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1. 1927. g. marta/apriļa meneša 31./28. diena. Iekšlietu ministrijas piln-
varnieka, zv. adv. Eglīša lugums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu lietā 
dēļ bij. Krievijas Sarkanā Krusta biedrības un tās pārziņā stāvošās žēlsir-
dīgu māsu sekcijas īpašumu atzīšanas par bezmantnieku raantu. 

Sēdi yada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers, 

Ņemot vērā: 1) ka Iekšlietu ministrija, kā valsts (fiska) pārstāve, 
iesniegusi lūgumu, pēc attiecīga sludinājuma termiņa notecējuma, atzīt Lat-
vijas valstij īpašuma un mantošanas tiesības uz Krievijas Sarkanā Krusta 
biedrības mantu kā bezmantnieku mantu, saskaņā ar priv. lik. 1970. p. 
(1920. g. redakc); 2) ka pie šādiem apstākļiem Senatam, sakarā ar ze-
māko instanču aizkustināto vispārējo jautājumu par, Iekšlietu ministrijas le-
gitimaciju bezmantnieku lietās uzstāties kā valsts (fiska) intercšu pārstāve, 
jāizšķir vispirms jautājums par to, kādai centralai vai vietējai valsts iestā-
dei pēc likuma līdz 1926. g. 7. oktobra noteikumu (Lik. krāj. 142. Nr.) izdo-
šanai piekrlt bezmantnieku mantas pārņemšana un pārziaa; 3) ka Latvijā 
pēc viņas valsts iekārtas vispār nav sevišķas oficialas centralās valsts pār-
valdes iestādes, kurā būtu izslēdzoši koncentrēta valsts mantu pārziņa un 
pārstāvība; līdz ar to Latvijā ari nav vispārēju noteikumu, pēc kuriem 
valsts mantas. un tā tad ari valstij piekrītošās bezmantnieku rnantas pārzi-
nātu vienīgi un izslēdzoši taisni tikai Zemkopības ministrija vien. Krievu 
likumi (1902. g. 12. junija lik.: Kr. piln. lik. кор. 21694. Nr.) par krievu kroņa 
pārvaldības iestāžu kompetencēm, valsts mantības pārstāvības zioā, zau-
dējuši savu spēku Latvijā, (Senata civ. kas. dep. spried. krāj. 1926. g. 28. 
Nr.). Tā tad Iekšlietu rainistrija, kā valsts centralā pārvaldības iestāde, jau 
pati par isevi uzskatāma par pilnīgi leģitimētu aizkustināt un izvest runā 
stāvošo lietu un uzstāties tanl kā Latvijas valsts parstāve; 4) ka. neatkarīgi 
no tā, Iekšlietu minisrtrija konkretā lietā savu leģitimaciju dibina ari uz Mi-
nistru Kabineta uzdevumu, kam par pierādījumu iesniegusi valsts kancele-
jas 1923. g. 19. julija rakstu zem Nr. 1960; 5) ka Ministru Kabinetam kā 
augstākam valsts pārvaldes organam piešķirama tiesība viņa izredzētara 
resoram uzdot konkretā gadījumā aizstāvēt valsts (fiska) intereses bez-
mantnieku lietā; 6) ka tādēļ Tiesu Palatai bija jaapspriež pievestā doku-
menta nozīme jautājumā par Iekšlietu rainistrijas legitimaciju celt konkreto 
lūgumu. Atstājot minēto dokunientu bez ievērības un pat bez apspriešanas, 
Tiesu Palata pārkāpusi civ. proc. lik. 339., 456. р. р.; 7) ka, kā atzīst afi 
Tiesu Palata, Sarkana Krusta biedrībām piemīt publisks raksturs un viņas 
uzskatāmas par publisku tiesību juridisku personu. Krievu Sarkanā Krusta 
biedrība tā tad būtu Krievijas valsts cara laika publisku tiesību subjekts, 
kurš pats par sevi ar Krievijas сага imperijas sabrukumu zaudējis savu ju-
ridisko bazi; šo pēdējo krievu Sarkanais Krusts būtu paturējis tikai tad, 
ja būtu nodibināts, ka ari krievu Sarkanais Krusts savā laikā būtu kluvis par 
starptautisku institutu, par kādu atzīstams Latvijas Sarkanais Krusts, pēc 
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viņa 1919 un .1927. g.) statutiem un sakarā ar viņa pievienošanos Ženēvas» 
resp., Hāgas konvencijām par karojošās armijas ievainoto un slimo stā-
vokļa uzlabošanu (Lik. krāj. 1922. g. 81., Nr. Nr.), Tiesu Palata, nekon-
statējot, ka ari krievu Sarkanam Krustam, resp., krievu Sarkanā Krusta 
biedrībai būtu piešķirams tas pats starptautiski tiesiskais raksturs, nevarēja 
iziet no tā, ka krievu Sarkanam Krustam būtu piešķirama starptautiska 
juridiska eksistence; 8) ka tādā kārtā Tiesu Palatas lēmums civ. proc. 
lik. 711., 1284. p. p. pārkāpumu dēļ nav spēkā atstājams, n o l e m i : Tiesu 
Palatas 1923.. g. 10. decembra Iēmumu, civ. proc. lik. 711., 1284. p. p. pār-
kāpnmu dēl atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai izspriešanai no jauna citā 
sastāvā. (L. Nr. 4). 

2. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Jelgavas pilsētas pilnvarnieka, 
zv. adv. Pauluka lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Jelgavas 
pilsētas prasībā pret Michailu N e s t e r o v u ttn Voldemāru R u d о 1 f IU 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Prasītāja Iūdz 1) atzīt par prasītājai nesaistošu Jelga-
vas 11. hip. iec. zem zem. gr. Nr. 246 atrodošā imobila koroboraciju tā pir-
cējam, Voldemāram Rudolfam, un šo koroboraciju atcelt; 2) atzīt prasītājai 
kā virspavēlniecei priekš- (pirms) "pirksanas tiesības uz minēto imobili, 
saskaņā ar 1921. g. 26. septembrī starp atbildētājiem Rudolfu un Nesterovu 
aoslēgto pirkšanas-pārdošanas līgumu; 3) atzīt, ka uz priekšpirkšanas 
tiesību paraata minētais Iīguras pārgājis uz prasītājti ar pircēja tiesībām 
un pienākumiem. Savu prasību prasītāja pamato ar to, ka 1) lai gan at-
bildetājs Nesterovs, pārdodot savas obroka tiesības uz minēto imobili atbil-
dētājam Rudolfam, valdības atsavināšanas atļaujas saaemšanai 1920. g. bija 
griezies pie prasītājas imobiļa novērtēšanas dēļ, tomēr nav, pretēji priv. lik. 
1327., 3930. р. р., pieteicis prasītājai par noslegto ar Rudolfu 191. g. 26. 
septembrī pirkšanas-pārdošanas līgumu цп nav šo pēdējo iesniedzis prasb 
tājai; 2) ka prasītāja izteikusi vēlēšanos izlietot piederošās viņai, kā virs-
īpašniecei, priekšpirkšanas tiesības; 3) ka tomēr pirms priv. lik. 1327. 
pantā paredzētā priekšpirkšanas tiesību izvešanai 2 mēnešu laika notecēju-
ma jau notikusi pirkšanas-pārdošanas līguma koroboracija; 4) ka korobo-
racija pie šādiem apstākļiem nevarot prasītājai atņemt tiesību izvest_ savas 
priekšrocības tieslbas un, kā nelikumīga, esot tiesas; sprieduma cela atce-
ļama. Atbildētāji prasību neatzīst, paskaidrojot, ka 1) minētā objekta pār-
došana notikusi 1920. g. 8. maijā, par ко prasītājai ticis paziņots un tā tad 
kluvis zināms jau 1920. g. 20. rnaijā; 2) ka prasītāja nav 1327. pantā pare-
dzētā 2 mēnešu laikā — skaitot no paziijošaiias — pieteikusi un izvedusi 
savas priekšpirkšanas tiesības; 3) ka tādēļ prasītāja galīgi zaudejusi savas 
priekšpirkšanas tiesības; 4) ka prasītājas pievestais priv. lik. 3930. p. 
neesot piemērojaras 1327. panta. paredzētām priekšpirkšanas tiesībam. Ap-
gabaltiesa atraidījusi prasību. Tiesu Palata apstiprinājusi Apgabaltiesas 
spriedumu. Tiesu Palata atrod, ka prasītāja — pretēji civ. proc. lik. 258. 
pantam — vienā prasībā esot savienojusi divas pretenzijas, kuras pēc sava 
iuridiskā r'akstura esot pilnīgi atškirtas. Šai ziņā Tiesu Palata prasība^ 
kuru viņa raksturo par prejudicialu (Festsitellungsklage) civ. proc. lik. 
3. (1801.) p. nozīmē, ierauga divas atseviškas „pretenzijas", proti: a) pra-
sības priekšmets pret pārdevēju, Nesterovu, esot: prasītājas priekšpirķša-
nas tiesības atzīšana viņai; b) prasības priekšmeta pret pircēiu Rudolfu 
esot prasītājas retrakta tiesības atzīšana viņai. Pirmo prasību (par priekš-
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pirkšanas tiesības atzīšanu prasītājai pēc priv. lik. 1327. p.) Tiesu Palata 
atrod pan neapmierināmu tāpēc, ka priekšpirkšanas tiesība esot pe.rsonīga, 
bet ne Hetiska prasība, kādēl, p ē с i m о b i 1 a apstiprināšanas pircējam, 
priekšpirkšana kā tāda vispār neesot vairs realizējama un koroboracija 
neesot vairs atceļama; prasltājai šai gadījumā piederētu vienīgi personīga 
prasība pret pārdevēju par zaudējuma atlīdzību; bet ari šādu pēdējo pra-
sību konkretā gadījumā prasītāja nevarot celt, jo viņa laikā nav izlietojusi 
savas priekšpirkšanas tiesības. Prasību {pret pircēju) par retrakta tiesī-
bām (pēc priv. lik. 1637. p.) Tiesu Palata atraidījusi uz tā pamata; ka tāda 
esot bijusi izvedama- nevis prasības cejā, bet gan tikai apsardzības kārtlbā 
(civ. proc. lik. 2030. sek. р. р.), un ka šāda prasība tikusi iesniegta pie tam 
pēc likumā (priv. lik. 1645., 1649. p. p.) aprādīto termiņu notecēiuma. Pra-
sītājas ;kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Gan, pretēji Tiesu Palatas 
domām, runā stāvošā prasība nemaz nav raksturojama kā prejudiciala. 
Pēdēja būtu vērsta uz atzīšanu, vai juridiska attiecība pastāv vai irepastāv, 
un paredz. vēl, ka prasltājam ir likumīga interese viņa tiesību tfiiītējā ap-
stiprināšanā tiesas ceļā, unļ ka nav vēl notikusi tādu prasītājam piederošu 
tiesību pārkāpšana. Konkretā gadījumā, turpretira, prasītāja nemaz neprasa 
zināmas juridiskas attiecības eksistences atzīšanu, bet, izejot no tā, ka at-
bildētāji p a r k ā p u š i viņas, kā virsīpašnieces, priekšpirkšanas tiesības, 
lūdz atzīt par nesaistošu viņai — starp atbildētājiem noslēgtā pirksanas-
pārdošanas, līguma koroboraciju un tā.du atcelt, kā ari atzīt šo līgumu par 
pārgājušu uz prasītāju. Šāda prasība nemaz nav raksturojama par preju-
dicialu, bet par prasību dēļ pārkāpto tiesību restitucijas. Praslbas. dēļ 
retrakta tiesībām un prasības dēļ priekšpirkšanas tiesībām savienošana 
vienā prasības rakstā netikvien pielaižama, bet ari taisni nepieciešama. 
Prasītāja savā praslbas rakstā tieši atsaukusies unpamatojusies uz viņai 
piederošani priekšpirkšanas un r e t r a k t a tieslbām. Retrakta tiesības 
prasību pamato uz priv. lik. 1676. pantu, un proti attiecībā uz obrokturētāja 
runā stāvošā imobilī uzceltām ēkārn, kuras pilsēta domājusi izlietot savām 
vajadzībām, un kuras, kā redzams no pirkšanas-pārdošanas līguma, tāpat 
bijušas pirkšanas-pārdošanas priekšmets. Lai nu izlietotu retrakta tiesī-
bas (pēc 1676. р.), pilsēta', kā virsīpašniece, taisni domājusi līdz ar to reali-
zēt savas priekšpirkšanas tiesības, un proti attiecībā uz obrokturētāiain pie-
derošām obroka tiesībām (pēc 1327. p.)._ Tikai šādi divi objekti, ēkas un 
Iīdz ar to ari obroka tiesības, biia runā stāvoša līguma objekti. Likums (civ. 
proc. lik. 2030. un sek. p. p.) gan paredz sevišķu apsardzības kārtību re-
trakta tiesību ižvešanai. Bet ar to nemaz nav izslēgta iespeja retrakta 
tiesību atzīšanu panākt ari prasības celā, ja prasītājs iziet no tā, ka atbil-
dētāja vispār noliedz viņam retrakta tiesības kā tādas. Tā tad Tiesu Pa-
latas apcerēiiimi par atsevišķo prasljumu nesavienojamību vienā prasības 
rakstā un par šo divu prasījumu juridiski-procesualo raksturu un izvešanas 
kārtību nav par pareizu uzskatāmi. Bet tomēr šo Tiesu Palatas izteikto 
apcerējumu tiepareizība — pati par sevi — nevar vēl novest pie vipas 
sprieduma atcelšanas, jo viņiem riav izšķirošas nozīmes. Pārbaudot pārē-
jos kasacijas sūdzībā aprādītos kasacijas iemeslus, Senats atrod tos par 
ievērību nepelnošiem. Prasītāja domā panākt notikušās koroboracijas at-
celšanu, pamatojot šo prasību uz retrakta un priekšpirkšanas tiesibām. 
Retrakta tieslbas pēc 1676. p. vērstas uz uzceltām uz imobila ēkām, bet 
priekšpirkšanas tiesības pēc 1327. p. vērstas uz pašām obroktieslbām. Lo-
ģiski, juridiski un saimnieciski nav domājams šādas divas tiesības izlietot 
šķirti, jo atsavināt ēkas bez obroka tiesībām vai pēdējās bez ēkām nozīmētu 
radīt tādus juridiskus sarežģījumus, kurus likums nevarētu paredzēt un 
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pielaist (sk. Erdmanri, System 2. sēj. 239. 1. р. 6. piez.). Lai šādu nevēlamu 
paradību noverstu, proti, lai izvairītos no apzīmētām praktiski un logiski 
nepielaižamam konsekvencēm, atliek tikai: vai nu atzīt, ka likums pielaiž. 
retrakta tiesības vienīgi sakarā ar priekšpirkšanas tiesībām, vai atzīt, ka 
likums vispār nepiešķir retrakta tiesības (1676. р.) taisni virsīpašniekam. 
Erdmanis pieturas pie pirmas likuma interpretacijas. Šis uzskats tomēr 
nav attaisnojams. Priv. lik. 1676. p. piezīme noteikti aizrāda, ka par 
o b r o k v i r s ī p a š n i e k a (Grundzinsherr) priekšpirkšanas tiesībām (tā 
tad preteji visparejam zeraes īpašniekam piešķirtām retrakta tiesībām) runā 
1327. р. Tas apstāklis vien, ka krievu tekstā šī terminoloģiskā izškirība 
starp obrokvirsīpašnieku (Grundzinsherr: 1676. p. piez. tm 1324. p.) un 
zemes Ipašnieku (Grundeigentumer, Grundherr, 877. р., 1676. р. tekstā) 
neizteicas, nekrīt svara, jo krievu tekstam kā vācu teksta pārtulkojumam 
(переводъ) ir tikai blakus nozīme. Krievu teksts vispār nepieturas pie stitig-
ras terminologijas: piem., priv. lik. 1460., 1485., 1518., 1559., 1564., sek. p. p. 
3965. р., Veks. lik. 54. (tagad 53.)_ p. runā par „выкупъ" (retrakts: 1613. р.), 
bet doma par izpirkšanas tiesībam (Einlosimgsrecht), kādas tiesības pieder 
pašam mantas īpašniekam, resp. parādniekam un kas pēc būtības krasi at-
šķiļ-as no retrakta tiesībām. Tur, kur likums ex professo iztirzā obrokvirs-
īpašniekam piederošās tiesības (1324. sek. р. р.), tur viņam likums ari atzīst 
v i e n ī g i priekšpirkšanas, bet nernaz ne retrakta tiesības. Turpretim tur, 
kur likums domā, kādām s e v i š ķ ā m virsīpašniekam (tā tad ne obrok-
virslpašniekam) pieškirt netikvien priekšpirkšanas tiesības, bet ari tālākās» 
absolutās tiesības, kā piem., retrakta tiesības, likums uz to noteikti aizrāda 
taisni tai vietā, kur likums ex professo iztirzā šī s e v i š ķ ā virsīpašnieka 
tiesības, piem., 939. p. un 4150. p. 2. pkt. Ar šo pēdējo pantu likums gan 
pieškir dzimtsiznomātājam (dzimtsnomas gabala virsīpašniekam) tiesību 
izspiest dzirntsnomnieku no dzimtsnomas zemcs gabala (atņemt viņam to) 
gadljumā, ja dzirntsnomnieks atsavina šo zemes gabalu, nepieteicot par to 
dzimtsnomas gabala virsīpašniekam, bet par obrokīpašnieku mēs likumā 
neatrodam tamlīdzīgus noteikurnus. Jāatzīmē vēl, ka nupat minētās izspie-
šanas (atņemšanas) tiesības aprādītā gadījumā dzimtsnomas gabala virs-
īpašniekanl" taisni K u r z e m ē nepieder (4151. р.). Ja nu Kurzemē īpaš-
niekam nepieder retrakta tiesības attiecībā uz v ā j ā k o apakšīpašniekn 
(t. i. uz dzimtsnomnieku), t a d jo m a z ā k retrakta tieslbas virsīpaš-
niekam Kurzemē varētu piedcrēt attiecībā uz s t i p r a k o apakšipašnieku, 
par kādu jāatzīst obrokturētājs. Tā tad 1676. р., kas paredz specialu tie-
sisku institutu, retrakta tiesības, kuras tagad jau atceltas (1925. g. 7. okt lik.: 
Lik. krāj. 187. Nr.)s nemaz nav attiecināms uz virsīpašnieku un sevišķi ari 
ne uz obrokvirsīpašnieku, kuram likums paredz vienīgi priekšpirkšanas tie-
sības (1327. р., 1676. р. piez.). Retrakta tiesības likums padara atkarīgas 
no priekšpirkšanas tiesību izlietošanas vienā un tai pašā ļaikā (одно
временно, gleichzeitig) t i k a i v i e n ā p a š a g a d i i u m a (1638. p.)» 
un proti, kad lieta grozās ap t. s. Erblosung (asinsradnieku retraktu: 96L 
sek. р. р.). Tā tad šāds izi.iēmuma gadljnms, kas taisni Kurzemē n a v pie-
mērojams, uz vispārēja pamata (Priv. lik. ievad. 19. p.) nav attiecināms uz 
citiem retrakta gadljumiem. Erdmanis ari neatsaucas uz kādiem no likuma 
interpretacijas izrietošiem apcerējumiem sava uzskata nodibināšaīiai. Tā. 
tad pielaižama tikai otrā alternativa, proti jāatzīst, ka vispār virsīpašnie-
kam nav retrakta tiesības attiecībā uz obroka zemes gabalu. Šai ziņā 
1676. р., runājot par „grundherrlicher Retract" (право выкупа поземельна™ 
еобственннка) nemaz nedomā par v i r s ī p a š n i e k a m piederošo re-
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traktu. Zem „grundherrlicher Retract" agrāk saprata Vidzemē muižnieka: 
muižas īpašnieka retrakta tiesību attiecībā uz atdalītām no rauižas zemniekui 
mājām (Bunge, Livl. tmd estl. Privatrecht, I. sēj. 183. § pie piez. „d"), kāds 
retrakts tika atcelts ar zemn. lik. XIL §. Par tagadējo „grimdherrlicher 
Retrakt" Baltijas avoti pemaz neruna un, ka apliecina aizrādijums zemi 
1676. р., pēdējais pamatojas uz ieradumu tiesībām. 1676. pantā paredzē-
tais retrakts no v i e n a s puses bija spēkā vienīgi pilsētās, bet no o t r a s 
puses attiecās vispār uz kuru katru atsavinājumu. Turpretim, virsīpašnie-
kam piederosās priekšpirkšanas tiesības no v i e n a s puses nav aprobe-
žotas pilsētām un по о t r a s puses aprobežojamas tikai ar pārdošanas; 
gadījumu. Likums nosauc virsīpašnieku par „Obereigentiimer": (4135. p.> 
vai par „Grundzinsherr, Erbzinsherr"' (1324. р.). Bet zem „Grimdherr*',. 
„Grtmdeigentiimer" '(877. p.) likums saprot nevis virsīpašnieku, bet taisni' 
zemes gabala p i l n o īpašnieku. Tikai šim pēdējam likums varētu pie-
škirt šādas absolutas (itkā lietiskas) tiesības, par kādām jāatzlst retrakta 
tiesības, un ir pilnīgi izslēgts, ka likuras varētu šai ziņā vispār pilnam īpas-
niekam pielīdzināt virsīpasnieku, blakus kuram ir apakšīpašnieks ar visām, 
šim pēdējam piederošām tiesībām (947. р., Senata civ. kas. dep. spried. 
1922. g. krāj. 32. Nr., Silina lietā), un ka likums varētu vienkāršam svešas 
zemes lietotājam, kas uzcel ēkas uz svešas zemes, pielīdzināt apakšīpašnie-
ku. Retrakta tiesības, kā izoēmuma tiesības, jāpiemēro visšaurākās robežās. 
(Senata civ. kas. dep. spried. 1922. g. krāj. 10. Nr. Akota lietā; Kr. Senata 
civ. kas. dep. spricd. 1895. g. 23. Nr. 1900. g. 61. Nr.). Likums noteikti .šļsiro 
priekšpirkšanas un retrakta tieslbas (sk., piem., 884. р.). Tādā kārtā re-
trakta tiesības (1676. p.) obrokvirsīpašniekam nepieder, un tādēļ vinam ari: 

nepieder ar to nodibinātās absolutās (itkā lietiškās) izspiešanas, atņemšanas. 
tiesības (1613., 1614., 1632. p. p.) attiecībā pret imobila tiešo ieguvēju. Jā-
jautā tad, vai šādas absolutas (itkā lietiškas) tiesības izspīest tiešo ieguvēju-
(atņemt vinam iegūto imobili) nodibina jau priekšpirkšanas tiesības kā 
tād'a& (3929. p. sek. р. р., kur likums ex professo runā par priekšpirkšanas 
tiesībām). Priekšpirkšanas tiesības, pašas par sevi, — kā nenoliedz ari pra-
sītāja konkretā lietā, — ir, pašas par sevi, o b l i g a t o r i s k a s , p e r s o -
n ī g a s tiesības, kuras vēršamas im realizējamas vienīgi attieclbā uz ar 
priekšpircēja priekšpirkšanas tiesībām apgrūtināto personu (sk. Erdmann, 
System, 2. sēj. 560. 1. p. I; 4\ sēj. 326. 1. p. 4- piez.). Tā tad likums pieškir 
obrokvirsīpašniekara priekšpirkšanas tiesības taisni tai nozīmē, kurā šādas; 
tiesības ir paredzētas 3929. sek. pantos. Tādēļ par nepareizu atzīstams at~ 
bildētāju uzskats, itkā ^929. sek. p. p. neesot vispār šai lietā piemēroiami. 
Juridiskā instituta raksturs un daba — principā — negrozās atkarlbā по-
tā, vai viņš nodibināts uz likurau vai uz līgumu (sk. 953., 1615., 3461. e t c 
р. р.). Tādēļ — principā — visi 3929. sek. p. p. paredzētie noteikumi gara 
piemērojamī ari obrokvirslpašniekam pieškirtai priekšpirkšanas tiesībai., 
Prasītāja, pamatodamās uz 3922. p. tm 3004. p. 2. piez., tomēr tais domās^ 
ka obrokvirsīpašniekam esot ipso jure 1 i e t i s к а s priekšpirkšanas tie-
sības un līdz ar io pēdējām esot retrakta tiesību spēks (Wirkimg) itkā tai 
nozīmē, ka obrokvirsīpašnieks jau uz priekšpirkšanas tiesību pamata varot 
tieso ieguvēju vienkārši izspiest, atņemot vinam obroka zemes gabalu. Nav 
strīdu par to, ka priekšpirkšanas tiesības ir pašas par sevi obligatoriskas, 
personīgas (ne lietiskas) tiesības. 3004. p. 2. piez. nemaz nenosaka, ka visas 
likuraiskās, t i. ipso jure pastāvošās tiesības būtu līdz ar to ari lietiskas tie-
sības, bet nosaka vienīgi, ka lietiskās tiesības, t. i. tiesības, k u f ā m p a -
š ā m . p a r s e v i i r j a u p ē c b ū t ī b a s l i e t i s k s r a k s t u r s * 
patur un izrāda šo. savu lietisko raksturu, neatkarīgi no koroboracijas. Bet 
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ja nu priekšpirkšanas tiesībām kā tādām, pēc būtības, n a v lietiska rak-
stura, tad viņām lietišks raksturs — šaprotams — nevar būt itkā ari tik tālu, 
cik tālu viņas pamatojas uz likuma. Tādēļ ari tieši uz likuma pamatotām 
priekšpirksanas tiesībām nav pašām par sevi lietiska rakstura, viņām tāds 
uz vispārējā pamata piešķirams tikai tad, ja'viņas atzlmētas zemes grāma-
tās. Bet ari šai pēdējā gadījumā priekšpirkšanas tiesības var izrādīt tikai 
tas sekas, kuras paredz 3923. p. 2 teik. Principā, priekšpirkšanas tiesības, 
kā pec 'būtības obligatoriskas, personīgas tiesības, ir izvedamas tikai prei 
p ā r d e v ē j u kā tādu vien. Pie tam persona, kurai pieder prickšpirk-
šanas tiesības (Vorkaufsberechtigter), var no pardevēja, kas nav par pār-
dosanu paziņojis, prasīt tikai savu „interesi", t. i. celt tlru personlgu prasību 
par zaudējuma atlīdzību (3933. p. 1. teik.). Ja par imobila priekšpirkšauas 
īiesībām atzīmēts zemes grāmatās, tad persona, kurai pieder priekšpirkšanas 
tiesības, gan var celt prasību ari pret imobiļa ieguvēju, b e t t o m ē r t i -
k a i t ā d u p a š u p r a s ī b u p a r z a u d ē j u m a a t l ī d z ī b u . Ari 
3933. p. 2. teikums paredz t ā d u p a š u p r a s ī j u m u C,Anspruch, трс-
бовашс"), par kuru runā 3933. p. 1. teik.,t.i. taisni tikai personīgu „intereses" 
prasību. Turpretim, priekšpirkšanas tiesības turētājam neraaz nepiešķir 
tiesību imobiļa icguvēju izspiest, atņemot viļiam iegūto imobili. Tā tad ari 
obrokvirsīpašniekam, kuram pieder 1 i к u m i s к а s priekšpirkšanas tie-
sības, nevar piederēt vairākas tiesības, nekā tādas pieder pat koroborēto 
priekšpirkšanas tiesību turētājam. Tapēc ari 1327. panta neievērošanas 
sekas var katrā ziņā p a s t ā v ē t v i e n ī g i i e k š tā, ka obrokvirs-
īpašnieks ' v a r p r i n c i p ā c e l t z a u d ē j u m a a t l ī d z ī b a s p r a -
s ī b u p r e t o b r o k t u r ē t ā j u , un ja par priekšpirkšanas tiesībārn 
būtu atzīmēts zemes grāmatās, t a d g a n a r i p r e t i m o b i ļ a i e g u -
v ē j u. Bet nekādā ziņā obrokvirsīpašnieks nevar celt prasību dēl pārdoša-
nas līguma, resp. tā koroboracijas atzīšanas par nederīgu, resp. viņam ne-
saistošu (sk. ari Cvingmaņa piezīmi viņa spried. krāj. 3. sēj. 92.—93. Ipp.). 
Beidzot jaizšķir jautājums par to, vai prasītāja konkretā gadliumā vispār 
no savas puses ievērojusi 1327. p. noteikumu par priekšpirkšanas tiesību 
pieteikšanas l a i k u , jo tikai šī noteikuma ievērošana varēja dot viaai 
iespēju pret imobiļa pardevēiu, Nesterovu, celt vismaz kaut prasību par 
z a u d ē i u r n a a t l ī d z ī b u (pēc 3933. p. 1. teik.). Tāda pati prasība prct 
i m o b i l a ieguvēju, Rudolfu (pēc 3933. p. 2. teik.), jau tā ka tā atkristu 
kaut tāpēc vien, ka priekšpirkšanas tiesības, uz sevišķa obroklīguma pa-
mata, netika atzīmētas zemes grārnatās. Šai ziņā atbildētāļi atsaucās uz to, 
ka atbildētāis Nesterovs imobiļa pārdošanu paziņojis prasītājai savā 1920. g. 
15. maija lūgumā („npoinonic"), un ka no šīs pašas dienas prasītājai esot 
bijis jāskaita 1327. pantā paredzētais termiņš priekšpirkšanas liesību pie-
telkšanai, bet ka prasītāja šo termiņu palaidusi. Prasītāja, turpretirn, tais 
domās, ka 1920. g. 15. maija lūgumam neesot imobila pārdošanas pieteikuma 
nozīmes, jo par to šai' lūgumā neesot tieši rimats, ka tam nav ticis pielikts 
attiecīgais galīgais pārdošanas līgums, ka šis pēdējais ticis noslegts 1921. g. 
26. septembrī un koroborēts 5. oktobrī un ka taisni par š о g а 1 ī g о 
p ā r d o š a n a s līgumu pārdevējs vispār neesot paziņojis (pieteicis) prasl-
tājai 1327. pantā paredzētā kārtībā. Ari nupat aprādītie, prasītājas pievestie 
apcerējumi nav par pamatotiem atzīstami. Kā nodibina Tiesu Palata, pārde-
■vējs Nesterovs savā 1920. g. 15. raaija lūgumā tieši un noteikti pazinoiis 
prasītājai, ka viņš p ā r d e v i s Rudolfam savu tai Juguma apradīto 
imobili. Nav nozīmes tam, vai Nesterovs pie tam kā pārdošanas objektu 
apzīmējis pašu i .mpbi l i , bet ne obroka tieslbas; jo pats par sevi sa-
protams, ka Nesterovs varētu domāt par pārdošanas objektu apzīmēt tikai 
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to tm taisni to, kas vinam pašam piederējis, t. i. uz apakšīpašuma (obrok-
tiesībārn) vHiam, kā apakšīpašniekam (obrokturētājara), piederošo imobili 
Par tādu, t. i.-par Nesterovam uz dzimtsobroka tiesībām piederošo „пе
ки s t a m o ī p a š и m u", bet ne par „obroka tiesībām", pārdošanas ob-
jekts ir apzīmēts ari 1921. g. 26. septembra formalā pirkšanas-pārdošanas 
līgumā, kuru prasītāja tornēr atzinusi par īstu pārdošanas aktu. Tāpat uz 
pirkšanas-pārdošanas līguma pamata Rudolfam tika zemes grāmatās ap-
stiprinātas nevis „obroka tiesības", bet zemes grāmatās tika atzīmēts, ka 
„ m i n ē t a i s n e k u s t a m a i s ī p a š u m s pārgājis Voldemāra Rudolfa 
ī p a š и m ā uz dzmitsobroka_ tiesībām". Tā tad Tiesu Palata, nodibinot, 
ka prasītājai nav varējušas būt nekādas šaubas par to, ka lieta grozās vie-
nīgi ap to pašu imobili, uz kuru pārdevējam, kā apakšīpašniekam- piedcrēja 
obroktiesības un ka pārdevējs nav maldinājis nedz prasītāju, nedz zemes 
grāmatu nodaļas priekšnieku, nemaz nav sagrozījusi lietas apstāklus. Tiesu 
Palata tāpat pareizi uzsver, ka prasītāja, iesniedzot minēto lūgumu Ties-
lietu ministrijai un savā iesniegumā aizradot, ka vina „pārdodamo īpašumu 
par minēto sumu v ē 1 a s i e g ū t pilsētas labierīcības vajadzībām", ar to 
pašu jau atzinusi, ka viuai taisni no minētā lūgtima ticis zināms un ar pēdējo 
ticis viņai ziņots par atzīmētā „nekustama īpašuma" atsavināšanu. Vispār 
Tiesu Palatas slēdziens par. to, vai minētais lūgums, pēc sava satura, būtu 
uzskatāms par pardošanas pieteikumu 1327. p« nozīraē, un resp. par to, no 
kāda 'momenta prasītājai ticis zināms par atsavinašanu, attiecas uz lietas 
faktisķo pusi un nav tādēl pārbaudāms kasacijas kārtībā. Pretēji prasī-
tājas dornām, dēļ pārdošanas pieteikuma spēka, nemaz nav prasāms, ka 
pieteikšanas laikā jau būtu sastādīts formals pārdošanas akts; pilnīgi 
pietiek, ja. vispār pārdožana galīgi notikusi, t. i. ka kontrahentu vienošanās 
jau gājusi pāri par pārrunu, traktatu (Vorverhandlutigen, 3000., 3132. p. p.) 
stadiju (Erdmaiin, Systeni 4. sēj. 327. 1. p. 1. piez.). Tā tad nodibinot, ka 
pārdevēis attiecīgi pieteicis pārdošanu, iesniedzot prasītaiai minēto lūgumu, 
ka termiņš prasītājai savas priekšpirkšanas tiesību pieteikšanai bijis jāskaita 
taisni no šī līguma iesniegšanas viņai, t . i . rio 1920. g. 15. maija, un ka pra-
sītāja, neievērodama 2 mēnešu laiku, skaitot no šī termiņa, zaudējusi priekš-
pirkšanas tiesību, Tiesu Palata nav, galīga slēdziena ziņā, pārkāpusi prasī-
tājas pievestos likumus. 

Aiz pievestiem ieraesliem Senats, atrodot, ka prasltājas kasacijas sū-
dzība, kā nepamatota, nepelna ievērību, Senats n о 1 e m j : Jelgavas pil-
sētas pilnvarnieka, zv. adv. Pauļuka kasacijas sūdzlbu uz civ. proc. lik. 
793. p. pamata atstāt bez ieverības. (L. Nr. 13). 

3. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Mīles О z о 1 i ņ un citu pilnvar-
nieka, zv. adv. J. Tumbila lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
Helenes О z о 1 i ī; prasībā pret Mīli О z о 1 i ņ un citiem un prasītājas piln-
varnieka, zv. adv. Gailīša paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senatorš K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palataj, iztulkojot Augusta Ozoliņa notariaļā 

kārtībā 19] 5. gada 9. oktobrī sastādītā testamenta saturu, nākusi pie sle-
dzlena, ka ar minēto testamentu nelaiķis Augusts Ozolinš iecēlis savu sievu 
Heleni Ozoliņ par universalmantinieci un ka nekādu neskaidrību sinī ziņā 
testamentā nav; testamenta satura iztulkošana un taisītie ho tā tipsas; slē-
dzieni attiecas, uz lietas apstākju iztirzāsanu pēc būtības 'un uz Tiesu iek. 
lik. 5. panta pamata nav pārbaudāmi kasacijas kārtībā; ar to atkrlt_atbildē-
tāiu paskaidrojumi kasacijas sūdzībā, ar kuriem tās cenšas apstrīdet Tiesu 
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Palatas taisīto slēdzienu; 2) ka nākot pie slēdziena, ka ar testamentu He-
lene Ozoliņ iecelta par sava vīra universalmantinieci, Tiesu Palata pareizi 
no tā vilkusi to konsekvenci, ka minētā mantojumā ietilpst visa tā testatora 
manta, kāda tam piederēja nāves brīdl, tā tad ari manta, kas iegūta pēc 
testamenta taisīšanas; 3) ka jautājums par to, kāda manta piederēja ne-
laiķim Augustam Ozolipam viņa nāves dienā, nestāv nekādā sakarā ar paša 
testamenta atzīšanu par sastādītu saskaņā ar Iikumu noteikumiem; tādēl 
Tiesu Palata pareizi atzinusi, ka šinī lietā nemaz nav apspriežams no at-
bildētājiem paceltais strīdus par Jaungulbenes pagasta tiesas 1917. g. 9. au-
gusta lēmuma pareizibu; ja atbildetajas atrod, ka minētais apsardzības kār-
tība taisītais pagasta tiesas lēmums par nelaiķa Augusta Ozolitia, kā vie-
nīgā Jāņai Ozoliņa mantinieka, apstiprināšanu uz pēdējam piederošo vienu 
idealo pusi uz Elstes māju ir nepareizs, tad viņām. prasības ceļā jāceļ pra-
sība par minētā lēmuma atcelšanu; bet šāds vai tāds celtās prasības sūdzī-
bas iznākums aizkārtu tikai Augusta Ozoliņa raantojuma sastāva noteik-
šanu uz viņa nāves dienu, bet nekādā гща viņa taisīto testamentu; pats par 
sevi saprotaras, karnēr minētais pagasta tiesas lēmums prasības celā nav 
atcelts, ar pēdējo Augustam ОгоНцат piespriestā viena idealā puse no Elstes 
mājām ietilpst pēdējā mantojuma sastāvā uz viņa nāves dienu; tādēļ Tiesu 
Palatas slēdziens par to, ka Augusta Ozoliņa mantojuma sastāvā ietilpst ari 
pēc testamenta sastādīšanas uz mantojuma pamata (ar Jaungulbenes pagasta 
tiesas 1917. g. 9. augusta lēmumu) iegūtā viena idealā puse Elstes mājas, 
nekādā pretrunā, kā to maldīgi domā un aizrāda kasacijas sūdzībā atbildē-
tājas, neatrodas ar viņas slēdzienu, ka šinī lietā nav apspriežama rninētā 
Jaungulbenes pagasta tiesas lēmmna p a r e i z ī b а ; 4) ka Tiesu Palata 
ir apspriedusi uzdotā liecinieka Udra liecības nozīmi nn, konstatējot, ka 
liecinieks uzdots vienīgi par pierādījumu tam, ka nelaikim Augustam Ozo-
liņam bijis nolūks testamentu grozīt, pareizi atradusi šā llecinieka. noprati-
nāšanu kā lietai nenozīmīgu; 5) ka tādā kārtā iesniegtā kasacijas 
sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n o l e m j : atbildētāju Mīles un 
Matildes Ozoliņu, Karlīnes Melnstrad ш Minnas Skuja pilnvarnieka, zv. adv. 
J. Tumbila kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. panta pamata atstāt 
bez ievērības. (L. Nr. 15.) 

4. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Jēkaba V ī l i p a pilnvarnieka, 
zv. adv. Vagnera lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Jāņa 
T о га s о n a mant. masas prasībā pret Jēkabu V ī 1 i p u im prasītājas piln-
varnieka, zv. adv. Buša paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņs; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Prasītājas mirušā Jāņa Tomsona mantošanas masas pra-
sību Apgabaltiesa apmierināj-usi. Tiesu Palata apstiprinājusi Apgabaltīesas 
spriedumu. Senats atcēlis Tiesu Palatas spriedumu uz tā pamata, ka Tiesu 
Palata, atzīstot — principā — procentu saņemšanu no pirkšanas sumas par 
pirkšanas-pārdošanas līguma klusu apstiprināšanas pazīrni, bet atrodot 
par nepierādītu — konkretā gadījumā — ka mirušā Tomsona mantošanas 
masas aizgādnis faktiski būtu saņēmis procentus vai vēlāk tam būtu pie-
kritis, — nav ievērojusi un apsvērusi to faktu, ka prasības dokuments 
atrodas prasītājas, t. i. kreditora rokās un uzrakstu par procentu samaksu 
taisījis parādnieks, kāds fakts uzskatāms p.ar kreditora klusu piekrišanas 
prezumpciju, kamēr nav noskaidrots, ka uzraksta taisīšanas dienā nav vēl 
pastāvējusi niirušā Tomsona mantošanas masas aizgādnība un pēdējā cēlusi 
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ierunas pret taisīto uzrakstu vai pret uzrakstā apliecināto samaksu. Caur-
skatot lietu no jauna, Tiesu Palata apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu. 
Tiesu Palata konstatējusi, ka Agrarbanka gan atvēlējusi atbildētājam 2950 
rbl. Jielu aizdevumu, bet šīs surnas izmaksu Tomsonam darījusi atkarīgu 
по ta, ka pašam atbildētājam bijis jaiemaksā по saviem līdzekliem 1550 rbl. 
(ко tas izpildījis tikai 1918. g.)1 tin jānodrošina Agrarbankai ar ķīlu tiesībām 
aizdevuma suma. Pievestie konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi 
un nav tādēl pārbaiidāmi kasacijas kārtībā. No šādiein saviem konstatē-
jumiem Tiesu Palata vispirms varēja nākt pie slēdziena, ka lieta Agrarbankā 
nav tikusi novesta līdz attiecīgai gala stadijai. Tālāk Tiesu Palata, aiz viuas 
pievestiem iemesliera un apsverot viņas aprādītos lietas apstākļus, nākusi 
pie nepārbaudāma kasacijas kārtībā slēdziena par to, ka Tomsons nav aiz-
kavējis formalitatu nokārtošanu Agrarbankā, un sevišķi, ka atbildētājam 
piespriestais aizdevums nav bijis по formalās puses nokārtots lik tālu, ka 
Tomsonam būtu bijusi iespēja saņernt no Agrarbankas naudu, ka Torasonam 
nekāda vaina šai zinā nav pierādīta, kādēļ sumu, kura Tomsonam bija jāsa-
ņem caur Agrarbanku, nav pamata uzskatīt Tomsonam par samaksātu. No 
visa tā Tiesu Palata varēia nākt pie tālākā slēdzicna, ka samaksai ieskai-
tāmi tikai 3500 rbļ. (1914. g._sa_ņēmtie 1500 rbļ. un 1918. g. 11. aprilī sa-
maksatie 2000 rbļ.). No šīs pēdējās sumas samaksāšanas laika im pārējiem 
šai zinā Tiesu Palatas pievestiem datiem viņa varēja apšaubīt atbildētāja 
apgalvotā naudas piedāvājuma faktu un nozīmi. Aizrādot. ka pats atbildē-
tājs, uzsvērdams procentu maksāšanas, resp. sanemsanas nozīmi, ar to pats 
atzinis pirkšanas sumas atlikumu (3000 rbļ. apmērā) nesamaksātu, Tiesu Pa-
lata varēja nākt pie gala slēdziena, ka starp partiem noslēgtais līgums nav 
uzskatāms par pilnīgi izpildītu. Ar to atkrīt visi atbildētāja paskaidrojumf 
viua kasacijas sūdzības 1. im "2. pktos, kur viļjš apstrīd Tiesu Palatas slē-
dziena pareizību pēc būtības par to, ka runā stāvosais līguras tomēr esot 
uzskatāms par izpildītu, jo pie pirkšanas cenas nepilnīgas sama.ksāšanas 
esot bijis vainlgs pats Tomsons. Nevietā ir ari atbildētāja aizrādijums, ka 
Tiesu Palatas slēdzieni runājot pretim Senata spriedumam 21/141 Saulīša 
lietā; kā pareizi noskaidrojusi Tiesu Palata, šī pēdējā sprieduma pamatā 
bijušie lietas apstākji citādi. Jautājumā par procentu sanemšanas fakta no-
zīmi, līguma atzīšanas ziņā по pārdevēja puses, Tiesu Palata nodibinājusi, 
a) ka pēc mirušā Tomsona palikuši, bez procentu sanēmēja, vēl: vina dēla 
Dāva Tomsona atraitne, viena pilngadīga meita un divi nepilngadīgi bērni, 
un b) ka pārējie, bez Dāva Tomsona, mantinieki pēdējā rīcībai — sanemot 
procentus — nav piekrituši un pat nav bijuši ar mieru, uztur^t snēkā pār-
došanu, vismaz par agrāko cenu nē. No šādiem saviem konsiatējumiem, 
kuii attiecas uz Iietas faktisko pusi un nav tādēl pārbaudāmi kasaci]as kār-
tībā, Tiesu Palata varēja nākt pie slēdziena, ka Dāva Tomsona rīcība nedz 
pārējiem mantiniekiera, nedz vēlāk nodibinātai mantosanas tnasas aizgad-
nībai, resp. ieceltam aizgādnim. nav šaistoša (Priv. lik. 2681., 929., 3115. р. р.). 
Tāpat Tiesu Palata konstatējusi, ka ari mantošanas masas aizgādnis pro-
centu saņemšanu netikvien nav ratihabējis, bet, taisni otrādi, nav veco pirk-
ša'nas sumu atzinis, tūliņ pēc iecelšanas uzdodams advokatara celt prasību 
dēl līguma atzīšanas par spēkā neesošu. No šī sava konstatējuma Tiesu 
Palata varēja nākt pie slēdziena, ka procentu saņemšanas faktam nav iz-
šķifošas nozīmes jautājumā par 1920. g. 18. marta likuma piemērojamību 
konkretā lictā. Bgidzot, Tiesu Palata ari pietiekoši apgaismojusi un no-
skaidrojusi tā fakta nozīmi, ka mantinieki no sākuma nebija Tomsona man-
tojuma sastāvā uzdevuši mnā stāvošās „Kalna Puškeru" mājas. Tiesu Pa-
latas slēdziens ari šai jautājumā attiecas uz lietas faktisko puSi un nav tā-
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dēļ pārbaudāms kasacijas instancē. Pretēji atbildētāja paskaidrojumiem 
viņa kasacijas sūdzības 3. pktā, Tiesu Palata tā tad taisni un noteikti no-
skaidrojusi to apstākļu esamību, kuri atļāvuši nākt pie slēdziena, ka pro-
centu sanemšanai konkretā gadījumā nebija preiudicialas nozīmes līguma 
atzīšanas ziņā по prasītājas puses. Senats savā pirmā spriedumā šai lie-tā 
uzsvēris paša līguma atrašanas faktu „kreditora" (konkretā gadījumā viena 
no mantiniekiem) rokās tikai sakarā ar to faktu, ka prasītāja puse būtu sa-
nēmusi procentus un šī rīcība būtu uzskatāma par saistošu prasītājai. Bet 
ia nu Tiesu Palata, aiz viņas pievestiem iemesliem, nākusi pie slēdziena, ka 
procentu sanemšanai nav bijusi nozīme paša līguma klusas atzlšanas zinā 
no prasītājas puses, tad līdz ar to, saprotams, atkrīt ari tā fakta nozīme, ka 
Hgums ar procentu saņemšanas kvīti atradies kāda no Tomsona manti-
niekiem rokās. Tiesu Palata sīki motivējusi savu slēdzienu par to, ka Tom-
sona mantošanasmasas aizgādnis navatzinis ligumu par saistošumantošanas 
masai, uzdodams advokatam celt prasību dēļ līguma atzīšanas par spēkā 
neesošu,kādu uzdevumu advokats ari izpildījis. Vai aizgādnis.pie tam izdevis 
advokatam ģeneraJu jeb specialu pilnvaru, tam pie šādiem apstākliem no-
zīmes nav. Uz tā fakta nozimi, ka aizgadnis tīdiņ pēc iecelšanas izdevis 
advokatam pilnvaru, prasītāja aizrādījusi jau pati Tiesu Palatas 1925. g. 
18. junija sēdē, bez tā, ka atbildētājs būtu atspēkojis šī iakta nozīmi lietā, 
itkā uz tā pamata, ka pilnvara tikusi izdota kā ģenerala. Tadēl atbildētāja 
pirmoreiz kasacijas instancē pievestais aizrādījums uz pilnvaras apmēra 
nozīmi atkrīt. Līdz ar to uzskatārni par ievērību nepelnošiem ari visi at-
bildētāja paskaidrojumi viņa kasacijas sūdzības 3. pktei. 

Aiz aprādītiem iemesliera atzlstot, ka Tiesu Palata nav pārkāpusi at-
bildētāja pievestos likumus, kādēļ viņa kasacijas sūdzība, kā nepamatota, 
atraidāma, Senats n о 1 e m j : Jēkaba Vllipa pilnvarnieka, zv. adv. Vag-
nera kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. 
(L. Nr. 17.) 

5i 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Helenes Ķ ē n i ņ pilnvarnieka, 
zv. adv. f, Bekera lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Marijas 
E z e r t ē v prasībā pret Annu mi Heleni Ķ ē n i ņ. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators M. Gobiuš; referē senators 
A. Loebers. 

Atstājot bez caurskatišanas pie kasacijas sūdzības. pielikto dokumentu 
un Helcnes Ķīīmņ iesniegto papildinājumu pie kasacijas sūdzības, kā ari 
atbildētāju pilnvarnieka paskaidrojumu kasacijas sūdzībā, kur viuš atlāvies 
sev kritizēt Senata šai lietā doto spriedumu (sal. Senata iekārt. lik. 1. piel. 
4. p. 5. pkt.), Senats 'atrod: Visi atbildētājas pret Tiesu Palatas 1925. g. 15./22. 
oktobra spricdumu pievestie paskaidrojumi viņas kasacijas sūdzībā vērsti 
uz to, ka Tiesu Palata „Senata spriedumu pieuēma pilnā mērā par pamatu 
savam spriedumam". Šai ziņā Tiesu Palata netikvien nav pārkāpusi likumu, 
bet, taisni otrādi, rīkojusies pilnā saskaņā ar civ, proc. lik. 813. p. Pēdējais 
pants tieši uzliek tiesu iestādēmparpienākumu padotiesSenata apcerējumiem 
jautājumā par likumu iztulkošanu; atkāpšanās no Senata dotiem likuma pa-
skaidrojumiem būtu tiešs pamats tiesas sprieduma atcelsanai. Ar to at-
krīt visi atbildētāias paskaidrojumi viuas kasacijas sūdzībā, kuros viua ap-
strīd Tiesu Palatas spriedumu aiz ta iemesla, ka tā likusi vadīties по Se-
nata pievestiem apcerējumiem, un kuros viņa apstrid Tiesu Palatas sprie-
dumu raotivu, pareizību, kas smelti по Senata sprieduma un saskan ar šo 
pēdēio, un sevišķi. jautājumā par Kr, 1917. g. 20. junija likuma pārkāpšanu. 
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Jautājumā par iznīcinātās un restaurējamās lietas saturu Tiesu Palata, 
apsverot liecinieka K. Ozoliņa liecību un viņas prasītājas adrescto vēstuli, 
konstatejusi, 1) ka prasītāja, krievu laikā Rīgas apgabaītiesai pret atbilde-
tājām iesniegtā prasībā, lūgusi 1911. g. 14. februarī Reiņa Ķēniņa sastādīto 
testamentu, ar kuru prasītaja tikusi iecelta par vienīgo mantinieci, atzīt par 
likumīgii un spēkā stājušos, 2) ka Apgabaltiesa savā 1913. g. 25. oktobra 
spriedumā šo prasību atraidījusi, neatrodot testamentā rakstiska testamenta 
attiecīgos formalos rekvizitus, 3) ka prasītāja šo spriedumu pārsūdzējusi 
Pēterpils Tiesu Palatai, 4) ka atbildētājas cēlušas ierunu, ka mirušais Kēniņš 
savu minēto testamentu atcēlis, 5) ka šī apgalvojuma pārbaudlšanai Pēter-
pils Tiesu Palata pielaidusi lieciniekus no abāni pušēm, kiiļi tomēr atbildē-
tāju ierunas nav apstiprinājuši,. 6) ka Peterpils Tiesu Palata ar savu 1917. g. 
3. februara spriedumu Rīgas apgabaltiesas spriedumu atcēlusi, atzīstot Reiņa 
Kēniņa testamentu par likumīgu un spēkā stājušos. Pievestie Tiesu Palatas 
konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi im nav tādēļ pārbaudārai kasa-
cijas kārtībā. Tāpēc atkrīt vispirms visi atbildētājas paskaidrojumi, kuros 
viņa apstrīd pievesto TiesuPalatas konstatējumu pareizību.un sevišķi ari tie 
viņas paskaidrojumi, kuros viņa apstrīd Tiesu Palatas slēdzienu pareizību no 
tā viedokļa. vai testaments parelzi ticis ar Tiesu Palatas 1917. g. 3. februara 
spriedumu atzīts par spēkā esošu. Tagadējā lietā Tiesu Palata bija izšķīrusi 
un varēja tikai izškirt vienīgi lūgumu par iepriekšējās prasības lietas un paša 
sprieduma satura restaurēšanu, un šais robežās viņas uzdevums vispār ne-
bija izspriest pēc būtības prasību dēļ testamenta atzīšanas par spēkā esošu. 
Tiesu Palata tā tad varēja aprobežoties tikai ar iepriekšejā 1917. g. 3. febru-
ata sprieduma satura restaurcšanu saskauā ar tagadējā laikā nodibinātiem 
datiem par partu paskaidrojurniem un pirmās un otrās instances spriedumu 
saturu. Ar lo atkrīt atbildētājas paskaidrojumi, kuros viņa domā atspēkot 
testamenta spēku kā tādu aiz vii;as apgalvotiem formaliera defektiem. Sa-
vas ierunas pret K. Ozoliua vēstules īstenību atbildētāja cel pirmoreiz 
kasacijas instancē, kādēļ vien atstājarni bez ievērības atbildētājas pa-
skaidrojumi viņas kasacijas sūdzībā, ar kuriem viņa apšauba šīs vēstules 
īstenību, resp. viņas notarialā noraksta pareizību. Tiesu Palata pareizi at-
zinusi prasītājas pilnvarnieka iesniegto generalo 'pilnvaru par pietiekošu. 
Pretēji atbildētājas domam, Kr. 1917. g. 20. junija likuma 6. p. nemaz ne-
prasa sevišķu, specialu pilnvaru lūgumu iesniegšanai par lietas (akta) re-
staurēšanu. Tur, kur likums prasa specialu pilnvarojumu, likums noteikti 
uz to aizrā_da [Civ. proc. lik. 60. (48.), 250., 1156., 1332., 13455. р. р.]. Pie-
yestais 191/. g. likums tamlīdzigus noteikumus neparedz. Likuma noteikumi, 
kuros speciala pilnvara paredzēta, iztulkojami kā izņēmuma noteikumi, vis-
šaurākā nozīmē. Tāpēc nepelna ievērību ari atbildētājas paskaidrojumi, 
kuros viga apstrīd prasītājas pilnvarnieka pilnvaras nepilnību. Aiz aprādī-
tiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata nav pārkāpusi atbiidētāias pievestos 
likumus, kādēl viņas kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats 
n o l e m j : Helenes Ķ&rtiņ pilnvarnieka, zv. adv. Beķera kasacijas sūdzību 
uz civ. proc: lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 18.) 

6. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Jāņa R u p k n s a pilnvarnieka, 
zv. adv. Lacka Jūguras par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Jāņa R u p -
k u s a prasībā pret Jāni L a g z d i ņ u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palata atraidījusi prasību vispirms uz tā pa-
mata, ka prasītājs dibinājis savu prasību Ш mutisku līgumu, kamēr lietā 
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esot pierādīts, ka līgums ticis noslēgts rakstiski; 2) ka Tiesu Palata pie tam 
tomēr nav šai Zfflā paskaidrojusi, kādeļ viņa pieškīrusi izšķirošu nozimi 
taisni fcattL kādā formā šāds priekšlīgums ticis noslēgts; nenoliedzot paša 
priekšlīguma noslēgšanas faktu kā tādu, un nenoliedzot, ka priekšlīgumu 
nevarētu —■ pēc likuma — noslēgt ari mutiskā iormā, Tiesu Palatai nebija 
pietiekoša parnata prasību atraidīt aiz tā iemesla, ka priekšlīgums ticis no-
slēgts pat rakstiski, kaut ari prasītājs bija savā prasības rakstā priekšlīgumu 
apzīmējis tikai par mutisku vien; 3) ķa Tiesu Palata,konstatējot, ka iesniegtā 
līguma projektā 7 obligaciju kopsuma aprādīta par 18.000 rbļ., kamēr viņu 
kopsuma iztaisot īstenībā 18.800 rbļ., tomēr nav paskaidrojusi, kāda nozīme 
būtu šai nesaskaņai un kādēl un kādā veidā ar to būtu aizkārtas pretkon-
trahentu tiesības un intereses un kādēļ uz šl pamata nebūtu iespējams lī-
gumu apstiprināt prasītājam zemes grāmatās; īstenībā, ja, iesniedzot līgumu 
apstiprināšanai zemes grāmatās, izrādītos, ka patiesi prasītāis kā pircējs 
nebūtu formali —■ pēc līguma teksta >— uzņēmies v i s a s uz imobiļa gulo-
šās hipotekas, tad vēl p ē с formalā llguma noslēgšanas, resp. vēl p ē с 
tiesas uzraksta taisīšanas par līguma apstiprināšanu prasītājs būtu varējis 
v i c n p u s ī g i , ar vienkāršu deklaraciju uz līguma, uzraksta veidā, bez 
pretējās puses' dalības, apliecināt, ka viņš uzņemas ari pāreļās hipotekas 
800 rbl. apmērā; tā tad, pretēji Tiesu Palatas domām, nupat pievestā ne-
saskaņa pati par sevi izrādās par nepietiekošu pamatu prasības atraidīšanai; 
4) ka Tiesu Palatai, beidzot, nebija pietiekoša iemesla piemērot 1920. g. 
18. marta likumu itkā tādēļ, ka prasītājs neesot izpildījis savu pienākumu 
apmainīt iemaksātos: 4000 cara rubļus un itkā aiz šī iemesla pats priekšlī-
gums esot uzskatārns par neizpildītu; nākot pie tāda slēdziena, Tiesu Palatai 
būtu bijis jākonstatē, ka šads prasītāja pienākums ietilpst tādas paša priekš-
līguraa daļās, kurām kontrahenti būtu piešķīruši izškirošu nozīmi; Tiesu Pa-
lata tomēr pat neapgalvo» ka par minēto pienākumu būtu bijis jārunā llguma 
projektā, kurā patiesi šāds prasītāja pienākuras netika paredzēts; 5) ka tādā 
kārtā Tiesu P'alata, pielaižot sprieduma motivu nepilnību un neapsverot 
visus no lietas būtības izrietošos jautājumus, pārkāpusi civ. proc. lik. 339., 
711. р. р., kādēļ viņas spriedums aiz šā iemesla atcelams, Senats n o l e m j : 
Tiesu Palatas 1925. g. 11./18. junija spriedumu Civ. proc. lik. 339., 711. p. p. 
pārkāpumu dēļ atcelt vm lietu nodot izspriešanai no jauna Tiesu Palatai citā 
sastāvā. (L. Nr. 22.) 

7. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Ermaņa U k s t i ņ a pilnvarnieka, 
zv. adv. Valtera iūgums par Tiesu Palatas spricduma atcelšanu Ermaņa 
U к s t i ц a prasībā pret mirušā Ernsta V e c v a g a r a mant. masu un pē-
dējās pilnvarnieka, zv. adv. Knoppa paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētāis, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Pētersons. 

Izklausījis atbildētājas pilnvarniek, zv. adv. Knoppa paskaidrojumus 
un ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palata aizviņas pievestiem iem&sliem atzinusi 
par fiktivu mirušā Vecvagara izdoto parādzīmi par 200.000 rbļ.; šis Tiesu Pa-
latas slēdziens' par zināma darījuma fiktivo raksturu attiecas uz lietas fak-
tisko pusi un nav tāpēc pārbaudāms kasacijas kārtībā (Senata civ. kas. dep. 
spried. 1926. g. 270 Nr.); pie tam liecmieku liecību spēka un nozīmes no-
vērtēšana tāpat atkarājas no tiesas-, kas lietu izspriež pēc būtības; tāpēc 
atkrīt visi prasītaja paskaidrojumi viņa kasacijas sūdzībā, kuros tas apstrīd 
Tiesu Palatas slēdzienus aprādītos jautājumos pēc būtības; 2) ka Tiesu Pa-
lata varēia attiecībā uz parāda zīmi par 200.000 rub., kuja izdota bez tās pa-
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mata („causa") apzīmēšanas, t. и kura atzīstama par abstraktu parādu zīmi, 
uzlikt taisni prasītājam par pienakumu, saskana ar priv. lik. 3701. p. 3. pkt, 
pierādīt, ka pret šādu parāda zīmi faktiski tikusi parakstītājam. izsniegta 
attiecīga valuta; prasītajs pat nav mēģinājis atsaukties šai ziuā uz pierādī-
jumiera; 3) ka prasītāja pievestiem datiem par miruša Vecvagara materialo 
stāvokli nav izškirošas nozīmes un Tiesu Palatainebija iemesla to sevišķi 
apspriest; 4) ka tādā kārtā Tiesu Palata nav prasltaja pievestos likumus pār-
kāpusi, kādēļ viņa kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n о -
l e m j : Ermana U k s t i u a pilnvarnieka, zv. adv. J. Valtera, kasacijas 
sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. paraata atstāt bez 'ievērības. (L. Nr. 24.) 

8. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Serge.ia P1 а о u t i n a pilnvar-
nieka, zv. adv. Ridigera lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu mirušā 
Bogdana-Franciska О g i n s к а mantošanas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. • Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Rīgas apgabaltiesa ar savu 1925. g. 17. marta lēmumu 
mantošanas tiesībās pēc mirušā kņaza Bogdana Oginska pastiprinājusi 
1) Edinburgas klirmājā — vienīgi viņa bezbērnu atraitni un II) imobilī Rīgā 
2. hip. iec. zem. grāra. Nr. 415: 1) Я daļā viņa atraitni un 2) pa Ve dalai 
Sergeju Plaoutinu un mantudevēja tantes, Teofiles Sklarevič, dz. Oginskas, 
bērnus (3 personas), kādas 4 personas ir mantudevēja miesīgi brālēni vai 
māsīcas (no mātes puses), t. i. ar mantudevēju atrodas 4. radniecības pa-
kāpē. Apgabaltiesas lēmumu pārsūdzējušī 1) Sergejs Plaoutins uz tā pamata, 
ka pati Teofile Sklarevič savas mantas tiesības cedējusi grafarn Rusockim, 
bet nedz šis pēdēiais, nedz viņa pati nav kādas mantošanas tiesības pietei-
kusi; 2) mantudevēja mirušās māsīcas (no tēva puses), Gabrieles Renne, 
dzim. Oginskas, bērns un bčrnu bērni (8 personas) uz tāpamata, ka viņiem 
pienākoties mantošanas tiesības uz mantudevēia atstāto mantojumu Latvijā. 
Tiesu Palata, pārgrozot Apgabaltiesas lēmumu attiecībā uz imobili Rīgā, šai 
imobilī apstiprinājusi mantošanas tiesībās I) mantudevēja atraitni И daļā 
un, II) Scrgeju Plaoutinu un Teofiles Sklarevič, dzim. Oginskas, bērnus pa 
Чш daļai un Gabrieles Renne, dzim. Oginskas, bērnu un mirušo bērmi bērnus 
kopā Vio dalā. Tiesu Palata pamato savu lēmurmi ar to, ka Teofile Sklarevič, 
dz. Oginska, nav savas maritošanas tiesības pieteikusi un ka tādēl viņas vietā 
esot stājušies mantudevēja radnieki (no mātes puses), t. i. viņas 3 bērni, un 
ka Gabriele Renne, dz. Oginska, pieņemot mantojumu, nomirusi jau pēc 
mantudevēja nāves, kādēl viņas mantošanas dala pārgājusi uz viņas bērnu 
un mirušo bērnu bērniem. Tiesu Palatas lēmumu pārsūdzējis viens pats 
Sergejs Plaoutins. Sūdzētājs atrod, ka Tiesu Palata pārkāpusi priv. lik. 
1880'. p. ar to, ka viņa apstiprinājusi Teofiles Sklarevič bērnus rnantošanas 
tiesības pa Чю daļai katru uz mantudevēja imobili Rīgā. Tā tad vispirms 
sīidzētājs neapstrīd un nepārsūdz Tiesu Palatas lēmumu attiecībā uz Rīgas 
imobiļa /4 daļas pieškiršanu mantudevēja atraitnei. Par to, kādēļ Teofiles 
Sklarevič bērniera nepienākoties pa 1/ю daļai по Rīgas imobiļa, sūdzētājs 
nekādus jaunus apcerējumus nepieved un pat nav mēginājis atspēkot šai ziuā 
Tiesu JPalatas izteiktos apcerējumus. Tiesu Palata pieved, ka Teofile Skla-
revič nav pieteikusi savas mantošanas tieslbas uz Latvijā atklāto mantu-
devēja mantojumu un tādas ari nav pieteicis grafs Rusockis, kuram vina 
cedējusi savas tiesības, un ka tādēļ saskaņā ar priv. lik. 2785., 1882., 1883. 
p. p. vinas- vietā jāiestājas mantudevēja tuvākiem radniekiem un pie tam, 
tiešas pakāpes radnieku trūkuma dēl, jaiestājas ceturtās pakāpes radnie-
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kiem, proti — konkretā gadījumā — Teofiles Sklarevič bērniem. Pēdejie 
tā tad manto uz tiern pašiem pamatiem. kā pats sūdzētājs, kas tāpat pieder 
pie tās pašas 4. pakāpes radniekiem kā ari mirušās pēc mantudevēja nāves 
Gabrieles Reniie, dz. OginskaS', pēcnācēji, pret kuru mantosanas tiesībam 
Rīgas imobilī sūdzētājs nekādas ierunas necel. Jautājums par to, vai par 
Teofiles Sklarevič bērniem bija nodibināma aizgādnība vai nc, nemaz te ne-
krīt svarā. Tā tad sūdzētāja kasaciias sūdzība par Tiesu Palatas Iēmumu, 
dalā attiecībā uz sūdzētāja mantošanas tiesībam uz Rīgas imobili, kā ne-
parnatota, atstājama bez ievērības. Kas attiecas uz kūrmāju Edinburgā, tad 
Tiesu Palata to piešķīrusi mantudevēja bezbērnu atr.aitnei vien uz tā pa-
mata, ka mantudcvēja tiesibas uz minēto kūrmāju esot uzskatāmas par no-
raas tiesībārn un tāpēc uz priv. lik, 537. p. pamata esot attiecināmas uz kus-
tamu mantu, kura saskaņā ar priv. lik. 1744. p. piekrītot bezbērnu atraitnei. 
Šai ziņā sūdzētājs pareizī aizrāda, ka 1744. p. (pēc originalā vācu teksta) 
runā.nevis par kustamu mantu (šai plašā nozīmē), bet par „fahrende Habe". 
Zern termina „falirende Habe" iepriekš bija jāsaprot vienīgi zināmas noteik-
tass mantas (ci. Birage, Livl. und estl. Privatrecht 2. sēj. 270.§, 1it. „o" un 
„g"; Erdmann, Das ehel. Oiiterrecht der Ehegatten, 192. 1. p. „b" pie 174. 
piez.). Vēlāk sis jēdziens gan tika paplašināts, un šai paplašinātā formā 
jēdziens „fahrende Habe" iegājis ari mūsu priv. lik. Pēc priv. lik. 1723. p. 
(kas saskaņa аг 1748. р. piemērojams ari bezbērnu atraitnei) un „fahrende 
Habe" attiecināmas „alle im ehemānnlichen Nachlass v o r r ā t i g e n M о -
b i 1 i e n, namentlich auch alle Kleinodien, alles baare Geld, die auf den Gii-
tern und im Hofe vorrātigen, noch imverkauften Bodenerzeugnisse". Tā tad 
saskaņā ar 1723. p. pie „fahrende Habe" pieder nevis visas kustamas mantas 
ka tadas, bet vienīgi mirušā vīra mantojumā „vorrātigen" Mobilien, t. i. 
faktiski krajuma klatesošas kustamas raantas, proti, katrā ziņā tikai m i e -
s ī g a s kustamas jnantas vien. Tikai m i e s ī g a s mantas лаеп var at-
rasties klāt krājumā. Tācia 1723. p. interpretacija saietas ar minētā instltuta 
„fahrende Habe" vēsturi. Kaut gan agrāk „fahrende Habe" jēdzienā neie-
tilpa „visa skaidrā nauda" (kā tagad), un tā tad šis instituts tagad saprotams 
plašāk (sk. ari Erdmann, System, 3. sēj. 30. lpp., pie 3. piez.), tomēr nekad 
nebija domāts uz „fahrende Habe" attiecināt ari nemiesīgas manta-S', t. i. 
tiesibas. Atstājot pie šāda „fahrende Habe" instituta īstās jurid. nozīmes 
atklātu jautājiimu par to, vai ar „Edinburgas kūrmāju" saistltās tiesības 
būtu uzskatāmas par kustarau vai nekustamu mantu im ķādas tiesības vis-
par piedereja mantudevējam uz šo kūrmālu, tomēr jāatzīst, ka kūrraāja un 
ar to saistītās tiesības jau nekādā ziņā nepieder pie „falirende Habe", kuras 
vien, saskaņā ar priv. lik. 1744. p. 2. pkt, piekrīt bezbēmn atraitnei. Tāpēc 
Tiesu Palata, atzīstot mantudevēja atraitnei mantošanas tiesības uz „Edin-
burgas kūrmāju", pārkapusi priv. lik. 1744., 1723. p. p. un civ. proc. 711. р., 
kādēļ viijas spriedums tai dalā, кода vii,ia atstajiisi spēkā Apgabaltiesas 15-
mumu par atraitnes Marijas Oginskas apstiprināšanu raantožanas tiesībās 
attiecībā uz „Edinburgas kūrmāju", atceļams. Aiz pievestiera iemesliem 
Scnats n o l e m j : Tiesu Palatas 1925. g. 2./16. novembra lēmumu dalā par 
atraitnes, Marijas Oginskas, apstiprināšanu mantošanas tiesībās attieeībā uz 
„Edinburgas kūrmaju" aiz priv. lik, 1744., 1723. р. р., civ. proc. lik. 711. p. 
pārkāpumiem atcelt un lietu šai daļā nodot Tiesu Palatai izspriešanai no 
jauna citā sastāvā; Sergcja Plaoutina pilnvarnieka, zv. adv. Ridigera ka-
sacijas sūdzību pārējās daļās uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez 
ieverības. (L, Nr. 26.) 
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9. 1927. g. marta raeneša 31. dienā. Satiksmes ministrijas pilnvaruieka, 
Dzelzceļu virsvaldes juriskonsulta M e 1 b ā r d a lūgums par Tiesu Palatas 
sprieduma atcelšanu Frldricha M e i j e r a prasībā pret Satiksmes rainistriju. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; refere senators 
A, Loebers. 

