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1926.

1. 1926. g. jūnija mēneša 15. dienā. Minnas Pur i ņ piln-

varnieka, zv. adv. pal. Dzelzīša lūgums par Rīgas apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu viņas, Puriņ, prasībā pret Rīgas ielu

dzelzceļu akciju sabiedrību.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Prasītāja pret atbildētāju ir cēlusi prasību

uz tā pamata, ka viņa strādājusi pie atbildētājas kā ielas dzelz-

ceļu vagonu mazgātāja un viņai par nostrādātām virsstundām,

saskaņā ar 1922. g. 24. marta likumu par darba laiku, un bez

tam kā neizmaksāta kārtēja alga par 1923. g. oktobra mēnesi

nākoties no atbildētājas pavisam 24.767 rubļu, no kādas sumas

labprātīgas izmaksas atbildētāja atsakoties. Atbildētāja nav at-

zinusi prasību pašā pamatā, jo likuma par darba laiku noteikumi

neattiecoties uz prasītāju, kura strādājusi uz ielu dzelzceļa.

Jautājums par to, vai uz prasītāju, attiecībā uz .atlīdzību par

viņas atbildētājas dienestā nostrādāto laiku, ir attiecināmi 1922.

gada 24. marta likuma par darba laiku noteikumi, atkarājas no

tā, vai prasītāja, kura pēc Miertiesneša un Apgabaltiesas kon-

statējuma nav bijusi dienas strādniece, bet mēneša strādniece,

ir uzskatāma par piederošu pie 1922. g. 24. marta likuma par

darba laiku 19. pantā pievestiem darbnīcu strādniekiem, uz

kuriem attiecas minētais likums par darba laiku. Izšķirot šo

sakarā ar Senāta civildepartamenta 1925. g. 23. apriļa lēmumu

aizkustināto jautājumu, Senāta apvienotā sapulce savā 1926. g.

28. maija lēmumā atzinusi, ka personas, kas nodarbinātas kā

ielu dzelzceļu vagonu mazgātāji un aptīra kārtējā satiksmes

kustībā lietojamos vagonus, nav uzskatāmas par 1922. g. 24.

marta likuma par darba laiku 19. pantā pievestiem darbnīcu
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strādniekiem, uz kuriem attiecas minētais likums par darba

laiku. Pretēji kasācijas sūdzības aizrādījumam, attiecībā uz

liecinieces Lazdiņ liecību, prasītāja, pēc minētās liecinieces lie-

cības, kā šī liecība ierakstīta Apgabaltiesas 1924. g. 5. jūnija

tiesas sēdes protokolā, „mazgāja tos vagonus, ar

kuriem dienā brauc a", t. i. kārtējā satiksmes kārtībā

lietojamos ielu dzelzceļu vagonus, un tādēļ uz prasītāju aiz

augšā pievestiem iemesliem neattiecas 1922. g. 24. marta liku-

ma par darba laiku noteikumi. Ar to atkrīt visi kasācijas sū-

dzībā pievestie prasītājas paskaidrojumi, ka Apgabaltiesa ne-

pareizā kārtā neesot attiecinājusi minēto likumu uz prasītāju.

Kas attiecas beidzot uz prasītājas aizrādījumu, ka nedz Mier-

tiesnesis nedz Apgabaltiesa neesot apsprieduši prasības daļu

par 1412 rubļiem, tad ari šis aizrādījums nepelna ievērības.

Miertiesnesis bija prasību noraidījis viņas visumā, konstatējot

pie tam, ka prasītāja, kā tas esot redzams no priekšā stādītām

darba grāmatām, esot visu viņai pēc likuma pienākošos algu

saņēmusi, un prasītāja nedz apelācijā, nedz ari Apgabaltiesas

sēdē pat nebija atsevišķi aizrādījusi uz to, ka prasības daļa par

1412 rubļiem nepareizi noraidīta. Tādēļ Apgabaltiesa, pievie-

nojoties Miertiesneša motiviem un apstiprinot viņa spriedumu,

kurā Miertiesnesis bija konstatējis, ka pēc grāmatiņām ir iz-

maksāta visa viņai pēc līguma pienākošās alga, nebija spiesta

expressis verbis apspriest vēl atsevišķi prasības daļu par itkā

prasītājai no kārtējas algas neizmaksātiem 1412 rubļiem. At-

rodot tādā kārtā, ka Apgabaltiesa nav pielaidusi kasācijas sū-

dzībā pievestos likumu pārkāpumus, kādēļ kasācijas sūdzība,

kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Minas Pur i o

pilnvarnieka, zv. adv. pal. A. Dzelzīša kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

2. 1926. g. februāra mēneša 25. dienā. Jāņa Ļuļ ak a

pilnvarnieka, zv. adv. Tomsona lūgums par Latgales apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu un par tā paša sprieduma jaunu caur-

lūkošanu jaunatklāta apstākļa dēļ Jāņa Ļ v ļ ak a un Indriķa

Kalniņa prasībā pret Jāni S p o 1 an v un Indriķa S p o1 a -

na, kā mir. Jāņa Spolana mantinieka, paskaidrojums.

1926. g. — 1., 2
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Sedi vada .priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītāji lūdz izņemt no atbildētāja lie-

tošanas un nodot prasītājiem zemes gabalu, kurš ticis prasītāju

mirušai mātei Ilzei Spolan piespriests no atbildētāja ar Krust-

pils pagasta tiesas 1910. g. 25. februāra spriedumu lietā Nr. 90

un kuru atbildētājs tomēr liedzoties nodot prasītājiem kā viņu

mātes, Ilzes Spolan, mantiniekiem; 2) ka Apgabaltiesa ar sa-

vu likumīgā spēkā nākušo 1924. g. 17. oktobra spriedumu at-

radusi prasību par neapmierināmu uz tā pamata, ka neesot

pierādīts, ka minētais Pagasta tiesas spriedums būtu stā-

jies likumīgā spēkā; 3) ka prasītājs Ļuļaks paskaidrojot, ka

pēc notikušā Apgabaltiesas sprieduma tā paša gada decembra

mēneša sākumā viņam nācis zināms, ka Krustpils pagasta

valdē uzietas dažas no lieliniekiem palikušas neiznīcinātas

Krustpils pagasta tiesas civillietas un starp tām ari Krustpils

pagasta tiesas lieta Nr. 90, kurā noticis pievestais 1910. g. 25.

februāra spriedums, un ka no tās esot redzams, ka toreizējais

un tagadējais atbildētājs minēto spriedumu nav pārsūdzējis,
t. i. ka tā tad spriedums gan stājies likumīgā spēkā, lūdz taga-

dējo lietu pārspriest un Apgabaltiesas 1924. g. 17. oktobra sprie-

dumu atcelt; 4) ka jautājumam par to, vai minētais Krust-

pils pagasta tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā, ir izšķi-

roša šai lietā nozīme; ka no oriģinālās lietas, kura sakarā ar

Senāta 1925. g. 26. novembra lēmumu tikusi iesniegta . Senātā

pie Apgabaltiesas 1926. g. 21. janvāra raksta ar Nr. 1631, ir

redzams, ka pievesto Pagasta tiesas 1910. g. 25. februāra sprie-

dumu atbildētājs patiesi nav pārsūdzējis; 5) ka šis apstāklis ir

jauns un nebija Apgabaltiesas priekšā pie viņas 1924. ,g. 17. ok-

tobra sprieduma taisīšanas un tādēļ var noderēt par pamatu

lietas caurskatīšanai no jauna; 6) ka lūgums iesniegts saska-

ņā ar civ. proc. lik. 287. (191. p. un 289. (1921.) p. 2. pkt. notei-

kumiem un pelna ievērību; 7) ka, ievērojot prasītāju lūgumu

par lietas pārspriešanu, prasītāja par to pašu Apgabaltiesas

spriedumu iesniegtā kasācijas sūdzība atstājama bez caurska-

tīšanas; 8) ka aiz pievestiem iemesliem Latgales apgabaltie-

sas 1924. g. 17. oktobra spriedums uz civ. proc. lik. 283. (187.)

1926 g.
— 2.
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panta pamata ir atceļams, Senāts nolemj: Latgales apgabal-

tiesas 1924. g. 17. oktobra spriedumu uz civ. proc. lik. 283.

(187.) panta pamata atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai

jaunai caurlūkošanai citā sastāvā; Jāna Ļuļaka pilnvar-

nieka, zv. adv. Tomsona kasācijas sūdzību atstāt bez caur-

lūkošanas; Krustpils pagasta tiesas aktu Nr. 90 nosūtīt atpakaļ

Latgales apgabaltiesai nodošanai pēc piederības.

3. 1926. g. jūnija mēneša 15. dienā. Augusta Zvai g z -

nona un citu pilnvarnieka, zv. adv. E. Grīnberga lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Jāņa Zvaigznoņa pra-

sībā pret Augustu Zvagznonu un citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Senāts atrod: Prasītājs savu pret saviem bērniem, dēlu

Augustu, meitām Edu un Emīliju un savas nelaiķa sievas Annas

mantojuma masu vērsto prasību par Auguļu mājas ideālas da-

ļas .atpakaļ atdošanu pamato ar to, ka viņš ar Latvijas Sa-

tversmes Sapulces prezidenta 1921. g. 9. jūnija apžēlošanas lē-

mumu atguvis visas ar Rīgas apgabaltiesas 1893. g. 6. aprija

spriedumu zaudētās tiesības un priekšrocības, tā tad ari tie-

sības uz viņam savā laikā piederošo Auguļu mājas ideālo daļu,

kura ar viņa tiesību zaudēšanu uz Sarkanu pagasta tiesas 1904.

gada 4. augusta lēmuma pamata kā mantojums bija pārgājusi

viņa sievas un bērnu īpašumā.

Tiesu Palāta ar savu 1924. g. 2. oktobra spriedumu apstip-

rinājusi Apgabaltiesas prasību apmierinošo spriedumu uz tā

pamata, ka Latvijas Satversmes Sapulces Prezidenta 1921. g.

9. jūnija lēmums esot iztulkojams tādā veidā, ka ar pēdējo pra-

sītājam esot atdotas visas zaudētās tiesības, nenoteicot nekā-

dus izņēmumus šai ziņā, tā tad ari zaudētās īpašuma tiesības

uz Auguļu mājām, t. i. Tiesu Palāta atzinusi, ka ar minēto Lat-

vijas Satversmes Sapulces Prezidenta lēmumu esot notikusi

prasītāja restitutio m integrum. Šāds Tiesu Palātas uzskats

nav attaisnojams ar 1920. g. 14. septembra likuma par apžē-

lošanu saturu un izpratni.

1926. g. — 2., 3,
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Ar savu 1925. g. 3. septembra lēmumu Senāts šai lietā

bija ienesis Senāta Apvienotās Sapulces izšķiršanai jautājumu

par to, vai „Likumā par apžēlošanu" (lik. kr. 1920. g. Nr. 207)

lietotie vārdi „no soda un visām sekām atsvabināt" nozīmē

atcelt ar atpakaļejošu spēku visus civiltiesiskus aktus un darī-

jumus, kuri notikuši attiecībā uz notiesāto, skaitot no krimināl-

lietas sprieduma spēkā nākšanas dienas līdz notiesātā apžēlo-

šanas momentam, Senāta Apvienotā Sapulce ar savu 1926. g.

14. aprija / 7. maija lēmumu šo jautājumu izšķīrusi atraidoši.

1920. g. 14. septembra likums piešķīris Satversmes Sapul-

ces Prezidentam tiesību atsvabināt no soda un viņa sekām

personas, kuras ar spēkā gājušu tiesas spriedumu notiesātas.

Šis likums bija spēkā līdz 1922. gada 7. novembrim, kad ar Re-

publikas Satversmes spēkā stāšanos tas automātiski tika at-

vietots ar Valsts Satversmes 45. pantu. No minētā likuma tek-

sta ir redzams, ka Satversmes Sapulces Prezidents varēja no-

tiesāto ne tikai atsvabināt no soda izciešanas ar tiesas sprie-

dumu noteiktā veidā un apmērā, sodu pavisam atlaižot, sama-

zinot vai pārvēršot vieglākā soda pakāpē, bet ari atdot viņam

ar piespriesto sodu pavisam vai uz laiku zaudētās tiesības un

atcelt ar sodu savienotos tiesību ierobežojumus visumā vai

parciāli. Kā pēc vispārējā principa par notiesāto apžēlošanu,

tā ari pēc citētā Latvijā izdotā likuma apžēlošanas apjoma ro-

bežas katrā atsevišķā gadījumā noteic pēc sava ieskata apžē-

lošanas tiesības subjekts, kurš par to sastāda lēmumu (apžē-

lošanas aktu), ar kuru attiecīgais tiesas spriedums tiek atvie-

tots, to -atceļot vai modificējot. Kādā apjomā izdarīta apžē-

lošana, vai notiesātam sods dzēsts pavisam vai tikai daļā un

vai notikusi ar soda piespriešanu zaudēto un ierobežoto tiesību

atdošanu visumā vai daļā, — tas atkarājas no lēmuma formu-

lējuma par notiesātā apžēlošanu, kādā lēmumā izpaužas apžē-

lošanas tiesības subjekta griba. Tomēr šai gribai ir vilktas ro-

bežas. Kā individuālie apžēlošanas akti, kurus izdarīt likums

parasti pilnvaro valsts galvu (Latvijā Satversmes Sapulces

scilic. Valsts Prezidents), tā ari atsevišķi likumi par noziedzīgu

nodarījumu nodošanu aizmirstībai (amnestijas likumi) var pēc

1926. g. — 3.

7



šo aktu būtības un mērķa attiekties tikai uz notiesātiem resp.

noziedzīgo nodarījumu subjektiem, bet nekādā ziņā uz trešām

personām — aizskarot šo personu iegūtās tiesības var intere-

ses. Tā, piem., trešo personu privatinterešu aizsardzības la-

bad dažādos manifestos un amnestijas aktos (Krievijas vald-

nieka 1883. g. 15. maija, 1894. g. 14. novembra, 1896. g. 15. mai-

ja, 1904. g. 11. augusta, 1913. g. 21. februāra manifesti un Lat-

vijas Satversmes Sapulces 1920. g. 19. augusta amnestijas akts)
ir sevišķi noteikts, ka amnestija neatsvabina vainīgos no at-

bildības par zaudējumiem, kas nodarīti ar amnestējamo nozie-

dzīgo nodarījumu. Vispār likumi par apžēlošanu un amnesti-

jas likumi kā tādi, uz kuru pamata, pretēji tiesas spriedumiem

vai pastāvošiem likumiem par noziedznieku vajāšanu un atbil-

dību, noziedzīgo nodarījumu subjektiem tiek piešķirta žēlas-

tība, atsvabinot tos no personīgas atbildības par darbību,

kas aizliegta ar soda piedraudējumu, ir uzskatāmi kā izņē-

muma likumi no vispārējās kārtības (privilegium sui generis)

un kā tādi padoti ierobežojošai iztulkošanai (interpretatio res-

trictiva). 1920. gada 14. septembra likuma teksts runā tikai

par notiesāto atsvabināšanu no soda un visām viņa sekām, un

šinī likumā nav neviens vārds minēts par trešo personu inte-

resēm un tiesībām. Iztulkojot šī likuma nozīmi pēc ierobežo-

jošas interpretācijas noteikumiem, ir jānāk pie atzinuma, ka uz

šī likuma pamata izdarītos apžēlošanas aktos Satversmes Sa-

pulces Prezidentam bija tiesība izdarīt notiesāto tiesību res-

taurēšanu tikai tiktāl, ciktāl ar tādu atjaunošanu netika aiz-

skartas trešo personu intereses un viņu labiegūtās tiesības.

Šāds atzinums atrod pastiprinājumu sekošos apsvērumos. Ja

apžēlošanas aktā būtu noteikts, ka notiesātam atdodamas tie-

sības uz mantu, kuru tas zaudējis sakarā ar piespriesto sodu un

kuru ieguvušas trešās personas, tad tas novestu pie loģiska

slēdziena, ka šīm trešām personām iegūtā manta atņemama,

jo tas ir zaudēto mantas tiesību atpakaļiegūšanas nepieciešams

priekšnoteikums, bez kura notiesātā restitutio zaudētās tiesī-

bās uz mantu nav iedomājama. Tas, savukārt, novestu pie

tālākas konsekvences, ka tiesību uz mantu var zaudēt ari ne

tādā ceļā, kā tas noteikts civillikumos (salīdz, priv. lik. 867.—

1926. g.
— 3.
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870. p. p.), jo šos likumos ir uzskaitīti visi īpašuma tiesību zau-

dēšanas veidi, bet ka mantu varētu zaudēt uz Satversmes Sa-

pulces, vai ari Valsts Prezidenta lēmuma pamata, tas, protams,

civillikumos nav noteikts un nav ari noteikts Latvijas likum-

došanas aktos. levērojot to, ka šī konsekvence novestu ad ab-

surdum, t. i. ka tiesības uz mantu persona būtu varējusi zaudēt

ārpus likumā paredzētās kārtības — uz Satversmes Sapulces

Prezidenta lēmuma pamata, ka 1920. g. 14. septembra likums

nav piešķīris Satversmes Sapulces Prezidentam varu atņemt

pilsonim tiesību uz vina mantu, ir jānāk pie tālākā slēdziena,

ka Satversmes Sapulces Prezidenta lēmums, ar kuru viņš no-

tiesāto atsvabinājis no piespriestā soda sekām, ir saprotams tā,
ka ar šo aktu gan tiek notiesātam atdotas visas tās zaudētās

tiesības, kas bija savienotas ar piespriesto sodu kā sekas mi-

nētam sodam, tas ir ar apžēlošanas akta izdošanas momentu

notiesātam personīgi tika dota iespēja dzīvē atkal lietot visas

tās tiesības, kuras viņš ar piespriesto sodu bija zaudējis, bet

ar minēto aktu notiesātam nevarēja tikt atdotas tiesības uz

mantu, kuru tas zaudējis ar piespriesto sodu un kuru uz liku-

ma pamata ieguvušas trešās personas. Ar apžēlošanas aktu it

nebūt netiek pēc būtības atcelts tiesas likumīgā spēkā gājušais

spriedums un tādēļ ari „Likumā par apžēlošanu" lietotie vārdi

„no soda un visām sekām atsvabināt" nenozīmē atcelt ar at-

pakaļejošu spēku visus civiltiesiskus aktus un darījumus, kuri

notikuši attiecībā uz notiesāto, skaitot_ no kriminalsprieduma

spēkā nākšanas dienas līdz notiesātā apžēlošanas momentam.

Ja likumdevējs būtu gribējis piešķirt Satversmes Sapulces pre-

zidentam varu ar apžēlošanas aktu atdot notiesātam tiesības uz

to mantu, kuru pēc tiesas sprieduma spēkā iešanas ieguvušas

trešās personas, tad tas — ievērojot augšā aprādīto — būtu liku-

mā bijis jānosaka expressis verbis: lietisko tiesību zaudēšana

uz mantu ārpus likumā paredzētās kārtības nav prezumējama.

Aiz pievestiem apcerējumiem jāatzīst, ka Tiesu Palāta,

nākot pie pretējā slēdziena, ir pārkāpusi 1920. g. 14. septembra

Likumu par apžēlošanu un civ. proc. lik. 711. pantu, un viņas

spriedums minēto likumu pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā,

kādēļ Senāts nolemj: Tiesu Palātas 1924. g. 2. oktobra

1926. g.
— 3
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spriedumu „Likuma par apžēlošanu" un civ. proc. lik. 711. panta

pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai caurskatīša-

nai no jauna citā sastāvā.

4. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Magnusa Bor n -

holta un citu tirg. zem firmas „P. Bornholdt un Co." piln-

varnieka, zv. adv. Zēberga lūgums par Tiesu Palātas sprie-
duma atcelšanu Magnusa Bornholta un citu tirg. zem firmas

„P. Bornholdt un Go." prasībā pret Amerikas Sarkano Krustu

un pēdējā pilnvarnieka, zv. adv. Pauļuka paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Senāts savā 1923. g. 31. maija spriedumā at-

cēlis Tiesu Palātas 1922. g. 8. jūnija spriedumu prasības sumas

nepiespriestā daļā. Pie tam Senāts, starp citu, aizrādījis, ka

Tiesu Palātai bijis jāņem stāvoklis jautājumā par to, vai 1920.

gada 24. septembra apakšcertepartijā — vedummaksa (frachts

nauda) tikusi norunāta pēc kuģa tilpuma vai pēc lādiņa

(kravas) tilpuma, un ka, izšķirot šo jautājumu, Tiesu Palātai

bija jāņem vērā, no vienas puses, prasītāja 1920.g. 24. septembra

vēstule un, no otras, puses, 1920. g. 22. oktobra konosamenta aiz-

rādījumi uz to, ka ar tvaikoni „Berta" tika pārvadāta manta 3275

tonnu apmērā un ka tā tika ievietota un pārvadāta ari uz

deķa. Tiesu Palāta savā jaunā 1924. g. 2. spriedumā gan bija

stājusies pie nupat atzīmētā jautājuma izšķiršanas, bet viņa jau

no paša sākuma, pretēji nupat pievestiem Senāta aizrādīju-

miem, noteikti atraidījusi Senāta aprādītās 1920. g. 22. sep-

tembra vēstules (Apgabaltiesas akts 67. lp.) un 1920. g. 22. ok-

tobra konosamenta nozīmi kā interpretācijas līdzekļus pie aiz-

kustinātā jautājuma izšķiršanas par vedummaksas apmēra ap-

rēķināšanas pamatu. Tiesu Palāta, atrodot, ka „vešanas maksa

ir norunāta pēc kuģa tilpuma", izgājusi vienīgi no 1920. g.

24. septembra certepartijas noteikumiem par to, „ka prasītājs

apgādās kuģi no apmēram 150.000 kub. pēdu tilpuma, kurā tad

lādēs pilnu un veselu lādiņu ar Sarkanā Krusta mantām, cik

viņš saprātīgi spējīgs uzņemt un vest, aprēķinot par vešanu 8

1926. g. — 3., 4
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dolāri par tonnu un 40 kubikpēdām tilpuma". Tiesu Palāta

tomēr nepaskaidro, kādēļ šādi certepartijas noteikumi izslēdz

prasītāja aizstāvēto uzskatu, ka šais noteikumos apzīmētais

vedummaksas aprēķināšanas veids attiecas tikai uz kravas

tilpumu. Tiesu Palāta pat nepilnīgi pieved certepartijas no-

teikumus, kuros oriģinālā angļu valodā uzsvērts, ka: „the said

ship
...

shall... sail and proceed to Libau... and there

load
...

from the said charterer a full and complete carg o o f

Red Cross supplies... and shall therewith proceed

to Brest as ordered on singing Bills of Lading... and there

deliver the same to the said freighters or their assigns

on being paid freigth as follows viz.: Dollar 8 pr. ton

of 40 cubicfeet measurement", tas ir: „minētam kuģim jābrauc

uz Liepāju, lai tur pieņemtu no minētiem nofrachtētājiem pil-

nīgu kravu, sastāvošu no Sarkanā Krusta mantām, un ar to

jābrauc uz Brestu, kā paredzēts parakstot konosamentus, un jā-

nodod tā pati krava (t. i. tās pašas Sarkanā Krusta mantas) no-

frachtētājiem vai to izredzētiem pārstāvjiem, saņemot vedum-

maksu (t. i. par minēto Sarkanā Krusta mantu pārvadāšanu),

pioti par 8 dolāriem par tonnu, pastāvošu no 40 kubikpēdu til-

puma (t. i. par mantas tonnu)". Tātad krava (bet nevis

kuģis) ir jānodod pret vedummaksu pa 8 dolāriem par tonnu

(= 40 kubikpēdu tilpuma). Tiesu Palāta nav apsvērusi pie-
vesto certepartijas nosacījumu saturu izspriežamā jautājumā

par to, vai certepartijā lietotais nosaukums „tilpuma mērs" at-

tiecas uz kuģi vai uz kravu, un tādēļ nevarēja nākt pie

pareiza slēdziena par šī vārda īsto nozīmi.

Tiesu Palāta, turpretim, certepartijas noteikumos taisni

nepieved tiešo aizrādījumu uz krāvu, kas ir nododama pret

vedummaksu, kuru savukārt aprēķina pēc tilpuma. Tiesu Pa-

lātai ari nebija tiesības vienkārši atraidīt ekspertu atzinumu ti-

kai tādēļ vien, ka tas nesaskanot ar viņas iepriekš izteiktām

domām. Vispirms Tiesu Palātai būtu bijis jāatspēko lietā

esošie pretējie dati un izteiktie uzskati, un tikai tad jānodibina

savas pašas domas, kamēr pie Tiesu Palātas izvēlētās argu-

mentācijas iznāk, ka ekspertu atzinums tādā kārtā izrādījies par

apstrīdētu bez pietiekošas motivācijas.

1926. g.
— 4.
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Senāts, aizrādot uz 1920. g. 22. oktobra konosamentu kā

interpretācijas līdzekli pie augšā aprādītā jautājuma izšķirša-

nas, ar to vien jau piegriezis Tiesu Palātas vērību uz šī kono-

samenta teksta atsevišķiem noteikumiem. Šai ziņā Tiesu Palā-

tai no savas puses bija jāpiegriež vērība vispirms konosamenta

tekstam, kurā (proti trešā rubrikā) virsraksts „Gross weight"

tika izstrīpots un tā vietā uzrakstīts: „measured tons". Vis-

caur, visās certepartijās, kur tiek runāts par kuģa tilpumu un

pēdējā apzīmējumu tonnās, tāpat tiek lietots vārds „measure-

ment", piem. 1920. g. 24. septembra resp. 8. oktobra certeparti-

jās <— attiecībā uz izredzamo kuģi: „of measurement of abt.

150050 cbft" resp. ~125000 cbft" etc. Tā tad visi līdzīgie vārdi

„measured tons" „measurement 0f... cbft" vai „measurement

tons" (1920. g. 24. septembra vēstulē) zīmējās nevis uz svaru

(„svara tonnu"), bet gan vienīgi uz tilpumu'tonnu. Tie-

su Palātai, stājoties pie konosamenta teksta nozīmes apsvērša-

nas šai daļā, bija jāņem vērā un jāapspriež ari prasītāja paskai-

drojumi Tiesu Palātas 1922. g. 8. jūnija sēdē par to, ka „sakarā

ar 24. septembra līgumu un konosamentu frachtsnauda maksā-

jama nevis pēc kuģa tilpuma, bet ielādēto tonnu daudzuma, jo

dala no lādiņa uz kuģa dc ķ a lādēta un kuģa tilpums aptver

vienīgi iekšējās telpas". Ar šādiem saviem aizrādījumiem pra-

sītāji acīmredzot uzsver, ka nevis visi konosamentā, uzskai-

tītie priekšmeti tikuši iekrauti pašā kuģa intrumā, bet daļa kra-

vas tikusi novietota lari uz deķa un ka tādā kārtā kravas

tilpums („measured tons") tomēr varot pārsniegt kuģa tilpu-

mu („measurement of tons"). Konkrētā gadījumā, pēc Senāta

aizrādījuma, kravas tonnu daudzums bijis 3275 tonnās, kamēr

pēc Tiesu Palātas konstatējuma, tvaikoņa „Berta" tonnu dau-

dzums bijis 3130 tonnu, t. i. par 145 tonnām mazāk nekā kravas

tonnu daudzums.

Tāpat Tiesu Palāta atrod par nenozīmīgu ari 1920. g. 24.

septembra vēstuli, jo tur minētie dati (domājams par kravas

daudzumu) nesakrītot ar certepartijā apliecinātiem datiem. Kā-

dēļ un kādā ziņā Tiesu Palāta atraida šo datu sakrišanu, Tiesu

Palāta nepaskaidro. Vispirms — pretēji Tiesu Palātas domām

-— pašā certepartijā par kravas daudzumu vispār nav runas, bet

1926. g.
— 4.
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pap to ir runa tikai 1920. g. 22. oktobra konosamenta. Bet ari

attiecībā uz minēto konosamentu Tiesu Palāta nenoliedz, ka, no

vienas puses, saskaņā ar 1920. g. 22. oktobra konosamentu,

kravas daudzums bijis noteikts uz 3275 tonnām un ka, no

otras puses, vēstulē tāpat bija paredzēts ~3000/3500 measu-

rement tons of Red Cross supplies". īstenībā, taisni ari 1920. g.

24. septembra vēstulē, runājot par ~3000/3500 measure-

menttons of Red Cross supp 1 i c s", tieši norāda, ka

krava (Red Cross supplies) noteicama taisni pēc „measurement

tons", tā tad ne pēc svara tonnām. Neapsverot konosa-

menta tekstā apzīmētos datus un tai lietotos vārdus „measure-

ment tons" sakarā ar 1920. g. 24. septembra vēstulē un visās

certepartijās lietotiem vārdiem „measurement of tons", un ne-

noskaidrojot šo vārdu īsto nozīmi — vajadzības gadījumā ar

ekspertizi, — bet tomēr izteicot kategorisko pārliecību, ka ve-

dummaksa esot aprēķināma pēc kuģa tilpuma, Tiesu Palāta

pielaidusi lietas apstākļu nepietiekošu apgaismošanu un sprie-

duma motivu nepilnību, ar to pārkāpjot civ. proc. lik. 339., 711.

p. p.

Aiz pievestiem iemesliem Tiesu Palātas spriedums, civ.

proc. lik. 339., 711., 813. p. p. pārkāpumu dēļ, pārsūdzētā daļā

atceļams, kādēļ Senāts, neielaižoties citu prasītāju pievesto

kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Tiesu Palātas

1924. g. 2. oktobra spriedumu civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pār-

kāpumu dēļ prasības nepiespriestā daļā atcelt un lietu šai daļā

nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

5. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Katrīnes Be 11 so n

un Marijas Henzel pilnvarnieka, zv. adv. pal. Sūnas lū-

gums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu vinu, Belt-

son un Henzel, prasībā pret Jāni Maldupu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts savā 1923. g. 24. marta spriedumā atcēlis Apgabal-

tiesas otro, 1922. g. 26. septembra spriedumu uz tā pamata, ka

Apgabaltiesa, nākot pie slēdziena, ka atkrītot prasībai attiecībā

1926. g. — 4., 5
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uz kūdras vākšanu, tiesai esot atņemta iespēja grozīt vai atcelt

līguma otro daļu par zemes gabala izlietošanu lauksaimniecībai,

„nav apsvērusi un ievērojusi partu noteikumu par to, ka līgumā

paredzēts kūdras griešanai no izrentētā zemes gabala purvs,

kas satur kūdru, kā ai i no pašas tiesas izdarītās apskatīšanas uz

vietas rezultātus", un ka Apgabaltiesa nav apspriedusi prasī-

tāju lūgumu «izdarīt ekspertizi, apskatot zemes gabalu, caur

ekspertiem", t. i. „noteikt paša kūdras gabala robežas dabā un

pēdējās uzņemt plānā".

Apgabaltiesa, apspriežot partu 1919. g. 17. decembrī no-

slēgtā līguma un sevišķi tā 2. panta nozīmi un saturu un iztul-

kojot to sakarā ar viņa juridisko raksturu, nākusi pie slēdziena,

ka, saskaņā ar eksperta, agronoma Giinduļa, atzinumu, pēc lī-

guma viss zemes gabals ticis nodots atbildētājam kūdras iz-

mantošanai un lauksaimnieciskiem pasākumiem, un atbildētā-

jam uzlikts par pienā kurn v, griezt kūdru tais zemes-

gabala daļās, kur tas viņam izdevīgi. Apgabaltiesa, pama-

tojoties uz priv. lik. 4027. p. piez., pareizi atzinusi līgumu, cik-

tāl tas attiecas uz zemes gabala daļām, kurās vispār ir iespē-

jams giiezt kūdru, par pirkšanas-pārdošanas līgumu, pilnīgi ne-

atkarīgi no tā, vai šās daļas izrādās par „meliorētu kūdras

purvu", vai par „tīru kūdras purvu".

īstenībā līgums vispār piešķīris atbildētājam „tiesību"

griezt kūdru, un pie tam nevis kādā noteiktā zemes gabala daļā,
bet visur, kur viņš to atrod par izdevīgu. Bez tā, līgums ari

uzlicis atbildētājam tiešu pienā k v m v katru gadu izstrādāt

kūdru no minētā purva ne mazāk par vienu pūrvietu un, sakarā

ar to, samaksāt vēl sevišķi par katru izgrieztu kvadratasi kūd-

ras pa 3V2 rbļ. Tā tad prasītājas bija tieši ieinteresētas vispla-
šākā zemes gabala izmantošanā taisni kūdras izstrādāšanas

ceļā, 110 ka viņas rēķināja saņemt vismaz (3 1 2X816) f= 2856

rbļ. gadā, kāda suma gandrīz 3 reiz vairāk pārsniedz noru-

nāto nomas naudu (1000 rbļ. gadā) par saimnieciski izmanto-

jamo zemes gabala daļu.

Tiesas slēdziens par līguma nozīmi un saturu un līguma

interpretāciju vispār attiecas uz lietas faktisko pusi un nav

tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā, kādēļ atkrīt visi prasītāju

1926. g.
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paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzības 1. pktā, kuros viņas

domā atspēkot Apgabaltiesas slēdziena pareizību par runā stā-

vošā līguma īsto saturu un nozīmi. Pretēji prasītāju domām,

Apgabaltiesa nemaz nav pārkāpusi pie tam priv. lik. 3097., 3103.

p. p.; prasītājas pat nav mēģinājušas nodibināt, ar ko sevišķi

Apgabaltiesa būtu pielaidusi šo pantu pārkāpumu.
No sava apzīmētā slēdziena par līguma īsto nozīmi un sa-

turu, Apgabaltiesa varēja nākt pie sava tālākā slēdziena par

attiecīgo līguma dalu juridisko kvalifikāciju, attiecinot līguma

noteikumus par purva izmantošanu kūdras izstrādāšanai — uz

pirkšanas-pārdošanas darījumu, saskaņā ar priv. lik. 4027. p.

piez. (neatkarīgi no tā, vai kādas purva daļas būtu meliorētas,

vai ne), bet par pārējo zemes gabala daļu izmantošanu tīras

lauksaimniecības vajadzībām —uz nomas darījumu. Prasītājs

šai ziņā netikvien neapgalvo, ka Apgabaltiesa šai ziņā būtu

pārkāpusi priv. lik. 4027. p. piezīmi, bet pat tieši atzīst, ka nu-

pat pievestais tālākais Apgabaltiesas slēdziens loģiski izriet no

Apgabaltiesas uzskata par partu līguma nozīmi un saturu. Tā-

dā kārtā atkrīt prasītāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzības

2. punktā.
Tā tad Apgabaltiesa nav pārkāpusi prasītāju pievestos

likumus, kādēļ viņu kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atrai-

dāma, Senāts nolemj: Katrīnes Be 11 so n un Marijas

Henzel pilnvarnieka, zv. adv. pal. Sūna kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

6. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Jāņa Jaunzema

pilnvarnieka, zv. adv. K. Pauļuka lūgums par Tiesu Palātas

lēmuma atcelšanu Rīgas Muitas valdes lūguma lietā dēļ Jāņa

Jaunzema nekustama īpašuma pārdošanas.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Rīgas muitas valde, izpildot Finanču minis-

trijas 1922. g. 9. marta lēmumu, zem Nr. 7 (Apgabaltiesas akts

22. lp.), jautājumā par kontrabandas sodu rīkoties pēc muitas

nolik. 1064. ;p., 1922. g. 17/20. martā zem Nr. 7080 (Apgabal-
tiesas akts 71. lp.) nolēmusi starp citu: «pamatojoties uz muit.

1926. g. — 5., 6.
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nolik. 1054., 1138., 1140., 1164. p. p. piedzīt no Treimaņa un

sūdzētāja solidāri naudas sodu 13.568.307 Latv. rbļ. apmērā."
Šo pēdējo 1922. g. 17/20. marta muitas valdes lēmumu sūdzē-

tājs un Treimanis pārsūdzējuši Muitas departamentam, kas

1922. g. 4. maija lēmumā zem Nr. 9297 sūdzību atstājis bez

ievērības; Senāta administratīvais departaments savā 1922. g.

4. oktobra lēmumā minēto personu pārsūdzību atraidījis. Tā-

dā kārtā muitas valdes 1922. g. 17/20. marta lēmums palika

spēkā. Muitas valde savā 1922. g. 11. augusta iesniegumā ar

Nr. 23319, pamatojoties uz muit. lik. 1144. p., uz Finanču minis-

trijas 1922. g. 9. marta lēmumu un uz Muitas departamenta
1922. g. 4. maija lēmumu, lūgusi Rīgas apgabaltiesas rīkojumu,,

sūdzētāja Jaunzema imobili pārdot soda naudas piedzīšanai;

Rīgas apgabaltiesa savā 1922. g. 30. augusta lēmumā šo mui-

tas valdes lūgumu atstājusi bez ievērības. Pēc tam Rīgas ap-

gabaltiesa, sakarā ar Rīgas prefekta 1924. g. 12. marta rakstu

zem Nr. 2796 (Rīgas apgabaltiesas akts 3. lp.), un pamatodamās

uz Senāta Apv. Sap. 1923. g. 20. novembra paskaidrojumu, at-

ceļot savu 1922. g. 30. augusta lēmumu, savā 1924. g 24 marta

lēmumā nolēmusi, sūdzētāja Jaunzema imobili pārdot izsolē so-

da naudas piedzīšanai. Pēc tam Apgabaltiesas rīcībā bijuši

visi augšā pievestie Muitas valdes, Finanču ministrijas (Muitas

departamenta) un Senāta lēmumi, t. i. netikvien Finanču minis-

tiijas 1922. g. 9. marta lēmums, bet — un tas ir galvenais —

ari Muitas valdes 1922. g. 17/20. marta lēmums, kā ari

Muitas departamenta 1922. g. 4. maija lēmums un Senāta 1922. g.

4. oktobra lēmums. Apgabaltiesas 1924. g. 24. marta lēmumu

Jaunzems nebija pārsūdzējis. Jaunzems savā 1924. g. 11. ok-

tobrī Apgabaltiesā iesniegtā lūgumā un vēlākos paskaidroju-

mos lūdz Apgabaltiesas 1924. g. 24. marta lēmumu, saskaņā ar

civ. proc. lik. 891. p., atcelt uz tā pamata, ka Tiesu Palāta, Fi-

nanču ministrijas prasības lietā pret Veljamu nu Treknam,

1924. g. martā taisītā sprieduma motivos Finanču ministrijas

1922. g. 9. marta lēmumu nav atzinusi par galīgu lēmu-

mu muitas nolik. 1144. p. nozīmē par soda uzlikšanu pēc bū-

tības, ka šis Tiesu Palātas spriedums nav bijis zināms Apgabal-

tiesai taisot savu 1924. g. 24. marta lēmumu un tādēļ esot uz-
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skatāms par Jaunu apstākli", kas noderot par iemeslu Apgabal-

tiesai savu nupat minēto lēmumu atcelt un Muitas valdes

lūgumu par soda naudas piedzīšanu atraidīt. Apgabaltiesa sa-

vā 1924. g. 21. oktobra lēmumā šo Jaunzema lūgumu atstājusi

bez ievērības, kādu lēmumu Tiesu Palāta apstiprinājusi uz tā

pamata, ka Tiesu Palātas 1924, g. 6. marta spriedums lietā,

kurā Jaunzems dalību nav ņēmis, un kuras priekšmets bijusi

civilprasība, nav uzskatāms par svarīgu jaunu apstākli, kas

attaisnotu civ. proc. lik. 891. p. piemērošanu, un ka minētais

spriedums vispār, saskaņā ar civ. proc. lik. 895. p., nav saistošs

nedz šīs izspriežamās lietas dalībniekiem nedz tiesai. Jaun-

zema kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Aizrādot uz to un

izejot no tā, itkā naudas sods ticis uzlikts Jaunzemam ar Fi-

nanču ministrijas 1922. g. 9. marta lēmumu un tikai Apgabal-

tiesa savā 1924. g. 24. marta lēmumā pamatojusies taisni un

vienīgi uz šo 1922. g. 9. marta lēmumu, Jaunzems vispirms

nav ņēmis vērā, ka augšā pievestais 1922. g. 17/20. marta

Muitas valdes lēmums, kas stājies spēkā un par kuru
Tiesu Palātas 1924. g. 6. marta spriedumā (nedz ari Senāta

civ. kas. dep. 1925. g. 28. maija / 15. jūnija spriedumā) vispār

nav runas, tomēr jau bijis Apgabaltiesas rīcī-

bā, taisot savu 1924. g. 24. mar t a lēmumu. Ja nu

Tiesu Palātas rīcībā Muitas valdes 1922. g. 17/20. marta lē-

mums nav bijis, kad Tiesu Palāta taisījusi savu 1924. g. 6. marta

spriedumu, un Tiesu Palāta par šo lēmumu nevienā vārdā ne-

runā, tad aiz šī iemesla vien Tiesu Palātas 1922. g. 17/20. marta

spriedumam pašam par sevi nekādas nozīmes runā stāvošā

lietā nav. Aiz šādiem iemesliem Tiesu Palāta, taisot savu ta-

gadējo 1925. g. 15. janvāra lēmumu, varēja ari neielaisties jau-

tājuma apspriešanā par to, kāda īsti nozīme būtu bijusi Mui-

tas valdes 17/20. marta lēmumam. Jo Tiesu Palātai bijis jā-

apspriež vienīgi jautājums, vai Apgabaltiesai būtu bijis jāat-

raida Rīgas policijas prefekta lūgums par naudas soda piedzī-

šanu, ja Apgabaltiesai būtu bijis zināms, ka Tiesu, Palāta savā

1924. g 6. marta spriedumā atzinusi, ka Finanču ministrijas

9. marta lēmums nav bijis lēmums pēc būtības par soda nau-

das piedzīšanu. No aprādītiem datiem taisāms vienīgi slēdziens
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par to, ka Tiesu Palātas 1924. g. 6. marta spriedums nekādā

ziņā nevar noderēt kā Jauns apstāklis", kas sūdzētājam dotu

tiesību prasīt Apgabaltiesas 1924. g. 24. marta lēmuma atcel-

šanu itkā uz civ. proc. lik. 891. p. pamata. Šādu Apgabaltie-

sas lēmumu sūdzētājs nebija pārsūdzējis likumā paredzētā kār-

tībā, kaut gan viņam pašam 17/20. marta lēmums bija jau toreiz

labi zināms. Tādēļ atkrīt un nepelna ievērību sūdzētāja aiz-

rādījumi viņa kasācijas sūdzībā uz to, itkā Tiesu Palāta savā

1925. g. 15. janvāra lēmumā atstājusi bez ievērības un apsvēr-

šanas „visus viņa lūgumā un blakus sūdzībā un viņa paskaid-

rojumos aizrādītos pamatus un iemeslus, uz kuriem tas dibina

savu lūgumu dēļ piedzīšanas izbeigšanas". Tiesu Palātai aiz

nupat pievestiem iemesliem vispār nebija jāielaižas šādu pa-

skaidrojumu etc. apspriešanā. Ar to vien paši par sevi atkrīt

visi Jaunzema paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā par to,

itkā lietā trūkstot likumīgs lēmums par naudas sodu uzlikšanu

viņam un itkā tādu trūkumu atzinusi Tiesu Palāta savā 1924. g.

6. marta spriedumā. Neatkarīgi no tā, Senāts tur par vajadzī-

gu atzīmēt, ka civ. proc. lik. 891. pantam nemaz nav tās no-

zīmes, kuru viņam mēģina piešķirt Jaunzems. 891. p. nemaz

nerunā par kādu Jaunu" apstākli (kā to paredz 794. p.),
bet par „g rozījuš a m i c s" apstākļiem («nepeMtanßīmaca

oCcToaTejiLCTBa"), t. i. par pašiem lietas apstākļiem, kuriem ir

sakars ar procesa gaitu, un kuri par procesa gaitu bija vienā

un otrā virzienā grozījušies, pie kam vienīgi šāda lietas ap-

stākļu «grozīšana" varētu noderēt par iemeslu iepriekšējā

blakus lēmuma atcelšanai (piem., jautājumā par prasības no-

drošinājumiem etc). Bet ja lieta grozās ap blakus lēmumu, ar

kuru zināms jautājums tika galīgi izspriests, piem., kā konkrētā

gadījumā attiecībā uz imobiļa pārdošanu izsolē soda naudas

piedzīšanai, un ja pie tam parts atsaucies uz kādu jaunu ap-

stākli, kas pats par sevi stāvēja ārpus lietas, un kā tāds va-

rētu iespaidot lietas galīgo izspriešanu (vai nu sprieduma, vai

lēmuma ceļā: Kr. Sen. civ. kas. dep. spried. 1881. g. Nr. 111,

1882. g. Nr. 75), tad attiecīgā blakus lēmuma atcelšanu varētu

panākt vienīgi civ. proc. lik. 794. pantā paredzētā kārtībā, kura

konkrētā gadījumā nav ievērota.
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Neatkarīgi no tā, jautājums par to, vai konkrētā lietā ap-

stākli būtu uzskatāmi par grozījušamies vai ne, attiecas uz lie-

tas faktisko pusi un tiesas slēdziens šai ziņā vispār nav pār-

baudāms kasācijas instancē (Kr. Senāta civ. kas. dep. spried.
1879. g. Nr. 160; 1885. g. Nr. 32; 1893. g. Nr. 65).

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palāta nav

sūdzētāja Jaunzema pievestos civ. proc. lik. 891., 895., 711. p.p.

pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība kā nepamatota atrai-

dāma, Senāts nolemj: Jāņa Jaunzema pilnvarnieka, zv.

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

7. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Matīsa Lot i ņ a

pilnvarnieka, zv. adv. Koelera lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Jāņa Bitermaņa prasībā pret Matīsu Lo-

ti ņ v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka, zv. adv. Strausmaņa, pa-

skaidrojumus, Senāts atrod:

Tagadējais prasītājs bija vācu okupācijas laikā 1918. gadā

cēlis vindikacijas prasību pret tagadējo atbildētāju par pēdējā
izlikšanu no „Cīka" mājām uz tā pamata, ka prasītājs skaitī-

jies par viņu īpašnieku pēc zemes grāmatām un atbildētājs vi-

ņas valdījis bez pamata; tai lietā atbildētājs bija cēlis exceptio

rei venditae et traditae (priv. lik. 919. p.) uz tā pamata, ka viņš
minētās mājas ieguvis no prasītāja ar 1914, g. 5. apriļa pirk-
šanas līgumu; vācu okupācijas laikā Miertiesa ar 1918. g. 11.

oktobra spriedumu prasību atraidījusi, ievērojot minēto ierunu.

Pēc Latvijas valsts nodibināšanas, tagadējais atbildētājs

Lotiņš savukārt Liepājas apgabaltiesā cēlis uz priv. lik. 3014. p.

dibinātu prasību pret tagadējo prasītāju Bitermani, kurā lūdzis

uzlikt Bitermanim par pienākumu parakstīt un koroborēt mi-

nēto 1914. g. 5. aprilī starp partiem noslēgto pirkšanas līgumu

saskaņā ar pielikto projektu. Kā Apgabaltiesa, tā ari Tiesu Pa-

lāta, pēdējā ar savu 1922. g. 2. marta spriedumu, Lotiņa prasību
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bija atraidījušas. Senāts Lotiņa kasācijas sūdzību atstājis bez

ievērības uz tā pamata, ka minētais pirkšanas līgums, kā tāds,

kas nav ietērpts attiecīgā formā un nav pilnīgi izpildīts, neesot

saskaņā ar 1920.g. 18. marta likumu saistošs toreizējam atbildē-

tājam Biternianim. Pie tam Senāts uzsvēris, ka šī likuma piernē-

rojamību nav prejudieējis vācu okupācijas laika Miertiesas 1918.

g. 11. oktobra spriedums, kuram nav nozīmes šai lietā, jo minētā

Miertiesa izspriedusi tikai iepriekšējā lietā celto vindikacijas

prasību un nav varējusi rēķināties ar vēlāko 1920. g. 18. marta

likumu, un ka pēdējais devis Biternianim patstāvīgu, jaunu pa-

matu pirkšanas līguma atzīšanai par nesaistošu.

1922. g. 1. augustā tagadējais prasītājs Bitermanis, no savas

puses, cēlis Liepājas apgabaltiesā prasību pret tagadējo atbildē-

tāju Lotiņu, kurā lūdz runā stāvošās „Cīka" mājas izņemt no

Lotiņa valdīšanas un pēdējo izlikt no „Cīka" mājām. Šo pra-

sību Bitermanis dibina uz to, ka Lotiņš mājas valdot un lietojot
bez likumīga pamata, ievērojot to, ka ar Tiesu Palātas 1922. g.

2. marta spriedumu 1914. g. 5. apriļa pirkšanas līgums, uz kura

pamata atbildētājs valdot mājas, ticis atzīts par nesaistošu, sa-

skaņā ar 1920. g. 18. marta likumu.

Atbildētājs Lotiņš prasību nav atzinis, paskaidrojot, ka par

1914. g. 5. (apriļa pirkšanas līguma atcelšanu Bitermanis prasību

savā laikā nav cēlis, ka ar vācu okupācijas laika Miertiesas

spriedumu galīgi esot atbildētājam atzītas lietošanas tiesības uz

runā stāvošām mājām un ka pa procesa laiku prasītājs minētās

mājas pārvedis uz citām personām.

Apgabaltiesa prasību atraidījusi. Tiesu Palāta, atceļot Ap-

gabaltiesas spriedumu, prasību apmierinājusi.

Atbildētāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību.

Pretēji atbildētāja domām, vācu okupācijas laika Miertiesas

spriedums nemaz neizslēdz tagadējo prasību, jo tiesas sprie-

dums nodibina exceptio rei judicatae tikai tad, ja otrreizējā pra-

sība, pat starp tiem pašiem partiem, būtu dibināta uz to pašu

pamatu. Konkrētā lietā turpretim, kā konstatē Tiesu Palāta un

nenoliedz atbildētājs, pirmā Bitermaņa prasība pamatota uz

viņa īpašuma tiesībām un kvalificējama kā vindikacijas prasība,

kura bija toreiz atraidāma sakarā ar atbildētāja uz priv. lik. 919.

1926. g.
— 7.

20



p. pamata celto exceptio rei venditae et traditae. Tagadējā pra-

sība turpretim dibināta uz to, ka par to laiku ar likumīgā spēkā
nākušo spriedumu minētā ieruna zaudējusi savu juridisko pa-

matu, ka atbildētājam nav vairs tiesības atsaukties uz minēto

ierunu un ka viņš tagad patiesi, kā nodibinājusi Tiesu Palāta,

valda un lieto mājas bez likumīga pamata. Tam apstāklim, ka

toreizējais atbildētājs Bitermanis iepriekšējā lietā nav cēlis pret-

prasību dēļ pirkšanas līguma atzīšanas par spēkā neesošu, nav

nozīmes, jo Tiesu Palāta varēja, dibinoties uz Bitcrmaņa celto

ierunu, ari bez viņa pretprasības savā toreizējā spriedumā mi-

nēto pirkšanas līgumu, saskaņā ar 1920. g. 18. marta likumu, at-

zīt par nesaistošu un uz šī pamata Lotinu toreizējo prasību at-

raidīt. Ar to atkrīt atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sū-

dzības 1. pktā.

Nepelna ievērību ari atbildētāja paskaidrojumi par to, ka

prasība (resp. lieta) esot: izbeidzama uz tā pamata, ka prasītājs

pa procesa laiku atsavinājis prasības priekšmetu (strīdā esošās

mājas), bez tā. ka par māju pāreju būtu pieteikts tiesai ar pra-

sības cesiju un ka ieguvēji būtu iestājušies procesā prasītāja

vietā. Tiesu Palāta šai ziņā pareizi atzinusi, ka prasības pamats

un pareizība pēc būtības apspriežami pēc apstākļiem un juri-

diskām attiecībām, kuras pastāvēja starp partiem prasības ie-

sniegšanas laikā. Prasītājs nav spiests, atsavinot prasības

priekšmetu, līdz ar to cedēt ari šādu- prasību; taisni otrādi, pēc

kontrahentu starpā pastāvošām norunām būtu pilnīgi pielai-

žams, ka prasītājs — piemēram, lai izvairītos no atbildības pret

savu kontrahentu — apņēmies, savā vārdā vēl turpināt iesākto

prasības lietu. Starp prasības priekšmeta kontrahentiem nodi-

binājušās materiali-jvr idiskās attiecības pašas par sevi nevar

iespaidot procesuāli teciniisko jautājumu par prasības likteni kā

tādu. Bez šaubām maju ieguvējiem būtu bijušas tiesības, pro-

cesā iestāties kā blakus intervenientiem prasītāja pusē; bet ari

tad pa r t s, prasītāja puse, tomēr būtu iepriekšējais prasītājs, ar

kuru, kā īsto partu, tikai varētu rēķināties tiesa un atbildētājs.

Tādēļ māju atsavināšana vien kā tāda nav atņēmusi prasītājam

nedz materiālo nedz formālo (procesuālo) tiesību uzturēt un

turpināt prasību savā vārdā un nav ari atņēmusi tiesai tiesību
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prasību piespriest taisni prasītajam (sk. Senāta civ. kas. dep.

spried. 1923. g. Nr. 51).

Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palāta nav at-

bildētāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ vina kasācijas sū-

dzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: Matīsa

L o t i n a pilnvarnieka, zv. adv. Koelera kasācijas sūdzību, uz

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

8. 1926, g. februāra mēneša 25. dienā. Marijas Pimeno-

v a s un citu pilnvarnieka, zv. adv. Bočagova lūgums par Tiesu

Palātas sprieduma atcelšanu Marijas Pimenovas un citu

prasībā pret Pēteri P i m c no v v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.'

Izklausījis prasītāju pilnvarnieka, zv. adv. Bočagova un at-

bildētāja pilnvarnieka, zv. adv. Dmitrijeva paskaidrojumus un

ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta apstiprinājusi Apgabaltiesas

spriedumu uz tā pamata, ka prasītāji «atzinuši" trešās personas,

Nikolaja Pimenova, patstāvīgu prasību; 2) ka Tiesu Palāta gan

nepareizi uzskata Nikolaja Pimenova 1923. g. 1. augustā Ap-

gabaltiesā iesniegto lūgumu par patstāvīgu prasību civ. proc.

lik. 665. p. nozīmē; īstenībā, minētais lūgums nemaz nav uzska-

tāms par prasības rakstu jau tādēļ vien, ka viņam trūkst prasī-

juma pamata (petituma), kas civ. proc. lik. 257. p. 6. pkt., 266. p.

3. .pkt., 256. p. pielik. 3. pkt. uzskatāms par prasības raksta raks-

turīgu rekvizitu; turpretim Nikolajs Pimenovs netikvien nekādu

prasības punktu (prasības lūgumu) nav formulējis, bet, tieši at-

saukdamies uz 662., 663. p. p. (tā tad nemaz ne uz 665. p.), lū-

dzis vienīgi viņu pielaist kā trešo personu prasītāja pusē,

kādu lūgumu viņš atkārtojis ari Apgabaltiesas 1923. g. 1. au-

gusta sēdē; tas apstāklis vien, ka Nikolajs Pimenovs iemaksājis

tiesas nodokli, kas viņam nav bijis jādara pie blakus interven-

cijas lūguma, nav izšķirošs un nevar piešķirt vienkāršam lūgu-

mam prasības raksturu, jo prasībai trūkst visu pārējo rekvizitu;

ari pati Apgabaltiesa bija pielaidusi Nikolaju Pimenovu kā trešo

personu taisni uz civ
v proc. lik. 663. panta pamata, tādēļ, pre-
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tēji Tiesu Palātas domām, nevar būt runa par to, ka prasītāji
būtu «atzinuši" Nikolaja Pimenova prasību un ka uz šī pa-

matavinu prasība būtu bijusi atraidāma tais daļās, kuras iero-

bežotu trešās personas pretendētās (bet tomēr ne prasības ceļā

pieprasītās) līdzmantošanas daļas; prasītāji nebija atradušies

pretnieku stāvoklī attiecībā pret trešo personu; taisni otrādi,
trešā persona nostājusies pašu prasītāju pusē, tā tad kā

prasītāju pabalstītāja; tādēļ ari procesuāli nav domājama prasī-

tāju «atzīšanās" attiecībā uz kādu «patstāvīgu" prasību, jo tāda

netika celta; 3) ka tomēr Tiesu Palātas spriedums gala slēdziena

ziņā uzskatāms par pareizu; prasītāju paskaidrojums, kurā Tiesu

Palāta ierauga «atzīšanos", bija tāds: «prasītāja pilnvarnieks
lūdz prasību piespriest tādās daļās, kurās aizrāda trešā per-

sona"; Tiesu Palāta gan nav noskaidrojusi, kādas īsti daļas
trešā persona «aizrādījusi", bet no Tiesu Palātas pievestā Ap-

gabaltiesas sprieduma, kā ari no Apgabaltiesas sēdes protokola

ir redzams, ka trešā persona katram no visiem mantudevēja
dēliem piederošo daļu noteikusi nevis pa "/to (t. i. izejot no 5 dē-

liem), bet gan pa
11/84 (t. i. izejot no 6 dēliem, proti ieskaitot pašu

trešo personu); ja nu pie šādiem apstākļiem prasītāji lūdz vi-

ņiem «piespriest tādas daļas, kā to aizrāda trešā persona", tad

ar to prasītāji noteikti samazinājuši savu prasību (apmēra ziņā):

saprotams viņi ar to klusuciešot ari «atzinuši" trešās personas

līdzmantošanas tiesības, bet nevis procesuālā, bet gan materiālā

tiesiskā nozīmē; samazināto prasību prasītāji jau nekad nevar

vēlāk paaugstināt, un proti nemaz ne aiz civ. proc. lik. 481. p.

paredzētā atzīšanās nenovēršamības principa, bet tieši uz civ.

proc. lik. 332. p. pamata; 4) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, gala
slēdziena ziņā, nav prasītāju pievestos likumus pārkāpusi, kā-

dēļ viņu kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts

nolemj: Marijas, Annas, Stepana, Grigorija un Konstantīna

Pimenovu pilnvarnieka, zv. adv. Bočagova kasācijas sū-

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

9. 1926. g. februāra mēneša 25. dienā, Jāņa Zaļais-
kalna lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu viņa,

Zaļaiskalna, prasībā pret Aleksandru F re i m a n i.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs pamato savu prasību ar. to, ka viņš

uzaicinājis atbildētāju ierasties 1921. g. 27. augustā notāra Kreic-

berga kantorī saņemt pirkšanas pārdošanās sumas atlikumu

un noslēgt galīgu līgumu, bet ka atbildētāja, pieprasot 50,000

rubļus piemaksas, no līguma noslēgšanas atsacījusies.

Tiesu Palāta piespriedusi prasītājam viņa ā conto pirkšanas

sumas iemaksāto sumu 85.000 rbļ., bet pārējā daļā prasību at-

raidījusi. Tiesu Palāta atrod, ka prasītājs nav pierādījis, ka

atbildētāja būtu atteikusies no galīgā līguma noslēgšanas, un

ka otrādi prasītājs priekšlīgumu nav izpildījis un ka taisni tā-

dēļ galīgais līgums nav ticis noslēgts. Pie šī sava slēdziena

Tiesu Palāta nākusi vispirms uz tā pamata, ka prasītājs nav

reāli piedāvājis un, attiecīgu līdzekļu trūkuma dēļ, pat nav va-

rējis piedāvāt atbildētājai visu pirkšanas sumas atlikumu. Šai

ziņā prasītājs paskaidrojis, ka viņam nav bijis pietiekoša iemesla,

atbildētājai piedāvāt pirkšanas sumas atlikumu, jo atbildētāja

pieprasījusi 50.000 rbļ. piemaksu pie pirkšanas sumas, no kā

prasītājs atteicies. Savukārt Tiesu Palāta atrod par nepierādītu,
ka atbildētāja būtu 50.000 rbļ. lielo piemaksu pieprasījusi.

Tiesu Palāta pie tam uzsver, ka liecinieki Kaprals, Pickens un

Stirnis gan apstiprinājuši pieprasīšanas faktu, bet ka pēdējo

divu liecinieku liecības esot apšaubāmas, un ka liecinieks Kap-

rals esot piebildis, ka „ari prasītājs no savas puses esot piepra-

sījis, lai atbildētāja pamazinātu pirkšanas cenu". Tā tad Tiesu

Palāta, neapšaubot liecinieka Kaprāļa liecību pēc būtības, to-

mēr atrod par „ne p i c r ā d ī tu", ka atbildētāja būtu pieprasī-

jusi 50.000 rbļ. piemaksu. Šāds Tiesu Palātas slēdziens nemaz

neizriet loģiski no Tiesu Palātas pievestā, minētā Kaprāļa lie-

cības satura. Jo no tā, ka prasītājs ari savukārt būtu piepra-

sījis pirkšanas sumas pamazināšanu, nemaz neizriet, ka atbildē-

tāja iepriekš nebūtu pieprasījusi piemaksu. Tādā kārtā vis-

pirms atkrīt kā neloģisks Tiesu Palātas slēdziens, itkā neesot

pierādīts, ka atbildētāja būtu pieprasījusi minēto piemaksu. Ja

tas tā ir, tad līdz ar to atkrīt ari Tiesu Palātas prasītājam taisī-
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tais pārmetums,ka tas nav reāli piedāvājis atbildētājai visu pirk-
šanas sumas atlikumu, un uz šo pārmetumu dibinātais tālākais.

Tiesu Palātas slēdziens, itkā taisni prasītājs bijis vainīgs pie

priekšlīguma neizpildīšanas. īstenībā vienīgais loģiskais slē-

dziens no tā, ka, no vienas puses, atbildētāja pieprasījusi pie-

maksu un, no otras puses, ka ari prasītājs pieprasījis pirkšanas

sumas pazemināšanu, būtu tikai tas, ka galīgs līgums, kuru bija

paredzējis priekšlīgums, nav noticis, nav izdevies. Taisni šo

slēdzienu Tiesu Palāta citā vietā pati taisījusi, uzsverot, ka „va-

rētu tomēr nākt tikai pie tā slēdziena, ka a b i prāvnieki gribē-

juši panākt priekšlīguma noteikumu grozīšanu, pie kam šīs sa-

runas tad vēl nav novedušas pie galīga rezultāta..." Ja Tiesu

Palāta atrod galīgo līgumu par nenotikušu, tad viņai nav liku-

mīga pamata pārmest prasītājam, ka viņš pie šādiem apstāk-

ļiem nav reāli piedāvājis atbildētājai pirkšanas sumas atlikumu,

un nākt pie slēdziena, ka taisni prasītājs bijis vainīgs pie galīga

līguma nenoslēgšanas, t. i. ka taisni prasītājs pārkāpis priekš-

līgumu. Tādā kārtā šis pēdējais Tiesu Palātas slēdziens netik-

vien neizriet no lietas apstākļiem, bet ari tieši runā pretim Tiesu

Palātas iepriekšējam slēdzienam par to, ka „a b i parti gribējuši

panākt priekšlīguma noteikumu grozīšanu un ka viņu sarunas

nav novedušas pie galīga rezultāta". Pēc priv. lik. 3034. p.

(sk. ari 3030. p. 1. teik.) attiecīgā formā vēl neietērpts līgums

un jo vairāk materiālā nozīmē negalīgs līgums (sk. Priv. lik.

3140. p.) skaitās par saistošu kontrahentiem un nodibina katram

no viņiem tiesību prasīt priekšlīguma ietērpšanu attiecīgā

formā tikai tad, ja starp partiem panākta vienošanās par

visiem esenci a 1 i c nr un blakus nosacījumiem. Pie

pirkšanas līguma — pirkšanas cena sastāda taisni esencialu sa-

stāvdaļu (priv. lik. 3831. p.). Tā tad, ja, kā atzīst Tiesu Palāta

sprieduma motivos augšā atzīmētā vietā, parti nav panākuši

vienošanos par cenu, tad galīgs pirkšanas līgums kā tāds, t. i.

pilnā sastāvā, uzskatāms par neizdevušos, kontrahentu galīgās

vienošanās trūkuma dēļ.

Pie šādiem apstākļiem, pretēji Tiesu Palātas uzskatam, ne-

var runāt par prasītāja vienpusīgu vainu pie galīgā līguma ne-

noslēgšanas jo vairāk tādēļ, ka prasītājs savukārt savu piepra-
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sījumu pamazināt pirkšanas cenu pamatojis uz to, ka atbildētāja

pa starplaiku pazeminājusi pirkuma priekšmeta vērtību. Šo pē-

dējo prasītāja aizrādījumu Tiesu Palāta vispār nav ņēmusi vērā,

apspriežot jautājumu par prasītāja vainu. Neatkarīgi no tā, Tiesu

Palāta, apšaubot prasītāja nopietno gribu samaksāt pirkšanas

sumas atlikumu, nav apsvērusi to viņas konstatēto' apstākli, ka

pats prasītājs 'formālā veidā caur notāru uzaicinājis atbildētāju
ierasties pie notāra galīgā līguma noslēgšanai. Izejot no tā ne-

pareizā viedokļa, ka prasītājs pie notāra Kreicberga nav reāli

piedāvājis atbildētājai pirkšanas sumas atlikumu, Tiesu Palāta

starp citu nav pareizi novērtējusi ari notāra Kreicberga liecību

un vispār novirzījusies no prasības apspriešanas tajās robežās,

kā tā celta un pamatota. Ja pēc pievestiem apcerējumiem no

Tiesu Palātas konstatētiem apstākļiem varētu loģiski nākt tikai

pie tā slēdziena, ka galīgais līgums nav noticis vienīgi aiz

partu nevienošanās par visiem galīgā līguma esen-

cialiem un blakus nosacījumiem, tad no šā viedokļa, t. i. ka lī-

gums ir iziris, Tiesu Palātai ari vajadzēja visu celto prasību,

resp. tās daļu par iemaksātās rokas naudas atpakaļmaksāšanu,

apspriest sakarā ar priv. lik. 3365. panta noteikumu. Tādā kār-

tā Tiesu Palāta, nepietiekoši apsverot lietas apstākļus un no

viņas nodibinātiemlietas apstākļiem nākot pie nepareiziem slē-

dzieniem, kā ari pielaižot pretrunu sprieduma motivos, pārkā-

pusi civ. proc. lik. 711. pantu.

Atrodot aiz pievestiem iemesliem Tiesu Palātas spriedumu

pārsūdzētā daļā par atceļamu, Senāts, neielaižoties citu kasā-

cijas sūdzībā pievesto sprieduma atcelšanas iemeslu iztirzāšanā,

•n ole m j: Tiesu Palātas 1924. g. 27. novembra sprie-

dumu civ. proc. lik. 711. p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot

Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

10. 1916. g. februāra mēneša 25. dienā. Augusta Mago-

na un Bertas Purmals pilnvarnieka, zv. adv. Graudiņa

lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Jāņa Berķa pra-

sībā pret Augustu Magoņu un Bertu Purmals un prasītāja pa-

skaidrojums.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis prasītāja J. Berķa paskaidrojumus un ņemot

vērā: 1) ka Tiesu Palāta konstatējusi, ka attiecībā uz rudziem

atbildētāji nokūluši 4 pūrvietas ar 73 gubām, pēc vidējā labu

rudzu svara 69 pudu smaguma, kuru vērtību, rēķinot 300 rub.

pudā, Tiesu Palāta noteikusi par 20.700 rub.; šādus ciparus at-

bildētāji savā kasācijas sūdzībā neapstrīd, bet atrod tikai, ka mi-

nētā suma 20.700 rub. esot uzskatāma nevis par lucrum cessans,

kuru vienīgi varot prasīt prasītājs, bet par pašas ražas brutto

vērtību, par kuru prasība nav bijusi celta un kura būtu vārē-,

jusi būt tikai par eventuālas vindikacijas prasības priekšmetu;

2) ka pievestie atbildētāju paskaidrojumi nepelna ievērību, jo

Tiesu Palāta, noteicot prasītāja pieprasītās atlīdzības apmēru,

taisni ņēmusi vērā, ka prasītājs ražu tāpat būtu varējis ievākt

ar saviem darba spēkiem un inventāru; konstatējot šo pēdējo

apstākli, Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājam

nav jāapmierinās ar ražas netto vērtību, t. i. atvelkot no ra-

žas brutto vērtības ražas savākšanai^piemērotā darba vērtību;

tādēļ taisni brutto ražas vērtībā — konkrētā gadījumā — iztei-

cas lucrum cessans, atkritušā peļņa, kura pienākas prasītājam

pateicoties tam, ka atbildētājs nav laikā izpildījis priv. lik.

4084. p. un, sakarā ar šādu neizpildīšanu, notikušo Apgabaltie-

sas spriedumu; 3) ka Tiesu Palāta par sakņu dārza un zālnieka

lietošanu piespriedusi 30 rub. rēsp. 15 rub., kādās sumās 1922. g.

19. jūnijā izdarītā ekspertize novērtējusi šo objektu varbūtējos

ienākumus (lucrum cessans: priv. lik. 3437. p.); ja nu attiecībā

uz rudziem Tiesu Palāta atzinusi, ka prasītājam tiesība piepra-

sīt rudzu brutto vērtību, jo taisni pēdējā (bet nevis tikai netto

vērtībā) izteicas prasītāja ciestais zaudējums (lucrum cessans),

tadpretēji atbildētāja domām jāatzīst, ka Tiesu Palāta attiecībā

uz abiem posmiem (t. i. netikvien uz sakņu dārzu un zāl-

nieku, bet ari uz rudziem) taisni izgājusi no lucrum cessans; 4)

ka, pretēji atbildētāju domām, no tā, ka Apgabaltiesas 1920. g.

24. novembra sprieduma izpildīšana bija jāatliek līdz 1921. g.

23. aprilim, nemaz neizriet, ka atbildētājs Magons nebūtu bijis
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jāuzskata līdz tam laikam par ļ'aunticīgu lietotāju: Apgabaltiesa

savā pievestā spriedumā apstiprinājusi Miertiesneša spriedumu,

ar kuru bijušais starp partiem nomas līgums ticis atzīts par iz-

beigtu, saskaņā ar prasītāja jau 1920. g. 11. maijā Miertiesnesim

iesniegto prasību; tā tad atbildētājs Magons, sākot vēlākais no

tai laikā notikušās sēdes, t. i. no 17. jūlija, jau atradies mala fide

(priv. lik. 3437., 3451. p. p., sal. priv. lik. 912., 913. p, p.); ja tiesa

pagarinājusi sprieduma izpildīšanu, tad tas nozīmē vienīgi, ka

toreizējais atbildētājs bijis izliekams tikai līdz spriedumā ap-

zīmētam momentam, bet nemaz nenozīmē, ka tiesa piešķīrusi

atbildētājam tiesību izmantot māju sev par labu: ja tādēļ at-

bildētājs patiesi izlietojis spriedumā viņam noteikto termiņu,

viņš rīkojies vienīgi, uz sava riska, apzinādamies, ka viņam jā-

atlīdzina prasītājam par visiem zaudējumiem, tai skaitā ari par

prasītājam atņemto zemes izmantošanu, t. i. ari par fructus

percipiendi, tā tad jo vairāk par fructus percepti, no kuriem iz-

gājusi Tiesu Palāta attiecībā uz rudziem; 5) ka, pretēji atbildē-

tāju domām, Tiesu Palāta apspriedusi ari viņu aizrādījumu, ka

„Magons izejot atstājis iesētas 4 pūrvietas rudzu", kādu atbil-

dētāju aizrādījumu Tiesu Palāta netikvien burtiski pieved sprie-

duma vēsturiskā daļā, bet ari apspriedusi sprieduma motivos,

bet atradusi to par nepamatotu, jo jautājums par to, kas un kā-

dos apmēros baudīs tiesības uz 1921/22. gadā pļaujamo rudzu

sējumu, nestāv sakarā ar izspriežamo strīdus lietu par 1920/21.

g. ražu; atbildētāji savā kasācijas sūdzībā pat nav mēģinājuši

pievestos Tiesu Palātas apcerējumus atspēkot; 6) ka atbildētāji

savas ierunas pret prasītāja pieprasīto viņu solidāro at-

bildību pamato savā kasācijas sūdzībā vienīgi ar to, ka pret

Purmals prasība par nomas līguma atcelšanu nav tikusi celta

un spriedums par viņas izlikšanu nav noticis; Tiesu Palāta ari

uz šādiem atbildētāju solidārās atbildības pamatiem neatsau-

cas, bet dibinās uz to, ka abi atbildētāji veduši kopēju saimnie-

cību, un sevišķi uz to, ka abi atbildētāji saņēmuši nopļauto ru-

dzu ražu, nopļāvuši āboliņu un lietojuši aramzemi, t. i. apzināti

nodarījuši nelikumīgu darbu, kurš pēc priv. lik. 3337. p. pietiek

solidārās atbildības nodibināšanai (Kr. Senāta civ. kas. dep.

spried. 1898. g. Nr. 68 Richtera lietā); 7) ka tādā kārtā Tiesu
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Palāta nav atbildētāju pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ

vinu kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts nolemj: Augusta

Magona un Bertas Purmals pilnvarnieka, zv. adv. Graudiņa ka-

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

ievērības.

11. 1926. g. februāra mēneša 25. dienā. Jāņa Drei-

fē 1d t a pilnvarnieka, zv. adv. Šutova lūgums par Rīgas ap-

gabaltiesas sprieduma atcelšanu Latvijas Dzelzceļu virsvaldes

prasībā pret Jāni Dreifeldtu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa pamato savu spriedumu

ar to, ka saskaņā ar liecinieka Suviķa liecību atbildētājs

viņa pieņemtiem 2 strādniekiem esot uzdevis iekraut Du-

bultu stacijā ķieģeļus zināmā vagonā, piebilzdams, ka tai

vietā, kurā vagons atrodas, iekraut nevarot, kādēļ vajagot

pastumt vagonu tālāk, ko strādnieki ari izpildījuši; 2) ka šis

Apgabaltiesas konstatējums tomēr nesaskan ar liecinieka Su-

viķa liecību, kas noteikti liecinājis, ka Dubultu stacijā bijis

„priekšā" ne tikai atbildētājs vien, bet ari stacijas dežurants,

ka „a b i div i" uzrādījuši lieciniekam „ņemt" minēto vagonu,

piebil z d a m i (tā tad atkal „a b i div i"), „ka tanī vietā,

kur vagons atrodas, lādēt nevarot, tāpēc vajagot viņu

pastumt tālāk"; tādā kārta, pēc liecinieka skaidra iztei-

ciena, rīkojums par vagona pastumšanu izgājis ne tikai no at-

bildētāja vien, bet ari no stacijas dežuranta;

taisni uz to, ka stacijas dežuranta kā stacijas saimnieka pienā-

kums bijis uzraudzīt, ka trešās personas nerīkotos stacijā", un ka

tādēļ pati prasītāja sava minētā aģenta personā pielaidusi vainu,

pārkāpjot Dzelzc. nolik. 166. p., atbildētājs noteikti aizrādījis

savā apelācijas sūdzībā; 3) ka Apgabaltiesa atbildētāja aizrā-

dījumu, ka prasītājas aģenti nav izpildījuši savu uzraudzības

pienākumu, atraidījusi uz tā pamata, ka „zaudējumi nav izdarīti

ļaunprātīgi, bet neuzmanības dēļ, kādēļ ari atbildība neat-

krīt", pie kam Apgabaltiesa atsaucas uz priv. lik. 3291., 3304.
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p. p.; šis Apgabaltiesas apcerējums nav saprotams: pēc Ap-

gabaltiesas domām — kā varētu slēgt per argumentum c con-

trario — atbildētāja atbildība atkristu, ja atbildētājs zaudējumu

būtu nodarījis ļaunprātīgi; bet šāds slēdziens novestu pie pil-

nīga absurda: Apgabaltiesas pievestie 3291., 3303. pp. paredz ab-

pusīga ļauna nodoma(3291. p. 1. teik.) resp. abpusīgas nolaidības

(3303. p.) kompensāciju un izslēdz vienas puses ļauna nodoma

kompensāciju ar otras puses nolaidību (3291. p. 2. teik.); šādi no-

teikumi nemaz nav piemērojami runā stāvošam gadījumam, kad

lieta negrozās vis ap to, itkā no vienas puses atbildētājs vien

pielaidis nolaidību, uzdodot saviem strādniekiem pārvietot va-

gonu, un itkā no otras puses dzelzceļš pielaidis nolaidību, vēr-

šot vilcienu uz pārvietoto vagonu; lieta turpretim grozās ap

to, kāda nozīme ir tam faktam, ka ne tikai atbildētājs vien, bet

tai pašā laikā ari prasītājas aģents devuši rīkojumu par vagona

pārvietošanu; 4) ka ja, pretēji Apgabaltiesas nepareizam slē-

dzienam, rīkojums par vagonu pārvietošanu izgājis ne no atbil-

dētāja vien, bet ari no prasītājas aģenta, stacijas dežuranta, tad

ari atkrīt visi Apgabaltiesas tālākie, uz viņas nepareizā slē-

dziena pamatotie apcerējumi par to, ka atbildētājs nav

uzraudzījis savu strādnieku darbību un ka viņš pats devis sa-

viem strādniekiem aizrādījumu, vagonu tālāk stumt; 5) ka tā-

dēļ Apgabaltiesa nevarēja apiet jautājumu par to, kāda nozīme

bijusi tam apstāklim, ka rīkojums par vagona pastumšanu ticis

dots netikvien stacijas dežuranta klātbūtnē, bet taisni ari no šī

pēdējā; Apgabaltiesa pati aizrāda, ka „saskaņā ar dzelzc. nolik.

150. p. personām, kuras nepieder pie dzelzc. darbiniekiem, aiz-

liegts pārvietot ritošu materiālu uz dzelzceļiem"; taisni iekš

tam, ka stacijas dežurants pielaidis atbildētāja strādniekus

pie ritošā materiāla pārvietošanas, un pat pats tam līdzrīkojies,

atbildētājs ierauga prasītājas vainu; ja nu šai rīcībā patiesi ir

ieraugāma pašas prasītājas vaina, tad viņai nav tiesības prasīt

no atbildētāja atlīdzību par zaudējumiem, kuri izcēlušies prasī-

tājai sakarā ar viņas pašas aģenta rīcību (priv. lik. 3441. p.);

6) ka Apgabaltiesa, pielaižot liecinieka Suviķa liecību sagrozī-

jumu un neapspriežot jautājumu par to, kāda nozīme, atbildētāja

atbildības ziņā, ir tam faktam, ka ne tikai atbildētājs vien, bēt
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ari pašas prasītājas aģents devuši rīkojumu par vagonapārvie-

tošanu, pārkāpusi civ. proc. lik. 135., 181., 196. (102., 129., 142.)

p. p., kādēļ viņas spriedums atceļams, Senāts nolemj: Rī-
gas apgabaltiesas 1925. g. ,21. marta spriedumu civ. proc. lik.

181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot

tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

12. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Frīdricha Brī v -

ber g a alias Freiberga pilnvarnieka, zv. adv. Petrevica lū-

gums par Liepājas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu blakus sū-

dzības lietā par Aizputes-Grobiņas zemes grāmatu nodaļas

priekšnieka lēmumu attiecībā uz īpašumu tiesību nenostipri-
nāšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Senāts atrod: 1922. g. 5. janvāra likuma „Noteikumu par

nekustamu īpašumu atsavināšanu un apgrūtināšanu" 1. nodaļas
2. pants, vispārīgi noteicot, kādos gadījumos pie nekustamu īpa-

šumu atsavināšanas un iegūšanas nav prasāma Tieslietu mi-

nistra atļaujas dabūšana, savā f punktā paredz to uz juri-

disku darījumu pamata līdz 1918. gada 6. decembrim

notikušo nekustamu īpašumu atsavināšanu, kuru pāreja uz iegu-

vēja vārda vēl nav ievesta zemes grāmatās. Ka tāds ir minētā

likuma f punkta saturs, tas skaidri redzams no šī likuma vē-

sturiskās attīstības gaitas. Šis likums atvieto zem tāda paša

nosaukuma 1919. g. 9. septembrī izdoto likumu (Lik. kr. 1919

Nr. 140), kurš savukārt atvieto zem tāda paša nosaukuma 1918.

g. 6. decembrī izdoto likumu un tā papildinājumu no 1918. g.

19. decembra (Lik. kr. 1918. g. Nr. Nr. 14 un 35). 1918. gada

6. decembra likums ar savu 19. decembra papildinājumu-savā

pamatā tīri fiskalas dabas: no šī likuma izdošanas dienas, t. i.

no 1918. gada 6. decembra, katra nekustama īpašuma atsavinā-

šana varēja notikt tikai ar attiecīgas atļaujas izņemšanu, kuras

izdošana bija savienota ar likumā paredzētu atsevišķa vērtības

pieaugšanas nodokļa nomaksu. Pēc šā likuma izpratnes un sa-

tura atļaujas izņemšana ar attiecīga nodokļa nomaksu bija pra-
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sama tikai no to nekustamu īpašumu atsavināšanas, kuru atsa-

vināšana bija notikusi pēc šī likuma izdošanas, un šāda likuma

pamatideja netika grozīta šī likuma sekojošos pārveidojumos
— atvietojumos: 1919. g. 9. septembra un 1922. g. 5. janvāra

likumos. Bet minētais likums, no vienas puses, nemaz nesatu-

rēja noteikumus par to, pēc kādām pazīmēm noteikt, kad atsa-

vināšanas līgums patiesi noticis resp. kad to uzskatīt par galīgi

noslēgtu, lai tādā kārtā varētu noteikt, vai attiecīgā gadījumā

atļauja ar nodokļa nomaksu ir prasāma vai ne un, no otras pu-

ses, noteikti skaidri neatšķīra nekustamu īpašumu atsavināšanu

uz līguma pamata no nekustamu īpašumu pārejas uz likuma pa-

mata. Šinī zinā tad ari galvenā kārtā ienesa attiecīgus notei-

kumus 1919. g. 9. septembra un 1922. g. 5. janvāra likumi. At-

tiecībā uz atsavināšanas līgumiem par mērauklu un pierādījumu

tam, ka patiesi atsavināšanas līgums galīgi noslēgts līdz 1918. g.

6. decembrim, uz kādu gadījumu atļaujas izņemšana un attiecīga

nodokļa nomaksa nebūtu prasāma, 1919. g. 9. septembra liku-

ma 12. pants noteica, ka atļaujas izņemšana un attiecīga nodokļa

samaksa neattiecas: 1) uz tiem nekustama īpašuma atsavinā-

šanas un iegūšanas līgumiem, kas noslēgti un notariāli aplieci-

nāti līdz 1914. g. 1. augustam un 2) uz tiesas spriedumiem, tai-

sītiem līdz 1918. g. 6. decembrim par īpašumu tiesību iegūšanu

uz nekustamu mantu. Šāds pats saturs ir 1922. g. 5. janvāra

likuma 2. panta f punktam. No tā redzams, ka likums, no vie-

nas puses, visiem tiem atsavināšanas līgumiem, kuri slēgti pēc

1914. g. 1. augusta,, t. i. pēc pasaules kara izcelšanās pa kara un

nemiera laikiem, un nav tikuši ievesti zemes grāmatās, kā ari

tiem, kuri gan slēgti līdz 1914. g. 1. augustam; bet nav likumā

paredzētā kārtā apliecināti, nepiešķir galīgu līdz 1918. gada

6. decembra likuma izdošanai noslēgtu līgumu nozīmi un tā-

dēļ tos neatsvabina no atļaujas izprasīšanas un nodokļa nomak-

sas, bet, no otras puses, tais gadījumos, kad prasības ceļā ar

tiesas līdz 1918. g. 6. decembrim taisītiem spriedumiem ir iz-

šķirts starp partiem strīdus par nekustama īpašuma atsavinā-

šanu un iegūšanu, šiem spriedumiem likums nevarēja nepie-

šķirt pierādījuma nozīmi par to, ka atsavināšana notikusi līdz

1918. g. 6. decembrim, kādēļ šajos gadījumos nav prasāma at-
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ļaujas izņemšana .ar attiecīga nodokļa nomaksu. Tikai tāda no-

zīme ir 1922. g. 5. janvāra 2. panta f punktā pievestiem sprie-

dumiem, kuri taisīti līdz 1918. g. 6. decembrim, bet no tā itnebūt

neizriet, kā to maldīgi domā Apgabaltiesa, ka attiecībā uz vi-

siem tiem spriedumiem, kuri, izšķirot prasības ceļā starp par-

tiem izcēlušos strīdus par nekustama īpašuma atsavināšanu un

iegūšanu, taisīti pēc 1918. gada 6. decembra, t. i. pēc minētā

dienā izdotā likuma — būtu izprasāma iepriekšēja līdz sprie-
duma došanai vai pēc sprieduma taisīšanas pie to ievešanas

zemes grāmatās Tieslietu ministra atļauja un vērtības pieaug-

šanas nodokļa nomaksa. Pēc 1918. g. 6. decembra un sekojošo
tam 1919. g. 9. septembra un 1922. g. 5. janvāra likumu izdoša-

nas, sekot minēto likumu pareizai piemērošanai un izšķirt jau-

tājumu, vai katrā atsevišķā gadījumā ir izprasāma attiecīga at-

ļauja un nodokļa nomaksa, ir attiecīgo valsts iestāžu pienākums:

zemes grāmatu nodaļu priekšnieka pienākums, ja nekustama

īpašuma atsavināšana un iegūšana tiek nokārtota ārpus tiesas;

tiesu iestāžu — ja lieta strīdus izcelšanās dēļ starp partiem no-

kārtojama prasības ceļā. Tādā kārtā šinī gadījumā, kur prasī-

tājs bija iesniedzis pret atbildētāju tiesai prasību par īpašuma
tiesību atzīšanu uz iesēdējuma pamata uz Nīces pagastā atro-

došos zemes gabalu „Runģeniek Nr. 318", tieši tiesai piekrita

izšķirt jautājumu par to. vai pēc 1922. g. 5. janvāra likuma ir

prasāma šinī gadījumā Tieslietu ministra atļauja ar attiecīga

nodokļa nomaksu vai tāda atļauja nav prasāma. Nedz Apgabal-

tiesa nedz Tiesu Palāta, prasību apmierinot, nav pieprasījušas

no prasītāja tādas atļaujas priekšā stādīšanu uz pieprasītā ne-

kustama īpašuma iegūšanu iesēdējuma ceļā, un ar to pašu tiesa

atzinusi tādas atļaujas priekšā stādīšanas nevajadzību šinī ga-

dījumā. Tādēļ, un ņemot vērā aprādīto līdz 1918. g. 6 de-

cembrim taisīto tiesu spriedumu īsto nozīmi, Aizputes-Grobiņas

zem. gr. nodaļas priekšniekam nebija likumīga pamata ielaisties

vēl jautājuma apspriešanā par Tieslietu ministra atļaujas vaja-

dzību šim gadījumam un atraidīt prasītāja lūgumu koroborēt uz

priekšā stādītā Tiesu Palātas 1924. g. 24 marta sprieduma pa-

mata zemes gabalu JRunģeniek Nr.318" uz viņa,prasītāja, vārda
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aiz tā iemesla, ka minēto Tiesu Palātas spriedumu, kā taisītu

pēc 1918. g. 6. decembra, nevarot atzīt par pietiekošu pamatu
tā koroborēšanai bez Tieslietu ministra atļaujas priekšā stādī-

šanas. To pašu no zemes grāmatu nodaļas priekšnieka pievesto
k ļumaino iemeslu lūguma atraidīšanai ir pievedusi sava lēmuma

motivos Liepājas apgabaltiesa.

Bet neatkarīgi no tā, pielaižot šinī gadījumā iespējamību
vēl apspriest pēc būtības jautājumu par to, vai šinī gadījumā

bija vai nebija vajadzīga atļaujas izprasīšana no Tieslietu mi-

nistra aiz tā iemesla, ka no Tiesu Palātas sprieduma motīviem

nav tieši redzams, ka vina šo jautājumu būtu apspriedusi, Ap-

gabaltiesas uzskats par tādas atļaujas priekšā stādīšanas vaja-

dzību šinī gadījumā ir nepareizs.

Apgaismojot 1922. g. 5. janvāra likuma izpratni un saturu

pēc tā vēsturiskās izcelšanās gaitas un salīdzinot un saskaņo-

jot šī likuma 2. pantu f punkta noteikumus ar minētā panta citu

punktu noteikumiem un savukārt paša f punkta pirmo daļu ar

tā otro daļu, jānāk pie slēdziena, ka šis f punkts, kā jau augšā

aprādīts, speciāli paredz to uz juridisku darījumu pamata līdz

1918. gada 6. decembrim notikušo nekustamu īpašumu atsavi-

nāšanu, kuru pāreja uz juridiska darījuma pamata uz ieguvēja

vārda vēl nav ievesta zemes grāmatās, pie kam par notikušās

līdz 1918. g. 6. decembrim galīgas atsavināšanas konstatējumu,

attiecībā uz pašiem līgumiem pēc šī punkta pirmās daļas, li-

kums pieņem tikai tos līgumus, kuri slēgti un likumā paredzētā

kārtībā apliecināti līdz 1914. gada 1. augustam, bet ka pēc šī

punkta otrās daļas, attiecībā uz taisītiem uz noslēgto līgumu

pamata tiesas spriedumiem, augšminētie noslēgto līgumu nozī-

mes ierobežojumi atkrīt: par notikušās līdz 1918. g. 6. decem-

brim atsavināšanas konstatējumu tiek pieņemti visi spriedumi,

kas uz noslēgto līgumu pamata taisīti līdz 1918. gada 6. de-

cembrim.

Tādā kārtā minētais likuma f punkts, ierobežojot noslēgto
līdz 1918. g. gada 6. decembrim līgumu nozīmi tai ziņā, ka nepie

laiž šā punkta piemērošanu visiem tiem vēl zemes grāmatās ne-

ievestiem līgumiem, kuri noslēgti pēc 1914. g. 1. augusta vai

kuri, lai gan noslēgti līdz 1914. g. 1. augustam, bet nav likumā
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paredzētā kārtībā apliecināti — itnebūt nenoliedz minētiem lī-

gumiem likumīgu spēku. Tādēļ, ja pēc Latvijas Valsts nodi-

bināšanas pēc 1918. g. 6. decembra likuma izdošanas Latvijas
tiesā celtā prasība uz nekustamu īpašumu pamatojas uz noslēg-
tiem līdz 1918. g. 6. decembra līgumiem, t. i. uz līguma attiecī-

bām, tad tiesai šo noslēgto līgumu nozīme attiecībā uz minētā f

punkta piemērošanu zināms bija jāapsver pēc f punkta notei-

kumiem; kurpretī, ja celtā prasība pamatota ne uz līguma sai-

stībām, bet uz iesēdējuma, t. i. uz likumu pamata, tad tiesai, ap-

spriežot iesēdējuma justus titulus juridisku darījumu, jāapsver

šāda juridiska darījuma likumīgs spēks pēc pašā likumā pare-

dzētiem noteikumiem par juridisku darījumu likumīgu spēku,

bet ne pēc minētā f punkta noteikumiem.

Saskaņā ar vispārējiem teorētiskiem principiem.par man-

tas iegūšanu uz iesēdējuma pamata pēc priv. lik. 855. panta no-

teikumiem, tas, kas ir valdījis nekustamu īpašumu pēc šī li-

kuma 821.—853. pantos priekšā rakstītiem noteikumiem zināmu

likumā paredzētu noteiktu laiku, tas ar noteikta laika notecē-

šanu ir ieguvis šo nekustamo īpašumu par īpašumu uz iesēdē-

juma pamata, un ieguvējam ne tikai tiesība, bet pat uzlikts ar to

pašu pantu pienākums prasīt nekustama īpašuma iegūšanas ti-

tulu (Besitztitel) ievest zemes grāmatās. No tā nepārprotami

skaidri izriet, ka nekustama īpašuma iegūšana par īpašumu uz

iesēdējuma pamata stājas spēkā ar likumā paredzētā valdīša-

nas laika notecēšanu uz paša likuma pamata, bet nevis ar tiesas

sprieduma taisīšanas momentu par minēto tiesību atzīšanu, kā

to maldīgi domā Apgabaltiesa. Uz iesēdējuma pamata dibinātā

prasībā tiesa ar savu spriedumu vienīgi formāli konstatē un

sankcionē prasītāja uz iesēdējuma pamata ja v iegūtās tiesī-

bas un dod viņam iespēju ievest zemes grāmatās savu valdī-

šanas titulu. Tamdēļ ari pēc priv. lik. 855. panta uz iesēdējuma

pamata ceļamā prasība tieši vēršama vienīgi uz valdīšanas ti-

tula ievešanu zemes grāmatās un pats prasības punkts tā būtu

ari vispareizāk formulējams. Bet ja ari bieži praksē prasības

punkts tiek formulēts: atzīt uz zināmu nekustamu īpašumu, īpa-

šuma tiesības uz iesēdējuma pamata un tiesa tādā pašā formu-

lējumā piespriež prasību, tad tas tomēr pēc būtības lietu ne-
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groza, jo ari ar spriedumu tādā formulējumā tiek sasniegts tas

pats priv. lik. 855. pantā paredzētais mērķis, t. i. prasītāja val-

dīšanas titula ievešana zemes grāmatās. Savos apcerējumos

par tiesu spriedumu nozīmi uz iesēdējuma pamata celtās pra-

sības Apgabaltiesa atsaucas uz priv. lik. 812. pantu, pēc kura

par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par

tādu atzīmēts zemes grāmatās. Šāda atsaukšanās uz minēto

pantu šinī gadījumā ir nevietā. Priv. lik. 812. pants atrodas

priv. lik. 799.—819. pantu starpā, kuri runā par īpašumu iegū-

šanu uz traditio pamata, kurpretim priv. lik. 855.

pants atrodas likumu 819.—862. pantu starpā, kuri runā par

īpašuma iegūšanu uz iesēdējuma pamata. Pēc priv. lik. 3004.

panta 11. piezīmes, lietišķas tiesības, kuras iegūtas uz likuma

pamata, ir spēkā ari bez vinu ievešanas zemes grāmatās. Kā tas

redzams no priv. lik. 813. panta, tad iegūtā nekustama īpašuma

nepārvešana zemes grāmatās uz ieguvēja vārda var radīt

priekš pēdējā nelabvēlīgas sekas tikai pretim trešām personām,

attiecībā uz vinu labticībā iegūtām tiesībām. Šinī gadījumā

Tiesu Palāta, savā 1924. gada 24. marta spriedumā atzīstot, ka

prasītājs ir ieguvis uz aprādīto zemes gabalu īpašuma tiesības

uz iesēdējuma pamata, ir konstatējusi, ka prasītājs uz

1908. gadā noslēgtā pirkšanas līguma pamata no 1908. g. ne-

pārtraukti, bona fide valda par nopirkto zemes gabalu; tā tad

pēc Kurz. zemn. lik. 95. panta ieguvis to par īpašumu uz iesē-

dējuma pamata jau 1918. gadā. Tā kā 1922. g. 5. janvāra li-

kums savā pamatā paredz Tieslietu ministra atļaujas izprasī-

šanu, savienotu ar attiecīgā likumā paredzēta atsevišķa no-

dokļa nomaksu tikai uz nekustama īpašuma atsavināšanu, kura

notikusi pēc 1918. g. 6. decembra likuma izdošanas, tad nevar

būt runa par tādas atļaujas izprasīšanu un attiecīga nodokļa

maksu tais gadījumos, kad ar tiesas spriedumu īpašuma

tiesības uz nekustamu īpašumu tiek atzītas uz iesēdējuma, t. i.

uz paša likuma pamata un kad pie tam spriedumā tiek konsta-

tēts, ka atsavināšana notikusi priekš 1918. gada 6. decembra.
Aiz pievestiem iemesliem Tiesu Palātai, taisot augšā mi-

nēto spriedumu, nebija jāpieprasa no prasītāja Tieslietu ministra

atļaujas priekšā stādīšana resp. tādas atļaujas priekšā stādī-

1926. g.
— 12.

36



šana nav prasāma minētā sprieduma ievešanai zemes grāmatās.

Apgabaltiesa, nepareizi iztulkojot kā 1922. g. 5. janvāra likuma

1. daļas 2. panta f. punktu, tā to tiesas spriedumu nozīmi, kuri

taisīti prasībās par nekustamu īpašumu iegūšanu uz iesēdēju-

ma pamata, nākusi pie nepareiza gala slēdziena par „Noteiku-

mu par nekustamu īpašumu atsavināšanu un apgrūtināšanu" 1.

nodaļas 1. panta piemērošanu šim gadījumam.

Uz augšā pievesto apcerējumu pamata Liepājas Apgabal-

tiesas lēmums „Noteikumu par nekustamu īpašumu atsavinā-

šanu un apgrūtināšanu" I. daļas 2. panta f punkta un civ. proc.

lik. 181. (129.) un 196. (142.) pantu pārkāpumu dēļ nav atstā-

jams spēkā, kādēļ Senāts nolemj: Liepājas apgabaltiesas

1925. g. 12. marta lēmumu „Noteikumu par nekustamu īpašumu

atsavināšanu un apgrūtināšanu" (1922. g. 5. janv. likums I. da-

ļas 2. panta f punkta un civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.)

p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot caurskatīšanai no jauna

Liepājas apgabaltiesai citā sastāvā.

13. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Jāņa Pavāra

pilnvarnieka, priv. adv. Pētersona lūgums par Valmieras ap-

riņķa 1. iecirkņa Miertiesas lēmuma — Mārča Pavāra man-

tošanas lietā — atcelšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Miertiesas konstatējuma, par ne-

laiķa Mārča Pavāra mantošanas masu 1921. gadā nodibinātās

aizgādnības atcelšana, neskatoties uz to, ka nelaiķa Mārča

Pavāra testaments, ar kuru viņš par saviem mantiniekiem iecē-

lis savus dēlus Jāni un Arturu, ir ticis ar Mūra pagasta tiesas

1921. g. 14. jūlija lēmumu atzīts par sastādītu saskaņā ar liku-

mu prasībām un apstiprināts izpildīšanai un stājies likumīgā

spēkā, nav vēl varējusi tikt izdarīta aiz tā iemesla, ka testa-

menta mantinieki ir izvairījušies no mantojuma — Vec-Pavāru

mājas ar inventāru — pieņemšanas, kādēļ ari vēl 1924. gadā

Mūra pagasta tiesa ar savu 24. maija lēmumu par mantošanas

masas aizgādni no jauna iecēlusi agrāk jau šo vietu izpildī-
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jušo mantinieku Jāni Pavāru, kurš kā tāds ari pieņēmis tā paša

gada 13. jūnijā mantošanas masas pārvaldīšanu; 2) ka, pieņe-

mot mantojuma masas pārvaldīšanu, kā no pagasta tiesas ie-

celts aizgādnis, lūdzējs nevar atsaukties uz to, ka viņš pēc ze-

mes grāmatām jau skaitās par mantojuma masā ietilpstošās

Vec-Pavāru mājas īpašnieku uz vienu ideālo pusi, un ka viņa

faktiskā rīcībā atrodas visa Vec-Pavāru māja: rīcība par man-

tošanas masu savā vārdā pāriet uz mantiniekiem uz priv. lik.

