja lūgusi atcelt dāvinājuma līgumu uz tā pamata,
ka atbildētājs izrādījis rupjāko nepateicību pret prasītāju, aiz-

skārdams to ar vārdiem, darbiem un draudiem „to noģiftēt";

ka priv. lik. 4484. p. pievesto gadījumu uzskaitīšana uzskatāma

par izsmeļošu (Cvingmaņa krāj. V. 864.), kādēļ 4484. p., kā

izņēmuma likums, jāiztulko šaurākā nozīmē; 3) Apgabaltiesa

atcēlusi prasību atraidošo Miertiesneša spriedumu, konstatē-

jot, ka atbildētājs izteicies, ka ar „tām bābām un raganām ne-

varot sadzīvot" un ka prasītāja to „varējusi dzirdēt";

4) ka šis Apgabaltiesas konstatējums pats par sevi nav pie-

tiekošs dēļ apvainojuma esamības, kuru paredz priv. lik.

4484; p.; 4484. p., runājot par «apvainojumiem ar vārdiem un

darbiem" piemērojās krimināllikuma terminoloģijai; tādēļ jau-

tājums par to, vai dotā gadījumā jāatzīst apvainojuma ar vār-

diem un darbiem pazīmju esamība, izšķirams pēc sodu likuma;

5) ka par pabeigtu apvainojumu vārdiem var runāt tikai tad,

ja konstatēts nevien tas, ka cietušā varēja dzirdēt un pat ka

viņa patiesi to dzirdēja, bet taisni tas, ka atbildētāja vārdi

vērsti tieši pret cietušo, t. i. ka atbildētājs ar nodomu direkti

gribējis aizskārt prasītājas godu; šai gadījumā Apgabaltiesa

konstatējusi tikai, ka atbildētājs lietojis minētos vārdus sarunā

ar tre šā m personām, pie kam Apgabaltiesa nav konstatē-

jusi, ka atbildētājam būtu bijis zināms, ka prasītāja varējusi

dzirdēt viņa vārdus : tā tad nav konstatēts atbildētāja „animus
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injuriandi". Pati prasītāja savā prasības rakstā neaizrāda

kādu noteiktu apvainojumu un par minētiem atbildētāja vār-

diem nemaz nerunā; 6) ka tādēļ prasītājai nav tiesības uz pie-

vestā atbildētāja izteiciena pamata vien prasīt dāvinājuma lī-

guma atcelšanu; 7) ka Apgabaltiesai nebija pietiekoša pamata

savu spriedumu dibināt ari uz to, ka atbildētājs cēlis pret pra-

sītāju apvainojumu par zādzību; vispirms prasītāja uz to ne-

vien neatsaucās savā prasības rakstā, bet apvainojuma cel-

šana vispār notikusi tikai pēc prasības iesniegšanas, kādu ap-

stākli Apgabaltiesa nav vērā ņēmusi; pēc vispārējiem nosacī-

jumiem, prasības pareizība apspriežama tikai sakarā ar tiem

apstākļiem un to stāvokli, kuri pastāvēja prasības iesniegšanas

laikā, kādēļ minētā apvainojuma celšana pati par sevi nevarēja

noderēt, pat netieši, par prasības apmierināšanas pamatu; bez

tam, apvainojums par zādzību būtu uzskatāms par nepatie-

sību tikai tad, ja tas tika celts ļaunprātīgi, ar nodomu pret labu

apziņu; Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka apvainojums būtu —

saskaņā ar krim. proc. lik. 121., 780.—784. p. p. bijis atzīts par

ļaunprātīgu, kādēļ pat nepareiza apvainojuma celšanas fakts

vien vēl nepierāda, ka apvainotājs būtu izrādījis nepateicību,

jo vairāk tādēļ, ka apvainojuma celšana kā tāda nav 4484. p.

tieši paredzēta; 8) ka atbildētājs Apgabaltiesas 1921. g. 25. ok-

tobra sēdē atsaucies uz tai pašā sēdē izspriesto kāda Upeņa

prasības lietu pret prasītāju: Apgabaltiesa šā lūgumu nav ap-

spriedusi, lai gan būtu varējusi minēto lietu uz Civ. proc. lik.

82. p. 2. teik. pamata, pievienot pie šīs lietas; 9) ka aiz pie-

vestiem iemesliem Apgabaltiesas spriedums priv. lik. 4484. p.,

civ. proc. lik. 129., 142., 181
1

. p. p. pārkāpumu dēl nav atstājams

spēkā. Senāts nolemj: Rīgas Apgabaltiesas 1921. g. 25. ok-

tobra spriedumu priv. lik. 4484. p., civ. proc. lik. 129., 142. p. p.

pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

39. 1922. g. jūnija mēneša 1. dienā. Augusta Āboliņa

lūgums par Valmieras apr. I. iec. Miertiesas lēmuma atcelšanu

mir. Pētera Āboliņa mantošanas lietā.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

l) ka ar 1906. g. 20. septembrī apstiprināto testamentu ieceltais

mantinieks Augusts Āboliņš lūdz aprakstīt apsargāšanas no-

lūkā mantojuma devēja Pētera Āboliņa kustamu mantu, kura

ar šo testamentu novēlēta un pēc tā apstiprināšanas ari jau no-

dota viņa atraitnes Kristīnes Āboliņ mūža lietošanā; 2) ka

Miertiesa noraidījusi šo lūgumu, aizrādot, ka pie testamenta

apstiprināšanas pag. tiesā mantinieku izdarīta labprātīga kusta-

mas mantas apvērtēšana, izpildu aprakstīšanas vietā, kamdēļ

nav pamata tagad prasīt mantas aprakstīšanu no tiesas puses;

3) ka apstrīdot šo tiesas slēdzienu, sūdzības iesniedzējs savā

kasācijā atsaucās uz pr. lik. 2588. pantu, kurā paredzēta at-

stāta mantojuma aprakstīšana, ja to pieprasa kāds no manti-

niekiem; 4) ka minētais priv. lik. 2588. panta noteikums attie-

cināms tikai uz gadījumiem, kur mantinieki nav vēl apstipri-

nāti viņu tiesībās un tamdēļ nav piemērojams šim gadījumam,

kur lieta grozās ap 15 gadus atpakaļ apstiprinātu testamentu un

uz šī testamenta pamata jau toreiz attiecīgam mantiniekam no-

dotu mantu; 5) ka mantojumā aprakstīšanas nolūks ir kon-

statēt un nodrošināt mantojuma sastāvu, kas iespējams un do-

māts tikai tūliņ pēc testatora nāves, bet nekad ne pēc testa-

menta apstiprināšanas un mantojuma nodošanas mantiniekiem

(civ. proc. lik. 2023. pants); 6) ka aiz aprādītiem iemesliem

Miertiesas gala slēdziens šai lietā uzskatāms par pareizu un

kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidāma, kamdēļ Senāts

nolemj: Augusta Ā b o 1i ņ a kasācijas sūdzību uz pag. tiesu

civ. proc. lik. 123. panta pamata atstāt bez ievērības.

40. 1922. g. jūnija mēneša 1. dienā. Ernsta Bērzkalna

pilnvarnieka zv. adv. Valtera lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu mir. Heinricha Šulca mantošanas masas aiz-

gādņa prasībā pret Ernstu Bērzkalnu un prasītājas pilnvar-

nieka zvēr. adv. E. Knoppa paskaidrojums.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons,

Izklausījis prasītājas pilnvarnieka zvēr. adv. E. Knoppa

paskaidrojumus un virsprokurora biedra atzinumu un ņemot

vērā: 1) ka Priv. lik. 923., 3839. p. p. 3. teik. piemērojami tikai

tad, ja a) īpašnieks vai tā likumīgais vietnieks uzticēja

mantu trešai personai glabāšanai un valdīšanai un b) ja pircējs

ieguvis mantu labticīgi, t. i. nezinādams, kā trešā persona —

ne mantas īpašniece vai tās vietniece; 2) ka konkrētā gadījumā

Tiesu Palāta konstatējusi, ka a) pie atbildētāja atrastās mantas

pieder Hermaņa Šulca atstātas mantošanas masai, b) mirušā

Heinricha Šulca mantošanas masas aizgādnis nav Sofijai Šulc

uzticējis glabāšanai strīdu esošo mantu un c) ka Sofijai Šulc

tāpat kā ari atbildētājam bijis zināms, ka manta pieder mirušā

Heinricha Šulca mantošanas masai; 3) ka šie Tiesu Palātas

slēdzieni attiecās uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāmi

kasācijas kārtībā; 4) ka tādēļ atbildētājs nevar pret prasītājas

vindikacijas prasību atsaukties uz nosacījumu „Hand muss

Hand wahren"; 5) ka mantošanas masa, hereditas jacens, uz-

skatāma par patstāvīgu juridisku personu, kuru reprezentē

aizgādnis (Priv. lik. 1692., 2594., 2918., 713. p. p.); kamēr pa-

stāv aizgādnība, tikai aizgādnim vien pieder rīcība par manto-

šanas masu — Priv. lik. 2594. p. paredzētās robežās, — bet

nevis mantiniekiem, uz kuriem rīcības tiesība pāriet pēc Priv.

lik. 2595. p, tikai ar aizbildnības izbeigšanos; šo pēdējo 2595. p.

atbildētājs savā kasācijas sūdzībā iztulko tai nozīmē, ka aiz-

bildnim būtu tiesība nodot mantošanas masu mantiniekiem, ari

aizbildnībai pastāvot, itkā pēc sava ieskata; šis 2595. p. iz-

tulkojums nepareizs, jo 2595. p. tieši nosaka, ka mantošanas

masas nodošana mantiniekiem ir viena no aizbildnības izbeig-

šanās sekām, pie kam 2598. p. noteic, ka aizbildnība turpinās
līdz tiesas lēmumam par mantinieku apstiprināšanu mantoša-

nas tiesībās; tā tad atkrīt atbildētāja ierunas pret Tiesu Palā-

tas spriedumu, itkā uz Sofiju Šulc varējusi pāriet un patiesi

pārgājusi rīcības tiesība par mantošanas masu neatkarīgi no
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Sofijas Šulc apstiprināšanas mantošanas tiesībās; 6) ka man-

tošanas masa, kā juridiska persona, ir patstāvīgs tiesību sub-

jekts un nesējs; juridiski pilnīgi neiespējams, ka mantojums

(mantošanas masa) tai pašā laikā būtu tiesību objekts un pie-

derētu kādai fiziskai personai, kādēļ atkrīt atbildētāja priekšā

liktā konstrukcija, itkā Sofija Šulc būtu uzskatāma par kādas,
tās pašas mantošanas masas, daļas īpašnieci; 7) ka pretēji at-

bildētāja domām, mantinieki nevis iegūst mantojumu ipso jure

ar mantdevēju nāvi: Priv. lik. 869. p. neuzstāda kādu atsevišķu

nosacījumu, kurš itkā pārgrozītu vispārējus nosacījumus par

mantošanas tiesībām, bet turpretim tieši atsaucās uz pēdējām;

pēc vispārējiem nosacījumiem (Priv. lik. 2622. p.) ar mantinieku

pieaicināšanu pie mantošanas (Anfall) viņiem tika dota ie-

spēja kļūt par mantiniekiem, kāmēr dēļ patiesas mantošanas

t. i. dēļ mantojuma iegūšanas prasāma vēl mantošanas pieņem-

šana; tā tad Priv. lik. 869. p. pats par sevi neizslēdz Priv. lik.

2598. p. piemērošanu šai lietā, pēc kura mantojums pāriet man-

tinieku rīcībā tikai pēc mantinieku apstiprināšanas mantoša-

nas tiesībās, kas savukārt var notikt tikai ar mantojuma pie-

ņemšanu no mantinieku puses un mantošanas tiesību pierā-

dīšanu; 8) pretēji atbildētāja domām, — aizgādnība kā tāda

nav šai lietā izbeigusies ar bāru tiesu evakuāciju; aizgādnis

nav atsvabināts ar to no saviem pienākumiem vāi no sava

amata un mantinieki ar to neiegūst pilnu rīcību par manto-

jumu; 9) ka Priv. lik. 3839. p. nav tās nozīmes, kuru viņam

piešķir atbildētājs, apgalvojot, ka pēc 3839. p., pārdošana, kuru

izved trešā persona, paliekot spēkā, neskatoties uz to, ka pir-

cējs zinājis, ka trešā persona nav īpašniece; 3839. p. ir 3838. p.

izņēmums; 3838. p. paredzēti 3 gadījumi un proti a) abiem kon-

trahentiem bij zināms, ka pārdotā manta — sveša; b) pircē-

jam nebija zināms, ka pārdotā manta — sveša; c) pircējam

vien bija zināms kā pārdotā manta — sveša; 923. p. paredz

tikai labticīgu pircēju, Tā tad 3839. p., atsaukdamies uz 923. p.

un noteicot izņēmumu no 3838. p., loģiski varēja domāt

tikai par otru 3838. p. pievesto alternatīvu (b), pie kam šis

izņēmums pastāv iekš tam, ka 923. p. paredzētā gadījumā (t. i.
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kad trešai personai manta tikusi uzticēta glabāšanai) labticī-

gais pircējs iegūst īpašuma tiesību un tādēļ — pretēji 3838. p.

2. teik. paredzētam nosacījumam — pirkšanas līgums nav uz-

skatāms par neesošu un labticīgam pircējam manta nav atņe-

mama, kādēļ pati par sevi atkrīt viņa tiesība prasīt kaut kādu

atlīdzību no pārdevēja; 10) ka pretēji atbildētāja domām, Tiesu

Palāta nav Priv. lik. 2681. p. pārkāpusi, jo pēc šī panta, piemē-

rojot to runā stāvošā gadījumā (kur nodibināta mantošanas

masas aizbildnība), vispirms Sofija Šulc būtu bijusi jaāpsti-

prina mantošanas tiesībās un mantinieku mantošanas daļas jā-

noteic; ŽlBl. p. paredz nevis mantojuma konkrētas daļas, bet,

saprotams, mantojuma ideālas (hojih), kāmēr šai gadījumā

Sofija Šulc rīkojusēs par konkrētām mantām; 11) ka Tiesu

Palātai bijusi tiesība nenopratināt atbildētāja liecinieku Teodo-

ru Breikšu, jo kā redzams no Tiesu Palātas 1921. g. 2. novem-

bra sēdes protokola, atbildētājs bez tālākās motivācijas lūdzis

nopratināt minēto liecinieku par to, ka aizgādnis no muižas

līdzpaņemtos zirgus Ikšķilē pārdevis, ne no kā nespiests,

krievu kara spēkam, ar ko esot konstatēts, ka notikusi man-

tojuma dalīšana; šai ziņā Tiesu Palāta pilnīgi noteikti motivē-

jusi šī atbildētāja lūguma atraidīšanu, aizrādot, ka tādas man-

tojuma daļas atsavināšana nepierādot mantības dalīšanu starp

mantiniekiem; uz kasācijas sūdzībā pievestiem plašākiem pie-

rādīšanas tematiem atbildētājs Tiesu Palātas priekšā nebija

atsaucies un tamdēļ pēdējie no Senāta nav apspriežami; 12)
ka tādā kārtā Tiesu Palāta nav atbildētāja kasācijas sūdzībā

pievestos likumus pārkāpusi un pēdējā kā nepamatota atrai-

dāma. Senāts nolemj: Ernsta Bērzkalna pilnvarnieka

zv. adv. Valtera kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

41. 1922. g. jūnija mēneša 1. dienā. Finansu ministirjas

juriskonsulta A. Sūnas lūgums par Tiesu Palātas sprieduma at-

celšanu Holandes firmas „Flessing un Ko" prasībā pret bij. Ap-

gādības ministriju un prasītājas pilnvarnieka zv. adv. F. Lacka

paskaidrojums.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītāja lūdza piespriest no Apgādības ministrijas—kuras

vietā stājusies Finansu ministrija — prasības rakstā aprādīto

sumu, kāda suma pienākoties prasītājai uz prāvnieku noslēgtā

pirkšanas-pārdošanas līguma pamata, kā pirkšanas sumas at-

likums par teļādu piegādāšanu, saskaņā ar līguma noslēgšanas

dienā, t. i. 1920i. g. 10. jūnijā, pastāvējušām — Apgādības mini-

strijas cenām, kuras pasludinātas 1920. g. 30. aprilī (VV. Nr.

98); 2) ka atbildētāja apstrīd prasību uz tā pamata, ka teļādas
tikušas nodotas tikai 1920. g. 2. jūlijā, kādā dienā bijušas spēkā

jau 1920. g. 18. jūnijā pasludinātas pazeminātas ministrijas ce-

nas (VV. 1920. g. Nr. 136); 3) ka abas zemākās tiesu instances,

tāpat kā ari abi prāvnieki jautājumā par to, vai teļādām pie-

mērojamas 1920. g. 10. jūnijā vai 2. jūlijā pastāvējušas mini-

strijas cenas, piešķir izšķirošu nozīmi tam, vai Apgādības mi-

nistrijas 1920. g. 10. jūnija raksts zem Nr. 3878 satur sevī lī-

gum v — kā apgalvo prasītāja, kurai piekritusi Tiesu Palāta,

vai rekvizīcijas aktu — kā apgalvo atbildētāja; 4) ka

Tiesu Palāta sava sprieduma motīvos plaši paskaidrojusi, aiz

kādiem iemesliem tā uzskata minēto rakstu par līgumu no-

dibinošu darīju m v, un proti par pirkšanas-pārdošanas

līgumu un kādēļ atbildētājai bijis jāmaksā pirkšanas-pārdoša-

nas suma pēc cenām, kuras pastāvēja pirkšanas līguma slēg-

šanas dienā, pie kam Tiesu Palāta uzsver, ka prasītāja nav no-

kavējumu pielaidusi, nododot teļādas 2. jūlijā, kad pastāvēja

jau pazeminātas cenas; 5) ka Tiesu Palāta, atzīstot Apgādības

ministrijas tiesības rekvizēt, t. i. atsavināt teļādas uz 1920ig.

10. apriļa noteikumu 3 § pamata (W. Nr. 82), nākusi pie slē-

dziena, ka šai gadījumā noticis brīvs līgums, bet nevis rekvi-

zīcija; 6) ka šim Tiesu Palātas slēdzienam vispirms nerunā

pretim tas, ka Apgādības ministrija pasludinājusi prasītājai

oficiālā „rakstā", ka pēdējās īpašumā esošās teļādas „tūliņ"

nododamas par tai dienā pastāvošām ministrijas cenām; 7) ka
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minētā 1920. g. 10. jūnija raksta mērķis bija — kā tas redzams

no tā ievada vārdiem — «grozīt ar prasītāju 24. aprilī 1920. g.

zem Nr. Nr. 9062., 9081. slēgtos līgumu s". Šis pārgro-

zījums pastāvēja iekš tam, ka 1) prasītāja piegādā Apgādības

ministrijai zināmu daudzumu rudzu, 2) kā kompensāciju, pē-

dējā pārdod prasītājai zināmu daudzumu linu, 3) prasītāja at-

teicās izvest iepriekšējā līgumā minētās 25000 gab. neģērētās

teļādas; 4) pie kam prasītāja nodod Apgādības ministrijai pra-

sītājas īpašumā esošās 2300 gab. neģērētās teļādas, t. i. daudz

mazāk, nekā prasītāja iepriekš drīkstēja izvest par 1920. g.

10. jūnijā pastāvošām ministrijas cenām. Apzīmētie nosacīju-

mi var ieiet katrā pārdošanas-pirkšanas līgumā. Turpretim ar

rekvizīcijas jēdzienu nav savienojama vienošanās par to, zem

kādiem noteikumiem pilsonis nodod valdībai rekvizējamās pre-

ces. No otras puses pārdošanas-pirkšanas līguma jēdzienam

nerunā pretim, ja kontrahenti noteic pirkšanas sumu, atsauco-

ties uz pastāvošām cenām vai taksēm (Priv. lik. 3851. un sek.

p. p.). Pie darījumu interpretācijas (Priv. lik. 3093. un sek. p.

p.) vispirms jāņem vērā no kontrahenta izejošā interpretācija,

kurš sastādīja darījumu. Apgādības ministrija nevien attiecina

— kā augšā minēts — noteikumus par 23001 neģērētu teļādu

nodošanu — uz līguma pārgrozījumiem, t. i. uz līguma sa-

stāvdaļu, bet savā 1920. g. 10. decembrī Apgabaltiesā iesniegtā

paskaidrojumā tieši aizrāda, ka prasītājai ādas bija jānodod

pēc līguma. Pēc tiesu Palātas pareizā aizrādījuma, ari 1920.

g. 10. jūnija ievietotais Apgādības ministrijas pienākums nest

stempelnodokli uz sava rēķina, runā par līguma attiecībām

starp prāvniekiem. Pretēji atbildētājas aizrādījumiem, nupat

minētais nosacījums nav attiecināms uz iepriekšējo līgumu jau

tādēļ vien, ka atbildētāja nav pierādījusi, ka pēc iepriekšējā

līguma stempelnodoklis būtu bijis jānes prasītājai, nerunājot

nemaz par to, ka par iepriekšējo līgumu, kas noticis 19201. g.

24. aprilī, nodoklis jau sen bijis faktiski jāiemaksā. Vispār, kā

konstatējusi Tiesu Palāta pēc šai lietā nopratinātā liecinieka

izteicieniem, starp partiem patiesi pastāvēja līguma attie-

cības, kāds Tiesu Palātas slēdziens attiecās uz lietas faktisko
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pusi un nav kasācijas kārtībā pārbaudāms. Ja starp partiem

pastāvēja līguma attiecības, tad vienreiz norunātā pirkša-

nas suma un proti līguma slēgšanas dienā pastāvošās Apgādī-

bas ministrijas cenas, paliek saistošas un spēkā, neatkarīgi

no tā, vai Apgādības ministrija vēlāki samazināja cenas attie-

cībā uz rekvizīcijām; 8) ka pat ja atzītu, ka prasītājai bija 2300

gab. neģērētu teļādu jānodod uz rekvizīcijas pamata,

tad tomēr par izšķirošām jāuzskata rekvizīcijas paziņošanas

dienā pastāvošās «rekvizīcijas" cenas; 9) ka rekvizicija pēc

savām privattiesiskām sekām pielīdzināma ekspropriācijai, kā-

dēļ likumā paredzētie nosacījumi par ekspropriāciju (attiecībā

uz nekustamu mantu) analoģijas ceļā (Priv. lik. ievad. XXI. p.,

civ. proc. lik. 9. p.) piemērojami rekvizicijai (attiecībā uz ku-

stamu mantu: sk. Sen. civ. kas. dep. 1921. g. spried. Nr. 39);

10) ka ekspropriācija (Priv. lik. 868. p. 6. pkt.) tāpat kā rekvi-

zicija pārtrauc un izbeidz īpašumu — iepriekšējā īpašnieka

personā. Šai ziņā 1920. g. 10. apriļa noteikumu par nemītu ādu

tirdzniecību 3. § (VV. Nr. 82) tieši piešķir ministrijai atsa-

vināt lopādas par noteiktām cenām; 11) ka ekspropriācija,

vai rekvizicija, kā īpašuma atsavināšanas veids, izbeidz īpa-

šumu ar ekspropriācijas vai rekvizīcijas lēmumu pasludināšanu

iepriekšējam īpašniekam; ar šo notiek rekvizicijas akts, ar šo

rekvizētā vai ekspropriētā manta pāriet attiecīgās iestādes

īpašumā un ar šo momentu izceļas pēdējās pienākums atlīdzi-

nāt iepriekšējam īpašniekam par viņam atsavināto mantu (sk.kr.

civ. lik. 589. p. I. teik. un 589. p. 4. pkts: Venecianofs: BKcnpo-

npiauin cltohkh rpajKīiaHCKaro npaßa 1891. g. 72. 1. p.);

12) ka tādā kārtā, ja par rekvizicijas ceļā atsavināmas mantas

ekvivalentu pastāv oficiālas cenas, tad katrā ziņā jārīkojās pēc

oficiālām cenām, kuras pastāv un ir spēkā lēmuma par rek-

viziciju taisīšanas resp. pasludināšanas laikā; 13) ka šis no-

sacījums, kā izrietošs no rekvizicijas būtības, saprotams pats

par sevi un piemērojams ari tad, ja tas nebūtu paredzēts rek-

vizicijas lēmumā vai rekvizicijas aktā, ar kuru lēmums tika

pasludināts iepriekšējam īpašniekam; 14) ka tā tad tas ap-

stāklis, ka rekvizētā manta netika tūliņ rekvizicijas lēmumā
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paredēztā laikā nodota rekvizējošai iestādei, nekrīt svarā pie

jautājumu izšķiršanas par to, kādas cenas pastāvēja rekvizētās

mantas faktiskās nodošanas un aiz kādu pusu vainas, faktiskā

nodošana novilcinājusēs; 15) ka aiz pievestiem iemesliem teļ-
ādām piemērojamas Apgādības ministrijas noteiktās cenas, ku-

ras pastāvēja 1920. g. 10. jūnijā, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai

1920. g. 10. jūnija raksts zem Nr, 13578 būtu uzskatāms par

rekvizicijas aktu vai par pirkšanas-pārdošanas līgumu; 16) ka

tādēļ Tiesu Palāta, apmierinādama prasību, nav atbildētājas

pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ atbildētāja kasācijas sū-

dzība atraidāma, Senāts nolemj: Finansu ministrijas juris-

konsulta Sūnas kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

42. 1922. g. jūnija mēneša 1. dienā. Ludmillas Vīksner

(Vīksne) pilnvarnieka adv. pal. P. Sieversa lūgums par Rīgas

Apgabaltiesas sprieduma, atcelšanu Ludmillas Vīksner prasībā

pret Heinrichu Sideksi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš: referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons,

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Apgabaltiesa apstiprinājusi prasību atraidošo Mierties-

neša spriedumu aiz tā iemesla, ka atbildētājam izīrētās telpas

vajadzīgas vienai prasītājas pilngadīgai meitai, kura nav

p i c sk a i tā m apie prasītājas ģimenes locekļiem Priv.

lik. 262. p. nozīmē; 2) ka neatkarīgi no tā, Apgabaltiesa uz šo

iemeslu (Priv. lik. 262. p.) atsaukusēs neatkarīgi un bez kaut

kādiem partu aizrādījumiem, pamatojot tādā kārtā spriedumu

uz apcerējumiem, kurus parti nav pieveduši; 3) ka šis no tiesas

pievestais motivs nepareizs ari pēc būtības: pēc 262. p. pie

ģimenes šaurākā nozīmē pieder vecāki un zem to varas esošie

bērni; bērnu pilngadība neizslēdz vecāku varu (Priv. lik. 205.

p. piez., 225. p.); pretēji dēliem (Priv. lik. 231., 232. p. p.), pat

pilngadīga meita caur „separata oeconomia" atsvabinājās no

vecāku varas tikai ar vecāku piekrišanu (233. p.);
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Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka prasības iesniegšanas laikā

prasītājas meita jau būtu izgājusi no vecāku varas, turpretim

Apgabaltiesa tieši iziet no tā, ka attiecībā uz minēto prasītājas

meitu „emancipatio per separātam oecomomiam" vēl nav no-

tikusi, kāda „separatio oeconomiae" varējusi notikt taisni tikai

ierādot meitai atsevišķu dzīvokli ar atšķirto mājas saimniecību;

konkrētā gadījumā nav strīda par to, ka meita dzīvoja pie pra-

sītājas; 4) ka Apgabaltiesa aprādītos apstākļos, nepieskaitot

prasītājas meitu pie prasītājas ģimenes locekļiem, un aiz šā-

diem iemesliem nepiemērojot 1920. g. 15. okt. pagaidu not. 5. p.

3. pkt., pārkāpusi Priv. lik. 262. p. un civ. proc. lik. 129. p.; 5)

ka Apgabaltiesa atraidījusi prasītājas liecinieka Sebeņina un

atbildētāja liecinieka Grocki liecības uz tā pamata, ka tās viņu

kopībā ir pretrunīgas un tādēļ nepelna ievērību; Apgabaltiesa

aizmirsusi, ka uz Grocki atsaucies nevien atbildētājs, bet ari

prasītāja un ka tādēļ pretruna starp viņiem nav tulkojama ab-

solūti pret atbildētāju. Pēc prasītājas pareizā aizrādījuma vi-

ņas kasācijas sūdzībā, tiesai nav pamata atraidīt abu lieci-

nieku izteicienus to pretrunības dēļ, jo tiesai bija jāiz-

šķir, kāds no abiem lieciniekiem pelnītu priekšrocību, lai gan

miertiesu iestādes nav spiestas paskaidrot,>aiz kādiem ie-

mesliem tās piešķir priekšrocību vienam vai otram lieciniekam

(civ. proc. lik. 102. p. pretēji 411. p.), bet ari Miertiesu iestādēm

jānodibina, kam no abpusīgiem lieciniekiem tā piešķir pār-

svaru ticamības ziņā, t. i. kādai pusei par labu jāizšķir pret-

runa; bet katrā ziņā Apgabaltiesa nevarēja atraidīt abu lie-

cinieku liecību aprobežodamās ar vienkāršo pretrunas fakta

konstatējumu: šai ziņā Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc. lik.

129. un 142, p. p.; 5) ka aiz pievestiem likumu pārkāpumiem

Apgabaltiesas spriedums nav atstājams spēkā, Senāts no-

lemj: Rīgas Apgabaltiesas 1921. g. 16. decembra spriedumu

Priv. lik. 262. p. un civ. proc. lik. 129., 142. p. p. pārkāpumu dēļ

atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no

jauna citā tiesnešu sastāvā.
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43. 1922. g. jūnija mēneša 1. dienā. Roberta Stangaiņa

pilnvarnieka zv. adv. J. Graudiņa lūgums par Cēsu apr. IV. iec.

Miertiesas sprieduma atcelšanu R. Stangāiņa prasībā pret Pē-

teri Miķelsonu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš: referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasītājs Roberts Stangains lūdzis izlikt atbildētāju Pē-

teri Mikelsonu no viņam, prasītājam, piederoša Jaun- Pavāru

māju zemes gabala, kādu prasību atbildētājs Miķelsons apstrī-

dējis ar norādījumu uz zemes grāmatās ievestu, ar agrāko

īpašnieku Jāni Stangaini slēgtu nomas līgumu, pēc kura tam

tiesība lietot 30 gadus uz Jauņ-Pavāru zemes • uzecltu ģērē-
tavu līdz ar piederumiem, pie kādiem skaitoties 3V2 pūrv. liels

zemes gabals; 2) ka Miertiesa no lietas apstākļiem, zemes

grāmatu akta, prāvnieku paskaidrojumiem un liecinieku liecī-

bām konstatējusi un nākusi pie slēdziena, ka zeme pieder pie

ģērētavas un kopīgi iznomāta un ka šis līgums no partiem gro-

zīts šķīrēju tiesā vienīgi attiecībā uz gada nomas naudu, kāds

tiesas slēdziens kā tāds, kurš attiecas uz lietas iztirzāšanu pēc

būtības, nav pārbaudāms kasācijas kārtībā; 3) ka pretēji pra-

sītāja kasācijas sūdzībā izteiktām domām, Jāņa Stangaiņa

ar atbildētāju noslēgtais nomas līgums, kā ierakstīts zemes

grāmatās, ir saistošs prasītājam uz priv. lik. 4045. un 4126. pantu

pamata; 4) ka tas apstāklis vien, ka prāvnieki grozījuši gada

nomas naudu, neskaitās par līguma atjaunošanu (Priv. lik.

3586. un 3587. p. p.) un ka šinī gadījumā vispār nav priekšno-

teikumu par līguma atjaunošanu priv. lik. 3577. panta un seko-

šo pantu nozīmē un tādā kārtā nav pamata prasītāja aizrā-

dījumam kasācijas sūdzībā, it kā tiesa ar savu spriedumu būtu

pārkāpuse priv. lik. 3577., 3578., 3579. un 3587. pantus; 5) ka

tādā kārtā prasītāja kasācijas sūdzība kā nepamatota norai-

dāma, Senāts nolemj: prasītāja Roberta Stangaiņa ka-

sācijas sūdzību uz pag. tiesu civ. proc. lik. 123. panta pamata

atstāt bez ievērības.
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44. 1922. g. jūnija mēneša 1. dienā. Jēkaba Veis m a-

ņ a lūgums par Cēsu apr. 111. iec. Miertiesas sprieduma at-

celšanu, viņa, Veismaņa, prasībā pret Andžu Veispālu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu nod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Veismans prasa no atbildētāja Veispāla 200 ķieģeļus, ku-

rus tas pēc tiesā dota paskaidrojuma aizdevis Veispālam ga-

dus 13—14 atpakaļ; 2) ka tiesas sēdē pēc šāda prasītāja dota

paskaidrojuma atbildētājs lūdzis prasību noraidīt kā noilgušu;

3) ka tiesa noraidījuse prasību, atsaucoties uz Priv. lik. no-

teikumiem par noilgumu un uz Tieslietu ministrijas 1919. g.

30. oktobra instrukciju par tiesāšanas kārtību (Vaid. Vēstn.

Nr. 72); 4) ka šādu tiesas slēdzienu apstrīd kasācijas, sūdzī-

bas iesniedzējs, aizrādot uz ilgstošo kara laika tiesu darbības

pārtraukšanas periodu, kurš atskaitāms no noilguma tecēšanas

laika, kā ari uz to, ka 1919. g. 30. oktobra instrukcija attiecās

uz jau tiesās iesniegtām lietām un uz šo lietu atjaunošanas

kārtību, bet ne uz tādām prasībām, kuras tiesai vēl nemaz

nav iesniegtas ; 5) ka šāda tiesu darbības pārtraukuma laika

atskaitīšana no noilguma laika paredzēta Priv. lik. 3625. panta

2. punktā, kamdēļ tiesas pienākums bij šinī gadījumā, jautā-

jumam par to paceļoties, konstatēt, vai vispār šāds pārtrau-

kums ir bijis, un ja tāds ir bijis, tad no kāda laika tas sācies,

parastām tiesām evakuējoties vai ari citādi darbību izbeidzot,

un līdz kādam laikam turpinājies, okupācijas vai ari citādām

tiesu iestādēm nodibinoties vai darbību atjaunojot, lai tādā

kārtā konstatēto pārtraukuma perioda ilgumu ņemtu vērā pie

noilguma konstatēšanas; 6) ka šādu likuma priekšrakstu ne-

izpildīdama, tiesa pārkāpuse pag. tiesu civ. proc. lik. 123. pan-

ta 2. punktu un Priv. lik. 3625. panta 2. punktu; 7) ka tāpat

kasācijas sūdzības norādījums uz nepareizu 1919. g. 30. oktobra

instrukcijas iztulkošanu atzīstams par pamatotu, jo šīs instruk-

cijas 4. pants, uz kuru tiesa savos motivos atsaucās, zīmējās

uz procesuāliem termiņiem un piemērojams lietās, kuras jau
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agrāk tiesās ierosinātas pie šo lietu atjaunošanas pēc tiesu

darbības pārtraukuma izbeigšanās, kamdēļ nevar attiekties uz

šo gadījumu, kur strīdus lieta nemaz vēl nav bijuse tiesas caur-

skatīšanā; 8) ka aiz aprādītiem iemesliem pārsūdzētais sprie-

dums atceļams, kamdēļ Senāts nolemj: Cēsu apriņķa 111.

iecirkņa Miertiesas 1922. g. 20, februāra spriedumu pag. tiesu

civ. proc. lik. 123. panta 2. punkta un priv. lik. 3625. panta

pārkāpuma dēļ atcelt un lietu jaunai caurskatīšanai nodot

Cēsu apriņķa 11. iecirkņa Miertiesai.

45. 1922. g. jūnija mēneša 1. dienā. Eduarda Jaunzema

pilnvarnieka, zv. adv. M. Bērziņa lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Eduarda Jaunzema prasībā pret Eduardu

Strautnieku un pēdējā pilnvarnieka zv. adv. Lavrentjeva pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons,

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka zv. adv. M. Bērziņa un

atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. Lavrentjeva paskaidrojumus

un virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod: Prasītājs

savā pret atbildētāju celtā prasībā lūdzis Apgabaltiesu atzīt,

a) par neesošu un bez likumīga spēka 1919. g. jūlija mēnesī

starp atbildētāju no vienas puses un prasītāju un citām perso-

nām no otras puses noslēgto līgumu par komanditsabiedrības

«Latvijas Sargs" drukātavas dibināšanu, b) atzīt prasītājam

īpašuma tiesības uz «Latvijas Sarga" drukātavu, c) piespiest

atbildētāju notariāli parakstīt sabiedrības līgumu «Latvijas

Sargs drukātava" pēc iesniegtā projekta; no otra prasības

punkta (b) prasītājs atsacījies otrā instancē. Savu prasību

prasītājs pamato uz to, ka pēc sarunām starp prasības rakstā

minētām personām, dēl tipogrāfijas «Latvija", iegūšanas priekš

«Latvijas Sarga" bijuse jāslēdz vienkārša sabiedrī-

ba, kurā katram biedrim bijis jābūt līdzīgām peļņas tiesībām

un sevišķi īpašuma tiesībām uz minēto tipogrāfiju līdzīgās da-

ļās un kurā sabiedrības galvenā valdīšana piekristu biedru
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pilnai sapulcei; b) ka šis sabiedrības līgums bijis jāuzraksta

formāli pie notāra; c) ka uz atbildētāja pieprasījumu vienkār-

šas sabiedrības vietā ērtības dēļ un aiz politiskiem iemesliem

biedri formāli uzrakstījuši komanditsabiedrību ar atbildētāju

kā vienīgo komplementāru, kamēr kontrahentu starpā īstai

pamatsabiedrībai jo projām bijis jābūt spēkā; d) ka atbildētājs,

ignorēdams pamatsabiedrības līgumu, to pārkāpis, rīkojies kā

komplementārs, izslēdzis biedrus no sabiedrības galvenās val-

dīšanas, nesasaucis biedru pilnsapulci un liedzies noslēgt ar

biedriem attiecīgo īsto pamatsabiedrības līgumā paredzēto

formālo kontraktu un c) ka prasītājs ieguvis no pārējiem

biedriem — izņemot atbildētāju — viņiem piederošās sabie-

driskās daļas. Atbildētājs apstrīd prasību uz tā pamata, a)

ka rakstiskā formā noslēgtais komanditsabiedrības līgums pa-

tiesi starp kontrahentiem esot nodomāts un uzskatāms par

kontrahentu vienīgo īsto sabiedrisko līgumu, b) ka tipogrāfija

esot uzskatāma ari par tirdzniecības uzņēmumu, kādēļ starp

prāvniekiem noslēgtais sabiedrības līgums esot atzīstams par

tirdzniecības sabiedrības līgumu, kāda tirdzniecības sabiedrī-

ba nodibinot juridisko personu, un tādā kārtā izslēdzot biedru

līdzīpašnieku daļu tiesības uz sabiedrības mantu. Prasības

pirmā daļa tā tad jākvalificē kā prejudiciala prasība, kura

vērsta uz formāli uzrakstītā līguma atzīšanu par simulētu, bet

zem formāli uzrakstītā līguma paslēptā līguma atzīšanu par

patiesi nodomātu un spēkā esošu. Kā prāvnieki, tā ari tiesa,

skaidri neatšķir simulētu līgumu no fiktiva. Simulētais lī-

gums paredz līguma noslēgšanu, kas patiesi nav domāts, bet

paslēpj citu, īstu līgumu, kuram tikai jābūt materiālā spēkā

starp kontrahentiem. Attiecībā uz šādu simulētu līgumu

(npnTßopHaH crrEJiKa) Priv. lik. 2952. pants (Kr. civ. lik.

2114. p.) nosaka, ka par spēkā esošu un saistošu jāuzskata

patiesi nodomātais līgums : „plus valet quod agitur, quam quod

simulate concipitur". Turpretim, ja kontrahenti formāli no-

slēguši līgumu, kamēr patiesi nekādas kontrahentu juridisko

attiecību pārmaiņas nenotika, t. i., ja zem formāli noslēgtā lī-

guma nekāds cits līgums neslēpjas, tad formāli noslēgtais li-
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:gums uzskatāms par fiktivu (Scheingeschāft,MHHMaa ca-kina),

kas noslēgts tikai skata dēļ „zum Schein" (aun Biiu;a)

un kas uz Priv. lik. 1951. p. (Kr. civ lik. 1529. p. 2. pkt.) at-

zīstams par neesošu, neuzskatot līdz ar to par esošu kādu

citu līgumu, bet vienkārši neatzīstot fiktīvo līgumu, un kon-

statējot, ka starp prāvniekiem patiesi līgumu attiecības nepa-

stāv (sk. kr. sen. civ. kas. dep. 1901. g. spried. Nr. 45.). Priv.

lik. 2952. p. nepareizi nosauc simulētu līgumu par fiktivu, bet

pēc būtības, saskaņā ar teoriju, pareizi atšķir simulētus līgu-

mus (2952. p.) no fiktiviem (2951. p.). Prasības trešā daļa
vērsta uz līguma ietērpšanu rakstiskā notariālā formā (Priv.

lik. 3032. p.). Pēc vispārējiem civilprocesa noteikumiem pra-

sītājam jāpierāda prasība, t. i. vispār prasības pamats. Sa-

karā ar prasības pamatu, kura vērsta uz zināmu līguma atzī-

šanu par simulētu, bija jānoskaidro tas fakts, ka kontrahentu

īstais nodoms bijis noslēgt citu līgumu nekā to, ko norāda

faktiski uzrakstītais kontrakts. Tā tad prasītājam jāpierāda:

a) īstais starp kontrahentiem patiesi noslēgtais līguma noslēg-

šanas fakts un šī līguma saturs un b) ka šis īstais līgums nav

atradis attiecīgu izteikšanu faktiski uzrakstītā kontraktā. Pie

slēdziena par to, vai faktiski uzrakstītais kontrakts patiesi iz-

teic kontrahentu īsto nodomu, vai ne, Tiesa var nākt tikai

pēc kontrahentu gribas interpretācijas. Tādēļ prasītāja uz-

devums bija iesniegt tiesai neapšaubāmus pierādījumus tam,

ka kontrahentu griba būtu jāiztulko taisni prasītāja uzrādītā

nozīmē. Katras šaubas šai ziņā, kuras pielaistu domas, ka

kontrahentu griba patiesi izteikusies faktiski uzrakstītā kon-

traktā, jāiztulko pret prasītāju, jo pēc priv. lik. 3102. p. in-

terpretācija, pēc kuras darījums atstājams spēkā, bauda

priekšrocību pret interpretāciju, kura novestu pie pretējām se-

kām. Konkrētā gadījumā prasītājs uzņēmies pierādīt sabie-

drības līguma simulativo raksturu vispirms ar lieciniekiem,

kuriem bija jānoskaidro, ka starp kontrahentiem bijis nodoms

noslēgt nevis komanditsabiedrību, bet vienkāršas sabiedrības

līgumu. Kā uz kontrahentu gribas interpretācijas materiālu

abi prāvnieki atsaucās: a) uz lieciniekiem, b) uz dokumen-
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tiem. Pēc vispārējiem kontrahentu gribas interpretācijas no-

teikumiem, vispirms jāpiegriež vērība darījuma autoriem

(3093. p.). Tādēļ pašu kontrahentu domām, cik tālu tās iz-

teicās vai nu iepriekšējos mutiskos paskaidrojumos, vai no

viņiem izejošos dokumentos, jāpiešķir izšķiroša nozīme. Šai

ziņā Tiesu Palāta apstājusies pie prasītāja un tā priekšgājēja
1919. g. 25. augusta notariālā paziņojuma satura, kādu pazi-

ņojumu tie likuši iesniegt atbildētājam. Apsverot paziņojuma

saturu Tiesu Palāta konstatējusi, ka tanī nevar atrast nekā-

dus tādus noteikumus, kuri apstiprinātu, ka starp prāvnie-

kiem nebūtu noslēgts komanditsabiedrības līgums, bet gan

priv. lik. 4294. pantā aprādītais sabiedrības līgums un ka pa-

ziņojumā nav runas par to, ka visi sabiedrības biedri būtu

uzskatāmi par pilntiesīgiem īpašniekiem, bet visi tajā uzstā-

dītie 6 prasības punkti ir pilnīgi savienojami ar komandit-

sabiedrības līgumu jēdzienu. Šis Tiesu Palātas slēdziens sa-

skan ar notariālā paziņojuma tekstu un saturu. Paziņojums

sākās ar vārdiem: „Pēc savstarpējas vienošanās ar jums

(sc. ar atbildētāju) mēs nodibinām «Latvijas Sarga drukāta-

vas" komanditsabiedrību zem sevišķiem noteiku-

miem." Par komanditsabiedrību tai pašā paziņojumā tiek ru-

nāts vēl divas reizes. Pēc Priv. lik. 3094. p. pie kontrahentu

gribas iztulkošanas jāpiegriež vērība uz lietoto vārdu nozīmi:

ja tajos nav ieraugāma divdomība, no lietoto vārdu nozīmes

nedrīkst atkāpties. Šaubu gadījumā jāpieņem, ka

kontrahents nedomā atkāpties no lietoto vārdu parastās no-

zīmes. Saskaņā ar šo, paziņojumā atbildētāju sauc par piln-

varoto atklātu biedri. To pašu stāvokli ieņēmuši un pie

tās pašas terminoloģijas pieturējušies, kā konstatē Tiesu Pa-

lāta, ari prasītāja tiesību devēji' viņu paziņojumā atbildētā-

jam. Tiesu Palāta pie tam uzstādījusi, ka prasītājs nav pie-

rādījis, ka viņš vai viņa tiesību devēji tai laikā būtu atradu-

šies kādas piedodamās, atvainojamās (entschuldbar) maldī-

šanās stāvoklī (Irrtum) attiecībā uz sabiedrības nosaukumu.

Vispār neviens nevar aizbildināties ar likuma nezināšanu

(Priv. lik. 2955. p.), kādēļ juridiskā maldīšanās netiek ievē-
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rota, jo vairāk tādēļ, ka prasītājam komanditsabiedrības no-

zīmi un kodolu izskaidrojis zv. advokāts (Priv. lik. 2956. p.),
kāds fakts pilnīgi izslēdz varbūtību, ka prasītājs aiz pārpra-

tuma būtu lietojis neattiecīgu vārdu. Katrā zinā Tiesu Palāta

nav konstatējusi, ka prasītājs savā paziņojumā pārliecinoši

(Priv. lik. 3094. p.) būtu pierādījis, ka prasītājs ar nodomu

būtu atkāpies no vārda ~komanditsabiedrība" parastās no-

zīmes. Sava slēdziena pareizībai Tiesu Palāta atsaucās ne-

vien uz paziņojuma tekstu, bet ari uz tā satur v, kurš pil-

nīgi saskaņots ar komanditsabiedrības esamību. Vispārējais

nosacījums: „subscriptio tenet subscribentem" (Priv. lik.

2942., 2943. p. p. Civ. proc. lik. 478. p.) piemērojams ari šai

lietai. Pie aprādītiem apstākļiem — atstājot pat atklātu sa-

biedrības līguma rakstisko projektu, kuru atbildētājs iesnie-

dzis Apgabaltiesai līdz ar notariālo paziņojumu, — Tiesu Pa-

lāta varēja nākt pie galīgā slēdziena par to, ka prasītāja ap-

galvojums, pēc kura starp partiem būtu bijis noslēgts līgums

ar prasības rakstā aprādīto saturu, uzskatāms par apgāztu.