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka zv. adv. Antona paskaidrojumus, Se-
nats atrod: Pēc atbildētājas pareizā aizrādījuma, Tiesu Palatai nebija liku-
mīga pamata atbildetājas ierunu par to, ka prasība bijusi ceļaraa nevis pret 
Satiksmes ministriju, bet gan pret Dzelzcelu virsvaldi, atstāt bez caurskatī-
šanas tādēi, ka rninetā ieruna būtu bijusi jācel noraidīiuma veidā civ. proc. 
lik. 571. p. 3., pkt. paredzētā kārtībā un laikā. Atbildētājam nevar nogriezt 
ceiu savu ierunu par prasības celšanu pret nepareizu !atbildētāju ceīt ari 
ne noraidījuma veidā, jo šis 571. p. 3. pktā paredzētas „noraidījums" patiesi 
ir galvenā kārtā nevis noraidījums, bet ieruna pēc būtības un kā tāda var 
tikt celta pirmoreiz ari otrā instancē (Senata civ. kas. dep. spried. 1925. g. 
Nr. 402; 1926. g. Nr. 55). Tomer šis Tiesu Palatas civ. proc. lik. 571. p. pie-
laistais parkāpums nevarētu pats par sevi noderēt par viņas sprieduma at-
celšanas 'iemeslu, ja viņas spriedums, gala slēdziena ziņā, būtu uzskatāms 
par saskanošu ar likumu (Senata civ. kas. dep. spried. 1925. g. Nr. 402). 
Savu aprādīto ierunu atbildētāja pamato ar to, ka pēc civ. proc. Iik. 13051. p. 
(1915. g. 22. apriļa lik. red.) prasība pēc piegadāšanas līgumiem šaubu gadī-
jumā pret to iestādi (установление), kura līgumu noslēgusi, t. i. konkretā 
gadījurnā pret Dzelzčelu virvaldi. Atbildētājas uzskats atzīstams par pareizu, 
kaut ari Dzelzcelu virsvalde nav atzlstama ncdz par Satiksmes ministrijas 
v i e t ē j о pārvaldi, nedz par patstāvīgu iestādi, kurai būtu savs atsevišķs 
budžets (Senata civ. kas. dep. spried. 1925. g. Nr. Nr. 260, 402), un Dzelzceļu 
virsvalde, kā to atzinusi ari pati atbildētāja savā apelacijas sūdzlbā, ieiet 
Satiksmes ministrijā kā tās organs, organiska dala, tomēr pēc civ. proc. 
lik. 13051. p. (1915. g. 22. apriļa lik. red.) prasības, kujas izriet no pasūtī-
jumu un piegādajumu līgumiem, ceļamas taisni pret to iestādi, ar kuru līgums 
tika noslčgts. Kā aizrāda prasītājs savā prasības rakstā, viņš pats bija 
pirms prasības celšanas griezies taisni pie D z e l z c e j u v i r s v a l d c s a r 
pieprasījumu atlldzināt zaudējumus no līguma neizpildīšanas. Ja nu Dzelz-
celu virsvaldes kompetencē ieiet slēgt darījumu un pasūtījumu ligumus, un 
konkreta gadījumā prasītājs piegādājumu līgumu noslēdzis tieši ar Dzelz-
ceļu virsvaldi (1921. g. 1. novembira noteikumi: Lik. krā]. 225. Nr.), tad no 
tā tieši izriet, ka ari prasltāļam kā viņas kontrahentam prasība jācel taisni 
pret Dzelzceļa virsvaldi (bet ne pret pašu centralo iestādi, t. i. Satiksmes 
ministriju). Aiz pievestiern iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata, neapspriežot 
pēc būtlbas atbildētājas ierunu par praslbas nepareizu celšanu tieši pret 
Satīksmes ministriju, pārkāpusi civ. proc. lik. 571. p. 3. pkt, 711. р., kādēl 
viņas spriedums nav spēkā atstājams, Senats, neielaižoties pārējos atbil-
dētāja aprādītos kasacijas ierneslos, n o l e m j : Tiesu Paiatas 1925. g. 
21. septembra spriedumu civ. proc. lik. 571. p. 3. pkt, 711. p. pārkapumu dēļ 
atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai izspriešanai no jauna citā sastāvā. 
(L. Nr. 27.) 

10. 1927. marta mēneša 31. dienā. Nadeždas T i c h o m i r o v a s Ш-
gums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Lidiias un Michaila S e r a e n -
d j a j e v u prasībā pret Nadeždu T i с h о m i г о v it. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolioš; referē senators 
A. Loebers. 

17



Izklausljis prasītājas Lidijas Semendjajevas pilnvarnieka, zv. adv. Tu-
manska, un atbildētājas Nadeždas Tichomirovas paskaidrojumns, Senats 
atrod: Prasītāji Lidija un Michails Semendiajevi līīdz atzīt viniem īpašuma 
tiesības uz 1h daļu nekustamas mantas, kura palikusi pēc vinu brāja Borisa, 
un izņemt to no atbildētājas valdīšanas. Savu prasību prasītāji paraato ar 
to, 1) ka ar Apgabaltiesas 1923. g_. 14. februara spriedumu vinu prasības 
lieta pret to pašu atbildetaju_ prasitajiem tikušas atzītas mantošanas tiesības 
кора uz *h dalam no atstatas pēc viņu 1908. g. mirušā tēva, Ivana Semen-
■djajeva, tagadējā prasībā jiprādītās iiekustaniās mantas; 2) ka 1923. g. ru-
denī prasītajiem ticis zinams, ka viņu tēvs, Ivans Semendjajevs, taisījis 
testamentii, kas 1909. g. ticis apstiprināts krievu Vitebskas apgabaltiesā, un 
kurā testators par saviem vienīgiem mantiniekiem iecēlis savus 4 bērmis, 
t. i. 2 prasītājus, māsu Aleksandru un minēto brāli Borisu; 3) ka māsa Alek-
sandra nomirusi jau 1904. g„ t i. pirms prasītāiu tēva nāves, bet brālis Bo-
riss miris 1919. g., i i. jau p ē с teva nāves; 4) ka tā tad tēva mantojuraam 
uz viņa testamenta pamata bijis jāpāriet uz viņa 3 bērniem, kuri viyu bija 
pārdzīvojuši, t. i. uz abiem prasītājiem un brāli Borisu, uz katra pa И daļai; 
5) kal prasīiāji 1923. g. 11. oktobfl tai pašā Apgabaltiesā celuši pret atbildē-
tāju prasību, kurā lūguši atzīt viņiem papildinoši vēl ari xk no atstātās pēc 
viņu teva nekustamās mantas un izņemt ari šo lh dalu no atbildētā-
jas valdīsanas; 6) ka Apgabaltiesa ar 1923. g. 28. novembra spriedurau 
šo pēdējo prasību atraidljusi uz tā pamata, ka tās prasības priekšmets bijis 
tāda mantojuma daļa, kura pārsniedz prasītajiem uz viņu tēva testamenta 
pamata pickrītošo dalu, un prasītāii nav pierādījuši, ka viņiem būtu tiesība 
uz visu mantojumu; 7) ka prasītāji savā tagadējā prasībā meklēiot to % 
daļu no atstātās pēc tēva nekustamās mantas, kura palikitsi pēc viņu brāla 
Borisa, kā trešā testamentarā mantinieka; 8) ka prasītājiem ar Apgabal-
tiesas 1923. g. 14. februara spriedumu piespriestās "h daļās no atstātās pēc 
viņu teva nekustamās mantas jau 'ietilpstot daļa no brālim Borisam pie-
krītošās nektistaraās mantas, kadēl prasītāji prasot tikai iztrūkstošo 1I? daļu 
no visas minētās nekustamās mantas. Savā 1924. g. 10. septembrī Apgabal-
tiesai iesniegtā lilgumā prasltājs Miķelis Semendiajevs pieteicis, ka ar at-
bildētāju izlīdzis miera, no prasibas atsakoties tm lūdzis lietu no viņa puses 
izbeigt. Atbildētāja, neatzīstot prasību, paskaidroiusi, ka по lietas tieesot 
redzams, ka testaments faktiski biitu ticis apstiprināts izpildīšarmi, ka sa-
karā ar viena no prasītājiem, Miķela Semendjaieva. atteikšanos no savas 
prasības, vijja prasības daļa nākusies par labu atbildetājai un ka vicai pie-
nākoties mūža lietosanas tiesības uz palikušās pēc viņas miruša dēla Bo-
risa nekustamās mantas. Apgabaltiesa prasību apmierinājusi. Tiesu Palata 
apstiprinājusi Apgabaltīesas spriedumu uz tā pamata, ka 1) pēc mirušā Bo-
risa nāves xh daļa no atstātās pēc vina tēva nekustamās raantas pārejot 
tagadējai prasītāiai Lidijai Semendjaievai vienai (Kriev. civ. lik. 1134. р.), 
jo vinas brālis Mikelis no savām tiesībām uz minēto 1h daļu atsacījies; 2) ka 
prasītājai esot tiesības lūgt visu mmeto 1h daļu, kā ari pārējās '6h dalas iz-
nemt no atbildētājas nelikumīgās valdīšanas (Kriev. civ. lik. 546. p. un Kriev. 
Senata civ. kas. dep. spried. 1912- g. Nr. 133); 3) ka'atbildētājai mūža lieto-
šanas tiesības u.z dēla Borisa mantu nepiekrītot, jo pēdējā bijusi nevis lab-
iegūta, bet iemantota (Kriev. civ. lik. 1141. р.). Uz to, ka,'kamēr Apgabal-
tiesas 1923. g. 14. februara spriedums nav ticis atcelts tiesas celā, prasītājai 
nav bijusi tiesība celt tagadējo prasību un ka prasītājai būtu bijis iepriekš 
jāpanāk minētā sprieduma atcelšana vienīgi civ. proc. lik. 792. p. 2: pkta 
paredzētā kārtībā, atbildētāja aizrāda pirmoreiz kasacijas sīldzībā, kādēi 
vina nevar Tiesu Palatai pārmest Civ. proc. lik. 792., 893., 894. p. p. pār-
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kāpumu im pievestie atbildētājas paskaidrojumi, kuri nebija Tiesu Palatas 
apspriešanā, nav Senatā vērā ņemarni. Tāpat par to, 'ka atbildētājai pie-
nākofies Ч?-Ш atraitnes dala no mirušās meitas Aleksandras ХЛ dalas, kura 
uz'mirušā Ivana Semendjajeva mantiniekiem vispār-nebija pārgājusi uz vijja 
testamenta pamata, j'o Aleksandra mirusi jau pirms testatora nāves, — at-
bildētāja aizrāda pirmoreiz kasacijas sūdzībā, kādēl ari šis viņas paskaid-
rojums atstājams bez apspriešanas kasacijas instanqe. Nepelna ievērību ari 
atbildētāias paskaidrojums, ka Ticsu Palata pārkāpusi civ. lik. 399. р., neat-
zīstot viņai mūža lietošanas tiesības uz dēla Borisa atstāto nekustamo man-
tu. Uz to, ka minētā nekustamā 'manta. kuru, kā nenoliedz atbildētāja, viņas 
dēls Boriss iemantojis no sava tēva, tomēr esot uzskatāms par labiegūtu 
uz tā pamata, 'ka viņa nav piederējusi īpašuma nedz tēvam, nedz dēlam, 
atbildētāja tāpat aizrāda pirmoreiz kasacijas sūdzībā. Tiesu Palata pie 
tam pareizi iziet no tā, ka taisni atbildētājai, kura savas rnūža lietošarias tie-
sības uz konkreto mantojumu pamato ar pēdējās raksturu kā labiegūtu man-
tu, bijis 'jāpierāda Sis viņas raksttirs. Atbildētājas tagad pie kasacijas sū-
dzības šai nolūkā iesniegtā Ludzas pilsetas valdes apliecība atstājama bez 
caprskatīšanas, kā nebijusi Tiesu Palatas apspriešaiiā. Turpretim atbildē-
tājas kasacijas sūdzība pelna ievēfību attiecība uz to sprieduma da[u, ar 
kiiru Tiesu Palata piespriedusi prasītājai Lidijai Semendjajevai pilnas xh 
daļas nekustamas mantas. Prasību par šīs 1h dalas piespriešami bija cēluši 
a b i prasītāji, t. i. netikvien Lidija Semendjajeva, bet ari viņas h.raīis Mi-
ķelis Semendjajevs. Prasītāji pie tam nebija uzstāiusies un nevarēja uzstā-
ties kā solidari kreditori, tā tad viņi prasību cēluši katrs pa */t* daļai. Tā-
pēc, ja viens no prasītājiem pa lietas gaitn, un pie tam vēl uz iziīgšanas pa-
mata ar atbildetāju, atsacTiies no savām tiesībām un lūdzis lietu uz šī pa-
mata izbeigt, tad viņa prasība kā tāda atkrīt un nav caurskatāma un pie-
spriežama, im pie 'tam piinīgi neatkarīgi no tā, vai minētais prasltājs Mi-
kelis Semendjajevs būtu domājis 110 savas prasības atsacīties taisni atbildē-
tājai par labu, t. i. būtu dornājis savu Яш dalu mantojuma pārvest atbildē-
tājai vai ne. Jautājumam par to, vai gadijuma, ja viens no niantiniekiem 
no savas mantošanas daļas — jau pēc mantojuma pieņernšarias -- atsakās, 
šai viija daļai no materialā Hkuma viedokļa jaakrescē parējiem mantinie-
kiem, konkreta gadījumā itkā otrai prasītājai, Lidijai Semendjaievai, nav ne-
kādas riozīmes pie tīri civilprocestiesiskā jautājuma izšķiršanas par civil-
procesprasības atkrišanu gadījumā, ja prasītāis no tās atsakās. Minētā 
materiali-tiesiskā jautājuma izšķiršana atkarājas vi^īgi no tās personas gri-
bas interpretacijas, kuya bija rīkojusies par savu minēto mantošanas daļu, 
un no atsacīsanās pamatā bijušām materiali-tiesiskām attiecībām. Šādas 
juridiskas attiecības un sevišķi ari Miķeļa Šemendjajeva gribu tiesa, iztie-
sājot rimā stāvošo lietu, nav pārbaudījuši un nevarēja pārbaudīt. Tiesu Pa-
latas slēdzienu par v i s a s xh dafas nodosanu prasltājai Lidijai Semendja-
jevar nemaz neattaisno Viņ'ās pievestais apcerējums par to, ka katrara Hdz-
īpašniekam tiesība prasīt v i s a līdzīpašnieka valdīšanā esoša kopējā īpa-
šuma izņemšanu no svešas nelikumīgas valdīšanas. Konkretā gadījuraā Li-
dija Semendjaieva viena pati cēlusi prasību nevis par v i s a s lh dalas ne-
kustamas mantas izņernšanu no atbildētājas, bet tikai Iīdz ar brāli Miķeli 
Semendjajevu, t. i. tikai katrs par savu daļu, tā tad Lidija Semendjajeva 
par savu V« dalu, kuras izņemšanu vien viņa faktiski prasījusi im varējusi 
prasīt. Tāpēc Tiesu Palatai nav likumīga pamata 'atsaukties uz Kriev. civ. 
lik. 546. p. un kriev. Senata civ. kas. dep, spried.^ 1912. g. Nr. 133, Arafelo.va, 
lietā, kurā kr. Senats izškīris atraidoši vienīgi 'jautajumu par toL vai, deļ 
prasības par nomas līguma atcelšanu par kopējo muižu, ir prasama visu 
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līdzīpašnieku piekrišana. Tādā kārtā un piespriežot prasību, no kuras pra-
sitajs atsacījies un attiecība uz kuru viņš bija lūdzis Hetu izbeigt, Tiesu Pa-
lata pārkapusi civ. proc. lik. 6. (4.), 711. р. р., kādēļ viņas spriedums šai dalā 
atceļams. Aiz pievestiem iemesliera, Senats n o l e m j : Tiesu Palatas 
1925. g. 14. septembra spriedumu daļā attiecībā uz Lidi]as Semendjajevas 
prasības apmierinašanu pāri par */i* daļu no prasība_s rakstā apzīmētās ne-
kustamās mantas civ. proc. lik. 6. (4.), 711. p. p. pārkāpumu dēl atcelt un 
lietu šai dala nodot Tiesu Palatai izspriešanai no jatraa citā sastāvā. Na-
deždas Tichorairovas kasacijas sūdzību parējās dalās uz civ. proc. iik. 793. p. 
pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 28.) 

II . 1927. g. jnarta mēneša 31. dienā. Mārtiņa Ta.ube.s. pilnvar-
nieka, zv. adv. Kemaņa lugums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
Babas, Aleksandra un Nikolaia V i d i в u prasībā pret Mārtiņu T a u b i IHI 
prasītāju Babas un Aleksandra V i d i ņ u pilnvarnieka, zv. adv. Kārkliua 
paskaidromms. j i | 

_Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliaš; feferē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka, pretēji atbildētāja domām» tagadējās vindikacijas 
prasības eelšanai prasītājiem bija jāpierāda tikai tas, fca viņi ir zemes grā-
matās ievestā īpaŠuma mantinieki: saskaijā ar priv. lik. 3004. p. 2. piez. 
mantiniekiem pieder lietiskas tiesības uz nekustamu īpašumu ari neatkarīgi 
no tā apstiprināšanas vifliem zeraes grāmatās; 2) ka vindikacijas pra-
sībā nav nepieciešami vajadzīgs tieši izteikt petiturau par īpašitma tiesibu 
atzišanu prasītajam (Senata civ. kas. dep. spried. 1927. g. 20. Nr.); 3) ka, 
Tiesu Paiata aiz viņas pievestiem iemesliem konstatejusi, ka atbildētājs' 
līetojis strīdū esošās zcmes gabalus pret atlīdzību prasītājiem vm ka at-
bildētājs pats atzinis prasītāju tieslbas uz šo zemi; šādi Tiesu Palatas 
konstatēiumi, kujris Tiesu Palata pamato starp citu ar nopratināto lieci-
.nleku lieclbām, attiecas uz lietas faktisko pusi tm nav tādēļ parbaudāmi 
kasacijas ;kārtībā; ar to vien atkrīt visi atbildētaja paskaidrojurai viņa 
kasacija.s sūdzībā, kuros viņs apstrīd šo konstatējumu pareizību pēc bu-
tības 'да Tiesu Palatas slēdzienu par Hecmieku nozīmes un spēka novēr-
tēšanu; no pievestiem saviem konstateiumiem Tiesu Palata varēja nākt 
pie slēdziena, .ka .atbildētājs nav varējis minētos zemes gabalns iegīīt ar 
iesēdējumu, un ka tāpēc prasītāiu tiesības uz tiern palikušas pilnā spēkā; 
seviški Tiesu Palata vareļa ari atzīt par nenozīraīgu to, vai atbildētājs ticis 
aicināts klāt būt pie zemes nQrobezosanas ar kaimipu Vec-Krukiņu māju,_un 
tāpēc Tiesu Palata varēja atrast par lieku nopratināt šai ziņā ņo atbildetāja 
uzdotos lieciniekus; 4) ka Tiesu Palatai bija pietiekošs iemesls, aiz vi#as 
pievestiem apceTējumiem, atraidīt atbildētāja lūgumu dē] Iiecinieku un ap-
kārtlaužu nopratināšanas tā apstākla pierādīšanai, ka partu attiecības esot 
nodibinājušās jau starp viņu senčieni; neatminamā ilguraa valdīšana nekad 
neatvieto iesēdējumu, bet nodibina tikai valdīšanas likuinības prezumpciju 
(priv. lik. 706. р.); Tiesu Palata savukārt atradusi šādu Dfezumpciju par 
atspēkotu ar to, ka atbildētājs strīdū esošos zemes gabalus lietojis р_т е t 
a t l ī d z ī b u , tā t a d v a l d ī j i s t o s ne kā ī p a š n i e k s ; tāpēc 
atbildētāii nevar pret tagadējo vindikacijas prasību aizstāvēties ar savu 
juridisko valdīšanu itka īpašnieki; 5) ka tādā kārtā Tiesu Palata nav at^ 
bildētāja kasacijas sūdzībā pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viiļa kasa-
cijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n o_I e m j : Martiņa T a u -
b e s pilnvarnieka, zv. adv. J. ^Kemaņa kasacijas sudzibu uz civ. proc. lik. 
793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 33.) 
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12. 1927. g. marta mēneša II. dienā. Irenes B o r e i š un Alfrēda 
P ē t e r s o n a pilnvarnieka, zv. adv. Grinberga lugums par Tiesu Palatas 
sprieduma atcelšanu Irenes В о r e i š un Alfrēda P ē t e r s o n a prasībā 
pret Albertu К r i e v i ņ u un pēdējā pllnvarnieka, zv. adv. Bērziņa pa-
skaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: u) ka prasītāji savā pret atbildētāju celtā vindikacijas 
prasībā: atzīst viņu īpašumu tiesības uz strīdū esošu zemes gabalu, apmē-
ram 598 kv. asis lielu, kā iietilpstošu viuiem piederoša zemes gabaiā Gri-
gora ielā Nr. 2, un izņemt šo zemes gabalu по atbildētāja valdīšanas, nodo-
dot to prasītājiem, — pamato ar to, ka atbildētājs minēto zemes gabalu 
sagrābis savās rokās un aptaisījis ap to žogu; 2) ka Tiesu Palata konstatē-
jusi, ka minēto strīdū esošo zemes gabalu atbildētājs valda nevis pātvā-
iīgi, bet uz tada darījuma pamata, kuru noslēdzis prasītāiu tiesību devējs 
un kuru tādēļ ari paši prasitaji neatzīt nevar; ta tad Tiesu Palatas sprie-
dums nav dibmāts uz to vien, ka prasītāii nav pierādījuši, ka atbildētājs 
patvalīgi aizturētu strldīgo zemes gabalu, bet ari un galvenā kārtā uz to, 
ka Tiesu Palata uz atbildētāja pret prasību celtās ierunas pamata atzirmsi 
par saistošu prasītājiera to darījum^ kuru attiecībā uz strīdus zemes ga-
balu noslēdzis prasītāju tiesibu devējs; 3) ka uz pievestā konstatējuma 
pamata Tiesu Palatai bija pamats noraidīt prasību, atsaucoties uz priv. lik. 
919. pantu, jo līdz kamēr pastāv Tiesu Palatas konstatētais līgums, atbildē-
Ща rīcība fpar strīdū esošo zemes gabalu nav patvajīga, un Hdz kamēr 
šis līgums nav a t c e l t s t i e s a s ce ļ ā , vindikacijas sūdzība uz priv. 
lik. 919. panta pamata ir noraidāma; 4) ka nz to, ka prasītājiem nav sais-
tošs viiau tiesību devēja noslēgtais strīdū stāvošā zeraes gabala atsavinā-
šanas līgums uz tā paraata, ka atbildētājs nav savas tiesības uz strīdū stā-
vošo zemes gabalu pieteicis sludināiurria termiņā.pie Reinholda Pētersona 
mantinieku apstiprināšanas un ari uz 18. raarta 1920. 'g. līguma pamata 
prasītāji aizrāda pirmoreiz kasacijas sūdzībā, ka vien šie. paskaidfojumi 
Senatā nemaz 'nav apspriežarai; 3) ka liecinieks Kiršfelds ir liecinājis, 
ka vinš bijis pilnvarots uz strīdus zemes gabala pārdošanu ar Olgas Hassel 
vēstuli, kāds pilnvarojums saskaņā ar priv. lik. 4366. pantu ir pilnīgi pietie-
košs>; 4) ka Tiesu Palata, atraidot parelzi prasību uz tā pamata vien, ka 
darījums, uz кща pamata valda atbildētājs, nav anulēts un ir tikmēr sais-
tošs priekš prasītājiem, riebija spiesta apspriest Apgabaltiesas motivu, ka 
atbildētājs, nav ieguvis strīdū esošo zemes gabalu uz iesēdējuma pamata; 
5) ka tādā kārtā iesniegtā ka.sacijas sudzība, ka nepamatota, atraidāma, 
Senats n о 1 e rn j : Irenes В о r e i š un Alf rēda P ē t e r & o n a pilnvar-
nieka, zv. adv. Gririberga kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata 
atstāt bez ievērības. (L. Nr. 34.) 

13. 1927. g. marta mcneša 31. dienā. Katrīnas Š p г en к pilnvarnieka, 
zv. adv. Eenusa lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcel.šanu Mežotnes pag. 
Vec-Ragu mājas dālīsanas lietā. 

i 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņs; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka, pretēii sīidzētājas domām, likums nemaz neaiz-
liedz spriednma rezolutivā daļa ievietot ari motivus; tāpat Tiesu Palatai 
nebija iemesla pašā spriedumā noteikt sankciju .Ш obligacijas nedzēšanas 

21



gadījumu, jo sankcija ir saprotama pati par sevi, proti pretējā puse varētu 
prasi't attiecīgo atlldzību obligacijas labprātīgi nedzēstā dalā; neatkarīgi 
no tā, par nupat minēto sprieduma trūknmu varētu sūdzēties nevis tagadējā 
sūdzētaja, bet gan tikai pretējā puse; 2) ka tāpat Tiesu Palatai nebiia va-
jadzības pašā spriedumā noteikt terminu sprieduma izpildīšanai, jo ja nav 
tads notcikts, tad spriedums atticcīga daļā izpildāms nekavējoši; 3) ka 
gan par nepareizu atzīstams Tiesu Palatas uzskats, itkā pēc civ. proc. lik. 
2703. p. dalāmā imobiļa nolikšanai izsolē esot prasāraa v i s u dalībnieku 
piekrišana; tomēr šāda Tiesu Palatas pielaistā nepareizība sprieduma mo-
tivos nevar novest pie viņas sprieduma atcelšanas; pēc priv. lik. 941. р., 
kas saskaņā ar priv. lik. 2699. p. vispar (izņemot 2706. р.: sk, 941. p. piez.) 
piemērojams ari mantojuraa dalīšanai, Tiesu Palata varēja pēc sava ieskata 
imobili visumā piespriest v i e n a m raantiniekam ari dabā, nenoliekot tā 
tad imobili izsolē: sūdzētāja nepieved, ka Tiesu Palata pie tam būtu 
viņas dalu apreķinājusi zcmāk nekā viņai pienākusāes; neatkarīgi no tā, 
priv. lik. 2703. p. nmā vienīgi par to gadljumu, kad ar visu mantinieku 
vienošanos imobilis ir noliekams izsolē viņa īstās vērtības noteiksanai; 
sūdzetāja Tiesu Palatas 1924. g. 17. novembra sēdē gan bija atsaukusies 
uz 2703. р., bet tikai sakarā ar viņas eventualo lūgurnu izdarīt jaunu eksper-
tizi; šo otro ckspcrtizi Tiesu Palata ir pielaidusi un to sūdzētaja nav ap-
strīdējusi; tāpēc sūdzētājai nav vairs tiesības aizrādīt uz to, ka Tiesu Pa-
lata esot 2708. p. pārkāpusi; 4) ka tādā kārtā Tiesu Palata nav sūdzētā.ias 
kasacijas sūdzībā pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ Viņas kasacijas sū-
dzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n о 1 e m j : Katrīnas Š p r e n к 
pilnvarnieka^ zv. adv. R. ;Bemisa kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. 
pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 35.) 

14. 1927. g. marta mēneša 31. dienā. Linu un Džutes manufakturas 
A./S. pilnvarnieku, zv. adv. Nolteina un Musso līīgums par Tiesu Paiatas 
sprieduma atcelšanu Eduarda O e š e i a prasībā pret Linu im Džutes manu-
fakturas A./S. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolioš; rcfcrē senators 
A. Loebers. 

Senate atrod: Atstājot bez caurskatīšanas pie atbildētājas kasacijas 
sūdzības iesniegto dokumentu, papildinājumu pie kasacijas sūdzības un at-
bildētājas raksļisko paskaidrojumu, kā ari atbildētājas paskaidrojumus vi-
ņas kasacijas sūdzībā, kuros viņa mēģina atspēkot Senata šai lietā izteiktos 
apcerējuraus jautājumā par pilnsapulces sasauksanas kārtību, Senats atrod: 
atbildētāja Tiesu Palatas spriedumā neierauga civ. proc. lik. 813. p. pār-
kāpšanu, bet, taisni otrādi, pārmet viņai, ka viua pievienojusies Senata iz-
teiktam uzskatam aprādītā jautājumā. Pilnīgi nevietā atbildētājas Senatam 
adresētais lūgums (Zumutung) atkāpties no viņa izteiktā uzskata, kurā at-
bildētājs atrod neskaidrību un pretrunību. Šai zitiā Senats tur par va-
jadzīgu vēl vienreiz atkārtot un pastrīpot iau savā pirmā spriedumā no-
dibināto principialo viedokli. Netikvien pēc 1901. g. 21. decembra iik. 8. р., 
bet ari pec 1921. g, 20. apriļa likuma 5. р., otras pilnsapulces sasaukšanai 
nepieciešami vajadzīgs atseviŠķs, jauns sludinājums. Vienā uri tai pašā iz-
laistā sludinājumā sasaukt kā pirmo, ta ari eventuali otro pilnsapulci, pie-
vestie likumi nepielaiž. 1921. g. 20. apriļa likunia 5. p. grozījis 1901. g. 
21. decembra lik. 8. pantu tikai tai zioā, ka pielaiž vienreizeju (однохфатный, 
einmalig) sludinājumu, sasaucot vispar pilnsapulces, nemaz nerunājot par 
otro pilnsapulci. Tā tad 1921. g. 20. apriļa likuma 5. p. nav grozījis 1901. g. 
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21. decembja lik. 8. pantā paredzēto noteikumu par to, ka otrā pilnsapulce 
— ja pirmā nebija attiecīgais kvorums — sasaucama ne vēīāk par 4 .die-
nām pēc pirmās pilnsapulces, pie kam otras pilnsapulces dienai jābūt no-
liktai ne vēlāk par 4 dienām pēc pirmās pilnsapulces, pie kam otras piln-
sapulces dienai jābūt noteiktai ne agrāk par 14 dienām pēc sludinājuma 
(kamēr pirmās pīlnsapulces dienai jābūt noliktai ne agrāk par 21 dieriu pēc 
sludinajuma: 1. p. 1 teik.). Šai ziņā Senata pirmā spriedumā 3. ļpp. pē-
dējā rindiņā ievietotā teikumā „Tādēļ 8. p. varēja paredzet tikai, ka iepriek-
šējam sludinājumam par otro pilnsapulci jānotiek vismaz 14 dienas pec pir-
mās sapulces", gan ieviesusies nenovērota iespieduma klūda: pievestais 
teikums jālasa' tā: ka iepriekšējam sludinājumam par otro pilnsapulci jā-
notiek „vismaz 4 dienas pēc pirraās sapulces". Ka tā būtu bijis jāsaprot 
Senata izteiktads uzskats, par to — sakarā ar iepriekšējiem Senata pie-
vestiera apcerējumiem — nevarēja būt šaubas. Tā tad gadījumā, ja pirmā 
pilnsapulce, kvoruma trūkuma dēļ, nav notikusi, otrā pilnsapulce jāsasauc 
ar sludinājurnu ne vēlāk par 4 dienām pēc pilnsapulc'es. Vai patiesi šo 4 
dienu robežās faktiski sludinājums tiķs ari iespiests attiecīgos laikrakstos, 
tara izšķirošas nozīmes nav, jo sludinājuma iespiešanas laiks, kā tāds, pašos 
laikrakstos no akc. sabiedrības valdes neatkarājas. Akcionariem по svara 
ir pirmkart tas, ka valde s a s a u с otro pilnsapulci ne vēlak par likumā 
paredzēto laiku, nepielaižot šai ziņā novelojumu (t. i. no savas puses r ī -
к о t о s par sludinājuma izlaišanu ne velāk par 4 dienām pēc pirmās 
sapulces), un, otrkārt, ka sludināiums tiktu iespiests laikrakstos ar tādu 
aprēkinu, ka otrās pilnsapulces diena iznāktu ne agrāk par 14 dienām pēc 
sludinājuma iespiešanas laikrakstos. Tiesu Palata savā spriedumā nemaz 
nav atkāpusies no Senata izteiktam pamatdomām par to, ka ar vienu un 
to pašu siudinājuīnu nevar sasāukt pirrao sapulci un līdz ar to eventuālo 
otro sapulci. lekš tā pastāveja jautājuma kodols, kamēr visiem citiem jau-
tājumiem tikai techniska un katrā zii;ā tikai. blakus nozīme. Tā tad atkrīt 
visi atbildētājas paskaidrojumi, kuros viņa aizrāda uz — faktiski nepastā-
vošām — itkā techniskām grūtībām, atseviški izsludinot par otrās piln-
sapulces sasaukšanu. Atbildētāja, atrodot, ka Tiesu Palata parkāpusi civ. 
proc. lik. 13 (101.), 412. р. р., kā jādomā, pārmet viņai, ka tā nav izda-
rījusi apkartiaužu nopratināšanu ierašu nodibināšanai, ka izdarāms tikai 
kopīgi viens pats sludinājumsi par pirmo un otro pilnsapulces sasauksanu. 
Tomēr par apkārtļatižu nopratināšanu atbildetaja nebija lugusi, bet gan 
tikai par ekspertizes pielaišanu. Tiesu Palata sīkāk motivējusi, kādēl 
viņa šo lūgumu' atraidījusi, seviški vēl aizradot, ka ierašas _(обычай), pat 
ja tādas būtu, nevarētu atcelt pastavošos likumus. Atbildetaia savā ka-sa-
cijas sūdzlbā pat nav mēģinājusi šo Tiesas Palatas apcerējumu atspēkot. 
Tāpat Tiesu Palatai ne.bija iemesla pievienot Apgabaltiesas 1922. g. lietu 
par atbildētājas pilnsapulces sasankšanu, lai pierādītu, ka pilnsapulcei bija 
jānotiek uz 1920.. g. 21. apriļa likuma pāmata; Senats apspriedis jautajumu 
par atsevišku otrās pilnsapulces sasaukšanas sludinajumu netikvien no 
1901. g. 21. decembra likuma, bet ari no 1921. g. 20. aprija likuma viedokļa, 
kādēļ nav nekādas nozīmes tam, uz kāda no abiem pievestiem likumiem 
pamata pirmā atbildētāias pilnsapulce faktiski konkreta gadijumā tikusi 
sasaukta. Tā tad Tiesu Palata, neapmierinot ari šo atbildētājas lūgumu, 
nav civ. proc. lik. 452. p. pārkāpusi. Tiesu Palata visos sava sprieduma 
motivos un sava gala slēdziena ziņā, sekojot Senata šai lietā dotiern pa-
skaidrojumiem, nav pārkāpusi uri nevarēja pārkāpt pārējos atbildētājas pie-
vestos civ. proc. lik. noteikumus. Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka 
Tiesu Palata nav pārkāpusi atbildētājas pievestos likumus, kadeļ vittas ka-
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sacijas; sūdzība, kā nepamatota, atraidāma. Senats n о 1 e m j : Linu un 
Džutes manufakturas A./S. pilnvarnieku, zv. adv. Nolteina un Musso ka-
sacijas sudzību uz civ. prec. lik. 793. p. pamat'a atstāt bez ievērības. 
(L. Nr. 38.) 

15. 1927. g. marta mēneša 31. dlenā. Kārļa un Oskara E z ī š u piln-
varnieka, zv. adv. Baloža lugums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
īaņa Z e i b e s prasība pret Karli un Oskaru E z ī š i e m. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolinš; referē senators 
K. Petersons. 

Nemot vērā: 1) ka, pretēii atbildētāju kasacijas sūdzībā pievestam uz-
skatam, 1916. g. 3. julija likums', kā tas redzams no šā likuma X. nodalī-
juma 2L panta, ir piemērojams bijušās Baltijās guberņās, resp. tagādējā Lāt-
vijā, kādēļ ari Tiesu Palata uz šī likuma II. nodalījuma par juridisku da-
rījumu apstrīdēšariu, kas noslēgti no parādniekiem par lauriu kreditoriem, 
4. panta 2. pKta pamata pareizi atzinusi, ka atbildētāju dēla un tēva no-
slēgtajā dāvināšanas darījumā mala fides ir prezumējama uz paša likuma 
pamata ш uz to prasītājs var bazēties bez kādiem pierādījuipiem no savas 
puses, jīdz kamēr atbildētāji prezumpciju ncapgāž, pierādīdami pretējo; 2) 
tādā 'kartā iesniegtā kasacijas sūdzība, kā nepamatota. atraidāma, Senats 
п о 1 e m j : Kārja un Oskara E z ī š u pilnvarnieka, zv. adv. J. Baloža ka-
sacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. 
(L. Nr. 40.) 