2595. panta pamata tikai ar aizgādnības izbeigšanos (sk. ari

Senāta spried, no 1922. g. L jūnija fi. Šulca lietā ar E. Bērz-

kalnu Nr. 137/22); 3) ka, pastāvot aizgādnībai, pagasta tie-

sai, atrodot mantības masā ieejošo Vec-Pavāru mājas pār-

valdīšanu saimnieciskā ceļā no aizgādņa Jāņa Pavāra par

neapmierinošu un zaudējumus nesošu, bija uz Pagasta tiesas

lik. 73. (242.) un 106. (274.) pantu pamata tiesība, kā lemt ar

savu 1924. g. 17. decembra lēmumu par Vec-Pavāru mājas iz-

rentēšanu un mājas inventāra izpārdošanu, tā ari, konstatējot,

ka-ieceltais aizgādnis neuzņemas minēto lēmumu izpildīt, pašai

šo lēmumu izpildīšanu izvest, jo, saskaņā ar minētā Pagasta
tiesu likumu 73. (242.) panta saturu un izpratni un nodibināju-
šos konstantu tiesu praksi, pagasta tiesām kā aizbildnības

un aizgādnības iestādēm ne tikai pieder uzraudzības tiesī-

bas par aizbildnības -un aizgādnības lietām, bet pagasta

tiesas šīs lietas tieši pārzin un vada (saßijtLißaioTTb), kā tas

teikts bij. Pag. t. lik. 212. pānta krievu tekstā, ar ko atkrīt visi

kasācijas sūdzībā pievestie paskaidrojumi, kā attiecībā uz to,

itkā pagastu tiesa, lemjot par mājas izrentēšanu un intventaru

izpārdošanu un pati no sevis izpildot šo lēmumu, būtu pārkā-

pusi savas kompetences robežas, tā ari par to, itkā aizgād-

nība būtu bijusi izbeidzama: pretēji kasācijas sūdzībā iz-

teiktām domām, aizgādnības lietas izbeigšanās nestāv ne-

kādā sakarā nedz ar mantinieku pilngadību, nedz ari ar viņu

savstarpējiem strīdiem par paša mantojuma pārņemšanu resp.

tā dalīšanu: viņas izbeigšanās atkarājas no pašu mantinieku

gribas saņemt mantojumu no aizgādņa resp. caur pagasta tiesu

kā /aizgādnības pārvaldes orgānu; tikai ar mantojuma nodo-

šanu mantiniekiem resp. pieņemšanu no mantiniekiem izbei-
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dzas aizgādnība (priv. lik. 2595. un 2598. panti); 4) ka aiz

pievestiem apcerējumiem Miertiesa savā 1925. g. 29. maija lē-

mumā nav pielaidusi kasācijas sūdzībā aprādītos likuma pār-

kāpumus, kādēļ iesniegtā kasācijas sūdzība, kā nepamatota,

atraidāma, Senāts nolemj: Jāna Pavāra pilnvarnieka,

priv. adv. Pētersona kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283.

(186.) p. panta pamata atstāt bez ievērības.

14. 1926. g. janvāra mēneša28. dienā. Zemkopības minis-

trijas pilnvarnieka, zv. adv. Berģa lūgums par Jelgavas apga-

baltiesas sprieduma atcelšanu Zemkopības ministrijās prasībā

pret Hermani Beticheru.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka strīdū stā-

vošie katli bijuši kārtībā jau 1919. gadā un ka Spirgus muižas

uz agrārreformas likuma pamata atsavinātā dala, kurā līdz ar

ēkām bijuši iemūrēti minētie katli, bijusi izrentēta viņas agrā-

kam īpašniekam atbildētājam no 1921/22. līdz 1923/24. saimnie-

cības gadam. Neskatoties uz šādiem saviem konstatējumiem,

Apgabaltiesa tomēr taisa slēdzienu, ka katli esot atbildētāja

īpašums uz tā pamata, ka šie katli, pēc tiesas domām, neesot

Spirgus muižas un tās ēku piederumi, bet, kā iekārtoti nepār-

protami īpatnējām muižtura-atbildētāja vajadzībām, pēc priv.

lik. 562. un 564, pantu izpratnes esot uzskatāmi par atsevišķu

inventāru, kura atsavināšanu valstij par labu prasītāja neesot

pierādījusi. Bet no vienas puses, ja rentes līguma priekšmetā

ietilpa ēkas ar minētiem katliem, tad pēc rentes līguma note-

cēšanas atbildētājam uz priv. lik. 4084. panta pamata bija ren-

tes priekšmets jāatdod atpakaļ prasītājam, un ja viņš atrada,

ka ēkās iebūvētie katli nav ēkas piederums, bet ir viņam pie-

derošs inventārs, tad taisni viņam bija jāpierāda, ka pie mui-

žas atsavināšanas šie katli tikuši atzīti par viņam piederošu

inventāru. No otras puses, Apgabaltiesa, nākot pie slēdziena,

ka katli iekārtoti muižtura-atbildētāja īpatnējām vajadzībām

un tādēļ neesot ēku piederums, dibina šo savu slēdzienu uz to,
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ka katlu un krāšņu iekārtojumu zīmīgi raksturojot iesūdzības

raksts, pēc kura tie bijuši speciālām cūku ķēķa un veļas maz-

gātavas vajadzībām, kamēr patiesībā iesūdzības rakstā taisni

otrādi ir uzsvērts, ka katli un krāsnis ir kalpojuši parastām
saimniecības vajadzībām un tādēļ atzīstami par ēku piederu-
miem. Apgabaltiesa tādā kārtā nav ievērojusi ari visus patie-

sos lietas apstākļus. Pēdīgi par nepareizu atzīstams ari Ap-

gabaltiesas uzskats, ka rentniekam esot tiesība paturēt savus

derīgos uzlabojumus, kamēr pēc likuma (piiv. lik. 4087., 4066.,

578. un sek. p. p.) izpratnes rentnieks nevar vis noplēst bez

īpašnieka atļaujas no viņa, rentnieka, izdarītus derīgus uzla-

bojumus, bet no īpašnieka atkarājas rentniekam piešķirt vai nu

jus tollendi, vai atlīdzību naudā. Atrodot, ka aiz minētiem

iemesliem Apgabaltiesas spriedums civ. proc. lik. 181. (129.)

un 196. (142.) p. p. pārkāpumu dēļ nevar tikt atstāts spēkā,

Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā pievesto likumu

pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj: Jelgavas apgabaltiesas

1925. g. 21. apriļa spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196.

(142.) pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai no

jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

15. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Kārļa Līča lū-

gums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Grazdonas

pagasta sabiedrības prasībā pret Kārli Līci.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.
,

Ņemot vērā: 1) ka atbildētājs pret prasītājas pilnvarnieka

pilnvarojuma likumību nedz pirmā nedz otrā instancē nav cē-

lis nekādus iebildumus, kādēļ Senātam nav iemesla pārbaudīt

šī pirmo reizi kasācijas sūdzībā celtā iebilduma pareizību; 2) ka

Apgabaltiesa prasību ir kvalificējusi kā negotiorum gestor'a pra-

sību pret dominus negotii un sakarā ar to nākusi pie slēdziena,

ka prasītājai, Grazdonas pag. sabiedrībai, ir tiesība celt šo pra-

sību pret atbildētāju, kura pienākums ir gādāt par savas mātes

uzturu (priv. lik. 209. pants) un kuram tādēļ jāatlīdzina trešai

personai izdevumi, kurus tā cietusi, izpildot viņas pienākumus;
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40



3) ka šis Apgabaltiesas uzskats ir maldīgs, jo prasītāja, Graz-

donas pagasta sabiedrība, ir komunāla iestāde un viņas pienā-

kums gādāt par pagasta nespējniekiem ir publiskas dabas pie-

nākums (sk. lik. par pag. pašv. 13. p.), kādēļ šinī gadījumā-pra-

sītāja rīkojusies nevis kā trešā persona (negotiorum gestrix),

kura izpildījusi civiltiesību apjomā atbildētāja alimentacijas pie-
nākumus pret viņa nespējīgo māti, bet gan savā vārdā, izpildot

tieši savus publiski-tiesiskos pienākumus pret atbildētāja māti,

pagasta nespējnieci, uz savu, bet ne uz atbildētāja rēķinu; 4) ka

tādā kārtā Apgabaltiesa savā spriedumā nav ievēl ojusi visus

pievestos lietas apstākļus, ar ko pielaidusi civ. proc. lik. 181.

(129.) un 196. (142.) pantu pārkāpumu, kāda pārkāpuma dēļ

pārsūdzētais spriedums nav atstājams spēkā, Senāts, neielai-

žoties pārējo kasācijas sūdzībā pievesto likumu pārkāpumu

pārbaudīšanā un atsaucoties uz saviem spriedumiem 1923. g.

NNr. 324 un 357, Senāts nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1925.

gada 20. marta spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.)

pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna

tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

16. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Leibas Šmuš-

k i n a pilnvarnieka, zv. adv. V. Meijeroviča lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Zalmana Ja c h ņ i n a pra-

sībā pret Leibu Š m v š k i nu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka, pretēji atbildētāja domām, lik. par tel-

pu īri 32. p. 1., 2. pkti, un līdz ar to ari 34. p. nav piemēro-

jami apkurināšanas maksājumiem; likums skaidri un noteikti iz-

šķir, no vienas puses, noteikumus par īres maksu (37.-45. p. p.)

un, no otras puses, noteikumus par centrālapkurināšanu (46. —51.

p. p.); saskaņā ar šo, likums par īres maksas neizdarīšanas

sekām runā 32. p. 1., j2. pkt., neminot vis par apkurinā-

šanas maksu, kamēr par apkurināšanas maksu likums runā

sevišķi 32. p. 11. pkt. (Senāta civ. kas. dep. spried. 1925. g.

Nr. 190); ar to atkrīt atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas

sūdzības 1. pktā; 2) ka jautājumā par īres un apkurināšanas

1926. g. — 15., 16

41



naudas piedāvāšanu prasītājam, Apgabaltiesa, apsverot lieci-

nieku liecību nozīmi un uzticamību, konstatējusi: a) ka 1924. g.

1. decembrī atbildētājs piedāvājis tikai īres naudu vien, kuru

prasītājs nav atteicies pieņemt, bet tikai lūdzis nonest dzīvoklī,
lai varētu izdot kvīti, b) ka vispār tikusi piedāvāta tikai īres

nauda vien, bet ne apkurināšanas nauda; c) ka apkurināšanas

nauda ari 1924. g. 15. februārī neesot tikusi piedāvāta; 3) ka

pievestie Apgabaltiesas konstatējumi un sevišķi viņas slēdziens

par liecinieka Neibuta liecības novērtēšanu un iztulkošanu at-

tiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasā-

cijas kārtībā, ar ko atkrīt atbildētāja paskaidrojumi viņa kasā-

cijas sūdzības 2. pktā; 4) ka, pretēji atbildētāja domām, lik. par

telpu īri 31. p. ievests nevis tikai īrnieku interesēs vien, bet, kā

skaidri redzams no 31. p. ievada vārdiem, ari paša namsaim-

nieka un vispār nama līdziedzīvotāju (tā tad netikvien īrnieku

kā tādu) interesēs; saskaņā ar šo, 31. p. 3. pkts tieši piešķir

ari namsaimniekam tiesību prasīt īrnieka izlikšanu, ja tas pār-

kāpj citus kj) pdzī v c i vienā namā nepieciešamos noteiku-

mus; atbildētājs nenoliedz, ka ari prasītājs dzīvo tai pašā na-

mā; tā tad atkrīt ari atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas

sūdzības 3. pktā; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pārkā-

pusi atbildētāja kasācijas sūdzībā pievestos likumus, kādēļ viņa

kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts no-

lemj: Leibas Š m v š k i n a pilnvarnieka, zv. adv. Meijeroviča

-kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

17. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Friča Grasmaņa

lūgums par Liepas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu, viņa,

Grasmaņa, prasībā pret Katrīni, Frici un Elzu Ošiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators BG Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka šai lietā prasītājs bija lūdzis piespriest

viņam pienākošos sumu no atbildētājiem solidāri, kādu pra-

sītāja lūgumu Miertiesnesis apmierinājis; tādēļ Miertiesneša

sprieduma pārsūdzība no viena solidāra atbildētāja puses deva

Apgabaltiesai likumīgu iemeslu iztiesāt lietu ari attiecībā uz
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pārējiem solidāriem atbildētājiem (sk. ari Kr. sen. spried. 1903. g.

Nr. 77); 2) ka Apgabaltiesai bija tiesība kvalificēt tā doku-

menta juridisko nozīmi, uz kura prasītājs bija dibinājis savu

prasību, un Apgabaltiesas uzskats, ka šis dokuments, kuram

pēc Apgabaltiesas pareizām domām nav vekseļa pazīmju, ari

nav parādzīme, ir atzīstams tāpat par pareizu, jo parādzīmē

kreditoram jābūt apzīmētam; vienīgais gadījums, kur priv.

likumi paredz no fiziskām personām izdotās uz uzrādītāju

parādzīmes, ir priv. lik. 3473. pantā paredzētā parādzīmes

cesija no kreditora puses; priv. lik. 3120. un sek. panti tur-

pretim runā tikai par parādzīmēm uz uzrādītāju, kuras var iz-

dot valdība un no pēdējās apstiprinātas sabiedrības: šinī kon-

krētā gadījumā Apgabaltiesa atsaukusies uz priv. lik. 3473. pantu

tikai, lai uzsvērtu, ka blankocesija ir vienīgais gadījums, kad

būtu pielaižama kreditora neapzīrnēšana, bet Apgabaltiesa ne-

maz nav .apgalvojusi, ka konkrētā gadījumā bija jābūt blanko-

cesijai; 3 ) ka Apgabaltiesa, ņemot vera, ka no lieta esoša do-

kumenta augšējās daļas ir nogriezta papīra strēmele, kādu ap-

stākli neapstrīd ari prasītājs, un ka prasītājs nav priekšā stā-

dījis šo nogriezto papīra strēmeli, ar ko viņš būtu varējis at-

spēkot atbildētāja apgalvojumu, ka uz šīs strēmeles esot bijis

parāda samaksas kvitējama uzraksts, varēja piedot šiem ap-

stākļiem izšķirošu nozīmi un nākt pie slēdziena, ka atbildētāja

iebildums, ka uz dokumenta ir taisītas atzīmes par parāda sa-

maksu, saietas ar lietas apstākļiem; nākot pie šī slēdziena,

kas attiecībā uz viņa pareizību, kā dibināts uz lietas faktiskiem

apstākļiem, uz Ties. iek. lik. 5. panta pamata nevar tikt pār-

baudīts kasācijas instancē, Apgabaltiesa varēja atzīt prasību

par nedibinātu: 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pielaidusi

kasācijas sūdzībā pievestos likumu pārkāpumus, kādēļ kasāci-

jas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:

Friča Grasmaņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283.

(186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

18. 1926. g. janvāra mēneša28. dienā. Nikolaja Piranga

pilnvarnieka, zv. adv. Heinike lūgums par Rīgas apgabaltiesas
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sprieduma atcelšanu Nikolaja Pira n g a prasībā pret Leibu

Rakuzinu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc lik. par telpu īri 32. p. 7. pkt. nam-

saimniekam tiesība prasīt īrnieka izlikšanu, ja telpas vajadzī-

gas namsaimniekam vai viņa ģimenes personīgai lieto-

šanai, t. i. tieši ar viņu personām saistītām vajadzībām, tā tad

ne tirdznieciskiem mērķiem (Senāta civ. kas. dep. spried. 1925.

gadā Nr. 461); 2) ka runā stāvošā gadījumā prasītājs pat ari

neapgalvo, ka atbildētāja ieņemtās telpas būtu kā tādas vaja-

dzīgas prasītājam vai viņa ģimenei tieši personīgai lietošanai,

bet pamatojas vienīgi uz to, ka atbildētāja ieņemtās telpas no-

griežot tiešo uzeju uz augšējiem stāviem, kuri atrodas firmas

„brāļi Popovi" lietošanā; 3) ka tādēļ vispār nav no svara, vai

firmā „brāļi Popovi" piedalās prasītāja sieva resp. prasītājs

pats vai ne, jo prasītājs ari šai pēdējā gadījumā nevarētu at-

saukties sev par labu uz 32. p. 7. pkt., kas konkrētā lietā vis-

pār nav piemērojams; 4) ka, ja prasītājs atrod, ka atbildētājs

nepareizi lieto viņa ieņemtās telpas, kas vispār nevarot būt

par īres priekšmetu, kā paša nama piederumi, un izredzētas

vispārējai, visu nama iedzīvotāju un publikas lietošanai,

un ka šādu telpu nodošana privātai lietošanai atsevišķam īr-

niekam runājot pretim būvēšanas noteikumiem vai policijas aiz-

sargāšanas noteikumiem, piem. ugunsgrēka briesmu ziņā, un

ka tādēļ telpas esot atbrīvojamas, lai restaurētu agrākās trepes

un līdz ar to noplēstu sienu, ar kuru no trepju telpām tika at-

dalīts atbildētāja veikals, — tad prasītājs būtu varējis celt pra-

sību pēc 32. p. 4. pkt., pierādot telpu remonta vajadzību ar at-

tiecīgo iestāžu apliecību vai ekspertu atsauksmi; 5) ka tādā

kārtā Apgabaltiesa, neapmierinot tagadējo prasību kā pama-

totu uz 32. p. 7. pkt., nav nedz šo pēdējo pantu, nedz pārējos

prasītāja viņa kasācijas sūdzībā pievestos likumus pārkāpusi,

kādēļ iesniegtā kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma,

Senāts nolemj: Nikolaja Pira n g a pilnvarnieka, zv. adv.

Heinike kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata

atstāt bez ievērības.
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19. 1926. g. marta mēneša 25. dienā. La'tvijasDzelz-

ceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta A. Melbārda

lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jāņa

Baruna (Barona) prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Apgabaltiesa konstatējusi, ka bedre (šachta),

kurā iekritis prasītāja zirgs, atrodas dzelzceļa teritorijā, ka

bedre nebija, apžogota, ka pie viņas nebija brīdināšanas zīmes,

ka bedre bija pārklāta ar sapuvušiem dēļiem, ka ap bedri ved

bruģēti ceļi uz preču noliktavu un preču platformu, ka ap bedri

ir kājnieku un braucēju dzīva kustība, ka bedre nebija redza-

ma, jo bija aizputināta, ka starp braucamo ceļu un bedri nav

sliežu, ka ceļa meistars Kauliņš ar likumīgā spēkā gājušu sprie-
dumu ticis uz Sodu lik. 230. p. 5. d. nosodīts par aizsargu ietai-

ses nenostādīšanu ap bedri, ka braucējs toreiz bijis nevis 70, bet

tikai 67 gadus vecs, ka braucējs pagriezis zirgu, kas sabijies,

sāņus sniegā attālumā apm. 25 soļus no bedres, kurā tā tad zirgs,
skriedams iekritis. Pievestie konstatējumi attiecas uz lietas

faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas kārtībā. No

šādiem saviem konstatējumiem Apgabaltiesa varēja nākt pie

slēdziena, ka, no vienas puses, nelaimes gadījums ar pra-

sītāja zirgu noticis aiz atbildētāja vainas, un ka, no otras

puses, prasītāja kalpotājs, zirga braucējs, savukārt vainu nav

pielaidis. Nākot pie šāda, uz lietas apstākļiem dibināta slē-

dziena par atbildētājas vainu un prasītāja nevainīgumu, kāds

slēdziens tāpat nav kasācijas kārtībā pārbaudāms, Apgabal-
tiesai bija pietiekošs pamats apmierināt prasību par zaudējumu

atlīdzību. Nākot pie slēdziena par atbildētāja vainu, Apgabal-

tiesa, pretēji atbildētājas domām, līdz ar to implicite nodibi-

nājusi ari cēlonisko sakaru starp atbildētājas aģenta (negativo)
rīcību un prasītājam izdarītiem zaudējumiem (sk. Krim. proc.

lik. 754. p.). Pretēji atbildētājas domām, Apgabaltiesa taisni

apsvērusi ari blakus apstākļus, kā tas redzams no sprieduma

motiviem, bet apstāties sevišķi pie katra atsevišķa partu aiz-

rādījuma un katra atsevišķa blakus apstākļa nav tiesas pienā-
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kūms. Ar to, ka Apgabaltiesa nodibinājusi, ka zirgs iekritis

bedrē tādēļ, ka tā nebija apžogota un ka dēļi bija sapuvuši,

Apgabaltiesa implicite nodibina, ka zirgs normālos apstākļos ne-

būtu vai nu vispār skrējis pār bedri, vai vismaz nebūtu iekri-

tis bedrē; šo pēdējo negativo slēdzienu Apgabaltiesa loģiski

varēja ari sevišķi neizteikt. Apgabaltiesai — pretēji atbildē-

tājas domām — nebija iemesla sevišķi motivēt, kādēļ vina

un pie tam tikai garām ejot uzsvērusi, ka braucējs bijis 67 g.

vecs, bet ne 70 g. vecs, jo ja Apgabaltiesa uz tādiem datiem

aizrāda sakarā ar viņas pievestiem atbildētājas iebildumiem,
tad pats par sevi saprotams, ka Apgabaltiesa ar to gribējusi

izteikt, ka prasītājs nav pielaidis vainu, uzticot zirgu personai,
kas vēl spējīga pārvaldīt zirgu. Pievestam Apgabaltiesas ap-

cerējumam tikai blakus nozīme, jo Apgabaltiesa nodibinājusi,
ka braucējs vispār vainu nav pielaidis; Apgabaltiesai nebija

iemesla prasītāja rīcību „apskatīt no Dzelzc. nolik. 147., 151.

p. p. redzes stāvokļa", jo Apgabaltiesa atradusi, no vienas pu-

ses, ka braucējs tikai nejauši un neviļus novirzījies no vispār

lietotā ceļa un, no otras puses, ka vispār „ap šo šaclītu ir kā

kājnieku, tā ari braucēju dzīva kustība". Šo pēdējo apstākli

atbildētāja nebija apstrīdējusi. Atrodot tādā kārtā, ka Apgabal-
tiesa nav atbildētājas pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas

kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts no-

lemj: Latvijas Dzelzceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskon-

sulta Melbārda kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p.

pamata atstāt bez ievērības.

20. 1926. g. februāra mēneša 25. dienā. Andreja Ber-

maka pilnvarnieka, zv. adv. Malkina lūgums par Tiesu Pa-

lātas sprieduma atcelšanu Jāņa Bermaka prasībā pret An-

dreju Bermaku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Tiesu Palāta pareizi aizrāda, ka lietas iz-

šķiršana — attiecībā kā uz pamatprasību, tā ari uz pretpra-

sību — atkarājas no runā stāvošā līguma juridiskās kvalifika-
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cijas. Ja piekristu atbildētājam, un līgumu atzītu par donatio

sub modo, tad pamatprasība aiz atbildētāja pievestiem iemes-

liem būtu atraidāma un pretprasība apmierināma. Bet visi

šādi iemesli atkrīt, ja līgums būtu kvalificējams citādi. Tiesu

Palāta, pretēji atbildētāja domām, pareizi atraida aiz viņas pie-

vestiem iemesliem līguma kvalifikāciju kā donatio sub modo.

Tiesu Palātas slēdziens, kuru viņa dibina uz līguma īsto sa-

turu un tai ari ārpus līguma izteikto kontrahentu nodomu un

gribu, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms

kasācijas instancē. Tādēļ atkrīt atbildētāja paskaidrojumi viņa

kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd minētā Tiesu Palātas slē-

dziena pareizību pēc būtības. Bet Tiesu palāta neuzskata lī-

gumu ari par pārdošanas līgumu. Atliek tādēļ pārbaudīt tikai,

vai un cik tālu runā stāvošais līgums būtu uzskatāms par pac-

tum sui generis (t. i. nedz par donatio sub modo, nedz par pār-

došanas līgumu ar blakus norunām pēc priv. lik. 3943. p.), un

apstiprinošā gadījumā pēc kāda līguma tipa analoģijas tas būtu

apspriežams. Tiesu Palāta, atzīstot konkrēto līgumu par pac-

tum sui generis, aprobežojas gan tikai ar aizrādījumu, ka tas

neesot atzīstams par mūža rentes līgumu, bet savukārt tomēr

nenoskaidro, pēc kāda līguma analoģijas tas būtu jā-

apspriež, šai pēdējā ziņā pielaižot nepilnību savos motīvos.

Pretēji Tiesu Palātas domām, runā stāvošais līgums, kas kā

tāds tieši privatlikumā nav paredzēts, tomēr uzskatāms par

mūža rentes līguma nozari un tādēļ apspriežams — uz analo-

ģijas pamata •— pēc noteikumiem par mūža rentes līgumu. Par

īstu mūža rentes līgumu konkrētais līgums gan nav uzska-

tāms, jo pēdējais neparedz renti, t. i. periodiski maksājamas

naudas sumas, lai gan „kapitals" — ari pie īsta mūža rentes

līguma var pastāvēt ari ne naudas sumā (sk. priv. lik. 4004.

p.), bet kādā citā mantā, ja vien šai mantai būtu naudas vēr-

tība, īstenībā runā stāvošais līgunļs juridiski raksturojams kā

mūža uztura līgums, kuru gan priv. lik. sevišķi neparedz, bet

kurš ieiet vispārējā alimentacijas līguma jēdzienā (sk. priv. lik.

3104. p.: Senāta civ. kas. dep. spried. 1920. g. Nr. 29; 1923. g.

Nr. 356), un kas ārzemju likumdošanā pazīstams zem nosau-

kumiem t. s. „Verpfrūndungsvertrag" (pēc Šveices civ. lik.
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521.—529. p. p.), jeb „Leibgedings-, Leibzuchts-, Auszugs-,

Altenteilsvertrag, Gutsūberlassungsvertrag" (pēc Prūsijas visp.

zemes lik. un citām vācu partikularām tiesībām). Zem tam-

līdzīga līguma saprot līgumu, kurā viens kontrahents (Pfrūn-
der — ienākuma — uztura saņēmējs) nodod otram kontrahen-

tam (Pfrūndgeber — ienākuma — uztura devējs) zināmu man-

tu, kamēr pēdējais apņemas dot pirmām kontrahentam (Pfrun-

der) mūža uzturu un apgādi (tā Šveices civ. lik. 521. p.). Šā-

dus līgumus pievestie nodokļi attiecina tāpat uz mūža rentes

līguma nozarēm: piem., Šveices civ. lik. 22. titula virsraksts:

„Der Leibrentevertrag und die Verpfrūndung", pie kam 516.—

520. p. p. paredz pirmo, bet 521.—529. p. p. paredz otro līgumu

(sk. ari Vācu civillik. 1. projekta motivu 2. sēj. 636. lp.: Kr.

civ. lik. 1899. g. projekta 5. grām. 986. p., un motivu 5. sēj.

216. lp.). Tādā kārtā, saskaņā ar priv. lik. ievad. 21. p. un civ.

proc. lik. 11. (9.) p., runā stāvošam līgumam jāpiemēro notei-

kumi par mūža rentes līgumu (3995.—4018. p. p.). Pēc 3996.

panta sevišķa forma priekš šī līguma nav prasāma; viņš nav

atceļams aiz mantas saņēmēja (rentes pārdevēja) nepateicības,

kāds līguma izbeigšanās iemesls nav 4011.—4018. p. p. pie-

vests. Ar to atkrīt atbildētāja ieruna un pretprasība. Tiesu

Palāta, gala slēdziena ziņā pareizi atrodot, ka runā stāvošais

līgums nav nedz formas nedz satura ziņā un ari ne pēc ana-

loģijas apspriežams pēc dāvināšanas līguma noteikumiem, nav

atbildētāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas

sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Andreja

B c rma ka pilnvarnieka, zv. adv. Malkina kasācijas sūdzību

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

21. 1926. g. marta mēneša 25. dienā. Benedikta Bute-

na s a lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu, viņa,

Butenasa, prasībā pret Jozefu Kudu ķ i s un Jozefu

M a tuka s.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: prasītājs pamato savu prasību 1) uz priekš-

ļīgumā paredzēto kasatorisko klauzulu (priv. lik. 3898. p.) un
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2) uz 1920. g. 18. marta likumu. Pirmo pamatu Tiesu Palāta

pareizi, aiz viņas aprādītiem iemesliem, atraidījusi uz priv. lik.

3901..p. pamata, konstatējot, ka prasītājs, izpildīšanas termi-

ņam iestājoties, prasījis priekšlīguma izpildīšanu. Otru pama-

tu Tiesu Palāta atraidījusi tāpēc, ka atbildētāji pirkšanas cenas

atlikumu iemaksājuši tiesas depozītā, par ko esot bijis zināms

prasītājam. Bet Tiesu Palāta tomēr nav ņēmusi vērā, ka de-

positio judicialis paredz vispirms, ka kreditors pielaidis mora

accipiendi; uz šādu prasītāja mora accipiendi atbildētāji ari bija
atsaukušies. Bet Tiesu Palāta nav konstatējusi, ka patiesi at-

bildētāji būtu pierādījuši, ka prasītājs pielaidis nokavējumu,

proti, ka atbildētāji pēc 1912. g. oktobra vai decembra mē-

nešiem būtu vēl sevišķi piedāvājuši prasītājam pirkšanas cenas

atlikumu, un prasītājs būtu atsacījies to pieņemt. Tiesu Palāta

konstatējusi, ka prasītājs vēl 1912. g. oktobra vai decembra

mēnesī pastāvējis uz pirkšanas sumas atlikuma samaksu, un

ka jauns termiņš (pēc 1912. g. 1. augusta) naudas samaks.ii

nav ticis starp particm norunāts. Tiesu Palāta šai ziņā ap-

galvo, ka atbildētāji, savukārt 1913. gadā ceļot Apgabaltiesā

prasību pret tagadējo prasītāju par priekšlīguma izpildīšanu

un pie tam iemaksājot pirkšanas sumas atlikumu tiesā tai pašā

prasības lietā, seguši savu parādu itkā depositio judicialis kār-

tībā. Bet, vispirms, kā konstatē Tiesu Palāta, šī prasība pa-

likusi neizspriesta. Otrkārt, nupat atzīmētais naudas iemaksā-

šanas veids namaz nevarēja nodibināt parāda segšanu jau tā-

dēļ vien, ka kreditoram nav dota iespēja iemaksāto naudu sa-

ņemt pēc sava ieskata kurā katrā laikā, bet dara naudas iz-

maksu kreditoram atkarīgu no prasības atzīšanas resp. piepra-

sīšanas toreizējiem prasītājiem (tā tad ne tagadējam prasītā-

jam, kā kreditoram) par labu. Naudas iemaksa tiesā sedz pa-

rādu tikai pie priv. lik. 3325. p. piez., 3522.—3524. p. p. paredzē-

tiem priekšnoteikumiem, un ja pie tam ievēroti civ. proc. lik.

2047., 1460
2". sek. p. p.: citādi iemaksa tiesā uzskatāma par

neattiecīgā vietā un veidā priekšā liktu samaksu, kura, saskaņā

ar priv. lik. 3312. sek. p. p., 3488. sek. p. p., nenoved pie priv.

lik. 3522. p. paredzētām sekām, tā tad nenodibina parāda seg-

šanu. Tādā kārtā Tiesu Palāta, no vienas puses, nekonstatējot,
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ka atbildētāji būtu nostādījuši prasītāju nokavējumā un sakarā

ar to būtu izpildījuši savu saistību civ. proc. lik. 2047., 1460
29.

sek. pantos paredzēta kārtībā, un, no otras puses, tomēr atro-

dot, ka pirkšanas sumas atlikums esot uzskatāms par segtu un

uz šī pamata atraidot prasību, pielaidusi spriedumu motivu ne-

pilnību, t. i. pārkāpusi civ. proc. lik. 711. p., kādēļ viņas sprie-

dums nav spēkā atstājams. Aiz pievestiem iemesliem Senāts,
neielaižoties citu kasācijas sūdzībā pievesto kasācijas iemeslu

pārbaudīšanā, nolemj: Tiesu Palātas 1924. g. 18. decembra

spriedumu civ. proc. lik. 711. p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu

nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

22. 1926, g. februāra mēneša 25. dienā. Tirdzniecības

nama „Goldšmidt un Co" pilnvarnieka, zv. adv. pal. Sūnas lū-

gums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu minētā Tirdznie-

cības nama prasībā pret L a z ar v M i r m a n i.

Sēdi vada priekšsēdētājs,, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta, apsverot lietā esošos do-

kumentus par miltu šķiru cenām kā ari izdarīto ekspertīzi, kon-

statējusi, ka prasītāja pārdevusi atbildētājam 25 ton. amerikāņu
kviešu miltu „Hammond Best" par 105 dolāru par tonnu

cif Rīga, ka šie milti pieder pie I. šķiras miltiem, ka prasītāja

pārdevusi firmai Narun nevis miltus ..Hammond Best", bet 2.

šķiras miltus, t. i. nevis to preci, kuru pārdevusi atbildētājam,

bet kādu citu preci; 2) ka šie Tiesu Palātas konstatējumi, kuri

pamatoti uz lietā esošo pierādījumu apsvēršanu un novērtēšanu,

attiecās uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasā-

cijas kārtībā; ar to atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi viņas

kasācijas sūdzībā, kuros viņa apstrīd Tiesu Palātas slēdziena

pareizību pēc būtības; 3) ka Tiesu Palāta uz apzīmēto viņas

konstatējumu pamata varēja nākt pie tālākā slēdziena, ka, ja

prasītāja atbildētājam pārdevusi I. šķiras, bet uz atbildētāja

rēķina pārdevusi firmai Narun 2. šķiras miltus, t. i. pilnīgi citu

preci, prasītājai nav tiesības, atsaucoties uz viņas izdarīto paš-

izpalīdzības pārdošanu (priv. lik. 3886. p., Rīg. biržas ierad.
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11. §), prasīt no atbildētāja starpību starp šādu dažādu preču

pārdošanas cenām; 4) ka, pretēji prasītājas apgalvojumam,

Tiesu Palāta ņēmusi vērā prasītājas viņas kasācijas sūdzībā

pievestās liecinieku liecības un ekspertu atzinumus, par kuriem

Tiesu Palāta sīki runā netikvien sprieduma vēsturiskā daļā,

bet ari sprieduma motīvos; 5) ka tādā kārtā Tiesu Palāta nav

prasītājas pievesto civ. proc. lik. 711. p. pārkāpusi, kādēļ viņas

kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts no-

lemj: Tirdzniecības nama „Goldšmidt & Co" pilnvarnieka,

zv. adv. pal. Sūnas kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p.

pamata atstāt bez ievērības.

23. 1926. g. marta mēneša 25. dienā. Kārļa And c r -

maņa pilnvarnieka, zv adv. Rūša lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Elizabetes X c g 1 c r un citu prasībā pret

Jāni Ķiršu un Kārli Andermani un prasītāju pilnvar-

nieka, zv. adv. Pētersona paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers,

Senāts atrod: prasības priekšmets ir lūgums atzīt par

spēkā neesošu pirkšanas-pārdošanas līgumu, kuru atbildētājs

Ķiršs, itkā prasītājas Elizabetes Kegler sen. vārdā, noslēdzis ar

atbildētāju Andermani 1920. g. janvārī par imobiļa Rīgā lii. 788.

pārdošanu pēdējam. Minētais imobils iegājis turpināmā starp

pārdzīvojošo atraitni Elizabeti Kegler sen. un viņas bērniem

mantu kopībā. Pēc priv. lik. 1822. p. izpratnes, pārdzīvojušais

laulāts draugs ieņem turpināmā kopējā masā to stāvokli, kuru

bija ieņēmis — laulības laikā — vīrs, kamēr bērni turpināmā

kopējā masā ieņem vietu, kuru sieva ieņēma laulības laikā. Vīrs

tieši uz likuma pamata pārvalda un lieto visu kopējo masu. Tās

pašas tiesības un uz tiem pašiem pamatiem pieder ari pārdzīvo-

jušai mātei attiecībā uz turpināmo kopējo masu (priv. lik. 1825.

p.), kura tā tad līdz ar to no sevis tiesās reprezentē ari v i sus

turpināmās kopējās masas dalībniekus attiecībā uz visu kopējo

masu un tās daļām. Šādas reprezentācijas tiesības attiecībā
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uz kopējo masu nemaz nav aprobežotas itkā tai ziņā, ka pār-

dzīvojušais laulātais draugs varētu to aizstāvēt no sevis tikai

tik tālu, cik tālu kāda trešā persona aizkārtu pārdzīvojušam

laulātam draugam piederošās uzufrukta tiesības. Repre-

zentācijas tiesības izriet no pārdzīvojušam laulātam draugam

piederošām tiesībām bez norēķina pārvaldīt kopējo masu, kurā

viņam pašam un bērniem līdz masas sadalīšanai pieder tikai

vēl nekonkretizētas un kvantitatīvi nenoteiktas un nenoteica-

mas daļas. Tā tad ceļot konkrēto prasību, Elizabete Kegler

sen. varēja aizstāvēt un reprezentēt savā personā visu turpinā-

mo mantu kopību, t. i. visu kopējo masu. Tādēļ Elizabete Keg-

ler sen. varēja tagadējo prasību celt vienkārši no sevis, at-

saukdamās uz savām likumīgām tiesībām uz turpināmo kopējo

masu. Tādēļ nemaz nav prasāms, ka viņa, kā pārdzīvojušais

laulātais draugs, celtu līdzīgu prasību visu kopējās masas da-

lībnieku vārdā un pilnvarā. Aiz pievestiem iemesliem, pretēji

atbildētāja domām, Elizabetei Kegler sen. nebija jāpierāda, ka

viņa tikusi iecelta par viņas nepilngadīgās meitas aizbildni, un

prasība nebija aiz šī trūkuma atraidāma attiecībā uz viņas ne-

pilngadīgo meitu. Tādēļ atkrīt atbildētāja Andermaņa paskai-

drojumi viņa kasācijas sūdzības I. pktā. Turpināmai ko-

pējai mantai pastāvot, nevienam dalībniekam nepieder

„idealas daļas" (romiešu codominium nozīmē), un ne-

viena daļa atsevišķi nav atsavināma (ari atraitnes daļa ne).

Turpināmā kopējā mantā ieejošais imobilis, kas visumā nav

ierakstīts uz pārdzīvojošā laulātā drauga vārdu, atsavināms

tikai ar visu dalībnieku piekrišanu, tāpat kā vīrs laulības

laikā nevar atsavināt imobili, kas nav uz viņa vārda ierakstīts

(priv. lik. 83. p.; sk. Gurgens, Lehre von der Gūtergemein-

schaft etc. 148. 1. p.). Jā tādēļ nav visu dalībnieku piekrišanas,

tad imobiļa atsavināšana ir nederīga. E. Kegler sen. nemaz

nevarēja pārdot savu tā saucamo «ideālo daļu" pirms sadalī-

šanas ar bērniem, jo ari šī daļa iegājusi turpināmā kopējā masā,

un ari šai imobiļa daļai piemērojams priv. lik. 83. p., pēc kura

analoģijas imobili, kas ticis iegūts no abiem laulātiem — lau-
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Lībai pastāvot — nevar atsavināt ari pārdzīvojušais laulātais

draugs, ja tam nepiekrīt visi pārējie turpināmās kopējās ma-

sas dalībnieki. Priv. lik. 930. p. etc,, 2681. p. nemaz nav piemē-

rojami turpināmās kopējās masas institūtam. Līdz ar to atkrīt

atbildētāja Andermaņa paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzības

6. pktā. Tādēļ E. Kegler sen. nevarēja nedz pati savā vārdā

atsavināt runā stāvošo imobili, nedz par to izdotu pilnvaru. Ari

subpilnvara, kuru izdevusi E. Kegler sen. Kiršam pēc vīra

nāves, neattaisno viņas rīcību, pārdodot namu Andermanim.

E. Kegler sen. nepilngadīgās meitas vārdā piekrišana imobiļa

pārdošanai netika izteikta. Tādēļ Tiesu Palāta varēja jau uz šī

pamata nepielaist lieciniekus par pierādījumu tam, ka pilnga-

dīgie bērni piekrituši līgumam. Ar to atkrīt Andermaņa paskai-

drojumi viņa kasācijas sūdzības 3. pktā. Jautājums par to, vai

prasītāji ar jauno petituma formulēšanu (Apg. ties. akts 77.1. p.)

grozījuši prasības pamatu (civ. proc. lik. 332. p.), attiecās uz

lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Pre-

tēji atbildētāja Andermaņa domām, prasītāji ar minēto lūgumu

nemaz nav pievilkuši lietā itkā jaunu atbildētāju. Tā tad atkrīt

Andermaņa paskaidrojumi ari viņa kasācijas sūdzības 2. pktā.

Tiesu Palāta konstatējusi saskaņā ar Grundes liecību, ka

atbildētājam no pašas prasītājas E. Kegler sen. vārdiem bijis

zināms, ka pēdējās vīrs sen jau miris, ka palikuši bāriņi un ka

tādēļ namu nevarot pārdot. Atbildētājs Andermanis turpretim

lūdza, lai nodibinātu savu bona fides, nopratināt lieciniekus par

to, ka E. Kegler sen. solījusi izgādāt pilnvaru un ka iestāstījusi

viņam, ka viņas vīrs izbraucis uz ārzemēm. Lūdzot nodibināt

nupat atzīmētos apstākļus ar lieciniekiem, atbildētājs Ander-

manis vispirms atzīst, ka viņš imobili nopircis katrā ziņā bez

attiecīgās pilnvaras, kuru viņam itkā solījusi E. Kegler

sen. Pilnvara, aj kuru atbildētājs Kiršs tika pilnvarots, izdota

nevis ārzemēs, bet Rīgā un pie tam jau 1916. gadā, t. i.

pirms 1924. gadā starp partiern notikušām sarunām. Tā tad

Andermanis pats būtu varējis pārliecināties, ka šī pilnvara bija

tāpat jau sen sastādīta pilnvara, uz kuras pamata E. Kegler sen.

katrā laikā faktiski būtu varējusi sastādīt subpilnvaru. Tādā
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kārtā Tiesu Palāta, atrodot, ka atbildētāja mala iides jau

izriet no lietas apstākļiem, un ka tāda nebūtu atspēkota, pat ja

būtu pierādīti tie apstākļi, kurus domājis pierādīt atbildētājs

Andermanis ;ar saviem jauniem lieciniekiem, varēja atraidīt at-

bildētāja lūgumu tos nopratināt. Nopratinātā liecinieka liecību

novērtēšana un iztulkošana pieder vienīgi tiesai, kura lietu iz-

spriež pēc būtības. Tādēļ liecinieces Grundes liecības novēr-

tēšana un iztulkošana nav pārbaudāma Senātā. Pretēji atbil-

dētāja Andermaņa domām, Tiesu Palāta šo liecību ari nav sa-

grozījusi. Beidzot atbildētājs Andermanis savā kasācijas sū-

dzībā tuvāki nepaskaidro, iekš kam īsti viņš ierauga Tiesu Pa-

lātas spriedumā priv. lik. 4409., 4406. p. p. pārkāpumu; atbildē-

tāja Andermaņa vienkāršais aizrādījums uz to, ka viņš savā

laikā „atsaucies" uz pievestiem pantiem savā apelācijas sūdzībā,

nemaz neatsvābina viņu no pienākuma, kasācijas instancē

noskaidrot, kādēļ viņš atrod šādus pantus par pārkāptiem.

Tādā kārtā vispār atkrīt atbildētāja Andermaņa paskaidro-

jumi viņa kasācijas sūdzības 4., 5. pktos.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palāta nav

pārkāpusi pievestos kasācijas sūdzībā likumus, kādēļ iesniegtā

kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:

Kārļa Andermaņa pilnvarnieka, zv. adv. Rūsa kasācijas sūdzību

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

24. 1926. g. februāra mēneša 25. dienā. Kārļa Zvej-
nieka un citu pilnvarnieka, zv. adv. Pauļuka lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Kārļa Zvejnieka un

citu prasībā pret Jāni Zvejnieku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers,

Senāts atrod: Tiesu Palāta apspriedusi un izšķīrusi vienīgi

jautājumu par to, vai aizturēšanas (retencijas) tiesību atzīšanai

vai izvešanai atbildētājam būtu jāceļ sevišķa prasība, jeb vai

viņš varētu aprobežoties ar vienkāršu ierunu, un, izšķirot šo

jautājumu pēdējā nozīmē, apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedu-
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mv, kurā, ievērojot atbildētāja celto aizturēšanas ierunu, pra-

sību atraidījusi. Tiesu Palāta tomēr, pretēji civ. proc. lik. 339.,

711. p. p., nav apspriedusi vienīgi izšķirošo šai lietā jautājumu

par to, vai atbildētājam tiesība — ierunas ceļā — realizēt aiz-

turēšanas tiesību pretpretenzijas nodrošināšanai, kura vismaz

apmēra ziņā nav vēl nodibināta un atzīta tiesā. Senāts savos

civ. kas. dep. spriedumos (Sen. civ. kas. dep. 1921. g. spr. krāj..

Nr. 3 un 1922. g. Putniņa lietā Nr. 300) jau paskaidrojis, ka

priekšmeta aizturēšanas tiesību nodibināšanai nepietiek ar pret-

pretenzijas pamata pierādīšanu, bet jāpierāda ari pretpretenzijas

apmērs, pie kam pretpretenzijai jābūt izpildāmai (fāllig, no/i-

Jiemurī, hoiiouhmtl), kas pats par sevi paredz, ka aizturētājs

pierādījis netikvien pretpretenzijas pamatu, bet ari viņas ap-

mēru. Citādi pašam pamatprasītājam nebūtu iespējams nedz

pārbaudīt, nedz apmierināt pretpretenziju un līdz ar to atsvabi-

nāt pieprasīto mantu no aizturēšanas.

Tādēļ, no vienas puses, tikai tad, kad pretpretenzijas no-

dibināšanai un novērtēšanai nebūtu prasāma atsevišķa un •sa-

režģīta pierādīšanas kārtība, atbildētājam ir atļauts aizturēša-

nas tiesību vienkārši pieteikt un to realizēt ierunas ceļā, kamēr

pretējā gadījumā atbildētājam ir jāceļ patstāvīga pretprasība

par pašu nodrošināmo pretpretenziju. Bet, no otras puses, ari

uz to atgadījumu, kad aizturēšanas tiesību varētu realizēt ieru-

nas ceļā un kad pretpretenzija būtu pierādīta pamatā un apmērā,

aizturēšanas tiesību atzīšana atbildētājam nekad nevar novest

pie pirmprasības atraidīšanas, jo aizturēšanas tiesību tiešais

un vienīgais nolūks un kodols ir tikai nodrošināt atbildētājam

viņa pretpretenziju: tādēļ tiesai, pat atzīstot atbildētājam aiz-

turēšanas tiesības, būtu jāapmierina pirmprasība, gan atkarībā

no atbildētāja pretpretenzijas apmierināšanas, tā ka pirmpra-

sība un pretpretenzija būtu izpildāmas reizē („Zug um Zug").

Ņemot vērā, ka Tiesu Palāta atzinusi atbildētājam aizturēšanas

tiesības par pretpretenziju, par kuru Tiesu Palāta nav konsta-

tējusi, ka tā būtu pierādīta apmērā un atraidot pirmprasību vie-

nīgi aiz atbildētājam atzītām aizturēšanas tiesībām, pārkāpusi

civ. proc. lik. 711. p., Senāts nolemj: Tiesu Palātas 1924.
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g, 17. novembra spriedumu civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pārkā-

pumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jau-

na citā sastāvā.

25. 1926. g. februāra mēneša 25. dienā. Līzes Skra s t i ņ

un Kristīnes Peņģerot pilnvarnieka, zv. adv. Bērziņa lū-

gums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Līzes S k r a s t i ņ

un Kristīnes Peņģerot prasībā pret Pēteri Skrastiņu

un levu Bērziņ un Pētera Bērziņa pilnvarnieka, zv.

adv. Gailīša paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc civ. proc. lik. 781. panta tieša sa-

tura un izpratnes, pie pārsūdzības termiņa atjaunošanas, ter-

miņa noteikšana apelācijas sūdzības iesniegšanai atstāta tie-

sas ieskatam ar vienīgo aprobežojumu, ka šis termiņš ne v ar

pārsniegt apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņu; tā tad ir

skaidrs, ka tiesa var noteikt šo termiņu īsāku par apelācijas

termiņu; ar to atkrīt visi kasācijas sūdzībā pievestie paskai-

drojumi, itkā tiesa nevarēja nolikt jaunu termiņu īsāku par civ.

proc. lik. 748. p. paredzēto pārsūdzības termiņu; 2) ka, ja lū

dzējs atrada no„ tiesas uz civ. proc. lik. 781. panta pamata no-

likto pārsūdzības termiņu par īsu, tad tas deva viņam tikai tie-

sību tiesas taisīto lēmumu pārsūdzēt; šāda pārsūdzība tieši

paredzēta civ. proc. lik. 780. pantā, pēc kura katrs tiesas lēmums

jautājumā par apelācijas tiesības atjaunošanu var tikt no par-

tiem pārsūdzēts, un proti: kā lēmums, ar kuru lūgums par ter-

miņa atjaunošanu ir apmierināts, tā lēmums par tāda lūguma

atraidīšanu, tā tad ari lēmums par pārāk īsa termiņa nolikšanu;

3) ka lūdzēja atsaukšanās uz civ. kas. dep. spriedumu Nr. 374,

1923. g.; Kr. Sen. spried. 1891. g. Nr. 38; 1901. g. Nr. 68 un

1907. g. Nr. 59 ir nevietā, jo minētos spriedumos, ir iztulkots

civ. proc. lik, nevis 781. pants, bet 779. un 837. panti; 4) ka tādā

kārtā prasītāju kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma,

Senāts nolemj: prasītāju Līzes Skrastiņ un Kristīnes Peņģe-
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rot pilnvarnieka, zv. adv. J. Bērziņa kasācijas sudzību uz civ.

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

26. 1926. g. apriļa mēneša 29. dienā. Paula Fir k s a piln-

varnieka, zv. adv. Graudiņa lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Paula F i r k s a prasībā pret Zemkopības mi-

nistriju.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdz. uzlikt atbildētājai par pienā-

kumu izsniegt viņam no valsts Tukuma-Pienavas mežiem pra-

sības rakstā aprādītos baļķus un malku. Savu prasību prasī-

tājs pamato uz to, ka 1) saskaņā ar 1670. g. starp Kurzeņies to-

reizējo valdnieku un Lestenes un Abavas muižas toreizējo īpaš-

nieku noslēgto līgumu, pēdējam tiesība izcirst un izvest no mi-

nētiem mežiem aprādīto daudzumu malkas un baļķu, un proti:

ari vēlāk par agrākiem gadiem; 2) ka līgums ticis izpildīts līdz

pat 1915. gadam, bet ka atbildētāja par 1915.—1920. g. malku

un baļķus nav izsnieguši, atsaukdamās uz agr. ref. lik. 1. d., 3) ka

reālie servituti palikuši spēkā par iepriekšējiem gadiem, t. i. līdz

agrārreformas lik. spēkā nākšanai. Atbildētāja, prasību neatzī-

stot, paskaidrojusi, 1) ka realservituts, uz kuru prasītājs

pamato savu prasību, esot visciešāk saistīts ar praedium

dominans, kuram par labu viņš nodibināts, kādēļ viņa iz-

pildīšanu varot prasīt tikai attiecīgā praedium'a dominans

īpašnieks, bet nekad ne bijušais īpašnieks, kaut ari ser-

vituts attiektos uz to laiku, kad prasītājs vēl bijis praedium'a

dominans īstais īpašnieks, 2) ka Lestenes un Abavas

muižas tikušas pārņemtas valsts pārziņā jau 1920. g. janvārī un

ar 1920. g. I. oktobra agr. ref. lik. esot atsavinātas un ieskaitī-

tas valsts zemes fondā, kādēļ prasītājs jau no 1920. g. vairs ne-

esot minēto muižu īpašnieks. Pa procesa gaitu prasītājs izteicis

uzskatu, ka minētais servituts īstenībā esot atzīstams par per-

sonālu servitutu. Apgabaltiesa prasību apmierinājusi. Tiesu Pa-

lāta, atceļot Apgabaltiesas spriedumu, prasību atraidījusi. Tiesu

Palāta, apsverot līguma saturu un nozīmi un tai paredzēto
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priekšmetu dabu, kā ari partu paskaidrojumus, atzinusi aiz vi-

ņas pievestiem iemesliem runāstāvošo servitutu par reālu (priv.
lik. 1090. p.), neskatoties uz līgumā atļauto tiesību materiālus

pārdot, jo, pēc līguma, pārdošanas ienākumi katrā ziņā pieder

praedium'a dominans īpašniekam kā tādam un izlietojami

paša praedium'a dominans labā. Šai ziņā TiesuPalatapareizi uz-

sver, ka izšķirošs momentsšai jautājumā ir tas, ka izcērtamo mal-

kas un koku daudzums apzīmēts noteiktā apmērā, kādēļ, no prae-

dium'a serviens interešu viedokļa, nekristu svarā, vai prae-

dium'a dominans īpašnieks izlieto koku materiālu dabā vai to

pārdodot. Vispār servituts, kurš pēc līguma nodibināts nevis

kādai noteiktai personai par labu, bet kādas zemes katr reize-

jam īpašniekam par labu, jau principā nav personāls servituts

(priv. lik. 1090., 1199., 1218., 1293. p. p.). Neatkarīgi no tā, jau-

tājumam par to, vai konkrētais servituts būtu uzskatāms par

reālu vai par personālu, nav nozīmes, jo ar agrārreformas iz-

vešanu servituts katrā ziņā izbeidzas. Kā reāls servituts viņš

izbeigtos jau ar konsolidāciju (priv. lik. 1265. p. 2. pkt.) un uz

agr. ref. lik. I. d, 17. p. pkta pamata. Kā personāls servituts,

kurš pēc līguma itkā piekristu praedium'a dominans īpašnie-

kam kā tādam, viņš tāpat izbeigtos ar konsolidāciju (priv.
lik. 1265. p. 2. pkt.) un uz agr. ref, lik. I. d. 13. p. pamata, pēc

kura visas tiesības, kas saistītas ar atsavināto īpašumu,

pāriet uz Latvijas valsti. Tā tad, par to laiku, kad prasītājs

prasa servituta izpildīšanu, servituts katrā ziņā vairs nepastāv

un tādēļ ari nav izpildāms. Ar to atkrīt prasības pamats, un

proti, ari par iepriekšējo laiku, jo prasītājs sākot ar 1920.g. vairs

nav praedium'a dominans īpašnieks un nevar tādēļ vispār

realizēt tiesības, kuras nepārraujami saistītas ar praedium'a do-

minans īpašumu. Nekrīt svarā ari jautājums par piederumiem.
Neizcirsti koku materiāli varēja sastādīt tikai praedium'a ser-

viens sastāvdaļu, un kā tādi viņi nekādā ziņā nevar būt Lestenes

vai Abavas muižu piederumi. No otras puses, nekādā ziņā mi-

nētie materiāli nebūtu uzskatāmi par piederošiem prasītājam,

ja viņus ari neatzītu par Lestenes un Abavas muižu piederumu

itkā tādēļ, ka viņi šai gadījumā neesot atsavināti līdz ar mirtē-
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tām muižām. Ja prasītāja pieprasītie koku materiāli ir taisni

vēl praedium'a serviens sastāvdaļa, tad viņi kā tādi katrā ziņā

paliek un pieder šī praedium'a serviens īpašniekam, t. i. valstij

un, attiecībā uz viņiem, par atsavināšanu un neatsavināšunu

vispār nav runas. Pretēji prasītājas domām, nav nozīmes tatn,

vai prasītājs pa 1915.—1920. gadiem bijis spiests muižu vaja-

dzības pēc koku materiāliem apmierināt ar saviem „personī-

giem" līdzekļiem. Ja vien ir nodibināts, ka prasītājs nav vairs

praedium'a dominans īpašnieks, un katrā ziņā tiesības uz prae-

dium'u serviens ar agr. ref. lik. I. d. spēkā nākšanu ipso jure iz-

beigušās, tad prasīt servi tuta izpildīšanu vairs nav iespējams,

un taisni tikai šāda prasība apspriežama un izšķirama konkrētā

lietā. Beidzot, pretēji prasītāja domām, Tiesu Palāta sīkāk

apspriedusi un apsvērusi prasītāja pieteiktos apsvērumus par

konkrētā servituta itkā personālu raksturu un sevišķi ari pra-

sītāja uzsvērto momentu, ka līgums piešķīris viņam tiesību koku

materiālus pārdot. Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu

Palāta nav pārkāpusi prasītāja kasācijas sūdzībā pievestos liku-

mus, kādēļ viņa kasācijas sūdzība'kā nepamatota atraidāma, Se-

nāts nolemj: Paula Firksa pilnvarnieka, zv. adv. Grau-

diņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt

bez ievērības.

27. 1926. g. marta mēneša 25. dienā. Līzes Vīnš te i n

pilnvarnieka, zv. adv. Lazdiņa lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Līzes Vīnštein prasībā pret Jāni

Līsk o p v un pēdējā pilnvarnieka, zv. adv. Holcmaņa pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītāja lūdz: 1). atzīt par atceltu Grien-

valdes pagasta tiesas 1921. g. 27. oktobra lēmumu, ar kuru at-

bildētājs viens pats ticis apstiprināts mantošanas tiesībās pēc

1916. g. mirušā prasītājas brāļa Jēkaba Līskopa; 2) atzīt, ka mi-

rušais Jēkabs Līskops atstājis mutisku testamentu, kurā savas

Renceļu mājas atvēlējis saviem dēliem, t. i. atbildētājam un Fri-
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cim Līskopam,un savas Renceļu-Pūcēnu mājas—prasītājai. Sa-

vu prasību prasītāja pamato uz to, ka atbildētājs, zinādams par

sava tēva JēkabaLīskopa taisīto mutisko testamentu, bez prasī-

tājas zinas licis apstiprināties par minētā Jēkaba Līskopa vie-

nīgo iņtestatmantinieku, neaizrādot uz testamentu, ka atbildē-

tājs neesot sava tēva vienīgais mantinieks un ka atbildētājam

nav bijušas tiesības atsacīties no mantošanas pēc testamenta.

Atbildētājs prasību nav atzinis, paskaidrojot, ka mirušā Jēkaba

Līskopa mantošanas lietā pagasta tiesa uzaicinājusi visus viņa

mantiniekus, kā ari citas personas, kurām būtu tiesības uz viņa

mantojumu, pieteikties 6 mēnešu laikā, bet prasītāja nav pietei-

kusies, kādēļ viņa savas mantošanas tiesības zaudējusi. Ap-

gabaltiesa prasību atraidījusi; Tiesu Palāta spriedumu apstipri-

nājusi uz tā pamata, ka tuvākais intestatmantinieks, kas tāpat

ari iecelts par testamentmantinieku, var pēc priv. lik. 2780. p.

atsacīties no mantojuma pēc testamenta, nezaudējot ar to tie-

sību saņemt matojumu pēc likuma, ka atbildētājs atsacījies no

mantošanas pēc testamenta, lūgdams apstiprināties .kā intestat-

mantinieks, ka ar to testaments kā tāds atkritis, jo Kurzemē

mantojums nevarot pāriet pa daļai uz testamenta pamata, pa

daļai intestatmantošanas ceļā, un ka tādēļ, atkrītot testamentam

visumā, prasītāja pati par sevi zaudējusi viņai testamentā no-

vēlēto legatu; pie tam Tiesu Palāta atstājusi atklātu jautājumu

par to, vai prasītājai būtu tiesība pieprasīt sev savu obligato-

risko mantojuma daļu vai viņai novēlēto legatu (ja vien viņa pie-

rādītu atbildētāja ļaunprātību pēc civ. lik. 2782. p.). Savu

kasācijas sūdzību prasītāja pamato uz to, 1) ka Tiesu

Palāta pārkāpusi civ. proc. lik. 2057. p. 3. pkt., jo nav apsvē-

rusi, ka atbildētājam, griežoties pie Pagasta tiesas ar lūgumu

par .apstiprināšanu mantošanas tiesībās, bijis jāuzrāda prasītāja,

kā ieinteresēta persona; 2) ka Tiesu Palāta pārkāpusi priv. lik.

2780. p., jo ar to vien, ka atbildētājs nav izlietojis viņam par labu

taisīto testamentu, pats testaments kā tāds nav atkritis. Prasī-

tājas kasācijas sūdzība pelna ievērību.

Tiesu Palātai gan nebija iemesls apspriest prasības pirmo

pamatu, pēc kui;a prasītāja apstrīdējusi pagasta tiesas 1921. g.
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27. oktobra lēmumu par atbildētāja apstiprināšanu mantošanas

tiesībās, jo Tiesu Palāta atraidījusi prasību nevis tādēļ, ka pra-

sītāja būtu uz minētā lēmuma pamata atzīstama par prekludētīt

ar savām mantošanas tiesībām, bet vienīgi tādēļ, ka, pēc Tiesu

Palātas domām, pats testaments esot atkritis saskaņā ar priv.

lik. 2780. p. Bet tomēr taisni šis Tiesu Palātas uzskats ir mal-

dīgs. Priv. lik. 2780. p. paredz vispirms, ka tuvākais intestat-

mantinieks būtu iecelts par testament mantinieku un ka,

ja viņam par ito būtu zināms, un viņš no savas testamentariskās

mantošanas tiesības atsakās, viņš tomērpatur sev intestat-

mantošanas tiesības. Tā tad vispirms Tiesu Palātai būtu bijis

jānodibina, ka atbildētājs pašā testamentā būtu ticis iecelts par

mantinieku. Pēc Kurzemes tiesībām (priv. lik. 1982..

2193. p. p.) par testamentu atzīstams tikai tāds rīkojums nā-

ves gadījumam, kas satur sevī mantinieka vai mantinieku iecel-

šanu. Ja nu testators novēl zināmai personai nevis visu savu

mantojumu kā tādu, vai kādu kvotativu daļu, bet tikai kādu at-

sevišķu mantu resp. vairākas mantas, tad šī persona uzskatāma

nevis par mantinieku, bet gan tikai par legataru (priv. lik

1702. p). Konkrētā gadījumā Tiesu Palāta netikvien nav kon-

statējusi, ka atbildētājs būtu ticis iecelts par testatora mauti--

n i c k v, bet sprieduma vēsturiskā daļā pieved, saskaņā ar pra-

sības rakstu, ka mirušais Jēkabs Līskops novēlējis: zemes ga-

balu zem nosaukuma „Renceļu-Pūcēni" prasīt ā j a i, bet

„pārējās Renceļu mājas" — atbildētājam un tā brālim. Ka pra-

sītāja uzskatāma par legataru, to Tiesu Palāta sprieduma
motivu beigās tieši atzīst un nodibina, kur Tiesu Palāta even-

tuāli piešķirot prasītājai obligatorisku prasību „izdot viņai brāļa

(? domāts mātes brāļa) novēlēto leg a tu". Ja nu Tiesu Pa-

lāta prasītāju, kurai mirušais Līskops novēlējis zemes gabalu

„Renceļu-Pūcēni", atzīst par legataru, tad Tiesu Palāta, nepa-

skaidrojot, kādēļ viņa neatzīst tāpat par legataru pašu atbil-

dētāju, kuram novēlētas „pārējās Renceļu mājas" (t. i. tāpat ari

atsevišķas mantas), pielaidusi motivu nepilnību, pārkāpjot ar to

civ. proc. lik. 711. p. Tādā kārtā savā t. s. testamentā mirušais

Jēkabs Līskops vispār nekādus mantiniekus nebija iecē-
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Sis, bet bija rīkojies tikai par savām atsevišķām mantām, kādēļ

abi parti būtu uzskatāmi tikai par legatariem, un jau tādēļ vien

2780. p. vispār nav piemērojams konkrētā gadījumā.

Neatkarīgi no tā. pretēji Tiesu Palātas domām, priv. lik.

2780. p. nav izšķirošas nozīmes, jo šis pants nav piemērojams

gadījumā, kad intestatmantinieks, atteicoties no testamentman-

tošanas, rīkojies ļaunprātīgi, kā to noteikti paredz priv. lik.

2782. p. Uz šo pēdējo pantu Tiesu Palāta tieši atsaucas, atro-

dot, ka ar šo pantu prasītājas pievestais 1703. p. esot para-

lizēts" (?). Atsaukdamies uz 2782. p., vispirms Tiesu Palāta ar

to atzīst, ka prasītāja būtu uzskatāma par legataru. Ja nu tas

!ā ir, tad Tiesu Palāta būtu varējusi nākt tikai pie tā slēdziena,

ka atbildētājs, atsacīdamies no testamentmantdšanas, tomēr

nav atsvabināts no legata izpildīšanas. Tādēļ Tiesu Palātai

nebija pietiekoša pamata atstāt spēkā pagasta tiesas 1921. g.

27. oktobra lēmumu, kurš ar testamentu un tā tad ari ar tai no-

vēlētiem legatiem absolūti nerēķinās, bet atzinis atbildētājam

tīras i 111estatmantoš an as tiesības bez kaut kādiem ierobežoju-

miem. Tādēļ Tiesu Palātai nebija ari šai ziņā pietiekoša pa-

mata atraidīt abus prasības pctitumus. Bet pat ja

atbildētājs būtu uzskatāms par īsto intestatmantinieku

un tā tad ari prasītāja būtu uzskatāma par mantinieci,

tad tomēr priv. lik. 2780. p. nav piemērojams. Priv. lik.

1703., 2780. p. p. nav iztulkojami tai nozīmē, itkā testaments

atkristu pilnā sastāvā tādēļ, ka Kurzemē mantojums nevarot

pāriet pa daļai intestat-, pa daļai, testamentmantošanas ceļā.

Priv lik. 1701. pantam ir tikai tā nozīme, ka vien a un tā

pati persona nevar mantot zināmu mantojumu resp man-

tojuma daļu pa daļai ab intestato pa daļai cx testamenta. Bet

ja būtu iecelti va i rā k i testamentmantinieki un viens no vi-

ņiem atkrīt, vai no testamentmantošanas atsakās, tad tas nemaz

neiespaido pārējo tes tamell tinant ini eku tiesības, tomēr prasīt

savas mantošanas daļas uz testamenta pamata (arg. 2791. p.).
Šim uzskatam nerunā pretim priv. lik. 2125. p. (sk. ari 2129. p.

I. teik.), jo tur tiek runāts par gadījumu, kad testators iecēlis

tikai vien v pašu mantinieku vai nu uz visu mantojumu
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vai uz vienv kvotativu mantošanas daļu, kada gadījuma

pāreju daļa gan parietu nevis uz intestatmantinieku, bet uz to

pašu testamentmantinieku. Tas gan pierāda tikai to, ka ne-

viens „pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest",

bet nemaz neizslēdz, ka, ja jau pēc testatora nāves

iestājās tādas attiecības vai apstākļi, kuri atceļ viena no vai-

rākiem ieceltiem testamentmantiniekiem testamentmantošanas

tiesības, ar to būtu atceltas pārējo iecelto testamentmanti-

nieku testamentmantošanas tiesības: nevar taču pielaist, ka

viens no testamentmantiniekiem ar savu rīcību par viņam pie-

derošo testamentmantošanas tiesību, piem. atsakoties no viņām,

varētu atņemt pārējiem testamentmantiniekiem viņu testa-

mentmantošanas tiesības. Šādu tiesību likums līdzmantinie-

kam nepiešķir un viņa nemaz neizriet no 1701. p. Piemērojot

pievesto slēdzienu runāstāvošām gadījumam, jāatzīst, ka Tiesu

Palātai nebija likumīga pamata noliegt prasītājai tiesību prasīt

pagasta tiesas 1921. g. 27. oktobra lēmuma atcelšanu, jo pēdē-

jais iziet no tā, ka atbildētājs būtu kļuvis par vienīgo intestat-

mantinieku, un ka tā tad testaments, vai nu neeksistē, vai

atkritis. īstenībā, pat ja atzītu abus partus par testamentmanti-

niekiem, ar to vien, ka atbildētājs no savām testamentmanto-

šanas tiesībām atsacījies, prasītājai tomēr paliktu viņas testa-

mentmantošanas tiesības. Aiz pievestiem iemesliem at-

rodot, "ka Tiesu Palāta pārkāpusi priv. lik. 2780., 2791.

p. p., civ. proc. lik. 711. p., kādēļ viņas spriedums

nav spēkā atstājams, Senāts nolemj: Tiesu Pa-

lātas 192,5. g. 16. marta spriedumu priv. lik. 2780., 2791. p. p.,

civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu

Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

28, 1926. g. apriļa/maija mēneša 29.120. dienā. Evaņģēli-

skās brāļu draudzes Vācijā, pilnvarnieka zv. adv. liamaņa lū-

gums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu lekšlietu ministri-

jas prasībā pret Evaņģēlisko brāļu draudzi Vācijā un lekš-

lietu ministrijas pilnvarnieka, zv. adv. Eglīša paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.
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Senāts atrod: Pēc Kr. civ. lik. 1165. p., vispārējā bezman-

tinieku mantu pārziņa piederēja vietējām kroņa pārvaldības

iestādēm, un pēc Kr. Min. Satversm. 619. p. pielik. 1. p., 2. p.

10. pkt., Kr. valsts īpašumu pārvaldei (.Vnpaßjienie rocvziapcTßeH-

HbiMH HMvmecTßaMH), bet pēc Kr. 1902. g. 12. jūnija lik.

(Kr. piln. lik. krāj. 21694. Nr.). Zemkopības un Valsts mantu

ministrijai (MnHHCTepcTBO rocy,aaßCTß. HMvinecTßio.

Tā tad valsts mantu, un sevišķi bezmantinieku mantu, pārziņa

piekrīt valsts vietējām un centrālām pārvaldes iestādēm, jo

valsts kā tāda, kā juridiska persona (sk. Senāta Apv. Sap.

spried. 1925. g. Nr. 19, 1923. g. Nr. 56) ir vienkopēja vienība. Ja

ari valsts savas dažādās funkcijas izteic dažādos veidos, tomēr

šai ziņā nevar būt runa par kādu izslēdzošu kompetenci, ja vien

konkrētā korporācija, par kuras mantu (itkā bezmantinieku

mantu) pastāv lietā strīdus, pēc sava publiski-tiesiskā rak-

stura, padota tam valsts pārvaldes resoram, kurš valsts vārdā

ceļ konkrēto prasību dēļ šīs korporācijas mantas atzīšanas par

bezmantinieku mantu. Latvijā pēc viņas valsts iekārtas

vispār nav sevišķas speciālas centrālas valsts pār-

valdes iestādes, kurā būtu izslēdzoši koncentrēta

valsts mantu pārziņa un pārstāvība. Valsts irno-

biļus pēc prakses apstiprina — atkarībā no tuvāk

ieinteresētā resora darbības un rīcības — vai nu uz šī resora

vārdu (piem. tiesu iestādēm kalpojošie imobiļi apstiprināti Ties-

lietu ministrijai, Universitātes iestādēm kalpojošie imobiļi ap-

stiprināti pa lielākai daļai Universitātei etc). Bez tā — sevišķi

jaunākā laikā — vesela rinda imobiļu, kuri kaut gan kalpo kā-

diem speciāliem valsts pārvaldes resoriem, apstiprināti vien-

kārši Finanču ministrijai (tā piem. ari daži Universitātei kalpo-

jošie imobiļi etc). Tādākārtā Latvijā nav vispārēju noteikumu,

pēc kuriem valsts mantas, un tā tad ari valstij piekrītošās bez-

mantinieku mantas, pārzinātu vienīgi izslēdzoši taisni tikai Zem-

kopības ministrija vien. Pie šādiem apstākļiem augšā pievestie
Krievu likumi par krievu kroņa pārvaldes iestāžu kompetencēm,
valsts mantības pārstāvības ziņā, zaudējuši savu spēku Latviju.

Ar to atkrīt atbildētājas aizrādījumi viņas kasācijas sūdzībā uz
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to, ka prasību cēlusi nekompetenta valsts iestāde. Kon-

krētā lietā atbildētāja Evaņģēlisko brāļu draudze Vācijā,

kā publiski-tiesiska garīgo lietu korporācija, padota lekš-

lietu ministrijai, un viņas pārzināšana piekrīt lekšlietu ministri-

jas resoram. Tā tad taisni lekšlietu ministrija ari būtu tā tuvāk

ieinteresētā centrālā valsts pārvaldes iestāde, kurai pirmā rindā

būtu nolemts aizstāvēt valsts mantiskās intereses pret minēto

publiski-tiesisko korporāciju, ceļot, kā valsts prezumējamā pār-

stāve, prasību par formālo šķēršļu novēršanu, kuri kavētu šīs

korporācijas mantu ieskaitīšanu bezmantinieku mantās un līdz

ar to valsts mantībā. Pretēji atbildētājas domām, lekšlietu mi-

nistrijas funkcijas, attiecībā pret viņai padotām baznīcu korpo-

rācijām, nemaz nav vērstas it kā uz baznīcu garīgu un mantisku

interešu aizstāvēšanu, bet gan uz pārraudzību par Baz-

nīcas virsvaldes darbību no likumības puses" (1922. g. 5. janv.

noteik. par Vidz. evanģ. konsist. likvidēšanu, lik. krāj. 4. Nr.).

Savukārt Baznīcas virsvalde gan „reprezentē" cv. lut. draudzes,

bet reizē ar to ari „regulē un pārrauga to iekārtu un iekšējo

dzīvi", un proti, piemērojoties starp citu „baznīcas likumiem"

(noteik. 2. p.). Pēc „baznīcas likumiem" (733. p.) uzraudzība

par baznīcas mantību piederēja bij. ģeneralkonsistorijai, kuras

vietu tagad ieņem Baznīcas virsvalde. Baznīcas virsvaldei

resp. augstākam uzraudzības orgānam, lekšlietu ministrijai, tā-

dēļ piekrīt ņemt savā pārziņā ari mantību, kura paliktu pēc kā-

das reliģiozas organizācijas izbeigšanās, līdz kamēr šīs man-

tības liktenis izšķiras galīgi (sk. 1922. g. 5. janv. noteik. 4. p.).
Tādā kārtā lekšlietu ministrija uzskatāma par pietiekoši piln-

varotu, valsts vārdā un interesēs rūpēties par palikušās pēc

izbeigušās reliģiozās organizācijas mantības nodošanu pēc pie-

derības, konkrētā gadījumā, par tās ieskaitīšanu valsts mantībā

un šai nolūkā celt attiecīgo prasību tiesā, ja vien lekšlietu mi-

nistrijai izdotos pierādīt, ka runā stāvošā reliģiozā organizācija

vai korporācija patiesi izbeiguši savu eksistenci, vai ka vispār

viņai nav bijusi likumīga eksistence. Ar to atkrīt atbildētājas

paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības 2. pktā, kur viņa apstrīd
Tiesu Palātas slēdziena pareizību jautājumā par lekšlietu mi-

nistrijas aktivo leģitimāciju šai lietā. Atbildētāja atrod
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par nepareizu ari Tiesu Palātas slēdzienu jautājumā

par lekšlietu ministrijas šai lietā celtās prejudicialās

prasības priekšnoteikumu, sevišķi attiecīgās intereses esamību.

Atbildētāja šai zinā uzsver, ka ie ka m s nebtltu atzīta par iz-

beigušos, un proti, atbildētājas formālā tiesību devēja, Baltijas

Evaņģēliskā brāļu biedrība („Diakonie der Evangelischen

Brudergemeinde m den Ostseeprovinzen"), t. i. tā juridiskā per-

sona, kuras mantību valsts domā kā bezuīantinieku mantu pār-

ņemt un ieskaitīt valsts mantībā, prasītājai neesot tiesības ap-

galvot, ka viņai it kā trešai personai būtu attiecīga interese kon-

krētās prasības celšanā. Atbildētājai tomēr nav tiesības un nav

loģiska pamata .aizrādīt uz interešu trūkumu prasītājai, jo taisni

atbildētāja zemākās instancēs konsekventi aizstāvēja to uz-

skatu, ka viņas formālai tiesību devējai, minētai Balt. Ev. brāļu

biedrībai, neesot juridiskas personas, korporācijas, pazīmes.

Taisni no šī atbildētājas ieņemtā viedokļa jāatzīst, ka mantība,

kura formāli skaitās uz Balt. Ev. brāļu biedrības vārda, iz-

rādās par mantību bez subjekta, bez tiesību nesēja un jau tādēļ

vien būtu, principā, materiāli-tiesiskā ziņā uzskatāma par bez-

mantinieku" (t; i. bezsaimnieku) mantu. Ar to vien jau nodibi-

nāta tā prasītāja materiālā tiesiskā interese, kuras esamība pie-

tiek dēļ prejudicialās prasības (Civ. proc. lik. 3. (ISOl.)p.), pilnīgi

neatkarīgi no tā, vai jau noticis formāls tiesas lēmums par mi-

nētās korporācijas mantas, kā bezmantinieku mantas ieskaitī-

šanu valsts mantībā. Pretēji atbildētājas domām, šai ziņā tādēļ

nevar runāt tikai par nākošu interesi vien: taisni otrādi,

interese, prasītājas personā, ir jau klāt, it īpaši izejot no atbil-

dētājas —•zemākās instancēs — ieņemtā viedokļa. Tādā kārtā

Tiesu Palātas uzskats par prejudicialās prasības priekšnotei-
kumu esamību izspriežamā lietā, gala slēdziena ziņā, atzīstams

par pareizu, un Tiesu Palāta nav likumu pārkāpusi; ar šo atkrīt

atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības 1. pktā.

Aiz tiem pašiem iemesliem atzīstams par nenozīmīgu at-

bildētājas aizrādījums viņas kasācijas sūdzības 3. pktā uz to,

ka Tiesu Palāta, pievienodamās šai ziņā Apgabaltiesas sprie-

duma motīviem, uzlikusi atbildētājai par pienākumu pierādīt

savu juridisko eksistenci. Vispirms Tiesu Palāta taisni uz šo
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nupat pievesto Apgabaltiesas motivu sevišķi neatsaucas un no

tā nekādas sevišķas konsekvences nevelk. Otrkārt, šim mo-

tīvam ir tikai motiva raksturs, un pat vina nepareizība

nevarētu novest pie Tiesu Palātas sprieduma atcelšanas. Tiesu

Palāta sava sprieduma motivos noteikti atsaucas ari uz to, ka

vispār atbildētāja nav pierādījusi savu tiesību uz strīdus imo-

bili, jo vina būtu varējusi to iegūt tikai uz patstāvīga darījuma

pamata, kamēr konkrētā gadījumā imobiļa pārrakstīšana uz at-

bildētājas vārdu notikusi pat bez Balt. Ev. biāļu biedrības

piedalīšanās, jo, kā konstatē Tiesu Palāta, „diakona Vebera., pa-

šas atbildētājas deleģētas personas, piekrišana īpašuma

pārvešanai uz atbildētājas vārdu ir glūži bez nozīmes." Atbildē-

tāja neaizrāda savā kasācijas sūdzībā, ka Tiesu Palāta šai ziņā

būtu sagrozījusi lietas apstākļus, un atbildētāja pat ari nav mē-

ģinājusi atspēkot Tiesu Palātas no pievestiem saviem konsta-

tējumiem taisītos slēdzienus par paša imobiļa pārejas materiālo

un formālo nelikumību.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palāta nav at-

bildētājas pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas kasācijas

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

tājas Evaņģēliskās brāļu draudzes Vācijā pilnvarnieka, zv. adv.

Hamaņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata at-

stāt bez ievērības.

29. 1926. g. marta mēneša 25. dienā. Jēkaba Grauda

pilnvarnieka, zv. adv. Rūša lūgums par Tiesu Palātas spriedu-

ma atcelšanu Jēkaba Grauda prasībā pret Albertu B 1 v m -

ber g v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: prasītājs Grauds iziet no tā, ka viņš iegu-

vis zirgu īpašumā ar to, ka viņš uz tiesas sprieduma pamata

ticis piespiests zirga vērtību samaksāt iepriekšējam prasītājam,

zirga toreizējam īpašniekam Zaķim, kurš zirgu bija • nodevis

Graudam pagaidu uzglabāšanā. Šis uzskats ir maldīgs. Pēc

priv. lik. 3464. p. Grauds, apmierinot iepriekšējo prasītāju, Zaķi,

1926. g.
— 28., 29

67



būtu varējis tikai prasīt no Zaķa prasības cedēšanu, kura attie-

cās uz minēto zirgu, kādu zirgu Grauds bija nelikumīgi tālāk

pārdevis. Bet nedz ar iepriekšējo tiesas spriedumu, nedz ar tā

izpildīšanu, zirga īpašums uz Graudu nav pārgājis. Ja zirgs'

pēc iepriekšējās prasības apmierināšanas patiesi tiktu atrasts,

un ja Graudam būtu iespējams sadabūt to savā rīcībā, tad

Grauds, atdodot zirgu Zaķim, būtu varējis tikai atprasīt Zaķim —

viņam samaksāto atlīdzību (priv. lik. 3731. p.). Bet vindicēt

zirgu no atbildētāja Blumberga Graudam nebija tiesības, kā

pareizi atzinusi ari Tiesu Palāta, uzsverot, ka Grauds nevarot

'atsaukties uz nevienu no priv. lik. 830. p. uzskaitītiem īpašuma,

iegūšanas tituliem. Tādēļ Tiesu Palāta varēja atraidīt Grauda

lūgumu pievienot Zaķa prasības lietu. Atkrīt tādēļ ari Grauda

aizrādījums viņa kasācijas sūdzībā, ka Blumbergs atzinis Grau-

da īpašuma tiesības uz zirgu, apgalvojot, ka viņš, Blum-

bergs, nopircis zirgu no Grauda. Nupat minētais, Grauda pie-

vestais apcerējums par viņa īpašuma tiesībām uz zirgu atkrīt

jau tādēļ vien, ka — pēc Tiesu Palātas konstatējuma — pats.

Grauds pārdevis zirgu Blumbergam. Bez tā, konkrētā gadīju-

mā izrādījās, ka Graudam vispār nebija tiesības zirgu pārdot,

un taisni tādēļ tas pats Grauds jau nekādā ziņā nevar atsauk-

ties — attiecībā pret Blumbergu — uz sava īpašuma tiesībām.

Tādēļ atkrīt visi Grauda paskaidrojumi par liecinieka Terana

liecībām, kuros Grauds apstrīd Tiesu Palātas tuvāki nemotivēto

aizrādījumu, ka Terana liecība esot „izslēdzama no pierādījumu
skaita" kā atspēkota ar liecinieku Marienfeldu. Jo ar to, ka, pēc

Grauda domām, 'nav pierādīts, ka Blumbergs nopircis zirgu no

Grauda, nemaz nav pierādīta Grauda īpašuma tiesība uz zirgu.

„Izslēdzot" Terana liecību no pierādījumu skaita, Tiesu Palāta

acīmredzot domājusi izteikt tikai to, ka šī liecība atkrīt un nav

lietā vērā ņemama. Nekādu sevišķu lēmumu par šīs liecības

izslēgšanu no pierādījumu skaita, itkā pēc civ. proc. lik. 561. p.

(beigās) analoģijas, Tiesu Palāta ari nav taisījusi.

Atrodot aiz pievestiem iemesliem, ka Tiešu Palāta nav

prasītāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas

sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Jēkaba
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Grauda pilnvarnieka, zv. adv. Ruša kasācijas sūdzību uz civ.

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

30. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Nikolaja Līča un

Lāzera Kagana pilnvarnieka, zv. adv. Uļinska, lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Nikolaja Līča un Lāzera

Kagana prasībā pret Apsardzības ministriju, ēku un būvju

pārvaldes personā, un atbildētājas pilnvarnieka, zv. adv. pal.

Seglenieka paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis atbildētājas pilnvarnieka, zv. adv. Seglenieka

paskaidrojumus un ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta atbildētājas

apelāciju atstājusi bez caurskatīšanas attiecībā uz pretprasību

uz tā pamata, ka, atbildētāja Tiesu Palātas 1924. g. 6. novembra

sēdē pati lūgusi pretprasību atstāt bez cauiskatīšanas; prasī-

tāji pret atbildētājas lūgumu, pretprasību atstāt bez caurskatīša-

nas, Tiesu Palātas sēdē nekādas ierunas nav cēluši, kā-

dēļ viņiem nav tiesības šādu ierunu celt pirmo reizi

kasācijas sūdzībā, kurā viņš pats tieši atzīst atbil-

dētājai tiesību lūgt pretprasību atstāt bez caurskatī-

šanas; 2) ka pretēji prasītāju domām 1915. g. 22. apriļa

likuma 3... 4- p. p. (Kr. lik. krāj. 130. Nr. 1005. p.), paredzot, ka

aprēķins, pret kuru uzņēmējs nav 2 mēnešu laikā, skaitot no

aprēķina pasludināšanas viņam, ierunu cēlis, skaitās par galīgu

aprēķinu, kurš nav apstrīdams nedz sūdzībā instanču kārtībā,

nedz prasībā tiesas ceļā, nosaka tikai, ka aprēķins skaitās par

galīgu un neapstrīdamu no uzņēmēja puses, bet ne-

maz neaizkar jautājumu par to, vai un cik tālu šāds aprēķins

būtu vēlāk grozāms no pašas valsts iestādes puses; ja pieve-

stais 4. p. runā par sūdzībām instanču kārtībā vai par aprē-

ķinu apstrīdēšanu tiesas ceļā, tad likums acīm redzami varēja

domāt vienīgi par uzņēmējam tieši piešķirtiem dažādiem

pārsūdzēšanas veidiem: taču valsts iestāde, kura domā grozīt

savu aprēķinu vai ari augstākā instance vai Valsts kontrole,

kurā domā grozīt vai atcelt zemākās instances sastādīto aprē-
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ķinu, nav spiesta piemērot sūdzību instanču kārtību (par ko?)

vai celt prasību tiesā (itkā pret uzņēmēju vai pret savu pašu,

vai pret zemāko instanci?); ja nu likuma 4. p. nosaka uzņē-

mējam (bet ne valsts iestādei) zināmus prekluzivus termiņus

aprēķina apstrīdēšanai, tad ari sankcija par šī prekluzivā ter-

miņa neievērošanu ir vēršama vienīgi pret uzņēmēju, bet nekad

ne pret valsts iestādi, kura aprēķinu izsniegusi; valsts iestādes

taisītais aprēķins nenāk un nevar nākt itkā likumīgā spēkā —

līdzīgi tiesas spriedumiem, bet var katrā, laikā tikt izlabots un

grozīts pat no pašas valsts iestādes puses un pie tam nevis ti-

kai aiz iemesliem, kuri atrodas ārpus valsts iestādes vainas;

pievestais apcerējums netieši atrod sev apstiprinājumu ari civ.

proc. lik. 1309. pantā, kurš paredz iespēju, ka centrālās iestādes

un sevišķi valsts kontrole var no sevis izlabot un grozīt aprē-

ķinus, kuros viņas ierauga kļūdas, un sastādīt jaunu aprēķinu,

kuru, savukārt, varēja apstrīdēt uzņēmējs.tādā pašā kārtībā kā

pirmo aprēķinu. Tomēr prasītāju kasācijas sūdzība pelna ievē-

rību. Senāts savā 1925. g. 28. maija spriedumā Vidzemes upju
satiksmes izlabošanas biedrības prasības lietā Nr. 372 jau pa-

skaidrojis, ka iestādes iekšējās administrativās instanču vai

pārraudzības attiecības pret Valsts kontroli nevar iespaidot

materiālās, privattiesiskās attiecības, kas pastāv starp iestādi

un tās kontrahentiem. Pēdējiem nav jārēķinās ar Valsts kon-

troles rīcību, dokumentu pārbaudīšanas un vispārējās uzraudzī-

bas ziņā. Tagadējā lietā Apsardzības ministrijas ēku un būvju

pārvalde nosūtījusi prasītājiem 1915. gada 22. apriļa likuma 1.

pantā paredzētu aprēķinu par prasītāju izdarītiem darbiem un

pēdējo novērtējumu noteiktā sumā uz 301.255 rub. 92 kap. Pre-

tēji Tiesu Palātas un atbildētājas domām, pavadrakstam kā tā-

dam nav juridiskas nozīmes, tādēļ ari nevar krist svarā tas ap-

stāklis, ka atbildētāja šai pavadrakstā atzīmējusi, ka aprēķins

„nosūtīts Valsts kontrolei dēļ apstiprināšanas, līdz ar naudas

prasību par 301.255 rub. 90 kap." Likumam (Kr. .1915. g. 22.

apriļa likumam Kr. lik. krāj. 130. Nr.) pazīstams tikai viens pats

aprēķins (pacueTi?), kās iziet no iestādes, ar kuru tās kontrahents

bija stājies uzņēmuma līguma attiecībās. Šāda aprēķina se-

višķu pārbaudīšanu un apstiprināšanu Valsts kontrolē likums

1926. g.
— 30.

70



dēļ aprēķina spēkā iešanas neprasa. Aprēķins kļūst saistošs

iestādes kontrahentam,, ja pēdējais to noteiktā laikā nav apstrī-

dējis vai nu instanču kārtībā vai tiesas ceļā, kādā gadījumā ap-

rēķins kļūst „galīgs". Bet aprēķina spēks pašam kontrahentam

par labu nemaz neatkarājas no tā apstiprināšanas Valsts kon-

trolē, un kontrahenta prasība uz šī aprēķina pamata neatkarājas

no tā, vai Valsts kontrole atļāvusi izsniegt viņam aprēķinā at-

zīmēto suniii. Pavadrakstā izteiktam paziņojumam, ka iestāde

domājot aprēķinu nosūtīt Valsts kontrolei apstiprināšanai, ne-

var piešķirt itkā suspensiva nosacījuma nozīmi pašam aprēķi-

nam, no kāda nosacījuma iestāšanās itkā atkarātos aprēķina

spēks un ar kuru iestāde itkā rezervē sev zināmas tiesības, kā

tas būtu domājams pie privattiesiskām līgumu attiecībām starp

privātpersonām. Aprēķins, 1915. g. likuma nozīmē, ir actus le-

ģitīmus, kas pēc savas būtības necieš nosacījumus. Ja aprēķins

paziņots iestādes kontrahentam,, tas tūliņ un tieši izrāda likumā

paredzētās noteiktās sekas un rada kontrahentam par labu

tiešu prasību par aprēķinā paredzētās'sumas izmaksāšanu vi-

ņam. Tamdēļ atbildētāja konkrētā lietā nevar atsaukties sev

par labu nedz uz pavadrakstā paredzētām klauzulām, nedz uz

to, ka Valsts kontrole vēlāk aprēķinu nav atzinusi. Saprotams,

Valsts kontrolei ir tiesība un pat pienākums, pārbaudīt katras

iestādes darbību ari no fiskalā viedokļa un no sevis grozīt ap-

rēķinu un sastādīt jaunu. Bet ja nu kontrahents uz iestādes vi-

ņam nosūtītā aprēķina pamata jau cēlis prasību pret šo iestādi

tiesas ceļā, tad iestāde-atbildētāja, kura tiesā atsaucās uz to,

ka Valsts kontrole neprotestējusi viņas aprēķinu un pat sastā-

dījusi itkā pavisam jaunu, var vai nu aprobežoties ar prasības

resp. tās daļas apstrīdēšanu ierunas ceļā, cenšoties pierādīt un

izlabot izsniegtā līguma kontrahentam aprēķinā pielaistās kļū-

das, vai uz jaunā aprēķina pamata celt patstāvīgu pretprasību

un tādā kārtā panākt jaunā aprēķina pārbaudīšanu tiesas ceļā.
Bet kamēr tiesa nav jauno aprēķinu atzinusi par pareizu, jaunā

aprēķina esamības fakts kā tāds nemaz pats par sevi neatspēko

iepriekšējā aprēķina spēku, un tiesai nav likumīga pamata, aiz

šī iemesla vien, pirmo aprēķinu atraidīt. Atraidot pirmā aprē-

ķina nozīmi un spēku pie aprādītiem apstākļiem, Tiesu Palāta
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pārkāpusi civ. proc. lik. 339., 711. p. p., kadeļ viņas spriedums

nav spēkā atstājams.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj: Tiesu Palā-

tas 1924. g. 6. novembra spriedumu civ. proc. lik. 339., 711. p. p.

pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai

no jauna Citā sastāvā.

31. 1926. g. aprila mēneša 29. dienā. Emilijas Vanag un

Annas Miķe 1 s o n pilnvarnieka, zv. adv. Graudiņa lūgums

par TiesuPalātas lēmuma atcelšanu lietā par,,Liel-Staldatu"mā-

jas sadalīšanu un Jāņa Kļaviņa paskaidrojums,

Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. Ozoliņš; referē priekš-

sēdētājs.

Izklausījis Emilijas Vanag pilnvarnieka, zv. adv. Zamueļa

paskaidrojumus un ņemot vērā: 1) ka pretēji kasācijas sūdzības

iesniedzēju Emilijas Vanag un Annas Miķelson pilnvarnieka, zv.

adv. Graudiņa, uzskatam, pie kopīpašuma dalīšanas, kas radies

uz mantojuma pamata, saskaņā ar priv. lik. 941. panta piezīmi,
ir piemērojami atsevišķi noteikumi par mantojuma dalīšanu;

2) ka Tiesu Palāta pareizi uztvērusi un iztulkojusi Vidz. zemn.

lik. 1000.panta tiešo saturu un nozīmi, atzīstot,ka minētais pants

piešķir vīriešu kārtas mantinikiem pret mantiniecēm-sievietēm

priekšrocību paturēt visu dalāmo nekustamo īpašumu dabā ne-

atkarīgi no tā, vai dalāmo nekustamo īpašumu vispār būtu ie-

spējams sadalīt divās vai vairākās daļās; 3) ka no Vidz. zemn.

lik. 1001. un priv. lik. 2706. pantu noteikumiem izriet, ka uz

mantojuma pamata iegūtais nekustamais īpašums var tikt sa-

dalīts starp mantiniekiem reālās daļās, par cik to atļauj likumi,
tikai tad,: ja uz to vienojušies visi mantinieki; 4) ka tamdēļ no

Rīgas apgabaltiesas ar 1924. g. 4./11. novembra lēmumu izvesto

nel. Jāņa Kļaviņa mantojumā ietilpstošās un Rīgas apriņķī, Liel-

vārdes pagastā atrodošās. Liel-Staldatu mājas sadalīšanu tādā

veidā, ka pati māja piešķirta nel. Jāņa Kļaviņa vecākam dē-

lam Andrejam, vārēja apstrīdēt vienīgi otrais vīriešu dzimuma

mantinieks, Andreja brālis Jānis un pie tam tikai Vidz. zemn.

lik. 1001. pantā paredzētā kārtībā, bet nekādā ziņā sieviešu dzi-
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muma mantinieces, mantinieka Andreja māsas, kasācijas sūdzī-

bas iesniedzējas Emilija Vanag un Anna Miķelson; 5) ka Jāņa

Kļaviņa iesniegtais paskaidrojums par pievienošanos iesniegtai

no viņa māsām Emilijas Vanag un Annas Miķelson kasācijas
sūdzībai atstājams bez caurskatīšanas; pie kasācijas sūdzību ie-

sniegšanas, saskaņā ar civ. proc. lik. 801. pantu, civ. proc. lik.

766. pants nav piemērojams, t. i. kasācijas sūdzība var tikt ie-

sniegta tikai vai nu atsevišķi no kāda lietas dalībnieka vai ko-

pē j a no visiem vienas puses dalībniekiem, bet pievienoties no

viena dalībnieka iesniegtai kasācijas sūdzībai neviens cits da-

lībnieks nevar (Kr. Senāta civ. kas. dep. spried. 1872. g. Nr. 744;

1875. g. Nr. 575); 6) ka aiz pievestiem apcerējumiem Tiesu Pa-

lātas gala slēdziens ir pareizs un iesniegtā kasācijas sūdzība, kā

nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Emilijas Vanag un

Annas Miķelson pilnvarnieka, zv. adv. J. Graudiņa kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik; 793. panta pamata atstāt bez

ievērības.

32. 1926. g. jūnija mēneša 1. dienā. Augustes Straut-

iņa n un citu lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu

Ādolfa V a s i 1 c v s ka prasībā pret mir. Anša S t r a v t m ap

maut. masu.