Prasītāja kasācijas sūdzībā pret šo Tiesu Palātas slēdzienu

celtās ierunas nepelna ievērību. No tā, ka notariālā paziņo-

jumā starp citu ir attēlota sabiedrības dibināšanas un darbī-

bas gaita un aizrādīti atbildētāja pārkāpumi, vēl neizriet, ka

minētais paziņojums bez tam vēl nesaturētu ari citus paskai-

drojumus, kurus Tiesu Palāta pareizi iztulkojusi pret pra-

sītāja ieņemto stāvokli. Tāpat, kā pareizi konstatējusi Tiesu

Palāta, ari prasītāja tiesību devēji savos 1920. g. 19. un 20.

jūnija notariālos paziņojumos konzekventi nosauc sabiedrību

par «komanditsabiedrību" (32., 52. lpp.). Pretēji prasītāja

domām, tam apstāklim, ka zv. adv. Lazdiņš nav termiņu „ko-

manditsabiedrība" paskaidrojis ari prasītāja tiesību devējam

Smurģim un citiem, nav nozīmes, jo no vienas puses — kā

augšā aprādīts — katram pilsonim jāzin likumi ari bez kā-

diem jurista paskaidrojumiem (priekšlasījumiem), un no otras

puses, pats prasītājs, kuram komanditsabiedrības kodols ti-

cis sevišķi noskaidrots, ieguvis Smurģa daļas un uzstājies

šai lietā jau savā vārdā, zinādams komanditsabiedrības no-
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zīmi. Tiesu Palāta, pretēji prasītāja domām, nav spiesta, pie

katra no partiem pievestiem aizrādījumiem un paskaidroju-
miem apstāties visos sīkumos; pats prasītājs neaizrāda, kad

un kādā formā viņš devis viņa kasācijas sūdzībā pievestos

paskaidrojumus un kāda nozīme būtu šiem paskaidrojumiem.

Kas attiecās sevišķi uz prasītāja aizrādījumu uz to, ka atbil-

dētājs uz sabiedrības «Latvijas. Sargs drukātava" ar tipo-

grāfiju «Latvija" noslēgtā kontrakta nav parakstījies kā

«vienīgais atklātais biedrs", tad šis atbildētāja paraksts

turpretim iztulkojams pret prasītāju, jo atbildētājs taču pa-

rakstījies kā a t k 1 ā t s biedrs, kamēr no līguma nav redzams,

ka atbildētājs būtu minējis par kādiem citiem «atklātiem

biedriem". Katrā ziņā paliek tas, ka sabiedrībai «Latvijas

Sarga drukātava" ir atklāts biedrs, kas pats par sevi no-

zīmē, ka ir ari neatklāti biedri, citiem vārdiem, ka sa-

biedrība uzskatāma par komanditsabiedrību. Ar visu šo pra-

sības pamats jau izšķirts negatīvi. Kontrahentu un sevišķi

ari prasītāja īstā griba, pēc tās interpretācijas, izrādās par

pilnīgi noteiktu un saskaņā ar patiesībā izteikto rakstiskā sa-

biedrības līgumā, jo ari prasītāja griba bija vērsta taisni uz

komanditsabiedrības nodibināšanu. Par prasītāju un viņa tie-

sību devēju gribas interpretācijas līdzekli, kā pareizi uzsver

Tiesu Palāta, var noderēt ari sabiedrības 1920. g. 24. apriļa

sēdes protokols, kādā sēdē — kā konstatējusi Tiesu Palāta,

— strīdus, kas sastāda šīs lietas priekšmetu, nav ticis celts;

un izejot no šī apstākļa Tiesu Palāta varēja nākt pie slē-

dziena, ka minētais strīds tai laikā vēl nav pastāvējis. Pie

tādas kontrahentu gribas interpretācijas, kuru Tiesu Palāta

pamato uz paša prasītāja autentisko dispozitivo aktu, lieci-

nieku liecībām, kuras attiecās tikai uz atbildētāja paskaidro-

jumiem, nav izšķirošas nozīmes, jo vairāk tādēļ, ka liecinieku

liecības attiecās uz sabiedrības noslēgšanas laiku, 1919. g.

jūlija beigām, kamēr no prasītāja izgājušie dokumenti, kuri

apliecina prasītāja īsto gribu, attiecās uz vēlāku laiku, un proti

augustu 1919. g. resp. aprili 1920. g. un ka jaunākie dati bauda

priekšrocību. Jau tādēļ vien atkrīt prasītāja aizrādījumi viņa

118



kasācijas sūdzībā uz Tiesu Palātas itkā pielaistiem liecību sa-

grozījumiem. Tiesu Palāta nākusi pie vispārējā slēdziena par

to, ka liecinieku liecības esot tikai nenoteiktas vai saturot

tādas savstarpējas pretrunas, vai nesaskaņas ar iesūdzības

pievestiem apstākļiem, ka uz šo liecinieku izteicienu pamata

nevarot nākt pie slēdziena, kad un uz kādiem noteikumiem

ticis noslēgts mutiskais sabiedrības līgums, uz kuru atsaucās

prasītājs. Bez tam Tiesu Palāta apšaubījusi, kā neticamās,

viņas minēto liecinieku liecības. Pievestie Tiesu Palātas slē-

dzieni, kurus viņa taisījusi, apsverot un novērtējot visu lie-

cinieku liecības, attiecās uz lietas faktisko pusi un nav ka-

sācijas kārtībā pārbaudāmi. Tādēļ nepelna ievērību prasītāja

vispārējie aizrādījumi uz Tiesu Palātas šai ziņā itkā pielai-

stiem likumu pārkāpumiem. Prasītājs, atzīstot savā kasācijas

sūdzībā, ka liecinieku liecību apsvēršana un to svara un no-

zīmes noteikšana vispāri piekrīt tiesai, kura izspriež lietu

pēc būtības un ka tas attiecās uz lietas faktisko pusi, tomēr

atrod, ka: 1) Tiesu Palāta nav aizrādījusi uz motiv i c m,

aiz kuriem viņa atraidījusi prasītāja „svarīgu" liecinieku lie-

cības un 2) ka Tiesu Palāta sagrozījusi liecinieku liecības un

prasītāja paskaidrojumu. Tiesu Palāta tomēr tieši uzsver, ka

prasītāja liecinieku izteicieniem neesot nozīmes tādēļ, ka tie

nepelnot ticamību kā nepietiekoši objektivi, pie kāda slē-

dziena Tiesu Palāta nākusi analizējot minētās liecības sakarā

ar atbildētāja liecinieku liecībām: ar šo Tiesu Palāta izpil-

dījusi savus procesuālos pienākumus, kurus tiesai uzliek civ.

proc. lik. 411. p. Jautājumam par to, vai tipogrāfija uzska-

tāma par rūpniecības vai par tirdzniecības uzņēmumu, nav

šai lietā izšķirošas nozīmes. Atbildētājs un līdz ar to ari Tie-

su Palāta, izšķirot jautājumu pēc pēdējās alternativas, no tās

taisa slēdzienu, ka nevien komanditsabiedrībai, bet ari prasī-

tāja aizstāvētai īstai sabiedrībai esot piemērojami tirdzniecī-

bas tiesību noteikumi un proti krievu tirdzniecības ustava no-

teikumi par tirdzniecības sabiedrībām. Ar pēdējo piemēroša-

nu, kā atbildētājs, tā ari Tiesu Palāta domā attaisnot tikai di-

vas tēzes: a) ka tirdzniecības sabiedrības līgumam esot jābūt
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rakstiskam, kādēļ prasītāja aizstāvētais īstais līgums, kā mu-

tisks, esot nederīgs un b) ka Kr. tirdzniecības ustavā paredzē-

tais sabiedrību tipu saraksts esot izsmeļošs un ka visas tirdz-

niecības sabiedrības esot uzskatāmas par juridiskām perso-

nām, kādēļ sabiedrības biedriem nevarot piederēt lietišķas

(īpašuma) tiesības uz tipogrāfiju, ar ko ari atkrītot prasības

lūguma 2. punkts. Šie abi slēdzieni uzskatāmi par nenozīmī-

giem, kādēļ Senāts neatrod par vajadzīgu šai lietā principiāli

izšķirt jautājumu par to, vai krievu tirdzniecības ustavam pie-

šķirams formels spēks Latvijā. Līdz ar to zaudē savu no-

zīmi ari prasītāja aizrādījums vina kasācijas sūdzībā uz to,

ka Tiesu Palāta runā stāvošo tipogrāfiju nepareizi attiecinā-

jusi uz tirdzniecības uzņēmumiem un tai nepareizi piemērojusi

Kr. tirdzn. ustavu. Šie Tiesu Palātas slēdzieni, kuru parei-

zība vai nepareizība neaizskar lietas galīgu izšķiršanu, aiz

aprādītiem iemesliem nav pārbaudāmi Senātā. Pretēji Tiesu

Palātas domām, tirdzn. ustava 63. pantā (kr. civ. lik. 2128. p.)
uzskaitītie sabiedrību tipi nav uzskatāmi par izsmeļošiem:

pie šī ieskata pieturās teorētiķu vairums (Kaminka: Horoßopi.

TOBapnmecTßa žurnālā
„

ilpaBo" 1908. g. 12 Nr. 677.-678.

lpp. un tur pievestā literatūra). Tādēļ ari tirdzniecības sa-

biedrības līgumi slēdzami ari ārpus atzīmētiem tipiem. Nevis

katrs sabiedrības līgums dēļ tirdzniecības vai rūpniecības uz-

ņēmuma vešanas, pat pēc kr. civillik. resp. pēc kr. tirdzn. ust,

jāslēdz obligatoriski formālā veidā, bet gan pilnīgi pierādams

ari ar lieciniekiem (Kr. Sen. civ. kas. dep. 1872. spr. 2r. 823

Herca lietā). Par to, ka tirdzniecības sabiedrību līgumi būtu

ietērpjami rakstiskā formā, pats krievu tirdzniecības ustavs

nemin un tikai kr. civ. lik. 2132. p. noteic vispārējo nosacī-

jumu, ka katras sabiedrības (tā tad nevien tirdzniecības sa-

biedrības) līgums slēdzams rakstiski. Tā tad šis 2132. panta

nosacījums piemērojams Latvijā tikai saskaņā ar mūsu Priv.

lik. nosacījumiem par līgumu noslēgšanas formām. Mūsu Priv.

lik. pieturās pie neformālu līgumu sistēmas, tā tad ari nav

iemesla prasīt rakstisku formu no tirdzniecības sabiedrību lī-

gumiem. Tikai cik tālu aizskārtas publiskās intereses, t. i.

120



persona tirdzniecības sabiedrību reģistrēšana (pieteikšana)
tirdzniecības nodaļā (Kr. tirdzn. ust. 54., 60. p. p.) jāsastāda

rakstisks kontrakts dēļ izvilkuma iesniegšanas tirdzniecības

nodaļā. Bet biedru iekšējās attiecības var pilnīgi regulēt ar

mutisku līgumu, kurš biedriem un dēļ to iekšējām savstarpē-

jām attiecībām būtu tāpat saistošs kā rakstisks. , Katrā ziņā,

pat ja konkrētā gadījumā prasītāja aizstāvējamais sabiedrības

līgums būtu bijis jāuzskata par slēdzamu formālā rakstiskā

formā, pilnīgi pielaižama prasība par mutiska līguma ietērpša-

nu «attiecīgā" rakstiskā formā uz Priv. lik. 3027., 3028., 3030.,
3034. p. p. pamata, kādu prasību taisni šai lietā cēlis prasītājs.

Aiz pievestiem iemesliem, atrodot, ka Tiesu Palāta nav pra-

sītāja kasācijas sūdzībā pievestos likumus pārkāpusi un pra-

sītāja kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts

nolemj: Prasītāja Eduarda Jaunzema pilnvarnieka zv. adv.

Bērziņa kasācijas sūdzību uz Civ. proc". lik. 793. p. pamata

atstāt bez ievērības.

46. 1922. g. septembra mēneša 21. dienā. Kristapa

Bērziņa pilnvarnieka zv. adv. V. Lazdiņa lūgums par Tie-

su Palātas sprieduma atcelšanu Pētera Utin a n a un citu

prasībā pret Kristapu Bērziņu un prasītāju pilnvarnieka zv.

adv. Sireviča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators F. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs A. Pē-

tersons.

Izklausījis Kristapa Bērziņa paskaidrojumus un virspro-

kurora biedra atzinumu uh ņemot vērā: 1) ka atbildētājs Bēr-

ziņš apstrīdējis prasītāju Utinanu izlikšanas prasību ar ieru-

nu, ka prasītāji nav pierādījuši savas īpašuma tiesības uz viņu

lietošanā atrodošos zemi, kādu viņa ierunu tiesa atmetusi, at-

zīstot ar prasītāju iesniegto tiesas lēmuma norakstu torgu lie-

tā šīs īpašuma tiesības par pierādītām; 2) ka šo tiesas slē-

dzienu atbildētājs apstrīd kasācijas sūdzībā, norādot, ka īpa-

šuma tiesības pircējs neiegūst ar torgu dienu, vai to apstipri-

nāšanu, bet gan tikai ar krepostakta saņemšanu, kāds šai lieta

nav iesniegts un ka bez tam torgos piedalījušies un tiesību
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ieguvuši nevis prasītāji paši, bet gan prasītāju mantojuma de-

vējs, kura tiesības varētu pāriet uz prasītājiem tikai apstipri-

noties mantošanas tiesībās; 3) ka šāds kasācijas sūdzības

iesniedzēja ieskats stāv pretrunā ar civ proc. lik. 1164. pantu,

saskaņā ar kuru, kā tas ari jau plašāki paskaidrots Kr. Se-

nāta civ. kas. dep. spr. no 1912. g. Nr. 130, pircēja īpašuma tie-

sības uz torgos iegūto zemi sākas ar torgu dienu, pie kam

torgu apstiprināšanai un krepostakta iegūšanai ir vienīgi no-

zīme šo tiesību nostiprināšanas ziņā; ka līdzīgā kārtā nedibi-

nāts ir ari kasācijas sūdzībā pievestais ieskats, it kā prasītā-

jiem būtu vajadzējis pirms nostiprināties mantošanas tiesībās,

lai varētu izlietot savas mantojuma devēja tiesības šai lietā,

jo saskaņā ar Kr. civ. lik. 1254. panta tekstu tiesības uz atklā-

jušos mantojumu pieder mantiniekiem no pašas mantojuma

devēja nāves dienas, bet ne no mantinieku apstiprināšanas die-

nas mantošanas tiesībās, pie kam, pretēji kasācijas sūdzības

iesniedzēja norādījumam, no Kr. senāta 1896. gada sprieduma

Nr. 116 nav izlobāms pastiprinājums pretējam ieskatam; 4)

ka neatkarīgi no tā, dibinot savu prasību uz pirkšanas priekš-

kontrakta, kura pastāvēšanu starp partiem neapstrīd atbil-

dētājs un uz kura pamata pēdējais saņēmis strīdīgo zemes ga-

balu lietošanā, prasītājiem saskaņā ar Kr. civ. lik. 1679. pantu,

kā to paskaidro ari Kr. Senāts savā 1880. gada spriedumā

Nr. 94, nemaz nenācās savas īpašuma tiesības pierādīt, jo

priekškontraktu slēdzot tie resp. viņu tiesību devējs varēja

ari nebūt par izpārdotā īpašuma īpašniekiem; atbildētājam —

atkrītot pirkšanas priekškontraktam — pirkšanas priekšmets

jānodod atpakaļ pārdevējam resp. tā pēcnācējiem uz šāda

priekškontrakta izbeigšanās pamata, neatkarīgi no tā, vai pār-

devējs ir bijis priekšmeta īpašnieks; 5) ka nav šādos ap-

stākļos Tiesu Palāta pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos li-

kumu pantus un kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma,

Senāts nolemj: atbildētāja Kristapa Bērziņa pilnvarnieka

zvērināta advokāta Viktora Lazdiņa kasācijas sūdzību uz Civ.

proc. lik. 793. panta pamata atstāt bez ievērības.
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47. 1922. g. septembra mēneša 21. dienā. Jāņa Pēr-

kona pilnvarnieka, zv. adv. T. Lemberga lūgums par Liepā-

jas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jāņa Pērkoņa prasībā

pret Ansi M c ž dre i j v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Prasītājs savā pret atbildētāju celtā vindikacijas prasībā lūdz

atņemt atbildētājam zirgu, pamatojoties uz to, a) ka viņš saka-

rā ar kara apstākļiem atstājis savu māju, uzticēdams to savas

sievas rīcībā, b) ka viņš atgriežoties 1919. g. dzimtenē, uzgā-

jis pie atbildētāja zirgu, kas cēlies no prasītājam piederošas

ķēves, ko vācu okupācijas vara nelikumīgi atņēmusi pa prasī-

tāja prombūtnes laiku un c) ka atbildētājs liedzies nodot pra-

sītājam minēto zirgu. Atbildētājs apstrīd prasību uz tā pama-

ta, ka a) prasītājam promesot, tā atstātās mājās ticis nogali-

nāts vācu žandarms, kādēļ okupācijas vara atņēmusi atbildē-

tāja sievai minētās mājas līdz ar inventāru un iznomājusi tās

no torgiem trešai personai un proti kādam Šroederim; b) ka

pēdējā lietošanā, kā nomnieka, pārgājusi ari prasītāja ķēve, no

kuras pa tā nomas laiku cēlies strīdū esošais zirgs, ko Šroe-

ders kā nomnieks ieguvis savā īpašumā un ko atbildētājs ie-

guvis no Šroedera. Apgabaltiesa pēc liecinieku liecībām, kon-

statējusi, a) ka vācu okupācijas laikā, prasītājam promesot,

viņa mājās ticis nogalināts vācu žandarms, b) ka, sakarā ar

to, vācu okupācijas vara izņēmusi minētās mājas no prasī-

tāja sievas rīcības, iznomājot tās vairāksolīšanā trešai perso-

nai Kristapam f. Šroederim līdz ar inventāru, tai skaitā ari ar

ķēvi, c) ka, no pēdējās pa nomas laiku cēlies zirgs, ko Šroe-

ders pārdevis atbildētājam. Šie Apgabaltiesas pievestie kon-

statējumi attiecās uz lietas faktisko pusi un nav kasācijas kār-

tībā pārbaudāmi. Apgabaltiesa, uz viņas konstatēto faktu pa-

mata nākusi pie slēdziena, a) ka vācu okupācijas varai bijusi

tiesība, represijas veidā uz pazīstamo kara ieradumu tiesību

pamata, prasītāja mājas izņemt no viņa sievas rīcības un tās
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vairāksolīšanā iznomāt līdz ar inventāru, tai skaitā ari ar pra-

sītāja ķēvi, b) ka nomnieks, kā tāds, iegūst īpašuma tiesību uz

iznomātā priekšmeta augļiem, tai skaitā ari uz prasītāja ķē-

ves apaugļojumu, ipso jure bez percepcijas, pēc Priv. lik. 752.

p., c) ka atbildētājs, kurš bona fide nopircis prasītāja ķēves

kumeļu, ieguvis patstāvīgu īpašuma tiesību, kādēļ prasītāja

pret viņu celtā īpašuma prasība atraidāma. Pie tam Apgabal-

tiesa turējusi par vajadzīgu sevišķi uzsvērt, ka nomnieks

Kristaps f. Šroeders bijis uzskatāms par „labas ticības nom-

nieku" un ka viņš būtu zaudējis tiesību iegūt kumeļu par īpa-

šumu tikai tad, ja viņš būtu bijis „ļaunā ticībā". Šis Apgabal-

tiesas apcerējums, kā tāds nepareizs, jo likumam vispār nav

zināms nomnieks „labā" vai „ļaunā ticībā". Likums gan at-

šķir bonae resp. malae fidei possessor, atkarībā no tā, vai

valdītājam bijis pamats ieskaitīt sevi par mantas īpašnieku

vai nē: bet tāds pretstats attiecībā pret īpašuma tiesībām jau

loģiski nav piemērojams nomniekam, kas kā tāds nekādā ziņā

nevar uzskatīt sevi, reizē ar to, ari par mantas īpašnieku. Bet

kritizējamam Apgabaltiesas apcerējumam, — pie kura Apga-

baltiesa, kā liekās, nākusi attiecinot Priv. lik. 756. p. uz nom-

nieku, — kā blakus motivam, nav nekādas nezīmes izsprie-

žamā lietā un tādēļ vien tas nevar novest pie sprieduma ka-

sācijas. Tāpat Apgabaltiesas aizrādījums, ka okupācijas va-

rai varot pārmest tikai to, ka tā nav soļus spērusi aizgādnības

celšanā par prombijušo prasītāju, neiztur kritiku. Tam ap-

stāklim, vai aizgādnība būtu bijusi celta vai nē, nav nozīmes

un, kā atzinusi pati Apgabaltiesa, tā nebūtu kaut kādā veidā

iespaidojusi lietas faktisko gaitu. Patiesi aizgādnības nolūks

ir tikai mākslīgi radīt promesošā reprezentāciju uz vietas (Priv.

lik. 517. p.). Ja okupācijas vara vispār turējusi par iespējamu

un par vajadzīgu piemērot represijas soļus pret zināma zemes

gabala īpašnieku kā tādu, sakarā ar to faktu vien, ka uz tā

paša zemes gabala noticis pret okupācijas varu vērstais no-

ziegums, un ja šī represija pastāv taisni zemes gabala izņem-

šanā no īpašnieka kā tāda rīcības, tad jau būtu pilnīgi vienal-

dzīgi, vai īpašnieks pats atrodas uz vietas vai nē un vai viņa
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vietā būtu bijis likumīgs vietnieks, vai nē. īpašnieka vietnie-

kam (prombūtnes aizgādnim) nav vairāk tiesību, nekā pašam

īpašniekam. Promesošā īpašnieka tiesības reprezentējamas

nevien no formāli ieceltā aizgādņa, bet ari no katras personas,

kura tur par vajadzīgu uzņemties pārzināt promesošā lietas

(Priv. lik. 516. p.) un jo vairāk no viņa sievas, kuras rīcībā

prasītājs šai gadījumā atstājis savu māju ar visu iedzīvi un

saimniecību, kā to tieši atzinis prasītājs savā prasības rakstā.

Ja, neskatoties uz prasītāja sievas klātbūtni, vācu okupācijas

vara izvedusi savus represijas solus, vienkārši izņemot māju

no prasītāja sievas rīcības, tad gluži tai pašā stāvoklī būtu at-

radies prombijušā prasītāja formāli ieceltais aizgādnis. Mājas
iznomāšana trešai personai notikusi nevis tādēļ, ka nav bijis
klāt prasītāja formāls priekšstāvis, bet, kā jāslēdz no represi-

jas vispārējā rakstura un nozīmes, taisni tādēļ, lai māju, uz ku-

ras teritorijas noticis okupācijas varai naidīgs noziegums, ne-

atstātu viņa īpašnieka rokās, neatkarīgi no tā, kas būtu tā viet-

nieks. To visskaidrāki pierāda mājas izņemšana taisni no

prasītāja sievas rīcības, kura pēc paša prasītāja aizrādīju-

ma, sevišķi bija aicināta pārzināt māju. Neatkarīgi no tā, ja

pati sieva, kā prasītāja nevien prezumtivā, bet ari faktiskā

priekšstāve, būtu turējusi par vajadzīgu, prasītāja interešu ie-

vērošanai, nodibināt vēl sevišķu formālu aizgādnību, tad no

viņas būtu atkarājies pašai lūgt attiecīgu tiesu, to nodibināt

(Civ. proc. lik. 1941. p., kas bijis spēkā ari okupācijas laikā).
Vācu civilproc. likums vispār neparedz apsardzības lietu iz-

tirzāšanu; vācu likums par apsardzības lietām: Gesetz ūber

die Angelegenheiten der freiw. Gerichtsbarkeit (§ 39) kā ari

vācu Civ. lik. §§ 1911., 1774. nesatur sevī pozitīvus nosacīju-

mus par to, kam pieder tiesība prasīt aizbildnības par prom-

esošo nodibināšanu, bet vācu tiesu prakse aizliedz prasīt aiz-

bildnības nodibināšanu trešām personām tikai tad, ja tās uz-

stājās nevis promesošā, bet savas pašas interesēs, piem.,

promesošā kreditoriem (Planka komentārs pie vācu Civillik.

§ 1911., 4. piezīme). Tā tad ari pēc vācu formāliem likumiem

promesošā sievai tiesība prasīt aizgādnības nodibināšanu par
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viņas vīru. Ja viņa to nav darījusi un ja prasītājs taisni sa-

karā ar šādu nolaidību būtu cietis zaudējumus, un ja vispār

būtu jākonstatē cēloņu sakars (Kausalnexus) starp aizgādnības

neiecelšanu un mājas iznomāšanu, tad šādu zaudējumu sekas

jānes pašam prasītājam, kas nav sapratis savas lietas uzticēt

attiecīgam vietniekam (Priv. lik. 3441. p.). Katrā ziņā — pre-

tēji Apgabaltiesas domām — okupācijas varas spertie repre-

sijas soli, ja tie nav pretlikumīgi paši par sevi — nekļūst ne-

likumīgi tikai pateicoties tam vien, ka okupācijas vara no se-

vis nav pie tiesas griezusies dēl aizbildnības nodibināšanas.

Bet minētais Apgabaltiesas nepareizais aizrādījums nav atstā-

jis iespaidu uz tiesas galīgo, pareizo slēdzienu un spriedumu

šai lietā un deva tikai prasītājam iemeslu no savas puses, viņa

kasācijas sūdzībā, sniegt liekus apsvērumus jautājumā par

prombūtnes aizbildnību, kuriem nav šai lietā nozīmes un kuri

tādēļ — aiz nupat pievestiem pamatiem — atkrīt. Lietā nav

strīdīgs jautājums par to, ka nomnieks kā tāds, iegūst ipso jure

nonomātās mantas augļus un tā tad ari nonomātās ķēves ku-

meļu, kas dzimis nomas laikā (Priv. lik. 752. p.). Ja šis teikums

nav strīdīgs, tad no tā tālāk izriet ari tas, ka nomniekam tie-

sība pie apzīmētiem apstākļiem dzimušo kumeļu pārdot, t. .i,

pārnest savu īpašuma tiesību uz citu personu. Tā tad atliek

pārbaudīt tikai jautājumu par to, vai patiesi Kristaps f. Šroe-

ders uzskatāms par prasītāja mājas un ķēves īstu nomnieku,

t. i., ar citiem vārdiem, vai okupācijas varai bija tiesība, iz-

ņemt prasītāja māju no viņas sievas rīcības un iznomāt to no

torgiem trešai personai. Prasītājs apstrīd vācu okupācijas

varai šo tiesību, pamatojoties vienīgi uz Haagas konvenciju

(52. §), pēc kuras īpašuma rekvizicijas izdarāmas tikai armi-

jas vajadzībām. Pretēji prasītāja domām, vācu okupācijas

varas rīkojums šai gadījumā aplūkojams nevis no rekvizicijas

viedokļa, bet, kā pareizi uzsvērusi Apgabaltiesa, kā represija

sakarā ar noziegumu pret okupācijas varu, kāds noziegums

noticis uz prasītāja mājas zemes. Minēto represiju izsauca

vietēju iedzīvotāju naidīga izturēšanās pret okupācijas varu.

Šais gadījumos, kā izteicās Liszts: „bt> ehh* penpeccajiift mo-
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rvTt, pa3yM-EeTCH, npnd-EraTb Kaicb pa3t ki> TaKHMt

cpejtcTßaMt, npHM-BHeme KOTopī>ixt bt, hhhxt> cjiyqaHXi>

6bijio 6m HapyiueHieM-B MemiivHapoiiHaro npaßa".

Šādas represijas uzskatāmas par „necessitē dc guerre", kas

var ari nesaskanēt ar kara ieradumiem, „Kriegsmanier'':

(Liszt, MemnvHaportHoe npaßo, krievu tulkojums, 1912. g.

§ 39. IV. 3.; § 40. 111. 10). Represiju piemērošana, saprotams,

nav attaisnojama un nav savienojama ar administratīvu iestā-

žu vispārējās kompetences tiesībām miera laikā nedz ar vis-

pārējo nosacījumu, ka krimināltiesībās katrs indivīds nes at-

bildību tikai par sevi. Visi šie, paši par sevi pareizie pamat-

nolikumi nav piemērojami kara laikā un vēl mazāk no okupā-

cijas varas pret okupētas zemes iedzīvotājiem. Kara laikā

nevien svešā vara, bet pat sava valdība var nodibināt krimi-

nālu atbildību par svešu vainu, piem. uzliekot naudas sodu pa-

gastam par telegrāfu resp. telefonu bojāšanu pagasta robežās,

neatkarīgi no tā, vai vainīgais uziets vai nē. Tā tad jo vairāk

okupācijas vara spiesta griezties pie noteiktām stingrākām

reakcijām pret okupētās zemes naidīgiem iedzīvotājiem, lai

nodrošinātu savu varu; galvenā kārtā okupācijas militāro un

civilo iekārtu, un līdz ar to ari savu armiju darbus. Pats karš,

pēc savas idejas uzbūvēts uz visas tautas atbildību par zinā-

mu tautas aprindu darbiem. Jā mājas izņemšana no prasītāja

sievas rīcības attaisnojama ar kara apstākļiem un tādēļ var

radīt un nodibināt ari civiltiesiskas attiecības, t. i., pārtraukt

vai ierobežot mājas īpašnieka īpašuma tiesību izlietošanu, tad

otrais okupācijas varas rīkojums par minēto māju un tās in-

ventāru, un proti to iznomāšanu no torgiem, vēl vairāk at-

taisnojams ari no saimnieciskā viedokļa. Ari šo viedokli pa-

reizi uzsver Apgabaltiesa: okupācijas vara, saprotams, neva-

rēja — būdama konzekventa — atstāt mājas tālāko apsaimnie-

košanu prasītāja priekšstāvim, bet no otras puses okupācijas

vara negribēja atstāt māju bez izmantošanas, t. i. uz likteņa

patvaļību, kas saprotams, varētu novest pie mājas pilnīgas

nopostīšanas. Pie šādiem apstākļiem persona, kurai no tor-

giem tika piešķirta nomas tiesība, uzskatāma par mājas un
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ķēves īsto nomnieku, un šī nomnieka personā izcēlušās visas

nomas juridiskās attiecības pret nomas priekšmetiem, pie kam

par iznomātāju — īpašnieka vietā, — bija pagaidām uzskatā-

ma pati okupācijas vara. Raksturojot šīs iznomāšanas no tor-

giem juridisko aktu juridiski, jāsaka, ka tas ir lietošanas kon-

fiskācija, manta tiek konfiscēta, bet nevis quoad dominium, bet

tikai quoad usum; ari mūsu Privatlikums (868. p. 3. pkt.) pa-

redz mantas konfiskāciju „soda veidā", aizrādot (avotos) uz

sodu likumu (yjioH<eHie o HaKa3aHiHxi>), j0 vairāk šis pants

būtu piemērojams ārkārtējos apstākļos, piem., kara okupāci-

jas varai pastāvot. Ja likums pielaiž konfiskāciju quoad domi-

nium, īpašuma tiesību atņemšanu, tad, per argumentum c ma-

jore ad minus", jo vairāk pielaižams — attiecīgos gadījumos —

konfiskācija quoad usum, kā vieglākais mērs. Tā tad piešķirot

vācu okupācijas varai pie aprādītiem apstākļiem tiesību iz-

darīt confiscatio quoad usum, Apgabaltiesa nav prasītāja pie-

vestos likumus pārkāpusi. Apgabaltiesa šai ziņā varēja at-

saukties uz to, ka viņai esot zināms, ka vispār okupācijas va-

ra kara laikā rīkojās līdzīgos gadījumos, tāpat kā rīkojusies

šai gadījumā vācu okupācijas vara. Šim Apgabaltiesas aiz-

rādījumam nevien faktiska nozīme, kā aizrādījumam uz faktu

„notarietati" (Gerichtskundigkeit) — kas pilnīgi pielaižams

pēc vispārējiem civilproceslikumiem — bet ari juridiska no-

zīme tai ziņā, ka Apgabaltiesa, kā tas redzams no Apgabal-

tiesas sprieduma tālākiem motiviem, ar to iedomājusi at-

saukties uz necessitē dc guerre, par kuru augšā minēts. Ar

šo Apgabaltiesa, pretēji prasītāja domām, nekādus civilpro-

cesa nosacījumus nav pārkāpusi. Tādā kārtā, aiz pievestiem

iemesliem jāatzīst, ka Apgabaltiesa savā spriedumā nav pra-

sītāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sū-

dzība atraidāma, Senāts nolemj: Jāņa Pērkoņa pilnvar-

nieka zv. adv. Lemberga kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik..

186. p. pamata atstāt bez ievērības.

48. 1922. g. septembra mēneša 21. dienā. Ernesta

Reim a ņ a un Johannas Reiman pilnvarnieka zv. adv. J.

Valtera lūgumi par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcel-
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sanu Johannas Reiman prasībā pret Ernestu Reiman un pē-

dējā pretprasībā. "

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators X, Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Apgabaltiesa atstājusi bez caurskatīšanas Ernesta Rei-

maņa pretprasību par Johannas Reiman piespiešanu nodot vi-

ņam norēķinu, atsaucoties uz Civ. proc. lik. 903. pantu; 2)

ka Civ. proc. lik, 903. pants atrodas Civ. proc. lik. V. noda-

lījumā par likumīgā spēkā gājušu spriedumu izpildīšanu otrā

nodaļā (896. —922. p. p.), kurā iet runa par izpildīšanas tiesā-

šanas kārtību attiecībā uz zaudējumu, ienākumu un izdevumu

lieluma konstatēšanu, tiesība uz kuriem bez lieluma no-

teikšanas jau piespriesta ar likumīgā spēkā stājušos tiesas

spriedumu, bet ne par vispārējo prasības tiesāšanas kārtību,

kā tas ir šinī atgadījumā; 3) ka pretprasītāja, uz Priv. lik.

4458. panta pamatotā, prasība nav pieskaitāma lietām, kuras

uzskaitītas kā izņemtas no Miertiesas piekritības un apsprie-

žama attiecībā uz viņas piekritību pēc vispārējiem civilpro-

cesa noteikumiem par tiesu kompetenci; 4) ka pēc pretpra-

sības novērtējuma tā piekrīt Miertiesas kompetencei; 5) ka

tādā kārtā Apgabaltiesas spriedums daļā par pretprasības at-

stāšanu bez caurskatīšanas Civ. proc. lik. 903. panta pārkā-

puma dēļ atceļams; 6) ka prasītājas Johannas Reiman piln-

varnieks zv. adv. Juris Valters savā kasācijas sūdzībā apstrīd

Apgabaltiesas viņa pamatprasību noraidošo spriedumu, norā-

dot uz Apgabaltiesas pielaistu nepareizu liecinieku liecības

novērtējumu; 7) ka liecinieku liecības spēku'un nozīmi no-

teic saskaņā ar Civ. proc. lik. 102. pantu tiesu iestāde, kura

skata lietu cauri pēc būtības, kāds tiesas slēdziens pēc Tiesu

iek. lik. 5. p. kasācijas instancei nav pārbaudāms; 8) ka tādā

kārtā prasītāja kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma

un Apgabaltiesas spriedums attiecībā uz pamata prasību at-

stājams spēkā, Senāts nolemj: Liepājas Apgabaltiesas

1921. gada 4. oktobra spriedumu daļā par Ernesta Reimaņa
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pretprasības atstāšanu bez caurskatīšanas Civ. proc. lik. 903.

panta nepareizas piemērošanas dēļ atcelt un nodot lietu šai

daļā caurskatīšanai par jaunu atpakaļ Liepājas Apgabaltiesai

citā tiesnešu sastāvā. Prasītājas J. Reiman pilnvarnieka zv.

adv. J. Valtera kasācijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 186. panta

pamata atstāt bez ievērības.

49. 1922. g. septembra mēneša 21. dienā. Andža Je-

ri c a lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu Otto Vi 1 m a n a prasībā pret viņu, Jēricu, un 0. Vil-

maņa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Atbildētājs savu aizrādījumu kasācijas sūdzībā par to, ka Ap-

gabaltiesa, atzīstot, ka atbildētājam strīdā esošais zirgs jāat-

dod prasītājam, pārkāpusi civ. proc. lik. 893. pantu, pamato

uz to, a) ka 1921. g. 10. maija sprieduma izpildīša-

nas laikā prasītāja prasībā pret Venšau

par strīdā stāvošo zirgu, tas pie iepriekšējā

atbildētāja Venšau vairs ne atradies; b) ka

tādēļ prasītājam palikusi tikai otrā, tai pašā spriedumā pa-

redzētā, alternatīvā prasība, t. i. piedzīt no Venšau tikai

zirga vērtību, kāda tiesība atvietojusi 1921. g. 10.

maija spriedumā nodibināto prasību par zirga atņemšanu at-

bildētājam Venšau jau uz tā pamata vien, ka zirgs pie Ven-

šau faktiski vairs nav ticis atrasts un c) ka līdz ar to prasī-

tājs zaudējis tiesību, savu pirmo alternativo vindikacijas pra-

sību, — kas galīgi un absolūti pazudusi, — atkal celt pret

jaunu atbildētāju, t. i. pret atbildētāju šai lietā, Jericu. Pretēji

atbildētāja domām, 1921. g. 10. maija spriedumam nav vis

tādas nozīmes, ka vindikacijas prasība un atlīdzības prasība

atrastos savā starpā alternatīvās attiecībās tādā ziņā,

ka prasītājs galīgi zaudētu pirmo, ja sprieduma izpildīšanas

laikā tā izrādītos par faktiski neizvedamu — neizpildāmu,
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t. i. ka atbildētājs būtu bijis galīgi atsvabināts no vindikaci-

jas atbildības uz tā pamata vien, ka pie viņa „sprieduma iz-

pildīšanas laikā" atņemamais priekšmets vairs neatrodās,

piem, ja viņš to ļaunprātīgi būtu atsavinājis. Atzīstot tādu

visai ētikai pretim runājošu teikumu, mēs pielaistu vispārēja
teikuma „nemo dc suo delicto consequitur actionem", „nemo

suo delicto meliorem suam conditionem facere potest" (1.
143. § 1. D dc R. J., 50., 17.; 1., 12. § 1. D dc furtis 47., 2)

pārkāpumu. 1921. g. 10. maija spriedumā nodibinātās divas

prasības (par vindikaciju un par atlīdzību) atrodas savā starpā

nevis alternatīvu prasību attiecībās, bet atlīdzības pra-

sībai ir tikai subsidiara nozīme samērā ar vindikaciju,

kurai katrā ziņā ir un paliek primāra nozīme. Pēdējā

nepazūd un nevar pazust ar tās momentānas faktiskas izpil-

dīšanas neiespēju. Nav tāda likuma, pēc kura prasītājs zau-

dētu viņam piespriesto vindikaciju pateicoties tam apstāklim

vien, ka tā pie pirmā mēģinājuma nav faktiski izvedama:

vindikacija nebūt neizsmeļas šai gadījumā ipso facto et ipso

jure — atlīdzības prasībā. Prasītājs var vindikacijas prasī-

bas izpildīšanu pagaidām atlikt un ja piem. vēlāk atņemamais

priekšmets atkal izrādītos pie atbildētāja, prasītājam tiesība

vienkārši prasīt vindikacijas prasības izpildīšanu: te pat ne-

varētu runāt par vindikacijas prasības atjaunošanu: vindika-

cijas prasība pastāv, turpinājās un tikai tās izpildīšana tika

atlikta līdz izdevīgākam gadījumam.

Tā tad atkrīt pirmais atbildētāja ierunu loģiskais funda-

ments, uz kuru viņš uzbūvē savu slēdzienu, itkā prasītājs zau-

dējis tiesību celt vindikacijas prasību pret jaunu atbildētāju:

jo, ja prasītājs nezaudē vindikaciju pret iepriekšējo atbildē-

tāju tikai pateicoties tam, ka tā uz pirmo momentu izrādās

par neizvedamu, tad jo vairāk prasītājam ir vindikacijas pra-

sība pret kādu otru personu, pie kuras atrodas tas pats at-

ņemamais priekšmets. Pie tam, saprotams, otra persona

atbild pret prasītāju nevis uz iepriekšēja sprie-

duma, bet gan tikai uz jaunas patstāvīgas

prasības pamata. Atbildētājs pats atzīst viņa kasa-
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cijas sūdzībā, ka prasītājs nebūtu zaudējis vindikacijas tie-

sību pret viņu, Jericu, ja prasītājs savā pirmajā prasībā pret

Venšau būtu cēlis tikai vindikaciju vien, bez atlīdzības pra-

sības: tā tad atbildētājs — pēc būtības — neatrod, ka pra-

sītājs būtu civ. proc. lik. 895. p. pārkāpis, ceļot identiskas

prasības (vindikaciju) divkārtīgi sekojošu vienu pēc otras:

papriekšu pret vienu un tad pret otru personu. Vienīgo

šķērsli vindikacijas prasības divkārtīgai celšanai pret jauno

atbildētāju, atbildētājs ierauga tikai tai faktā, ka prasītājs savā

pirmā prasībā — līdz ar vindikaciju — cēlis ari (subsidiaru)

atlīdzības prasību. Šo savu redzes stāvokli atbildētājs pats

atspēkojis viņa apelācijas sūdzībā, kurā viņš turpretim

māca, ka prasītājs būtu paturējis sev vindikacijas prasību pret

jauno atbildētāju Jericu, ja „tiesa būtu notiesājusi toreizējo

atbildētāju Venšau tikai atlīdzināt prasītājam piesprie-

stās lietas vērtību." Tā tad pie atzīmētām atbildē-

tāja pielaistām pretrunām viņa paskaidrojumos, pēdējie vispār

zaudē jebkādu nopietnu nozīmi. Tādēļ Apgabaltiesa, pie-

spriežot prasītājam zirgu no tagadējā atbildētāja, kā zirga

tagadējā faktiskā turētāja, nav nedz civ. proc. lik. 893. pantu,

nedz nosacījumus par vindikaciju pārkāpusi: atbildētājs pat

neaizrāda, ka šai lietā trūktu vindikacijas priekšnoteikumi.

Tāpat nav nozīmes atbildētāja paskaidrojumiem viņa kasā-

cijas sūdzībā, ka iepriekšējais atbildētājs Venšau jau tiesu

pristavam iemaksājis atlīdzību par zirgu: jo pirmkārt uz šo

apstākli prasītājs aizrāda pirmo reizi kasācijas sūdzībā un

tas, kā neapspriests tiesā, kura skata lietu pēc būtības — ka-

sācijas kārtībā nav pārbaudāms, un otrkārt, pat ja būtu noti-

kusi atlīdzības iemaksa, šis apstāklis būtu uzskatāms par ne-

nozīmīgu tādēļ, ka prasītājs pieprasījis taisni pašu zirgu, t. i.

domājis realizēt taisni savu primāru un proti vindikacijas

prasību, pie kam nebūt no atbildētāja-parādnieka neatkarā-

jās uzspiest prasītājam subsidiaras prasības priekšmetu.

Tāpat neiztur kritiku atbildētāja aizrādījumi viņa kasācijas

sūdzībā uz to, ka Apgabaltiesa pārkāpusi Priv. lik. 900.—903.

p. p.; Apgabaltiesa nav konstatējusi un pats atbildētājs nav
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lūdzis zemākās instances nodibināt to apstākli, ka šai gadī-

jumā prasītājs būtu cēlis prasību pret iepriekšējo atbildētāju
Venšau taisni kā fictus possessor qui dolo desiit possidere

(Priv. lik. 902. p.), t. i. ka prasītājs būtu cēlis prasību uz tā

pamata, ka Venšau jau pirms prasības atsavinājis zirgu, lai

izvairītos no prasības. Pats atbildētājs savas kasācijas sū-

dzības sākumā aizrāda tikai, ka sprieduma izpildīšanas laikā

zirgs pie atbildētāja Venšau nav bijis atradies. Tā tad atbil-

dētājs nav skaidrībā nācis, vai patiesi prasītājs savu pirmo

prasību pamatojis uz Venšau ficta possessio. Neatkarīgi no

tā, atbildētājs nepaskaidro, kāda nozīme būtu minētam ap-

stāklim šai lietā, jo patiesi pirmais 1921. g. 10!
.

maija sprie-

dums neaprobežojās ar zirga vērtības piespriešanu vien

(kā to būtu prasījis priv. lik. 903. p.), bet taisni un pat pirmā

rindā uzlicis iepriekšējam atbildētājam Venšau par pienākumu

atdot zirgu kā tādu, natūrā. Jāatzīmē vēl, ka tiesa nekādā

ziņā nevarēja pārkāpt 'reizē un tai pašā laikā abus atbildē-

tāja pievestos pantus t. i. ir 901. p., ir 902. p., jo katrs no šiem

pantiem iziet no pilnīgi dažādiem priekšnoteikumiem.

Atbildētājs ari neapgalvo, ka prasītājs būtu savu pirmo pra-

sību pret Venšau cēlis kā fictus possessor qui liti se obtulit

(901. p.). Tā tad vispār atbildētājs nav nodibinājis, kādēļ

901. vai 902. p. p. un 903. p. būtu piemērojami šai lietā. Pa-

tiesi dēl prasības nodibināšanas pret tagadējo atbildētāju, nav

no svara, vai prasītājs savu (pirmo) prasību pret Venšau

dibinājis uz pēdējā ficta possessio, vai uz to, ka Venšau strīdā

esošo zirgu atsavinājis procesa laikā, t. i. uz priekšmeta liti—

giozitati (Priv. lik. 912. p.; Erdman Svstem I. 336. lpp.); dēl

tagad izspriežamas prasības apmierināšanas pilnīgi pietiek,

ja tiesa nodibina vispārējus vindikacijas priekšnoteikumus

atbildētāja personā, kuru esamību atbildētājs Jerics nav savā

kasācijas sūdzībā atspēkojis. Tādā kārtā Apgabaltiesa nav

atbildētāja kasācijas sūdzībā pievestos likumus un proti civ.

proc. lik. 893. p. un Priv. lik. 901—903. pantus pārkāpusi un

pēdējā kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts

nolemj: Andža Jerica kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

186. p. pamata atstāt bez ievērības.
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50. 1922. g. septembra mēneša 21. dienā. Jāņa Ven-

teskrasta lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma

atcelšanu Trīnes Venteskrast-Liekne prasībā pret

Jāni Venteskrastu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka ar Kurzemes konsistorijas 1911. g. 3. oktobra sprie-

dumu prasītāja uz bazn. lik. 342., 344., 648. p. p. un priv. lik.