16. 1927. g. marta mēneša 31. dienā. Jozefa D u k e l s k a mantojuma 
masas aizgādņa, zv. adv. Rubinšteina lūgums par Tiesu Palatas sprieduma 
atcelšanu Jozefa D u k e l s k a prasībā pret agrāko apdrošināšanas biedrību 
„Rossija". 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolioš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Tiesu Palat iziet по tā, ka A./S. „Rossija", kuras valdes 
sēdeklis bijis Krievijā, attiecībā uz Latviju esot uzskatāma par ārzemes akc. 
sabīedrību, kura tā tad vispirms padota Krievijas katrreizējiem likumiem, 
un ka Krievijas akc. sabiedrībām, kuru valžu sēdeklis. tika nodibināts Krie-
vijā, gan tikusi dota iespēja iegūt Latvijas nacionalitati ar valdības piekri-
šanu, bet tīkai zem suspensiva nosacījuma, ka viņas atjaunojušas darbību 
Latvijā, šai nolūkā sasaucot attiecīgu pilnsapulci saskaņā ar 1921. g. 20. 
apn'la likumu (Lik. krāj. 83. Nr.). Tā tad Tiesu Palāta atrod, ka bijušās 
Krievijas akc. sabledrības līdz darbības atjaunošanai katrā ziiaā nav pie-
laižamas pie ■ Latvijas nacionalitates un -— galvenais — savas juridiskās 
eksistences iegūšanas, un ka tāpēc, pirms darbības atjaunošanas, bij. Krie-
vijas akc. sabiedrības, juridiski, kā tādas neeksistējot Latvijā, un nevar bū1 
par tiesību subjektiem un tāpēc ari nevarot pienemt kalpotājus un pārvald-
niekus. Šis Tiesu Palatas uzskats nav atzīstams par pareizu. Pēc 1921. g. 
20. aprila lik. 1. p. bij. Krievijas valdības apstiprinātie štatuti akc. sabjed-
rībām, kurām ir kādi uzņēmumi Latvijā, paliek ari turpmāk spēkā. Šādi 
statuti bija spēkā visā biiušās Krievijas teritorijā, tā tad ari tagadējā Lat-
vijā. Ar Latvijas separaciju no Krievijas, pašas par sevi nav atceltas visas 
jau agrāk tās pašas teritorijas robežās uz minēto statutu pamata nodibi-
nātās iuridiskās attiecības, instituti un tiesību korapleksi un saskanā ai 
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tiem ari bij. Krievijas nodibinātās akc. sabiedrības; bij. Krievijā spēkā 
bijušie likumi tikai atstāti spēkā ari Latvijā. Tā tad Latvija atzinusi par 
juridiski pastāvošām, t. i. par īsti juridiskām personām, tās bij Krievijā 
— ari ārpus tagadējās Latvijas teritorijas — nodibinātas akciju sabied-
rības, gan tikai zem rezolutiva nosacījuma, ja 6 mēnešu laikā, skaitot no 
1924. g. 31. julija noteikumus (Lik. krāj. Nr. 124) spēkā nākšanas, nav sabied-
rlbas pārvaldes „organu pārvēlējuši", ar to nodibinot savu valžu sēdekli 
Latvijā, saskaņā ar 1921. g. 20. aprīja lik. 10. p. un 1924. g. 31. julija no-
teikumiem. Ja 6 mēnešu laikā nenotiktu pārvaldes organu pārvēlēšana, tad 
jānotiek akciju sabiedrības piespiedu likvidacijai (1924. g. 31. julija noteik. 
103. р.). Та tad l ī d z 6 mēnešu laika notecēšanai bij. Krievijas akc. sa-
biedrībām piešķirta tiesība rīkoties ari Latvijas teritorijā uz iepfiekšējo, 
t. i. vēl nepārvēlēto organu darbības paraata, saskaņā ar saviem statu-
tiem. Pievestie noteikumi nekur nenosaka, ka minētās akc. sabiedrības būtu 
ar Latvijas valsts nodibinājumu zaudējušas savu jurid. eksistenci Latvijas 
teritorijā, un viņu toreizējie organi būtu zaudējuši savas, statutos paredzētās 
kompetences un tiesības slēgt akciju sabiedrību vārdā darījumus un llgu-
mus. Jo kamēr organi nav pārvēlēti, dabiski, darbojas iepriekšējie organi, 
un proti, taisni pa to Iaiku, kyvu likums kā galīgi prekluzivu tcrrniņu paredz 
pārvēlēšanai. Tikai p ē c minētā prekluzivā termiņa notecēiuma, iepriek-
šējo organu kompetences im reprezentacijas tiesības ipso jure izbeidzās 
un akc. sabiedrībai piespiedu kārtā jālikvidējas. Bet ari likvidaciias sta-
dijā, vai nu likvidacija btitu labprātīga, vai piespiesta, akc. sabiedrība kā 
tāda vēl pastāv; likvidējamā akc. sabiedrība tā pati akc. sabiedrība, viņa 
nemaz nav pastāvošās akc. sabicdrības itkā pēcņācēja: tiesību subjekts 
paliek viens uri tas pats. Pārmaiņa notiek tikai organos; valdes vietu 
ieņem likvidatori, resp. likvidacijas komisija: bet ari pēdējā ir iepriekšējās 
akc. .sabiedrības reprezentativais organs. Kā nodibinājusi Tiesu Palata, 
piespiedu likvidacija, t. i. likvidacijas komisijas iecelšana notikusi 1924. g. 
30. junijā, t i. vēl p i r m s 1924. g. 31. juiija noteikumu izdošanas, t. i. vēl 
tai laikā, kad organu pārvēlēšanai nekāds prekluzivs termiaš netika no-
teikts un vispār nekāda sankcija netika paredzēta (1921. g. 20. aprila lik. 
3. р.). Likvidacijas komisijas iecelšana par akcl sabiedrību „Rossija" no-
tikusi ne uz 1924. g. 31. julija noteikumu pamata, bet jau p i г m s šai li-
kumā paredzētā prekluzivā termiņa notecējuma. Bez šaubām, prasītāiam 
bija jānodod norēķins, ia, kā nodibinājusi Tiesu Palata, viņa rokās patiesi 
bijušas akc. sabiedrības „Rossija'" piederošās mantas. Bet Tiesu Palata 
nav konstatējusi, ka atbildētāja būtu norēķinus laikā pieprasījusi un ari 
konkretā lietā būtu par to iesniegusi pratprasību. Norēkina pienākuma 
pastāvēšana vien, kā tāda, vel pati par sevi neizslēdz atlīdzības prasību 
par priekšlaicīgu un vienpusīgu pakalpojuma līguma atcelšanu, Tadēļ, ja 
atbildētāja domātu pret tagadējo atlīdzības prasību korrmensēt noteikto 
naudas pretprasījumu sakarā ar prasītāja norēķina nodošanas pienākumu, 
tad atbildētājai bija jāccļ (geltend macben) kompensacijas ienma noteiktā 
sumā. Priv. lik. 3213. p. konkrētā gadījumā nav piem_ērojams un uz viņu 
atbildētāja ari nebija atsaukusies; 3213. p. tieši runā pār divpusīgu lī-
gumu, kas paredz divus, līgumā paredzētos pienākumus, kuri jaizpilda vien-
laicīgi (Zug um Zug), kamēr norēķina došanas pienākums pats par sevi 
nedod pamatu exceptio non adimpleti contractus gadījnma, ja pakalpojuma 
līguma atcelšana nebija pamatota taisni uz šī norēķina došanas pienākuma 
neizpildīšanu, kādu pamatu Tiesu Palata ari nav nodibinājusi. Aiz pie-
vestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata pārkāpusi 1921. g. 20. aprila 
likumu un civ. proc. lik. 339., 711. р. р., kādēļ viņas sprieduras nav spēkā 
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atstājaras, Scnats, neielaizdamies parējo kasacijas sīīdzībā pievesto 'kasa-
cijas iemeslu parbaudīšanā, n o l e r a i : Tiesu Palatas 1926. g. 22. marta 
spriedumu, 1921. g, 20. apriļa likmna, civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pārkā-
pumu deļ atcclt uri lietu riodot Tiesu Palatai izspriešanai no jauna citā sa-
stāvā. (L. Nr. 41.) 

17. 1927. d. marta mēneša 31. dienā. Emilijas L e r c h c s pilnvar-
nieka, zv. adv. Grinberga lūgums par Tiesu Palatās sprieduma atcelšaim 
Emilijas L e г с h e s prasībā pre-t Mariju В1 i n d r e i с h un citiem. 

Sēdi vada priekšsēdētajs, senators K. Ozoliņš; rcferē scnators 
A. Loebers. 

Izklausījis prasītājas pilnvarnieka, zv. adv. Grinberga paskaidrojumus* 
Senats atrod: par to, ka saskaņā ar civ. proc. lik. 477. p. izpratnes im Kriev. 
Senata paskaidrojumiem, nevis prasītājam bijis jāpierāda vēstuļu datuma 
īstenība, bet gan atbildetājai bijis. japierāda sava ieruna pret šo pēdējo, 
prasītāja runā pirraoreiz kasacijas sudzībā, karnēr viņa lidz tam pati bija 
apņēmusies iesniegt pierādījumus vēstulu datiima īstenības nodibmāšanai. 
Tāpēc nupat pievestais prasitājas aizradījums, kas nebija līcsu Palatas ap-
spriešanā, izspriežot lietu pēc būtības, nav Senatā kā kasacijas instancē 
vērā ņemams. Ticsu Palata atradusi par nepieciešarnu. ka atbildetāju ro-
kās atrastos nmā stāvošā oriģinalā pilņvara, kuvu prasītāja izdevusi tagad 
mirušam brālim, Nikolajam Traugot. Šis Tiesu P'alatas slēdziens- attiecas 
uz iietas faktisko pusi un' nav tādē] pārbaudāms kasaeijas kārtībā. Izejot 
no šāda sava slēdziena, Tiesu Palata vareja atbildetājiem nepienriērot civ. 
proe. lik. 440.—444, p. p. Ja nu Tiesu Palata, по vinas ieņemtā vledokla» 
atraidījusi vēstuļu, kuru datumu. īstenību atbildētāji apšaubījuši, pierādī-
šanas. speku vispār, viņa konsek'venti varēja nākt pic slēdziena, ka lietā 
nav ari netiešu pierādījumu par to, ka pilnvara būtu tikusi izdota bez pra-
sītājas vīra asistences. Bet, neatkarīgi по ta, visiem aprāditiem Tiegu Pa-
latas apcerējumiem tikai biakus nozīme. Tiesu Palata, sakarā ar priv. lik. 
29. p. īsto nojēgumu, nākusi pie slēdziena, ka prasītājas vīra piekrišanai 
vispār nav biinsi izšķiļroša riozīme tādēļ, ka līgums jau izpildīts, im pra-
sītājas atteikšanās no līgumā paredzētām saistībām, par ко vien runā 29. D,, 
nav pat domāiama un iespejarna. Pēc 29. p. burtiskā teksta, tas nodibina 
sankciju, t. i. sievas atteikšanos no izpildījuma vienīgi uz sievas izdotiem-
s a i s t i b a s rakstiem (Verbiiidimgsscbriften), kurus vīrs nav iīdz parak-
stījis. Bet 29. p. nenodibina sankciju uz to gadījumn, kad viņa atsavi-
nājusi no savas atseviškas mantības kādu nekustamu mantu bez vīra p а -• 
doraa . Ja sieva tomer vira p a d o m u itā tad vīra pickrišana nav pra~ 
sāraa) nav. pieprasīiusi, tad v i ņ a pati jau nekad nevar uz to atsaukties 
uii uz šī pamata atspēkot un atcelt atsavināšanas līgurau. Neatkarīgī no-
tā, 29. p. butu piemērojams konkretā ■ lietā tikai tad, ja Tiesu Palata būtu 
nodibinājLisi, ka lieta grozās ap prasltajas atsevišķu nekustamu mantu, ко 
Tiesii Palata tomēr nav konstatejusi. Attiecībā uz nekustarau mantu, kura 
nav no mantu kopības izņernta, sieva vispār nevar rīkoties (priv. lik. 88., 
56. p. p.) bez vīra piekrišarias; vīrs šādus nkoiumus_var neatzīt. Tā 
tad nevis pati sieva,. bet t i k a i v i ņ a s v ī r s varetu uz šī pamata 
apstiprināt :sievas rīkoiuma spēku un pieprasīt attiecīgā darījuma atzīšanu 
/par nederīgu. Aiz aprādītiem iemesliem, atzīstot, ka Tiesu P'alata nav 
pārkapusi prasltāias pievestos likumus, im ka tādēl viņas kasacijas sīidziba 
atraidāma, Senats nolemj: Emilijas L © r c h e s pilnvarnieka, ,zv. adv. 
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Grinberga kasacijas sudzību uri civ. proc. lik. 793. p. pamata atstat bez 
ieverības. (L. Nr. 42.) 

18, 1.927. g.Janvāra. mēneša 31. d'ienā. Mir. Artura P c t e r s o n a 
mant. masas aizgadna Dāva В ē r z i n a lūgums par Tiesu Palatas sprie-
duma atcelšami Abrama A i z e n b e r g a prasībā pret rnir. Artura P ē t e r -
s о n a mant. masu. 

_Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolinš; refere senators 
A. Petersons. 

Nemot vērā: 1) ka atbildētāia'lūgusi Tiesu Palatu (sk. 1925. g. 2. ok-
tobra lūgumu. Tiesu Palatas akta 21. Ipp.) izdot vinai apliesJbu izziņas 
saņemšanai по Senata civildepartamenta par to, ka Senatā atrodoties' lieta 
par Artura Pētersona mantošanas masas (t. i. pašas atbildētājas) prasību 
pret Kleinu un LevenŠteinu par fiktivu apgrūtinājunia' atcelšanu uz imobili 
Rīgā III. 2139; 2) ka tomēr atbildētājas aprādītos datus, kurus tā domājusi 
noskaidrot'ar 'minēto lietu, kurā viņa pati piedalās. kā parts, tā varēja за
пет! bez Tiesu Palatas apliecības; atbildētāja ari varēja no sevis iesniegt 
Tiesu P'alatai vistis viņas rokcās esošos uz lietu attiecošos dokumentus; 
bez tā, atbiidētāja pat nav aizrādījusi, kādā ziuā ar Senata lietā esošiem 
datiem būtu iespējams noskaidrot viņas attiecības pret tagadējo prasltāju; 
3) ka uz nupat pievesto pamatu vien Tiesu Palatai bija pietiekošs iemesls 
minēto atbildē'tāias lūgumu atraidīt; 4) ka tādā kārtā Tiesu Palata nav 
atbildētājas kasacijas sūdzībā pievestos likurnus pārkāpusi, kādēl kasacijas 
sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n о 1 e m j : mir. Artura P ē t e r -
son.a raant. masas aizgadna Dāva Bērzīi,ia kasacijas sūdzību uz civ. proc. 
lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 43.) 

19. 1927. g. marta/aprjla 31./28. dienā. Mārtiua V i ļ u m s o n a pi!n-
varnieka, zv. adv. Bērziua lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
Jāņa S i 1 и § и un Alīdes R e i n b а с h prasībā pret Mārtiņu V i 1 и т -
s on u. 

Sēdi vada priekssēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: pretēji atbildētāja domām, Tiesu Palatai nav sava sprie-
duma vēsturiskā daļā s e v i š ķ i j ā a t z ī m ē, ka. vina pie sprieduma „iz-
gatavošanas" ņēmusi vērā 'ari un apsvērusi visus lietas apstāklus un ari 
mutiskos partu paskaldrojuraus. Tapat likums neprasa, lai tiesa apstātos 
pie kura katra partu pievesta apsvēruma vai paskaidrojuma. _ Pie-
tiek, ja tiesa visumā faktiski apsvērusi prasītājas pamatā liktos apstakius, 
prasītāju paskaidrojuniu un atbildetāja ierunu kodolu un no šādiem datiem, 
paskaidrojumiem un ierunām nākusi pie noteikta slēdziena par prasības ap-
raierināšanu vai atraidīšanu. Tiesu Palata iziet no tā, ka atbildētājs ne-
varot vienpusīgi atteikties no līguma un ka ari nokavējuras no prasītaju 
puses' nedodot viņam, t. i. atbildētāiam, tādas tiesības, saskanā ar priv. lik. 
3209., 3210., 3320. р. р., un ka īstenībā prasītāji pat nokavējumu neesot 
pielaiduši, jo Jumurdas pagastā pasaules kara laika bijuši pilnīgi normali ap-
stākļi, kuri šai zinā „bez šaubām spēlējuši izškirošu lomu", kadčl tiesa va-
rot prasītājus atsvabināt no nokavējuma sekām, saskaņā ar priv. lik. 3311. p. 
Rimājot par līgumu un īīgtffiia kontrahentiem, Tiesu Palatai bijis jāno-
skaidro kontrahentu jnridiskais stāvoklis, t. i. kāds no vii.iieni, attiecībā uz 
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līguma paredzeto izpildījumu (Leistung), butu kreditors un resp. debitors. 
Tiesu Palata atstājusi pilnīgi atklātu jautājumu par līguma juridisko rak-
sturu» un prasītājus, bez kādas motivacijas, uzskata attiecībā uz vinu pie-
prasīto izpildījumu itkā par debitoriem, bet atbildētaju — itka par kre-
ditoru. Pielaižot šādu nenoteiktību un neskaidrību spriedumā, Tiesu Palata 
jau no paša sākuraa pārkāpusi civ. proc. lik. 711. p. Pie šādiem'apstākliem 
Senatam pašara jāizšķir jautājums par runā stāvošā līguma juridisko rak-
sturu. Prasītāji nopirkuši augošo mežu uz atbildētāja zemes gabala, bet 
pie tam prasītājiem atstāta tiesība nocirst mežu uz atbildētāja zemes ga-
bala tikai z i n ā m ā n o t e i k t ā l a i k m e t ā , proti 4 gadu laikā, skaitot 
по līguma noslēgšanas dienas. Atbildētājs uzņēmies vienīgi pienākumu 
nodot savu zemes gabalu — attiecīgās robežās — prasītāju kā tiesīgo per-
somi viņiem ar llgumu nodrošināto tiesību rīcībā izlietosanai un ciest pra-
sītāju meža ciršanai speramos soļus. Tā tad 'tiesības, prasīiums par zemes 
gabala nodošanu un turēšanu prasītāju rīcībā un īzlietošanā līgumā aprā-
dītā aprobežotā laikmetā, t. i. 4 gadu laikā, ne mazāk un ne ilgāk, skaitot 
no 1914. g. 4. marta, pieder prasītājiem, bet korespondējoŠie pienākumi 
bija vienīgi atbildētāja pusē. Tiesu Palata, pievienojoties Apgabaltiesai, 
tomēr konsekventi runā p a r p r a s ī t ā j u , itkā debitoru, nokavējumu un 
atrod par taīsnīgu prasītājiem piemērot 3311. p. uz tā pamata, ka noka-
vējums esot izskaidrojams ar vis major, aiz kura pēdējā prasītāji nav va-
rējuši turpināt meža darbus, jo kara laikā bijuši pilnīgi ncnormali apstākļi. 
Tā tad no vienas puses attiecībā uz prasītājiem, kufiem atbildētājs neraaz 
nepārmet un nevar pārmest, ka tie kādus p i e n ā k u m u s meža ciršanas 
ziņā nav izpildījuši, par nokavējumu kāda pienākuma izpildīšanā nevar būt 
типа. No otras puses ari par kāda prasītāju nokavējuma attaisnojumu uz 
3311. p. pamata domāt nevar un ta.lsni prasītājietn. kā tiesību nesēiJem, 
3311. p. nemaz nav piemērojams. Lieta tā tad varēja vienīgi grozīties ap 
to, vai un cik tālu atbildētājs, kā pienākumu nesējs, izpildljis, resp. varēja 
izpildīt savus pienākumus, t. i. itka pielaidis nokavējumu. Ar citiem vār-
diem, jājautā tikai, kādu iespaidu uz atbildētāja līgurnā uzņemto pienākumu 
izpildīšanu atstājuši vis raajor vai tie nenormalie apstīikļi, uz kuriem, kā 
itkā p r a s ī t ā j u attaisnojošiem 'iemesliem, aizrādījusi Tiesu Palata. Uz 
vispārēja principa pamata, impossibilium nulla est obligatio (priv. lik. 3439. р.). 
Taisni a t b i l d ē t ā j a a t b i l d ī b u к ā p i e n ā k u m a n e s ē j a , b e t 
ne p r a s ī t ā j u albildību izslēgtu aprādītā vis major, un proti tai zipā, 
ka vis major, kura padarījusi darbus mežā par neiespējamiem, kavējus'i at-
bildētājam izpildīt līguma pienākumu, t. i. atstāt un dot prasītājam faktisko 
iespēju izmantot atbildētaja zemes gabalu meža ciršanai n o t e i k t ā 4 
g a d и 1 a i к m e t ā. Ja kontrahents, aiz objektivas neiespējas, nevarētu 
izpildīt savus līguma pienākumus, tad viņš vienkārši skaitās itkā par savus 
pienākumus izpildījušu (3439. p. beigās). Ar pirkšanas līguma noslēgšanu 
viss risks par pirkuma priekšmetu (runā stāvošā gadījumā meža nociršanas 
un izvešanas, t. i. viņa lietošanas iespēja) pāriet uz pircēju (prasītājiem) 
uz priv. lik. 3863. p. pamata. Tiesu Palata nepareizi atraida šī panta nepie-
mērojamību itkā uz tā pamata, ka līguma objekts „nāv gājis zudumā". Lī-
guma priekšmets — juridiski — gājis bojā, ja viņa prieksmets tā, kā tas 
bijis nodomāts, aiz vis major nebija izlietojams noteiktā 4 gadu laikmetā, 
t. i., līdz 1918. g. 4. martam. Tā tad konkretā gadījumā atbildētājs по savas 
puses uzskatāms par izpildījušu savus pienākumus, atstāt prasītāja rīcībā 
savu zemes gabalti meža ciršanai līgumā paredzētā 4 gadu laikmetā, ga-
dījumā, ia pirkums bija realizējams tikai noteiktā laikmetā: riska pāreja 
izteicas iekš tam, ka pārdevējs nav spiests atstāt rnežu по jauna pircēiam 
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daba par kadu jaunu laikmetu. Vienīgās sekas, kuras prasītājiem par labu 
varetu izrietet no ta, ka prasītājiem nebija iespēja izlietot savas tieslbas 
izcirst mežu atbildētāja zemes gabalā noteiktā 4 gadu laikmetā, varēja pa-
stāvēt vienīgi iekš tam, ka atbildētājam būtu jāatmaksā viņiem attiecīgā 
daļa saņemtās atlīdzības (ekvivalenta) saskaņā ar priv. lik. 3730. P-, pie 
kara, saskaņā ar priv. lik. 3733., 3697. р. р., pārdevējam būtu jāatdod pir-
cējiem 1914. g, 4. martā [Kr. cara (zelta) rubļosļ saoemtā atlīdzība (pirkša-
nas cena) nevis pēc 1920. g. 18. marta likurna 4. р., bet pēc zelta paritates. 
Tiesu Palata nepareizi apspriež atbildētāja rīcību no atkāpšanās no līguma 
viedokļa: ap to lieta negrozās, bet gan ap to, ka atbildētājs atsaucas uz 
līguma atkrišanu aizizpildījumaobjektīvasneiespējas. Tāpat kā nomniekam, 
kuram aiz vis major nebūtu iespējams izlietot nonomāto zemes gabalu no-
teiktā nomas laikā, atliek tikai tiesība prasīt nomas sumas samazināšanu, 
resp. atmaksu (priv. lik. 4060. р.), vai ari pircēji, kufi nopirkuši akmeņraktu-
ves fzmantošanas tiesības zināmā laikmetā (priv. lik. 4027. p. piez.), — ari 
prasītāji nevar tiesas celā prasīt līguma pagarināšanu uz zināmu laiku, skai-
tot pat no tiesas sprieduma došanas dienas. Ja, piem., šķēršli līguma izpil-
dīšanai, raeža ciršanas neiespeja, būtu iestājusies jau pirmā šai nolūkā pa-
redzēto 4 gadu laikmeta d i e n ā tin būtu.turpinājusies visu līgumā pare-
dzēto laikmetu. tad jau prasītāji nekad nevarēja, ari tiesas ceļā, šo laikmetu 
vienkarši p ā r n e s t uz kādu citu, vēlāku Jaiku. Vienīgā izeja butu va-
rējusi būt tikai tā, ka līgums atkristu aiz viņa izpildīšanas objektivas ne-
iespējas. Bet principā nav starpības 's'tarp nupat minēto gadījumu un runā 
stāvošo konkreto gadījumu, jo no juridiskā viedokļa ir pilnīgi indiferenti, vai 
objektivā neicspēja iestājusies no paša sākttma, vai vēlāk, jo līgums ari šai 
pēdējā gadljumā būtu atkritis ar to momentu, kad šī objektivā neiespēja 
iestājusies, ar tām pašām sekām, kādas būtu, ja līgums būtu atkritis no paša 
sākuma. Vienīgā starpība būtu tikai tā, ka, ja objektivā neiespēia būtu 
iestājusies vēlāk, atbildētājam-parādniekarn butu jāatmaksā atpakaj saņemtā 
atlīdzība tikai pa dalai, samērā ar iīguma pastāvēšanas laiku p i r m s ob-
jektivas neiespējas iestāšanās laika. Nedz Apgabaltiesa, nedz Tiesu Palata 
nav pievedusi motivus tam, kādēļ viņas piešķīrušas prasītājiem papildu ter-
mīnu t i e s ī b u izlietošanai, ar to grozot līguma nosacījumus. Likums gan 
paredz tiesai iespēju, līguma izpildīšanas terraiļju pagarināt p a r ā d n i e -
kam-atbildētājam (sk. priv. lik., 3663. р., civ. proc. lik. 934. р.), bet ne kre-
ditoriem, viņ.u tiesību izlictošatiai, kuras viņi nevarēja izlietot līgumā pare-
dzētā laikā, aiz izlietošanas obiektivas neiespējas. 

Aiz pjevestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata nepareizi piemērojusi 
noteikumus par nokavējumu un tā sekām attiecībā starp prasītājiem un at-
bildētaju, nepareizi sadalījusi parādnieka lomii starp partiem, nav novērtē-
jusi vinas konstatētā vis major iespaidu kā izpildījuma objektivas neiespē-
jas, uz a t b i l d ē t ā j a pienākuma izpildīšanas iespēju un patiesu izpil-
dīšanu, uii neapsverot atbildētāja šai ziņā dotos aizrādījumus, pārkāpusi 
civ. proc. Iik. 339., 711. р. р., kādēl viņas spriedums atceļams, Senats n o -
1 e m i : Tiesu Palatas 1926. g. 25. februara spriedumu civ. proc. lik. 
339., 711. p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai izsprieša-
nai no jatma citā sastāvā. (L. Nr. 45.) 

20. 1927. g. apriļa mēneša 28. dienā. Jāņa un Mārča R о z ī š u piln-
varnieka, zv. adv. Pētersona lūgums parTiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
Aleksandra L a z d i ņ a prasībā pret Jāni un Marci R о z ī š i e m. 
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Sedi vada priekšsedetajs, senators A. Loebers; referē senators 
A. Loebers. 

Senators atrod: Pretēji Tiesu Palatas doraām, tas apstāklis vien, ka 
runa stavošais līgums, pec vinas konstatējuma, uzskatāms par gaiīgu līgumu 
(punktaciju, priv. lik. 3034. р.), bet ne par priekšlīgumu (priv. lik. 3140. р.), 
nemaz neizslēdz pats par sevi iespēju piemērot vinam 1920. g. 18. marta 
likumu, ja vien galīgs līgurns, kā pimktacija, paredz. resp. prasa vēl formala 
kontrakta noslēgšanu, piem. koroboraciias dēļ zemes grāmatās (Senata 
Apv. Sap. 1923. g. lēmums Nr. 1 un Civ. kas. dep. spried. 1923. g. Nr. 1 
Jansona lietā). Tomēr Tiesu Palata turpat ari konstatējusi, ka prasītājs at-
kārtoti piedavājis atbildētājiem izpildīšanu, bet ka atbildētāji bez pietiekoša 
iemesla atteikušies pieņemt līguma „pildīšanu". Nupat pievestie Tiesu Pa-
latas ķoiistatejumi attiecas uz lictas faktisko pusi un nav tādēl pārbaudāmi 
kasaeijas kartibā. Tiesu Palata pie tam gan aiz pārskatīšanās samaisījusi 
atbildētājus ar prasītāju. Bet tādai kļūdai nav nozīmes, jo Tiesu Palata 
nākusi. pie pareiza. slēdziena, ka atoildētāji caur tādu izturēšanos pielaiduši 
mora accipiendi un tādēl atbild par sekām, un ka по otras puses prasītājs 
uzskatāms par savu saistību izpildījušu (priv. lik.. 3323., 3324. р. р., sk. ari 
2384., 3168., 3718., 3439. p. p. Senata rfv. kas. dep. spried. 1923. g. Nr. 6; 
1924. g. Nr. 216; 1925. g. Nr. 59). Tā tad atkrīt atbildētajn paskaidrojumi, 
kuros viņi apstrīd aprādīto Tiesu Palatas konstatējuma pareizību pēe būtī-
bas, jo vairak tādēļ, ka paši atbildētāji Ti'esu Palatas 1925. g. 11. niaija sēdē 
aizrādījuši, ka viniem neesot bijis pamats p i e d ā v ā t о n a u d u sauemt. 
Uz to, ka runā stāvošais līgums esot uzskatinns par traktatu (priv. lik. 
3132., 3133. р. р.), itkā uz tā pamata, ka parti vēl nebija vienojušies par no-
zīmētīern blakus nosacījumiem. un paturējuši sev vēl tiesību norunāt par 
tieni, kadēļ prasitājs nevarot prasīt tada līguma koroboraciju, kufš vispar 
nav noticis, atbildētāji aizrāda pinnoreiz kasacijas sūdzībā. Pie aprā-
dītiem Tiesu Palatas konstatētiem apstākļiem nemaz — pretēji atbiidētāju 
domām — nekrīt svarā, vai rimā stāvošais līgums ticis noslēgts 1917. g. vai 
1918. gadā. Tiesu Palata varēja seviški neapspriest atbildētāja 1925. g. 
11. maijā pieteikto lūgumu dot viņarn termiņu, lai pierādītu, ka uz priekšlī-
guma oriģinala esot atzīmēts nevis 1917. g., bet gan 1918. g., jo vairāk tādēļ, 
ka no vienas puses Tiešu Palatas sede faktiski tika atlikta un atbildētāji 
ari nākošās sēdēs, 1925. g. 14. oktobrī un 1926. g. 18. janvarī, attieci'gus pie-
rādījumus nebija iesnieguši, un. no otras puses ari pretējā puse pat pielaidusi 
iespēju, ka līguras patiesi ticis noslēgts 1918. g. Tagad pie kasacijas sūdzī-
bas no atbildētājiem iesniegtais dokuments, kas nav bijis zemāko ihstanču 
apspriešanā, atstājams bez caurskatīšanas Senatā. Ja, kā koiistatēšusi 
Tiesu Palata, saskaņā ar K. Ozolina liecību, atbildētāji vēl 1918. g. nav cēluši 
ierunas pret llgumu, tad vispār nav nozīmes ari tam, kādā laikā mājas ti-
kušas nodotas prasītāja valdīšanā un rīcībā. 

Aiz apraditiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata nav pielaidusi ka-
sacijas sūdzībā pievestos Iikumu pārkāpumus, kādēl atbildētāju kasacijas 
sūdzība, kā nepamatota, atraidama, Senats n о le m j : .lāua un Mārča 
R o z ī š u pilnvarnieka, zv. adv. Pētersona kasacijas sūdzību uz civ. proc. 
lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 47.) 

21. 1927. g. raarta mēneša 10. dienā. Finanču ministriias Tiešo no-
dokļu departamenta lūgurns par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu lietā par 
nepareizu nodokļa aprēķināšanu по pirkšanas-pārdošanas Iīguma starp lau-
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Civ. Kas. Dep. 1927. g. — 21., 22. 

lātieni draugiem M i с h 1 a n i e m un Juri V a g а 1 i un pedējā paskai-
drojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņšj referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot verā: 1) ka рис not. nolik. 285'. р. krepostnodoklis samaksā-
jams notaram pie paša akta aplieciiiāšanas iKr. senata pilnsap. ^spried. 
1897. g. Nr. 47), saskanā ar nodokļu nolik. Pcc nod. nolik.258. p. eku_un 
citu imobilu vērtība pilsētās noteicama pēc tai panta apradltam cenam, 
to starpā ari pēc apdrošināšanas cenas, skatoties pēc tā, kada по šadam 
vērtībām ir visaugstākā; 2) ka tāda kārta īiotaram. apliecinot līgumu, janem 
vēi ā visaugstākā novērtcšanas cena par attiecīgo imobili, k u r a p a s t а у 
t a i s n i 11 g u m a n о s 1 ē g š a n a s m о m e n t a. bet ne kādā cita 
iepriekšejā vai vēlākā laikā. Tiešo nodoklu departatnents nēnoliedz, ka 
konkreta līguma noslēgšanas laikā imobilis bija apdrošinats taisni tai paša 
sumā, kuru kontralienti uzdevuši ka imobija apdrošinašanas vērtību, un ka 
notars ņēmis vērā taisni šo pa-šu vertības sumu, apreķinot krepostnodokļa 
apmēru. Ja nu izšķiroša ir tā augstākā vērtības suma, kura par imobili 
pastāvēja līguma apliecināšanas laika pie notara, un pcc viņas notars bija 
pareizi aprēķinājis krepostnodokļa apraeru, apliecinot liguinu. t_ad_ notara 
rīcību nevar, itkā atpakajējā ceļā, atzīt par nepareizu tikai tapec vien, 
ka kādā vēlākā laikā, kaut ari viena paša diena pec ta, kontralienti ap-
drošinājuši imobili par kadu augstaku cenu. Apdrošinājumam var but 
spēks un nozīme tikai uz nākotni. Nod. likums, uzstādot 258. p. pare-
dzēto principu, uzstādījis zināmus obligatoriskus novertēšanas veidus.ku-
riem tomēr tikai iormala nozīme; nod. likums neprasa sevišķu noverte-
šanas proceduru, lai nodibinātu īsto, materialo vertību. bet apmierinajas 
ar formaliem datiem. Tāpēc nav nozīmes tam, vai nakošā dienā viens no 
5iem formaliem datiem būtu augstaks. Pat ja_ kontrahenti butunepareizi 
uzstādījuši vērtības cenu paša Hguma apliecinašanas diena, paslēpjot īsto, 
viņiem zināmo, augstāko vērtību (pretēji nod. nolik. 254. p.)_. un šī neap-
zinīgā kontralientu rīcība īioskaidrojusies jau nākoŠā dieiūi pēc līguma no-
slēgšanas ar to, ka viņi paši to pašu objektu apdrošinaiuši nakoša diena 
augstakā sumā, tad tas tomēr nemaz nepadara nelikumīgu un nepareizu 
n o t a r a rīcību, kas liguma noslegšaiias diena vareia uemt vcra tikai tai 
pašā dienā spēkā esošās vērtlbas datus. Katra ziņā sudzības ceļā par no-
tara nepareizo rīcību, Tiešo nodoklu dcpartaments nekad nevar panākt pa-
pildu krepostnodokļa piespriešanu no pašiem kontrahentiem. Preteji Tiešo 
nodokļu departamenta domam, Tiesu Palata, pievienojoties Apgabaltiesas 
Iēmuma motiviem, noteikti paskaidrojusi, kādeļ vjņa nav piegriezusi ve-
rlbu tam, ka kontrahenti to pašu imobili nākošā, pec pardošanas, dienā ap-
drošinajuši augstākā sumā. Aiz apradītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu 
Palata tagadējā lietas gaitā un kārtiba, atzīstot Tiešo nodoklu departainenta 
sūdzlbu par ievērību nepelnošu, nav tikuinu pārkāpusi, Scnats n o l e m i : 
Finanču ministrijas Tie.šo nodoklu departamenta kasacijas sudzibu uz civ. 
proc. lik. 793. p. pamata atstat bez ieverības. (L. Nr. 49.) 