Sēdi vada priekšēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senā-

tors A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs lūdzis piespriest viņam atlī-

dzību par viņa sakropļošanu atbildētāju fabrikā, pateicoties

kurai viņš zaudējis 50% darba spējas, un proti: par laiku līdz

prasības iesniegšanai (1922. g. 17. martā) 30.000 rbļ, bet skaitot

no prasības iesniegšanas 150.000 rbļ.; 2) ka Apgabaltiesa pie-

spriedusi prasītājam atlīdzību 12 lat. 50 sant, mēnesī uz priekšu,

skaitot no 1922. g. 17. marta līdz prasītāja nāvei, vai pēc partu

vienošanās vienreizīgi 1500 latus; 3) ka šo spriedumu pārsūdzē-

juši abi parti; atbildētājs to pārsūdzējis piespriestā daļā uz tā

pamata, ka Apgabaltiesai neesot bijis tiesības piespriest prasī-

tājam alternatīvi: mēnešu renti vai vienreizēju atlīdzību, jo

„prasītājs tādā veidā nemaz nav lūdzis piespriest", kādēļ Ap-
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gabaītiesai esot bijusi prasība vai nu jāapspriež visumā vai daļā,

vai jāatraida „tādā veidā, kā tā iesniegta"; prasītājs spriedumu

pārsūdzējis prasības atraidītā daļā 105.000rubļu apmērā un dala

par 75.000 rubļu piespriešanu ne vienreizīgi, bet pensijas veidā

uz tā pamata, ka Apgabaltiesa nepareizi atraidījusi prasību daļā

par laiku līdz prasības iesniegšanai un ka Apgabaltiesa nepa-

reizi aprēķinājusi viņa darba peļņas zaudējumu pie 50% darba

spējas zaudēšanas, noteicot to par 25 rbļ. dienā, patiesās sumas

50 rubļu apmēra vietā; 4) ka Tiesu Palāta, pārgrozot Apgabal-
tiesas spriedumu, apmierinājusi prasību pilnā apmērā, pie-

spriežot vienreizēju atlīdzību 180.000 rubļus līdz ar 6% no

1922. g. 17. marta; 5) ka lai gan tiesai ir tiesība pašai no sevis

izvēlēties prasības apmierināšanai vienu no atlīdzības veidiem:

tas ir vai periodisku renti vai vienreizēju kapitālu, bet tomēr

tiesai, piespriežot vai nu periodisku renti vai vienreizēju kapi-

tālu, ari no priv. likuma viedokļa, sevišķi jāapspriež jautājums

par to, kāds no izredzētiem atlīdzības veidiem (rente vai kapi-

tāls) būtu konkrētā gadījumā uzskatāms par taisnīgāku, ņemot

vērā atsevišķas lietas apstākļus (Kr. Senāta civ. kas. dep. spried.
1909. g. Nr. 60 Bornholdta lietā), jo uz vispārēja pamata, zau-

dējumu atlīdzība nedrīkst novest pie cietušā netaisnas iedzīvo-

šanās; ja tādēļ tiesa piespriež atlīdzību kapitālā veidā, tad tas

sevišķi ir jāmotivē. Nepievedot no sevis nekādus motivus, Tiesu

Palāta pārkāpusi civ. proc. lik. 711. p.; 6) ka, neatkarīgi no tā,

tiesa nedrīkst kapitālu aprēķināt taisni pēc desmitkārtīgas gada

maksu kopsumas, itkā pēc civ. proc. lik. 273. p. 5. pkt. analo-

ģijas, jo šis likuma pants noteic tikai prasības cenas ap-

rēķināšanas veidu; tāpat tiesai nav tiesības aprēķināt atlīdzību

kapitāla veidā, kapitalizējot renti, t. i. pieņemot atkritušās peļ-

ņas sumu itkā par zināma kapitāla procentu; ja likums pielaiž

atlīdzības piespriešanu vai nu kapitāla vai rentu veidā, kā to

pielaiž privatlikums, tāpat kā ari Kr. civ. 1ik.683. p. 4 ,5. pkt.,tad

likums acīmredzot nedomā piešķirt prasītājam izvēles tiesības

starp periodiski samaksājamiem procentiem no vienas puses un

vienreizīgi piespriežamu kapitālu, kas nestu tos pašus periodiski

maksājumos procentus, no otras puses. Šai pēdējā gadījumā

prasītājs saņemtu netikvien pro cc ntu s, kuri kā pe-
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riodiska rente paši par sevi jau pilnīgi apmierinātu vina zaudē-

jumus, jo atvieto atkritušās peļņas sumu, — bet bez tā ari

pašu kapitālu; tā tad ja tiesa piespriež no procentiem ka-

pitalizētu sumu, tad netikvien būtu pārkāpta attiecīga propor-

cija (samērs) starp apzīmētiem diviem likumā pielaistiem

alternativiem atlīdzības veidiem, bet prasītājs saņemtu divkār-

tēju atlīdzību, t. i. netaisni iedzīvotos uz atbildētāja rēķina, kas

runā pretim priv. lik. 3734, p. izteiktam principam (sk. Kr. Sen.

civ. kas. dep. spried. 1894. g. Nr. 65, Aizkaukaza dzelzc. valdes

lietā); konkrētā gadījumā Tiesu Palāta piespriedusi prasītājam

vienreizēju atlīdzību, kapitāla veidā 150.000 rbļ., kapitalizējot

renti no 10%, bet nenodibinot pie tam tomēr, ka šis kapitāls sa-

stādītu samērā mazāku sumu nekā kapitalizētā rente, t. i. ka

koeficients par 10% būtu uzskatāms par augstāku koeficientu

samērā ar parasto šī laika koeficientu; patiesi, par notorisku

faktu atzīstams, ka tagadējais koeficients katrā ziņā pārsniedz

10% ; tādēļ korespondējošam ilggadīgai gada rentei par 15.000

rbļ. kapitālam, pat kapitalizējot renti, būtu jābūt mazākam

par desmitkārtēju gada rentes sumu; ja nu vispār tiesai nav

tiesības vienreizējai atlīdzībai (kapitāla veidā) likt par pamatu

kapitalizēto renti, bet daudz mazāku sumu, kura pēc vērtības,

ekonomiski, varētu atvietot mūža renti, un kura tiesai ir jāno-

teic, apsverot konkrētos saimnieciskos apstākļus, tad Tiesu Pa-

lāta, nestājoties pie nupat apzīmēto jautājumu apsvēršanas un

izšķiršanas un atrodot par pielaižamu piespriest kapitālu, kas

pie tagadējiem saimnieciskiem un financialiem apstākļiem pie-

nestu jau pats par sevi pašu renti, t. i. aptvertu atlīdzību, pār-

kāpusi civ. proc. lik. 711. p.; 7) ka Tiesu Palāta, piespriežot

prasītājam vēl atsevišķi kapitalizēto mūža renti par laiku 1 ī jd z

prasības iesniegšanai un — bez tā — vēl atkal kapitalizētu renti

par laiku no prasības iesniegšanas, faktiski piespriedusi prasī-

tājam netikvien vienreizēju kapitālu līdz ar renti, nupat augšā

aprādītā nozīmē, bet pat divkārtēju kapitālu līdz ar renti; jo ja

vispār kapitālam būtu jāatvieto mūža rente, tad nav no svara

skaitot no kāda termiņa rente būtu jāmaksā: pretekvivalents —:

kapitāla ziņā — par rentes sumu, kura jau bija sakrājusies līdz
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prasības celšanai — būtu varējis izteikties vienīgi iekš tam, ka

renti atvietojošais kapitāls būtu piespriežams līdz ar likumī-

giem procentiem, skaitot no tās dienas, no kuras sākot, rente

kā tāda būtu bijusi jāmaksā; šais likumīgos procentos tā tad

uz vispārēja pamata izteicas atlīdzība par to, ka kapitāls nav

ticis saņemts tad, kad jau bija iestājies atbildētāja pienākums

atlīdzināt atbildētāju (priv. lik. 3453. p.); 8) ka tādā kārtā Tiesu

Palātas spriedums aiz priv. lik. 3444, 3453. p. p., civ. proc. lik.

711. p. pārkāpumiem nav spēkā atstājams. Senāts, neielaizda-

mies citu atbildētāju aizrādīto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā,

nolemj: Tiesu Palātas 1925. g. 12. marta spriedumu priv.

lik. 3444., 3453. p. p., civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu dēl atcelt

un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

33. 1926., g. jūniju mēneša 1. dienā. Eduarda Vīga. n t a

lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu viņa, V ī g a n t a,

prasībā pret Kārļa F. o g c ļ a mantojuma masu.

Sēdi vada priekšēdētājs, senators K. Ozoliņš: referē sena-

tors A. Loebers.

Senāts otrod: Tiesu Palāta pie sava slēdziena, ka Vīgants

aizdevis naudu tagad mirušam Fogelim tikai spēles dēļ, nākusi

uz liecinieka Apsīša liecības pamata. Tiesu Palāta atzinusi par

izšķirošu to, a) ka Fogelis palicis parādā kāršu spēlē kādam

Brambatam (4—5000 rbļ.) un prasītājam ap 10.000 rbļ., b) ka

pēc Brambata aiziešanas kompānija palikusi kopā, c) ka taisni

šai nolūkā un lai nokārtotu „kādu daļu jau paspēlētās sumas",

prasītājs aizdevis Fogelim strīdā esošo sumu. Bet ja ari Tiesu

Palāta nākusi pie pārliecības, ka prasītājs naudu aizdevis Fo-

gelim, lai turpinātu spēli, tad tomēr nav attaisnojams Tiesu Pa-

lātas slēdziens par to, ka šai gadījumā būtu piemērojams priv.

lik. 4344. p. Pēdējais paredz, ka konkrētais aizdevums būtu

noticis taisni „priekš spēles" („b ehuf s des Spiels", „;Vifi

nrp.i»i")
)

t. i. lai ar aizdoto naudu izdarītu vai

turpinātu spēli. 4344. p. nerunā vis par gadījumu, kad

kāds aizņem naudu, lai nokārtotu parādu no jau notikušās un

pabeigtās spēles, bet iziet no tā, ka nauda tikusi aizdota — aiz-
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ņemta, lai taisni pēc tā un taisni ar šādu naudu izdarītu vai

turpinātu spēli. Taisni šo pēdējo, vienīgi izšķirošo apstākli, ka

pēc naudas aizdošanas patiesi Fogelis turpinājis spēli un

operējis ar aizdevumā saņemto naudu, Tiesu Palāta nav nodi-

binājusi. Tāpēc 4344. p. nav piemērojams runā stāvošam gadī-

jumam, kad, kā konstatējusi Tiesu Palāta, spēle jau tikusi pa-

beigta un paspēlējušais spēlētājs saņēmis no kādas personas

aizdevumā zināmu sumu, lai nokārtotu jau pabeig-

tas spēles parādus. 4344. p. nerunā par aizdevumu

„s ak a rā" ar spēli (t. i. itkā aptverot ari pabeigtās spēles pa-

rāda segšanai doto naudu). 4344. p. nerunā ari par gadījumu,

kad spēle būtu jāizdara kādā nenoteiktā nākotnē, bet vienīgi

par to gadījumu, kad nekavējoši, direkti, pēc naudas saņemšanas

ari notiek spēle, galvenā kārtā, kad nauda nodota pi e pašas

spēles, t. i. katrā ziņā tad, kad spēlētājs atrodas kādas nepie-

skaitāmas kaislības stāvoklī. 4344. p. pēc savas tendences aiz-

liedz veicināt spēles kaislību, t. i. dot spēlētājam iespēju pa-

doties spēlei ar jauniem līdzekļiem
„ ...

quasi perdituro (ado-
lescenti luxuriošb) pecuniam sciens crediteris", kā izteicās 4344.

panta avots, 1. 12. § 11. JD. mand. 17. 1; tā jau vien ir nemora-

liska aizdevuma darījuma pazīme, kura, saskaņā ar priv. lik,

2922., 3214. p. p., padara darījumu par nelikumīgu un nederīgu.

Tā tad, ja pēc naudas aizdošanas, aizdevuma saņēmējs nav kon-

krēto spēli iesācis vai turpinājis, tad jau pilnīgi atkrīt tās pamat-

domas, uz kurām uzbūvēts 4344. p. Tiesu Palāta, nenodi-

binot faktiskos priekšnoteikumus, kuri vien attaisnotu:

priv. lik. 4344. p. piemērošanu, un nepareizi iztulkojot

šo pēdējo, pārkāpusi kā šo pantu, tā ari civ- proc. lik. 711. p., kā-

dēļ viņas , spriedums atceļams. Aiz pievestiem iemesliem

Senāts nolemj: Tiesu Palātas 1925. g. 19. marta

spriedumu priv. lik. 4344. p.-, civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu

dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna

citā sastāvā.

34. 1926. g. jūnija mēneša 1. dienā. Daugavpils apr. paš-

valdības likvidācijas valdes pilnvarnieka, zv. adv. Tomsona

lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Aleksandra Ko-
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p c 1 o v s ka prasība pret Daugavpils apriņķa pašvaldību Dau-

gavpils apriņķa valdes personā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdz piespriest no atbildētājas

47.029 rbļ. uz tā pamata, ka laikmetā no 1923. g. februāra līdz

jūlija mēnesim, uz atbildētājas aptiekas pārziņa pieprasījumiem,

tikušas atlaistas aptieku preces un ārstēšanas piederumi, no

kādas stirnas atvelkot izdarītos maksājumus, atbildētāja palikusi

parāda pieprasīto sunīti — 47.029 rubļus. Atbildētāja prasību

nav atzinusi, paskaidrojot, ka aptiekas pārzinim nav bijusi tiesī-

ba kreditēties un ka vispār atbildētāja neesot saņēmusi preces,

par kuru vērtību esot celta tagadējā prasība. Apgaba 11iesaprasī-

bu atraidījusi. Tiesu Palāta, atceļot Apgabaltiesas spriedumu,

prasību apmierinājusi. Tiesu Palāta konstatējusi, ka 1) preces ti-

kušas atlaistas un ņemtas visu laiku uz kredīta pēc aptiekas

pārziņa rakstiskiem pieprasījumiem zem aptiekas zīmoga un

pārgājušas aptiekas labā; 2) ka atbildētāja vēl tagad ..lietojot"

no prasītāja pirktās preces; 3) ka prasības apmērs esot pierā-
dīts ar prasītāja tirdzniecības grāmatām kuru pierādījuma, no-

zīmi atbildētāja nav atspēkojusi, pie kam pati atbildētāja savas

tirdzniecības grāmatas nav uzrādījusi. No šādiem saviem kon-

statējumiem Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka atbildē-

tāja atbild par precu samaksu, kuras atbildētāja, sava pilnvarotā

pārziņa personā, pasūtījusi, saņēmusi un „lieto". Pretēji at-

bildētājas paskaidrojumiem viņas kasācijas sūdzībā, tam ap-

stāklim, ka viņas aptiekas pārzinim nav tiesības kreditēties, nav

nozīmes, jo atbildētāja "pat neapgalvo, ka prasītājam p. tr šādu

pārziņa prezumējamā pilnvarojuma ierobežojumiem būtu bijis

iepriekš zināms; bez tam, jau tas apstāklis vien, ka preces pār-

gājušas atbildētājas īpašumā un tiek no viņas „lietotas" (pa-

tērētas), uzliek viņai par pienākiirnu atlīdzināt prasītājam par

viņu vērtību uz vispārēja m rem vērsio principa pamata pēc

Kr. civ. lik. 574. p., kuru Kr. Senāta prakse iztulkojusi kā aiz-

liegumu iedzīvoties uz sveša rēķina, jo bezatlīdzīga pāreja nav

prezumējama (sk. Kr. Sen. civ. kas. dep. spried. 1893. g. Nr. 73
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Orecho.va lietā; 1877, g. Nr. 183 Nornicka lietā; 1878. g. Nr. 233

Borisova lietā). Tiesu Palāta šai ziņā nemaz nav apgalvojusi,
ka no ārstu nolik. 521.—549. p. p. esot redzams, ka aptiekas pār-

zinim esot tiesība kreditēties; Tiesu Palāta tikai aizrāda, ka sa-

skaņā ar pievestiem pantiem aptiekas pārzinim ir prezumējams

pilnvarojums rīkoties aptiekas īpašnieka vārdā. Tāpat, pretēji

atbildētājas aizrādījumam kasācijas sūdzībā, prasītājs nemaz

nav pamatojis savu prasību uz norēķināšanos vai atzīšanos resp.

uz kādu kontokorentlīgu tnu un nemaz nav cēlis prasību uz ar

norēķināšanos izvestā un atbildētājas itkā atzītā saldo pamata

un vispār «nepamato" prasību uz savām tirdzniecības grāma-

tām. Tirdzniecības grāmatas kā tādas vispār nav atzīstamas

par prasības patstāvīgu materiālu jurid. pamatu, bet vienīgi par

prasības pierādījumu (Senāta civ. kas. dep. spriedums 1922. g.

Šleser lietā). Kā konstatē Tiesu Palāta, prasītājs par prasības

materiālo pamatu licis pirkšanas līgumu, un vienkārši piepra-

sījis šī līguma izpildīšanu: preču pirkšanas līgumu var pierādīt

ar lieciniekiem un pirkšanas cenu var nodibināt ar tirdzniecības

grāmatām. Tādā kārtā Tiesu Palāta nav atbildētāja pievestos

civ. proc. lik. pantus un Kr. tirdzn. nolik. 670. p. pārkāpusi. Ja

atbildētāja būtu domājusi prasītāja tirdzniecības grāmatas at-

spēkot ar savām aptiekas grāmatām, tad no atbildētājas atka-

rājies tās iesniegt; cx officio dot atbildētājai termiņu tādu ie-

sniegšanai tiesa nav spiesta. Par to, ka prasītājs atbildētājas

grāmatu spēku apstrīdējis, atbildētājai bija jāzin no prasītāja

apelācijas (2. pkt.), un ja viņa tomēr Tiesu Palātas sēdē nebija

ieradusies un nekādus paskaidrojumus šai ziņā nav devusi, tad

Tiesu Palātai nebija iemesla no sevis vēl sevišķi likt viņai

priekšā iesniegt tiesai dokumentus, uz kuriem viņa pati nebija

atsaukusies. Tiesu Palāta nav šai ziņā civ. proc. lik. 368. p.

pārkāpusi. Nekrīt nemaz svarā, vai aptiekas pārzinim būtu

rakstiska pilnvara: pietiek, ja viņa -amats un stāvoklis aptiekā

un tie apstākļi, kuros viņš bija rīkojies, vispār varēja nodibināt

prezumpciju, ka viņš uzstājies un rīkojies aptiekas īpašnieka

vārdā, kā aptiekas pārzinis: ar to vien jau nodibināta viņa pār-

stāvja funkcija, kura pati par sevi padara viņa darbību
— pre-

zumējamā pilnvarojuma robežās — par saistošu pārstāvētai
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personai, t. i. atbildētājai šai lietā. Aizrādot pie šādiem ap-

stākļiem, ka Tiesu Palāta esot pārkāpusi Kr. civ. lik. 2325. p.,

atbildētāja samaisa pilnvaras resp. uzdevuma līgumu ar piln-

varojuma līgumu.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palāta nav at-

bildētājas pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas kasācijas

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

pils apriņķa likvidācijas valdes pilnvarnieka, zv. adv. Tomsona

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793, p. pamata atstāt bez

ievērības.

35. 1926. g. jūnija mēneša 1. dienā. Miras Chajas Dci č,

dzini. Ar o n s o n, mant. masas un Šloma-Leiba Ar o n son a

pilnvarnieka, zv. adv. fiillmaņa lūgums par Tiesas Palātas

sprieduma acelšanu Eduarda S t r a z cl o v s ka un mir. Gabri-

elas Huetner mant.masas prasībā pret Šlomu-Leibu un Chaju

Aronsoniem un prasītāja Strazdovska pilnvarnieka,

zv. adv. Ridigera paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītāji savā tiesai iesniegtā iesūdzības

rakstā Jūdz atzīt par atceltu starp viņiem un atbildētājiem no-

slēgto pirkšanas-pārdošanas priekšlīgumu uz Liepājā atrodošos

nekustamu īpašumu zem krep. Nr. Nr. 448, 1080 un 1081, atrodot

to par nesaistošu viņiem, kā pilnīgi neizpildītu, uz 1920. g.

18. marta likuma pamata. Bez tā, šā priekšlīguma atzīšanai

par atceļamu, prasītāji Tiesu Palātas 1925. g. 16. marta sēdē

atsaukušies vēl uz to, ka noslēgtais priekšlīgums esot nederīgs

jau uz priv. lik. 929., 3838. p. p. pamata, kā noslēgts bez aiz-

pārdotā imobiļa līdzīpašnieku Alvīnas Meijer un Emilijas Sido-

renko piedalīšanās priekšlīguma noslēgšanā. Atbildētāji, at-

zīstot, ka priekšlīgums kā noslēgts bez viņu līdzīpašnieku pie-

dalīšanās līguma noslēgšanā, gan nav visā visumā spēkā, pra-

sību apstrīdējuši uz tā pamata, ka, tāpat kā prasītājiem, viņiem

pašiem neesot bijusi tiesība noslēgt līgumu uz visu nekustamu

īpašumu, ari viņiem vieniem pašiem' neesot tiesība pretendēt uz;
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to, ka līgums tiktu atzīts par nesaistošu viņiem visā visumā, un

ka minētais priekšlīgums, attiecībā uz prasītājiem aizpārdotā

imobilī piederošām 2U, esot priekš viņiem spēkā. Pie tāda no

partiem ieņemtā stāvokļa Tiesu Palātai, atzīstot, ka noslēgtais

priekšlīgums ir nederīgs jau pats par sevi uz priv. lik. 929., 3838.

p. p. pamata kā negotium nullum un noraidot aiz spriedumā pie-

vestiem motiviem atbildētāju celto ierunu par to, ka šis līgums

tomēr būtu saistošs prasītājiem attiecībā uz viņiem aizpārdotā

īpašumā piederošo 2L daļu pārdošanu, bija tiesība atrast par

lieku un bez pamata apspriest vēl minētā priekšlīguma derī-

gumu no 1920. g. 18. marta likuma viedokļa, t. i. vai līgums fak-

tiski no abām līguma slēdzēja pusēm ir ticis izpildīts. Priekš-

līgums uz imobiļa pārdošanu paredz tikai nākotnē noslēgt mate-

riālā ziņā galīgu pirkšanas-pārdošanas līgumu. Ja nu noslēg-

tais priekšlīgums jau pats par sevi atzīstams par nederīgu, uz

kura pamata personām, kuras bija piedalījušās viņa noslēgšanā,

nebija iespējams noslēgt nākotnē galīgu materiālā ziņā līgumu

par aizpārdotā imobiļa pārdošanu, tad ar to pašu atkrita vaja-

dzība vēl apspriest šī priekšlīguma derīgumu vai nederīgumu

uz to gadījumu, kad tas būtu atzīts par likumīgi pilnspēcīgu lī-

gumu. Prasītāji bija lūguši prasības petitumā atcelt noslēgto

priekšlīgumu kā nesaistošu viņiem. Kamdēļ šis līgums atzīs-

tams par nesaistošu, tam var pievest dažādus iemeslus, un tāpēc

ar to, ka prasītāji bez prasības rakstā pievestā līguma atcelšanas

pamata bija pa procesa gaitu vēl atsaukušies uz to, ka noslēg-

tais līgums pats par sevi jau nederīgs no paša sākuma kā ne-

gotium nullum, viņi nebija mainījuši savu prasību nedz pēc bū-

tības, nedz pēc sava priekšmeta. Tiesu Palāta, apmierinot pra-

sību jau aiz tā iemesla vien, ka viss darījums ir nederīgs no paša

sākuma, nav pielaidusi, kā to maldīgi domā atbildētāji, kaut

kādu prasības prasījuma sagrozīšanu. Ar to atkrīt, kā nepa-

matoti, atbildētāja pilnvarnieka kasācijas sūdzībā pievestie ap-

cerējumi par to, itkā Tiesu Palāta būtu pielaidusi civ. proc. lik.

332., 706. p. p. pārkāpumu. Līdzīgā kārtā ir nepamatoti atbildē-

tāju kasācijas sūdzībā pievestie apcerējumi, itkā prasītājiem

neesot tiesība uz celto prasību aktivas leģitimācijas trūkuma

dēļ, ka prasību par noslēgtā līguma atcelšanu būtu varējuši celt

1926. g.
— 35.

81



uz priv. lik. 930. p. pamata tikai līgumā nepiedalījušies līdzīpaš-

nieki. Priv. lik. 930. p. pastiprina 929. p. pamatnoteikumu, ka

rīkoties ar visa līdzīpašuma priekšmetu var tikai visi līdzīpaš-
nieki uz viņu kopējas vienošanās pamata Attiecībā, uz minētā

pamatnoteikuma neievērošanu no atsevišķiem līdzīpašniekiem

un tādas neievērošanas sekām, priv. lik. 930. p. tikai vēl it se-

višķi uzsver, ka katra atsevišķa līdzīpašnieka ierunas tiesības

pret pārējo līdzīpašnieku rīcībām nevar tikt ierobežotas vai

atņemtas ne ar kādu balsu vairākumu. Bet: priv. lik. 930. p. ne-

ierobežo 929. p. noteikumu par to, ka līdzīpašnieka bez visu

pārējo līdzīpašnieku piekrišanas slēgts darījums ir atzīstams

par nederīgu. Šāda, pretim 929. p. noteikumam, noslēgta darī-

juma atzīšanu par nederīgu, pēc Tiesu Palātas pareizā uzskata,

var pieprasīt kā katrs atsevišķs līguma slēdzēja dalībnieks

(pircējs un pārdevējs), tā ari katra ieinteresēta persona, šinī

gadījumā priekšlīguma noslēgšanā nepiedalījušies līdzīpašnieki.

Ja, atzīstot noslēgto līgumu par nederīgu, Tiesu Palāta starp
citu pievedusi ari priv. lik. 3834. p., kurš pants tiešām nav pie-

mērojams šinī gadījumā, tad tam tomēr nav nekādas nozīmes,

jo Tiesu Palāta pareizi atzinusi līgumu par nederīgu uz priv. lik.

929., 3838. p. p. pamata. Pēdīgi, Tiesu Palāta, konstatējot, ka

priekšlīgums noslēgts attiecībā uz visu līdzīpašumu, bet ne uz

atsevišķām ideālām daļām, nākusi pie pareizā slēdziena, ka šāds

līgums uz priv. lik. 929. p. pamata ir nederīgs visā visumā, un

ka tādā kārtā šim gadījumam nav piemērojams priv. lik. 938.

p., uz ko atsaucas atbildētāji, un kurš paredz līdzīpašnieka tie-

sību brīvi rīkoties ar savu ideālo daļu, ciktāl ar to netiek aiz-

kārtas pārējo līdzīpašnieku tiesības.

Atrodot, aiz minētiem iemesliem, ka Tiesu Palāta nav pie-

laidusi kasācijas sūdzībā pievestos likumu pārkāpumus, kādēļ

iesniegtā kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts

nolemj: atbildētāju mir. Chajas Dci č, dzim. Arons o n,

mantošanas masas un Šloma-Leiba Ar o n s o na pilnvarnieka,

zv. adv. M. Hillmaņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793.

panta pamata atstāt bez ievērības.

36. 1926. g. februāra mēneša 26. dienā. Annas Falo no -
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va s pilnvarnieka, zv. adv Šēnfelda lūgums par Latgales ap-

gabaltiesas sprieduma atcelšanu Annas Falonovas prasībā

pret Aleksandru Nikandrovu un citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atraidījusi prasību uz tā

pamata, ka prasītāja nav savu radniecību ar mantu devēju pie-

rādījusi; 2) ka prasītāja savas radniecības pierādīšanai lūgusi

nopratināt viņas uzdotos lieciniekus, aizrādot, ka pagasta valdes

arehivs ticis iznīcināts resp. aizvests uz Padomju Krieviju; 3)

ka Padomju Krievijas tautas komisariāts ārlietu lietās 1925. g.

7. maija rakstā zem Nr. 4007 paziņojis Latvijas misijai,, ka pie-

prasītās ziņas no evakuētiem uz Krieviju archiviem nav izsnie-

dzamas un ka sevišķi Ostrovska pagasta valdes archivs neesot

uzmeklējams ; 4) ka Apgabaltiesa tomēr nav apmierinājusi pra-

sītājas lūgumu nopratināt viņas uzdotos lieciniekus, atsaukda-

mās uz civ. proc. lik. 409. p., un Kr. civ. lik. 209. p.; 5) ka to-

mēr pēc civ. proc. lik. 134. (101 1

.), 409. p. p. liecinieku liecības

pielaižamas ari tādu notikumu pierādīšanai, kuri parasti pierā-

dāmi tikai rakstiski, ja vien attiecīgie rakstiskie pierādījumi iz-

nīcināti vai nav pieejami bez parta gribas un akta esamību un

saturu var pierādīt ari ar citiem pierādījumiem, (bet ne obliga-

toriski ar attiecīgā kārtībā sastādītiem rakstiem); 6) ka šādi

civilprocesa noteikumi pilnā mērā atiecināmi uz Kr. civ. lik.

209. p. aprādītiem dokumentiem radniecības pierādīšanai, jo

civilprocesnoteikumos šai ziņā neparedz izņēmumu; šim slē-

dzienam nerunā pretim civ. proc. lik. 1356. p., jo no šī panta

neizriet — itkā per argumentum c contrario — ka v i s o s pārē-

jos gadījumos, kad lieta negrozītos ap «likumīgo dzimšanas"

pierādīšanu, 1356. pantā paredzētie metriku surogāti nebūtu

pielaižami; 1356. p. paredz šādus surogātus jau uz to gadījumu,

kad vispār nebūtu iespējams sadabūt metriku, neatkarīgi no tā,

aiz kādiem iemesliem; tādā kārtā nemaz nav izslēgts, ka tais

speciālos gadījumos, kurus paredz civ. proc. lik. 409. p. 2. teik.

un kurus neparedz civ. proc. lik. 1356. p., nebūtu iespējams, tā-

pat Kr. civ. lik. 209. p. aprādītos dokumentus atvietot ar lieci-
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niekiem gadījumā, ja pagasta valdes archivs aiz force majeure

iemesliem, t. i. bez parta gribas, iznīcināts vai evakuēts; Kr.

Senāta civ. kas. dep. spriedums 1893. g. Nr. 25. Sanduļa lietā

uz runā stāvošo gadījumu tieši neattiecas, jo tai nav runas par

to, ka attiecīgi dokumenti, ar kuriem parts varēja pierādīt savu

radniecību, būtu tikuši taisni iznīcināti, kā to paredz civ.

proc. lik. 134., 409. p. p., un kādi dati tā tad pilnā apmērā ar-

ehivā' jābūt attiecīgiem datiem par pagasta zemnieku radnie-

ciskām attiecībām, uzskatāms par notorisku faktu, kas pats par

sevi būtu atzīstams par tādu,,citu" pierādījumu, kuru paredz civ.

proc. lik. 134., 409. p. p., un kādi dati tā tad pilnā apmērā at-

taisnotu liecinieku pielaišanu partu radniecības noskaidrošanai;

7) ka tāclā kārtā Apgabaltiesa, nepielaižot prasītājas savas rad-

niecības pierādīšanai uzdotos lieciniekus un neapsverot viņas
iesniegtā dokumenta (Pad. Kriev. taut. komis. raksta Nr. 4047)

nozīmi, pārkāpusi civ. proc. lik. 134. (1011

.), 181., 196. (129., 142.)

p. p., kādēļ viņas spriedums atceļams, nolemj: Latgales

apgabaltiesas 1925. g. 29. maija spriedumu civ. proc. lik. 134.,

181., 196. (101 1

.,
129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

37. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Mārtiņa Stūres

pilnvarnieka, zv adv. pal. K. Vanaga lūgums par Rīgas apga-

baltiesas sprieduma atcelšanu Pētera Blaumaņa prasībā

pret Mārtiņu Stūri.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Atbildētāja aizrādījums kasācijas sūdzībā,

ka izspriežamā lieta piekrītot ne īres valdes, bet Miertiesu ie-

stāžu kompetencei, nepelna ievērību. Kā redzams no iesūdzī-

bas raksta, prasība ir vērsta uz atbildētāja piespiešanu noslēgt

ar prasītāju īres līgumu uz atbildētāja namā atrodošos dzī-

vokli. Pēc prasītāja apgalvojuma, prasība ir pamatota uz liku-

ma par telpu īri 22. pantu, pēc kura namsaimnieks bez dibināta

iemesla nevar atteikties izīrēt likuma par telpu īri 1. pantā mi-

nētās brīvās telpas, ja tās atrodas lietojama stāvoklī. Tā tad

prasības priekšmets ir īrnieka tiesību iegūšana caur īres līguma
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noslēgšanu uz likumam par telpu īri padotu objektu, t. i. šī li-

kuma 1. p. paredzētām telpām. No tā izriet, ka šī lieta pieder

pie likuma par telpu īri 8. p. paredzētām īres lietām, kurās visu

strīdu izšķiršana piekrīt īres valdēm. Likumā par telpu īri

22. p. neaprobežo namsaimnieku īrnieka izvēlē, un namsaim-

nieks, ja vien viņam nav dibināti iemesli, ir piespiests izīrēt tel-

pas, kuras viņa namā ir atbrīvojušās un lietojamas. Tā tad

namsaimnieks nevar izslēgt šīs telpas no viņa namā atrodošos

izīrējamo telpu skaita bez dibināta iemesla, un uz namsaimnieka

gulstas pienākums, šīs telpas lietot vienīgi izīrējot viņas īrnie-

kiem; pretējā gadījumā namsaimniekam draud lik. par telpu

īri 6. p. paredzētie sodi, bet namsaimnieks tomēr nav aprobe-

žots šo īrnieku izvēlē. Vienīgais gadījums, kur likums par tel-

pu īri aprobežo namsaimnieku īrnieku izvēlē, ir lik. par telpu

īri 29. p., kurš piešķir ar šī likuma spēkā nākšanas dienu līdz-

šinējiem apakšīrniekiem, dzīvokļu un telpu faktiskajiem īrēta-

jiem, visas īrnieku tiesības, un pēc kura noteikumiem namsaim-

nieks nevar atteikt īres līguma atjaunošanu tieši uz šī apakš-

īrnieka vārdu, ja pēdējais pēc šī likuma spēkā nākšanas to pie-

prasa. Bet izspriežamā lietā likuma par telpu īri 29. p. nav no-

zīmes, jo prasība uz šo pantu nav dibināta un prasītājs neap-

galvo, ka viņš būtu apakšīrnieks minētā likuma panta nozīmē.

Apgabaltiesa, nostājoties uz tā viedokļa, ka dotā gadījumā li-

kumā par telpu īri 22. p. aprobežo atbildētāju viņa īrnieku iz-

vēlē tanī ziņā, ka viņam pret viņa gribu ir jānoslēdz ar prasī-

tāju īres līgums uz viņa namā atrodošos dzīvokli, ir šo likuma

pantu pārkāpusi. Aiz pievestiem iemesliem, Senāts, neielaižoties

pārējo kasācijas sūdzībā pievesto likumu pārkāpumu pārbau-

dīšanā, nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 3. marta

spriedumu lik. par telpu īri 22. pantā un civ. proc. lik. 196. (142.)

panta pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna

tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

38. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. A./S. „Kulberg un

"Ko" pilnvarnieka, zv. adv. Krastkalna lūgums par Tiesu Palā-

tas sprieduma atcelšanu minētās A./S. prasībā pret Eduardu
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Ced c r i un pedeja pilnvarnieka, zv. adv. Cimmermaņa pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Savā Rīgas apgabaltiesai 1922. g. 22. no-

vembrī iesniegtā prasības rakstā prasītāja lūdz piedzīt no at-

bildētāja pēc diviem neprotestētiem, atbildētāja akceptētiem

pārvedu vekseļiem, kurus 1919. g. 12. jūlijā prasītāja savam or-

derim Zviedrijā trasējusi uz atbildētāju Rīgā un kuru samaksas

termiņš bijis: vekselim par 6783,64 kronām 1919. g. 1. no-

vembrī un vekselim par 118,52 kronām 1920. g. 1. janvārī, šo

vekseļu kapitalsumu līdz ar % : par pirmo no 1. novembra

1919. g. un par otro no 1. janvāra 1920. g. līdz iesūdzības dienai

— kopā 21908,92 zviedru kronas, kas iztaisot, pēc iesniegšanas

dienas zviedru kronu kursa, Latvijas valūtā 1,522,670. L. rubļus
līdz ar % no šīs sumas no iesūdzības dienas. Prasītāja savas

prasības, 21.908,92 zviedru kronas, pārrēķināšanai Latvijas va-

lūtā, pamatā likusi prasības iesniegšanas dienas kursu, dibino-

ties uz to„ ka aprādītie vekseļi tikuši izdoti sakarā ar darīju-
miem p i c ārzemes eksporta vai importa un ka tādēļ, saskaņā

ar 1920. g. 18. marta (un- tā vēlākā papildu) likuma 5. p., par vi-

ņiem varot prasīt apmierinājumu ārzemes valūtā resp. pilnu

ārzemes valūtas pretekvivalentu Latvijas valūtā. Atbildētājs,

neatzīstot prasības apmēru, aizstāv to uzskatu, ka zviedru

krona esot pārrēķināma Latvijas valūtā nevis pēc prasības

iesniegšanas dienas kursa, bet gan pēc vekseļos paredzētā sa-

maksas termiņa dienas kursa. Atbildētājs savu uzskatu, ka pie-

mērojams esot vekseļos paredzētā samaksas termiņa

dienas kurss, pamato uz vekseļlik. 45. panta {1925. g. kodif. nod.

izd.) tekstu un ar to, ka vekselis ir abstrakts akts, kura formālās

un materiālās sekas nevarot atkarāties no viņa pamatā esošā

kauzalā līguma, kādēļ 1920. g. 18. marta resp. 1922. g. 3. au-

gusta un 1923. g. 17. marta noteikumi vispār neesot piemēro-

jami. Apgabaltiesa apmierinājusi prasību tikai 244,162 rub. 55

kap. apmērā ar % no iesūdzēšanas dienas, izejot no kursa, kas

pastāvēja Rīgā vekseļu samaksas termiņa dienā, Tiesu Palāta
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apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu attiecībā uz kapitāla

sumu un bez tā piespriedusi prasītājai, attiecībā uz vekseli, mak-

sājamu 1919. g. 1. novembrī, bez pieprasītiem procentiem no

iesūdzības dienas — vēl procentu no samaksas termina dienas.

Par Tiesu Palātas spriedumu kasācijas sūdzību iesniegusi pra-

sītāja vien. Nav strīdus par to, ka runā stāvošie vekseli tika

sastādīti Zviedrijā un maksājami Latvijā un ka vekseļi izdoti

sakarā ar preču importu, bet strīdus pastāv vienīgi iekš tā, vai

prasītājam, prasot par minētiem vekseļiem atlīdzību Latvijas

valūtā, ir tiesība prasīt vekseļu vērtību zviedru kronās pēc

zviedru kronu vērtības Latvijas valūtā prasības iesniegšanas

laikā, jeb vai viņam jāapmierinās ar to zviedru kronu vērtību

Latvijas valūtā, kāda tām bija vekseļu samaksas termiņa dienā

Tiesu Palāta iziet no tā, ka 1920. g. 18. marta: likums (1922. g. 3.

augusta red. lik. krāj. 146. Nr.) neesot attiecināms uz nekrievu

resp. nevācu valūtu, tā tad ne uz Zviedrijas valūtu un katrā

ziņā ne uz vekseļiem. Šis uzskats nav uzskatāms par pareizu.

Viss 1920. g. 18. marta likuma 1. nodalījums (tā tad ari 2. p.

2. d.) neruna par krievu vai vācu valūtu. Bet ari šī likuma 11.

nod. 5. pkts — pēc 1922. g. 3. augusta lik. redakcijas — neparedz

krievu vai vācu valūtu vien. Tādēļ nav pamata, nedz 18. marta

likuma 2. p. 2. d., nedz tā paša lik. 5. p. (1922. g. 3. augusta re-

dakcijā) neattiecināt uz Zviedrijas valūtu, kā to ari Tiesu Pa-

lāta pielaiž no 1923. g. 17. marta likumā viedokļa. īstenībā,

1923. g. 17. marta likuma 2. p. šai ziņā pēc būtības nemaz neat-

šķiras no 1920. g. 18. marta likuma 5. p. (1922. g. 3. augusta li-

kuma redakcijā). Savu uzskatu par to, ka 1920. g. 18. marta

likuma 2. p. 2. d. neattiecoties uz vekseļiem, Tiesu Palāta mo-

tivējusi ar to, ka vekseļa parāds kā abstrakta saistība neesot

saistāms ar to darījumu, no kura parāds izcēlies. Pats par sevi,

vekselis gan ir abstrakts, bet ne kauzals vērtspapīrs, bet līdz

ar to vekselis tomēr izceļas uz vekseļlīguma pamata, kas notiek

ar vekseļa iedošanu pirmām vekseļņēmējam un vekseļa pieņem-

šanu no pirmā vekseļņēmēja puses (Veks. lik. 15., 16. p. p.).

1920. g. 18. marta likums ir speciāls likums un aptver sevī bez

kaut kādiem izņēmumiem visu agrāko parādu nokārtošanu, tā

tad ari parādus, apliecinātus vekseļa veidā. Šis likums, jautā-
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jumā par valūtas aprēķināšanas veidu, piegriež vērību tam,
sakarā ar kādu materiālu (kauzalu) pamatu parāds cēlies, kam-

dēļ ari vekseļprasībai ir piemērojams minētā likumā noteiktais

valūtas aprēķināšanas veids. Ar to saprotams nemaz nav at-

ņemts vekselim, kā vērtspapīram, viņa' abstraktais raksturs,
kas izteicas katrā ziņā jautājumā par pielaižamām ierunām, ku-

ras parādniekam piekristu pret vekseļprasību pēc būtības. Ja

nu 1920. g. 18. marta lik. 5. p. (1922. g. 3. augusta lik. red.) at-

tiecināms ari uz Zviedrijas valūtu un uz vekseļiem, un ja, kā

nenoliedz Tiesu Palāta, ari runā stāvošie vekseļi tikuši izdoti

pie ārzemes importa, tad ari runā stāvošie vekseļi, kuri izdoti

Zviedrijas valūtā, apspriežami — jautājumā par viņiem piemēro-

jamo Zviedrijas valūtas pārrēķināšanas veidu Latvijas valūtā

— pēc 1920. g. 18. marta likuma 5. pkt. (1922. g. 3. augusta lik.

redakc.) izteiktā principa. Saskaņā ar šo pēdējo, kreditoram

jāpiešķir tiesība un iespēja prasīt izpildījumu ārzemes valūtā, t. i.

saņemt pilnu apmierinājumu. Šis apmierinājums var

būt pilnīgs tikai tad, ja kreditoram (prasītājam) nodrošināta

iespēja saņemt ārzemes valūtu dabā vai viņas īsto vērtī-

bu Latvijas valūtā, un proti, tai laikā, kad prasītājs
faktiski realizē savu prasījumu. Piedzīt ārzemes valūtu efek-

tīvi, t. i. dabā, pēc Latvijā pastāvošiem likumiem, kreditoram

nav tiesības, jo mūsu likumi efektivklauzulu neatzīst (sk. veks.

lik. 45. p.; Sen. civ. kas. dep. spried, krāj. 1925. g. Nr. Nr. 121.,
146. v. c). Bet no tā, ka prasītājam ir tiesība prasīt gandarī-

jumu kronās, tieši izriet, ka, realizējot savu prasību prasības

ceļā, viņam ir tiesība saņemt to zviedru kronas vērtību Latvi-

jas valūtā, kāda tai ir prasības celšanas laikā. Neatkarīgi no

tā, pretēji Tiesu Palātas domām, veks. lik. 45. p. nerunā pretim

nupat aprādītiem slēdzieniem. Vekseļlik. 45. p., paredzot nor-

mālo stāvokli, nosaka, kāds dienas kurss ir jāpiemēro vekseļiem,

kuri izrakstīti ārzemēs ar samaksas vietu Latvijā. Bet 45. p.

nedomā izšķirt tālāko jautājumu, vai nebūtu prasītājam, kas sa-

maksas termiņā nav samaksu saņēmis un tādēļ spiests vekseļ-

sumu pieprasīt tiesas ceļā, tiesība jau pašas prasības rakstā no-

teikt pieprasītās ārzemes valūtas kursu, t. i. prasības pamatā

likt prasības iesniegšanas laikā pastāvošo kursu, proti, pēc tā
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vispārējā principa, ka lietas apstākļi apspriežami taisni pēc tā

viņu stāvokļa, kurā viņi atrodas prasības iesniegšanas laikā.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts atrodot, ka Tiesu Palāta,

nepareizi iztulkojusi veks. lik. 45. p. un 1920. g. 18. marta liku-

mu, pārkāpusi šos likumus, kā ari civ. proc. lik. 711. p., kādēļ

viņas spriedums nav spēkā atstājams, Senāts nolemj: Tie-

su Palātas 1924. g. 19/26. jūnija spriedumu veks. lik. 45. p., 1920.

g. 18. marta likuma ar 1922. g. 3. augusta pārgrozījumu, civ.

proc. lik. 711. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Pa-

lātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

39. 1926. g. jūnija mēneša 1. dienā. Eduarda Ramm v ļ a

pilnvarnieka, zv. adv. Hamaņa lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Eduarda R a m m v ļ a prasībā pret Rīgas Jūr-
malas pilsētu un pēdējās pilnvarnieka, zv. adv. Ķēmaņa pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs noslēdzis ar bij. Majoru mui-

žas majorata valdītāju dzimtsnomas līgumu uz Majormuižas

zemes gabalu Nr. 478, kāds zemes gabals nav viņam apstipri-

nāts dzimtsnomā zemes grāmatās; 2) ka nekoroborēts dzimts-

nomas līgums var nodibināt vienīgi obligāciju tiesības un sai-

stības starp šī līguma kontrahentiem paša dzimtsnomas līguma

robežās, bet nevar piešķirt dzimtsnomniekam dominium utile kā

tādu, kas var nodibināties vienīgi apstiprinot dzimtsnomas ob-

jektu dzimtsnomniekam zemes grāmatās (priv. lik. 944., 4132.,

4133. p. p.); tikai ar dzimtsnomas līguma koroboraciju dzimts-

nomnieks iegūst ari domino utili piederošās tiesības un lietišķās

tiesības uz pašu zemes gabalu attiecībā pret trešām personām;

3) ka konkrētā gadījumā prasītājs neapgalvo, ka atbildētāja būtu

uzskatāma par viņa pretkontrahentu; tā tad konkrētā prasība

nav vērsta pret prasītāja pretkontrahentu dzimtsnomas līgumu

kā tādu un tā nav pamatota uz dzimtsnomas līguma neizpildī-

šanu, bet prasība raksturojama kā actio legis Aquiliae, t. i. kā

prasība par zaudējuma atlīdzību aiz atbildētājas itkā pielaistās

vainas, tā tad pilnīgi ārpus dzimtsnomas līguma attiecībām;
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4) ka attiecībā pret atbildētāju, kā trešo personu, prasītājs tā-

dēļ nevar izvest kādas dzimtsnomnieka tiesības un prasības,
bet gan tikai tās tiesības un prasības, kuras viņam dod nekoro-

borēts dzimtsnomas līgums, tā tad ne tās tiesības un prasības,

kuras viņam dotu koroborēts dzimtsnomas līgums, proti, ne do-

mini utilis tiesības un prasības; tiesības un prasības, kuras

prasītājs tagad varētu izvest, būtu vienīgi vienkārša nom-

nieka tiesības, jo tikai šais tiesībās izsmeļās dzimtsnomnieka

tiesības, kura līgums nav koroborēts; šādām pēdējām tiesībām

ir vienīgi obligāciju raksturs, un tikai jaunākā laikā, ar 1925. g.

18. oktobra likumu, ari nomniekam dota posesoriskā prasība;

nomniekam, kura nomnieka tiesību izlietošanas iespēju pār-

trauc, pārkāpj vai ierobežo trešā persona, nav tiešas prasības

pret viņu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, bet gan tikai

pret iznomātāju kā tādu (priv. lik. 4054., 4056., 4090. p. p.); šo

slēdzienu pareizību nenoliedz ari pats prasītājs, kurš tādēļ di-

bina savu prasību taisni un vienīgi uz dzimtsnomas tiesībām,

t. i. uz dominium utile, tikai nepareizi aizstāvot to uzskatu, ka

viņam uz dzimtsnomas pamatotās dominium utile tiesības pie-

derot neatkarīgi no dzimtsnomas līguma koroboracijas;

5) ka jautājumam par to, aiz kādiem iemesliem dzimtsnomas

līguma koroboracija nebūtu izvedama, nozīmes nav; lietišķas

tiesības nodibinās — bez koroboracijas — tikai likumā pare-

dzētos gadījumos (priv. lik. 3004. p. 2. piez.), pie kuriem kon-

krētais gadījums nepieder; Tiesu Palātas aizrādījumam uz to,

ka dzimtsnomas līguma koroboracija nevar notikt, jo zejnes

gabals ieejot majoratā, ir tikai blakus motiva nozīme, un viņa

nepareizība nevar novest pie sprieduma atcelšanas; 6) ka, pre-

tēji prasītāja domām, neapstiprināt tagadējo prasību nenozīmē

atstāt patstāvīgās subjektivās tiesības bez aizsardzības: prasī-

tājs savas no dzimtsnomas līguma izrietošās tiesības gan varētu

izlietot, bet tikai pret savu pretkontrahentu, bet ne pret trešām

personām un ne tā un ne tais apmēros, kādos tas viņam būtu

bijis iespējams, ja viņš būtu dominus utilis, kas savukārt būtu

iespējams tikai pie dzimtsnomas līguma koroboracijas; 7) ka

Tiesu Palāta nemaz nenoliedz, ka Majoru zemes gabalam nav

vēl atklāti nodalījumi zemes grāmatās un šis jautājums vispār
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nav starp particm strīdus jautājums; tādēļ Tiesu Palāta varēja

apiet prasītāja lūgumu izsniegt viņam apliecību iesniegšanai

zemes grāmatu nodaļā nupat aprādītā apstākļa pierādī-

šanai; 8) ka, neatkarīgi no„ tā, prasītāja attiecības pret

zemesgabalu kā tādu tagad, kā konstatējusi Tiesu

Palāta, pievienodamās Apgabaltiesas sprieduma motīviem,

pēc agrārreformas likuma izvešanas vispār nepama-

tojas vairs uz dzimtsnomu, kura uzskatāma par ipso jure atceltu

ar Majoru muižas ieskaitīšanu Valsts zemes fondā; prasītājam

gan ir piespriestas ēkas, bet viņa juridiskās attiecības pret pašu

zemes gabalu un viņa tiesības attiecībā uz šo zemes gabalu vēl

nav noskaidrotas un nav vēl galīgi nodibinājušās, un viņam la-

bākā gadījumā ir tikai noteiktas izredzes uz īpašuma tiesību

iegūšanu; prasītājs šādu zemāku instanču apcerējumu parei-

zību par dzimtsnomas līguma atcelšanu uz agrārreformas pa-

mata nav apstrīdējis savā kasācijas sūdzībā; tādēļ jau uz šī,

nupat pievestā, pamata vien prasītājam nav tiesības no dzimts-

nomas līguma atvasināt sev par labu kaut kādas tiesības attie-

cībā pret zemes gabalu un pret atbildētāju; 9) ka, beidzot, ne-

pelna ievērību prasītāja aizrādījums, ka Tiesu Palātai ļaunākā

gadījumā bijusi jāatraida prasība nevis galīgi, bet gan tikai aiz

priekšlaicības; pretēji prasītāja domām, ja viņš to pašu prasību

celtu pēc tā, ka zemes gabals tiktu viņam apstiprināts zemes

grāmatās, prasībai katrā ziņā nebūtu tas pats pamats, jo viņš

tādu celtu uz lietišķo tiesību pamata kā īpašnieks, kādēļ taga-

dējais spriedums nemaz neprejudicētu apzīmētai nākošai prasī-

bai; 10) ka tādā kārtā Tiesu Palāta nav pielaidusi prasītāja

pievesto likuma pārkāpumu, kādēļ viņa kasācijas sūdzība kā

nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: Eduarda Rammuļa

pilnvarnieka, zv. adv. īiamaņa kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

40. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Vladimira

Teslavska lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma

atcelšanu viņa, Teslavska, prasībā pret Jāni, Jefimu un

Alekseju G a 1 c c k i c m un atbildētāju G a 1 c c k v paskaidro-

jums.

1926. g.
— 39., 40,

91



Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Apgabaltiesa pieturas pie pareizā uzskata,
ka prasībai par pamatu liktais atbildētāju 1923. gada 13. augusta

izdotais paraksts nav vis abstrakts dokuments bez materiālās

„causa's" apzīmējuma, bet gan šis dokuments ir kauzals doku-

ments, kas izdots sakarā ar pirkšanas-pārdošanas līgumu; tam-

dēļ ari partiem ir tiesība apstāties pie jautājuma par minētā do-

kumenta causa (paša pirkuma) esamību vai neesamību. Pie-

turoties pie šīm pareizām domām, Apgabaltiesa tomēr nākusi

pie maldīgā slēdziena, ka no Kr. Civ. lik. 1510. panta izpratnes

itkā izrietot, ka tas apstāklis vien, ka šinī gadījumā nopirktā
manta (svari) vēl arvien atrodas pie prasītāja, pats par

sevi padarot pirkšanas-pārdošanas nolīgumu par šiem sva-

riem par nenotikušu, nerealizētu. Apgabaltiesa pie tam nav

ievērojusi, ka Kr. Civ. lik. 1510. pants tikai nosaka, ka pārdotās

kustamās mantas nodošana pircējam notiek caur patiesu šīs

mantas iedošanu pircējam, bet nebūt nepiešķir pirktās mantas

nodošanai paša pirkuma rekvizita nozīmi tādā ziņā, ka pats

pirkums būtu jāuzskata par nenoslēgtu, kamēr pirktā manta nav

vēl nodota pircējam (sk. ari Kr. Sen. spried. 79/283; 80/125).

Noraidot prasību uz šī maldīgā slēdziena pamata vien, Apgabal-

tiesa pielaidusi Kr. civ. lik. 1510. p. un civ. proc. lik. 181. (129.),
196. (142.) p. p. pārkāpumus, kādu pārkāpumu dēļ spriedums nav

atstājams spēkā. Aiz pievestiem iemesliem Senāts, neielaižo-

ties pārējo kasācijas sūdzībā pievesto likumu pārkāpumu pār-

baudīšanā, nolemj: Latgales apgabaltiesas 1924. g. 19. de-

cembra spriedumu Kr. Civ. lik. 1510. p. un civ. proc. lik. 181.

(129.) un 196. (142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot iz-

spriešanai no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

41. 1926. g. februāra mēneša 25. dienā. Latvijas Dzelzceļu

virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta pal. Matsona, lūgums par

Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Nefteļa Feit c 1 -

sona un citu tirg. zem firmas «Tabakas fabrika Osman" pra-

sībā pret Dzelzceļu virsvaldi.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Atbildētāja atrod, ka atlīdzība par preču iz-

trūkumu etc. esot noteicama pēc 1920. g. 24. decembra pag. ta-

rifa 40
8

. § (Vaid. Vēstn. 1921. g. Nr. 1) 1923. g. 23. marta rīko-

juma Nr. 74 redakcijā, un proti par 1. šķiras precēm ne vairāk

par 70 sant. par kg., ar kādu 40
8

. § (4. pkt.) dzelzc. nolik. 107. p.

esot uzskatāms par pagaidām atceltu. Šai ziņā Senāts savā

1923. g. 26. oktobra spriedumā Gitelsona lietā Nr. 247 gan bija

paskaidrojis, ka dzelzc. nolik. 107. p. nav uzskatāms par atceltu

ar pag. tarifa 40
8

. §4. pkt. Bet Senātam nupat minētā lietā ne-

bija iemesla izteikties par to, vai un cik tālu 107. p, tomēr būtu

atzīstams par atceltu vai pārgrozītu sakarā ar 1923. g. 24. febru-

āra likumu par Satiksmes ministra tiesībām, pagaidām nosacīt

pasažieru un bagāžas kā ari preču pārvadāšanas kārtību un ta-

rifus (lik. krāj. Nr. 7). Šis likums piešķir Satiksmes ministram

tiesību, ar Ministru kabineta piekrišanu izdot dzelzc. nolik. I.

sadal. «atvietojošus noteikumus", tā tad atcelt vai pārgrozīt ari

dzelzc. nolik. 107. p. Šādu viņam piešķirto tiesību Satiksmes

ministrs ari izlietojis, izdodot ar Ministru Kabineta piekrišanu

pievesto 1923. g. 23. marta rīkojumu Nr. 74. (Vaid. Vēstn. Nr. 44)

par dzelzceļiem pienākošos maksājumu aprēķināšanu latos un

santīmos, kas minēto 40
8. §4. pkt. pārgrozījis apzīmētā nozīmē.

Ja nu Satiksmes ministram, ar Ministru Kabineta piekrišanu,

piešķirta tiesība atcelt vai pārgrozīt dzelzc. nolik. I. sadal. no-

teikumu, tā tad ari 107. p ,
Satiksmes ministram ir ari tiesība, ar

Ministru Kabineta piekrišanu, jaunā rīkojumā dzelzc. lik. 107. p.

vietā, uzstādīt atlīdzības maksimālu normu par 70 sant. par

kg, t. i. atzīt, ka vismaz ar 1923. g. 23. marta rīkojumu Nr. 74

spēkā nākšanu dzelzc. nolik. 107. p. vairs nav spēkā, pilnīgi

neatkarīgi no tā, vai iepriekšējais pag. tarifa 408 § 4. pkt. (savā
1920. g. 24. decembra redakcijā) bijis uzskatāms par spēkā esošu

vai ne, t. i. vai līdz 1923. g. 23. marta rīkojumam dzelzc. nolik.

107. p. būtu uzskatāms par atceltu vai ne. Nav nozīmes ari tam,
ka 1923. g. 23. marta rīkojuma mērķis — spriežot pēc viņa no-

saukuma — bijis tikai pārrēķināt latos un santīmos dzelzceļiem

1926. g. — 41.

93



pienākošos maksājumus. Jo ja zināms rīkojums, kuram īsts

rāmju likums (proti .1923. g. 24. februāra likums), jau iepriekš

piešķir likuma spēku, satur sevī konkrētu normu, tad ari šāda

norma skaitās par likuma normu, un ja ar šo normu—pēc satura

— nav savienojams kāds cits likuma noteikums, tad šis pēdējais
vienkārši zaudējis savu spēku, t. i. skaitās par atceltu. Nekon-

statējot, ka konkrēto preču zaudējums būtu noticis pirms
1923. g. 23. marta rīkojuma Nr. 74 spēkā nākšanas, Apgabaltiesai

nebija tiesība, šo pēdējo atzīt par nepiemērojamu un lietu ap-

spriest vēl pēc dzelc. lik. 107. p.

Aiz pievestiem iemesliem un ņemot vērā, ka Apgabaltiesa

šai ziņā nepareizi iztulkojusi 1923. g. 23. marta rīkojumu Nr. 74,

un līdz ar to pārkāpusi kā šo rīkojumu, tā ari civ. proc. lik. 181.,
196. (129., 142.) p. p., kādēļ viņas spriedums atceļams, Senāts

nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 28. maija spriedumu

civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un

lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā

sastāvā.

42. 1926. g. janvāra mēneša28. dienā. Roberta Kalniņa

lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Kalniņa, prasībā pret Kārli Paškovski.

Sēdi vada priekšsēdētājs/senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka, pretēji prasītāja kasācijas iesniedzēja

domām, priv. lik. 4087. p. par īrnieka aizturēšanas tiesībām nav

ar likuma par telpu īri spēkā nākšanu atcelts, jo minētā panta

piemērošana nerunā pretim lik. par telpu īri 32., 34. p. p. notei-

kumiem; 2) ka tomēr priv. lik. 4087. p. paredzētām īrnieka aiz-

turēšanas tiesībām nav tādas nozīmes, ka viņas varētu parali-

zēt pēc būtības izīrētāja tiesības saskaņā ar lik. par telpu īri

32. p. 1., 2. pkt. prasīt īrnieka izlikšanu īres maksas laikus ne-

samaksas dēļ; tādēļ šī izīrētāja prasība nevar tikt atraidīta itkā

priekšlaicīga aiz tā iemesla vien, ka īrnieks nav saņēmis atlī-

dzību par īres objektā izdarītiem izdevumiem; pie tam, pat ja

īrnieks iesniedzis pretprasību par saviem izdevumiem, tad to-
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mēr viņa aizturēšanas tiesībām ir tikai tā nozīme, ka pirmpra-
sība dēļ īrnieka izlikšanas un nesamaksātas īres naudas pie-

spriešanas apmierināma reizē ar īrnieka pretprasību par īres

objektā izdarītiem izdevumiem (sk. Senāta civ. kas. dep. 1921. g.

spried, krāj. Nr. 3un 1922. g. spr. lietā Nr. 209); 3) ka tā tad,

Apgabaltiesa, pieturēdamās pie uzskata, ka prasītāja prasība
atraidāma kā priekšlaicīga, t. i. kamēr atbildētājs nav saņēmis

atlīdzību par saviem izdevumiem, nepareizi iztulkojusi priv. lik.

4087. p. nozīmi un viņas spriedums priv. lik. 4087. p. un civ.

proc. lik. 181. (129.), 196. (142.) p. p. pārkāpumu dēļ atceļams,

Senāts nolemj: Jelgavas apgabaltiesas 1925. g. 3. jūlija

spriedumu priv. lik. 4087. panta un civ. proc. lik. 181. (129.) un

196. (142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai

Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

43. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Augusta Ritter-

berga pilnvarnieka, zv. adv. Sakranoviča lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Richarda Bērziņa pra-

sībā pret Augustu Ritterbergu un prasītāja pilnvarnieka,

zv. adv. pal. Vanaga paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Apgabaltiesa pareizi aizrāda, ka jēdzienu

„izbūve" raksturo nevis tas, ka nams pārvērsts no neapdzīvota

stāvokļa apdzīvojamā stāvoklī, nedz ari tas, ka izvesto darbu

vērtība pārsniedz 25% no nama vērtības. Apgabaltiesa ari pil-

nīgi pareizi, izlietodama kā paraugu „Rīgas pils. oblig. noteiku-

mus par būvēm" (§ 11; 1916. g. izd. 1. p. 114), iziet no tā, ka bū-

ves darbi, attiecībā uz šo darbu svarīgumu, sadalās trijos pakā-

pienos-posmos: 1) fundamenta likšanā, 2) pusbūvē, t. i. nama

pavešanā zem jumta (Rohbau) un 3) ēkas pabeigšanā ar visiem

iekšējiem darbiem. Tāpēc —kā uzsver Apgabaltiesa — par

«izbūvi" uzskatāmi tādi darbi, kuri uzskaitīti zem pkta 3, t. i.

pārvērš pusbūvi par galīgi pabeigtu namu, pilnīgi neatkarīgi no

tā, vai caur šiem darbiem ir pabeigts ar visiem iekšējiem dar-

biem pusbūves stāvoklī esošs jauncelts nams, kurš vēl nekad
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nebija pabeigts, vai ari restituets nams, kurš bija gan agrāk ga-

līgi pabeigts, bet caur kara apstākļiem vai citiem nelaimes ga-

dījumiem novests atpakaļ pusbūves stāvoklī. Nākot tādā kārtā

pie pilnīgi pareiza slēdziena attiecībā uz «izbūves"" jēdzienu,

Apgabaltiesa tomēr nav ievērojusi atbildētāja pilnvarnieka Ap-

gabaltiesas 1925. g. 19. maija sēdes beigās izteikto lūgumu iz-

darīt atbildētāja namu apskatīšanu uz vietas un ekspertīzi jau-

tājuma noskaidrošanai, vai pie šiem namiem izvestie darbi ir

uzskatāmi par 25% no nama vērtības pārsniedzošu kapitālre-
montu vai par izbūvi. Apgabaltiesa, noraidot minēto atbildētāja

pilnvarnieka lūgumu, ir izlaidusi no acīm, ka jautājuma izšķir-

šana par to, pie kāda būves pakāpiena — posma pieder zināmi

pie atbildētāja namiem izdarītie darbi, un vai šie darbi sakarā ar

to ir izbūves vai kapitālremonta darbi, ir tīri tecini iskas dabas

uzdevums, kurš var sekmīgi tikt izpildīts vienīgi ar lietpratēju

teclmiķu palīdzību (sk. ari Senāta civ. kas. dep. 1925. gada

spried, krāj. Nr. 181). levērojot, ka tādā kārtā Apgabal-

tiesa, nedodot atbildētājam iespēju ar namu apskatīšanu

uz vietas ar lietpratēju piedalīšanos pierādīt savu

ierunu, ka viņa namos izdarītie darbi ir izbūves darbi,

pielaidusi civ. proc, lik. 102. (81.), 196. (142.) p. p.

pārkāpumu, kāda pārkāpuma dēļ spriedums nevar tikt atstāts,

spēkā, Senāts nole m j : Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 19.

maija spriedumu Civ. proc. lik. 102. (81.) un 196. (142.) pantu

pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna tai

pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

44. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Ernesta Z īve rt a

pilnvarnieka, zv. adv. Petrevica lūgums par Liepājas apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Ernesta Zīve r t a prasībā pret

Mārkusu Cm nu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš: referē sena-

tors A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa, izejot no tā viedokļa, ka

neviens likums nenosakot, ka atlīdzība, par kuru vienojušies

darba devējs un darba ņēmējs, katrā gadījumā būtu uzskatāma.
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kā atalgojums par 8 darba stundām dienā un ka tamdēļ neesot

izslēgta varbūtība, ka darba devējs vienojies ar darba ņēmēju

uz zināmu sumu kā algu par ilgāku darba dienu, nākusi pie

slēdziena, ka uz prasītāju gulstoties onus probandi par to, ka tā

alga, kuru prasītājs saņēmis no atbildētāja, ir pēc līguma alga

par astoņu stundu darba dienu; 2) ka Apgabaltiesa, nākot pie

šī slēdziena, nav ievērojusi to, ka likuma par darba laiku 1. pants

ir publiski tiesika rakstura norma, kuru nevar grozīt ar pri-

vātu kontrahentu vienošanos (jus publicum privatorum pactis

mutari non potest), un ka tādēļ no minētā likuma 1. p. notei-

kuma, ka normālais darba laiks ir 8 stundas dienā, izriet, ka,

ja starp darba devēju un darba ņēmēju ir norunāta un maksāta

zināma nespecificēta dienas alga, tad tas ir saprotams tā, kā

šī alga ir tikusi norunāta un maksāta par 8 stundu darba dienu,
ko ari pastiprina likuma pir darba laiku 7. p. piezīme, kurā

noteikts, ka virsstundu atalgojums jāieraksta darba grāmatiņā

atsevišķi no kārtējās darba algas; 3) ka tādā«kārtā Apgabal-

tiesa, pielaižot pievestās normas grozīšanas iespēju ar pārtīt

vienošanos, un pie tam vēl uzliekot pašam prasītājam pienāku-

mu pierādītāka alga, kuru viņš saņēmis no atbildētāja, ir pēc

līguma alga par 8 stundu darba dienu ir pielaidusi savā sprie-

dumā civ. proc. lik. 102. (81.) un 196. (142.) p.ntu pārkāpumu,

kāda pārkāpuma dēļ pārsūdzētais spriedums nevar tikt atstāts

spēkā, Senāts nolemj: Liepājas apgabaltiesas 1925. gada

12/16. jūnija spriedumu civ. proc. lik 102. (81.) un 196. (142.)

p. p pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna

tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

45, 1926. g septembra mēneša 30. dienā. levas Zīles

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

duma atcelšanu levas Zīles prasībā pret mir. Ādama Zīles

mant. masu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta, apsverot lietas apstākļus,

konstatējusi, ka mirušais Ādams Zīle runā stāvošo pirkšanas-
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pārdošanas līgumu noslēdzis fiktivi, lai izvairītos no savai šķir-
tai sievai, Marijai Zīlei, piespriestiem alimenta maksājumiem;

2) ka šāds Tiesu Palātas slēdziens par līguma fiktivo raksturu

attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms ka-

sācijas kārtībā; 3) ka tādēļ atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi

viņas kasācijas sūdzībā, kuros tā apstrīd Tiesu Palātas slē-

dziena pareizību pēc būtības; 4) ka Tiesu Palātai bija tie-

sība, sevišķi līguma fiktivitates nodibināšanai, atsaukties uz

to, ka pats mirušais Ādams Zīle vedis saimniecību.„ Zīles" mā-

jās ari pēc pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas, un at-

rast šo pēdējo apstākli par pierādītu ar lieciniekiem: ja prasī-

tāja atrod, ka Tiesu Palāta šai ziņā esot sagrozījusi liecinieku

dotās liecības, tad atbildētājai bija jāuzrāda uz noteiktām lie-

cībām, sīki paskaidrojot, iekš kam viņa ierauga liecību sagro-

zīšanu; bet prasītājai nav tiesības aprobežoties ar vienkāršu

aizrādījumu, ka aprādītais, Tiesu Palātas konstatētais apstāk-
lis esot apgāzts ar prasītājas uzrādītiem lieciniekiem; 5) ka

Tiesu Palātai bija pietiekošs pamats nerēķināties ar to, ka

Ādama Zīles mantojuma masas aizgādnis bija prasību at-

zinis; vispirms „prasības" atzīšana nav identiska ar zināma

apstākļa atzīšanu, kura „kā tāda" uzskatāma par šī ap-

stākļa pierādījumu (civ. proc. lik. 480. p., Senāta civ. kas.

dep. spried. 1921. g. 37. Nr.); bet „prasības" atzīšana nemaz

neuzliek tiesai par pienākumu prasību apmierināt, ja lietā iestā-

jusies trešā persona, kura cēlusi noteiktas ierunas pret kon-

krēto prasību, un ja tiesa šādas ierunas atrod par pamatotām:

trešās personas tiesības, kura iestājusies lietā atbildētājas pu-

sē, ņem lietā dalību līdz ar atbildētājas pusi un pašas atbildē-

tājas puses atzīšanas sekas, attiecībā uz trešo personu, apsprie-

žamas uz tiem pašiem pamatiem, kā atzīšanas sekas, kuru taisa

viens no attiecīgās procespuses vairākiem dalībniekiem (civ.

proc, lik. 482. p., 480. p., 1914. g. red.): ja prasības priekšmets

nav dalāms, tad viena dalībnieka atzīšana neizrāda sekas;

6) ka Tiesu Palātas aizrādījumam uz līguma projekta nesa-

skaņu ar 1912. g. noslēgto līgumu ir tikai blakus nozīme, un tas

nav iespaidojis Tiesu Palātas gala slēdzienu par prasības ne-

pamatotību; 7) ka tādā kārtā Tiesu Palāta nav pārkāpusi pra-
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sītājas pievestos likumus, kādēļ viņas kasācijas sūdzība, kā ne-

pamatota, atraidāma, Senāts nolemj: levas. Zīles piln-

varnieka, zv. adv. Valtera kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

793. panta pamata atstāt bez ievērības.

46. 1926. g. marta mēneša 25. dienā. Antona Liv ka s

lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

L i v kas, prasībā pret Eduardu Ka 1 ko.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdz prasības rakstā aprādīto

zemniekiem nošķirto zemes gabalu ar ēkām un inventāru iz-

ņemt no atbildētāja valdīšanas un nodot to prasītājam. Savu

prasību prasītājs pamato ar to, ka viņš minēto objektu aizpār-

devis atbildētājam 1924. g. 27. martā, ka atbildētājs to tai pašā

dienā saņēmis savā valdīšanā, un ka šī valdīšana esot neliku-

mīga, jo Kriev. civ. lik. 1684. p. aizliedzot aizpārdotu imobili

nodot aizpircējam uz aizpārdošanas līguma pamata vien. Mier-

tiesneša 1925. g. 22. apriļa sēdē prasītājs vēl aizrādījis, ka at-

bildētājs viņu „izdzinis no mājas", bet Apgabaltiesas sēdē uz tie-

sas jautājumu, „ko prasītājs īsti liek savas prasības pamatā",

paskaidrojis, ka viņš lūdzot „atzīt īpašuma tiesības uz strīdus

objektu". Atbildētājs, prasību neatzīstot, paskaidrojis, ka pra-

sītājs zemes gabalu viņam nodevis labprātīgi kā radniekam

(prasītāja meitas vīram), ka viņš tomēr esot gatavs zemes ga-

balu atdot prasītājam, ja tas viņam atlīdzinās ieguldītos izde-

vumus un jau saņemtos 3000 Ls, un ka prasītājs ar aizpārdoša-

nas līgumu savas īpašuma tiesības nevarot pierādīt. Mierties-

nesis prasību attiecībā uz zemes gabala ar ēkām nodošanu

prasītājam apmierinājis, bet pārējā daļā prasību atraidījis. Ap-

gabaltiesa, miertiesneša spriedumu atceļot, prasību atraidījusi

visumā. Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Kā pa-

reizi aizrāda Apgabaltiesa, Kr. civ. lik. 1684. p. aizliedz izpār-

dotā imobiļa nodošanu aizpircējam uz aizpārdošanas līguma

pamata vienīgi aiz fiskaliem iemesliem un kā vienīgo sankciju

paredz naudas sodu, bet nemaz neaizskar materiali-tiesiskās
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sekas, kuras 1684. panta neizpildīšana varētu nodibināt starp

pašiem kontrahentiem. levērojot, no vienas puses, prasītāja

kategorisko aizrādījumu Apgabaltiesas sēdē, ka viņš savā pra-

sībā lūdzis „atzīt viņam īpašuma tiesību uz strīdus ob-

jektu" un, no otras puses, atbildētāja aizrādījumu, ka prasītājs,

nevar ar aizpārdošanas līgumu pierādīt savas īpašuma tiesības

uz strīdus objektu, Apgabaltiesai bija pietiekošs iemesls, pra-

sītāja apgalvotās un prasības pamatā liktās īpašuma tiesības,

uz strīdus objektu atzīt par nepierādītām. Gan Apgabaltiesas,

pievestais Kr. Sen. civ. kas. dep. spriedums (1874, g. Nr. 313)

pastrīpo tikai to, ka aizpārdošanas līgums nevar nodibināt

a iz p ir c ē j a īpašumu, tomēr Apgabaltiesas pievestie motivi

kā tādi pilnīgi attaisno viņas gala slēdzienu par to, ka vispār

aizpārdevējs nav ar konkrēto aizpārdošanas līgumu pierādījis,

savas īpašuma tiesības uz aizpārdoto objektu. Aizpārdo-
šanas līgums pierāda pirmā rindā tikai to, ka aizpārdotais ob-

jekts izgājis no aizpārdevēja mantības, bet nemaz ne pre-

tējo. Otrkārt, aizpārdošanas līguma juridiskā nozīme pastāv

taisni iekš tam, ka dod aizpārdevējam juridisko iespēju, aizpār-

doto objektu pārdot tai gadījumā, kad viņam pašam īpašuma
tiesība uz šo objektu vēl nepieder, bet viņš tikai rēķinā-

jās to savukārt iegūt pirms formālā līguma noslēgšanas. Tā

tad aizpārdošanas līgums kā tāds vien nenodibinaun nepierāda

aizpārdevēja īpašuma tiesības uz aizpārdoto objektu un neno-

dibina īpašuma tiesību prezumpciju aizpārdevējam par labu.

Sādžas lēmumu par zemes apstiprināšanu prasītājam uz kuru

pēdējais atsaucas savā kasācijas sūdzībā, prasītājs lietā nav

iesniedzis, kādēļ Apgabaltiesa nevarēja šo dokumentu vispār

ņemt vērā. Pretēji prasītāja domām, atbildētāja aizrādījums,

ka zemi prasītājs nodevis viņam labprātīgi, ir prasības nolieg-

šana, bet nemaz ne prasības atzīšana. Tādā kārtā jāatzīst, ka

Apgabaltiesai bija pietiekošs iemesls atraidīt prasību tai for-

mulējumā un uz tiem pamatiem, kā tā tika

celta. Jautājuma apspriešanā par to, vai prasītājam būtu tie-

sība savu prasību pamatot ar to, ka formālais līgums nav ticis

noslēgts aizpārdošanas līguma (3. p.) paredzētā laikā (Kr. civ.

lik. 1682. p.), vai aiz aizpircēja vainas (4. pkts), Senāts ne-
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atrod vajadzību ielaisties konkrētos lietas apstākļos.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa nav

pārkāpusi prasītāja pievestos likumu pantus, kamdēļ viņa ka-

sācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:

Antona L i v ka s kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283.(186.)

p. pamata atstāt bez ievērības.

47. 1926. g. apriļa mēneša29. dienā. Annas Zaku 1 c s lū-

gums par Bauskas apr. I. iec. Miertiesas lēmuma atcelšanu

Reiņa Zak v 1 a mantinieku apstiprināšanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. Ozoliņš; referē se-r

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka mirušā Jēkaba Reiņa d. Zakuļa at-

raitneAnna Zakuls, dz. Kūmiņš, iesniegusi kasācijas sūdzību par

Miertiesas 1925. g. 22. septembra lēmumu, kurā Reiņa Za-

kuļa atstātā mantojumā tika apstiprināti mantošanas tiesībās:

viņa atraitne, Anna Zakuls, dz. Auniņš, viņa meita Klāvens, dz.

Zakuls un vina mirušā dēla, Jēkaba Zakuļa, divas meitas; 2) ka

šis lēmums noticis sakarā ar Annas Klāvens, dz. Zakuls blakus

sūdzību par pagasta tiesas 1923. g. 7. marta lēmumu, kurā par

R ciņa Zakuļa mantiniecēm tikušas apstiprinātas: Anna Za-

kuls. dz. Auniņš, un viņa meita AnnaKlāvens, dz. Zakuls un mi-

rušā JēkabaZakuļa mantinieki, proti pēdējā atraitneAnnaZakuls,

dz. Kūmiņš un divas meitas, Milda un Elizabete Zakuls; 3) ka

Miertiesa savā 1925. g. 22. septembra lēmumā nav atradusi par

iespējamu, Annu Zakuls, dz. Kūmiņš „apstiprināt" par Reiņa Za-

kuļa mantinieci uz tā pamata, ka Jēkaba Zakuļa vietā, attie-

cībā uz Reiņa Zakuļa atstāto mantojumu, varot, itkā uz reprezen-

tācijas tiesību (Kr. civ. lik. 1123. p.) pamata, nākt tikai Jēkaba

Zakuļa descendenti, bet ne ari viņa atraitne; 4) ka pēc

sūdzētājas pareizā aizrādījuma viņas kasācijas sūdzībā, viņa

un viņas bērni pretendē uz Re i ņ a Zakuļa atstāto mantojumu

kā Jēkaba Zakuļa mantinieki, bet nemaz ne kā tieši. Reiņa

Zakuļa mantinieki; šai ziņā par „reprezentacijas" tiesībām ne-

var būt runa, jo, kā redzams ne tikai no pagasta tiesas apliecī-

bas Nr. 181, bet ari no pagasta tiesas Vaid. Vēstn. 1922. g. 188.
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numurā iespiestā sludinājuma, Jēkabs Zakuls nomiris pēc

sava tēva; tā tad Jēkaba Zakuļa mantiniekiem jāiestājas Reiņa

Zakuļa mantojumā nevis kā pēdējā tiešiem mantiniekiem, bet

kā Jēkaba Zakuļa universalsukcesoriem, t. i. ar visām tām

tiesībām, to starpā ari ar visām tām mantošanas tiesībām, ku-

ras piederēja Jēkabam Zakulim kā sava tēva Reiņa Zakuļa

miesīgam dēlam; šai ziņā jau pagasta tiesa, ievadot kopējo

lietu par Reiņa un Jēkaba Zakuļa mantojumiem, pareizi taisījusi

divus lēmumus, kuros viņa, no vienas puses, apstiprinājusi

Jēkaba Zakuļa mantiniekus viņa mantošanas tiesībās,

proti viņa atraitni, sūdzētāju tagadējā lietā un viņas abas mei-

tas, un, no otras puses, par Reiņa Zakuļa mantiniekiem ap-

stiprinājusi pēdējā atraitni, viņa meitu un Jēkaba Zakuļa

mantiniekus; 5) ka tādā kārtā, pretēji Miertiesas domām, ne-

tikvien Jēkaba Zakuļa divas meitas, bet ari viņa atraitne bija jā-

atzīst par Reiņa Zakuļa „mantiniekiem", un proti tai mantošanas

daļā, kurā pienāktos Jēkabam Zakulim, t. i. saskaņā ar Kr. civ.

lik. 1128 p. 1. un 2. d. Piešķirot Reiņa Zakuļa atraitnei liku-

mīgo daļu (1148. p.), t. i.
1/

7 daļu nekustamas mantas un
1U daļu

kustamās mantas, pārpalikušajs mantojums ( 6/- daļas no visas

nekustamās un
3/

4 daļas no visas kustamās mantas) sadalāms

tādā kārtā, ka Reiņa Zakuļa meitai pieder 1/
7 daļa (t i.

6/
49 daļas

no visas) nekustamās mantas un
1/

2 daļa (t. i.
3/

8 no visas)

kustamās mantas, kamēr pārējās daļas, proti 36/
49 daļas no visas

nekustamās mantas un
3/

8 daļas no visas kustamās mantas pie-

nākas Jēkaba Zakuļa mantiniekiem; pie tam ari pēdējā man-

tojums,sadalāms starp viņa mantiniekiem pēc Kr. civ. lik. 1128.,
1148. p. ])., jo viņš nomiris tai pagastā pirms 1921. g. 23. decem-

bra likuma (Lik. krāj 257. Nr.) spēkā nākšanas; tā tad sūdzētā-

jai tagadējā lietā, Jēkaba Zakuļa atraitnei Annai Zakuls, dz,

Kūmiņš, nākas V? daļa nekustamās t. i.
36/343 daļas no visas ne-

kustamās mantas un
1

U daļa kustamās mantas, t. i. 3/
S2 daļas no

visas kustamās mantas, kamēr pārejas /34s daļas no visas ne-

kustamās mantas un °/32 daļas no visas kustamās mantas pār-

iet uz Jēkaba Zakuļa divām meitām kopā; 6) ka tādā kārtā

Miertiesas lēmums aiz Kr. civ. lik. 1123. p., civ. proc. lik. 181.,

196. (129., 142.) p. p. pārkāpumiem nav atstājams spēkā, Senāts
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nolemj: Bauskas apriņķa.. 1. iecirkņa Miertiesas 1925. g.

22. septembra lēmumu Kr. civ.Tik. 1123. p., civ. proc. lik. 181,,

196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nedot tai pa-
šai Miertiesai izspriešanai no jauna.

48. 1926. g. apriļa mēneša 29. dienā. Leontīnes Bēt i ņ

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas,
B ēti ņ, prasībā pret Luizi Kassano (Cassano).

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka likums par telpu īri attiecināms tikai uz

tādām dzīvokļu telpām, kuras noīrētas principā personīgai lie-

tošanai pašam īrniekam, t. i. tieši dzīvošanai: šai ziņā likums

(28. p.) ari paredz, ka dzīvokļa īrniekam atļauts izīrēt tālāk ne-

vairāk par pusi dzīvokļa; 2) ka otrkārt, ja dzīvoklis noīrēts

nevis personīgai apdzīvošanai, bet atsevišķu mēbelētu istabu

tālākizīrēšanai peļņas nolūkā, profesijas, t, i. tirdznieciska uz-

ņēmuma veidā, tad uz šādiem objektiem vispirms neattiecas

28. p, jo šais gadījumos lieta grozās nevis ap kādas mēbelētas

istabas atdalīšanu no vispārējā dzīvokļa, bet gan ap paša dzī-

vokļa sadalīšanu atsevišķās mēbelētās istabās un dzīvokļa

ekspluatēšanu tirdznieciskos nolūkos, pie kam paša dzīvokļa

ekspluatācija sastāda dzīvokļa īrnieka tirdzniecisko profesiju,

par kuru viņam ari jāizņem attiecīga tirdzniecības zīme; šai

stāvoklī atrodas viesnīcas, mēbelētu istabu uzņēmumi etc;

tādu uzņēmumu turētāji, no vienaspuses,nevar pretendēt uz tām

garantijām un to aizsardzību, kuras likums par telpu īri nodro-

šina īrniekam attiecībā pret namsaimnieku, bet, no otras puses,

viņi ari savukārt nav spiesti ievērot pievestā likuma noteiku-

mus attiecībā pret saviem apakšīrniekiem; turpretim visas šādu

uzņēmumu turētāju juridiskās attiecības pret namsaimnieku, no

vienas puses; un pret apakšīrniekiem, no otras puses, apsprie-

žamas vienīgi pēc privatlikuma, bet ne pēc likuma par telpu īri;

ar to atkrīt ari īres valdes kompetence aprādītās lietās (lik.

8. p.); 3) ka tādā kārtā ari konkrētā lieta, kur —kā nodibina

Apgabaltiesa —■ atbildētāja uztur profesijas veidā mēbelētu
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istabu uzņēmumu, nav apspriežama pēc likuma par telpu īri un

tā tādēļ nepiekrīt īres valdei; 4) ka, pretēji prasītājas domām,
lik. 1. p. „c" pkt. nemaz neattiecas uz viesnīcām vai mēbelētu

istabu uzņēmumiem, kuri nav uzskatāmi par veikaliem: zem

pēdējiem jāsaprot telpas, kurās tirgojas, t. i. kur notiek preču

apgrozījums, kas acīmredzot nenotiek viesnīcās vai mēbelētu

istabu uzņēmumā, ja vien pie viņiem neatrodas restorāni etc.

(sk. Senāta civ. kas, dep. 1925. g. spried, krāj. Nr. Nr. 93, 131.);

5) ka tā tad Apgabaltiesa, atzīstot lietu par nepiekrītošu īres

valdei, nav likumu par telpu īri pārkāpusi un iesniegtā kasāci-

jas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Le-

ontīnes B ē t i ņ kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p.

pamata atstāt bez ievērības.

49. 1926. g. februāra mēneša 25. dienā. Apolas Plat p i r

lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Zu-

zannas Jakušinas prasībā pret Apolu P1 atp i r un Zu-

zannas Jakušinas paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja — pēc Apgabaltiesas kon-

statējuma — atzinusi partu radniecības attiecības, un arī to ap-

stākli, ka mirušais abu partu brālis, Konstantins Pigožņa, at-

stājis prasības rakstā aprādīto zemes gabalu un ka pēc mirušā

partu brāļa palikusi bez partiem vēl trešā māsa; tā tad Ap-

gabaltiesa, uz šādu faktisko apstākļu atzīšanas pamata, varēja

atzīt prasītājai kā mirušā brāļa māsai mantošanas tiesības uz

pēdējā atstāto mantojumu attiecīga trešā daļā, ievērojot to, ka

mirušais atstājis — bez partiem — vēl trešo māsu; pretēji at-

bildētājas domām lieta tā tad negrozās ap to, ka atbildētāja
būtu atzinusi prasību itkā tikai apmēra ziņā un to neatzinusi

pamatā, bet gan lieta grozās ap to, ka atbildētāja atzinusi zi-

nāmus, augšā aprādītus, noteiktus faktiskus apstākļus; tādēļ

atbildētājas pievestais Kr. senāta civ. kas. dep. spriedums
1913. g. Nr. 76, Kuculobska lietā nemaz nav runā stāvošam

gadījumā piemērojams; 2) ka, pretēji atbildētājas domām, pra-
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sījuma noilgums uzskatāms par pārtrauktu, saskaņā ar Kr. civ.

lik. 559., 692., 694. p. p., jau ar prasības celšanu attiecīgā tie-

sā, pie kam nemaz nav prasāms, ka prasības lietā būtu noticis

Vēl tiesas spriedums, ja vien prasība nav izbeigta vai izsniegta

atpakaļ; tikai šo principu ari apstiprina atbildētājas pievestais

Kr. senāta civ. kas. dep. spriedums 1915. g. Nr. 1, Šechavceva

lietā; konkrētā gadījumā, turpretim, kā nenoliedz .atbildētāja,

prasītājas pirmā prasība nav nedz izbeigta, nedz izsniegta at-

pakaļ; tādēļ pievestais Kr. senāta spriedums uz izspriežamo
lietu nemaz neattiecas; pats par sevi saprotams, ka gadīju-

mā, ja iepriekšējā prasība tiktu atraidīta ar spēkā nākušu

spriedumu, tad otrreizēju#prasību nevar celt, bet nevis tādēļ,
ka pēdējā pa starplaiku būtu noilgusi, bet uz res judicata pa-

mata, kādēļ atbildētājas aizrādījums uz šo pēdējo gadījumu

pilnīgi nevietā; 3) ka, pretēji atbildētājas aizrādījumam, ne-

viena no viņas iesniegtām apliecībām un sevišķi ari; ne kasā-

cijas sūdzībā minētā 1925. g. 9. apriļa apliecība Nr. 449, ne-

runā par to, ka atbildētājas vīrs būtu valdījis zemes ga-

balu 11,66 des. platumā; tas apstāklis vien, ka zemes gabals

11,66 vai 11,68 des. platumā pēc pagasta valdes grāmatām

skaitās par atbildētājas vīram piederošu, pats par sevi nemaz

neizslēdz nedz to, kā šādu zemes gabalu, kā atzīst tā pati at-

bildētāja, atstājis partu brālis, nedz to, ka šāds zemes gabals

bija pārgājis uz partu mirušā brāļa māsām uz mantošanas

tiesībām un atrodas ari atbildētājas kopvaldīšanā, un nedz to,

ka taisni atbildētāja nepielaiž prasītāju pie kopvaldīšanas; no

šāda pēdējā lakta prasītāja ari iziet, ceļot šo savu prasību pret

atbildētāju: šai ziņā Apgabaltiesa pilnīgi pareizi atsaukusies uz

Kr. sen. civ. kas. dep. spriedumu 1912. g. Nr. 11, Polubojareva

lietā, kurā atzīts, ka, pat pie vairākiem kopvaldītājiem, pietiek,

ja prasība tiktu celta pret vienu no viņiem, ja vien taisni šis

vienīgais kopvaldītājs devis iemeslu prasības celšanai; 4) ka

Apgabaltiesa sava sprieduma vēsturiskā daļā noteikti pieve-

dusi visus atbildētājas iesniegtos dokumentus, kādēļ — pre-

tēji atbildētājas domām — jāatzīst, ka Apgabaltiesa tos ari

apspriedusi, bet, sakarā ar nupat pievesto Kr. senāta spriedu-

mu, tos uzskatījusi par nenozīmīgiem, nerunājot nemaz par to,
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ka — kā augšā aprādīts — neviens no šādiem dokumentiem:

nerunā par atbildētājas vīra valdīšanu; 5) ka Apgabaltiesai

bija pietiekošs pamats atraidīt atbildētājas lūgumu, ar apkārt-

ļaudīm konstatēt vietējās ierašas par to, ka meita (tā tad

nevis māsa), kura izgājusi pie vīra, zaudējot savas tiesības uz

tēva un visas ģimenes „mantu" (domāts mantojumu); tādā

kārtā, pēc pierādīšanas temata, būtu nodibināts nevis tas, ka

precētā m ā s a zaudētu savas tiesības uz mirušā brāļa atstāto

mantojumu; bez tā, pat ja. atzītu, ka arī māsas brālis

pieder pie abiem kopējā tēva ģimenes, tad tam tomēr, manto-

juma pārejas zinā, būtu nozīme tikai tad, ja būtu konstatēts,
ka runā stāvošā zeme būtu piederējusi partu tēvam; ka pē-

dējais nomiris, ka pats brālis būtu pārdzīvojis savu tēvu un

iemantojis pēdējā atstāto mantojumu; bez tā, ja patiesi —kā

apgalvo atbildētāja — precētā māsa zaudētu savu mantoju-

mu pēc sava brāļa, tad vispirms ari pati atbildētāja būtu zau-

dējusi savas mantošanas tiesības pēc sava mirušā brāļa; 6) ka

tā tad Apgabaltiesa nav atbildētājas pievestos likumus pārkā-

pusi, kādēļ viņas kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma,

Senāts nolemj: Apolas i Mat pi r kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 283. (186) p. pamata atstāt bez ievērības.

50. 1926. g. marta mēneša 25. dienā. Rēzeknes pilsētas

valdes lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Domeņika Bržezinska prasībā pret Rēzeknes pilsētas

valdi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Pretēji atbildētājas domām, Apgabaltiesa

nav pārspriedusi lietu, itkā atceļot savu 1923. g. 25 apriļa lē-

mumu pirmā starp partiem bijušā lietā (Nr. 476, 1923. g.-), bet

izspriedusi pilnīgi jaunu lietu par prasītāja 1924. g. 20. septem-

brī pret atbildētāju (gan par to pašu priekšmetu) celto prasību.

Pēc lietas apstākļiem ceļas jautājums vienīgi par to, vai 1923. g.

25. apriļa lēmums, — kurā pirmā lieta, aiz nepiekritības tiešu

iestādēm, tika izbeigta — var nākt likumīgā spēkā civ. proc. lik.

893. p. nozīmē? 893. p. runā tikai par spriedumiem, resp. par lē-
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mumiem, kuri spējīgi nākt likumīgā spēkā, t. i. kuros lieta tiek

izspriesta pēc būtības. Bet lēmums, kurā vienīgi izšķirts jau-

tājums par lietas piekritību, ja lieta pēc būtības nav izspriesta,

un "kas taisni otrādi vispār lietas būtību neaizskar, likumīgā

spēkā nākt nevar (sk. Kr. Sen. spried. 1877. g. Nr. 315; 1873. g.

Nr. 1; 1879. g. Nr. 347). Tomēr konkrētā lieta nepiekrīt tiesu

iestādēm. Prasītājs ir pilsētas pašvaldības ierēdnis un lūdz

piespriest viņam algu naudā uz tā pamata, ka atbildētāja nav

devusi viņam dzīvokli un ka atbildētāja izmaksājusi viņam ne-

pilnīgu algu — dzīvokļa vietā. Šāda prasība —kā atzīst ari

Apgabaltiesa —•tieši izriet no likuma, nav padota brīvai vieno-

šanai un vispār nav atzīstama par civiltiesisku strīdu un tādēļ

piekrīt nevis tiesu iestādēm, bet vienīgi administratīvām iestā-

dēm (Senāta civ kas. dep. 1923. g. spried, krāj. Nr. 47; 1925. g.

Nr. 76). Senāta adm. dep. 1923. g. 26. septembra lēmums Laz-

diņa lietā Nr. 851, uz kuru atsaucas Apgabaltiesa un kurš netika

oficiāli pasludināts, noticis lietā, kurā Senātam bija jāizšķir ne-

vis jautājums par pašvaldības ierēdņa algas prasību, bet par

zaudējumu atlīdzības prasību sakarā ar prasītājam itkā neli-

kumīgi rekvizēto teli. Tādēļ Senāta administrativā departa-

menta lēmumā izteiktie apcerējumi nemaz nav piemērojami ru-

nā stāvošai algas prasībai (sk. Senāta civ. kas, dep. 1925. g.

spried, krāj. Nr. 76). Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka runā

stāvošā lieta nepiekrīt tiesu iestādēm un tādēļ Apgabaltiesas

spriedums atceļams un lieta nepiekritības dēļ tiesu iestādēm iz-

beidzama, Senāts nolemj: Latgales apgabaltiesas 1925. g.

9. maija spriedumu atcelt un lietu — nepiekritības dēļ tiesu

iestādēm — izbeigt.

51. 1926. g. marta mēneša 25. dienā. Krišjāņa Sleiņa

lūgums par Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Miķeļa

Pērles prasībā pret Krišjāni Slei n i.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Atbildētājs lūdzis pārpratināt liecinieku Ja~

kobsonu par apstākļiem, kuru nozīmi Apgabaltiesa nenoliedz.
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Apgabaltiesa tomēr atraidījusi šo liecinieka pārpratināšanu, pa-

matojoties vienīgi uz civ. proc. lik. 118. (86.) p. 4. pkt. Šis Ap-

gabaltiesas pievestais uzskats atzīstams par nepamatotu.

Pirmkārt pašas puses, tā tad ari prasītājs, Miertiesneša 1925. g.

20. maija sēdē atsvabinājuši šo pašu liecinieku

Jakobsonu no 'zvēresta. Tādēļ vien prasītājs tagad

nevar vairs celt noraidījumu pret liecinieku, pret kura noprati-
nāšanu viņš netikvien laikā nav cēlis ierunu, bet kuram viņš iz-

teicis tik lielu uzticību, ka viņš liecinieku pat atsvabinājis no

zvēresta [sk. 119. (87.) p.]. Otrkārt, Apgabaltiesa aizmirst, ka

bija jānopratina nevis sabiedrība JLiepājas Avīze" (1), bet viņas

valdes loceklis, liecinieks Jakobsons; tā tad par civ. proc. lik.

118. (86.) p. 4. pkt. piemērošanu nevar būt runa, jo vairāk tādēļ,

ka pats prasītājs iesniedzis apliecību, no kuras redzams, ka

šī sabiedrība likvidējas, ar ko valde, kā orgāns, pilnīgi atkritusi.

Ņemot vērā, ka Apgabaltiesa, atraidot atbildētāja lūgumu

pārpratināt minēto liecinieku, pārkāpusi civ', proc. lik. 118., 119.

(86., 87.) p. p., kādēļ viņas spriedums atceļams, Senāts no-

lemj: Liepājas apgabaltiesas 1925. g. 22. septembra sprie-

dumu civ. proc. lik. 118., 119. (86., 87.) p. p. pārkāpumu dēļ at-

celt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna

citā sastāvā.