158. p. pamata tika atzīta par atbildētāja šķirto sievu; 2) ka

pavedinātās līgavas atzīšana par pavedinātāja šķirto sievu

var pēc priv. lik. 158. p. notikt tikai uz pavedinātās līgavas

prasības pamata un tikai tad, ja līgavas pavedinātājs nav 3

mēnešu laikā no konsistorijas lēmuma laulību slēdzis; 3) ka

ja līgavainis pie tādiem apstākļiem tika atzīts par savas

līgavas pavedinātāju, bet konsistorijas spriedumu dēļ laulības

slēgšanas nav izpildījis un ja aiz tā iemesla viņa pavedinātā

līgava tika atzīta par viņa šķirto sievu, tad līdz ar to, sa-

protams, līgavainis jāatzīst ari par notiesāto — vainīgo pusi,

t. i. par vainīgo laulāto, priv. lik. 124. p. nozīmē; 4) ka taisni

šo atbildētāja stāvokli 158. pants, kā ari konsistorijas sprie-

dums, domājis pastrīpot, piešķirot prasītājai, kā uzvarošai

pusei, tiesību, savas no sprieduma izrietošās tiesības izvest

caur laicīgo tiesu; 5) ka tādēļ atkrīt atbildētāja aizrādījums

viņa kasācijas sūdzībā, itkā Apgabaltiesa nav nodibinājusi

viņa vainu un itkā tādēļ viņš neesot spiests dot prasītājai uz-

turu; 6) ka Apgabaltiesas slēdziens par to, vai pieprasīto

alimentu apmērs uzskatāms par saskaņošu ar prāvnieku ma-

teriālo stāvokli, kādu slēdzienu atbildētājs otrā instancē nav

atspēkojis, attiecas uz lietas būtību un nav kasācijas instancē

pārbaudāms; 7) ka Apgabaltiesa nav atbildētāja pievestos

likuma nosacījumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība,

kā nepamatota ir atraidāma, Senāts nolemj: Jāņa Ven-

teskrasta kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata

atstāt bez ievērības.
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51. 1922. g. septembra mēneša 21. dienā. Mirušā Her-

maņa Goldberga mantības masas pilnvarnieka zv. adv.

E. Līča lūgums par Liepājas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu

Jāņa Kantika prasībā pret Hermani Goldbergu.
Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka atbildētājs iesniedzis kasācijas sūdzību par Liepājas

Apgabaltiesas 1921. g. 28. septembra lēmumu, ar kuru ir ticis

atcelts Kuldīgas apriņķa Miertiesneša 1921. g. 20. apriļa lē-

mums par Jāņa Kantika pret atbildētāju celtās sūdzības iz-

beigšanu aiz tās nepiekritības mieratiesas instancei uz civ.

proc. lik. 31. panta 1. punkta pamata un uzdots Miertiesne-

sim lietu izspriest pēc būtības; 2) ka par blakus lēmumu ka-

sācijas sūdzība pielaižama tikai tanī gadījumā, ka ar doto

lēmumu lieta tiek galīgi izšķirta un izbeigta; 3) ka šinī ga-

dījumā augšminētam Liepājas Apgabaltiesas lēmumam tādas

nozīmes nav un ar viņu lieta nav galīgi izbeigta, jo pēc šā 11.

instances lēmuma notiks vēl pirmās instances spriedums pēc

būtības, un atbildētājam dota iespēja, pārsūdzot spriedumu

pēc būtības, reizē ar to pārsūdzēt ari lēmumu par lietas at-

zīšanu par piekrītošu pirmai instancei; 4) ka tādā kārtā mi-

nētais lēmums nav pārsūdzams kasācijas kārtībā un iesniegtā

kasācijas sūdzība atstājama bez caurskatīšanas (Kr. Sen. civ.

kas. dep. 1874. g. spried. Ceidlera lietā Nr. 181., 1877. g.

spried. Korotkova lietā Nr. 152. v. c), Senāts nolemj: Her-

maņa Goldberga mantības masas pilnvarnieka zv. adv. Līča

kasācijas sūdzību atstāt bez caurskatīšanas.

52. 1922. g. septembra mēneša 21. dienā. Gotharda

Bumbiera lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu

viņa, Bumbiera, prasībā pret Doroteju Juber.t.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs A. Pēter-

sons.
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Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Liepājas Apgabaltiesai iesniegtā prasībā prasītājs lūdz: 1)

piespriest no atbildētājas, pēdējai no prasītāja palienētā un

no vācu kareivjiem atņemtā zirga vietā, to atrodošos pie at-

bildētājas zirgu, kuru viņa minētā atņemtā zirga vietā sa-

ņēmusi no vācu kara priekšniecības; 2) zirga atdošanas ne-

spējas gadījumā atstāt prasītājam tiesību atsevišķi prasīt no

atbildētājas līdzīgu zirga vērtību; 3) ja tiesa neatzīst prasī-

tājam tiesību prasīt no atbildētājas pie viņas tagad esošo

zirgu, piespriest prasītājam 10.000 rubļus un 4) piespriest

prasītājam zaudējumus par zirga lietošanu no 23. aprīļa 1919.

gada līdz 23. augustam 1920. g. 6000 rubļus un no 23. augusta

1920. g. līdz zirga nodošanai 60 rubļus par katru dienu. Šo

savu prasību prasītājs pamato uz to: 1) ka prasāmo zirgu

atbildētāja saņēmusi no vācu kara priekšniecības viņa, pra-

sītāja, atbildētājai palienētā un no vācu kareivjiem nepareizi

atņemtā zirga vietā un 2) ka prasītāja zirgs paņemts no vācu

kareivjiem tāpēc, ka atbildētāja paslēpusi no tiem savu pa-

šas zirgu. Atbildētāja šo prasību apstrīdējusi uz tā pamata,

ka prasītājam neesot īpašuma tiesības uz pieprasīto zirgu;

prasīto zirgu viņa saņēmusi no vācu okupācijas varas neat-

karīgi no tam, ka vācu kareivji viņai atņēmuši palienēto no

prasītāja zirgu; bet pie palienētā zirga atņemšanas viņa ne-

esot vainīga un tamdēļ prasītājs ari nevarot prasīt no viņas

it nekādu atlīdzību par atņemto zirgu. Tiesu Palāta apmie-

rinājusies vienīgi ar to konstatējumu, ka prasītājs 1918. gadā

palienējis atbildētājai savu zirgu noteiktā lietošanā līdz 1919.

gada Jurģiem, ka tanī pašā gadā šo zirgu aizbraukuši vācu

kareivji un ka pēc tam atbildētāja dabūjusi no vācu kara

priekšniecības citu zirgu, kurš vēl tagad atrodoties pie at-

bildētājas. Konstatējot minētos apstākļos, Tiesu Palāta pra-

sītāja pret atbildētāju celto prasību kvalificējusi kā dibinātu

uz palienējuma līgumu (commodatum) un atsaucoties vie-

nīgi uz to, ka pēc priv. lik. 3752. panta komodataram, t. i.

tai personai, kura lietu saņēmusi savā lietošanā uz palienē-

juma pamata, pēc lietošanas izbeigšanās jānodod palienētā-
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jam (komodantam) atpakaļ tā pati lieta, kuru tas saņēmis,
nākusi pie slēdziena, ka ar to vien jau atkrītot celtās sūdzī-

bas pamats un ar savu 1921. g. 7. decembra spriedumu ap-

stiprinājusi Liepājas Apgabaltiesas 1921. g. 23. februāra pra-

sību noraidošo spriedumu. Šāds Tiesu Palātas slēdziens ir

nepareizs un lietu neizsmeļošs. Prasību radošos faktus, ka

atbildētāja palienētā un atņemtā zirga vietā dabūjusi kā ekvi-

valentu citu zirgu un ka atbildētāja atdevusi vācu kareivjiem
palienēto zirgu paslēpjot savu pašas zirgu, Tiesu Palāta at-

stājusi bez kaut kādas apspriešanas un ievērošanas. Komo-

datara — palienējuma saņēmēja galvenais pienākums ir pa-

lienēto mantu atdot atpakaļ komodantam — palienējuma iz-

sniedzējam pēc iespējas, labā stāvoklī (priv. lik. 3752. p.).

Komodants paliek palienētās mantas īpašnieks (priv. lik.

3741. p.) un kā tāds nes ari mantas risku, kamēr komodatars

vispār atbild tikai par culpa un custodia, bet nevis par casus,

nedz par trešās personas vainu, kuru komodatars nevarēja

novērst (priv. lik. 3746. p.). Tomēr likums uzliek komodata-

ram pilnīgu palienētā priekšmeta risku, L i. atbildību pret

komodantu, gadījumā ja tas, kādai nejaušai briesmai uznā-

kot, glābis savu pašu mantu, atstājot palienēto mantu likteņa

varai (priv. lik. 3745. p.). Šim pēdējam gadījumam pilnīgi

līdzīgs tas, ko prasītājs starp citu licis savas prasības pamatā

un ko prasītājs apņēmies pierādīt ar uzdotiem lieciniekiem,

un proti, ka okupācijas kara spēka nodala patvarīgi atņēmusi

atbildētājai prasītāja zirgu, kamēr atbildētāja paslēpusi savu

pašas zirgu, kurš tā tad palicis viņai. Pie aprādītiem apstā-

kļiem komodatara atbildība pret komodantu izteicās viņa

pienākumā pilnīgi atlīdzināt komodantam par palienētās mantas

pazaudēšanu. Par priekšmeta atlīdzību vispār uzskatāms tā

ekvivalents, pie kam ekvivalenta mēraukla ir priekšmeta

vērtība. Priekšmeta ekvivalents vispirms pastāv atlīdzībā

naudā, jo nauda uzskatāma par vispārējo vērtības mērauklu:

ar .šo ari izskaidrojams, ka likums galvenā kārtā un pirmā

rindā atlīdzību par zaudējumiem noteic naudā, bet tomēr bez

tam likums paredz kā ekvivalentu ari ci t a i n di-
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vi duāla priekšmeta nodošanu (priv. lik. 4057., 3518. un

sek. p. p.). Runā stāvošā gadījumā prasītājs uzsver, ka at-

bildētāja viņai atņemtā prasītāja zirga vietā, uz

viņas pieprasījumu, dabūjusi no vācu kara spēka nodaļas

priekšniecības citu zirgu, kurš, kā to konstatējusi Tiesu Pa-

lāta, atrodoties pie atbildētājas vēl tagad. Tamdēļ pie šā-

diem apstākļiem prasītāja interese var pastāvēt tieši iekš tam,

ka viņš atlīdzību saņemtu nevis naudā, bet taisni tai pašā

tiešā ekvivalentā, kuru kara spēka nodaļas priekšniecība, kā

atbildīgā par vainīgām personām iestāde, iedevusi atbildētājai

atņemtā zirga vietā, t. i. taisni pēdējā ekvivalenta

vei d ā. Ja atbildētāja būtu par viņai atņemto prasītāja

zirgu saņēmusi atlīdzību naudā, tad jau nevarēja celties ne-

kādas šaubas par to, ka šī atlīdzība naudā, kā tāda, t. i. kā

atņemtā priekšmeta vērtība, pienāktos prasītājam: „pretium

succedit m locum rei", pat tad, ja atbildētāja nenestu nekādu

risku par prasītāja zirgu resp. viņa nebūtu savu pašas zirgu

paslēpusi no atņēmējiem. Bet ja nu šādos apstākļos atbil-

dētāja saņēmusi atlīdzību par- atņemto zirgu nevis naudā,

bet natūrā, t. i. cita zirga veidā, kas taisni uzskatāms par at-

ņemtā zirga ekvivalentu, tad viņa tāpat nav atsvabināta no

atlīdzības došanas savam kreditoram tieši tai pašā formā,

kurā viņa to bija saņēmusi: proti tieši otra zirga veidā. Ar

savu pielaisto vainu atbildētājas pienākumi pretim prasītā-

jam palielinājušies tādā ziņā, ka uz priv. Mk. 3745. panta pa-

mata viņai būtu jāatlīdzina prasītājam atņemtā zirga vērtība

pat tad, ja viņa par atņemto zirgu no trešās personas nebūtu

saņēmusi nekādu gandarījumu. Šinī gadījumā atņemtā pra-

sītāja zirga ekvivalenta neatdošana no atbildētājas puses būtu

pilnīgi līdzīga paša palienētā priekšmeta neatdošanai — ja

pēdējais nebūtu viņai bijis atņemts, kāda palienētā priekš-

meta neatdošana komodantam tieši runātu pretim pievestam

priv. lik. 3752. pamatpantam. Pretējā gadījumā: t. i. neat-

dodot palienēto priekšmetu vai tā ekvivalentu (naudā vai

natūrā) atbildētāja būtu netaisni iedzīvojusies uz prasītāja rē-

ķina, bez kaut kāda pamata paturot sev atlīdzību, t. i. atņemtā
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zirga vērtību. Kā tas tieši aizrādīts priv. lik. 3736. panta

tekstā, par iedzīvošanās priekšmetu uzskatāms viss tas,
kas prasības par netaisno iedzīvošanos,
iesūdzības paziņošanas laikā atbildētājam,
atradās pie pēdējā viņa mantībā, vai nu na-

tūrā va i kā ekvivalents. Tā tad ari no netaisnas

iedzīvošanās viedokļa, kuru prasītājs noteikti uzsver savos

rakstiskos paskaidrojumos šai lietā, prasība pilnīgi attaisno-

jama ar pastāvošiem likumiem.. Atbildētājas, no vācu kara

priekšniecības saņemtais zirgs taisni uzskatāms par atņemtā

zirga ekvivalentu un paturot to, atbildētāja netaisni iedzīvo-

jās uz prasītāja rēķina. Tiesai pieder prasības un starp par-

tiem notikušo juridisko attiecību kvalifikācija, neatkarīgi no

tā, kā uz prasību skatās parti. Tiesu Palāta pareizi prasību

kvalificējusi kā dibinātu uz palienējuma līgumu. Bet viena

un tā pati prasība var tikt pastiprināta ar vairākiem pama-

tiem. Šinī gadījumā tas apstāklis, ka prasītājs pēc

prasības iesniegšanas tiesai savos tāļākos rakstiskos paskai-

drojumos uzsvēris, ka viņš savu pret atbildētāju celto pra-

sību pamato ar pēdējās netaisnu iedzīvošanos uz viņa rēķina,

itnebūt negroza pašu prasību: prasība un tās radošie fakti ir

palikuši tie paši un itnebūt neizslēdz pirmatnējo galveno pa-

matu, no ka prasība izriet, t. i. palienējuma līgumu. Netai-

snas iedzīvošanās pamats resp. princips šinī gadījumā pilnīgi

saietās ar prasības galveno īsto pamatu — palienējuma lī-

gumu: celtās prasības pirmpamats pats par sevi uzturams un

atspēkojams kā pēc nosacījumiem par komodatu (palienēju-

mu) tā ari pēc nosacījumiem par netaisnu iedzīvošanos. No

augšā minētiem apcerējumiem izriet, ka gadījumā, ja komo-

datars zaudējis komodantam piederošo priekšmetu un par

zaudēto komodanta priekšmetu saņēmis no trešās personas

atlīdzību, komodantam par labu konkurē pret komodataru:

1) līguma prasība par palienētā priekšmeta resp. tā ekviva-

lenta atdošanu; 2) prasība par netaisna iedzīvojuma atdo-

šanu un tā tad šai gadījumā prasītājam tiesība savu prasību

dibināt uz abiem apzīmētiem pamatiem. Aiz pievestiem ie-
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mesliem Tiesu Palātai bija jāapmierina prasītāja lūgums viņa

prasībā pievesto apstākļu nodibināšanai nopratināt uzdotos

lieciniekus; taisni no svara šai lietā bija nodibināt, kādā ceļā

atbildētāja dabūjusi zirgu no vācu kara priekšniecības. Tā

tad Tiesu Palāta, liekot savam spriedumam par pamatu priv.

lik. 3752. pantu un neapspriežot visus lietas apstākļus, ir pār-

kāpusi priv. lik. 3752., 3745. un 3734. pantus un civ. proc. lik.

339. un 711. pantus. Civ. proc. likuma 711. pantu šinī gadī-

jumā Tiesu Palāta it sevišķi pārkāpusi vēl ar to, kā to prasī-

tājs pareizi savā kasācijas sūdzībā aizrāda, ka Tiesu Palāta,

pretēji minētā panta noteikumam, nav ar vajadzīgo skaidrību

un noteiktību attēlojusi un nodibinājusi nedz lietas apstākļus,

nedz prasītāja prasības lūguma saturu, nedz atbildētāja pa-

skaidrojumus, nedz to, ko Tiesu Palāta uzskata par konsta-

tētu un neprasošu tālākus pierādījumus. Aiz pievestiem ie-

mesliem Tiesu Palātas spriedums nav atstājams spēkā, kam-

dēļ Senāts, neielaizdamies citu kasācijas sūdzībā aprādītu

iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Tiesu Palātas 1921. g. 7.

decembra spriedumu priv. lik. 3745., 3734. p. p. un civ. proc.

lik. 339., 711. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu

Palātai izspriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

53. 1922. g. septembra mēneša 21. diena. Marijas Lie I-

np un Karlines Blīgznes pilnvarnieka Pētera Lielupa lū-

gums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu viņu Lielup Un

Blīgznes prasībā pret Alfrēdu Ba 11 gai 1 i un citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka saskaņā ar Tiesu Palātas nodibināto testamenta saturu,

Kalna-Raskuma mājas ir atstātas Pidriķa Pāulīša mūža lieto-

šanā, kamēr īpašuma tiesības uz mājām pēc testamenta at-

vēlētas Rūdolfam Baltgailim (sk. testamenta 1., 11., VIL, VIII.

punktus); 2) ka šis Tiesu Palātas slēdziens, kas izriet no ap-

spriežamā testamenta satura iztulkošanas, attiecās uz lietas
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faktisko pusi un nav kasācijas kārtībā pārbaudāms; 3) ka

nākot pie atzīmētā slēdziena, Tiesu Palātai bijis pietiekošs

pamats atzīt, no vienas puses, ka par mantinieku bija jāuz-

skata nevis Pidriķis Paulīts (itkā fiduciars), bet taisni Rūdolfs

Baltgailis, kuru testators vairāk reiz sauc par mantinieku vai

par mājas mantinieku, un no otras puses, ka par legataru bijis

jāuzskata nevis Rūdolfs Baltgailis (itkā fideikomisars), bet

taisni Pidriķis Paulīts, un ka tādēļ Pidriķim Paulītim ticis at-

vēlēts tikai uzufrukta legats, ko paredz priv. lik. 2281. p.,

kamēr īpašuma tiesībām uz mājām bija jāpāriet uz īsto man-

tinieku Rūdolfu Baltgaili; 4) ka šis Tiesu Palātas uzskats

par Baltgaila un Pidriķa Paulīša savstarpējām juridiskām at-

tiecībām, attaisnojams ari ar testamenta VIII. punktu, kas

Pidriķa Paulīša tiesības uz mājām raksturo kā valdīšanu

un ienākumu baudīšanu, bet Baltgaili rak-

sturo par mantinieku; 5) ka pēc Tiesu Palātas pa-

reiziem apcerējumiem, uz šādām juridiskām attiecībām aiz-

rāda ari testamenta VII. punkts, kas paredz mantinieka sub-

stituciju gadījumā, ja Baltgailis, kā tieši ieceltais mantinieks,

atteiktos no mantojuma pieņemšanas (priv. lik. 2316. p.); 6)

ka Tiesu Palāta pēc lietas apstākļiem konstatējusi, ka Rūdolfs

Baltgailis kā institutais mantinieks, klusu ciešot pieņēmis

mantojumu, pie kam testaments bija spēkā gājis vēl Rūdolfam

Baltgailis kā instituetais mantinieks, klusu ciešot pieņēmis

cās uz lietas būtību un nav kasācijas kārtībā pārbaudāms;

7) ka tādēļ Baltgailis, pieņemot mantojumu, ieguvis īpašuma

tiesības uz iemantoto nekustamu mantu jau ar testatora nāvi

(priv. lik. 2621. un sek. p. p., 2639. sek. p. p.); 8) ka uz pie-

vesto apcerējumu pamata Tiesu Palāta varēja nākt pie ga-

līgā slēdziena, ka pēc Jēkaba Paulīša nāves, uz testamenta

pamata, par Kalna-Raskumu māju īpašnieku ir palicis Rūdolfs

Baltgailis un tamdēļ pēc pēdējā nāves mājas manto viņa,

Rūdolfa Baltgaila, intestatmantinieki; 9) ka līdz ar to atkrīt

prasītāju aizrādījumi viņu kasācijas sūdzībā, pēc kuriem Balt-

gailis būtu uzskatāms tikai par fideikomisaru, bet Pidriķis

Paulīts par fiduciaru; pretēji prasītāja domām, no testamenta
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nosacījumiem, ka „pēc testatora nāves mantojumu dabūn

Baltgailis", vēl neizriet, ka Baltgailis nebūtu bijis mantinieks,

bet izriet tikai tas, ka ar testatora nāvi Baltgailis vēl nav

bijis „p iln ī g s īpašnieks". Baltgaiļa īpašuma tiesības līdz

Pidriķa Paulīša nāvei bij ierobežotas ar pēdējam piešķirto

uzufruktu, kas nevien neizslēdz Baltgaiļa mantinieka īpašību,

bet taisni pastiprina no vienas puses vina īpašuma tiesības un

no otras puses Pidriķa Paulīša kā legatara-uzufruktuara īpa-

šību; 10) ka pretēji prasītāja pirmo reizi viņu kasācijas sū-

dzībā izteiktām domām, Rūdolfs Baltgailis nav zem noteiku-

ma iecelts par mantinieku itkā tai ziņā, ka viņš būtu bijis

mantinieks tikai tad, ja viņš būtu pārdzīvojis Pidriķu Paulīti;

turpretim kā uzstādījusi Tiesu Palāta, Baltgailis tika iecelts

par mantinieku pilnīgi; neatkarīgi no Pidriķa Paulīša nāves,

un testamentā atzīmēts (p. I.) tikai tas, ka Baltgailis pēc

Pidriķa Paulīša nāves manto māju „pa r pilnīgu īpa-

šumu": ar citiem vārdiem līdz"Pidriķa Paulīša nāvei Balt-

gaiļa īpašums ierobežots ar pirmajam piešķirto uzufruktu, bet

ar uzufrukta atkrišanu kļūst jau par pilnīgu, t. i. neiero-

bežotu īpašumu; 11) ka tādā kārtā Tiesu Palāta nav prasī-

tāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sū-

dzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: Marijas

Lielup un Karlines Blīgzna pilnvarnieka Pētera Lielupa kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez

ievērības.

54. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Jāņa Bi r-

kenbauma pilnvarnieka, zv. adv. J. Valtera lūgums par

Priekules-Vaiņodes iecirkņa Miertiesas sprieduma atcelšanu

viņa, Birkenbauma, prasībā pret Miķeli Sku b i un pēdējā

paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators X, Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs ierauga Miertiesas sprie-

dumā civ. pr. lik. 332. p. pārkāpumu, un proti iekš tam, ka

Miertiesa kvalificējusi prasību par prasību dēl traucētas vai-
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dlšanas atjaunošanas, kamēr prasītājs atzīst to par prasību

dc precario; 2) ka Miertiesa nodibinājusi, ka prasītājs vis-

pār piešķīris atbildētājam tiesību uz dzīvi prasītāja mājās,

kamēr beigsies Sprukku mājas nomas līgums; 3) ka dzīvoša-

nas tiesība piešķirama nevien uz precarium pamata, bet vai

nu kā personīgs servituts (habitatio: priv. lik. 1247. un sek.

p. p.), vai kā pakalpojumu resp. kalpošanas ekvivalents (priv.

lik. 4174., 4192. p. p.), kādēļ Miertiesai bija pamats, atraidot

precarium pazīmi, un nodibinot, ka atbildētājam resp. tā sie-

vai bijis jāizpilda zināmi pakalpojumi prasītāja lauksaimnie-

cībā, atzīt atbildētājam dzīvošanas tiesību kā tādu; 4) ka

Miertiesa, atrodot, ka atbildētājs nav devis prasītājam ie-

meslu atņemt atbildētājam šīs tiesības, varēja uz šī pamata

atraidīt prasītāja prasību dēļ atbildētāja izlikšanas no prasī-

tāja mājām; 5) ka pie šādiem apstākļiem Miertiesa nav pie-

laidusi neviena no pag. ties. civ. proc. likuma 123. pantā pa-

redzētiem sprieduma atcelšanas iemesliem un tiesas sprie-

dums atstājams spēkā, bet prasītāja kasācijas sūdzība kā ne-

pamatota atraidāma, Senāts nolemj: Jāņa Birkenbauma

pilnvarnieka zv. adv. Valtera kasācijas sūdzību uz pag. ties.

civ. proc. lik. 123. p. pamata atstāt bez ievērības.

55. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Dzelzsceļu

virsvaldes lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu Zalmaņa Qord i n a prasībā pret Dzelzsceļu Virsvaldi

un prasītāja pilnvarnieka zv. adv. S. Šutova paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Izklausījis atbildētājas pilnvarnieka A. Melnbārda un

prasītāja pilnvarnieka zv. adv. S. Šutova paskaidrojumus,

Senāts atrod: Prasītājs pamato savu prasību uz to, ka viņš

par laiku pirms 1920. g. 26. oktobra pārvadājis uz Rīgu baļ-

ķus, kurus nodevis pēc skaita un patiesa svara saskaņā ar

1920. g. 22. maija pag. not. un tarif. preču pārvad. pa Latv.

dzelzsc. (V. V. 1920. g. Nr. Nr. 127. un sek.) 62. p. 1. pk t.

(V. V. Nr. 133.), t. i. kā gabala sūtījumu, bet dzelzsceļš ve-

143

(L. Nr. 276)



šanas maksu aprēķinājis pēc tā paša 62. p. 2. pk t. un 64.,
65. p. p., t. i. kā par sagāstiem pārvadājumiem un proti pēc

pilnā vagona lādiņa svara normām un ka tādā kārtā prasī-

tājs pārmaksājis prasības lūgumā parādīto sumu. Atbildē-

tājs, apstrīdot prasību, aizrāda, a) ka minētiem pārvadāju-

miem esot jāpiemēro nevis 62. p. 1. pkt., bet 62. p. 2. pkt.,

neatkarīgi no tā, vai preču zīmē pārvadājamā prece būtu uz-

rādīta pēc vietu (gabalu) skaita un svara, vai ne, jo baļķi

tikuši pieņemti un pārvadāti bez markām un iesaiņojumiem,

kādus prasot pag. not. 11. p., kādēļ baļķi esot pārvadājami ti-

kai kā sagāzti pārvadājumi un b) ka 1920. g. 26. oktobrī spēkā

stājušais 1920. g. 14. oktobra rīkojums zem Nr. 399. par pār-

grozībām un izmaiņām augšā minētos noteikumos (V. V. Nr.

238.) nav pēc būtības pārgrozījis pag. noteikumus, bet tikai

autentiski interpretējis tos. Starp prāvniekiem nav strīdu

par to, ka prasītāja prasības lūgumā aprādītā suma patiesi

līdzinoties starpībai starp vietu (gabalu) tarifu (62. p. 1. pkt.)

un vagona tarifu (64., 65. p. p.). Tā tad Senātam jāizšķir

a) jautājums par to: vai 1920. g. 22. maija pag. noteikumi

(Vi. V. Nr. Nr. 127. un sek.) izslēdz resp. noliedz baļķu un tam-

līdzīgu preču pārvadāšanu pa dzelzsceļu gabalos, kā ga-

balu sūtījumus, lai gan bez iesaiņojumiem un markām, jeb

vai baļķi šais gadījumos pārvadājami tikai sagāztos sūtījumos,

pat ja nosūtītājs uzrādījis tos preču zīmē pārvadāšanai „ga-

balos"; un b) atraidošā gadījumā, otrais jautājums: vai 1920.

g. 24. oktobra rīkojumam zem Nr. 399. par pārgrozībām un

izmaiņām augšā minētos noteikumos ir autentiskas interpre-

tācijas nozīme un tas tādēļ būtu piemērojams ari pirms 1920. g.

26. oktobrī izdarītiem baļķu sūtījumiem. Apgabaltiesa uz

pirmo jautājumu atbildējusi atraidoši. Atbildētāja, apstrīdē-

dama šo Apgabaltiesas slēdzienu, pamato savu ieskatu vie-

nīgi uz to, ka 1920. g. 22. maija pag. not. 62. p. 1. pkt. esot

piemērojams tikai pārvadājumiem ar markām un iesaiņoju-

miem, kurus obligatoriski prasot pag. not. 11. p. 5., 7. pkt.

priekš visiem sūtījumiem gabalos. Šis motivs nav par iz-

šķirošu uzskatāms. Pievestais 11. p. gan nosaka, ka nosū-
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tītajam preču zīmē jāuzrāda: „nosūtītāja markas uz preču

gabaliem" un „iesaiņojuma veids". Bet 11. p. atkārto tikai

vispārējos nosacījumus par preču zīmes saturu, kuru noteic

dzelzsceļ. nolik. 57., 63. p. p. Pēc 57. p. preču zīmē jāaiz-

rāda: (5. pkt.) preču nosaukums pēc spēkā esošā tarifa, ga-

balu skaits, iesaiņojuma veids un stāvoklis, kā ari zīmes

(markas) vai atsevišķu gabalu numuru, bet zīmes un numuri

tikai tais gadījumos, ja tādi patiesi apzīmēti

uz pašām precēm. Saskaņā ar 57. p. krievu tekstu,

vārds „tādi" (~TaKOßt.ie") attiecās nevien uz „numuriem",

bet ari uz „zīmēm" (markām, 1'). Tā tad likums ne-

maz neuzliek nosūtītājam par pienākumu, pārvadājamās pre-

ces apzīmēt ar markām, un nedara vispār nosūtamo preču

pieņemšanu pārvadāšanai g a b al o s — atkarīgu taisni no tā,

ka preces būtu apzīmētas ar markām, bet nosaka tikai, kā-

das preču pazīmes jāuzrāda preču zīmē, saprotams, ja ar

šādām pazīmēm (piem. ar markām) prece pa-

tiesi ir atzīmēta. Likums turpretim atstāj pilnīgi at-

klātu jautājumu par to, kad un zem kādiem noteikumiem

prece kā tāda būtu jāatzīmē ar markām v. t. t. Tāpat likums

neprasa, ka precēm dēļ pārvadāšanas gabalos būtu jābūt

ar iesaiņojumiem, un ka pretējā gadījumā prece būtu pārva-

dāma tikai sagāztos pārvadājumos. Dzelzsc. nolik. 63. p. —

uz kuru atsaucās 57. p. 5. pkt. — nosaka tikai, ka nosūtītā-

jam jārūpējās par preču iesaiņojumiem atkarībā no preču īpat-

nībām un izvēlētiem pārvadāšanas veidiem, pie kam sankcija

pastāv tikai iekš tam, ka 63. p., neizpildīšanas gadījumā,

dzelzsceļš var vai nu atteikties no preču pieņemšanas, vai

pašā preču zīmē aizrādīt uz preču iesaiņojuma neapmieri-

nošo stāvokli. Bet runā stāvošā gadījumā nosūtītājs-prasī-

tājs pats, pašā preču zīmē, noteikti apzīmējis un uzrādījis

preces, t. i. baļķus, pēc gabalu skaita un svara, t. i.

pēc pag. not. 62. p. 1. pkta un taisni šai kārtībā dzelzsceļš

saņēmis baļķus pārvadāšanai, pieņemot šai ziņā aprādīto

preču zīmes un izsniedzot tā paša satura preču zīmju dubli-

kātus (dz. nol. 54., 61., 62. p. p.), bez aizrādījumiem uz kādu
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preču neapmierinošu iesaiņojumu vai uz marku trūkumu. Tā-

dēļ ari iesaiņojumu trūkums nevar noderēt par iemeslu, ve-

šanas maksu aprēķināt pēc 62. p. 2. pkta, 64., 65. p. p. pare-

dzētām normām. Pag:, not. 11. p. 5., 7. pktos paredzētie no-

sacījumi jāiztulko tikai saskaņā "un sakarā ar pamatlikumu

(dz. nolik. 57. p. 5. pkt.), kuram katrā ziņā ir izšķiroša un

vienīgi vērā ņemama nozīme. Bet pat ja apstātos pie pag.

not. 11. p. satura vien — neatkarīgi no pamatlikuma, — tad

pag. not. 11. p. 5., 7. pkt. nesatur nekādu sankciju to neiz-

pildīšanas gadījumā; viņi nenosaka, ka prece, kuru nosūtītājs

preču zīmē uzrāda kā pārvadājamu gabalos būtu — pretēji

nosūtītāja gribai — jāpārvadā un jāaprēķina — vešanas mak-

sas ziņā — taisni sagāztu preču veidā pēc pag. not. 62. p.

2. pkt., 64., 65. p. p. Pag. not. (64. p.) tieši piešķir izšķirošu

nozīmi taisni tam, kā konkrētā prece tiek nodota pārva-

dāšanai, t. i. piemēro pag. not. 65. p. paredzēto vešanas mak-

sas veidu (pēc vagonu lādiņa svara) tikai precēm, kuras

„n od o d pārvadāšanai bez iesaiņojumiem sagāztā vai sa-

bērtā veidā"; tā tad šis vešanas maksas veids nav piemē-

rojams precēm, kuras „nodod" pārvadāšanai gabalos. Pa-

tiesi pēc dzelzsc. nolikt. 55. p. vešanas līgums skaitās pēc

satura par saistošu abām pusēm saskaņā ar preču zīmes sa-

turu. Ja preču zīmē nosūtītājs uzrādījis preču pārvadāšanas

veidu (piem. gabalos), tad šis pārvadāšanas veids ir piemē-

rojams ari tad, ja precei nav marku vai iesaiņojumu, jo pa-

stāvošie • nosacījumi ari šai gadījumā neizslēdz preču pārva-

dāšanu gabalos. Atbildētāja atrod, ka prasītājs, saņemot ar

vešanas maksas apmēru aizpildīto preču zīmi, līdz ar to ari

akceptējis pašu vešanas maksas apmēru un pamatu. Šis

ieskats nav pareizs. Konkrētā gadījumā nav strīdu par to un

pati atbildētāja iziet no tā, ka prasītājs aizpildījis tikai preču

zīmes rubriku „preču nosaukums", kamēr vešanas maksas

apmērs tika ierakstīts pašā dzelzsceļa pieņemšanas stacijā.

Atbildētājai nav iemesla uzskatīt, ka nosūtītājs būtu itkā

klusu ciešot akceptējis to pašu vešanas maksas apmēru, jo

mazāk tādēļ, ka pēc dzelzsc. lik. 67. p. nosūtītājs nav spiests
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vešanas maksu izdarīt jau pie preču nodošanas, un parasti

atlīdzību par vešanu galīgi pārbauda gala stacija. Atbildētāja

pat neapgalvo, ka šai gadījumā dzelzsceļš būtu pieturējies pie

pretējas prakses, bet turpretim tieši aizrāda, ka pēc pag. not.

14. p. (dz. nolik. 60. p.) ari gala stacijai tiesība aprēķināt

vešanas maksu. Ja patiesi būtu pareizs atbildētājas uzskats,
ka nosūtītājs būtu jāuzskata* par galīgi pieņemošu dzelzsceļa

pieņemšanas stacijā preču zīmē aprādīto vešanas maksas ap-

mēru un tas būtu uzskatāms par absolūti saistošu priekš viņa

un preču adresāta, tad — kā pareizi aizrāda prasītājs savā

paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību, — dz. nolik. 72., 73. pantu

nosacījumi būtu pilnīgi lieki, tāpat kā ari zaudētu savu spēku

un nozīmi dzelzsc. lik. 6., 69., 71. p. p. Tā tad, tas apstāklis

vien, ka preču zīmē tika aprādīta vešanas maksa pēc 64. p.

paredzētās normas, nenodibina prasītāja pienākumu atzīt šo

normu par saistošu un vienīgi piemērojamu konkrētā sūtīju-

mā. Pretēji atbildētājas domām, Apgabaltiesa gan pie sprie-

duma taisīšanas ņēmusi vērā ari atbildētājas aizrādījumu uz

marku un iesaiņojumu trūkumu pārvadājamos baļķos, jo Ap-

gabaltiesa, atzīmējot, ka atbildētāja uzturējusi spēkā savu

rakstisko paskaidrojumu, — kurā atbildētāja atkārto savas

ierunas ari sakarā ar marku un iesaiņojuma trūkumu — sprie-

duma motīvos apliecina, ka viņa izklausījusi „prāvnieku piln-

varnieku paskaidrojumus". Bet tiesa nav spiesta, katru at-

sevišķu prāvnieku ierunu un paskaidrojumu sevišķi atspēkot

spriedumu motīvos (Kr. Sen. civ. kas. dep. 1893. g. spr. Nr.

26.). Tā tad uz pirmo jautājumu jāatbild atraidoši, atzīstot,

ka pēc pag. not. 62., 64., 65. p. p. 1920. g. 23. maija redakci-

jas, nosūtītājs var nodot baļķus pārvadāšanai gabalos un ka

vešanas maksa par viņiem šai gadījumā aprēķināma pēc pag.

not. 62. p. 1. pkt., bet nevis pēc pag. not. 64. p., neatkarīgi no

tā, vai baļķiem ir markas resp. iesaiņojums vai nē. Apgabal-

tiesa, nākot pie tā paša slēdziena, pareizi iztulkojusi preču

zīmes nozīmi un tās dublikāta kā pārvadāšanas (transporta)

līgūma akta, kurš rada kontrahentu abpusīgas tiesības un

pienākumus attiecībā uz pārvadājamām precēm un to apzīmē-
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jumu un nodošanas veidu, kamēr preču zīmē aprādītā veša-

nas maksa kā tāda atspēkojama no nosūtītāja puses pilnīgi

neatkarīgi no tā, vai vešanas maksu noteikusi pieņemšanas
vai galīgā vai kāda cita ceļa stacija. Tas apstāklis, ka Ap-

gabaltiesa pie tam atsaukusies uz dz. nol. 55. p., bet ne uz

54. p., nevar noderēt par sprieduma atcelšanas iemeslu, jo

Apgabaltiesa rīkojusies vēl pēc vecākā dz. .nolik. izdevuma,

kurā tagadējais 54. p. korespondējis agrākam 55. pantam,

kamēr dz. nolik. pantu jaunā numerācija tika ievesta tikai ar

1909. g. 11. apriļa likumu un iegājusi tikai vēlākos dz. nolik.

izdevumos. Tā tad Apgabaltiesa nav šai ziņā pārkāpusi nedz

dz. nolik. 55. p. un pag. not. 11., 14., 62., 64. p. p., nedz civ.

proc. lik. 9., 129., 339. p. p. Kas attiecās uz otro jautājumu,

tad 1920. g. 24. oktobra rīkojuma zem Nr. 399 nolūks un sa-

turs, spriežot vispirms pēc tā nosaukuma, bijis: „pārgrozīt

un izmainīt (domājams atvietot)" 1920. g. 22. maija pagaidu

noteikumus. Tāpat minētais rīkojums „papildina" pag. not.

64. p. Tā tad jau no rīkojuma teksta vien izriet, ka tam nav

autentiskas interpretācijas nozīmes, bet gan ir tieši materiāla

pārgrozījuma vai papildinājuma raksturs. Šādu slēdzienu no

otras puses pastiprina ari rīkojuma 64. p. saturs, kas atšķir:

a) baļķus, kurus var ielādēt un pārvadāt slēgtos vagonos un

b) baļķus, kurus šai veidā ielādēt un pārvadāt nevar un kuri

tādēļ jāielādē un jāpārvadā uz platformām. Šādu starpību

vispirms nenoteic 1920. g. 22. maija pag. not. Tāļāk rīkojums

ievietojis 64. pantā saistošu striktu tiesisku nolikumu par to,

ka attiecībā uz nupat aprādīto otro baļķu kategoriju, vešanas

maksa aprēķināma pēc pag. not. 65. p. uzrādītām vagona

lādiņa normām, neatkarīgi no tā, vai nosūtītājs

preču zīmē uzrādījis tādu preču gabalu

skaitu, vai nav viņu uzrādījis. Šādu striktu no-

sacījumu 64. p. iepriekšējā redakcija vēl nav uzstādījusi.

Līdz rīkojumam zem Nr. 399, nosūtītājs varēja baļķus uz-

rādīt pārvadāšanai taisni gabalos ari tad, ja tie bija jāielādē

platformās, un 64. p. pēc iepriekšējās redakcijas — nekādus

nosūtītāja rīcības ierobežojumus nav paredzējis. Pie šādiem
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apstākļiem nevar — pretēji atbildētājas domām — piešķirt

rīkojumam tikai autentiskas interpretācijas nozīmi, pateico-

ties kurai 64. p. jaunai redakcijai būtu atpakaļejošs spēks

(Kr. pamatlik. 89. p.) Tā tad ari nav iespējams, rīkojumā

ievestos 64. p. jaunos nosacījumus attiecināt uz pārvadāju-

miem, kuri notikuši p i r m s rīkojuma spēkā nākšanas dienas,

tā tad ari ne uz runā stāvošiem baļķu sūtījumiem, kuri —

pēc Apgabaltiesa konstatējuma — izdarīti pirms 26. oktobra

1920. g. Pat ja rīkojuma saturs izsmeltos — kā domā atbil-

dētāja — pag. not. 64. p. „izlabojumā", rīkojuma juridiskā

nozīme ietu pāri par vienkāršu autentisku interpretāciju, bet

nodibinātu jau materiāli jaunu nosacījumu; vai pēdējo va-

rētu uzskatīt par izlabojumu, vai par pretēju, tas neaizskar

nosacījuma materiālo objektivo saturu, bet attiecās uz tiesiski-

politisku jautājumu par to, vai konkrētais nosacījums uzska-

tāms par lietderīgu vai nē. Tādēļ Apgabaltiesas spriedumā

nav ieraugāms civ. proc. lik. 793. p. pārkāpums. Aiz pieve-

stiem iemesliem atzīstot, ka Apgabaltiesa nav atbildētājas

pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas kasācijas sūdzība

atraidāma, Senāts nole m j: Dzelzsceļu Virsvaldes kasāci-

jas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievē-

rības.
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Senāta Civila Kasācijas departamenta spriedumi

(1922. g. 11. puse).

56. 1922. g. septembra mēneša 21. dienā. Trešās perso-

nas Salamaņa Bernsteina pilnvarnieka zv. adv. Rubin-
steina lūgums par Rīgas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu Oska-

ra Geista prasībā pret Aleksandru Bongu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Rīgas Apgabaltiesas spriedums, par ko trešā persona,

Salamans Bernsteins, iesniedzis kasācijas sūdzību, noticis 24.

janvārī 1922. g.; 2) ka 1922. g. 13. janvāra noteikumi par mier-

tiesnešu kompetenču paplašināšanu civillietās nāca spēkā 23.

janvārī 1922. g., t. i. minētā sprieduma laikā jau bijis spēkā;

3) ka jautājums par to, vai konkrēts spriedums pārsūdzams

zināmā kārtībā, atkarājās no tiem likumiem, kuri ir spēkā

pārsūdzamā sprieduma laikā, jo tiesai jāpiemēro attiecīgā mo-

mentā pastāvošie, t. i. spēkā esošie, civilprocesuālie likumi;

4) ka pretēji sūdzētāja domām, piemērojot sprieduma laikā

spēkā esošos likumus tiesa nekad nepiešķir likumam atpakaļ-

ejošu spēku, bet taisni piemēro pastāvošos likumus ; 5) ka tur-

pretim agrākais likums, kas kasācijas pārsūdzību nav līdz

5000 rbļ. aprobežojis, zaudējis savu spēku ar jauna likuma iz-

došanu, t. i. 23. janvārī 1922. g. un tādēļ nav bijis jāpiemēro 24.

janvārī 1922. g., t. i. tai laikā, kad tas jau vairs nav spēkā bijis;

6) ka 1922. g. 13. janvāra noteikumu piemērošana neatkarājās

no tā, vai lieta, attiecībā uz sūdzētāju, tikusi izspriesta otrā

instancē pēc būtības, vai kasācijas sūdzība tikusi iesniegta

kādā blakus jautājumā, kas tomēr bijis pārsūdzams kasācijas

kārtībā, jo minētie likumi šai ziņā nekādu izņēmumu nav pie-
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laiduši1; 7) ka jauna civilprocesuāla likuma piemērošana vai

nepiemērošana neatkarājās no tā, vai viņi prāvinieku tiesības

ierobežo vai nē: nevienam prāviniekam, kurš piedalās zināmā

prāvā, nepieder kaut kādas itkā «labiegūtas" noteiktas tiesī-

bas uz to, ka prāva būtu iztirzājama katrā ziņā taisni tai pašā

noteiktā procesuālā kārtībā, kura pastāvēja prāvas izcelšanās

laikā; 8) ka aiz pievestiem iemesliem kasācijas sūdzība nebija

pieņemama un sūdzētāja blakus sūdzība atraidāma, Senāts no-

lemj: Salamana Bernsteina pilnvarnieka zv. adv. Rubin-

steina blakus sūdzību atstāt bez ievērības.

57. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Rīgas un ap-

kārtnes patērētāju biedrības «Produkts" lūgums par Rīgas

Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Voldemāra R i k v c i 1 a pra-

sībā pret biedrību «Produkts".

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans,

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa konstatējusi prasītāja

Rikveiļa atlaišanu no atbildīgā kasiera vietas sabiedrībā «Pro-

dukts" bez iepriekšējas uzteikšanas, bez dibinātiem iemesliem,

bez statūtos paredzētās kārtības ievērošanas, kamdēļ tiesa,

konstatējot, uz prasītāja iesniegtās biržas komitejas apliecības

pamata, parašu ievērot līdzīgos gadījumos 6 mēnešu uzteikša-

nas termiņu, saskaņā ar priv. lik. 4186. pantu, piespriedusi Rik-

veiļa pret sabiedrību «Produkts" vērsto algas prasību par 6

mēnešiem; 2) ka patērētāju biedrības «Produkts" valde, ap-

strīdot pievestos tiesas slēdzienus, norāda savā kasācijā, a) ka

saskaņā ar partu starpā pastāvošu kolektivlīgumu partu at-

tiecības regulē nevis likuma, bet gan šī kolektivlīguma notei-

kumi, kuru piektais pants paredz kalpotāja atlaišanu dienesta

pārkāpumu dēl uz uzraugu padomes lēmuma pamata, kādā ga-

dījumā pēc kasācijas iesniedzēju ieskata atkrīt iemesls pārbau-

dīt strīdu par atlaišanas iemeslu dibinātību; b) ka pretēji Ap-

gabaltiesas ieskatam kolektivlīgumā paredzētā uzraugu pado-

mes līdzdalība pie kalpotāju atlaišanas nerunā pretim «Pro-
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dūkta" statūtu 59. un 60. pantos paredzētai kārtībai, kura uz-

tic šī jautājuma izlemšanu «Produkta" valdes un padomes ko-

pējai sēdei, bet gan, papildinot šos pantus, piešķir kalpotājiem

tiesību, griezties pie sevišķas kolektivlīgumā paredzētas uz-

raugu padomes, ja tie nav mierā ar «Produkta" valdes un pa-

domes kopējo lēmumu, pie kam tādā gadījumā uzraugu pado-

mes lēmums, ja tas vienbalsīgs, priekš kalpotājiem saistošs un

galīgs; c) ka Apgabaltiesa, atzīstot prasītāja atlaišanu par for-

māli nepareizu aiz tā iemesla, ka šī atlaišana neesot notikusi

statūtu 60. pantā paredzētā valdes un padomes kopējā sēdē,

nākusi pie šāda lietas apstākļiem pretim runājoša slēdziena

tamdēļ, ka neesot apspriedusi' un ievērojusi protokolus Nr.Nr. 55

un 56, no' kuriem esot redzams, ka atlaišana apstiprināta ko -

p ē j ā sēdē, bet gan atsaukusies šai ziņā vienīgi uz «Produkta"

izdotā nedēļas žurnālā Nr. 1 ievietoto «atbildi" prasītājam;

d) ka Apgabaltiesa beidzot atstājusi bez apspriešanas 1920. g.