22. 1927. g. maija mēneša 27. diena. Dmitrija M i I о с li i n a pilnvar-
nieka, zv. adv. Nolteina lūgums Dniitrija M i 1 о с h i и а prasība pret Ludzas 
apriņķa valdi. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolinš; referc senators 
A. Loebers. 
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Ņemot verā: 1) ka tagadeja prasība celta pret Ludzas apripķa valdi 
un prasības petitums tapat vērsts pret'Ludzas apriņķa valdi; 2) ka p.rasība. 
celta 1923. g. 5. novembri, t. i. tai laikā, kad apriņka valde visp'ār n a r 
vairs eksistējusi, jo_ar 1923. g. 30. julij'a Iikumu par apripķu pašvaldību 
Iikvidēšaiiu (Lik. kraj. 101. Nr.) apriaka pašvaldib'aš bija jālikvidē, ; pie 
kam likvidacijas un apriņķa pašvaldības tekošo darbu veikšanai pajikvi-
dacijas laiku izvēlama a p r i ņ ķ a p a š v a l d ī b a s l i k v i d a c i j a s 
v а 1 d e ; 3) ka ar šīs pēaējās nodibināšanu aprioķa v а 1 d e un padome 
izbeidz savu darbibu un uz likvidacijas valdi pariet visi aprioķa pašval-
dības pienākumi un tiesības; 4) ka konkretā gadījumā, kā nenoliedz pra-
sitājs, likvidacijas valde. tikusi nodibināta un vipas pārstāvis jau bija 
iesniedzis pirmo rakstisko atbildi uz prasības rakstu, pieliekot klāt likvi-
dacijas'valdes 1920. g. 10. decembra protokola norakstu; 5)-ka pie šā-
diem apstākļiem, pat ja atzītu; ka prasītājs, celdams prasību pret apriuKa 
valdi, dornājis praslbu celt pret apriņķa pašvaldību, bet ne pret аргщка 
valdes locekļiem personīgi, un tikai neskaidri un nenoteikti bija izteicies,. 
tad tomēr konkretā ģadījumā prasība' celta pret neeksistējošu iestādi, jo 
nedz apriņka valde, nedz apriuka pasvaldiba procesa iesukšanas laikā vairs 
neeksistēja, un visas apriņķa valdes un pašvaldibas tiesības un picnākuniī,. 
saskaoā ar pievesto likuinu, jau bija pārgājušas uz 1 i k 'vi d а с i j a s 
v а 1 d i, pret kuvu vien prasiba ari butu bijusi jācej; 6) ka tādā ķārtā 
Tiesu Palatas sprieduma mot'vs par to, ka tagadējā prasība nepareizi celta 
pret aprioka valdi, gala slēdziena ziua, uzskatāma par pareizu un .vioa nav 
3ai ziņā prasitāja pievestos likumus pārkāpusi; 7) ka, neatkarīgi no tā. 
Tiesu iPaīata nodibinājusi, ka runā stāvošās mantas tikušas no lielinieku 
okupacijas varas prasītajam rekvizētas un aizvestas uz Ludzas mechanisko-
darbnīcu, ka, pēc lierinieku aiziešanas, по viņiem parnestās mantas tiku-*i 
ša's pārņemtas no valsts mantu uzpemšaiias komisijas kā valsts īpašums 
uii nopirktas no Ludzas apriņka pašvaldības un galu gala pārdotas izsolē; 
8) ka, preteji prasītāja domātn, lielinieku valdības rīkojumi rekvizicijas lie-
tā's nav uzskatāmi principa par noziedzīgu darbu, jo lielinieku va'ra bija 
atzīstama par okupacijas varu, un viua& rīkojunii pār rekviziciju tikai tad 
butu uzskatāmi par nelJkumīgu mantas atucni.šaiiu un tikai tad n e b ū t u 
pārtraukuši cietušā īpašuma tiesības, ia pra^ītājs būtu pierādījis, ka kon-
kretā gadljumā patiesi nav notikusi kartēja rekvizicija (Senata civ. kas. 
dep. spried.. 21/26 un spried. krāj. 21/8); 9) ka tadā kartā atkrīt visipra-
sltāja paskaidrojumi- viņa kasacijas sūdzībā, kuros viņš iziet^ no tā, ka 
strīdus mantas tikušas „nolaupītas" un tā tad prasltāja īpašuma tiesfbas 
uz viņām nav tikušas pārtrauktas ar lielinieku varas ricību; 10) ka Tiesu. 
Palata, aiz viņas pievestierņ iemesliem nākot pie sledziena, ka Ludzas ap-
riņķa pašvaldlbai nav jāatbild par prasītājam nodarītiem zaudējurniem, 
nav ari ški ziuā prasītāja pievestos likumus pārkāpusi; l'l) ka tādēl pra-
sītāja kasacijas siidziba, kā nepamatota, atraidama, Senats n o l e m j : 
Dmitrija M i ī o c l i i n a pilnvarnieka, zv. adv. Nolteina kasacijas sūdzību 
uz civ. proc lik. 793. р.. pa'mata at'stāt bez ievērības. (L.'Nr. 51.) 

23. 1927. g. apriļa mēneša 28. dienā. Firmas „Zandberg un biedri" 
pilnvarnieku, zv. adv. Zeeberga un Rīzenkampfa -un Finanču ministrijas 
pilnvarnieka, zv. adv. Līra Iūgumi par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
Finanču ministrijas prasībā pret minēto firmu un pēdējās pretprasībā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 
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Civ. Kas. T>ep. 1927. g. — 23. 

Izklausījis prasftājas pilnvarnieka, zv. adv. Līra paskaidrojumus, Se-
nats atro.d: ar 1919. g. 5. decembra likumu (Lik. krāj. Nr. 154) a t s t ā t i 
speka Latvijā Krievijas likurni, kuri pastāvēja Latvijas robežās līdz J917. к. 
24. oktobrirn. Та tad Latvijā netika i e v e s t i Krievijas likumi ka tādi. 
Krievijas tirdzn. nolikurns nebija un tādēļ ari tagad nav visumā spēkā 
Latvijā (iznemot Latgali), bet tikai tik tālu, cik tas tika reciptēts Latvijas 
tirdzniecības tiesībās vai tā atsevišķie noteikumi tika sevišķi ievesti Lat-
vijas teritorijā. Latvijā turpretim ir savas tirdznieclbas tieslbas, kuras 
кап nav kodificētas, bet vinas redzamas un atrodamas Latvijas tirdzniecl-
bas ieradumos, t. i. vai nu ieradumu tiesībās vai ierašās, par kādiem iera-
dumiem liecina tiesu prakse, un biržas ieradumi (civ. proc. lik. 1805. p. 
pielik. 18., 19., 20. p. p. ar paskaidrojumiem pie Hasmaņa un Nolkena 2. izd. 
261. sek. 1. р. р.; Cvingmaua spried. krāj. I. 84., 119., 152.; II. 227.; 
III. 438.; V. 950.; VII. 1405.;VIII. 1611., 1616.; Senata civ. kas. dep. 
spried. 1925. g. Nr. 160)._ Priv. lik. 4266. p. piez.; 4363. p. piez.;_4362. p. 
piez. krievu teksts, aizradot uz „уставъ торговый", nepareizi partulkojis 
vācu tekstu, kur noteikti runāts par „Handelsrecht"). Tā tad atkrīt pra-
sītāju paskaidrojumi kasacijas sūdzībā, kuros tas iziet по Krievijas tirdzn. 
nolik. 559., 590., 592. p. p. tiešas piemērojamības runā stāvošam gadīju-
mam. Bet pat ari Krievijas tirdzn. nolikums netikvien vispār noteikti pie-
laiž vietējos tirdznieclbas ieradumus (1. р.; Krievijas tirdzn. proc. lik. 148., 
327. р. р.), bet ari tirdzn. jūras un jūras apdrošin. tiesībās sevišķi vēl at-
lauj atsaukties uz noteikumiem, kuri „piepemti citās valstīs". Faktiski, Kr. 
senats bieži piemeroja ari Hamburgas 1867. g. noteikumus par jūras ap-
drošinājutniem (Kr. tirdzn. nolik. 561. р.). .lautajumā par to, zem kādiem 
jūras apdrošinājuma nosacījumiem, §aubu gadījumā, ir cif-pārdevējam jā-
apdrošina cif-pircējam piegādātā prece, Latvijas tirdznieclbas ieradumi pa-
redz, ka to nodibinājusi konstanta prakse, vienīgi apdrošinājumu f. р. а. 
'free froni particular average), t. i. brīvs (sc. apdrošinātājs ir brīvs) но 
atbildības, izueniot kuģa strandēšanas gadijumn lCvingmaua spried. krāj. 
VIII, 1624; Rīgas biržas ieradumu 63. §; sk. ari Allgemeine Deutsche See-
versicherungsbedingungen 82. § 1. pkts, pēc kuriem pie preču apdrošinā-
jumiem taisni klauzula f. p. a. ir parasti pieņemta tirdzniecības apgrozīju-
mā; Hagen, Versicherungsrecht, Ēlirenberg'a Handbucli VIII. 2. d., 533. §, 
629. lpp.); pie tam cif klauzula nemaz nenodibina pārdevēja apdrošina-
šanas pienākumu, pāri par parasti pieoemto (Oertmann, Der gewohnlichc 
Handelskauf, Ehrenberg'a Handbuch IV. 2. d. 57. §, 40L Ipp.). Pretēji 
prasītājas domam, priv. lik. 3862. р., runajot par pardeveja v i s p a r ē -
j i e m pienākumiem, nemaz neizšķir specialo jautājumu par to, zem kā-
diem nosacījumiem pārdevējam bija jāapdrošina prece pie aizjuras cif pie-
gādājumiem. Biržas ieradumu uzdevums ir liecināt par kontrahentu pre-
zumtivo gribu. Tāpēc tirgotājam iāpadodas viua prezumtivas gribas in-
terpretacijai, kuru noteic tirdzniecības ieradumi. Kas ielaižas tirdzn. da-
rījumos, tam jācieš tirdzn. ieradumu piemērošana vioa darbiem, izteicie-
niem un klusēšanai (Senata civ. kas. dep. spried. 1923. g. Nr. 140, 172; 
Cvingmaua spried. krāj. V. 942; VI 121-b, 1165). Rīgas biržas. ieradumi, 
kā pareizi Tiesu Palata aizrada, piemcrojami taisni ari niiiā stavošam lī-
gumam, kas tika noslēgts Rīga, kur abu kontrahentu dzīve*, resp. atrašanās 
victa un taisni ari attiecībā uz prasītāju, ka pircēju. Šai zioa japiezīmē, 
ka Rīgas biržas ieradumu piemeroiamība — principa - neinaz nebutu iz-
slēgta ari tad, ja līgumā piedalītos ari arzemiutirgotaji (Cvingmaņa spried. 
krnj. V. 889, 890). Tā'dā kārtā, pretčji prasītaias doniāin, atbildetājai ne-
bija prece jāapdrošina citādi uii plašiiki neka zem f. p. a. klauzulas. Pra-
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sītāja apgalvo, ka pati Tiesu Palata pielaižot, ka no abām pievestām fir-
mas Zandberg vēstulēm izrietot pārdevējas pienākums apdrošināt rudzus 
pret visām juras briesmam. Istenībā, Tiesu P'alata, taisni otrādi, nepār-
protami konstatējusi, ka „abās vēstulēs atbildētāja no sevis atbildību no-
raida uz apdrošināšanas biedribu, b e t ne v i e n ā , ne o t r ā n a v a t -
b i l d ē t ā j a s a t z ī š a n ā s , ka s a v u s a p d r o š i n ā š a n a s p i e -
n ā k u m u s v i ц a n e b ū t u p i e n ā с ī g i i z p i 1 d ī j u s i un ka virjai 
tādēl pašai būtu jānes kāda atbildība par notikušo bojājurau". Ja, kā augšā 
aprādīts, Rīgas biržas ieradumi ir piemērojami ari ārzemniekiem, un ja, 
galvenais, f. p. a. klauzula vispār — šaubu gadījumā — piemērojama preču 
apdrošinājumiem pie cif darīiumiem, un kā konstatē Tiesu Palata, kcm-
kretais Hgums noticis Rīgā starp Rīgā esošiem kontrahentiem, tad nemaz 
nekrīt svarā, vai pārdevēja-atbildētāja piegādājusi preci no ārzemēm vai 11 e, 
t. i. vai darījumapriekšmets, saimnieciskā ziņā, bija imports vai eksports. 
Plievestā Cvingmana spried. krāj. VIII. 1624. iespiestā spriedumā taisni ir 
ruria ap piegādājurau no Anglijas uz Rīgu, t. i. ap „importa" dafījumu. Tā 
tad atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi vinas kasacijas siīdzībā, kuros vina 
apstrīd Tiesu Palatas slēdziena pareizību par to, ka tā atsvabina atbil-
dētāju no atbildības par prečn apdrošināšanu zem f. p. t. klauzulas. Vi-
siem Tiesu Palatas apcerējumiem par to, vai atbildētājai bīltu jānes risks 
par to, ka prece tikusi sabojāta pasā kuģī 110 pēdējā neapmierinošā stā-
vokla, ir tikai blakus nozīme tai zinā, ka Tiesu Palata apstājusies pie šī 
jautājuma tikai eventuali, t. i. uz to gadījumu, ja „nostātos uz prasītāja 
viedokļa, kā no cif noteikuraiem un abām atbildētājas pievestām vēstulēm 
izrietētu pārdevējas pienākums apdrošināt rudzus pret visām jiiras bries-
mām". Ja nu — saskanā ar augšā pievestiera iemesliem — Tiesit Palatas 
šai jautājumā izteiktais principialais uzskats atzīstams par pareizu, un pra-
sītāias uzskats turpretim pai: maldīgu, tad pati par sevi atkrīt vajadzība 
pārbaudīt Tiesu Palatas eventuali izteikto blakus apcerēiumu pareizību 
pēc būtībaS'. Tiesu Palata vēl konstatējusi, ka „nav pierādīts, ka pie kuģa 
izvēles pārdevēja būtu pielaidusi culpa". Šāds Tiesu Palatas konstatējums 
attiecas uz lietas fakiisko pusi un nav tādēļ pārbaūdāms kasaciias kārtībā. 
Tā tad atkrlt prasītājas aizrādījumi viņas kasacijas sūdzībā uz to, ka Tie:;ti 
Palata itkā principā nepareizi'nav uzlikusi atbildētājai par pienākumu pie-
rādīt, ka atbildētāja nav pielaidusi vainu, t. i. ka rudzu bojāšana nenotika 
aiz rudzu nepareizas iekraušanas, t. i. nav biiusi vainīga nedz pie rudzu 
saslapēšanas, nedz pie pumpiu aizsprostošanas ar valējiem rudziem. Se-
viški uz 'šo pēdēio apcerējuiTiii, proti, ka atbildētājas atbildība paraatojo-
ties uz cēloņu sakaru starp rudzu bojāšanu un to apstākli, itkā „kuģl il-
gāku laiku un atkārtoti iešļācis daudz ildens, bet pumpis pa laikam ne-
darbojies tāpēc, ka viņu aizsprostoja vaļēji iebērti rudzi", prasītāja vis-
pār aizrāda pirmoreiz kasacijas sūdzībā. Ar to vien jau atkrīt viuas pa-
skaidrojumi par to, ka Tiesu Palata nepareizi esot sadalījusi pierādīsanas 
smagurnu un nepareizi esot apsvērusi cēlonisko sakaru starp zaudējumu 
dalām, kas būtu uzskatāmas par atbildētājas ncpareizas rīcības t i e š ā m 
sekām (rudzu saslapināsana) un netiešām sekām '(pumpju aizsprostošana ar 
Araļējiem rudziem). Tiesu Palata sīki pievedusi visus prasītājas apelacijas 
sūdzībā izteiktos apcerēiumus, tā tad viņi bijuši Tiesu Palatas apspriešanā. 
Tādēl nepelna ari ievērību prasītājas aizrādījums viņas kasacijas sūdzībā, 
itkā Tiesu Palata neesot apsvērusi viuas paskaidrojumus apelacijas sūdzība 
par to, ka Apgabaltiesa nepareizi pārlikusi pierādījumu nešanii uz prasī-
tāju. Tiesu Palatai, izejot no tā, ka atbildetāja nebija spiesta preci ap-
drošināt plašāk пека pēc klauzulas f. p. a.? bijis pietiekoss pamats pie-
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vienoties Apgabaltiesas uz 1924. g. 3._decembra ekspertizes dibirmtam sprie-
duma motivam par _to, ka atb*4etaja k_atra ziņa neatbild par to rudzu 
bojajumu, fcas nav ceļies caur rudzu vaļējo iekraušanu, f. i. par to rudzu 
daluL kura būtu sabojata ari tad, ja_ rudzi būtu tikuši ielādēti rnaisos. Tas 
apstaklis, ka nav iespejams nodibinat „aritmetisku proporciju" starp zaudē-
jumiem, kuri celušies no_rudzu_neapdrošināšanas, t i. kuri katrā ziņā būtu 
celušies ari tad, ļa tic butu ieladcti maisos no vienas puses, un tiem zau-
dejumiem, kuri celušies taisnļ pateicoties tam, ka rudzi netika ielādēti mai-
sos no otras ipuses — fpreteji prasītāja domām — nemaz neizslēdz, ka 
tiesa varētu tai zaudējumu daļā, kurā vina atsvabina atbildētāju по zau-
deiumu atlīdzības pienakuma (t. i.kuri cēlušies neatkarīgi по tā, ka rudzi 
netika ieladeti maisos), nakt pie slēdziena taisni atbildētājai par labu. Pret 
pašu Apgabaltiesas pieņemto proporciju, sadalot abus zaudējumu veidus, 
prasītāja ierunas nav celusi, tm šim jautājumam vispār nav nekā kopēja ar 
pierādīšanas smaguma sadalīšanas jautājumu starp abiera partiem. Pie 
tam Apgabaltiesa, pretēji prasītājas aizrādījumam viņas kasacijas sūdzībā, 
riav piegriezusi izšķirošu nozīmi taisni tam, ka no bojātiem rudziem vēl 
palikusi zināma atlieku vērtība pēc viņu kaltēšanas, bet, taisni otrādi, ari 
šai ziuā uzsvērusi, ka ari šo proporcionālo vērtību tāpat nav iespējams no-
teikti fiksēt, pat ar ekspertizi ne. Tā tad Apgabaltiesa galu galā tomēr nav 
šķirojusi bojātos rudzus pēc tā, vai vispār, un kādā citā daudzumā, rudzus 
varētu izmantot vēl pēc kaltēšanas. Tāpēc Tiesu Palatai nebija iemesla 
šim momentam piegriezt sevišku vērfbu. Aiz pievestiem iemesliem prasī-
tājas kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma. Atbildētāja pamato savu 
kasacijas sūdzību uz to, ka Tiesu Palata piespriedusi prasītājai zaudējumu 
atlīdzību it kā atlldzību par izdevumiern par samirkušo rudzu kaltēšanu ur 
to piemaisīšanu labiem rudziern. Istenībā Tiesu Palata atlīdžību piesprie-
dusi nemaz ne kā atlīdzību par nupat minētiem izdevuraiem, bet, saskauā ar 
vinas nodibināto prasības lūguma saturu, tieši kā atlīdzību par bezvērtī-
giem rudziem^ Tiesu Palata pie tarn notcikti uzsver, „ka pircējs sai;ēmis 
36.782 kg preces 'bez v ē r t ī b a s , lai gan ir maksājis ari par šo dalu 
p i 1 n u vertību, t ā kā z a u d ē j u m s k o n s t a t ē j a m s t e к a t r ā 
z i n ā, Ш1 pamatprasība ir dibināta". Tā tad Tiesu Palata nemaz nav grozī-
jusi prasīšanas pamatu. Tiesu Palata uz piemaisīšanas izdevumiem aizrada 
tikai sakarā ar to, ka piemaisīšana nav paaugstināļusi bezvčrtīgo preci un 
nav atsvabinājusi atbildētāju no pienākuma atlīdzināt prasītājai zaudējumus 
по preču bezvērtības. Tālāk atbild'ētāja atrod, ka Tiesu Palata nav ievēro-
jusi, ka prasītāja zaudējumus n a v cietusi, un ka Tiesu Palatas konstatē-
jiims, ka „tādu. datu nav, ka pircēja ari boiāto rudzu daju būtu realizējusi 
par 160 rbļ. puda", runaiot pretim lietas apstākļiem, io kā pi r m s tvaikona 
„Antaress" pienākšanas Rīgā (1921. g. 21. janvarī), tā ari p ēc pienākšanas, 
Apgādības ministrija esot rēkināiusi vienu un to pašu cenu, 160 rbl. pudā. 
Šai ziņā atbildētāja atsaucas uz Apgādības ministrijas un Darba ministrijas 
rakstiem ar Nr. Nr. 8385, resp. 15521. Tiesu Palata savukārt tieši uzsver, 
ka prasītājai, lai būtu iespējams pardot sabojātos rudzus, bijis viiiiem jāpie-
maisa labie rudzi; tā tad Tiesu Palata varēja iziet'no tā, ka nav lietā datu par 
to, ka b о j ā t i e r u d z i kā tādi būtu tikusi pārdoti par 160 rbļ.. bet šai 
zumā ierēķinot ari piemaisītos labus rudzus, t. i. ka pēc galīga rezultāta. 
tomēf bojātie rudzi tikuši pārdoti par mazāku Cenu. Šādi labi 'rudzi 
Apgadības ministrijai bija, kā konstatē Tiesu Palata uz rēkina ar Nr. 16104 
parnala, jāiepērk no privatam personām par daudz augstākām ccnām (no 
295 rbl. 15 кар. līdz vismaz — pēc atbildētajas aizradījurna — 309 rbl. 95 кар. 
pudā). Jāpiezīmē, sakarā ar atbildētāias aizrādījumu, ka Tiesu Palata šai 
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vieta uzdota cena 336 rbl. 10 кар. pudā gan attiecas uz rudzu miltiem, bet 
ka ari atbildētājas aprādītās apliecībās z_em Nr. Nr. 8485, 15521, prece no-
saukta (2. rubrikā) par rudzu m i 11 i e m ; tā tad ari tais aprādītās cenas 
(160 rbļ.) ЬШи jaattiecina ,pat uz rudzu m i 11 i e m. Atbildētāja, celot strīdu, 
un pie tam pirmoreiz kasacijas sudzībā, pret pievesto rēķinu ar Nr. 16104 
uz tā pamata, ka tā neattiecoties uz runā stāvošo laikmetu (1921. g.), nav 
ievērojusi, ka rēķins gan ticis izrakstīts 1922. g. 25. janvarī, bet tomēr, kā 
pareizi aizrāda prasītāja, tas, kā redzams по šī dokuhienta pēdējās daļas, 
attiecas taisni uz 1921. g. Tā tad Tiesu Palatai bija pilnīgs pamats atsauk-
ties uz rniiieto rēkinu un lidz ar to atzīt par pierādītu pašas p r a s ī t ā j a s 
savas prasības pamatā Iikto cenu starpību. Tiesu Palata pie tam nemaz nav 
pārkāpusi pierādīšanas smaguma sadalīšanas principu. Uz to, ka rēķinā 
ar Nr. 16104 aprādītās cenas neesot atbildētājai saistošas, atbildētāja aiz-
rāda pirmoreiz kasacijas sūdzībā; atbildētājai bija iespēja savā laikā rē-
ķinā atrādītos datus atspēkot ar attiecīgiem pretpierādījumiem, ко vina to-
mēr nav darījusi. Tiesu Palata pietiekoši motivējusi, uz kāda parnata vi.ua at-
raidījusi atbildētājas lūgumu uzlikt prasītājai par pienākumu iesniegt tiesai 
Apgādības ministrijas korespondenci ar firmu Richard Svenson, uzsverot, 
ka lūgums neatbilst civ. proc. lik. 443. p. prasījumam sīki noteikt im ap-
rādīt pieprasīto dokumentu. Jautājums par to, v&i paīts pietiekoši noteikti 
aprādīiis pieprasīto dokumentu, attiecas uz Iietas faktisko pusi un nav tādēl 
pārbaudāms kasacijaS kārtībā (Kr. senata civ. kas. dep. spried. 1873. g. 
Nr. 94. Čemadurova lietā). Tādā kārtā ari atbildētājas kasacijas sīidziba, kā 
nepamatota, atraidāma. Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tie.su Palata 
nav pārkāpusi partu aprādītos' likumus, Senats n o l e m i : Atbildētājas 
firmas „J. Zandbergs un biedri" pilnvarnieku, zv. ad. Zēberga un Rīzen-
kampfa, kā ari prasītāias Fīnansu ministrijas kasacijas sūdzības uz civ. proa 
lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 52.) 

24. 1927. g. aprila mēncša 28. dienā. Anša В e 1 а г а lūgums par 
Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, В e 1 а г a, prasībā pret 
Gustavu V ā n u un pēdējā paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators 'K. Ozolinš; rcfcrē senators 
A. Pētersons. 

Ņcmot vērā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatejuma, „Alkšnu māju" 
ieprieksēiais īpašnieks Zēbergs ar 1899. g. 23. jimija līgumu apnēmies 
maksāt par visu. māju platību desetinu nodokli, kāds līgums apstiprināts 
zeraes grāmatās uz» minētām mājām; tādēļ aprādītā saistība gulstas ari ш 
prasītāia atdalītā zemes gabala; 2) ka, pēc Apgabaltiesas pareiza aizrādī-
juma, desctinu nodoklis aptvēra divus nodokļus, proti: v a l s t s zernes no-
dokli un v i e t ē j o zemes nodokli, bet vietēio nodokli atvietojis nodoklis 
par labu pagastiem un apriņķiem, un beidzot abu nodoklu vietā stājies jau 
ta^adēiais nodoklis по nekustamiem īpašumiern; sis pēdējais nodoklis iziet 
nevis по zemes platības, bet gan по zemes ienesīguma vērtibas (1921. g-
16. septembra rīkojuma par nodokli по lauku nekustamiem Ipašumiem 3. p..t 
kāds rīkojums prasībasi celšanas laikā vēl biia spēkā); 3) ka по šī sava aiz-
rādījuma Apgabaltiesa nākusi pie pareiza slēdziena, ka tagadējais nodoklis 
no lauku īiekustamiem īpasumiem ir pēc būtības tas pats nodoklis, kā agrā-
kais desetinu nodoklis, un ka tāpēc 'pienākuras maksāt šo nodokli gulstas -
saskai;a ar pievesto līgumu — uz prasītāju vien, kā „Alkšņu māju" atdalītā 
zemes gabala tagadējo īpašnieku; 4) ka,-pēc Apgabaltiesas tālākā konstatē-
juma, prasītājs nav pierādījis, ka viņa samaksātā nodokļu kopsuma par 
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labu valstij, apriņķiem un pagastiem pārsniegtu to nodokļa по lauku ne-
kustamiem īpašumiemsumu, кща prasītājam — sas.kanā ar minēto līgumu 
—- butu bijusi jamaksā par v i s u „Alkšņu māju" zemes platību; 5) ka tādā 
kartā Apgabaltiesa, uz šī pamata atraidot prasību, nav prasītāja pievestos 
likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, 
Senats n o l e m j : Anša Belara kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. 
(186.) p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 55.) 

25. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Elzas (Elizabetes) В е с piln-
varnieka, zv. adv. Tomsona lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma 
atcelšanu Elizabetes В e č prasībā pret Staņislavu В e č u un pēdējā pa-
skaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētajs - - senators K. Ozolinš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa apstiprinājusi Miertiesneša spriedumu, 
kuļ'ā prasība tika atraidīta, pamatojoties uz to, ka prasītāja nav iesniegusi 
prasības pamatā likto Preiļu pagasta 1902. g. lēmumu un nav pierādījusi 
Augusta Веса nāvi; 2) ka prasītāja savā apelacijas sūdzībā noteikti aiz-
rādīiusi, ka viņai pašlaik attiecīgo pierādījumu neesot, bet ka vina cerot tos 
iesniegt līdz Apgabaltiesas sēdei; 3) ka Apgabaltiesa atzinusi par izsniegtu 
pavēsti par prasītāias izsaukšanu uz sēdi, .neskatoties uz to, ka pavēste 
apzīmēta par saņemtu par „rakstīt n e p r o t o š o " prasītāju; 4) ka tomēr 
по 'Miertiesneša protokola un apelacijas sūdzības redzams, ka prasītāja 
r a k s t ī t p r o t , kādēļ Apgabaltiesai nebij pietiekoša pamata pavēsti nz-
skatīt par pareizi izsniegtu (civ. proc. lik., 84. (66.) p. nozīmē; 5) ka, neat-
karīgi по tā, Apgabaltiesai bija jārīkoias pēc civ. proc. lik. 106. (82г.) р., 
ņemot vērā p r a s ī t ā j a s tiešo aizrādījtimu, ka vii;a pierādījumus ie-
sniegšot tiesā, un dot prasitājai 'iespēju pierādīt savu prasību, io vairāk tā-
dēļ, ka atbildētājs tieši nebija a p s t r ī d ē j i s aprādītos faktus, bet ap-
robežojies ar laizrādījumu, ka tie neesot „pierādīti" (Kr. Senata civ. kas. 
dep. spried. 1874. g. 421. Nr.); 6) ka pie šādiem apstakļiem Apgabaltiesa, 
atrodot prasību par neapmierināmu p i e r ā d ī j u m u t r ū k u m a dēļ . 
bet neatstājot prasītājai iespēju to pierādīt, pārkāpusi civ. proc. lik. 106. 
(821.), 181., 196. 129., 142.) р. р., kādēļ vinas spriedums atcelams, Senats 
n о 1 e m j : Latgales apgabaltiesas 1926. g. 9. februara spriedumu civ. proc. 
lik. 106., 181., 196.'(821., 129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot 
tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai по jauna citā sastāvā. (L. Nr. 57.) 

26. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Firmas „A. Ranks un biedri" 
pilnu biedru Andreja R a n k a un Hirša Z u s m a n a lūgums par Rīgas 
apgabaltiesas; sprieduma atcelšanu firmas „A. Ranks un biedri" prasībā pret 
Jēkabu V a n a g u un pēdējā paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs i— senators 'K. Ozoliņš; refere senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: . Apgabaltiesa, ņemot vērā prasītājas iesniegtā rēķina 
saturu sakarā ar uzrakstīto uz vina kvitējumu un izdošanas kārtību un ap-
sverot liecinieku liecības, konstatējusi, ka prasītāja kā tirgotāja nav vei-
kala grāmatas vedusi un par sanemticm maksājumiem nekādas kvītes nav 
izdevusi, ka atbildētājs 1925. g. 25. junijā izdarljis maksājumu, par kuru 
nav atzīmēts rninētā vēl 3. julijā izrakstītā rēkinā un ka atbildētajs caur 
liecinieku Grauzi samaksāiis vēl 16.000 rbl. 
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Šadi Apgabaltiesas konstatējurni attiecas uz lietas faktisko pusi un 
nav tadēļ parbaudāmi kasacijas kār.tībā. No šādiem sav:iem konstatēju-
rniem ApgabaltiesaL aiz viņas pievestiem iemesliem, varēja nākt pie slē-
dziena, ka' atbildētajs visu rēkinā, apzīmēto sumu samaksājis un ka tādēl 
prasība nav nodibināta pamatā. Pretēji prasītāja domām, Apgabaltiesa nav 
pretrunas pielaidusi sava sprieduma motivos. Apgabaltiesa pareizi atzīst, 
ka — principā — atbildētājam bijis jāpierāda parāda samaksas fakts, bet 
līdz ar to atradusi, ka atbildētājs taisn* šo savu pienākumu izpildījis. Ap-
gabaltiesas nepilnīgi skaidram aizrādījumam, ka pats rēķinā atzīmēto preču 
piegadašanas fakts jieesot pieradīts, tikai blakusnozīme. Apgabaltiesa, no-
teikti izejct no tā, ka atbildētājam rēkinā apzīmētā suma bija jāpierāda, 
konstatējusi, ka atbildētājs taisni šo pienākumu izpildījis'. Tā tad pievestais 
Apgabaltiesas blakus motivs nav iespaidojis viņas gala slēdziena pareizību. 
Liecinieku liecību novērtēšana piekrīt tiesai, kas izspriež lietu pēc būtības, 
ar ко paši par sevi atkrīt prasītājas paskaidrojumi viļias kasacijas sūdzibā, 
kuros viņa kritizē Apgabaltiesas slēdziena pareizību par liecinieka Urauzes 
liecības ticamību. Pretēji prasītājas domām, Apgabaltiesa pareizi uzlikusi 
prasītājai par pienākumu pierādīt, ka atbildētāja izdarltie maksājumi at-
tiecoties uzj kādu citu lietu, kamēr prasītāja nav pierādījusi, ka starp par-
tiem bijuši vēl citi norēķini. Attiecīgie prasītājas apgalvojumi uzskatāmi 
par patstāvīgām replikām, ar kurām viņa domā atspēkot atbildētāja celto 
ierunu par pieprasītās sumas samaksu, kādu ierunu Apgabaltiesa atradusi 
par dibinātu. Šāda replika, saskai;iā ar prasītājas pašas pievesto civ. 
proc, lik. 366., 102. '81.) p. p. bija jāpierāda taisni viņai. Konstatējot, ka, 
pēc Iiecinieka Ozola liecības, atbildētājs samaksājis prasītājai 6000—7000 
rbļ. по savas algas un vēl piemaksājot klāt ar saņemto no sava veikala 
naudu, Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētājs sedzis „vis-
maz 145 latus". Apgabaltiesa tāpat ari apsvērusi šī liecinieka Ozola lie-
cību par to, ka atbildētājs '25. iuniiā esot palicis vēl parādā kādus 925 
rublus, bet aiz viņas pievestiem iemesliem atradusi to par nenozīmīgu. Aiz 
aprādītiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa nav pārkāpusi pievestos li-
kumus, ka tādēļ kasacijas »ūdzība, kā nepamiatota, atraidāraa, Senats 
n o l e m i : Firmas .,A. Ranks un biedri" pilnu biedru Andreja Ranka un 
Hirša Zusmaņa kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata 
atstāt bez ievērības. (L. Nr. 65.) 

27. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Aleksandra M u s s o lūgums 
par Rīgas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu blakus sūdzlbas lietā attiecība 
uz tiesas hipotekas neievešanu zemes grāmatās. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — scnators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebcrs. 