52. 1926. g. maija mēneša 31. dienā. Jāņa Reķa piln-

varnieka, zv. adv. Gersona lūgums par Liepājas apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu Elizabetes A1 p c prasībā pret Jāni Re ķ i.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka liecinieku liecību novērtēšana un viņu

ticamības apsvēršana pieder tiesai, kas lietu izspriež pēc būtī-

bas ; tādēļ atkrīt atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzī-

bas 4. pktā, kuros tas apstrīd Apgabaltiesas uz liecinieku liecī-

bām pamatoto slēdzienu par to, ka prasītājas bērns dzimis no

atbildētāja; 2) ka atbildētājs starp citu cēlis ierunu par to, ka

prasītājai nav tiesības celt alimentu prasību par pagājušo

laiku, nepierādot. izdevumu apmēru bērna uzturēšanai par

šo pagājušo laiku; Apgabaltiesa šo atbildētāja celto ierunu at-

1926. g.
— 51., 52

108



raidījusi uz tā pamata, ka j a vispār ir atzīstamas prasītājai

tiesības prasīt bērna uzturu, tad viņai ir ari tiesības prasīt at-

līdzību par tiem izdevumiem, kuri viņai ir cēlušies uzturot bēr-

nu par „pagājušo laiku"; pretēji atbildētāja domām, juridiski

un loģiski pilnīgi pielaižama alimentu prasība ari par pagājušo
laiku (Senāta civ. kas. dep. 1922. g. spried, krāj. Nr. 71); 3) ka

atbildētāja paskaidrojumi (Apgabaltiesas sēdē) vien, ka viņa
materiālie apstākļi neesot pierādīti, nemaz vēl neuz-

liek prasītājai par pienākumu tos pierādīt, jo atbildētājs nav no-

liedzis, ka viņam nebūtu, aiz līdzekļu trūkuma, iespējams uz-

turēt savu bērnu; Apgabaltiesa, piespriežot alimentus prasā-

mā apmērā, tādēļ nav pārkāpusi civ. proc. lik. 102, 181. p p.;

4) ka Apgabaltiesa gan nav sevišķi apspriedusi atbildētājs celto

ierunu par prasības skaldīšanu, kuru atbildētājs ierauga iekš

tam, ka prasītāja cēlusi alimentu prasību tikai par vienu note-

cējušo gadu, skaitot no bērna dzimšanas, bet ne par visu laiku

līdz prasības celšanai; bet Apgabaltiesai nebija iemesla šo

ierunu apspriest tagadējā prasības lietā; jautājums par

prasības skaldīšanu varētu celties tikai tad, ja prasītāja iedo-

mātos alimentu prasību celt vēl par kādu vēlāku pagājušu laik-

metu, jo tikai tad izrādītos, ka prasītāja, ceļot savu tagadējo

prasību, nav domājusi atsacīties no tālākām alimentu prasībām

par pagājušo laiku; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav atbildē-

tāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība,
kā nepamatota atraidāma, Sen. ts nolemj: Jāņa Reķa piln-

varnieka, zv. adv. Gersona kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

53. 1926. g. apriļa mēneša 29. dienā. Mārtiņa Brim-

b c r g a mantojuma masas aizgādņa Jāņa R i k m a ņ a lūgums

par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Mārtiņa

Brimberga mant. masas prasībā pret Pēteri Ezer o š L

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs mir. Mārtiņa Brimberga man-

tojuma masas aizgādnis prasa atbildētāja izlikšanu no manto-

juma masā ietilpstošās nelaiķim Mārtiņam Brimbergam piede-

1926. g. .— 52., 53

109



rosās Saucen-Jān Nr. 25 mājas un šo prasību pamato ar to, ka

atbildētājam mājas, saskaņā ar viņa 1924. g. 21. novembrī doto

parakstu, nodotas tikai uz laiku uzraudzībā, bet tas mājas pat-

vaļīgā kārtā sagrābis savā lietošanā un atsakās no labprātīgas

mājas nodošanas atpakaļ prasītājam, kā mantojuma masas aiz-

gādnim; 2) ka atbildētājs cēlis ierunu par lietas nepiekritību
miertiesneša kompetencei uz tā pamata, ka viņš mājas esot no

nelaiķa-Mārtiņa Brimberga aizpircis saskaņā ar 1923. gadā 9.

jūlijā ar pēdējo noslēgto iepriekšējo pirkšanas-pārdošanas lī-

gumu, un tādēļ, pēc atbildētājas domām, starp partiem rodoties

strīdus par īpašuma tiesībām uz minētām mājām un tāda strīdus

izšķiršana piekrītot vispārējām tiesām; 3) ka Apgabaltiesa,

konstatējot, ka atbildētājs saņēmis māju savā rīcībā jau agrāk

par 1924. g. 21. novembrī doto parakstu un ka atbildētājs pa-

stāvot uz savām īpašuma tiesībām uz minētām mājām, bet aiz-

gādnis tās apstrīdot, nākusi pie slēdziena, ka dotā gadījumā

nepārprotami ejot strīdus par īpašuma tiesībām uz nekustamu

mantu un prasība esot skaidra vindikacijas prasība uz nekusta-

mu mantu, kas, saskaņā ar civ. proc. lik. 38. pantu, nepiekrītot

Miertiesu iestāžu kompetencei un lietu ar 1925. g. 25. septembra

spriedumu izbeiguši; 4) ka mēraukla par to, vai lieta

caurskatāma Miertiesām, ir iesniegta prasība, bet ne pret

šo prasību no atbildētāja puses celtā ieruna (sk. Sen. civ. kas.

dep, spried. 1921. g. 27. okt. Nr. 127 Pētera Sirmā prasībā

pret Krišu Dombrovski); 5) ka civ. proc. lik. 38. (31a) p. iz-

ņem no piekritības miertiesnesim nevis prasības par nekustamu

īpašumu, bet tikai prasības par īpašuma tiesību uz

nekustamu īpašumu; zem tiesības uz nekustamu īpašumu

jāsāprot lietiskas tiesības, vai nu par īpašuma tiesībām

vai kādām citām lietiskām tiesībām uz svešu mantu (civ. proc.

lik. 1810. p.), tā tad no piekritības miertiesnešiem izņemtas tikai

strīdus lietas par to, kam strīdīgā nekustamā manta pieder uz

īpašumu tiesības pamata, vai strīdus lietas par kādu citu

lietisku tiesību uz nekustamu mantu, bet nav izņemtas nedz

prasības, kuras tikai izriet no formāliem aktiem par neku-

stamu mantu, nedz prasības, kuras attiecas uz līguma par ne-

kustamu mantu izpildīšanu vai uz tādu līgumu izpildīšanas se-
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kām (sk. Senāta civ. kas. dep. 1931. g. spried, krāj. Nr. 44); 6)

ka šai lietā prasība vērsta nevis uz īpašuma tiesību uz

nekustamu mantu atzīšanu prasītājai par labu un prasībai

nav lietiska rakstura; tā nav prasība par tiesībām uz nekusta-

mu mantu kā tādu; tas apstāklis, ka ja tiesa nāktu pie slēdziena,
ka atbildētājs valda māju ne patvaļīgi, bet uz kaut kāda liku-

mīga līguma pamata, varētu tiesu novest tikai pie prasības at-

raidīšanas pēc būtības, bet nevis pie lietas izbeigšanas; 7) ka

tādā kārtā Apgabaltiesa aiz pievestiem iemesliem nepareizi iz-

beiguši šo lietu un viņas spriedums civ. proc. lik. 38. (31a.)

panta pārkāpuma dēļ nav atstājams spēkā, Senāts nolemj:

Jelgavas apgabaltiesas 1925. g. 11. septembra spriedumu civ.

proc. lik. 38. (31a.) panta pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot

caurskatīšanai no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

54. 1926. g. maija mēneša 31. dienā. Jāņa un Konstantina

X i r i 1 ov v lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma at-

celšanu Olgas X i ri 1 ov a s prasībā pret Jāni un Konstantīnu

Kiril o v i c m un mazgadīgā Pāvila KiriJo v a aizbildnie-

cību.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: ; Prasītāja lūdz atzīt viņai mantošanas tie-

sības uz palikušo pēc viņas mirušā vīra, Miķeļa Kirilova, neku-

stamo un kustamo mantu, sastāvošu no V2nodalījuma zemnieku

piešķirtās zemes (apm. 8 des. platībā) Michailovas pagastā,

šņorveidīgā ļietošanā ar tiesībām uz zemēm, kuras uz šo % no-

dalījumu piekristu no visas sādžas kopplatības zemes ar ēkām,

un no prasības rakstā minētā dzīvā un nedzīvā inventāra. Savu

prasību prasītāja pamato ar to, ka viņas mirušais vīrs visu mi-

nēto mantību novēlējis viņai uz Apgabaltiesas apstiprinātā

1916. g. 16. jūnijā taisītā notariālā testamenta pamata un ka

atbildētāji, prasītājas dēli, šo mantību valdot un labprātīgi ne-

atdodot. Atbildētāji, prasību neatzīstot, paskaidro, 1) ka pra-

sības rakstā minētā mantība nav vairs piederējusi restatoram,

jo viņš visu savu mantību atsavinājis atbildētājiem uz

3918. g. 23. septembrī starp testatoru un atbildētājiem noslēgtā
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dalīšanas akta pamata; ka tādēļ uz testamenta pamata tajā

minētai mantiniecei būtu varējusi pāriet tikai tā mantība, kura

piederējusi testatoram vina nāves momentā, jo tikai šī mantība

būtu varējusi ieiet viņa mantojumā; 2) ka neatkarīgi no tā, mi-

rušam Miķelim Kirilovam nav bijusi tiesība savu mantību no-

vēlēt prasītājai, jo pēc Michailovas pagastā pastāvošām iera-

šām tēvam, kuram ir dēli, neesot tiesības savu zemniekiem pie-

šķirto zemi novēlot citām personām, tā tad ari ne savai sievai,

un ka tādēļ testaments, attiecībā uz zemi, esot uzskatāms par

spēkā neesošu. Prasītāja tā apstākļa pierādīšanai, ka visa pra-

sības rakstā apzīmētā mantība testatora nāves dienā piede-

rējusi viņam, atsaucas uz pagasta valdes 1924. g. 27. augustā
sastādīto aktu, kuru atbildētāji savukārt apstrīd uz tā pamata,

ka tas sastādīts pēc prasības iesniegšanas uz pašas prasītā-

jas personīga lūguma, un ka ar pagasta valdes sa-

stādītu aktu nevar pierādīt īpašuma tiesības uz zemi.

Miertiesnesis atraidījis prasību. Apgabaltiesa, atceļot

Miertiesneša spriedumu, prasību apmierinājusi. Atbildētāju ka-

sācijas sūdzība pelna ievērību. Sakarā ar partu paskaidroju-

miem Apgabaltiesai bija vispirms jāizšķir jautājums par to, kāda

īsti mantīoa piederējusi testatoram Miķelim Kirilovam testa-

menta taisīšanas dienā, 1estators savā testamentāvar rīkoties

tikai par savu mantību un tikai viņa mantība var ieiet

viņa atstātā mantojumā. Neapstrīdot šo principu, Apgabaltiesa

atrod, ka prasītājas uzdotais mirušā Miķeļa Kirilova mantojuma

sastāvs esot apstiprināts ar 1924. g. 27. augusta aktu. Atbildē-

tāji šī akta pierādīšanas spēku noteikti apstrīdējuši. Apgabal-

tiesa atbildētāju pret šo aktu celtās ierunas netikvien nav at-

spēkojusi, bet nav pat apspriedusi. Apgabaltiesas atsauksmei

uz liecinieka Lešanska liecību, nav nozīmes, jo Apgabaltiesa

nenodibina, ka tas būtu liecinājis par nekustamu mantu. Tādēļ

Apgabaltiesai nebija pietiekoša pamata uz šo aktu dibināt savu

konstatējumu itkā prasītājas uzdotais mantojuma sastāvs esot

pierādīts, ar ko tā tad Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc lik. 181.,

196 (129., 142) p. p Atbildētāju iesniegtā 1918. g. 23. septembra

dalīšanas akta nozīmi Apgabaltiesa atraidījusi vispirms uz tā

p. mata ka no šī akta esot redzams, ka tai aktā apzīmētā manta
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piederējusi mirušam Miķelim Kirilovam, un ka tādēļ atkrītot

atbildētāju ieruna par to, ka ticis sadalīts kopīpašums. Tomēr

lieta, saskaņā ar atbildētāju paskaidrojumiem, grozījās ne tik-

daudz ap to, vai sadalīšanas akta sastādīšanas laikā mirušam

Miķelim Kirilovam piederējusi visa tai aktā apzīmētā zeme, jeb

tikai viena daļa, bet gan galvenā kārtā ap to, ka uz dalīšanas,

akta pamata Miķelis Kirilovs savu mantību sadalījis starp sa-

viem dēliem. Tādēļ Apgabaltiesai — no šī viedokļa — būtu

bijis jānodibina, vai vispār un kādos apmēros Miķelis Kirilovs

vēl atstājis sev kādas mantas, jo tikai šādas mantas varēja

vēl sastādīt viņa mantību viņa miršanas dienā un, kā tādas, sa-

stādīt viņa mantojumu. Šai ziņā atbildētāji savā kasācijas sū-

dzībā pareizi aizrāda, ka testaments kā tāds nav mantas iegū-

šanas akts; tas nozīmē, ka testamentam jābūt kādam priekš-

metam- un tikai tad, ja ir konkrētā mantība, par kuru testa-

tors rīkojies savā testamentā, šī manta pāriet mantiniekiem

testamentā aprādītā kārtībā uz mantošanas tiesību pamata.

Piešķirot tomēr testamentam kā tādam mantas iegūšanas akta

nozīmi Apgabaltiesa pārkāpusi Kr. civ. lik. 1010. p. Apgabal-

tiesa tālāk neatzīst 1918. g. 23. septembra dalīšanas aktam

spēku ari uz tā pamata, ka tas, pretēji Kr civ. lik. 1337. p,, nav

ticis sastādīts kreposikārtībā. Apgabaltiesa šai ziņā tomēr nav

nodibinājusi, ka dalīšanas akta priekšmets bijusi vienīgi ne -

kust a m a manta, ar to pielaižot motīvu nepilnību, pretēji civ.

proc. lik. 196 (142.) p. Kas turpretim attiecas uz atbildētāju

ierunām pret testamenta spēku, kuras pamatojas uz to, ka te-

stamenta noteikumi pēc būtības runājot pretim vietējām iera-

šām, tad šādas atbildētāju ierunas nepelna ievērību. Apgabal-
tiesa sava sprieduma motivos atsaukusies uz Kr. sen. civ., kas.

dep. spriedumu 1878. g. Nr. 278 Makarova lietā, kurā Kr Senāts

pareizi aizrāda, ka testaments, kas kaut apsardzības kārtībā

apstiprināts tiesā, pēc būtības atspēkojams vienīgi prasības

ceļā un, iekams tas nav ar tiesas spriedumu atcelts, ņemams

vērā kā spēkā esošs rīkojums nāves gadījumam un tādēļ nav

apstrīdams vienkāršas ierunas ceļā. Pie šādiem apstākļiem at-

bildētāju ierunas par to,,ka testamenta noteikumi runājot pre-

tim ierašām, vispār nav vērā ņemams tagadējā lietas stāvoklī.
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Tādēļ Senāts netur par vajadzīgu apstāties pie jautājuma ap-

spriešanas par to, vai Apgabaltiesa šai ziņā pielaidusi atbildē-

tāju kasācijas sūdzībā pievestos likumu pārkāpumus, itkā ne-

pareizi noliegdama ierašu esamību un neapmierinādama atbil-

dētāju lūgumu atkārtot apkārtļaužu nopratināšanu, citādi for-

mulējot viņiem priekšā liekamos jautājumus. Aiz pieves-

tiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa pārkāpusi aug-

šā pievestos likumu noteikumus, kādēļ viņas spriedums

atceļams, Senāts nolemj: Latgales apgabaltiesas 1925. g.

29. maija spriedumu Kr. civ. lik. 1010. p„ civ. proc. lik. 181., 196.

(129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai

Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

55. 1926. g. apriļa mēneša 29. dienā. Donata Karv c ļ a

lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

X ar v c ļ a, prasībā pret mazgad. Jāņa un Jēzupa D i n k i nu

aizbildni AntonuPa v 1 i ņ v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atraidījusi prasību uz tā

pamata, a) ka prasītājs nav pierādījis, ka viņa brālis Andrejs

Karvels būtu nomiris un b) ka pēc pēdējā ir palikuši pēcnācēji

Osips un Magdalēna Karveļi, kuriem būtu tiesība saņemt strī-

dus īpašumu un kuru miršanu ar] prasītājs nav pierādījis; 2)

ka prasītājs šai ziņā bija atsaucies uz lieciniekiem, bet tomēr

nav lūdzis Apgabaltiesu nodibināt priekšnoteikumu esamību,

kuri attaisnotu civ. proc. lik. 409., 1356. pantu piemērojamību

(Senāta civ. kas. dep. spried. 1926. g. Nr. 93); ka pie tādiem

apstākļiem Apgabaltiesai bija pietiekošs pamats, Andreja Kar-

veļa nāves faktu atzīt par nepierādītu un aiz šī iemesla vien

prasību atraidīt; 4) ka Apgabaltiesa konstatējusi,.ka Andrejam

Karveļam ir pēcnācēji — tādēļ prasītājam, lai varētu celt pret

atbildētājiem iesniegto prasību — bija jāpierāda, ka ari Andreja

Karveļa pēcnācēji ir miruši; prasītāja pievestais Kr. Sen.

civ. kas. dep. spriedums 1879. g, Nr. 90 — Mitkeviča Daleska

lietā, nemaz uz runā stāvošo gadījumu neattiecas: gan civ.

proc. lik. 1408. p. noteic, ka tiesa mantošanas tiesībās apstiprina

1926. g.
— 54., 55

114



ieradušos mantiniekus (tā tad ari tad, ja pazīstamie man-

tinieki nebūtu pieteikušies), bet tas attiecas vienīgi uz tiesas

lēmumiem mantošanas lietās, kuriem pēc Krievu

tiesībām nav prekluziva rakstura un kuri saprotami tikai m

quantum dc jure; bet kad lieta grozās ar prasību par ze-

mes izņemšanu no atbildētāja itkā nelikumīgās valdīšanas un

tās nodošanu prasītājam, kas savukārt, savas aktivās leģiti-

mācijas nodibināšanai, atsaucas uz to, ka viņš esot vienīgais

iepriekšējā zemes īpašnieka pēcnācējs un mantinieks, tad šis

pēdējais apstāklis ir jāpierāda; ja tādēļ, kā konstatē Apgabal-

tiesa, prasītājs to netikvien nav pierādījis, bet lietā ir tieši pie-

rādījumi, ka iepriekšējā zemes īpašnieka Staņislava Karveļa

dēls, Andrejs Karvelis, savukārt atstājis pēcnācējus, tad tiesai

bija pietiekošs pamats neatzīt prasītājam vienīgās tiesības rī-

koties par strīdū esošo zemi, izņemot to no atbildētāja valdīša-

nas; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav prasītāja pievestos li-

kumus pārkāpusi, kādēļ prasītāja kasācijas sūdzība, kā nepa-

matota, atraidāma, Senāts nolemj: Donata Karveļa kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez

ievērības.

56. 1926. g. maija mēneša 31. dienā. Latvijas bankas

pilnvarnieka, zv. adv. Gailīša lūgums par Tiesu Palātas lēmuma

atcelšanu naudas izdalīšanas lietā starp „Baltijas-Krievijas kom-

pānijas" kreditoriem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Pēc Latvijas bankas statūtu 10. p. visiem

bankas prasījumiem pret parādnieku ir priekštiesības par citiem

valsts un privātiem prasījumiem, izņemot hipotekariskos;

bankas prasījumi apmierināmi pirmā kārtā un pilnā mērā ari

tanī gadījumā, ja uzņēmējs būtu atzīts par maksātnespējīgu pa-

rādnieku.Tiesu Palāta nav Latvijas bankai atzinusi priekštiesību

par Rīgas Centrālās Slimo kases un Tiešo Nodokļu departamen-

ta prasībām uz tā pamata, ka civ. proc. lik 1890. p. I—4.1—4. pktos

aprādītiem prasījumiem ir savukārt priekštiesība par hipoteka-

riskiem prasījumiem un ka tādēļ par tiem ari bankas prasīju-
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miem nevarot būt priekštiesības." Tiesu Palāta tomēr

nav ievērojusi, ka konkrētā gadījumā starp parādnie-

ces, Baltijas - Krievijas kompānijas, kreditoriem izdalā-

mā suma bijusi nevis ienākums no izsolē pārdotas mantas,

kura būtu apgrūtināta, resp. vispār apgrūtināma ar hipotēkām,

un proti, ienākums nevis no izsolē pārdotas ne kustamas man-

tas, bet gan no izsolē pārdotas kustamas man-

tas. Tiesu Palātas taisītais slēdziens būtu attaisno-

jams vienīgi tai gadījumā, ja izdalāms būtu ienākums no izsolē

pārdotas nekustamas mantas, kaut ari tā ne būtu

apgrūtināta ar hipotēkām, jo civ. proc. lik. 1890. p. paredzētās

kategorijas apmierināmas pakāpeniski pēc šai pantā paredzē-
tās kārtas. Ja nu viena no tai uzrādītām kategorijām atkrīt, tad

ipso jure viņas vietā stājas sekojošā katerogija. Tādēļ, ja at-

kristu hipotekariskie prasījumi (1890. p. 5. pkt.), tad

ipso jure viņu vietu ieņemtu Latvijas bankas prasījumi.

Bet Tiesu Palātas slēdziens nekad nav attaisnojams

tai gadījumā, kad >— kā tas ir runā stāvošā lietā — iz-

dalāms ienākums no izsolē pārdotas kustamas mantas.

Konkrētā gadījumā, kad lieta grozās ap ienākumu no kus-

tamas mantas, būtu jārīkojas nemaz ne pēc civ. proc.

lik. 1890. p., kurš pēc sava satura attiecas vienīgi uz neku-

stamu mantu (sk. civ. proc. lik. 1890. p. motivus: rfojiosßeiiie

o npeoopa3. cjjļ. uacTH bt> Ilpj-ič. ry6. Hasmaņa un Nolkena izd.

1. p. p. 134—138), bet gan pēc civ. proc. lik. 1215. p. Šis pēdē-

jais neparedz 1890. pantā uzskaitītās prasījumu kategorijas, bet

nosaka vienīgi, ka pēc pārdošanas izdevumu segšanas — ir

jāapmierina pirmā rindā rokas ķīlu prasījumi un tie prasījumi,

kuriem likums piešķir privileģētā apmierinājuma tiesības.

Kāda apmierināšanas kārta ir jāpiemēro, kad abi nupat

aprādītie privileģētie prasījumi savā starpā konkurē, to nosaka

materiālais likums. Pēc priv. lik. 1486. p. rokas ķīlu turētājs

nav spiests rokas ķīlu atdot atpakaļ agrāk, nekā viņš pilnīgi

tiktu apmierināts par visiem prasījumiem, kurus nodrošina

ķīla. Pie tam 1215. p. nemaz neparedz, ka tie privileģētie prasī-

jumi, kuriem 1890. p. — attiecībā uz nekustamu mantu — pie-
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šķir priekštiesību par hipotēkām, baudītu šādu priekštiesību
ari par rokas ķīlām attiecībā uz kustamu mantu. Ka

nevar attiecināt civ. proc. lik. 1890. pantā paredzēto un

izvesto prasījumu apmierināšanas kārtas principu ari uz kusta-

mo mantu, un uz šī pamata neatzīt Latvijas bankas prasījumu

priekštiesību par Slimo kasu un Tiešo nodokļu departamenta

prasījumiem, izriet ari no tā, ka Tiesu Palātas no 1890. panta

izvestais slēdziens (t. i., ka 1890. panta I—4. pktos pievestiem

prasījumiem piešķirama priekštiesība par Latvijas bankas pra-

sījumiem), piemērojams pilnā mērā tikai gadījumam, kad ienā-

kums no izsolē pārdotas nekustamas mantas izdalāms spe-

ciālā konkursā (vienkāršās izdalīšanas kārtībā), bet itne-

būt ne absolūti un pilnā mērā gadījumam — ģenerālā konkur-

sā. Ģenerālā konkursā, ķīlu (rokas un hipotēku vai

ķīlu veidīgu) tiesības bauda atsevišķu un at-

šķirtu no konkursa kārtības apmierinājumu no apgrūtinātās

ar (hipotēku vai rokas) ķīlu tiesībām kustamas vai nekustamas

mantas (civ. proc. lik. 1899. p. pielik. 22. p.). Saskaņā ar šo,

civ. proc. lik. 1899. p. piel. 36. pants (kur uzskaitīti ģenerālā

konkursa kārtībā pēc kārtas apmierināmie prasījumi) neparedz
vis uz ķīlu (hipotēku vai rokas) ķīlu tiesībām dibinātos prasī-

jumus. Tādēļ no tām (kustamām vai nekustamām) mantām,

kuras nesastāda atsevišķu, atšķirtu no konkursa, masu — at-

tiecīgie prasījumi apmierināmi ģenerālā konkursa kārtībā

(civ. proc. lik. 1899. p. piel. 36. p.), kura nesakrīt ar 1890.

pantā paredzēto apmierinājuma kārtu. Tādēļ ģenerālā

konkursā Latvijas bankas prasījumi ir, uz viņas statūtu 10. p.

pamata, apmierināmi absolūti priekš un pirms
visi c n i civ. proc. lik. 1899. p. piel. 36. p. pare-

dzētiem prasījumiem, tā tad ari priekš un pirms Slimo

kases un Tiešo nod. departamenta ,v. t. 1. prasījumiem.
Aiz pievestiem iemesliem Senāts, atrodot, ka Tiesu Pa-

lāta pārkāpusi civ. proc. lik. 1890. p., nolemj: Tiesu

Palātas 1925. g. 28. maija lēmumu Latvijas bankas statūtu 10. p.

un civ. proc. lik. 1890. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot

Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
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57. 1926. g. septembra mēneša 30. dienā. Firmas „K. J\

Spāde" īpašnieka K. Spādes lūgums par Tiesu Palātas sprie-
duma atcelšanu Tirdzniecības sabiedrības ~Landwirtschaftliche

Grosshandelsgesellsehaft" prasībā pret firmu „K. J. Spāde".

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītāja lūdz piedzīt no atbildētājas 246.207

rub. ar ■% uz tā pamata, ka ,1) atbildētāja 1923. g. 29. jūnijā no-

pirkusi no prasītājas 100 tonnas rudzu par 51 rnārc. tonnā, franka

spīķerī Rīgā; 2) ka atbildētāja apņēmusies preci saņemt un sa-

maksāt līdz 20. jūlijam; 3) ka atbildētāja tomēr 20. jūlijā preci

nav pieņēmusi, bet tās pašas dienas vēstulē lūgusi prasītāju

atsvabināt viņu, atbildētāju, no līguma; 4) ka prasītāja nota-

riālā paziņojumā noteikusi atbildētājai galīgu, 3 dienas ilgu

termiņu preču pieņemšanai, ar kominaciju, ka pretējā gadījumā

prece tikšot pārdota caur biržas mākleru ūtrupē uz atbildētājas

rēķina un riska; 5) ka ar 1922. g. 19. augustā ūtrupē nosolīto

sumu nav tikusi segta norunātā pirkšanas suma, pie kam iztrū-

kums, pierēķinot ūtrupes izdevumus, sastādījis prasītājas pie-

prasīto sumu. Atbildētāja cēlusi ierunu par to, 1) ka viņa nopir-

kusi preci pēc parauga (proves) kā pirmā labuma Polijas ru-

dzus, 2) ka prece pašā ūtrupē izrādījusies par bojātu un ne-

derīgu (slapju); 3) ka par to esot vainojama prasītāja, jo viņa

preci uzglabājusi spīķerī, kurā līdz tam gulējusi sāls, kā-

dēļ esot jāpieņem, ka prece sākusi bojāties jau pieņem-
šanas termiņā. Apgabaltiesa apmierinājusi prasību. Tie-

su Palāta apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu. At-

bildētājas kasācijas sūdzība nepelna ievērību, Tiesu Pa-

lāta konstatējusi, ka prece tikusi nopirkta nevis pēc parauga

(proves), bet gan pēc tā, kad atbildētāja apskatījusi preci spī-

ķerī. Šis Tiesu Palātas konstatējums attiecas uz lietas fak-

tisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā. Ar to

atkrīt atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā, ku-

ros viņa apstrīd minētā slēdziena pareizību pēc būtības un šai

nolūkā analizē liecinieku dotās liecības. Nepelna ievērību se-

višķi atbildētājas aizrādījums, ka Tiesu Palāta atstājusi bez ie-
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vērības liecinieka Lubich-Milovana liecības daļu, kurā tas ru-

nājot par to, ka „rudziem bij jābūt pirmā labuma", Tiesu Palā-

tai bija pilnīgs pamats šai liecības daļai nepiegriezt vērību. Vis-

pirms liecinieks nemaz nav teicis, ka rudziem bijis jābūt

pirmā labuma, bet vienkārši apgalvo, ka viņš teicis atbildētā-

jai, ka rudzi „ir pirmā labuma". Otrkārt, liecinieks nupat mi-

nētos vārdus izteicis jau pēc līguma noslēgšanas, kad jau tu-

vojās preču pieņemšanas termiņš un atbildētāja mēģinājusi no

līguma atsvabināties. Kā tālāk konstatējusi Tiesu Palāta, pie-

vienojoties Apgabaltiesas sprieduma motīviem, atbildētāja lī-

gumā paredzētā termiņā, ,1922. g. 20. jūlijā, preci, nav spīķerī

pieņēmusi, kādēļ prasītāja — sakarā ar tirdzniecības ieradu-

miem — nolikusi viņai caur notāru 3 dienu ilgu galīgu termiņu

preču pieņemšanai un samaksāšanai. Atbildētāja arī šo galīgo

termiņu nav ievērojusi un pēc precēm attiecīgā vietā, t, i. spī-

ķerī, nebija ieradusies,, tā tad, ari tās aprādītā termiņā nav ap-

skatījusi. Ar to viņa pielaidusi nokavējumu un viņai jānes visas

no tā izrietošās sekas. Tādā kārtā jau tādēļ vien vispār atbil-

dētājai nav tiesības atsaukties uz preču neapmierinošo stāvokli

ūtrupes dienā un no tā slēgt, ka prece bijusi tādā pašā stāvoklī

jau līguma slēgšanas momentā. Nenodibinot, kādā stāvoklī

prece bijusi tai momentā, kad prece bijusi jāpieņem un jāsa-

maksā, atbildētājai nav tiesības ielaisties kādās kombinācijās

par stāvokli, kādā prece bijusi līguma noslēgšanas momentā,

pirms kura atbildētāja to bija apskatījusi. No tā momenta, kad

prasītāja nostādījusi atbildētāju nokavējumā, preču risks pār-

gājis uz atbildētāju. Ja tādēļ pēc tā prece būtu sākusi bojāties

spīķerī un patiesi ūtrupes dienā (1922. g, 19. augustā, t. i. gan-

drīz mēneša laikā pēc noliktās pieņemšanas dienas) izrādījusies

par bojātu, tad šādas sekas bija jānes nevis prasītājai, bet at-

bildētājai (priv. lik. 3319., 3441. p. p.). Otrkārt, atbildētāja, no-

teiktā pieņemšanas dienā netikvien neierazdamās spīķerī un

nepārbaudīdama preču stāvokli, vispār nav laikā pārliecinā-

jusies par preču sāvokli, un nodibinājusi to itkā neapmierinošo

stāvokli. Bez tā — tas ir galvenais — atbildētāja nav aizrādījusi

prasītājai uz preču neapmierinošo, stāvokli un defektiem. Taisni

šādu aizrādīšanas pienākumu (Mangelrūge), kuram no tirdz-
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niecības tiesību viedokļa ir izšķiroša nozīme starp tirgotājiem,

atbildētāja nav izpildījusi. Kā konstatē Tiesu Palāta, atbildē-

tāja no preču pieņemšanas bija savā laikā izvairījusies nevis

aiz preču defektiem, bet aiz tā iemesla, ka viņas spekulācija

(tirdzn. operācija) nebija izdevusies. Atbildētāja netikvien ne-

bija pieprasījusi līguma atcelšanu aiz preču defektiem, bet

taisni otrādi: līgumā paredzētā izpildīšanas dienā lūgusi pra-

sītāju atsvabināt viņu no līguma taisni aiz tā iemesla, ka

viņas tālākā spekulācija nav izdevusies. Ja nu atbildētāja Šo

savu aizrādīšanas pienākumu nav pildījusi, viņa absolūti un ga-

līgi zaudējusi tiesību kautkādā vēlākā laikā vēl atsaukties uz

preču defektiem un uz viņiem itkā pamatot savas ierunas par

preču neapmierinošo stāvokli un ar viņiem attaisnot savu iz-

vairīšanos no preču pieņemšanas un samaksāšanas (sk. Senāta

civ. kas, dep. 1925. g. spried. Nr. 129). Ar to atkrīt visi

atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā par to, ka

Tiesu Palāta nepareizi nav prasītājai uzlikusi atbildību par

preču neapmierinošo stāvokli. Atbildētājas pievestais sprie-
dums (Cvingmaņa spried, krāj. VI. 650) nemaz uz runā stāvošo

gadījumu neattiecas, jo tas paredz, ka pircējs taisni izpildījis

aizrādījuma pienākumu un, dibinoties uz preču neapmie-

rinošo stāvokli, pieprasījis līguma atcelšanu un iemak-

sātās pirkšanas sumas daļas atdošanu viņam. Pilnīgi

lieki pie tanī apspriest jautājumu par to, vai prasī-

tāja pielaidusi vainu, turot preci spīķerī, kurā bijis mitrums.

Prasītāja bija nesusi preču risku vēlākais līdz tam galīgam ter-

miņam, kuru viņa nolikusi' atbildētājai preču saņemšanai un

pieņemšanai. Ja būtu konstatēts, ka prece nupat apzīmētā ter-

miņā patiesi bijusi neapmierinošā stāvoklī, tad nemaz nekrīt

svarā, vai tas noticis aiz prasītājas vainas vai nejauši: risks

katrā ziņā bijis prasītājas pusē. Turpretim, sākot no tā momen-

ta, kad atbildētāja nav galīgā termiņā preci pieņēmusi, viņa

pielaidusi nokavējumu un risks pārgājis uz viņu. Ja nu atbil-

dētāja nav attiecīgā* veidā konstatējusi preču stāvokli taisni

ša i termiņā un vajadzības gadījumā nav aizrādīšanas pienā-

kumu izpildījusi, viņa nevar uzlikt prasītājai atbildību par preču

neapmierinošo stāvokli. Atbildētāja pret prasības cenu ieru-
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nas nav cēlusi. Tādā kārtā Tiesu Palāta, saskaņā ar Apgabal-

tiesas sprieduma motiviem apstiprinot šo pēdējo, nav atbildē-

tājas pievestos likuma noteikumus pārkāpusi, kādēļ viņas ka-

sācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma. Aiz pievestiem

iemesliem Senāts nolemj: firmas K. J. Spāde īpašnieka

Kārļa Spādes kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

58. 1926. g. septembra mēneša 30. dienā. Jelgavas kredīt-

bankas valdes lūgums par Tiesu Palātas lēmuma atcelšanu lietā

par Jelgavas krāj-aizdevu kases pārveidošanu par Jelgavas

kreditbanku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Pretēji sūdzētājas domām, Tiesu Palātai bija

tiesība, konkrētā gadījumā taisīt lēmumu par Apgabaltiesas lē-

muma atcelšanu sakarā ar kreditdepartamenta iesniegto pro-

testu; likums nekādus ierobežojumus laika ziņā neparedz. Vis-

pirms sūdzētājas pievestie Civ. proc. lik. 1460
76~77

. p. p. (pēc Kr.

1917. g. 21. jūnija lik. par sabiedrību etc. reģistrāciju, Lik. krāj.

907. Nr.) vairs nav spēkā Latvijā, jo kā par reģistrāciju vispār,

tā ari par kooperativu reģistrāciju Latvijā izdoti atsevišķi li-

kumi (1923. g. 18. jūlija lik., Lik. krāj. 87. Nr.; un 1919. g. 15. sept.

likums, Lik. krāj. 126. Nr.). Bez tā, pat 1460
76~77

. p. p. (1917. g.

redakc.) runā vienīgi par to gadījumu, kad Tiesu Palātai tika

iesniegta sūdzība par reģistrācijas lūguma atraidīšanu. Ja li-

kums būtu gribējis šo noteikumu analoģiskā kārtā attiecināt ari

uz gadījumu, kad no valdības puses tika iesniegts protests par

reģistrācijas izdarīšanu, tad likumdevējs uz to būtu aiz-

rādījis, kā, piem., attiecībā uz „biedrībām, sabiedrībām un poli-
tiskām organizācijām" — 1923. g. 18. jūlija lik. 14., 17. p. p.

(Lik. krāj. 87. Nr.). Ar to atkrīt sūdzētājas kasācijas sūdzī-

bā pievestās formālās ierunas pret Tiesu Palātas lēmumu.

Nepelna ievērību ari sūdzētājas aizrādījumi uz Tiesu Pa-

lātas lēmuma nepareizību pēc būtības. Tiesu Palāta nākusi pie

slēdziena, ka sūdzētājas savai kooperatīvai sabiedrībai pie-
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ņemtais nosaukums „kreditbanka" nesaskan ar kooperativu

mērķi un var maldināt publiku par šīs iestādes īsto raksturu.

Tiesu Palātas slēdziens par to, vai konkrēts nosaukums kā

tāds ir spējīgs izsaukt publikas maldināšanu, attiecas uz lietas

faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā. Tiesu

Palāta šai ziņā pareizi aizrāda, ka nosaukums „kreditbanka"

nesaskan ar kooperativu mērķi. Noteik. par kooperat. sabiedr.

etc. (1919. g\ Lik. krāj. 126. Nr.) 1. pantā uzskaitīti kooperativu

mērķi un viņu nozares; tikai šais robežās ir pielaižamas koo-

perativu kredītoperācijas. Kooperatīvi, kā sīkkreditiestādes,

nav pieskaitāmi kredītiestādēm vispār. Par pirmajiem kredit-

likums (Kr. lik. kop. 11. sēj. 2. d. 10. nodaļā) runā atsevišķā

2. nodalījumā, t. i. nepieskaitot tos vispārējām kredītiestādēm

(bankām), par kurām runa iet 1. nodalījumā; bankas, — mērķu,

organizācijas un funkciju ziņā, —■ krasi, atšķiras no kooperati-

viem. Nav nozīmes ari tam, ka kred. lik. 10. nod. 86, p. min

ari par sādžu (nevis lauku, kā maldīgi domā sūdzētāja), pa-

gastu un stanicu „bankām un kasēm". Nupat minētām t. s.

„bankām" ir nevis privāts raksturs (kā sūdzētājas kooperatī-

vam), bet komunāls raksturs; viņu nosaukums par „bari-

kām" nevarēja izsaukt maldīšanos, jo viņu nosaukumam katrā

ziņā pievienojams aizrādījums uz viņu komunālo raksturu

(proti uz attiecīgās sādžas etc. vārdu). Tādā kārtā pievestais

86. p. nemaz neattaisno sūdzētājas izvēlēto viņas kooperatīvai
sabiedrībai nodomāto nosaukumu „kreditbanka". Tiesu Pa-

lāta, ievērojot kreditdepartamenta protestu, tā tad nav likumu

pārkāpusi, kādēļ sūdzētājas kasācijas sūdzība, kā nepamatota,

atraidāma. Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj : Jel-

gavas kreditbankas valdes kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

793. p. pamata atstāt bez ievērības.

59. 1926. g. apriļa mēneša 29. dienā. Eduarda Ell en -

ber g a pilnvarnieka, zv. adv. Tomsona lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Alūksnes izglītības biedrī-

bas prasībā pret Eduardu Ellenbergu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.
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Ņemot vērā: 1) ka uz to, ka istabu īres vērtību bijis jā-

noteic nevis caurmērā, kādā vispārējā sumā (6 lai 50 sant.)

par katru istabu, bet tikai ievērojot katras atsevišķas istabas

individuālo saimniecisko raksturu, atbildētājs aizrāda pirmo-

reiz kasācijas instancē, kādēļ viņa kasācijas sūdzība 1. pktā

šai ziņā pievestie paskaidrojumi atstājami bez caurskatīšanas;

2) ka nepelna ari ievērību atbildētāja paskaidrojumi par to, ka

īres valde aprēķinājusi īres naudu mēnesī par abiem namiem

vienā, kopējā sumā, jo atbildētājs nav apstrīdējis prasītājas

aizrādījumu prasības rakstā uz to, ka līdz tam pats atbildētājs

aprēķināja īres naudu tāpat vienā kopējā sumā (280 lati mē-

nesī), kādēļ atkrīt ari atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas

sūdzības 3. pktā; 3) ka zem izbūves jāsaprot tādi darbi, kuri

pārvērš pusbūvi (jēlbūvi, Rohbau) par galīgi pabeigtu ēku, pie

tam neatkarīgi no tā, vai caur šiem darbiem ir pabeigta ar vi-

siem iekšējiem darbiem pusbūves stāvoklī atrodošā jaunceļamā

ēka, kura vēl nekad nebija pabeigta, vai ir restituēta ēka, kura

bija gan agrāk galīgi pabeigta, bet caur kara apstākļiem

vai citiem nelaimes gadījumiem novesta atpakaļ pusbūves stā-

voklī (Senāta civ. kas, dep. spried. 1926. g. Nr. 27); 4) ka at-

bildētājs savas ierunas pierādīšanai par to, ka viņa nama Nr. 1b

izbūve tikusi pabeigta 1919. gadā un ka tādēļ tas neesot padots
likumam par telpu īri, un ka šis nams, viņa izbūves nepabeig-
šanas dēļ līdz 1919. gadam, nav bijis apdzīvots, bija lūdzis no-

pratināt apelācijas sūdzībā uzrādītos lieciniekus; 5) ka Apgabal-

tiesa lieciniekus nenopratinājusi aiz tā iemesla, ka minētie ap-

stākļi jau esot noskaidroti un ka atbildētājs savā apelācijas

sūdzībā paskaidrojis, ka augšstāvs jau bijis gatavs pirms kara

un apakšstāvam apm. divām trešdaļām trūcis tikai krāšņu un

durvju (sprieduma motivos); 6) ka tomēr šāds Apgabaltiesas

pievestais iemesls nav uzskatāms par pietiekošu pamatu at-

bildētāja lūguma atraidīšanai, jo pēc izbūves jēdziena tā taisni

pastāv iekš tam, ka būvēšanas darbi — pēc ēkas uzcelšanas

pusbūvē (im Rohbau) ■— vēl nav pabeigti, pie kam Apgabal-

tiesa nepaskaidro, kādēļ viņa krāšņu un durvju ielikšanu apakš-

stāva divās trešdaļās neuzskata par izbūvi; taisni šim jautā-

jumam ir izšķiroša nozīme, un iekams Apgabaltiesa to nav no-
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skaidrojusi vajadzības gadījumā ar ekspertīzi (civ. proc. lik.

166. (121.) p.), — Apgabaltiesai nebija tiesība ēku atzīt par

pilnīgi izbūvētu un gatavu (sk. Senāta civ. kas. dep. spried.

1926. g. Nr. 28); 7) ka Apgabaltiesa tādā kārtā pārkāpusi lik.

par telpu īri 1. p. piezīmi un civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.)

p. p, kādēļ viņas spriedums nav spēkā atstājams, Senāts no-

lemj: Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 20. maija spriedumu lik.

par telpu īri 1. p. piez. un civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.)

p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabal-

tiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

60. 1926. g. janvāra mēneša 28. dienā. Rūdolfa Meij c r a

pilnvarnieka, zv. adv. Hamaņa, lūgums par Rīgas apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu vina, M c i j c r a, sūdzības lietā par Rīgas-

Valmieras zemes grāmatu nodaļas priekšnieka lēmumu par

oriģināldokumentu neizdošanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Pēc Rīgas-Valmieras zemes grāmatu no-

daļas priekšnieka pareizā aizrādījuma, Kr. Senāta civ. kas, dep.

spriedums 1892. g. Nr. 108 Grota lietā, kurā not. nolik. 304.,

340., 341., 361. p. p. atzīti par nepiemērojamiem izpildu rakstiem,

gan neiztur kritiku. Krievu Senāts, apgalvojot, ka civ. proc. lik.

noteikumi izslēdzot pievesto pantu piemērojamību izpildu, rak-

stiem, aizmirsis, ka civ. proc. lik. tomēr pielaiž iespēju, vaja-

dzības gadījumā izsniegt prasītājam izpildu rakstu vairākos

eksemplāros. Gan civ. proc. lik. 929. p. paredz šādu iespēju

burtiski tikai uz gadījumu, kad pēc sprieduma parādniekam

jānodod prasītājam dabā vairākas mantas. Bet šai zinā ari

pielaižama analoģija, sakarā ar civ. proc. lik. 1846. p. attiecinot

929. p. ari uz hipotēkas ingrosēšanu uz tiesas sprieduma pamata.

Pie šādas kombinācijas prasītājam būtu iespējams no vienas

puses zemes grāmatu nodaļā iesniegt sevišķu, bet tomēr ori-

ģinālu izpildu rakstu, par kādu katrā ziņā uzskatāms 929. p.

paredzētais „sevišķais izpildu raksts", un no otras puses stā-

ties pie sprieduma izpildīšanas uz otrā, sevišķā, tā tad ori-

ģinālā izpildu raksta eksemplāra pamata. Civ. proc. lik. 11.
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(9.) p. un priv. lik. ievad. 21. p. domātais „kopējais pamats"

(ratio), kas attaisno analoģijas piemērošanu runā stāvošā ga-

dījumā, pastāv iekš tam, ka hipotēkas nodibināšana, tāpat kā

sumas piedzīšana, pamatojas tieši uz konkrētu spriedumu

un noved pie tā paša mērķa, t. i. kreditora apmierinājuma.

Pēc noteikumiem par «piespiedu izpildīšanu pēc aktiem"

(civ. proc. lik. 238. (16110 .) p), aktu ar izpildu uzrakstu uz tā,

uz lūdzēja vēlēšanos, nodod piespiedu izpildīšanai pēc notei-

kumiem par sprieduma izpildīšanu. Pie tam prasītājam akts

ar izpildu uzrakstu jāiesniedz tiesu izpildītājam oriģinālā,

kas, ja dabūts pilnīgs apmierinājums, nododams atbildētājam

(civ. proc, lik. 238. ļ. 3. pkt.). Tomēr noteikumos par piespiedu

izpildīšanu pēc aktiem nav tieša panta, kas korespondētu civ.

proc. lik. 929. p., neskatoties uz to, ka ari pie piespiedu izpildī-

šanas kārtības pēc aktiem būtu domājams gadījums, kad at-

bildētājs vienā izpildu rakstā piespiest, piem., nodot pra-

sītājam divas noīrētas telpas divos dažādos namos (civ. proc.

lik. 226. p. 2. pkt., 252 p), ja vien abi nami atrodas vienā

Miertiesneša iecirknī, resp. vienā Apgabaltiesas apgabalā (civ.

proc. lik. 234 p.). Šai gadījumā, tāpat kā civ. proc. lik. 929. p.

paredzētā gadījumā, būtu jāiesniedz prasītājam «uzraksts" vai-

rākos eksemplāros, saprotams viens no tiem ne uz oriģināla

akta, bet uz tā noraksta, kamēr paši vairākie «uzraksti"
būtu jāizgatavo kā oriģināli pēc civ. proc. lik. 236. p. 2. d. Katrā

zinā šāda kārtība pēc analoģijas pielaižama un pat prasāma,,

ja prasītāji domātu, neizlietojot civ. proc. lik. 1846. p., savu

prasību nodrošināt hipotekariskā ceļā, kāds ceļš pilnīgi piemē-

rojams .ari piespiedu izpildīšanā pēc aktiem (Senāta civ. kas.

dep. 1925. g. spried, krāj. Nr. 73). Šai gadījumā prasītājam
būtu pēc notar. nolik. 341. p. jāiesniedz attiecīgais akts ar

oriģinālo izpildu uzrakstu. Šādu pienākumu pra-

sītājs izpilda, ja viņš iesniedz izpildu uzraksta dublikātu (ne

norakstu), kaut gan ne uz oriģināla akta (kam jāpaliek pie tiesu

izpildītāja un eventuāli jānodod atbildētājam), bet uz tiesas ap-

liecināta akta noraksta. Zemes grāmatu nodaļu priekšnieki,

hipotēku ingrosēšanai pēc civ. proc. lik. 1846. p. un not. nolik.

341. p., apmierinās, un viņiem ir jāapmierinās (bez izpildu
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raksta) tikai ar attiecīgā tiesas sprieduma norakstu (sa-

protams neprasot oriģinālo spriedumu). Tāpat zemes grā-

matu nodaļu priekšniekam būtu jāapmierinājas ari ar attiecīgā

akta (piem. vekseļa) norakstu, ja vien uz pēdējā
atrodas oriģinālais izpildu uzraksts, kas

taisīts pēc civ. proc. lik. 236. p. 2. d., t, i. ar tiesneša oriģinālo

parakstu un zīmogu (pretēji kādam izpildu uzraksta norakstam),

jo paša akta «dublikātu" tiesa, saprotams, izsniegt nevar.

Tādā kārtā pats par sevi sūdzētājs konkrētā gadījumā būtu va-

rējis aprobežoties ar vekseļa noraksta līdz ar oriģinālo izpildu

uzrakstu iesniegšanu zemes nodaļā, ko — gala slēdzie-

na ziņā — atzīst kā Rīgas - Valmieras zemes grāma-

tu nodaļas priekšnieks, tāpat kā ari Apgabaltiesa. Pēc

lietas apstākļiem ceļas tikai jautājums par to, vai sū-

dzētājam tiesība, jau pēc hipotēkas apzīmēšanas

zemes grāmatu reģistrā uz oriģinālā vek-

seļa ar izpildu uzrakstu, šo oriģinālu saņemt atpakaļ, tā vietā

tagad iesniedzot vekseļa un izpildu uzraksta norakstu. Šo

jautājumu abas instances izšķīrušas atraidoši uz tā pamata, ka

jau iesniegtam oriģinalaktam katrā ziņā jāpaliek zemes grāmatā,

kurai tas ticis pievienots pēc not. nolik. 304., 361. p. p. Oriģinal-

vekseļa atvietošana netikvien radītu «lielākas neērtības", kā

to uzsver Apgabaltiesa, bet tieši runā pretim notar. nolik. 304.

p. p., 361. p. 3. teik., pēc kuriem oriģinalakti un dokumenti pie-

vienojami zemes grāmatām, kuras tā tad pastāv no šādiem ori-

ģināliem. Ja būtu iespējams oriģinālus aktus un dokumentus

izņemt laukā no zemes grāmatām, tad pēdējā pilnīgi zaudētu

savu sevišķo nozīmi kā nodibināto tiesību pirmavots un pa-

mats. Aiz pievestiem iemesliem, kā — gala slēdziena ziņā — pa-

reizi atzinušas abas zemākās instances, jau iesniegtais oriģinal-

akts nav vairs izsniedzams atpakaļ, kaut ari pret .akta dubli-

kātu. Ar to atkrīt sūdzētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sū-

dzības 2
,

3. pktos. Apgabaltiesas sēdes protokolā gan atzīmēts,
ka Apgabaltiesa šai lietā taisījusi spriedumu, kamēr pēc tā pro-

cesuālā rakstura tas uzskatāms par lēmumu. Bet pēdējais savu-

kārt tāpat pārsūdzams kasācijas kārtībā kā spriedums un šādu

kasācijas pārsūdzības kārtību sūdzētājs konkrētā gadījumā ari
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izlietojis, viņa kasācijas sūdzību Apgabaltiesa pieņēmusi un vir-

zījusi uz Senātu. Tādā kārtā nosaucot savu lēmumu par sprie-

dumu, Apgabaltiesa nav sūdzētāja tiesības un intereses aiz-

skārusi un civ. proc. lik. 705. p. pārkāpums nekad nevarēja no-

vest pie pārsūdzētā lēmuma atcelšanas. Ar to atkrīt

sūdzētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzības 1. pktā.

Sūdzētājam, nesaņemot atpakaļ iesniegto oriģinālo vek-

seli, nav galīgi nogriezts ceļš panākt apmierinājumu. Viņš uz

viņam izsniegtā akta (krepostakta) pamata (notar. nolik. 360. p )

gan nevarētu stāties pie piespriestās sumas piedzīšanas. Bet

tomēr sūdzētājam par labu tika nodibināta hipotēka un uz šīs

hipotēkas pamata viņš var saņemt apmierinājumu pie imobiļa

pārdošanas izsoles ceļā tieši uz viņa rokās esošā akta (krepost-

akta) pamata kā hipotekārs. Bez tā, kā hipotekārs, sūdzētājs

var ari panākt imobiļa pārdošanu izsolē, uz savas hipotēkas

pamata ceļot pret imobiļa īpašnieku kā tādu attiecīgo hipote-

karisko prasību (priv. lik. 1441. p.). Vispār hipotekariskās pra-

sības celšanai, iepriekšējā personālas prasības iesniegšana pret

parādnieku par parādu (piem. vekseļparādu) nav prasāma. Bet

tomēr pēdējā nemaz neizslēdz vēlāku hipotekarisku prasību

pret apgrūtinātā ar hipotēku imobiļa īpašnieka par šī imobiļa

pārdošanu izsolē. Tādēļ šai gadījumā, trūkstot prasību identi-

tātei, par res judicata nevarētu runāt. Tādā kārtā sūdzētājs

konkrētā gadījumā, nesaņemot atpakaļ oriģinālo vekseli, tomēr

nav galīgi nostādīts bezizejas stāvoklī. Tādēļ atkrīt ari sū-

dzētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzības 4. pktā.

Ņemot vērā, ka Apgabaltiesa nav pārkāpusi sūdzētāja pie-
vestos likumus, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā nepamatota, at-

raidāma, Senāts nolemj: Rūdolfa Meij c r a pilnvarnieka,

zv. adv. Hamaņa, kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.)

p. pamata atstāt bez ievērības.

61. 1925/1926. gada decembra/janvāra mēneša 17./28. die-

nā. Zemkopības ministrijas pilnvarnieka, zv. adv. P. Berģa

lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Zemko-

pības ministrijas prasībā pret Indriķi Cīruli un pēdējā piln-

varnieka, priv. adv. B. Tālberga paskaidrojums un pretkasacija.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: prasītāja savu prasību pamato uz netaisnu

iedzīvošanos, t. i. uz tīri privattiesiskām attiecībām, pie kam

viņa atbildētāja iedzīvošanos ierauga iekš tam, ka tas par sa-

ņemtiem kokiem, tirgus cenas 532 Ls 70 sant. vietā samaksājis

tikai 52 Ls 27 sant. Prasītājai tādēļ nav tiesības, starp partiem
nodibinātās juridiskās attiecības atzīt par publiskām un uz šī

pamata noliegt atbildētājam tiesību savukārt atsaukties uz to,

ka viņš nopircis prasības rakstā minētos kokus no pagasta val-

des, kura šai ziņā rīkojusies par valsts mantu kā Zemkopības

ministrijas pārstāve un ka tādēļ viņa, atbildētāja, nopirktie un

samaksātie koki pārgājuši viņa īpašumā uz privatlikuma notei-

kumu pamata par pirkšanas-pārdošanas līgumu. Pašas prasī-

tājas pievestais likums par būvkoku izsniegšanu lauksaimnie-

cības vajadzībām (Lik. krāj. 1920 ig. Nr. 260) savā 2, p. tieši runā

par «pārdotiem" kokiem un par valsts prasībām, kuras no

šādas pārdošanas izriet Tādā kārtā atkrīt prasītājas paskai-

drojumi viņas kasācijas sūdzības 1., 2. pktos. īstenībā pirkšanas-

pārdošanas līgumu ar atbildētāju noslēdzis nevis mežzinis, bet

gan pagasta valde, kamēr mežzinis tikai izpildījis pagasta val-

des lēmumu. Pēc Apgabaltiesas pareizā aizrādījuma, atbildē-

tājam, saņemot būvkokus pēc meža biļetēs uzrādītām cenām,

nebija jāpārbauda, vai Centrālā zemes ierīcības komiteja — no-

teicot, ka būvkokus var izsniegt par pazeminātām cenām ari

rūpniecības vajadzībām, vai pagasta valde — nolemjot tos iz-

sniegt un vai mežzinis — izpildot šo lēmumu, ir rīkojušies savu

kompetenču robežās, kuras noteic 1922. g. 22. sept. instruk-

cijas 2., 3. §§ („V. V." Nr. 222). Atbildētājam nebija pamata ie-

laisties valsts iestāžu kompetenču pārbaudīšanā, ja attiecīgā ie-

stāde (konkrētā gadījumā pagasta valde) valsts uzdevumā, pa-

matojoties uz Centrālās zemes ierīcības komitejas apkārt-

raksta, izdevusi atbildētājam oficiālu dokumentu, ar kuru at-

bildētājs tika pilnvarots saņemt tais apzīmētos kokus pret no-

teikto pirkšanas sumu. Prasītāja pat neapgalvo, ka pagasta

valdes augstākā instance būtu
— uzraudzības kārtībā — at-

cēlusi pagasta valdes lēmumu itkā nelikumīgu. Tādēļ šāda do-
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kumentu saistošo spēku prasītāja nevar apstrīdēt itkā uz tā

pamata vien, ka Zemkopības ministrija nav devusi sevišķu at-

ļauju resp. pilnvaru mežziņiem slēgt pirkšanas-pārdošanas lī-

gumu ar atbildētāju un ka likums nepiešķirot pagasta valdei

vai Centrālai zemes ierīcības komitejai tiesību noteikt, ka būv-

kokus par pazeminātām cenām varētu izsniegt ari rūpniecības

vajadzībām. Valsts un pašvaldības iestāžu un amatpersonu

rīkojumi par valsts kā saimnieciskā subjekta mantu jau paši

par sevi uzliek valstij — šai gadījumā Zemkopības ministrijas

personā — tiešu atbildību pret privātpersonām par noslēgtiem

ar šādiem orgāniem līgumiem, kādēļ atkrīt ari prasītājas pa-

skaidrojumi viņas kasācijas sūdzības 3., 4. pktos. Tā tad Ap-

gabaltiesa nav prasītājas pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ

viņas kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma. Kas attiecas

uz atbildētāja kasācijas sūdzību, tad ar to, ka Apgabaltiesa at-

cēlusi Miertiesneša spriedumu, atkrīt ari pēdējā rīkojums par

19 latu piedzīšanu no atbildētāja, kas tā tad varētu minēto

summu pieprasīt atpakaļ no prasītājas, kādēļ atbildētāja kasā-

cijas sūdzība izrādās par lieku, un viņa Senātā vispār nav caur-

skatāma. Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj: Zem-

kopības ministrijas pilnvarnieka, zv. adv. Berģa kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērī-

bas. Indriķa Cīruļa pilnvarnieka, priv. adv. Tālberga pret-

kasacijas sūdzību atstāt bez caurskatīšanas.

62. 1926. g. jūnija mēneša 1. dienā. Antona P1 oņ a lū-

gums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Monikas

P1 on c un Teklas Pudan prasībā pret Antonu Plo n i.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot verā: 1) ka atbildētāja pilnvarnieks Miertiesneša

1925. g. 9. marta sēdē prasību atzinis «izņemot tikai attiecībā

uz lopiem" (1 govi un 2 aitām), par ko divas reizes atzīmēts

sēdes protokolā; šo prasības atzīšanas faktu un nozīmi atbildē-

tājs nav apstrīdējis ari savā apelācijas sūdzībā, kaut gan Mier-

tiesnesis savu spriedumu pamatojis taisni uz prasības atzīšanu

un tikai Apgabaltiesas pēdējā sēdē atbildētāja otrais pilnvar-
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nieks aizrādījis, ka atbildētājs atzinis tikai vienas prasītājas,

Monikas Plones, tiesības uz V? daļu no kustamās mantas; 2) ka

Apgabaltiesa šai zinā konstatējusi, ka no atbildētāja atzīšanas

ierakstījuma sēdes protokolā nav redzams, ka atzīšana attiek-

tos: vienīgi uz Moniku Ploni, un ka atzīšana būtu tikusi ierobe-

žota vienīgi apmēra zinā; šādi tiesas konstatējumi pieder pie

lietas būtības un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas kārtībā;

3) ka kaut gan civ. proc. likums, pierādīšanas līdzekļa ziņā,

runā vienīgi par zināma apstākļa atzīšanu (t. s. Gestāndnis),
bet tomēr civilproceslikumam nemaz nav svešs ari prasības at-

zīšanas jēdziens (t. s. Anerkennung), kā piem. 314. p, 737. p.

1. pkt., 188. p. 1. pkt. (sk. Senāta civ. kas. dep. spried. 1921. g.

Nr. 37); ari prasības atzīšanas saturu, nozīmi, spēku un ap-

mēru apspriež tiesa, kas izspriež lietu pēc būtības, kādēļ atkrīt

visi atbildētāja paskaidrojumi vina kasācijas sūdzībā, kuros

viņš domā apstrīdēt Apgabaltiesas šai zinā taisītos slēdzienus;

4) ka atbildētāju aizrādījums, ka atzīšana, kuru vina vārdā tai-

sījis viņa pilnvarnieks, neesot pašam atbildētājam saistoša, tieši

runā pretim civ. proc. lik. 18., 24., 249. p. p. un tādēļ nepelna

ievērību; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, piegriezdama izšķirošu

nozīmi atbildētāja atzīšanai tiesas sēdē, nav atbildētāja pie-
vestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā ne-

pamatota, atraidāma, Senāts nolemj ; Antona P1 oņ a ka-

sācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez

ievērības.

63. 1926. g. jūnija mēneša 1. dienā. Alfrēda Dzel m a ņ a

lūgums par Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Dzeimaņa, prasībā pret Miķeli L a n k v un Jāni Buku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka tiesa pie prasītāja honorāra apmēra no-

teikšanas par atbildētāju aizstāvēšanu Liepājas apgabaltiesā va-

dījusies vienīgi izejot no tā viedokļa, ka prasītājs uzstājies vienā

tiesas sēdē; 2) ka šāds motivs ir nepilnīgs un neizsmeļošs; lie-

tas aizstāvēšana pastāv ne tikai iekš tā, ka aizstāvis uzstājas
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tiesas sēdē, bet gan ari iekš tā, kāds darbs aizstāvim bija jāveic

pie lietas sagatavošanas; 3) ka neatkarīgi no tā, honorāra ap-

mēra noteikšanai pie miertiesneša ticis nopratināts kā lietpra-

tējs zv. adv. Forstmans; minētā lietpratēja doto atzinumu tiesa,

pretēji civ. proc. lik. 181. (129.) panta noteikumiem, pat nav

apsvērusi; 4) ka tādā kārtā tiesas spriedums civ. proc. lik. 181.

(129.) un 196. (142.) pantu pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā,
Senāts nolemj: Liepājas apgabaltiesas 1925. g. 13. oktobra

spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) pantu pār-

kāpumu dēļ atcelt un lietu nodot caurskatīšanai no jauna tai

pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

64. 1926. g. februāra mēneša 25. dienā. Jāna Vilcina

pilnvarnieka, zv. adv. A. Strausmaņa lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Edes Vilciņ prasībā pret Jāni Vilciņu

un prasītājas pilnvarnieka, zv. adv. Grīnberga paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka jautājums par to, vai pēc prasītājas
mantas stāvokļa prasības iesniegšanas laikā prasītājai bija pie-

šķiramas mazturības tiesības, attiecas uz lietas apstākļu iztir-

zāšanu pēc būtības un Tiesu Palātas šinī ziņā taisītais slēdziens,

uz Tiesu iek. lik. 5. panta pamata, nav pārbaudāms kasācijas

kārtībā, ar ko atkrīt kasācijas sūdzības 1. punkts; 2) ka, pretēji

atbildētāja ieteiktam uzskatam, attiecībā uz sūdzības vērtības

noteikšanu, civ. proc. lik. 273. panta 5. punkts šim gadījumam

nav piemērojams; šinī gadījumā ir iesniegta prasība par gads-

kārtēja uztura izsniegšanu par noteiktu laiku, pie kam pats pra-

sības pamats jau nodibināts ar atbildētāja tēva spēkā gājušo tes-

tamentu, un strīdus starp prāvniekiem grozās tikai ap uztura

izsniegšanas veidu un apmēra noteikšanu; tāda prasība ir no-

teicama nevis pēc civ. proc. lik. 273. panta 5 pkta, bet tikai pēc

visu pieprasīto nodevu vērtības, lai gan tā pamatota uz mūža

tiesībām; prasības vērtības noteikšana pēc civ. proc. lik 273.

panta 5. pkta ir paredzēta tikai uz tiem gadījumiem, kur lieta

grozās ap pašu mūža tiesību vai tiesību uz nenoteiktu laiku no-
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dibināšanu un pie tam uz priekšu nākotnē; ar to atkrīt atbildē-

tāja kasācijas sūdzības 3. pktā pievestie apcerējumi; 3) ka pēc

Tiesu Palātas pareiza uzskata, viņai bija tiesības apspriežot pra-

sības pamatu atsaukties uz sava 1923. g. 20. decembra / 1924. g.

10. janvāra sprieduma motīviem, kāds spriedums noticis starp

tiem pašiem prāvniekiem un attiecībā uz to pašu priekšmetu,

pie kam Tiesu Palāta ir apsvērusi atbildētāja pret šo prasību

celto ierunu, ka viņš prasītāju ir uzaicinājis atgriezties dzīvot

pie viņa; Tiesu Palātas šai ziņā taisītais slēdziens par minētā

uzaicinājuma nozīmi, kā izrietošs no lietas apstākļu iztirzāša-

nas pēc būtības, nav pārbaudāms kasācijas kārtībā; ar to at-

krīt kasācijas sūdzības 2. un 4. pktos pievestie atbildētāja ap-

cerējumi ; 4) ka līdzīgā kārtā jautājums par atlīdzību par dzī-

vokli un par prasības apmēra noteikšanu attiecas uz lietas,

apstākļu iztirzāšanu pēc būtības un tā tad nav pārbaudāms,

kasācijas kārtībā; ar to atkrīt atbildētāja kasācijas sūdzības 5.

un 6. pktos pievestie paskaidrojumi, ar kuriem tas cenšas ap-

strīdēt Tiesu Palātas attiecībā uz atlīdzību par dzīvokli un par

prasības apmēru taisītos slēdzienus; 5) ka tādā kārtā Tiesu

Palāta nav pielaidusi kasācijas sūdzībā pievestos likuma pār-

kāpumus, un iesniegtā kasācijas sūdzība, kā nepamatota, at-

raidāma, Senāts nole m j: atbildētāja Jāņa Vilc i ņ a piln-

varnieka, zv. adv. Strausrnaņa kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 793. panta pamata atstāt bez ievērības.

65. 1926. g. apriļa mēneša 29. dienā. Kārļa Gul b j a piln-

varnieka, zv. adv. Nolteina lūgums par Tiesu Palātas sprieduma

atcelšanu viņa, Gulbja, prasībā pret mir. Mārtiņa Bumbera

maut. masu un pēdējās aizgādņa M c 1 b ā r d a paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts nolemj: 1) ka Tiesu Palāta, atraidot prasību, pa-

matojās a) uz priv. lik. 3321. p., 3890. p. 5. pkt., t. i. uz prasītāja

pielaisto nokavējumu, kurš devis atbildētājam tiesību vienpusīgi

atkāpties no līguma, interešu trūkuma dēļ; b) uz priv. lik. 3890.

p. 3. pkt., 3211. p. beigās, 3898. p., t. i. uz līguma 5. § paredzēto

kasatorisko klauzulu; 2) ka nepareizs gan ir Tiesu Palātas pie-
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vestais pirmais motivs, jo priv. lik. 3321. pantā, 3890. p. 5. pktā

paredzētās sekas, t. i. sekas no parādnieka (konkrētā gadījumā

prasītāja) itkā pielaistā nokavējuma varēja iestāties vienīgi tad,

ja kreditors (konkrētā gadījumā atbildētājs) būtu prasītāju no-

stādījis nokavējumā (priv. lik. 3307. p.), t. i. būtu viņu uzaicinājis

noteiktā termiņā noslēgt formālu līgumu un ja prasītājs no tā bū-

tu atsacījies (ja vien līgums kādu noteiktu termiņu (dies) nav no-

sacījis); Tiesu Palāta pievesto datu esamību nav nodibinājusi;

3) ka tomēr apzīmētā Tiesu Palātas pielaistā spriedumu motivu

nepareizība nevar konkrētā gadījumā novest pie sprieduma at-

celšanas, jo Tiesu Palāta dibinājusies ari uz otro, augšā pie-

vesto motivu, t. i. uz pašā līgumā (5. §) pārdevējam par labu

paredzēto kasatorisko klauzulu; šīs klauzulas esamību prasī-

tājs nenoliedz un viņš savā kasācijas sūdzībā pat nav mēģinājis

atspēkot Tiesu Palātas no kasatoriskās klauzulas taisītā slē-

dziena pareizību un nepārmet šai ziņā Tiesu Palātai lietas ap-

stākļu vai līguma teksta sagrozīšanu; kasatoriskā klauzula vien

jau devusi -— aiz Tiesu Palātas pievestiem apcerējumiem —

atbildētājam tiesību līgumu uzskatīt par spēku zaudējušu un

uz šī pamata neatzīt prasītāja šai prasībā izteikto pieprasījumu

ar pēdējo noslēgt formālu līgumu; 4) ka Tiesu Palāta nemaz

nepamato savu spriedumu uz 1920. g. 18. marta likumu, kādēļ

atkrīt prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā par šī li-

kuma nepiemērojamību izspriežamā lietā; 5) ka tādā kārtā Tiesu

Palāta nav prasītāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa

kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:

Kārļa Gulbja pilnvarnieka, zv. adv. Nolteina kasācijas sū-

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

66. 1926. g. februāra mēneša 25. dienā. Luizes-Antonijas

Hebensperger lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma

atcelšanu viņas, Hebensperger, un citu prasībā pret Edi

Vecpuisis.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma, lietā

trūkst viena līdzīpašnieka, Millijas Kellerer, pilnvara; uz
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šī pamata Apgabaltiesai bija tiesība, attiecībā un Milliju Kel-

lerer, lietu izbeigt; šai daļā Apgabaltiesas spriedums nav pār-

sūdzēts; tādā kārtā izrādās, ka prasība tika celta ne no visiem

nama līdzīpašniekiem; 2) ka prasības priekšmets bijis nevis lū-

gums atzīt Luizei fiebensperger tiesību ieņemt zināmu dzīvokli

kopējā namā, bet lūgums izlikt atbildētāju no viņas ieņemtā dzī-

vokļa uz lik. par telpu īri 32. p. 7. pkt. pamata, t. i. runājot juri-

diski, atcelt īres līgumu, kuru atbildētājs bijis slēdzis par savu

dzīvokli, proti ar visiem nama līdzīpašniekiem, kā viņa izīrē-

tājiem un pretkontrahentiem; 3) ka pēc priv. lik. 929. p. par

līdzīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā ari viņa dalās, var rīko-

ties tikai visu līdzīpašnieku apvienotā griba, kamēr dažu (ne-

visu) līdzīpašnieku rīkojumi atzīstami par spēkā neesošiem un

visu līdzīpašnieku kopējam pretkontrahentam nav jāpadodas

viena paša līdzīpašnieka rīcībai; 4) ka tādā kārtā lūgumu par

noslēgtā ar visiem līdzīpašniekiem kā izīrētājiem ar atbildētāju

īres līguma vienpusīgo atcelšanu tiesas ceļā, kaut ari vienam

līdzīpašniekam par labu (uz lik. par telpu īri 32. p. 7. pkt. pa-

mata) varēja celt katrā ziņā tikai visi līdzīpašnieki kopā;

5) ka tā tad Apgabaltiesa, atrodot prasību pie atzīmētiem ap-

stākļiem par nepamatotu, nav prasītājas Luizes Hebensperger

pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas kasācijas sūdzība, kā

nepamatota, atraidāma. Senāts nolemj: Luizes-Antonijas

Hebensperger kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283.

(186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

67. 1926. g. maija mēneša 31. dienā. Roberta Baš ka lū-

gums par Rīgas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu viņa sūdzības

lietā par Cēsu-Valkas zemes grāmatu nodaļas priekšnieka lē-

mumu attiecībā uz īpašuma tiesību neapstiprināšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka runā stāvošais pirkšanas-pārdošanas

līgums tika iesniegts zem. grām. nodaļā pēc 1924. g. 4. ok-

tobra noteik. par nek. mantu pirmpirkšanas tiesību piešķiršanu

vietējām pašvaldībām (Lik. krāj. 163. Nr.) spēkā stāšanās; 2) ka

minētie noteikumi neparedz izņēmumus attiecībā uz līgumiem,

1926. g.
— 66., 67

134



kuri noslēgti pirms noteikumu spēkā nākšanas; 3) ka tādēļ

minētie noteikumi ir piemērojami ari runā stāvošam līgumam;

4) ka nākot pie šāda slēdziena, Apgabaltiesa — pretēji sūdzē-

tāja domām— nemaz neatzīst noteikumiem atpakaļejošu spēku;

par to būtu bijis jārunā tikai tad, ja gribētu noteikumus pie-

mērot gadījumam, kad līgums jau būtu bijis pieteikts pil-

sētas pašvaldībai uz priv. lik. 1327. p. pamata, pilsēta nebūtu

izlietojusi pirmpirkšanas tiesības šai pantā vai obroka līgumā

paredzētā laikā, un līgums jau būtu ticis iesniegts zem.

grām. nodaļā apstiprināšanai pirms minēto noteikumu spēkā

nākšanas; konkrētā gadījumā turpretim, kā aizrādīts, līgums

tika iesniegts zem. grām. nodaļā jau pēc likuma spēkā nāk-

šanas; ar minēto noteikumu spēkā nākšanu Cēsu pilsētai par

labu jau ipso jure nodibinājušās pirmpirkšanas tiesības attiecībā

uz visiem imobiļiem, kuriem piemērojami minētie noteikumi

taisni uz līdz tam jau noslēgtā līguma pamata un šādas savas

tiesības pilsēta varēja izlietot līdz noteikumos paredzētam ter-

miņam (noteik. 5. p.); šāds termiņš savukārt var sākt tecēt tikai

pēc -tā un no tās dienas, kad pilsēta saņēma akta norakstu;

konkrētā gadījumā termiņš vispār nebija sācis tecēt; tādēļ zem.

grām. nod. priekšniekam bija tiesība un pat pienākums, līgumu

nepieņemt apstiprināšanai (noteik. 9. p.); 5) ka nākot pie šī

slēdziena, Apgabaltiesa nav pievestos noteikumus pārkāpusi,

kādēļ sūdzētāja kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma,

Senāts nolemj : Roberta B aš ka kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

68» 1926. g. maija mēneša 31. dienā. Jāņa Vilka lūgums

par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Vilka, pra-

sībā pret Frici V ī t i ņ v un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Apgabaltiesa, ņemot vērā pirmskara īres

maksu, aprēķinājusi mēneša īres maksu par Ls 4,80 un konsta-

tējusi, ka atbildētājs iemaksājis īres valdes depozītā īres naudu

apzīmētā apmērā pirms tagadējās prasības iesniegšanas un ka

pats prasītājs uzskatījis līdz 1924. g. 1. septembrim saņemto
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īres naudu, Ls 11,— apmērā mēnesī, tikai par provizorisku līdz

īres maksas apmēra noskaidrošanai. Pie šādiem apstākļiem

Apgabaltiesai bija pietiekošs iemesls atzīt, ka prasītājam būtu

bijis jāpierāda, ka viņa tagad pieprasītā īres maksa ir «pienā-

cīga" (lik. par telpu īri 32. p. 1. pkt.). Pretēji prasītāja domām,

atbildētājam, apstrīdot pieprasītās īres maksas apmēra (11 Ls

mēnesī) likumību, nemaz nav jāpierāda, ka viņš izpildījis

visus lik. 34 p. 1. d. uzskaitītos priekšnoteikumus, t. i. pirms
izlikšanas prasības celšanas īres maksu piedāvājis resp. iemak-

sājis īres valdes depozitā un bez tā ari griezies pie īres

valdes ar lūgumu noteikt pienācīgās īres maksas apmēru. Taisni

otrādi, šādus priekšnoteikumus likums uzskaita tikai all er -

n a t i v i. Ja tādēļ atbildētājs-īrnieks pierādījis, ka viņš īres nau-

du, vina paša aprēķinātā apmērā, iemaksājis īres valdes depozī-

tā, tad viņam vēl bez tā nav jāpierāda, ka viņš bija grie-

zies pie īres valdes pienācīgās īres maksas apmēra noteikšanai,

īrnieks, kas aprobežojas ar īres maksas depoziciju vien, nepie-

griežaties iepriekš pie īres valdes īresmaksas apmēra noteikša-

nai, ganpie tam riskē ar to, ka, j a tiesa viņa iemaksāto īres nau-

du atzīst normas apmēra ziņā par nepietiekošu, viņš gan būtu iz-

liekams. Konkrētā gadījumā tomēr Apgabaltiesa atzinusi at-

bildētāja deponēto īres naudu, apmēra ziņā, par pietiekošu un

pienācīgu, kādēļ viņa varēja atbildētāju atzīt par savu maksā-

šanas pienākumu izpildījušu. Tādā kārtā Apgabaltiesa, uzliekot

prasītājam pierādīšanas smagumu par to, ka atbildētāja depo-
nētā suma nav «pienācīga", nemaz nav pārkāpusi nedz īres

likumu nedz civ. proc. lik. 102., 181. (81., 129.) p. p., kādēļ

prasītāja kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts

nolemj: Jāņa Vilka kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

283. (186.) p. pamata: atstāt bez ievērības.

69. 1926, g. oktobra mēneša 28, dienā. Antona 801 v ž a

lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Antona

B o 1 v ž a prasībā pret Osipu B o 1 v ž v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs 1909. gadā ir cēlis pie Līksnas
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pagasta tiesas pret atbildētāju mantojuma prasību, prasot iz-

dalīt no parta tēva Osipa Boluža atstātā mantojuma, sastā-

voša no 17 des. 240 kv. as. zemnieku piešķirtās zemes nodalī-

juma līdz ar ēkām un atrodošās atbildētāja vienīgā lietošanā,

Va daļu no minētā zemes gabala līdz ar ēkām; 2) ka 1925. g.

6. novembrī Apgabaltiesas sēdē prasītāja pilnvarnieks atsacījies

no mantojuma reālās daļas izdalīšanas un lūdzis tās vietā pielaist

prasītāju pie mantojuma kopvaldīšanas ar atbildētāju vienā tre-

šā daļā, uzskatot tādu prasības grozīšanu tikai par prasības ap-

mēra samazināšanu; 3) ka Apgabaltiesa pareizi nav pielaidusi
tādu prasības grozīšanu; civ. proc. lik. 332. pants noliedz pra-

sības grozīšanu pēc būtības, pie kam zem izteiciena «grozīšana

pēc būtības" jāsaprot, kā prasības pamata, tā ari pašas prasības

satura grozīšana; prasīt kādu ideālu daļu visā mantojumā

un prasīt kādu atsevišķu reālu daļu no mantojumā ietilpstošiem

priekšmetiem, nemaz neapsverot citas starpības starp tādām

prasībām, ir divas atsevišķas prasības, divas atsevišķas lietas,

kuras lieluma samēra
% ziņā nemaz nav salīdzināmas, kādēļ

vien jau ir maldīgs prasītāja kasācijas sūdzībā, ka sprieduma

atcelšanas iemesls, pievestais uzskats, itkā prasīt reālas man-

tojuma daļas vietā ideālu daļu, būtu tikai prasības apmēra sa-

mazināšana; 4) ka tādā kārtā iesniegtā kasācijas sūdzība, kā

nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: prasītāja Antona

Boluža kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) panta

pamata atstāt bez ievērības.

70. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Kārļa Šķer b c ļ a

lūgums par Tiesu Palātas lēmuma atcelšanu Kārļa Š ķ c r b c ļ a

uekustama īpašuma pārdošanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka lēmumiem par izsolē pārdotā imobiļa

apstiprināšanu pircējam gan ir, attiecībās starp partiem, sprie-
duma nozīme, kas pēc būtības izšķir jautājumu par tiesību uz

imobili un no procesuālā viedokļa piešķir augstākai tiesas in-

stancei rīkoties pēc civ. proc. lik. 772. p., uzliekot viņai par pie-

nākumu neaprobežoties ar pārsūdzētā lēmuma atcelšanu, bet
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taisīt jaunu lēmumu, kurš atvieto pārsūdzēto lēmumu (Kr. Se-

nāta civ. kas. dep. spried. 1893. g. Nr. 62; 1897. g. Nr. 63); 2) ka

tomēr izsolē pārdots imobilis ir apstiprināms pircējam ar lē-

mumu, bet ne ar spriedumu (Kr. Sen. civ. kas. dep.

spried. 1879. g. Nr. 191 Vasiļjevas lietā; 1881. g. Nr. 147. Rodio-

nova lietā; 1889. g. Nr. 117 Sibirjakova umcitu lietā); tādēļ ari

šāda lēmuma pārsūdzēšanas kārtība noteicama nevis pēc sprie-

duma pārsūdzēšanas nosacījumiem, bet pēc nosacījumiem,

kurus likums paredz blakus lēmumiem; kā lēmums, tas stājas

spēkā pēc blakus lēmuma parauga (civ. proc. lik. 785. p.), jo

likums neparedz šai zinā izņēmumu, pretēji lēmumiem, kuri

notiek konkursa kārtībā (civ. proc. lik. 1400. p. 111. piel. 18. p.,

Kr. Sen, civ. kas, dep. spried. 1876. g. Nr. 520 Volkova konkursa

lietā) vai pie mantojuma dalīšanas (civ. proc, lik. 1421. p., Se-

nāta civ. kas. dep. 1921. g. spried, krāj. Nr. 22), kādiem lēmu-

miem var būt, no procesuālā viedokļa, ari sprieduma raksturs,

un kuri tādēļ būtu pārsūdzami apelācijas kārtībā; 3) ka pretēji

sūdzētāja domām, civ. proc. lik. 785. pantam nemaz nav'tādas

nozīmes, itkā visas blakus sūdzības, kuras nav 783. pantā pie-
vestos pantos paredzētas, būtu iesniedzamas apelācijas laikā;

783. p. attiecas uz prasības lietām, kuras nobeidzas ar sprie-

dumu, un kurās blakus sūdzības par lēmumiem iesniedzamas

atsevišķi no apelācijas tikai izņēmuma veidā, pie kam 783. pantā

pievestie panti pat nav uzskaitīti izsmeļoši. 783. p., runājot par

blakus sūdzībām, kuras būtu izsniedzamas atsevišķi no apela-

cijām, nemaz nedomā pielaist, ka pārējās blakus sūdzības būtu

obligatoriski, kā sevišķas blakus sūdzības, iesniedzamas reizē

un līdz ar apelācijas sūdzībām, bet domājis tikai uzsvērt, ka

pārējos lēmumus var pārsūdzēt tikai pārsūdzot pašus

spriedumus, ar ko tā tad uzskatāmi par pārsūdzētiem ari

attiecīgi blakus lēmumi; ka tomēr konkrētais lēmums par imo-

biļa apstiprināšanu noticis nevis prasības lietā un tāds nav ar

apelācijas sūdzību pārsūdzams, kādēļ apelācijas termiņš tai

sūdzībai, ar kuru minētais lēmums būtu bijis pārsūdzams, vis-

pār nav piemērojams; 4) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, atzīstot,
ka blakussūdzība par Apgabaltiesas 1925. g. 3. marta lēmumu

bijusi jāiesniedz civ. proc. lik. 785. p. paredzētā 2 nedēļu laikā,
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un, nodibinot, ka sūdzētājs šo terminu nav ievērojis, un uz šī

pamata apstiprinot Apgabaltiesas 1925. g. 15. apriļa lēmumu,

kura minēto blakus sūdzību atgriezusi sūdzētājam atpakaļ, nav

sūdzētāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ sūdzētāja kasā-

cijas sūdzība, kā nepamatota, 'atraidāma, Senāts nolemj:

Kārļa Jāņa d. Š ķ c r b c ļ a kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

793. p. pamata atstāt bez ievērības,

71. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Trešās personas

Osipa C i r š a lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu

Silvestra Neikšana un Ambrozija Kivlina prasībā pret

levas C i r š mant. masu un prasītāju pilnvarnieka, zv. adv. Si-

reviča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta prasību dēļ privattesta-

menta apstiprināšanas izpildīšanai apmierinājusi vienīgi uz tā

pamata, ka testatores mantojuma masas aizbildņi prasību atzi-

nuši un ka blakusintervenientam esot tiesība, paša parta
atzīšanu atspēkot tikai civ. proc. lik. 481. p. paredzētās robe-

žās; 2) ka šis Tiesu Palātas slēdziens un viņas pievestais Kr

Sen. civ. kas. dep. spried. 1900. g. Nr. 111 Šuslera lietā nav

piemērojams gadījumam, kad parts (konkrētā gadījumā atbildē-

tājs) atzinis nevis kādu konkrētu lietas apstākli," bet

prasību kā tādu; Senāts jau vairākkārt uzsvēris, ka

civ. proc. lik. 479. pantā un sek. p. p. paredzētā zināmu faktu

atzīšana, kā pierādīšanas līdzeklis pēc savas procesuālas no-

zīmes, noteikti izšķiras no civ. proc. lik. 188. p. 1. pkt
, 314.,

737. p. 1. pkt. un citos pantos paredzētās prasības atzīšanas

(Senāta civ. kas, dep. spried. 1921. g. Nr. 37 Baloža lietā

v. c); šī pēdējā atzīšana nemaz nav saistoša atbildētājas pusē

esošam blakusintervenientam; jo ja pēdējam pieder tiesība pat-

stāvīgi pārsūdzēt spriedumu, kas noticis pret atbildētāju, kura

pusē viņš bija iestājies procesā (Kr. Senāta civ. kas. dep. spried.

1908. g. Nr. 84 Savicka lieta, 1914. g. Nr. 45 Timofejeva lietā),
un kurš ar spriedumu ir apmierinājies, tad blakusintervenien-

tam ari nevar būt saistoša paša atbildētāja rīcība, kurā pēdējais
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tieši atzīst prasību kā tādu; šais gadījumos blakusintervenien-

tam nav vēl sevišķi jāatspēko šādas prasības atzīšana, kuru

pats parts (piem. atbildētājs) izteicis procesā; 3) ka, neatkarīgi

no tā, gadījumā, ja pats atbildētājs atzinis neVis kādu lietas ap-

stākli, bet atzinis prasību dēļ testamenta apstiprinā-
šanas izpildīšanai, kādu testamentu apstrīd blakus-

intervenients, tad šāda prasības atzīšana, pēc būtības, būtu

vērsta uz testamenta kā tāda, kā formāla akta, at-

zīšanu par spēkā esošu un uz vina juridiskās nozīmes novērtē-

šanu; bet šāda testamenta, kā formāla akta, juridiskās nozīmes

novērtēšana nemaz nepiekrīt partiem, bet pieder vienīgi tiesai;

tādēļ tamlīdzīgai testamenta «atzīšanai" no kāda parta puses

nav ne mazākās nozīmes un tā nevar aizkārt blakusinter-

venienta procesuālās tiesības, kurš procesā tika pielaists kā

trešā persona taisni uz tā pamata un tādēļ,
lai viņam tiktu dota procesuālā iespēja,

tai pašā lietā atspēkot to pašu testamentu, kura apstip-
rināšanu prasības ceļā bija domājis panākt prasītājs šai lietā

(Kr. Senāta civ. kas. dep. spried. 1905. g. Nr. 35 Onoška lietā);

4) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, apmierinot prasību uz tā pa-

mata, ka atbildētāji, testatores mantošanas masas aizbildņi, pra-

sību atzinuši un tā tad pret testamentu ierunas neceļ un to at-

zinuši par spēkā esošu, pārkāpusi civ. proc. lik. 480., 481., 711.

p. p., kādēļ viņas spriedums aiz šī iemesla atceļams, Senāts .

nolemj: Tiesu Palātas 1924. g. 13. oktobra spiedumu civ.

proc. lik. 480., 481., 711. pp. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu no-

dot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā,

72. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Jēkaba Paup c r a

pilnvarnieka, zv. adv. Petrevica lūgums par Tiesu Palātas lē-

muma atcelšanu levas Pauper un citu sūdzības lietā pret

Jēkabu Paup c r v dēļ mantas dalīšanas,

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators *K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palātai gan nebija tiesības savu

slēdzienu par zemes piešķiršanu dabā vienam mantiniekam pa-

matot uz priv. lik. 941. p., jo 941. p. šai ziņā nav piemērojams
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mantojuma dalīšanai (priv. lik. 941. p. piez., 2706. p.); tomēr

nupat pievestais Tiesu Palātas uzskats, gala slēdziena zinā, at-

zīstams par pareizu, jo tas pēc būtības pilnīgi saskan ar spe-

ciālo noteikumu, kuru paredz šai lietā piemērojamais Kurz.

zem. lik. 123. §, kas noteikti nosaka zemes dalīšanu dabā ari

ārpus mantinieku vienošanās; 2) ka Tiesu Palātas aizrādījumam

uz to, ka Indriķim Pauperam savas zemes neesot, piešķirama

tikai blakus motiva nozīme, jo Tiesu Palāta, apspriežot Ap-

gabaltiesas tiesneša sastādīto dalīšanas plānu pēc būtības, at-

radusi to par pareizu un atbilstošu lietas apstākļiem ari aiz ci-

tiem Tiesu Palātas sīkāki pievestiem iemesliem; šāds Tiesu Pa-

lātas slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pār-

baudāms kasācijas kārtībā; tāpat attiecas uz lietas faktisko pusi

un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā Tiesu Palātas slē-

dziens par to, ka Apgabaltiesas noteiktās cenas Indriķa Pau-

pera līdzmantinieku mantojumu daļu noteikšanai — izlīgšanai
atzīstamas aiz Tiesu Palātas pieVestiem datiem un apcerēju-

miem par mērenām, Kurz. zemn. lik. 122., 123. p. p. nozīmē;

tāpēc papildu ekspertizes izdarīšana uzskatāma par lieku, ar

ko atkrīt atbildētāja paskaidrojumi vina kasācijas sūdzībā, ku-

ros tas apstrīd visu šādu Tiesu Palātas slēdzienu pareizību pēc

būtības; 3) ka gan, pretēji Tiesu Palātas aizrādījumam, tas

fakts, ka lieta ar «nepamatotu pārsūdzību" kā tādu jau esot

novilcināta, pats par sevi nestāv sakarā ar jautājumu par to,

vai 1 mēneša laiks bijis pietiekošs mantojumu daļu pretvērtī-

bas izmaksai; bet tomēr šādai, Tiesu Palātas pielaistai slē-

dziena nepareizībai nav izšķirošas nozīmes, jo atbildētājs Ap-

gabaltiesā uz izmaksas termiņa īsumu nebija aizrādījis, un Tie-

su Palātai bija pietiekošs iemesls vispār nepielaist strīdus šai

ziņā, lai lietu tālāk nenovilcinātu, atrodot izmaksas termiņus

par pietiekošiem; ari šis.pēdējais Tiesu Palātas slēdziens, kas

attiecas uz lietas faktisko pusi, nav kasācijas kārtībā pārbau-

dāms; 4) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, gala slēdziena ziņā, nav

atbildētāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas,

sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Jēkaba

Pa v p c r a pilnvarnieka, zv. adv. Petrevica kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.
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73. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Jelgavas pilsē-

tas pilnvarnieka, zv. adv. Pauļuka lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Jelgavas pilsētas prasībā pret «Pamesto

bērnu apgādības biedrību („Altona")" un pēdējās pilnvarnieka,

zv. adv. Kuehna paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītāja lūdz: 1) atzīt, ka atbildētājas

(«Verein zur Versorgung hilfloser Kinder") dzimtobroka tiesī-

bas uz imobili Nr. 170, 171. Jelgavā pēc 1894. g. 5. oktobra

līguma ir atceltas un ka minētais imobilis ar visām uz viņa

esošām ēkām pārgājis atpakaļ prasītājas pilnīgā īpašumā bez

atlīdzības; 2) izlikt atbildētāju no minētā imobiļa un to ar vi-

sām ēkām nodot prasītājas neaprobežotā valdīšanā. Savu pra-

sību prasītāja pamato ar to, 1) ka pēc minētā līguma 2. p. at-

bildētājas dzimtobroka tiesības tiekot atceltas un imobilim ar

ēkām esot jāpāriet prasītājas pilnīgā īpašumā, ja uz imobiļa

esošā patversme beidz kalpot atbildētājas mērķiem, t. i. ap-

gādāt pamestus bērnus, 2) ka patversme šiem biedrības mēr-

ķiem vairs nekalpojot un pat pilnīgi izbeigusies. Atbil-

dētāja prasību neatzīst, paskaidrojot, ka patversme vēl pa-

stāv un kalpo biedrības mērķiem un ka prasītāja pretējo nav

pierādījusi. Apgabaltiesa prasību atraidījusi. Tiesu Palāta ap-

stiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu. Kasācijas sūdzība ne-

pelna ievērību. Tiesu Palāta iziet no tā, ka atbildētājas mēr-

ķis starp citu ir pamesto bērnu apgādāšana un labošana (sta-

tūtu § 1), t. i. (kā tas ir burtiski teikts šai pantā), nodibināt

glābšanas un apgādāšanas ietaises bez palīdzības esošiem

(hilflose, česnoMOiiiHhie) bērniem, kuri apdraudēti morāles ziņā

(der Entsittlichung und dem Untergange ausgesetzt sind), vai

nu dodot iespēju vecākiem bērnus sūtīt skolās, vai nododot

bērnus audžu vecākiem (ja īstie vecāki miruši vai morāliski

grimuši), vai rūpējoties par ārstu pabalstu, vai labojot bērnus,

kuri morāliski grimuši caur skolu un garīgu mācīšanu. Kon-

statējot tālāk, ka nedz pēc atbildētājas statūtiem, nedz pēc

1894 g. 5. oktobra līguma patversmes pastāvēšana nav nostā-

dīta atkarībā no audzēkņu skaita, ka patversme nav pārtrau-
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kusi savu darbību, ka tagad audzēkņu skaits pat pavairojies,

Tiesu Palātai bija pietiekošs iemesls atzīt, ka patversme nav

beigusi kalpot biedrības mērķiem. Pie šādiem apstākļiem Tiesu

Palāta varēja nākt pie tālākā slēdziena, ka līguma 2, pantā pa-

redzētais gadījums, t. i. ka patversme galīgi beigusi savu eksi-

stenci, nav iestājies un ka tādēļ atkrīt ari pašā pamatā uz šādu

gadījumu prasītājai piešķirtās tiesības pieprasīt atpakaļ pilnīgā

īpašumā atbildētājai savā laikā uz dzimtsobroku nodoto imo-

bili ar ēkām. Pretēji prasītājas domām, Tiesu Palāta nemaz

nepamato savu augšā pievesto slēdzienu ar to, ka patversmes

ēkas piederētu atbildētājai, un ari «nesajauc" patversmi ar

ēkām. Tiesu Palāta šai ziņā aizrāda vienīgi uz to, ka prasītājai

patversme nepieder un ka, pēc līguma, atbildētājas dzimts-

obroka tiesības būtu atceltas un imobilis ar esošām uz viņa

ēkām pārietu prasītājas pilnā īpašumā tikai tad, ja patversme

beidz kalpot pamestu bērnu biedrības mērķiem. Tiesu Palāta

nav ar to vispār aizkārusi jautājumu par to, kam ēkas piederē-

ja agrāk, un attiecībā uz ēkām kā tādām nekādus sevišķus slē-

dzienus netaisa. Katrā ziņā Tiesu Palāta nemaz nenoliedz, ka

j a patiesi iestātos līguma 2. pantā paredzētais gadījums, ze-

mes gabalam ar ēkām jāpāriet prasītāja pilnīgā īpašumā. Ēku

kā tādu liktenis konkrētā gadījumā nemaz nekrīt svarā, un tam

apstāklim, vai zemes gabals pirms 1894. g. 5. oktobra līguma

bijis apbūvēts, nav netikvien izšķirošas, bet vispār ne-

kādas nozīmes šai lietā. Vienīgais jautājums ir tikai tas, vai

pati patversme vēl kalpo biedrības mērķiem, un šo jautājumu

Tiesu Palāta izšķīrusi apstiprinoši. Tādā kārtā prasītājas pa-

skaidrojumi viņas kasācijas sūdzības 1. pktā atkrīt, kā vērsti

uz pilnīgi nenozīmīgu jautājumu. Pretēji prasītājas domām,

Tiesu Palāta nepiešķir izšķirošu nozīmi pilsētas domes 1878. g.

20. decembra lēmumam. Par šo lēmumu, uz kuru tieši atsaucas

1894. 5. oktobra līgums, Tiesu Palāta min tikai sakarā ar pra-

sītājas aizrādījumu uz patversmes agrāko darbību un iekārtu,

kurai pēc Tiesu Palātas uzskata nav nozīmes lietā; šai ziņā

Tiesu Palāta ari uzsver, ka patversmes agrākais, t. i. vai 1878, g.

vai 1894. g. stāvoklis vispār nav ticis pierādīts. Sevišķi Tiesu

Palāta varēja atsaukties uz pilsētas domes 1878. g. lēmumu, jo
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pats 1894. g. 5. oktobra līgums to pieved; bez tā Kriev. pilsētu

likums tika ievests Baltijas guberņās jau 1877. g. Prasītāja pat

neaizrāda, kādās Tiesu Palātas lietotās frāzēs viņa ierauga to,

ka viņa 1878. g. lēmumam piešķīrusi izšķirošu nozīmi. Ar to

tā tad atkrīt prasītājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības

2. pktā. Nepelna ievērību ari prasītājas paskaidrojumi viņas

kasācijas sūdzības 3. un 5. pktos. Tiesu Palāta pilnīgi skaidri

izšķir biedrību no patversmes, uzsverot no vienas puses bied-

rības mērķus un no otras puses viņas darbību pēc patversmes

un nodibinot, ka patversme nav beigusi kalpot biedrības mēr-

ķiem. Starp biedrību un patversmi gan pastāv nesaraujams

sakars, jo biedrības darbībai taisni jāizteicas pašā patversmē
vai tās vadībā un uzturēšanā. Nevis Tiesu Palāta, bet pati

prasītāja sagroza lietas apstākļus, atrodot, ka biedrības mērķis,

esot tikai labot bērnus, kuri morāliski grimuši. Biedrības

mērķis, kā noteikti konstatējusi Tiesu Palāta, ir netikvien šā

pēdējā uzdevuma izpildīšana, bet ari apgādāt pamestus, tā tad

nevis tikai jau morāliski grimušus bērnus, bet ari bērnus, kuri

morāliskā ziņā apdraudēti, piem., kā aprādīts statūtu 32. § gadī-

jumā, ja viņu vecāki miruši vai morāliski grimuši. Tā tad iz-

ejot no pilnīgi nepareizas premises, prasītāja ari nākusi pie ne-

pareiza slēdziena, itkā patversme vairs nekalpojot biedrības

mērķiem, jo tanī vairs netiekot uzturēti morāliski grimuši bērni,

bet skolnieki, kuri apmeklē vietējās pamatskolas, un itkā pa-

tversme pārvērtusies par „pansiju", kā vairākkārt, bet tomēr

bez kaut kāda pamata, apgalvo prasītāja. Nespēlē — pre-

tēji prasītājas domām — nekādu lomu ari jautājums, cik bērnu

tiek uzturēti patversmē attiecīgos laikmetos, jo, kā pareizi aiz-

rāda Tiesu Palāta, nedz statūti, nedz līgums nenoteic bērnu mi-

nimālo skaitu. Pie slēdziena, ka biedrības darbība pie pa-

tversmes paplašinājusies, Tiesu Palāta varēja nākt pēc 1924. g.

7. apriļa sēdē iesniegtā izraksta sakarā ar atbildētājas paskai-

drojumiem. Uz to, ka apliecībai neesot nozīmes tādēļ, ka uz-

turēto bērnu skaits pavairojies pēc prasības iesniegšanas, pra-

sītāja aizrāda pirmo reizi kasācijas instancē, bet Tiesu Palātas

sēde viņa pret šo dokumentu nekādus iebildumus necēla; jau

tādēļ atkrīt prasītājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības
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4. pktā. Savā kasācijas sūdzībā prasītāja neapstrīd un neat-

spēko vispārējo Tiesu Palātas no līguma interpretācijas taisīto

slēdzienu par to, ka līguma 2. pants jāiztulko atbildētājai kā

parādniecei par labu, un proti tai nozīmē, ka līgums nav izbei-

dzams, kad biedrības darbība pēc patversmes tikusi sašauri-

nāta, bet tikai tad, kad patversme vispār un absolūti nekalpo
vairs biedrības mērķiem. Pretēji prasītājas domām, Tiesu Pa-

lāta, konstatējot, ka patversme vēl kalpo biedrības mērķiem,

ar to pašu ari nodibinājusi, ka biedrība šai patversmē vēl ta-

gad «apgādā" pamestus bērnus, pēc kā Tiesu Palātai nemaz

nebija vēl sevišķi jākonstatē, ka biedrība patversmē uztur mo-

rāliski grimušus bērnus itkā labošanas nolūkā un ka patversme

kalpo vienīgi labošanas mērķiem. Ar to, beidzot, atkrīt ari

kasācijas sūdzības 6. pkts. Aiz aprādītiem iemesliem

atrodot, ka Tiesu Palāta nav pārkāpusi prasītājas pievestos

civ. proc. lik. 339., 711. p. p., kādēļ viņas kasācijas sūdzība, kā

nepamatota, atraidāma. Senāts nolem j: Jelgavas pilsētas

pilnvarnieka, zv. adv. Pauļuka kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

74. 1926. g. septembra mēneša 30. dienā. Maksātnespē-

jīgā parādnieka Otto D c 1 c f c 1 d a konkursa valdes pilnvar-

nieka, zv. adv. Gersona lūgums par Liepājas apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu minētās konkursa valdes prasībā pret sa-

biedrību «Rūpnieks".

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka civ. proc. likumos nav paredzēts, ka

gadījumos, ja tiesa, kura izspriež lietu pēc būtības, atliek sprie-
duma pasludināšanu civ. proc. lik. 280. (183.) p. paredzētā kār-

tībā, sprieduma pasludināšanai būtu jānotiek katrā ziņā tai pašā

tiesnešu sastāvā, kurš skatīja lietu cauri pēc būtības; tādēļ

tam apstāklim, ka pie rezolūcijas pasludināšanas 1. decembrī

1925. g. 25. novembrī caurskatītā lietā tiesneša Cincela vietā

piedalījies tiesnesis Kalniņš, nav nekādas nozīmes un kasācijas

sūdzībā pievestais aizrādījums nevar būt par pamatu sprie-
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cl urna atcelšanai; 2) ka kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādī-

jums uz to, itkā apelācijas sūdzība esot bijusi jāatstāj, saskaņā

ar civ. proc. lik. 255. (163.) p., bez caurskatīšanas tādēļ, ka

viņā nav pievesti iemesli, kuru dēļ viņas iesniedzējs spriedumu

ieskata par nepareizu, nepelna ievērību, jo civ. proc. lik. 255.