11. novembra aktu par kases nodošanu, no kura esot redzams,

ka prasītājs pats atteicies no savu pienākumu izpildīšanas; 3)

ka šādi kasācijā pievesti norādījumi tomēr nav atzīstami par

dibinātiem aiz tā iemesla, ka a) kolektivlīgumā piektā panta

teksts nebūt neizslēdz jautājuma par atlaišanas iemeslu dibinā-

tības pārbaudīšanu tiesas ceļā, jo runā vienīgi par to, ka, atlai-

žot dienesta pārkāpuma dēļ, valdei un padomei tas jādara ar

uzraugu padomes ziņu un piekrišanu, ar ko nebūt nav teikts,

ka izceļoties strīdum par to, vai dienesta pārkāpums vispār iz-

darīts, nevarētu šādu strīdu nodot tiesas pārbaudīšanai; b)

ka pretēji kasācijas iesniedzēju ieskatam Apgabaltiesa nebūt

neredz atlaišanas formālu, statūtiem pretim runājošu neparei-

zību tai apstāklī, ka atlaišanas jautājumā līdzdarbojās uzraugu

padome, bet gan tai apstāklī, ka šī jautājuma izlemšana nav no-

tikusī saskaņā ar statūtiem kopējā valdes un padomes sēdē,

pie kam kasācijas norādījums uz protokoliem Nr.Nr. 55. un 56.

nedod pamatu atzīt tiesas slēdzienu šai ziņā par nepareizu, jo

iz šo protokolu satura nav izredzams, ka lēmums par atlaišanu

būtu taisīts kopējā valdes un padomes sēdē; c) ka kasāci-

jas iesniedzēju norādījums, it ka uzraugu padomes lēmums sa-
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skaņā ar kolektivlīgumā 5. pantu būtu ieskatāms priekš par-

tiem par galīgu un saistošu, jo tas pieņemts vienbalsīgi, nesa-

skan ar šī panta tekstu, kur par to nemaz netiek runāts; kolek-

tivlīgumā 7. pants atzīmē vienīgi par saistošu un galīgu vien-

balsīgu samierināšanas kameras lēmumu un tamdēļ vienīgi, ja

samierināšanas kamera šai gadījumā būtu lietu iztirzājusi pēc

būtības un nākusi pie vienbalsīga lēmuma, šāds lēmums varēja

nogriezt prasītājam ceļu griezties ar savu prasību pie tiesas, bet

šinī gadījumā tas nav noticis, jo kā tas redzams no samierinā-

šanas kameras protokola noraksta, pēdējā ieskatījusi sevi par

nekompetentu šai lietā līdzispriest un aiz tāda iemesla lietu pēc

būtības nav izspriedusi; d) ka šādos apstākļos tiesai nebij ne-

maz iemesla apspriest jautājumu par to, ciktāl ar uzraugu pa-

domes lēmuma „vienbalsību" būtu jau izšķirts jautājums par

vainu, bet gan trūkstot iesniegtos protokolu uzrakstos un tie-

sas sēdē dotos paskaidrojumos noteiktam norādījumam uz kādu

noteiktu vainu, tiesai bij pamats nākt pie pareizā slēdziena, ka

atlaišana notikusi bez dibinātiem iemesliem; c) ka šādā gadī-

jumā kolektivlīgumā piektā panta teksts neizslēdz priv. lik.

4186. p. piemērošanu, jo atlaišana bez dibināta iemesla kolek-

tivlīgumā piektā pantā nemaz nav regulēta; f) ka pretēji kasā-

cijas iesniedzēju ieskatam, 11. novembra 1920. g. akts par ka-

ses nodošanu ~'Produkta" valdes priekšstāvjiem nesatur prasī-

tāja Rikveiļa atteikšanos no pienākumu izpildīšanas, bet gan no

šī akta satura izredzams vienīgi tas, ka Rikveils sakarā ar vie-

tas uzteikšanu, nodod kasi valdes izraudzītam pēcnācējam,

kāds apstāklis, kā nesvarīgs priekš lietas, varēja ari palikt tie-

sas motivos bez apspriešanas; 4) ka tādā kārtā nav aprādītos

apstākļos pārkāpti kasācijā pievestie likumu panti, kamdēļ ka-

sācija kā nepamatota noraidāma, Senāts nolemj: Rīgas un

apkārtnes patērētāju biedrības «Produkts" kasācijas sīļdzību

uz civ. proc. lik. 186. panta pamata atstāt bez ievērības.

58. 1922. g. septembra mēneša 21. dienā. Jāņa Ķip v r a

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu Edes Briedis

prasībā pret viņu, Kipuru.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka atbildētājs, Jānis Kipurs, Edes Briedis prasības lietā pret

viņu par 1500 rubļiem iesniedzis par Rīgas Apgabaltiesas 1921.

g. 9. decembra spriedumu sūdzību, nosaukdams to par „lūgumu

uzraudzības kārtībā", kurā lūdz šo spriedumu atcelt un lietu

nodot jaunai iztiesāšanai citā tiesnešu sastāvā, motivēdams šo

lūgumu ar to, ka Apgabaltiesa pārkāpusi sūdzībā pievestos pro-

cesa likumus ; 2) ka šāda sūdzība pēc satura un lūguma punkta

uzskatāma par lūgumu dēļ sprieduma atcelšanas, t. i. par kasā-

cijas sūdzību; 3) ka pie šāda sūdzības rakstura viņas pārdē-

vēšana par „lūgumu uzraudzības kārtībā" nepārvērš to pēc bū-

tības par lūgumu noskaidrot un novērst zemākās tiesu instan-

ces pielaistu nepareizu rīcību, nekārtības vai ļaunprātību (tiesu

iek. lik. 250. p.); 4) ka šai gadījumā Apgabaltiesas spriedums

attiecās uz lietu, kūpas vērtība nepārsniedz 1500 rbļ., kādās lie-

tās kasācijas sūdzība pēc 1921. g. 11. februāra likuma nav pie-

ņemama; 5) ka prasītāja aizrādītie likumu pārkāpumi nedod

Senātam pamata, lietu skatīt cauri uzraudzības kārtībā; 6) ka

šai gadījumā Apgabaltiesas spriedums nav kasācijas sūdzības

kārtībā un vispār civilprocesā paredzētā kārtībā atceļams un

nav tamdēļ Senātam pamata minēto lūgumu skatīt cauri pēc

būtības; 7) ka Apgabaltiesas priekšsēdētāja lēmums par sūdzī-

bas iesniegšanu sūdzētājam atpakaļ, viņa gala slēdzienā, uzska-

tāms par pareizu, Senāts nolemj: Jāņa Ķipura lūgumu at-

stāt bez ievērības.

59. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Jēkaba Sproga

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Teodora

Šūmaņa prasībā pret viņu, Sproģi, un prasītāja pilnvarnieka,

zv. adv. P. Lejiņa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.
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Ņemot vērā: : 1) ka prasītājs savu prasību pret atbildē-

tāju daļā par 5 pūru ābolu nodošanu resp. nenodošanas gadī-

jumā par 4000 rbļ. piespriešanu pamato uz rakstisku subaren-

des līgumu, pēc kura prasītājs atdevis atbildētājam subarendē

„Kauču" māju zemi uz vienu gadu, tai skaitā ari augļu dārzu,

pie kam atbildētājam ekvivalenta veidā bijis jādod par augļu

dārzu 5 pūri ābolu; 2) ka atbildētājs prasības nav atzinis, aiz-

rādot uz to, ka augļu dārzā bijusi pilnīga ābolu neraža, kādēļ par

to nav nomas nauda bijusi jāmaksā; 3) ka Apgabaltiesa iztulko-

jot runā stāvošu subarendes līgumu, nākusi pie slēdziena, ka

augļu dārzs bijis tikai daļa no visa subnomas objekta, kāds

slēdziens attiecās uz lietas faktisko pusi un tādēļ nav kasācijas

kārtībā pārbaudāms ; 4) ka nākot pie šāda slēdziena, Apgabal-

tiesai bija pamats atzīt, ka atbildētāja ierunai būtu nozīme vie-

nīgi tai gadījumā, ja runa ietu par visa nomas objekta neražu:

lietā nav konstatēts, ka atbildētājam nebūtu bijis iespējams iz-

lietot visu nomas priekšmetu, ar kura ienākumiem būtu bijis

iespējams kompensēt ābolu neražu (pēc priv. lik. 4076. p. 3. pkt.

analoģijas); 5) ka pēc prasītāja pareizā aizrādījuma viņa pa-

skaidrojumā uz atbildētāja kasācijas sūdzību, atbildētājs pat nav

pievedis pamatu priv. lik. 4075. pantā paredzēto faktisko priekš-

noteikumu piemērošanai, jo pagasta valdes apliecībā par ne-

ražas iemesliem nav minēts; nelūdzot tiesu konstatēt šos ie-

meslus, atbildētājam nav tiesības atsaukties uz minēto priekš-

noteikumu esamību; 6) ka tādēļ Apgabaltiesai nebija pamata

piegriezt atsevišķu vērību apzīmētai pagasta valdes apliecībai;

7) ka, pretēji atbildētāja domām, runā stāvošais subarendes lī-

gums nav uzskatāms par nomas dalības līgumu (Teilpaeht, priv.

lik. 4034. p.), jo pēdējais paredz, ka nomas ekvivalents pastāv

kādā kvotativā daļā no iznomātā priekšmeta ienākumiem, ka-

mēr runā stāvošā līgumā paredzēts tieši un absolūti noteiktais

āboļu kvantums, neatkarīgi no ienākuma daudzuma un pat no

ienākumu esamības; 8) ka, pretēji atbildētāja domām, priv.

lik. 4053. p. neuzliek iznomātājam par pienākumu taisni rūpē-

ties par nomas priekšmetu tai ziņā, ka viņam būtu jānovērš da-

bas parādības, kuras nelabvēlīgi būtu izteiktas pašā nomas
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priekšmetā, piem. augļu koku ziedu nosalšanā, iznomātājam

tikai jādod nomniekam i esp ēja izlietot nomas priekšmetu,

bet rūpēties par nomas priekšmeta attiecīgo izlietošanu — ir

taisni nomnieka tiesība un pienākums (priv. lik. 4082., 4083.,

4048. p.p.); 9) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav kasācijas sūdzī-

bā pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ kasācijas sūdzība kā

pamatota atraidāma,' Senāts nolemj: Jēkaba Sproga kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ie-

vērības.

60. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Jāņa Mink i n a

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jāņa Plū-

mes prasībā pret viņu, Minkinu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans,

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja aizrādījums kasācijas sū-

dzībā uz tiesas pielaisto civ. proc. lik. 401. panta pārkāpumu ar

to, ka tiesa nav no savas puses likusi lietas noskaidrošanas labā

lieciniekam Laipiņām attiecīgus jautājumus priekšā, nepelna ie-

vērības aiz tā iemesla, ka minētais pants dod gan tiesai tiesību,

bet nevis uzliek par pienākumu likt lieciniekiem jautājumus

priekšā, ar kādiem pie liecinieka var griezties saskaņā ar civ.

proc. lik. 99. panta noteikumu, parti paši, ja viņi to atzīst par

vajadzīgu; 2) ka kasācijas norādījumi, itkā tiesa pie lietas iz-

spriešanas nebūtu izsmeļoši apsvērusi rakstiskā nomas līguma

un iesniegtās nomas kvītes nozīmi, runā pretim tiesas motī-

viem, no kuriem redzams, ka tiesa ir rakstiskā nomas līguma

nozīmi apsvērusi un uz šī līguma otro punktu dibinājusi savu

spriedumu un tāpat ari ir ņēmusi vērā iesniegto kvīti un uz šīs

kvītes pamata iemaksāto naudu atrēķinājusi no piespriestās pra-

sības. Ja tiesa, saskaņā ar lietas apstākļiem, nākusi, šos doku-

mentus apsverot, pie citāda slēdziena par to nozīmi, nekā kasā-

cijas iesniedzējs, tad šāds tiesas slēdziens kā tāds, kurš attie-

cās uz lietas būtību, nav saskaņā ar tiesu iek. lik. 5. pantu pār-

baudāms kasācijas instancei ; 3) ka pretēji kasācijas sūdzības

iesniedzēja ieskatam tiesa atzīdama, ka nepilngadīgam, ja tas
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pēc pilngadības sasniegšanas izlieto ar nepilngadības laikā no-

slēgtu līgumu iegūtās tiesības, ir ari jānes šai līgumā paredzē-

tie pienākumi, ir pareizi Iztulkojusi priv. lik. 3109. panta notei-

kumu; ja atbildētājs atrada viņa nepilngadības laikā noslēgto lī-

gumu sevim par neizdevīgu, viņš, pilngadību sasniedzis, varēja

vienīgi atsacīties no šāda līguma visā visumā, bet ja, turpretim,

pilngadību sasniedzot, viņš turpina līgumu, tad līdz ar līgumu

iegūtām tiesībām viņam jānes ari ar līgumu saistītie pienākumi;

4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijā pievestos

likumu pantus un pēdējā kā nepamatota noraidāma, Senāts no-

lemj: atbildētāja Jāņa Minkina kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 186. panta pamata atstāt bez ievērības.

61. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Teodora-Viktora

Ukše lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Ābraha-

ma Arenšteirta prasībā pret viņu, Ukše, un prasītāja pilnvar-

nieka, zv. adv. K. Pauļuka paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers,

Izklausījis Teodora-Viktorā Ukše paskaidrojumus, Senāts

atrod: Prasītājs-pircējs lūdzis piespiest atbildētāju-pārdevēju

parakstīt klātpielikto pirkšanas-pārdošanas līguma projektu, bet

neizpildīšanas gadījumā atbildētāja parakstu atvietot tiesas

spriedumā. Šo savu prasību prasītājs pamato uz 1919. g. 23.

jūlija starp partiem noslēgto priekškontraktu, uz kura pamata

atbildētājs, neskatoties uz to, ka attiecīga valdības atļauja uz

galīga formāla līguma, noslēgšanu saņemta, liedzoties labprātīgi

to noslēgt. Atbildētājs prasību neatzīst, aizrādot, ka prasītāja

iesniegtais līguma projekts nesaskanot ar kontrahentu galīgo

vienošanos, pēc kuras pirkšanas cena tikusi uzstādīta 80.000 rbļ.

nevis Latvijas valūtā, bet ostrubļos, pie kam pēdējie bijuši jā-

pārrēķina par 160.000L. R. un bez tam priekšā stādītā projektā

esot izlaists iepriekšējā līguma V. punkts, kādēļ prasītāja uz

priekšā stādīto līguma projektu pamatota prasība esot atraidā-

ma. Atbildētājs, savas ierunas apstiprināšanai, atsaucās starp

citu uz prasītāja 1920. g. 8. jūnijā izdoto rakstu sakarā ar lieci-
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nieka Finkensteina Liecību, kā ari uz to apstākli, ka prasītājs jau

visus iepriekšējos pirkšanas — kapitāla un procentu maksāju-

mus —' izdarījis ostvaluta, kam par pierādījumu atsaucās uz vi-

ņa prasītājam izdotām kvītēm. Pēc Tiesu Palātas konstatēju-

ma prasītājam priekšlīgumā noteikta 80.000 rbļ. liela pirkšanas

suma bijusi jāsedz Latvijas! valūtā un proti a) uzņemot obligāci-

jas par 45.000 C. R., b) ieskaitot atbildētājam samaksātos

18.000L. R. un c) samaksājot atbildētājam atlikumu par 17.000

L. R., ar zināmiem ikgadīgiem maksājumiem. Tālāk Tiesu Pa-

lāta, apsverot 1920. g. 8. jūnija prasītāja izdotā raksta saturu

un nozīmi, sakarā ar Švarcenau un Finkensteina liecībām un ci-

tiem lietā esošiem datiem, atrod, ka minētais raksts attiecoties

tikai uz pirkšanas; sumas atlikumu un ka: Arensteina solī-

jums maksāt dubulti zīmējās vienīgi uz pirkšanas sumas atli-

kumu" un uz minēto datu pamata nākusi pie slēdziena, ka vie-

nošanās par pirkšanas sumas paaugstināšanu uz 160.000 L. R,

nav notikusi, bet ka tomēr priekškontrakta nosacījumi tikuši

pārgrozīti! tai ziņā, ka pircējs Arensteins uzņēmies pirkšanas su-

mas atlikumu nolīdzināt Latvijas naudā dubultā apmērā.

Šis Tiesu Palātas slēdziens, kas pamatojas uz dokumentu iz-

tulkošanu sakarā ar lietas apstākļiem, kā ari uz liecinieku iztei-

cienu novērtēšanu, attiecās uz lietas faktisko pusi un nav kasā-

cijas kārtībā pārbaudāms. Šai daļā atbildētāja kasācijas sū-

dzība, cik tālu tas apstrīd šo Tiesu Palātas slēdziena pareizību,

nepelna ievērību. Pretēji! atbildētāja domām, Tiesu Palāta nav

pie atzīmētās 1920. g. 8. jūnija raksta iztulkošanas pārkāpusi

civ. proc. lik. 539., 711. p. p., jo Tiesu Palāta, ņemot vērā lie-

tas apstākļus, vispusīgi! apspriedusi minētā raksta saturu un.

nozīmi sakarā ar lietā esošiem dokumentariskiem datiem un lie-

cinieku izteicieniem. Tāpat TiesuPalāta pie tam nav pārkāpusi

materiālo likumu, priv. lik. 3093. panta noteikumu, jo Tiesu Pa-

lāta taisni atraida liecinieka Finkensteina, kā minētā raksta

autora, liecības nozīmi pēc būtības, sakarā ar citu šai lietā ie-

nesto pierādījumu materiālu, to starpā galvenā kārtā — sakarā

ar otrā prasītāja liecinieka, Švarcenau, liecību. Bez tam, mi-

nētais 3093. pants nepiešķir dokumenta autora atzinumam vie-
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nīgi izšķirošu nozīmi. 3093. pants dokumenta autora atzinu-

mam neatzīst izslēdzošu nozīmi, jo pēc tā paiša 3093. p. 2. tei-

kuma no vi en a paša kontrahenta izejoša divpusīga akta

interpretācija nav uzskatāma par pietiekošu un izsmeļošu. Ka

minētam rakstam bija nevis «vienpusīga apsolījuma" raksturs,

bet bijusi taisni līguma, t. i. divpusīga akta nozīme, to tie-

ši atzīst pats atbildētājs savas kasācijas sūdzības 3. daļā. Ar

šo atkrīt visi atbildētāja.apcerējumi, ar kuriem viņš mēģinājis

atspēkot TiesuPalātas slēdzienu par minētā raksta īsto rakstu-

ru un nozīmi, pastāvošo partu starpā juridisko attiecību noteik-

šanā. Izejot no šā sava slēdziena par 1920. g. 8. jūnija raksta

saturu un nozīmi, Tiesu Palāta 1921. g. 26. oktobrī nolēmusi

„v z d o t" prasītājam „pap i 1 di n ā t" līguma projektu kā ar

noteikumu par pirkšanas sumas kapitāla un procentu atlikuma

samaksu saskaņā ar Arensteina 1920. g. 8. jūnija rakstu, tā ar

priekškantrakta V. punkta nosacījumiem. Šis Tiesu Palātas lē-

mums uzskatāms jau tīri no formālas puses par pretrunājošu

civilprocesa principiem, pēc kuriem tiesa neizrāda savu inicia-

tīvu tai ziņā, ka tā nosacītu vai ieteiktu prasītājam, kādi pro-

cesuālie līdzekļi viņam būtu jāpiemēro procesā, kā viņam būtu

jāizturās tiesā resp. kā viņam būtu jāpastiprinā vai jāpapildinā

viņa prasība un kā viņam būtu jāpārrediģē vai jāpārgroza resp.

jāpapildinā dokuments, par kuru tika celta konkrēta prasība. Ar

šo pārkāpts nevien tā saucamais «tiesāšanas princips" (Ver-

handlungsmaxime, civ. proc. lik. 4. p. sākumā), bet ari partu

procesuālā tiesiskā vienlīdzība (paßHonpaßHocTb cTopoH-b: civ.

proc. lik. 4. p. beigas). Ar šādiem lēmumiem tiesa pārvērstos

par viena parta padomdevēju, kas pilnīgi nesavienojams ar tie-

sas, kā pāri partiem stāvošas taisnības priēkšstāves, stāvokli

un uzdevumiem. Jo mazāk tiesa varēja civilprocesa kārtībā

uzdot prāvniekam kaut ko darīt vai izpildīt. Ar apzīmēto lē-

mumu Tiesu Palāta tieši aizrādījusi prasītājam, kādā ceļā viņš

varētu panākt lietas labvēlīgu spriedumu: viņam atliktu tikai

izpildīt lēmumu, ar kuru lieta pēc būtības jau izšķirta. Tiesu

Palātas lēmums nav attaisnojams itkā ar civ. proc. lik. 368. pan-

tu, kas patiesi tiesai dod tikai tiesību un iespēju — lietas no-
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skaidrošanai (335., 335
1

. p. p.) aizrādīt uz lietā nozīmīgu, fakti-

sku apstākli. Tiesu Palāta tieši devusi prasītājam saprast, kā

viņam būtu jāformulē un jāpārstrādā, saskaņā ar Tiesu Palātas

aizrādījumiem, līguma projekts, kuru Tiesu Palāta tā iepriekšējā

formā, atradusi par nesaskanošu ar prāvnieku īsto vienošanos.

Minētais Tiesu Palātas lēmums un tā izpildīšana no prasītāja

puses tieši iespaidojusi Tiesu Palātas sprieduma saturu, un

proti tai virzienā, kurš civilprocesā un prasības tiesāšanas kār-

tībā i (b-b hckobomt, nopnsK-E) pilnīgi izslēgts. Pie šādiem

apstākļiem Tiesu Palātas spriedums līdz ar minēto lēmumu at-

ceļams civ. proc. lik. 4. p. pārkāpuma dēļ. Bet minētais Tiesu

Palātas lēmums ir nepareizs ari pēc savas būtības. Prasītājs

pamato savu prasību uz noteiktu līguma projektu, kurā pievesti

noteikti nosacījumi par pirkšanas cenas apmēru un dzēšanas

kārtību. Tiesu varēja vai apmierināt prasību saskaņā ar šā-

diem nosacījumiem, — vai to atraidīt, atkarībā no tā, vai —

pēc tiesas ieskata — tiesas uzstādītais partu vienošanās saturs

attaisno iesniegtā projekta nosacījumus vai ne. Uz šādu jautā-

jumu tiesa savā spriedumā varētu atbildēt tikai: vai ja, vai ne.

Nekādus kompromisus, piem., pārgrozot iesniegto projektu, vai

iesniedzot — pirmā projekta vietā — kādu citu pārlabotu pro-

jektu, tiesa nevar pielaist. Te vispār nav piemērojami civil-

procesa nosacījumi par prasības grozīšanu (332. un sek. p. p.)

piem. prasības samazināšanas ziņā, ievedot projektā

atvieglinājumus atbildētājam par labu: minētie procesuālie no-

sacījumi attiecās tikai uz prasības apmēru, bet nemaz

ne uz līguma projekta saturu, uz kuru no paša sākuma un pēc

idejas tika pamatota prasība: atvietojot jau iesniegto projektu

ar jaunu, prasītājs katrā ziņā ceļ pilnīgi jaunu prasību pēc bū-

tības, kas procesuāli nav tai pašā lietā izvedams. Konkrētā

gadījumā Tiesu Palāta noteikti atzinusi, ka Arensteins uzņemas

pirkšanas sumas atlikumu nolīdzinātLatvijas naudā «dubultā

apm ē r ā". Lai gan Tiesu Palāta, sakarā ar šādu viņas kon-

statējumu, aizrāda, ka šis «Arensteina solījums" maksāt dubul-

ti... nav grozījis — pretēji atbildētājā domām — visu priekš-

kontrakta aprādīto pirkšanas sumu, t. i. līdz 160.000' L. rub.,
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bet tomēr sakarā ar šādu Arensteina apsolījumu pirkšanas suma

uzskatāma par paaugstinātu tai ziņā, ka Tiesu Palātas konsta-

tētā atlikuma suma t. i. (80.000 — (45.000 + 15.000) =20.000

L. R.), kā tāda, jāpaaugstina „d übu11 ā apm ē r ā", t. i. uz

40.000 L, R. Ar šo, vispārējā pirkšanas suma, lai gan nav no-

teicama līdz 160.000 L. R., bet tomēr katrā ziņā paaugstināma

no 80.000 L. R. (pēc iesniegtā pirmā projekta) uz (45.000 +

+ 15.000+ (20.000.2) = 100,000 L. R.) — Taisni no šāda lī-

guma projekta, ar šādu pirkšanas sumas pārgrozījumu, t. i. pa-

augstinājumu, prasītājam bija jāiziet jau pie prasības celšanas

un taisni šāds līguma projekts prasītājam bija jāliek savai pra-

sībai par pamatu. Kā taisni tā, Tiesu Palāta sapratusi jauno

itkā «papildinājuma" līguma projekta saturu, skaidri redzams no

viņas 1921. g. 26. oktobra lēmuma, kurā tieši aizrādīts, ka jau-

nais līguma projekts «jāpapildina" ar «noteikumiem par pirkša-

nas sumas kapitāla un procentu atlikuma samaksu saskaņā ar

Arensteina 1920. g. 8. jūnija rakstu". Atzīstot, ka šī raksta no-

zīme pastāvot taisni Arensteina apsolījumā «pirkšanas sumas

atlikumu nolīdzināt Latvijas naudā dubultā apmērā", Tiesu Pa-

lāta, nevarēja nenākt pie slēdziena, ka projekts «papildināms"
taisni paaugstinot atlikuma sumu (20.000 L. R.) uz 40.000

L. R. Šis papildinājums — pēc būtības — involvē iepriekšējā

projektā paredzētās pirkšanas sumas paaugstināšanu, t. i. tāda

pirkšanas līguma elementa modifikāciju, kas taisni uzskatāms

par essentiale negotij (priv. lik. 2990., 3831., 3844. p. p.) un tam-

dēļ šinī pašā jau iesāktā lietā nebija izvedams. — Ar to, ka: Tiesu

Palāta bija konstatējusi, ka prasībai par pamatu liktais pirkša-

nas-pārdošanas līguma projekts nav saskaņā ar partu patieso

vienošanos, bija ari pierādīta un pamatota atbildētāja ieruna, ka

no prasītāja viņam priekšā liktais projekts nebija viņam jāpa-

raksta. Pielaižot un pat ieteicot iesniegto līguma projekta pa-

pildinājumu un ņemot apspriešanai un liekot sava sprieduma

pamatā jauno šai pašā lietā prasītāja iesniegto līguma projektu,

Tiesu Palāta pārkāpusi civ. proc. lik. 332., 339., 711. p. p. Aiz

pievestiem iemesliem, ņemot vērā, ka Tiesu Palāta pārkāpusi

civ. proc. lik. 4., 332., 339., 711. p. p. un ka tādēļ viņas sprie-
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dums atceļams, Senāts no 1 emj: Tiesu Palātas 1922. g. 19./25.

janvāra spriedumu civ. proc. lik. 4., 332., 339., 711. p. p. pārkā-

pumu dēl atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jau-

na citu tiesnešu sastāvā.

62. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Lizbetes Vītiņ

priekš sevis un kā dabīgās aizbildnes priekš savas mazgadīgās
meitas Annas-Martas un Kārļa Vītiņa lūgums par Kandavas iec.

Miertiesas lēmuma atcelšanu mir. Friča Vītiņa mantības aiz-

gādņa iecelšanas lietā un Friča Friča d. Vītiņa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans,

Ņemot vērā 1) ka Lizbete Vītiņ apstrīd savā kasācijas sū-

dzībā miertiesas lēmumu, ar kuru atzīta par pareizu pag. tiesas

izdarītā aizgādņu iecelšana Friča Vītiņa mantojuma masas pār-

valdīšanai un pag. tiesas rīcība par mantojuma masai piedero-
šās Kaln-Namrik mājas iznomāšanu, atsaucoties uz Kurzemes

zemnieku likumu 106. pantu, pēc kura viņai pieder tiesība pēc

viņas ieskata pārvaldīt mantojumu līdz visu mantinieku piln-

gadībai; 2) ka šis ieskats nav dibināts uz lietas apstākļiem, jo

par Kurz. zemn. lik. 106. panta piemērošanu var vispār runa

būt tik tur, kur lieta grozās ap māti un viņas miesī-

g i cm b ē m i cm, kamēr šinī gadījumā mantojums piekrīt pir-

mās laulības bērniem kopīgi ar pamāti un miesīgiem bērniem

no otrās laulības ; 3) ka, atkrītot Kurz. zemn. lik. 106. panta pie-

mērošanai, jautājums izšķirams uz Kurz. zemn. lik. 125. un pag.

tiesu civ. proc. lik. 216. panta pamata, kuri uzliek bāru tiesai

par pienākumu iecelt aizgādņus, ja mantojuma masā ietilpst ne-

kustams īpašums un šo nekustamo īpašumu tad aizgādņi, sa-

skaņā ar priv. lik, 396. p., izprasot pag. tiesu civ. proc, lik. 253.

(p. 4.) pantā paredzēto bāru tiesas piekrišanu, iznomā, ja to pra-

sa lietderība, pie kam lietderības jautājums, kā tāds, kurš attie-

cas uz lietas būtību, nav pārbaudāms kasācijas instancei; 4)

ka nav tādā kārtā miertiesa pārkāpusi kasācijā pievestos likumu

pantus un pēdējā kā nepamatota noraidāma, Senāts nolem j:

Lizbetes Vītiņ kasācijas sūdzību uz pag. tiesu civ. proc, lik. 123.

panta pamata atstāt bez ievērības.
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63. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Otto Jan -

pētera lūgums par Jelgavas Apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu viņa, Janpētera, prasībā pret Kārli Grinpauku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa noraidījusi Janpētera

prasību dēļ zaudējumu atlīdzības, kuri cēlušies caur to, ka pie

pārdošanas par grūsnu iegalvotā ķēve izrādījusies vēlāk par

neapliecinātu, motivējot šādu noraidīšanu ar atsaukšanos uz priv.

lik. 3258. pantu, saskaņā ar kuru noteikumu, pēc Apgabaltiesas

ieskata, pie zirgu pirkšanas pielaižama vienīgi līguma atcelša-

nas prasības celšana priv. lik. 3271. pantā paredzētā termiņā;

2) ka pēc priv. lik. 3251. panta vispārējā noteikuma satura par

atsavinātāja atbildību attiecībā uz atsavinātās lietas trūkumiem

atsavinātājs - pārdevējs katrā ziņā atbild par tām atsavinātās

lietas īpašībām, par kuru esamību viņš ir apgalvojis, un ka sa-

karā ar šo vispārējo noteikumu pēc priv. lik. 3257. panta I. da-

ļas noteikuma attiecībā uz atsavinātāja pienākumu apmēru un

lietas ieguvēja aizstāvēšanās līdzekļiem — atsavinātājam, kurš

rīkojies ar ļaunu nodomu: piemēram, ar nodomu noklusēdams

par viņam zināmiem lietas trūkumiem jeb šos trūkumus no-

slēpjot vai ari tieši apgalvojot par kādu lietas atsevišķu īpa-

šības esamību, —- pilnā apmērā jāatlīdzina ieguvēja interese;

3) ka pēc tā paša 3257. panta otras daļas visos citos gadījumos,

t. i. jā atsavinātājs nav rīkojies ar ļaunu nodomu, ieguvējam ir

tiesība tikai prasīt pēc savas izvēles vai nu līguma iznīcināšanu

vai atlīdzības mazināšanu par iegūto lietu; 4) ka no šiem 3251.

un 3257. pantu striktiem noteikumiem izriet, ka sekošā 3257.

pantam, 3258. panta noteikums, kurš aprobežo zirga pircēja tie-

sības ar prasību vienīgi prasīt zirga atpakaļ ņemšanu, stādot to

sakarā un salīdzinot ar priekšējā 3257. panta noteikumu — sa-

tur sevī tikai izņēmumu no 3257. panta otrā daļā pievestā vis-

pārējā noteikuma, kas dod tiesību pircējam izvēlēties vai nu pra-

sīt līguma atcelšanu vai atlīdzības mazināšanu; 5) ka tamdēļ

priv. lik. 3258. pants piemērojams tikai 3257. panta otrā daļā pa-

redzētiem gadījumiem, t. i. kad prasība nedibinājās uz atbildē-
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tāja pielaistu ļaunu nodomu; 6) ka turpretim, ja atsavinātājs

pielaidis ļiunprātību, 3257. panta I. daļa uzliek viņam par pienā-

kumu pilnā apmērā apmierināt ieguvēja interesi — kāda slē-

dziena pareizība par minētā 3257. panta nozīmi tiek pastipri-

nāta, kā ar jau minētā 3251. panta, tā ari ar 3256. panta saturu

un tāpat ar vispārējiem noteikumiem par atbildību attiecībā uz

zaudējumu atlīdzināšanu: tajos paredzētā atbildība palielinās,

ja pielaists ļauns nodoms (sk. priv. lik. 3441. panta pēdējo daļu

un 3291. pantu); 7) ka tādā kārtā Jelgavas Apgabaltiesa, nepa-

reizi iztulkojot priv. lik. 3258. pantu un attiecinot šo pantu ari

uz 3257. panta I. daļā paredzētiem gadījumiem, ir pārkāpusi šos

likuma noteikumus un ar šādu nepareizu likumu tulkošanu nm

piemērošanu nākusi pie kļūdīgā gala slēdziena, neiztirzājot pret

atbildētāju celto sūdzību pēc būtības, pārkāpjot ar to civ. proc.

lik. 81., 129. un 142. pantus, kamdēļ tiesas spriedums aiz minēto

likumu pārkāpumiem nav atstājams spēkā, Senāts nolemj:

Jelgavas Apgabaltiesas 1922. g. 31. janvāra spriedumu pr. lik.

3257. un 3258, un ccv. proc. lik. 81., 129. un 142. pantu pārkā-

puma dēļ atcelt un lietu jaunai caurskatīšanai citā tiesnešu sa-

stāvā nodot atpakaļ tai pašai Apgabaltiesai.

64. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Lizetes Jeg c r-

m a n lūgums par Kandavas iec. Miertiesas lēmuma atcelšanu

mir. Jāņa Jegermaņa atstātās mantas apsaimniekošanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.

Ņemot vērā: 1) ka Lizete Jegerman apstrīd savā kasa-

sijas sūdzībā Miertiesas lēmumu, ar kuru atzīta apsardzības kār-

tībā par pareizu aizgādņu izdarītā Mauricu māju iznomāšana ar

pagasta tiesas piekrišanu, noraidot Lizetes Jegerman pret šo

iznomāšanu celtos iebildumus uz prasības sūdzības kārtību; 2)
ka kasācijas iesniedzējas ieskats, it kā, strīdum pret apsardzī-

bas kārtībā taisītiem lēmumiem iznomāšanas lietās pastāvot,

lieta būtu izbeidzama, noraidot puses uz prasību sūdzību kārtību,

neatrod pastiprinājumu pastāvošos likumos un runā pretim
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priv. lik. 396. un pag. tiesu civ. priv. lik. 253. pantiem, kuri pa-

redz aizgādņu pienākumu rūpēties ar bāru tiesu piekrišanu par

viņiem uzticēto nekustamu īpašumu iznomāšanu; 3) ka šo viņu
rīcību nevar paralizēt no trešām personām pret iznomāšanu

celts strīdus, bet gan šīm personām, ja tās atrod, ka aizgādņu

rīcība aizskar viņu dibinātās intereses, jāpanāk savu tiesību

realizēšana prasību ceļā, neapturot aizgādņu un bāru tiesu uz

likuma dibinātu rīcību viņiem uzticētu nekustamu īpašumu pār-

valdīšanas ziņā; 4) ka nav aprādītos apstākļos Miertiesa pār-

kāpusi kasācijas sūdzībā pievestos likuma pantus, kamdēļ kasā-

cijas sūdzība kā nepamatota noraidāma, Senāts nolem j: Lize-

tes' Jegerman kasācijas sūdzību uz pag. tiesu civ. proc, lik. 123.

panta pamata atstāt bez ievērības.

65. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Pētera Vēvera

pilnvarnieka zv. adv. S. Sireviča un zv. adv. pal. P. Miķelsona

lūgums par Latgales Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu P. Vēvera

sūdzības lietā par Daugavpils I. iec. tiesu pristava rīcību sakarā

ar aresta uzlikšanu uz pienākošos viņam īres naudu F. But-

keviča prasībā pret A. Dunajevu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Latgales Apgabaltiesas Daugavpils I. ie-

cirkņa tiesu pristavs 1921. g. 27. decembrī uz tā paša iecirkņa

Miertiesneša 1921. g. 26. novembrī izdotā izpildu raksta pamata

uzlicis arestu, Fedora Butkeviča prasības nodrošināšanai pret

Afinogenu Dunajevu, uz nomas maksām, kuras, pēc Butkeviča

paskaidrojumiem, pienākoties viņa parādniekam, minētam Du-

navjevam, no pēdējam Daugavpilī piederošā nama nomniekiem.

Sūdzētājs Pēters Vēvers turpretim, apgalvojot, ka minētās no-

mas maksas pienākoties viņam pēc 1912. g. 20. decembrī starp

viņu kā nomnieku un iznomātāju parādnieku Dunajevu uz to pa-

šu namu noslēgtā nomas līguma, iesniedzis par tiesas pristava

rīcību blakus sūdzību Miertiesnesim, lūdzis pēdējo tiesu pristava

rīcību atzīt par nepareizu un to atcelt, atsvabinot minētos
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maksājumus no aresta. Miertiesnesis, atzīstot iesniegto sūdzī-

bu par patstāvīgu prasību un ņemot vērā, ka nav aizrādīts pra-

sības lielums un nav samaksāti tiesu nodokli, atstājis sūdzību

bez «kustības". Latgales (Apgabaltiesa par Miertiesneša lēmu-

mu iesniegto pārsūdzību ar savu 1922. g. 24. marta lēmumu at-

stājusi bez ievērības uz tā pamata, ka jautājums par to, vai mi-

nētie maksājumi atsvabināmi no aresta vai ne, neesot izšķirams,

nenoskaidrojot civ. proc. lik. 1092. p. paredzētā kārtībā, vai šie

maksājumi pienākas sūdzētājam vai piedzinēja Butkeviča pa-

rādniekam Dunajevam, un ka tādēļ iesniegtā sūdzība esot uz-

skatāma par jaunu prasību, kura, kā neapmierinoša civ. proc.

likuma uzstādītos noteikumus, nav tālāk virzāma. Sakarā ar

sūdzētāja par Apgabaltiesas lēmumu iesniegto kasācijas sūdzību,

Senātam jāizšķir principielais procesuālais jautājums: vai tre-

šā persona dēļ aresta atcelšanas uz periodiskiem maksājumiem,

kurus piedzinējs atzīst par piekrītošiem savam tiešam parād-

niekam, var aprobežoties vienkāršā blakus sūdzībā par tiesu

pristava rīcību, jeb vai trešai personai dēļ aresta atcelšanas jā-

ceļ prasība civ. proc. lik. 1092. p. paredzētā tiesāšanas kārtībā?"

Pēc Kr. Senāta nodibinātas prakses, trešai personai, kura atrod,

ka paša parādnieka rīcībā esoša manta pieder viņai, jāceļ pa-

rastā kārtībā prasība, bet ka turpretim tanīs gadījumos, kad

strīdā esošā manta atrodas pašas trešās personas faktiskā val-

dīšanā — viņa, trešā persona, var aprobežoties ar vienkāršas

blakus sūdzības iesniegšanu par tiesu pristava rīcību (Kr. Sen.

civ. kas. dep. 1906. g. spr. Nr. 23 Šlegeļa lietā). Šāds Kr. Se-

nāta uzskats starp citu pamatojas uz to, ka pēc Kr. civ. lik. 534.

panta valdīšana kā tāda par kustamu mantu nodibina tiesisko

prezumpciju par īpašumu (ta possession vaut titre), kamēr pēc

priv. lik. (937. p.) vindikantam jāpierāda likumīgs īpašuma ie-

gūšanas veids. Bet lai gan pēc priv. lik. valdīšanai kā tādai nav

jur. prezumpcijas nozīmes, bet tomēr ari viņai ir nozīme tai ziņā,

ka gadījumos, ja strīdā esošā manta jau atrodas trešās personas

faktiskā valdīšanā, viņai nav procesuāla iemesla celt vindikaciju.

Vindikacijas nolūks ir — bez īpašuma atzīšanas — taisni valdī-

šanas nodošanaprasītājam; tādēļ ja kāds piedzinējs arestē šādu
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mantu, kāda atrodas trešās personas faktiskā valdīšanā, kā sa-

vam parādniekam piederošu, — tad šaubu gadījumā taisni šim

piedzinējam jāpierāda šāda aresta priekšnoteikums, t. i. ka

arestējamā manta pieder viņa parādniekam. Kamēr piedzinējs

to nav pierādījis tiesāšanas ceļā, trešāpersona var iziet no man-

tas īpašnieka stāvokļa un aprobežoties ar vienkāršu blakus sū-

dzību, kura vērsta nevis pret piedzinēju kā īpašuma traucētāju,

bet pret tiesu pristavu, kurš pielaidis nepareizu amata izpildī-

šanu, t. i. pret pēdējā nepareizu rīcību. Nekustamais īpašums,

kā apgalvo sūdzētājs un nenoliedz Apgabaltiesa, iznomāts pilnā

sastāvā trešai personai, Vēveram, uz 36 gadiem, pēc rakstiska

nomas līguma, piešķirot pēdējam samērā plašas tiesības, piem.

pārbūvēt ēkas, uzcelt jaunas ēkas, izīrēt minēto nekustamo īpa-

šumu citām personām, resp. cedēt nomas līgumu, pa daļai vai

pilnā sastāvā v. 1.1. Pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesa varēja

uzlikt Vēveram par pienākumu aresta atcelšanai celt civ. proc.

lik. 1092. p. paredzēto prasību tikai tad, ja Apgabaltiesa būtu

nodibinājusi, ka Vēvers vai nu viņa nonomāto nekustamo īpa-

šumu būtu pilnā sastāvā nodevis subīrē tālākiem subīrniekiem,

vai viņiem būtu cedējis visu nomas līgumu, kā tādu, nepiepa-

turot pie tam sev detenciju resp. faktisko rīcību par to pašu ne-

kustamo īpašumu (Kr. Sen. civ. kas. dep. spried. 1878. Nr. 126;

1874. g. Nr. 899). Nenodibinot apzīmētos apstākļus, Apgabal-

tiesai nebija tiesības izvairīties- no blakus sūdzības caurskatīša-

nas, kuru Vēvers, pamatojoties uz minēto rakstisko nomas lī-

gumu, cēlis par tiesu pristava nepareizu rīcību, nepareizi are-

stējot īres maksājumus, kūpi, kā paskaidro Vēvers, pienākoties

taisni viņam, kā nekustama īpašuma nomniekam no viņa paša

subīrniekiem, bet nevis parādniekam, kura detencijā vai faktiskā

rīcībā minētais nekustamais īpašums neatrodas un kurš ar nama

iedzīvotājiem nekādās līguma nedz vispār nekādās juridiskās

attiecībās nestāv. Tā tad Apgabaltiesa, atrodot, ka pie aprādī-

tiem apstākļiem Vēveram, kā trešai personai, esot jāceļ civ.

proc. lik. 1092. p. paredzētā intervencijas prasība, pārkāpusi

kā šo pantu, tā ari civ. proc. lik. 129., 142. p. p. Pie tam Senāts

atrod par vajadzīgu aizrādīt, ka Miertiesnesim nebija tiesības
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viņam iesniegto blakus sūdzību tieši uzskatīt par prasības lū-

gumu, it kā civ. proc. lik. 1092. p. nozīmē, jo tā neapmierināja

1092. p. paredzētās intervencijas prasības rekvisitus. Sūdzētāja

prasība nav vērsta pret aresta impetrantu, nedz parādnieku,

kuru adreses nav aizrādītas prasības lūgumā. Pie šādiem ap-

stākļiem Miertiesnesim bija nevis jāatstāj blakus sūdzība bez

tālāk virzīšanas, bet jāizsniedz sūdzētājam atpakaļ (civ. proc.

lik. 53. p. 1. pkt). Ņēmot, vērā, ka minētais sūdzētāja iesnie-

gums bijis domāts nevis kā prasība, bet kā blakus sūdzība,

pēdējā būtu bijusi atstājama bez caurskatīšanas, ja Miertiesne-

sis atradis, ka bijusi jāceļ civ. proc. lik. 1092. p. paredzētā pra-

sība, bet nevis atstājama bez virzīšanas. Uz šādu procesuāli

nepareizo Miertiesneša rīcību Apgabaltiesai bija jāaizrāda viņas

lēmumā. Aiz pievestiem iemesliem Latgales Apgabaltiesas lē-

mums nav atstājams spēkā, kamdiēl Senāts nolemj: Latgales

Apgabaltiesas 1922. g. 24. marta lēmumu civ. proc. lik. 129., 142.,

1092. p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apga-

baltiesai izspriešanai no jauna citu tiesnešu sastāvā.

66. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Dubultu fabri-

kas Akciju sabiedrības pilnvarnieka, zv. adv. pal. R. Z a d d c

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Augusta

Ramiņa prasībā pret minēto Akciju sabiedrību un A. Ramiņa pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa apmierinājusi Ramiņa

atlīdzības prasību par zaudējumiem, kuri viņam cēlušies caur

to, ka atbildētājas koki aizņēmuši prasītāja krasta ūdeņus un

traucējuši tādā kārtā viņam zveju, atsaucoties uz priv. lik. 1016.

pantu, kāda panta piemērošanas pareizību apstrīd atbildētāja

lasacijas sūdzībā ar norādījumu, ka koki nav plūdināti pa pra-

sītāja ūdeņiem, bet sadzīti tur no vēja, kamdēļ, piemērojot priv.

lik. 1016. p., kurš runāpar plūdināšanu, tiesa pārkāpusi šo pantu;

2) ka pēc tiesas konstatējuma atbildētājas koki atradušies pra-
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sītāja krasta ūdeņos, nodarot krasta īpašniekam zaudējumus»

kādi zaudējumi tieši paredzēti priv. lik. 1016. p., kamdēļ nevar

runa būt par šī panta nepareizu piemērošanu; 3) ka atbildētajai

saskaņā ar priv. lik. 3304. pantu, lai atsvabinātos no atbildības,

bij jāpierāda, ka zaudējums noticis bez viņas vainas, kādu ap-

stākli tiesa ar atbildētājas liecinieku Skurjaka un Glikmaņa lie-

cībām atrod par nepierādītu, un tiesas- šai ziņā taisītais slēdziens

kā tāds, kupš attiecas uz lietas būtību, nav pārbaudāms kasā-

cijas instancei ; 4) ka kasācijas sūdzības norādījums, it kā tiesa

pārkāpusi priv. lik. 3449. p. air to, ka, pretēji liecinieku Skurjaņa

un Glikmaņa liecībām, kuri runā par koku piedzīšanu prasītāja

krastam no vēja, ieraudzījusi šai apstāklī atbildētājas vainu un

nepamatoti piemērojusi priv. lik. 3449. pantu, runā pretim tiesas

motīviem, kuros tiesa ar šo liecinieku liecībām aprādīto ierunu

nav ieskatījusi par pierādītu, bet gan ar pārējo liecinieku liecī-

bām atzinusi atbildētājas vainu par pierādītu, kāda slēdziena

pārbaudīšana tāpat saskaņā ar tiesu iek. lik. 5. pantu nepiekrīt

kasācijas instancei; 5) kā kasācijas norādījums uz priv. lik.