Senats-atrod: Pretēii sūdzētāja domām, sūdzības par zemesgrām. nod. 
priekšnieka lēmumiem iesniedzamas tās personas vārdā, kur-as vārdā tika 
iesniegts lūguras dēļ attiecīgās atzīmes taisīšanas zemes grāmatās. No 
riotar. nolik. 365. panta nemaz neizriet, ka tanī paredzēo sūdzlbu 
iesniegt lūdzēja pilnvarnieks savā ipaša vārdā; 365. p. noteikti uzsver, ka 
sūdzī.bu iesniedz persona, kura lūgusi taisīt atzīmi. 365. p. vispār neizsl\ir 
un neparedz gadīiumu, kad lūgumu iesniedzis — ieinteresētas personas 
vārdā —i tās pilnvarnieks. Šai pēdējā gadījumā jārīkojas pēc vispārējie;n 
noteikumiem. Tāpat, kā pilnvarnieks, lūdzot par atzīmes taisīšanu, var 
rīkoties vienīgi savas pilnvardevēja, kā īstās tiesīgās personas, vārdiL 
tāpat ari par zem. grām. nod. priekšnieka lēmumu, kurā pašas personas lū-
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gums tika atraidīts, vinš var iesniegts blakus sūdzību tikai sava pilnvaras 
deveja yarda. Та ari bija rīkojies tagadējais sūdzētājs, kas pamatlūgumu 
zem. gram.nod. priekšniekam bija iesniedzis pašas tiesīgās (ieinteresētās) 
personas varda un pilnvara. 365. p. motivi tieši pastrīpo, ka tanī paredzētā 
sudzība piekrīt: personam, ..по заявлешямъ коихъ опредЪлешя постановлены 
и интересы коихъ непосредственно затрагиваются неправильностью опре-
дЪлешя". Та tad tagadējam sūdzētājam blakussūdzība bija jāiesniedz sava 
pilnvardeveja varda, un viņa sudzība bija uzskatāma par iesniegtu vina piln-
vardeveja varda. Tomer nekristu svarā, vai viņš to biia formali izteicis 
savā sudzlba, ja vien по sudzibas butu redzams, ka pilnvarnieks rīkojies 
pilnvardevēja lieta un viņa vardā. Runā stāvošā gadījumā tā tad lieta 
grozās vieņīgi ap to, vai sūdzētājs bijis pietiekoši pilnvarots iesniegtblakus-
sudzību, kā uz to aizrada ariApgabaltiesa savu lēmumu motivos. Šai ziuā 
Apgabaltiesai bija jaņem vēra, ka sudzētājs iesniedzis lūgumu zem. grām. 
nod. priekšniekam uz piļnvaras pamata; gan notars nav zem. grām. nod. 
priekšniekam iesniegtā lūgumā, pretēji notar. lik. 83., 147. р. р., apliecinājis, 
ka sūdzētājam bijusi tiesība iesniegt šādu lūgumu. Bet tomēr, Abgabaltiesa 
šādu tiesību pašu par sevi nav apšaubījusi. J a nu b l a k u s s n d z l -
b a s i e s n i e g š a n a i s p e c i a l s a i z r ā d ī j u m s p i l n v a r ā n a v 
p r a s ā m s ijo civ. proc. lik. 250. p. blakussūdzību nemin), un Apgabal-
tiesa tomēr šaubās par konkretās pilnvaras vispārējām robežām, kura lieta 
netika iesniegta oriģinalā, bet uz kuru tomēr aizrāda notars apliecinājumā 
uz lūguma, kas tika iesniegts pirmā instancē taisni uz šīs pilnvaras pamata, 
tad Apgabaltiesai' bija, saskanā ar civ. proc. lik. 106; (821). p. jānoskaidro 
pilnvaras īstais saturs un robežas, atstājot sūdzētājam iespēju iesniegt oriģi-
nalo pilnvaru. Turpretim Apgabaltiesai nebij pietiekoša pamata pašu blakus-
sūdzību tieši atstāt bez caurskatīšanas aiz tā demesla vien, ka bez šau-
bām eksistējušās pilnvaras faktiskais saturs un robcžas viuai nav bijušas 
zināmas. Tikai tad, ja izrādītos, ka pilnvara būtu tikusi izdota vienīgi un 
speciali iesniegšanai pašā zem. grām. nodalā vai tās priekšniekam, tieši 
izslēdzot sūdzību iesniegšanai augstākās instances, Apgabaltiesa būtu varē-
jusi blakussūdzību atstāt bez caurskatīšanas. 

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa pākāpusi civ. proc. 
lik. 250.; 106., 181., 196. t'821., 129., 142.) р. р., kādēl viņas lēmums atcelams, 
Senats n o l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1926. g. 5. augusta lēmumu civ. 
proc. lik. 250. p. 106., 181., 196. (821., 129., 142.) p. p.,_ pārkāpumu dēļ atcelt 
un lietu nodot izspriešanai tai pašai Apgabaltiesai cita sastava. (L. Nr. 67) 

28. 1927. g. marta'mēneša 10. dienā. Mozesa H a c k e l a un Ārona 
Z a k s a lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Andreja 
P u š а 1 a prasībā pret 'Mozesu H а с k e 1 i un Aronu Z a k s u un prasl-
tāia paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolinš; referē senators 
A. Pētersons. 

Nemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka atbildētājs Mozes 
Zakss'ir dibinājis firmu „Mozes Zakss'^ t. i. bijīs firmas nesējs vai dalīb-
nieks; pie tādiem apstākliem atbildetajam Mozesam Zaksam butu bijis 
jāpierāda, ka viņš izstājies no firmas pirms darijuma par zivīm noslegšanas; 
tā kā athildētāji nav lūguši Apgabaltiesu konstatet pedejo apstakli, tad Ap-
gabaltiesa varēja iziet no tā, kaar i Mozes Zaks ir vel firmas, t. i. sabiedrī-
bas, dalībnieks un ka vinš ka tads atbild solidari pret prasītaju;. Apgabal-
tiesas slēdziens, ka visi trīs atbildetaii tirgojušies ka sabiedrība, kura sa-
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skaņā ar priv. lik. 4272. pantu var tikt noslēgta arī klusu ciešot, ir dibināts 
uz lietas faktiskiem apstākliem un tādēl nevar tikt pārbaudīts kasacijas 
instancē attiecībā uz viņa pareizību; 2) ka partu noslēgtais līgums par 
zivju uzpirkšanu pēc savas juridiskās dabas ir raksturojams kā komisijas 
līgums; pretēji 'kasacijas iesniedzēju aizrādljumam, pie komisijas līguma 
cenas limits, kuru komisionars nedrīkst pārkāpt, nepieder pie kornisijas 
līguma rekvizitiem (Kr. tirdzn. nolik. 543. p. 2. teik.); Apgabaltiesai bija ari 
tiesība atzit, ka zivju cena nebija pārspīlēta (sk. ari priv. lik. 3851. pantu), 
un Apgabaltiesas attiecīgais slēdziens, kā dibināts uz lietas faktisko pusii, 
uz Tiesu iek. lik. 5. panta pamata nav Senatā pārbaudāms; 3) ka Apgabal-
tiesa, kaut ari nav nosaukusi partu darljumu pēc šā darījuma techniskā jē-
dziena, tomēr ir konstatējusi, ka starp partiem ir noslēgts tāds darījums, 
pēc kufa uzdevuma izpildītājam, zivju uzpircējam prasītājam, ir tiesība 
piedzīt no saviem kontrahentiem atlīdzību par no viņa, prasītāja, izdarītiem 
izdevumiem; izejot no šī Senatā nepārbaudāmā konstatējuma, Apgabaltie-
sai bija pietiekošs pamats atzlt prasību par apmierināmu; uz to, ka prasī-
tājam no prasības* sumas esot jāatskaita uauda, kura pārpalikusi pēc no 
atbildētājiem nesaņemto zivju pārdošanas no dzelzceļa puses, atbildētāji 
aizrāda pirmoreiz kasacijas sūdzībā, kādēļ šis aizrādījums no Senata nav 
apspriežams; 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa savā pārsūdzētā spriedumā 
nav pielaidusi nekādus likumu pārkāpumus, kādēļ kasacijas sīīdzība ka 
nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : Mozesa, Hackeļa un Arona 
Zaksu kasacijasi sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez 
ievēribas. (L. Nr. 71.) 

29. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Adalberta P u s e l a piln-
varnieka, zv. adv. A. Strausmaņa liigums par Rīgas apgabaitiesas sprie-
duraa atcelšanu Adalberta P u s e 1 a prasībā pret Mārtinu M u с e 1 a n u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; refere senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesas sēdē prasītāja pilnvarnieks bija Щ-
dzis starp citu izdot viņam apliecību ziou dabūšanai no pilsētas būvvaldes 
par to, vai buvvalde atļauj apdzīvot dzīvokļus Nr. 41 un 42; šo lūgumu Ap-
gabaltiesa noraidījusi; 2) ka prasītājs savai prasībai par atbildētāja izlik-
šanu ir licis par pamatu to apstākli, ka atbildētāja ieņemtais dzīvoklis Nr. 41 
un blakus atrodošais dzīvoklis Nr. 42, kā ierīkoti pretrunā ar Rīgas pilsētas 
būvnoteikumiem, nevar pastāvēt kā atsevišķi dzīvokli, kādēļ viiji esot 
jāpārbūvē un jāsavieno vienā dzīvoklī, sakarā ar ко atbildētājs esot izlie-
kams по viņa ieņemtā dzīvokļa Nr. 41; 3) ka dzīvokla neatliekamā pārbūve 
aiz tā ieraesla, ka dzīvoklis neatbilst pilsētas būvnoteikumiem, pēc analo-
gijas ar lik. par telpu īri 32. p. 4. pktā paredzēto dzīvokla remontu, ir pie-
tiekošS' pamats īrnieka izlikšanai; 4) ka tādēl Apgabaltiesa, atraidot 
augšmineto prasītāja lūgumu un nedodot prasītājam iespēju ar no Rīgas 
bīivvaldes iegūtām ziņām pierādīt savas prasības pamatu, ir pielaidusi civ. 
proc. lik. 102, (81..), 181. (129.) un 196. (142.) p. p. pārkāpumu, kāda pārkā-
puma dēl pārsūdzētāis spriedums nav atstājams spēkā, Senats, neielaižoties 
pārējo kasacijas sūdzībā pievesto likumu pārkāpuinu pārbaudišanā, n o -
I e m j : Rīgas apgabaltiesas 1926. g. 24. marta spriedumu civ. proc. lik. 
102., (81.), 181. (129.) un 196. (142.) pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu no-
dot izspriešanai no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā. (L. Nr. 72.) 

40



30. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Alfreda un Zetes P ē t e r -
s о n u lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma a.tcelšanu Minnas Č e -
p u к prasībā pret Mārtiņu S i n к u un Alfredu un Zeti P ē t e r s o n i e m . 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators К. Ozolioš; referē senators 
A. Pētersons. 

Nemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītāja līdz likuma 
par telpu īri spēkā nākšānai ir maksājusi īri par visu dzīvokli tieši nam-
saimniekam un bijusi dzīvokļa faktiskā īrētāja, uz šī konstatējuma pamata, 
saskaņā ar lik. par telpu īri 29. pantu, varēja apmierināt prasību; pie tam 
Apgabaltiesai, konstatējot minētos apstākļus, nebija nekādas vajadzības 
vēl atsevišķi uzsvērt expressis verbis, ka prasītāja ar atbildētājiem Pēter-
soniem atradusies apaksīrnieces attiecībās, jo minētie atbildētāji pat nav 
mēģinājuši pierādīt, ka viui būtu paši maksājušl īri tieši namsaimniekam; 
Apgabaltiesai ari nebija atsevišfci jāapspriež prasītājas paskaidrojums Ires 
valdē, кa viņa esot dzīvokia īpašniece, jo, pirmkārt, ar šo paskaidrojumu 
prasītāja, acimredzot, gribējusi tikai uzsvērt, ka viņai esot lielākas tiesības 
uz dzīvokli nekā pašiem formaliem Irniekiem un, otrkārt, paši atbildētāji, 
kasacijas sūdzības iesnicdzēji, ari nav otrā instancē uz šā paskaidrojurna 
nozīmi aizrādījuši; 2) ka pēc lik. par telpu īri 29. panta faktiskais dzīvokla 
īrnieks ir tāds apakšīrnieks, kurš l ī d z š ī l i k u m a s p ē k ā n ā k š a -
n a i maksā īri par visu dzīvokli; tādēļ nav no svara, vai ari vēl pra-
sības iesniegšanas laikā prasītāja maksājusi īri par visu dzīvokli, jo no li-
kuma par telpu īri 29. panta tiešās izpratnes neizriet, ka tam apstāklim, 
ka apakšīrnieks maksājis īri par visu dzīvokli ari p ē с likuma par telpu 
īri spēkā nākšanas, būtu kaut kāda nozīme attiecībā uz faktiskā īrnieka tie-
sībām uz īrcs līguma atjaunošanu uz vioa vārdu; tādēl ari prasītājas at-
zīšanās, ka no 1926. g. 4. janvara atbildētāji atkal maksājuši īri saimnie-
kam, ir irrelevanta priekš lietas; 3) kasacijas iesniedzēju aizrādījums, ka 
prasītājai bija vispirms jācel prasība par īres līguma atcelšanu, kurš vēl 
pastāvot starp kasaciias iesniedzējiem un namsaimnieku, nav no Senata 
apspriežams, kā pievests pirmoreiz kasacijas sūdzībā un nebijis tās in-
tances apspriešanā, kura iztiesāja lietu pēc būtības; 4) ka Apgabalttesa ar 
to, ka nospriedusi atzīt .prasītāju par viņas faktiski ieņemtā dzīvokļa īrnieci 
gadījumā, ja atbildētājs Sinka nenoslēgtu īres līgumu ar prasītāju, tieši 
ir izpildījusi prasītājas lūgumu praslbas petitumā izdarīt īres līguma no-
slēgšanu spaidu kārtībā, ja atbildētājs Sinka nenoslēgtu īres līgumu ar pra-
sītāju; tādēl, prctēji kasacijas iesniedzējti apgalvojumam, Apgabaltiesa 
nebūt navi prasītājai piespriedusi citu, nekā viņa bija lūgusi; 5) ka tādā 
kārtā Apgabaltiesa nav pielaidusi savā spriedumā nekādus likumu pārka-
pumus, kādēļ kasacijas sūdzlba, kā nepamatota, atraidāma, Senats n о -
ī e m j : Alfreda un Zetes P ē t e r s o n u kasacijas sūdzību uz civ. proc. 
lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības. ('L. Nr. 73.) 

31. 1927. g. apriļa mēneša 28. dienā. Rēzeknes pilsētas valdes lū-
gums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Rēzeknes pareizticīgo drau-
dzes padomes prasībā pret Rēzeknes pilsētas valdi. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolioš; rcferē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Prasītāja lūdz koka narnu zern Nr. 21 Rēzeknes pilsētā 
ar zemi atzīt par Rēzeknes pareizticīgās baznīcas īpašumu, izoemt to no 
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atbildētājas valdīšanas un nodot baznīcai. Savu prasību prasītāja pamato 
ar to, ka baznīcai 1841. g. ticis ar cara pavēli nodots īpašumā un ticis 
ieradīts prasības raksta apradītais zemes gabals Rēzeknes pilsētā, ka ar 
baznīcas iīdzekļiem uz zemes gabala ticis uzcelts koka nams, kurš līdz lie-
linieku laikam palicis baznīcas valdīšnā un ekspluatēts kā baznīcas drau-
dzesskola, ka 1920. g., pēc vācu okupacijas, atbildētāja ievietojusi minētā 
namā pilsētas pamatskolu un baznlcas tiesības uz namu neatzīstot. Apga-
balticsa apmierinājusi prasību ar aizmugurisko spriedumu. Savā apelacijas 
sūdzlbā atbildētāja, neatzīstot prasību, paskaidro, ka zeme (tagadējais 
bulvaris), uz kuras tagad atrodas skolas nams, piederot atbildētājai, kura 
to ieguvusi uz apraaiņas līguma pamata ar prasītāju, un ka apmaiņas lī-
gums gāiis zudumā lielinieku laikā; lai nodibinātu apstrīdamās zemes pla-
tību un prasītajas valdīšanas ilgumu, atbildētāja lūdz izdarīt zemes gabala 
vietējo apskati un nopratināt apkārtniekus. Tiesu Palata apstiprinājusi 
Apgabaltiesas spriedumu. Tiesu Palata* dibinoties uz lietā ieniegtiem do-
kumentiem un nopratināto liecinieku liecībām, konstatējusi, ka strīdus ze-
mes gabals ticis dāvināts un nodots prasītājai valdīšanā saskaņā ar iesniegto 
planu un aktu 1841. g. 11. augustā, ka prasītāja uz minētā 1841. g. dāvinātā 
zemes gabala ar saviem līdzekliem uzcēlusi strīdū esošo namu, ka atbil-
dētāja nav pierādījusi savu ierunu par to, itkā atbildētāja ieguvusi strīdū 
esošo zemes gabalu no baznīcas ar apmaiņas līgumu, ka tagadējais skolas 
nams tā tad ticis uzbūvēts ne uz kādas apmainītas pilsētas zemes, bet uz 
1841. g. dāvinātās zemes, un ka ja tāds apmaiņas līgums būtu noticis, tas 
uzskatāms par spēkā'neesošu, jo baznīcai vispāri nav bijusi tiesība atsavināt 
viņai no valsts atdāvinātu zerai, nedz ari iegūt zemi bez valdības atlauias. 
Pievestie Tiesu Palatas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav 
tādēļ pārbaudāmi kasacijas kārtībā. Ar to atkrīt atbildētājas paskaidro-
jumi viijas kasacijas sūdzībā, kuros viņa apstrīd Tiesu P'alatas konstatē-
jumu pareizību pēc būtības. Nepelna ievērību ari atbildētājas aizrādījums 
uz to, ka viņai bijusi tiesība, runā stāvošo zemi nodot apbūvēšanai un, ka 
prasītaja varējusi no pilsētas iegūt zemes gabalu apbūvēšanai bez sevišķa 
rakstiska līguma. Ja — kā konstatē Tiesu Palata — atbildētāia vispār nav 
pierādījusi paša zemes gabala apmaiņas faktu kā tādu, tad ar.to atkrīt 
jautājums ari par līgumam prasāmo formu. Tiesu Palata šai ziņā, pretēji 
atbildētājas domām, pareizi atsaukusies uz Kr. civ. lik. 1429. р., pēc kura 
baznīcai nav tiesības iegūt, un jo mazāk atsavināt, mantu bcz valdības at-
ļaujas. Tiesn Palatai pie šādiem apstākļiem, atrodot apmaioas līguma esa-
mību par nepierādītu, bija pietiekošs pamats neapmierināt atbildētajas lū-
gumu izdarīt zemes gabala, resp. nama vietējo apskati līdz ar apkārtnieku 
nopratināšanu, lai to izmērītu UIT noskaidrotu prasītājas valdīšanas ilgumu; 
jo ja pašu atbildētājas ierunu pamatu, t. i. itkā apmaiņas līgumu, Tiesu Pa-
lata atrod par nepierādītu, tad šīs zemes gabala platības noskaidrošanai 
nav nekada iemesla. 

Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata nav pārkāpusi at-
bildētājas pievestos likumus, kādēļ viņas kasacijas sūdzība, kā nepamatota, 
atraidāma, Senats n о 1 e rn j : Rēzekncs pilsētas valdes kasacijas sūdzību 
uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 85.) 

32. 1927. g. jūnija mēneša 9. dienā. Dāvida B i c h o v s k a pilnvar-
nieka, zv. adv. Harnaņa lūgums par Tiesii Palatas sprieduma atcelšanu 
Feliksa P a u l a prasībā pret Dāvidu B i c h o v s k i . 
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Sedi vada priekšsedetajs — senators К. Ozoliuš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Nepelna ievērību atbildētāja aizrādījums uz to, ka 
Tiesu Palata pārkāpusi Ties. iek. lik. 324. (400.) р., neatzīstot par nederīgu 
līguma cesiju, kuru A/S „The Lose & Со" generalpilnvarnieks, zv. adv. 
Bergmans, izdarījis viņa palīgam, zv. adv. palīgam Paulam. 324. p. paredz, 
ka īstais prasītāis cedējis savas tiesības* savam pilnvarniekam, vai, ar ci-
tiem vārdiem, ka zvērināts advokats ieguvis klientam piederošās tiesības 
un pēdējās realizējis tiesā, ceļot par tām prasību savā vārdā. Konkretā ga-
dījumā, turpretim, zvērināts advokats Bergmans gan bijis akc. sab. „The 
Lose & Со" pilnvarnieks, bet tomēr klienta tieslbas nedz ieguvis, nedz 
icsūdzējis. Otrkārt, zv. adv. palīgs Pauls gan „cesijas" ceļā iegūtās tiesī-
bas realizējis prasības cejā tiesā, bet viņš nav bijis akc. sab. „The Lose 
& Со" pilnvarnieks. Tas apstāklis vien, ka cesiju izskaidrojusi nevis pati 
akc. sab. „The Lose, & Со", bet viņās vārdā un pilnvarā zv. advokats un 
ka par cesionāru uzstājās šī pēdējā palīgs, pats par sevi vispār nepadara 
cesiju kā tādu par nederīgu itkā uz 324. (400.) p. pamata, bet varētu dot 
tikai iemeslu, cesijas darījumā dalību ņēmušos advokātus saukt pie discipli-
narās atbildības, ja tiktu pierādīta pašas cesijas fiktivitate. Neatkarīgi no 
tā, kaut gan pievestais pants attiecināms netikvien uz zvērinātiem advo-
katiem, bet arī uz privatadvokatiem, tai skaitā ari uz zv. adv. palīgiem 
(Kriev. Senata civ. kas. dep. spried. 1891, g. Nemerovska lietā Nr. 85), tomēī 
uz pašas cesijas nederlgumu var atsaukties tikai tās personas, kuru intere-
ses uii tiesības ar cesiju kā tādu ir pārkāptas, t. i. tikai paši cedenti, kufi 
savas tiesības cedējuši savam pilnvarotam advokatam, bet nemaz ne debitor 
cessus 'Kriev. Sen. civ. kas. dep. spried. 1897. g. Pastora un Eulera lietā 
Nr. 62). Tāpat nepelna ievērfbu atbildētāja pasķaidrojums, ka pats iepriek-
šējais līgums esot uzskatāms par spēkā neesošu uz tā paraata, ka akc. sab. 
„The Lose 6: Со" ка Latvijā nereģistrēta ārzemes akciju sabiedrība ne-
baudot tiesi&ko spēju (Rechtsfāhigkeit) un ka, tādēļ viņa nebaudot ari tie-
sību slēgt juridiskus darījumus Latvijā. No vienas puses pēc pareizā, ari 
jaunākā krievu literaturā izteiktā uzskata, saskaņā ar Kriev. civ. lik. 2139. p. 
2. piez., ārzemju akc. sabiedrlbas, kuyas, likumīgi nodibinātas savā zemē, 
ipso jure baudīia tiesisko un lldz ar to ari procestiesisko (partu) spēju ari 
bijušā Krievijā un līdz ar to bauda ari Latvijā, t. i. pilnīgi neatkarīgi rlo 
konvencijām. Nedz Kriev. civ. lik. 2139. p. 2. piez. (1906. g. red.), nedz 
civ. pro'c. lik. 25. (17.) p. neškiro šai ziņā ārzemju un iekšzemes akc. sa-
biedrības. Ari Latvijas 1922. g. 29. novembra noteikumi par ārzemiu ak-
ciju un paju sabiedrību darbību Latvijā savā 2. p. b. pkt. (Vald. Vēstn. 
271. Nr.) iziet no tā paša principa, pieprasot, dēļ atļaujas saņemšanas par 
darblbas uzsākšanu Latvijā, по ārzemju akc, sabicdrībām, ārzemes valdī-
bas vai tiesu iestādes aplieclbu tikai par „uzņēmuma" likumīgu apstiprinā-
šanu vai reģistrēšanu, bet nemaz nepadarot atlaujas izdosami atkarīgu no 
ārzemju sabiedrības reģistracijas Latvijā. Neatkarīgi no tā, konkretā ga-
dījumā, akciju sab. „The Lose & Со" nav tiesā bijusi uzstājusies kā parts, 
bet biia tikai noslēgusi priekšlīgumu, kuru „cedējusi" tagadējam pircejam. 
Priekšlīgums, kā tāds, taisni paredz, ka pašlaik nav iespējams noslēgt _ga-
Iīgu, resp. formalu līgumu. Tādēl pats par sevi nav izslegts, ka tadu 
priekšlīgumu slēdz pat tāda juridiska persona, kura, priekšlīguma noslegša-
nas dienā, nebauda tiesisko vai procestiesisko spēju. Tā tad līdz kamer 
šāda juridiska persona nav vēl noslēgusi galīgu vai formalu līgumu, resp. 
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vēl nedomātu по priekšlīguma izrietošās tiesības pati realizēt tiesas ceļā, 
jautājums par viņas tiesisko un procestiesisko spēju nevar pat' izcelties, 
un priekšlīguma spēks katrā ziuā paliek pilnīgi neaizkārts. Personai, kura 
ieguvusi по priekšlīguma izrietošās, bet, pat no tiesiski vai procestiesiski 
n e spējīgās juridiskās personas vēl nerealizētas tiesības, nevar tādēl liegt 
šādas labiegūtās tiesības realizēt jau no sevis, kā cesionāram, ja vien 
„cesija" būtu uzskatāma par derīgu. Gaņ Tiesu Palata nepareizi motivē 
konkretā priekšlīguma spēku ar to, itkā pretējā gadījumā esot galīgi jā-
anulē „visu vekseļu, vērtspapīru un citu darījumu spēks, ikdienas tiek 
r a i d ī t i no a r z e m ē m L a t v i j ā un še tiek izpildīti", jo lieta kon-
kretā gadījumā grozās ap Latvijā noslēgtu darījumu. Bet šī Tiesu Palatas 
apcerējuma nepareizība vien nevar novest pie vinas sprieduma atcelšanas, 
jo, gala slēdzieiia ziņā, Tiesu Palata pareizi atraidījusi atbildētāja paskaidro-
jumu par priekšlīguma nederīgumu. Tomēr atbildētāja kasacijas sīīdzība 

pārējas dalās — atzīstama par pamatotu. Tiesu Palata atrod, ka pra-
sītājs esot uzskatāms par pietiekoši legitiniētu ar to, ka akc. sab. „The 
Lose & Со", „cedējusi" prasltājam no priekšlīguma izrietošos prasījumus. 
pie kuriem „var piederēt prasījums par formala llguma noslēgšanu". 
Tiesu Palata šai zinā nav ievērojusi, ka prasītājs pamato savu „aktivleģi-
timaciju" uz cesijas aktu, ar kuru akc. sab. „The Lose & Со" „nodod pra-
sītājam tiesības. u n p i e n ā k u m u s pēc minētā priekšlīguma", tā tad 
domājis pārvest uz prasītāju pašu līgumu kā tādu un uz līguma pamatotās 
juridiskās attiecības. Taisni visu juridisko attiecību pāreja, kuras bija no-
dibinājušās starp noteiktiem kontrahentiem vienkāršas cesijas ceļa, pēc 
pēdejās nozīmes un nojēguma, pilnīgi izslēgta un nav pielaižaraa, kā to 
tieši riosaka priv. lik. 3470. p. 2. teik. (Senata civ. kas. dep. spried. 1922. g. 
Rozevska lietā Nr. 87). Atdalīt vienu pašu pie līguma attiecībam piederošu 
prasījumu (itkā par formala līguma noslēgšanu) un uzskatīt par cedējamu 
un cedētu šo prasījumu vien, loģiski un juridiski nav domajams. Šāds 
„prasījums" nav izvedams atsevišķi no pienākumiem, ķufi kopā ar prasī-
jumu taisni sastāda paša līguma pamatā esošās juridiskās attiecības. 
Taisni uz līguma tiesību un pienākumu nodošanu prasītājam ši$ pēdejais 
bija pamatojies celot tagadējo prasību. Tā tad pēc būtības, pēc savas ju-
ridiskās nozīraes, ari tagadējā prasība raksturojama vienkārši kā mēģinā-
jums realizēt visu priekšlīgumu un ar pēdējo nodibinātās juridiskās. attiecī-
bas un līdz ar to pilnīgi stāties iepriekšējā īstā ķontrahenta vietā. Bet 
šādu situaciju 'likums neatzīst un cesija šādieni nolūkiem nevar kalpot jau 
tādēl vien, ka ar to būtu iespējams vienkārši apiet vajadzību pašu imo-
bili atsavināt ar attiecīgu jaunu atsavināšanas Iīgurou (sk. Senata civ. kas. 
dep. spried. 1922. g. Arensteina lietā pēc spried. krāj. Nr. 34). Pielaižot 
juridisku iespēju, prickšllgumu un no pēdējā izrietošās juridiskās attiecības 
vispār vai pie viņām itkā piederošo prasījumu atseviški cedēt un, atrodot 
šāda prasījuma cesionaru par pietiekoši ligitimētu, celt prasīiurnam ko-
respondējošo prasību par īīguma koroboraciiu, Tiesu Palata pārkāpusi 
priv. lik. 3470. p. Tiesu Palata pārpratusi cesijas instituta juridisko nozīmi 
ari tai ziņā, ka viua itkā škiro cesiju un pārdošanu un sakarā ar to atrod, 
ka pirmpirkšanas tiesības tikušas piešEirtas atbildētājam tikai uz imobila 
pārdošanas gadīiumu, bet ne cesijas gadījumā. Isteņībā, cesija nemaz nav 
atsavināšanas с a u s a, bet tikai konkreta prasījuma p ā r e j a s f o r m a . 
Pie tam cesijas causa, t. i., viņas materia-lais pamats, var būt kurš katrs at-
ļauts darījums, ar kuru var atsavinat miesīgas vai nemiesīgas mantas vis-
pār. Tā tad prasījuma cesijas pamats var būt ari pārdošanas līgums. Kon-
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kretā gadljumā, ar iepriekšējā līguma „cesiju", cesijas nosledzēji domājuši 
uz prasītāju pārnest pašu iepriekšējo līgumu un līdz ar to tā tad ari pašu 
imobili. Neatzīstot atbildefajam pirkšanas tiesības tikai uz tā pamata vien, 
ka priekšlīgums paredzot minētās tiesības vienīgi uz imobiļa p ā r d o š a -
n a s gadījumu, bet ne „ c e s i j a s " gadījumā, un nenoliedzot tornēr, ka 
„cesijas" noluks taisni bijis nodot imobili prasītājam ни pārvest to prasītāja 
mantībā, Tiesoi Palata nepareizi kvalificējusi „cesijas" jēdzicnu, ar to pār-
kāpjot priv. lik. 3461. p. 3. pkt., civ. proc. lik. 711. p. Ar to atkrīt ari Tiesu 
Palatas apcerējumi par to, ka liecinieku nopratināšaiiu pie pašas „cesijas" 
fiktivo raksturu esot lieki itkā tādēļ, ka caur cesiiu atbildc-tāja stāvoklis nav 
pasliktinājies. Tiesu Palata, nepareizi neatzīstot atbildētājam pirmpirk-
šanas tiesības: uz runā stāvošo imobili uz tā pamata, ka šādas tiesība vi-
ņam piekrītot tikai pārdošanas, bet ne cesijas gadījumā, līdz ar to nepa-
reizi nav piešķīrusi nozīini tam dokumentam, t. i. notarialai apliecībai, ar 
kui"u atbildētājs domājis pierādīt, ka viļiš prasītājam piedāvājis priekšlī-
guma paredzēto pirkšanas sumu. Tiesu Palata uzskata par ievērību пе
ревози atbildētaja paskaidrojumu, ka prasītājs, ienesot pa procesa gaitu 
viua priekšā stādītā līguma projekta papildmājuinu saskai;ā ar priekšlī-
guma 6. §, grozījis prasības p r i e k š m e t u . Tiesu Palata šai ziņā apro-
bežojusies ar vienkāršu aizrādījumu, ka prasltājs ar iesniegto projekta pa-
pildinājumu tikai „skaidrāk" izteicis so projektu, bet nav grozījis prasī-
bas „p a m a t u". Vispirms Tiesu Palata šai ziņā nav ievērojusi, ka atbil-
dētājs iesniegtā papildinājumā ieraudzītu nevis prasības p a r a a t a (causa 
petendi), bet gain prasības p r i e k š n r e t a (petitum actionis) grozīšanu. 
Atbildētājs bija cēlis ierunas par to, ka pats priekšlīgums pēc tā mērka un 
būtības ticis vērsts nevis uz imobiļa nodošanu akc. sab. .,The Lose & Со" 
mantibā,, bet tikai ticis noslēgts ar nolūku nodrošināt viyu. Tiesu Palata 
atrod šādu iertmu par priekšlīguma „nodrošināšanas funkciju" par „nesva-
rīgu", nepievedot motivus šādam savam slēdzienam. Pretēji Tiesu Palatas 
domām, atbildētāja ieruna, pēc tās juridiskas kvalifikacijas, raksturoiama kā 
aizrādījurns uz priekšlīguraa fiduciaro nozīmi, t. i., ka priekš-
līguma juridiskās sckas ejot pāri par viņa saimniecisko no-
lūku (Senata civ. kas. dep. spried. 1923. g. lietā Nr. 373; lietā Nr. 175). 
Tā tad, kaut gan toreizējie kontrahenti ari domājuši pārnest imobili atbil-
dētāju īpašumā, tomēr, kā paskaidro atbildētājs, tikai ieķīlāšanas nolūkā, 
fiducijas veidā ^Sicherungsubereignung). Ja nu atbildētājs šīs savas ieru-
nas pierādīšanai atsaucās uz licciniekiem, lai nodibinātu, ka priekšlīgums 
(formas, satura un juridisku seku zinā) ejot pāri par tā īsto saimniecisko 
nolūku uri mērķi, tad Tiesu Palatai nebija pietiekoša pamata šādu atbildētāja 
līīgumu atraidīt, bet, atraidot šo pēdējo, tā pārkāpusi civ. proc. lik. 366. p. 

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata pārkāpusi civ. proc. 
lik. 366., 711. p. p. un viijas spriedums aiz pievestiem iemesliem atceļams, 
ka tādēļ neprasa sevišķu apspriešanu jautājums par atbildētāja pret Tiesu 
Palatas tiesneša Šilinga celto noraidījumu, Senats, neielaizdamies pārējo 
kasacijas iemeslu parbaudīšanā, n o l e r n j : Tiesu Palatas 1926. g. 18. 
janvaia sprieduniu civ. proc. lik. 366., 711. p. p. pārkāpumu dēl atcelt un 
lietu nodot Tiesu Palatai izspriešanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr. 86.) 

33. 1927. g. apriļa mēneša 28. dienā. Augusta К а и 1 i о а lūgums 
раг Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu vina, K a u l i ņ a , prasībā pret Alek-
sandru В и š и. 

Sēdi vada priek.šsēdētajs s.enators K. Ozollnš; refere senators 
A. Pētersons, 
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Senats atrod: Tiesu Palata ir konstatējusi, ka tai lai'kā, uz kuru attie-
cas pravnieku nosiēgtais pirkšanas-pardošanas līgums, atbildētājam-pir-
cej'am, ieguldotsavu kapitalu pērkamā imobilā, tieši. bija nezinams, vai 
viņa nauda nebus zaudēta joreizējo pārāk nedrošo un nenoteikto politisko 
un saimniecisko apstakfu dēl un ka atbildētājam-pircējam pie vispāri zmā-
miem toreizejiem apstākļiem nevarēja būt nekādu garantiju, ka ta's jau pēc 
dažām nedēļara nezaudēs pret izmaksajamo naudu iegūto namu. Šis kon-
statejums, Ш dibinats m lictas faktisko 'apstākļu iztirzāšanu, uz Ties. iek. 
lik. 5. panta pamata nevar tikt pārbaudīts kasacijas instancē attiecībā uz 
viņa pareizību. Pamatojoties uz šo konstatējumu, Tiesu Palata varēja rak-
sturot partu līgumu kā priv. lik. 3897. p. 6. pktā paredzēto riska darījumu, 
kurš izslēdz līguma atcelšanu laesio enormis dēļ, io* lai varētu kvalificēt 
partu līgumu kā priv. lik. 3897. p. 6. pktā minēto riska pirkumu (Hoffnungs-
kauf), pietiek, ka pii'cējs-atbildētājs. nav zinājis, slēdzot pirkšanas-pārdoŠa-
nas Iīgum-u* vai vipa iemaksāta pirkšanas suma nebūtu zaudēta iegūtā nama 
nacionaliza.cijas deļ (sk. ari Cvingmaņa spried. krāj. I, 127). Tiesu Palata, at-
zīstot, ka šinī gadijurnia ir noticis priv. lik. 3897. p. b. pktā paredzētais riska 
darījums, nebija spiesta atseviški apspriest prasftāja aizrādījumu apelacijas 
sūdzība uz. priv. lik. 3837. р., jo, pēc Tiesu Palatas; pareizā uzskata šinī lietā 
no Tiesu Palatas pie partu līguma slēgšanas koristatētie apstākfi pietiekošā 
mērā raksturo partu līgumu kā „Hoffnungskauf". Kasacijas iesniedzēja ap-
galvojums, it kā Tiesu Palata nepareizā kārtā nccsot apspricdusi viņa aizrā-
dījumus apelacijas sūdzībā uz vairākiem faktiskiem jautājumiem, nepelna ie-
vērību, jo kasacijas sūdzības icsniedzēis tuvāki nepaskaidro, kādi viņa aiz-
rādījumi apelacijas sūdzībā uz lietas faktiskiemi apstākļiem ir palikuši no 
Tiesu Palatas neapspriesiti. Tiesu Palata, beidzot, noraidot praslbu uz priv. 
Iik 3897. p. 6. pkta.pamata istarp particm noslēgtā riska darījuma dēl, varēja 
neievērot prasītāja' Mgmre dēj ekspertizes izdarīšanas, jo prasītāis, kā tas re-
dzams no apelacijas sūdzības, biia lūdzis šo ekspertizi izdarīt tikai pārdotā 
nama īstās vērtibas 1918. gada decembra noteikšanai, kādam apstāklim, ic-
vērojot Ticsu Palatas kon.statēto partu starp noslēgto riska dariiurnu, nebija 
nekadas nozīmes (sk. ari 'Senata Sipriodumu Nr. 213 1923. g.). 