(163.) pantam nav nekādas sankcijas tādā ziņā, ka apelācijas

sūdzība, ja viņā nav pievesti iemesli, aiz kuriem apelators at-

rod par atceļamu pirmās instances spriedumu, būtu atstājama

bez caurskatīšanas, resp. atdodama atpakaļ, jo parti var pa-

pildināt apelācijas sūdzību vēl pašā tiesas sēdē, un tāpat tiesa,

tikai caurskatot iesniegto apelācijas sūdzību pēc 'būtības, var

izšķirt, vai kāda pārsūdzībā izteikta prasība ir apmierināma vai

ne (sk. ari Senāta civ., kas. dep. 1922. ,'g. spried, krāj*. Nr. 67);

kasācijas iesniedzēja atsaukšanās uz to, ka šis jautājums esot

izšķirams pēc analoģijas ar krim. proc. lik. noteikumiem, ir ne-

vietā, jo tāda analoģija nav pielaižama; 3) ka Apgabaltiesas

konstatējums, ka Delefeldam pārdotās vielas, kuras atradās uz

atbildētājas vārda artilērijas noliktavās, nebija tiktām padotas

Delefelda varai, ka vienīgi viņš pēc savas gribas varēja rīko-

ties ar šīm vielām, ir dibināts uz lietas faktisko apstākļu iztir-

zāšanu un kā tāds saskaņā ar Tiesu Palātas iek. lik. 5. pantu

nav Senātā pārbaudāms; izejot no šī konstatējuma, Apgabal-

tiesa, saskaņā ar priv. lik. 799. panta izpratni ir nākusi pie pa-

reiza slēdziena, ka tāpēc nav notikusi pievestā likuma pantā

paredzētā minēto vielu traditio un ka tamdēļ ari Delefelds ne-

bija ieguvis īpašuma tiesības uz šīm vielām; 4) ka uz to, ka

atbildētāja, valdot no sākuma strīdā stāvošās vielas savā vārdā,

pēc šo vielu pārdošanas Delefeldam esot sākusi valdīt pārdotās

vielas-pēdējā vārdā, un ka atbildētāja, neizpildot savus pienā-

kumus attiecībā uz pārdoto vielu traditio, rīkojoties ļaunprā-

tīgi un iedzīvojoties uz prasītājas rēķina, kasācijas iesniedzējs

aizrāda pirmo reizi kasācijas sūdzībā; tamdēļ šie aizrādījumi

nav no Senāta apspriežami; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa savā

pārsūdzētā spriedumā nav pielaidusi kasācijas sūdzībā pieves-
tos likumu pārkāpumus, kādēļ kasācijas sūdzība, kā nepamatota,

atraidāma, Senāts nolemj: maksātnespējīgā parādnieka

Otto Delefelda konkursa valdes pilnvarnieka, zv. adv. Ger-
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sona kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata

atstāt bez ievērības.

75. 1926. g. apriļa mēneša 29. dienā. Krista Šteinberga

iģeneralpilnvarnieces Marijas Š te i n b c r g un Anša Štein-

berga lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Zem-

kopības ministrijas prasībā pret Kristu un Ansi Šteinber-

g.i c m.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: prasītāja Zemkopības ministrija lūdz atzīt,
ka valstij «pieder" 11,14 des. Skrundas meža novada zemes līdz

ar tur augošiem kokiem, ka atbildētājiem nepieder valdīšanas

un lietošanas tiesības uz zemes gabaliem līdz ar mežu, kuri

neietilpa Engurnieku mežsargu mājas 1869. g. 10. marta ro-

bežās, un dzēst no zemes grāmatām uz «Engurnieku" mež-

sargu mājām atbildētājiem apstiprinātas valdīšanas un lieto-

šanas tiesības uz minētiem zemes gabaliem. Savu prasību pra-

sītāja pamato ar to, 1) ka sastādītais 1912. g. saskaņā ar 1869. g.

10. marta likumu par „Engurnieku" mežsargu mājām regulē-

šanu projekts nav ticis apstiprināts; 2) ka Liepājas apgabaltiesa

tagadējo atbildētāju prasībā pret bij. Balt. Domeņu valdi, ar

1914. g. 29. apriļa spriedumu, atzinusi viņiem pastāvīgas val-

dīšanas un lietošanas tiesības uz «Engurnieku" mežsargu mā-

jām; 3) ka atbildētāji, saņemot 1921. g. attiecīgo izpildu rakstu

par Liepājas apgabaltiesas sprieduma izpildīšanu, griezušies

pie prasītājas ar lūgumu, izsniegt viņiem «Engurnieku" mež-

sargu mājas plānu, atsakoties pie tam no izpirkšanas akta sa-

ņemšanas; 4) ka plāns ticis atbildētājiem izsniegts, pie kam

plānā uzrādītas nevis 1869. g. 10. martā pastāvējušās «Engur-

nieku" mežsargu mājas robežas, bet gan 1921. g. regulēšanas

projektā paredzētās robežas, pēc kāda projekta bijis nodomāts

pie minētām mājām no Skrundas meža novada piegriezt 11,14

des. ar kokiem; 5) ka, izlietojot šo apstākli, atbildētāji, uz Lie-

pājas apgabaltiesas sprieduma ūn viņiem iesniegtā plāna pa-

mata, likuši apstiprināt viņiem zemes grāmatās 1922. g. 13. ju-

lijā. pastāvīgas valdīšanas un lietošanas tiesības uz „Engur-
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nieku" mežsargu mājām pēc minētā plāna; 6) ka plāns bijis

izsniegts „c it ā m vajadzībā m", bet ne māju koroborē-

šanai plānā aprādītās robežās, un ka īstenībā piegriešanai pie

«Engurnieku" mežsarga mājām nodomātie zemes gabali (11,14
des. platumā) nav tikuši ierādīti atbildētājiem, nedz ari valsts

lietojot to zemes platību, kura pēc regulēšanas projekta būtu

bijusi atdalāma no Engurnieku mājām un pievienojama valstij.

Atbildētāji prasību neatzīst, paskaidrojot, ka 1) mežsargiem

mežsargu mājas pienākoties nevis tais robežās, kurās tās bijušas

viņu valdīšanā un lietošanā 1869. g. 10. marta likuma spēkā

nākšanas brīdī, bet gan pie regulēšanas noteicamās robežās;

2) ka māju robežu regulēšana ir notikusi un, izpildot Liepājas

apgabaltiesas 1914. g. 29. apriļa spriedumu, no bij. Baltijas Do~

meņu valdes priekšstāvja minētās mājas tikušas viņiem jau

1915. g. faktiski ierādītas — kaut gan bez formāla akta — taisni

«regulētas", t. i. plānā apzīmētās robežās, kādās robežās at-

bildētāji ari valdot un lietojot šīs mājas; 3) ka formāla regulē-

šanas akta sastādīšana un apstiprināšana bijusi toreizējās val-

dības pašas pienākums, bet ka tam visam priekš atbildētājiem
katrā zinā neesot nekādas nozīmes; 4) ka pati prasītāja 1921. g.

izrakstījusi un parakstījusi izpirkšanas aktu par Engurnieku

mājām uz atbildētāju vārda «regulētās robežās" un

uzaicinājusi viņus pieņemt to, bet atbildētāja Krista Šteinberga

ģeneralpilnvarniece to nav pieņēmusi vienīgi tādēļ, ka prasī-

tāja pieprasījusi par to kādus nelikumīgus nodokļus, tā tad esot

nepareizs prasītājas aizrādījums, itkā regulēšana palikusi tikai

projektā; 5) ka atbildētāji par augošo uz piegrieztā pie Engur-

nieku mežsargu mājas zemes gabala mežu samaksājuši 1921. g.

6000 rbļ., kurā sumā mežs ticis novērtēts ar viņu piekrišanu;

6) ka prasītāja nav pierādījusi, kādām citām vajadzībām iz-

sniegtais plāns būtu ticis atbildētājiem izsniegts, ja ne tai ap-

zīmēto robežu noteikšanai; 7) ka tā tad atbildētājiem piederot

likumīgās valdīšanas un lietošanas tiesības (dominium utile)

uz Engurnieku mežsargu mājām «regulētās" robežās, saskaņā

ar 1914. gada 29. apriļa izpildīto likumīgā spēkā gājušo sprie-

dumu. Apgabaltiesa prasību apmierinājusi. Tiesu Palāta

apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu. Tiesu Palāta
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iziet no tā, ka kamēr kroņa mežsargu māju regulēšana

nav vēl notikusi, mežsargiem 1869. g. 10. marta likumā viņiem

atzītās pastāvīgās valdīšanas tiesības pieder tikai tais robežās,

kādās tās viņiem nodotas un viņi mājas lietoja šī likuma spēkā

nākšanas dienā; māju robežu noapaļošana (apmainot zināmus

zemes gabalus pret brīvām valsts zemēm) tādēļ varot notikt

vienīgi regulēšanas kārtībā, izsniedzot regulēšanas aktu, un

mežsargi varot. īpašuma tiesības iegūt uz viņiem regulēšanas

kārtībā piekritušiem zemes gabaliem vienīgi uz pirkšanas akta

pamata, ar kādu momentu māju regulēšana tikai esot nobeigta;

līdz šim momentam mežsargiem piederot tikai pastāvīgas val-

dīšanas un lietošanas tiesības uz attiecīgām mežsargu mājām un

pie tam vienīgi tais robežās, kurās mājas tikušas nodotas vi-

ņiem pirms 1869. g. 10. marta likuma izdošanas. Tiesu Palāta

šai ziņā uzsver, ka atbildētājiem nav ticis izdots nedz regulē-

šanas akts, nedz izpirkšanas akts, jo pirmais palicis neparakstīts

un uzskatāms tikai par „uzmetumu" (t. i. projektu) un pēdējais

esot pastiīpots un atbildētājiem nav izdots un ka vispār regu-

lācijas projekts nav ticis - nedz pārbaudīts, nedz apstiprināts.

Tiesu Palāta nenoliedz un pat tieši atzīst 1914. g. 29. apriļa Lie-

pājas apgabaltiesas spriedumu, kurā nolemts atzīt Anša un Kri-

sta Šteinbergu pastāvīgas valdīšanas un lietošanas tiesības uz

Skrundas «Engurnieku" mežsargu mājām uz 1869. g. 10. marta

likuma pamata un uzlikt Baltijas domeņu valdei par pienākumu

nodot mājas Ansim un Kristam Šteinberģiem. Šis spriedums

bija pēc sava satura izpildāms un tas faktiski tika izpildīts, jo,

kā nenoliedz Tiesu Palāta, «Engurnieku" mežsarga mājas 1915.

g. nodevis atbildētājiem Skrundas kroņa mežzinis Jakovļevs.

Jautājums grozās vienīgi ap to, kādās robežās mājas bija jāno-
4

dod un kādās robežās tās faktiski tika nodotas. Tiesu Palāta

atrod, ka ari tagad atbildētājiem Engurnieku mežsargu mājas

piederot tikai tais robežās, kādās tās viņiem tika nodotas un

kādās viņi mājas lietoja 1869. g. 10. marta likuma spēkā nāk-

šanas dienā, no kā tad Tiesu Palāta slēdz, ka māju robežas esot

bijušas vēl sevišķi jāregulē. Nākot pie šādiem slēdzieniem,

Tiesu Palāta aizmirst, ka minētais spriedums nemaz nerunā par
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1869. g. likuma izdošanas laikā pastāvējušām robežām un, otr-

kārt, nemaz nedara māju nodošanu tagadējiem atbildētājiem at-

karīgu taisni no regulācijas akta sastādīšanas. Formālā re-

gulācijas akta sastādīšana un apstiprināšana un izsniegšana ie-

gājusi jau bij. Domēnu valdes kompetencē un atkarājusies no

pēdējās un visam tam runa stāvošā gadījumā nav izšķirošas

nozīmes. Ja nu —kā nenoliedz Tiesu Palāta — mājas sakarā

ar notikušo spriedumu tika faktiski nodotas atbildētājiem caur

minēto kroņa mežzini Jakovļevu, tad atliek vienīgi jautājums

par to, vai mājas tikušas nodotas pareizās robežās, t. i. tais

robežās, kurās tās bija valdījuši un valda atbildētāji sprieduma
taisīšanas laikā, 1914. gadā, un kuras atzīst attiecīgā iestāde,

Zemkopības ministrija. Šai ziņā atbildētāji netikvien bija at-

saukušies uz viņiem 1921. g. Zemkopības ministrijas izsniegto

plānu un Zemkopības ministrijas jau sagatavotiem regulācijas

un izpirkšanas aktiem, bet savā apelācijas sūdzībā ari lūguši

pielaist tai apzīmētos pierādījumus. Atbildētāji apgalvo, ka

mājas viņiem-1915. g. tikušas nodotas taisni tais robežās, kuras

apzīmētas kā minētā plānā, tā ari regulācijas akta projektā un

izp i r kšanas aktā. Neapmierinot atbildētāju lūgumu pār-

baudīt šais dokumentos esošos datus un tomēr atzīstot regu-

lāciju par nenotikušu tais robežās, uz kurām pretendē atbildē-

tāji, Tiesu Palāta pārkāpusi civ. proc. lik. 339., 456., 711. p. p.

TiesuPalāta šai ziņā atsaucas vienīgi uz to, ka nedz topogrāfam

Virkam, nedz mežzinim Jakovļevam, uz kuriem atbildētāji bija

savā apelācijas sūdzībā atsaukušies kā lieciniekiem, nav bijušas

tiesības galīgi regulēt mājas. BetTiesuPalata nav paskaidrojusi,

kādēļ viņa nav šai ziņā piegriezusi vērību atbildētāju aizrādī-

jumiem uz to, ka bij. Balt. domeņu valde un tagadējā Zemko-

pības ministrija pārņēmusi valsts rīcībā no mājām, pie to no-

došanas atbildētājiem, atgrieztos zemes gabalus, par kuriem

pati prasītāja runā prasības rakstā, ka prasītāja pati izsniegusi

atbildētājiem plānu ar tām pašām robežām, kurās viņi mājas

faktiski valdot un lietojot, kādas robežas sakrītot ari ar regu-

lācijas akta projektu un izpirkšanas aktu, un kurās taisni ieejot

tagad no prasītājas pieprasītais, pie mājām piegrieztais zemes
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gabals 11,14 des. platumā. Tiesu Palāta ari nav nodibinājusi,
ka atbildētāji pļavu būtu sadalījuši nelikumīgi un to izlietojuši

nelikumīgi. Neievērojot pievestos atbildētāju aizrādījumus,

Tiesu Palāta pārkāpusi civ. proc. lik. 339., 711. p. p. Neap-

spriežot nupat minēto datu pareizību, Tiesu Palātai nebija pie-

tiekoša pamata atzīt, ka regulācija nav notikusi un ka prasī-

tājai tagadējās māju faktiskās robežas neesot saistošas. Tiesu

Palāta ari nepareizi atrod,-ka bez izpirkšanas akta izsniegšanas

atbildētājiem regulācija neesot uzskatāma par pabeigtu un no-

slēgtu. Izpirkšanas akta izsniegšanu paredz tikai vēlāks 1886.

g. 12. jūnija likums '(Kr. piln. lik. kop. 3807. Nr.) un tas nodibina

māju lietotājiem formālas īpašuma tiesības uz mājām. Kon-

krētā gadījumā atbildētājiem valdīšanas un lietošanas tiesības

jau tika atzītas ar tiesu spriedumu un tās viņiem jau apstiprinā-

tas zemes grāmatās saskaņā ar atbildētājiem jau izsniegto

plānu pēdējā paredzētās robežās. Ja nu pagaidām atbildētāji

taisni uz īpašuma tiesību apstiprināšanu viņiem zemes grāma-

tās nepastāv, tad viņiem sevišķas vajadzības pēc izpirk-

šanas akta kā tāda nav. Neatkarīgi no tā, Tiesu Palāta nav

ņēmusi vērā atbildētāju aizrādījumu uz to, ka pati prasītāja

likusi atbildētājiem priekšā izpirkšanas aktu saņemt, ko prasī-

tāja pati atzīst savā iesūdzības rakstā, un ka atbildētāja Marija

Šteinberg no izpirkšanas akta pieņemšanas atteikusies vienīgi

aiz tā iemesla, ka prasītāja pieprasījusi kādus nodokļus, kurus

Marija Šteinberg atradusi par nelikumīgiem. Šo aizrādījumu

Tiesu Palāta nav apspriedusi, kādēļ Tiesu Palātai nebija pa-

mats piegriezt izšķirošu nozīmi tam faktam, ka tas pats izpirk-

šanas, akts ir pārstrīpots. Uz tiesai priekšā stādīto atbildētājam

izdodamo izpirkšanas aktu pēdējie bija atsaukušies par pie-

rādījumu tam, ka izrakstot izpirkšanas aktu un piedāvājot to

atbildētājiem taisni tajās "robežās, kurās atbildētāji jau lieto un

valda mājas un kuras noteiktas bija ari regulēšanas projektā,

prasītāja ar to pašu atzinusi, ka taisni šajās robežās mājas re-

gulētas un regulēšana ir tikusi no valdības pieņemta, un no šā

viedokļa tiesai bija jāapspriež priekšā stādītais pārstrīpotais iz-

pirkšanas akts. Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Pa-
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lata pārkāpusi pievestos civ. proc. lik. 339., 456., 711. p. p., kādēļ

viņas spriedums ir atceļams, Senāts, neielaižoties citu kasācijas

sūdzībā pievesto sprieduma atcelšanas iemeslu pārbaudīšanā,

nolemj: Tiesu Palātas 1925. g. 19. marta spriedumu civ.

proc. lik. 339., 456., 711. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu no-

dot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

76. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Chaima-Leiba

Avin'a pilnvarnieka, zv. adv. Kosteņiča lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Chaima-Leibas A v i n a pra-

sībā pret Latvijas dzelzceļu virsvaldi un pēdējās pārstāvja,

juriskonsulta palīga Matsona paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma prece

(sūtījums) tikusi pārvadāta pēc Polijas preču zīmes Polijas

iekšzemes satiksmē; 2) ka tā tad prece tikusi pārvadāta

nedz tiešās satiksmes, nedz starptautiskās satiksmes ceļā (sk.

dzelzceļu nolik. 5, p.); tādēļ jautājums par to, pret kādu dzelz-

ceļu būtu bijusi jāceļ tagadējā prasība, nav izšķirams nedz uz

dzelc. nolik. 99., 128. p. p. pamata, nedz uz starptautiskās kon-

vencijas pamata (sk. Bernas 1890. g. 2./14. okt. konvencijas

27. p ,
2., 3. d. un Bernas 1924. g. 23. oktobra konvencijas C.

I. M. 26. p. 2, §, 42. p. 3, § 1. d., Lik. krāj, 1926. g. Nr. 74); 3) ka

pēc Miertiesneša konstatējuma, kuram pievienojusies ari Ap-

gabaltiesa, gala stacija Zemgale, saskaņā ar Polijas un Latvijas

1923. g. 8. februārī noslēgto pagaidu līgumu, atrodas Latvijas

un Polijas dzelzceļu kopējā rīcībā, pie kam saskaņā ar līguma

5. p. 1. d. preču nosūtīšanai no Polijas dzelzceļiem uz Zemgales

staciju jānotiek pēc Polijas preču zīmēm un ceļa sarakstiem

(B'fcsoMOCTH), kurj piemērojami uz Polijas dzelzceļiem; preču
izdošanas noformulējums pēc preču zīmes un jarlika izdošana

uz preču izlaišanu no noliktavas notiek no Polijas aģentiem;
tikai preču faktisko izdošanu izdara Latvijas aģenti uz

Polijas aģentu izsniegto jarliku pamata; 4) ka tāpat, pēc Ap-

gabaltiesas konstatējuma, prece tikusi izdota saņēmējam gan
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Latvijas, gala stacijā Zemgalē un no Latvijas aģentiem, bet to-

mēr pēc Polijas aģentu zīmēm; 5) ka, uzsverot,

saskaņā ar Miertiesneša spriedumā pievestiem motiviem, ap-

zīmētā līguma saturu un lietas apstākļus, Apgabaltiesa

varēja nākt pie slēdziena, ka prece līdz tāsia k -

t i s ka i izdošanai saņēmējam, faktiski un juridiski atrodas Po-

lijas aģentu rīcībā, kamēr Latvijas aģenti, faktiski izdodot preci

saņēmējam, rīkojas nevis Latvijas dzelzceļu vārdā, bet Polijas

aģentu uzdevumā un vārdā; 6) ka Apgabaltiesa nav konstatē-

jusi un prasītājs nebija lūdzis nodibināt, ka preču iztrūkums

būtu noticis uz Latvijas dzelzceļa (sk. dzelzc. nol. 127. p. 1.

teik.); 7) ka tāpat Apgabaltiesa pie atzīmētiem apstākļiem un

abu valstu dzelzceļu aģentu juridiskā stāvokļa Zemgales sta-

cijā, varēja nākt ari pie tālākā slēdziena, ka tam apstāklim, ka

taisni Latvijas aģenti konstatējuši preču iztrūkumu Zemgales

:tacijā, nav nozīmes šai lietā; pretēji prasītājas domām, pie-

vestais Apgabaltiesas slēdziens nemaz nerunā pretim dzelzceļ.

nolik. 13., 88., 102.,103., 107. p. p.; —13., 88. p. p. nosaka tikai

vispārējos protokola sastādīšanas priekšnoteikumus un preču

stāvokļa pārbaudīšanas kārtību, kamēr 102., 103., 107. p. p.

nosaka Latvijas dzelzceļu tāpat vispārējos atbildības notei-

kumus par preču iztrūkumiem un preču rīkotāja tiesībām uz

atlīdzību: bet pievestie noteikumi paši par sevi ne-

maz neizslēdz, ka gadījumā, kad lieta grozās ap preci,

kas tika nosūtīta no svešas valsts stacijas, šīs svešās valsts

iekšzemes satiksmē, un bija nododama saņēmējam uz svešas

valsts aģentu dokumentu pamata un tikai faktiski, fiziski bija

iedodama saņēmējam no Latvijas aģentiem, tomēr pra-

sība par preču iztrūkumu būtu ceļama ne-

vis pret Latvijas dzelzceļiem, bet pret at-

tiecīgās svešās valsts, konkrētā gadījumā pret Po~

lijas, dzelzceļiem, jo visi pievestie panti attiecas vienīgi

uz gadījumu, kad prece tika pārvadāta uz pārvadāšanas līguma

pamata, kas noslēgts un izpildāms Latvijas robežās

vien; 8) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, atzīstot prasību par

nepareizi celtu pret Latvijas dzelzceļiem, nav prasītāja pieves-
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tos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā nepa-

matota, atraidāma, Senāts nolemj: Chaima-Leiba A vina

pilnvarnieka, zv. adv. Kosteņiča kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

77. 1926. g. apriļa mēneša 29. dienā. Leizera Mich c 1-

s o n a pilnvarnieka, zv. adv. Bodes, lūgums par Rīgas apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Jēkaba A1kš ņ a un citu prasībā

pret Leizeru Michelsonu un prasītāju pilnvarnieka, zv.

adv. pal. Vanaga paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Izklausījis prasītāju pilnvarnieka, zv. adv. pal. Vanaga, pa-

skaidrojumus un ņemot vērā: 1) ka prasītāji lūdz izlikt at-

bildētāju uz lik. par telpu īri 32. p. 7. pkt. pamata no atbildē-

tāja ieņemtā dzīvokļa prasītāju namā; 2) ka prasītāji dibina

savu prasību uz to, ka prasītājs atbildētāja dzīvoklī domā ie-

rīkot privātu ķirurģisku kliniku; 3) ka atbildētājs prasību ne-

atzīst paskaidrojot, ka lik. 32. p. 7. pkt. piešķir namsaimniekam

tiesību izlikt īrnieku tikai tad, ja pēdējā ieņemtās telpas vaja-

dzīgas namsaimnieka „personīgai lietošanai", t. i. nam-

saimnieka kā fiziskas personas personīgām vajadzībām, kamēr

privatklinikas esot attiecināmas uz tirdznieciskiem, profesionā-

liem uzņēmumiem, kuri kalpo peļņas mērķiem, un kā Senāts

savā 1925. g. 28. oktobra •spriedumā Lipmaņa lietā Nr. 461-25

paskaidrojis, ka lik. 32. p. 7. pkt. neesotpiemērojams gadījumā,

kad namsaimniekam īrnieka telpas vajadzīgas ne dzīvošanai,
bet tikai tirdznieciskam pasākumam, un ka bez tā lik. 32. p. 7.

pkt. esot piemērojams vienīgi priv. lik. 4117. p. paredzētās ro-

bežās, t. i. ka namsaimniekam esot jāpierāda netikvien telpu

nepieciešamība, bet ari tas, ka šāda nepieciešamība bijusi ne-

paredzēta; 4) ka īres valde prasību atraidījusi, bet Apgabal-

tiesa, atceļot īres valdes spriedumu, prasību apmierinājusi;

5) ka Apgabaltiesa iztulko lik. 32. ip. 7. pkt. tādā nozīmē, ka

tas nerunājot sevišķi par dzīvokļiem, bet vispār par ?,telpām",

un ka tādēļ vārdi «personīgai lietošanai", no vienas puses, no-

zīmējot telpu izlietošanu netikvien dzīvošanai, bet ari
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kādai citai vajadzībai, un ka, no otras puses, «personīga lieto-

šana" esot jāsaprot kā pretstats lietošanai nevis personīgām

namsaimnieka vai tā ģimenes locekļu vajadzībām, bet kādas

svešas personas vajadzībām; 6) ka šāda lik. 32. p. 7. pkt. in-

terpretācija vispirms nesaskan ar vina burtisko tekstu; pret-

stats vārdam «vajadzība personīgai lietošanai" būtu ne-

vis «svešu personu lietošanai", bet «vajadzība paša namsaim-

nieka vai viņa ģimenes ne personīgai lietošanai"; ja likumde-

vējs būtu pievestos teksta vārdus sapratis, kā to liek priekšā

Apgabaltiesa, tad viņš bez šaubām būtu izteicies: «vajadzība
namsaimnieka un viņa ģimenes locekļu paša lietošanai";
tikai šāds izteiciens būtu loģiskais pretstats «lietošanai svešu

personu vajadzībām"; 7) ka tādā kārtā vārdiem «vajadzība

personīgai lietošanai" jābūt citai nozīmei, kura pastrīpotu

nevis pretstatu «p aša" namsaimnieka vai tā ģimenes locekļu

vajadzībām" — kādas «svešas personas vajadzībai pretim",
bet pastrīpotu pretstatu «namsaimnieka vai tā ģimenes locekļu

personīgu lietošanu" — pretim «paša namsaimnieka vai

tā ģimenes locekļu nepersonīgai lietošanai"; pareizs gan

ir Apgabaltiesas aizrādījums, ka «personīga" lietošanā aptver

ne tikai lietošanu dzīvošanai vien, jo lik. 32. p. 7. pkt.

runā vispār par telpām, bet nevis tikai par dzīvokļiem vien;

bet no tā izriet tikai tas, ka būtu plašāki jāiztulko ari jēdziens

«personīgai" lietošanai; pretstats «personīgai" — pretim «ne-

personīgai" lietošanai ir relatīvs, bet ne absolūts, un ir apsprie-
žams atkarībā no un sakarā ar tām vajadzībām, dēļ kurām

katrā atsevišķā gadījumā namsaimnieks pieprasa telpas; nam-

saimnieka, viņa vai viņa ģimenes locekļu vajadzība «per-

sonīgai" lietošanai jāstāda pretim īrnieka vajadzībai un

proti tai nozīmē, ka telpu lietošanai namsaimnieka vai tā ģi-

menes personā — jābūt līdzīgai (adekvātai) telpu lietošanai

īrnieka personā; tas nozīmē, ka j a uz vienām un tām pa-

šām telpām no vienas puses namsaimnieks un no otras puses

īrnieks pretendē aiz tām pašām personīgām va-

jadzībām, tad priekšrocība pieder namsaimniekam. Bet

ja namsaimnieka (resp, viņa ģimenes locekļu) vajadzība nav

adekvāta īrnieka vajadzībai, un proti, ja telpas īrniekam vaja-
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dzīgas dzīvošanai, kamēr namsaimnieks uz tām pretendē nevis

dzīvošanai, bet kādai citai vajadzībai (piem. klinikas ierīkoša-

nai), tad, ievērojot likuma par telpu īri sociālpolitisko raksturu,

saskaņā ar kuru likums nodrošina īrniekam pirmā rindā taisni

dzīvokli, 32. p. 7. pkt. ir jāiztulko tai nozīmē, ka apzīmētā

namsaimniekam piešķirtā priekšrocība atkrīt, ja namsaimnieks

uz īrnieka ieņemto dzīvokli pretendē ne aiz vajadzībām

priekš dzīvošanas; jo iepriekšējie pag. noteikumi par «dzīvokļa
iri" un «istabu īri" garantējuši dzīvokļu īrniekiem vienīgi dzī-

vokļu lietošanu un viņi šai ziņā bija ierobežojuši namsaimnieka

rīcības brīvību par savu namU; tagadējais likums par telpu īri

gan papildinājis iepriekšējo likumu, attiecinot to vispār uz tel-

pām, bet tomēr ari tagadējais likums pirmā rindā garantē dzī-

vokļu, istabu un gultas vietu īres neaizkaramību (sk. lik. 1. p.

~a" pkt.; 32. p. 1. pkt.; 6. pkt.; 32. p. 2. piez.); tā tad vispār

tagadējais likums, aizsardzības ziņā, taisni izceļ dzīvokļus, ista-

bas un gultas vietas; 8) ka tādā kārtā namsaimnieks var iz-

spiest īrnieku absolūti tikai tad, ja namsaimnieks pretendē uz

telpām dzīvošanai, t. i. kā uz dzīvokli, neatkarīgi no tā, vai

īrnieks telpas ieņem kā dzīvokli vai kādām citām vajadzībām:

bet savas priekšrocības tiesības uz īrnieka ieņemtām telpām

namsaimnieks nevar izvest absolūti, ja namsaimniekam šādas

telpas nav vajadzīgas kā dzīvoklis ; šais pēdējos gadī-

jumos namsaimnieka priekšrocībai ir tikai re 1 a t i v s raksturs,

un proti, viņš var izspiest īrnieku tikai tad, ja īrnieka ieņemtās

telpas vajadzīgas namsaimniekam tai pašai personīgai lieto-

šanai un katrā ziņā, ja īrnieka ieņemtās telpas vajadzīgas nam-

saimniekam dzīvošanai; 9) ka tādēļ, no vienas puses, ja

īrniekam telpas izīrētas kā dzīvoklis, namsaimnieks var viņu

izspiest tikai tad, ja tās pašas telpas vajadzīgas namsaimniekam

tāpat kā dzīvoklis; bet ja īrniekam telpas izīrētas nē kā dzī-

voklis, bet kādām citām vajadzībām (sk. piem. lik. par telpu

īri 1. p. b—c pkt.), tad namsaimnieks var īrnieku izspiest ne-

tikvien tad, kad namsaimniekam šādas telpas ir vajadzīgas kā

dzīvoklis, bet ari tad, kad šādas telpas namsaimniekam būtu

vajadzīgas ne kā dzīvoklis, bet, piem., vai nu tām pašām vaja-

dzībām, dēļ kurām tās lieto īrnieks, vai kādām citām ne dzī-
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vošanai kalpojošām vajadzībām: tā tad abpusīgām vajadzībām

jābūt adekvātām, bet tomēr uzsverot absolūtu priekšrocību dzī-

vošanas momentam; 10) ka piemērojot pievestos apcerējumus

runā stāvošam gadījumam, kur namsaimnieks lūdz privātas ķi-

rurģiskas klīnikas ierīkošanai izlikt atbildētāju no pēdējā

ieņemtā dzīvokļa, vispirms nav adekvātas vajadzības un

— galvenais — pārkāpts likuma par telpu īri uzsvērtais prin-

cips, pēc kura dzīvoklis bauda priekšrocību pret ne dzīvojamām

telpām; prasītāji pat neapgalvo, ka atbildētāja ieņemtais dzī-

voklis būtu vajadzīgs viņiem vai vienam no viņiem taisni kā,

dzīvoklis; gan ķirurģiska klinika, sevišķi ja to ierīko pro-

fesors, ķirurģijas speciālists, nav tīri komerciāls uzņēmums, jo

galvenā kārtā kalpo zinātniskiem (pētīšanas, studiju) nolūkiem,
bet tomēr ari ķirurģiska klinika bez saimnieciska pamata nav

domājama un katrā ziņā nemaz nav domājama dzīvo-

šanai un šai ziņā nevar konkurēt ar dzīvokli; 11) ka tādā

kārtā Apgabaltiesa, piemērojot lik. par telpu īri 32. p. 7. pkt.

runā stāvošam gadījumam un uz šī pamata atzīstot prasītājam

tiesību izlikt atbildētāju no viņa ieņemtā dzīvokļa, pārkāpusi

pievesto likuma pantu, kādēļ viņas spriedums nav spēkā at-

stājams, Senāts nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 12. no-

vembra spriedumu lik. par telpu īri 32. p. 7. pkta pārkāpuma

dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no

jauna citā sastāvā.

78. 1926. g. apriļa mēneša 29. dienā, Kaunatas pagasta

valdes sūdzība par Latgales apgabaltiesas lēmuma atcelšanu

Kazimira un Domenika S i 1 o v v prasībā pret Malafeju X a b -

lanovu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesas 1925. g. 18. septembra

sēdē tika iesniegta pilnvara, kuru Domeniks Silovs izdevis sa-

vam brālim Kazimiram Silovam, un uz kuras pilnvardevēja

parakstu 1925. g. 16. septembrī apliecinājusi Kaunatas pagasta

valde, viņas priekšsēdētāja un darbveža personā; 2) ka uz šī

dokumenta gan uzliktas ir zīmogmarkas pietiekošā daudzumā,
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bet ne dzēšot tās attiecīgā kārtībā, t. i. ne ar pagasta valdes

zīmogu (t. i. mechaniski) vai ar pagasta valdes amatpersonu

parakstiem caur zīmogmarku (sk. 1921. g. 17. septembra rīkoj.

par zīmognodokli 64. p.); 3) ka no vispārējā zīmogmarku dzē-

šanas veida nemaz nav izņemtas pilnvaras, kuras apliecina pa-

gasta valde; 4) kā izņēmumu, pilnvaru apliecinot, neparedz ari

pagasta valdes pievestā instrukcija par zīmogmarku dzēšanu,

kura ■—bez tam —< attiecas vienīgi uz rīkoj. 67. pantā minēto

zīmognodokļa maksāšanas veidu; 5) ka tādā kārtā Apgabal-

tiesa, uzliekot vainīgām pagasta valdes amatpersonām attiecīgo

zīmogsodu, rīkojusies saskaņā ar rīkoj. par zīmognod. 91. p.

un nav likumu pārkāpusi, kādēļ iesniegtā sūdzība, kā nepama-

tota, atraidāma, Senāts nolemj: Kaunatas pagasta valdes

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

79. 1926. g. septembra mēneša 30. dienā. Leibas Lur j c

lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Leibas

Jakobsonaprasībā pret Leibu L v r j c un citiem un prasī-

tāja paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja aizrādījums kasācijas sū-

dzībā uz Senāta spriedumā aprādītā Kr. civ. lik. 1301. panta sa-

tura iztulkojuma ekonomiskām sekām — «mantotā imobiļa ap-

grozībā" — ir nevietā un nav no Senāta apspriežams; 2) ka

Apgabaltiesa nodibinājusi, ka pēc šīs lietas apstākļiem, prasī-

tājas māsas nav uzskatāmas par labticīgām runā stāvošā imo-

biļa valdītājām, jo viņām nav bijis nezināms, ka viņas nav vie-

nīgās viņu tēva mantinieces; šis pēdējais Apgabaltiesas kon-

statējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pār-

baudāms kasācijas kārtībā; 3) ka jau tādēļ vien atkrīt Kr. civ.

lik. 635. p. piemērojamība, jo tas iziet no tā, ka iepriekšējais

iznomātājs bijis taisni labticīgs valdītājs; līdz ar to zaudē no-

zīmi runā stāvošā lietā Kr. Senāta civ. kas. dep. spried. 1905. g.

Nr. 50 Tolstikova lietā, pat ja atzītu par pareizu šai pēdējā

spriedumā izteikto 635. p. interpretāciju; 4) ka par to, ka nomas
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līgums esot atzīstams spēkā vismaz tais daļās, kurās imobilis

vispār prasītājam nepieder, atbildētājs runā pirmo reizi kasā-

cijas sūdzībā, kādēļ šāds atbildētāja aizrādījums no Senāta nav

pārbaudāms; bez tā nav loģiski un juridiski domājams kopējo

imobili iznomāt kādā ideālā daļā, jo noma pēc būtības nodro-

šina nomātājam lietošanas un izmantošanas iespēju un tiesības

attiecībā uz visu priekšmetu, t. i. uz visām kopējā īpašuma

reālām sastāvdaļām; bet lietot un izmantot zināmu ideālu daļu

juridiski nav domājams, jo lietošana un izmantošana ir faktiska

darbība, kura nekad nav piemērojama kādam tikai iedomāja-

mam priekšstatam (Vorstellung), par kuru uzskatāma kopējās

mantas ideālā daļa; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav atbildē-

tāja pievestos likumus pārkāpusi, kamdēļ viņa kasācijas sūdzība,

kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Leiba Lur j c

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

80. 1926. g. apriļa mēneša 29. dienā. Jāņa Sondaraun

citu lūgums par Latgales apgabaltiesas lēmuma atcelšanu Jāņa

Sondara un citu prasībā pret Mariju S o n d ar.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Izklausījis prasītāju Jāņa, Kārļa, Donata un Pētera S o n -

daru pilnvarnieka, zv. adv. Fridentala paskaidrojumus un

ņemot vērā; 1) ka Senāta apvienotās sapulces 1925. g. 3. apriļa

un civ. kas. departamenta 1925. g. 17. decembra (lietā Nr. 406)

spriedumos dotie paskaidrojumi jautājumā par to, vai uz piln-

varas pamata, kura izdota lietas vešanai miertiesu iestādēs ar

tiesību iesniegt kasācijas sūdzību, pilnvarniekam ir tiesība vest

lietu Senāta civilā kasācijas departamentā, attiecas uz tiem

gadījumiem, kad pilnvara izdota civ. proc. lik. 60. (48.) panta

kārtībā, t. i. kad pati pilnvara no formālās puses derīga tikai

miertiesu iestādēm; attiecībā uz šiem gadījumiem Se-

nāts minēto jautājumu izšķīris noraidoši uz tā pamata, ka tādos

gadījumos pilnvarā izteiktā tiesība iesniegt kasācijas sūdzību

nevar tikt realizēta vienkārši aiz tā iemesla, ka pati pilnvara
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no formālās puses nav dējīga priekš Senāta kā vispārējas tiesu

iestādes, un tā tad nemaz nav caurskatāma pēc satura; 2) ka

turpretim šinī lietā zvērinātam advokātam Šenfeldam izdotā

pilnvara formas ziņā atbilst visām likuma prasībām priekš piln-

varām lietu vešanai vispārējās tiesu iestādēs: pilnvara aplieci-

nātapriekš zvērināta advokāta civ. proc. lik. 248. panta 2. pktā

paredzētā kārtībā un apmaksāta ar attiecīgo likumā paredzēto

zirnognodokli priekš pilnvarām, iesniedzamām vispārējās tiesu

iestādēs; tā tad izdotā pilnvara piemērojama ari lietu vešanai

vispārējās tiesu iestādēs, pie kādām pieder Senāts; 3) ka tādā

kārtā minētie Senāta paskaidrojumi neattiecas uz šajā lietā pa-

redzēto gadījumu; šai gadījumā tam apstāklim, ka zv. advokā-

tam Šenfeldam izdotā pilnvarā viņa pilnvardevēji lūdz viņu

uzņemties viņu civillietu vešanu Miertiesās un Apgabaltiesās

kā apelācijas instancē, nav izšķirošas nozīmes jautājuma izšķir-

šanā par to, vai zv. adv. Šenfeldam, kurš uz izdotās pilnvaras

pamata lietu vedis pie Miertiesneša un Latgales apgabaltiesā,
ir tiesība iesniegt par Apgabaltiesas 1925. g. 6. novembra sprie-

dumu kasācijas sūdzību; šinī gadījumā minētā jautājuma izšķir-

šana atkarājas no pašas pilnvaras satura, no pašu pilnvardevēju

gribas iztulkošanas un konstatēšanas, uz kādiem darījumiem

viņi pilnvaro savu pilnvarnieku, un šajā ziņā nevar būt nekādu

šaubu par to, ka pilnvardevēji pilnvarojuši savu pilnvarnieku

iesniegt Senātam kasācijas sūdzību, kāda tiesība tieši pašā piln-

varā izteikta; 4) ka aiz pievestiem iemesliem Latgales apgabal-

tiesai šinī gadījumā nebija pamata atzīt zv. adv. Šenfeldam iz-

doto pilnvaru par nepietiekošu sūdzības iesniegšanai, kamdēļ

viņas 1926. g. 16. janvāra lēmums atceļams, Senāts nolemj:

Latgales apgabaltiesas 1926. g. 16 janvāra lēmumu atcelt un

uzdot Latgales apgabaltiesai prasītāju iesniegtai kasācijas sū-

dzībai dot civ. proc. lik. 285. (189>un 286. (190.) pantos pare-

dzēto gaitu.

81. 1926. g. septembra mēneša30. dienā. Indriķa Stra v t -

mana lūgums par Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Zvārdes kooperativa «Progress" prasībā pret vinu, Stra v t -

mani. [
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Izklausījis atbildētāja Strautmaņa paskaidrojumus un ņe-

mot vērā: 1) ka Apgabaltiesa, pievienodamās Miertiesas sprie-
duma motīviem, ir konstatējusi, ka atbildētājs izdevis tirgo-

tājam Māleram vekseļus par 14.963 rubļiem, bet preces par mi-

nēto sumu nav ienākušas kooperatīvā, caur ko prasītājs, no-

maksājot šos vekseļus, ir cietis zaudējumus par minēto sumu;

šis konstatējums, kā dibināts uz lietas faktiskiem apstākļiem,

uz Tiesu iek. lik. 5. p. pamata nav pārbaudāms kasācijas in-

stancē; 2) ka pavēste uz Apgabaltiesas 1925. gada 27. oktobra
sēdi ir izsniegta atbildētājam 1925. g. 24. oktobrī un pie tam

likumīgā civ. proc. lik. 82. (64.) p. paredzētā kārtībā, t. i. acīm-

redzot kādam no atbildētāja mājniekiem, kurš to, kā redzams

no uzraksta uz pavēstes, saņēmis nodošanai atbildētājam; ja

pavēste, kā šinī gadījumā, izsniegta aicināmā mājnie-

kam, tad uz pavēstes nav vajadzīgs atzīmēt, ka pavēs-

tes saņēmējs apsolās ar savu parakstu nodot pavēsti

aicināmam, kas jādara vienīgi tad, ja pavēste nodota nevis

aicināmā mājniekam izsniegšanai, bet kādam no aici-

nāmā kaimiņiem; civ. proc. lik. 84. (66) panta aizrādījums, ka

uz pavēstes jāatzīmē, kam un kad īsti pavēste nodota un kāpēc

nav saņēmēja paraksta, attiecas tikai uz to gadījumu, kad aici-

nāmais ir mājā, bet nevar vai negrib parakstīties par pavēstes

saņemšanu; 3) ka savus iebildumus pret liecinieka Akermaņa

itkā nelikumīgo nopratināšanu un viņa liecības nenozīmīgumu

atbildētājs pieved pirmo reizi kasācijas sūdzībā, kamdēļ šie ie-

bildumi, kā nebijuši tās tiesas instances apspriešanā, kura iz-

tiesāja lietu pēc būtības, Senātā nemaz nav apspriežami; 4) ka

tādā kārtā Apgabaltiesa nav pielaidusi kasācijas sūdzībā pie-

vestos likumu pārkāpumus, kādēļ kasācijas sūdzība, kā nepa-

matota, atraidāma, Senāts nolemj: Indriķa Strautmaņa

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

82. 1926. g\ septembra mēneša 30. diena. Kulciema sv.

Arsenija pareizticīgās draudzes pilnvarnieka priv. adv. Hen-
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ninga lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

minētās baznīcas draudzes prasībā pret Ernestu Unbe-

d a c h tu un Reini Liepu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod; Pēc Apgabaltiesas pareizā aizrādījuma, pra-

sītājai, kura savu prasību pamato uz nomas līgumu, vispirms

bijis jāpierāda, ka viņa nomas līgumu noslēgusi ar atbildētājiem

par to zemes gabalu, pret to nomas maksu un par to laiku, kuri

aprādīti prasības rakstā. Apgabaltiesa nupat minētos prasības

faktiskos pamatus atradusi par nepierādītiem. Šāds Apgabal-
tiesas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ

pārbaudāms kasācijas instancē. Tādēļ atkrīt prasītājas pa-

skaidrojumi viņas kasācijas sūdzības pirmā daļā, kuros viņa

apstrīd pievestā Apgabaltiesas slēdziena pareizību pēc būtības.

Prasītāja ari pat neaizrāda, kādus lietas apstākļus Apgabaltiesa
nebūtu apspriedusi vai būtu sagrozījusi. Apgabaltiesa, dibinā-

damās uz pašas prasītājas iesniegto dokumentu (bij. Domeņu

valdes 1902. g. 26. novembra rakstu ar Nr. 20864; Miertiesu,

akts 2. lpp.), konstatējusi, ka prasītājai piederošās zemes pla-

tība katrā ziņā bijusi, lielāka par tām 28 desetiņām, par kurām

runa iet prasības rakstā, un ka šīs 28 desetiņas tikušas prasī-

tājai no bij. Domeņu valdes piešķirtas papildu, t. i. virs

tās zemes, kura jau agrāk piederējusi baznīcai. Šī pēdējā Ap-

gabaltiesas slēdziena pareizību prasītāja pat nav mēģinājusi

apstrīdēt savā kasācijas sūdzībā. Prasītāja dibinās uz agr.

ref. lik. 1. d. 3. p. 2. piez ī m i. Bet šī pēdējā tieši iziet no tā,

ka baznīcai viņas zeme tikusi atsavi n ā t a un baznīcai at-

stājama un atstāta kāda zeme «neatsavināmo vidējo saimnie-

cību platumā". Starpība starp baznīcas zemēm un pārējām
zemēm pastāv nevis iekš tam, ka baznīcas zemes nebūtu at-

savināmas, ja tās nesasniedz kādu «neatsavināmu zemes

normu" (kādas vispār nav ārpus agr. ref. lik. 1. d. 3. p. c. pktā

paredzētiem gadījumiem), bet gan iekš tam, ka obligato-

riski jāierāda baznīcām „c en t r s'\ t. i. pati

baznīcas ēka (agr. ref. lik. 1. d. 3. p. „b"; 3. p. 2. piez.;

1926. g. — 82

162



pretēji 3. p. „a"). Prasītājas —kā baznīcas — zeme tomēr bija
atsavināma un, kā Apgabaltiesa konstatē saskaņā ar atbildē-

tāju iesniegtiem nomas līgumiem un kvītēm, faktiski ari tikusi

pārņemta valsts rīcībā (agr. ref. lik. 1. d. 13. p.). Tādēļ, pretēji

prasītājas domām, nemaz nav izslēgts, ka atbildētāji pareizi

valda un lieto taisni to zemi, kura varbūt agrāk piederējusi

prasītājai, bet tagad uz agr. ref. lik. pamata katrā ziņā pār-

gājusi valstij. Apgabaltiesa, saskaņā ar liecinieku Dīriņa un

Blūma liecībām, konstatējusi, ka viņi kādu 1908. g. itkā uz 12

gadiem noslēgtu līgumu nav apstiprinājuši. Pie šādiem ap-

stākļiem Apgabaltiesai tā tad ari bija pietiekošs pamats uzlikt

prasītājai par pienākumu vēl sevišķi pierādīt, ka viņai pašai

bijusi tiesība iznomāt un ka viņa faktiski iznomājusi atbildētā-

jiem un par kādu maksu un zem kādiem nosacījumiem — to

zemi, par kuru prasītāja tagad prasa nomas naudu un no kuras

viņa lūdz izlikt atbildētājus. Ja nu prasītāja nevar leģitimēties
kā strīdus zemes iznomātāja, tad ari atbildētājiem nevar pār-

mest, ka tie maksājuši nomas maksu nevis prasītājai, bet tam,

ar kuru viņi bija savukārt noslēguši attiecīgos nomas līgumus,

proti valsts zemes, t. i. Zemkopības ministrijas orgāniem. No-

stādamās uz šī viedokļa, Apgabaltiesa nav prasītājas pievestos

priv. lik. 3489. p., civ. proc. lik. 181. p. pārkāpusi; ar to atkrīt

ari visi pārējie prasītājas paskaidrojumi viņas kasācijas sū-

dzībā. Atrodot aiz aprādītiem iemesliem, ka prasītājas kasācijas

sūdzība atraidāma, Senāts nolemj: Kulciema sv. Arsenija

pareizticīgās baznīcas draudzes pilnvarnieka priv. adv. Hen-

ninga kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata

atstāt bez ievērības,

83. 1926. g. septembra mēneša 30. dienā Mozus Kā n a

pilnvarnieka zv. adv. Lemberga lūgums par Liepājas apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Mozus Kā n a prasībā pret Žani

Kronber gu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers. *

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa konstatē un prasītājs, ne-

skatoties uz savu iepriekšējo prasības motivāciju, tomēr galu

1926. g. — 82., «3.

163



galā nenoliedz, ka viņš pircis runā stāvošo objektu zem sus -

pensiva nosacījuma, proti zem nosacījuma, ka Centrālā ze-

mes ierīcības komiteja dos savu atļauju; 2) ka konkrētā lietā

strīdus iet vienīgi ap jautājumu, kam no kontrahentiem pieder

augļi pa starplaiku-no nopirktā objekta nodošanas dienas, kad

prasītāja-pircēja tiesības vēl atrodas m suspenso; 3) ka šis jau-

tājums izšķirams tieši uz Apgabaltiesas pievestā priv. lik. 3170.

p. pamata, pēc kura pa starplaiku rodošies augļi nepieder vēl

pircējam, kurš galveno objektu nopircis zem suspensiva no-

sacījuma, bet pircējs skaitās pagaidām tikai par objekta pār-

valdnieku (negotiorum gestor), t. i. par objekta pārzini uz

sveša rēķina; 4) ka tādēļ, ja prasītājs pretendē uz augļiem

par starplaiku, tad taisni viņam būtu jāpierāda, ka suspensivais

nosacījums, zem kura viņš galveno objektu nopircis, patiesi ie-

stājies, bet pārdevējam, kas noliedz pircējas tiesību uz starplaika

augļiem, nebūtu jāierāda suspensivā nosacījuma iestāšanās ne-

iespēja, kā to maldīgi domā prasītājs; 5) ka prasītājs pat neap-

galvo, ka viņš būtu pierādījis vai noskaidrojis, ka suspensivais

nosacījums jau būtu iestājies prasības celšanas laikā; 6) ka

prasītājs neatspēko Apgabaltiesas slēdziena pareizību, ka pēc

priv. lik. 3170. p. pa starplaiku, kad, pirkuma līguma spēks vēl

atrodas m suspenso, augļi nepieder pircējam; 7) ka prasītāja

pievestie priv. lik. 548., 550. p. p. neattiecas uz izspriežamo

lietu; 8) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, atrodot par neapmieri-

nāmuprasību par starplaika augļu piespriešanu prasītājam, nav

prasītāja aprādītos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa prasība, kā

nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj : Mozus Kāna

pilnvarnieka zv. adv. Lemberga kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

84. 1926. g. septembra mēneša 30. dienā. Josifa Avseja

un citu pilnvarnieka zv. adv. Tomsona lūgums par Latgales

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Mazo-Čivčišu sādžas sa-

biedrības prasībā pret Ignatu Spružanu, Teklu, Josifu un

Vladislavu A v s c j i c m.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.
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Izklausījis atbildētāju pilnvarnieka zv. adv. fiamana un

Tomsona paskaidrojumus, Senāts atrod: Atbildētāju formālai

lerunai pret Jāni Dedumetu, kas Apgabaltiesas 1924. g. 11. jū-

lija sēdē tika pielaists kā prasītājas pilnvarnieks, nekādas prak-

tiskas nozīmes nav, jo tanī sēdē, proti 1925. g. 4./11. decembra

sēdē, kurā noticis tagad pārsūdzētais Apgabaltiesas spriedums,

bija uzstājušies prasītājas pilnvarnieki, priv. adv. Brežgo un

Rupais, bet vairs ne Jānis Dedumets, kurš savā laikā bija uz-

stājies kā prasītājas pilnvarnieks tanī sēdē, kurā noticis jau at-

celtais ar pēdējo Senāta spriedumu Apgabaltiesas 1924. g. 11. jū-

lija spriedums. Tā tad atkrīt atbildētāju kasācijas sūdzības

pirmais punkts. Senāts atrada par pareizu Apgabaltiesas slē-

dzienu, kura 1917. g. 2. jūlija sādžas lēmumam nav atzinusi li-

kumīgu spēku. Senāts pie tam atraidījis, kā nepamatotas, at-

bildētāja Avseja pret šo Apgabaltiesas taisīto slēdzienu celtās

ierunas. Sevišķi Senāts šai zinā paskaidrojis, ka 1) 1917. g.

2. jūlija sādžas sapulci nav vadījusi attiecīga persona, proti,

nav vadījis sādžas vecākais vai vina (vietas izpildītājs, kādi

amati vēl .pastāvējuši tai laikā, jo nav nodibināts, ka izpildu ko-

mitejas priekšnieka amats, kuru ieņēmis minētās sādžas sa-

pulces vadītājs Maslovskis, būtu ticis pielīdzināts pagasta

(ne sādžas) vecākā amatam; 2) ka no lēmuma nav redzams,
cik balsstiesīgu sādžas sabiedrības locekļu būtu piedalījušies

sapulcē un ar kādu balsu vairākumu, un ka pats protokols vis-

pār aiz formāliem defektiem zaudējis nozīmi un pierādīšanas

spēku. No otras puses, Apgabaltiesas 1924. g. 11. jūlija sprie-

dumu Senāts atcēlis uz tā pamata, ka 1) Apgabaltiesa, neat-

zīstot 1917. g. 2. jūlija Maz-Čivčišu sādžas lēmumam likumīgu

spēku, tomēr nav apsvērusi atbildētāju aizrādījumu uz to, ka

uz šo lēmumu pamatotais prasītājas ar atbildētājiem noslēgtais

1917. jg. 10. oktobra nomas līgums, kurā nomas līgums ticis pa-

garināts vēl uz 14 gadiem, esot uzskatāms par saistošu prasī-

tājai, līdz kamēr tas nav tiesas ceļā atzīts par nederīgu, 2) ka

Apgabaltiesa nav ņēmusi vērā atbildētāju aizrādījumus, ka pra-

sītāja savu prasību dibinājusi uz to, ka 1889. g. 18. aprilī uz

30 gadiem ar iepriekšējo nomnieku Čerņenko noslēgtais no-

mas līgums notecējis; 3) ka Apgabaltiesa sagrozījusi
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prasības raksta saturu, neatzīstot, ka pēc pašas prasītājas aiz-

rādījuma nomas līgums no Čerņenka pārgājis uz atbildētājiem;

4) ka Apgabaltiesa nav apspriedusi atbildētāju aizrādījumus,
ka prasītāja klusu ciešot atzinusi atbildētājus par saviem kon-

trahentiem ari pēc 1903. g., kad viņi bija jau iestājušies minētā

nomas līgumā; 5) ka Apgabaltiesa nav apspriedusi atbildētāju

aizrādījumus, ka, pēc pašas prasītājas paskaidrojumiem, atbil-

dētāji samaksājuši nomas naudu līdz 1919. gadam; 6) ka Ap-

gabaltiesai bija jāapsver agrākā Senāta spriedumā aizkustinā-

tais jautājums, vai retencijas tiesību nav paredzējis jau pats
nomas līgums (8., 10. pkti). Apgabaltiesa savā jaunā 1925. g.

4./11. decembra spriedumā izgājusi no tā, 1) ka prasītājs savu

prasību pamato uz 1889. g. 18. apriļa nomas līguma notecē-

jumu; 2) ka 1917. g. 10. oktobra nomas līgums, kā pamatots

uz nelikumīgo 1917. g. 2. jūlija sādžas sapulces lēmumu, ir ipso

jure nederīgs un prasītājai nav saistošs un tādēļ neprasa vēl

sevišķu anulēšanu prasības ceļā (spried, motivu 8. pkts); 3) ka

jautājumā par atbildētāju tiesībām, nomas objektu aizturēt, ka-

mēr viņiem būtu izsniegta 1889. g. 18. apriļa nomas līguma

8. pktā nodrošinātā atlīdzība, Apgabaltiesa aizrāda, ka aprā-

dītā retencijas tiesība nav pievestā 8. pktā paredzēta (spried,
motivu 10. pkts). Apgabaltiesa, apmierinot prasību, pamatojās

vispirms uz to, ;ka 1889. g. 18. apriļa nomas līgums, kas no-

slēgts uz 30 gadiem, skaitot no 1889. g. 23. apriļa, izbei-

dzās ar laika notecējumu 1919. g. 23. aprilī (spried, mo-

tivu 3. pkts). Atbildētāji šai ziņā savā kasācijas sūdzībā (2.,

3. pktos) aizrāda, ka Apgabaltiesa sagrozījusi prasības saturu,

jo prasītāja pamatojusies nevis uz nomas līguma «izbeigšanos",

bet uz viņa «notecējumu". Šāds atbildētāju aizrādījums nav

saprotams. Līgums var izbeigties aiz dažādiem iemesliem, vai

nu uz kontrahentu contrarius dissensus, vai aiz izpildīšanas

neiespējas, etc, vai ari aiz laika notecējuma (ja līgums noslēgts

uz zināmu laiku). Ja prasītāja savā prasības rakstā atsaucas

uz nomas līguma laika notecējumu un uz šī pamata prasa atbil-

dētāju izlikšanu no nomas objekta, tad viņa taisni iziet un va-

rēja tikai iziet no nomas līguma izbeigšanās ar laika

notecējumu. Ar to atkrīt atbildētāju paskaidrojumi viņu
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kasācijas sūdzības 2., 3. pktos. Apgabaltiesa tālāk uzsver, ka

prasītājai, prasot atbildētāju izlikšanu, nav bijis jāiemaksā tiesas

depozitos -dzirnavu un tās iekārtas vērtība, jo nomas līgums

ipso jure izbeidzies 1919. g. 23. aprilī un nomas līgumā (8. pktā)

nav paredzēta un nav noteikta nedz atlīdzības suma, nedz laiks,

nedz atlīdzības izsniegšanas kārtība, un ka no otras puses vis-

pār nomas līgums kā tāds nepiešķir nomniekam tiesību nomas

objektu aizturēt līdz kādas atlīdzības saņemšanai un tādēļ at-

bildētājiem nav tiesība celt ierunu par prasības p r i c k š 1 a i -

čību. Šai ziņā atbildētāji savā kasācijas sūdzībā aizrāda, ka

prasība esot uzskatāma par nepierādītu savā pamat ā, jo

prasītāji nav pierādījuši, ka atbildētāji būtu atteikušies

no dzirnavu tālāk nomāšanas. Pretēji atbildētāju domām, pra-

sītājiem, ceļot tagadējo izlikšanas prasību, nemaz nebija no

savas puses jāpierāda, ka atbildētāji atteikušies dzirna-

vas nonomāt tālāk. Viss šis jautājums par atteikšanos no dzir-

navu tālāk iznomāšanas varētu celties tikai sakarā ar kādu

konkrētu atbildētāju prasījumu par dzirnavu vērtības atlīdzību

viņiem. Prasītājai būtu bijis jāpierāda atbildētāju atteikšanās

no dzirnavu tālāk iznomāšanas tikai tad, ja prasītāja būtu cēlusi

prejudicialu prasību par to, ka atbildētājiem šāda atlīdzība ne-

nāktos. Bet prasītāja tādu prejudicialu prasību nav cēlusi un

nebija spiesta celt. Atbildētājai vispār nav tiesība pārmest

Apgabaltiesai, ka tā nav apspriedusi atbildētāju aizrādījumus

viņu rakstiskos paskaidrojumos, kurus tie bija iesnieguši ārpus

un pēc viņu jau Apgabaltiesas sēdēs dotiem mutiskiem paskai-

drojumiem (Senāta civ. kas. dep. spried. 1921. g. Nr. 155, Jan-

sona lietā; 1922. g. Nr. 5, Šmidta lietā; 1923. g. Nr. 394, Voi-

ciša lietā). Apgabaltiesas aizrādījumam uz to, ka nomas lī-

guma sevišķa uzteikšana no prasītājas puses nav bijusi vaja-

dzīga, ir tikai blakus nozīme, un ja, kā aizrāda atbildētāji, viņi

šādu ierunu nebija cēluši, tad pats Apgabaltiesas aizrādījums

zaudējis savu nozīmi un atbildētājiem nav pamata pievest to

kā kasācijas iemeslu. Ar to atkrīt atbildētāju paskaidrojumi

viņu kasācijas sūdzības 4. pktā. .Apgabaltiesas no 1889. g. 18.

apriļa nomas līguma 8. pkta satura un nozīmes taisītais slē-
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dziens par to, ka tajā atbildētājam retencijas tiesība nav atzīta

un tāda vispār nav paredzēta, attiecas uz lietas faktisko pusi

un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā. Bet ari vispār,

atbildētājiem nav tiesības pretendēt konkrētā gadījumā uz

likumiskām retencijas tiesībām jau tādēļ vien, ka —
kā pareizi

uzsver Apgabaltiesa, saskaņā ar nodibinātu Senāta praksi —

atbildētāji nav pierādījuši, vai vismaz nav noskaidrojuši pie-

prasāmās atlīdzības sumu, bez kā aizturēšana kā tāda, kā pret-

pretenzijas (nav obligatoriski — pretprasības) nodrošinājuma

veids, vispār nav domājama (Senāta civ. kas. dep. spried, krāj.

1920. Nr. 36; 1921. g. Nr. 3; 1923. g. Nr. 1926. g. Nr. 24). Pret-

pretenzijas likvids stāvoklis ir aizturēšanas (retencijas) tiesību

esencialais priekšnoteikums (rekvizits), jo citādi pretniekam jau

faktiski nav iespējams apmierināt, vai vismaz nodrošināt aiztu-

rētāja ar aizturēšanu aizsargāto pretpretenziju. Tādā kārtā at-

krīt atbildētāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzības 5—6

pktos. Apgabaltiesa, sekojot Senāta aizrādījumam pēdējā Se-

nāta spriedumā, pareizi aiz viņas pievestiem iemesliem atzinusi

1917. g. 2. jūlija sādžas sabiedrības lēmumu par spēkā neesošu,

kādēļ atbildētājiem nav tiesības vēl polemizēt pret šo Apga-

baltiesas slēdziena pareizību (civ. proc. lik. 813. p.). Pie tam

Apgabaltiesai /bija pietiekošs iemesls neapmierināt atbildētāju

lūgumu, nopratināt viņu eventuāli («vajadzības gadījumā") uz-

dotos lieciniekus. Pretēji atbildētāju domām, zināma pilsoņa
balsstiesība ir nevis fakts, bet publiski tiesiska īpašība, un kā

tāds ar lieciniekiem nav pierādāms, Ja ari liecinieki par šo

jautājumu izteiktos, tad tāds izteiciens būtu nevis liecinieku lie-

cība, bet juridisks slēdziens par juridisko stāvokli. Otrkārt,

to faktu, kuru pēc atbildētāju paskaidrojuma varēšot .aplieci-

nāt liecinieki, t. i. zināmu pilsoņu valdīšanu par zemi, Apgabal-

tiesa atradusi par nenozīmīgu, jo par zemi var valdīt ari tie,

kuri nebija sādžas sabiedrības locekļi, par kādiem var kļūt ti-

kai tie, kuri ar sabiedrības lēmumu uzņemti. Šādu Apgabaltie-

sas slēdzienu atbildētāji savā kasācijas sūdzībā neapstrīd. Tā-

dā kārtā atkrīt atbildētāju paskaidrojumi kasācijas sūdzības

10. pktā. Apgabaltiesa, atzīstot 1917. g. 2. jūlija sādžas sēdes
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lēmumu dēļ Jefrema Jurčeno pilnvarošanas par nelikumīgu un

tādēļ spēkā neesošu, varēja — pats par sevi — atzīt par spēkā
neesošu ari uz šī nederīgā lēmuma pamata Jefrema

Jurčenko Maz-Čivčišu sādžas sabiedrības vārdā ar atbildētā-

jiem 1917. g. 10. oktobrī noslēgto nomas līgumu. Apgabaltiesā

tomēr nav ņēmusi vērā atbildētāju aizrādījumu uz to, ka prasī-

tāja pieņēmusi šo 1917. g. 10. oktobra nomas līgumu izpildī-
šanai. Gan tas apstāklis vien, ka atbildētāji rentes (nomas)
naudu bija iemaksājuši tiesas depozitā, nemaz nenozīmē, ka

prasītāja 1917. g. 10. oktobra nomas līgumu ratificējusi, jo, kā

atzīst paši atbildētāji, prasītāja šo naudu taisni nav pretim

ņēmusi. Apgabaltiesa šai ziņā atrod, ka ar to, ka prasī-

tāja turpinājusi malt savu labību un vilnu kārst, viņa neesot

līgumu „i zpild ī j v s i", bet esot tikai realizējusi tiesības,

kuras piekristu viņai itkā katrā ziņā, t. i. neatkarīgi no atbildē-

tāju pretendētām nomas tiesībām; un «izpildīšana" esot bijusi

vienīgi atbildētāju pusē, kuri pielaiduši prasītāju pie minēto tie-

sību realizēšanas un to cietuši. Tādā kārtā, pēc Apgabaltiesas

domām, taisni tikai atbildētāji vien (tā tad nevis prasī-

tāja) esot pieņēmuši minēto līgumu izpildīšanai un šis fakts esot

uzskatāms par nenozīmīgu. Nupat pievestais Apgabaltiesas

uzskats nav atzīstams par dibinātu. Ja prasītāja turpinājusi

izlietot sev par labu taisni tādas tiesības, kuras viņai nodroši-

nātas un piešķirtas ar 1889. g. un 1917. g. nomas līgumiem, tad

viņa rīkojusies nevis kā dzirnavu īpašniece, t. i. itkā ārpus no-

mas attiecībām ar atbildētājiem, bet taisni kā iznomātāja, t. i.

uz minēto nomas līgumu pamata. Ar citiem vārdiem, prasī-

tāja klusu ciešot realizējusi nomas līgumos viņai atzītās izno-

mātājas tiesības un ar to atzinusi par spēkā esošu ari 1917. g.

10. oktobra nomas līgumu. Tādā kārtā Apgabaltiesa nevarēja

neatzīt atbildētājiem 1917. g. 10. oktobra nomas līgumā aplieci-

nātās nomas tiesības, tiklīdz prasītāja iepriekš nebūtu panā-

kusi šī līguma atzīšanu par nederīgu prasības ceļā. Ja nu la-

bības malšana kā tāda nav par nenozīmīgu uzskatāma, tad Ap-

gabaltiesai bija jāievēro atbildētāju lūgums šī fakta pierādīša-

nai nopratināt atbildētāju uzdotos lieciniekus. Aiz pievestiem
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iemesliem atrodot, ka Latgales apgabaltiesa pārkāpusi civ.

proc. lik. 339., 366., 711. p. p., kādēļ viņas spriedums atceļams,

Senāts nolemj: Latgales apgabaltiesas 1925. g. 4./11. de-

cembra spriedumu civ. proc. lik. 102., 181., 196. p. p. pārkāpumu

dēļ atcelt un lietu nodot Rīgas apgabaltiesai izspriešanai no

jauna.

85. 1926. g. septembra mēneša 30. dienā. Jezochora-Zal-

kinda Bagga pilnvarnieka zv. adv. Dāva lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jezochora-Zalkinda Bagga

prasībā pret Samsonu Še n k c r v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš;, referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Apgabaltiesa konstatējusi, 1) ka īstās lab-

ierīcības un ērtības (gāzes ievešana un gāzes plītēs uzstādī-

šana atbildētāja dzīvoklī) notikusi tikai 1925. g. janvārī, t. i. jau

pēc prasības celšanas; 2) ka centralapkurināšana kā tāda pa-

stāvējusi ari jau pirms kara, pie kam viņas uzlabošana tikusi

vērsta uz siltuma (temperatūras) paaugstināšanu; 3) ka sētas

asfaltēšana bijusi uzskatāma tikai par mazvērtīgu labierīcību.

Aprādītie Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko

pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt

prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kurā viņš uz-

sver viņa namā izdarīto darbu faktisko apmēru un cenšas ap-

zīmētiem darbiem viņa namā piešķirt kādu citu technisku no-

zīmi, apstrīdot Apgabaltiesas slēdziena pareizību pēc būtības.

Pie tam, pretēji prasītāja domām, lai piemērotu lik. par telpu

īri 38. p.. katram sevišķam īres naudas prasījumam, no svara

ir nevis tas, ka zināma ērtība vai labierīcība izdarīta pašā namā

kā tādā, bet vienīgi tas, vai un cik tālu attiecīgam īr-

niekam tikusi dota faktiska iespēja pašam iz-

lietot šādas ērtības un labierīcības. Tādēļ nepietiek — dēļ 38. p.

piemērošanas — ka vispār namā kā tādā būtu ievesta gāze, bet

prasāms ir tas, ka tai laikā, par kuru namīpašnieks paaugstināto

īres nauduprasa no konkrētā īrnieka, taisni šī pēdējā dzī-

voklī ari jau būtu ievesta attiecīgā labierīcība, t. i. konkrētā
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gadījumā būtu jau uzstādīta attiecīga gāzes plītē. Tāpat —■
pretēji prasītāja domām— Apgabaltiesai bija pietiekošs pamats

piegriezt vērību tikai ievērojamām ērtībām un labierī-

cībām, kuras vien varētu pietiekošā mērā paaugstināt konkrētā

īres priekšmeta vērtību un līdz ar to attaisnot īres naudas pa-

augstinājumu. Nepelna ievērību ari prasītāja aizrādījums, ka

Apgabaltiesai bijusi jāapmierina izlikšanas prasība tādēļ, ka at-

bildētājs nav piedāvāto īres maksu laikā iemaksājis īres valdes

depozitā (lik. par telpu īri 34. p.). 34. p. nosaka vienīgi, ka pra-

sība par izlikšanu atkrīt, j a īrnieks pienācīgo īres naudu pie-

dāvājis va i iemaksājis īres valdes depozitā. Tā tad tas ap-

stāklis vien, ka īrnieks pienācīgo īres naudu nav īres valdes de-

pozitā iemaksājis, nemaz neizslēdz, ka prasība par īrnieka iz-

likšanu varētu atkrist ari aiz citiem iemesliem. Taisni par to,
kāda konkrētā gadījumā bijusi pienācīga īres nauda, iet

strīdus šai lietā, un Apgabaltiesa šai ziņā piekritusi atbildētāja
uzskatam. Tādēļ Apgabaltiesa, atraidot izlikšanas prasību, pati

par sevi nemaz nav 34. p. pārkāpusi. Uz to, ka atbildētājam

bijusi īres valdē jāceļ pretprasība par īres naudas noteikšanu

(37. p.), prasītājs šai formulējumā aizrāda pirmo reizi kasāci-

jas sūdzībā. Jau tādēļ vien šāds prasītāja aizrādījums nemaz

nav Senātā apspriežams. Bet neatkarīgi no tā, lik. par telpu

īri 37. p. gadījumā, ja izīrētājs neuzdod pirmskara īres maksu,

piešķir īrniekam tikai tiesību, bet nemaz neuzliek viņam par

pienākumu īres noteikšanai griezties pie īres valdes. Pieve-

stais 37. p. nemaz nenoteic, ka īrnieks savas ierunas pret izīrē-

tāja tiesas ceļā celto īres naudas un izlikšanas prasību zaudētu

galīgi tikai tamdēļ vien, ka īrnieks pirms šādas prasības cel-

šanas nav izlietojis 37. panta paredzētās tiesības. Bez tam lieta

negrozās ap strīdu par pirmskara īres maksas apmēru, bet gan

ap to, ka prasītājs pastāv uz paaugstinātu īres maksu tam-

dēļ, ka viņš pēc kara pacēlis īres priekš-

meta vērtību. Jau tādēļ vien prasītājam nav tiesības at-

saukties uz to, ka atbildētājs agrāk nav griezies pie īres valdes

ar pieprasījumu nosacīt īres maksu, itkā pirmskara īres maksas

pierādījumu trūkuma dēļ.
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Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa nav pra-

sītāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ vina kasācijas sū-

dzība atraidāma, Senāts nolemj: Jezochera-Zalkinda

Bagga pilnvarnieka zv. adv. Dāva kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

86. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Mārtiņa Erd-

maņa lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

viņa, Erdmaņa, prasībā pret Simeonu Volkovu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atraidījusi prasību uz tā

pamata, ka lik. par telpu īri gan atzīstot namsaimniekam tiesību

prasīt īrnieka izlikšanu, ja telpas vajadzīgas namiķa dzīvoklim

(32. p. 8w pkts),, bet ka šis noteikums neesot attiecināms uz ap-

kurinātāju, jo īrnieks esot izliekams telpu atbrīvošanai priekš

apkurinātāja tikai tad, ja centralapkurināšana tikusi nodota ap-

kurināšanas komisijai (48. p. 1. piez.); 2) ka šāds Apgabaltie-

sas uzskats nav attaisnojams ar pievesto noteikumu īsto no-

zīmi. ; Apgabaltiesa nenoliedz, ka, atkarībā no faktiskiem nama

apstākļiem, būtu prasāms — bez namiķa — vēl sevišķi apku-

rinātājs tur, kur namā ir centralapkurināšanas ietaise; ja li-

kums par apkurinātāja telpām runā nevis 32. p. 8. pktā, bet 48.

p. 1. piez., tad tas izskaidrojams ar likuma sistēmu, kurš, atse-

višķās nodaļās runājot par telpu īrēšanu, īres maksu un centrālo

apkurināšanu, tikai šai .pēdējā nodaļā nokārto no central-

apkurināšanas izrietošās attiecības un tādēļ dabiski ari tikai šai

vietā paredz noteikumus par apkurinātāja telpām; bet tāda

sistēma pati par sevi nemaz nenozīmē, ka obligatoriskas telpas

apkurinātajam būtu atzīstamas vienīgi gadījumā, kad cen-

tralapkurināšana nodota apkurināšanas komisijai; nav ari racio-

nāla pamata šādai izšķērdībai; 48. p, 1. piez. jāiztulko sakarā ar

32. p. 8. pktā izteikto principu par to, ka katrā namā īrniekiem

jāatbrīvo attiecīgas telpas, kuras vajadzīgas nama saimnieciskai

un techniskai vajadzībai nepieciešamām amatpersonām, vai tas

nu būtu namiķis, vai apkurinātājs, vai namiķis kopā ar ap-
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kurinātāju; jo taču nav domājams kārtīgi nostādīt nama eks-

pluatāciju un pārvaldīšanu, pašu īrnieku interesēs, ja nama rīcībā

nebūtu attiecīgas telpas saimnieciskam un techniskam personā-

lam; 3) ka tā tad 32. p. .8. pkts, saskaņā ar priv. lik. ievada

XXI. p., pēc analoģijas attiecināms ari uz apkurinātāju, blakus

namiķim, ja nama iekārta attaisno telpu rezervēšanu ari ap-

kurinātajam; tāpēc 48. p. 1. piez., aiz tiem pašiem iemesliem

un uz tā paša pamata, attiecināmas ari uz to gadījumu, kad cen-

tralapkurināšana paliktu namsaimnieka rokās ; 4) ka aiz aprā-

dītiem iemesliem Apgabaltiesa, nepareizi piemērojot nupat pie-
vestos likuma noteikumus, pārkāpusi kā šos pēdējos, tā ari civ.

proc. lik. 196. (142.) p., Senāts, neielaizdamies citu kasācijas

sūdzībā minēto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj:

Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 10. decembra spriedumu lik. par

telpu īri, 32. p. 8. pktaļ un 48. p. 1. piez. un civ. proc. lik. 196.

(142.) p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai no

jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

87. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Anša Spi c s a

lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Spie s a, prasībā pret Ozolnieku pagasta sabiedrību.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa atzinusi, ka tas apstāklis, ka

uz ceļa atradies koks, uz kuru uzdūries prasītāja zirgs, vēl ne-

pierādot, ka pie prasītāja zirga nobeigšanās vainīga atbildētāja,

jo neviens neapliecinot koka atrašanos uz ceļa par ceļa paslik-

tināšanas apstākļi, kādēļ Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena,

ka konkrētā lietā noticis nejaušs nelaimes gadījums, par kuru

atbildētājai nevarot uzlikt atbildību. Nākot pie šī slēdziena,

Apgabaltiesa nav lietu apspriedusi pēc jau pašā lietā nodibinā-

tiem apstākļiem, bet šos apstākļus pilsnīgi sagrozījusi. Apga-

baltiesa nav ievērojusi, ka liecinieki Gulbis un Pūriņš izsacī-

jušies, ka tai vietā,-kur nobeidzies prasītāja zirgs, gulējuši vai-

rāki koka gabali, t. i. jau nolietojušies, salauzti ceļa grodi, kā to
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atbildētājas pilnvarnieks paskaidrojis tiesas sēdē, ka ceļa slik-

tākās vietās viscaur atrodas tādi sabraukti koki-grodi, ka

nelaimes vietā ir ļoti slikts ceļš un ka tur sasviesti koki kru-

stām šķērsām. No tā, ka šādi koki-grodi savā laikā ir tikuši

likti ceļa uzlabošanai, neizriet, ka pie viņu nolietošanās viņi

nevarēja kūt bīstami ceļa pienācīgai lietošanai, un ka tam, kam

šis ceļš jātur kārtībā, nebūtu pienākums tādus bīstamus šķēršļus

ceļa brīvai lietošanai novērst. Apgabaltiesa tādā kārtā,

nākot pie slēdziena, ka pie prasītāja zirga nobeigšanās nav vai-

nojams ceļa nolaistais stāvoklis un nav vainojama atbildētāja,

kurai pēc viņas pašas priekšstāvja paskaidrojuma jāuztur šis

ceļš kārtībā, nav rēķinājusies ar pievestiem lietā nodibinātiem

apstākļiem, bet tos sagrozījusi, ar ko pielaidusi civ. proc. lik.

181. (129.) un 196. (142.) p. p. pārkāpumu. Bez tam Apgabal-

tiesai, ja viņa atrada, ka lietā jau nodibinātie augšminētie ap-

stākļi, uz kuru pamata vien jau, bez tālākās ceļa apskatīšanas

uz vietas, ekspertīzes un liecinieka Gulbja pārpratināšanas,

varēja tikt konstatēta atbildētājas nolaidība ceļa labošanā, —

tomēr nepierāda šo nolaidību, katrā ziņā bija jāievēro pra-

sītāja pilnvarnieka lūgums nodibināt vispārējo ceļa stāvokli ar

apskatīšanu uz vietas un lietpratējiem un pārpratināt liecinieku

Gulbi, lai pierādītu, ka koks, ar kuru ievainots prasītāja zirgs,

bijis tiešām no ceļa grodiem. Noraidot šo lūgumu, Apgabal-

tiesa atņēmusi prasītājam iespēju pierādīt savu prasību, ar ko

pārkāpusi civ. proc. lik. 102. (81.) pantu.

Atrodot, ka minēto likumu pārkāpumu dēļ Apgabaltiesas

spriedums nav atstājams spēkā, Senāts, neielaižoties pārējo

kasācijas sūdzībā pievesto likumu pārkāpumu pārbaudīšanā,

nolemj: Jelgavas apgabaltiesas 1925. g. 15. decembra sprie-

dumu civ. proc. lik. 181. (129.), 102. (81.) un 196. (142.) p. p. pār-

kāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna tai pa-

šai Apgabaltiesai citā sastāvā.

88. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Konstances Lo z -

das lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Donata Lozdas prasībā pret Konstanci Lozdu.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Atbildētāja savu ierunu par to, ka strīdus

zemi vina valdot uz viņas mirušā vīra testamenta,pamata, cē-

lusi nemaz ne tagadējā lietā, bet iepriekšējā lietā, kuru Apga-

baltiesa izspriedusi ar savu 1923. g. 10. decembra spriedumu;

tādēļ Apgabaltiesai pat nebija tiesība šo ierunu apspriest ta-

gadējā lietā; ar to atkrīt atbildētājas paskaidrojumi' viņas ka-

sācijas sūdzības 1. pktā. Tiesas slēdziens par to, vai un cik

tālu iepriekšējā prasības lietā celtā prasība, pēc tās satura, se-

dzas ar jauncelto prasību, attiecas — kā atzīst ari atbildētāja

Savā kasācijas sūdzībā — uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ

pārbaudāms kasācijas instancē. Šai zinā Apgabaltiesa kon-

statējusi, ka Apgabaltiesa ar savu 1923. g. 10. decembra sprie-

dumu pirmajā lietā nolēmusi «piespiest atbildētāju, atdot

spriedumā minētās mantas prasītājam". Šim vārdam «pie-

spiest" (odasaTL nepe;uvrh), kā pareizi uzsver Apgabaltiesa, ir

vienīgi deklaratīva nozīme, t. i. Apgabaltiesa konstatē atbildē-

tājas pienākumu mantu atdot; bet šai formulējumā nav aizrā-

dījuma uz spaidu momentu, kas dotu prasītājam iespēju pa-

nākt mantas nodošanu viņam piespiedu kārtā pie sprieduma iz-

pildīšanas caur tiesu izpildītāju. Taisni šo pēdējo iespēju Ap-

gabaltiesa domā dot prasītājam, nolemjot — saskaņā ar jaunās

prasības petitumu, — izlikt atbildētāju Konstanci Donata

m. Lozdu ar no viņas atkarīgām personām no otrās puses ista-

bas un šķūņa, no otrās puses vienas desetiņas aramzemes, no

otrās puses pļavu zem nosaukuma «Garā pļava" un no otrās

puses divi simti (200) kvadratasīm dārza zemes, kas bija tie-

lēties Lozdas mūža lietošanā un tagad atrodas atbildētājas Kon-

stances Lozdas valdīšanā. Apgabaltiesa pie tam, pareizi, aiz

viņas pievestiem motiviem, atzinusi par nenozīmīgu to apstākli,

ka prasītājs -ari savā pirmajā prasībā bij lūdzis izņemt

mantas no atbildētājas un tās nodot viņam; prasītājs līdzīgu

petitumu varēja atkārtot jaunā prasībā, jo tai formulējumā, ku-

rā prasītājs savu pirmo prasību bija iesniedzis, Apgabaltiesa

savā pirmā 1923. g. 10. decembra spriedumā prasību faktiski

1926. g. — 88,

175



nav caurskatījusi un nav izspriedusi, nolemjot tikai «pie-

spiest" atbildētāju mantas nodot. Tādēļ Apgabaltiesa, sa-

skaņā ar civ. proc. lik. 589., 895. p. p. varēja, nesaistīdamās ar

savu pirmo spriedumu, izspriest tagadējo prasību pēc būtības.

Nav saprotams atbildētājas aizrādījums viņas kasācijas sūdzī-

bā uz to, ka prasītājam esot bijis jāpārsūdz pirmais 1923. g. 10.

decembra spriedums daļā, kurā nav apmierināta viņa prasība

par abām mantu daļām, vai ka prasītājam neesot tiesība celt

jaunu prasību par otro mantas daļu, no kuras viņš esot jau at-

sacījies, īstenībā lieta grozās tagad nevis ap otro mantas

daļu, kuru prasītājs nemaz neprasa tagadējā prasībā un kuru ari

nemaz nav aizkāris pirmais spriedums, bet ap to, ka prasītājs

tagad domājis panākt tādu spriedumu, kurš dotu viņam iespēju

faktiski panākt viņam jau piespriestās mantu daļas nodošanu

viņam. Tādēļ ari atbildētājas pievestais Kr. Senāta spriedums

nemaz nav tagadējai lietai piemērojams, Ar to atkrīt ari at-

bildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības 2. pktā.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj: Konstances

Donatam. Lozdas kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.)

p. pamata atstāt bez ievērības.

89. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Latvijas Tautas

bankas pilnvarnieka zv. adv. pal. Ābeltiņa lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Latvijas Tautas bankas pra-

sībā pret Alīdi Russkij un pēdējās pilnvarnieka zv. adv.

pal. Loevenberga paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa, atceļot īres valdes sprie-

dumu, prasību atraidījusi uz tā pamata, ka prasītāja 1924. g. 6.

novembrī, t. i. jau pēc prasības iesniegšanas, bet tomēr līdz pir-

mās instances sprieduma taisīšanai, pieņēmusi no atbildētājas

īres maksu uz priekšu, t. i. par visu novembra mēnesi; šai pra-

sītājas rīcībā Apgabaltiesa ierauga īres līguma «pagarinā-

šanu" pāri par prasības iesniegšanas momentu un sprieduma

taisīšanas dienu, kā ari prasītājas atteikšanos no tā iemesla iz-
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lietošanas, aiz kura vina lūgusi atcelt īres līgumu; 2) ka šis

Apgabaltiesas uzskats atzīstams par nepareizu; īstenībā lieta

negrozās vis ap īres līguma klusu ciešot «pagarināšanu"; pra-

sītāja pamatojusi prasību par atbildētājas izlikšanu nevis uz lī-

guma izbeigšanos ar laika notecējumu, vai nu tādēļ, ka līguma

termiņš būtu notecējis, vai tādēļ, ka notecējis termiņš, uz kuru

līgums būtu ticis uzteikts; prasītāja ari nav prasību pamatojusi

uz līgumā paredzētā izpildījuma (Leistung) neizdarīšanu (piem.
īres naudas nemaksāšanu), kādēļ īres maksas pieņemšanā ari

nevar ieraudzīt purg a t i o morae (priv. lik. 3330. p.); 3)
ka ar atbildētājas-īrnieces neattiecīgo izturēšanos vien īres

līgums pats par sevi neizbeidzas, kā tas piem. notiktu ar līgu-

ma termiņa notecējumu, vai nu līgums būtu jau noslēgts uz zi-

nāmu termiņu, vai beztermiņa līgums būtu uzteikts uz zināmu

dienu (sk. priv. lik. 4103. p. no vienas puses un 4116. sek. p. p.

no otras puse); bet īres līgums gadījumā, līdzīgā tagadējam, iz-

beidzas tikai ar viņa atcelšanu tiesas sprieduma ceļā; tādēļ

nevar runāt par līguma pa ātri n a š a nu jeb tu r p i n ā š a nu

un itkā par prasības atkrišanu pateicoties tam, ka prasītāja pie-

ņēmusi vēl īres maksu par laiku līdz pirmās instances spriedumā

paredzētai atbildētājas izlikšanas dienai; prasība būtu atraidāma

tikai tad, ja viņai nav pamata; konkrētās prasības pamats bijis

atbildētājas-īrnieces neattiecīgā izturēšanās; Apgabaltiesa šī

pamata esamību nenoliedz; šis pamats nav atkritis ari pēc pra-

sības iesniegšanas; šis pamats ari nav atkritis un nevarēja at-

krist ar to, ka atbildētāja līdz sprieduma taisīšanai samaksājusi

vēl īres naudu: Apgabaltiesa ari nav nodibinājusi, ka prasītāja

būtu pa procesa laiku izteikusies par to, ka viņa atbildētājas

Izturēšanos vairs nav uzskatījusi par „neattiecīgu" un ka

viņa ne pastāvētu vairs uz līguma atcelšanu; 4) ka īste-

nībā prasība pamatota uz īres līguma pārkāpšanu ar īrnieces

nea 11 ie c ī-g o izturēšanos, kādam momentam nav

iiekā kopēja ar īres maksas izdarīšanu vai neizdarīšanu, un

tādēļ ari ne ar īres maksas pieņemšanu vai nepieņemšanu:

atteikšanās no tiesībām nav prezumējama un tā ir pieņemama

tikai tad, kad nav datu, kuri pielaiž pretējo slēdzienu (priv. lik.

1926. g. — 89

177



3571., 2939., 2945. p. p.); tādēļ tas apstāklis vien, ka prasītāja

pēc prasības celšanas, bet līdz pirmās instances sprieduma tai-

sīšanai pieņēmusi īres maksu par laiku, kas sācies pēc prasī-

bas celšanas, bet tomēr līdz termiņa notecējumam, kuru sprie-
dums nolicis atbildētājas piespiedu izlikšanai, nevarēja pats par

sevi nodibināt prezumpciju par prasītājas nodomuatteikties ga-

līgi no prasības par atbildētājas izlikšanu aiz atbildētājas neat-

tiecīgās izturēšanās, ja nebūtu citu aizrādījumu uz prasītājas

gribu atteikties no izlikšanas prasījuma; 5) ka Apgabaltiesa

netikvien nav šādus datus konstatējusi, bet, taisni otrādi, lietā

ir uzturējusi izlikšanas prasību, pielaidusi pirmās instan-

ces spriedumu un aizstāvējusi savu prasību ari 2. instancē; šā-

da prasītājas rīcība, kā viņas gribas interpretācijas faktors,

bijusi Apgabaltiesai jāņem vērā jautājumā par to, vai prasītāja

patiesi atteikusies no izlikšanas prasības; 6) ka tādā kārtā Ap-

gabaltiesas izejas punkts ir nepareizs un tādēļ Apgabaltiesa, iz-

ejot no nepareizas premisas, ir nākusi ari pie nepareiza slē-

dziena, pārkāpjot civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p., kā-

dēļ viņas spriedums atceļams, Senāts nolemj: Rīgas apga-

baltiesas 1925. g. 27. oktobra spriedumu civ. proc. lik. 181., 196.

(129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai

Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

90. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Jāņa Dāv a piln-

varnieka zv. adv. Minkeviea lūgums par Rīgas apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu Jāņa Dā v a prasībā pret Ansi Le -

nertu un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka pēc lik. par telpu īri 29. p. ar šī likuma

spēkā nākšanu līdzšinējiem apakšīrniekiem pieder tiesība

ieņemtās telpas tālāk īrēt un namsaimniekam nav tiesības at-

teikties no īres līguma atjaunošanas tieši uz apakšīrnieka vārdu,

ja pēdējais to prasa; 2) ka konkrētā gadījumā prasītājs lūdz

izlikt atbildētāju kā apakšīrnieku uz tā pamata, ka tas nav laikā

samaksājis prasītāju noteikto īres maksu 7000 rub. mēnesī; 3)
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ka atbildētājs, noliedzot īres attiecību esamību ar prasītāju, cē-

lis pretprasību, kurā lūdz atzīt viņu par telpu īrnieku un noteikt

īres naudu; 4) ka īres valde, noteicot īres naudu par 170 Ls

mēnesī, nolēmusi atzīt atbildētāju par īrnieku, piedzīt no viņa
šo īres naudu, skaitot no 1924. g. 1. jūlija un izlikt viņu no

ieņemtām telpām; 5) ka šo īres valdes spriedumu pārsūdzējis

atbildētājs vien; Apgabaltiesa, pārgrozot īres valdes spriedu-

mu, prasību par atbildētāja izlikšanu atraidījusi; Apgabaltiesa

atrod, ka atbildētājs neesot pierādījis, ka viņš ir apakšīrnieks

un ka īres līgums partu starpā nav pastāvējis, jo nav bijusi vie-

nošanās par īres naudu; bet tomēr Apgabaltiesa uz-

skatījusi par iespējamu noteikt īres naudas apmēru un šai daļā

pievienojusies īres valdes spriedumam; 6) ka, pēc prasītāja pa-

reizā aizrādījuma viņa kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesai nebija

likumīga iemesla apšaubīt īres attiecību eksistenci starp par-

tiem uz tā pamata vien, ka starp partiem nav notikusi vienoša-

nās taisni- par viņas apmēru; vispirms pats atbildētājs lūdzis

atzīt viņu par īrnieku, kādu pretprasību prasītājs šai daļā nav

apstrīdējis un īres valde apmierinājusi, pie kam prasītājs īres

valdes spriedumu pārsūdzējis; bez tā, Apgabaltiesa nav ievē-

rojusi, ka galīga īres naudas nodibināšana starp partiem nav

notikusi tādēļ, ka prasītājs atbildētāja piedāvāto īres naudu

atradis par mazu; bet īres attiecības nemaz nav izslēgtas pa-

teicoties tam vien, ka no sākuma, nodibinoties īres attiecībām,

īres naudas apmērs nebūtu noskaidrojies galīgi (priv. lik. 4039.

p. 2. teik.); 7) ka lik. par telpu īri 29. p., no vienas puses pie-

spiežot namsaimnieku. «atjaunot" īres līgumu ar apakšīrnieku,

līdz ar to piešķir namsaimniekam tiesību tūliņ ari pieprasīt no šī

sava jaunā tiešā kontrahenta pienācīgo īres naudu (lik. par telpu

īri 37. p.); 8) ka, ja prasītājs pieprasījis īres naudu 140 Ls ap-

mērā mēnesī un, lūdzot tiesu īres naudu piedzīt un tās nesa-

ņemšanas dēļ noteiktā laikā atbildētāju izlikt, tad tiesai, no-

teicot īres naudas sumu, kaut ari tikai 120 Ls apmērā mēnesī,

kamēr atbildētājs izteicis gatavību maksāt tikai 4666 rub.

50 kap. (= 93 Ls 33 sant.) mēnesī, un nodibinot, ka atbildētājs

pienācīgo īres naudu (120 Ls mēnesī) nav samaksājis, nebija

tiesība prasību dēļ atbildētāja izlikšanas atraidīt tikai uz tā pa-
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mata vien, itkā starp partiem nav nodibinājušās īres līguma at-

tiecības; 9) ka tādā kārtā Apgabaltiesa pārkāpusi Mk. par telpu

īri 37. p. un pielaidusi motivu nepilnību un neskaidrību, ar to

pārkāpjot ari civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p., kādēļ

viņas spriedums aiz tā iemesla atceļams, Senāts, neielaizdamies

pārējo kasācijas sūdzībā pievesto kasācijas iemeslu pārbaudī-

šanā, nolemj; Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 29. oktobra

spriedumu lik. par telpu īri 37. p. un civ. proc. lik. 181. (129.) un

196. (142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izsprieša-

nai no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

91. 1926. g. septembra mēneša 30. dienā. Adeles Geš c 1

pilnvarnieka zv. adv. pal. 0. Kaehlbrandta lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Adeles Gešel prasībā

pret Emiliju Bu 11 c.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis prasītājas pilnvarnieka, zv. adv. pal. Kaehl-

brandta paskaidrojumus, Senāts atrod: Prasītāja lūgusi īres

valdi piespriest no atbildētājas īres naudu par ieņemto dzī-

vokli un no pēdējā atbildētāju izlikt. Prasības rakstā prasītāja

paskaidro, ka atbildētāja noīrējusi prasītājas fabrikā vienu

dzīvojamu un kantorim lietojamu namu un vienu lielu divstāvu

fabrikas ēku par kopēju īres maksu 27.500 rub. mēnesī. Atro-

dot, ka īres valdei piekrītot tikai prasība dēļ īres naudas par

dzīvojamo ēku, bet ne par fabriku, prasītāja sadalījusi īres pra-

sību, ceļot īres prasību par dzīvojamo ēku — īres valdē, bet

par fabriku — Apgabaltiesā. Pie tam prasītāja sadalījusi ari

pašu īres naudu, aprēķinot par dzīvojamo ēku (dzīvokli, kantori

un mēbeļu veikaliem) prasības rakstā apzīmētā veidā un ap-

mērā. Apgabaltiesa, pārgrozot īres valdes spriedumu, prasību

atraidījusi uz tā pamata, ka īres" līguma objekts un īres maksa

bijuši pilnīgi vienādi un ka tādēļ prasītājai nav bijis tiesības,

bez atbildētājas kā īres līguma pretkontrahenta piekrišanas,

pārgrozīt īres līguma nosacījumus, sadalot īres objektu un īres

naudu kādās divās daļās. īres likums un līdz ar to ari attiecī-

1926. g. — 90., 91

180



gais tiesas formulējums esot attiecināms tikai vienādi un visu-

mā uz, abiem īres objekta sastāviem, un pie tam prasītājai bija

jāmeklē, kāda no šī objekta dalām būtu uzskatāma par galveno

mantu un kāda par viņas piederumu, pie kam izšķirošs esot,

kādam likumam un līdz ar to kādām formām padota galvenā
manta. Savā kasācijas sūdzībā prasītāja taisni šo momentu,

kas atjautu viņai un pat piespiestu viņu, par visu kopējo īres

priekšmetu celt vienādu, kopēju prasību, nav apstrīdējusi un

nav pat mēģinājusi atspēkot. Pretēji prasītājas domām, runā

stāvošais jautājums par konkrētā prasījuma dalīšanas iespēju

un nepieciešamību izšķirams nevis uz civilprocesa likuma

(258., 258
1

. p. p.), bet gan tikai uz materiālā likuma noteikumu

pamata par to, cik tālu īres objekts, kas gan, varbūt, pastāv

no vairākām reālām daļām, ir dalāms īres maksas ziņā, un vai

īres likuma piemērošana būtu izslēgta ar to vien, ka piem. gal-

venās mantas piederums nebūtu padots īres likumam, ja šis

piederums būtu patstāvīga manta. īres maksa ir īres lī-

guma esenciala daļa (priv. lik. 4025., 4038. p. p.) un ja, kaut ari

par vairākām ķermeniskām mantām, ir noteikta viena pati

īres maksa, tad īres objekts tomēr — juridiski — ir vienāds,

jo tas līgums ir vienāds, kurš nosaka vienu pašu īres maksu,

īres maksa netika — konkrētā īres līgumā — sadalīta starp

vairākām ķermeniskām mantām, itkā atkarībā no viņu lietošanas

vērtības. Tikai šai pēdējā gadījumā varētu runāt par vai-

rākiem līgumiem, kuros figurētu vairāku līgumu priekšmeti ar

atsevišķām īres maksām. Bet, runā stāvošā gadījumā, līgumā

apzīmētās mantas figurē kā vienāda līguma priekšmeti,

kuri kopā un nedalāmi izīrēti pret vienādu īres maksu. Prasī-

tāja ari nemaz neatsaucas uz to, ka patiesi objekts būta bijis

dalāms, t. i. ka starp dzīvojamo ēku un t. s. „fabriku", par ku-

rām aprēķināta un norunāta viena kopēja īres maksa, būtu

pārrauts, resp. vispār nepastāvētu tas juridiskais vai ekono-

miskais sakars, uz kuru aizrāda jau tas fakts vien, ka par viņām

noslēgts viens pats īres līgums ar kopējo īres maksu.

Prasītāja nav noskaidrojusi, kādēļ prasītājas kasācijas sū-

dzībā pievestie īres lik. 1.—3., 8., 37. p. p. izslēgtu iespēju par
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visu objektu celt vienādu prasību vai nu īres valdē vai tiesā —

atkarībā no tā, vai galvenā manta bijusi dzīvojamā ēka, vai

fabrika (priv. lik. 560. p.). Pats par sevi saprotams, ka ja no

divām mantām — kā reālām dalām (priv. lik. ,927. p. 1. piez.) —

viena ir otras piederums, tad pēdējais padots galvenās mantas

juridiskam likterim (priv. lik. 557., 550. p. p.). !. Ar šo bija jā-

rēķinājās ari īres likumam, kas tādēļ ari sevišķi neparedz gadī-

jumu, kad īres objekts pastāv no galvenās un blakus (piede-

ruma) mantas (daļas): šai ziņā izšķirošs, vai galvenā manta

padota īres likumam, vai vispārējam likumam.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa nav pra-

sītājas pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas kasācijas sū-

dzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Adeles

Geš c 1 pilnvarnieka, zv. adv. pal. Kaehlbrandta kasācijas

sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievē-

rības,

92. 1926. g. septembra mēneša 30. dienā. Teodora Ras -

maņa lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu, A/S „Selija" prasībā pret TeodoruRasmani.