3452. panta pārkāpumu, kuru atbildētāja ierauga tai; apstāklī, ka

tiesa piespriedusi varbūtējos zaudējumus, neatrod pastipri-

nājumu šī panta tekstā, kurš nebūt neizslēdz varbūtēju zaudē-

jumu apmierināšanu, bet nosaka tikai, ka nevar pamatoties uz

varbūtībām vien; 6) ka nav ari pārkāpts kasācijas sū-

dzībā pievestais civ. proc. lik. 135\ pants, uz kuru atsaucas tiesa

savos motīvos par prasības apmēru, jo liecinieks Jansons de-

vis noteiktus datus par zvejas rezultāta daudzumu un vērtību,

kamdēļ tiesai nebij vajadzība pēc ekspertīzes, kuru civilprocesa

noteikumi (civ. proc. lik. 122. pants) nebūt neparedz kā obliģa-

torisku, bet gan atstāj tās pielaišanu tiesas ieskatam, ja lietais

apstākļi to prasa; 7) ka nav tādā kārtā tiesa pārkāpusi kasā-

cijas sūdzībā pievestos likuma pantus, kamdēļ pēdējā kā nepa-

matota noraidāma, Senāts nol c m ji: atbildētājas Dubultu fabri-

kas akciju sabiedrības pilnvarnieka, zvērināta advokāta paI.JR.

Zaddes kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. panta pamata at-

stāt bez ievērības.
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67. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Eiženijas F. piln-

varnieka, zv. adv. E. Gr i n b c r g a lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Eiženijas F. prasībā pret Osipu F.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers,

Izklausījis Eiženijas F. pilnvarnieka, zv. adv. E. Grinberga

paskaidrojumus, Senāts atrod: Tiesu Palāta atstājusi prasītā-

jas apelācijas sūdzību bez caurskatīšanas uz tā pamata, ka, pre-

tēji civ. proc. lik. 745. panta 2. punkta noteikumiem, prasītāja

tanī nav aizrādījusi, ar kādiem lietas apstākļiem vai likumiem

viņai apstrīdot Apgabaltiesas spriedumu, pie kam uz minētā li-

kuma pārkāpumu Tiesu Palāta attiecina ari to apstākli, ka pra-

sītāja pārsūdz zemākās instances spriedumu, kas noticis viņai

par labu, jo tādā gadījumā prasītāja nevarot aizrādīt uz spriedu-

ma nepareizību. Šāds Tiesu Palātas uzskats nav attaisnojams

ar pievestā 745. panta tiešo un patieso nozīmi. Civ. proc. lik.

745. panta neizpildīšanas sekas nevar būt apelācijas sūdzības at-

stāšana bez caurskatīšanas, jo likums šādas sekas nenosaka.

Parti var papildināt apelācijas sūdzību vēl pašā tiesas sēdē.

Jautājumu, vai apelācijas sūdzība satur sevī tiesas slēdzienu at-

spēkojumu vai ne, tiesa var pārbaudīt tikai, ja tiesa taisni skata

cauri apelācijas sūdzību pēc būtības. Tāpat, tikai caurskatot

iesniegto apelācijas sūdzību pēc būtības, tiesa var izšķirt, vai

kāda pārsūdzībā izteikta prasība ir apmierināma vai ne. Šādu

civ. proc. lik. 745. (163.) panta nozīmi nodibinājusi pastāvīgā

Krievijas Senāta prakse jau ar saviem Oiv. kas. dep. 1871. g.

Nr. 1156. Kubina lietā un 1872. g. zem Nr. 990 Rodzjanko lietā do-

tiem spriedumiem. Tā tad tas apstāklis vien, ka prasītāja ape-

lācijas sūdzībā nav aizrādījusi uz civ. proc. lik. 745. pantā pa-

redzētiem datiem, nav uzskatāms par iemeslu iesniegtās ape-

lācijas sūdzības atstāšanai bez caurskatīšanas. Līdz ar toatkrīt

ari tas no Tiesas Palātas aizrādītais motivs prasītājas apelā-

cijas sūdzības atstāšanai bez caurskatīšanas, ka spriedums no-

ticis tai pašai prasītājai par labu. Tiesu Palāta pamato šo tezi

taisni uz to, ka prasītāja, pārsūdzot šādu lēmumu, nav atsauku-

sies un loģiski nav varējusi atsaukties uz sprieduma neparei-
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zibu; bet ja taisni atsauksmes trūkums uz sprieduma neparei-

zību vispār nevar attaisnot apelācijas sūdzības atstāšanu bez

caurskatīšanas, tad ari minētais, no Tiesas Palātas pievestais
motivs nevar pats par sevi noderēt par iemeslu atstāt bez caur-

skatīšanas apelācijas sūdzību, kuru prasītāja iesniedz par noti-

kušo viņai par labu spriedumu. Kr. Sen. 1882. g. spried. —

Nr. 106. Posoehova lietā, uz kūpu atsaucas atbildētājs, uz runā

stāvošo jautājumu neattiecas, jo tai spriedumā Kr. Senāts pa-

skaidrojis tikai, ka partam nav iemesla pārsūdzēt spriedumu,

kupa rezolutivā daļā tiesa apmierinājusi prasību, bet kura m o -

tiv i pa daļai itkā runā spriedumam pretim. Ari jautājumu: par

to, cik tālu un vai vispār ar apelāciju var tikt apstrīdēts sprie-

dums, kurš kritis apelatoram par labu, apelācijas instance var iz-

šķirt taisni tikai tad, ja apspriež to pēc būtības — pēc viņa sa-

tura. Ja, kā domā atbildētājs, atsaucoties savā rakstiskā pa-

skaidrojumā pret apelācijas sūdzību uz dažu pazīstamu prou

cesualistu uzskatu par apelācijas nozīmi un tās nepielaižamību

attiecībā uz spriedumiem, kuri notikuši apelatoram par labu, —

vispār apelācijas sūdzība aiz šā iemesla būtu atstājama bez

ievērības, tad tas taisni nozīmē, ka tiesai šādā apelācijas

sūdzība jāskata cauri pēc būtības, jo ja tiesa atstāj apelācijas sū-

dzību bez ievērības, tad līdz ar to viņa apstiprina pirmās instan-

ces spriedumu, ko tiesa var darīt tikai: caurskatot lietu atkal

pēc būtības. Konkrētā gadījumā Tiesu Palātai jo mazāk bija

pamats prasītājas apelācijas sūdzību atstāt bez caurskatīšanas

jau tādēļ vien, ka prasītāja Tiesu Palātas sēdē tieši aizrādījusi uz

Apgabaltiesas sprieduma nepareizību tai ziņā, ka Apgabaltiesa

sava sprieduma rezolutivā daļā nav atbildētāju atzinusi par vai-

nīgo pusi. Prasītājai bija tiesība uz šādu Apgabaltiesas sprie-

duma trūkumu aizrādīt ari pašā Tiesu Palātas sēdē, jo apelācijas

sūdzības iesniedzējam ir tiesība vēl otras instances sēdē sīkāki

nodibināt un pamatot apelācijas sūdzību. Ja nu apelācijas sū-

dzība nav bijusi atstājama bez caurskatīšanas, tad ari jāatzīst,

ka lieta pareizi nonākusi Tiesu Palātas kā otras instances Iz-

spriešanai pēc būtības sakarā nevien ar lietas apstākļiem, bet

ari sakarā ar visiem kā apelācijas sūdzībā ievietotiem, tā ari
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tiesas sēdē izteiktiem lūgumiem un prasībām, to starpā ari sa-

karā ar apelatores lūgumu lietu izbeigt uz visiem laikiem. Šis

pēdējais lūgums nav vis apspriežams sakarā ar to, vai sprie-

dums noticis apelatorei par labu, kā nepareizi domā Tiesu Palā-

ta; pievestais lūgums nav tādēļ atstājams bez ievērības līdz ar

apelācijas sūdzību itkā uz tā pamata vien, ka pārsūdzamais

spriedums noticis apelatorei par labu, kā nepareizi uzsver at-

bildētājs. Tā tad Tiesu Palātai bija jāskata cauri pēc būtības

nevien apelācijas sūdzība kā tāda, bet sevišķi ari apelācijas sū-

dzībā izteiktais apelatores lūgums lietu izbeigt uz visiem laikiem.

Parti un sevišķi prasītājs ir procesa saimnieks un kā tāds var

ari lūgt tiesu letu izbeigt uz visiem laikiem katrā lietas stāvoklī

(civ. proc. lik. 4., 706, p. p.), kamēr spriedums nav spēkā gājis»

tāpat kā līdz atzīmētam laikam; parti var izbeigt lietu uz izlīgu-

ma pamata (civ. proc. lik. 1357.p.). Gan atbildētājam tiesība celt

ierunu pret lietas izbeigšanu ari uz visiem laikiem un pastāvēt

uz lietas izspriešanu pēc būtības (Senāta 1922. g. spried. 9.),

bet tikai tad, ja atbildētājs — kā tas notiek normālos procesuā-

los apstākļos — patiesi uzstājas kā prasītāja pretnieks, lūdzot

prasību a t r a i d ī t un ar to panākot lietas galīgo noskaidrošanu

un izšķiršanu viņam par labu taisni ar tiesas spriedumu.

Šāda sprieduma ceļā atbildētājs panāk to, ka tiesa; formāli sank-

cionē atbildētāja ieņemto stāvokli un atraida prasītāja celto pra-

sību un, attaisnojot atbildētāju, atzīst pēdējām taisnību. Bet

šādi apcerējumi pilnīgi atkrīt tad, kad atbildētājs uzstājas pro-

cesā nevis kā prasītāja procesuālais pretnieks, bet turpre-

tim gādā par prasības apmierināšanu, un kad prasītājs, ceļot

prasību, rīkojies jau no paša sākuma; itkā atbildētāja interesēs,

un kad atbildētājs tā tad ieņem nenormālu procesuālu stāvokli,

t. i. nevis kā prasītāja pretinieks, bet itkā prasītāja pusē. Te at-

bildētājs— lūdzot prasību apmierināt — neprasa un loģiski ne-

var prasīt, lai tiesa sprieduma ceļā sankcionētu — viņam par

labu —
kādu prasītāja apstrīdētu tiesisku stāvokli un nodibinātu,

ka taisnība ir atbildētāja pusē; te tiesa spiesta spēlēt kādu viņai

nepiekrītošu starpniecības lomu starp tā saucamiem partiem,

kuri patiesi no paša sākuma rīkojušies solidāri. Bet tādos ga-
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dījumos neviens no partiem tomēr nav spiests uzturēt savu

iepriekš nodomāto nenormālo lomu pašā procesā, jo katrs no

partiem var katrā laikā nostāties uz savu īsto procesuālo stā-

vokli. Tādēļ, piemēram, ja pie šādiem apstākļiem atbildētājs —

neskatoties uz partu iepriekš ieņemto nenormālo procesuālo

stāvokli un neskatoties uz prasītājas jauno lūgumu lietu izbeigt

uz visiem laikiem — lūgtu prasību atraidīt — t. i. lietu iz-

spriest pēc būtības viņam par labu, tad tiesai, saprotams, būtu

jāizspriež lieta pēc būtības. Konkrētā gadījumā turpretim atbil-

dētājs pastāv už lietas izspriešanu pēc būtības nevis tamdēļ, lai

prasību atraidītu, bet lai to apmierinātu, piespriežot pra-

sītājai tādu prasību, no kuras viņa jau atsacījusies. Šādas ma-

nipulācijas un procesuālas kombinācijas tiesa nav spiesta sank-

cionēt un veicināt, jo vairāk tādēļ, ka prasību lietās laulības šķir-

šana izlīguma veidā nav pielaižama (lik. par laul. 73. p.), kamēr

vienpusīga atsacīšanās no laulības šķiršanas prasības, uz

vispārējiem pamatiem, pie aprādītiem apstākļiem, nav aizliegta

(lik. par laul. 63. p.). No otras puses, ja starp laulātiem patiesi

notikusi īsta vienošanās tieši par laulības izšķiršanu, tad laulī-

bas šķiršana izvedama likumā, šai ziņā noteikti paredzētā kār-

tībā (lik.'par laul. 51., 69., 80. p. p.), bet nevis prasības kārtībā

(63. p.). Ja nu viens no laulātiem — lai gan uz iepriekšējas vie-

nošanās pamata — tomēr ceļ prasību par laulības šķiršanu

prasības kārtībā, tad jāpiemēro vispārējie civilprocesa no-

teikumi (54. p.), un atbildētājs nevar apstrīdēt prasītājas lūgumu

dēļ lietas izbeigšanas uz visiem laikiem, ja viņš pats pēc tam

pastāv uz prasības apmierināšanu un pats uztur spēkā

spriedumu, kas noticis viņam par ļaunu. Atbildētājs atzīst, ka

vispār prasītājam tiesība atteikties no prasības ari otrā instan-

cē ; bet apstrīd tikai to, ka prasītājs varētu, no prasības atteik-

ties pēc tam, kad pirmā instancē jau noticis spriedums prasītā-

jam par labu. Atbildētājs atrod, ka prasītājs to varot panākt

vienkārši atsakoties no sprieduma izpildīšanas. Saprotams, ka

prasītājs, nesperot soļus viņam par labu taisītā sprieduma izpil-

dīšanai, faktiski panāk to, ka sprieduma radītais stāvoklis

ārēji neizteicas. Bet jāņem vērā, ka spriedums rada nevien
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kādas ārēji manāmas faktiskas ekonomiskas attiecības un rada

nevien tikai ārēju faktisku stāvokli, bet gan līdz ar to nodibina

resp. atzīst par neesošām ari noteiktas jurid i s ka s sekas,

juridiskas attiecības starp prāvniekiem: res judJcata jūs facit

inter partes. Šādas juridiskas sekas iestājas un nodibinājās jau

tieši uz paša sprieduma pamata ipso jure un neatkarājas no tā,

vai prasītājs griežas pie tiesu pristava ar pieprasījumu faktiski

izvest spriedumu -dzīvē. Lai grozītu, iznīcinātu, atceltu vai no-

vērstu šādas, spriedumā nodibinātas juridiskas, materiāli pro-

cesuālas sekas, prasītājam jāgādā par paša sprieduma atcel-

šanu; sprieduma eksistence pati par sevi! nepazūd jau ar to

vien, ka spriedums faktiski paliek «neizpildīts". Šis apcerējums

piemērojams galvenā kārtā visos tos gadījumos, kad spriedums

nav vērsts uz kādu materiālu labumu iegādāšanu prasītājam, bet

nodibina vai iznīcina zināmas juridiskas attiecības starp prāv-

niekiem, piem., kad spriedums izbeidz prāvnieku laulību, kā tas

notika runā stāvošā gadījumā. Ja prasītāja šai lietā domā at-

teikties no savas prasības dēļ laulības šķiršanas un saskaņā ar

to novērst tās sekas, kuras nodibinājis laulību šķirošais sprie-

dums, tad vīpa nekādā zīnā nevarēja to panākt, vienkārši neiz-

pildot-spriedumu, kurā prāvnieku laulība tika šķirta: kamēr pa-

liek šis spriedums, laulība ir šķirta un paliek šķirta, ja spriedums

netiks atcelts. Sprieduma atcelšanu var panākt tikai pārsūdzot

to otrā instancē. Ja nu šai gadījumā apelācijas sūdzība —kā

aprādīts augšā — nav atstājama bez caurskatīšanas uz tā pa-

mata vien, ka pārsūdzētais spriedums noticis apelatoram par

labu ; j a tādēļ uz apelācijas sūdzības pamata lieta pareizi! nonā-

kusi otrā instancē izspriešanai pēc būtības; ja prasītāja no sa-

vas prasības var atteikties ari otrā instancē un pret šādu atteik-

šanos atbildētājs var celt ierunas tikai tad, ja viņš pastāv uz lie-

tas izspriešanu pēc būtības un proti viņam, atbildētājam, par

labu, t. i. a t r a i d o t prasību; j a atbildētājs šai lietā nevien ne-

lūdz prasību atraidīt, bet turpretim, izlietojot par ļaunu proce-

suālo līdzekli un tiesu normālo darbību, taisni otrādi pastāv uz

prasības apmierināšanu pretēji pašas prasītājas- gribai —

tad tiesai nebija pamata neielaisties prasītājas lūguma izsprie-
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šanā pēc būtības dēļ lietas izbeigšanas uz visiem laikiem, neat-

karīgi no tā, vai šis lūgums ietērpts apelācijas sūdzībā vai vispār

tika izteikts otrā instancē. Tā tad Tiesu Palātai aiz tā iemesla,

ka prasītāja bija uzstādījusi lūgumu par1lietas izbeigšanu uz vi-

siem laikiem, ne no formālas puses, ne Pēc būtības nebija tie-

sība atstāt apelācijas sūdzību bez caurskatīšanas. Atstājot to

aiz pievestā iemesla bez caurskatīšanas, Tiesu Palāta pārkā-

pusi civ. proc, tik. 4. p., kādēļ viņas spriedums civ. proc. lik. 4.,

745. p. p. pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā, Senāts nolem j:

Tiesu Palātas 1922. g. 9. februāra spriedumu civ. proc. lik. 4.,

745. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai iz-

spriešanai no jauna citu tiesnešu sastāvā.

68. 1922. g. novembra mēneša;9. dienā. Kooperatīvās sa-

biedrības „Zeme" pilnvarnieka E, Gorkša lūgums par Tiesu

Palātas sprieduma atcelšanu minētās sabiedrības prasībā pret

akciju sabiedrību «Valters un Rapa".

Sēdi vada priekšsēdētāja v. i., senators Fr. Vesmans, re-

ferē senators A. Loebers.

Senāts atrod : Prasītāja lūgusi! piedzīt no atbildētājas su-

mu 12.000 vācu m. = 6000 L. R. uz tā pamata, ka a) atbildētāja

uzņēmusies piegādāt prasītājai l zināmu daudzumu papīra, par

ko saņēmusi no prasītājas 12.000markas ; b) ka atbildētāja nav

papīru piegādājusi prasītājai un liegusies atmaksāt saņemto su-

mu. Atbildētāja nav prasību atzinusi, aizrādot, ka a) atbildētāja

likusi priekšā prasītājai — tās priekšstāvja personā — saņemt

papīru Mūllera noliktavā, ka prasītājas priekšstāvis no papīra

saņemšanas atsacījies, papīrs ticis pēc tam no lieliniekiem na-

cionalizēts un ka tā tad prasītāja pielaidusi saņemšanas noka-

vējumu, kādēļ pēc priiv. lik. 3319. p. piegādājamās mantas risks

pārgājis uz prasītāju kā kreditoru; b) ka, neatkarīgi no tā, sa-

skaņā ar prasītājas 1918. g. 2. novembra rakstu, jurid. attie-

cības starp prāvniekiem pamatojoties nevis uz piegādāšanas lī-

gumu, bet uz uzdevumu, pēc kura prasītāja pilnvarojusi atbil-

dētāju, saskaņā ar vietējās okupācijas apgādības iestādes 1918.
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g. 25. oktobra atļauju, iegādāt priekš prasītājas minēto papīra

daudzumu: kādēļ, ja mandāta izpildīšana nav bijusi iespējama

aiz nejaušiem iemesliem (casus), mandatars, šai gadījumā at-

bildētāja, neesot atbildīga par zaudējumiem (priv. lik. 4377. p.).

Prasītāja no savas puses apstrīd atbildētājas ierunas uz tā pa-

mata, ka piegādāšanas priekšmets bijusi atvietojama manta, ku-

ras risks pārejot uz pircēju tikai pēc tās atdalīšanas un izsvēr-

šanas pircējam no vispārējās partijas (priv. lik. 3865. p.), kāda

atdalīšana un izsvēršana nav notikušas šai gadījumā, kādēļ viss

Mullera noliktavā bijušais papīra daudzums turpinājis skaitīties

atbildētāja kā pārdevēja riskā. Pret šo prasītājas aizrādījumu

atbildētāja paskaidrojusi, ka attiecībā uz strīdu esošo mantu,

risks taisni pārgājis uz pircēju pirms tās atdalīšanas, un izsvēr-

šanas no vispārējas partijas, jo pircēja atsacījusies piedalīties

pie pārdotā un piegādājamā daudzuma pieņemšanas, atdalīšanas

un nosvēršanas (Cvingmaņa krāj. V. 776.). Tiesu Palāta konsta-

tējusi —
no faktiskās puses — ka prasītājas priekšstāvis pa-

tiesi atsacījies pieņemt atbildētājas priekšā likto papīru pēdējā

atrašanās vietā, Mullera tipogrāfijas noliktavā. Pie aprādītiem

apstākļiem tiesai bija jāizšķir vispirms jautājums par to, kāds

līgums patiesi starp prāvniekiem noticis, vai uzdevuma līgums,

vai piegādāšanas līgums. Tiesu Palāta, apspriežot jautājumu

par uzdevuma līguma esamību, pielaidusi nevien neskaidrību

viņas sprieduma motīvos, bet tiešu pretrunu No vienas pu-

ses Tiesu Palāta uzsver, ka prasītāja (domāts: atbildētājā) ap-

strīdot pilnvaras (uzdevuma) attiecību esamību, aizrādīdama,

ka prasītājas 1918. g. 2. novembra rakstam neesot pilnvaras

spēka, kādam uzskatam — kā liekas — Tiesu Palāta nepievie-

nojas, jo viņa konstatē, ka no minētā raksta esot redzams, ka

prasītāja tomēr izdevusi atbildētājai pilnvaru vajadzīgā papīra

piegādāšanai. No otra s puses Tiesu Palāta turpretim aizrāda,

ka „tā tad raksts nav vis pilnvara..., bet gan pavadraksts

pie atļaujas par papīra iepirkšanu". Tā tad, tas pats raksts

tomēr neesot pilnvara. Neskatoties uz šo, Tiesu Palāta, krītot

otro reizi pretrunā, pēc tā, apraksta minēto rakstu kā pavadrak-

stu, ar kuru atbildētāja «tikusi pilnvarota papīru saņemt". Uz
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šiem viens otram pretrunājošiem apcerējumiem Tiesu Palāta

pamato savu gala slēdzienu par to, ka prasītāja ieruna (pret

pilnvaras esamību) uzskatāma par nedibinātu. Bet no šī slēdzie-

na Tiesu Palāta neatvasina konzekvenees prasības atraidīšanas

ziņā, t. i. nepaskaidro, kādēļ ar pilnvaras esamību, — ja Tiesu

Palāta domājusi tādu konstatēt, — prasība atspēkojama. Pie

aprādītām pretrunām Tiesu Palātas spriedums, motivu neskai-

drības un nepilnības dēļ, aiz civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pār-

kāpumiem nav spēkā atstājams. Tālāk Tiesu Palāta, pievie-

nodamās Apgabaltiesas sprieduma motiviem, aprobežojas ar

aizrādījumu uz to, ka prasība atraidāma;, prasītājas nokavējuma

dēļ, nesaņemot priekšā likto papīru noliktavā. Pie tam Tiesu

Palāta nav ņēmusi vērā, ka Apgabaltiesa, apspriežot lietu un

atraidot prasību no pilnvaras (uzdevuma) līguma viedokļa, pie-

šķīrusi aizrādījumiem uz piegādāšanas (nevis pārdošanas) līgu-

mu tikai eventuālu nozīmi. Patiesi nevarēja starp partiem

pastāvēt vienā un tai pašā reizē pilnvaras un piegādāšanas lī-

gums uz to pašu mantu. Ja tā, tad Tiesu Palāta, atsaukdamās,

reizē ar pilnvaras līgumu, ari uz piegādāšanas līgumu un neat-

zīdama, ka no šī pēdējā esamības izrietošām attiecībām un ap-

cerējumiem ir tikai eventuāla papildu nozīme, pielaidusi sprie-

duma motivu nesaskanību un juridiski neiespējamu konstrukciju.

Pat izejot no piegādāšanas līguma un pievienojoties šai ziņā

Apgabaltiesas motiviem, Tiesu Palātai bija jāizlabo un jāpapil-

dina Apgabaltiesas motivi jautājumā par priv. lik. 3865. p. pie-

mērošanu šai lietā: jo ar Apgabaltiesas vienkāršo atsauksmi uz

prasītājas nokavējumu un Cvingmaņa krājuma V. 776. un „Cod.

IV. 48." nav nodibināts, vai un zem kādiem apstākļiem papīra,

kā atvietojamas mantas risks pāriet uz pircēju — pasūtītāju, t. i.

nav atraidīta prasītājas atsauksme uz 3865. p. Sakarā ar šo

Tiesu Palātai bija jāizšķir otrais, šai lietā izcēlušais jautājums

par to, vai un zem kādiem noteikumiem priv. lik. 3865. p. pie-

mērojams ari kreditora pielaistam nokavējumam (priv. lik. 3312.,

3316., 3317., 3323. p. p.). Šai ziņā, lai nodibinātu atvietojamas

mantas riska pāreju uz prasītāju kā pircēju, Tiesu Palātai bija

jākonstatē, ka minētais papīrs bijis pēc apstākļiem uzskatāms
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par jau individualizētu vai par tai laikā neindividualizējamu, sa-

karā ar to, ka prasītāja atsacījusies taisni no piedalīša-

nās pie attiecīgā papīra daudzuma atdalīšanas un no-

svēršanas, jo vairāk tādēļ, ka papīrs bija piegādājams pēc sva-

ra: taisni šo momentu uzsvērusi atbildētāja, atsaukdamās uz

C. 2. pr. Cod. 4., 48. (sk. ari Cvingmaņa krāj. 11. Nr. 208., 111.

Nr. 432; priv. lik. 3192., 2384., 3717., 3168. p. p.). Ari! šai zinā

Tiesu Palāta pielaidusi motivu nesaskanību un nepilnību, pār-

kāpjot jau pievestos civ. proc. lik. 339., 711. p. p. Aiz aprādī-

tiem likuma pārkāpumiem Tiesu Palātas spriedums nav spēkā

atstājams, Senāts nolemj: Tiesu Palātas 1922. g. 9. februāra

spriedumu civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un

lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citu tiesnešu

sastāvā.

69. 1922. g. novembra mēneša 9. dienā. Kārļa Pēt c r-

so n a lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Kārļa Ādama prasībā pret viņu, Pētersonu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdzis piespriest" viņam par re-

montiem atbildētāja mājā 5694 rbļ., atskaitot no tiem 550 rbļ.,

kurus prasītājs palicis parādā atbildētājam par īri. Atbildētājs

prasību nav atzinis, noliedzot, ka viņš prasītājam būtu uzdevis

remontu izdarīt un ka prasītājs patiesi tos būtu izvedis un se-

višķi no prasītāja materiāla. Apgabaltiesa, pamatojoties uz

liecinieka; Pētera Kraukļa izteicieniem, nākusi pie slēdziena, ka

prasītājs darbus izvedis ar atbildētāja piekrišanu.

Šis Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un

nav kasācijas kārtībā pārbaudāms, kādēļ atbildētāja aizrādījums

viņa kasācijas sūdzībā, ka Apgabaltiesai nav bijis pamata no mi-

nētās liecības nākt pie atzīmētā slēdziena, nepelna levērību.

Konstatējot, ka pēc liecinieka Kraukļa liecības atbildētājs norā-

dījis prasītājam, kādā kārtā jāizdara remonts, Apgabaltiesa va-

rēja, nesagrozot šo liecību, atbildētāju uzskatīt par piekrītošu
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remontu izdarīšanai, neskatoties uz liecinieka paskaidrojumiem,

ka tas nezinot „vai remonts tika izdarīts ar saimnieka piekri-

šanu". Apgabaltiesa piespriedusi prasītājam par „kaļķu bērša-

nas (mērīšanas) darbiem" atlīdzību par 10 dienām par 50 rbļ. =

500 rbļ. Šai zinā atbildētājs kasācijas sūdzībā aizrāda, ka pats

prasītājs lūdzot atlīdzību par minētiem darbiem tikai 490 rbļ., kā

to konstatējusi pati Apgabaltiesa sprieduma vēsturiskā daļā. Tā

tad Apgabaltiesa, piespriežot prasītājam vairāk nekā tas pra-

sījis, šai sprieduma daļā pārkāpusi civ. proc. lik. 4. p. Apgabal-

tiesa, pamatojoties uz liecinieku izteicieniem un uz civ. proc.

lik. 135
1

. p., no sevis novērtējusi darbus un materiālus par 2

durvīm — 400 rbļ. un tikpat par diviem logiem. Šai zinā at-

bildētājs kasācijas sūdzībā aizrāda itkā uz nesamērīgu atlīdzību

par logiem, kuru Apgabaltiesa, nepievedot aprēķina pamatu,

noteikusi tai pašā apmērā, kā par durvīm, un proti 400 rbļ. Pēc

civ. lik. proc. lik. 135
1

. pi. tiesa var atlīdzību noteikt pēc sava

ieskata tikai tad, ja tās apmēra -uzstādīšana, pēc prasības īpa-

šības, nepadodas vispārējiem nosacījumiem par prasības pie-

rādīšanu. Tā tad Apgabaltiesai, piemērojot 1351

. p., bija jāiz-

rāda, ka prasības apmērs par logiem nav bijis noteicams ar pa-

rastiem pierādījumiem, piem. ar ekspertīzi un apskatīšanu uz

vietas. Bet taisni šos divus pierādījumu veidus Miertiesnesis

jau bijis pielaidis un tie nav šai gadījumā tikuši izvesti tikai tam-

dēļ, ka pats prasītājs nav attiecīgus izdevumus Miertiesnesim

iemaksājis un vēlāki no apzīmētiem pierādījumiem atsacījies.

Pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesai nebija pietiekoša pamata

aprobežoties atlīdzības apmēra noteikšanā pēc viņas ieskata,

bet viņai bija, saskaņā ar civ. proc. lik. 82
1

.,
119. p. p., vai nu

no sevis jālemj par ekspertīzi un apskatīšanu uz vietas vai jā-

aizrāda prasītājam, ka atlīdzības apmērs vēl pierādāms attie-

cīgā kārtībā. Neizpildījusi šo, Apgabaltiesa, šai apstrīdētā

sprieduma daļā, t. i. atlīdzībā par 2 logiem, pārkāpusi civ. proc.

lik. 135
1

. p. Apgabaltiesa nav vērā ņēmusi, ka pats prasītājs sa-

vā prasības rakstā atskaitījis sumu 550 rbļ., kuru viņš palicis

parādā atbildētājam par īri, bet piespriedusi prasītājam viņa

uzstādītās prasības likmes pilnā apmērā. Šai ziņā, kā pareizi

180

19 22. II



aizrāda atbildētājs savā kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesa pār-

kāpusi civ. proc. lik. 129., 142. p. p., kā ari 4. p. Kas attiecas

uz atlīdzību par darba laiku, Apgabaltiesa noteikusi to par

2 nedēļām, neuzstādot pie tam, par kādu laiku pats prasītājs cē-

lis prasību, kuru viņš šai ziņā sīkāki formulējis viņa apelācijas

sūdzībā, dodot tai darbu pārskatu. No šī darbu pārskata re-

dzams, ka pats prasītājs, aprēķinot darba dienu par 100 rbļ.,

uzstādījis prasību par (1515—490) 1025 rbļ., tā tad prasījis at-

līdzību par ĪO dienām. Turpretim Apgabaltiesa, aprēķinot
darba dienu par 50 r b 1., tā tad varējusi, ieturēdamās prasības

robežās, piespriest no atbildētāja nevis 600 rbļ. (itkā par 12 dar-

ba dienām), bet tikai par 10
1/* darba dienām, un proti 10

1/
4X5O=

=512 rbļ. 50 kap. Piespriežot atbildētājam par 87 rbļ. 50 kap.

vairāk, nekā tas bij lūdzis, Apgabaltiesa ari šai sprieduma daļā

pārkāpusi civ. proc. lik. 4. p. Aiz pievestiem iemesliem Apga-

baltiesas spriedums dalās attiecībā uz a) atlīdzības apmēru par

kaļķu bēršanu 10 rbļ. apmērā, b) uz atlīdzību par logiem 400

rbļ. apmērā, c) uz atlīdzību par darba dienām600 rbļ. un d) at-

tiecībā uz 550 rbļ. neatskaitīšanu no> piespriežamās sumas —

civ. proc. lik. 4., 129., 142., 135
1

. p. p. pārkāpumu dēļ atceļams,

bet pārējā daļā atbildētāja kasācijas sūdzība, kā nepamatota, at-

stājama bez ievērības, kamdēļ Senāts nolemj: Rīgas Apga-

baltiesas 1922. g. 28. februāra spriedumu daļās attiecībā a) uz

atlīdzību par kaļķu bēršanu 10 rbļ. apmērā; b) uz atlīdzību par

2 logiem; c) uz atlīdzību par darba laiku; d) uz 550 rbļ. lielas

sumas neatskaitīšanu no piespriežamās sumas, civ. proc. lik. 4.,

129., 135
1

.,
142. p. p. pārkāpumu dēļ,.atcelt un lietu nodot tai pa-

šai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citu tiesnešu sastāvā,

pārējā daļā kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata

atstāt bez ievērības.

70. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Jāņa Cīruļa

lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jāņa

Mīlberga prasībā pret viņu, Cīruli.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers,
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Senāts atrod: Prasītājs pamato savu prasību uz to, ka

atbildētāja zirgi nodarījuši zaudējumus prasītāja labībā. Atbil-

dētājs apstrīd prasību uz tā pamata, ka prasītājs nav izpildījis

lauksaimn. nolik. (kr. lik. kop. 12. sēj. 2. daļ.) 2., 5., 17. p. p. un

priv. lik. 3397. p., kādēļ zaudējis tiesību prasīt atlīdzību par zau-

dējumiem. Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs atbildētājā

zirgus nav noķīlājis aizturēšanas ceļā. Pēc lietas, apstākļiem
Senātam jāizšķir jautājums, vai pēc Latvijā spēkā esošiem nosa-

cījumiem prasītājam ir tiesība prasīt atlīdzību par atbildē-

tāja lopu nodarītiem zaudējumiem prasītāja

laukos tikai tad, ja viņš noķīlājis atbildētāja

lopu s. Šis jautājums izšķirams atraidoši. Lopu noķīlāšana!
aizturēšanas ceļā (Pfāndung) ir tikai tā nozīme un nolūks, ka ar

to noķīlātājs nodibina sev par labu prezumciju par zaudējuma

nodarīšanas faktu (priv. lik. 3389., 3389., 3399. p. p.) un iegūst

prasību aizturēt noķīlāto lopu līdz atlīdzības par zaudējumiem

un atsevišķas izpirkšanas naudas (Pfandgeld) saņemšanai (priv.
lik. 3389., 3400., 3404. p. p.). Tā tad lopu noķīlāšana ir prasības

nodrošināšanas līdzeklis, tāpat kā vienkāršā aizturēšanas tiesī-

ba, konvencionālais sods un pārējie nodrošināšanas līdzekli, par

kuriem runā priv. lik. 4. grām. 6. nodalījums. Lopu noķīlāšana

tādēļ rada tikai noteiktas tiesības un priekšrocības, kuras li-

kums piešķir cietušām noķīlātajam, atkarībā no tā, ka pēdējais

izpilda zināmas likumā paredzētas formalitātes. Bet cietušais

spiests šādas formalitātes izpildīt tikai tad, ja viņš vēlas

baudīt un izvest taisni šādas no noķīlāšanas izrietošas tiesības

un priekšrocības, bet nevis ta d, kad cietušais, negriežo-

ties vis pie lopu noķīlāšanas, nedomā izlietot taisni no lopu no-

ķīlāšanas izrietošas prasību, kā tādu, nodrošinošas tiesības un

priekšrocības, un vienkārši prasa vispārēju atlīdzību par zau-

dējumu, kuru atbildētājs nodarījis viņam, ganot lopus prasītāja

laukos. Pretēji atbildētāja uzskatam un Bukovska komentārā

pie 3404. p. (zem lit. 6) pievestiem Kr. tiesu spriedumiem, —

kuros gan nav Sen. kas. departamenta spriedumu, —

lauksaimn. nolik. 164.—180. p. p. nav Latvijā (izņemot Latgali)

piemērojami. Latvijā (izņemot Latgali) ir spēkā speciālie nosa-
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cījumi par svešu lopu noķīlāšanu aizturēšanas ceļā, kuri paredz

nevien aizturēšanas kārtību un pie tam ieturamās formalitātes,

bet ari aizturēšanas sekas. Jautājumam par to, kādas prasības

par zaudējumu atlīdzību un zem kādiem noteikumiem ceļamas

pret lopu īpašnieku, ir tīri materi a 1 i— tiesisks raksturs, un

tādēļ šis jautājums apspriežams pēc privatlikuma nosacījumiem.

Pretēji lauksaimn. nol. 180. p. — privatlikums (3404. p.) tieši uz-

sver, ka noķīlātajam ir tiesība prasīt a) izpirkšanas naudu

(Pfand- oder Losegeld) pēc takses, kura noteicama nevis pēc

lauksaimn. nol. 166. p., bet uz 3404. p. avotu pamata (3404. p.

piez.), un b) līdz ar toari zaudējumu atlīdzību (3399., 3404. p. p«).

Tā tad priv. lik. piešķir cietušām ne alternatīvas tie-

sības (vai nu uz atlīdzību par zaudējumu, vai uz atlīdzību pēc

takses), bet taisni kumulativas tiesības uz pirmo un

otro. Patiesi 1862. g. 18. jūlija noteikumi (Kr. piln. lik. krāj. Nr.

38474.), kuri iegājuši lauksaimn. nolik. 164. un sek. pantos, nav

pievesti kā priv. lik. nosacījumu avoti. Turpretim priv. lik,

atsaucas uz vecākiem vietējiem avotiem vai uz ieradumu tie-

sībām un vietējiem zemnieku likumiem. Nevar ari minēto

lauksaimn. nolik. 164. un sekošo pantu piemērojamību Latvijā

(izņemot Latgali) pamatot uz to, ka iepriekšējā miertiesnešu

sodu lik. 152. p.. piezīme paredzot atlīdzību, kuru noteic gub.

un apr. kom. satversme zemn. lietās. Pievestās piezīmes at-

sauksme uz materiāliem nosacījumiem par atlīdzības prasībām

bija attiecināma, piemērojot to Latvijas robežās (izņemot Lat-

gali), saprotams, tikai uz Latvijā spēkā esošiem speciāliem no-

sacījumiem par atlīdzības prasībām sakarā ar svešu lopu, cie-

tušā laukos, nodarītiem zaudējumiem. Tā tad priv. lik. 3387.

līdz 3804. p. p. nosacījumi no vienas puses, un lauksaimn. nolik.

168.—180. p. p. no otras puses iziet no pilnīgi atšķirtiem vie-

dokļiem. Lauksaimn. nolik. saturs un nolūks ir ierob c ž o t

cietušā tiesības uz atlīdzību par zaudējumiem, darot šo tiesību

izvešanu atkarīgu no dažādu formalitāti! izpildīšanas un ne-

pielaižot atlīdzības prasību ārpus paredzētās kārtības. Turpre-

tim priv. lik. 3387.—3304. p. p. tendence un nozīme ir.pap I a-

š i n ā t cietušā tiesības uz atlīdzību, piešķirot viņam iespēju no-
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drošināt savu atlīdzības prasību, ja viņš izlieto minētos pantos

paredzētos līdzekļus, bet neatņem cietušām tiesību prasīt atlī-

dzību uz vispārējiem pamatiem, ja viņš nevēlas vai nevarēja iz-

lietot minētos pantos paredzētos līdzekļus. Tā tad pēc būtī-

bas un loģiski lauksaimn. nolik. 164.—180. p. p. nosacījumi pilnīgi

nesavienojami ar priv. lik. 3387.—3404. p. p. nosacījumiem un

viņi nekādā ziņā nevar būt spēkā vienā un tai pašā laikā uz

vienas un tās pašas teritorijas. Ņemot tādēļ vērā, ka priv. lik.

nosacījumi bez šaubām spēkā Latvijā, viņi pilnīgi izslēdz

lauksaimn. nolik. 164.—180. pantu piemērošanu (izņemot Lat-

gali). Priv. lik. nosacījumi par lopu noķīlāšanas tiesībām ne-

samazina un neierobežo cietušā vispārējās tiesības, prasīt atlī-

dzību par zaudējumiem no svešiem lopiem, bet, nodrošinot šās

tiesības, turpretim paplašina un pavairo tās, dodot noķīlātājani

— bez vispārējās prasības par zaudējumu atlīdzību — ari at-

sevišķas tiesības uz Izpirkšanas sumu. Bet neviens nav

spiests izlietot savas tiesības, tā tad ari nav spiests nodroši-

nāt savas tiesības kādā atsevišķā kārtībā. Tā tad cietušais var

katrā ziņā celt vispārēju atlīdzības prasību par svešu lopu no-

darītiem zaudējumiem, negriežoties pie noķīlāšanas un

neieturot kaut kādas formalitātes, kuras likums paredz tikai dēļ

atsevišķo —•no noķīlāšanas izrietošo tiesību — priekšrocību no-

drošināšanu. Šai ziņā uzskatāms par pareizu Apgabaltiesas pa-

matslēdziens par to, ka prasītājs nav zaudējis savas vispārē-

jās atlīdzības tiesības par atbildētāja lopu viņa laukos nodarī-

tiem zaudējumiem (priv. lik. 3440. p.), kaut gan prasītājs nav aiz-

turējis atbildētāja lopus un nav izpildījis likumos paredzētās for-

malitātes, kādēļ atbildētāja kasācijas sūdzība nav par pamatotu

atzīstama un tā netik vien nav attaisnojama ar atbildētāja pie-

vesto Kr. Sen. rezolūciju Zamiša lietā 1909. g. Nr. (Bu-
kovska koment. pie 3404. p. zem lit. a), bet taisni otrādi, Apga-

baltiesas spriedums pievestā Kr. Senāta rezolūcijā atrod tiešu

apstiprinājumu. Aiz pievestiem iemesliem kasācijas sūdzība kā

nepamatota ir atraidāma, kamdēļ Senāts nolemj: Jāņa Cīruļa

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ie-

vērības.
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71. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Jāņa Krona

pilnvarnieka zv. adv. T. Lemberga lūgums par Liepājas Ap-

gabaltiesas sprieduma atcelšanu Lapiņa un Annas Garoz pra-

sībā pret viņu, Kronu.

Sēdli vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Lapiņš un Anna Garoz 1921. g. 16. sep-

tembrī Miertiesnesim iesniegtā prasības rakstā lūdz piespriest

no atbildētāja, kā dēla, alimentus par 1000 rub. mēnesī par

laiku no 1. janvāra līdz 1. oktobrim 1921. g., pamatojot savu

prasību uz to, ka viņi esot veci un nespējīgi paši sevi uzturēt,

kamēr dēls esot „pārticis" cilvēks. Otrā instancē Lapiņš no

prasības atsacījies. Apgabaltiesa piespriedusi vienai pašai

Annai Garoz alimentus 500 rub. lielā apmērā mēnesī. Atbil-

dētājs apstrīd prasību uz tā pamata, ka alimentus par notecē-

jušu laiku prasīt nevarot. Šim atbildētāja ieskatam nav liku-

mīga pamata. Runā stāvošo jautājumu jau sākot no 1906. g.

Kr. Sen. civ. kas, departaments (1906. g. spr. Nr. 8) izšķīris

apstiprinoši, atzīstot alimentu prasību par notecējušu laiku,

kādu praksi Kr. Senāts apstiprinājis ari vēlākos spriedumos

(1910. g. Nr. 55, 1911. g. Nr. 73, 1915. g. Nr. 25, sk. ari 1912. g.

spr. Nr. 65). Šis uzskats atrod apstiprinājumu civ. proc. lik,

1346
6

.
pantā, kurš pamatojas uz 1914. g. 12. marta likumu (Kr.

lik. krāj. 1914. g. Nr. 76). Pievestais pants, kurš piemērojams

— kā redzams no šī likuma I. nodalījuma: — ari tagad Latvijā,

noteicot alimentu prasību novērtēšanas kārtību, nosaka, ka ja

prasība aptver ari pagājušu — līdz prasības celšanai — laik-

metu, prasības cenai pievienojama tā suma, kuru prasa par

laikmetu, kurš pagājis pirms prasības celšanas. Lai gan šim

pantam ir vispirms procesuāla nozīme, bet tas tomēr apstipri-

ua vispārējo principu, ka alimentu prasība neaprobežojas tikai

tagadnē un nākotnē vien. 1345
6

.
panta piemērojamība Latvi-

jai būtu izslēgta tikai tad, ja mēs privatlikumā atrastu nosacī-

jumus, kuri tam runātu pretim. Privatlikumā netik vien nav

pretimrunājošu nosacījumu, bet, taisni otrādil
,
ir tiešs pants, kas

Izteic to pašu principu, un proti 3628. pants. Šis pants nosaka,
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ka periodiski maksājumi n o-i 1g s t atsevišķi par katru atse-

višķo termiņu, pie kam 3628. pants uz šādiem periodiskiem

maksājumiem attiecina ari alimentus. Tā tad ja likums ali-

mentu periodiskiem maksājumiem piemēro atsevišķu noilgu-

mu, tad likums līdz ar to iziet no juridiskas iespējas celt pra-

sību ari par tādiem alimentu periodiskiem maksājumiem,

kuru atsevišķie termiņi jau bija pagājuši pirms pašas prasī-

bas celšanas, t. i, par notecējušu laiku. Ar šo privatli-

kums atzīst, ka alimentu prasība par notecējušu laiku kvali-

ficējama par alimentu prasību un ceļama taisni kā prasība

par alimentiem kā tādiem. 3628. pants runā vi spār par ali-

mentiem un nedod nekādu iemeslu aprobežot šo jēdzienu ti-

kai ar līgumiem un testamentiem. Alimentu kvotas nez au-

d ē savu nozīmi, kā periodiski maksājumi, ari tad, ja viņi pa-

matojas uz likumu, kādēļ nav ne mazākā iemesla pēdējās iz-

slēgt no noilguma un atzīt, ka uz likuma pamatotas prasības

par alimentu periodiskiem maksājumiem nebūtu padotas no-

ilgumam. Ja nu ari katra atsevišķi uz likumu pamatota ali-

mentu kvota vispār nolīgst atsevišķi, tad jāatzīst, ka ari

par pagājušu laiku celtā alimentu prasība kvalificējama; taisni

par alimentu prasību. Atzīstot principiāli alimentu prasību

ari par notecējušu laiku, Senāts neatrod par vajadzīgu apstā-

ties pie Apgabaltiesas izteiktiem blakus motiviem, ar kuriem

Apgabaltiesa vēl atsevišķi domājusi attaisnot savu gala slē-

dzienu par minēto prasību pielaižamību, aizrādot, ka prasītāja

jau agrāk griezusies pie tiesas ar līdzīgu prasību un ka atbil-

dētājs ari pēc tam nav savu bērna pienākumu izpildījis. Ja

alimentu prasība par pagājušu laiku pielaižama kā tāda, t. i.

kā alimentu prasība, tad — pretēji atbildētāja domām —•

prasītājai nav jāpierāda, ka viņa būtu taisījusi parādus dēļ sa-

va uztura, vai jāpierāda izdevumu apmērs priekš uztura.