Sēdi vada priekšsēdētājs, K. Ozoliņš; referē senators

A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdz piespriest no atbildētājas

24.944 rub. ar % uz tā pamata, 1) ka viņš no 1924. g. 10. no-

vembra līdz 1925. g. 26, februārim atbildētājas Odres spirtu de-

dzinātavā kalpojis kā strādnieks par «pamatalgu 4000 rub. mē-

nesī, katru dienu, neizslēdzot svētdienas un svētku dienas no

pīkst. 5 no rīta līdz pīkst. 3 dienā bez pārtraukuma un no pīkst.

4 vai pīkst. 5 līdz pīkst. 8 vai 9 vakarā, pie kam pēdējās stundas

strādājis pie spirta pumpēšanas un malkas vēšanas"; 2) ka

viņš tādā kārtā, rēķinot pamatalgu pa ~) 20 rub., visu

kalpošanas laiku strādājis:

a) 72 dienās: 72 pusdienas dienas, par kurām nāko-

ties virsstundu atalgojums [72X(20X2)H
. .

2880 rub.

b) pa 2 pirmām virsstundām dienā

[72X(20Xiy2)X2=] .
4320

„
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c) 8 dienās pa 4 virsstundām pie spirta pumpē-

šanas =
.. . . . . . X 1280

„

d) 64 dienās pa 2 virsstundām pie malkas vešanas . 5120
„

c) 21 svētdienās un svētku dienās pa 8 stundām

[(20+
2

°ipXBX2l-=] .......... 5880
„

f) 21 svētdienās un svētku dienās pusdienas pa 1

virsstundai [(35+35)X21=] 1470
„

g) 21 svētdienās un svētku dienās par 2 pirmām

virsstundām
.

2394
„

h) par neizlietoto atpūtu par 8 dienāmpie vidējās

pelņas 200 rub. dienā .......... 1600
„

3) ka viņam darbu 'grāmata nav tikusi izsniegta; 4) ka atbildē-

tāja izvairījusies no samaksas.

Aizmuguriskā spriedumā Miertiesnesis apmierinājis prasību

15.900 rub. apmērā. Miertiesneša priedumu. pārsūdzējusi atbil-

dētāja vien. Atbildētāja, neatzīstot prasību, otrā instancē paskai-

drojusi, ka alga par 4000 rub. esot uzskatāma par paušalu atalgo-

jumu, pret kuru prasītājam bijis jāstrādā spirta dedzi-

nātavā katru dienu tik ilgi, cik bijis vajadzīgs pie 2

brūvējumu izlaišanas no dedzinātavas, neatkarīgi no

darba līguma. Apgabaltiesa, pārgrozot Miertiesneša

spriedumu, piespriedusi prasītājam tikai 36 lati 10 sant.

par darbu 8 dienām (pa 4 stundām) pie spirta pumpēšanas un

18 dienām (pa 2 stundām) pie malkas vešanas, bet prasību pā-

rējās daļās atraidījusi. Apgabaltiesa atrod, ka 4000 rub. alga

mēnesī tikusi nolīgta nevis kā atalgojums par normālu 8 stundu

darba dienu ar svētdienas un pusdienas atpūtu, bet kā minētā

sumā ieejot ari svētdienas darbs un normālās darba dienas

pagarinājums. Aizrādot, ka pamatalgai bijis jābūt mazāk par

4000 rub. mēnesī, Apgabaltiesa pamatalgu tomēr nav nodibinā-

jusi. Apgabaltiesas spriedumu pārsūdzējis prasītājs vien.

Prasītāja kasācijas sūdzība pelna ievērību.

Likumam par darba laiku ir publisku tiesību raksturs un

viņā paredzētie noteikumi ar kontrahentu (darba devēja un

darba ņēmēja) vienošanos nav grozāmi. Kaut gan pats likums
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par darba laiku nenosaka «pamatalgas minimum u",

likums (8. p.) tomēr vispirms noteic darba laika jēdzienu, kā

laiku «kurā strādniekiem pēc līguma un uzņēmuma iekšējās
iekārtas noteikumiem ir jāatrodas darba vietā un administrā-

cijas rīcībā". Tālāk likums (1. p.) kategoriski paredz, ka «nor-

mālais darba laiks noteikts uz 8 stundām dienā". Virsstundas

likums (6, p.) pielaiž uz darba devēju un strādnieku savstarpēju
vienošanos un ar darba inspekcijas piekrišanu, virs noteiktā nor-

mālā darba laika, bet ne vairāk par 2 stundām dienā un par virs-

stundām atzīmējot sevišķos sarakstos (7. p. piez.). Tā tad

normālam darba laikam likums (6 —7. p. p.) stāda pretim

virsstundas, kuras iesākās ar normālā darba laika note-

cējumu katrā darba dienā. Darba laika iedalīšanu normālā un

virsstundu darba laikā, likums (17 p. 2. teik.) tāpat piemēro

ari tam gadījumam, kad atalgojums tika nolīgts ar mēneša (vai

pusmēneša) algu. Tā tad mēneša alga pati par sevi nemaz ne-

nozīmē, ka ar to būtu pilnīgi iznīcināta darba laika iedalīšana

normālā un virstundu laikā.

No pievestiem noteikumiem izriet, ka atalgojumam, pat ja

tas būtu noteikts kādā mēneša algā, tomēr katrā ziņā jāpie-

mērojas (npHjrpoHHßaerca) darba laika iedalījumam normālā

darba laikā un virsstundās, un ka katra pretējā vienošanās vis-

pār nav pielaižama. Pie tam, sevišķi, vienošanās par virsstun-

dām kā tāda■— bez darba inspekcijas piekrišanas — nav spēkā

un nav kontrahentiem saistoša, cik tālu tāda vienošanās nesa-

krīt ar likuma par darba laiku noteikumiem.

Aiz pievestiem apcerējumiem jānāk pie slēdziena, ka šinī

gadījumā atbildētājas aizstāvētā vienošanās par kādu paušalu

algu, kas aptver atalgojumu kā par normālo darba laiku, tā ari

par virsstundām «neatkarīgi no darba ilguma" un «neatkarīgi no

darba dienām, svētdienām un svētku dienām un pusdienas at-

pūtām", uzskatāma vienkārši par spēkā neesošu aiz tā iemesla,

ka šāda alga nav piemērota darba iedalīšanai normālā un virs-

stundu darbos, t, i. nenoteicot pamatalgu un virsstundu atalgo-

jumu. Bet no tā gan — pretēji prasītāja domām — nemaz neiz-

riet, ka minētais paušalais atalgojums 4000 rub. būtu uzskatāms
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taisni par pamatalgu kā tādu, t. i. taisni tikai par 8 stundām un

ka prasītājam būtu tiesība, bez un virs šīs sumas, pieprasīt vēl

sevišķu atalgojumu par virsstundām prasītāja aprādītos apmē-

ros. Tiesai katrā konkrētā gadījumā būtu — atkarībā no lietas

apstākļiem un no strādnieku faktiski nostrādātā laika — jāno-

saka kopējais faktiskais darba laiks (6. p.) dienā, noteicot šo laiku

darba stundām un attiecinot uz šo kopējo dienas darba laiku

norunāto algas sumu, aprēķinot caurmēra stundu atalgojumu.

Dabūjamais caurmēra darba stundas atalgojums tā tad būtu

jāpiemēro pirmajām 8 nostrādātām stundām kā normāla darba

laika atalgojums, katras vairākas, t. i. 8 stundu pārsniedzo-

šas stundas, būtu atalgojamas ne pēc dabūtā caurmēra stundas

atalgojuma, bet kā virsstundas pēc likuma 17. p. paredzētām

normām.

Apgabaltiesa, nenoskaidrojot konkrētā gadījumā prasītāja

faktiski nostrādāto normālā laika stundu skaitu un virs-

stundu skaitu un, nedalāmi attiecinot visu norunāto atalgo-

jumu (4000 rub. mēnesī) uz visām normālā darba laika stundām

un bez tā ari uz visām virsstundām, neaprēķinot atalgojumu

pēc attiecīgām darba stundām, pārkāpusi lik. par darba laiku

1., 8 p. p. un civ. proc. lik. 196. (142.) p„ kādēļ viņas spriedums

atceļams.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj : Jelgavas ap-

gabaltiesas 1925. g. 6. oktobra spriedumu lik. par darba laiku,

1, 8. p. p., civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu

dēļ atcelt un lietu nodot tai-pašai Apgabaltiesai izspriešanai no

jauna citā sastāva.

93. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Teodora Mi 11 er a

pilnvarnieka-zv. adv. A. Strausmaņa lūgums par Rīgas apga-

baltiesas lēmuma atcelšanu viņa, Mi 11 er a, sūdzības lietā par

Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļas priekšnieka lēmumu

attiecībā uz lūgumu izlabot kļūdas zemes grāmatās.

'

Sēdi vada priekšsēdētājs, K. Ozoliņš; referē senators

A. Loebers.

Senāts atrod: Pretēji sūdzētāja domām, Apgabaltiesa pa-
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reizi atzinusi par izlabojamu — vienkāršas bla k v s

pārsūdzēšanas kārtībā — kļūdu, kuru zemes grāmatu

priekšnieks itkā pielaidis pašā lēmumā, tikai tad, ja pats

zemes grāmatu priekšnieks atzinis kļūdu kā tādu. Senāts, savā

civ. kas. dep. 1924. g. spriedumā (spried, krāj. Nr. 148), noteikti

paskaidrojis, ka zemes grāmatu priekšniekam gadījumā, ja viņš

vai nu pēc paša novērojuma, vai pēc re vizi ju izdarošas perso-

nas, resp. ieinteresēto personu- aizrādījuma, pārliecinā-

j ies, ka lēmumā patiesi pielaista kļūda, pašam jātaisa jauns lē-

mums. Kā redzams no notar. lik. 368. p. motīviem (Hasmaņa un

Nolkena 1889. g,. 8. jūlija lik. 2. izd. 339.—341. p. p.), ši panta

mērķis bijis atvieglināt un vienkāršot nepareizību izlabo-

šanu lēmumos un atzīmēs zemes grāmatās, ja patiesi kļūda kā

tāda jau atzīta un nodibināta pie paša lēmuma vai atzīmes caur-

skatīšanas. Šai ziņā motivi, uzsverot, ka būtu acīmredzami ne-

taisnīgi nepielaist kļūdas izlabošanu no paša zemes grāmatu

nodaļas priekšnieka puses taisot jaunu lēmumu, tieši runā par

priekšnieka tiesībām no sevis izlabot novēroto kļūdu

(„... iiaua,;iLUHK.y TaKoro iipana ..."). Tikai

iekš tam taisni pastāv 368. p. nozīme, ka tas pielaiž iespēju

kļūdas izlabot, atstājot kļūdas izlabošanu tieši pašam

priekšniekam; tā tad 368. p. vispirms paredz un prasa,

ka priekšnieks kļūdu par tādupatiesi atzītu. Ārpus ši gadījuma,

t i. kad priekšnieks kļūdu neatzīst, kļūda, ja tāda lietā būtu pie-

laista, izlabojama tikai tiesas ceļā uz ieinteresētās personas

prasības pamata. Priekšnieka tiesība izlabot viņa novē-

roto kļūdu līdz; ar to —- saprotams — ir ari viņa pienā-

kums: t. i. ja priekšnieks patiesi atzīst kļūdu un pē-

dējo tomēr atsakās izlabot, tad šādu priekšnieka rīcību gan

ari varētu pārsūdzēt blakus sūdzēšanas kārtībā. Bet pēdējā pil-

nīgi atkrīt, ja kļūdas esamību priekšnieks neatzīst, Pie tam ne-

maz nekrīt svarā, vai priekšnieks, kurš itkā pielaidis kļūdu,

personīgi būtu identisks ar priekšnieku, kurš kļūdu novē-

rojis, resp. kuram uz kādu kļūdu tiktu aizrādīts. No svara te

ir tikai priekšnieka amata pārstāvis kā tāds, bet ne priekšnieka

persona. Tādēļ ir nepareizs sūdzētāja uzskats, itkā tagadējam
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zemes nodaļas priekšniekam neesot tiesība attaisnot toreizējā

priekšnieka taisīto lēmumu. Beidzot, pretēji sūdzētāja domām,

Apgabaltiesa nekad nav atzinusi kļūdu kā tādu, bet vienkārši

savos motivos tikai attēlo, kur sūdzētājs ieraudzījis kļūdu.

Tādēļ atkrīt ari sūdzētāja paskaidrojums, itkā Apgabaltiesa esot

pielaidusi loģisku pretrunu motivos, no vienas puses atzīstot

kļūdas esamību, t. ī. faktiski pārbaudīdama priekšnieka lēmumu

pēc būtības, un no otras puses tomēr savos lēmuma motivos aiz-

rādot, ka priekšnieka lēmums nav pēc būtības pārbaudāms.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa nav pār-

kāpusi sūdzētāja pievestos likumus, kādēļ vina kasācijas sūdzība,

kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj : Teodora Millera

pilnvarnieka, zv. adv. Strausmaņa kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

94„ 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Jāzepa Jure-

v i č a lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Miķeļa D o 1 g i ļ cv i č a prasībā pret Jāzepu J v re v i č v un

prasītāja paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdz: 1) atzīt viņam īpašuma tie-

sības uz pusi zemes, kura palikusi pēc mirušā Jāzepa Dolgiļe-

viča, kuru pēdējais novēlējis viņam un kuru patvaļīgi valdot at-

bildētājs, 2) pielaist prasītāju pie kopvaldīšanaš ar atbildētāju

par visu testatora zemi līdzīgās daļās. Atbildētājs, neatzīstot

prasību, starp citu paskaidro, ka viņš uz pagasta tiesas 1911. g.

sprieduma pamata, sākot ar 1913. g., valdot strīdus zemi ne-

traucēti kā īpašnieks. Miertiesnesis apmierinājis prasību. Ap-

gabaltiesa apstiprinājusi Miertiesneša spriedumu. Atbildētāja

kasācijas sūdzība pelna ievērību. Apgabaltiesa, nenoliedzot

principā iesēdējuma priekšnoteikumu esamību atbildētāja per-

sonā, atraida viņa atsauksmi uz iesēdējumu vienīgi uz tā pa-

mata, ka atbildētājs no 1914.—1915. g. g. atradies kara dienestā

un tā tad neesot valdījis par strīdus zemi. Šis Apgabaltiesas

pievestais motivs nav uzskatāms par pareizu. Pretēji Apgabal-
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tiesas domām, valdīšana izbeidzās vienīgi ar to, ka valdītājs
vai nu zaudē faktisko varu. par mantu, t. i. galīgi nododot pēdējo

citai personai, vai citai personai sagrabot to pret valdītāja gribu,

jeb ar to, ka valdītājs vispār nevēlas paturēt mantu sev, pa-

metot un atstājot to savam liktenim (sk. Šeršenevičs „yue6-
hhktd pyccK. rpamfl. npaßa" 20. § 111. 2. 10. izd. 247. sek. 1. p. p.).

Apgabaltiesa nav nodibinājusi, ka atbildētājs, būdams iesaukts

kara dienestā, būtu ar vai pret, viņa gribu zaudējis savu varu

par strīdus objektu, t. i. būtu zemi galīgi nodevis kādai citai

personai īpašumā, vai ka kāda cita persona to būtu sagrābusi,

vai ka atbildētājam būtu bijis nolūks strīdus objektu pamest, at-

stājot to savam liktenim. Nenodibinot šādus — valdīšanu iz-

beidzošus — faktiskus pamatus, Apgabaltiesai nebija tiesība at-

zīt, ka atbildētājs ar iesaukšanu kara dienestā vien zaudējis val-

dīšanu par strīdus objektu un ka viņa iesaukšana kara dienestā

pārtraukusi viņa iesēdējuma valdīšanu.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesas sprie-

dums aiz Kr. civ. lik. 531 , 533. p. p., civ. proc. lik. 196. (142.) p.

pārkāpuma nav spēkā atstājams, Senāts, neielaizdamies pārējo

atbildētāja aprādīto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, no lemj:

Latgales apgabaltiesas 1926. g. 8. janvāra spriedumu Kr. civ.

lik. 531., 533. p. p., cw. proc. lik. 196. (142.) p. pārkāpumu dēļ
atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no

jauna citā sastāvā.

95. 1926, g. apriļa mēneša 29. dienā. Michlas Frīd c n -

ste i n s pilnvarnieka, zv. adv. Hillmaņa lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Marijas Grīnberg un

citu prasībā pret Michlu Frīdenstein.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Izklausījis prasītāju pilnvarnieka, zv. adv. Strausmaņa pa-

skaidrojumus, Senāts atrod: Prasītāji lūdz īres valdi, uz lik. par

telpu īri 32. p. 7. pkt. pamata, atcelt noslēgto starp partiem īres

līgumu, kurā atbildētāja noīrējusi prasītāju namā Rīgā grāmatu

un rakstāmu lietu veikala telpas un izlikt atbildētāju no pēdējām.
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Šo savu prasību prasītāji dibina uz to, ka minētās telpas esot

vajadzīgas vienai no prasītājiem, nama līdzīpašniecei Marijai

Grīnberg, «personīgai lietošanai", lai atvērtu tur latviešu tau-

tas mākslas priekšmetu pārdotavu. Atbildētāja prasību neat-

zīst, paskaidrojot, ka runā stāvošās telpas neesot vajadzīgas

Marijas Grīnberg «personīgai lietošanai", proti «dzīvošanai",

bet, pēc prasītāju apgalvojuma, tikai veikala ierīkošanai, ka

prasītāju rīcībā ir, resp. bijuši 3 dzīvokļi, no kuriem viņi ieņē-

mot dzīvošanai tikai vienu pašu, tā tad prasībā apzīmētiem no-

lūkiem varot izlietot pārējos dzīvokļus, ka pēc Senāta paskai-

drojumiem 1925. g. 28. oktobra spriedumā Lipmaņa lietā (spried,

krāj. Nr. 173) lik. 32. p. 7. pkt. neesot piemērojams gadījumam,
kad namsaimniekam īrnieka telpas vajadzīgas ne dzīvošanai,

bet tikai tirdzniecības pasākumam, un ka bez tā, lik. 32. p. 7.

pkt. esot piemērojams vienīgi priv. lik. 4117. p. paredzētās ro-

bežās, t. i. ka īrniekam esot jāpierāda netikvien telpu nepiecie-

šamība, bet ari tas, ka šāda nepieciešamība bijusi neparedzēta,

īres valde prasību atraidījusi. Apgabaltiesa, atceļot īres valdes

spriedumu, prasību apmierinājusi. Atbildētājas iesniegtā kasā-

cijas sūdzība pelna ievērību. Vispirms, pretēji atbildētājas do-

mām, Senāta spriedums Lipmaņa lietā nav konkrētam gadīju-

mam piemērojams. No Senāta izspriestā Lipmaņa lietā prasī-

tājs bija lūdzis izlikt īrnieku no pēdējā ieņemtā dzīvokļa,

lai tajā ierīkotu tirdzniecības uzņēmumu. Saskaņā ar tādu pra-

sības pamatu un priekšmetu, Senāts izšķīris tai lietā vienīgi

jautājumu par to, vai lik. 32. pants 7. pkts paredz iespēju, īrnieku

izlikt no viņa dzīvokļa, t. i. dzīvo š a n ai izīrētām telpām,

uz tā pamata vien, ka šāds dzīvoklis esot vajadzīgs namīpašnie-

kam nevis viņa dzīvošanai, bet gan tikai tirdzniecības nolūkiem.

Šādu jautājumu Senāts gan izšķīris atraidoši. Bet ar to nemaz

nav izšķirts tagadējā lietā paceltais jautājums par to, vai nam-

saimniekam nebūtu tiesība prasīt īrnieka izlikšanu no telpām,

kuras tas ieņem nevis dzīvošanai, bet priekš tirdzniecības uz-

ņēmuma uz tā pamata, ka minētās telpas vajadzīgas namsaim-

niekam, resp. vienam no nama līdzīpašniekiem, kaut gan ne dzī-

vošanai, bet tomēr saviem tirdzniecības nolūkiem, tas ir tā-
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diem pašiem nolūkiem, priekš kādiem minētās telpas ieņem

īrnieks.

Tādā kārtā stājoties pie šī pēdējā un tagadējā lietā vienīgi

izšķiramā jautājuma izšķiršanas, jāiziet no tā, ka

likums pielaiž īrnieka izlikšanu pat no viņa ieņemtā dzī-

vokļa, t. i. no telpām, kuras īrniekam izīrētas viņa dzīvo-

šanai, ja vien namsaimniekamšādas telpas nepieciešami vaja-

dzīgas tāpat dzīvošanai.

Kas attiecas uz veik a 1 a tel p ā m un to izlietošanu, tad

jēdziens «personīga lietošana" («lietošana personīgām vajadzī-

bām") analoģiski jāpiemēro ari veikala telpām. Tādēļ, ja uz tām

pašām — ari ne dzīvošanai — kalpojošām telpām (piem. veikala

telpām) reizē pretendē tagadējais īrnieks un pats namsaimnieks

un pēdējais nodibinājis, ka šādas telpas vajadzīgas viņam nepie-

ciešami, — kaut ari ne dzīvošanai, — bet tādiem nolūkiem, ku-

ros tās lieto tagadējais īrnieks, tad uz tā paša racionālā pamata,

kā pie konkurences uz dzīvokļiem, ari veikala īrniekam jā-

piekāpjas par labu namsaimnieka priekšrocības tiesībām.

Tādā kārtā Apgabaltiesa, izejot no tiem pašiem apcerēju-

miem un nākot pie tā paša slēdziena, nav šai ziņā pārkāpusi lik.

32. p. 7. pktu, ar ko atkrīt atbildētājas paskaidrojumi viņas ka-

sācijas sūdzības 1. pktā.

Pretēji atbildētājas domām, lik. 32. p. 7. pkts nemaz nav

piemērojams tikai priv. lik. 4117. p. robežās vien, t. i. nemaz

ne prasa —- bez 32. p. 7. pktā uzstādītiem priekšnoteikumiem,

— vēl nepieciešamas vajadzības neparedzamību. Pēc

lik. 3. p. tieša aizrādījuma «attiecīgie civillikuma panti, cik tālu

tie runā pretim šim likumam, nav spēkā". Šis kategoriskais no-

teikums izslēdz privatlikuma noteikumus netikvien uz to gadī-

jumu, kad pēdējie satur namsaimniekam 1a b vēlīgākus nosa-

cījumus, bet ari uz to gadījumu, kad -— izņēmuma veidā — viņi

ieņem namsaimniekam nelabvēlīgāku stāvokli, kā pa daļai priv.

lik. 4117. pants. Šis pēdējais, no vienas puses, gan neprasa

nedz vajadzības nepieciešamību, nedz personīgu, nedz tiešu va-

jadzību, bet no otras puses paredz vajadzības nepare-

dzamību. Šo pēdējo rekvizitu 32. p. 7. pkt. savukārt neprasa.
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Tā tad abi panti, lik. 37. p. 7. pkts un priv. lik. 4117. p., savā

starpā pēc satura nepilnīgi sedzas, un tādēļ 4117. p. tagad nav

spēkā. Bet neatkarīgi no tā, ari priv. lik. 4117. p., saprotams,

paredz tikai, ka vajadzība nebija paredzama, izīrējot telpas

konkrētam īrniekam. Ši nega t i v ā postulāta esamība, pēc

vispārējiem principiem par onus probandi, nav jāpierāda nam-

saimniekam, kas prasa īrnieka izlikšanu itkā uz priv. lik. 4117. p.

pamata. Taisni otrādi, tikai īrniekam, excipiendo, būtu jā-

pierāda tas pozitiva.is apstāklis, ka vajadzība pēc telpām iestā-

jusies jau telpu izīrēšanas laikā. Atbildētāja nebija Apgabal-

tiesu lūgusi nodibināt, „kad" telpas tikušas izīrētas viņai un ka

prasītājai Marijai Grīnberg telpas būtu bijušas vajadzīgas jau

izīrēšanas laikā. Gan atbildētāja šai zinā (savā rakstiskā pa-

skaidrojumā īres valdei) atsaucās uz to, ka, pēc liecinieces Tonēs

izteikumiem, Marija Grīnberg jau no 1918. g. esot «nodarboju-

sies" ar to pašu nodarbošanos, priekš kuras viņai itkā būtu

«ievajadzējies atbildētājas veikals". Bet šai vietā atbildētāja

sagroza liecinieces Tonēs liecību, jo pēdējā liecinājusi tikai par

to, ka «Grīnberg interesējas par latviešu mākslas amat-

niecību jau no 1918. g. P ē t er p i 1 ī", tā tad nemaz nerunāpar

Marijas Grīnberg nodarbošanos un sevišķi ne Rīgā. . Tādēļ at-

bildētāja nevar pārmest Apgabaltiesai, ka vina itkā pretēji

liecinieces Tonēs liecībām nav ņēmusi vērā, ka

minēto telpu vajadzība prasītājai Marijai Grīnberg nav bijusi

neparedzama.

Pretēji atbildētājas domām, prasītāju aizrādījumam viņu

prasības rakstā uz Marijas Grīnberg materiāli nodrošināto stā-

vokli, nav tās nozīmes, ka ar to vien prasītāji būtu nodibinājuši

veikala telpu nepieciešamo tiešo vajadzību viņai. Šo pēdējo

prasītāji turpretim pamato ar to, ka atbildētājas ieņemtās vei-

kala telpas kā tādas vajadzīgas viņai tirgošanai ar prasības
rakstā aprādītiem priekšmetiem, bet nemaz ne vienīgi ar to,
ka pati tirgošanās kā tāda būtu viņai nepieciešami vaja-

dzīga. Ar to atkrīt atbildētājas aizrādījumi viņas kasācijas sū-

dzībā uz to, itkā Apgabaltiesa nav nodibinājusi Marijas Grīnberg

materiāli nenodrošināto stāvokli.
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Apgabaltiesas slēdziens par to, vai un cik tālu atbildētājas

ieņemtās veikala telpas pēc būtības ir nepieciešamas un tieši

vajadzīgas prasītājai Marijai Grīnberg un vai viņa būtu varējusi

iegādāt sev savos nolūkos kādas citas telpas prasītāju namā,

attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāmas ka-

sācijas kārtībā. Atbildētāja šai ziņā ari nepārmet Apgabaltiesai

lietas apstākļu vai liecinieku liecību sagrozīšanu. Tādā kārtā

atkrīt ari visi atbildētājas paskaidrojumi šai jautājumā viņas

kasācijas sūdzībā. Atrodot, ka Apgabaltiesa nav pārkāpusi

atbildētājas pievestos likuma pantus, kādēļ atbildētājas kasā-

cijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:

Michlās Fridenštein pilnvarnieka, zv. adv. fiillmaņa ka-

sācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

96. 1926. g. jūnija mēneša 1. dienā. Jāņa Veinbacha

pilnvarnieka priv. adv. Blūma lūgums par Rīgas apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu Jāņa Veinbacha prasībā pret Zemko-

pības ministrijas mežu departamentu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs lūdz uz civ. proc. lik. 921. p.

pamata piespriest no Zemkopības ministrijas mežu departa-

menta 241 ls 58 sant. tiesu un lietas vešanas izdevumus par

prasības lietu, kuru tas pats prasītājs pret to pašu Zemkopības

ministrijas mežu departamentu bija cēlis Liepājas apgabal-

tiesā, un kuru Apgabaltiesa ar spēkā gājušu 1924. g. 18. sep-

tembra / 2. oktobra spriedumu apmierinājusi; 2) ka prasība

par tiesas izdevumiem, ari ja tā celta pēc civ. proc. lik. 921. p.,

uzskatāma par pirmās, galvenās prasības lietas turpinājumu un

noslēgumu (aanepuieiiie) un viņai kā tādai ir tikai blakus vai

papildu nozīme (t. i. „Adhāsionsprozess; Kr. Sen. civ. kas.

dep. spried. 1914. g. Nr. 57, Ochtenskas pulvera fabrikas lietā);

tādēļ, ja pirmā, galvenā prasībā kā atbildētāja ir apzīmēta no-

teikta valsts iestāde vai viņas sastāvā ieejoša nodaļa, resp. de-

partaments, tad ari no galvenās prasības izrietošā prasība par
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tiesas izdevumu atlīdzību ir obligatoriski jāvērš pret to pašu

kā atbildētāju apzīmēto iestādi vai tās nodalu, resp. departa-

mentu; pie tam nav nozīmes tam, vai galvenā prasībā parei-

zāk būtu bijis jāapzīmē kā atbildētāja pati valsts iestāde

kā tāda; grozīt blakus vai papildu prasībā iepriekšējā atbildē-

tāja personu nav domājams un nav pielaižams, jo tas taisni

runātu pretim apzīmētam šīs otrās prasības procesuālam rak-

sturam; 3) ka tādā kārtā, tagadējā lietā nemaz vairs nav

ceļams strīdus par prasības nepareizo vēršanu pret Zemkopī-

bas ministrijas mežu departamentu, jo loģiski tagadējo prasību

varēja celt vienīgi pret galvenās prasības atbildētāju; 4) ka

tādēļ Apgabaltiesai nebija iemesla, tagadējo prasību atzīt par

izbeidzamu uz civ. proc. lik. 90. (69.) p. 3. pkt. pamata, kādēļ

viņas lēmums aiz civ. proc. lik. 921. p. pārkāpuma atceļams,

Senāts nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1925, g. 28, novembra

lēmumu civ. proc. lik. 181., 196. (129, 142.) p. p. 921. p. pār-

kāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā sastāvā.

97. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Jura Tre i m a,ņ a

lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Annas

Tre i m a n prasībā pret Juri Treim a n i.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja aizrādījumam uz res judi-

cata nemaz nav noraidījuma nozīmes, bet tas kvalificējams

kā ieruna pēc būtības; saskaņā ar šo Miertiesnesis, atrodot

ierunu par pamatotu, atraidījis prasību pēc būtības, bet

nav lietu izbeidzis ar blakus lēmumu; tāpat prasītāja par Mier-

tiesneša spriedumu iesniegusi apelācijas!, bet ne blakus sūdzību,

un lieta tā tad nonākusi Apgabaltiesas izspriešanā apelācijas

kārtībā; pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesai, savukārt atzīstot

minēto ierunu dēļ res judicata par nepamatotu, bija tiesība un

pienākums lietu izspriest pēc būtības no sevis, nemaz nedodot

lietu atpakaļ Miertiesnesim [civ. proc. lik. 276. (180 1.) p.]; at-
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bildētajā pievestais civ. proc. lik. 16. (12.) p. nav šai lietā pie-

mērojams, jo konkrētā lieta taisni jau tika izspriesta pirmā in-

stancē, un Apgabaltiesa pirmās instances spriedumu atcēlusi,

kā nepareizu pēc būtības; 2) ka Apgabaltiesa, iztulkojot pra-

sības pamatā esošā līguma noteikumus par alimentu izsnieg-

šanu prasītājai un tās mirušam vīram, sakarā ar priv. lik.

3104. p. nodibināto prezumpciju par alimentacijas visplašāko

apmēru, nākusi pie slēdziena, ka prasītājas vīram piekritušā

alimentu daļa ar vīra nāvi ipso jure pievienojusies atbildētā-

jas daļai; šāds Apgabaltiesas slēdziens par līguma noteikumu

īsto saturu un nozīmi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav

tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā; nākot pie apzīmētā slē-

dziena, Apgabaltiesa varēja, saskaņā ar priv. lik. 3335. p. atzīt,

ka uz līguma pamata abiem laulātiem Treiman par labu, kā

kreditoriem, nodibinājušās solidāras alimentu prasījuma attie-

cības pret atbildētāju; 3) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pār-

kāpusi atbildētāja pievestos likumus, kādēļ viņa kasācijas sū-

dzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Jura

T re i ma ņ a kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p.

pamata atstāt bez ievērības.

98. 1926. oktobra mēneša28. dienā. Zēliga Bernharda

pilnvarnieka zv. adv. Dreimaņa lūgums par Rīgas apgabaltie-

sas sprieduma atcelšanu Leona Bogi n s ka prasībā pret

Zēligu Bernhardu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa, pievienojoties īres valdes mo-

tiviem, nav ievērojusi, ka jēdzieni „izbūvē" un «izbūves darbi"

raksturojami sakarā ar to, ka nama būves darbi, kā tas redzams

ari no «Rīgas pils. oblig. noteikumiem par būvēm" (§11; 1916. g.

izdev. 1. p. 114), sadalās trijos posmos: 1) fundamenta likšanā,

2) pusbūvē — nama pavešanā zem jumta (Rohbau, OKOHuauie

,zi;oMa BHepHik) un 3) ēkas pabeigšanā ar visiem iekšējiem dar-

biem. Pie tam par izbūvi uzskatāmi tādi darbi, kuri uzskaitīti

zem 3. pkta, t. i. tādi darbi, kuri pārvērš «pusbūvi" par pabeigtu
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ēku, neatkarīgi no tā, vai caur šiem darbiem ir pabeigta ar vi-

siem iekšējiem darbiem pusbūves stāvoklī atrodošās j a un-

ce 11 ā ēka, .kura vēl nekad nebija pabeigta, vai ari ēka, kura

bija novesta pusbūves stāvoklī caur kara apstākļiem vai citiem

nelaimes gadījumiem. Sakarā ar šo, jautājumā, vai zināmā ga-

dījumā nams ir izbūvēts, nav no svara, vai šis nams kādreiz jau

bijis pabeigts un apdzīvots, bet ir vienīgi no svara jautājuma

izšķiršana pār to, vai šis nams ir kādreiz atradies pusbūves
stāvoklī un no šī stāvokļa pārvērsts par pabeigtu ēku, kāda pār-

vēršana zināmos gadījumos var notikt vairākas reizes, ja nams

vairākas reizes bija nopostīts un novests „pusbūves" stāvoklī.

Pats jautājums par to, vai zināmi darbi, kuri pēc liecinieku iz-

sacījumiem izvesti pie nama, ir uzskatāmi par vienkāršu re-

montu, kapitālremontu vai par izbūvi, ir tīri techniskas dabas

un var tikt izšķirts tikai ar lietpratēju-specialistu palīdzību, un

vienīgi uz šādu lietpratēju-specialistu atzinuma pamata tiesa var

nākt pie pareiza gala slēdziena, vai izdarītie darbi pieder vai

nepieder pie izbūves darbiem. levērojot sacīto, Apgabaltiesa,
noraidot atbildētāja pilnvarnieka lūgumu nopratināt uz vietas

lieciniekus un izdarīt ekspertizi izbūves darbu izvešanas no-

skaidrošanai atbildētāja namā, atņēmusi atbildētājam iespēju

pierādīt savu iebildumu pret prasību, ka viņa namā izdarītie

darbi ir izbūves darbi, ar ko Apgabaltiesa ir pielaidusi civ. proc.

lik. 102. (81.), 181. (129.) un 196. (142.) p. p. pārkāpumu, kāda

pārkāpuma dēļ pārsūdzētais spriedums nevar tikt atstāts spēkā.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts, atsaukdamies ari uz sa-

viem spriedumiem Bernharda prasībā pret Knochu 1926. g.

Nr. 28 un Peles prasībā pret Kugrēnu 1925. g. (spried, krāj.

Nr. 181), nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 2. decembra

spriedumu civ. proc. lik. 102. (81.), 181. (129.) un 196. (142.) p. p.

pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna tai

pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

99. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Jāņa Kaugara

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

duma atcelšanu Jāņa Freimaņa prasībā pret Johanu

Kaugaru.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdz uzlikt atbildētājam par pienā-

kumu noslēgt līgumu par imobiļa Rīgas 2. hip. iee. ar zem.

grām. reģ. 124. Nr. pārdošanu prasītājam pēc pieliktā projekta,

dodot piekrišanu līguma apstiprināšanai prasītājam zemes grā-

matās, bet neizpildīšanas gadījumā līgumu atzīt par koroborē-

jamu uz tiesas sprieduma pamata.

Savu prasību prasītājs dibina uz to, 1) ka atbildētājs 1913. g.

ar rakstisku aizpārdošanas līgumu aizpārdevis minēto imobili

prasītājam par 124.500 rbļ., kāda suma tikusi segta ar to, ka

prasītājs uzņēmies uz sevi kā paša parādus uz imobiļa ingro-

sētās hipotēkas par to pašu sumu 124.500 rbļ. un ka imobilis fak-

tiski jau ticis nodots prasītājam; 2) ka formālais līgums bijis jā-

noslēdz ne vēlāk kā 2 gadu laikā uz prasītāja pieprasījuma, bet

nav noslēgts kara apstākļu dēļ, un ka tagad atbildētājs liedzies

to darīt. Atbildētājs prasību nav atzinis, paskaidrojot, ka faktiski

imobilis ticis pārdots pret vekseļiem, no kuriem vienu prasītājs

nav izpircis, ka prasītājs ari nav maksājis procentus un daļu

maksājumus par vienu no uzņemtām obligācijām, ka līgums ne-

esot pilnīgi izpildīts, kādēļ pēc 1920. g. 18. marta neesot atbildē-

tājam saistošs, ka pats prasītājs esot atsacījies no līguma ar

savu 1915. g. 12. jūnija vēstuli, ka līgums ari bez tā zaudējis

savu spēku, jo prasītājs nav 2 gadu laikā pieprasījis formāla

līguma noslēgšanu. Apgabaltiesa prasību atraidījusi. Tiesu

Palāta, atceļot Apgabaltiesas spriedumu, apmierinājusi pra-

sību. Atbildētāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību.

Tiesu Palāta konstatējusi: ka 1) pēc aizpārdošanas (priekš-

līguma) pirkšanas suma par 124.500 rbļ. pircējam-prasītājam

bijusi jāsedz, uzņemoties uz sevi kā paša parādus līgumā ap-

rādītās obligācijas (hipotēkas) par to pašu sumu 124,500 rbļ.,

to starpā ari kāda Mucha un kāda Jēkaba Kaugara obligāciju

par 27.500 rbļ.; 2) ka saskaņā ar Krustiņa liecību, pircējs- prasī-

tājs 2 obligācijas sedzis pa daļai skaidrā naudā, pa daļai ar paša

vekseļiem, kurus atbildētājs diskontējis bankā; 3) ka nams jau

tūliņ pēc priekšlīguma noslēgšanas ticis nodots prasītājam vai-
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dīšanā. Šādus Tiesu Palātas konstatējumus atbildētājs neap-

strīd. No šādiem saviem konstatējumiem Tiesu Palāta varēja

nākt pie slēdziena, ka pircējs pirkšanas sumu pilnīgi sedzis, kā

tas ari noteikti un skaidri izteikts priekšlīguma 2. § beigās: „tā

tad pirkšanas suma par 124.500 rbļ. uzskatāma par pilnīgi seg-

tu. Ja pircējs, līgumā ar pārdevēju, uzņemas uz sevi visas

pirkšanas sumas segšanai uz nopirktā imobiļa gulošās hipo-

tēkas, tad ar to pats par sevi — pirkšanas suma ir segta ar

„sukcesiju svešā parādā" (priv. lik. 3146. p. 1. pkt.). Nevar būt

nozīmes ari tam, ka paša pārdevēja rokās — nenormālā veidā

— pirkšanas-pārdošanas noslēgšanas laikā —. atrodas kādas

pircēja uz sevi uzņemtās obligācijas, kā tas notika runā stā-

vošā gadījumā. Ar to, ka pircējs uzņēmies uz sevi uz imobiļa

gulošās hipotēkas līdz pirkšanas cenas apmēram, šī pēdējā
uzskatāma jau par segtu, neatkarīgi no tā, kurās rokās atro-

das pašas obligācijas. Obligācija un tās uzņemšanās no pir-

cēja puses sastāda atsevišķu prasījuma pamatu; prasot obli-

gācijas kapitāla vai procentu samaksu, obligācijas turētājs ne-

maz nerealizē pirkšanas sumas prasījumu kā tādu,
bet obligācijā liecināto prasījumu, un ja pircējs laikā nesamak-

sātu obligāciju kapitālu vai procentus, tad viņš pielaiž noka-

vējumu nevis pirkšanas cenas samaksas nozīmē, bet obligā-

cijas apliecinātā prasījuma samaksas nokavējumu. Tādēļ vien

atkrīt paši par sevi visi atbildētāja paskaidrojumi viņa kasāci-

jas sūdzībā par to, itkā pircējs, nesamaksājot laikā Mucha obli-

gācijas kapitāla daļas vai procentus, nav izpildījis pirkšanas

līgumu. Tiesu Palāta nav konstatējusi un atbildētājs neap-

galvo, ka Mucha obligācija' noderētu — atbildētāja rokās —

vienīgi pirkšanas cenas daļas itkā nodrošinājums un būtu tikusi

uzņemta no pircēja puses tikai solvendi causa. Taisni

otrādi, no paša priekšlīguma teksta un Tiesu Palātas konstatē-

tiem partu paskaidrojumiem izriet, ka šī obligācija, tāpat kā

ari visas pārējās obligācijas, tikušas no pircēja puses uzņemtas

uz sevi pirkšanas cenas segšanai, t. i. i n solu tu m. Neat-

karīgi no tā, Tiesu Palāta nodibinājusi, ka Mucha obligācijas

turētāja pieprasījusi procentus no prasītāja, un ka kapitāla da-
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ļas palikušas parādā tikai tādēļ, ka obligācijas turētāja tās

nav pieņēmusi. Šai zinā Tiesu Palāta pamatojusies tieši uz

liecinieces Kanajevas liecību; atbildētājs neapgalvo, ka Tiesu

Palāta būtu sagrozījusi viņas liecību. Tiesu Palātai nebija ie-

mesla vēl sevišķi apstāties pie atbildētāja iesniegtā vācu oku-

pācijas Miertiesas izpildu raksta; no pēdējā redzams, ka to-

reizējā prasība gan celta pret Kaugaru, bet tikai ģeneralpiln-

varnieka Paula Šilfa personā, kas uz prasītāja viņam izdotās

subpilnvaras pamata, faktiski prasītāja uzdevumā, pārval-

dīja namu. Šo pēdējo Tiesu Palāta varēja — materiālā nozīmē

— uzskatīt taisni par prasītāja pilnvarnieku, jo ari pati torei-

zējā prasītāja Kanajeva atzinusi Šilfu par prasītāja pilnvar-

nieku. Ceļot prasību pret Kaugaru, Šilfa personā, Kanajeva

tā tad pēc būtības cēlusi prasību pret prasītāju, t. i. do-

mājot apmierinājumu saņemt no Šilfa rīcībā esošiem nama ie-

nākumiem. Tā tad Tiesu Palāta, atzīstot Šilfu par prasītāja

pilnvarnieku, t. i. par nama pārvaldnieku un rīkotāju, nav lie-

tas apstākļus sagrozījusi.

Tas pats ir sakāms par tiem vekseļiem, kurus prasītājs

vēl sevišķi izdevis (atbildētājam, Jēkaba Kaugara obligācijas

kapitāla atlikuma segšanai. Ari attiecībā uz šiem vekseļiem

Tiesu Palāta nav nodibinājusi un atbildētājs nav noskaidrojis,

ka minētie vekseļi būtu tikuši izdoti un nodoti atbildētājam ti-

kai obligāciju parādu nodrošināšanai. Tā tad jāpieņem, ka

viņi izdoti un nodoti obligācijas segšanai (m solutum). Se-

višķi nepareizs ir ari atbildētāja paskaidrojums, kurā viņš ap-

strīd Tiesu Palātas slēdzienu par to, ka atbildētājs, diskon-

tējot minētos vekseļus, jau saņēmis attiecīgo ekvivalentu. Dis-

kontēšana kā tāda šaubu gadījumā nemaz nenozīmē aizde-

vumu,, kuru itkā diskonters (banka) izdod diskontistam (klien-

tam), bet nozīmē vekseļa nopirkšanu no diskontera puses, tā

ka diskontētais vekselis pāriet bankas īpašumā, atstājot bankai

tiesību par vekseli rīkoties savā vārdā un pieprasīt vekseļ-

sumu no vekseļatbildīgām personām. Aizdevums būtu jāre-

zumē tikai tanī gadījumā, ja diskonters būtu diskontējis vek-

seli, kuru diskonters pats izdevis vai akceptējis, vai būtu dis-
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kontējis bankas nespējīgu vekseli. Atbildētājs neapgalvo, ka

tāds gadījums būtu noticis runā stāvošā gadījumā. Tādā kārtā,

pat ja prasītājs būtu pielaidis nokavējumu pie obligāciju pro-

centu, resp. kapitāla daļu samaksas, tas nemaz neaizkar jautā-

jumu par to, vai pats priekšlīgums būtu pilnīgi izpildīts vai ne,

kādēļ Tiesu Palātas slēdziens, ka atbildētājam nav tiesības pa-

matoties uz 1920. g.TB. marta likumu, nerunā pretim likumam.

Pretēji atbildētāja domām, Tiesu Palāta, atzīstot atbildētāja

pievestos priv. lik. 3321. p., 3890. p. 5. pkt. par nepiemērojamiem

runā stāvošam gadījumam, nav šos pantus pārkāpusi, Pat ja

atzītu, ka priekšlīguma 4. § paredzētais 2 gadu laiks ticis pa-

redzēts atbildētājam par labu, tad tomēr ar šī laika no-

tecējumu vien prasītājs nav ipso jure nostādīts nokavējuma

stāvoklī, kas dotu atbildētājam pamatu, vienkārši un vienpusīgi

atkāpties no līguma. Kā pareizi aizrāda Tiesu Palāta, atbildē-

tājam-pārdevējam, kas šai zinā atsaucās uz prasītāja-pircēja it-

kā pielaisto nokavējumu, būtu bijis vispirms jāpierāda, ka viņš

pēc 2 gadu laika notecējuma uzaicinājis pircēju noslēgt for-

mālu līgumu, un otrkārt, ka viņam jau toreiz nebija vairs in-

terese uzturēt priekšlīgumu, t. i. pārdot imobili prasītājam, un

ka viņš par savu nodomu atkāpties no priekšlīguma laikā pa-

ziņojis pircējam-prasītājam. Atbildētājs pat neapgalvo, ka

viņš tā būtu rīkojies. Tiesu Palāta, apsverot lietas apstākļus,

konstatējusi, ka prasītājs nav pielaidis nokavējumu, t. i. ka

nav ari faktisku priekšnoteikumu — līguma mērķa nesa-

sniegšana — kuri attaisnotu pievesto pantu piemērošanu. Šāds

Tiesu Palātas slēdziens attiecas uz lietas faktikso pusi un vis-

pār nav pārbaudāms kasācijas kārtībā, kādēļ atkrīt atbildētāja

paskaidrojumi, kuros viņš apstrīd šī Tiesu Palātas slēdziena

pareizību pēc būtības. Nepelna ievērību ari atbildētāja aiz-

rādījums uz to, ka Tiesu Palāta nepareizi neesot atzinusi prasī-

tāja attteikšanos no priekšlīguma. Tiesu Palāta, apsverot pra-

sītāja 1915. g. 12. jūnija vēstules saturu un nozīmi, piešķīrusi

viņai prasītāja vienpusīgas deklarācijas raksturu, kā priekš-

likumu atbildētājam priekšlīgumu atcelt. Ari šis Tiesu Palā-

tas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ

1
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pārbaudāms kasācijas kārtībā. No šā sava konstatējuma,

Tiesu Palāta, izejot no tā, ka vienpusīga atkāpšanās no līguma

principā nav pielaižama (priv. lik. 3210., 3211. p. p.) varēja nākt

pie slēdziena, ka prasītāja priekšlikums, kuru atbildētājs ne-

bija pieņēmis, nerada saistību prasītājam kā promitentam

(priv. lik. 3106., 3570., 3276., 3137.. p. p.). Tiesu Palāta ari šai

ziņā nav likumus pārkāpusi, kādēļ atkrīt visi atbildētāja pa-

skaidrojumi, kuros viņš apstrīd šī Tiesu Palātas slēdziena pa-

reizību pēc būtības, un kuros viņš citādi iztulko minēto vēstuli,

uzsverot varbūtējos motivus, kādēļ prasītājs būtu domājis tai

laikā atsacīties no pirkšanas un atbildētājs nebija uz to laikā

reaģējis. Atkrīt beidzot ari atbildētāja aizrādījums, itkā Tiesu

Palāta atstājusi bez apspriešanas liecinieku Krastiņa un Kana-

jevas liecības. īstenībā Tiesu Palāta savus attiecīgos slēdzie-

nus taisni dibina uz viņu liecībām.

Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Pālata nav

pārkāpusi atbildētāja pievestos likumus, kādēļ viņa kasācijas

sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Johana

Kaug ar a pilnvarnieka, zv. adv. Eglīša kasācijas sūdzību

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

100. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Prasītāju Kris-

tīnes Zirnis, Emmas Mue 11 c r un citu pilnvarnieka zv.

adv. Bērziņa lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu

Kristīnes Zirnis, Emmas Mue 11 c r un citu prasībā pret

Maiju Taurīt un Jāni Taurīti.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītāji lūdz atzīt par spēkā neesošu pirk-

šanas-pārdošanas līgumu, ar kuru atbildētāja Maija Taurīt pār-

devusi savam dēlam, atbildētājam Jānim Taurīt, vienu ideālo

pusi „S imm v" mājas. Savu prasību prasītāji pamato uz

to, 1) ka minēto māju agrākā īpašniece, Maija Vilks, ar savu

1880:. g. taisīto testamentu novēlējusi tās savam vīram, Āda-

mam Vilkam, kamēr tas dzīvo, ar noteikumu, ka pēc viņa nāves

mājas paliek testatores audžu meitai, Maijai Taurīt, un pēdējās
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vīram, Ādamam Taurīt, kā ari viņu descendentiem uz mūžī-

giem laikiem par viņu vienīgo «piederumu un nešķiramo īpa-

šumu", bet ja Maija Taurīt mirtu un viņas vīrs dotos otrā lau-

lībā, mājas paliek viņa tagadējiem vai otrās laulības bērniem;

2) ka minētās mājas, saskaņā ar testamentu, tikušas zemes grā-

matās apstiprinātas līdzīgās daļās Maijai Taurīt un viņas vī-

ram, Ādamam Taurīt; 3) ka Maija Taurīt savu ideālo pusi

mājas pārdevusi savam dēlam, Jānim Taurīt; 4) ka Maijai

Taurīt neesot bijusi tiesība rīkoties par savu ideālo pusi mājas,

jo testatore pati noteikusi, kādām personām mājām būtu jāpār-
iet pēc Maijas Taurīt un Ādama Taurīt nāves, kādā testamenta

noteikumā esot jāierauga priv. lik. 2140. p. mantinieku su b -

stitu c i j a ; 5) ka tādēļ Maijai Taurīt neesot tiesības atsa-

vināt mājas pretēji testamenta noteikumiem, kaut ari savam

dēlam, atbildētājam Jānim Taurīt; 6) ka prasītājiem, kā Maijas

Taurīt pārējiem bērniem, pie šādiem apstākļiem esot tiesība

māju pārdošanas līgumu atspēkot saskaņā ar priv. lik. 3834. p.

Atbildētāji, neatzīstot prasību, paskaidrojuši, ka zemes grā-

matās aizliegums pārdot mājas nav ticis atzīmēts un ka Mai-

jas Vilks testamentā nekādi Maijas Taurīt substituti neesot

paredzēti. Apgabaltiesa prasību apmierinājusi, aizrādot, ka

testatore testamentā nodibinājusi ģimenes fideikomisu, pie

kam prasītāji figurējot itkā fideikomisari (priv. lik. 2337. sek.

p. p.). Tiesu Palāta, atceļot Apgabaltiesas spriedumu, prasību

atraidījusi. Prasītāju kasācijas sūdzība nepelna ievērību.

Tiesu Palāta, apsverot testamenta noteikumu un iztulkojot to

pēc tā satura un nozīmes, nodibinājusi, 1) ka testatore Maija

Vilks nav domājusi nodibināt ģimenes fideikomisu itkā Mai-

jas Taurīt un viņas vīra vai pēdējā un viņa varbūtējās otrās

sievas descendentiem par labu, bet domājusi pirmā kārtā no-

drošināt savu audžu meitu, Maiju Taurīt, un tās viru un nevis

līdz ar to un līdzīgā kārtā viņu descendentus; 2) ka testa-

tore sava testamenta 1. pktā paredzējusi, ka gadījumā,. ja

Maija Taurīt un viņas vīrs, Ādams Taurīt s,

būtu miruši pirms testatore s" vīra, Ādama

Vilka, nāves, tad par mantiniekiem jābūt
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Maijas Taurīt un Ādama Taurīt mantinie-

kiem (bet nevis testatores un viņas vīra mantiniekiem);

3) ka šis gadījums konkrētā lietā nav iestājies; 4) ka testatore

ari sava testamenta 2. pktā domājusi Maijas Taurīt bērnu in-

tereses aizsargāt tikai Maijas Taurīt miršanas gadījumā, bet

neaprobežot pēdējās rīcības brīvību, kā testatore to darījusi

attiecībā uz savu vīru, Ādamu Vilku. Pievestie Tiesu Palātas

konstatējumi, pie kuriem Tiesu Palāta nākusi, iztulkojot testa-

mentu pēc tā satura un nozīmes, attiecas uz lietas faktisko

pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Tādēļ atkrīt

prasītāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzībā, kuros viņi mē-

ģina apstrīdēt Tiesu Palātas — interpretācijas ceļā — nodibir

nāto testamenta noteikumu īsto nozīmi. No saviem nodibinā-

tiem konstatējumiem Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena,

ka par Maijas Vilks vienīgiem mantiniekiem un „Simmu" māju

īpašniekiem atzīstama Maija Taurīt un viņas vīrs, Ādams Tau-

rīts, un ka viņu rīcības tiesības par „Simmu" mājām testatore

nav aprobežojusi. Pretēji prasītāju domām, Tiesu Palāta, at-

zīstot Maijai Taurīt pilnīgas rīcības tiesības par „Simmu" mā-

jām, nemaz nav „anulējusi" testamenta noteikumu, ka pēc

Ādama Vilka nāves mājām jāpaliek Maijai un Ādamam Taurīt

kā ari viņu pēcnācējiem un mantiniekiem etc, bet, taisni ot-

rādi, atzinusi, ka viņu pēcnācēji un mantinieki uzskatāmi par

Maijas un Ādama Taurīt substitutiem, t. i. par testato-

res ieceltiem viņas mantiniekiem uz to gadījumu, ja viņas i n -

sti tuē tie (ieceltie) mantinieki, t. i. Maija un Ādams Taurīt,

nepārdzīvotu pašu testatori. Taisni no šī viedokļa savā pra-

sības rakstā izgājuši paši prasītāji, atsaukdamies uz priv. lik..

2140. p., kas nemaz nerunā par fideikomisarisku mantošanu,

bet taisni otrādi, tieši runā par substituciju, paredzot vairākas

pakāpeniskas substitucijas. Ari savā kasācijas sūdzībā pra-

sītāji vēl noteikti uzsver, ka viņi jau savā prasības rakstā aiz-

rādījuši uz „substitucijas noteikumiem". Prasītāji itkā pievie-

nojas Apgabaltiesas uzskatam, ka testatore nodibinājusi ģime-

nes fideikomisu Maijas un Ādama Taurīt pēcnācējiem par la-

bu. Prasītāji pie tam aizmirst, ka ģimenes fideikomisa kodols
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ir, ka vina priekšmets nepārtraukti pārietu no viena fideikomi-

sara uz otru. Tādā kārtā itkā pirmiem fideikomisariem būtu

jābūt jau Maijai un Ādamam Taurīt, jo jau uz šiem pēdējiem

prasītāji attiecina fideikomisa atsavināšanas aizliegumu. To-

mēr prasītāji pat neapgalvo, ka Maija un Ādams Taurīt būtu

pirmie fideikomisari. Konkrētā gadījumā fideikomisa priekš-

mets — pēc prasītāju uzskata i— būtu „Simmu" mājas, t. i. imo-

bilis. Pēc priv. lik. 2339. p. un notar. nolik. 321. p. 2. Jpkt. b, uz

minēto māju reģistra nodaļas zemes grāmatās būtu jābūt se-

višķai atzīmei par mantošanas fideikomisa nodibināšanu uz mi-

nētām mājām, bez kā, kā tieši uzsvērts priv. lik. 2339. p., fidei-

komiss 'vispār nav spēkā. Uz šādu formālu trūkumu aizrādī-

jusi ari Tiesu Palāta — gan tieši neatsaukdamās uz tikko pie-

vestiem pantiem; tomēr prasītāji nav mēģinājuši atspēkot Tiesu

Palātas šai zinā izteiktos motivus. Tiesu Palāta sava uzskata

apstiprināšanai atsaukusies ari uz to, ka, pretēji civ. proc. lik.

2075. p., nav tikusi izdarīta proklama par ģimenes fideikomisa

nodibināšanu, kāds sludinājums — saskaņā ar šī panta motī-

viem (sk. Hasman un Nolken proc. noveles 2. izd. 220. 1. p.) —>
atzīstams īpar nepieciešamu. Prasītāji tāpat nav šo Tiesu Pa-

lātas aizrādījumu apstrīdējuši. Neiztur kritiku ari prasītāju

aizrādījums, ka krievu laika Rīgas apgabaltiesa, atraidot ar

savu 1914. g. 18 novembra spriedumu tagadējā atbildētāja Jāņa

Taurīta pret tagadējiem prasītājiem un Maiju Taurīt celto pra-

sību par laulāto Maijas urt Ādama Taurīt testamenta atcelšanu,

ar to itkā atzinusi, ka minētiem laulātiem nav bijusi tiesība ar

testamenturīkoties par ~Simmu" mājām. īstenībā krievu laika

Rīgas apgabaltiesa minētā spriedumā atraidījusi Jāņa Taurīta

prasību kā priekšlaicīgu uz tā pamata, ka laulāto Maijas un

Ādama Taurīta testaments bijis jāatklāj tikai pēc abu laulāto

nāves, un tādēļ jautājums par šī testamenta spēku varējis cel-

ties tikai pēc abu laulāto nāves. Tā tad Rīgas apgabaltiesa

savā toreizējā spriedumā nemaz nav apspriedusi testamenta

saturu un spēku pēc būtības, ar ko tā tad beidzot atkrīt ari

nupat pievestais prasītāju aizrādījums. Aiz aprādītiem iemes-

liem atzīstot, ka Tiesu Palāta, atceļot Apgabaltiesas sprie-
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dumu un atraidot prasību, nav prasītāju pievestos likumus pār-

kāpusi, kādēļ viņu kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidā-

ma, Senāts nolemj : Kristīnes Zirnis, Emmas Mue 11 er,

nepilngadīgo Austras un Vandas T a v r i ņ (Taurīt) aizbildņu

Ādama Egl ī t a un Jāņa Kaska un nepilngadīgās Veras

Tau r i ņ (Taurīt) aizbildņa Pētera Gruenvalda pilnvar-

nieka, zv. adv. Bērziņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p.

pamata atstāt ;bez ievērības.

101. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Apaļas Ļit o v -

nieces lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu Veronikas Pur m a 1 prasībā pret Mariju un Apaļu Li -

tovniecēm.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītāja: lūdz atzīt viņai Vs no viņas

nelaiķa brāļa Pētera Litovnieka atstātā mantojuma un pie-

laist viņu pie tās kopvaldīšanas ,kopā ar atbildētājām, viņas

māsām; 2) ka Miertiesnesis atzinis prasītājai tikai r'/ 2i

no mantības uz tā pamata, ka pats Pēteris Litovnieks, pēc sava

un partu tēva, Meikuļa Litovnieka, nāves iemantojis
B/

7

mantības, bet abas atbildētājas
1

h un ka tagad prasītājai

pienākas Vs no tām
5/

7,
kuras īstenībā sastāda Pētera

Litovnieka mantību un līdz ar to ari viņu mantojumu;

3) ka spriedumu pārsūdzējušas atbildētājas vien, atrodot, ka

konkrētā gadījumā atstātā pēc mirušā Meikuļa Litovnieka ze-

me uz 1906. g. 9. novembra likuma un 1910. g. 14. jūnija lik.

48. p. (Visp. zemn. lik. 37
5

.
p.) pamata, kļuvusi par mirušā Pē-

tera Litovnieka un abu atbildētāju kā toreizējo vienīgo ze-

mes valdītāju, kopīpašumu, proti visu šo 3 personu līdzīgās

daļās, t. i. pa Vz katrai, kamēr Kr. civ. lik. paredzētā

mantošanas kārtība neesot piemērojama; 4) ka Apgabaltiesa

šo atbildētāju ierunu atradusi par nepareizu uz tā pamata, ka

pievestais 37
5

. p. paredzot kopīpašumu nevis taisni līdzī-

gās ideālās daļās, bet atstājot kvotu apmēru atklātu, kādēļ

kvotu apmērs atkarājoties no attiecīgām mantošanas da-
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ļām; ka šis Apgabaltiesas uzskats atzīstams par pareizu; at-

sevišķu kvotu apmērs kā tāds savukārt atkarājas no tām ma-

teriālām juridiskām attiecībām, kurās savā starpā atrodas līdz-

īpašuma dalībnieki katrā konkrētā gadījumā; konkrētā gadī-

jumā mirušā Meikuļa Litovnieka mantinieki, t. i. Pēteris Litov-

nieks un abas atbildētājas, kā toreizējie līdzīpašnieki, atradās,

savā starpā līdzmantinieku stāvoklī; tādēļ šo personu

kvotas apspriežamas un apmēra ziņā noteicamas uz man-

tošanas tiesību pamata, t. i. konkrētā gadījumā taisni

pēc augšā minētām daļām: t. i. Pēterim Litovniekam piede-
rošā (mantošanas) daļa noteicama par

5/y un abu atbildētāju

daļas pa
1/

7 daļām; 37
5

pantam nemaz nav tādas nozīmes,

itkā uz viņa pamata ('katram līdzīpašuma dalībniekam un agrāk

nodibinātām juridiskām attiecībām piederējušās kvotas būtu

apmēra ziņā grozāmas un ka iepriekšējās kvotas pārvērstos

obligatoriski līdzīgās daļās; 5) ka tādā kārtā Apgabal-

tiesa, izejot no tā, ka Pēterim Litovniekam piederējušas nevis

tikai Va
t

bet 5/7,
nemaz nav pārkāpusi atbildētājas Apaļas

Litovnieces pievestos likumus, kādēļ viņas kasācijas

sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Apaļas

Litovnieces kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.)

p. pamata atstāt bez ievērības.

102. 1926. g. jūnija mēneša 15. dienā. Zigfrīda Mint v s a

pilnvarnieka zv. adv. Rubinšteina lūgums par Rīgas apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Zigfrīda Mint v s a prasībā pret

Filipu Gutmani un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers,

Izklausījis prasītāja pilnvarnieku, zv. adv. Rubinšteina un

zv. adv. pal. Sūnas, un atbildētāju pilnvarnieka, zv.adv. Uļinska,

paskaidrojumus un ņemot vērā: 1) ka pēc lik. par telpu īri

1. p. c pkta, i īres likums attiecināms uz veikalu, noliktavu,

biroju, kantoru, darbnīcu un aptieku telpām, bet nevis uz vi-

siem citiem 1. p. c pktā neminētiem tirdzniecības uzņēmumiem

kā tādiem; 2) ka -saskaņā ar 1924. g. 20. decembra lik. par
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tirdzn.-rūpn. nod. (Lik. krāj. 193. Nr.) 1. pantu, tirdzn.-rūpn. no-

dokli ņem netikvien no tirdzniecības un rūpniecības uzņēmu-

miem, bet ari no citiem „peļņu nesošiem" uzņēmumiem; tādēļ

jautājumā par to, vai konkrētais uzņēmums ir uzskatāms par

tirdzn.-rūpu. uzņēmumu, nav izšķirošs tas, ka par to ir jāmaksā

tirdzn.-rūpn. nodoklis, jo pēdējo ņem ari no ne tirdzn.-rūpn.

uzņēmumiem; tādā kārtā ari tas apstāklis vien, ka par runā

stāvošo kinematogrāfa uzņēmumu viņa turētājs maksā tirdzn.

nodokli, pats par sevi nemaz nepierāda, ka kinematogrāfs vis-

pār, it īpaši konkrētais kinematogrāfs, būtu taisni uzskatāms

par tirdzn. uzņēmumu; 3) ka tādēļ vispirms izšķirošs ir ne-

vis tas, ka attiecīgam uzņēmumam jāizņem tirdzniecības zī-

me, bet gan vienīgi tas, vai attiecīgais uzņēmums raksturojams

kā tāds, par kuru tieši min pievestais 1. p. c pkts; 4) ka

1924. g. 20. decembra likuma par tirdzn.-rūpn. nod. (Lik. krāj.

Nr. 193) 36. pants pat attiecībā uz tirdzn. uzņēmumiem tieši

izšķir tirdzn. uzņēmumus, kuros „t irgoj a s • ar dažāda

veida precēm, un tirdzn. uzņēmumus, kuros nodar-

bojas citādi ar viena veida tirdzniecības

operācijām"; tikai pie pirmā veida tirdzn. uzņēmumiem

pieder veikals, kā tirdzn. uzņēmums, kur „t i r g o j a s ar da-

žāda veida precēm" (sk. Senāta civ. kas. dep. 1925. g.

spried, krāj. Nr. 93, Nr. 131, kādi spriedumi netikvien neatbal-

sta prasītāja izteikto uzskatu, bet taisni to pilnīgi atspēko),

īstenībā kinematogrāfs nemaz nav tirdzn. uzņēmums: kinema-

togrāfa turētājs „netirgojas ar precēm" un nenodarbojas-ari

„citādi ar viena Veida tirdzniecības operācijām", kinematogrāfs,

tāpat kā teātri, izstādes, attiecināms uz peļņu nesošām izpriecu

ietaisēm, par kurām likums par telpu īri nemaz nerunā; 6) ka

tā tad konkrētā lietā nav izšķirošs tas, vai kinematogrāfiem ir

jāizņem tirdzniecības zīmes (pievesto noteik. 3. p. 11. pkt.

1. teik.), bet tas, ka vispār kinematogrāfs nav attiecināms uz

tirdzniecības uzņēmumu kategoriju, un sevišķi ne uz tādiem,

kuros tirgojas ar precēm, un kurus vien sauc par veikaliem;

7) ka bez tā — pretēji prasītāja domām — zem veikaliem ne-

maz nav jāsaprot «telpas, kurās atrodas tirdzn. uzņēmums",
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bet gan pats tirdzn. uzņēmums, cik tālu, kā augšā aprādīts,

viņa priekšmets ir tirdzniecība ar precēm; ka veikals nav iden-

tisks ar telpām — likuma par telpu īri nozīmē — redzams jau

no tā vien, ka lik. 1. p. c pkts runā nevis par veikaliem kā

tādiem, bet gan par veikalu, noliktavu etc. telpā m ; no tā

jau skaidrs, ka veikals un telpas nav sinonimi jēdzieni; tāpat

■— pretēji prasītāja domām— nav nozīmes tam, ka kinemato-

grāfs nav rūpniecības iestāde, jo no tā nemaz neizriet, ka viņš
būtu tirdzniecības uzņēmums vispār vai sevišķi, taisni tāds

tirdzn. uzņēmums, kuru paredz likuma 1. p. c pkts, proti

veikals augšā aprādītā nozīmē; 8) ka tādā kārtā Apgabaltiesa,

atzīstot, ka uz kinematogrāfiem likums par telpu īri nav attie-

cināms, nav likumu pārkāpusi, kādēļ prasītāja kasācijas sūdzī-

ba, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Zigfrīda

Mint v s a pilnvarnieka, zv. adv. Rubinšteina kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 283, (186.) p. pamata atstāt bez ievē-

rības.

103. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Augusta Zan d-

berga pilnvarnieka zv. adv. L. Bodes lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Augusta Zandberga pra-

sībā pret Arvedu Mi 11 i un citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A, Loebers,

Ņemot vērā: 1) ka, pēc Apgabaltiesas konstatējuma, starp

partiem nav strīdus, ka prasītājs 1924. g. 1. jūlijā, kad likums

par telpu īri stājies spēkā, bijis dzīvokļa Nr. 88 apakšīrnieks;

2) ka Apgabaltiesa atraidījusi prasību tādēļ, ' ka 1) prasītājs

līdz 1924, g. jūlijam nav personīgi ieņēmis visu dzīvokli, bet

šai dzīvoklī dzīvojušas ari citas personas, kurām prasītājs

dzīvokļa lielāko daļu izīrējis no sevis, un 2) ka prasītājs nav

pierādījis, ka viņš pēc 1924. g. 1. jūlija būtu pieprasījis atjau-

not īres līgumu ar viņu par visu dzīvokli; šai pēdējā ziņā

Apgabaltiesa atrod, ka apakšīrnieka pieprasījumam dēļ īres lī-

guma atjaunošanas ar viņu esot jānotiek ne agrāk par to

dienu, kad pirmais īrnieks uzteicis īres līgumu un pie tam
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ari ne vēlāk par to dienu, uz kuru īres līgums ticis uz-

teikts un kurā tā tad īres līgums izbeidzies; 3) ka lik. par

telpu īri 29. p., runājot par apakšīrnieka „i c ņ c m tā m" telpām,

nemaz neparedz, ka apakšīrnieks personīgi un faktiski

ieņemtu, un pie tam visas telpas, bet iziet no tā, ka pir-

mais īrnieks no savas puses izīrējis visas telpas apakš-

īrniekam, un ka pēdējais līdz likuma spēkā nākšanai maksā īri

par visu dzīvokli; bet kādā veidā apakšīrnieks savukārt lieto

dzīvokli, vai nu personīgi (apdzīvojot to, vai izīrējot kādas vina.

daļas (gan ne visumā vienam tālākam apakšīrniekam)

no sevis citām personām, tam no pievestā 29. panta viedokļa

nekādas nozīmes nav; jo ar to paredzētais 29. pantā apakš-

īrnieka stāvoklis kā tāds ne pret pirmo īrnieku, nedz pret pašu

īres objektu nemaz negrozās; visos šais gadījumos taisni gal-

venais apakšīrnieks rīkojas par dzīvokli, viņa parciālie, tālākie

apakšīrnieki ir no viņa tieši atkarīgas personas un vi ņ v

juridiskās attiecības pret dzīvokli nodibinājās caur galveno

apakšīrnieku; 29. pantā lietotais vārds „faktiskais īrē-

tājs" nemaz nenozīmē, ka apakšīrniekam, lai izlietotu 29. p.

minētās tiesības, būtu ari faktiski (bet ne caur tālākiem

parciāliem apakšīrniekiem) jāizmanto dzīvoklis: ko 29. p. sa-

prot zem „faktiska" apakšīrnieka, to 29. p. nosaka savā 2.

teikumā, un proti apakšīrnieku, kas maksā īri par visu ob-

jektu; ,4) ka 29. p., uz kuru atsaucās prasītājs, un kuram ir pa-

gaidu (pārejoša) noteikuma (Übergangsbestimmung) nozīme,

noteic, ka,' ja likuma par telpu īri spēkā nākšanas brīdī īrnieks;

noīrēto dzīvokli neieņem, bet to faktiski ieņem apakšīrnieks,

tad t. s. „faktiskam" apakšīrniekam tiesība vienkārši i z spiest

pirmo īrnieku un pieprasīt no namsaimnieka tieša līgu-

ma noslēgšanu («atjaunošanu", kā nekorekti izteicas 29. p.) ar

viņu, apakšīrnieku; tā tad šādas apakšīrnieka tiesības pastāv

un izlietojamas pilnīgi neatkarīgi no pirmā īrnieka piekri-

šanas un gribas; 29. ,p. nemaz neatstāj faktiskam apakšīrnie-

kam tikai kādu vienkāršu priekštiesību vien uz dzīvokli, itkā

uz to gadījumu, ja pirmais īrnieks labprātīgi vēlētos dzīvokli

uzteikt (t. i. līgumu izbeigt); taisni otrādi, 29. p. piešķir apakš-
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īrniekam absolūtu tiesību pieprasīt tieša īres lī-

guma noslēgšanu ar viņu, t. i. apejot un izspiežot pirmo īrnie-

ku; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nepareizi Saprot 29. pantā

apakšīrniekam piešķirtās tiesības tikai kā priekštiesību

vien un tādēļ konsekventi nākusi pie tā kļūdainā slēdziena, it-

kā apakšīrniekam esot tiesība pieprasīt īres līguma noslēg-

šanu ar viņu ne agrāk par īres līguma pirmo īrnieku iz-

beigšanos (vai vismaz tā uzteikšanu); 6) ka ja nu apakšīrnie-

kam netikvien vienkārša priekštiesība, bet absolūtas tie-

sības uz dzīvokli pie 29. pantā paredzētiem apstākļiem, tad

apakšīrniekam savas tiesības pieprasīt sev dzīvokli ir jāpie-

teic jau tieši „pēc likuma spēkā nākšanas"; pie tam pra-

sāms ir tikai tas, ka apakšīrnieks pēc likuma spēkā nākšanas

neizteiktu — pozitīvi, vai klusu ciešot — pretējo nodo-

mu, proti klusu ciešot itkā atteikdamies no 29. pantā viņam

piešķirtās tiesības; šāds apakšīrnieka pretējais nodoms, t. L

nodoms tomēr nepār traukt pirmā īrnieka attiecības pret

namsaimnieku un pret dzīvokli, varētu, piem., izteikties iekš

tam, ka apakšīrnieks savukārt nākošā •— pēc likuma spēkā

nākšanas — īres naudas maksāšanas termiņā no sevis ne-

piedāvātu īres naudu tieši namsaimniekam, pieprasot

īres līguma noslēgšanu tieši uz viņa vārda, bet pielaistu, ka

pats pirmais īrnieks samaksātu īri namsaimniekam ari par

nākošo laiku; šai gadījumā gan būtu prezumējama apakšīrnie-

ka atteikšanās no 29. pantā viņam atzītām tiesībām; 7) ka tā-

dā kārtā Apgabaltiesa, atzīstot prasītāja pir m s 1923. g. 15.

septembra (uz .kuru pirmais īrnieks .dzīvoklī bija) pieteikto

dzīvokļa pieprasījumu par priekšlaicīgu un juridiski nenozī-

mīgu, pārkāpusi lik. par telpu īri 29. p., civ. proc. lik. 181.

(129.), 196. (142.) p. p., kādēļ viņas spriedums atceļams, Senāts

neielaizdamies citu prasītājas pievesto kasācijas iemeslu pār-

baudīšanā, nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 27. oktob-

ra spriedumu lik. par telpu īri 29. p>, civ. proc. lik. 181., 196.

(129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pa-

šai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
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104. 1926. g. oktobra mēneša 28 dienā. Jāņa Alkšņa un

citu lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Jāņa Alkšņa un citu prasībā pret Mozu Lipmanovicu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja tiesība uz sprieduma izpil-

dīšanas atpakalgriešanu izcēlusies pati par sevi jau ar to vien,

ka Apgabaltiesa, atceļot Miertiesneša spriedumu, prasību par

atbildētāja izlikšanu atraidījusi; atbildētāja lūgums par sprie-

duma izpildīšanas atpakalgriešanu bija apmierināms pilnīgi

neatkarīgi no tā, vai sprieduma izpildīšana atpakaļ kā tāda

ir fiziski konkrētā gadījumā izvedama vai ne; sprieduma iz-

pildīšana, tā tad ari sprieduma atpakaļizpildīšana, viscaur at-

tiecas vienīgi uz sprieduma izpildīšanas kārtību un nemaz ne-

aizkar sprieduma pareizību pēc būtības; ja sprieduma izpildī-
šana izrādītos par fiziski neiespējamu tādēļ, ka, kā apgalvo

prasītājs, atbildētāja agrākais dzīvoklis vairs „neeksistē", tad,

piemērojoties civ. proc. lik. 1213. p. noteikumam, atbildētājam

atstājama tiesība prasīt zaudējumus, kā to atzīst ari prasītāji

savā kasācijas sūdzībā; 2) ka gadījumā, ja tiesu izpildītājs, iz-

pildot Apgabaltiesas spriedumu,, rīkotos nepareizi, prasītā-

jam paliek tiesība, saskaņā ar civ. proc. lik. 962., 966. p. p.; 3)

ka prasītāji nemaz neapgalvo, ka Apgabaltiesa, izspriežot lie-

tu pēc būtības, būtu pielaidusi likumu pārkāpumu; 4) ka, ne-

atkarīgi no tā, konkrētā gadījumā, agrākā sprieduma atpakaļ

izpildīšana vispār tieši nav izvedama, jo, kā uzsver Apgabal-

tiesa tagadējā sprieduma motivos, viņa tikai uzlikusi prasītā-

jiem par pienākumu nodot atpakaļ atbildētāja rīcībā runā stā-

vošo dzīvokli, tā tad spriedums vispār nav tieši atpakaļ izpil-

dāms, itkā piespiedu kārtā ieliekot atbildētāju savā agrākā

dzīvoklī; konkrētā gadījumā tiesu izpildītājs varēja tikai ap-

robežoties, izsniedzot prasītājiem izpildīšanas pavēsti, bet ne-

stājoties pie atbildētāja piespiedu ielikšanas kādā agrākā dzī-

voklī; tā, kā redzams no tiesu izpildītāja Zirģ-eļa žurnāla (lie-

tā 1854. N/1925. g.), viņš faktiski ari bija rīkojies un lietu iz-

beidzis, neievērojot atbildētāja lūgumu izlikt prasītājus no
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dzīvokļa; 5) ka tādā kārtā atkritis ari faktiskais pamats pra-

sītāju kasācijas sūdzībai; 6) ka pie šādiem apstākļiem prasītā-

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

lemj: Jāna, Dorotejas, Voldemāra un Pētera Alkšņu

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

105. 1926. g. augusta mēneša 31. dienā. Bertas Kārk-

Ii ņ lūgums par Bauskas apriņķa 11. iecirkņa Miertiesas lēmu-

ma atcelšanu Lūcijas G o nn c adopcijas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Pag. ties. proc. lik. 277. panta iz-

pratnes adopcija skaitās par notikušu jau ar tiesas lēmuma tai-

sīšanu par adopcijas atļaušanu un nedz pēc Pag. ties. civ

proc. likuma, nedz pēc vispārējā civ. proc. likuma noteiku-

miem priekš adopcijas spēkā nākšanas nav vajadzīga vēl kā-

da atsevišķa šādas adopcijas publicēšana Valdības Vēstnesī,

kādēļ tam apstāklim, ka Jaunsaules pag. tiesa ir savu 1925.

g. 10. februāra lēmumu par Lūcijas adoptēšanu publi-

cējusi Valdības Vēstnesī, nav nekādas nozīmes minētās

adopcijas spēkā nākšanā; 2) ka tādēļ kasācijas iesniedzējas

aizrādījums, itkā Pagasta tiesas 1925. g. 10. februāra lēmums

par Lūcijas Gonne adopciju neesot galīgs un spēkā nācis, ne-

pelna ievērību; 3) ka tādā kārtā kasācijas sūdzība, kā nepa-

matota, atraidāma, Senāts nolemj: Bertas Kārk 1 i ņ ka-

sācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

106. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Ādolfa

Zebb a s lūgums par Liepājas apgabaltiesas lēmuma atcel-

šanu lietā par viņa nākamās prasības pret mir. Teodora Bau-

er a mantošanas masu nodrošināšanu un Otto Kīlinga pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.
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Ņemot vērā: 1) ka prasītājs pie lūguma iesniegšanas par

savas iepriekšējās nākamībā iesniedzamas prasības nodroši-

nāšanu pret Teodora Bauera mantošanas masu par pēdējās

priekšstāvi aizgādni bija uzdevis Otto Kīlingu; 2) ka Mier-

tiesnesis minēto lūgumu izspriedis uz civ. proc. lik. 1827. pan-

ta pamata, neizsaucot pretējo pusi un, ar savu 1925. g. 7. mar-

ta lēmumu apmierinot lūgumu, noteicis prasītājam terminu

pašas prasības celšanai līdz 1. maijam tai pašā gadā; 3) ka

Otto Kīlings, — lai gan savā Miertiesnesim 12. martā iesnieg-

tā lūgumā par jaunu lietas caurskatīšanu sevi uzdevis par

Teodora Bauera mantošanas masas aizgādni, tomēr 24. ap-

riļa tiesas sēdē starp citu devis paskaidrojumu, pastiprinātu

ar tiesas iesniegto Ventspils pilsētas bāriņu tiesas apliecību,

ka viņš ticis iecelts tikai par aizgādni atbildes došanai Johanna

Meiera pret Teodora Bauera mantošanas masu celtā prasībā;

4) ka tādā kārtā Otto Kīlings nebija leģitimēts uzstāties šai

lietā kā atbildētāja Teodora Bauera mantošanas masas aizgād-

nis un tādēļ ari nevarēja lūgt atraidīt prasītāja lūgumu, resp.

prasīt atcelt pielaisto prasības nodrošināšanu, bet tiesai bija

jāapmierina prasītāja lūgums par attiecīgas apliecības izdoša-

nu aizgādņa iecelšanai; 5) ka pēc civ, proc. lik. 1828. panta
tieša satura, tiesas pielaistā prasības nodrošināšana ir atceļa-

ma Uz to gadījumu, ka prasītājs nav iesniedzis prasību no tie-

sas noliktā termiņā tikai uz pretējās puses piepra-

sījumu, un tā kā šinī gadījumā nebija leģitimētas pretējās

puses, tad tiesnesis pats no sevis nevarēja taisīt lēmumu par

pielaistās nodrošināšanas atcelšanu aiz tā iemesla, ka prasī-

tājs nav noteiktā laikā prasību cēlis; 6) ka Apgabaltiesai ari

nebija nedz juridiska, nedz faktiska pamata atzīt Otto Kīlingu

kā mantošanas masas pārstāvi un negotiorum gestio pamata,

nekonstatējot, ka pēdējais būtu pārņēmis mantošanas masas

pārvaldīšanu; 7) ka aiz minētiem iemesliem Apgabaltiesas lē-

mums motivu nepareizības dēļ nav atstājams spēkā, Senāts

nolemj: Liepājas Apgabaltiesas 1925. g. 9. novembra lēmu-

mu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) pantu pārkāpumu
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deļ atcelt un lietu nodot Liepājas apgabaltiesai caurskatīšanai

no jauna citā sastāvā.

107. 1926. g. augusta/septembra mēneša 31./9. dienās.

Johanna Richtera pilnvarnieka zv. adv. Knoppa lūgums

par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Anša 11 su -

m a prasībā pret Johannu Richt c r i.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš, referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka, zv. adv. Knoppa pa-

skaidrojumus, Senāts atrod: Atbildētāja uzskata iebraucamu

vietu par tirdznieciska rakstura uzņēmumu, lik. par telpu īri 1.

p. c pkta nozīmē, proti par veikalu. Šo savu uzskatu atbil-

dētāja pamato ar to, ka par runā stāvošo uzņēmumu tikusi

izņemta tirdzniecības zīme. Šis uzskats atzīstams par nepa-

reizu. Saskaņā ar 1924. g. 20. decembra lik. par tirdzn.-rūpn.

nod. (Lik. krāj. Nr. 193) 1. pantu, tirdzn.-rūpn. nodokli ņem ne-

tikvien no tirdzniecības uzņēmumiem, bet ari no „c iti c m

pēl ņ v nesošiem" uzņēmumiem. Tādēļ jautājumā par to,

vai konkrēts uzņēmums uzskatāms par tirdz. rūpn. uzņēmu-

mu, nav izšķirošs tas, ka par to jāmaksā, resp. faktiski ir sa-

maksāts tirdzn.-rūpn. nodoklis (Senāta civ. kas. dep. spried.

1926., g. Nr. 307 Mintusa lietā). Tādā kārtā tas apstāklis vien-,

ka atbildētāja par runā stāvošo iebraucamo vietu samaksājusi

tirdzn.-rūpn. nodokli, pats par sevi nemaz nepierāda, ka ie-

braucamā vieta būtu uzskatāma taisni par tirdzn.-rūpn. uzņē-

mumu. Sava augšā pievestā nepareizā uzskata pastiprināša-

nai atbildētāja atsaucas uz Senāta civ. kas. dep. spriedumu

Kadiša lietā (1925. g. Nr. 255), atrodot, ka tanī Senāts esot pa-

skaidrojis, ka viesnīcas esot uzskatāmas par tirdzn. uzņēmu-

miem. Pievedot nupat aprādīto Senāta spriedumu (5. pkt.),

atbildētāja izlaiž no acīm, ka Senāts -— kā tas redzams no

sprieduma 1. pkta — runā vienīgi par tādām viesnīcām, ku-

rām pievienoti restorāni (traktieri), un kuras ar to

gan pārvēršas par tirdzn.-rūpn. uzņēmumiem, t. i. par uzņē-

mumiem, kuros tirgojas ar precēm, un kuru ieņemtās telpas
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atzīstamas par veikaliem, kā pārdošanas vietām. Bet šāds

tirdzniecisks raksturs viesnīcām piešķirams vienīgi tad, kad vi-

ņām pievienots restorāns (traktieris), kas pats par sevi jau uz-

skatāms par tirdzn. uzņēmumu (Senāta civ.kas.dep.spried.krāj.

1925. g. Nr. 346, Edolfa lietā). Tādā kārtā atkrīt ari otrais, at-

bildētājas pievestais apcerējums. īstenībā, kā viesnīca, tā ie-

braucamā vieta, ja vien viņām nav pievienots kāds tirdzniecī-

bas uzņēmums (restorāns, traktieris v. c.) uzskatāmas gan par

peļņu nesošu uzņēmumu, par kuru jāizņem tirdz. zīme»

bet nemaz ne par tirdzniecības uzņēmumu, t. i. par veikalu,

par kuru runā lik. par telpu īri 1. p. c pktā. Tā tad Apga-

baltiesa šai ziņā nav atbildētājas pievestos likumus pārkāpusi,

kāpēc atbildētājas kasācijas sūdzības 1. pktā pievestie pa-

skaidrojumi izrādās par ievērību nepelnošiem. Apgabaltiesa

aiz viņas pievestiem iemesliem nākusi pie slēdziena, ka ie-

braucama vieta no vienas puses un tējnīca no otras puses bi-

jušas divi šķirti īres līgumu priekšmeti, un ka atbildētāja nav

pierādījusi, ka par šiem diviem īres objektiem būtu ticis no-

slēgts viens pats kopējs īres līgums. Šis Apgabaltiesas slē-

dziens, kuru viņa taisa no viņas sīkāk apspriestiem lietas ap-

stākļiem, iztulkojot ari iesniegtos dokumentus, attiecas uz

lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtī-

bā. Atbildētāja apstrīd pievesto Apgabaltiesas slēdzienu, at-

saukdamās — un pie tam pirmoreiz kasācijas sūdzībā — uz

kādām īres kvītēm, kurās esot paredzēta kopēja nedalīta īres

nauda par abām telpām, kādas īres kvītes tomēr lietā neatro-

das. Ar to tā tad atkrīt ari atbildētājas paskaidrojumi viņas

kasācijas sūdzības 2. pktā par to, ka Apgabaltiesa pārkāpusi

tanīs pievestos likumus. Tomēr atbildētājas kasācijas sūdzība

pelna ievērību attiecībā uz prasības priekšlaicību. Apgabaltie-

sa šai ziņā konstatē, ka prasītājs 1924. g. 31. martā uzteicis

atbildētājai un lūdzis atbildētāju telpas atbrīvot no 1924. g. 1.

jūlija. Tādā kārtā nodibināts, ka prasītājs uzteicis atbildētājai

1924. g. 31. martā uz 1924. g. 1. jūliju, t. i. uz 3 mēnešiem.

Pretēji Apgabaltiesas domām, vispirms nav no svara, vai pa-

šā uzteikumā prasītājs noteicis atbrīvošanas termiņu lūguma
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formā, vai kādā citā formā. Uzteikšanas aktu nevar šai ziņā
dalīt. Uzteikšanas akts ir vienīgs un nedalāms. Fakts bijis

tāds, ka prasītājs uz nenoteiktu laiku noslēgto nomas līgumu

uzteicis, pretēji priv. lik. 4014. p., ne uz 6 mēnešiem, bet uz 3

mēnešiem. Šāda uzteikšana pati par sevi ir nelikumīga un

tādēļ nevar izrādīt juridiskas sekas, to starpā ari nevar novest

pie nomas līguma izbeigšanās vispār. Ja tādēļ konkrētā gadī-

jumā uzteikšana nevar izrādīt nekādas juridiskas sekas

vispār un tādēļ atkrīt visumā, tad viņa ari nevarēja

nomas līgumu izbeigt itkā pēc 6 mēnešiem. īstenībā

uz 6 mēnešiem nomas līgums netika uzteikts un jau

tādēļ vien viņš ari pēc 6 mēnešiem nevarēja izbeig-

ties. Atbildētājs nav spiests ar uzteikšanu rēķināties, ku-

ra pati par sevi bija juridiski nederīga un kura nevarēja iegūt

likumīgu spēku itkā ar laika notecējumu: quod ab initio vitio-

sum est, non potest tractu temporis convalescere. Ja ari pra-

sītājam būtu bijis nodoms, līgumu pārtraukt uz likumīgu laiku

un viņš tikai kļūdījies attiecībā uz likumu, tad šāds error juris

varēja kaitēt vienīgi viņam pašam (priv. lik. 2955. p), bet ne-

kad ne atbildētājam (sk. Cvingmaņa spried, krāj. 4. sēj. 594,
Nr. 1., 275., 276. lpp.). Nekrīt pie šādiem apstākļiem svarā,

vai konkrētā izlikšanas prasība faktiski iesniegta pēc liku-

mīgā 6 mēnešu termiņa,notecējuma, jo nomas līgums, — aiz

uzteikšanas nelikumības, — vēl turpinājās un bija vēl turpinā-

jies izlikšanas prasības iesniegšanas laikā. Tāpēc ari vēlāk,
bet tomēr bez likumīgas uzteikšanas, iesniegtā izlikšanas pra-

sība uzskatāma par priekšlaicīgu. Apgabaltiesa, nākot pie pre-

tējā slēdziena, pārkāpusi šai ziņā priv. lik. 4104. p. Līdz ar to

atkrīt un neprasa izšķiršanu jautājums par to, vai 1924. g, 31.

martā izdarītais uzteikums bez tā būtu uzskatāms par dzēstu

vai ne ar Apgabaltiesas iepriekšējo 1925. g. 10. novembra

spriedumu.

Aiz pievestiem iemesliem atzīstot, ka' Apgabaltiesa pār-

kāpusi priv. lik. 4104. p. un civ. proc. lik. 196. (142.) p., Senāts

nolemj: Jelgavas apgabaltiesas 1926. g. 12. marta spriedu-

mu priv. lik. 4104. p. un civ. proc. lik. 196. (142.) p. pārkāpumu
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deļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai

no jauna citā sastāvā.

108. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Trešās per-

sonas Indriķa Pūliņ'a lūgums par Liepājas apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu Jāņa Zvanītāja prasībā pret Krišu Pūliņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka trešās personas aizrādījums kasācijas

sūdzībā uz civ. proc. lik. 663. panta pārkāpumu nepelna ievērī-

bu aiz tā 'iemesla, ka minētais pants piemērojams tikai vispā-

rējās, bet ne miertiesu iestādēs izspriežamām lietām; 2) ka pē-

dējās izspriežamām lietām piemērojams civ. proc. lik. 179.

(128.) pants, pēc kura trešā persona var iestāties lietā prasī-

tāja vai atbildētāja pusē tikai pa visu iztiesāšanas

laiku pie miertie s ne š a, t. i. līdz sprieduma došanai

pirmā instancē, bet nevar iestāties ar apelācijas iesniegšanu

par miertiesneša spriedumu; 3) ka tādā kārtā trešās personas,

Indriķa Pūl i ņ a kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidā-

ma, Senāts nolem j: trešās personas Indriķa Pūl i ņ a ka-

sācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

109. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Pauļa Šul c a

lūgums par Liepājas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu viņa,

Šulca, prasībā pret Zemkopības un Satiksmes ministrijām un

Satiksmes ministrijas pārstāvja, H. Dolgoja paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs bija pārsūdzējis blakus sūdzī-

bas kārtībā Ventspils 2. iec. Miertiesneša 1925. g. 7. apriļa lē-

mumu, kurā Miertiesnesis bija nolēmis prasības, vērtību nodi-

bināt caur ekspertīzi; 2) ka minētais lēmums vispār nav atzīs-

tams par tādu, ar kuru būtu ticis izšķirts strīdus par prasības

novērtēšanu, bet vienīgi par lēmumu, kas varētu ievadīt pie-
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rādīšanas kārtību aprādītā strīdus izšķiršanai; 3) ka šāds saga-

tavojošs lēmums vispār nav pārsūdzams atsevišķi ar blakus

sūdzību, nerunājot nemaz par to, ka pat ari pats lēmums, ku-

rā Miertiesnesis izšķir strīdu par prasības vērtību, saskaņā ar

civ. proc. lik. 72. (552

.), 274
1

. p. p., vispār nav pārsūdzams; 4)
ka tādā kārtā prasītāja par minēto lēmumu Apgabaltiesai ie-

sniegtā blakus sūdzība jau bija jāatstāj bez caurskatīšanas;

ja nu Apgabaltiesa blakus sūdzību atstājusi bez ievērības, tad

gala slēdziena ziņā viņas lēmums šai daļā nerunā pretim pra-

sītāja pievestiem likumiem; ar to atkrīt prasītāja, paskaidro-

jumi viņa kasācijas sūdzības 1.—-2. pktos; 5) ka attiecībā uz

atbildētājas blakus sūdzības iesniegšanu par prasības nodroši-

nāšanas pielaišanu, pretēji Apgabaltiesas domām, blakus lē-

mumu noraksti gan nav obligatoriski jānosūta valsts iestādēm,

jo civ. proc. lik. 1292. p. attiecas vienīgi uz spriedumiem, pie

kam pēc 1293. panta apelācijas un. kasācijas sūdzību termiņš

skaitās no sprieduma noraksta saņemšanas attiecīgā valsts

pārvaldes iestādē (sk. Kr. Senāta civ. kas. dep. spried. 1901.

g. Nr. 27., A. Leļuka lietā); 6) ka tādā kārtā Ventspils 2. iecirk.

Miert. 1924. g. 22. novembra lēmums par prasības nodrošināša-

nu nebija vispār nosūtāms atbildētājam un tas bija pārsūdzams

uz vispārējā pamata, t. i no tā izsludināšanas dienas; 7) ka at-

bildētājas Satiksmes un Zemkopības ministrijas konkrētā ga-

dījumā nenoliedz, ka prasības rakstā apzīmētie ierēdņi uzska-

tāmi par vietējiem attiecīgo centrālo valsts pārvaldības iestā-

žu priekšniekiem, t. i. viņu likumiskiem vietējiem pārstāvjiem,

kuru personā ari bija jāiesniedz izspriežamā prasība (civ. proc.

lik. 1284, 1288. p.); 8) ka tādā kārtā minētie vietējie valsts

centrālo iestāžu pārstāvji varēja ar saistošu šim pēdējām spē-

ku saņemt rakstus un pavēstes ari bez atsevišķas pilnvaras

vai uzdevuma no savas centrālās valsts iestādes puses, jo šā-

das pilnvaras un uzdevumi vajadzīgi tikai prasību vai atbilžu

uz tām iesniegšanai (civ. proc. lik. 1286. p.); 9) ka, saskaņā ar

Satiksmes un Zemkopības ministriju vietējo pārstāvju uzrak-

stiem uz pavēstes, minētais lēmums ticis pasludināts atbildētā-

jām viņu pārstāvju personā 1924. g. 22. novembrī; 10) ka Sa-
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tiksmes ministrija savu blakus sūdzību par minēto lēmumu

iesniegusi tikai 1925. g. 30. martā un Zemkopības ministrija

tikai 1925. g. 3. aprilī, t. i. pēc civ. proc. lik. 262. (167.) p. pa-

redzētā laikā, kādēļ minētās blakus sūdzības nebija caurska-

tāmas; 11) ka tomēr Apgabaltiesas lēmums, ari daļā attiecībā

uz Miertiesneša lēmumu par prasības nodrošināšanas atcelša-

nu, nav aiz blakus sūdzību novēlošanas vien atceļams; jau-

tājums par prasības nodrošināšanu, no vienas puses, neaizkar

nedz lietas būtību,, nedz partu intereses pēc būtības un, no ot-

ras puses, tas ir tikai blakus jautājums, kas izšķirams blakus

rīcības kārtībā ar blakus lēmumu, kas savukārt kasācijas kār-

tībā nav pārsūdzams; aiz šī iemesla Miertiesneša 1924. g. 22.

novembra lēmuma pareizība par prasības nodrošināšanas pie-

laišanu var tikt pārbaudīta uzraudzības kārtībā; 12) ka tādā

kārtā aiz pievestiem iemesliem nav atceļams Apgabaltiesas lē-

mums ari attiecībā uz Miertiesneša pielaisto prasības nodro-

šināšanas atcelšanu un iesniegtā kasācijas sūdzība atstājama

bez ievērības, kādēļ Senāts nolemj: Paula Šul c a kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez

ievērības.

110. 1926. g. decembra mēneša 9. dienā. Fridricha

Gulbja sūdzība uzraudzības kārtībā par Rīgas apgabaltie-

sas rīcību Olgas Priedes un citu prasības lietā pret Artu-

ru un Jēkabu Priedēm.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Tiesu iek. lik. 349. panta pie svešu

lietu vešanas miertiesu iestādēs ir pielaižamas kā pilnvarnieki

ari personas, kurām nav attiecīgu apliecību, bet ne vairāk par

3 lietām, gada laikā vienas Apgabaltiesas apgabala robežās; 2)
ka sakarā ar šo, uz tā paša panta pamata, tiesnesis noprasa

vai minētā persona jau nav svešas lietas vedusi tai gadā tā

paša apgabala robežās un eventuāli cik reizes; 3) ka Tiesu

iek lik. 349. pantā minētās personas tiek pielaistas pie svešu
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lietu vešanas tikai izņēmuma, veidā, kādēļ šis likums ir iztul-

kojams sašaurinātā veidā; 4) ka 349. pantā nav aizrādījuma uz

to, vai tās .trīs lietas, kuras atļauts vest personām bez attiecī-

gas apliecības; zīmējas tikai uz jauniesāktām lietām tekošā

gadā vai agrākos gados iesāktās, bet nenobeigtās lietas ari

būtu ieskaitāmas tekošā gada trijās lietās; 5) ka tanīs trīs lie-

tās, kuras var vest pie advokatūras nepiederīgas personas ga-

da laikā vienas Apgabaltiesas apgabala robežās (kā to paskaid-

rojis Senāts Apvienotās Sapulces 1926 g. 8. oktobra spriedumā

lies lietā), ir ieskaitāmas ari tās lietas,, kuras tāda personas ie-

sākusi vest iepriekšējos gados un tekošā gadā to vešanu tur-

pina; ,6) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, 1926. g. 4. maijā atņemot

parakstu 1925. gadā iesāktā lietā, nav pārkāpusi Tiesu iek. lik.

349. pantu un sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts no-

lemj: Fridricha Gulbja sūdzību uzraudzības kārtībā no-

raidīt.

111. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Zamueļa

Kristāpsona pilnvarnieka priv. adv. Valtera lūgums par

Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Vasilija Masl o v a

prasībā pret Zamueli Kristapsonu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Tiesu iek. lik. 334. (406
1.) p. tiesa

satura un izpratnes privatadvokats, kuram tiesība vest lietas

piekrītošas miertiesneša iestādēm, var atsevišķu lietu vest Se-

nātā kā vispārējā tiesu iestādē tikai tanī gadījumā, ja viņš ir

lietā iestājies ,un to vedis tiesā, tiesai lietu izspriežot pēc būtības;

2) ka šinī gadījumā priv. adv. Fricis Valters iesniedzis Senātam

savas pilnvaras devēja Zamueļa Kristāpsona vārdā uz izdotās

viņam 1926. g. 7. janvārī pilnvaras pamata kasācijas sūdzību

par Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 14. novembra spriedumu, lietā,

kuru ,viņš nav vedis ne pirmā, ne otrā instancē, bet jau pēc šīs

lietas izspriešanas pēc būtības Rīgas apgabaltiesā iesniedzis

tiesai tikai 14. janvārī 1926. gadā lūgumu par 1925. g. 14. novem-

brī kritušā sprieduma pārsūdzības termiņa atjaunošanu;, 3) ka
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tādā kārtā privatadvokatam Fricim Valteram nebija tiesība uz

lietas vešanu Senātā un no viņa iesniegtā kasācijas sūdzība .at-

stājama bez .caurskatīšanas, Senāts nolemj: atbildētāja Za-

mueļa Kristāpsona pilnvarnieka, priv. adv. Valtera kasācijas

sūdzību astāt bez caurskatīšanas.

112. 1926. g. augusta mēneša 31. dienā. Finanču ministri-

jas Tiešo nodokļu departamenta lūgums par Tiesu Palātas lē-

muma atcelšanu mir. Ernesta Baum a ņ a mantošanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka minētais mantojums sastāvēja vienīgi

no nekustama īpašuma Slokas pilsētā, kādam mantojumam bija

jāpāriet uz mantu devēja miesīgiem bērniem; 2) ka mantošanas

nodokļa priekšmets ir mantojums (Nod. nolik. 201. p.), pie kam

nodoklis ņemams par mantojuma pāreju („
...

c/l 6e3Me3,zi;Haro

nepexo^a"
>

230. P-); 3) ka gadījumā, ja jauns likums paaugstina
mantošanas nodokļa apmēru, tad paaugstinātās likmes attiecinā-

mas tikai uz tiem mantojumiem, kuri jaunā likuma spēkā nāk-

šanas laikā vēl nebija .«pārgājuši" uz mantiniekiem; zem „pā-

rejas", jautājumā par mantojuma aplikšanu vispār un sevišķi par

piemērojamo nodokļu likmi, ir, no nod. likuma viedokļa, sa i

ziņā jāsaprot mantinieku iestāšanās mantojuma valdīšanā, t. i.

mantojuma faktiskā pāreja;; 4) ka tā tad par izšķirošu —

jauna likuma, piemērošanas ziņā — atzīstams mantojuma nupat

aprādītais (faktiskās) pārejas moments; tādēļ, ja šāds manto-

juma pārejas moments iestājas pēc jaunā likuma spēkā nāk-

šanas, tad piemērojams ari jaunais likums, pat jamantojums būtu

atklājies agrāk (Senāta civ. kas, dep. spried. 1925. g. Nr. 250,

Alekša mantojuma lietā un 1926. g. Nr. 405 Sāpes lietā); 5) ka,

pretēji sūdzētāja domām, tam pilnīgi nejaušam momentam, kad

tiesa taisījusi lēmumu par mantinieku apstiprināšanu, nevar būt

nozīmes, jo tiesai jārīkojas pēc tiem materiāli tiesiskiem

(pretēji procesa) likumiem, kuri bija spēkā, kad nodibinājušās

apspriežamās juridiskās attiecības; 6) ka ari sūdzētāja pieve-

stam Kr. Senāta apv. sap. 1896. g. lēmumam Nr. 16 nav izšķiro-
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šas nozīmes, jo šis lēmums iziet no tā, ka 1895. g. 10. apriļa li-

kums, kurš atsvabinājis lauku imobiļus no mantošanas nodok-

ļiem, jau esot piemērojams ari mantojumiem, kuri atklājušies

pirms šī likuma spēkā nākšanas; šai zinā lēmums uzsver, ka

tiesai pēc šī likuma spēkā nākšanas nav jāaprēķina tāds nodok-

lis, kas jau ticis atcelts, pat ja šāds nodoklis būtu bijis jāaprēķina

un jāmaksā pēc vecā likuma; bet no šāda principa nemaz neiz-

riet, ka — otrādi — tiesai būtu jāņem nodoklis no zināma

mantojuma pārejas, kas notikusi pirms likuma spēkā nāk-

šanas, kurā šāds mantojums no jauna aplikts ar mantošanas no-

dokli: mantošanas nodoklis maksājams tikai pec tam, kad tas

tika aprēķin ā t s (nod. nolik. 215. p., 212. p. piel. 8. p.): ja

nu tiesas lēmums tikai nodibina konkrētā nodokļa maksāšanas

pienākumu, un ja likumdevējs nodokļa maksāšanas pienākumu

atceļ, tad varētu gan pielaist, ka tiesai vispār būtu šāds manto-

jums jāatbrīvo no nodokļa aprēķināšanas, kaut gan nodoklis ci-

tādi būtu bijis ņemams; bet konkrētā gadījumā tiesa nevarēja

ņemt paaugstināto nodokli, kas pat mantojuma (faktiskās)pārejas
momentā vēl nepastāvēja; 7) ka Tiesu Palāta, atrodot, ka runā

stāvošais mantojums nav bijis apliekams ar paaugstināto manto-

šanas nodokli, gala slēdziena ziņā, nav sūdzētāja pievestos li-

kumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība atraidāma, Se-

nāts nolemj: Finanču ministrijas tiešo nodokļu departa-

menta kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt

bez ievērības.

113. 1926. g. oktobra mēneša28. dienā. Kristapa Žagata

lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Žagata, prasībā pret Rūdolfu S t ū 1 v.

Sēdi Vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs

apņēmies par sasisto kāju neko vairs atbildētājam neprasīt un

nekādu prasību pret atbildētāju vairs necelt, pie kam ari 1924. g.

19. novembra zīmē aizrādīts, ka parti ~pilnīgi vienojušies un
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Izlīguši"; 2) ka šādi Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lie-

tas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas kārtībā, kā-

dēļ atkrīt atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, ku-

ros viņš apstrīd izlīguma faktu kā tādu; 3) ka no pievestiem

konstatējumiem Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka parti

izlīguši savā starpā netikvien attiecībā uz krimināllietu, bet gan

attiecībā uz visām sekām, kuras varētu būt ar prasītāju noti-

kušam nelaimes gadījumam; 4) ka, pretēji prasītāja domām,

miera līgums neprasa, ka lai būtu kāds ekvivalents; pietiek,

ja konstatēts, ka pašā miera līgumā dalībnieki kādu strīdamu vai

kā citādi apšaubāmu savstarpēju tiesisku attiecību pārvērš, sav-

•starpīgi piekāpdamies, par nestrīdamu un neapšaubāmu (priv.
lik. 3593., 3597., 3611. p. p.); 5) ka tāpat, kā noteikti uzsver

priv. lik. 3601. p., izlīgumi par atlīdzību privātpersonām par vi-

ņām nodarītu neatļautu darbību nav aizliegti; 6) ka lieta nemaz

negrozās ap to, ka parti domājuši miera līgumu slēgt par lietu,

kas izspriesta ar spēkā gājušu spriedumu, bet gan ap to, ka

viņi domājuši izbeigt prasītāja pretenziju, kura izcēlusies sa-

karā ar zināmu notikumu, kas bez tā bija izsaucis ari krimināl-

lietu, kurā kritušais spriedums kā tāds palicis pilnīgi neaizkārts;

7) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav prasītāja kasācijas sūdzībā

pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā

nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Kristapa Žagata

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

114. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Dāvida Buļļa

lūgums par Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Buļļa, prasībā pret Alfrēdu B ē r m a n i.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka prasība pamatota uz to, ka prasītājs

atbildētājam izdevis pilnvaru prasītājam piederošo Ezeres No-

radnieku māju pārvaldīšanai, ka atbildētājs uz šīs pilnvaras

pamata sācis pārvaldīt minētās mājas, ka viņš pēc tam piln-
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varu atbildētājam atņēmis, bet atbildētājs liedzoties minētās

mājas nodot prasītājam atpakaļ; 2) ka atbildētājs pret šādu

prasību cēlis ierunu par to, ka viņš minētās mājas nopircis

no prasītāja uz priekšlīguma pamata un valdot tās kā īpaš-

nieks; 3) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs 1922. g.

19. martā nodevis atbildētājam minētās mājas uz pirkšanas-

pārdošanas priekšlīguma pamata, pie kam prasītājs apņēmies

izdabūt attiecīgu Tieslietu ministrijas atļauju; 4) ka no šī sava

konstatējuma Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka pra-

sītājam jau tādēļ vien vispār nav tiesības prasīt atbildētāja iz-

likšanu no viņa uz priekšlīguma pamata nopirktām mājām (sk.

priv. lik. 919. p.); pretēji prasītāja domām, nevis katrs priekš-

līgums kā tāds pats par sevi skaitās par noslēgtu ar suspen-

sivu nosacījumu, bet gan, ievērojot 1922. g. 5. janvāra notei-

kumu «(Lik. krāj. Nr. 3) 1. p., uz priekšlīguma nodibinātā pir-

cēja tiesība prasīt formālu pirkšanas-pārdošanas līguma

noslēgšanu, būtu uzskatāma par suspensivi nosacītu ar Ties-

lietu ministrijas atļauju; tāpēc konkrētā gadījumā, kur Apgabal-

tiesa nav konstatējusi, ka pats priekšlīgums būtu ticis noslēgts

zem suspensiva nosacījuma, atbildētājam bija, aiz nupat pie-

vestiem iemesliem, pilnīgs pamats prasītāja prasības atraidī-

šanai vienkārši atsaukties uz priekšlīguma noslēgšanas faktu

vien; tāpēc prasītāja pievestam priv. lik. 3170, pantam nav

sakara un izšķirošas nozīmes runā stāvošā gadījumā; 5) ka,

pretēji prasītāja domām, jautājums par atļaujas došanu nekrīt

svarā pie konkrētās lietas apstākļiem, jo priekšlīguma, kā tāda,

spēks vispār neatkarājas no iepriekšējas atļaujas došanas; no-

teikumu 20. p. pats par sevi neizsludina par nederīgu kuru

katru priekšlīgumu, bet atzīst par sodāmu tikai tādu valdīšanu

uz priekšlīguma pamata, kura vērsta uz šo noteikumu apie-

šanu; prasītājs neapgalvo, ka viņam, nododotmājas atbildētājam

valdīšanā, un ka atbildētājam, pieņemot mājas valdīšanā, būtu

bijis nolūks apiet minētos noteikumus; vispār Apgabaltiesas

aizrādījumam uz to, ka māju nodošana atbildētājam saskan

ar likumu, nav patstāvīga un izšķiroša nozīme; 6) ka, pre-

tēji prasītāja domām, par imobili noslēgtā priekšlīguma spēks
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un pat galīga pirkšanas-pārdošanas līguma spēks, kontrahentu

saistības zinā, neatkarājas no formas un vēl mazāk no korobo-

racijas: dēļ prasības atspēkošanas konkrētā lietā pietiek ar

atbildētāja aizrādījumu uz priekšlīguma eksistenci vien; 7) ka

tiesa nav piespiesta apstāties sevišķi pie katra partu pie-

vestā apcerējuma: Apgabaltiesa sava sprieduma vēsturiskā

daļā sīki pievedusi apelācijas sūdzībā izteiktos apsvērumus,

tā tad tos ņēmusi vērā pie sprieduma taisīšanas; 8) ka, sa-

skaņā ar civ. proc. lik. 184. (133.) p. un Tiesu iek. lik. 321. p.

IV. pielik. 5. p., sakarā ar 1924. g. 23. decembra lik. (Lik. krāj.

206. Nr.)) 1. p., Apgabaltiesai, kā miertiesu iestāžu otrai instan-

cei tiesība tiesu un lietas vešanas izdevumu apmēru noteikt

pēc sava ieskata, 400 latu robežās, līdz 10% no prasības ce-

nas, un tiesas slēdziens šai ziņā nav kasācijas kārtībā pārbau-

dāms (Kriev. sen. civ. kas. dep. spried. 1872. g. 464., 950. .NNr.);

9) ka tā tad Apgabaltiesa nav pārkāpusi prasītāja pievestos

likumus, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidā-

ma, Senāts nolemj: Dāvida Bu 11 a kasācijas sūdzību uz civ,

proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

115. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. HansaVilhelma

Hana pilnvarnieka zv. adv. F. Samsona -Himmelsterna lū-

gums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Hansa

Vilhelma Hana prasībā pret Gothardu Fītinghofu-

Še c 1 v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka likums izšķir no vienas puses pilnva-

rojuma līgumu (Vollmachtsvertrag) kā divpusīgu līgumu

un no otras puses pilnvarojuma aktu, dokumentu, kā vienpusīgu

no pilnvardevēja izejošu aktu, ar kuru pilnvarniekam jāleģiti-

mējas pret trešām personām (priv. lik. 4363. un sek. p. p. no

vienas puses un priv. lik. 4384. p.; civ. proc. lik. 247.—250. p. p.;

notar. nolik. 128. p. 6. pkt. un kr. civ. lik. 2291. sek., 2308.

sek. p. p. no otras puses); 2) ka civ. proc. lik. 1460
41-48

. p. p.»
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kuri saskaņā ar civ. proc. lik. 1907.p.piemērojami ari Latvijā (sk.
Senāta civ. kas. dep. spried. 1924. g. Nr. 250), attiecas vienīgi uz

pilnvarojuma aktiem, pilnvarām, kā rakstiskiem dokumentiem;

3) ka uz vispārēja pamata (priv. 1ik.4403. p.3.pkt, 4404. p., sk. ari

civ. proc. lik. 251. p.) katrs pilnvarojums atsaucams kurā katrā

laikā, pie kam, ja par pilnvarojumu tika izdots sevišķs pilnva-

rojuma akts (piem. pilnvara) un tā neaprobežojas vienā no-

teiktā tiesas iestādē, tas iznīcināms civ. proc. lik. 146041~48

. p. p.

paredzētā kārtībā; 4) ka nupat aprādītā kārtībā pilnvarojuma
akts (pilnvara) iznīcināma absolūti attiecībā kā uz pilnvar-

devēju un pilnvarnieku, tā ari uz trešām personām; bet ar to

nav aizkārtas tās materiālās juridiskās attiecības un tas kau-

zalais juridiskais darījums» sakarā ar kuru pilnvara kā piln-

varojuma dokuments tika izdota; 5) ka tādā kārtā, no vienas

puses, pilnvarniekam nav tiesības celt kaut kādas ierunas pret

pilnvarojuma akta (pilnvaras) iznīcināšanu civ. proc. lik.

1460
41~48

. p. p. paredzētā kārtībā, bet no otras puses viņam ar

to vien vēl nav atņemtas tiesības prasīt no pilnvardevēja atlī-

dzību par zaudējumiem, ja tāda tiesība viņam būtu uz tā kau-

zalā juridiskā darījuma pamata, saskaņā ar kuru pilnvaras akts

tika izdots, piem., ja pilnvara tika izdota ne tikdaudz pilnvar-

devēja, kā paša pilnvarnieka interesē (t. s. Kastellanlīgums; sal.

priv. 1ik.4374. p.); ar to ari izskaidrojams, ka starp civ. proc.

lik. 1460
41~48

. p. p. paredzētiem noteikumiem vispār nav pantu,

kas runātu par kaut kādām no pilnvarnieka itkā ceļamām ieru-

nām pret pilnvardevēja lūgumu dēļ pilnvaras akta iznīcināša-

nas, un vēl mazāk par to, ka 146041" 48

.
pantos paredzētā kārtība

būtu izbeidzama, ja kāda ieruna būtu celta, un ka šai gadījumā

pilnvardevējam būtu jāgriežas ar prasību, tiesāšanās kārtībā,

kā to citos gadījumos noteic civ. proc. lik. 2021., 2065. p. p.;

veks, lik. 79. p.; tagad atceltais pag. ties. civ. proc. lik. (1914. g.

izd.) 233. p.; 6) ka Apgabaltiesa, nākot pie pretējā slēdziena

un samaisot pilnvaras aktu ar viņas pamatā esošo kauzalo ju-

ridisko darījumu un pielaižot civ. proc. lik. 1460
41-48

. p. p., pa-

redzētās pilnvaras iznīcināšanas kārtības izbeigšanu sakarā ar

kādu, uz kauzalo juridisko darījumu dibināto pilnvarnieka
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ierunu, pārkāpusi priv. lik. 4403. p. 3. pktu un civ. proc. lik.

1460
44 48

. p. p.; 7) ka tādā kārtā Apgabaltiesas lēmums aiz

pievestiem likuma pārkāpumiem ir atceļams, Senāts, neielaiz-

damies citu kasācijas sūdzības aprādīto kasācijas iemeslu pār-

baudīšanā, nolemj: Jelgavas apgabaltiesas 1926. g. 13. ap-

riļa lēmumu civ. proc. lik. 1460 44_48

. p. p. un priv. lik. 4403. p.

3. pkta pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabal-

tiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

116. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Rūdolfa Rec f -

šleg c r a lūgums par Rīgas apgbaltiesas sprieduma atcel-

šanu viņa, Reefšlegera, prasībā pret Jūliju M o r i s o nu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdz piespriest no atbildētājas

1000 ls ar \%. Savu prasību prasītājs pamato ar to, ka atbildē-

tāja kā bufetes saimniecības vadītāja saņēmusi preces vairāk

par 1000 ls vērtībā, ka atbildētāja, atstādama vietu, nav no-

rēķinu devusi, un ka pēc viņa aprēķina viņam no atbildētājas
nākoties vēl par bufetē saņemtām un pārdotām mantām vairāk

kā 1000 ls. Miertiesnesis prasību noraidījis, Apgabaltiesa

apstiprinājusi Miertiesneša spriedumu. Nenoliedzot atbildētā-

jas pienākumu nodot prasītājam norēķinu, Apgabaltiesa atrod,

ka prasītājam neesot tiesības pieprasīt no atbildētājas noteiktu

naudas sumu, iekams nav starp partiem notikusi norēķināšanās,

bez kā nevarot nodibināt, ka atbildētāja būtu prasītājam palikusi

parādā pieprasīto sumu, un ka tādēļ prasītājam vispirms bijis

jāceļ norēķina prasība. Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna

ievērību. Persona, kurai tiesība prasīt norēķinu, tikai tad va-

rētu prasīt tieši zināmas sumas piedzīšanu no atbildīgās perso-

nas, ja pieprasītai sumai ir saldo, t. i. norēķina atlikuma rak-

sturs, proti, ja prasītāja pieprasītā suma ir viņa norēķina re-

zultāts. Par paša prasītāja norēķina rezultātu pieprasītā suma

būtu uzskatāma tikai tad, ja prasītājs savā prasības rakstā vis-

maz pieved tos datus, no kuriem viņš nācis pie pieprasītās saldo

sumas, pierādot atbildētāja norēķina pienākuma pamatu. Ti-

kai pēc tā būtu jāuzliek atbildētājam par pienākumu atspē-
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kot prasītāja pievestos datus, ja atbildētājs pieprasīto saldo

sumu neatzītu. Šai zinā Apgabaltiesa pareizi aizrāda, ka, ja

prasītājs pats neprasa norēķinu, bet tieši lūdz piedzīt noteiktu

sumu naudas, bez ienākumu un izdevumu pievešanas, tiesai nav

iespējams noskaidrot un noteikt partu abpusīgā norēķina attie-

cības un aprēķināt atlikuma lielumu un pēdējo piespriest prasī-

tājam. Tie apcerējumi, kurus prasītājs pieved savā kasācijas

sūdzībā, attaisnotu vienīgi prasību par norēķināšanas pienā-

kumu uzlikšanu atbildētājai, bet šādu prasību prasītājs nebija
cēlis. Ņemot vērā, ka Apgabaltiesa, atrodot prasību tai veidā,
kā tā celta, par neapmierināmu, nav prasītāja pievestos liku-

mus pārkāpusi, kādēļ vina kasācijas sūdzība, kā nepamatota, at-

raidāma, Senāts nolemj : Rūdolfa Reefšlegera kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez

ievērības.

117. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā Zemkopības

ministrijas pilnvarnieka zv. adv. P. L>erģa lūgums par Rīgas

apgabaltiesas lēmuma atcelšanu lietā par lūguma — apstip-

rināt, ķīlu tiesības par labu valsts zemes bankai ■— atraidīšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc 1923. g. 31."marta koroboracijas li-

kuma (Lik. krāj. 41. Nr.) 15. p., tai likumā paredzētie līgumi, ak-

ti un to koroborēšana kā ari sarakstīšanās ir atsvabināti no vi-

sāda veida nodokļiem un nodevām; 2) ka pie minētiem aktiem

pieder ari līgumi par piešķirto nekustamo īpašumu iegūšanu

un to apstiprināšanu šo īpašumu ieguvējam zemes grāmatās

(korob. lik. 5. p.); ka izpirkšanas cenu noteic atkarībā no izpēr-

kamās zemes vērtības, kuru nodibina novērtēšanas komisija,

izmērot zemi saskaņā ar 1023. g. 23. apriļa likumu (Lik. krāj. 49.

Nr.); 4) ka, pēc 1923. 23. apriļa lik. par valsts zemes fonda

piešķirto zemju un piešķiramo zemju novērtēšanu un pārdo-

šanu (Lik. krāj. 49. Nr.) 22. p. piešķirto zemju izpirkšana uz ie-

guvēja vēlēšanos izdarāma ar valsts zemes bankas starpnie-

cību; 5) ka piešķirtās zemes iegūšanai izpirkšanas cenas sa-
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maksa notiek vai nu skaidrā naudā, vai ieķīlājot zemi: sk. 1924..

g. 10. apriļa noteik. par valsts zemes fonda piešķirto zemju iz-

pirkš. līgumiem (Lik. krāj. 74. Nr.) 5. p., resp. šos noteikumus at-

vietojošo 1926. g.ilO. jūnija noteik. 4. p. (V. V. 134. Nr.); 6) ka

pēc 1923. g. 23. apriļa noteik. (Lik. krāj. 49. Nr.) 33. p. visi doku-

menti un raksti zemes vērtēšanas lietās ir atsvabināti no zī-

mognodokļa; 7) ka tādā kārtā likumdevējs skaidri un noteikti;

izteicis savu ieskatu, ka vispār līgumi, dokumenti, akti un rak-

sti, kuri izsniedzami sakarā ar piešķirto valsts zemes fonda,

zemju izpirkšanas darbiem, atsvabināmi no nodokļiem un node-

vām, tai skaitā nevien līgumi par zemju izpirkšanu pret:

skaidru naudu, bet ari ar valsts zemes bankas starpniecību, t. L

pret ķīlu zīmēm,, kuras izsniedz valsts zemes banka; tā tad li-

kumdevējs uzsver ciešu sakaru starp izpirkšanas līgumiem urt

parāda rakstu; izpirkšanas līgumi un parāda (ķīlu) raksti tik

cieši saistīti savā starpā, ka, apstiprinot pirmos zemes grāma-

tās, tanīs jāapstiprina ari otrie; tāpēc 1923. g. 31. marta lik. 15.

p. jāattiecina nevien uz izpirkšanas līgumiem, bet ari uz pa-

rādu (ķīlu) rakstiem; 8) ka sūdzētājai bija pamats analoģijas

veidā atsaukties ari uz 1920. g. 11. augusta likuma par valsts;

aizdevumiem un viņu nodrošināšanu ar nekustamu īpašumu 6.

un 14. pantiem, kuri nosaka, ka pie ilgtermiņu valsts aizdevumu

nodrošināšanas, resp. viņu nostiprināšanas zemju grāmatās nav

jāmaksā nekādi nodokļi: no vienas puses — pretēji Apgabaltie-

sas domām — nekustamo mantu izpirkšana ar valsts bankas,

starpniecību notiek nevis ar
„
valsts zemes bankas līdzekļiem",

t. i. skaidrā naudā, bet vienīgi tādā kārtā, ka Valsts zemes ban-

ka izsniedz zemes ieguvējiem ķīlu zīmes (1922. g. 21. marta sta-

tūtu 3., 22., 55.—66. p. p.; Lik. krāj. 72. Nr.), nerunājot nemaz par

to, ka ari Valsts zemes banka savu pamatkapitālu tāpat saņem

no valsts (statūtu 7. p.); otrkārt, saskaņā ar 1924. g. 10. apriļa

noteik. 7. p. piez. (Lik. krāj. 74. Nr.), resp. 1926. g. 10. jūnija no-

teik. 7. p. (V. V. 34. Nr.) izpirkšanas sumas atlikumam taisni

pievienojami valdības agrākie aizdevumi, kuri

tā tad tāpat ieslēdzami parāda (ķīlu) rakstā, gadījumā, ja iegu-

vējs izpirkšanas sumu vēlas segt nevis skaidrā naudā, bet ar
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Valsts zemes bankas palīdzību ieķīlājot iepērkamo zemi pret

ķīlu zīmēm; 9) ka aiz pievestiem iemesliem 1923. g. 31. marta

lik. 15. p. (Lik. krāj. 41. Nr.) jāiztulko tajā nozīmē, ka minētā

pantā paredzētos līgumos un aktos ietilpst ari parādu (ķīlu) rak-

sti (obligācijas), kurus izpērkamās zemes ieguvējs pie izpirkša-

nas cenas regulēšanas izdod Valsts zemes bankai, ieķīlājot vi-

ņai savu iegūto zemi; 10) ka tā tad pie koroboracijas likuma 15.

pantā paredzētiem līgumiem, uz kuru pamata notiek piešķirtās

zemes apstiprināšana tās ieguvējam, pieder netikvien paši iz-

pirkšanas līgumi, bet līdz ar toari attiecīgie pie izpirkšanas su-

mu regulēšanas izdodamie parāda (ķīlu) raksti Valsts zemes

bankai {Valsts zemes bankas 1922. g. 21. marta statūtu 30. p.;

Lik. krāj. 72. Nr); 11) ka tā tad Apgabaltiesa, nākot pie pretējā

slēdziena, pārkāpusi kā 1923. g. 31. marta lik. 15. p., tā ari civ.

proc. lik. 196. (142.) p., kādēļ viņas lēmums atceļams, Senāts

nolemj; Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 2. jūlija lēmumu, 1923.

g. 31. marta likuma 15. p. un civ. proc. lik. 196. (142.) p. pārkā-

pumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-

šanai no jauna citā sastāvā.

118. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Agnezes Mi 11

par sevi un kā sava vīra Ferdinanda Mi 11 a pilnvarnieces lū-

gums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Ferdinanda

un Agnezes Mi 11 v prasībā pret Teodoru Līventālu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš ; referē

senators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesas uzskats, ka dotā gadījumā ir

piemērojams 1924. g. 16. jūnija likums par telpu īri, ir pareizs

un pamatojas uz minētā likuma 5. panta noteikumiem, saskaņā

ar kuriem ar šī likuma spēkā nākšanu visas tiesās iepriekš

lesāktās īres lietas, kuras vēl nav galīgi izspriestas, izšķiramas

pēc šī likuma attiecīgiem noteikumiem; no likuma par telpu īri

nav redzams, ka šai ziņā būtu pielaižami jebkādi izņēmumi.

Apgabaltiesa ir konstatējusi,, ka prasītājam jau 1922. gadā ir

bijis viņu namā cits dzīvoklis (Nr. 22) nekā no atbildētāja ieņem-
tais. Izejot no šī konstatējuma, Apgabaltiesa varēja noraidīt
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prasību, pamatojoties uz lik. par telpu īri 32. p. 2. piezīmi. Ne-

pelna ievērību prasītāju aizrādījums kasācijas sūdzībā, ka ta-

gadējais bijušā prasītāju dzīvokļa Nr. 22 īrnieks, ja prasītāji

tagad iesniegtu pret viņu prasību par izlikšanu, varot atsaukties

uz to, ka prasītāju beidzamais dzīvoklis tagad esot dzīvoklis

Nr. 12, no kura atbildētājs šinī lietā pats izvilcies 1923. gadā un

kurā tagad dzīvo prasītāji. Prasītāji pret tagadējo dzīvokļa Nr.

22 īrnieku var atsaukties uz konkrēto Apgabaltiesās

1926. g. 14. janvāra spriedumu. Aiz pievestiem iemesliem at-

rodot, ka Apgabaltiesa nav pielaidusi likumu pārkāpumus un ka

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

lemj: Agnezes Mi 11 par sevi un kā sava vīra Ferdinanda

M i 1.1 a pilnvarnieces kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283.

(186.) panta pamata atstāt bez ievērības,

119. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Šoloma Plē n a

pilnvarnieka zv. adv. Kazaka lūgums par Rīgas apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu Šoloma P1 ēna prasībā pret Jāni, Volde-

māru un Pēteri Alkšņiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš ; referē

senators A. L o c b c rs.

Ņemot vērā: 1) ka starp atbildētājiem —kā konstatē Ap-

gabaltiesa un neapstrīd ari prasītājs savā kasācijas sūdzībā —

pastāv solidāras juridiskas attiecības; tāpēc ar atsauksmes ie-

sniegšanu uz pirmās instances aizmuguras spriedumu, civ. proc.

lik. 210. (152.) pantā paredzētās sekas iestājas ipso jure attie-

cībā uz visiem solidāriem atbildētājiem; tādēļ pirmais aiz-

muguriskais spriedums ar jaunā aizmuguriskā sprieduma taisī-

šanu skaitās par ipso jure zaudējušu savu spēku attiecībā uz;

visiem solidāriem atbildētājiem, tā tad ari attiecībā uz Pēteri

Alksni, nerunājot nemaz par to, ka par aizmuguriskā sprie-

duma noraksta izsniegšanu Pēterim Alksnim nav ziņas lietā,

kā to konstatē Apgabaltiesa un neapstrīd ari prasītājs; 2) ka. tā-

dēļ ari Pēterim Alksnim bija tiesības kopā ar pārējiem solidā-

riem atbildētājiem pārsūdzēt jauno pirmās instances

spriedumu, ja vien šāda visu solidāro atbildētāju kopējā
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apelācija izsniegta attiecīgā termiņā, kādu apstākli pra-

sītājs; nenoliedz; 3) ka par to, kādā nozīmē būtu jāiztulko at-

bildētāju apelācijas sūdzībā lietotā frāze, prasītājs runā pirmo-
reiz kasācijas sūdzībā; tādēļ vien šis viņa aizrādījums nav ka-

sācijas kārtībā pārbaudāms, nerunājot nemaz par to, ka jautā-

jums par civilprocesuālo noteikumu ievērošanu vai neievēro-

šanu izšķirams nevis pēc viena vai otra parta atzīšanas, kāds

jēdziens vispār nav tamlīdzīgiem jautājumiem piemērojams, bet

gan tikai pēc civilprocesuālo noteikumu taisnā satura; 4) ka

tādā kārtā Apgabaltiesa nav likumu pārkāpusi, kādēļ prasītāja

kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:

Šoloma Plē n a pilnvarnieka, zv. adv. Kazaka kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

120. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Oto Valdesa

lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Valdesa, prasībā pret Voldemāru Grāpi un pēdējā pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdz piespriest no atbildētāja

Ls 476.— uz tā pamata, ka 1) viņš nonomājot no privātām per-

sonām pļavas Dīķeru muižā uz Rūjas upes krasta, 2) ka atbildē-

tājs, kas esot no Valsts fondā ieskaitīto tās pašas muižas dzir-

navu lietotājs, uzdambējis dzirnavu dambi, 3) ka caur to pār-

plūdinājušās, 34 pūrvietas prasītāja nomātās pļavas, 4) ka no tā

prasītājam esot nodarīti zaudējumi —-
skaitot pa Ls 14 pūr-

vietā, kopā Ls 476. Atbildētājs, neatzīstot prāsību, paskaidro:

1) ka prasītājam neesot aktivas leģitimācijas prasības celšanai,

jo' viņš neesot pļavas īpašnieks, 2) ka viņš (atbildētājs) rīkojies

savu tiesību robežās, jo Zemju departaments atļāvis turēt dzir-

navas ar dambi, ar vienīgo noteikumu, ka viņam jānolaiž katru

gadu dzirnavu dīķis laikā, t. i. 1 mēnesi priekš 24. jūnija (pēc

vecā stila) un 1 mēnesi pēc 24. jūnija, 3) ka ezers ticis aizdam-

bēts jau 1923. g. rudenī, bet prasītājs saņēmis nomas objektu

tikai 1924. g. Jurģos, kad pļavas jau applūdušas ar ūdeni.
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Miertiesnesis atraidījis prasību. Apgabaltiesa apstiprinājusi

miertiesneša spriedumu. Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ie-

vērību. Apgabaltiesa konstatējusi, 1) ka atbildētājs dambi nav

uzdambējis, 2) ka atbildētājs nav pielaidis ari kādu tiešu rīcību,

kas būtu bijusi par iemeslu prasītāja pļavu appludināšanai. No

šādiem saviem konstatējumiem, kuri attiecas uz lietas faktisko

pusi un nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā, un kurus prasītājs

savā kasācijas sūdzībā nemaz neapstrīd, Apgabaltiesa varēja

nākt pie slēdziena, ka atbildētājs nav vainīgs pie prasītāja pļavu

applūdināšanas un tamdēļ nav spiests atlīdzināt prasītājam zau-

dējumus. Aiz nupat pievestiem iemesliem atkrīt visi prasītāja

paskaidrojumi vina kasācijas sūdzībāpar to, ka neesot no svara,

vai un sevišķi kad atbildētāja dzirnavas tikušas likvidētas un

atkal atjaunotas vēl tai laikā, kad dzirnavas ekspluatējusi pati

muiža, bet ka no svara esot tas, vai dambis ticis būvēts pirms

1864. g. (t. i. pirms privatlikuma spēkā nākšanas). Neatkarīgi

no tā, pretēji prasītāja domām, Apgabaltiesa, konstatējot, ka

prasītājs nav pļavas īpašnieks, pareizi nākusi pie slēdziena, ka

prasītāja pievestie priv. lik. 1047.un 1048. p. p. viņam nav piemē-

rojami, un ka šai ziņā prasītājam trūkst aktivleģitimacijas taga-

dējās prasības celšanai. 1047. un 1048. p. p. ietilpst privatlikuma

noteikumos par īpašnieku lietošanas ierobežojumiem un

sevišķi attiecībā uz ūdeņiem, proti, uz upju lietošanu dzirnavu

uzcelšanai. Šai ziņā 1047. un 1048. p. p. tieši un skaidri ierobežo

zemes īpašniekus tikai virs dzirnavām esošo zemju

īpašniekiem par labu; tā tad vienīgi cietušiem zemes

īpašniekiem ir tiesība celt prasības par zaudējumu atlī-

dzību pret vainīgiem dzirnavu īpašniekiem. Ja nu konkrētā

gadījumā nedz prasītājs, nedz atbildētājs nav savu lietoto ob-

jektu īpašnieki, tad attiecības starp viņiem nav apspriežamas

pēc 1047. un 1048. p. p. — Latvijas valsts orgāniem, kuras zemes

fondā Dīķeru muiža pārgājusi uz agr. ref. lik. pamata, un kurai,

saskaņā ar 1924. g. 10. apriļa noteikumu 13. p. par valsts zemes

fonda piešķirto zemju izpirkšanas līgumiem (V. V. 90. Nr.) un

1924. ,g. 20. maija instrukcijas Nr. 4., 4. p. par ūdens līmeņa no-

teikšanu Valsts zemes fonda piešķirto rūpniecības iestāžu ūdens
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krātuvēs (V. V. 113. Nr.), piekrīt dzirnavu ūdens līmeņa noteik-

šana, proti vērtēšanas virskomisijai. Apgabaltiesa konstatējusi,

ka līdz prasības celšanai Dīķeru muižas dzirnavu ūdens līmeņa

noteikšana nav notikusi. Tā tad jau aiz šī iemesla vien 1047. un

1048. p. p. nav tagadējā lietā piemērojami. Bez tā, ja pievestie

panti vispār nav nomniekiem piemērojami, tad atkrīt ari pra-

sītāja aizkustinātais jautājums par to, vai viņi piemērojami pār-

būvētām dzirnavām vai ne. Apgabaltiesai bija, pretēji prasītāja

domām, pietiekošs iemesls atzīt, ka bijis jāizšķir vienīgi jautā-

jums par to, vai atbildētājs pārkāpis 1051. p., kura ievērošana

viņam tieši tika uzlikta ar zemju departamenta privatzemju I.

nod. 1921. g. 28. janvāra rakstu zem Nr. 1963: Prasītājs, iesnie-

dzot Apgabaltiesas sēdē Ķoņu pag. zemes ierīc. komit. 1921. g.

30. janvāra protokola Nr. 15 izrakstu, nekādus paskaidrojumus

par šī dokumenta nozīmi nav devis. Tādēļ Apgabaltiesa varēja

šo dokumentu ari neapspriest. Par to, ka atbildētājs, ne-

likvidējot dzirnavas pretim minētam protokolam, esot pielaidis

nelikumīgu rīcību un aiz šī pamata esot atbildīgs prasītājam par

zaudējumiem, prasītājs runā pirmoreiz kasācijas sūdzībā. Tā-

dēļ~vien atkrīt šie viņa paskaidrojumi, jo vairāk tāpēc, ka zemju

departaments — taisni otrādi — pilnīgi rēķinājās ar dzirnavu

darbošanos. Beidzot, Apgabaltiesa pareizi atraidījusi 997. p.

piemērojamību konkrētā lietā. Nerunājot nemaz par to, ka

997. p., tāpat kā 1048., 1049. p. p., attiecas vienīgi uz īpaš-

niekiem, 997. p. nav piemērojams jau tādēļ vien, ka viņš
ierobežo zemāk esošās zemes īpašnieku, uzliekot pēdējam

ciest augstāk esošo zemju sniega un lietus ūdens notecēšanu,

kamēr konkrētā gadījumā lieta negrozās vis ap ūdeni, kas no-

tecētu no prasītāja pļavām uz atbildētāja zemi, un ka atbildētājs,

neciešot šādu ūdens notecēšanu, būtu prasītājam nodarījis kā-

dus zaudējumus.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa nav pār-

kāpusi prasītāja pievestos likumus un ka tādēļ viņa kasācijas

sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolem j : Oto

Valdesa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pa-

mata, atstāt bez ievērības.
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121. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Eižena un Helē-

nas Šva r c v pilnvarnieka zv. adv. pal. Paula lūgums

par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Eižena un Helēnas

Švarcu prasībā pret Latvijas Republikas Saeimu, Saeimas

prezidija personā, un Zemkopības ministriju.

Sēdi vadapriekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Senāts atrod; prasītāji lūdz atbildētājiem uzlikt par pienā-

kumu, uz priv. lik. 4593. un sek. p. p. pamata, uzrādīt prasītājiem

prasības rakstā aprādītos priekšmetus. Savu prasību prasītāja

pamato ar to, 1) ka prasītāji aprādītos, viņiem piederošos

priekšmetus pārveduši no sava toreizējā dzīvokļa Rīgā, Valde-

māra ielā; Nr. 3 uz Jēkaba ielu Nr. 10/12, no kurienes lielinieki

tos pārnesuši uz Saeimas namu, 2) ka minētos priekšmetus pra-

sītāji pēc lielinieku aizdzīšanas atraduši bij. bruņnieku namā,

kuru tagad ieņem Saeima, 3) ka namu pārzinošās iestādes, Zem-

kopības ministrijas, orgāns, Rīgas apriņķa 1. rajona Valsts

zemju pārzinis, paziņojis prasītājiem, ka minētie priekšmeti ne-

atrodoties Saeimas namā; 4) ka Saeimas prezidija saimniecības

komisijas uzdevumā Saeimas komendants nav atļāvis prasī-

tājiem uz vietas apskatīt minētos priekšmetus. Prasības rak-

stam prasītāji pielikuši prasības raksta norakstus divos eksem-

plāros. Miertiesnesis uz sēdi 1925. g. 17. novembrī bija izsau-

cis — bez prasītāju pilnvarnieka — tikai Zemkopības ministriju

vien. kuras pārstāvis vien ari saņēmis prasības raksta norakstu

1925, g. 7. novembrī. Miertiesnesis lietu izbeidzis, atrodot, ka

Saeima neesot juridiska persona un tādēļ viņai neesot ari partu

spējas. Miertiesneša lēmumu prasītāji pārsūdzējuši blakus sū-

dzības kārtībā; blakus sūdzības norakstus miertiesnesis bija

izsniedzis abām atbildētājām. Apgabaltiesa lietu caurskatījusi

1926. g. 28. janvāra sēdē, uz kuru viņa tomēr nav izsaukusi

Saeimu, tās prezidija personā. Apgabaltiesa prasītāju blakus

sūdzību atstājusi bez ievērības.

Sakarā ar Apgabaltiesas lēmuma motiviem un prasītāju

paskaidrojumiem viņu kasācijas sūdzībā, Senātam jāizšķir jau-

tājums par Saeimas partu spēju (Parteifāhigkeit). Saskaņā ar
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L. R. Satv. 12., 13. p. p. Saeima ir „permanenta" iestāde [sk.

Dišlērs, Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas (1925)
62. lp.]. Saeimas darbību vada prezidijs, kas „darbojas ne-

pārtraukti pa visu Saeimas pilnvaras laiku" (L. R. Satv. 10. p.),
tā tadari Saeimas starpsesiju laikā (Dišlērs 1. c, 63. lp.). Pēc Sa-

eimas kārtības ruļļa 26. p. (Lik. krāj.i 1923. g. 34. Nr.), Saeimas

priekšsēdētājs «reprezentē Saeimu". Saeimai ir savas amata

personas (Kārt. ruļļa 22—29. p. p.). Saeima pieņem un atlaiž

savus ierēdņus (Kārt. ruļļa 28. p. „b" pkt,). Saeimas saimnie-

cību pārzin saimniecības komisija (Kārt. ruļļa 185. p. 19. pkt.) un

kontrolē revizijas komisija (Kārt. ruļļa 185. 17. pkt. un 184. p.);

Saeimas rakstvedības (biroja) lietas pārzin Saeimas kanceleja.

Saeimai ir savs budžets, kas ietilpst valsts budžetā. Valsts

budžets ir valsts saimniecības plāns, kurā, dibinoties uz pastā-

vošiem likumiem, paredzēti valsts ienākumi un izdevumi par

noteiktu saimniecisku periodu, parasti par vienu gadu (Dišlērs,

1. c. 81. lp.). Pēc Valsts budžeta likuma (Lik. krāj. 1924. g.

111. Nr.) 2., 11., 17. p. p. budžetā uzrādāmi visi valsts ieņēmumi

un izdevumi. Budžets sastādāmsi samērā ar valsts vietējo iestā-

žu aprēķiniem uz valsts centrālo iestāžu daļu

(budžeta lik. 10. sek. p. p.), un proti departamentu un līdzīgu

iestāžu, budžeta priekšlikumu pamata. Šie priekšlikumi iesnie-

dzami (ikgadus, līdz 15. septembrim) ministram vai attiecīgās

augstākās iestādes vadītājam padotības kārtī-

bā. Tādā kārtā, ja nu būtu nodibināts, ka ari Saeimai ir savs

atsevišķs budžets, kas aptvertu visus budžeta likuma 2., 11., 17.

p. p. datus par šiem šķietamiem ieņēmumiem un izdevumiem,

tad līdz ar to būtu jāatzīst, ka ari Saeima pieder pie augstākām

centrālām valsts iestādēm. īstenībā izrādās, ka likums par

valsts budžetu 1925.[26. saimniecības gadiem (Lik. krāj. 1925. g.

130. Nr.) paredz (396. lp.), ka valsts „kārtējos uzņēmumos"

(A. 11. 4.—5. Nr. Nr.) Saeimas un Saeimas kancelejas budžetā

ieiet „ieņēmumi no pārdodamām stenogramām" un (412. sek.

lpp.), ka valsts kārtējos izdevumos (A. 11. 10.-18. Nr. Nr.) ieiet

pārvaldības, reprezentācijas un kancelejas izdevumi, to starpā

saimniecības izdevumi (apkurināšana, tekošais remonts), inven-
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tara jauniegādāšana etc. Tā tad jāatzīst, ka Saeima netikvien

valsts iestāde, proti augstākā, centrālā iestāde, bet ari, ka viņai
ir sava saimniecība, savi atsevišķi ieņēmumi un izdevumi, šķirti

no vispārējiem valsts ieņēmumiem un izdevumiem. Ar to vien

jau pierādīts, ka Saeima, kā pastāvīga valsts iestāde, bauda

partu spēju (civ. proc. lik. 1283., 1284. p. p.). Kā Valsts augstākā

centrālā iestāde, Saeima ir publisko tiesību juridiska persona;

kā publisko tiesību subjekts, Saeima tiek reprezentēta caur savu

priekšsēdētāju, viņa pieņem un atlaiž ierēdņus, viņa izved dzīvē

savas galvenās funkcijas (konstitutivās, leģislativās, administra-

tīvās, kontroles, kreativās, regulativās etc). Bet šāds Saeimas

stāvoklis, kā publisko tiesību juridiskas personas, saprotams, ne-

izslēdz, ka viņa nevarētu rīkoties un uzstāties ari kā privat-

tiesisks, privatsaimniecisks subjekts, tāpat kā kura katra valsts

centrālā iestāde un ari pati valsts kā tāda. Jo, ja Saeimai ir

sava saimniecība, ja viņa, piem., savas kancelejas vajadzībām,

iegādā iestāžu iekārtu, saimniecības piederumus, zinātnes

priekšmetus, apģērbus, apavus un veļu (1. c. 414. lp.), tad Saeima

(caur savu kanceleju) slēdz tīri pr ivaitiesiskus darījumus, t. i.

tai pašā laikā, šai ziņā, rīkojas un uzstājās ari kā privattiesisks

subjekts, kā privāttiesību un saistību nesēja. Līdz ar to viņa

bauda ari partu spēju un šai ziņā padota civiltiesai, ja pret viņu,
kā privattiesisko saistību nesēju, ceļ privattiesisku strīdu. Tam-

dēļ, pretēji Apgabaltiesas domām, ar to, ka Saeimai piekrīt

likumdošanas funkcijas, nemaz nav izslēgts, ka viņa nebūtu tai

pašā laikā ari partu spējīga un privatsaimnieciskas tiesības un

saistības subjekts vai nesēja, un ka viņas vārdā noslēgtie juri-

diskie darījumi nebūtu viņai saistoši. Latvijas valsts ir tiesiska

valsts. Tāpēc nav domājams, ka Saeima, kā likumdošanas or-

gāns, būtu izdevusi likumu par to, ka viņas vārdā, viņas budžeta

robežās noslēgtie juridiskie darījumi nav viņai saistoši — ka

šādu iespēju itkā paredz Apgabaltiesa. Nupat aprādītās domas

vispār nav apspriežamas Senātā. Tam apstāklim, ka proces-

likums starp 1282. sek. p. p. nerunā par likumdošanas iestādēm,

nozīmes nav, jo minētie panti, minot par kroņa pārvaldes iestā-

dēm (Ka3eHHLia vnpaßJieHia), rēķinājušies ar krievu valsts

iekārtu un katrā ziņā pēc būtības nemaz neizslēdz viņu anālo-

1926. g. — 121

236



ģisku piemērojamību ari Saeimai kā augstākai valsts

iestādei. Prasītājiem bija pilnīgs pamats atsaukties uz Latvijā

spēkā esošām budžeta tiesībām, lai nodibinātu Saeimas stāvokli

ari kā privatsaimnieciska, privattiesiska subjekta. Ar to —

pretēji Apgabaltiesas domām — tiesai nav uzspiests uzdevums

empiriski noskaidrot Saeimas stāvokli uz „atsevišķu faktu" (?)

pamata. Saeimas budžetā aizrādījumi uz dažiem saimnieciska

rakstura posmiem nekad nav fakti. Neviens ari neapgalvo, ka

Saeima šai zinā izpildītu saimnieciskas „funkcijas", Saeimas

„funkcijas" pieder pie publiskām tiesībām; bet ar to nav iz-

slēgts, ka Saeima caur saviem orgāniem, taisni savu publisko

funkciju izvešanai, var sava budžeta robežās rīkoties ari kā

privatsaimniecisks subjekts, tāpat kā ari pati valsts. Atsevišķi

valsts pārvalžu iestāžu orgāni, kā vietējie orgāni, gan nebauda

paši par sevi juridiskas personas tiesības, bet tomēr prasības

celšana un atbildes došana civilprocesā uzliekama ari vietējiem

valsts iestāžu orgāniem (civ. proc. lik. 1284. p.), un taisni tikai

ap šo pēdējo jautājumu lieta grozās ari attiecībā uz Saeimu runā

stāvošā gadījumā. Konkrētā prasība celta pret Saeimu, prezi-

dija personā. Ar to prasītāji domājuši noteikt to Saeimas or-

gānu, no kura atkarājas Saeimas lietu pārzināšana ari attiecībā

uz viņas pārstāvību tiesā. Prasība tā tad celta nevis pret Sa-

eimas prezidiju, bet pret pašu Saeimu: prasītāji ari neapgalvo,

ka Saeimas prezidijs būtu parts, vai kā tāds baudītu partu spēju;

aizrādījumam uz Saeimas orgānu (prezidiju) vispār nav nozī-

mes un tas vien nepadara prasību par celtu itkā pret neattie-

cīgu personu.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa, atzīstot

lietu par izbeidzamu, pārkāpusi civ. proc. lik. 1284., 196., (142.)

p. p., ka tādēļ viņas spriedums atceļams, Senāts, neielaizdamies

citu, prasītāju aprādīto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, n0 -

lemj: Rīgas apgabaltiesas 1926. g. 28. janvāra lēmumu, civ.

proc. lik. 196., (142.), 1284. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

122. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Mārtiņa

Sinkas pilnv. priv. adv. Valtera lūgums par Rīgas ap-
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gabaltiesas sprieduma atcelšanu Dāvida Pit c ļ a prasība pret

Mārtiņu S i n k v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka uz to, ka prasībā nepareizā kārtā esot

sajaukti divi atsevišķi prasības pamati, atbildētājs pirmoreiz

aizrādījis kasācijas sūdzībā, kādēļ šis aizrādījums nav Senātā

apspriežams; 2) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma, atbildētājs

nav pierādījis, ka viņš 32.000 rubļus (par atbildētāja saņemtiem

18.000 rubļiem še neiet runa, jo tie no atbildētāja saņemti kā

īres maksa) saņēmis ar noteikumu par šīs sumas atmaksu tikai

pēc uzteikuma priv. lik. 3646. p. nozīmē; uz šī Senātā nepār-

baudāmā konstatējuma pamata Apgabaltiesa varēja atzīt, ka

prasītājam, saskaņā ar priv. lik. 3663. p., bija tiesība pieprasīt no

atbildētāja pēdējam aizdoto naudu katrā laikā, un Apgabaltiesa

varēja ari pēc sava ieskata nedot atbildētājam minētā likuma

panta beigās paredzēto termiņu aizdotās naudas atmaksai; bez

tam, atbildētājam aizdotās naudas uzteikšanu (pieprasījumu)

prasītājs bija jau izdarījis ar pašas prasības celšanu, kura pie-

līdzināma uzteikšanai (sk. ari Kr. sen. civ. kas. dep. spried.

1910. g. Nr. 32); 3) ka Apgabaltiesai, saskaņā ar civ. proc. lik.

184. (133.) p., bija tiesība uzlikt atbildētājam, kurš nebija prasību

atzinis un prāvu pazaudējis, tiesāšanas izdevumu atlīdzību uz

prasītāja lūgumu; 4) ka atbildētājs uz to, ka prasītāja 1925. g.

9. jūlija rakstu (vēstuli) atbildētājs nebūtu saņēmis un ka šis

raksts neattiecoties uz šo lietu, ir aizrādījis tikai pirmoreiz

kasācijas sūdzībā, kādēļ šis aizrādījums no Senāta nav ap-

spriežams; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pielaidusi likuma

pārkāpumus, kādēļ kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma,

Senāts nolemj: Mārtiņa Sinkas pilnvarnieka, priv. adv.

F. Valtera kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

123. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Altera Šte i n a

lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Blago-

veščenskas baznīcas padomes prasībā pret Alteru Š te i nu.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Pētersons.

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. Eljaševa pa-

skaidrojumus, Senāts atrod: Apgabaltiesa, konstatējot, ka līgu-

ma mērķis ir bijusi peļņas iegūšana no iznomātā objekta, kvalifi-

cējusi partu līgumu kā nomas līgumu, bet nevis kā īres līgumu

(sk. priv. lik.. 4025. p.). Apgabaltiesas uzskats, ka lietā ir runa

par nomas līgumu priv. lik. 4025. nozīmē, saskan ar lietas ap-

stākļiem, jo līguma objekts ir zemes gabals līdz ar ēkām, un lī-

gumā ir paredzēta objekta tālāk iznomāšana ne tikai visumā,

bet ari pa daļām, un nomnieks uzņemas uz sevim zemes, valsts

un pilsētas nodokļus. Izšķiroša nozīme jautājumā par to, vai

šī lieta piekrīt īres valdes vai Miertiesas kompetencei, pieder

partu paša līguma raksturam, bet nevis tam ap-

stāklim, kādā veidā atbildētājs ir faktiski izlietojis līguma ob-

jektu. Attiecības, kuras izriet no nomas līgumiem uz zemes

gabaliem, ja ari šinīs zemes gabalos atrastos ēkas, kurās var

ierīkot noliktavas, stāv ārpus likuma par telpu īri un piekrīt

miertiesnesim. Likums par telpu īri turpretim attiecas vienīgi

uz telpām (lik. par telpu īri virsraksts un 1. un 8. p. p.). Likums

runā par noliktavām ari tikai, kā par zināmas kategorijas tel-

pām un, kā pareizi uzsver Apgabaltiesa, jau saskaņā ar savu

mērķi — dzīvokļu un citu telpu krizes apkarošanu — nevar at-

tiekties uz līgumiem, kuru galvenais priekšmets ir zemes gabalu

iznomāšana ar vai bez ēkām.

Konstatējot šinī lietā, ka partu līguma priekšmets ir nomas

līgums uz zemes gabalu ar ēkām priv. lik. 4025. p. nozīmē, Ap-

gabaltiesa pareizi atzinusi šo lietu par nepiekrītošu īres valdei

un tādēļ varēja, atraidīt atbildētāja lūgumu izdarīt apskatīšanu

uz vietas un nopratināt lieciniekus tā apstākļa pierādīšanai, ka

atrodošās uz zemes gabala ēkas atbildētājs esot domājis izlietot

un ari izlietojis kā noliktavu.

Atrodot aiz pievestiem iemesliem, ka Apgabaltiesa nav pie-

laidusi kasācijas sūdzībā pievestos likumu pārkāpumus, kādēļ

kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:
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Altera Š te m a kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.)

panta pamata atstāt bez ievērības.

124. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Finanču ministri-

jas Tiešo nodokļu departamenta lūgums par Tiesu Palātas lē-

muma atcelšanu mir. Ervina Benno un Irmas Emilijas Jii r -

g c n s v mantošanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Senāts atrod: Runā stāvošā gadījumā mantinieki 1924. g.

25. aprilī, t, i. pirms 3 mēneša laika, skaitot no testatora nāves,

bija lūguši Apgabaltiesu izdarīt civ. proc. lik. 1967., 2079. ip. p.

paredzēto proklamu, bet pašu pieteikumu par mantojuma sa-

stāvu un vērtību iesnieguši tikai līdz ar lūgumu atzīt testamentu

par spēkā gājušu, proti 1925. g. 6. martā, t. i. gandrīz pēc gada

no mantudevēja, nāves. Saskaņā ar nod. nolik. 212. p. pielik.

4. p. par mantojuma sastāvu un vērtību jāpieteic vai nu 1) tiesā,

reizē ar lūgumu par apstiprināšanu mantošanas tiesībās, resp.

par testamenta «apstiprināšanu", vai 2) ja mantinieki nevēlas

griezties pie tiesas, tad 3 mēnešu laikā, skaitot no mantojuma

pieņemšanas; par šī 3 mēnešu ilgā termiņa nokavēšanu manti-

niekiem jāmaksā naudas sods 1 % apmērā mēnesī no attiecīgā

mantošanas nodokļa. Tā tad pēc šīs lietas apstākļiem ceļas

jautājums, vai pievestā likumā paredzētais sods ir ņemams, ja

mantinieki gan 3 mēnešu laikā no mantudevēja nāves griezu-

šies pie attiecīgās tiesas ar lūgumu izdarīt civ. proc. lik. 1967.,

2079. p'. p. paredzēto proklamu, aizrādot uz atklājušos manto-

jumu, bet pašu pieteikumu par mantojumu sastāvu un vērtību

iesnieguši pēc proklamas notecējuma līdz ar lūgumu dēļ testa-

menta atzīšanas par spēkā gājušu, t. i. jau pēc 3 mēnešu notecē-

juma no mantudevēja nāves. Jautājums izšķirams atraidoši.

Ja mantinieki vispār jau bija, minētā 3 mēnešu laikā, tiesā ie-

snieguši lūgumu izdarīt sludinājumu, lai pēc proklamas termiņa

notecējuma (civ. proc. lik. 1967., 2011., 2079. p. p.) apstiprinātos

mantošanas tiesībās, resp. atzīt testamentu par spēkā gājušu,
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tad lietas tālākā gaita, t. i. pati apstiprināšana mantošanas tie-

sībās vai testamenta atzīšana par spēkā gājušu, atkarājas netikai

no pašiem lūdzējiem vien. Mantinieku tālākais galīgais lūgums

par viņu apstiprināšanu mantošanas tiesībās, resp. dēj testamen-

ta atzīšanas, par spēkā gājušu nav domājams, iekams nav galīgi

noskaidrots, kādi ir īstie mantinieki un vai vispār mantojumam

būtu jāpāriet ab intestato vai cx testamento. Šis jautājums

galīgi izšķīrās tikai ar proklamas noslēgšanu, un tikai no šī pē-

dējā momenta skaitot lūdzēji var iesniegt savu galīgo lūgumu

dēļ viņu apstiprināšanas mantošanas tiesībās vai dēļ testamenta

atzīšanas par spēkā gājušu. Naudas soda uzlikšana nevar at-

karāties no tā, vai mantinieki jau pirmā lūgumā bija, itkā uz

katru gadījumu, tieši lūguši ari apstiprināt viņus par mantinie-

kiem vai atzīt testamentu par spēkā gājušu. No otras puses,

pirmām lūgumam (par proklamas izdarīšanu) pielikt jau pietei-

kumu par mantojuma sastāvu un vērtību nav nozīmes. lesnie-

dzot savu pirmo lūgumu par proklamas izdarīšanu, lūdzējam var

būt nezināms, vai viņš vispār paliks mantinieks un kādās

resp. vai vispār testaments paliks neapstrīdēts. Taisni no tā

atkarājas mantošanas nodokļa aprēķināšana, kādam nolūkam

tieši un vienīgi kalpo un ir prasāms pieteikums par mantojuma

sastāvu un vērtību. Ari tiesa nestājas pie mantošanas nodokļa

aprēķināšanas agrāk par lēmuma taisīšanu par mantošanas tie-

sībām pēc būtības. Visa 212. p. pielikuma redakcija aprēķināta

uz materiālām mantošanas tiesībām, kuras paredz Kr. civ.

likums (1239. sek. p. p., 10663. sek. p. p.). Pēc pēdējiem pie

mantošanas ab intestato proklamu izlaiž katrā ziņā Mierties-

nesis (Kr. civ. lik. 1239. p.; civ. proc. lik. 1401. p.), kamēr lūgums

par apstiprināšanu mantošanas tiesībās iesniedzams pēc piede-

rības vai Miertiesnesim vai Apgabaltiesai. Pie tam mantinie-

kiem pēdējos gadījumos tikai jāpierāda, ka proklama tikusi iz-

laista un ka proklamas termiņš vēl nav izbeidzies. Jāievēro

vēl, ka pēc Kr. civ. lik. proklamai nav prekluziva rakstura (sk.

Kr. civ. lik. 1241., 1244., 1246. p. p.). Pēc krievu likumiem, pie

lūgumiem par testamenta «apstiprināšanu izpildīšanai" vispār

proklama nav paredzēta, un šādus lūgumus .izspriež vienīgi Ap-
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gabaltiesa (Kr. civ. lik. 1060. p.). Tādākārtā no Kr. civ. lik. vie-

dokļa gan nepieciešami lūgumam par mantinieku apstiprināšanu
mantošanas tiesībās un resp. par testamenta apstiprināšanu iz-

pildīšanai pievienot pieteikumu par mantojuma sastāvu un vēr-

tību. Jo saskaņā ar Kr. civ. lik. un civ. proc. lik. noteikumiem,

vispār nav vietas kādam sagatavojošam lūgumam, kas būtu ie-

sniedzams kompetentai tiesai dēļ mantošanas lietu izspriešanas

un pirms tiešā lūguma pēc būtības. Šai ziņā tādēļ ari būtu bur-

tiski piemērojams nod. nolik. 212. p. pielik. 4., 8. p. p., pēc ku-

riem mantiniekam pieteikums par mantojuma sastāvu un vēr-

tību obligatoriski jāiesniedz reizē ar lūgumu par ap-

stiprināšanu mantošanas tiesībās, resp. par testamenta apstipri-
nāšanu izpildīšanai un pie tam v ē 1 ā ka i s 3 m ē ne š v laikā

pē c mantojuma pieņemšanas (iestāšanās valdīšanā). Jo lū-

dzēja juridiskais stāvoklis mantošanas ziņā no krievu likumu

viedokļa jau pilnīgi noskaidrots šai momentā, t. i.

kad viņš iesniedz tiesā vienu no diviem apzīmētiem lūgumiem.

.Bet pilnīgi citu stāvokli ieņem, priv. lik. un uz viņu pamatotie

civ. proc. lik. noteikumi, kuri nemaz neparedz, ka visur un pie

visiem apstākļiem mantojuma pretendentam, iesniedzot lūgumu

par apstiprināšanu mantošanas tiesībās vai dēļ testamenta at-

zīšanas par likumīgā spēkā gājušu, jau būtu un varētu būt zi-

nāms, vai vispār un kādā apmērā viņš kļūs par mantinieku.

Šādi apstākļi noskaidrojas tikai pēc un atkarībā no proklamas

rezultātiem, par kuras izlaišanu viņš bija lūdzis savā iepriek-

šējā lūgumā. Pēdējam tā tad nemaz nav pievienojams jau pie-

teikums par mantojuma sastāvu un vērtību. Citādi, ja, izņē-

muma gadījumā, lūdzējs savas neapšaubāmas mantošanas tie-

sības var nodibināt jau bez proklamas, pierādot ar Mierties-

neša apliecību, kādi ir īstie mantinieki un ķa šie pēdējie manto-

jumu pieņem, resp. testamentu neapstrīd. Šai pēdējā gadījumā

gan ir iesniedzams tikai viens pats lūgums (pēc būtības) un tas

būtu vērsts vai nu uz apstiprināšanu mantošanas tiesībās vai

uz testamenta atzīšanu par spēkā gājušu. Šādam (vienīgam)

lūgumam, saprotams, ir obligatoriski jāpievieno pieteikums par

mantojuma sastāvu un vērtību, un ja lūgums līdz ar pieteikumu
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nav minētā 3 mēnešu laikā iesniegts, tad jāmaksā 212. p. piel.
4. p. paredzētais naudas sods. Tādā kārtā — pretēji sūdzētāja

domām — pēc priv. lik. un uz viņu pamatotiem, civ. proc, lik.

noteikumiem, ja vispār mantinieki pirms 3 mēnešu laika, skaitot

no mantojuma pieņemšanas, iesnieguši lūgumu dēļ proklamas
izlaišanas attiecīgā tiesā, naudas sods nav uzliekams ari tad, ja

pats pieteikums par mantojuma sastāvu un vērtību būtu

iesniegts vēlāk, kopā ar tiešo lūgumu pēc būtības, t. i. par ap-

stiprināšanu mantošanas tiesībās vai dēļ testamenta atzīšanas

par spēkā gājušu. Par mantošanas lietas gaitas novilcināšanu

'— konkrētā gadījumā sakarā ar proklamu. — mantinieki nav

sodāmi (sal. Kr. Sen. civ. kas. dep. spried. 1907. g. N. 24, Jego-

rovas lietā).
Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palāta, at-

raidot sūdzētāja prasījumu par naudas soda uzlikšanu mantinie-

kiem, nav sūdzētāja pievesto likumu pārkāpusi, kādēļ viņa kasā-

cijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:

Finanču ministrijas Tiešo nodokļu departamenta kasācijas sū-

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

125. 1926. g. augusta mēneša 31. dienā, Finanču ministri-

jas Tiešo nodokļu departamenta lūgums par Tiesu Palātas lē-

muma atcelšanu mir. Andreasa Balcera mantošanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Senāts atrod: No lietas redzams, ka mantu devējs Andre-

ass Balcers nomiris Rīgā 1855. g. 28. decembrī un ka viņa manti-

niece ierosinājusi pie Rīgas apgabaltiesas lietu par viņas ap-

stiprināšanu mantošanas tiesībās tikai 1924. g. 6. septembrī.

Apgabaltiesa ar 1925. g. 21. jūlija lēmumu nolēmusi mantošanas

nodokli nepiedzīt. Tiešo nodokļu departaments 1925. g. 15. ok-

tobrī taisījis uzrēķinu par Ls 8.50, par kuru mantošanas masas

aizgādnis 1925. g. 3. novembrī iesniedzis sūdzību Rīgas apgabal-

tiesai. Apgabaltiesa 1925. g. 8. decembrī, atceļot Tiešo no-

dokļu departamenta lēmumu, atsvabinājusi mantojuma masu no

nzliktā mantojuma nodokļa Ls 8.50 apmērā. Tiesu Palāta Ap-
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gabaltiesas lēmumu apstiprinājusi. Tiešo nodokļu departamenta

kasācijas sūdzība pelna ievērību. Tiesu Palāta atrod, ka Tieša

nodokļu departamentam tikai tad esot tiesība no sevis taisīt

uzrēķinu par novēloto mantojuma sastāva pieteikšanu, kad vis-

pār mantinieki nebija griezušies pie tiesas «mantošanas tiesību

noteikšanai". Šāds Tiesu Palātas uzskats runā pretim nodokL

lik. 212. p. pielik. 4., 8. p. p. Pēc 4. p. pieteikums par mantojuma

sastāvu iesniedzams vai nu tiesā, vai Tiešo nodokļu departa-

mentam, vēlākais 3 mēnešu laikā no manti-

nieku iestāšanās mantojuma valdīšanā. Ja

pieteikums apzīmētā laikā (vēlākais 3 mēnešu laikā no iestāša-

nās mantojuma valdīšanā) na v iesniegts, tad Tiešo no-

dokļu departamentam tiesība, saskaņā ar 8. p., taisīt uzrēķinu,,

rēķinot 1% naudas sodu mēnesī no nesamaksātās nodokļa su-

mas. Tā tad naudas sods aprēķināms par novēloto pieteikumu

vien kā tādu, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai pēc 3 mēnešu laika

notecējuma pieteikums, varbūt, patiesi būtu ticis iesniegts tiesā

jeb Tiešo nodokļu departamentam, un vai pirms Tiešo nodokļu

departamenta rīkojuma dēļ naudas soda piedzīšanas jau būtu

noticis tiesas lēmums par mantinieku apstiprināšanu, ja vien ir

konstatēts, ka mantinieki ierosinājuši tiesā mantošanas lietu, vai

mantojuma sastāvu pieteikuši tikai pēc 3 mēnešu laika notecē-

juma no iestāšanās mantojuma valdīšanā. Tikai tad, ja manti-

nieki minēto termiņu ievērojuši, Tiešo nodokļu departamentam

nebūtu tiesība no sevis uzlikt mantiniekiem soda naudu (4. p.)„

piem., itkā uz tā pamata, ka mantošanas lieta novilcināta tiesā,

mantinieku radniecības pierādījuma trūkuma dēļ (sk. Kr. Sen.

civ. kas. dep. spried. 1907. g. 24. Nr. Jegorovas lietā). Bet ari

mantiniekiem mantojuma sastāvu un vērtību laikā pieteicot*

Tiešo nodokļu departamentam tomēr būtu tiesība uzlikt manti-

niekiem naudas sodu gadījumā, ja mantinieki bija izlaiduši kādu:

mantojuma sastāvu.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palāta, nākot

pie pretēja uzskata, pārkāpusi nod. lik. 212. p. piel. 3., 4. un

8. p. p. un civ. proc. lik. 711. p. un tādēļ viņas lēmums nav spēkā

atstājams, Senāts nolemj: Tiesu Palātas 1926. g. 1. martai
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lēmumu nodokļ. 212. p. piel. 3., 4. p. p., civ. proc. lik. 711. p. pār-

kāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no

jauna citā sastāvā.

126. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Finanču mi-

nistrijas Tiešo inodokļu departamenta lūgums par Tiesu Palātas

lēmuma atcelšanu Tiešo nodokļu departamenta iesniegumā dēļ

nodokļu aprēķināšanas no līguma starp mir. Ādolfa M i c h c 1 -

s o n a mantojuma masu un Filipu Michelsonu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka zī mo gn odok 1 i s, sevišķi propor-

cionālais zīmognodoklis, ņemams par aktiem un dokumentiem,

kurus sastāda vai izdod valsts robežās, un proti, pēc šo aktu

vai dokumentu sumas (1921. g. 17. septembra rīkoj. par zīmog-

nod. 1. p. 3, pkt.,, 19. p.; Lik. krāj, 165. Nr.); 2) ka, turpretim,

krepostnodoklis ņemams no aktiem, pēc kuriem pāriet

nekustama manta, proti, pie nekustamas mantas

pārejas no vienas personas, uz otru un vis-

pār pie krepostveidīgās valdīšanas pār-

maiņas; pie tam krepostnodoklis ņemams no pārejošās

nekustamās mantas vērtības, kura jāuzrāda, kontrahentiem no-

slēdzot aktu (nodokķ nol. 235., 253.—255. p. p.); 3) ka tādā

kārtā krepostnodoklis ņemams par nekustamas mantas pāreju

kā tādu; 4) ka maiņas līgmus pastāv divu kontrahentu sav-

starpējā, solījumā vienu priekšmetu apmainīt pret otru (priv. lik.

3971. p.); tā tad pie maiņas abi kontrahenti uzstājas itkā pār-

devēji, t. i. abi kontrahenti atsavina savu mantu, kādēļ notiek

abu divu mantu (piem. imobiļu) pāreja, tā tad divas pār-

ejas; 5) ka, ja krepostnodoklis ņemams pie nekustamas mantas

pārejas un ar krepostnodokli apliekama taisni šāda pāreja, un ja

pie maiņas notiek divējāda nekustamu mantu pāreja, tad kre-

postnodoklis ir ņemams par katru no šādām divām pārejām, t. i.

no katras apmaināmas (pārejošas) nekustamas mantas vērtības;

6) ka tam,ka pats maiņas dokuments (kā līgums) ir apliekams
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ar zīmognodokli tikai pēc līgu m a, sum a s, un šādā

līguma suma būtu, pēc rīkoj. par zīmognod. 20. p. 1. pkt.

aprēķināma pēc augstākā maināmā imobiļa vērtības, nav ne-

kādas izšķirošas nozīmes jautājumā par krepostnodokla

ņemšanu no pārejošo imobiļu vērtības uz paša maiņas līguma

pamata; privatlikumā gan nav aizlieguma apmainīt imobiļus,

kuru paredz Kr. civ. lik. 1374. p. aiz fiskahem iemesliem; bet

ja nu privatlikums ari pielaiž nekustamo mantu maiņu, tad priv.

likums nemaz nav domājis ar to nodibināt, ka fiskalām interesēm

būtu jāatkāpjas; izšķirošs ar vienīgi tas, ka pie maiņas katrs

no kontrahentiem nodod savu imobili īpašumā otram kontra-

hentam, tā tad katrs no imobiļiem pāriet otra kontrahenta,,

t. i. cita s personas īpašumā, un taisni šāda pāreja apliekama

ar krepostnodokli; no pārdošanas līguma maiņa atšķiras vienīgi

ar to, ka pie maiņas pirmā imobiļa ekvivalents pastāv nevis

naudā, bet otrā imobili; tā tad pie pārdošanas līguma notiek:

tikai vien a imobiļa pāreja, kamēr pie maiņas notiek abu

imobiļu abpusīga pāreja, t. i. kopā; divas pārejas, kuras tā tad

ari atsevišķi aplieakmas ar krpostnodokli, kā to pareizi atzinusi

ari Apgabaltiesa; 7) ka Tiesu Palāta, atzīstot, ka krepostnodoklis

ņemams pie maiņas līgumiem tikai vienreizējā apmērā, pārkā-

pusi nodokļ. lik. 235., 253.—255. p. p. un civ. proc. lik. 711. p.,

kādēļ viņas spriedums atceļams, Senāts nolemj :
Tiesu Pa-

lātas 1926. g. 28. janvāra lēmumu nodokļ. nolik. 235., 253.—255..

p. p., civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot

Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

127. 1926. g. oktobra mēneša 28. dienā. Pētera Punķas

un Finanču ministrijas Tiešo nodokļu departamenta lūgumi par

Tiesu Palātas lēmuma atcelšanu mir. Jūlija Punkas mantoša-

nas lietā un Annas Šarlotes Punkas pilnvarnieka zv. adv.

Kēmaņa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

. Senāts atrod: Rīgas apgabaltiesa savā 1925. g. 13. oktobra

lēmumā uz Vidz. zemn. lik. 994. p. pamata apstiprinājusi manto-
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šarms tiesībās uz mirušā Jūlija Punkas atstāto mantojumu:

1) uz visu ne kustamo mantu un uz
x/

6 kustamās mantas: vina

tēvu Pēteri Punku, 2) uz pārējām kustamās mantas dalām: mi-

rušā bezbērnu atraitni Annu Punku, dz. Ādamson (V2), brāli

Jāni Punku f/e) un māsu Bērtu Punku (Ve), bet mantošanas no-

dokļus aprēķinājusi no pārgājušās uz Pēteri Punku nekustamās

mantas vien, proti V2(2%, t. i. Ls 150— apmērā). Apgabal-
tiesas lēmumu pārsūdzējuši: 1) Tiešo nodokļu departaments uz

tā pamata, ka Apgabaltiesa nav ar mantošanas nodokli aplikusi
kustamu mantu, proti lauksaimniecības inventāru un skaidro

naudu; 2) mirušā atstātā bezbērnu atraitne, Anna Punka, dz.

Ādamson, uz tā pamata, ka pēc Vidz, zemn. lik. bezbērnu, at-

raitnei pienākoties netik vien V2kustamas mantas, bet ari V2

ne iemantotas (t. i. labiegūtas) ne kustamas mantas. Tiesu

Palāta, pārgrozot Apgabaltiesas lēmumu, mirušā atstātā ne-

kustamā mantā apstiprinājusi: V 2atraitni Annu Punku, dz.

Ādamson, un V2tēvu, Pēteri Punku, bet Tiešo nodokļu depar-

tamenta blakus sūdzību atstājusi bez ievērības. Par Tiesu Pa-

lātas lēmumu kasācijas sūdzības iesnieguši: Pēteris Punka un

Tiešo nodokļu departaments. Pētera Punkas kasācijas sūdzība

nepelna ievērību. Vidz. zemn. lik. 994. p. sastādās no 2 daļām:

I. Pirmā daļā nokārtotas bezbērnu, atraitnes mantošanas tiesī-

bas, un proti, viņa saņem: 1) savu pūru atpakaļ, 2} vienu pusi at-

stāto mantu, t. i. kā kustamas, tā ari nekustamas mantas, iz-

ņemot vienīgi iemantoto nekustamo mantu, kāda iemantotā ne-

kustamā manta tā tad visumā pāriet uz mirušā asinsradniekiem;

11. 994. p. otrā daļa nokārto asinsradnieku mantošanas tiesības,

un proti: 1) vecāku (vai kāda no viņiem) un 2) miesīgo brāļu un

māsu mantošanas tiesības, paredzot, kādā veidā šī mantojuma

daļa savukārt sadalāma starp minētiem asinsradniekiem; pie

tam starp minētiem asinsradniekiem sadalāma tā mantojuma

daļa, kura vispār pāriet uz asinsradniekiem, proti (pēc atraitnes

pūra izdalīšanas) kustamās un labiegūtās nekustamās mantas

otrā puse un iemantotā nekustamā manta; šis vispārējā manto-

juma atlikušais sastāvs sadalāms 'starp minētiem radniekiem tā-

dā kārtā, ka: a) mirušā vecāki saņem atpakaļ vienu pusi no tām
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individuālām kustamām mantām, kuras savā laikā mirušais bija

saņēmis no viņiem un b) ka galīgais atlikums sadalāms starp
mirušā vecākiem, brāļiem un māsām (resp. mirušo brāļu un

māsu bērniem) līdzīgās daļās. Pretēji sūdzētāja domām, 994. p.

otrā daļa nekādā gadījumā neierobežo 994. pirmo daļu. Pēc

994. p. otrā teikuma starp asinsradniekiem sadalāma tikai tā

vispārējā daļa, kura vispār pienākas asinsradniekiem. Tādu

kārtību attiecībā uz tā saucamo „otro pusi" un uz visu iemantoto

nekustamo mantu tieši paredz 994. p., bet ne atpakaļējo kārtību,

kā to saprot sūdzētājs, nepareizi piešķirot pirmatnējo izdalījumu

ascendentiem un tikai otro izdalījumu atraitnei. 995.-998. p. p.

savukārt attiecas vienīgi uz 994. p. 2. teik. paredzēto tā sau-

camo „otro pusi" un uz visu 994. p. 1. teik. paredzēto iemantoto

nekustamo mantu, nokārtojot šīs „otrās puses" sadalīšanas vei-

dus uz to gadījumu, kad mantu devējs: a) atstājis vai nu mie-

sīgus vecākus vien, vai miesīgas māsas un brāļus vien (995. p.);

b) atstājis tikai māsu un brāļu bērnus vien (996. p.); c) nav at-

stājis nedz ascendentus, nedz descendentus, nedz miesīgus kola-

teralus (997. p.); d) nav atstājis ari puskolateralus (998. p.). Tā

tad Tiesu Palāta — gala slēdziena ziņā — pareizi atzīstot at-

raitnei Annai Punkai, dz. Ādamson, pusi netik vien no kustamās

mantas, bet ari no runā stāvošās mājas, kura, kā nenoliedz sū-

dzētājs, nav uzskatāma par iemantotu nekustamu mantu, nav

likumu pārkāpusi. Aiz pievestiem iemesliem sūdzētāja kasā-

cijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma. Tāpat nepelna ievērību

ari Tiešo nodokļu departamenta iesniegtā kasācijas sūdzība.

Saskaņā ar Vidz. zemn. lik. 124. p. zemnieku lauksaimniecības

inventārs skaitās par zemnieku mājas piederumu (tagad ari

muižu lauksaimniecības inventārs, pēc priv. lik. 556. p. 1925. g.

redakc), un tādēļ kā tāds ieiet pašā zemnieku mājas vērtībā.

Tāpat ari pēc 1914. g. 4. oktobra lik. par nod. likmju paaugsti-

nāšanu (Kr. lik. krāj. 308. Nr. 2870. p.), pielik. 1. p. 1. piez. lauku

zemēs esošais dzīvais un nedzīvais lauksaimniecības inventārs

ieiet pašas zemes vērtībā un nav atsevišķi no zemes apliekams

ar nodokli. Šo pēdējo apcerējumu, uz kuru Tiesu Palāta taisni

pamato savu lēmumu, sūdzētājs pat nav mēģinājis atspēkot savā
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kasācijas sūdzībā. Kriev. Sen. civ. kas. dep. spriedums 1893. g.

Nr. 40, uz kuru atsaucas Tiešo nodokļu departaments, vispirms
nerēķinās ar priv. lik. noteikumiem par blakus mantām (pie
kurām pieder ari piederumi: 548. p. 3. pkt.); pēc 549. p. kus-

tami piederumi pie galvenās nekustamās mantas skaitās nevis

par kustamu, bet par nekustamu mantu un seko galvenās man-

tas juridiskam liktenim, tā tad netikvien privattiesiskā, bet ari

vispārējā tiesiskā ziņā un, saprotams, ari nodokļu ziņā. Tur-

pretim, Kr. Senāts nupat pievestā lēmumā, apspriežot jautā-

jumu no Kr. civ. lik. viedokļa, iziet no tā, ka galvenās nekusta-

mas mantas kustams piederums esot un paliekot kustama

manta. Ja nu priv. likums šai ziņā ieņem pretējo viedokli, tad

pilnīgi atkrīt pievestā Senāta lēmuma piemērojamība runā stā-

vošā gadījumā, kas apspriežams pēc privatlikuma, bet ne pēc

Kr. civ. lik. Neatkarīgi no tā, pievestais Kriev. Senāta lēmums

noticis pirms augšā minētā 1914. g. 4. oktobra likuma un jau

tādēļ vien tagad zaudējis savu nozīmi. Aiz pievestiem iemes-

liem jāatzīst, ka Tiesu Palāta, neapliekot lauksaimniecisko in-

ventāru ar mantošanas nodokli atsevišķi no lauku zemes, nav

šai ziņā likumu pārkāpusi. Gan Tiesu Palāta nav ievērojusi,
ka Tiešo nodokļu departaments, savā blakus sūdzībā aizrādījis

uz mantojuma sarakstā ar Nr. 38, kā mantojuma sastāvu, ap-

rādīto sumu 60 rbļ. skaidrā naudā, kura pati par sevi nav at-

svabināta no mantošanas nodokļa. Bet Tiešo nodokļu departa-

ments savā kasācijas sūdzībā sevišķi nepārmet Tiesu Palātai

civ. proc. lik. 339., 711., 456. p. p. pārkāpumu, bet pastāv tikai

uz to, ka ari skaidra nauda apliekama ar mantošanas nodokli.

Bez tā, suma Ls 1.20, kas izrādījās saimniecībā, nav uzska-

tāma par „kapitaiu" (nod. lik. 203. p. 5., pkt), bet tikai par te-

košo lauksaimniecības izdevumu sumas nejaušu atlikumu, un

tādēļ vispār nav sevišķi apliekama ar mantošanas nodokli. Pa-

matojoties uz aprādītiem apcerējumiem, Senāts nolemj :

Pētera Punkas un Finanču ministrijas nodokļu departamenta

kasācijas sūdzības uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez

ievērības.
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128. 1926. gv oktobra mēneša 28. dienā. Finanču mi-

nistrijas Tiešo nodokļu departamenta lūgums par Tiesu Palātas

lēmuma atcelšanu mir. Marijas Mironovas mantošanas

lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: 1923. g. 23. maijā Apgabaltiesa apstiprinājusī
mantošanas tiesībās mirušās 1920. g. 3. aprilī Marijas Mirono-

vas miesīgos bērnus. Pie mantojuma piederēja imobilis Rīgā,

kuru mantinieki novērtējuši par 125.621Latv. rbļ. Apgabaltiesa,

novērtējot imobili par Ls 2512,45, aprēķinājusi mantošanas no-

dokli par Ls 62,81. Lēmuma noraksts ticis 1923. g. 26. maijā

ar Nr. 38587 nosūtīts Tiešo nodokļu departamentam, Par no-

raksta saņemšanas laiku lietā nav nekādu ziņu. 1925. g. 31. jan-

vārī Tiešo nodokļu departaments, pamatojoties uz nod. lik.

212. p. pielik. 8., 9. p. p., nolēmis no mirušās Marijas Mironovas

mantiniekiem piedzīt papildu mantošanas nodokli Ls 1884,68,

par ko ziņojis mirušās mantiniekiem. Savu lēmumu Tiešo no-

dokļu departaments dibina uz to, ka minēto imobili pēc miru-

šās Marijas Mironovas, bet pirms viņas mantinieku apstipri-

nāšanas, pārdevis mantojuma aizgādnis par 4 miljonu rubļiem,

pie kam skaidrā naudā tikusi saņemta suma Ls 78.299,98, no

kādas sumas pienākoties mantošanas nodoklis par Ls 1957,50,

t. i. par Ls 1884,69 vairāk, nekā aprēķinājusi Apgabaltiesa. Pret

Tiešo nodokļu departamenta taisīto uzrēķinu mantinieki liku-

mīgā laikā iesnieguši iebildumu. Tiešo nodokļu departaments

mantinieku iebildumu iesniedzis Apgabaltiesas caurskatīšanai.

Apgabaltiesa savā 1925. g. 25 septembra lēmumā Tiešo nodokļu

departamenta iesniegumu atstājusi bez ievērības uz tā pamata,

ka Tiešo nodokļu departamentam nav tiesības no sevis taisīt

uzrēķinu gadījumā, kad mantinieki apstiprināšanai mantošanas

tiesībās jau bija griezušies pie tiesas un tiesa mantošanas no-

dokli aprēķinājusi, un ka Tiešo nodokļu departaments varētu

panākt mantošanas nodokļa apmēra grozīšanu vienīgi sūdzības

ceļā caur tiesas lēmumu. Apgabaltiesas lēmumu Tiešo nodokļu
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departaments pārsūdzēja Tiesu Palātai, kura sūdzību atstājusi

bez ievērības, vispirms aiz Apgabaltiesas pievestiem motiviem

un otrkārt, ari pēc būtības uz tā pamata, ka mantojuma pieņem-
šanas juridiskās sekas attiecināmas uz mantudevēja nāves mo-

mentu. Tiešo nodokļu departamenta kasācijas sūdzība nepelna
ievērību. Savā kasācijas sūdzībā Tiešo nodokļu departaments

pat nav mēģinājis apstrīdēt un atspēkot Tiesu Palātas pievesto

pirmo, t. i. formālo pamatu, aiz kura viņa Tiešo nodokļu depar-

tamenta sūdzību atstājusi bez ievērības. Jau tādēļ sūdzētāja

kasācijas sūdzība atstājama bez ievērības. Senāts tomēr ie-

skata par vajadzīgu apspriest konkrētā gadījumā ari otro Tiesu

Palātas pievesto un Tiešo nodokļu departamenta apstrīdēto slē-

dzienu par to, ka mantošanas nodoklis esot ņemams no manto-

juma vērtības, kāda tam bijusi mantudevēja miršanas laikā. Šai

ziņā jāiziet no tā, ka dēļ mantojuma iegūšanas vispār mantinieku

apstiprināšana mantošanas tiesībās nav prasāma (sk. Sen. civ.

kas, dep. spried. 1922. g. Nr. 100; 1923. g. Nr. 101 v. c). Ar

mantudevēja nāvi notiek mantojuma, atklāšanās un līdz ar to

delacija (priv. lik. 1698., 1699., 1703. p. p.). Delacija dod manti-

niekiem iespēju iegūt mantojumu (priv. lik. 2621. p.) un taisni

tai kārtībā un tai mantošanas sastāvā, kuri pastāvēja delacijas

momentā. Mantinieks, kas pieņem un iegūst mantojumu, skai-

tās par mantinieku jau delacijas momentā (priv. lik. 2639. p.;

sk. Sen. civ. kas. dep. spried. 1922. g. Nr.Nr. 316, 137; 1921. g.

Nr.Nr. 93, 94). Tamdēļ no svara ir vienīgi tas, kādā stāvoklī

ir un kādu vērtību reprezentē mantojums mantudevēja nāves

momentā, jo tikai šai momentā, šai sastāvā un šai vērtībā man-

tojums pāriet uz mantiniekiem un tā tad ir apliekams ar man-

tojuma nodokļiem, pilnīgi neatkarīgi no tā, pēc kādā laikā spēkā

esošām nodokļu likmēm būtu ņemams mantošanas nodoklis.

Vēlākie pēc mantojuma delacijas notikušie pārgrozījumi manto-

juma sastāvā un vērtībā notiek nevis uz mantudevēja, bet gan

jau vai nu uz mantošanas masas vai uz pašu mantinieku rēķina.
Tā tad — pretēji Tiešo nodokļu departamenta domām— ari nav

nozīmes tam, vai pēc mantudevēja nāves mantojuma sastāvs

kaut kādā veidā grozījies, un nav ari nozīmes, vai vispār un
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kād īsti mantinieki apstiprinājušies mantošanas tiesībās. Aiz

pievestiem iemesliem Senāts, atrodot, ka Tiesu Palāta nav

Tiešo nodokļu departamenta pievesto likumu pārkāpusi, kādēļ

Tiešo nodokļu departamenta kasācijas sūdzība, kā nepamatota,

atraidāma, nolemj : Finanču ministrijas Tiešo nodokļu de-

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

129. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Finanču mi-

nistrijas Tiešo nodokļu departamenta lūgums par Tiesu Palātas

lēmuma atcelšanu lietā par krepostnodokla aprēķināšanu no ne-

kustama īpašuma, atsavināta pirkšanas-pārdošanas ceļā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka, kā konstatē Tiesu Palāta un nenoliedz

sūdzētājs, sūdzētāja pieprasījums par papildu krepost- un zīmog-

nodokļa samaksu jau ticis no viņa celts 1921. g. nodokļ. nolik.

189. p. p. paredzētā kārtībā, un ticis ar Liepājas Apgabaltiesas

1922. g. 20. novembra lēmumu noraidīts un šis lēmums stājies

likumīgā spēkā kā nepārsūdzēts: 2) ka tiesas lēmumi par uz-

rēķinu caurskatīšanu sakarā ar maksātāju pret tiem celtām ie-

runām nodokļu lietās nav uzskatāmi par tādiem, kuri būtu. ap-

stākļiem grozoties, itkā pēc civ. proc. lik. 891. p. grozāmi no

tās pašas tiesas, kura tos bija taisījusi, bet ir atceļami tikai ar

augstākās instances lēmumiem vispārējās pārsūdzības kārtībā

(sk. Sen. civ. kas. dep. spried. 1924. g. Nr.Nr. 203, 328; sk. ari

Kriev. Sen. civ. kas, dep. spried. 1870. g. Nr. 189, Zaionškovskas

lietā); 3) ka, jauniem apstākļiem atklājoties, sūdzētājs būtu

varējis vienīgi iesniegt lūgumu par lietas pārspriešanu civ. proc.

lik. 794. p. paredzētā kārtībā (sal. Kr. Sen. apv. sap. lēm. 1904. g.

Nr. 19), bet nekad ne vienkārša uzrēķina ceļā pieprasīt

raTLca) pirmā tiesas lēmuma atcelšanu; 4) ka par to, ka sūdzē-

tājs ar savu uzrēķinu ierosinājis nevis to pašu jautājumu, kurš

jau ticis izspriests ar Liepājas apgabaltiesas pirmo lēmumu,

bet kādu citu jautājumu, t. i. par „ci tiem posteņiem un skait-

ļiem", sūdzētājs runā pirmoreiz kasācijas sūdzībā, kādēļ vien
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šāds sūdzētāja aizrādījums nav nemaz kasācijas instancē pār-

baudāms ; 5) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, atstājot sūdzētāja bla-

kus sūdzību bez ievērības,, nav sūdzētāja pievestos likumus pār-

kāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts no-

lemj: Finanču ministrijas Tiešo nodokļu departamenta kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievē-

rības.

130. 1926. g. decembra mēneša 9. dienā. Finanču mi-

nistrijas Tiešo nodokļu departamenta lūgums uzraudzības kārtā

ipar Tiesu Palātas lēmuma atcelšanu Tiešo nodokļu departa-

menta sūdzībā par Latgales apgabaltiesas vecākā notāra rī-

cību attiecībā uz darbības pārskata nepiesūtīšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka 1920. g, 23. decembra tieslietu mi-

nistra rīkojums (V. V. 297. Nr.) uzliek tikai notāriem par

pienākumu piesūtīt Tiešo nodokļu departamentam pārskatus par

viņu kantoros noslēgtiem aktiem, kuri aplikti ar krepost-

nodokli. vai ar nodokli par bezmaksas pāreju; 2) ka tādā kārtā

pievestais rīkojums par pārskatu piesūtīšanu uzlikts taisni tikai

notāriem, bet nemaz ne vecākiem notāriem, pie kuriem

akti nav slēdzami un kuriem ari nav kantoru, bet kuri aprobe-

žojas ar noslēgto pie notāriem aktu par imobiļiem apstipri-

nāšanu (notar. nolik. 154. p. 3. pkt.); gan tikai vecākie notāri,

bet ne notāri, pie tam ņem attiecīgus nodokļus (not. nolik, 169.,

200. p. p.); tomēr šis apstāklis vien neattaisno pievestā rīko-

juma attiecināšanu ari uz vecākiem notāriem, par kuriem nav

runas pašā rīkojumā; tāpat nav izšķirošas nozīmes ari sūdzē-

tāja pievestiem notar. nolik. 1. 156., 167. p. p., kuri nemaz ne-

pielīdzina vecākos notārus notāriem, jo pēdējo kompetences

un funkcijas (not. nolik. 60. p.) pilnīgi atšķiras no vecāko no-

tāru uzdevumiem (154. p.); 3) ka tā tad dc lege lata pievestais

rīkojums nav attiecināms uz vecākiem notāriem, kā uz amat-

personām, kuras tanī nav tieši paredzētas; 4) ka pie šādiem
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apstākļiem, neatrodot iemeslu uzraudzības kārtībā atcelt Tiesu

Palātas lēmumu, Senāts nolemj: Finanču ministrijas Tiešo

nodokļu departamenta sūdzību atstāt bez ievērības.

131. 1926. g. septembra mēneša 30. dienā. Tabakas fabri-

kas „Trud" īpašnieku Icika Karaenkoviča v. c. pilnvar-

nieka zv. adv. Rubinšteina lūgums par Tiesu Palātas sprieduma

atcelšanu tabakas fabrikas „Trud" īpašnieku Icika Kamenko-

v i č a v. c. prasībā pret tabakas fabrikas „Dukat" īpašniekiem

Tuvu L iv š i c v v. c. un prāvnieku miera lūgums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka saskaņā ar civ. proc. lik. 1357. p. pa-

ziņojuma iesniegšana tiesai par to, ka parti vēlas izbeigt lietu

miera ceļā, un mierlīguma slēgšana atļauta katrā lietas stāvoklī,

tā tad ari tad, kad lieta atrodas Senāta Civilkasacijas departa-
menta izspriešanā, 2) ka parti šinī lietā iesnieguši Senātam civ.

proc. lik. 1361. pantā paredzētā kārtībā miera lūgumu, ar lū-

gumu izbeigt lietu, 3) ka saskaņā ar civ. proc. lik. 1366. pantu

lieta, kura izbeigta mierlīguma ceļā, uzskatāma par izbeigtu uz

visiem laikiem zem noteikumiem, kuri pievesti miera līgumā;

4) ka, atstājot kasācijas sūdzību bez caurskatīšanas starp par-

tiem notikušā mierlīguma dēļ, prasītājas iemaksātā drošības

nauda izsniedzama pēdējai atpakaļ, Senāts nolemj: saskaņā

ar partu Senātam iesniegtu miera lūgumu lietu izbeigt uz vi-

siem laikiem zem miera lūgumā pievestiem noteikumiem un, no-

sūtot lietu Tiesu Palātai, uzdot tai izmaksāt atklātai sabiedrībai

tabakas fabrikai „Trud" no pēdējās iemaksāto drošības naudu.

132. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Latvijas Bankas

pilnvarnieka zv. adv. Gailīša un Teodora Hammera piln-

varnieka zv. adv. Rubinšteina lūgums par Tiesu Palātas lē-

muma atcelšanu Kārļa Šķer b c ļ a nekustama īpašuma pār-

došanas lietā un Zemkopības ministrijas pilnvarnieka zv. adv.

Berģa paskaidrojums.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Izklausījis Teodora Hammera pilnvarnieka zv. adv. Ru-
binšteina paskaidrojumus un ņemot vērā: 1) ka ar agr. ref.

lik.; I. d. spēkā stāšanos visas tanī uzskaitītās atsavināmās ze-

mes ipso jure pāriet valsts zemes fondā; 2) ka pēc priv. lik.

3004. p. 2.: piez. īpašuma tiesības, kuras nodibinās tieši ar

likumu, ir spēkā ari bez ierakstīšanas zemes grāmatās; 3) ka

tādēļ ari Kārļa Škerbeļa uz agrarlikuma pamata atsavinātā ne-

kustama manta Rīgā, Tapēšu ielā Nr. 4, 4. Rīgas hip. ar zem.

grām. reģ. nod. 1458. Nr., ipso jure ar agr. ref. lik. I. d. spēkā
nākšanu pārgājusi valsts zemes fondā, bez tā, ka būtu bijusi

prasāma tās apstiprināšana valstij zemes grāmatās; 4) ka ar

minētā imobiļa atsavināšanu valsts zemes fondam tas kļuvis

par res extra commercium (priv. lik. 592. p.) un kā tāds vispār

izņemts no privattiesiskās apgrozības un tādēļ ari nav pārdo-

dams, nedz no brīvas rokas, nedz izsolē (priv. lik. 3954., 3833.,

2921. p. p.), jo ari pārdošana izsolē ir parastās pārdošanas lī-

guma veids (3944., 3964. p. p.; Kr. Sen. civ. kas. dep. spried.

1894. g. Nr. 81; Sen. civ. kas. dep. spried. 1923. g. Nr. 35);
5) ka tādēļ (bet nemaz ne uz agr. ref. lik. I. d. 11. p. pamata) nav

spēkā un nav saistošas valstij ari uz imobiļa 1924. g. 29. martā

un 16. aprilī ievestās atzīmes par Šķerbeļa kreditoru piedzī-

šanu uz šo imobili; 6) ka civ. proc. lik. 1884. p. uz runā stā-

vošo gadījumu nemaz neattiecas, jo tas paredz, ka pārdoda-

mais imobilis. vēl ir spējīgs būt par privattiesisku īpašuma ob-

jektu un tiktu celts strīdus tikai par to, kam no vairākiem var-

būtējiem īpašniekiem tas pieder īpašumā; turpretim, konkrē-

tais imobilis kā res extra commercium vispār vairs nav spē-

jīgs būt privātas personas īpašumā; tāpat, kā tas vairs nepieder

un nevar piederēt parādniekam, Šķerbeļam, tas nevar piederēt

un nevarēja pāriet tā „pircējam" izsolē; valsts nemaz neatrodas

tai tiesiskā stāvoklī, kādā attiecībā uz apgrozības spējīgu (ne
extra commercium esošu) imobili atrastos persona, kura ap-

strīd parādnieka īpašuma tiesības un pretendē uz to pati, tā-

dēļ valsts,, Zemkopības ministrijas personā, varēja aprobežo-
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ties ar vienkāršu blakus sūdzību par Apgabaltiesas taisīto ad-

judikaeijas lēmumu, neceļot nedz intervencijas prasību (civ.

proc. lik. 1197. p.), nedz sūdzību par tiesu izpildītāja rīcību

(1204. p.); parādnieka kreditoriem un ari „pircējam" izsolē

nevar būt vairāk tiesību, nekā bijis pašam parādniekam; „pir-

cējs" izsolē nevar iegūt pašu imobili, kas parādniekam nepie-

der,, bet jau līdz tam pārgājis Valsts zemes fondā un ar to šais

robežās kļuvis par res extra commercium; visi par šādu extra

commercium esošu imobili notikušie tiesiskie akti ipso jure ne-

derīgi un bez spēka, un proti, bez tā, ka tie būtu vēl sevišķi jā-

atspēko prasības ceļā; 7) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, atceļot

Apgabaltiesas adjudikacijas lēmumu, nav sūdzētāju pievestos

likumus pārkāpusi, kādēļ viņu kasācijas sūdzība atraidāma. Se-

nāts nolemj; Latvijas Bankas pilnvarnieka, zv. adv. Gai-

līša, un Teodora Hammera pilnvarnieka, zv. adv. Rubinšteina

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

ievērības.

133. 1926. g. decembra mēneša 9. dienā. Arnolda Jae-

ge r a pilnvarnieka zv. adv. Pētersona lūgums uzraudzības

kārtā par Rīgas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu mir. Jāņa

Ja c g c r a mantošanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs,- senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Ķieģeļu pagasta tiesa savā 1921. g.

9. marta lēmumā nolēmusi mirušā Jāņa Jaegera mantošanas

tiesībās apstiprināt: uz Brakšas māju — mirušā brāli Arnoldu

Jaegeru (sūdzētāju šai lietā), bet uz kustamo mantu — mirušā

māti, Mariju Jaeger vienā pusdaļā un atraitni Martu Jaeger,

brāli Arnoldu Jaegeru (sūdzētāju šai lietā) un māsu Amāliju Ka-

lēj, dzini. Jaeger, pa vienai sēstai daļai katru; 2) ka Ķieģeļu pa-

gasta tiesa savā 1922. g. 29. marta lēmumā papildinājusi savu ie-

priekšējo lēmumu ar to, ka pēc mantinieka Arnolda Jaegera

(sūdzētāja šai lietā) nāves, Vs no Brakšas mājas jāpāriet

atpakaļ mirušā Jāņa Jaegera māsai, Amālijai Kalēj, dzini.

Jaeger; 3) ka aprādītos pagasta tiesas lēmumus Rīgas ap-
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gabaltiesa, uz Amālijas Kalēj, dzim. Jaeger, sūdzību ar savu

1926. g. 11. februāra lēmumu atcēlusi uz pag. ties. lik. 105. p.

un ties, iek. lik. 112. un 174. p. p. pamata uzraudzības kārtībā

aiz tā iemesla, ka minētie lēmumi neesot bijuši lēmumi par

mantinieku apstiprināšanu mantojuma tiesībās; 4) ka šādu Ap-

gabaltiesas lēmumu Arnolds Jaegers pārsūdzējis uzraudzības

kārtībā Senāta civilam kasācijas departamentam; 5) ka taga-

dējā lieta nepieder pie aizbildnības lietām, uz kurām vien at-

tiecas pag. ties, lik. 105. p., bet pieder pie mantošanas lietām,

kurās nedz Miertiesai, nedz ari Apgabaltiesai uzraudzības kom-

petences nepiekrīt; 6) ka Apgabaltiesa nevarēja šai ziņā at-

saukties ari uz tiesu iek. lik. 172., 174. p. ,p.„ jo pēc 172. p.

3. pkta Apgabaltiesām piekrīt uzraudzības funkcijas tikai par

amatpersonām, kuras pieder pie viņu sastāva un pastāv pie vi-

ņām (izņemot priekšsēdētāju), un par Miertiesnešiem, bet ne-

maz ne par pagasta tiesām un Miertiesām; 7) ka Miertiesas,

kā kārtējās instanču kārtības, tā ari uzraudzības ziņā, padotas

vienīgi Senāta kasācijas departamentiem vai Senāta Apvieno-

tai sapulcei (ties. iek. lik. 172. p. 1. pkts); 8) ka tādā kārtā

Apgabaltiesas 1926. g. 11. februāra lēmums, kā taisīts ārpus

viņai piekrītošās kompetences, atceļams; 9) ka Senāts no

savas puses neatrod par vajadzīgu uzraudzības kārtībā atcelt;

runā stāvošo, spēkā gājušo pagasta tiesas lēmumu mantošanas

lietā, jo Senāts tanīs neierauga ties, iek. lik. 174. p. 2. pkta pa-

redzēto priekšnoteikumu esāmību, Senāts nolemj : Rīgas

apgabaltiesas 1926. g. 11. februārī uzraudzības kārtībā taisīto

lēmumu atcelt.

134. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Zojas Ak a -

šev a s lūgums par Latgales apgabaltiesas 1926. g. 19. jan-

vāra sprieduma atcelšanu Miķeļa Žegņevska prasībā pret

Zoju Akaševu un mir. Jāņa Žegņevska mazgadīgo bērnu un

mantības aizbildņa, Andreja Žegņevska, paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: ka ar atbildētājas miertiesnesim iesniegto
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1883. g. 12. janvārī sastādīto un Janovoles pagasta valdē ap-

liecināto līgumu Miķelis un Pāvils Adjutovi pārdevuši Pēterim

Akaševam mūža un cilts valdīšanā (bt> B'feuHoe h noTOMCTBeHHoe

14,32 des. piešķirtās zemes Janovoles pagasta Mie-

chalinas sādžā; 2) ka ar pievesto līgumu atbildētāja domājusi

pierādīt sava tēva,, minētā Pētera Akaševa, likumīgo valdīšanu

par strīdus zemi, sākot no 1883. g.; 3) ka Apgabaltiesas līguma

nozīmi atraidījusi uz tā pamata, ka tas, kaut gan bijis apstipri-

nāts pagasta valdē, bet ticis noslēgts pēc 1881. g. 26. maija

{visp. zem. lik. 110. p.); ar šādu nepietiekoši skaidro aizrādī-

jumu Apgabaltiesa acīmredzot domājusi uzsvērt, ka līgums esot

uzskatāms par spēkā neesošu, saskaņā ar kr. Senāta 1883. g.

25. janvāra ukazu (Kr. lik. kr. 1883. g. 13. Nr.), kurā paskaidrots,
ka 1881. g. 26. maija likums (Kr. lik. kr. 1881. g. 210. Nr.), kas

noteicis zemnieku zemju (mazāk par 300 rbļ. vērtībā) pārdo-

šanas kārtību, — nav piemērojams pirms tanī paredzētās lekš-

lietu ministra instrukcijas izdošanas; 4) ka tomēr Kr. Senāts

savā pirmā un kasācijas dep. pilnās sapulces 1892. g. 23. no-

vembra lēmumā (40. Nr.) paskaidrojis, ka visiem līgumiem,

kuri tikuši noslēgti pa starplaiku no 1881. g. 25. maija likuma

izsludināšanas līdz 1883. g. 25. janvāra Senāta paskaidrojuma

izsludināšanai, jāpaliek spēkā; 5) ka, rja augšā aprādītais lī-

gums, kas tika noslēgts jau 1883. g. 12. janvārī, atzīstams —

pretēji Apgabaltiesas domām — par spēkā esošu, tad tas ne-

varēja neiespaidot jautājuma izšķiršanu par to, vai un cik tālu

būtu nozīme prasītāja vina prasības pamatā liktam nomas lī-

gumam; 6) ka pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesai nebija

pietiekoša pamata atraidīt kā nenozīmīgu atbildētāja lūgumu

nopratināt viņa uzdotos lieciniekus par to, ka viņš strīdū esošo

zemi valdījis kā īpašnieks; jo, ja pretēji Apgabaltiesas uzskatam,

1883. g. 12. janvāra līgumam ir nozīme atbildētāja tēva liku-

mīgas valdīšanas pierādīšanas ziņā, tad ar to pats par sevi at-

krīt tas iemesls, aiz kura Apgabaltiesa atraidījusi atbildētāja

lūgumu par liecinieku nopratināšanu, t. i. itkā atbildētāja tēvs

valdījis zemi tikai uz nomas līguma pamata; 7) ka tā tad

Apgabaltiesa, neatzīstot 1883. g. 12. janvāra līguma likumīgu
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speķu un nepareizi .apsverot atbildētajā līguma nozīmi par vina

liecinieku nopratināšanu, pārkāpusi civ. proc. lik. 135., 138.,

181., 196. (102., 129., 105., 142.) p. p., kādēļ viņas spriedums
aiz šī iemesla atceļams, Senāts, neielaizdamies citu atbildētājas

aprādīto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Latgales

apgabaltiesas 1926. g. 19. janvāra spriedumu civ. proc. lik. 135.,

138., 181., 196. (102., 405., 129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt

un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā

sastāvā.

135. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Rēzeknes pil-
sētas valdes lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma at-

celšanu Antona D v ka s prasībās pret Rēzeknes pilsētas valdi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdz piespriest no atbildētājas

9940 rbļ. Savu prasību prasītājs pamato ar to, 1) ka viņš

sākot ar 1921. g. 1. aprili pieņemts kā Rēzeknes pilsētas pamat-

skolas skolotājs; 2) ka viņam pēc 1921. g. 10. jūnija likuma

(Lik. kr. 112. Nr.) par obligatorisku skolotāju algošanu pienā-

koties brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu un apgaismošanu, vai

tā vietā atlīdzība 20% apmērā no algas un ģimenes piemaksas ;

3) ka atbildētāja viņam brīvu dzīvokli nav devusi; 4). ka tā

tad viņam pienākoties dzīvokļa vietā 20% no viņa algas, kas

par prasības rakstā apzīmēto laikmetu iztaisot prasāmo sumu.

Pēdējo prasītājs samazinājis līdz 6694 rbļ. Atbildētāja, neat-

zīstot prasību, cēlusi ierunu par lietas nepiekritību tiesas ie-

stādēm. Miertiesnesis apmierinājis prasību. Apgabaltiesa ap-

stiprinājusi miertiesneša spriedumu, atrodot lietu par piekrī-

tošu tiesu iestādēm. Atbildētājas kasācijas sūdzība pelna ie-

vērību. Apgabaltiesa, nepievedot patstāvīgus motivus, atsau-

kusies vienīgi uz Senāta adm. dep. 1923. g. 26. septembra lē-

mumu Zeltiņa pag., valdes lietā. Šim pēdējam lēmumam tomēr

nav izšķirošas nozīmes konkrētā lietā jau tādēļ vien, ka tai

lietā bija jāizšķir jautājums nevis par pašvaldības ierēdņa

algas prasības piekritību, bet par zaudējumu prasības pie-
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kritību. īstenībā, pašvaldības ierēdņa prasība par algas izmak-

sāšanu naudā — dzīvokļa vietā — tieši izriet no likuma pub-

liskām un pašvaldības dienesta attiecībām pret tās ierēdņiem,,

bet ne no līguma, t. i. privattiesiskām attiecībām, un tamdēļ sa-

skaņā ar civ. proc. lik. 1. p. nepiekrīt civiltiesai (Sen. civ. kas.,

dep. spried. 1923. g. Nr. 194; 1925. g. 208, 217; 1926. g. Nr. 143).

Ņemot vērā, ka ari tagadējā prasība vērsta uz dienesta atalgo-

jumu piespriešanu no pašvaldības tās ierēdnim par labu, ka

tādēļ šī prasība nepiekrīt civiltiesai un lieta aiz nepiekritības;

civiltiesai izbeidzama un Apgabaltiesas spriedums atceļams,.

Senāts nolemj: Latgales apgabaltiesas 1925. g. 27. oktobra

spriedumu civ. proc. lik. 1. p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu

izbeigt.

136. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Ādolfa Po-

gas pilnvarnieka zv. adv. Lemberga lūgums par Liepājas;

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu A/S. ~'Chr. Backman" pra-

sībā pret tvaikoņa „Konkurenc" kapteini, Ādolfu Pogu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers,

Ņemot vērā: 1) ka pēc vispārējām un Latvijas jūras tie-

sībām un jūras tiesību prakses, kapteinis attiecībā uz kuģi pil-

nīgi atvieto kuģa saimnieku (īpašnieku, Reeder) ārpus kuģa

piederības ostas (1923. g. 17. marta lik. 3., 5. p. p. Lik. krāj.

21. Nr.), kā kuģa saimnieka aizklāts (priv. lik. 3112. p.) viet-

nieks, rīkojoties savā vārdā, uz kuģa saimnieka rēķina; 2) ka:

kapteinis ir aktīvi un pasivi leģitimēts savā vārdā uzstāties;

tiesā visās jūras prasībās (1925. g. 15. janvāra lik. 7. p. 6. pkL

Lik. krāj. 7. Nr.), kuras kuģa kreditors ceļ sakarā ar darīju-

miem, kurus kapteinis slēdz kuģa un resp. kuģa saimnieka in-

teresēs ārpus kuģa piederības ostas (VVustendorfer, Das Schiff-

fahrtsrecht, Ehrenberg'a fļandbuch'a 7. sēj. 2. nod. 404. sek.,,

591. sek. lpp.; Vācu 1861.!g. tirdzn. nolik. 764. p.; Vācu 1897. g.

tirdzn. nolik. 761., 696., 751. §§; Cvingmaņa spried, krāj. 8. sēj.

1655., 1657. Nr. Nr.); 3) ka kapteiņa pasivleģitimacija pilnīgi;

savienojama ar to, ka apzīmētās jūras prasības varētu celt ari:
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tieši pret kuģa saimnieku, kā personu, kurai par labu nāktu

kapteiņa rīcība un kurš ir saistīts ar kapteiņa, pēdējā jūras
tiesiskā pilnvarojumā, slēgtiem darījumiem, un kurš ir atbil-

dīgs par tiem ar savu jūras mantību (fortune dc mer), kā to

nodibinājusi, — saskaņā ar vispārējām jūras tiesībām — kon-

stanta tiesu prakse (Cvingmaņa spried, krāj. 5. sēj. 947. II;

4. sēj. '685. Nr.; 6. sēj. 1213. I; 7. sēj. 1484., 1485. 1. Nr. Nr.;
5. sēj. 1654. Nr. v. c, sk. ari priv. lik. 3112. p.), uz kuru atsau-

cies ari pats atbildētājs; 4) kā Apgabaltiesa konstatē, un at-

bildētājs nenoliedz, ka runā stāvošais darījums noslēgts ārpus

kuģa piederības ostas, kuģa vajadzībām; 5) ka tiesa izspriež

lietu nevis pēc „pantiem", bet uz spēkā esošo tiesību, konkrētā

gadījumā, uz tirdzniecības tiesību, pamata; Latvijā (izņemot

Latgali, kur spēkā ir Kriev. tirdzn. nolik. pilnā apmērā un ab-

solūti ari attiecībā uz jūras privattiesiskām normām) nav vis-

pārēju kodificētu tirdzniecības tiesību, bet ir spēkā savas vie-

tējās tirdzniecības tiesības, kuras dibinās uz vispārējām, visur

tirdzniecības pasaulē pieņemtām normām un principiem, un

smeļamas no tirdzniecības ieradumiem un ieradumu tiesībām,

par kurām liecina, starp citu, vietējo tiesu prakse; tādēļ ari

Apgabaltiesa ; varēja nepievest tieši kādus noteiktus „pantus",

bet pareizi atsaukusies uz Latvijas tirdzniecības tiesībām kā

tādām un tiesu praksi; 6) ka nedz atbildētāja pievesto — ari

rietumu Latvijā spēkā esošie — vispārēja rakstura tirdzn. no-

lik. 218., 235., 238. p. p. noteikumi, pēc kuriem kapteinim tiesība

taisīt izdevumus un jādod kuģa saimniekam norēķins par sa-

ņemto naudu un izdarītiem izdevumiem, nedz pārējie, atbildē-

tāja bez tuvākas motivācijas pievestie, Kr. tirdzn. nol 236.,

252., 243., 279., 280. p. p., noteicot tikai vispār pieņemtos no-

teikumus par kapteiņa tiesībām un pienākumiem, nemaz neiz-

slēdz to, ka uz vispārējo jūras tirdzniecības tiesību principa

•pamata nebūtu pielaižams, prasības par līgumu izpildīšanu,

kurus kapteinis slēdzis kuģim par labu ārpus piederības ostas,

celt tieši pret pašu kapteini; 7) ka no tā, ka par kapteiņa kuģim

par labu izdarītiem izdevumiem un noslēgtiem līgumiem atbild

ari kuģa saimnieks, nemaz ne pēc jūras tirdzniecības tiesībām,
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izriet, ka attiecīgais kontrahents nevarētu celt prasību tieši

pret pašu kapteini, lai ar to panāktu spriedumu, kas būtu iz-

pildāms pret kuģa saimnieka juras mantību; 8) ka tā tad Ap-

gabaltiesa nav prasītāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ at-

bildētāja kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts

nolemj: Ādolfa Pogas pilnvarnieka, zv. adv. Lemberga

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt:

bez ievērības,

137. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Kristapa Vi-

ļumsona pilnvarnieka zv. adv. Nikanorova lūgums par

Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Kristapa Vi ļu m -

so n a prasībā pret tirdzn. un rūpn. s-bu „Vienība".

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka Džūk-

stes-Pienavas kooperativs pircis no atbildētājas preces un par

tām maksājis pa daļai skaidrā naudā, bet pa lielākai daļai ar

vekseļiem; ka starp vekseļiem bijuši ari runā stāvošie divi vek-

seļi, kurus prasītājs izdevis: pirmo (Nr. 459) uz atbildētājas

kalpotāja Grīntāla vārdu, bet otro (Nr. 460) tieši uz atbildētājas

vārdu, kamēr minētais kooperativs uz vekseļiem nav „figu-

rējis" nedz kā vekseļdevējs, nedz kā indosants; 2) ka no šā-

diem saviem konstatējumiem Apgabaltiesa vispirms varēja nākt:

pie slēdziena par to, ka juridiskas, no pirkšanas-pārdošanas

līguma izrietošas attiecības starp atbildētāju un minēto koope-

rativu izbeigušās un atbildētājai nav vairs prasījuma pēc pirk-

šanas sumas par pārdotām precēm, cik tālu šīs pēdējās ap-

maksātas ar attiecīgo skaidro naudu un aprādītiem vekseļiem;

3) ka pēc Apgabaltiesas noskaidrotiem lietas apstākļiem, runā

stāvošie vekseļi uzskatāmi par nodotiem atbildētājai solvendi

causa; tāpēc vekseļi no vienas puses tika ievesti atbildētājas

veikala grāmatās minētā kooperativa kontā, kredīta pusē, mi-

nētam kooperatīvam par labu (sk. ierakstījumu no 30. oktobra

1923. g.), proti, sakarā ar vekseļu nodošanu atbildētājai, un no>
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otras puses tika ievesti tā paša konta debeta pusē (sk. ierak-

stījumu no 28. novembra un 5 decembra 1923. g.), proti, sakarā

ar to nesamaksu terminā; 4) tā tad runā stāvošie vekseļi

atradušies pilnīgi ārpus parāda attiecībām starp minēto koope-
rativu un atbildētāju, un viņiem palika sava patstāvīga juri-

diskā eksistence kā prasījuma dokumentiem, un par viņiem pra-

sītājs, kā vekseļdevējs, kā iepriekš, palika parādā vekseļturē-

tājam, t. i. atbildētājai; 5) ka, pretēji prasītāja domām, abi

vekseļi pilnīgi paturējuši savu abstrakta vērtspapīra raksturu;

ierunu pēc vekseļlik. 33. p., itkā par vekseļparāda samaksu,-

varētu celt tikai tad, ja būtu pierādīts un Apgabaltiesa būtu

konstatējusi, ka preces, dēļ kuru samaksas vekseļi tikuši no-

doti atbildētājai, tikušas ar kādu citu vērtību samaksātas pilnā

apmērā, t. i. ka vekseļi esot bijuši jau no paša; sākuma bez va-

lūtas; bet uz to prasītājs nemaz neatsaucas; turpretim, prasī-

tājs nekad nevarētu celt ierunu pret vekseļiem uz tā pamata,

itkā runā stāvošais kooperativs neesot vairs nekā parādā at-

bildētājai, jo — kā augšā minēts — runā stāvošie vekseļi at-

rodas pilnīgi ārpus parāda attiecībām starp kooperativu un at-

bildētāju; 6) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav prasītāja pie-

vestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā ne-

pamatota, atraidāma, Senāts nolemj; Kristapa Viļ v m -

so n a pilnvarnieka, zv. adv. Nikanorova kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 283. (186.) panta pamata atstāt bez ievērības.

138. 1926. g. novembra mēneša25. dienā, Friča Vedn c r a

pilnvarnieka zv. adv. Vanaga lūgums par Rīgas apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu Friča Vednc r a prasībā pret Frici

Kreng c 1 i.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Ņemot vērā; 1) ka Apgabaltiesa nenoliedz, ka prasītājs

pastāvīgi dzīvojis uz laukiem, kur viņš ari bija uzdevis savu

dzīves vietu prasības rakstā un apelācijas sūdzībā; 2) ka Ap-

gabaltiesa, atrodot, ka prasītājs dzīvojis dzīvoklī Nr. 1 un

ieņēmis viņu, nav apsvērusi paša atbildētāja paskaidrojumu
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Apgabaltiesas 1926. g. 26. februāra un 12. marta sēdēs par to,

ka šis dzīvoklis Nr. 1, kuru tagad ieņemot prasītāja brālis, ag-

rāk bijis prasītāja
,
juridiskais dzīvoklis", un ka prasītājs iebrau-

cot vienmēr tur esot apmeties; pie kam Apgabaltiesa nav ap-

spriedusi sevišķi prasītāja aizrādījumu, ka dzīvokli Nr. 1 pastā-

vīgi ieņēmis viņa brālis; 3) ka tāpat Apgabaltiesa nav apsprie-
dusi prasītāja iesniegtā pasē atzīmētos datus par viņa pierak-
stīšanos Rīgā netikvien aprādītā dzīvoklī, bet dažādos policijas

iecirkņos dažādos laikos; 4) ka lik. par telpu īri 32. ip. 2. piez.,

runājot par dzīvokli, kas jau „bijis" namsaimniekam, domā par

faktiski un pastāvīgi ieņemtu dzīvokli, bet ne par dzīvokli, kuru

ieņem kāda, cita persona, un kurā namsaimnieks varbūt ilgu
laiku atpakaļ un pie pilnīgi citiem apstākļiem, vai tikai garām

ejot, uzturējies; jo pievestā likuma racionālais pamats pastāv

iekš tam, lai nogrieztu namsaimniekam iespēju, ļaunprātīgi iz-

lietot vajadzību pēc dzīvokļa savā namā, 'pieprasīt sev. viņa

prasījumus tālu pārsniedzošu dzīvokli; tāpēc 32. p. 2. piez. uz-

stāda itkā faktisku prezumpciju par to, ka ja namsaimniekam jau

bijis agrāk dzīvoklis viņa namā, tad šāds viņa agrākais dzīvoklis

būtu, šaubu gadījumā, uzskatāms par piemērotu viņa vajadzī-

bām; bet šāda tīri faktiska prezumpcija katrā ziņā ir atspēkoja-

ma un namsaimniekam piešķirama tiesība tomēr pierādīt, vai

nu to, ka viņš agrāk faktiski nav dzīvojis tagad pieprasī-

tajā dzīvoklī, vai ka tas dzīvoklis, kuru domā ierādīt viņa iz-

liekamais īrnieks, nav vairs piemērots viņam; 5) ka tā tad Ap-

gabaltiesa, nepareizi uztverot lik. par telpu īri 32. p. 2. piez. no-

zīmi un pietiekoši nenoskaidrojot prasītāja īstās attiecības pret

runā stāvošo dzīvokli sakarā ar partu dotiem paskaidrojumiem

un iesniegto dokumentu, pielaidusi kā lik. par telpu īri 32. p.

2. piezīmes, tā civ. proc. lik. 181. (129.) p. pārkāpumus, Senāts

nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1926. g. 12. marta spriedumu

lik. par telpu īri 32. p. 2. piez. un civ. proc. lik, 181. (129.) p.

pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā sastāvā.

139. 1926. g. septembra mēneša 30. dienā. Alvīnes Jau n -

rozes pilnvarnieka zv. adv. Eglīša lūgums par Tiesu Palātas
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sprieduma atcelšanu Alvīnes Jaunrozes prasība pret Alek-

sandru S c b c žu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers,

Izklausījis Aleksandra Sebeža pilnvarnieka zv. adv. Grīn-

berga paskaidrojumus, Senāts atrod: " Līgumam par dažādu

laulību bērnu pielīdzināšanu mantošanas tiesībās (Einkind-

schaftsvertrag) ir mantošanas līguma raksturs un tas

nodrošina pirmās laulības bērniem (Vorkinder) tās pašas manto-

šanas tiesības, kuras pieder vēlākās laulības bērniem (priv. lik.

2512. p.). Šī līguma būtība pastāv iekš tam, ka pļrmlaulības
bērni atteicas no savām (mantošanas) tiesībām uz savu

parens binubus: mantību, kura atrodas parens superstes rokās,

un tās vietā dabū mantošanas tiesības pēc jaunās laulības

laulātiem un šai ziņā pielīdzināti šīs pēdējās laulības bērniem

(2515. p.). Saskaņā ar šo priv. likuma 2521. p. tieši un nepār-

protami nosaka, ka pirmās laulības bērni attiecībā pret otrās

laulības vecākiem uzskatāmi par līguma mantiniekiem,

un taisni tamdēļ, kā 'sevišķi uzsver likums, otrās laulības vecā-

kiem nav tiesības atņemt pirmās laulības bērniem viņiem no-

drošinātās mantošanas tiesības. Šī 2521. p. noteikumi pilnīgi

saskan ar vispārējiem noteikumiem par mantošanas institūcijas

līgumu pēc 2492. p., kurš ari pievests zem 2521. p.; oficiālā

tekstā un līdz ar to visos komentarijos un privātos un vēlākā

oficiālā izdevumā tikai ieviesusies kļūda, jo 2492.—2494. p. p.

vietā zem 2521. p. p. pievesti 2292.-2294. p. p., kuriem nav ne-

kāda sakara ar 2521. p. lekš tam taisni pastāv visa minētā pie-

līdzināšanās līguma kodols, ka otrās laulības laulātie (vecāki) ne-

kādā ziņā nedrīkst aizkārt pirmās laulības bērnu mantošanas

tiesības. Minētais līgums reizē ir mantošanas atteikšanās lī-

gums (priv. lik. 2763. sek. p. p.)un mantošanas institūcijas līgums

(2481. sek. p. p.). Saskaņā ar šo, 2521. p. (beigās) ari nosaka,

ka mantošanas tiesību atņemšana pirmās laulības bērniem (Ent-

erbung) pielaižama tikai 2014. un sek. p. p. aprādītās robežās.

Tādā kārtā pirmās laulības bērnu stāvoklis nemaz nav identisks
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ar otrās laulības bērniem, kuri dabiski pielīdzināšanas līgumā

nav piedalījušies, un kuriem šis līgums — pats par sevi — ne-

kādas līguma mantošanas tiesības, nav nodrošinājis. Par to, ka

pirmās laulības bērniem ar pielīdzināšanas līgumu piešķirtas

neatņemamas (unentziehbare) mantošanas tiesības uz manto-

šanas līguma pamata, literatūrā un praksē nekur un nekad ne-

kādas šaubas nav tikušas izteiktas. Tādā kārtā, pretēji Tiesu

Palātas, domām, testatoram Fricim Sebežam nebija tiesība, ap-

ejot sava līguma mantinieci, prasītāju šai lietā, par savu manti-

nieku iecelt kādu radinieku. Pārbaudīt pārējos Tiesu Palātas

pievestos apcerējumus, kuros viņa pilnīgi sagrozījusi atbildē-

tāja un testatora lomu, Senāts atzīst par lieku. Aiz pievestiem
iemesliem atrodot, ka Tiesu Palāta pārkāpusi priv. lik. 2515.,

2521. p. p., Senāts nolemj Tiesu Palātas, 1926. g. 26. apriļa

spriedumu Priv. lik. 2515., 2521. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un

lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

140. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. ArnoldaPes i s a

pilnvarnieka zv. adv. pal. Viļenčika lūgums par Rīgas apgabal-

tiesa sprieduma atcelšanu Augusta Neul a n d a mantošanas

masas prasībā pret Arnoldu Pesi s v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Senāts atrod: Pretēji kasācijas iesniedzēja aizrādījumam,

prasītājai, lai panāktu viņas prasījuma/apmierināšanu par vek-

seļu atzīšanu par spēkā neesošiem etc, nemaz nevajadzēja pra-

sības petitumā atsevišķi lūgt atzīt partu īres līgumu par vairs

spēkā neesošu., Šinī gadījumā pietiek ar to, ka prasītāja savas

prasības vēsturiskā daļā aizrādījusi uz to, ka atbildētājs, karam

iestājoties, pārtraucis būvju darbus pie izīrējamā nama, kādēļ

izīrēto telpu nodošana nav varējusi notikt un mirušais Neulands

paziņojis atbildētājam par savu atteikšanos no telpu īres. Tas

apstāklis, ka Apgabaltiesa savu gala slēdzienu par atbildētāja

pienākumu atdot prasītājai strīdus vekseļus dibina uz to, ka pēc

Apgabaltiesas konstatējuma īres līgums nav izpildīts atbildē-

tāja vainas dēļ, šinī lietā ir pilnīgi irrelevants jautājumā par

1926. g.
— 139., 140,

266



pārsūdzētā sprieduma atcelšanu kasācijas kārtībā. Lai attais-

notu mir. Neulanda paziņojumu, ka viņš uzskata sevi par brīvu

no īres līguma un atsakās no viņa, nemaz nebija jānodibina
taisni atbildētāja vai n a un sevišķi ari ne no atbildētāja pie-

laistais nokavējums: pietiek, ja prasītāja bija .konstatējusi lī-

guma izpildījuma objektivo neiespēju (objektive Unmoglichkeit

der Leistung) aiz neatkarīgiem no kontrahentiem iemesliem

(šinī konkrētā gadījumā tāda objektiva neiespēja īres līgumu iz-

pildīt iestājas neatkarīgi no kontrahentiem ar pasaules kara

iesākšanos). Šīs partu līguma izpildījuma objektīvas neiespējas

dēļ prasītājai, resp. mir. Neulandam, bija tiesība atkāpties no

īres līguma un līdz ar to prasīt vekseļu atdošanu, kuri bija ie-

doti atbildētājam īres maksas kārtīgas samaksas nodrošināša-

nai. Šis uzskats atrod sevim pastiprinājumu priv. lik. 3211.,

4108., 4121. p. p., kuri paredz vienpusīgu atkāpšanos no līguma

neatkarīgi no pretkontrahenta vainas un sevišķi ari priv lik.

4103. ;p., kurš paredz vienpusīgu atkāpšanos no līguma neatka-

rīgi no vainas, ja līguma mērķis atkrīt vai nav sasniedzams.

Aiz pievestiem iemesliem atbildētāja kasācijas sūdzība, kā ne-

pamatota, atraidāma, kamdēļ Senāts nolemj : Arnolda Pe -

si s a pilnvarnieka, zv. adv. Viļenčika kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

141. 1926. g. decembra mēneša' 20. dienā. Kristīnes

Cim v r un Karlīnes Svik 1 i s lūgums par Rīgas apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu viņu, prasītāju, prasībā pret Iciku

Feivelsonu un atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. Rubin-

šteina paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa, izejot no tā, ka 1920. g.

18. martā likums par agrāko līgumu un parādu nokārtošanu (Lik.

krāj. 181. Nr.) attiecoties vienīgi uz līgumiem, kuros paredzēta

uz viņu pamata formāla līguma noslēgšana, un atrodot, ka runā

stāvošais līgums ir galīgs un viņā nav paredzēta formāla lī-
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gumai noslēgšana, nākusi pie slēdziena, ka pievestais likums uz

runā stāvošo līgumu neattiecoties; 2) ka Apgabaltiesas izejas

punkts nav pareizs; kā paskaidrojis Senāts savā Apvienotās

sapulces 1923. g. 12. janvāra lēmumā (lietā Nr. 1), 1920. g.

18. marta likums zem „līguma, kurš paredz formāla līguma no-

slēgšanu", saprot līgumu, par kuru runā priv. lik. 3030., 3034.

p. p., t. i. līgumu, kurš materiālā ziņā gan ir galīgs un perfekts

līgums, un kuram vēl trūkst attiecīgās formas; taisni šādus līgu-

mus 1920. g. 18. marta likums atzīst par nesaistošiem, jo vairāk

— saprotams — atzīstot par nesaistošiem ari negalīgus (iepriek-

šējus) līgumus, kuri netikai „paredz" formāla līguma noslēgšanu

vien, bet ari paša galīga perfekta līguma noslēgšanu, ja vien ap-

rādītie līgumi pirms 1920. g. 18. marta likuma spēkā nākšanas

noslēgti ārzemes valūtā, paredz formāla līguma noslēgšanu un

nav no abiem kontrahentiem faktiski pilnīgi izpildīti (ari Sen.

civ. kas. dep. spried. 1922. g. Causmera lietā Nr. 14; 1923. g.

Nr. 1, Jansona lietā v. c); 3) ka tādā kārtā tas apstāklis vien,

ka runā stāvošais līgums, pēc satura galīgs, nemaz neizslēdz

1920. g. 18. marta likuma piemērojamību viņam; kaut gan

pašā līguma tekstā tieši nav „paredzēta" formāla lī-

guma noslēgšana, t. i. līguma ietērpšana attiecīgā formā, bet

tomēr šādu iespēju paredz jau pats likums (priv. lik. 3030., 3034.

p. p.), piešķirot abiem kontrahentiem tiesību prasīt līguma

ietērpšanu attiecīgā formā; bet ja nu 1920. g. 18. marta likums

zem tanī paredzētiem priekšnoteikumiem tamlīdzīgus līgumus

pasludinājis par nesaistošiem, tad nevienam kontrahentam nav

tiesības prasīt no sava pretkontrahenta nedz līguma izpildīšanu

pēc būtības, nedz līguma ietērpšanu attiecīgā formā; 4) ka tie

paši apcerējumi piemērojami, uz 1923. g. 17. marta likuma (Lik.

krāj. 23. Nr.) pamata, ari runā stāvošam līgumam, kas, kā ne-

noliedz Apgabaltiesa, noslēgts pirms 1920. g. 18. marta likuma

spēkā nākšanas, paredz uz tāda līguma pamata formāla līguma

noslēgšanu ārzemes valūtā un nav no abām pusēm faktiski pil-

nīgi izpildīts; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa pārkāpusi 1923. g.

17. marta likumu, civ. proc. lik. 196. (142.) p., kādēļ viņas sprie-

dums nav atstājams spēkā, Senāts nolemj: Rīgas apgabal-
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tiesas 1926. g. ,23. apriļa spriedumu civ. proc..lik. 181., 196., (129.,
142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabal-

tiesai 'izspriešanai no jauna citā< sastāvā.

142. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Alfonsa un Vik-

torijas Kūva 1 d v pilnvarnieka, zv. adv. Kazāka lūgums par

Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Artura B a 1 k i n a v,

c. prasībā pret Alfonsu un Viktoriju X ū v a 1 d i c m.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka no svara ir tikai tas, ka par iemeslu,

kas pats par sevi izbeigtu pilnvaru (proti, par līdzprasītāja Au-

gusta Neulanda nāvi), zinājis subpilnvarnieks, kas faktiski cēlis,

prasību pirmā pilnvardevēja vārdā, bet nemaz ne tas, ka par

minēto iemeslu zinājis pirmais pilnvarnieks, Doeblers, kas sub-

stituējis subpilnvarnieku; jautājums par to, vai subpilnvarnie-

kam, resp. pirmām pilnvarniekam (Doebleram) bijis zināms par

pirmā pilnvardevēja nāvi, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav

tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā; bez tā, par to, ka Doeb-

lers par līdzprasītāja Augusta Neulanda, nāvi esot zinājis, at-

bildētāji runā pirmoreiz kasācijas sūdzībā; 2) ka tāpat atbil-

dētāji par to, ka īres valde savā sprieduma rezolutivā daļā esot

pielaidusi nepareizību, neuzskaitīdama visus prasītājus pa' vār-

diem, bet runādama tikai par «citiem", resp. par «prasītājiem",,

ka Apgabaltiesai nav bijis tiesības īres valdes spriedumu ap-

stiprināt šai formulējumā, un ka zem vārdiem „un citi" un «pra-

sītājiem, par labu" esot jāsaprot ari mirušais Augusts Neulands,

atbildētāji runā pirmoreiz kasācijas sūdzībā, kādēļ šādi viņu

paskaidrojumi nav 'Senātā vērā ņemami; 3) ka, pēc Apgabal-

tiesas konstatējuma, atbildētāji atzinuši, ka starp prasītājiem,

tā tad visiem, prasītājiem no vienas puses un atbildētājiem no

otras puses pastāv īres līguma, attiecības; šāds Apgabaltiesas,

konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pār-

baudāms kasācijas kārtībā; pie tam, kā atzīst atbildētāji savā

kasācijas sūdzībā, ari imobiļa lietotājai (uzufruktuarei), konkrētā

gadījumā Ellai Balkin, pieder uz priv. lik. 4029. p. pamata tie-
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sība no sevis un savā vārdā noslēgt īres līgumu un tāpēc — sa-

protams — 'tā varēja ari celt prasību par šāda īres līguma at-

celšanu (sk. Sen. civ. kas. dep. spried. 1922. g. 35., 50., 32. Nr.

Nr.; 1921. g. 172. Nr.); 4) ka, no otras puses, tas apstāklis

vien, ka īres objekta līdzīpašnieks nav piedalījies prasībā par

īres līguma atcelšanu, nekrīt svarā, ja šādam līdzīpašniekam
taisni lietošanas tiesības nepieder, kā tas, pēc Apgabaltiesas kon-

stātējuma,, noticis konkrētā gadījumā, kur prasītājai, Ellai

Balkin taisni pieder uzufruktuares tiesības par viņas dēļa līdz-

īpašuma daļu runā stāvošā imobilī; 5) ka Apgabaltiesas aiz-

rādījumam uz to, ka atbildētāju celtām ierunām pret Ellas

Balkin prasības tiesībām esot noraidījuma raksturs, itkā pēc

civ. proc. lik. 90. p. 4. pkt., 571. p. 4. pkt. (1923. g. izd.), ir tikai

blakus motivu nozīme, un šī aizrādījuma nepareizība nevar

grozīt Apgabaltiesas gala slēdziena pareizību par to, ka Ellai

Balkin pieder prasības tiesības tagadējā lietā; 6) ka tādā kārtā

Apgabaltiesa nav atbildētāju pievestos likumus pārkāpusi, kā-

dēļ viņu kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts

nolemj: Alfonsa un Viktorijas Kūva 1 d v pilnvarnieka, zv.

adv. Kazāka kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p.

pamata atstāt bez ievērības.

143. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Tolkovas pag.

Volkovas ciema mājsaimnieku sabiedrības pilnvarnieku, Kuzma

Loseva un Vasilija Musatova, lūgums par Latgales apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu minētās sabiedrības prasībā pret Zemko-

pības ministriju.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

•senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Kr. civ. lik. 531. p. tiesa aizsargā

valdīšanu tikai pret varu un patvaļīgu uzbrucēju rīcību; 2) ka

turpretim konkrētā gadījumā, valsts orgāns, Zemkopības mi-

nistrijas mērnieks, nospraužot Slavo-Ovšiščes baznīcas zemes

robežas, rīkojies nevis kā privātpersona un nevis Zemkopības

m-jas,kā privattiesiskas juridiskas personas,uzdevumā unvārdā,

bet kā valsts orgāns,, izpildot savus amatpienākumus uz 1921. g.
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24. apriļa pārņemšanas akta Nr. 160 pamata; 3) ka tādā kārtā

par prasītāju valdīšanas traucēšanu 531. p. nozīmē nevar būt

runas (sk. Kr. Sen. civ. kas, dep. spried. 1875. g. spried. Nr. 824,

Landvarovo-Romnu dz. ceļ. lietā; 1876. g. Nr. 234, Nariškina

lietā; ari 1873. g. Nr. 1347, Pržesecka lietā); pretēji prasītājas

domām, Apgabaltiesa pilnīgi pareizi pievedusi pirmos divus

spriedumus, kuros Senāts noteikti uzsver, ka interdiktu prasī-

bas nav pielaižamas pret valsts orgāna rīcību, kurš uzstājas

valsts vārdā, kā publiskās varas nesējs; 4) ka Apgabaltiesa, uz-

sverot, ka interdikta prasība aiz nupat pievestiem iemesliem

nav vietā, nemaz neatsaucās, uz atbildētāja otro rakstisko pa-

skaidrojumu, bet pieved un varēja pievest savus apcerējumus

pilnīgi patstāvīgi, no sevis pievedot ari Kr. sen. civ. kas. dep.

spried. 1875. g. Nr. 824, un neatsaucoties uz atbildētājas pie-

vesto spriedumu 1871. g. Nr. 129; 5) ka, neatkarīgi no tā, pra-

sītāja Apgabaltiesas 1926. g. 12. marta sēdē nav cēlusi ierunas

vai iebildumus pret atbildētājas otrā rakstiskā paskaidrojuma

un caurskatīšanu, bet — taisni otrādi — devusi pa-

skaidrojumus pēc šī atbildētājas rakstiskā paskaidrojuma sa-

tura; 6) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, ar atbildētājas rakstiskā

paskaidrojuma pieņemšanu pati par sevi nemaz nav pārkāpusi

un aizkārusi prasītājas tiesības un nav atņēmusi viņai iespēju

«dot ari savukārt paskaidrojumus par atbildētājas rakstiskā pa-

skaidrojumā celtām ierunām un pievestiem apcerējumiem; 7) ka

tādēļ Senāts neatrod par vajadzīgu Apgabaltiesas spriedumu at-

celt aiz tā iemesla vien, ka tā pieņēmusi (t. i. nav izsniegusi

atpakaļ atbildētājai) viņas iesniegto rakstisko paskaidrojumu;

8) ka aiz pievestiem iemesliem prasītājas kasācijas sūdzība, kā

nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Tolkovas pagasta

Volkovas ciema mājsaimnieku sabiedrības pilnvarnieku, Kuzma

Loseva un Vasilija Musatova, kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 283. (186.) p, pamata atstāt bez ievērības.

144, 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Finanču mi-

nistrijas Tiešo nodokļu dep. lūgums par Rīgas apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu mir. Miķeļa X r ag c alias X r aģ i s manto-

šanas lietā.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka mirušā 1916. g. 15. februāri Miķeļa

Krage mantiniece savā pieteikumā par mantojuma sastāvu un

vērtību noteikusi mantojuma vērtību par Ls 200.—■; 2) ka sa-

skaņā ar šo, ari Miertiesnesis savā lēmumā mantojumu novēr-

tējis par Ls 200.— un, atsaukdamies uz nodokļ. nolik. 206. p.,

atradis mantošanas nodokli par nepiedzenamu; 3) ka Apgabal-

tiesa, no sevis, bez mantinieces aizrādījumā, atradusi par ne-

pierādītu, ka mantojuma vērtība būtu mantudevēja nāves laikā

(1916. g. 15. februārī) pārsniegusi 1000 rbļ. c. n. un tādēļ nav

mantošanas nodokli ņēmusi; 4) ka šis Apgabaltiesas uzskats

nav par pareizu uzskatāms: ja mantiniece pati mantojumu no-

vērtējusi par Ls 200.— (bet nevis cara naudā un sevišķi ne

1000 rbļ. c. n.), tad jāprezumē, ka mantiniece pieteikusi manto-

juma vērtību taisni pēc tā momenta,, kāds ir izšķirošs manto-

šanas nodokļu aprēķināšanai, t. i. nevis pēc mantudevēja nāves

dienas kā tādas, bet pēc mantojuma pārejas laika, kad manti-

nieki iestājušies mantojuma valdīšanā. Tā tad, pretēji Apgabal-

tiesas domām, Tiešo nodokļu departamentam nemaz nebija jā-

pierāda, ka mantojuma vērtība — mantudevēja nāves dienā —

bijusi Ls 200.—; ja jau pati mantiniece noteikusi mantojuma vēr-

tību (attiecīgā laikā) par Ls 200—, tad Tiešo nodokļu departa-

mentam nebija vēl sevišķi jāpierāda šīs sumas pareizība; pēc

nod. lik. 208. p. mantojuma vērtību taisni noteic paši mantinieki,

pie kam likums prasa vienīgi to, ka šī vērtība nebūtu zemāka

par likumīgo novērtējumu; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesas lē-

mums aiz. nod. lik. 208. p., civ. proc. lik. 6., 181., 196. (4., 129.,

142.) p. p. pārkāpumiem atceļams, Senāts nolemj: Rīgas

apgabaltiesas 1926. g. 7. maija lēmumu nodokļ. nolik. 208. p.,

civ. proc, lik. 6,, 181., 196. (4.,, 129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ

atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no

jauna citā sastāvā.
t

r

145. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Emmas Vol k -

so n pilnvarnieka zv. adv. Tumanska lūgums par Rīgas ap-
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gabaltiesas sprieduma atcelšanu Jura Liepiņa prasība pret

Emmu V o 1 k s o n.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Senāts atrod; Apgabaltiesas uzskats, ka atbildētājas at-

saukšanās uz civ. proc. lik. 332. p. ir nevietā tādēļ, ka likums

par telpu īri attiecināms ari uz līgumiem, kas slēgti pirms šī

likuma spēkā nākšanas, ir pareizs. Saskaņā ar lik. par telpu

īri 2., 5. p. p. izpratni, ari minētā likuma noteikumiem attiecībā

uz īres maksas nosacīšanu par izīrējamām telpām (lik. par telpu
īri 37. p.) ir atpakaļejošs spēks, un šie noteikumi pielietojami ari

pie tiem līgumiem, kuri slēgti pirms lik. par telpu īri izdošanas.

Lik. par telpu īri 2., 5. p, p. ir ari procesuāla nozīme tanī ziņā,

ka prasītājam šinī gadījumā kurā katrā procesa stadijā bija tie-

sība prasīt, lai īres maksas apmērs par atbildētājai izīrēto dzī-

vokli tiktu nosacīts piemērojoties lik. par telpu īri 37. p. notei-

kumiem, un ka sakarā ar to ari Apgabaltiesa varēja attiecināt

šī likuma pantu noteikumus uz laiku no 1923. g. 3. decembra līdz

1924. g. 1. jūlijam.
Atrodot aiz pievestiem iemesliem, ka Apgabaltiesa nav pie-

laidusi spriedumā kasācijas sūdzībā pievesto likumu pārkāpu-

mus, kādēļ pēdējā, kā nepamatota, atraidāma, Senāts no-

lemj: Emmas V o 1 k s o n pilnvarnieka, zv. adv. V. Tumanška

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) panta pamata

atstāt bez ievērības.

146. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Šarlotes

B c b r i s lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Jāņa Janel s ī t a prasībā pret Šarloti Bebr i s.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma pra-

sība iesniegta 1925. g. 11. jūnijā, bet prasītāja pilnvarniekam,

priv. adv. Donim, pilnvara izdota jau 1925. g. 10. jūnijā, t. i.

pirms prasības iesniegšanas; 2) ka tāpēc Apgabaltiesai bija
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pietiekošs pamats lietu neizbeigt itkā aiz pilnvaras trūkuma;

jautājums ari negrozās ap ratihabiciju, kura varētu iziet tikai

no paša pilnvardevēja, bet gan ap vienkāršu, jau esošās piln-

varas iesniegšanu pēc prasības faktiskās celšanās, t. i. ap piln-

varas nepielikšanu prasības rakstam, kāds defekts, ja tas ne-

tika novērots pieņemot prasības rakstu, katrā ziņā izdziedināms

ar tās pašas pilnvaras vēlāko iesniegšanu pat ari otrā instancē;

3) ka Apgabaltiesas slēdziens par to, ka konkrētā gadījumā-nav

nolīguma īres naudu maksāt postnumerando, attiecas uz lie-

tas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā;

4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav atbildētājas pievestos liku-

mus pārkāpusi, kādēļ viņas kasācijas sūdzība, kā nepamatota,

atraidāma, Senāts nolemj : Šarlotes Beb r i s kasācijas

sūdzību uz civ. proc. 1ik.'283. (186.) panta pamata atstāt bez

ievērības.

147. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Andreja Lie-

piņa lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

viņa, Liepiņa, prasībā pret Pēteri Batraku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Izklausījis atbildētāja Pētera Batraka paskaidrojumus un

ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa, aiz viņas pievestiem iemesliem,

konstatējusi, ka konkrētā gadījumā stallis bijis galvenais īres

objekts, kamēr dzīvoklis bijis tikai staļļa piederums; šāds Ap-

gabaltiesas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav

tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā; tādēļ atkrīt visi prasītāja

paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd mi-

nētā konstatējuma pareizību pēc būtības; 2) ka tā tad jautā-

jums par to, vai konkrētā prasība, kura pamatota uz lik. par

telpu īri (37. p.), ir apmierināma vai ne, atkarājas no tā, kādam

likumam padots ir stallis kā galvenā lieta (Sen. civ. kas. dep.

spried. 1926. g. 276. Nr.); 3) ka no .augšā pievestā konstatējuma

Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka stallis, kas nav rūp-

niecības uzņēmums un vispār nepieder pie kādām lik. par telpu
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īri 1. p. aprādītām telpām, nav padots minētam likumam; 4) ka

tāpēc Apgabaltiesa, atrodot prasību par neapmierināmu, nav

prasītāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ vina kasācijas sū-

dzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Andreja

Liepiņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) panta

pamata atstāt bez ievērības,

148. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Benjāmūia

Braž ņ i ka pilnvarnieka, priv. adv. Doņa lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu vina, B r a ž ņ i ka, prasībā

pret Līnu Strazdiņ.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka gadījumi,, kuri dod namsaimniekam un

izīrētājam tiesību prasīt īrnieka izlikšanu, ir izsmeļoši uzskaitīti

lik. par telpu īri 31., 32. p. p. un ja īrnieka rīcība nepaiet zem

šos pantos uzskaitītiem gadījumiem, tad īrnieks nav izliekams;

tādēļ, ja ari privatlikumā ārpus šos pantos pievestiem gadī-

jumiem ir vēl paredzēti citi gadījumi, kuros namsaimniekam un

izīrētājam ir tiesība prasīt īrnieka izlikšanu, tad attiecīgie li-

kumu noteikumi, kā pretimrunājoši likumam par telpu īri, nav

spēkā (lik. par telpu īri 3. p.); neatkarīgi no tā, priv. lik. 4029. p.,

uz kuru atsaucas prasītājs kasācijas sūdzībā, nemaz nav piemē-

rojams Vidzemes pilsētās, kur priv. likums neaizliedz īr-

niekam tālāk izīrēt telpas apakšīrniekam bez namsaimnieka at-

ļaujas, bet sāskaņā ar priv. lik. 4120. p.* attiecas tikai uz Vidze-

mes zemes tiesībām; tādēļ atkrīt kasācijas sūdzības

L un 2. pktos pievestie prasītāja apcerējumi; 2) ka par to, ka

atbildētājas izdarītā dzīvokļa izīrēšana «pārmērīgam cilvēku

skaitam" esot pielīdzināma ļaunprātīgai dzīvokļa bojāšanai un

ka ari tādēļ atbildētāja esot izliekama uz lik. par telpu īri 32. p.

3. pkt. pamata, prasītājs runā pirmoreiz kasācijas sūdzībā, kā-

dēļ šis aizrādījums uz Ties. iek. lik. 5. p. pamata nav Senātā

apspriežams; 3) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pielaidusi liku-

mu pārkāpumus, kādēļ prasītāja kasācijas sūdzība, kā nepama-

tota, atraidāma, Senāts nolemj: Benjāmiņa Bražņika
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pilnvarnieka, priv. adv. J. Doņa kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 283. (186.) panta pamata atstāt bez ievērības.

149. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Vladimira

Pluchanova pilnvarnieka zv. adv. Nikanorova lūgums

par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Vladimira Plu-

chanova prasībā pret Bertu Kozlovu un pēdējās pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka pēc lik. par telpu īri 32. p. 2. piez., ja

dzīvokli pieprasa namsaimnieks savam namiķim, tad īrnieka

izlikšana nenotiek, ja namiķim namā jau bijis cits dzīvoklis un

no namiķa atstāts pirms izlikšanas pieprasīšanas; 2) ka, —kā

to jau bija paskaidrojis Senāts savā civ. kas. dep. spriedumā

1924. g. 541. Nr., Zaķa lietā — likums neierobežo

laiku, cik ilgi atpakaļ priekš dzīvokļa pieprasīšanas tā per-

sona, kurai dzīvoklis pieprasīts, pieprasīto dzīvokli bija atstā-

jusi; sevišķi nav nekādas nozīmes tam, ka iepriekšējais nami-

ķis dzīvokli bija ieņēmis vairāk par 10 gadiem atpakaļ; pie tam

nemaz nekrīt ari svarā, vai iepriekšējais namiķis bija dzīvokli

ieņēmis pirms lik. par telpu īri spēkā nākšanas, jo tagadējais īres

attiecību stāvoklis apspriežams pēc šī likuma ; 3) ka tāpēc Ap-

gabaltiesa, atsaucoties uz īres valdes sprieduma motiviem un

līdz ar to konstatējot, ,ka iepriekšējam namiķim bijis cits dzī-

voklis nekā tagad prasītāja pieprasītais, pareizi piemērojusi lie-

tai lik. par telpu īri 32. p. 2. piez.; 4) ka tiesa nav spiesta apstā-

ties pie kura katra no partiem pievesta apcerējuma, ja

vien viņa pietiekoši motivējusi savu slēdzienu un tas nerunā

pretim likumam; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav prasītāja

pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā

nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj : Vladimira t Plu-

chanova pilnvarnieka, zv. adv. P. Nikanorova kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (196.) p. pamata, atstāt bez

ievērības.
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150. 1926. g. decembra mēneša 20, dienā. Pētera Son-

do r a v. c. pilnvarnieka zv. adv. Šēnfeldta lūgums par Latga-

les apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Pētera Sondora v. c,

prasībā pret Mariju Sond o r.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atradusi par noteikti pie-

rādītām Vidsmuižas pagasta vietējās ierašas, saskaņā ar kurām

bezbērnu atraitnes lietošanā paliek visa viņas mirušā vīra man-

ta, uz tā pamata, ka no nopratinātiem civ. proc. lik. 424. sek.

p. p. paredzētā kārtībā 12 apkārtļaudīm, 6 personas aprādītās

vietējās ierašas esot apstiprinājušas; 2) ka kaut gan pēc civ.

proc. lik. 437. p. tiesai piekrīt apsvērt apkārtņieku izteicienu ti-

camību un spēku pēc sava ieskata, bet tas attiecas vienīgi uz to

gadījumu, kad atsevišķo apkārtņieku izteicieni savā starpā sa-

krīt, jo tikai šai gadījumā varētu runāt par noteiktu apkārtņieku

izteicienu kā konkrētu vienādu pierādījumu lietā; bet, ja starp

apkārtņieku izteicieniem rodas domu starpība, tad par šī pie-

rādījuma vienādu raksturu, kurš tiesai būtu jāņem vērā, nevar

būt runa, un tādēļ tiesai ir kategoriski jākonstatē apkārtņieku

balsu vairākums un jāaizrāda, ka tiesa sava sprieduma pamatā

likusi šo balsu vairākumu (flolmsten, Kr. civ. un krim. tiesību

žurnāla 1880. g. 3. Nr. 146. sek. 1. p.; Isačenko:

npoiiecc'L, 2. sēj. 386. lpp.); 3) ka pie šādiem apstākļiem, kad par

aprādīto vietējo ierašu pastāvēšanu izteikusies tikai puse no-

pratināto apkārtņieku, Apgabaltiesa, nenoskaidrojot, kādu stā-

vokli ieņēmuši pārējie apkārtnieki un par kādu sevišķi vietu

'(pagastu vai novadu) tie apkārtnieki runājuši, uz kuriem bija

atsaukusies Apgabaltiesa, un neievērojot prasītāja lūgumu pie-

laist jaunu apkārtļaužu nopratināšanu, pielaidusi nepilnību sa-

vos motivos, ar to pārkāpjot civ. proc. lik. 196. (142.), 106. (82 1.)

p. p.; 4) ka, neatkarīgi no tā, pēc atbildētāju pareizā aizrādīju-

ma viņu kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesai, pat atzīstot ierašu esa-

mību, tomēr bija jāpārbauda, cik tālu ar uzufrukta piešķiršanu

bezbērnu atraitnei būtu izslēgtas pašiem prasītājiem — kā asins-

radniekiem — piederošās tiešas mantošanas tiesības uz runā
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stāvošo zemi, par kuru atzīšanu vipi taisni bija lūguši savā pra-

sības rakstā; likums (Kr. civ. lik. 533
1

.
sek. p. p.) atzīst iespēju

uzufruktu nodibināt ar testamentu, un pie tam netikvien uz

mantoto, bet ari uz labiegūto mantu (Kr. Sen. civ. kas. dep.

spried. 1878. g. Nr. 9; 1879. g. Nr. 248); pie tam, kā redzams,

no 533
1

.,
533

9

.,
533

12

. p. p., par mantinieku likums uzskata

taisni imobiļa īpašnieku, kamēr uzufruktuaram pie-

der tikai lietiskas tiesības uz svešu mantu (jus m re aliena); ja

nu uz ierašu pamata nodibinās tās pašas uzufrukta tiesības, ku-

ras likums tieši paredz tikai attiecībā uz testamentā nodibināto

uzufruktu, tad jāatzīst, ka ari pie uz. ierašu pamata nodibinātā

uzufrukta imobiļa īpašnieki atzīstami par īstiem mantiniekiem,

uz kuriem uzufruktiem ar uzufruktuara nāvi izbeidzoties, imobi-

lis ipso jure pāriet īpašumā pilnīgi un neierobežoti ar iepriek-

šējo uzufruktu; tādēļ Apgabaltiesa, noraidot prasību (heredita-
tis petitio) pilnā apmērā, neapspriežot pie tam jautājumu par

to, vai un cik tālu konkrētā gadījumā, pat ar atbildētājai atzīsta-

mām uzufrukta tiesībām, būtu izslēgtas prasītāju

pieprasītās mantošanas tiesība s, ari šai zinā

pielaidusi sprieduma motivu nepilnību, pārkāpjot civ. proc. lik.

196. (142.) p.; 5) ka tā tad Apgabaltiesas spriedums aiz civ.

proc. lik. 424. sek. p. p., 106. (82 1

.), 196. (142.) p. p. pārkāpu-

miem nav spēkā atstājams, Senāts, neielaizdamies pārējo pra-

sītāju aprādīto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, no-

lemj : Latgales apgabaltiesas 1925. g. 6. novembra spriedumu

civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.), p. p. pārkāpumu dēļ atcelt

un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā

sastāvā.

151. 1926. g. apriļa mēneša 29. dienā. Aleksandra Mitro-

fan o v a lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu vina, Mitrofanova, prasībā pret Movšu F r ī d m a n i

un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs savu prasību par atbildētāja
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izlikšanu no dzīvokļa prasītāja namā pamato ar to, ka viņš

vienā dzīvoklī ieņemot tikai kādu kaktiņu dēla kabinetā, kamēr

visas pārējās dzīvokļa istabas ieņemot dēls ar ģimeni, prasītāja

uzturētā maiznīca un tanī nodarbinātie strādnieki, un ka tādēļ

prasītājam esot atbildētāja dzīvoklis nepieciešami vajadzīgs

dzīvošanai un personīgai lietošanai; 2) ka atbildētājs prasību

neatzīst, paskaidrojot, ka prasītājs mākslīgi sašaurinājis savu

dzīvokli, netikvien tanī pieņemdams sava dēla ģimeni, bet ari

ierīkodams tanī maiznīcu un pieņemdams pēdējā nodarbinātos

strādniekus, un kā tādā kārtā no paša prasītāja atkarājoties at-

svabināt savu dzīvokli personīgai lietošanai, izliekot no viņa

paša dzīvokļa visas personas, kuras ierobežo šī dzīvokļa izlie-

tošanu paša prasītāja dzīvošanai; 3) ka īres valde apmierinā-

jusi prasību, bet Apgabaltiesa, atceļot īres valdes spriedumu,

prasību atraidījusi; Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājam

esot dzīvoklis no 14 istabām un prasītājs turot savā dzīvoklī

ari sava tirdznieciskā uzņēmuma kalpotājus un savu dēlu ar

ģimeni; izejot no šādiem lietas apstākļiem, Apgabaltiesa, pie-

vienojoties atbildētāja ierunām, nākusi pie slēdziena, ka prasī-

tājs pats sašaurinājis sevi telpu ziņā, un ka tādēļ prasītājam

neesot tiesības pieprasīt atbildētāja ieņemto dzīvokli; bez tam,

Apgabaltiesa atrod vēl, ka namsaimniekam esot tiesība pie-

prasīt dzīvokli savā namā tikai tad, ja namsaimniekam nav ne-

kāda dzīvokļa, bet nevis tad, ja viņa ieņemtais dzīvoklis būtu

nepietiekošs viņam; 4) ka Apgabaltiesas pievestie motivi nav

uzskatāmi par pārliecinošiem un satur sevī loģisku pretrunu;

Apgabaltiesa nepaskaidro, uz kāda pamata namsaimnie-

kam, resp.-dzīvokļa turētājam sava ieņemtā dzīvokļa paplaši-

nāšanai gan būtu tiesības no šī dzīvokļa izlikt taisni tās perso-

nas, kuras viņam vai nu kā ģimenes locekļi, .vai kā viņa apkal-

potāji un strādnieki ir tuvākie saimes un mājas saimnie-

cības piederīgie, resp. viņa uzņēmumā nodarbinātie strādnieki,

bet ka namsaimniekam nebūtu tiesības sava dzīvokļa papla-

šināšanai pieprasīt dzīvokli, kuru viņa namā ieņem pilnīgi

sveša persona, ar.kuru namsaimniekam nekādu nedz ģimenes,
nedz saimniecisku, nedz profesionālu sakaru un pienākumu nav;

no Apgabaltiesas viedokļa, namsaimniekam, kas savā namā
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ierīkojis veikalu, bet kuram dzīvokļa nav, nebūtu tiesības pie-

prasīt sev dzīvokli savā namā un šai nolūkā izlikt īrnieku, bet

namsaimnieks būtu spiests likvidēt savu veikalu, ja viņam ne-

būtu iespējams pārvest to uz kādu citu vietu, kas dažkārt va-

rētu tāpat līdzināties veikala likvidēšanai; īstenība likums

par telpu īri 32. p. 7. pktā paredzētās tiesības nemaz nedara

atkarīgas no tā, ka namsaimniekam nepiederētu veikals vai

kantoris, vai darbnīca viņa namā un nemaž neuzliek namsaim-

niekam par pienākumu iepriekš likvidēt savu veikalu vai izlikt

savus ģimenes locekļus (piem. dēlu ar tā ģimeni) no namā

ieņemtā dzīvokļa; taisni otrādi, likums atstāj namsaimnieka

brīvam ieskatam, kādu citu dzīvokli viņš vēlas sev pieprasīt

savā namā, ja viņam nav, resp. nav pietiekoša dzīvokļa: li-

kums ierobežo šai ziņā namsaimnieku tikai vienā gadījumā, un

proti lik. 32. p. 12. pkta 2. piezīmē minētā gadījumā; nepareizs

ir ari Apgabaltiesas uzskats, ka vispār namsaimnieks varot

32. p. 7. pktā paredzētās tiesības izlietot tikai tad, ja viņam ne-

būtu nekāda dzīvokļa, bet ne tad, kad dzīvoklis nebūtu viņam

pietiekošs; likums (32. p. 7. pkts) neparedz ari šai ziņā nekādus

ierobežojumus, runājot vienīgi par gadījumu, kad telpas vaja-

dzīgas izīrētāja vai viņa ģimenes «personīgai lietošanai", tā tad

pilnīgi neatkarīgi no tā. vai šādas telpas būtu vajadzīgas tā-

dēļ, ka namsaimnieks domātu pārcelties uz to kā uz savu pat-

stāvīgu dzīvokli, vai tikai viņa jau ieņemtā dzīvokļa paplašinā-

šanai ; 5) ka Apgabaltiesa, tādā kārtā nepareizi iztulkojot lik.

par telpu īri 32. p. 7. pktu, pārkāpusi šo pēdējo kā ari civ. proc.

lik. 196. (142.) p., kādēļ viņas spriedums nav spēkā atstājams,

Senāts nolemj: Latgales apgabaltiesas 1925. g. 17. jūlija

spriedumu lik. par telpu īri 32. p. 7. pkta, civ. proc. lik. 196.

(142.) p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabal-

tiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

152. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Augusta Pa i -

ke n a pilnvarnieka zv. adv. Freudenfelda lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Augusta Paikena pra-

sībā pret Annas Lauksaimnieku biedrību un pēdējās

paskaidrojums.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka, ka konstatē Apgabaltiesa,, īres priekš-

mets runā stāvošā gadījumā bijis tējnīcas telpas atbildētājas

namā; 2) ka par veikalu uzskatāma tikai tirdzniecības iestāde,

kurā notiek tirdzniecība, t. i. profesionāla darbība, kas vērsta

uz preču apgrozījumu; kaut pie veikala pieder ari restorāni

(Sen. civ. kas. dep. spried. 1925. g. Nr. 346), bet tomēr tikai tad

un cik tālu viņos atrodas attiecīga tirdznieciska iekārta, plašā-

kas, attiecīgi ierīkotas telpas, kuras nolemtas ēdienu un resp.

dzērienu lielākā izvēlē izgatavošanai un pārdošanai restorāna

apmeklētājiem, attiecīga bufete, ēdienu galda trauki un

rīki v. t. t.; bet pie tāda veida iekārtotiem restorāniem nepie-

der tāda tējnīca, kura, kā redzams no šīs lietas apstākļiem, par

lētām cenām izsniedz tikai tēju un maizi, un kas tāpēc nemaz

neprasa un neparedz nupat minētu iekārtu un kurā tāpēc ne-

maz nenotiek preču apgrozījums tirdzniecības veidā, bet kura,

kā piemēram runā stāvošā, savienota ar kādu citu ietaisi,

iebraucamu sētu, un kura ievietota nevis'parastās veikala tel-

pās, bet kādās mazās istabiņās; 3) ka tādā kārtā tējnīcu tel-

pas nupat aprādītā nozīmē nav pieskaitāmas veikala telpām,

par kurām runā lik. par telpu īri 1. p., un tāpēc tagadējā pra-

sības lieta nepiekrīt īres valdei; 4) ka tāpēc Apgabal-

tiesa, atzīstot lietu par nepiekrītošu īres valdei un uz šī pamata

izbeidzot lietu tās nepiekritības dēl īres valdei, savā gala slē-

dziena ziņā nav likumus pārkāpusi, kādēļ prasītāja kasācijas

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

gusta Paik c n a pilnvarnieka, zv. adv. Freudenfelda kasāci-

jas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez

ievērības.

153. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Veras Masai-

sk a s un Elenas Joničenskas lūgums par Latgales ap-

gabaltiesas sprieduma atcelšanu Alberta Krauklīša prasī-

bā pret Veru Masaļsku un Elenu Joničenku.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs, Alberts Nikolaja d. Krauklis, savā

1925. g. 21. maijā Apgabaltiesai iesniegtā prasības rakstā lūdz

piespiest atbildētājas pielaist viņu pie kopvaldīšanas ar atbildē-

tājām par Ve nodalījuma zemē un pusē no ēkām, palikušām

pēc Staņislava Matveja d. Krauklīša. Savu prasību prasītājs

pamato ar to, 1) ka 1897. gadā mirušais Staņislavs Krauklis

atstājis V:, nodalījuma piešķirtās zemes un ēkas; 2) ka 1922. g.

4. augustā izdarītā sludinājuma laikā savas mantošanas tiesības

pieteicis Konstantins Timofeja d. Krauklis (prasītāja mirušā

tēva brālis), kurš ar Latgales apgabaltiesas 1923. g. 1. jūnija lē-

mumu, pēc sludinājuma termiņa notecējuma, ticis apstiprināts

mantošanas tiesībās pēc mirušā Staņislava Matveja d. Krauk-

līša; 3) ka 1923. g. 30. decembrī nomiris pats Konstantins Ti-

mofeja d. Krauklis, kas savu mantību bija novēlējis savām mei-

tām, atbildētājām šai lietā. Atbildētājas cēlušas ierunu par to,

ka viņu mantudevējs, ,tēvs, Konstantins Timofeja d. Krauklis,

valdījis strīdus zemi jau 27 gadus kā īpašnieks un tādēļ to

ieguvis īpašumā uz iesēdējuma pamata, un ka, bez tā, ari pra-

sītāja prasība noilgusi. Miertiesnesis prasību apmierinājis. Ap-

gabaltiesa apstiprinājusi miertiesneša spriedumu, dibinoties uz

to, ka. mantošanas prasība gan sākot noilgt no mantojuma at-

klāšanās dienas, bet ka, saskaņā ar Kr. sen. civ. kas. dep.
1900. g. spried. Nr. 92 Kulčickas lietā, par mantojuma atklā-

šanās momentu esot uzskatāma diena, kad izdarīta publikācija

par mantinieku uzaicinājumu, skaitot no kuras līdz prasības

iesniegšanai konkrētā gadījumā nav 10 gadi notecējuši. At-

bildētāju kasācijas sūdzība pelna ievērību. Pretēji Apgabal-

tiesas domām, viņas pievestais Kr. senāta spriedums nemaz

nav nodibinājis, itkā par mantošanas atklāšanās dienu esot at-

zīstama sludinājuma izlaišanas diena. Šāds uzskats ari tieši

runātu pretim Kr. civ. lik. 1222. p., pēc kura mantojums at-

klājas ar nāvi, un mantošanas gadījuma (Erbfall, piem., mantu-

devēja nāves) iestāšanās kā tāda, pati par sevi, vēl nepiespiež

izdarīt sludinājumu, ja nav Kr. civ. lik. 1239. p. paredzēto
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priekšnoteikumu (sk. Tatarin, Die Legitimation des Erben)
1920. g. (296, sek. lpp.). Kr. senāts pievestā gadījumā paskaid-

rojis, ka gadījumā, ja sludinājums tiktu izdarīts pēc 10 gadu no-

tecējuma, skaitot no mantošanas atklāšanās (t. i. saprotams —

no mantudevēja nāves), tad ari šai gadījumā gan Kr. civ. lik.

1246. p. paredzētais 10 gadu laiks mantošanas prasības cel-

šanai jāskaita no sludinājuma iespiešanas, un ka tādēļ — prin-

cipā — mantošanas prasība, kura būtu celta pirms šī pēdējā

10 g. ilgā termina notecējuma, nav par noilgušu uzskatāma.

Tomēr Kr. senāts tai pašā spriedumā noteikti un skaidri uz-

sver, ka gadījumā, ja sludinājums tiktu izdarīts pēc 10*,gadu

notecējuma, skaitot no mantojuma atklāšanās, un ja pa to laiku

kāds cits mantinieks uz likumīga pamata jau bija iestājies val-

dīšanā par to pašu mantojumu, šis pēdējais var aizstāvēties ar

ierunu par noilgumu pret jauno mantinieku, kas «ieradies" sa-

karā ar sludinājumu, kurš tika iespiests pēc 10 gadu notecē-

juma no mantojuma atklāšanās. Tai pašā spriedumā Kr. se-

nāts — taisni pretēji Apgabaltiesas domām, — vēl sevišķi uz-

sver, ka mantinieku tiesība uz mantojumu izceļoties un man-

tošanas prasība sākot noilgt skaitot no mantojuma atklāšanās

dienas un ka sludinājums nedz pagarinot, nedz atjaunojot 10 g.

ilgo noilguma terminu, kaut gan aizsardzības kārtībā tiesa ne-

varot noraidīt (vcTpaHHTL) — aiz noilguma motiviem — jaunā

mantinieka pretenziju; bet tomēr, kad kāds mantinieks jau ag-

rāk tiktu apstiprināts mantošanas tiesībās un jau iestājies val-

dīšanā par mantojumu, tad šādam mantiniekam esot tiesība

pret jauno mantinieku celt ierunu par noilgumu, un ar šādu

ierunu tiesai jārēķinās. Tādā kārtā pašas Apgabaltiesas pie-

vestais Kr. senāta spriedums pilnīgi apgāž Apgabaltiesas tai-

sīto nepareizo slēdzienu. Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka

Apgabaltiesa, nepārbaudot atbildētāja celto noilguma ierunu,

pārkāpusi Kr. civ. lik. 1222., 1239., 1246. p. p., civ. proc. lik.

181., 196. (129., 142.) p. p., Senāts, neielaizdamies pārējo atbil-

dētāja aprādīto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj:

Latgales apgabaltiesas 1925. g. 18. decembra spriedumu Kr. civ.

lik. 1222., 1239., 1246. p. p., civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.)
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p. p. pārkāpumu dcl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai

izspriešanai no jauna citā sastāvā.

154. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. A./S. „0 k c a n s"

likvidācijas komisijas pilnv. zv. adv. Rīches un Hamaņa lū-

gums par Tiesu Palātas lēmuma atcelšanu Ludviga B ar d s ka

prasībā pret A./S. „0 k c a n s" un prasītāja pilnv. zv. adv. Kur-

mes paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdz piedzīt no A IS. „Okeans"

21.046 ls. Kā atbildētājas atrašanās vietu prasītājs apzīmējis

Rīgā, Valču ielā Nr. 6, paša namā. Pavēsti uz 1925, g. 20. marta

sēdi saņēmis 27. februārī kāds Tobiass «nodošanai". No pa-

vēstes otrā eksemplāra nav redzams, ka šis Tobiass piederētu

pie personām, kuras paredz civ. proc. lik. 282. p, Uz minēto

tiesas Sēdi neviens nebija ieradies. Tiesa tai pašā sēdē ar aiz-

mugurisku spriedumu prasību apmierinājusi. Aizmuguriskā

sprieduma noraksts ar 1925. g. 6. jūnija uz A./S. «Okeāns" Rīgā,

Valču ielā Nr. 6, paša namā izrakstītu pavēsti ticis izsniegts

tam pašam J. Tobiasam „nod.". Ap to pašu laiku, uz 1924. g.

31. jūlija un 1925. g. 14. apriļa noteikumu pamata (Lik. krāj.

124., resp. 75. Nr. Nr.), A./S. «Okeāns" tikusi 1925. g. 27. aprilī
iecelta likvidācijas komisija, par ko ticis izsludināts «Valdības

Vēstnesī" 1925. g. 28. aprilī Nr. 93 (Rīkojuma 13. pkts). Pa-

matojoties uz civ. proc. lik. 750. p., minētās A./S. likvidācijas

komisija iesniegusi 1925. g. 18. decembrī Apgabaltiesā uz

Tiesu Palātas vārdu apelācijas sūdzību (t. s. appelatio cx capite

novorum), paskaidrojot tajā, ka pašas atbildētājas sēdeklis bijis

Krievijā (Caricinā), ka sākot ar 1925. g. 28. aprili vienīgais

«A./S. «Okeāns" likumīgais orgāns bijusi likvidācijas komisija;
ka Apgabaltiesa aizmuguriskā sprieduma norakstu nosūtījusi

un izsniegusi Tobiasam tai laikā, kad jau ticis izsludināts par

likvidācijas komisijas iecelšanu; ka minētais Tobiass, saņē-

mis pavēsti līdz ar aizmuguriskā sprieduma norakstu, pēdējo

nav nodevis likvidācijas komisijai; ka tādā kārtā aizmugu-
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riskā sprieduma norakstu saņēmusi neattiecīga persona un

katrā ziņā ne tas orgāns, kas jau tai laikā vienīgi varējis li-

kumīgi reprezentēt atbildētāju; ka likvidācijas komisijai par

pašu procesu un sevišķi par aizmugurisko spriedumu ticis zi-

nāms tikai ar prasītāja 1925. g. 19. augusta notariālo paziņo-

jumu, un ka tikai no šī pēdējā datuma esot jāskaita 4 mēnešu

termiņš ārkārtīgas apelācijas iesniegšanai. Apgabaltiesa ar

savu 1926. g. 2. janvāra lēmumu minēto apelāciju izsniegusi

likvidācijas komisijai atpakaļ uz civ. proc. lik. 748., 749. p. p.

pamata, bez tālākiem motīviem. Par Apgabaltiesas lēmumu

likvidācijas komisija iesniegusi Tiesu Palātai blakua sūdzību,

kuru Tiesu Palāta atstājusi bez ievērības uz tā pamata, 1) ka

likvidācijas komisija saņēmusi (?) A./S. „Okeans" mantu jau

1925. g. aprilī un jau tai laikā esot varējusi iepazīstināt, nama

pārvaldnieku ar saviem pienākumiem un 2) ka apelācija esot

uzskatāma par nokavētu, pat ja to skaitītu no 1925. g. 19. au-

gusta. Likvidācijas komisijas kasācijas sūdzība pelna ievērību.

Apgabaltiesai konkrētā gadījumā bija,'saskaņā ar civ. proc. lik.

755.—756. p. p., tiesība apelācijas sūdzību izsniegt atpakaļ tikai

tad, ja tā iesniegta pēc termiņa notecēšanas, vai attiecīgās

pilnvaras trūkuma dēļ. Tādā kārtā Apgabaltiesai attiecībā

uz pirmo jautājumu bija jāpārbauda tikai tas, vai ievēroti ter-

miņi apelācijas iesniegšanai, kuri aprādīti 748.—750. p. p. Ter-

miņš ārkārtējas apelācijas sūdzības iesniegšanai skaitās sa-

skaņā ar 750. p. no tā momenta, kad jaunais apstāklis

kļuvis zināms apelācijas sūdzības iesniedzējam. Par to mo-

mentu, kad jaunais apstāklis tika zināms apelācijas sūdzības

iesniedzējam, Apgabaltiesa varēja spriest vienīgi pēc tā paša

apelācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījuma apelācijas sūdzībā.

Ja no tā paša apelācijas sūdzības iesniedzēja aprādītā momenta

nav vēl notecējis 750. p.1 paredzētais termiņš un apelācijas sū-

dzībā nav 756. p. paredzētie trūkumi, tad Apgabaltiesai bija

apelācijas sūdzība jāpieņem un jāvirza tālāk 758., 759., 762. p. p.

paredzētā kārtībā. Bet Apgabaltiesai nav tiesības pārbaudīt

no sevis jautājumu par to, vai apelācijas sūdzībā aprādītie

fakti patiesi būtu uzskatāmi par tādiem Jauniem apstākļiem".
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kuri pēc 750. p. attaisno ārkārtīgās apelācijas sūdzības iesnieg-

šanu. Tādā kārtā vispirms Apgabaltiesai nebija likumīga pa-

mata no sevis izsniegt apelācijas sūdzību atpakaļ,'nenodibinot,

ka 750. p. paredzētais termins jau notecējis. Otrkārt, Tiesu

Palātai, izspriežot apelācijas sūdzības iesniedzēja saskaņā ar

757. p. iesniegto blakus sūdzību, tāpat šais robežās, t. i. iz-

spriežot jautājumu par apelācijas sūdzības;pieņemsanu, bija jā-

pārbauda vienīgi tas, vai Apgabaltiesa pareizi atzinusi 750. p.

paredzēto termiņu par notecējušu, pieņemot par izejas punktu

vienīgi paša apelācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumu uz to

momentu, kad viņam attiecīgais jaunais apstāklis ticis zināms.

Bet ari Tiesu Palātai nekādā ziņā nebija tiesības blakus

sūdzības izspriešanas kārtībā par apelācijas sū-

dzības pieņemšanu (757., 788.—791. p. p.) ielaisties jautājuma

izšķiršanā pēc būtības par to, vai apelācijas sūdzības iesnie-

dzēja minētie fakti uzskatāmi par jauniem apstākļiem 750. p.

aprādītā nozīmē, un vai atbildētājam faktiski par notikušo aiz-

muguras spriedumu ticis zināms tikai ar prasītāja notariālo zi-

ņojumu, bet ne kādā agrākā laikā. Pārbaudīt šos pēdējos jau-

tājumus Tiesu Palāta būtu varējusi tikai pēc tā, kad apelā-

cijas sūdzība ;nonākusi viņas azspriešanā pēc būtības 763. sek.

p. p. paredzētā kārtībā. Aiz pievestiem iemesliem jāatzīst, ka

konkrētā lietā kā Apgabaltiesai, tā ari Tiesu Palātai (pēdējai

blakus sūdzības izspriešanas kārtībā) bija vienīgi jāpārbauda

jautājums par to, vai no tā momenta, kad pēc apelācijas sū-

dzības iesniegšanas, t. i. atbildētājai ieceltās likvidācijas ko-

misijas paskaidrojuma, viņai par Apgabaltiesas 1925. g. 20.

marta taisīto aizmuguras spriedumu ticis zināms, t. i. vai no

1925. g. 19. augusta līdz apelācijas sūdzības iesniegšanai jau

notecējuši 4,mēneši (750. p.); ja šis termiņš tika ievērots, ape-

lācijas sūdzība bija jāvirza tālāk likumā paredzētā kārtībā.

Tiesu Palāta, tomēr atstājot bez ievērības apelācijas sūdzības

iesniedzēja blakus sūdzību par Apgabaltiesas lēmumu, kurā tā

apelācijas sūdzību izsniegusi atpakaļ, un nenodibinot, ka 750. p.

paredzētais termiņš nebūtu ievērots augšā aprādītā nozīmē,

pārkāpusi šo pantu, tā ari 711. p., kādēļ Tiesu Palātas lēmums
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atceļams. Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj: Tiesu

Palātas 1926. g. 11. marta lēmumu, civ. proc. lik. 711., 750. p. p.

pārkāpumu dēl, atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai

no jauna citā sastāvā.

155. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Jēkaba Vīto-

lina pilnv. zv. adv. pal. Sūnas lūgums par Rīgas apgabal-
tiesas sprieduma atcelšanu Jēkaba Vīt oliņa prasībā pret

Arnoldu P c s i s.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa savā spriedumā „pārgro-

zījusi" īres valdes spriedumu un pilnīgi visās dalās šo pē-

dējo spriedumu atvietojusi ar savu pašu spriedumu; tādā kārtā

ari jautājumā par īres maksas noteikšanu; 2) ka Apgabaltiesa,

noteicot īres maksu par laiku no 1924. g. 1. jūlija pa 1575 rbļ.

mēnesī, ievērojot un novērtējot lietas apstākļus; aiz viņas pie-

vestiem iemesliem likusi aprēķinam pamatā reizinātāju 45;

šāds Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un

nav tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā; 3) ka, pretēji prasī-

tāja domām, saskaņā ar lik. par telpu īri 37. p. 2. piez. īsto no-

jēgumu, netikvien īrniekam, bet ari izīrētājam tiesība griezties

pie īres valdes ar lūgumu noteikt „pienācīgo" īres maksu, lai

nodibinātu maksimālo īres naudas normu (lik. 32. p. 1., 2. pkt.,
34. p.); 4) ka īres valdes spriedumam šai ziņā piemīt tieši

konstitutiva nozīme; nemaz nav — pretēji prasītāja domām —

prasāms, ka izīrētājs šais gadījumos būtu iepriekš tieši piepra-

sījis noteiktu īres maksu, jo izīrētājs izgājis taisni no īres mak-

sas noteikšanas neiespējamības; kontrahentu iepriekšējai vie-

nošanai par īres maksu, kura nesaskanētu ar īres likuma aprā-

dītām normām', tāpēc nebūtu izšķirošas nozīmes, un tā īres

valdei nav saistoša; tāpēc priv. lik. 4038. p. nav uzskatāms

par savienojamu ar lik. par telpu īri; 5) ka, pretēji prasītāja

domām, Apgabaltiesa varēja uz ekspertu atzinuma pamata

nākt pie slēdziena, ka eksperti, noteicot 1914. gada īri 35 rbļ.

mēnesī, ņēmuši vērā dzīvokļa nolaisto stāvokli kā tādu, neiz-
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šķirot nemaz reizinātāja apmēru, kuru tiesa noteiks sakarā ar

dzīvoklī ievietotām labierīcībām;. Apgabaltiesas slēdziens par

reizinātāja apmēru — kā augšā aprādīts — attiecas uz lietas

faktisko pusi, un šāds Apgabaltiesas pietiekoši motivēts slē-

dziens nav tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā; 6) ka Ap-

gabaltiesa par laiku no 1923. g. maija līdz 1924. g. 1. jūlijam at-

zinusi par likumīgu īres maksu atbildētāja pieprasīto īres naudu,

t, i. pa 1200 rbļ. mēnesī; ievērojot pirmskara īres apmēru par

35 rbļ. mēnesī, likumīgā īres nauda — pie normāla reizinā-

tāja (40) — iztaisītu pat 1400 rbļ. mēnesī, t. i. vairāk nekā bija

noteikusi Apgabaltiesa; pretēji prasītāja domām, Apgabaltiesai

nemaz nebija atbildētājam jāuzliek par pienākumu vēl sevišķi

pierādīt, ka šī īre bijusi likumīga; 7) ka Apgabaltiesa apsvē-

rusi ari liecinieka Laimīša liecību, uz kuru Apgabaltiesa tieši

atsaucas sprieduma motivos; liecinieku liecību ticamību pār-

bauda tiesa, kura lietu izspriež pēc būtības, pilnīgi neatkarīgi

no tā, vai tiesa pati liecinieku nopratinājusi vai ne; tādēļ, pre-

tēji prasītāja domām, tiesa varēja neticēt ari lieciniekam Strei-

pam, kuru vina pati nebija nopratinājusi; 8) ka tādā kārtā Ap-

gabaltiesa* nav pārkāpusi prasītāja pievestos likumus, kādēļ vi-

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

lemj: Jēkaba Vīto 1 i ņ a pilnvarnieka, zv. adv. pal. J. Sū-

nas kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) panta pamata

atstāt bez ievērības.

156. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Jāņa Tauriņa

lūgums par Valmieras IV. iec. Miertiesas lēmuma atcelšanu

Ādama Tauriņa mantošanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka kasācijas sūdzības iesniedzējs apstipri-

nājis Ādama Tauriņa mantošanas masas aizgādņa Vec-Ates

pag. tiesai priekšā stādīto norēķinu par 1924. un 1925. gadiem

starp citu uz tā pamata un tajā nozīmē, ka aizgādnis, pārvaldot

visu Zimma māju, t. i. ne tikai mantošanas masai piederošo

ideālo pusdaļu, bet ari viņam piederošo otro ideālo pusdaļu,
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rīkojies bez viņa, kā kopīpašnieka, piekrišanas un nodarījis vi-

ņam zaudējumus ar to, ka zem pareizas rentes cenas ir izren-

tējis visu māju un taisījis ārkārtīgus, lielus, nevajadzīgus iz-

devumus, kuri visi esot apšaubāmi; 2) ka par šādu priekšā

stādītā norēķina apstrīdēšanu pagasta tiesa apsardzības kār-

tībā nemaz pēc būtības nevarēja lemt; ja caur tādu nepareizu

aizgādņa rīcību ir cēlušies mājas kopīpašniekam zaudējumi,
tad par to viņš var vienīgi meklēties prasības ceļā, ceļot at-

tiecīgu prasību; 3) ka tādēļ Valmieras apr. IV. iec. Mier-

tiesa, atstājot bez ievērības kasācijas sūdzības iesniedzēja par

Vec-Ates pag. tiesas 1926. g. 13. jūlija lēmumu iesniegto blakus

sūdzību augšā pievestā daļā, rīkojusies pareizi un nav likumu

pārkāpusi, kādēļ par šo Miertiesas lēmuma daļu iesniegtā ka-

sācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:

Jāņa Tauriņa kasācijas sūdzību uz civ. proc, lik. 283. (186.) p.

pamata atstāt bez ievērības.

157. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Marijas Sp i -

r i d o n ov a s pilnv. zv. adv. P. Sīversa lūgums par Rīgas ap-

gabaltiesas sprieduma atcelšanu Marijas Spiridonovas

prasībā pret Natāliju Krūmiņ un pēdējās paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Prasītāja savā īres valdei 1924. g. 2. oktobrī

iesniegtā prasības sūdzībā aizrādījusi, ka atbildētāja, ieņemot

prasītājas namā dzīvokli, kura īre 1923. g. 14. oktobrī tikusi

paaugstināta uz 1923. g. 14. novembri uz 600 rubļiem mēnesī.

Tā kā atbildētāja, neskatoties uz atgādinājumu, nemaksājot īres

naudu sākot no 1923. g. 14. novembra, prasītāja lūdz izlikt at-

bildētāju no viņas ieņemtā dzīvokļa un piedzīt no atbildētājas

īres maksu par laiku no 1923. g. 14. novembra līdz izlikšanas

dienai, rēķinot 600 rubļus mēnesī. Atbildētāja neatzīst pra-

sību uz tā pamata, ka prasītājai neesot tiesība prasīt paaugsti-

nātu īri 600 rubļus mēnesī, un lūdz noteikt īri, ņemot par pa-

matu priekškara īres maksu 8 rubļus mēnesī. īres valde no-

raidījusi prasības daļu attiecībā uz atbildētājas izlikšanu, bet
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piespriedusi no atbildētājas prasītājai par labu Ls 12,— īres

maksas mēnesī, skaitot no 1923. g. 14. novembra līdz 1924. g.

1. oktobrim. Apgabaltiesa, kurā lieta ienākusi uz abu partu

apelācijas sūdzību pamata, īres valdes spriedumu apstiprinā-

jusi. Prasītājas par šo Apgabaltiesas spriedumu Senātam ie-

sniegtā kasācijas sūdzība nepelna ievērību aiz sekošiem iemes-

liem. Apgabaltiesa atzinusi, ka atbildētāja, apstrīdot prasītā-

jas pieprasīto paaugstināto īres maksu, varēja kļūdīties, redzot

valsts vēsturiskā archiva izdotā apliecībā Uz 1914. g. 3. janvāri

citus zemākus skaitļus, un Apgabaltiesa tādēļ nākusi pie slē-

dziena, ka, saskaņā ar priv. lik. 3310., 3311. p. p. noteikumiem,

atbildētājai nav jācieš no sava attiecīgā nokavējuma sekām un

viņa no dzīvokļa nav izliekama. Prasītājas aizrādījums ka-

sācijas sūdzībā, ka Apgabaltiesa esot nepareizi piemērojusi priv.

lik. 3310., 3311. p. p., nepareizi saskaņojot šos likuma pantus ar

likuma par telpu īri 34. p., nepelna ievērību. Likums par telpu

īri nekur izsmeļoši neuzskaita gadījumus, kuros atkrīt prasība

par īrnieka izlikšanu īres naudas nesamaksāšanas dēļ. No lik.

par telpu īri 34. p. satura nevar taisīt slēdzienu per argumentum

a contrario, ka likums par telpu īri izslēgtu visus citus

gadījumus (force majeure, maldīšanos etc), kuri atsvabina īr-

nieku no īres maksas nokavējuma sekām, tādēļ vien, ka

šie gadījumi nav uzskaitīti lik. par telpu īri 34. p. levērojot

sacīto, priv. lik. 3310., 3311. p. p. noteikumi nav uzskatāmi par

atceltiem ar lik. par telpu īri 34. p., un Apgabaltiesa varēja vi-

ņus piemērot, pie kam par to, vai zināmā gadījumā ir priv.

lik. 3310., 3311. p. p. piemērošanas priekšnoteikumi, spriež tiesa,

kura izšķir lietu pēc būtības. Tādēļ Apgabaltiesas slēdziens,

ka atbildētāja varēja kļūdīties attiecībā uz likumīgo īres mak-

sas apmēru, uz Tiesu iek. lik. 5. p. pamata, nav pārbaudāms

kasācijas instancē. Atrodot aiz pievestiem iemesliem, ka Ap-

gabaltiesa nav pielaidusi likumu pārkāpumus, kuri pievesti

kasācijas sūdzībā, kādēļ pēdējā, kā nepamatota, atraidāma,

Senāts nolemj: Marijas Spiridonovas pilnv., zv.

adv. P. Sīversa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p.

oamata atstāt bez ievērības.
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158. 1926. g. novembra mēneša 25. dienā. Valsts Zemes

bankas lūgums par Rīgas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu sū-

dzības lietā par tiesu izpildītāja A. Ozoliņa nepareizu rīcību.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atstājusi sūdzētājas bla-

kus sūdzību bez ievērības uz tā pamata, ka intervencijas pra-

sījums (Interventionsanspruch) izvedams blakus sūdzības

ceļā tikai no tās personas puses, kuras faktiskā valdīšanā at-

rodas nepareizi, pēc viņas domām, aprakstītā manta, uz kuru

šī persona pretendē lietiskas tiesības; 2) ka sūdzētāja šī Ap-

gabaltiesas slēdziena pareizību gan savā sūdzībā apšauba, bet

tomēr neapstrīd un katrā ziņā pat nav mēģinājusi atspēkot;

3) ka pēc civ. proc. lik. 1092. p, un Kr. senāta nodibinātās prak-

ses (1876. g. spried. Nr. 3; 1899. g. spried. Nr. 10; 1890. g.

spried. Nr. 81) trešai personai, atrodot, ka viņai ir kādas tie-

sības uz aprakstīto mantu, kura atrodas ne viņas valdīšanā,

jāceļ izsoles novēršanai prasība pret parādnieku un kreditoru;

4) ka tikai šai ceļā, bet nemaz ne blakus sūdzības kārtībā, tiesa

varētu caurskatīt trešās personas pretendētās tiesības uz strīdā

esošo mantu; 5) ka tā tad Apgabaltiesa, neielaizdamās sūdzē-

tājas pretendēto tiesību caurskatīšanā pēc būtības, nav likumu

pārkāpusi, kādēļ kasācijas sūdzība, kā nepamatota atraidāma,

Senāts nolemj: Valsts Zemes bankas kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

159. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Zamueļa Lut-

riņu lūgums par Liepājas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu

Zamueļa Lv t ri ņ a prasībā pret Pēteri Tontegode.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka Senāta caurskatīšanai blakus sūdzības

kārtībā piekrīt vienīgi blakus sūdzības attiecībā uz lūgumu ne-

pieņemšanu vai atpakaļ izsniegšanu par otro instanču galīgu

lēmumu un spriedumu atcelšanu un par vilcināšanos tādu lū-
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gurnu iesniegšanai Senātam, kā ari sūdzības uzraudzības kār-

tībā; visos pārējos gadījumos, ja ari parts lūgtu par blakus

lēmuma atcelšanu, ir iesniedzama ne blakus, bet kasācijas sū-

dzība, ievērojot likuma noteikumus par kasācijas sūdzību ie-

sniegšanu (sk. Senāta civ. kas. dep. spried. 1920. g. Nr. 90 un

1921. g. Nr. 50); 2) ka, kā to jau paskaidrojis Senāts savos

civ. kas. dep. spriedumos 1924. g. Nr. 203, 328 (sk. ari Kr. civ.

kas. dep. spried. 1885, g. Nr. 73; 1889. g. Nr. 78; 1894. g.

Nr. 28), lietas par zīmogsoda uzlikšanu 11. instancē var nonākt

Senāta, kā kasācijas instances, apspriešanā tikai kasācijas sū-

dzības ceļā; 3) ka tādā kārtā Liepājas apgabaltiesa 1926. g.

28. maija blakus lēmums par zīmogsoda uzlikšanu prasītājas

Ls 80 apmērā varēja tikt pārsūdzēts tikai kasācijas kārtībā,
bet prasītāja par minēto lēmumu iesniegtā blakus sūdzība nav

no Senāta caurskatāma, Senāts nolemj: prasītāja Zamueļa

Lutriņu blakus sūdzību atstāt bez caurskatīšanas.

160. 1926. g. decembra mēneša 20. dienā. Kārļa Zak s a

pilnvarnieka zv. adv. Antona lūgums par Rīgas apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu sūdzības lietā par Cēsu-Valkas zemes grā-

matu nodaļas priekšnieka lēmumu attiecībā uz atzīmes neieve-

šanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka, kā nenoliedz sūdzētājs, imobilis Smil-

tenē ar zem. grām. reģ. 1204. Nr., kurā viņa parādniekam

Duņainim pieder Vs ideāla daļa, tika ar Zemkopības ministrijas

1923. g. 19. jūnija un 1925. g. 3. apriļa rīkojumiem (Vaid. Vēstn.

131. reģ. 82. Nr.) atsavināts un ieskaitīts valsts zemes fondā;

pievestie rīkojumi, kā nepārsūdzēti un neatcelti, ir spēkā ari

tagad; 2) ka ar agrarref. lik. I. d. spēkā nākšanu, visas tanī

uzskaitītas zemes, pie kurām — kā konstatēts ar nupat pieves-

tiem Zemkopības ministrijas rīkojumiem — pieder ari runā stā-

vošais imobilis, ipso jure pāriet valsts zemes fondā; 3) ka pēc

priv. lik. 3004. p. 2. piez. īpašuma tiesības, tā tad ari valsts

īpašuma tiesības, kuras nodibinās tikai uz likuma pamata, ir

1926. g.
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spēkā ari bez ierakstīšanas zemes grāmatās; 4) ka tādēļ art

augšā aprādītais imobilis ipso jure pārgājis valsts zemes fondā,

valsts īpašumā, bez tā, ka dēļ tā būtu prasāma tā apstipri-

nāšana valstij zemes grāmatās; pie tam ari imobiļa bijušie

(apakš-) īpašnieki ipso jure zaudējuši savas apakšīpašnieku
tiesības uz imobili; 5) ka minētais imobilis ar atsavināšanu

valsts zemes fondam kļuvis par res extra commercium (priv.
lik, 592. ,p.) un kā tāds vispār izņemts no privattiesiskas ap:

grozības un tādēļ ari nav pārdodams nedz no brīvām rokām,

nedz izsolē (priv. lik. 3954., 3833., 2921. p. p.; Sen. civ. kas. dep.
1926. g. 25. novembra spried. Šķerbeļa lietā Nr. 440); 6) ka

vispār, ja pašam parādniekam runā stāvošais imobilis vairs ne-

pieder un viņš uz to pretendēt nevar, tad vēl mazāk kāda

trešā persona, piem., tās kreditors, varētu uzskatīt šo imo-

bili vēl par parādnieka īpašumu un uz to vērst savu piedzinu-

niii: 7) ka, pretēji sūdzētāja domām, ar agr. ref. lik. I. d. 43, p.

tika atsavinātas ne tikvien domini directi, bet ari domini utiiis

īpašuma tiesības uz imobiļiem, jo 43. p. neatstāj apakšīpašnie-
kiem savu apakšīpašumu, bet, taisni otrādi, atzīst Auniem tikai

tiesību prasīt zemes p i c š ķ i r-š a nu viņiem, sc. no valsts ze-

mes fonda, par kura izlietošanu vispār tiek runāts 39.—46. p. p.:

tai apstāklī, ka zemes grām. nodaļas priekšnieks pielaidis imo-

biļa apstiprināšanu parādniekam Duņainim uz mantošanas tie-

sību pamata, saskaņā ar tiesas lēmumu, nav ieraugāma inkon-

sekvence, jo, no vienas puses,,, pēc agr. ref. lik. I. d. 11. p. aiz-

liegtas ir tikai atzīmes par atsavināšanas darījumiem un

atzīmes, kuras nebūtu savienojamas ar atsavinātā imobiļa extra

commercium'a raksturu; bet atzīme par to, kāda persona uz-

skatāma ..par bij. īpašnieka mantinieku, nemaz neaizkar valsts

tiesības uz šo imobili, bet no agr. ref. likuma viedokļa nozīmē

vienīgi, ka mantudevēja, kā bij. apakšīpašnieka tiesības, at-

tiecībā uz imobili pēc 43. p., pārgājušas uz viņa mantiniekiem

un kādi tie ir; 8) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, atstājot sū-

dzētāja blakus sūdzību bez ievērības, nav likumu pārkāpusi,

kādēļ viņa kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts nolemj :

Kārļa Zak s a pilnv., zv. adv. Antona kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

1926. g. —160.

293