Pilnīgi pietiek, ja tiesa atrod, ka prasītāja nav spējīga iegūt

uztura līdzekļus un ka viņas prasības apmērs saskan ar viņas

un atbildētājas dzīves ekonomisko un sociālo stāvokli. Šos

datus Apgabaltiesa nodibinājusi savā spriedumā un šis Apga-

baltiesas slēdziens, kas attiecas uz lietas faktisko pusi, nav
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kasācijas kārtībā pārbaudāms. Aiz pievestiem iemesliem at-

rodot, ka Apgabaltiesa nav atbildētāja pievestos likumus pār-

kāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidā-

ma, Senāts nolemj: Jāņa Krona pilnvarnieka zv. adv. Lem-

berga kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt

bez ievērības.

72. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Franča Orei-

v v 1 a lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

viņa, Greivuļa, prasībā pret Kazimiru un Apoloniju Jndriem

un pēdējo paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod): Apgabaltiesa- konstatējusi, ka prasītājs

lūdzis izņemt no atbildētāju valdīšanas un nodot prasītājam
7/s daļas piešķirtas zemes Grēvuļu ciemā Makežanu pagastā

līdz ar
1I

2 no dzīvojama nama un
7

/s dalām no saimnieciskām

ēkām un dzīva un nedzīva inventāra, un ka prasītājs pie tam

nav līdzīpašumā noteicis kaut kādas reālas daļas, kuras

korespondētu atzīmētām kvotām. Šis Apgabaltiesas konsta-

tējums attiecas uz lietas faktisko pusi! un nav kasācijas kār-

tībā pārbaudāms. Tā tad prasītājs cēlis prasību dēļ ideālu

daļu izņemšanas no atbildētāju valdīšanas, bet ne prasību dēl

viņa pielaišanas pie kopējas — ar atbildētājiem — valdīšanas

par minēto kopējo mantojumu (sk. Kr. Sen. civ. kas. dep. 1912.

g. spr. Nr. 11, Ježova lietā), kāda pēdēja prasība pēc šai lietā

nodibinātiem apstākļiem būtu bijusi pilnīgi pielaižama. Pie

šādiem apstākļiem Apgabaltiesai bijis- petiekošs pamats pra-

sību atraidīt, kā nesavienojamu ar ide a 1 v kvotu — juri-

disku raksturu. Ideālas kvotas noteic tikai līdzīpaš-

nieka tiesību mērauklu, kurā tas piedalās kopējā īpašumā (pairs
indivisa: kr. civ. lik. 54. p.), bet nemaz ne kādu reālu daļu no

šī kopēja īpašuma (communio pro indiviso). Tā tad prasītājs

gan būtu varējis celt prasību dēļ zināmu ideālu daļu atzīšanas

viņam un uz tā pamata panākt kopēja īpašuma sadalīšanu un
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attiecīgo dalu izdalīšanu vīnam (Kr. civ. lik. 550., 555. p. p.).

Bet, pretēji prasītāja aizrādījumam viņa kasācijas sūdzībā,

viņš taisni šādu prasību nav šai lietā cēlis. Atrodot, ka Apga-

baltiesa nav atbildētāja kasācijas sūdzībā pievestos likumus

pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts no-

lemj: Franča Greivuļa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

186. p. pamata atstāt bez ievērības.

73. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Solimona

Bruz gv 1 a pilnvarnieka zv. adv. E. Tomsona lūgums par

Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu S. Bruzgula pra-

sībā pret Gustavu Kori.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.

Ņemot vērā: 1) ka prasītāja Bruzguļa prasību pie-

spriest viņam no (atbildētāja Kori zemi un ēkas, kuras viņam

pienākas uz rakstiska rentes līguma pamata, Apgabaltiesa no-

raidījusi, konstatējot uz liecinieku izteicienu pamata, ka prasī-

tājs savas uz rentes zemes būvētās ēkas pārdevis atbildētā-

jam, bet rentes līgumu ar paša prasītāja izturēšanos atzinusi

par lauztu; 2) ka šo Apgabaltiesas slēdzienu prasītājs apstrīd

savā kasācijas sūdzībā ar norādījumu uz to, ka tiesai nav bi-

jusi tiesība saskaņā ar pastāvošu likumu pieņemt par pierādī-

jumu pret rakstisku līgumu liecinieku izteicienus, ar kādu rī-

cību tiesa pārkāpusi šo likumu, atsaucoties savam uzskatam

par pierādīšanu uz bij. krievu Senāta 1880. g. spriedumu Nr.

196; 3) ka šis kasācijas norādījums tomēr ieskatāms par ne-

dibinātu, jo a) Kr. civ. lik. 1545. un 1547. panti, kuri runā par

līgumu atcelšanu, nebūt neizslēdz šāda rakstiska līguma at-

celšanas pierādīšanu ar lieciniekiem vai; ari ar partu konklu-

dentiem darbiem, kā to sīkāki aprāda kr. Senāta civ. kas. dep.

savā 1877. g. spriedumā Nr. 137, kurā Senāts nostājas uz tā

viedokļa, ka vienīgi jautājumos par īpašuma tiesībām uz

nekustamu īpašumu likums ierobežo pierādījumus, pielaižot

tikai dokumentus un izslēdzot lieciniekus, un b) prasītāja pie-
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vestais kr. Senāta 1880. g. spriedums Nr. 196 nebūt neizšķir

prasītāja aizkustināto jautājumu, bet paskaidro tikai, ka at-

teikšanās no tiesībām kļūst saistoša un jāņem vērā tikai, ja

šādu atteikšanos pieņēmis otrs kontrahents, kas šai gadījumā

nekrīt svarā, kamdēļ kasācijas sūdzībā pievestais Senāta

spriedums nevar noderēt kasācijas sūdzībā attīstītā ieskata

pastiprināšanai; 4) ka nav aprādītos apstākļos tiesa pielaidusi

kasācijas sūdzībā norādīto likumu pārkāpumu, kamdēļ pēdējā

kā nepamatota noraidāma, Senāts nolemj: prasītāja Soli-

mona Bruzguļa pilnvarnieka zv. adv. E. Tomsona kasācijas

sūdzību uz civ. proc. lik. 186. panta pamata atstāt bez

ievērības.

74. 1922. g. oktobra mēneša 26. dienā. Elias Ūd c r

un Līzas (Elizabetes) 0s s pilnvarnieka zv. adv. S. Jakobi

lūgums par Tiesu Palātas lēmumā atcelšanu mir. Paula-Vil-

helma Ūdra al. Ūder testamenta lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Pēc lietas apstākļiem Senātam jāizšķir

jautājums, vai pēc civ. proc. lik. 2067. panta tiesai jāizbeidz

lieta pēc sešu mēnešu laika notecēšanas, skaitot no sludināju-

ma iespiešanas Valdības Vēstnesī, ari tai gadījumā, kad lūgums

par lietas nolikšanu uz sēdi ienācis, lai gan pēc minētā ter-

miņa notecēšanas, bet pirms tiesa taisījusi lēmumu par lietas

izbeigšanu. Tiesu Palāta šo jautājumu izšķīrusi apstiprinoši,

atsaucoties uz minētā panta burtisko tekstu. Šāds Tiesu Pa-

lātas uzskats nav pareizs. Vispirms ir skaidrs, ka 2067. pantā

lietotais teikums „tāļākā lietas iztirzāšana izbeidzas" (flajīb-

H-feiimee itpoh3bojj;ctbo npeKpauļneTcn) jāsaprot nevis tai

ziņā, itkā lieta automātiski izbeigtos pati par sevi, bet tai

ziņā, ka lieta izbeidzas tikai ar attiecīgu tiesas lēmumu, tāpat

kā lieta izbeidzama civ. proc. lik. 689. pantā paredzētā gadī-

jumā tikai uz tiesas lēmuma pamata (Kr. Sen. dep. piln. sap.

1880. g. lēm. Nr. 44). Šī teze izriet ari no tā un apstiprinās ar
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to, ka 2067. pants savā pēdējā daļā paredz lūgumu iesniegša-

nas iespēju par lietas atjaunos an v. Lieta atjaunojama

tikai pēc tās izbeigšanas un proti arti es a s lēmumu. Tā

tad līdz tiesas lēmuma taisīšanai lietā vēl nav izbeigta, t. i. vēl

turpinās un kamēr lieta vēl turpinās, ieinteresētām personām

nav aizliegts tajā piedalīties un iesniegt lietā attiecīgus lūgu-

mus, to starpā ari lūgumu lietas tāļākvirzīšanai, vai ari pie-

teikt savas tiesības un prasības (civ. proc. lik. 2064. p.). Lē-

mumam par preklusiju nevar būf atpakaļ ejošs spēks; lēmums

nevar iznīcināt un ignorēt tiesības, prasības un lūgumus, kuri

atrodas pie lietas un tika iesniegti pirms lietas izbeigšanas ar

attiecīgu lēmumu. Tikai ar lietas izbeigšanu izbeidzas tās

procesuālā dzīve; līdz tam lieta izrāda visas normālās proce-

suālās sekas, kuras var izsaukt procesuāla kārtība. Tā tad civ,.
_

proc. lik. 2067. pants nav piemērojams pēc tā burtiskā teksta,

bet piemērojams un iztulkojams sakarā ar tā nolūku. Pēc

2067. panta motiviem (1889. g. tiesu reformas likuma 330. pants

fīasman un Nolken 2. izd. 214. lpp.) likumdevējs iziet no

faktiskās prezumcijas, ka lietas pāri par 6 mēnešiem

no izsludināšanas dienas tāļāk ne virzīšanas fakts pierādot, ka

lūdzējs itkā atsacījies no lietas tālākās vešanas.

Ja tāds vien ir minētā likuma nolūks, tad likumā paredzēto

faktisko prezumciju lūdzējs pārtrauc, ja viņš patiesi iesniedz

lūgumu par lietas tāļāk virzīšanu, un tamdēļ, ja tiesa, pie šāda

lūguma esamības, novērotu, ka tas iesniegts pēc 2067. pantā

paredzētā laika notecēšanas, viņai bija jāpārliecinājas, ka jau

atkritis aprādītās prezumpcijas pamats resp. ka atkritis pa-

mats lietas izbeigšanai, un tiesa nevarēja, pretēji iesniegtam

lūgumam, lemt par lietas izbeigšanu. Šāda civ. proc. lik. 2067.

panta nozīme ir pilnā saskaņā ar civ. proc. likumu nosacīju-

miem par preklusivu termiņu garu un proti: ka proklamā iz-

teiktā sankcija, t. t. tiesību preklusija neiestājas, ja, lai gan pēc

proklamas termiņa, bet pirms tiesas lēmuma par preklusijas

taisīšanu, ieinteresētā persona vēl izpilda to procesuālo aktu,

kūpu bija izsaukusi proklama: šo principu noteikti izteic civ.

proc. lik. 2064. pants (sakarā ar priv. lik. 2451., 2452. pantu un
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civ. proc. lik. 1967., 2079. pantu noteikumiem), kā ari civ. proc.

lik. 1882. p. un priv. lik. 3968. pants. Aiz pievestiem apsvē-

rumiem uzstādītais jautājums ir izšķirams negativi. Tiesu Pa-

lāta, nākot pie pretējā slēdziena, ir nepareizi iztulkojusi civ.

proc. lik. 2067. pantu un viņas lēmums minētā likuma pārkā-

puma dēļ ir atceļams, kamdēļ Senāts nole m j: Tiesu Pa-

lātas 1922. g. 23. martā lēmumu civ. proc. lik. 2067. p. pārkā-

puma dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no

jauna citā tiesnešu sastāvā.

75. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Lejas-Kurzemes

Sudmalu Sabiedrības zem firmas „Hiršs Lurje un Ko" pilnvar-

nieka zv. adv. J. Valtera lūgums par Liepājas Apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu minētās sabiedrības sūdzības lietā.par A;iz-

putes-Grobiņas zemes grāmatu nodaļas priekšnieka lēmumu

attiecībā uz pirkšanas-pārdošanas līguma koroboracijas atrai-

dīšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Sūdzētājs- pirmo reizi savā kasācijas sū-

dzībā paskaidro, ka Lejas-Kurzemes. sudmalu sabiedrība zem

firmas „Hirš Lurje & Co", kura pašā sabiedriskā līgumā sau-

cas par „t i rd z n i c cīb a s - rūpniecības sabiedrību dēļ tir-

gošanās ar labību, miltiem un dzirnavu ražojumiem etc, ne-

esot tirdzniecības sabiedrība. Pievestie sūdzētāja aiz-

rādījumi, kā taisīti pirmo reizi kasācijas sūdzībā, nav vērā

ņemami, nerunājot nemaz par to, ka viņi tieši runā pretim paša

sūdzētāja iesniegtam pamatdokumentam. Sūdzētājs savā ka-

sācijas sūdzībā uztur savu iepriekšējo paskaidrojumu, ka runā

stāvošā „sabiiedrība" esot tīri civiltiesiska, tā tad ne tirdz-

niecība s - sab i c dr ī b a", un tādēļ esot apspriežama pēc

priv. lik. 4266. un nākošiem pantiem. Uz šā paskaidrojuma pa-

mata vien kasācijas sūdzība atraidāma, Ja sabiedrība uzska-

tāma patiesi par tīri civiltiesisku sabiedrību, tad taisni

tamdēļ viņa nevarēja iegūt īpašumu uz šīs sabiedrības vārdu
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un uz viņas vārda nopirktais imobils taisni tādēļ nav apstipri-

nāms uz šādas sabiedrības vārdu. Tīri civiltiesiskai sabiedrī-

bai nav juridiskas personas rakstura, no kā maldīgi iziet sū-

dzētājs, pat nemēģinot kaut kādā veidā pamatot šo savu uz-

skatu. Civiltiesiskā ražotāja sabiedrība ~Erwerbsgesellsehaft"

nav viņā ieejošas mantības nesēja : turpretim mantības un tie-

sību nesēji ir un paliek tikai biedri kā tādi, un, proti, uz līdz-

īpašuma pamata, cik tāļu noguldījuma īpašums nepaliek katram

biedrim (priv. lik. 4296. p.). Par parādiem, kupus taisa sabie-

driskās interesēs, personīgi tieši un neaprobežoti atbild biedrs

(priv. lik. 4311.—4316. p. p.). Sabiedrība principiāli izbeidzas

jau ar viena biedra izstāšanos, nāvi un konkursu (priv. lik.

4318., 4319., 4325. un sek. p. p.). Visi šie nosacījumi pilnīgi

nesavienojami ar sabiedrības, kā juridiskas personas, raksturu

un nedz tiesu praksē, nedz literatūrā līdz šim nav izteiktas ne

mazākās šaubas par to. Beidzot, tam apstāklim, ka sabie-

driskā līgumā sabiedrība piešķir sev juridiskas personas

raksturu, nav nekādas nozīmes, jo šis nosacījums uzskatāms

par nerakstītu un neesošu, Pats sūdzētājs atspēko šo savu

tēzi, aizrādot savā kasācijas sūdzībā, ka visi sabiedrības 1 o-

ce ki i — nekustama īpašuma ieguvē j i — ir Latvijas pil-

soņi un viņ i c m tiesība ieg ū t nekustamus īpašumus. Tā

tad, pēc paša sūdzētāja atzīšanās, nevis sabiedrība, bet tikai

viņas locekļi (biedri) domāti par nekustama īpašuma īstiem

ieguvējiem. Atstājot atklātu jautājumu par to, vai un zem

kādiem noteikumiem tirdzniecības nams, kā tāds, būtu

pareizi ierakstāms zemes grāmatās kā īpašnieks, Senāts at-

rod par pietiekoši šai lietā paskaidrot, ka tīri civiltiesiskai sa-

biedrībai kā tādai nekustams īpašums nav apstiprināms ze-

mes grāmatās. Apgabaltiesa, pievienojoties zemes grāmatu

nodaļas priekšnieka uzskatam un apsverot runā stāvošo

pirkšanas līguma saturu, sakarā ar ģeneralpilnvaras izdošanas

faktu Hiršam Lurje, nākusi pie slēdziena, ka pirkšanas līguma

pamatā esošā sabiedriskā līguma nolūks ticis vērsts uz likuma

apiešanu, Šim apcerējumam ir tikai blakus motivu nozīme un

tas tādēļ neprasa Senāta izšķiršanu, jo Apgabaltiesas gala slē-
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diziens uzskatāms par pareizu. Atrodot, ka: Apgabaltiesa nav

kasācijas sūdzībā pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ kasāci-

jas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: Le-

jas-Kurzemes Sudmalu Sabiedrības zem firmas „Hiršs Lurje

& Ko" pilnvarnieka zv. adv. J. Valtera kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

76. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Emīlijas Līdak

un Arvida Roņa pilnvarnieka zv. adv. K. Pa v ļ v ka lūgums

par Jelgavas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu viņu sūdzības

lietā par Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu nodaļas lēmumu

attiecībā uz dalīšanas līguma koroborēšanas noraidīšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.

Ņemot vērā: 1) ka Jelgavas Apgabaltiesa ar savu 1921.

g. 20. oktobra lēmumu noraidījusi lūdzēju Emīlijas Līdak un

Arvida Roņa pilnvarnieka zv. adv. Pauļuka blakus sūdzību par

Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu nodaļas priekšnieka atteik-

šanos ievest zemes grāmatās viņa pilnvaras devēju noslēgtu

kopīpašuma dalīšanas aktu, aiz tā iemesla, ka šis kopīpašums

piederot zemju kategorijai, kura ar agrārreformas likumu esot

atsavināma un ieskaitāma valsts zemes fondā; 2) ka šo savu

slēdzienu Apgabaltiesa pamato uz to, ka no īpašuma iegūšanas

akta neesot redzams, ka tas būtu iegūts no vietējiem zemnie-

kiem kopējiem līdzekļiem un bez tā pamata saskaņā ar agr.

ref. lik. 1. d. 3. panta a pktu no atsavināšanas būtu izslēdzams,

bet ka lūdzējiem no Zemkopības ministrijas izdotā apliecība

par to, ka šis īpašums nav atsavināms, neesot priekš tiesas

saistoša aiz tā iemesla, ka likumā neesot tiešos vārdos šāda

jautājuma izšķiršana uzticēta Zemkopības ministrijai; 3) ka

pēc agr. ref. lik. 1. d, 3. panta a punkta neatsavināmo daļu

ierādīšana atsavināmo zemju īpašniekiem uzticēta valdībai

resp. tās resoram Zemkopības ministrijai, kura šādu savu uz-

devumu var vienīgi veikt pēc tam, kad piešķirts jautājums pār

to, kāda zeme paliek neatsavināta; ka tāpat lai veiktu savu
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tā paša likuma 12. punktā paredzēto uzdevumu: noteikt at-

savināto īpašumu pārņemšanas laiku Zemkopības ministrijai,

iepriekš jānoskaidro, kādi īpašumi ar agr. ref. likumu ir atsa-

vināmi, kādi nē; 4) ka tamdēļ, pretēji Apgabaltiesas ieskatam,

pie agr. ref. likuma izvešanas dzīvē Zemkopības ministrijai

piekrīt tieši katrā gadījumā vispirms jautājuma iztirzāšana par

to, vai apzīmētais īpašums ir pieskaitāms pie atsavināmiem vai

nē, un tamdēļ Apgabaltiesai nebija likumīga pamata atstāt bez

ievērības lūdzēju priekšā stādīto Zemkopības ministrijas aplie-

cību par to, ka lūdzējiem piederošais kopīpašums pieskaitāms

pie neatsavināmiem; 5) ka, neatkarīgi no tā, zemes grāmatu

nodaļas īpašniekam pie lūgumu caurskatīšanas par līgumu un

aktu koroboraciju, saskaņā ar not. nol. 352. panta 4. punkta no-

teikumu, vienīgi jāpārliecinās par to, vai ievešanai zemes grā-

matās iesniegtie līgumi un akti nesatur sevī kaut ko acīm re-

dzot pretlikumīgu, kamdēļ zemes grāmatu nodaļas priekšnieks

var noraidīt kāda akta koroborēšanu vienīgi tad, ja pats līgu-

mā ietvertais darījums tieši ar likumu noliegts un tā tad acīm

redzot, pretlikumīgs, bet ka turpretim visos citos gadījumos,

kur akta pretlikumība nav acīm redzama, zemes grāmatu no-

daļas priekšniekam nav tiesība akta koroborēšanu noraidīt aiz

tā vien iemesla, ka koroboracijai pieteiktais akts pēc viņa,

priešknieka, ieskata nesaietas ar kāda likuma saturu un nozīmi.

Akta nelikumība šādos atgadījumos ir pierādama vienīgi no ie-

interesētām personām prasību tiesāšanas kārtā (sk. Kr. sen.

civ. kas. dep. 1892. g. spr. Nr. 94.), kamdēļ ari zemes grāmatu

nodaļas priekšniekam resp. Jelgavas Apgabaltiesai šinī gadī-

jumā nebija likumīga pamata apšaubīt Zemkopības ministrijas

izdotās apliecības nozīmi un uz tā pamata noraidīt lūdzēju lū-

gumu; Zemkopības ministrijas atzinums, ka lūdzēju kopīpa-

šums nav atsavināms un ieskaitāms zemes fondā, varēja tikt

apstrīdēts vienīgi uz ieinteresētās puses strīdus pamata likumā

paredzētā kārtībā; 6) ka tādā kārtā Apgabaltiesas lēmums

agrar. ref. lik. 1. dāļās 3. panta a punkta un not. nol. 352. panta

4. punkta pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā. Senāts no-

lemj: Jelgavas Apgabaltiesas 1921. gada 20. oktobra lēmu-
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mvi agrārās reformas likuma 1. daļas 3. panta a punkta un no-

tāru nolik. 352. panta 4. punkta pārkāpumu dēļ atcelt un nodot

lietu jaunai caurskatīšanai citā tiesnešu sastāvā tai pašai Ap-

gabaltiesai.

77. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Otto Fri d-

richsona lūgums par Jelgavas Apgabaltiesas sprieduma at-

celšanu Jāņa Celma prasībā pret viņu, Fridrichsonu, un minētā

Jāņa Celma paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs

1920. g. 8. aprīlī, — t. i. nevien pēc 1920. g. 18. marta likuma

izsludināšanas — kas noticis 1920. g. 26. marta V. V. Nr. 71. —

bet pat p ē c tā spēkā nākšanas (2. aprilī 1920. g.) — pieņēmis

no atbildētāja procentus par pirkšanas sumas atlikumu, Aiz-

rādot, ka pirms 18. marta likuma spēkā nākšanas noslēgtie

pārdošanas līgumi patur savu saistošu spēku tikai tad, ja

kontrahenti savā starpā pozi t i v i vienojušies līgumu

joprojām uzturēt spēkā, Apgabaltiesa neatzīst augšā aprādītam

apstāklim (procentu pieņemšanai) šādu vienošanās nozīmi.

Apgabaltiesa pie tam pamatojas 1) uz to, ka pielaižamas tās

domas —• pieņēmums, ka prasītājam 1920. g. 8. aprilī, vēl 1920.

g. 18. marta likuma saturs nav bijis zināms, un 2) uz to, ka

prasītājs, izdodot ģeneralpllnvaru savam dēlam, vēl 1920. g.

19. martā „visu lietas vadīšanu" atstājis pēdējam, bet pašam

„lietā" nav bijis Jāinteresējas". Tā tad Apgabaltiesa iziet no

tā, ka, saskaņā ar 1920. g. 18. marta likumu, visi likumā ap-

rādītie pārdošanas līgumi, tā tad ari runā stāvošais līgums,

esot uzskatāmi par ip s o ju re neesošie m un atkritu-

šiem, ja tie pozitīvi netika atzīti no kontrahentiem. Šis Apga-

baltiesas uzskats nav atzīstams par pareizu. 1920. g. 18. marta

likums gan pasludina viņā aprādītos līgumus par iesaisto-

šiem", bet šim vārdam nevar piešķirt techniska termina nozī-

mi. Likums nepasludina šādus līgumus par neesošiem ipso
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jure, tādēļ, ņemot vērā, ka šaubu gadījumā līgums — tiesiskās

kontinuitātes labā — uzturams spēkā (priv. lik. ieved. XVIII.

p., 3102., 3273. p. p.), ka paša likuma mērķis — spriežot pēc tā

nosaukuma. — bijis tikai „nokārtot" agrākos līgumus, bet nevis

taisīt „tabula rasa" attiecībā uz visiem agrākiem līgumiem, jā-

atzīst, ka likums domā viņā paredzētos līgumus pasludināt tikai

par „atspēko j a m i c m", bet nevis iespaidot kontrahentus

tik tālu, ka piespiestu tos noslēgt jaunus līgumus, ja kontrahenti

vēlētos uzturēt agrākos līgumus, vai abzoluti iznīcināt — pret

kontrahentu gribu — agrākos līgumos starp viņiem nodibinā-

tās juridiskās attiecības. Senāts jau savā 1921. g. 27. oktobra

spriedumā šai lietā atcēlis Apgabaltiesas pirmo lēmumu uz tā

pamata, ka prasītājs cēlis nevis lietišķu prasību, bet obligāto-

risku prasību par līguma atcelšanu. No kādas prasības,

kā blakus lūgums, izrietējusi prasība par atbildētāja izlikšanu,

šādai prasībai nav bijis lietišķa rakstura, kādēļ tā bija jāiz-

spriež Miertiesnesim. Ja Senāts būtu ieņēmis tādu stāvokli,

ka līgums ar 1920i. g. 18. marta likumu būtu uzskatāms par

ip s o jure neeksistējošu un neesošu, tad Senātam

prasība par Izlikšanu būtu bijusi jāatzīst par vindikaciju, par

lietišķu prasību, kura izņemta no Miertiesneša kompetences,

un prasībai par līguma atzīšanu par neesošu būtu bijusi tikai

motivācijas nozīme. Prasītājs pats prasības rakstā tieši lūdzis

atzīt līgumu par atceltu un iznīcinātu, tā tad iziet

no tā, ka līgums bijis tikai atspēkojams, bet nevis ipso jure ne-

esošs, jo „atcelt" saprotams var tikai līgumu, kas prasības lai-

kā vēl pastāv spēkā. Tādēļ pietiek, dēļ 1920. g. 18. marta ne-

piemērošanās, kad atbildētājs pierāda, ka prasītājs pirms pra-

sības iesniegšanas izturējies tā, ka no viņa izturēšanās būtu

jāslēdz, ka Viņš nav domājis atkāpties no līguma. Bet at-

bildētajam na v jāpie r ā d a, ka prasītājs tieši

būtu līgumu atzinis. Pēc Apgabaltiesas konstatējuma,

prasītājs — kā augšā aprādīts — pieņēmis procentus par pirkša-

nas sumas atlikumu pēc likuma spēkā nākšanas. Maksājot

procentus, debitors atzīst kapitāla parādu (priv. lik. 3634. p.),

tā tad ari kreditors saņemot procentus atzīst, ka vēl pastāv tas
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juridsikais pamats, uz kuru dibinājās procentu prasība, un proti

prasība par pirkšanas sumas atlikumu, šāda prasība domājama

tikai — pašam pirkšanas līgumam pastāvot. Likums ari citās

vietās (priv. lik. 3413., 3414. p. p.), piešķir procentu pieņemša-

nai zināmas juridiskas sekas un noteiktu juridisku nozīmi. Pra-

sītājs šai lietā nevar atsvabināties no šī slēdziena juridiskām

sekām, pierādot, ka viņam bez viņa vainas nav bijis iespējams

dabūt vēl 1920. g. 8. aprilī attiecīgās ziņas par 1920. g. 18. mar-

ta likumu (priv. lik. 2956. p.), jo prasītājs nepieder pie perso-

nām, kupām likuma nezināšana atvainojama (2957. p.). Tā tad

ja prasītājs nevar aizbildināties ar 1920. g. 18. marta likuma

nezināšanu, uz kura pamata viņš pats cēlis izspriežamo pra-

sību, prasītājs, kas pēc likuma spēkā nākšanas ar konkluden-

tiem darbiem atzinis strīdu esošo līgumu par spēku paturošu,

spiests to ari izpildīt un nevar celt prasību par šī līguma atzī-

šanu par nesaistošu. Apgabaltiesa gan atrod, ka priv. lik.

2955. p. neesot prasītājam piemērojams, bet Apgabaltiesa pie

tam tikai atsaucās uz tīriem domu pieņēmumiem, sevišķi uz

prasītāja 1920. g. 19. martā viņa dēlam izdoto pilnvaru. Bet

izejot no domu pieņēmumiem (prezumcijām), Apgabaltiesai

bija jāņem vērā nevien pilnvaras izdošanas fakts, bet jau visi

ar pilnvaras izdošanu sakarā bijušie apstākļi, piemēram, a) ka

prasītājs izdevis pilnvaru Rīgā, b) ka viņa pilnvarotais dēls

dzīvo Rīgā, c) ka tā tad prasītājs par likuma pieņemšanas lai-

ku nav uz laukiem dzīvojis — jo no svara ir ne tas, kādā lai-

kā un zem kādiem apstākļiem par likuma saturu ticis zināms

pašam prasītājam, bet ari tas, kad tas ticis zināms viņa

pilnvarotam dēlam, d) ka par 18. marta likumu tika runāts

un rakstīts Latvijas presē nevien skaitot no tā spēkā nākšanas

dienas, bet daudz agrāki, sakarā ar tām perturbācijām, kuras

likums ienesa mūsu ekonomiskā un sociālā dzīvē. Tikai apsve-

rot visus šādus apstākļus viņu visumā, Apgabaltiesa varētu at-

saukties uz kādiem domu paņēmieniem dēļ prasītāja gribas iz-

tulkošanas. Bet to Apgabaltiesa nav darījusi, kādēļ viņas slē-

dziens par prasītāja izturēšanās nozīmi pie procentu pieņem-

šanas nav uzskatāms par izsmeļošu un dibinātu. Apgabaltiesa
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pat neapgalvo, ka prasītājs, kā ne jurists, būtu maldījies vispār

par procentu pieņemšanas juridisko nozīmi, kontrahenta gribas

interpelacijas ziņā, lai gan uz šo drīzāki — no „dzīves" vie-

dokļa —■ varētu atsaukties. Bet ari šī atsauksme atkristu, jo

maldīšanās par savu paša rīcību vai par zināma darījuma ju-

ridiskām sekām un kontrahentu rīkojumu juridiskām sekām nav

vērā ņemama (priv. lik. 2959., 2970. p. p.). Pie šādiem ap-

stākļiem Apgabaltiesai nav bijis pietiekoša pamata prasītāja

8. apriļa kvītes izdošanas faktam ne atzīst noteikta gribas

izteiciena nozīmi, kura saistīja kvītes izdevēju (priv. lik. 2943.

p.), un, proti, tai ziņā, ka prasītājs, izdodot kvīti, klusu ciešot

(priv. lik. 2939. p. 2. daļa) atzinis, ka līgums nav savu spēku

zaudējis kontrahentu starpā. Vairāk atbildētājam nebija jā-

pierāda: viņam nebija jāpierāda, ka starp kontrahentiem būtu

noticis itkā kāds sevišķs blakus līgums taisni par pirkšanas

līguma uzturēšanu spēkā. Pietiek, ja lietā konstatēts, ka pra-

sītājs nav domājis no pirkšanas līguma atkāpties. Par šādu

prasītāja gribu — kā augšā aprādīts — Apgabaltiesai bija jā-

spriež sakarā ar procentu maksāšanas juridisko nozīmi, kuru

pats likums (priv. lik.' 3634. p.) noteikti uzstādījis. Nākot pie

pretējā slēdziena, Apgabaltiesa nevien pielaidusi sprieduma

motivu nepilnību (civ. proc. lik. 129., 142. p. p.), bet ari pār-

kāpusi pievestos materiālā likuma nosacījumus (priv. lik. 2939.,

2943., 2955. p. p.), kā ari 1920. g. 18. marta likumu, kurš, kā

izņēmuma likums, jāiztulko šaurākā nozīmē, pēc iespējas ie-

robežojot tā piemērošanas lauku. Aiz pievestiem iemesliem

atrodot, ka Apgabaltiesas spriedums pievesto likuma pantu

pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā, Senāts nolemj: Jel-

gavas Apgabaltiesas 1922. g. 28. apriļa spriedumu civ. proc.

lik. 81., 129., 142. p. p. un priv. lik. 2939., 2943., 2955. p. p. pār-

kāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-

šanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

78. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Līzes Vi līt

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas,

Vilīt, prasībā pret Trini P ļ a v n i c k.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.

Senāts atrod: Prasītāja savu pret atbildētāju celto pra-

sību pamato uz to, ka, pēc partu savstarpējā līguma, viņa, pra-

sītāja, pieprasītos apakaļ govi un 400 rubļus naudā nodevusi

atbildētājai, saņemot par to maiņā no pēdējās ķēvi zem tā no-

sacījuma, ka ja iemainītā ķēve nobeigtos, tad atbildētājai jāat-

dod prasītājai atpakaļ par ķēvi saņemtā govs un 400 rubļi, un tā

kā zirgs nobeidzies, tad minētais nosacījums iestājies spēkā.

Apgabaltiesa, apsverot lietas apstākļus, kvalificējusi starp par*

tiem notikušo vienošanos kā pirkšanasr-pārdošanas līgumu,

pie kam tiesa konstatējusi to prasībai par pamatu likto partu

vienošanos, ka atbildētāja-pārdevēja apņēmusies nodot atpa-

kaļ prasītājai-pircējai govi un 400 rbļ. vienkārši uz to gadī-

jumu, ja zirgs nobeigtos. Apgabaltiesa, aizrādot savos sprie-

duma motivos, ka no pārdevējas-atbildētājas puses nav pie-

laista nekāda ļaunprātība vai krāpšana, noraidījusi prasību uz

tā pamata, ka prasītāja-pircēja esot redzējusi, ka zirgs nav bez

vainām, un to pieņemot neesot norunājusi ar pārdevēju par

laiku, kurā viņai būtu tiesība pastāvēt uz pārdevējas solījumu

līgumu atcelt, kamdēļ, pēc tiesas domām, prasība bijusi ceļama

priv. lik. 3271. pantā paredzētā termiņā, kāds termiņš palaists

garām. Šis Apgabaltiesas ieskats nav pareizs. Apgabaltiesa

partu attiecības apspriedusi pēc likuma noteikumiem par lie-

tas atsavinātāja-pārdevēja atbildību pretim lietas ieguvējam-

pircējam attiecībā uz atsavinātās lietas īpašībām un trūku-

miem, t. i. pēc noteikumiem, kuri paredzēti priv. lik. 3243.—

3271. pantos, pieņemot, itkā prasītāja būtu cēlusi priv. lik.

3257. pantā paredzēto līguma atcelšanas (actio redhibltoria)

prasību, kādas prasības celšana ir ierobežota ar 3271. pantā pa-

redzētiem termiņiem. Bet tādu prasību prasītāja šinī atgadī-

jumā nemaz nav cēlusi: celtā prasībā viņa nemaz neatsaucās

nedz uz kaut kādiem pārdevējas apgalvojumiem par zirga īpa-

šībām, nedz vispār uz pārdevējas atbildību par zirga trūku-

miem. Savai prasībai par pamatu viņa likusi to starp partiem

notikušo vienošanos, ka atbildētāja-pārdevēja apņēmusies no-
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dot atpakaļ prasītājai-pireējai govi un 400 rubļus uz to gadī-

jumu, ja zirgs nobeigtos, kādu vienošanos tiesa ari ir konsta-

tējusi. No tādas no tiesas konstatētas partu vienošanās iz-

riet, ka parti noslēguši pirkšanas-pārdošanas līgumu zem lī-

gumu atceļoša nosacījuma un tamdēļ pie minētā līguma atce-

ļošā nosacījuma iestāšanās partu attiecības bija apspriežamas

pēc likuma noteikumiem par šādiem līguma atceļošiem nosa-

cījumiem, kuri paredzēti priv. lik. 3173.—3176. pantos. Prasī-

bas celšanu, kura izriet no tādu partu attiecībām, likums ne-

ierobežo ne ar kādu atsevišķu noteiktu termiņu. Šinī gadī-

jumā celtā prasība bija apspriežama pēc priv. lik. 3175. panta

noteikuma, pie kam neiespēja atdot bojā gājušo ķēvi negroza

lietas stāvokli, jo pēc vispārējā principa impossibilium nulla

est obligatio un pēc priv. lik. 3439. panta noteikuma bojā gā-

jušās ķēves atdošanas pienākums tādos apstākļos skaitāms

itkā par izpildītu. Tādā kārtā Apgabaltiesa, apspriežot pra-

sību, kā izrietošu no priv. lik. 3257. panta noteikuma, apsprie-

dusi to ne pēc tā pamata, pēc kāda tā celta, un, izejot no tāda

nepareiza priekšnoteikuma, nākusi pie kļūmīga gala slēdziena,

nepareizi piemērojot šās prasības izspriešanai priv. lik. 3271.

panta noteikumu, kur patiesi prasība bij izspriežama pēc tā

paša likuma 3175. panta noteikuma, kamdēļ viņas spriedums

civ. proc. lik. 129. un 142. pantu un priv. lik. 3257., 3271. un

3175. pantu pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā, Senāts no-

lemj: Rīgas Apgabaltiesas 1922. g. 9. marta spriedumu pr.

lik. 3257., 3271. un 3175. pantu un civ. proc. lik. 129. un 142.

pantu pārkāpumu, dēļ atcelt un lietu jaunai caurskatīšanai citā

tiesnešu sastāvā nodot atpakaļ tai pašai Apgabaltiesai.

79. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Ernsta Dra-

f ena lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Andrēja Bertholda prasībā pret viņu, Drafenu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.

Ņemot vērā: 1) ka Liepājas Apgabaltiesas spriedumu,

ar kuru prasītājam Bertholdam uz mutiska papildu līguma pa-
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mata piespriesti no atbildētāja Drafena 20 birkavi āboliņa, pē-

dējais apstrīd ar norādījumu kasācijas sūdzībā, ka Apgabal-

tiesa pārkāpusi civ. proc. lik. 410. pantu,... pielaižot, pretēji šī

panta noteikumiem, blakus iesniegtam rakstiskam rentes līgu-

mam, kurā par āboliņa došanu nekas nav teikts, liecinieku lie-

cības, ar kurām tiesa atzinusi pienākumu dot āboliņu par pie-

rādītu; 2) ka civ. proc. lik. 410. pantu Latvijā papildina tā

paša likuma 1819. pants, kurš satur norādījumu, ka piemērojot

Latvijā civ. proc. lik. 410. pantu jāievēro 1819. pantā uzskaitīto

privatlikumu pantu noteikumi; 3) ka starp uzskaitītiem priv.

lik. pantiem 3572. pants tieši paredz, papildinot civ. proc. lik.

410. pantu, ka katrs līgums, kura noslēgšanai likumā nav at-

sevišķa forma prasīta, atceļams un tā tad ari grozāms un pa-

pildināms ari mutiski; 4) ka šai gadījumā nomas līgumam at-

sevišķa forma likumā nav paredzēta (priv. lik. 4042. pants),

kādēļ pr. lik. 3572. pants, par to, ka var tādu rakstisku līgumu

grozīt un papildināt ari mutiski, attiecināms ari uz nomas līgu-

miem; 4) ka nav šādos apstākļos tiesa, pielaižot lieciniekus

tā apstākļa pierādīšanai, ka pēc rakstiska līguma noslēgšanas

partu starpā noslēgts mutiski papildu līgums par āboliņa do-

šanu, pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos civ. proc. lik. pan-

tus; 5) ka norādījums kasācijas sūdzības beigu daļā uz to, ka

tiesa piešķīrusi lieciniekam Vichmanim nepareizā kārtā liet-

pratēja nozīmi, pirmo reizi celts kasācijas sūdzībā un tamdēļ

vien atmetams; 6) ka neatkarīgi no tā, ari pēc būtības šāds

iebildums nedibināts, jo lietpratēju pieaicināšana tiesai nav

obligatorlska (civ. pr. 1. 122. p.), bet gan var tiesa pamatot ap-

mēra noteikšanu uz vietējo apstākļu pazinēja liecinieka norā-

dījumiem; 7) ka nav tādā kārtā pārkāpti kasācijas sūdzībā

pievestie likumu panti, kamdēļ pēdējā kā nepamatota norai-

dāma, Senāts nolemj: atbildētāja Ernsta Drafena kasācijas

sūdzību uz civ. proc. lik. 186. panta pamata atstāt bez

-ievērības.

80. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Kalistrata Pe-

tro v a lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcel-
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šanu Akuļinas Petrovas prasībā pret Kalistratu Petrovu un

Akuļinas Petrovas paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītāja lūdz piespriest viņai no viņas

vīra, atbildētāja šai lietā, alimentus priekš sevis un prāvnieku

diviem mazgadīgiem bērniem pa 800 rub. mēnesī, pamatojo-

ties uz to, ka atbildētājs novedis viņu 1912. g. pie viņas tēva,

liedzies gādāt par viņu un bērniem. Atbildētājs prasību nav

atzinis uz tā pamata, ka prasītāja neatrodoties likumīgā lau-

lībā ar viņu, prasītāju, jo prasītāja neskaitoties kā viņa sieva

attiecīgās grāmatās, kurās ierakstāmas vecticībnieku slēdza-

mas laulības. Par šādām attiecīgām grāmatām pats atbildētājs

viņa apelācijas sūdzībā uzskata, vai nu civ. lik. 78. p. un kārtu

nolik. 931. un sek. p. p. resp. 1906. g. 17. oktobra lik. (kr. lik.

krāj. Nr. 245.) 40., 46., 47. p. p. apzīmētās «metriku grāmatas"

vai ari «kārtu ģimenes sarakstus", kurus kā laulības pierādī-

jumus, pielaiž 1907. g. 12. februāra likuma (Kr. lik. krāj. Nr. 38.)

1. p. (civ. lik. 78. p. 2. piez.). Izpildot Apgabaltiesas 1922. g.

25. janvāra lēmumu, vietējais Miertiesnesis apskatījis Rēzek-

nes Vecticībnieku kapu sabiedrības oriģinālās metriku grā-

matas: Kmira Ns 1 MeTpHiecKan CTapoočptfneßTi P-e>khu-

Karo npiraona npo>KHßaīom,HX'i> Bt cTapoMt-

HOBOMTo TOp. P'fejKHU'B H Kl> 1 HHBapH 1899 TOJia

kā ari KHnra Ns 2 jionojiHHTejiLHaH MeTpimecKaH ceMeu-

nan P'bjkhukoh cTapoo6pn,irqecKOH KJia;n;6HineHCKOH o6mnHbi.

Apgabaltiesa konstatējusi, ka šajās (papildu) grāmatās prasī-

tāja ierakstīta kā atbildētāja sieva kopā ar viņu bērniem, tai

skaitā ari ar prasības lūgumā apzīmētām divām meitām. Lai

gan Apgabaltiesa, sekojot minēto grāmatu uzrakstam „MeTpn-

necKan
.. . KHHra", vai „MeTpnqecKaH ceMeiīHHh ...KHnra

a
>

nosauc šādas grāmatas nepareizi par «metriku" grā-

matām, bet Apgabaltiesa tomēr pēc būtības pareizi

raksturo tās par «kārtu ģimenes grāmatām", par ku-

rām min 1907. g. 12. februāra likuma 1. pants (Kr.
civ. lik. 78. p. 2. piez.): Pēc šī 1. panta, apzīmētās «kārtu

ģimenes grāmatas" atzīstamas par šādu laulību pierādīju-
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rniem, kuras lai gan nav kārtu lik. 931., 947. pantos paredzētās

metriku grāmatās ierakstītas, bet kuras līdz 1907. g. 12. febr.

likumam patiesi ierakstītas 1907. g. 12. febr. lik. 1. pantā mi-

nētās kārtu ģimenes grāmatās. Tā tad Apgabaltiesai, konsta-

tējot, ka prāvnieku laulība līdz 1907. g. 12. februārim tikusi

ierakstīta tai pašā 1907. g. likumā paredzētās grāmatās, bijis

pietiekošs pamats, prasītāju atzīt par atbildētāja -sievu, jo vai-

rāk tādēļ, ka pēc civ. proc. lik. 1356
5

. p. vispār metriku grā-

matas nav par vienīgiem likumīgas laulības pierādījumiem uz-

skatāmas. Tā tad Apgabaltiesa nav atbildētāja kasācijas sū-

dzībā pievestos materiālos likumus pārkāpusi. Atbildētājs ka-

sācijas sūdzībā aizrāda uz to, ka Apgabaltiesa, pārkāpjot civ.

proc. lik. 129. p., nav vērā ņēmusi, ka minētās kārtu, ģimenes

grāmatas esot iesāktas (ievadītas) tikai 1908. g. Šis aizrādī-

jums, kuru atbildētājs pieved pirmo reizi kasācijas sūdzībā,

nav vērā ņemams, nerunājot nemaz par to, ka atbildētājs pat

uepaskaidro, no kādiem datiem viņš nācis pie slēdziena par

minēto grāmatu iesākuma laiku. Nepelna ievērību ari atbildē-

tāja paskaidrojums, ka Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc. lik.

129. p., neapmierinot un pat neapspriežot viņa lūgumu par lie-

cinieku nopratināšanu. No tiesas sēžu protokoliem tomēr nav

redzams, ka atbildētājs būtu šo lūgumu uzturējis tiesas sēdēs,

kādēļ Apgabaltiesai nav bijis iemesls apspriest minēto lūgumu.

Bez tam atbildētājs ar lieciniekiem lūdzis pierādīt tikai to, ka

viņa vecākā meita pelnot sev savu maizi, atsaukdamies pie

tam uz civ. lik. 132
5

. p., kas runā par ārlaulības bērniem. Bet

izejot no tā, ka prasītāja pastāv likumīgā laulībā ar atbildē-

tāju un ka tādēļ šādā laulībā dzimušie bērni uzskatāmi ne par

ārlaulības bērniem, Apgabaltiesa nav spiesta ielaisties tāda ap-

stākļa apspriešanā, kuram nav nozīmes priekš lietas (civ. proc.

lik. 81
1. p.). Atrodot aiz pievestiem iemesliem, ka Apgabal-

tiesa nav atbildētāja viņa kasācijas sūdzībā pievestos mate-

riālos un procesuālos likumus pārkāpusi un ka tādēļ atbildē-

tāja kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts no-

lemj: Kalistrata Petrova kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

186. p. pamata atstāt bez ievērības.
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81. 1922. g. novembra mēneša 16. dienā. Lienes Rau-

du p lūgums par Cēsu apr. IV. iec. miertiesas lēmuma atcel-

šanu mir. Jāņa Raudupa mantošanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.

Ņemot vērā: 1) ka Miertiesnesis pieņēmis Lienes Rau-

dup kasācijas sūdzību bez likumā paredzētās drošības naudas»

atzīmējot uz sūdzības raksta savu lēmumu par kasācijas sū-

dzības atstāšanu bez tāļākvirzīšanas un kasācijas drošības

naudas pieprasīšanu no iesniedzējas; 2) ka saskaņā ar civ,

proc. lik. 801. pantu kasācijas sūdzību iesniegšanai piemēro-

jami noteikumi par apelācijas sūdzību iesniegšanu un kasācijas

sūdzības ir atstājamas bez tāļāk virzīšanas tikai civ. proc. li-

kuma 269. (3. pkt.), 756. (1., 3. pkt.) resp. 164
3

.
pantos paredzē-

tos gadījumos ; 3) ka, saskaņā ar civ. proc. lik. 190. pantu pie

civ. proc. lik. 164
3

.
panta 1. punktā paredzētām tiesu nodevām

nepieder kasācijas drošības nauda, kuras nepielikšanas sekas

noteiktas šai pantā un pastāv iekš tam, ka bez šādas drošības

naudas sūdzība nav nemaz pieņemama; 4) ka šai gadījumā

drošības nauda iemaksāta, kā tas redzams no miertiesneša at-

zīmes uz pašas kasācijas sūdzības, pēc kasācijas termiņa no-

tecēšanas; 5) ka šāda pēc kasācijas termiņa notecēšanas iz-

darīta kasācijas drošības naudas iemaksa, kuru Miertiesnesis

pieprasījis un pieņēmis pretim likuma noteikumam, negroza

lietas stāvokli, bet gan kasācijas sūdzība kā tāda, pie kuras

iesniegšanas likumīgā laikā nav iemaksāta likumā paredzētā

drošības nauda, nebij nemaz pieņemama, kamdēļ Senāts no-

lemj: Lienas Raudup kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

190. panta pamata atstāt bez caurskatīšanas.

82. 1922. g. oktobra mēneša 26. dienā. Lības M. lūgums

par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Jakoba M. prasībā pret

Lību M.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē"

senators A. Loebers.
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Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta atzinusi partu laulību

par šķirtu uz lik. par laulību 49. p. pamata, t. i. uz tā pamata,

ka «laulības dzīve ir tik izārdīta, ka nevar prasīt laulības kop-
dzīves turpināšanu;" 2) ka laulība aiz pievestā iemesla šķi-

rama: a) ja vainojamas abas puses, b) ja vainojama nav ne-

viena no viņām, c) ja vainojama tikai viena no

viņām; 3) ka katrs no apzīmētiem gadījumiem izrāda savas

atsevišķas sekas un proti: a) trūcīgā puse zaudē tiesību prasīt

uzturu, ja laulība šķirta a) viņas vainas dēļ vai b) abu pušu

vainas dēļ (lik. 60. panta 2. daļa); b) uz vīra lūguma tiesa var

aizliegt šķirtai sievai saukties vīra uzvārdā, ja laulība šķirta

sievas vainas dēļ (lik. 61. p. 3. daļa); c) ja vainīgs ir tikai

viens no laulātiem, tad tiesība celt prasību, pieder tikai otram

(lik. 49. pL 3. daļas 1. teikums); 4) ka tādā kārtā tiesai ir pašā

sprieduma rezolūcijā vai vismaz sprieduma motivos skaidri

jāizspriež vainas jautājums, lai prāvniekiem būtu noteikti zinā-

mas laulības šķiršanas sekas katrā atsevišķā gadījumā; 5)

ka konkrētā gadījumā Tiesu Palāta nevien neizteicas sava

sprieduma rezolutivā daļā par laulības šķiršanas sekām vainas

ziņā, bet atstājusi šo jautājumu atklātu ari sprieduma motivos

un pēdējos pat pielaidusi šai ziņā zināmu pretrunu: no vi e-

n a s puses Tiesu Palāta atstājusi bez sekām atbildētājas lū-

gumu dēļ liecinieku nopratināšanas tā apstākļa pierādīšanai,

ka prasītājs novirzījies no godīgas laulības dzīves, t. i. prasī-

tāja vainas pierādīšanai, pie kam Tiesu Palāta pamatojusies

uz to, ka laulība pēc lik. 49. p. šķirama ari neatkarīgi no vienas

vai otras vainas, bet no o t r a s puses Tiesu Palāta atraidījusi

prasītāja lūgumu atzīt atbildētāju par vainīgo pusi un par aiz-

liegšanu saukties viņai prasītāja uzvārdā (lik. 61. p.), pie kam

Tiesu Palāta pamatojusies uz to, ka neesot pierādīts, ka lau-

lības dzīves izārdīšanā būtu «vainīga vienīgi tikai atbil-

dētāja" ; 6) ka tā tad Tiesu Palāta, atraidot atbildētājas

blakus lūgumu, izgājusi no tā, ka neviena puse nav

vainīga, bet atraidot prasītāja blakus lūgumu, turpretim iz-

gājusi no tā, itkā abas puses vainīgas, un tādā kārtā

pielaidusi pretrunu savos sprieduma motivos; 7) ka tāļāk Tie-

205

192 2. II



su Palāta, pielaižot apzīmēto nenoteiktību vainas jautājumā,

atņēmusi abām pusēm iespēju nākt skaidrībā jautājumā par to,

vai viņām, un kādai pusei sevišķi, ir tiesība prasīt no otras

puses —■ vajadzības gadījumā — uzturu, jo tiesību prasīt uztu-

ru zaudē vainīgā puse, ja laulība šķirta viņas vai abu laulāto

vainas dēļ (lik. 60. p. 2. daļā); 8) ka aiz pievestiem iemesliem

Tiesu Palātas spriedums civ. proc. lik. 339. un 711. pantu pār-

kāpumu dēļ nav atstājams spēkā, Senāts, neielaižoties citu

kasācijas sūdzībā pievesto iemeslu iztirzāšanā, nolemj:

Tiesu Palātas 1921. g. 23. novembra spriedumu civ. proc. lik.

339., 711. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai

izspriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

83. 1922. g. decembra mēneša 18. dienā. Akciju sabie-

drības „Skandinavisk Ekstrans" un Arona Volpe pilnvarnieka,

zv. adv. M. Hillmaņa lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprie-

duma atcelšanu Otto Krevica prasībā pret minēto sabiedrību

un Aronu Volpe.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Atbildētāju paskaidrojums kasācijas sū-

dzībā, ka Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc. lik. 129., 142. p. p.,

pamatojot savu slēdzienu par atbildētāja Volpe vainu uz lieci-

nieka Zvirbuļa izteicieniem, un atstājot bez iztirzāšanas pā-

rējo liecinieku liecības, nepelna ievērību. Apgabaltiesa sprie-

duma vēsturiskā daļā pievedusi visu liecinieku izteicienus un

bez tam sprieduma motivos pievienojusies Miertiesneša sprie-

duma apcerējumiem, kuros tas sīkāki apstājās pie liecinieku

izteicienu novērtēšanas. Tā tad Apgabaltiesa pie sprieduma

taisīšanas ievērojusi visas liecības šai lietā; tieši paskaidrot,

kādēļ viņa piešķīrusi priekšrocību viena vai otra liecinieka

liecībām, Apgabaltiesa nav spiesta, jo civ. proc. lik. 411. p.

Miertiesu iestādēm nav piemērojams. Bez tam Miertiesnesis,

kura slēdzienam pievienojusies Apgabaltiesa, nekādas tiešas

pretrunas liecībās nav atradis. Tādēļ apgabaltiesa, kura pie-
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vienojusies Miertiesneša sprieduma motiviem, nav bijis pa-

mats vispār aizkustināt jautājumu par vienas vai otras liecī-

bas priekšrocību. Apgabaltiesas slēdziens par to, ka atbildē-

tājs — uz liecinieka Zvirbuļa liecības pamata — uzskatāms par

vainīgu pie zaudējumu izcelšanās — attiecās uz lietas faktisko

pusi un nav kasācijas kārtībā pārbaudāms. Nepelna ievērī-

bu ari atbildētāju aizrādījums viņu kasācijas sūdzībā uz to, ka

Apgabaltiesa pārkāpusi priv. lik. 3439. p., neatzīstot prasītāja

preču sabojāšanu par casus. Ja Apgabaltiesa uzskata atbil-

dētāju Volpe par zaudējumu padarītāju, t. i. par pārkāpuma

auktoru, tad Apgabaltiesai nebija pamata ielaisties jautājuma

par casus apspriešanā, kamēr pats atbildētājs, saskaņā ar

priv. lik. 3304. p. nav pierādījis, ka patiesi zaudējums izcēlies

nejauši. Atbildētājs Volpe pat nav mēģinājis pievest apstā-

kļus, no kuriem būtu jātaisa slēdziens par zaudējuma nejaušo

raksturu. Prasības rakstā prasītājs nav lūdzis prasību pie-

spriest solidāri un tikai I. instancē, tiesas sēdē, šai ziņā papil-

dinājis prasību. Pievienojot prasībai lūgumu piespriest piepra-

sīto sumu solidāri no abiem atbildētājiem, prasītājs gan

paaugstinājis prasību civ. proc. lik. 332. p. nozīmē. Bet atbil-

dētāji pret šādu prasības paaugstinājumu no formālās puses

nav ierunas cēluši, bet apstrīdējuši tikai atbildētāju solidāru at-

bildību pēc būtības. Tādēļ Apgabaltiesai nav bijis formāla

iemesla, izspriežot lietu, neņemt vērā atbildētāju solidāru at-

bildību. Kas attiecās uz materiālo jautājumu par abu atbildē-

tāju solidāro atbildību, tad Apgabaltiesa ari šai ziņā pievieno-

jās Miertiesneša sprieduma motiviem. Miertiesnesis pamato

atbildētāju solidāro atbildību uz to, ka sabiedrība „Ekstrans"

atbildot kā telpu nomniece, bet Volpe atbildot kā sabiedrības

„Ekstrans" direktors, pie kam Miertiesnesis atsaucās uz priv.

lik. 3337., 4570., 4572. pantiem. Gan atkrīt 4570., 4572. p. p.

piemēro jamība, jo šie panti paredz t. s. actio dc effusis vel dc

ejectis, t. i. attiecās uz gadījumu, kad nama iedzīvotājs izlej

vai izmet kaut ko tieši uz ielu, bet neattiecās uz runā stā-

vošo gadījumu, kad zaudējums noticis sakarā ar nomnieka no-

laidību, atstājot krānu neaizgrieztu, t. i. kad zaudējums noticis
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nevis uz ielas, bet pašā namā. Tāpat nav piemērojams ari

3337. p., kas paredz obligatio c x deli c to resp. nosodāmu

darbu, kuru izdarījušas vairāk personas kopā, kādu apstākļu
esamību Apgabaltiesā nav nodibinājusi. Bet tomēr tiesas gala-
slēdziens par abu atbildētāju solidāro atbildību uzskatāms par

pareizu: Nav gan vispārēja nosacījuma, pēc kura saimnieks

vai dzīvokļa nomnieks kādam otram nama iedzīvotājam atbil-

dētu solidāri līdz ar saviem kalpotājiem un priv. lik. 4051. p»

nodibina nomnieka atbildību tikai pret iznomātāju kā tādu par

savas saimes locekļiem un mājas kalpotājiem. Nevar ari at-

bildētājas sabiedrības „Ekstrans" atbildību pamatot tikai uz to

faktu vien, ka atbildētājs Volpe ir sabiedrības direktors, jo

Volpes nodarījums neatrodas nekādā sakarā ar viņa amata,

kā sabiedrības orgāna, izpildīšanu. Noīrētājs par viņa noda-

rītiem zaudējumiem tieši atbild pret cietušo personu. Tā tad

atbildētāja sabiedrība „Ekstrans" uzskatāma par atbildīgu kā

tā dzīvokļa nomniece, kurā noticis viņas pārstāvja un kalpo-

tāja, t. i. atbildētāja Volpe nelikumīgais darbs. Ja nu katrs no

atbildētājiem ir atbildīgs pilnā apmērā par vienu un to pašu

zaudējumu, tad līdz ar to ari ir nodibināta abu atbildētāju so-

lidāra, bet nevis tikai alternatīva atbildība. Uz tiem pašiem

pamatiem dibinājās ari priv. lik. 3447. pantā izteiktais princips,

kura avots (1. 11. pr. D. 19., 2.) ir kopējs ar 4051. p. Pretēji at-

bildētāja domām, Miertiesnesis nav jautājumu par atbildību at-

stājis atklātu, bet tieši to apspriedis un gala slēdziena ziņā to

izšķīris pareizi, lai gan Miertiesnesis pamatojis atbildētāju So-

lidāro atbildību uz nepareizi pievestiem likuma nosacījumiem.

Tā tad ari nav pamata atcelt Apgabaltiesas spriedumu, kurā

tā pievienojusies Miertiesneša sprieduma motiviem. Atzīstot,

ka Apgabaltiesa, viņas gala slēdziena ziņā nav atbildētāju pie-

vestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņu kasācijas sūdzība atrai-

dāma, Senāts nolemj: Akciju sabiedrības „Skandinavisk

Ekstrans" un Arona Volpe pirlnvarnieka, zv. adv. Hillmaņa

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez

ievērības.
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84. 1922. g. decembra mēneša 18. dienā. Friča Ozola

pilnvarnieka, zv. adv. pal. A. Sūnas lūgums par Tiesu Palā-

tas sprieduma atcelšanu Ernsta Ernstsona prasībā pret Frici

Ozolu un E. Ernstsona pilnvarnieka,, zv. adv. K. Pauļuka

paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.

Senāts atrod: Tiesu Palāta noraidījusi atbildētāja lūgu-

mu nopratināt apelācijas sūdzībā uzdotos lieciniekus par to

apstākli, ka strīdu stāvošā, prasītājam no viņa, atbildētāja,

pirmā instancē piespriestā ķēve nav tā pati, kuru prasītājs

pieprasa un apzīmējis par savu iesniegtā iesūdzības rakstā.

Tiesu Palāta pamatojas uz to, ka atbildētājs pirmā instancē

neesot cēlis ierunu par to, ka ķēve, kura atrodas pie viņa, nav

tā pati, kuru pieprasa prasītājs, bet aizstāvējies tur tik ar to

ierunu, ka prasītājs zaudējis tiesības uz pieprasīto no viņa, at-

bildētāja, ķēvi caur tās rekviziciju. Ar šādu izturēšanos, pēc

Tiesu Palātas domām, atbildētājs pirmā instancē esot atzinis,

ka ķēve, kura pie viņa atradās, esot prasītāja ķēve un ka tam-

dēļ atbildētāja pirmo reizi apelācijas sūdzībā uzrādītais ap-

stāklis no tiesas nemaz neesot apspriežams. Pie tam Tiesu

Palāta šādu savu slēdzienu pamato ar atsaukšanos uz civ.

proc. lik. 3301

.
pantu, saskaņā ar kuru, pēc Tiesu Palātas do-

mām, atbildētājam minēto sava ieruna par to, ka tā ķēve, kura

atrodoties pie viņa, atbildētāja, neesot prasītāja pieprasītā ķē-

ve, būtu bijusi jāceļ pirmā tiesas sēdē, ko atbildētājs neesot iz-

pildījis. Tiesu Palāta iziet no to, itkā atbildētājs pirmā instancē

nebūtu cēlis ierunu par to, ka tā ķēve, kura pie viņa, atbil-

dētāja, atrodas, nav tā pati, kuru pieprasa prasītājs. Tiesu Pa-

lāta šādu savu slēdzienu pamato ne uz pašas tiesas iztirzātiem

lietas apstākļiem, bet vienīgi uz spriedumā (tā vēsturiskā da-

ļā) pievestā atbildētāja pilnvarnieka paskaidrojuma Jelgavas

Apgabaltiesā, kā tāds paskaidrojums attēlots šās tiesas sprie-

duma vēsturiskā daļā. Bet Jelgavas Apgabaltiesas spriedu-

mā pievestais atbildētāja pilnvarnieka paskaidrojums nesakrīt
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ar patieso atbildētāja pirmā instancē ieņemto stāvokli, kā tas

noprotokolēts Jelgavas Apgabaltiesas 1921. gada 13. oktobra

sēdes tiesas protokolā. No šā protokola ir redzams, ka atbil-

dētājs it nebūt nav ieskatījis strīdā stāvošo ķēvi par to pa-

šu, kuru vācu kara iestādes ieguvušas no prasītāja Ernstsona,

bet tik paskaidrojis, ka tā ķēve, kura pie viņa atrodas, iegūta

no vācu karaspēka. Pie tam atbildētājs tieši apstrīdējis to

stākli, ka šī ķēve būtu tā pati, kuru pieprasa prasītājs. Tā tad

Tiesu Palātas augšminētais konstatējums neizriet no patiesiem

lietas apstākļiem, bet tieši runā pretim tiem. Tamdēļ Tiesu

Palāta ari nākusi pie kļūmīga nepareiza slēdziena par atbildē-

tāja uzdoto liecinieku nopratināšanas atraidīšanu. Bet neat-

karīgi no tā, ka tādos apstākļos atkrita katrs pamats atsaukties

uz civ. proc. lik. 330*. pantu, Senāts nevar paiet garām Tiesu

Palātas pielaistai nepareizai minētā likuma iztulkošanai. Tie-

su Palāta piešķīrusi šim likumam tādu nozīmi, kāda tam pa-

tiesi nemaz nav. Civ. proc. lik. 330
1

.
pantam nav nolūka ie-

robežot partu tiesību izlietot attiecīgus procesuālus līdzekļus

pa visu procesa gaitu. Šis likums izdots ar to tīri praktisko

nolūku, pamudināt partus no paša procesa sākuma noskaidrot

visus lietas apstākļus, un pievedot tūliņ visus iespējamos pie-

rādījumus, atvieglināt tiesas darbību un paātrināt visa procesa

gaitu un kā līdzekli šā mērķa sasniegšanai civ. proc. lik. 331
1

.

un 776
1

.
panti noteic tās nelabvēlīgās sekas, kuras var iestā-

ties resp. iestājās minētā 330*. panta noteikuma neizpildīšanas

gadījumā. Tā tad minētam civ. proc. lik. 330*. pantam it nebūt

nav tā nozīme, kā to kļūmīgi domā Tiesu Palāta, ka ja kāds no

partiem pirmā instancē pie pirmās partu mutiskās sacīkstes

pēc būtības nebūtu pievedis kādu lietas aizstāvēšanas līdzekli

vai pierādījumu, tad ar to pašu viņš būtu zaudējis tiesību šo

līdzekli izlietot tālākā procesa gaitā. Aiz pievestiem iemesliem

Tiesu Palātas spriedums civ. proc. lik. 330*., 339. un 711. pantu

pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā, kamdēļ Senāts nolemj:

Tiesu Palātas 1922. g. 2. marta spriedumu civ. proc. lik. 330
1

.,

339. un 711. pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu izspriešanai

no jauna citā tiesnešu sastāvā nodot Tiesu Palātai atpakaļ.
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85. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Kriša 011 iņ a

pilnvarnieka, zv. adv. B. Petkoviča, lūgums par Tiesu Pa-

lātas sprieduma atcelšanu Alises Cerndt prasībā pret Veru

Cerndt un Krišu Olliņu un Alises Cerndt pilnvarnieka, zv. adv.

Cimmermana paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Izklausījis prasītājas Alises Cerndt pilnvarnieka, zv. adv.

Cimmermaņa, paskaidrojumus, Senāts atrod; Prasītāja, ne-

pilngadīgā Alise Cerndt, Latgales Apgabaltiesā pret viņas

māti Veru Cerndt un Krišu Olliņu 1921. g. 19. maijā iesniegtā

prasības rakstā lūdz atzīt par neesošu 1918. g. 27. novembrī

starp Veru Cerndt ar Olliņu uz 30 gadiem noslēgto līgumu par

prasītājas mirušam tēvam piederējušo dzirnavu iznomāšanu

Olliņam. Savu prasību prasītāja pamato uz to, ka Verai Cerndt

nav bijušas tiesības savā vārdā slēgt minēto līgumu, jo viņa

esot tikai minēto dzirnavu līdzīpašniece (kr. civ. lik. 554. p.),

tāpat kā pati prasītāja; ka Vera Cerndt nav prasītājas aiz-

bildne bijusi un ka katrā ziņā minētais līgums priekš prasītā-

jas, kura dzimusi 1903. g. 5. oktobrī un kurai slēgšanas laikā

bijuši tikai 15 gadu, zaudējis savu spēku pēc prasītājas 17 g a-

du vecuma sasniegšanas (Kr. civ. lik. 1692. p. 1. piez.). At-

bildētājs prasību nav atzinis uz tā pamata, ka Verai Cerndt

piederot saskaņā ar tās mirušā vīra testamentu mūža valdī-

šanas un lietošanas tiesības attiecībā uz strīdū esošām dzir-

navām, ka bez tam Vera Cerndt nomas līgumu slēgusi kā pra-

sītājas māte un dabiskā aizbildne resp. aizgādne (kr. civ. lik.

229. p.), kādēļ nomas līgums esot saistošs priekš prasītājas.

Neatkarīgi no tā, atbildētājs Apgabaltiesas pirmā 1921. g. 10.

augusta sēdē pieteicis pretprasību un uz viņa lūguma Apga-

baltiesa nolēmusi dot viņam 7 dienu laiku dēļ pretprasības

iesniegšanas tiesai. Atbildētājs pretprasību ir iesniedzis.

Apgabaltiesa ar 1921. g. 12. oktobra spriedumu pamatprasību

apmierinājusi aiz prasības rakstā pievestiem motiviem, bet at-

tiecībā uz pretprasību ar atsevišķu tajā pašā dienā taisītu lē-
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mumu nolēmusi to nepieņemt aiz tā iemesla, ka tā bijusi, pēc

tiesas domām, pēc civ. proc. lik. 4. panta jāiesniedz ne tikai

pret Alisi Cerndt, bet ari pret otru atbildētāju Veru Cerndt.

Apgabaltiesas spriedumu pārsūdzējis viens pats atbildētājs

Olliņš, tā tad spriedums attiecībā uz Veru Cerndt gājis liku-

mīgā spēkā. Tiesu Palātai iesniegtā apelācijas sūdzībā atbil-

dētājs Olliņš apstrīd kā pamatprasības apmierināšanu, tā ari

pretprasības nepieņemšanu. Tiesu Palāta apstiprinājusi Ap-

gabaltiesas «spriedumu". Attiecībā uz pretprasības nepieņem-

šanu, Tiesu Palāta, nepievienojoties attiecīgiem Apgabaltiesas
lēmuma motiviem, atradusi pēdējo tomēr par pareizu uz tā

pamata, ka pretprasība «iesniegta 1921. g. 18. augustā" i i. pēc

Apgabaltiesas noteiktā termiņa notecēšanas. lesnieguma 18.

augusta datumu Apgabaltiesa uzskata par pierādītu ar to, ka

uz paša iesnieguma kuvēra pasta zīmoga atzīmēts šis datums,

noraidot Daugavpils pasta-telegrafa 1921. g. 14. sept. zem

Nr. 6118. izdotās apliecības nozīmi vienkārši ar to, ka pēc Tie-

su Palātas domām galvenā vērība esot piegriežama pasta zī-

mogam. Šo savu slēdzienu Tiesu Palāta nav motivējusi, ar

ko viņa atņēmusi Senātam iespēju pārbaudīt, uz kādiem pama-

tiem viņa nākusi pie atzīmētā slēdziena. Tiesu Palāta vienīgi
aizrāda uz to, ka 18. augusta datums uz kuvēra sakrītot ar to,

ka iesniegums ienācis ari Apgabaltiesā 18. augustā, bet tāda

aizrādījuma nozīme atkrīt ar to, ka Tiesu Palāta nav piegrie-

zusi vajadzīgo vērību tam pasta-telegrafa apliecībā atzīmētam

faktam, ka ierakstītā vēstule ir iesniegta Daugavpilī Apgabal-

tiesai 18. augustā pulksten 10. no rīta, tas ir tanī laikā, kad to

dienu (tas ir 18. augustā) vilciens no Bolviem, no kurienes vē-

stule bija sūtīta, vēl nebija nemaz pienācis, ar ko tad neap-

šaubāmi konstatēts, ka Bolvos nodotā vēstule bija pienākusi

Daugavpilī ar 17. augusta vilcienu. Pasta zīmogs uz kuvēra

un izdotā Pasta-telegrafa kantora apliecība ir vienas un tās

pašas iestādes dati, kuri attiecās tikai uz dažādu laiku: zī-

mogs uz kuvēra uzspiests agrāk, bet apliecība izdota vēlāk.

Un ja nu ar vēlāk izdoto apliecību pasta iestāde pēc attiecīgas

izmeklēšanas ir konstatējusi un apliecinājusi, ka zīmogs uz
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kuvēra ar datu 18. augusts ir uzlikts kļūdaini, bet ka ierakstī-

tā vēstule patiesībā ir pienākusi Daugavpilī 17. augustā, tad

tikai šo apliecību var likt par pamatu jautājuma izšķiršanai,

kad ierakstītā vēstule nonākusi Daugavpilī. Apliecībā pie-

vestos datus Tiesu Palāta pat nav mēģinājusi atspēkot. Tam-

dēļ Tiesu Palāta, noraidot minētās apliecības nozīmi un aiz

šā iemesla nepieņemot pretprasību, šinī ziņā pārkāpusi civ.

proc. lik. 339., 341. pantus un viņas spriedums daļā par pret-

prasības nepieņemšanu minēto pārkāpumu dēļ atceļams. Bet

ņemot vērā, ka pēc civ. proc. lik. 226. panta tiesa izšķir pa-

matprasību līdz ar pretprasību vienā un tai pašā kopējā sprie-

dumā un ka tādēļ Tiesu Palātai, — skatot cauri pretprasību,

sakarā ar pēdējo jāizspriež lieta viņas visumā, t. i. ari attiecībā

uz pamatprasību, taisot vienu kopēju spriedumu par pamat-

un pretprasību, — tad Tiesu Palātas spriedums, kurā tā caur-

skatījusi un izspriedusi lietu tikai attiecībā uz pamatprasību

vien, atceļams ari šai daļā, lai dotu Tiesu Palātai iespēju, sa-

skaņā ar civ. proc. lik. 226. p., lietu izspriest — vienā un tai

pašā kopējā spriedumā — attiecībā kā uz pamatprasību, tā ari

attiecībā uz pretprasību. Aiz šiem iemesliem Senāts, neielaiz-

damies Tiesu Palātas sprieduma pārbaudīšanā pēc būtības,

attiecībā uz pamatprasību, nolemj: Tiesu Palātas 1922. g.

23. februāra sprieduma civ. proc. lik. 339., 341., 226. p. p. pār-

kāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no

jauna citu tiesnešu sastāvā.

86. 1922. g. decembra mēneša 18. dienā. Mades

Šles s c r lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu Jefima Spiridonova prasībā pret viņu, Šlesser.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers,

Senāts atrod: Apgabaltiesa sava sprieduma motivos pie-

vienojās Miertiesneša motiviem, atrodot, ka apstākļi otrā in-

stancē nav grozījušies. Miertiesnesis apmierinājis prasību,

ņemot vērā; a) ka prasība «pamatota" uz notariālu izrakstu
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no prasītāja «tirgošanās" grāmatām un uz atbildētājas «atzī-

šanos, ka vīna izņēmusi preces par 60.000 rub., kādas sumas

samaksu viņa nav pierādījusi"; b) ka atbildētāja esot «tirgo-

tāja", kādēļ viņai bijis iespējams maksu pierādīt ar savām

grāmatām un kvītēm. Tirdzniecības grāmatām piekrīt tikai

pierādījumu nozīme (civ. proc. lik. 466.—470. p. p., 1805.

p. piel. 7.—14. p. p.; tirdzn. proc. lik. 234—235. p. p., tirdzn.

fek. 681. p.), bet nevis prasības pamata (causa) nozīme.

Par pierādījumu vienas puses tirdzn. grāmatas pieņemamas

tikai likumos pozitīvi noteiktos gadījumos, un, proti, tikai tad,

ja abiem partiem pēc likuma jāved tirdzn. grāmatas (civ.

proc. lik. 1805. p. piel. 8. p.). Konkrētā gadījumā Apgabaltiesa,

pretēji civ. proc. lik. 129., 142. p. p., nav konstatējusi, pie kādas

tirgotāju kategorijas piederētu atbildētāja un vai viņai būtu

jāved tirdzn. grāmatas un vai viņai būtu vispār iespējams stā-

dīt tās priekšā tiesai. Šiem apstākļiem ir tā nozīme, ka ja pra-

sītājs piederētu tikai pie kategorijas, kuras paredz civ. proc.

lik. 470. p., un ja atbildētājai nebūtu jāved grāmatas, t. i. ja viņa

ari nepiederētu pat pie civ. proc. lik. 470. p. paredzētām ka-

tegorijām, tad prasītāja grāmatām vispār nebūtu pierādījuma

nozīmes, jo Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka atbildētāja būtu

tās parakstījusi. Apgabaltiesa aprobežojās konstatējumā, ka,

prasītājs ar iesniegtiem notariāliem „i zraks t i c m" no

tirdzn. grāmatām pierādījis prasību. Šis Apgabaltiesas slē-

dziens nav attaisnojams likumā. Likums kā pierādījumu at-

zīst tikai pašas grāmatas, bet nevis «izrakstu s" no tām

(civ. proc. lik. 1805. p. piel. 10. p.). Apgabaltiesai tādēļ ne-

bija pamata šos notariālos izrakstus uzskatīt par pierādīju-

miem, jo mazāk tādēļ, ka atbildētāja apstrīdējusi prasītāja ie-

sniegtam dokumentam pierādījuma spēku. Apgabaltiesai, pat

piešķirot pierādījuma nozīmi prasītāja «tirdz. grāmatām", bija

jānoteic oriģinalgrāmatas nosaukums, jo vairāk tādēļ, ka nota-

riālā izrakstā pat nav aizrādīts, ka tas attiektos uz kādu tirdzn.

grāmatu un uz kādu sevišķi. Izraksts kā tāds nedod nekādus

datus, pēc kuriem varētu spriest par oriģinālu un tā pareizo

vešanu. Izraksta saturs pat nav saprotams un —
kā pareizi
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aizrāda atbildētāja — raksturojams tikai kā vienkāršs rēķins;

Pieņemot pie šādiem apstākļiem par pierādījumu prasītāja

«tirdzn. grāmatas", Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc. lik;

1805. p. piel. 8.—10. p. p. Apgabaltiesa, atrodot, ka lietas ap-

stākļi otrā instancē nav grozījušies, atstājuši bez ievērības un

pat bez apspriešanas otrā instancē no jauna nopratinātā lieci-

nieka Sala liecību, kas pie otrreizējās nopratināšanas pilnīgi

apgāzis savus iepriekšējos izteicienus, apliecinot, ka «atbil-

dētāja par ņemto preci visu samaksājusi prasītājam", uz kādu

izteicienu atbildētāja sevišķi piegriezusi Apgabaltiesas vērību

otrā instancē; aizrādot pie šādiem apstākļiem, ka lietas apstākļi

otrā instancē nav grozījušies, Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc.

lik. 102., 129. p. p. Pēdīgi, Apgabaltiesa nevarēja ari atsauk-

ties uz kādu atbildētājas atzīšanos: atbildētāja prasību nav

atzinusi; paskaidrojot, ka prasītājs piegādājis viņai preci par

60.000 rub., atbildētāja piemetinājusi, ka par katru piegādāju-

mu noticis ari aprēķins, tā ka viņa nav parādā palikusi. Atzī-

šanās nav skaldāma. Raksturojot pievestos atbildētājas pa-

skaidrojumus, kā atzīšanos, Apgabaltiesa pielaidusi atzīšanās

skaldīšanu, ar to pārkāpjot civ. proc. lik. 112. p. Tādā kārtā

aiz pievestiem likuma pārkāpumiem Apgabaltiesas spriedums

nav atstājams spēkā, kamdēļ-Senāts nolemj: Rīgas Ap-

gabaltiesas 1922. g. 9. maijā spriedumu civ. proc. lik. 102., 112.,

129., 142., p. p., 1805. p. pielik. B.—lo. p. p. pārkāpumu dēļ

atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna tai pašai Apgabal-

tiesai citā tiesnešu sastāvā.

87. 1922. g. oktobra mēneša 26. dienā. Emtlijas Lielī-

ta r o vi č pilnvarnieka, zv. adv. pal. P. Sieversa lūgums pat

Rīgas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu Rīgas amatnieku krāj-

aizdevu kases prasībā pret Emīliju Lichtarovič.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.

Ņemot vērā: l) ka Apgabaltiesas otrais pēc kāsēšanas

taisītais spriedums šai lietā dots 1922. g. 4. maijā, kad jau bij
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spēkā jaunais 13. janvāra 1922. g. likums par kasācijas sūdzību

nepielaišanu lietās, kur prasības vērtība nepārsniedz 5000 r.,

kā tas ir šai lietā; 2) ka ikviens procesuāls akts apspriežams

pēc tiem procesuāliem likumiem, kādi spēkā viņa notikšanas

laikā, kādu stāvokli, pretēji sūdzības iesniedzēja ieskatam, ne-

var grozīt tas apstāklis, ka iepriekš kāsēšanas taisītā sprie-

duma laika noteikumi paredzēja kasācijas kārtību šai lietā, jo

līdz ar kāsēšanu pirmais Apgabaltiesas 1921. g. 12. apriļa sprie-

dums atcelts un vairs neeksistē; lieta atrodas tai pašā stā-

voklī, it kā pirmais Apgabaltiesas spriedums nemaz nebūtu bijis

un lieta būtu bijusi izspriesta pirmo reizi ar otro spriedumu;

tā kā otrais spriedums noticis pēc 1922. 13. janvāra noteikumu

spēkā nākšanas, tad pēdējie jāpiemēro; 3) ka aiz aprādītiem

iemesliem Apgabaltiesas priekšsēdētāja lēmums par kasācijas

sūdzības nepieņemšanu šai lietā, pēc būtības, ieskatāms par

pareizu, bet blakus sūdzība kā nepamatota noraidāma, Senāts

nolemj: atbildētājas Emīlijas Lichtarovič pilnvarnieka zv.

adv. pal. P. Sieversa blakus sūdzību uz civ. proc. lik. 186. pan-

ta pamata atstāt bez ievērības.

88. 1922. g. decembra mēneša 4. dienā. Marijas Kal-

kert-Kalnis un citu pilnvarnieka, zv. adv. J. Bērziņa lū-

gums par Tiesu Palātas lēmuma atcelšanu mirušā Jāņa Andrēja

d. Ozoliņa nekustama īpašuma atsavināšanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Izklausījis Marijas Kalkert-Kalnis un citu pilnvarnieka zv.

adv. Eglīša paskaidrojumus, Senāts atrod: Sūdzētāji savā

kasācijas sūdzībā lūdz atcelt Tiesu Palātas lēmumu, ar kuru

atstāta bez ievērības viņu, sūdzētāju, blakus sūdzība par Rīgas

Apgabaltiesas 1922. g. 13. janvāra lēmumu attiecībā uz sūdzē-

tājas Minnas Ozoliņ Bāriņu tiesai iesniegtā lūguma atraidīšanu :

stādīt priekšā Apgabaltiesai apstiprināšanai savu 1918. g. 6.

augusta lēmumu. Šajā 1918. g. 6. augusta lēmumā Bāriņu tiesa

devusi vājprātīgā Jāņa Ozoliņa aizgādņiem atļauju ņemt atpa-
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kaļ pret Mīlmani pie Miertiesas celto prasības sūdzību dēļ at-

savinātā nekustama īpašuma (11. Rīg. hip. iec. zem Nr. 731/732)

«iegūšanas atpakaļ" un šai ziņā noslēgt ar viņu «izlīgumu".

Vājprātīgā Ozoliņa aizgādņi nav Bāriņu tiesai aizrādījuši, ka

pievestais lēmums būtu vēl apstiprināms Apgabaltiesā, bet uz

šī lēmuma pamata noslēguši un izveduši dzīvē miera līgumu,

pie kam Mīlmans saskaņā ar šo piemaksājis Ozoliņa aizgād-
nībai 34.300 c. rub., kurus aizgādņi iemaksājuši bāriņu tiesā.

Likums neparedz iespēju blakus sūdzības kārtībā pārsūdzēt

Apgabaltiesai — kā Bāriņu tiesas augstākai instancei aizgād-
nības lietās — Bāriņu tiesas lēmumu, ar kuru aizgādņa lūgums

apmierināts. Šādu lēmumu jo mazāk var pārsūdzēt tre-

šās personas, aizgādājamās personas mantinieki, kuri Bāriņu

tiesas lietā dalību nav ņēmuši. Paši sūdzētāji šai gadījumā

atzīst, ka pievestais lēmums, kā tāds, nav blakus sūdzības kār-

tībā pārsūdzams un tādēļ aprobežojušies tikai lūguma iesnieg-

šanā Bāriņu tiesai, šo lēmumu post factum iesniegt Apgabal-

tiesai apstiprināšanai. Šāds lūgums bija Bāriņu tiesai jāat-

stāj bez caurskatīšanas. Vājprātīgā Ozoliņa man-

tiniekiem nav tiesības turpināt -vai atjaunot aizgādnības

lietu, kura kā tāda jau bija izbeigusies ar vājprātīgā Ozoliņa

nāvi un šai ziņā Bāriņu tiesai nebija ne mazākā pamata —

itkā pārskatīšanas kārtībā — no jauna pārbaudīt savu iepriek-

šējo rīcību jautājumā par to, vai viņas lēmums bijis stādams

priekšā Apgabaltiesai apstiprināšanai vai nē. 1918. g. 6. au-

gusta lēmums jau faktiski tika izpildīts un visas no tā jau iestā-

jušas juridiskās sekas nav ar atpakaļejošu spēku atceļamas

vienkāršā blakus sūdzības un apsardzības kārtībā. Ja sūdzē-

tāji domā miera līgumu, kuru sakarā ar Bāriņu tiesas 1918. g.

6. augusta lēmumu vājprātīgā Ozoliņa aizgādņi noslēguši ar

Mīlmani, atspēkot uz tā pamata, ka atļauja šāda miera līguma

slēgšanai bijusi jāizdod tikai ar Apgabaltiesas piekrišanu, tad

sūdzētājiem jāceļ attiecīga prasība vispārējās tiesāšanas kār-

tībā dēļ miera līguma atzīšanas par neesošu. Šāda prasības

celšana neatkarājās no tā, ka — blakus sūdzības un apsardzī-

bas kārtībā — Bāriņu tiesas 1918. g. 6. augusta lēmums būtu
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iepriekš atzīts par iesniedzamu Apgabaltiesai apstiprināšanai.

Jo taisni šo jautājumu var tikai pārbaudīt tiesa, kurā prasības

ceļā izspriestu aprādīto prasību. Tamdēļ ari Tiesu Palātai ne-

maz nebija apsardzības kārtā jāielaižas jautājuma iztirzāšanā

par to, vai šai gadījumā Bāriņu tiesai bija jāstāda savs 1918. g.

6. augusta lēmums Apgabaltiesai priekšā apstiprināšanai, bet

iesniegtā blakus sūdzība par Bāriņu tiesas 1922. g. 13. janvāra

lēmumu vienkārši bija atraidāma aiz augšā minētiem

sliem. Šādos apstākļos Senātam nav jāpārbauda kasācijas

sūdzībā pievestie Tiesu Palātas lēmuma motīvu atspēkojumi,

bet atzīstot Tiesu Palātas lēmumu par sūdzētāju iesniegtās

blakus sūdzības atstāšanu bez ievērības sava gala slēdziena

ziņā par pareizu, kasācijas sūdzība kā nepamatota ir atrai-

dāma; kamdēļ Senāts nolemj: Marijas Kalkert-Kalnis, An-

nas-Zuzannas-Katrinas Pūped, Teodora Ozoliņa un Minnas

Ozoliņ pilnvarnieka, zv. adv. Bērziņa kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez levērības.

89. 1922. g. decembra mēneša 18. dienā. Minnas Tā 1

lūgums par Jelgavas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu vi-

ņas, Thal, prasībā pret Jāni Plāņde un pēdējā pilnvarnieka Pē-

tera Šauta paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.

Ņemot vērā: 1) ka Minnas Tāl uz tiesā izdarītu miera

līgumu dibināto prasību Jelgavas Apgabaltiesa noraidījusi, at-

zīstot, ka atbildētājs pie šī miera līguma noslēgšanas kļūdījies

pār apstākli, kurš to paskubinājis šādā mierā līgumā ielaisties ;

2) ka šo tiešas slēdzienu apstrīd prasītāja savā kasācijas sū-

dzībā ar norādījumu uz to, a) ka par Miertiesneša, prasību

apmierinošo, spriedumu iesniegtā apelācijas sūdzībā atbildē-

tājs ne Uz kādu no viņa puses kļūdīšanos pie miera līguma no-

slēgšanas nav atsaucies, bet prasību vienīgi apstrīdējis kā

priekšlaicīgu un b) ka atbildētājs nav miera līgumu saskaņā ar

likumu apstrīdējis ar atsevišķu prasību; 3) ka šie kasācijas
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•sūdzības norādījumi ieskatāmi par dibinātiem: saskaņā ar civ.

proc. lik. 1897.—1898. p. p. miera līgums, ko parti slēdz tiesā,

.apspriežams pēc materiāliem likumiem, pie kam pr. lik. 2976.

pants tieši paredz, ka maldīšanās jāpierāda tam, kas uz viņu

atsaucās, ko šai gadījumā atbildētājs nav darījis un priv. lik.

.2979. pants paredz patstāvīgu prasību tādu līgumu atcelšanai,

pie kuru noslēgšanas kāds no dalībniekiem maldījies, kādu

prasību atbildētājs šai gadījumā nav cēlis; 4) ka tiesa nav

ievērojusi un apspriedusi pēc pareiza kasācijas sūdzības ie-

sniedzēja aizrādījuma, atbildētāja ierunu raksturu, kādas viņš

cēlis apelācijas sūdzībā un ar kurām viņš atzīst līgumu par li-

kumīgu, t. i. atsakās no ierunām par maldīšanos; 5) ka ar

šādu savu rīcību Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc. lik. 129. un

142. pantus un priv. lik. 2976. un 2979. pantus, kamdēļ šo li-

kumu pārkāpšanas dē* Apgabaltiesas spriedums nav atstājams

spēkā, Senāts nolemj: Jelgavas Apgabaltiesas 1922. g. 16.

jūnija spriedumu pr. lik. 2976. un 2979. un civ. proc. lik. 129.

un 142. pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu izspriešanai no

jauna citā tiesnešu sastāvā nodot atpakaļ tai pašai Apgabal-

tiesai.

90. 1922. g. decembra mēneša 18. dienā. Pētera Rop-

t āļa lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Richarda Faltiņa prasībā pret viņu, Roptaļu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, , senators K. Ozoliņš ; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētājs nav Civ. proc. li k. 69. p.

3. pkt. paredzēto noraidījumu cēlis un ari apelācijas .sūdzībā

par noraidījuma atstāšanu bez ievērības nav sūdzējis Apgabal-

tiesai, kādēļ atkrīt atbildētāja aizrādījums kasācijas sūdzībā

uz to, ka Apgabaltiesa/ šo pantubūtu pārkāpusi ; 2) ka atbil-

dētājs var uz priv.i ik. 923. p. atsaukties tikai tad, ja pierāda,

ka viņš pats bona fide ieguvis vindicējamo mantu no personas,

kurai vindikants to uzticējis uzglabāšanā, vai vismaz, ka viņa,

atbildētāja, priekšgājēji — nepārtrauktā rindā — bona fide; no
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uzglabātāja strīdu esošo mautu bona fide ieguvuši; 3) ka šā-

dus faktus atbildētājs pat neapgalvo, kādēļ viņš ari nevar at-

saukties uz to, ka Apgabaltiesa pārkāpusi priv. lik. 923. p.;

4) ka pie šādiem apstākļiem pilnīgi atkrīt jautājums par to, vai

laivas zādzība būtu atzīstama par dibinātu vai nē, jo atbildē-

tājs, kā laivas valdītājs, būtu atbildīgs pret prasītāju, kā vin-

dikantu, ari tad, ja laiva nebūtu bijusi uzglabātājam nozagta,

jau uz tā pamata vien, ka atbildētājs nevar — sev par labu
—

atsaukties uz priv. lik. 923. p.; 5) ka Apgabaltiesa pietiekoši

nodibinājusi savu slēdzienu par atbildētāja liecinieku Grāvīša,

Folmaņa, Liperta un flofrata neticamību, pie kam pretēji

atbildētāja domām, Apgabaltiesa noraidījusi to liecību nevis

tikai tādēļ vien, ka viņu liecības nesaietas jautājumā par lai-

vas dibena krāsu, bet ari jautājumā par laivas nokrāsošanas

un nodarvošanas laiku; pie kam atbildētājs kasācijas sūdzībā

nepaskaidro, ka šais pēdējos jautājumos Apgabaltiesa būtu sa-

grozījusi liecības; 6) ka Apgabaltiesa slēdzienu par prasītāja

laivas identitāti ar laivu, kuru tas uzgājis pie atbildē-

tāja, pamato uz visu nopratināto liecinieku liecībām, pie kam

Apgabaltiesa nav spiesta sevišķi apstāties pie katras laivas

pazīmes atsevišķi: tā tad aiz šī iemesla vien Apgabaltiesas

spriedums, kurā pilnīgi ievērots civ. proc. lik. 129. p., nav at-

ceļams; sevišķi tas apstāklis, ka laivai tagad ir caurumi, kuri

agrāk nebijuši, neizslēdz, ka šie caurumi taisīti tai laikā, kad

laiva jau bija izgājusi no prasītāja rīcības; 7) ka tādā kārtā

Apgabaltiesa nav pielaidusi kasācijas sūdzībā atzīmētos likuma

pārkāpumus un pēdējā kā nepamatota atraidāma, Senāts no-

lem j: Pētera Roptaļa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

186. p. pamata atstāt bez ievērības,

91. 1922. g. decembra mēneša 18. dienā. Dava Šķ i-

busta lūgums par Valmieras apriņķa I. iec. Miertiesas sprie-

duma atcelšanu Jēkaba Grunduļa prasībā pret viņu, Šķibustu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans.
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Ņemot vērā: 1) ka Valmieras apriņķa I. lec. Miertiesas

spriedumu, ar kuru prasītājam piespriesti par pakalpojumiem

trīs pudi miltu, atbildētājs Šķibusts apstrīd savā kasācijas sū-

dzībā ar norādījumu uz to, ka saskaņā ar priv. lik. 4175. pantu,

pēc kasācijas sūdzības iesniedzēja ieskata, līgumam trūkstot,

varot atlīdzību par pakalpojumiem piespriest vienīgi n a v d ā,

kamdēļ tiesa, piespriežot šai gadījumā, kā atlīdzību, rudzu mil-

tus, pārkāpusi minēto pantu; 2) ka šāds kasācijas sūdzības

iesniedzēja ieskats nav atzīstams par dibinātu, jo priv. lik.

4174. pants pielaiž atalgojumu par pakalpojumiem nevien nau-

dā, bet ari graudā, pie kam šī likuma 4175. p. paredz, ka trūk-

stot līgumam par atalgojumu, pēdējo nosaka tiesa pēc sava

ieskata; 3) ka tiesas slēdziens par to, ka šai gadījumā atal-

gojums, saskaņā ar lietas apstākļiem, piespriežams graudā,

attiecās uz lietas būtību un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā

(tiesu iek. lik. 5. p.) ; 4) ka nav tiesa pārkāpusi kasācijas sū-

dzībā pievestos likumu pantus, kamdēļ pēdējā, kā nepamatota

noraidāma, Senāts nolemj: atbildētāja Dāva Šķibusta ka.-

sacijas sūdzību uz pag. tiesu civ. proc. lik. 123. panta pamata

atstāt bez ievērības.

92. 1922. g. decembra mēneša 18. dienā. Augusta Dz e-

ņ a pilnvarnieka, zv. adv. V. Lazdiņa lūgums par Tiesu Pa-

lātas sprieduma atcelšanu Annas Markau prasībā pret Augustu

Dzeni un Annas Markau pilnvarnieka, zv. adv. H. Rūša pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka Pē-

ters Dzenis testamenta taisīšanas laikā bijis «vājprātīgs", bet

saprotot zem ša jēdziena nevis vājprātīgu techniskā nozīmē

(priv. lik. 497. p. nozīmē), bet gan garā slimu (geisteskrank)

498. p. nozīmē, uz kuru Tiesu Palāta savā spriedumā tieši at-

saucās. Tiesu Palāta uz otrreizējo ekspertizi un „visu lietā

savākto materiālu" pamato savu «vienbalsīgu" slēdzienu, ka
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Pēters Dzenis 1918. g. 25. februārī, t. i. testamenta taisīšanas

laikā bijis garā slims. Nākot pie šāda slēdziena, Tiesu Palātai

vispirms bija jāiziet no tā, ka Pēters Dzenis nav ticis tiesas

ceļā pasludināts par garā slimu: tādēļ lucidum intervallum

laikā taisītiem darījumiem ir spēks (503. p.): ieinteresētām

personām tikai jāpierāda lucidum intervallum (504. p.). Atbil-

dētājs atsaucies uz lieciniekiem šī lucidum intervallum un vis-

pār Pētera Dzeņa normālā gara stāvokļa pierādīšanai. Pati

Tiesu Palāta pielaidusi šai nolūkā atbildētāja uzdotos liecinie-

kus. Sprieduma motivos Tiesu Palāta tomēr par liecinieku

liecībām tieši nemin, un pamatojas tikai uz ekspertizes at-

sauksmi, kura notikusi jau pēc Pētera Dzeņa nāves. Tiesu

Palātai bija savos motivos jāapsver viss lietas materiāls un tā

tad vismaz jāapspriež liecinieku liecības, uzstādot vai un cik

tāļu tās saietas ar ekspertizi un ja viņa atrastu, ka tās esot

atspēkotas ar ekspertizi, uz to jāaizrāda spriedumā, pievedot

attiecīgus motivus (civ. proc. lik. 411. p.). Ja Tiesu Palāta

konstatē, ka materiāls esot pretrunīgs, tad viņai jo vairāk bija

tas vispusīgi jānoskaidro. Tiesa par personas garaslimību,

kura nav tiesas ceļā konstatēta, varētu spriest tikai apspriežot

attiecīgus šīs personas darbus (irMcTBiH • sk. ari Civ. proc.

lik. 1914. p.) un nodibinot savu slēdzienu uz visu pierādījumu

materiālu (sk. civ. proc. lik. 1915. p.). Tiesu Palāta nav kon-

statējusi, ka otras ekspertizes atsauksme būtu pamatota uz

tiešo, objektīvo, lietā esošo materiālu; Tiesu Palātai bija jāņem

vērā, ka pirmā un ari otrā ekspertize izgājusi no Pētera Dzeņa

fizi s ka y esc lība s stāvo k 1 a; pie sava slēdziena par

viņa gara slimību — testamenta taisīšanas laikā — Tiesu Pa-

lāta nākusi tikai uz to „domu" pamata, ka slimība ņēmusi

«progresējošu gaitu"; tā tad eksperti nav tieši apskatījuši un

pārbaudījuši Pēteri Dzeni taisni kritiskā laika. Šāi lietā no

svara bijis konstatēt, vai Pēterim Dzenim patiesi bijuši lucida

intervalla un vai pēdējie patiesi bijusi izslēgti testamenta tai-

sīšanas laikā. Palāta nav konstatējusi, ka liecinieku liecības

būtu iztulkojamas pret lucida intervalla esamību un ka eksperti

būtu atraidījuši lucida intervalla ēsamību resp. varbūtību taisni
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testamenta taisīšanas laikā, uz kādiem lucida intervalla atsau-

cās atbildētājs. Tādā kārtā Tiesu Palāta pielaidusi motīvu ne-

pilnību un pierādījumu materiāla nepilnīgu un neizsmeļošu

apspriešanu un viņas spriedums civ. proc. lik. 339., 366., 411.,
711. pantu pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā, kamdēļ Se-

nāts nolemj: Tiesu Palātas 1922. g. 18. maija spriedumu

civ. proc. lik. 339.j 366., 411., 711. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt

un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā tiesnešu

sastāvā.

93. 1922. g. decembra mēneša 18. dienā. Voldemāra

Tirdziņa dabiskā aizbildņa Jāņa Tirdziņa lūgums par Val-

kas apr. 4. iec. Miertiesas lēmuma atcelšanu mir. Jāņa Eizen-

šteina mutiska testamenta lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers,

Senāts atrod: Savā 1922. g. 11. maija spriedumā Senāts

atcēlis Cēsu apriņķa 4. iecirkņa Miertiesas 1922. g. 31. janvāra

lēmumu uz tā pamata, ka Miertiesai vispār nav bijusi tiesība

ielaisties jautājuma apspriešanā par to, vai testaments bijis

pēc satura likumīgs, t. i., vai tas pārkāpis likuma mantinieku

materiālās tiesības vai nē, un ka tādēļ Miertiesai nav bijusi

tiesība izbeigt lietu apsardzības kārtībā tādēļ vien, ka viens

no likuma mantiniekiem apstrīdējis testamentu pēc satura.

Valkas apriņķa 4. iecirkņa Miertiesa savā 1922. g. 23. : sep-

tembra lēmumā atrodot, ka no pagasta tiesas 1920. g. 18. maija

protokola neesot redzams, ka protokoli minētos lieciniekus

testators būtu uzaicinājis dēļ klātbūtnes pie testamenta taisī-

šanas, un ka pagasta tiesa ieinteresētās personas būtu; aicinā-

jusi uz sēdi pie liecinieku nopratināšanas, atcēlusi Pagasta tie-

sas lēmumu uzraudzības kārtībā un uzdevusi Pagasta tiesai

taisīt jaunu lēmumu. Miertiesa tā tad nav izpildījusi Senāta

1922. g. 11. maija spriedumu, kurā viņai Uzdots paša i taisīt

jaunu lēmumu. Miertiesai nav bijis pamata lietu caurskatīt

uzraudzības kārtībā un šai kārtībā atcelt; pagasta ; tiesas lē-
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mumu un nodot Pagasta tiesai lietu izspriešanai no jauna, jo

no vienas puses šai lietā vispār nav Tiesu iek. lik. 250. pantā

paredzēto priekšnoteikumu priekš lietas caurskatīšanas uzrau-

dzības kārtībā, un, no otras puses, Miertiesai, kā apelācijas

instancei, nepiekrīt kasācijas funkcija (sk. civ. proc. lik. 772.

p. 180*. p.). Miertiesai lieta skatāma cauri no Andrēja Ankra-

va par Pagasta tiesas 1921. g. 29. dcc. lēmumu 3. janvārī

1922. g. iesniegtās blakus sūdzības robežās. Neatkarīgi no tā

Miertiesas lēmuma motivos izteiktā doma par jaunas testa-

menta liecinieku nopratināšanas nepieciešamību ir ne-

pamatota. Kā to Senāts jau 1921. g. 27. oktobra Indriķa un

Augustes Burkovsku mantojuma lietā (spried, krāj. 43. Nr.)

dotā spriedumā paskaidrojis, pagasta tiesai, skatot cauri ap-

sardzības kārtā testamenta lietas, attiecībā uz mutiskiem

testamentiem vispirms ar nopratināto liecinieku izteikumiem

jāuzstāda paša mutiskā testamenta esamība un, ja tiesa nākusi

pie slēdziena, ka ar liecinieku izteicieniem mutiska testamenta

esamība ir uzstādīta, tad to nolasa tiesas sēdē, ar ko tad testa-

ments skaitās par atklātu; pēc tam pagasta tiesa, Pag. ties.

civ. proc. lik. 237. pantā paredzētā kārtā, taisa lēmumu par

to, vai testaments no formālās puses ir atzīstams par sastādītu

pēc likuma prasījumiem. Šinī gadījumā testamenta uzstādī-

šana un atvēršana jau notikusi Patkules pag. tiesas 1920. g.

18. maija sēdē un par testamenta esamību ir ticis izsludināts

Vaid. Vēstnesī 1920. g. 11. jūnijā. Tamdēļ Patkules pag. tie-

sai, noliekot uz testamenta mantinieka lūgumu lietas caurska-

tīšanu uz 1921. g. 29. decembri, šinī sēdē vairs nemaz nebija

apspriežams jautājums par testamenta esamību un saistītais ar

to jautājums par testamenta liecinieku nopratināšanas veidu,

bet vienīgi bija jālemj par to, vai ar nopratināto liecinieku iz-

teicienu, kā tie ienesti 1920. g. 18. maija tiesas protokoli, testa-

ments ir atzīstams no formālās puses par sastādītu pēc Vidz.

zemn. lik. 1013. panta prasījumiem un, izšķirot šo jautājumu

pozitivā nozīmē, jālemj par atstātās mantas nodošanu testa-

menta mantinieka valdīšanā (Pag. ties. civ. proc. lik. 237.

pants). Tamdēļ ari Miertiesai šinī gadījumā nemaz vairs ne-
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bija apspriežams jautājums, vai pie mutiska testamenta uz-

stādīšanas pagasta tiesā tiesai testamenta liecinieki nepiecie-

šami jānopratina zem zvēresta. Bet, ari izšķirot šo jautājumu

pēc būtības, Miertiesas domas ir maldīgas, — Civ. proc. lik.

1963. pants, kurš atsaucās uz Priv. lik. 2088. pantu un prasa,

ka testamenta liecinieki ir nopratināmi zem zvēresta, piemē-

rojams vispārējās tiesu iestādēs. Priekš pagasta tiesu iestā-

dēm ir speciāls noteikums Pag. ties. civ. proc. likumā, un proti

61. pants un šis pants noteic, ka liecinieki pagasta tiesās nav

nopratināmi zem zvēresta. Šī ar minēto likumu ievestā kār-

tība par liecinieku nopratināšanu pagasta tiesās, pretim prin-

cipam, uzstādītam ar Civ. proc. likuma 95., 395. un 1963. pan-

tiem priekš vispārējām tiesu iestādēm, ka liecinieki vispārīgi

nopratināmi zem zvēresta — ievesta, kā tas redzams no mi-

nētā Pag. ties. civ. proc. lik. 61. panta likumdošanas motīviem,,

aiz tā iemesla, ka pagasta tiesām nopratināmie liecinieki esot,,

kā vietējie, labi pazīstami — tā sakot savi ļaudis, un tādos

apstākļos pagasta tiesnešiem esot iespējams ari bez zvēresta

apspriest, vai liecinieka liecība ir pārliecinoša un vai uz viņu

var palaisties. Tā tad priekš pagasta tiesu iestādēm lieci-

nieku nopratināšana zem zvēresta nav nepieciešama, — nav

obligatoriska. Zināms, pagasta tiesa, ja ieskata par vajadzīgu,

var nopratināt lieciniekus ari zem zvēresta, bet tas atkarājās

tikai no pašas tiesas ieskata. Aiz pievestiem iemesliem Mier-

tiesas lēmums Tiesu iek. lik. 250. p., Civ. proc. lik. 180\ p.

un Pag. ties. civ. proc. lik. 123. panta pārkāpumu dēļ nav at-

stājams spēkā, kamdēļ Senāts nolemj: Valkas apriņķa

4. iecirkņa Miertiesas 1922. g. 23. septembra lēmumu Ties, iek.

lik. 250. p., Civ. proc. lik. ĪSO
1

, p., Pag. ties. civ. proc. lik.

123. p. pārkāpumu dēļ atcelt no lietu nodot izspriešanai no

jauna tai pašai Miertiesai.

94. 1922. g. decembra mēneša 18. dienā, Konstantīna

P i ch 1 a v pilnvarnieka zv. adv. P. Eglīša lūgums par Tiesu

Palātas , sprieduma atcelšanu, viņa, K. Pichlau, prasībā pret

Jūliju Pichlau.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers,

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka, zv. adv. li. Rūša

paskaidrojumus, Senāts atrod: Prasītājs savā kasācijas sū-

dzībā dibinājās uz to, ka strīdu esošais zemes gabals piederē-

jis mantojuma devējam kā nekustams īpašums uz lietisku tie-

sību un proti uz dzimtsnomas pamata. Šis prasītāja uzskats

nav pareizs. Dzimtsnoma nodibina lietiskas tiesības, un tā

tad ari apakšīpašumu tikai tad, ja viņa ierakstīta zemes grā-

matās (priv. lik. 946., 944., 3014., 4133. p. p„ 3004. p., kurš

taisni atsaucās uz 944. p.). Lietiska tiesība uz kustamu mantu

gan iegūstama ar tradīciju, bet uz nekustamu mantu tikai

ar koroboraeiju (priv. lik. 799. p. un 809. p.). Tikai tās lie-

tiskās tiesības, kuras rada tieši pats likums, ir spēkā ari bez

ierakstīšanas zemes grāmatās (3004. p. 2. piez.). Tā tad

dzimtsnomas līgums par zemes gabalu, kas ieiet majoratā, ne-,

var nodibināt apakšīpašumu, jo majorata apgrūtināšana ar

lietiskām tiesībām vispār nav pielaižama (priv. lik. 2552.,

2554., 2539. p. p., notar. nolik. 321. p. 2. pkt. „d"). Tādēļ at-

tiecībā uz majoratiem tā saucamā dzimtsnoma patiesībā izrā-

dās tikai par vienkāršu nomu. Nomas līgums nodibina tikai sai-

stību tiesības, kas pieskaitāmas kustamām mantām (pr. lik.

537. p.). Tāpat ēkas, kuras ēku uzbūvētājs uzcēlis uz viņam

nepiederošas zemes, nepieder viņam uz lietisku tiesību pamata

un neskaitās par viņa īpašumu; uzbūvētājam ir tikai obliga-

toriskas tiesības uz atlīdzību, bet īpašuma tiesības pieder ze-

mes īpašniekam (priv. lik. 772. p. un piez,; 4066. p.). Pretēji

prasītāja domām, fideikomisi (majorati), kā tādi, nav uzska-

tāmi par atceltiem ar Agr. ref. lik. L d. 19. pantu, kurš atceļ

nevis fideikomisus, bet tikai tos fideikomisā nodibinātos iero-

bežojumus, kuri, sakarā ar not. nolik, 321. p. 2. pkt. un 317. p.,

kavē atsavinātās zemes ieskaitīšanu zemes fondā. Tā tad

Agr. ref. lik. 19. p. neatceļ 2554. pantu, itkā fideikomisā turē-

tājam par labu paplašinot viņa rīcības tiesības. 19. p. ari ne-

piešķir «dzimtsnomas" līgumam lietisku raksturu. Tādēļ agr;

ref. lik. 1. d. 19. pantam nav izšķirošas nozīmes šai lietā. Ne-
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atkarīgi no tā, Emila Pichlau nāves dienā Agr. ref. lik. 1. d;

19. p. vēl nebija spēkā. Lieta negrozās ap to, ka atbildētājai

nebūtu bijusi mantošanas spēja attiecībā uz minēto zemes

gabalu, kādai spējai gan būtu jābūt nevien mantojuma devēja

nāves laikā, bet taisni ari mantojuma pieņemšanas laikā (priv.
lik. 1697. p.). Lieta ari nav izšķirama sakarā ar «intertem-

poralu" tiesību jautājumu par to, kādi mantošanas nosacījumi

būtu jāpiemēro: vai nosacījumi, kuri pastāvēja delacijas laikā,

vai nosacījumi, kuri pastāv akvizicijas laikā: te, saprotams,

būtu jāpiemēro nosacījumi, kuri bija spēkā delacijas laikā. Bet

lieta turpretim grozās gan tikai ap to, vai iemantojamās

mantas juridiskais raksturs (kā kustama resp. nekustama

manta) apspriežams pēc nosacījumiem, kuri pastāv vai nu de-

lacijas laikā vai akvizicijas laikā. Šai gadījumā mantojuma at-

klāšanās pamats bijis mantas devēja nāve (priv. lik. 2581. p.).
Ar šo notika delacija (priv. lik. 1608. p.). Delacijas pamats

bijis likums (priv. lik. 1699., 1703. p. p.). Ar delaciju manti-

niekiem tiek dota iespēja iegūt mantojumu (priv. lik. 2621. p.)

un taisni tai kārtībā un tai mantošanas sastāvā, kura pastā-

vēja delacijas laikā. Mantojuma pieņemšanas (iegūšanas)

juridiskās sekas attiecināmas uz delacijas momentu: manti-

nieks, kas pieņem un iegūst mantojumu, skaitās par manti-

nieku jau no delacijas momenta (priv. lik. 2639. p.). Tādēļ,

ja likums jau pēc notikušas delacijas būtu pasludinājis zināmu

mantu par nekustamu, kura agrāki, delacijas laikā, bijusi ku-

stama, — tad no svara ir tikai tas, kāds juridisks raksturs

bijis mantai delacijas laikā. Konkrētai mantai, t. i. vienkārša

nomas līguma tiesībām, bijis taisni kustamas mantas rak-

sturs. Konkrētais nomas līgums tā tad nav nodibinājis man-

tojuma devējam Emilam Pichlau par labu lietiskas tiesības uz

strīdu esošo zemes gabalu un nav pēdējo pārvērtis par «ne-

kustamu īpašumu": Tiesu Palāta, nākot pie tā paša slēdziena,

nav pārkāpusi prasītāja pievestos likumus, tai skaitā ari ne

civ. proc. lik. 367." p., jo Tiesu Palātai pietika konstatēt, ka

delacijas momentā Agr. ref. lik. 1. d. 19. p. nav spēkā bijis.

Tādā kārtā iesniegtā kasācijas sūdzība, kā nepamatota, ātrai-
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dama, kamdēļ Senāts nolemj: Prasītāja Konstantīna Pich-

lau pilnvarnieka, zv. adv. P. Eglīša kasācijas sūdzību uz civ-

proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

192 2. II
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Likumu rādītājs

Senāta civilā kasācijas departamenta

spriedumiem

par 1919.—1923. g.

Rīgā, 1929.

«Tieslietu Ministrijas Vēstneša" izdevums.



A. Gulbja grāmatu spiestuve, Rīga, Ausekļa iela 9.



Likumu radītājs

Senāta civila kasācijas departamenta spriedumiem

par 1919.—1923. g.

Pirmie skaitli nozīmē attiecīgo likumu pantus. Spriedumi aprādīti lauztu

skaitļu veidā, pie kam skaitītājs apzīmē gadu, bet saucējs — numuru, zem

kura spriedums izsludināts spriedumu krājumā. Lēmumi (nolikumi) pievesti

sekošā kārtībā: 1. Latvijas (Baltijas) privatlikums (1864. g.). 2. Vidzemes

zemnieku likums (1860. g.). 3. Kurzemes zemnieku likums (1817. g.). 4. Lat-

vijas atsevišķie likumi. 5. Bij. Balt. gub. kārtu nolikums (bij. Balt. gub.

likumu 2. d., 1845. g.). 6. 1889. g. 9. jūlija Bāru tiesu iestāžu iekārta.

7. Krievijas likumu kopojums. 8. Krievijas kara noteikumu kopojums.

9. Krievijas atsevišķie likumi. 10. Hāgas konvencija (1907. g.). 11. Vācijas

likumi.

1. Latvijas (Baltijas) privatlikums (1864. g.).

3

Ievads.

18 § 22/77
20 § 22/21
21 § 21/39; 21/41;

22/41

24 § 20/36; 23/42
25 § 23/42
26 § 23/82

Likuma panti
9 23/19

11—12 23/44
13 21/19: 23/44
30 23/56

56 21/40
79 23/44
84 23/44

124 22/49
132 23/13
139 23/13
151 23/13
158 22/3; 22/50
168 23/13
199 22/13

200 20/6; 21/51
222 21/40
231 sek. 22/42

256 21/25
258 21/25
262 22/42
263 20/6
264 20/6
396 22/62
497 22/92

503 21/23; 22/92
516 21/59; 22/47;

23/72

517 21/26
537 22/94
541 23/21
551 21/5
554 20/1

580 23/75
582 20/36
583 20/24
608 23/6
613 21 25; 23/65
622 25/50
625 sek. 21/11; 21/24;

21/36; 22/32
619 22/32

650, 651 21/24
652 21/24
684 25/27

688 21/36
691 21/24; 23/27

693 23/27

694, 695 21/36
707 22/32
722 un piez. 22/94
752 22/32; 22/47
756 22/47
789 21/5
799 22 94: 23/6

809 22/94
810. 811 22/32
812 19/2; 23/65
815 19/2
820 22/32
829 22/32

830 22/32
831 22/32
839 22/28
843 22/28
855 22/28; 22/32
863 22/28
868 20/1; 20/9;

20/33; 21/14;
22/9; 22/21;

22/41; 22/47;

23/89
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869 22/40
870 21/25

871 21/36
872 22/8
S73. 874 19/2
876 23/65

897 22/28: 23/50

901, 902 22/49

906, 907 23/16
912 23/32
914 23/6; 23/62
915 20/17

916 22/28; 23/50
917 20/17; 22/32;

23/6: 23/45
919 20/33; 22/28;

23/45
920 22/5
922 23/89
923 20/8: 22/40;

22/90: 23/45
927 21/59: 23/50
937 22/65

944 22/94

946 22/94
947 22/32
951 22/32
961 sek. 22/8

1016 22/66

1100 21/24
1208 22/15
1247 22/54
1256 22/32
1297 22/32
1309 22/32
1320 22/32
1327 22/32
1329 22 32

1531 22/32
1363 23/22
1463 21/22
1475 21/40
1480 20/32
1497 22/5

1602 22/32
1608 22/94
1653 23 2s

1654 22 8

1654 p. 2. pioz. 22/10
1655 22/8: 22/10
1664 25/28
1674 21/25
1691 22/32
1692 2240

1697 22/94

1701 23/60
1~05 23/60
1-43 21/10
1819 23/44
1822 22/15
1825 22/15
1874 21/43; 22/19
1881 21/43; 22/19
1912 23/65

1993 22/8; 23/44

2007 sek. 23/60

2011 23/60

2061 sek. 23/34

2062 25/25: 23/84
2068 23/25; 23/86
2070 23/34
2071 23/25; 23/86

2088 22/93

2091 23/34
2121 22/34
2135 25/60

2254 22/54
2281 22/53
2316 22/53
2348 23/21
2551 23/21

2356 23/21

2433 23/10
2449 22/34
2177 21/27
2512 sek. 20/6
2=520 20/6
2324 20/6
2334 23/60
2539 22/94
2542 21/25
2544 ]). pioz. 21/25
2546 21/25
2352 22/94
2=554 22/94
2588 22/39
2591 22 40: 25/76
2598 22/40; 23/76
2620 22/52
2621 22/32; 22/53:

22/94
2622 22/40
2625 22/32
2630 22/32
2651 22/32; 23/35
2636 22 11>

2639 sek. 22/32:22/53;

22/94

2677 22/32
2681 22/40
2735 21/41
2742 21/41
2778 22/19
2792 23/10
2793 23/60
2795 22/8
2811 23/10
2918 22/40; 23/76

2920 23/32

2922 22/4; 22/34;

22/45; 23/43
2928 20/15; 22/34

2939 22/77
2941 21/5
2942 22/45
291" 23/72
2951 22/45
2952 22/45
2953 21/23
29=55 sek. 22/45
2956 22/77
2957 22/77
2959 22/77
2970 22/77

2976 22/89
2979 22/89; 23/61
2990 22/61
3004 21/41; 22/94

3004p. 2. piez. 22/23;

22/28; 23/28
5014 19/2; 20/2;.

22/11: 22/28;

22/94; 23/1

3015 19/2; 22/11;

22/28
3027 22/45
3030 20/2: 21/41;

21/49; 22/11;

23/1; 23/4;

23/5
3031 22/45; 23/15;
3034 20/2: 22/11;

22/45; 23/1:

25/2
3037 23/5
5070 20/4

3088 23/46
3092 23/46
3093 21/58: 22/45;

22/61
3094 21/38

3102 21/38: 22/45; 22/77
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3104 20/15; 21/41;

3105 21/41
3106 22/34
3109 22/60; 23/72
3111 23/89
3112 21/40; 23/89
3116 21/49; 22/34;

23/17

3117 22/34; 23/17
3118 23/32
5121 22/34
3125 23/22
3139 22/34

3140 21/38; 31/41;

21/49; 22/11;

23/1

3144 23/32
3145 22/54

3146 21/49: 22/34

3147 23/32

3173—3176 22/78
3190 22/34
3209 23/84
3211 23/17
3213 21/61
3214 22/11; 22/34
3215 21/41: 23/3
5221 20/8; 21/29
3224 23/24
3228 20/8; 21/39;

22/30

5235 23/48
3242 23/48
5231 22/63
3257 22/63; 22/78
5271 22/78; 23/48
5273 22/77

5276 sek. 20/36; 22/34
3285 23/39
3291 22/63
3294 23/36
3300 20/32; 23/23
3304 20/66; 22/83
3305 23/4
3306 23/17

3307 21/31; 23/17
3310 21/59
3311 23/4
3312 sek. 21/3; 21/15;

22/68

3316 sek. 22/68
3318 21/31; 21/49
3319 22/68

3320 20/15; 23/42;
23/62: 23/75

3321 23/17
3322 20/13
3523 22/68
3337 22/83
3359 21/38
3365 21/42
3366 21/42: 25/36

5568 21/49
3369 21/38
3369 p. piez. 21/38
3372 21/38: 22/34
3373 23/18
3378 21/38
3381 sek. 21/5
3382 23/52
3387 sek. 22/70
3389 22/70
3399 22/70
3400 22/70
5404 22/70: 23/70
3413 sek. 22/77
3416 sek. 23/29
5458 20 52

3439 22/78; 22/83
3441 22/47; 22/63;

25/25
3447 22/85; 23/33
5449 22/66
3452 22/66
3459 20 13: 23/42;

23/62; 23/75
3473 22/34
3475 p. piez. 25/22
3474 22/34
3476 21/22

3512 25/29
3517 21/31
3518 piez. 22/52
5522 21/59
5543 23/59
3565 20/18
5565 23 22

3571 21/42
5572 22/79

3577 22/45
3586—3587 22/45
5588 21/49
3598 25/5
5607—3608 23/3
3619 22/28
3623 22/28
5625 22 2s

3626 23/54
3627 25 54

3628 22/70
3634 22/70
3639 22/28
3651 21/40
3652 21/40
5671 23/64
3680 21/5
3691 21/5
3732 21/40
3734 22/52
3734 p. piez. 21/40
3735 21/5
3741 22/52
3743 22/25
5745 sek. 22/52
5752 22/52
3763 23/51
5777 21/40
5785 20/19
5787 20/19
5794 25/51
5828 19/1
3831 22/34: 22/61
3832 22 II

5857 25/32
3839 22/40
3844 20/7: 22/61
3845 20/15
3846 20/13
3847 21/49; 23/89
3851 sek. 22/41
3853 sek. 21 5

3859 20/2; 21/41
3860 20/2: 25/9
5860 p. piez. 21/41
5862 21/30
3863 20/23
3665 22/68
5867 21/31
3868 20/4
5872 20/8: 21/29
3877 20/23:21/5;23/32
3881 sek. 23/26
3883 23/6: 23/26
3885 25/26
3890 20/4: 23/17; 23/61
3895 25/61
3895 23/61
3897 23/55; 23/61
3938 20/4;
3939 21/38
3940 21/38



3. Kurzemes zemnieku likums (1817. g.).

2. Vidzemes zemnieku likums (1860. g.).

6

3944 22/34; 23/15
3944 p. piez. 25/15
3961 sek. 23/15
3963 23/15

5967 22/32

3968 22/70
4025 22/14; 22/15:

22/22
4028 19/2
4029 22/15; 22/32
4033 23/42
4034 22/59
4059 25/32; 23/42
4042 sek. 22/37
4045 22/43
4048 22/59

4051 22/85
4053 20/30: 22/59
4054 20/30; 21/13
4057 22/52

4060 20/1
4061 20/1
4066 20/56: 22/5: 22/94
4069 22/37
4075 20/1 I: 20/36:

22/59
4076 22/59
4052 sek. 22/59
4084 23/23; 23/42
4087 20/36: 23/52

4104 22/14
4106 21/56: 22/37
4116 21/15: 21/59:

23/18
4125 22/5
4126 22/43
4127 22/5
4133 22/94
4136 22/5
4172 22/22: 25/99
4174 22/22; 22/54:

22/91
4176 25/55
4179 20/32
4186 sek. 22/14; 22/56
4192 22/54
4211 21/40
4226 20/4: 23/23: 23/51
4227 20 32: 25/53
4229 20/4
4252 23/35
4234 23/25
4255 sek. 20/32
4236 23/55

4239 23 55

4248 20/4
4255 25/32
4256 25/31
4258 23/31
4262 23/51

4266 22/75
4269 22/56
4272 22/56
4276 22/36
4283 23/95
4294 22/45
4296 22/75
4509 22/36
4311—4316 22/75
4315 21/40
4317 21/57
4377 22/68
4389 23/89
4423 22/13: 23/78
4424 21/40
4425 21/40
4427 23/72
4441 21/19
4442 21/19
4452 20/24
4458 sek. 22/48; 23/95
4465 22/6

4468 21/40
4473 22/6
4481 22/6
4484 22/37
4485 22/6
4570 22/85
4572 22/83

198

386

7(1

952

973

982

983

21/46

22/13
22 4

21 27; 21/43;
22 19

22/8

22/8

21/43

985 sek. 21/27; 21/43;

22/10; 22/16

22/19
994 21/10

1005 sek. 22/8; 22/12
1013 21/27
1021 21/43
1024 22/4, 22/93.

(.2 23/60
06 22/62
2" 22/62
26 sek. 23/25: 23/60

29 23/60

130

131

131

185

23/25; 23/60

23/60

23/25-; 23/34;

23/86

22/14



4. Latvijas atsevišķie likumi,

7

chronologiska kartība. (Iekavas pievestie skaitli zīmējas uz Likumu II!

ministru rīkojumu krājumu.)

1918. g. 4. decembra
Latvijas Pagastu sa-

tversmes pagaidu li-
kums (Lik. krāj. 7

Nr.)

1920. g. 12. marta li- 1920. g. 14. septembra
kums par zemes grā- likums par Mierties-

matu nodalām un no- nesu kompetenču pā-
tariem (lik. krāj. 166 plašināšanu (Lik.kraj.

Nr.) 208 Nr.).

»] 21'62

1918. g. 6. decembra

pag. nolikums par

Latvijas tiesām un

tiesāšanas kārtību
(Lik. krāj. 10 Nr.)

21/20

1919. g. 9. septembra
likums par steidza-

mu agrarlietu nokār-
tošanu (Lik. krāj. 139

Nr.)

21/13; 21:46:

22/11; 23/42

1919. g. 30. oktobra
instrukcijas par tie-

sām un tiesāšanās
kārtību (Vaid. Vēstu.

72 Nr.).

21/20; 22/44

1919. g. 19. decembra
rīkojums par zemes

grāmatu nodaļām un

notāriem (Lik. krāj.
32 Nr.)

22/24

1920. g. 2. janvāra
Pasta un Telegrāfa
virsvaldes iekārta

(Pap. lik. krāj. 27

Nr.)

23/68

1920. g. 21. janvāra
instrukcija par pil-
sētu ienākumiem

<Vald. Vēstn. 16 sek.

Nr.Nr.)

23/15

22/24 • 22/33

,ni . ,„
. 1920. g. 15. oktobra

1920. g. 18. marta li-
pagaidll noteik

. parkums par vienīgo dzīvokļu !ri (Pap. Hk
maksāšanas līdzekli krāj 90 Nr}
(hk. kraj. 181 Nr.)

?

4 20/27: 21/41: 8—11 20/54
21/49: 22/77;
23/1; 23/2; 1921. g. 15. marta no-

25/5: 25/4: teikumi par zirgu pa-

23/5; 25 52: sēm (Pap. lik. krāj.
23/75 65 Nr.).

25/9
1920. g. 31. marta li-

kums par civildiene- 1921. g. 20. apriļa li-

stu (pap. lik. krāj. kums par akciju bie-

53 Nr.) dribam (Lik. kraj.

1, 5, 14 23/47
83 Nr->'

4 23/29
1920. g. 10. apriļa rī-

kojums par nemītu 1921. g. 11. augusta
ādu tirdzniecību noteik. par ārstu at-

(Vald. Vēstn. 82 Nr.) līdzību slimo kases

22/41
(Vaid. Vēstn. 179 Nr.).

23/77

1920. g. 30. apriļa rī-
ļ9 Heremhra

kojums par šķīrēju f.1?1' s '
decembra

komisiju darbības
lk

' Par * ,esu ,eka'-

atjaunošanu (Vaid. «gj
Vēstn. 100 Nr.) adlas C

n )
J'

23 '42 23/66'

1920. g. 30. apriļa in- 192i. g.
2
.

marta lik.

strukcija šķīrēju ko-
par naudas maiņas

misijām J\ald- operācijām (Lik.kra j.
Vēstn. 102 Nr.)

1

51 Nr.).

23/42 22/20

1920. g. 29. jūnija li- 1920. g. 14. februāra
kums par muižnieku rīkojums par apdro-
korporaciju atcelšanu šinašanas biedrībām

(Lik. krāj. 187 Nr.) (Vaid. Vēstn. 37 Nr.).

21/25 21/60



5. Bij. Balt. gub. kārtu nolikums

6. 1889. g. 9. jūlija Baru tiesu iestāžu iekārta

8

1920. g. ii. augusta
miera līgums ar Krie-

viju (Lik. krāj. 204

Nr.)

10 21/60

1920. g. ii. augusta
noteik. par samieri-

nāšanas kamerām

agrarlietās (Vaid.

Vēstn. 189 Nr.).

21/54

1921. g. i. februāra
likums par laulību

(Lik. krāj. 39 Nr.)

49 22/82

54 22/67
60 22/82; 23/53
61 22/82
63 22/67
65 23/56

69 22/67

73 22/67

80 22/67

1921. g. 14. jūnija
pārgrozījumi un pa-

pildinājumi 1920. g.
18. marta likumā par

\ icnigo maksušanas

līdzekli (Lik. kraj.
116 Nr.).

2 25/32

Agrārreformas
likumi.

I. daļā (Lik. krāj.
1920. g. 213 Nr.).

1 23/21

,2 p. 23/21; 23/58;

25/59; 23/65
3 p. «a» pkts

22/23; 22/76
3 p. «e» pkts

25/59; 25/65
8 22/25; 23/65

10 23/65
11 25/58
12 25/58; 25/65
14 23/59
15 22/22; 22/25
16 p. piez. 23/21
10 22/23; 22/94

II. daļa (Lik. krāj.
1920. g. 259 Nr.)

27'

31 23/31
34

40

III. daļa (lik. krāj.
1922. g. 92 Nr.)

49 23/58; 23/59

IV. daļa (Lik. krāj.
1922. g. 214 Nr.)

1 23/65
9 25/65

1922. g. 2. jūnija li-

kums par pagastu
pašvaldību (Lik. krāj.

119 Nr.)
13 23/78

1923. g. 31. marta li-

kums par nekust,

īpašumu koroborē-

šanu sakarā ar ag-
rar. reformu (Lik.

krāj. 41 Nr.)

23/65

bij. Balt. gub. lik. 2. d„ 1845. g. izd.).

f
22

875 ļ 21/25
885

894

Kr. lik. krāj. 78 N. 1 pielik. B

? 23/54



7. Krievijas likumu kopojums.

9

i. sējuma i. d.

Kr. valsts pamatli-
kums

89 22/55

1. sējuma 2. d.

Kr. Senāta iekārta

(1915. g. izd.)

331 21/35

741 21/35

2. sējums

Pilsētu pašvaldību
nolikums (1915. g.

izd.)

7 23/15
95 23/15

140 p. pielik. 22 gkts
25/15

5. sējums

Stempclnodoklu no-

likums (1914. g. izd.)

14 21/48

34 20/26
44 20/26
62 23/9
75 23/9

169 20/5

9. sējums
Kārtu nolikums (1899

g. izd.)

780 22/11; 22/80
931 22/80
947 22/80

Atsevišķais pieli-
kums

Zemnieku kārtas no-

likums (1902. g. izd.)

13 21/20: 23/57

10. sējuma i. d.

Kr. civillikumi (1914.
g. izd.)

54 22/72
78 22/80

78 p. 2. piez. 22/80
229 22/85
531 22/33
533 23/87
554 21/12; 22/65
550 22/72
554 22/85
555 22/72
569—570 23/97

589 22/41

684 21/17; 23/37
694 23/87
711 21/12
7131 23/93

1184 23/56
1241 21/50

1246 23/87
1254 22/46
1510 21/12
1529 22/45

1536 21/17

1545 22/75
1547 22/73
1678—1679 21/17
1679 22/46

1684 23/94

1688 21/17
1692p. 1 piez. 22/85
1700 22/25
2106 23/37
2114 22/45
2128 22/45
2132 22/45
2155 21/60

2188 21/60
2200 p. i. piez. pielik.

9, 11 pp.
21/60

Valsts darbu un pie-
gādājumu nolikums

(1916. g. izd.)

167 25/15

11. sējuma i. d.

Ārzemju ticību noli-

kums (1896. g. izd.)
Ev. lut. bazn. likumi

342 sek. 22/50
490—492 23/6
648 22/50

11. sējuma 2. d.

Kr. tirdzniecības no-

likums (1903. g. izd.)

54 22/45
60 22/45
63 22/45

376 23/32

Kr. tirdzniecības pro-

cesa nolikums (1903.
g. izd.)

40 23/32

42 23/32
234 sek. 22/86

681 22/86

Rūpniecības darbu

nolikums (1913. g.
izd.)

304 23/77
524 23/77

12. sējuma 1. d.

Vispār, dzelzceļu no-

likums (1906. g. izd.)

6 22/55
13 23/91
53 23/67

54 22/55
55 22/55
57 22/55
58 23/91
60—67 22/55
68 23/67

69 22/55
7i sek. 22/55

100 25/91
102 23/91
107—109 23/91

1920. g. 10. februāra

noteikumi Nr. 52

(Vaid. Vēstn. 40, 41

Nr.Nr.) par visp. ta-

rifa piemēroš. šaur-

sliežu līnijām

10, 12, 14 §§ 23/91
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1920. g. 22. maija pa-

gaidu noteikumi un

tarifs (Vaid. Vēstn.

127 sek. Nr.Nr.)

11 22/55

14 22/55

40 23/67
408 23/67
62 22/55; 23/39
64 22/55; 23/39;

23/91

65 22/55; 23/91

109 23/67

1920. g. 24. decembra

noteikumi (Vaid.
Vēstn. 1920. g. 299

Nr.; 1921 g. 1 Nr.) par

1920 g. 22. maija no-

teik. papildinājumu

23/67

1920. g. 24. oktobra
rīkojums Nr. 399 par

1920. g. 22. maija pa-

gaidu noteik. par-

groz. (Vaid. Vēstn.

238 Nr.)

22/55

Bernes 1890. g. kon-

vencija

2

35 23/67
37

12. sējuma 2. d.

Lauksaimniecības no-

likums (1906. g. izd.)

2

tļ 22/70

164—180

15. sējums
Miertiesnešu sodu li-

kums (1914. g. izd.)

152 22/70
16. sējuma 1. d.

Tiesu iekārtas liku-

mi (1914. g. izd.)

249 22/20
2491 21/45; 22/19

250 22/56; 23/19
2591 21/35; 23/81
355 23/11

778 23/56

Civilprocesa likumi

1914. g. izdevumā un

Ticsl. ministrijas ko-

difik. nodaļas 1923.

g. izdevumā (skaisti
ievākots), kā ari atse-

višķie skaitļi, bez ie-

kavām, zīmējas uz

civilprocesa likumu

1914. g. izdevumu.

2 (1800) 22/4

3 (1801) 21/18;

21/19; 21/44;

25/19; 23/21
4 (2) 23/47; 23/65

5 (3) 23/27
6 (4) 22/17; 22/61;

22/67
13 (101 ) 23/42
14 (102) 23/42
17 (13) 21/60

20 (15') 23/83

25 (17) 23/31
25 (1802) p. piez.

23/31
28 (1803) p. piez.

23/31
29a p. 2. pkt. 22/33
31 21/44; 21/54;

22/51
33 (26) sek. 23/31
34 (27) 21/62
34 (1804) p. piez.

23/21

36 (1806) 21/44
38 (31a) 23/94
56 (46) 23/68
59 (47a) 23/68
66 (53) 22/65
67 (54) 21/47
72 (552) 22/51
82 (64) sek. 21/1
83 (65) 23/30
90 (69) 21/17;

21/54; 22/90;
25/21

96 (75) 22/26
101 (80) 21/42

103 (811) 22/26
106 (821 ) 22/69

123, 124 (91, 92)

21/16
128 (95) 22/93
131 (99) 22/60
139 (106) 23/64
158 (115) 20/10
162 (117) 22/31
164 (119) 22/69
167 (122) 20/35

22/66; 22/79
179 (1282) 21/58
180 (1283) 21/58
182 (131) 21/4
183 (132) 23/49
184 (1325) 22/80
185 (1351 ) 20/3

20/35; 22/66:
22/69

210 (152) 20/15;
23/38

214 (155) 25/19
220 (156) 22/16
222 (158) sek. 22/
221 (160) 23/19
225 (161) 22/1
226 22/85
247 23/68
250 25/14
252 (161 2*) 25/5
255 (163) 22/67
257 23/76
259 (1643) 21/47;

22/81
260 20/22
261 (166) 20/11
262 (167) 23/19
267 21/1

269 21/21; 21/28;

22/81
273 20/17; 21/51;

21/56; 22/26
2741 22/51
276 (180') 22/93
282 (185) 21/16:

21/58; 23/73
284 (187) 23/73
286 (190) 20/21;

21/9; 21/55;

22/81; 23/48
287 (191) 23/88
288 (192) 21/1
291 (194) 21/45
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296 (200) 21/48
300 (2004) 23/19
303 (2007) 21/55

3301 22/84
331 21/23; 22/84
332 sek. 22/61;

22/83
335 22/61
3351 22/61

368 22/16; 22/61;

23/5; 23/56

371 21/30
395 22/93
400 20/8
401 22/60
403 20/8

409 23/79; 23/91

410 22/79; 23/64

411 22/83
412 23/42; 23/57
442 23/25
444 21/50
452 22/7: 23/81

453 21/46; 23/81
456 21/40
457 21/46
462 21/42
463 21/57
465 20/20
466 sek. 22/86
470 22/86
478 22/45
482 21/19
515 21/46
522 23/80
571 22/2; 25/19;

23/21
584 21/26
689 22/74
693 21/33

700 22/1
705 21/22
706 22/67
7061 25/42; 23/80
711 23/42
715 21 46

735 23/19
745 22/67
750 22/26
755 20/22
756 21/21; 22/81
757 20/4; 20/31
767 22/5
772 22/95

773 21/42
7761 22/84
778 23/88
799 20/28
801 20/29; 21/21

810 21/21; 21/45
811 21/45
814 sek. 21/52
815 23/81
828 20/28; 23/63
834 21/47
835 20/28; 20/29
848 21/28
853° 21/28
891 22/1; 23/48
892 20/34; 22/16
893 22/49
895 20/11; 22/49;

23/19
896 25/62
903 22/48
932 22/35
933 21/52; 23/32
943 23/19
962 21/52; 23/41
964 20/27; 21/52;

22/1
966 22/1
968 21/52
977 25/29

1052 25/29
1092 22/65; 23/41
1164 22/46
1170 21/32
1175 21/32
1180 22/7
1205 22/7
1209 21/52

1273 sek. 21/60
1286 23/14: 23/69
12891 2142

1292 21/42
1293 21/42
12951 21/52
1309 23/32
13458 23/19
13466 22/71
1348 21/51; 23/13
13655 22/80
1357 22/67
1364 23/3
1366 23/3

1408 21/50
1408a 22/32

1410—1413 21/22

1421 21/32; 23/54

1447 23/54
146062 sek. 22/20
1807 21/24; 21/36

1819 23/64

1836 22/2

1874 21/32; 22/32
1880 21/32
1882 21/32: 22/74
1884 22/7

1897 sek. 22/89

1914 sek. 22/92
1915 23/8
1924 23/82
1926 23/8; 23/82

1940 sek. 21/60

1941 22/47

1960 22/35
1963 22/93
1966 22/35
2009 23/76

2019 22/32; 23/28
2022 22/16
2023 22/39

2026 23/54
2030 sek. 22/10
2034 23/54

2047 23/3
2060—2063 23/35
2067 22/74
2068 23/35: 23/54

2069 23/35; 23/54

2070 25 14

2081 23/22
2087 23/22

2301 23/22

1805 p. piel. 7—14

22/86

Notariālais nolikums

(1914. g. izd.)

79 21/46
83 23 59

146 22/4
147 23/68
280 22/6
300 22/24
509 22/32; 23/59
510 23/59

520 22/32
321 22 32; 22/94;

23/5; 23/44
322 22/32



9. Krievijas atsevišķie likumi.

10. 1907. g. 18. oktobra Hagas konvencija

8. Krievijas kara noteikumu kopojumu 139. p.
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336 sek. 23/74
339 23/12
341 22/35
352 22/23: 22/76:

23/22; 23/58;

25/59; 25/98
366 20/28
390 23/22

Criminalprocesa liku-

mi (1914. g. izd.)

16 23/40
521 23/40

121 22/38
126 21/29

375 21/29; 23/24
777 21/29
780 22/38

Pagasta tiesu civil-

procesa likums (1914.
g. izd.)

2 21/63
5 25/56

61 22/93
119 21/21

122 21/21
123 21/51; 22/14;

22/18
135 22/16

216 22/62

220 22/19
231 23/54
233 21/50; 22/16;

22/31
235 21/10; 23/54

236 21/43; 23/86
257 22/12; 22/35;

22/93; 23/86
238—240 22/16;

25/54
253 22/62; 23/54
254 23/54
278 21/63; 22/4
281 23/54;. 23/72

1914. g. 3. augusta apstiprināta kara Padomes lēmuma pārgrozītā red. un

nolikums par kuģu klaušām.

21/2

1914. g. 11. augusta
noteikumi par rekvi-

ziciju kara laikā (Kr.
lik. krāj. 1914. g. 241

Nr.)

1917. g. 20. jūnija li-

kums par biedrību

reģistrāciju (Kr. lik.

krāj. 907 p.)

22/20
20/17

1914. g. 13. septembra
Krievijas manifests

(Kr. lik. krāj. 258 Nr.)

22/7 '

1917. g. 20. jūnija li-

kums par akšu re-

staurāciju (Kr. lik.

krāj. 853 p.)

21/54

sauszemes kara likumi un ieradumi; Kr. lik. kraj. 1910. g. 78 Nr., 1411

sek. lpp.).

46,47 23/90 53 22/21; 22/39; 23/90

51 23/90 55 21/39



11. Vācijas likumi.

13

Vācijas civillikums.

77-t 22/47
.911 22/47

4621
463} 20/10
465 ļ

Vācijas civilprocesa
likums.

85. 87 20/15
251 20/15

330, 331 20/15
335 20/15
445 20/10

Vācijas likums par
apsardzības lietām

(betr. die Angelegen-
heiten der freiwilli-

gen Gerichtsbarkeit).

39 22/47
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