Atrodot aiz pievestiem icmesliem', ka Tiesu Palata nav pielaidusi kasa-
cijas sudzībā pievestos likuimi pārkāpumus, kādēl kasacijas sūdzība kā ne-
pamatota atraidāma, Senats n о I e m 3 : Augusta Kauliņa kasaciias sūdzīb.u 
uz civ. proc. lik. 793. panta pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 88.) 

Nr. 34. 1927. g. apriļa mēneša 28. dienā. Zacharija Raca un citu piln-
varnieka, zv. adv. Rubinsteina, lūgums par Tiesu Palatas lēmuma attcelša-
nu Mogiļevas (Romas-katoļu garīgās Korisistorijas prasībā's pret zachariju 
Raci un citiem un Rīgas Romas-katoļti Arķiblskapa Kurijas pilnvarnieka, zv. 
adv. Tumbila:, paskaidrojums. 

Sēdi \rada priekšsēdētājs ■— scnators K. Ozoliņš; rcfere senatois A. f.oe-
bers. 

Izklausījis atbildētāUi pilnvarnieka, zv. adv. Rubinsteina, un prasltāias 
pilnvarnieka, zv. aidv. Uļinska, :paskaidrojura.us un ņcmot vērā: 1) ka 1919. g. 
30. oktobra instrukcija Latvijas tīesu icstādēm uz 1918. g. 6. decčrabra nolj-
kuma paraata par ticsām mm ticsāsanas kārtību (Vald. Vestn. 72. Nr.), prete-
Ji sūdzētāju domām, ir gan tikusi izstrādāta un izsludinata ar Senata pie-
krisanu, par ко liccina jaiu tas fakts vien, ka to pašu instrukciiu parakstītājs 
netikvien Tieslietu ministrs, bet ari Senata virsprokurors; 2) ka tā tad at-
krīt tas vienīRais pamats, iiz кщи sūdzētāji dibina savu kasacijas sudzibu; 
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3) ka tādēļ sūdzētāju kasacijas sūdzība kā nepamatota, atraidārna, Senats 
n o l e m i : Zacharija Jeruchima d. lRaca, Leibas Movša d. Raca un mir. 
Zacliarija Movša d. Raca mantojuma aizbildncs Lcjas Rac pilnvarnieka, zv. 
adv. Rubinsteina, kasacijas sīīdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez 
ievērības (L. )Nr. 89.). 

Nr. 35. 1927. g. aprīļa mēneša 28. dienā. Rēzeknes pilsētas valdes lū-
gums par Tiēsu Palatas lēniuma atcelšanu Giršā Etkina prasībā prct Rēzek-
nes pilsētu. 

Sēdi vada priekšsēdētājs - - senators K. Ozoliaš; referē priekšsēdētājs>. 
Ņemot vērā: 1) ka, ,pēc civ. proc. lik. 778. panta tiešā satura un izprat-

nes, apelaciias termii.ia .atjaunošana var notikt tikai tailī gadījumā, ja apela-
cijas sūdzības iesniegšamajiokavēta t i e š i aiz amatperosnas vainas un kad 
persoria, kura icsniegusi apelaciias sūdzību, ir ievērojusi un izpildījusi visus 
likumā paredzētos noteikumus pie apelaeijas sūdzību sniegšanas; 2) ka tam-
dēļ, iesniedzot pretēji civ. proc. lik. 744. panta noteikumam apelacijas sūdzibu 
tieši tiesu Palatai, lūdzēja nevar atsaukties kā uz apelacijas termiņa atjauno-
šarias pamatu uz to apstākli, ka Ticsu Palatas kancleja nav t ū l i ņ vii.iam 
nosūtījusi atpakaļ neparcizi tieši otrai instancei iesniegto apelacijas sūdzī-
bu un 'ka ja Ticsu iPalatas kancleja to butu izdarījusi, tad lūdzēia pēc viņas 
aprēkina vēl būtu varejusi laikā pareizi iesniegt apelacijas sūdzību; neviens 
nevar aizrunāties ar likuma nezināšauii; savu pielaisto kļūdu lūdzēja nevar 
pārncst uz tiesas iestādi, kurai pēc pareiza Tiesu Palatas aizrādījuma nav 
pienākuma sekot, vai kāds no partiem nevar nokavēt tcrmii.ui ar to, ka nepa-
reizi ir iesniedzis Tiesu Palatai apelacijas sūdzibu; neatkarīgi no tā, tiesas 
kanclejai vispar nav nekādas tiesības pašai no sevis kaut ко lemt par to, vai 
kāds tiesā ienākošais raksts i'r pareizi iesniegts; 3) ka tādā kārtā iesniegtā 
kasaciias sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : atbildētā-
jas Rēzeknes pilsētas valdes kasacijas sūdzību uz civ. proc. ļik. 793. p. pa-
mata atstāt bez vērības (L. Nr. 90.). 

36. 1927. g. janvava mēncša 31. dienā. Jāua Licpiua pilnvarnicka, zv. 
adv. Holcmaua, lūgums par Tiesu Palatas lcmuma atcelšaiiu Latgales Apga-
baltiesas 5. icc. tiesu izpildītāja iesnieguraā par Ņikitina nckiistarna īpašuma 
pārdošanu. 

Sēdi vada priekssēdētāis — senators K. Ozoliņš; referē senators Л 
Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palata, aprēkinot picauguma vērtību, nepie-
laiž no izsolē pārdotā imobila vērtības atvilkt imobilā ieguldītos kapitalus uz 
tā pamata, ka 1922. g. 5. jauvara noteik. par пек. īpaš. atsav. un apgrūt. (Hk. 
krāi. 3.;Nr.) 23. p. neparedzot iidu iespēiu, kura esot piclaižama vienīgi 13. p. 
paredzētā gadījumā, jo 23. р., pretēji 13. р., trukstot atticcīgs aizrādīiums; 2) 
ka šis Tiesu Palatas uzskats nav par parcizu atzistamš; tas racionalais pa-
mats, aiz kura, saskaņā ar 13. p. atvilkums pielaižams pie brīvprātīgas atsavi-
nāšanas, ncpieciešami iāpicmēro ari pic. spaidu atsavināšanas; ari izsolē -
par pārdevēju uzskatāms p a r ā d n i e к s (imobila īpašnicks vai mliža lie-
totājs: Kr. Senatai civ. kas. dcp. spried. 1894. g. 81. Nr.), iun pēc būtības nedz 
juridiski, nedz ekonomīski nav izšķirības starp brīvprātīgu un spaidu atsavi-
nāšanu; 3) ka īstenībā, vienlgā izšķirība —■ no pieauguma vērtlbas nodokļa 
aprēķināšanas i.m ņemšanas viedokļa — starp brīvprātīgo un spaidu pārdoša-
nu pastāv vienīgi iekš tam, ka a) pie brīvprātīgas atsavināšanas tagadējo īmo-
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bila vertību aprēķma pec noteik. 7. р., bet pie atsavināšanas izsolē — pēe pa-
tiesāS' pārdošanas cenas pašā izsolē un b) ka ziņas par imobila pēdējās ie-
gušanas cenu pie brīvprātīgās «atsavināšanas noteic atsevišķas novērtēša-
nas ceļa uz vietas, bet pie atsavinašarias izsolē — tās ievāc tiesu izpildītājs; 
4) ka 23. 'p. nav aizrādījuma uz to, ka, aprēķinot pieaugumu, no pēdējā ne-
būtu jāatvelk agrāk ieguldītie kapitali; taisni otradi, 23. p. uzliek tiesu 
izpilditajam ievākt zioas netikvicn par iepriekšējo iegūšanas „cenu" (kā 
par to' minēts 13. p.)bet ari. par imobila v ē r t ī b u , tās ir ari citas zinas, 
ar kurām — bez iegušanas eenas — ir jānodibina imobila v ē r t ī b a , tā 
tad neizslēdzot ari taisni tās ziņas, kuras 13. p. aīzīst par noteicošām imobila 
īstās vērtības 'tiodibināšanai, proti ari ziņas par atsavinātāja (parādnieka) 
ieguldītiem kapitaliem; uz to pašu, pēc sūdzētāja pareizā paskaidrojuma, 
aizrāda ari 23. p. lietotie vārdi „u. t. t.", по kuriem jāslēdz, ka ar ziuām par 
„iegūšanas cenu" vien, visas ziņas par imobila pieaugumu vēl nav izsmeltas; 
5) ka tādā kārtā Tiesu Palata, nākot pie pretējā slēdziena un aprēķinot pie-
augumu nav ņērrmsi vērā zi'ņas par ieguldītiem kapitaliem, pārkāpusi pie-
vesto noteikurnlu 13., 23. р. р., kādēl viņas lēmums ateeļams, Senats n о -
l e m j : Tiesu Palatas 1925. g. 2. decembra lērnumu 1922. g. 5. janvara 
noteik. (lik. krāj. 3. 'Nr.) 13., 23. р. р., civ. proc. iik. 196 (142.) p. pārkāpumu 
del atcclt un lietu nodot 'I'iesu Palatai izspriešanai no jauna eitā sastāvā. 
(L. »Nr. 91). 

37. 1927. g. aprila rnēneša 28. dieriā. Jonasa Rojaka pilnvarnieka, 
zv. adv. Lacka, lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu Jonasa Rojaka 
'ņņ Hirša Hcnkina škīrējtiesas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētais — senators K. Ozoliiišrreferē senators A. Loe-
bers. 

Senats atrod: Jautājumu par to, vai civ. proc. Iik. 1396. p. paredzetie 
pamati, aiz kuriern šķīrējtiesas spriedumi kasējami, jauzskata par izsmeļo-
šiem, Tiesu Palata pareizi izšķīrusi apstipninoši.- Pēc 1396. p. burtiskā 
teksta rninētie spriedumi kasējami v i e n ī g_i t a i s g a d I j u га о s, kad 
viņi notikuši pēc noteiktā laika vai uz šķīrēilīguma pamata, kuru nav 
visi dalībnieki parakstījuši, vai vispār, ja nav ievēroti šķīrējlīgumā pare-
dzētie iioteikumi. Liktos, ka jau 1936. >p. uzskaitītie gadījumi pilnīgi pic-
tiekoši partu interešu ievērošanai. No partiem vispār atkarājas, savā iķī-
rējlīgumā paredzēt visus formalos un materialos not^ikiiiīiuS', kuriem viņi 
piešķir nozīmi izspriežamā lietā, un ja kaut viens по šādiem noteikumiem 
netiktu ievērots, partam uz 1395. p. pamata ir tieslba prasīt škīrējsprie-
duma kasaeiju. Kr. Senats siavā 1902. g. spriedumā Calki lietā (Nr. 66) gan 
it .kā. nostājies uz pretējā viiedokļa, uzsverot, ka šlvīrējspriedumā varot ga-
dīties tādas, 1396. p. neparedzētās nepareizības, pie kurām šķīrēispriedums 
nebūtu atstājams spēkā. Kā piemēru Kr. Senats picved gadījumu, kad 
šķirējspriedumu sastadījis nevis ieceltais škīrējtiesnesis, bet kāda cita per-
sona, un škīrējtiesnesis, tikai parakstījis spried-iimu. Patiesi, šai gadījumā 
taisni im ticsi būtu pārkāpts 1376. р., pēc kura atvietot iecelto šķīrējtiesnesi 
pielaižams tikai šai pantā paredzētos gadījumos, starp citu tikai ar partu 
piekrišanu, kura savukārt varēja iztcikties- tikai škīrējlīgumā; ,ia nu tomēr 
nevis ieceltais škīrējtiesnesis, bet kāda cita, šķīrējlīgumā vai tā papildinā-
jumā neaprādītā persona lietu izspricdusi, tad spriedums kasējams taisni 
uz 1396. p. (beigās) pamata. 1396. p. nav pēc analogijas attieeināms uz tai 
neparedzētiem gadījurniem, jo 1396. p. noteikums ir izņēmuma notcikum.v 
kas nepielaiž paplašinošu interpretaciju. Tas, saprotams, neizslēdz, ka 
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būtu iespējams analoģijas ceļā p ā r ē j о s noteikumus par šķīrējtiesu at-
tiecināt ari uz tais tieši neparedzētiem gadījumiero: tā piem. 1384. p. 2., 4. 
pkt., runājot par nāvi, attiecināms ari IUZ garā slimību u. t. t. Kr. Senats 
savā 1902. g. spriedumā (Nr. 66), it kā pielaižot 1396. p. eksitensivu inter-
pretaciju, un itkā atkāpjoties по sayas iepriekšējās prakses (1879. g. spried. 
Saipovas lietā Nr. 81), tomēr 'prakses grozīšanu ne vārdu ricmin. Tā tad 
Kr. Senats nav domājis pielaist pilnīgi un iprincipialu lūzumu savos ieska-
tos un katrā ziņā na;v domājis uzskatīt katru formalitat.es neievērošanu par 
škīrēisprieduma kasēsanas ieraeslu, bet acīm redzot tikai tādus gadījtmius, 
kad aiz sevišķi svarīgiemi iemeliem konkres>ts dokuments- vispār nebūtu at-
zīstams par šķīrējspriedumu. Tomēr ari šai zinā jāievēro, ka šķīrējtiesa 
izspriež lietu pēc sirdsapzinas, bez kādām formalitatēm un ārpus sevišķas 
procesualās kārtības (1378., 1379., 1387. р. р.). Lūgt par šķīrējtiesas sprie-
duma atcelšanu aiz forroaliem defektiem vispār nav pielaižarns tad, kad 
viņam nav izšķirošas (существенное) nozlmes un formelie defekti nav iz-
rādījuši ikaut kādas sekas priekš sūdzētāja: tā \piem. Kr. Senats atzinis par 
nenozīmīgu to faktu, ka šķirējlīguma notarialā apliecinājumā (засвлд'Ьтель-
ствоваще) netika atzimēts, ka kontralienti baudīiuši rīcības spēju (Kr. Se-
nata'Civ. kas. dep. spried. 1872. g. Nr. 942 Veržbicka lietā un 1899. g. Nr. 113 
(Franckeviča lietā). Stājoties no šī viedokļa pie sūdzētāja aprādīto šķīrēj-
sprieduma defektu apspriešanas, izrādās: Hirša H e n k i n a paraksts šķīrēi-
līgumā atrodas zem paša līguma teksta. Ligumu slēdz parti savā starpā 
по vienas puses un ar šķīrējtiesnešiem no otras pusesi. Pilnīgi dabīgi, ka 
partu paraksti atrodas zem paša līgnma teksta, kā tas notika ari runā stā-
vošā gadījumā. Ja sūdzētāja paraksts atrodas, bez tā, vēl paša līguma 
teksta vidīi, tad drīzāki šī kārtība bīītu atzistama par neparastu; tomēr ле 
vienai, ne otrai parakstīšanas kārtībai nav nekādas nozīmes un nekad tā 
nevarēja kaut kādā veidā iespaidot nedz šķīrējlīgurņa apēku, nedz aizkart 
sūdzētāja intereses. Škīrējlīgums apliecināts attiecīgā notarielā kārtībā, 
pie kam tika apliecināti ari abu partu, kā ari šķīrējtiesnešu paraksti. Sū-
dzētājs atrod, ka šķīrējtiesas spriedumam neesot spēka tarndēļ, ka tas gan 
noticis 1925. g. 8. vai 9. oktobrī, bct,_spriežot pēc valsts valodā izstrādātā 
sprleduma teksta, spricdums ticis taisīts 13. oktobrī. Šai ziuā Tiesu Palata, 
pēc vinas nodibinātiem li'etas apstākļiem, konstatējusi, a) ka lieta faktiski 
tikusi izspriesta 1925. g. 8. vai 9. oktobrī, t. i. ka tai dienā škīrēitiesneši pēc 
savstarpējas apspriedes vienojušies par \fisiem vinu izspriešanai nodotiem 
strīdu iautājumiemv nākot pie noteikta slēdziena, ka spriedums ticis taislts 
vrenbalsīgi; b) ka spriedums tai pašā dienā ticis rakstiski fiksēts krievu 
valodā; c) ka šķīrējtiesneši spriedumu tai pašā dicnā nav parakstījuši; 
d) ka šķīrējtiesnesis Gornickis, pārējo tiesnešu uzdevumā, spriednmu iz-
gatavojis valsts valodā un e) ka šis valsts valoda izgatavotais sprieduma 
teksts tlcis parakstīts no visiem 3. škirējtiesnešiem, bet viņā tikai klūdaini 
kā sprieduma taisīšanas diena ticis atzīmēts ,.13. oktobris". Šādi Tiesu Pa-
latas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi_ un nav tādēļ pārbaudāmi 
kasacijas kārtībā. Ar to tā tad atkrīt visi sūdzētaja paskaidroiumi viņa ka-
sacijas sūdzībā, kufos vinš apstrid šādu Tiesii Palatas konstatējumu pa-
reizību pēc būtības, analizējot tos faktiskos datus, uz kuru pamata Tiesu 
Palata dibina savus nupat pievestosi konstatējunius. No šādiem saviem 
konstatējumiem Tiesti Paļata varēja nākt pie slēdziena, ka, ja 8. vai 9. ok-
tobrī notikušais spriedums bijis visu 3 šķīrējtiesncšu vienbalsīgs domu re-
zultat?/, tad nevar būt izškirošas nozimes tam apstaklim, ka spriedums nav 
ticis parakstīts tai pašā dienā, un ka vispar gahgais, spriedtiraa valsts va^ 
lo'dā izgatavotais teksts nav ticis parakstīts no visiem šķīrēitiesnešiem vienā 
dienā. Pēc civ. oroc. lik. 1378. p. škīrejtiesneši nav spiesti ieverot forma-
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litates, t. i. rik'oties pēc civ. proc. lik. paredzētām procesualām formām, tā 
tad ari nav spiesti ievērot civ. proc. lik. 700, 701, 704, 711, 891. p. p. notei-
kumus par rezolucijas formu im rezolucijas tūlītējo parakstīšanu un iz-
sludināšanu, sprieduma galīgo izstrādāšaim un tā saturu. Taisni otrādi, 
civ. proc. lik. 1389, 1390. pantos noteikti un izsmeloši uzrādīti tie dati, kup 
obligatoriski jāatzīmē šķīrējtiesas spriedumos. Sūdzētājs neapg'alvo un ne-
var apgalvot, ka šādi dati trūktu konkretā spriedumā. Nav no svara tā 
tad ir tas, kādā datumā tika uzrak_stīts spriedums, un kāds_datums at-
zīmēts spriedimla teksta. Jautajuma par sprieduma izsludināšanu, nedz 
1392. p. nedz 1396. p. taisni neparedz sprieduma izsludināšanas formalitatu 
(partu parakstus uz paša sprieduma) neievērošanas sekas un sankciju. 
Sūdzētājs neapgalvo, ka viņam sprieduma teksts nezināms un ka viņš sa-
karā ar minētās forrnalitates neizpildīšanu būtu zaudējis iespēju, spriedumu 
pārsūdzēt. Likurns katrā ziņā nenosaka, ka spriedums būtu jāizsludina vienā 
laikā abiem partiem. Bet ja spriedums būtu palicis neizsludināts kādam 
no partiem, tad ar to viņa intereses nevarētu ciest, jo termiņš lūgumam dēl 
sprieduma atzīšanas рат neesosu skaitās katrā ziijā tikai no sprieduma iz-
sludināšanas. Sūdzētājs konkretā gadījumā minēto lūgumu faktiski iesnie-
dzis un iesniedzis' to pat p i r m s mēneša laika, skaitot no paša sprieduma 
galīgā tekstā atzīmētā datuma. Bez tā, kā apgalvo Hiršs Henkins, un ne-
noliedz sūdzētājs, sprieduma noraksti faktiski tikuši nosūtīti pašiem par-
tiem. Ar to tā tad atkrīt beidzot ari sudzetāja paskaidrojumi vioa kasaci-
jas sūdzības 3. pktā. 

Aiz apradītiem iemesliem atzīstot, ka Tiesu Palata nav pārkāpusi sū-
dzētāja pievestos likumus, kādēl Senats n о 1 e m j : Jonasa R о j а к a piln-
varnieka, zv. adv. Lacka, kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata 
atstāt bez icvērības. (L. Nr. 94.) 

38. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Finansu ministrijas Tiešo no-
dokļu departarnenta lugums_par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu mir. Šaja 
T ā 1 a mantinieku apstipritiašatias lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs—senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot vērā: 1) ka Tiešo nodokļu departaments apstrīd Tiesu Palatas 

lēmumu uz tā pamata, ka pie mantojuma nodokla apmēra noteikšanas iz-
šķifoša nozīme esot nevisi mantojuma atklāšanas momentam, bct gan tiesas 
lēmuma laikam par mantinieku apstiprināšanu mantošanas tiesībās; 2) ka 
šāds Tiešo nodoklu departamenta uzskats, kā to jau Senats paskaidrojis 
savā 1926. g. 31. augusta spriedumā Nr. 370 Ernsta Baumaņa mantojuraa 
lieta, -ir nepareizs: jautajums par to, vai mantojums ir apliekams ar man-
toiuma nodokli un kada apmera, ir apspriežams pēc tiem likumiem, kuri 
pastāvēja laikmetā, kad notika mantojuma pāreja uz mantmiekiem; 3) 
ka tādā kārtā iesniegtā kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats 
n o l e m j : Finansu ministrijas Tiešo nodoklu departamenta kasacijas sū-
dzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L, Nr. 97.) 

39. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Finansu nļinistrijas Tiešo no-
dokju dcpartamenta lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu mir. Dā-
vida U p ī š a testaraenta lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājsi — senators K. Ozoliņš; referē senators A. 
Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka Rīgas apgabaltiesa ar Savu 1924. g. 28. janvara 
Iēmumu, atzīstot mirušā Dāvida Upīša testamentu par spēkā gājušu, ap-
rēķinājusi mantošanas nodokli par Ls. 2390,—; 2) ka Tiešo nodoklu de-

50



;kurā nolēmis pieprasīt no mirušā mantinieces: a) papildu mantošanas no-
dokli par 4029 lat. 45 sant. uz tā pamata, ka Apgabaltiesa mantosanas по
токи esot aprēķinājusi nepareizi un b) nodokļa sodu 322 lat. 36 sant. par 
mantojuma laikā nepieteikšanu tiesā; 3) ka mantiniece pret uzrēķinu cēlusi 
iebildumu, kuru Tiešo nodoklu departaments iesniedzis- Apgabaltiesai iz-
šķiršanai; 4) ka Apgabaltiesa Tiešo nodoklu departaraenta iesniegumu at-
stājusi bez ievērfbas uz tā pamata, ka pēc nodokl. nolik, 212. p. piel. 8. p. 
Tiešo nodokļu departamentam, kurš nav Apgabaltiesas 1924. _g. 28. jan-
vara lēmumu dalā par mantošanas nodokļa apreķiriašanu pārsudzējis, ne-
^sot tiesības taisīt по sevis uzrēķinu par papildu mantošanas nodokli un 
nodokļa sodu; 5) ka Tiesu Palata Tiešo nodokļu departamenta blakussū-
dzību atstājusi bez ievērības, pievienodamās Apgabaltiesas lēmuma moti-
viem; 6) ka Tiešo nodokļu departaments savā kasacijas sūdzībā apstrīdējis 
Tiesu Palatas lēmumu, vienīgi aizrādot, ka Tiešo nodoklu departamentam 
esot tiesības taisīt uzrēķinu, kad departaments novērojis, к a man- to -
j u r a a n o d o k l i s a p r ē k i n ā t s m a z ā k ā a p m ē r ā , n e k ā t a s 
p ē c l i k u m a p i e n ā k t o s ; tā tad Tiešo nodokļu departaments nav 
apstrīdējis Tiesu Palatas lēmurau attieclbā uz viņa uzrēķina atraidīšanu 
daļā pa-r nodokļa sodu uzlikšanu sakarā ar Tiešo tiodokfu departamenta ap-
galvoto rnantojuma nepieteikšanu tiesā; 7) ka, pretēji Tiešo nodoklu de-
partamenta domām, nod. nolik. 212. p. piel. 8. p. piešķir Tiešo nodokļu de-
partamentam tiesību по sevis taisīt uzrēķinu vienīgi tad, ja a.) mantinieks 
^savā pieteikumā i z 1 a i d i s kādu mantojuma daļu, un b) ja par mantojumu 
nav laikā pieteicis, bet nemaz ne tai gadījumā, kad Tiešo nodoklu depar-
taments atrod, ka tiesa mantošanas nodokla apmeru aprēķinajusi nepareizi, 
šai pēdējā gadījumā Tiešo nodokļu departarnentam ir tiesas lēmums jā-
pārsūdz proceslikuma paredzēfā kārtibā (Kr. Senata civ. kas. dep. spried. 
1905. g. 54. Nr,; 1907. g. 24. Nr.; pilnsap. spried. 18931 g. 13. Nr.); 8)_ka 
runā stāvošā gadijuma Tieso nodokļu departaments uzrekinu veida domajis 
panākt Apgabaltiesas lēmuma pārgrozīšanu par mantošanas nodokļa ap-
rēkimi; 9) ka saskaņā ar pievestonod. nolik. 212._p. piel. 8. p. bija pielai-
žama Apgabaltiesas lēmuma pārsndzesana pēc butības; 10) ka Tiešo no-
'dokju departamenta pievestam Senata administrativā departamenta lēmu-
marni nav izšķirošas nozīm.es runā stāvošā lietā; Senata civ. kas. dep. 
spried. Aleksa lietā (1926. g. 250. Nr.) uz tagadēiā lietā aizkustināto jautā-
jumu nemaz neattiecas; 11) ka tāpēc Tiesu Palata, nākot pie tā paša sīē-
dziena, nav Tiešo_nodokJu departamenta pievestos likumus pārkāpusi, kādēj 
"vina kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats n о 1 e m j : Fi-
nansu ministrijas Tiešo nodokju departamenta kasacijas sūdzību uz civ. 
proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības». (L. Nr. 100.) 

40. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Finansu ministrijas Tiešo no-
■dokļu departamenta lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu mir. Zel-
mas-Līnas L i p s b e r g mantošanas lieta. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolinš; referē senators A. 
Loebers. 

Ņemot vcrā: 1) ka Apgabaltiesa ar savu 1924. g. 2. decembra lēmumu 
aprēķinājusi mantošanas nodokli по mantinieka, Jāņa Lipsberga, par 8 lat. 
34 sant., bet по pārējiem par 22 lat. 23 sant., kāds lēmums tika pazinots 
Tiešo nodokju departamentam likumā paredzētā kārttbā; 2) ka- Tiešo no-
■dokļu departaments, atrodot Apgabaltiesas lēmumu jautājumā par manto-
šanas nodokļa apmēru par nepareizu, по sevis taisījis uzrēkinu mantinie-
kiem, pieprasot по viņiem papildu nodokli 422 lat. 78 sant. apmērā, tai 
skaitlī по Jāņa Lipsberga 62 lat. 78 sant. apmērā; 3) ka pret šo aprcķinu 
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Jānis Lipsbergs cēlis iebildumu Apgabaltiesai, kura' Tiešo nodokļu depar-
tamenta iesniegumu atstājusi bez ieverības; Tiešo nodokju departamenta 
blakussūdzlbu Tiesu Palata atstājusa bez ievērības; 4) ka Tiiešo nodoklu 
departamentam, nepārsūdzot Apgabaltiesas 1924. g. 2. decembra lēmumu 
par nodokļa aprēķināšanu civ. proc. lik. paredzētā blakussūdzības kārtībā, 
nav tiesības taisīt no sevis uzrēķinu pretēji Apgabaltiesas likumīgā spēka 
Rākušam lēmumam; tikai tad, ja būtu alklājušies jauni apstākļi, kuri būtu 
devuši iemeslu ties<as lēmuma grozīšanai, Tiešo nodoklu departamcnts ttā 
ari paši mantinieki) var civ. proc. Iik. 750, 794. p. p. paredzētā kārtībā lūgt 
lietu caurskatīt no jauna (Кг. Senata civ. kas. dep. spried. 1905. g. Nr. 54, 
Apvien. Sap. 191 l.g. Nr. 29; 1914. g. Nr. 16); 5) ka konkretā gadījumā Tiešo. 
nodokļu departamenta pievestais nodokl. nolik. 212. p. piel. 8. pkt. nemaz 
nav piemērojams; 6) ka tādā kārtā Tiesu Palata, ntstājot bez ieverības 
Tiešo nodokļu departamenta blakussūdzību, nav likumii pārkāpusi, kādēl 
viņa kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atr aidāma, Senats n o l e m j : Fi-
nansu mmistrijas Tiešo nodoklu departamenta kasacijas sūdzību uz civ. 
proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 101.) 

41. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Finansu ministrijas Tiešo no-
dokju departamenta līīgums par Tiesu_Palatas 1926. g. °,2. marta lēmuma 
caurlūkošanu no jauna jaunatklātu apstaklu del mir. Jura P e m p e r a man-
tojuma lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājS'—senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Senats atrod: Finansu ministrijas Tiešo nodoklu departamenta lūgums 

nav apmierinām'S, Civ. proc.likuma 794. pants pēc tā satura un izpratnes,. 
zem viņā paredzēta jaunatklājusās apstākla saprot tādu apstākli, kurš tā 
sprieduma taisīšanas laikā, par kura pārsipriešanu tiek lūgts, iau eksistēja* 
bet kurš n e b i j a un n e v a r ē j a b ū t z i n ā m s partiern, kas lūdz 
sprieduma pars'priešamj. Та tad, lai uz civ. proc. lik. 794. panta pamata 
varētu prasīt spriednma pārspriešanu jaunatklājušos apstākļu dēl — lū-
dzējam jāpierāda ne tikai tas, ka no viņa lūgumā pievestais jaunais ap-
stāklis paticsi atklats pec galīga sprieduma taisīšanas, bet ari tas, ka šis 
apstāklis nevarēja tikt laikā no viņa pieyestsi tiesā pa lietas izspriešanaa 
laiku aiz neatkarīgiem no lūdzēia iemesliem. Šādu pazīrnju Tiešo nodokju 
departamenta šinī lietā pievestara apstāklim nav. Lūdzot Tiesu Palatas 
1926. g. 22. martā taisītā, spēkā gājušā lēmuma pārspriešanu jaunatklāju-
šos apstākļu dēļ, Tiešo nodoklu departaments šinī lietā šādu jaunatklājušos 
apstākli ierauga i;t ka iekš ta: pēc Tiešo nodokļu departaraenta jau pjīc no-
tikušā Tiesu Palatas 1926. g. 22. raarta lēmuma, caur Rucavas pag. vecāko 
policijas kārtībnieku 1926. g. 6. marta_ izdaritās izziņas izrādījies, ka arAp-
gabaltiesas 1925. g. 10. decembra lēmumu apstiprinātā mantības tiesībās 
mantiniece atstāto mantojumu pieņēmusi savā valdīšanā 1924. g. 23. aprilī, 
t. i. pēc 1922. g. 13. janvara Noteikuma par nod. lik. 202. panta 2. un 3. pktu 
atcelšanu spēkā stāšanās. Tomēr, saoemot tiesas paziņojumu par atklāju-
šos mantojurau sastāvu, Tiešo nodokļu departamenta tiešs pienākums bija 
saskauā ar likumu tūliņ nekavējoši konstatēt mantojuma pārejas momentu 
uz mantiniekiem. Savā laikā neizdarītai mantojuma pārejas konstatēšanai 
Tiešo nodokļu departamentam nav tiesību atsaukties uz savu nepareizu uz-
skatu, it kā mantojuma pāreja notiek tikai ar mantinieku apstiprināšanu 
mantošanas tiesībās. Tiešo nodoklu departaraents šinī lictā ari nevar atsauk-
ties uz to, ka viņš Tiesu Palatas 1926. g. 22. marta lēmuma taisīŠanas laikā 
n e b ū t и zinājis to, ar kādu momentu būtu, pēc likuma, jāskaita par no-
tikušu mantojuma pareja uz mantiniekiem, jo tādā kārtā šinī gadījumā lieta 
grozās nevis par lietā radušos jatmu apstākli civ. proc. lik. 794. panta no-
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zīmē, bet gan vienkārši par pierādījumu nepiestādīšanu savā laikā attiecīgu 
apstākļu pierādīšanai. 

Aiz aprādītiem apcerējumiem Tiešo nodokļu departamenta lūgurns kā 
nepamatots, atstājams bez ievērības, kamdēl Senats n о 1 e m j : Finansu 
rninistrijas Ttešo nodokļu departamenta lūgumu par Tiesu Palatas 1926. g. 
22. marta lēmuma pārspriešanu atstāt bez ievērības. (L. Nr. 104.) 

42. 1927. g. janvaja mēneša 31. dienā. Finansu ministrijas Tiešo no-
doklu departamenta lūgums par Ticsu Palatas lēmuma atcelšanu mir. Spri-
Ča G r a n t e s mantojuma lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs—senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot vērā: 1) ka Tiešo nodokļu departaments ar 1926. g. 10. februa-

ra rakstu iesm'edzis Tiesu Palatai Lubejas-Viesaenas pagasta vecākā poli-
cijas kārtībnieka mirušā Spriča Grantes mantinieku nopratināšanas proto-
kolu, no kura redzams, ka mantinieki mantojumu saņēmuši 1923. gada pa-
vasarī; 2) ka iz Tiesu P'alatas motiviem nav redzams, ka viņa būtu apsvē-
tusi minēto protokolu; Palata aprobežojusies savos motivos vienīgi ar aiz-
rādījumu uz to, ka mantojuma nodoklis aprēķināms pēc mantojuma pārejas 
laika likmēra, nekonstatējot, kad šinī gadījumā mantojuma pāreja notikusi; 
3) ka minētam protokolam ir nozīme jautājuma izšķiršanā par to, vai šinī 
gadījumā maritojuma pāreja ir aplickama ar ma-titojuma nodokli; 4) ka tādā 
kārtā Tiesu Palatas lēmums civ. proc. lik. 339, 456. un 711. pantu pārkāpumu 
dēl nav atstājarns spēkā. Senats n о 1 e m j : Tiesu Palatas 1926. g. 22. marta 
lēniumu civ. proc. lik. 339, 456. un 711. pantu pārkāpumu dč\ atcelt un lietu 
nodot Tiesu Palatas caurskatīšanai no jaima citā sastāvā. (L. Nr. 105.) 

43. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Marijas H o t t e pilnvarnieka, 
zv. adv. pal. J. Vilenčika lūgu'ms par Rīgas apgabaltiesas sprieduma at-
celšami Nikolaja M a t v e j e v a prasībā pret Mariju H о 11 e. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — sentitors K. Ozoliņš; referē senators A. 
Pētersons. 

Senats atrod: Apgabaltiesa, atzīstot, ka lietas apstākļi otrā instancē 
nav grozījušies atbildētājai par labu un tādā kārtā pievicnojoties pirmās 
instances sprieduma raotiviem, ir atradusi, ka atbildētāja izliekama rio d/Л-
vokla uz lik. par telpu īri 32. p. 9. pkta, 40. un 41. p. p. pamata. Bet, lai 
varētu izltkt atbMdētāiu uz minēto 'ikuma paritu pamata, t. i. tamdēļ, ka 
atbildētāja viiaai no prasītāja izīrētās telpas izīrējusi tālāk par cenu, kura 
pārsniedz īres likumā notcikto norrau, Apgabaltiesai bija pienākmns no-
skaidrot jautājumu, vai istabas, kuras pēc tiesas konstatējuma atbildētāja 
izīrēja lieciniccēm Vaderman un Mielen par 800 rub. un 1300 rub. mēnesī, 
karaēr pati atbildētaja maksāja prasītājam par katru istabu 428 rub. mē-
nesī (sk. īres valdes spriedumu), bija izīrētas šīm Heciniecēm tikai arjik. 
par telpu īri 41. pantā uzskaitltām nepieciešamām mēbelēm, jeb vai minētās 
istabas biia izīrētas ar lielāku mēbeļu skaitu nekā to paredz likuma par 
telpu īri 41. pants, jo pēdējā gadījumā, saskaņā ar lik. par telpu īri 42. panta 
noteikumiein, īres maksa par mēbelēm noteicama uz brīvas vienošanās pa-
mata. Tamdēļ tas apslāklis vien, ka pēc tiesas konstatējuma atbildētāia 
ņēmusi no apakšīrniecēm 800 rub. un 1300 rub. īres maksu rnēnesī par vi-
Uārn izīrētām mēbelētām is.tabām, pats par sevi vēl nepiierāda, ka atbil-
dētāja pārkāpusi lik. par telpu īri 41. panta noteikumus un Apgabaltiesa, 
nenoskaidrojot augšminēto jautājumu par mēbelu skaitu tālāk izīrētās ista-
bās, ir pielaidusi motivu nepilnību im pārkāpiisi civ. proc. Iik. 181. (129) un 
196. (142) pantus. Atrodot, ka Šo pārkāpurnu dēļ pārsūdzētais Apgabal-
tiesas spriedums nevar tikt atstāts spēkā, Senats, neielaižoties pārējo ka-
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sacijas sūdzībā pievesto Iikumu pārkāpumu pārbaudīšanā, n о 1 e m j : Rī-, 
gas apgabaltiesas 1926. g. 9. jūnija spriedumiul civ. proc. lik. 181. (129) im 
196. (142) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai по jauna 
tai pašai Apgbaltiesai citā sastāvā. (L. Nr. 108.) 

44. 1927. g. aprila mēneša 28. dienā. Ferdinanda H a a z e lūgums 
par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Zemkopības miuiistrijas prasībā pret 
viņu, H a a z e. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators А.. 
Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka starp partiem riav strīdus par to, ka ar 1921/22. 
ekonomisko gadu nomas attiecības starp partiem vairs nav. pastāvējušas, 
un ka atbildētājs lietojis iepriekšējo nomas objektu; 2) ka saskaņā ar priv. 
lik. 4084. p. bijušarn nomniekam jāatdod nomas objekts, kad nomas līgums 
izbeidzies; 3) ka šo noteikumu Tieizpildīšanas gadījumā, iznomātājam bij' 
tiesība prasīt по bij. nomnieka athdzību par nomas objekta nelikumīgu lie-
tošanu; 4) ka Tiesu Palata taisni šo tiesību atzinusi prasītājai kā bij. izno-
mātājai, pie kam šai ziņā nemaz nekrīt svarā, kā šādu atlīdzību nosauc, un 
zem kāda nosaukuma prasītāja šo atlīdzību bi>ja pieprasījusi; ja ari pra~ 
sītāja nepareizi bija šo atlīdzību raksturojusi kā nomu, tad tomēr Tiesu 
Palatai bija pietiekošs pamats, parcizi formulējot šīs atlīdzības Isto juridisko-
raksturu, noteikt to par zaudējuma atlīdzlbu (priv. lik. 3452. р.); 5) ka ar 
tādu prasības objekta juridisko formulējum.u Tiesu Palata nemaz nav —■ 
pretēji atbildētāja domāra — pielaidusi prasības pamata vai priekšmeta gro-
zīšanu un tādēļ ari nav pārkāpusi civ. proc. lik. 332, 706, 366. р. р.; б) ка, 
turpretim, gan Tiesu Palatai nebija tiesība piespriesit prasītājai procentus 
par laiku по 1922. g. 23. apriļa, jo Tiesu Palata nav .nodibinājusi, ka atbil-
dētājs bfitu pielaidis nokavējumu p a š a s a t l ī d z ī b a s maksāšanā, 
skaitot jau taisnļ по nupat minētā datuma (priv. lik. 3416, 3307. р. р.); пе-
nodibinot nokavejuma priekšnoteikumus runā stāvošā gadljumā, Tiesu Pa-
lata, neaprobežojoties šai ziuā ar procentu piespriešanu par laiku по рта-
sības celsanas dienas (civ. proc. lik. 333. р.), pārkāpusi civ. proc. lik. 711. р., 
kādēļ šai dalā spriedums attiecībā uz procentu piespriešanu līdz prasības. 
celšanas dienai, atceļams, Senats n o l e m j : Tiesu Palatas 1926. g. 11. feb-
ruara spriedumu daļā par •/* piespriešanu prasītājai по 1922. g. 23. apriļa 
civ. proc. lik. 71.1. panta parkapuma dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai 
по jauna šinī daļā Tiesu Palatai tanī pašā sastāvā; pārējā daļā Ferdinanda 
H a a z e s kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. paraata atstāt bez 
ievērības. (L. Nr. 114.) 

45. 1927. g. maija mēneša 27. dienā. Zemkopības ministrijas piln-
varnieka, zv. adv. P. Berģa lugums par Tiesu Palatas sprieduma atcclšanu: 

Zemkopības ministrijas prasībā pret Apdrošināšanas un transporta A/S. 
„Latvijas Lloids". 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolinš; rcferē senators A. 
Loebers. 

Senats atrod: Prasītāja lūdz piespriest vinai по atbildētājas 1.076.607 
rub. 20 кар. Latv. valutā. Savu prasību prasītāja pamato uz to, 1) ka viņa 
par laiku по 1920. g. 4. novembra līdz 1921. g. 14. februarira noslēgusi ar 
atbildētāju 16 llgumus par eksportējamo uz Angiiju, resp. Holandi koku ma-
terialu apdrošināj-umu ārzemju (Angju un Holandes) valutā; 2) ka pēc 1920. 
g. 18. marta lik. 3. p. minētie darījumi bijuši izpildāmi Latvijas valutā pēc 
darījuma s l ē g š a n - a s dienas kursa; 3) ka atbildētāja 1921. g. 20. maijā. 
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esot по prasītājas saņēmusi premijas pēc s a m a k s a s d i ena&ku- ' r s ā , 
kas bijis augstāks par darījuraa noslēgšanas dienas kursu; 4) ka tā tad at-
bildētāja esot nepamatoti iedzīvojusies' nz prasītājas rēķina par augšā ap-
rādīto sumu. Atbildētāja, prasību neatzīstot, paskaidrojusi, ka darījumi at-
tiecoties uz darījumiem pi e ārzemju eksporta tm importa un ka tadēļ vinam 
esot picmērojams nevis 1920. g. 18. marta lik. 3. р., bet gan tā paša likuma 
2. p. 2. d., un ka tā tad premijas bijis jāsamaksā nevis pēc darījuma s lē g -
š a n a s dienas kursa, bet gan pēc viņu i z p i l d ī š - a n a s dienas kursa, t. i. 
pēc dienas kursa, kas pastāvējis attiecīgo prem,iju_ samaksas dienā. Ap-
gabaltiesa prasību atraidījusi, atzīstot, ka runa stāvošie darījumi uzska* 
tāmi par darījurniem p ie ā r z e m l . u e k s p o r t a . Tiesu Palata ap-
stiprinājusi Apga.baltiesas spriedumu. Tiesu Palata, pievienodamās Apga-
baltiesas sprieduma motiviem, atrod, ka minetie darījumi attiecināmi uz 
darījumiem p i e ārzemju eksporta, jo tie cieši saistīti ar pašas prasītājas 
atzīmētiem ārzernju transiportdarījumiem. Prasītājas kasaci'jas sūdzība ne-
pelna ievērību. Prasītāja pati savā prasības raks<tā iziet по tā, ka viņa ar 
atbildētāju noslēgusi 16 līgumus p a r e k s p o r t ē j a m o koku materialu ap-
drošināšanu. Tā tad kaut apdrošināīuma līgums nav tieši eksportdarīi'ums, 
t. i. nav darījums par eksportpreču pārdošanu un pārvadāšanu uz ārzemēm, 
bet tas ari 18. marta likuma 3. p. piemčrošanai. nav vajadzīgs, jo šai 
zinā pietiek, ja darījums tikai attiecas uz darījumiem p ie ārzemju eksporta 
(sk. Senata civ. kas. dep. 1926. g. Kūlberga lietā_spried. Nr. 97), t. i. ja ir 
kāds sakars starp tiešo eksportdarljumu un runa stāvošo darījumu, kāds 
sakars pēc Tiesu Palatas konstatējuma taisni ir atrodams runā stāvo_šā _ga-
dījumā. Šāda sakara esarnību prasītāja tieši atzīst savā^ kasacijas sūdzībā. 
Tādā kārtā Tiesu Palata gala slēdziena zinā nemaz nav — pretēji prasltājas 
domām — pielaidusi izņēmuma likuma ekstcnsivu interpretaciju, bet šim 
gadījumam pareizi piemērojusi šā likuraa 2. panta 2. daļu. 

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata nav prasītāias pie-
vestos likuraus pārkāpusi, Scnats n o l e m j : Zemkopības ministrijas piln-
varnieka, zv. adv. Berģa, kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata 
atstāt bez ievērības. (L. Nr. 119.) 

46. 1927. g. maija mēneša 27. dienā. Firmas „Kūle un Kļiniovs" piln-
varnieka, zv. adv. Uļinska, Iūgums par Tiesn Palatas sprieduma atcelšanu 
firmas „Kūle un Kļimovs" prasībā pret Dzclzcelu virsvaldi un pēdējās piln-
varnieka, pr. adv. Melbārda, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; rcferē senators A. 
Loebers. 

Senats atrod: No Tiesu Palatas nodiblnātā līguma satura redzams,ka 
līgums noslēgts Rīgā un abi kontrahenti dzīvo Rīgā, un ka pašā Jīgumā no-
sūtīšanas vieta (Abladeort, Versendungsort) nav apzīmēta. Ja ari pie šā-
diem apstakliem līgumā tomēr paredzēts, ka prasītāja apnēmnsies preci 
piegādāt cif Rīgā, tad, kā pareizi uzsveļ- Tiesu Palata, konkretā gadījumā 
nevar runāt par īstu un tīru cif darījumu, t. i. par aizjūras cif nodošanas 
darījumu (t. s. „Oberseeisches cif-Abladegeschāft"). Tamdēļ ari nav abso-
luti piemērojami vienigi vispārējic noteikumi par cif darījuraiem un sevišķi 
ari nav picmērojams cif klauzulā prezumējamais noteikums, pēc kura cif 
klauzula nepārvērš adreses vietu par izpildīšanas vietu. Šai ziņā Tiesu 
Palata, iztulkojot līguma 2. § sakarā ar pārējiem līguma noteikumiem, nā-
kusi pie slēdziena, k'a Rīga tikusi izrcdzēta netikvien par adreses vietu (kā 
tas izrietetu по tīras cif klauzulas vien), bet ari par līguma i>zpildīšanas 
vietu. Kā nodibina Tiesti Palata, prasītājas pienākums bijis piegādāt pa-
sīītīto preci netikvien Rīgā vai Liepājā, bet taisni attiecīgo ostu muitas 
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darzā, un ka atbildetajai prece ir japarņem savā rīcībā tikai pēc preces 
parauga analizes izdarīšanas un_ ka tikai tad, ja analizes rezultats tiktu 
atrasts par apmierinošu, atbildētājai prece ir iāsamaksā. Tā tad prasītāja 
nevareja savu pienakurau izpildīt ar prcces nos-utīšaiiu vien no (nezināmas) 
nosutīšanas vietas (Ablade- jeb Versendungsort) un ne ar konosamentu no-
došanu atbildētajai vien, bettikai ar to, ka_prasītāja faktiski piegādājusi to 
Rīgas vaii Liepajas muitas darzā un tikai pēc tā, ka pircēja saņēmusi ziņo-
jurau par preces pienakšanu muitas dārzā un kad pēc preces īpašības pār-
baudīšanas, analizes ceļā, analizes rezultats būtti apinierinošs. Tā tad, ju-
ridiski runājot, izpildīšanas vieta (Leistungsort) kā saņemšanas vieta (Ab-
nahmcort) kā priekš pircējas, tā ari — un tas ir galvenafe — p r i e k š a t -
b i 1 d ē t ā j a s, bija Rlga vai Licpāja, t. i. konkretā gadījuraā izpildīšanas 
vietai bija jāsakrīt ar adreses vietu. Ar citiem vārdiera, tagadējais līgums 
paredzējis nevis īstu cif darījumu, bet klauzulu „ex quai", kura — pretēji 
cif darī-jumrem — adreses vietu paredz ari taisni kā iizpildīšanas vietu. Tas 
nozimē, ka prasītājai, kā piegādātājai, bija jānes preču risks līdz Rīgai vai 
Liepājai, kā norunātai izpildīšanas vietai. Līguma nosacījumam par to, ka 
dokumenti par prcci t. i. konosaraenti jānosdta pircējai, nernaz nav cif no-
došanas līguma jēdzienā ietilpstošās „dokumentu klauzulas" nozīmes. „Do-
kumenta klauzulas" būtība pastāv ieks tara, ka taisni s a m a k s a jāizdara 
„p r e t d o k u m e n t i e m " (артаща pret dokumentiem), un ka pārdevējs 
izpilda līgumu, iēdodot dokumentus par attiecīgi nosūtīto (nodoto) preci 
(„ūber vertraglich abgcladcne Warc": „a cif contract is a contract for the 
sale of goods to be performed by the delivery of documents"). Konkretā 
gadījumā, turpretim, prece taisni bija jānogādā attiecīgā muitas dārzā tā, kā 
pircēja tur varētu izdarīt analizi un pircējai—-saskaņā ar šo—bija par preci 
iāniaksā nevis pret dokumentiem (pret konosamentiem, kā to paredzētu cif 
darījumam raks'turīgā „dokumenhi klauzula"), bet tikai pēc preces pārbau-
dīšanas. 'l'ā tad, pretēii prasītajas domām, līgums būtu biiis uzska^tāms 
par izpildltu no pārdevējas-prasītājas puses tikai tad, ja prece — no-
runātā daudzuma un termiņā — būtu tikusi nogādāta pircējas-atbildētājas 
ricībā attiecīgā muitas dārzā, bet ne ar konosamentu iedošanu pircējai vien. 
Tīesu Palata šai ziņā kcmstatējusi, un prasiītāja to nenoliedz, a) ka faktiski 
I^īgas inuitaS' dārza prasītāja 1922. g. 17. janvarī izkfāvusi no kuģa „Rudolf" 
tikai 81 mucu e|ļas, par kurām prasātāja ari saijēmusi attiecīgo samaksu, 
b) ka tomēr atbildētāja bija prasītājas pazitiojumu par preču pienākšanu, 
ar uzaicināiurau saņernt dokurnentus, saņēmusi tikai 1922. g. 18. janvarī, t. i. 
jau dienā p ē с tam, kad kuģis „Rudolf" bija izgājis no Rīgas ostas atpakal 
jūrā ar pārējām 619 mucām eļļas, un c) ka atbildētāia pašus preču doku-
mcntus saņēmusi tikai 27. j a n v a r ī, t. 1. jau p ē с kuģa aizieŠanas jūTā, 
kad pircējai vairs nebija iespējams faktiski saņemt preces uri par viņām 
rīkoties izpiidīšanas vietā. Gaņ —• principā — konosaments ir tradicijas 
papīrs (priv. lik. 805. р.), ar viņu pāreju preču destinataram īpašiimā uz 
pēdējo pāriet ari īpašnmā tiesības uz preci, bet tas notiek tomēr tikai tad, 
ja šai nodošanai korespondē preču faktiskais stāvoklis. Nododot kono-
samentu pircējam, pārdevējs tikai tad līdz ar to pārved pircējam Ipašumu 
par preci, ja pircējam būtu faktiskā iespēja prcci saņemt no kuģa, tā pie-
nākšanas momentā norunātā ostā. Konkretā gadījumā turpretim izrādās, ka 
1921. g. 27. ianvarī, kad atbildētāja saņēmusi konosamentu, kuģis jau bija 
aizgājis atkal jūrā uz nezināmu vietu un uz nenoteiktu laiku, ncizkrāvis 
pilnu kvavu. Tā tad, pie šādiem nenormaliem apstākļiem, ar konosamenta 
iedošanu atbildētājai, prasītājs nevarēja nodot pircējarn lietišķas tiesības, 
t. i. lietiško varu par preci, jo kapteinis nebūtu šai gadījumā uzskatāms jau 
par (nākošā, izredzamā) preču saņēmēja preču valdīšanas (netiešo) viet-
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nieku. Tādā kārtā, konosamentu iedošana atbildetājai nenozimē, ka ar šo 
momentu prece jau būtu pārgājusi viņas īpašumā un ka atbildētāja, pēc 
teikuma: casmn sentit dominus, nestii preces risku par visiem tālakiem ar 
ledus apstākliem izsauktiem notikumiem, un ka tadēļ atbildētājai katra ziņā 
būtu jāmaksā par precērn, it kā neatkarīgi no tā, vai un kad viņa būtu fak-
tiski saņēmusi pašas preces. No svara konkreta gadījumā_ ir vienīgi tas, ka 
— prctēji prasītāias doraām — izpildīšaiias vieta bijusi Rīgas vai Liepājas 
muitas dārzā un līdz kamēr prcce nav šai vietā nodota, tikai pati prasītāja, 
bet nekad ne atbildētāja, varēja nest preces risku. Sai zinā — pretēji pra-
sītājas domām — Tiesu Palata sava sprieduma vēsturiskā daļā tieši pie-
vedusi ari Rīgas biržas komitejas apliecību Nr. 73, tā tad šis dokuments 
bija Tiesfu 'Palatas apspriešanā. Bet Ticsu Pal&tai nebija iem.esls pic šī do-
kumenta sevišķi apstāties, jo Tiesu Palata konstatejusi, ka atbildētāja sa-
Cēmusi konosamentus tikai p ē с kuģa aiziešanas jūfā, kādu gadljumu Bir-
žas komiteja savā atzhmmā nebija paredzējusi. Prasātāja atrod, ka Tiesu 
Palata nepareizi esotrīkojusies pēc privatlikuma un ne pēc lik. par valsts 
uznēmumdem un piegādāiumiem. Šai ziņā Tiesu Palata aizrādījusi, ka ari 
šis pēdējais likums neaizliedz kontrahentiem nolīgt izpildīšanu līdz noteik-
tam termiņam, ar tiesību ncpienemt pēc šī termioa un uzskatīt līguma at-
tiecības par izbeigtām. Prasītāja nav mēģinājusi savā kasacijas sūdzībā 
apstrīdēt vai atspēkot nupat pievestos Tiesu Palatas sļēdzicnus. Ar to at-
krīt prasītāja paskaidrojumi, kuros viņš pastāv uz minētā likuma piemēro-
šanu runā stāvošarn gadljumam, jo vairāk tādēļ, ka prasītāja vairākkārt 
pati atsaucas' taisni uz privatlikuma noteikumiern (piem. 805, .3154, 3868, 
3958. p. p.)- Runā S'tāvošā gadījumā prasītāja, atsaucoties uz līguma 2. §, 
atrod, ka viņa esot atsvabināta no līguma izpildišanas un sevišķi no izpil-
dīšanas noteiktā laikā (1922. g. 12. februarī) aiz tai paredzētiem force rna-
jeure gadījumicm, scvišķi sakarā ar ledus apslākļiem (ledus klauzulu), 
kuru dēl atbildētājaijieesot bijis tiesība līgumu „lauzt" (domāts: vienpusīgi 
по tā atkāpties). Šai ziuā Tiesm Padata, iztulkojot līguma (2. §) saturu, 
nākusi pie slēdziena, ka, ja prasītājai ledusi apstākli kavēja elļu piegādāt 
līdz 1922. g. 12. februarim Rīgas muitas dārzā un prasītāja pieprasīusi pie-
gādāšanas termiņu pagarināt ne vairāk kā uz 3 nedēļām (t. i. Iīdz 1922. g. 
5. martam), tad, pircēja gan n e v а г ē t u attcikt, tādu termiņu pagarināt. Ar 
citiern vārdiem, ja ari iestātos ledus apstākļi un tie būtu kavējuši prasītājai 
preci nogādāt noteiktā tcrmiņā, tad aitbildētājai tomēr būtu tiesība vien-
pusīgi atkāptics no līguma, ja prasītāja pieprasltais pagarinājums pārsniedz 
3 nedēļu laiku, skaitot no 1922. g. 12. februara. Šis Tiesu Palatas slēdzicns, 
kā ari visi pārējie viņas slēdzieni, kuri pamatojas uz līguma satura un no-
zīmes iztulkošanas, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāmi 
kasacijas kārtibā. Ar to tā tad atkrīt prasītājas paskaidrojumi viņas kasa-
cijas sūdzībā, kuros tā kritizē, apstrīd, vai mēģina atspēkot Tiesu Palatas 
koristatējuraus un по tiem taisīto slēdzienu pareizību pēc būtības. Atrodot, 
ka atbildētāja varējusi vienpusīgi atkāpties no līguma, Tiesu Palata pareizi 
atsvabinājnsi atbildētāju no atbildlbas par nesaņemto prcču samaksu vaipar 
zaudējumieni, kuri cēlušics prasītājai caur līguma attiecību izbeigšanos. 

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata nav prasītājas pie-
vestos likumus pārkāpusi, kamdēļ viņas kasacijas sūdzība atraidāma, Senats 
n о 1 e m j : Pirmas „Kūle un Klimovs" pilnvarnieka, zv. adv. Uļinska kasa-
cijas sūdzību uz civ. proc. Iik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. 
Nr. 120.) 

47. 1927. g. maija mēneša 27. dienā. Daugavpils Dzelzcelu kalpotāju 
patērētāju biedrības valdes lūgums par Tiesu Palatas_spr_ieduma atcelšanu 
Latviias Dzelzcelu virsvaldes prasībā pret minēto patērētaiu bicdrību. 
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Sedi vada priekšsēdētajs — senators К. Ozolinš; refere senators А. 
Loebers. 

Senats atrod: Tiesu Palata, atrodot par konstatētu ar apskatīšanu uz 
vietas ini ekspertizi, ka strldus objekts ietilpstot dzelzceļa joslā, tomēr nav 
nodibinajusi, _ka tai laikā, kad atbildētāja uzcēlusi strīdū esošo ēku, zem 
pedejasesoša zeme būtu jegajusi dzelzceļa atsavināmā joslā, kādu faktu 
atbildetaja noteikti apstndejusi. Pretēji Tiesu Palatas domām, no tā, ka 
atbildetaja atzinusi to faktu, ka par laiku no 1883. g. (kad atbildētāja sāka 
valdīt zernes gabalu) Hdz 1894. g. dzelzcelš piederējis privatai dzelzceļa 
sabiedrībai (Rīgas-Dinaburgas dzelzcehi sabiedrībai) un 1894. gadā pār-
gājis krievu kronim, nemaz vēl neizriet, ka sitrīdus ēka būtu tikusi uzcelta 
taisniuzdzelzcelu joslas zemes, ka dzelzcela josla jau 1883. g. būtu aptvērusi 
runa stavošo zemes gabalu un ka it kā taisni strīdus zemes gabals vispār 
butu ticis eksp'ropriēts. Ja tagad prasītāja lūdz atzīt vinai īpašuma tiesības 
uz miriēto zemes gabalu un ēku, tad viņai, tiz vispārējā patnata, jāpierāda 
savas īpašuma tiesibas uz to, t. i. ka viaja pati vai viņas priekšgājēji to ie-
guvuši. Tas fakts, ka dzelzceļa josla tagad pastāv dabā un atrodas vis-
pārējā lietošanā, nemaz pats1 par sevi, pretēji Tiesu P'alatas domām, nepfe-
rāda, ka šī dabā un dabiskās robežās, kā dzelzceju iosla pastāvošā zeme 
ari juridiski piederētu dzelzcelam, bez tā, ka būtu nodibināts, ka vi-sa šī 
zeme vai vlsmaz strīdus zemes gabals tiktu dzelzceļam par labu eks-pro-
priēti attiecīgā_ kārtībā. Nav riekāda pamata, atsvabināt prasītāiu no pie-
nākuma pie šādiem apstākļiem pieradlt savu prasību, t. i. pierādīt savas 
īpašuma tiesībaš taisni uz to zemes gabalu, kuru viņš domā vindicēt no 
atbildētājas. No tā, ka atbildētāja, kura faktiski valda zemes gabalu pāri 
par 40 gadicm, pēc Tiesu Plaatas dpmām nav pierādījusi savas' īpašuma 
tiesības щ zemes gabalu, vēl nemaz neizrict, ka tas< būtu piespriežams pra-
sītājai kā picdcrošs viņai. Tiesu Palata, noraidot atbildētājas atsauksmi uz 
lesēdējumu, atrod, ka atbildētāja_valdījusi zemes gabalu ne „uz īpašuma 
tiesību pamata". Ja atbildētāja būtu jau valdījusi uz „Ipasum-a tiesību" pa-
raata, tad vairs nebūtu viņai iemesls vispār atsaukties vēl uz iesēdējumu. 
Tiesu Palata, kā redzams no tālākiem viņas motiviem, Istenība domājusi 
uzsvērt, ka atbildētāja valdīiusii ne kā īpašniece, t. i. ne kā juridiska val-
dītāja, bet tikai kā detentore. Šai zipā Tiesu Palata atrod par „noskaid-
rotu", ka atbildētājai bija tikai „Hetošanas" tiesības uz strīdus objektu. 
Tiesu Palata tomēr neaizrāda, ar ко tad tas būtu ticis „noskaīdrots". No 
tā, ka kāds rakstsi. ar kuru agrākā dzelzceļu īpašniece nodevusi atbildētājas 
r ī c ī b ā atsavināšanas joslā atrodosos' zemes gabalus, kāds raksts nedz 
originalā, nedz norakstā nav Tiesu Palatas lictā un par kura saturu Iieci-
nāiis tikai liecinieks, Ticsu Palata nevar atzīt par „noskaidrotu", ka ar to 
tikusi dota atbildētājai tikai atļauja Iietot zemes gabalu. Sevišķi §o Tiesu 
Palatas slēdzienu nemaz neattaisno viņas picves;tais Kr. civ. lik. 514. р., 
kas parcdz tikai, ka zetnes Ipasnieks var по savas zemes kādu dalu atdallt 
un nodot citam vai nu ar dāvināšanas līgumu vai citādi uz mužu, vai uz 
Iaiku, im ka tad valdīšana sastāda atse\7išķu tiesību, atkarībā no līguma sa-
tu'ra. No §ī 514. p. taisni otrādi izriet, ka zem „zemes nodošanas" var sa-
prast kā nodošanu Ipasumā (ar dāvināšanas aktu), tā ari nodosanu uz citāra 
tiesībām (uz mūžu vai uz laiku). Tiesu Palata nav nodibinājusi, kādē! — 
taisni sekojot 514. p. noteikumiem —_ar nodošanu „rīcībā" būtu izslēgta 
nodošana īpašmnā. Tiesu Palata, prctēii civ. proc. lik. 456. р., atstājusi bez 
ievērības un pat bez apspriešanas atbildētājas iesniegto dokumentu, pār-
skatupar vinas 1914. g. darbību, kurā vina taisni pieved kā s a v u mantību 
ari minēto zemes gabalu. Bet neatkarīgi no tā, uzliekot atbildētājai par 
pienākumu savukārt pierādlt s a v a s īpašuma tiesības uz strīdus obiektu, 
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kamēr taisni otrādi prasītājai, kura ceļ vindikacijas prasibu, ir jāpierāda sa-
vas īpašuma tiesības uz vindicējamo mantu. t. i. nepareizi sadalot pierādī-
šanas smagumu starp partiem, Tiesu Palata nārkāpusi ari civ. proc. lik. 
366. p. 

Aiz pievesitiem iemesliem atzīstot, ka Tiesu Palata parkapusi civ. proc. 
lik. 366, 456, 711. р. р., kādēļ viņas spriedums atcelams, Senats, neielaižo-
ties citu kasacijas sūdzībā pievesto kasacijas icmeslu pārbaudīšanā, n о -
1 e m j : Tiesu Palatas 1926. g. 17. februara spriedumu civ. proc. lik. 366, 456, 
711. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai izspriešanai no 
jauna citā sastāvā. 

48. 1927. g. maija mēneša 27. dienā. Michaila K o z a r o v i c k a 
mant. masas pilnvarnieka, zv. adv. Heinike, lūgums par Tiesu Palatas 
sprieduma atcclšanu Konstantina Kinše. prasībā pret Michailu K o z a r o -
v i с к i. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators A. 
Loebers. 

Senats atrod: Atbildētājs nav cēlis ierunu pret to, ко principā jautā-
jums par protesta formu un tā tad ari protesta termiiņu tiktu apspriests pēc 
čeka orderā izredzētā samaksas vietā spēkā esošiem likumiem, konkretā 
gadījumā pēc Anģlijas likumiem. Gan šī teze — pretēji Tiesu Palatas do-
m-ām — nav dibināma nz to, ka izšķiroši butu likumi it kā maksātāja (tra-
sata) saistības izpildīšanas vietā (lex loci solutionis), jo trasats (čeka так-
sātājs) nenes saistību honorēt čeku un čeku turētājam nav tieša prasījuma 
pret trasatu par čeka honorešanu. Tomēr Anglijas likumu pjemērojamība 
konkretā gadīiumā attaisnojama ar to, ka katra regresata regressaistlbas 
priekšnoteikumi apspriežami atseviški, tādēj ari protesta celšanas rekvizits 
kā regresata regressaistības priekšnoteikums atkarajas no tā, vai regres-
prasības celšanai pret konkreto regresatu protests būtu prasāms pēc tiem 
likumiem, pēc kui'iem apspricžama šī regresata regressaistība ire^res.itbil-
dlba), t. i. runā stāvošā gadījumā pēc spēkā esošicm Latvijas likumiem, ku-
riem pēc dzīves vietas padots regresats, t. i. atbildētājs. Pēc Latvijas li-
kuma regresprasfbas cclšanai' protests ir katrā ziņā prasāms (čeku lik. 9. p. 
2. d.). Turpretim protesta fdrma un termiņš atkarājas no tiem likumiem, 
kufi spēkā paša protesta izdarlšanas vietā. Latvijas čeku likurris (prctēii 
piem. vācu čcku lik.) neparedz kolizijas normas. Tomēr šai ziņā analoģi-
jas celā (priv. lik. ievad. 21. §; čeku lik. 10. p.) picmērojamas veks. lik. pa-
redzētās kolizijas normas, kuras (veks. lik. 83. p.) nosaka, ka kārtība, kādā 
jārīkojas ārzemes apvidos, lai izlietotu vai apsargātu veksela tiesības,. ap-
spriežama uz tās valsts likumu pamata, pie kuras pieder minētais apvidus 
(sk. ari v. Bar, Internationales Handelsrecht, Ehrenberg'a Handbuch'a I. sēj. 
105. lp.). Tādā kārtā jautājums par to, kādā termiļiā būtu bijis1 čeks jāpre-
zentē samaksai Londonā un kādā preklusivā termiņā būtu bijis jācel pro-
tests nesamaksas dēļ, юг jāizšķir. pēe angļu Hkumiem., pie kāda gala slēdziena 
pareizi gan biia nākusi ari Tiestt Palata. Sevišķu prezentaciias termiņu 
angļu 1881. g. vekseļu ш секи likums neparedz; šī Iikuma 74. p. prasa ti-
kai, ka čeks ir jāprezcntē racionalā, „prātīgā" Iaikā („Within a reasonable 
time"). Par tādu laiku, pēc tiesu prakses, čeks, kas ir trasēts uz vietu, 
kura atrodas ārpus viņa izdošanas victas, prezentcjams nākošā dienā —■ 
pēc viņa ienākšanas Sai samaksas vietā (Chalrners, A digest of the law of 
Bills of excbange, promisory notes, cheques, 247. sek. lp.). Bet jautājumā 
par to, vai šī prakse būtu attiecināma ari uz „foreign cheques", kuri izdoti 
svešā valstī un kādā tcrmiņā, _čeks, kas pie prezentēšanas netiktu honorēts, 
būtu protcstējams, paliek atkiats un izšķirams tikai pēc atzinuma saoemša-
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nas, civ. proc. lik. 709. p. paredzētā kārtībā, uz ievācamo zinu pamata по 
kompetentām personām vai iestādēm Anglijā. Konkretā lietā zinas par 
čeku noteikumiern un p.raksi Anglija, Apgabaltiesa gan bija pieprasTjusi. Bet 
pieprasījums tika formulēts tik neskaidri, ka solicitori Farman, Grimwade 
& Daniell, pie kiifiem Latvijas; ģeneralkonsuls Londonā bija griezies, attei-
kušies по noteiktas atbildes. Istenībā, Apgabaltiesas 1924. g. 14. apriļa lē-
rnums gan varēja radlt šaubas-, ко īsti domājusi noskaidrot Apgabaltiesa, 
nzstādot tikai vienīgo jautājumu: „kādi noteikumi Anglijā spēkā par ārzem-
ju čeka derīgumu Anglijā un par noilguma (? domāts preklusivs termiņš) 
nosacījumiem šāda čeka likumīgai protestēšanai". Vēl neskaidrāki redi-
ģēts šī lēmuma tulkojums angļu valodā. Lērnumā nemaz nav uzsvērts, par 
kādu čeku un par kādu protestu tiek runāt». Tā tad izrādās, ka nedz Ap-
gabalticsas nedz Tiesu Palatas rīcībā tomēr nav bijušas notciktas ziņas par 
to, kādus noteikumus angļu tiesības paredz jautājumā par to, kādā laikā 
konkretais čeks būtu bijis jāprezentē sainaksai resp. kādā terminā tas bijis 
jāprotestē nesamaksas dēl un va-i notaram Anglijā būtu jau ex officio jāatsa-
kās по čeka prezentacijas samaksai, resp. по protesta nesamaksas dēl, ja 
vinš atrod, ka čeks ticis uzrādīts vlņam prezentēsanai resp. protestēšanai 
p ē с „rationable time" notecēšanas. Iepriekšējam, по 'prasītāja icsnicgtam 
solicitora Pery Rawl Gibbs, atzinumam jau Apgabaltiesa nav picškīnisi no-
zīmes, izslēdzot to no dokumentiem, kurus viņa nosūtīja uz Angliju, piepra-
sot savā 1924. g. 14. apriļa lēmumā aprādītās ziņas. Tomēr, neskatoties uz 
to, Ticsu Palata atradusi par iespčjamu, visus uz runā stāvošo čeku attie-
co.šos jautājumus izšķirt pēc angļu likumiera, no sevis nepieprasot attiecīgas 
zirias no tiem solicitoriem, kuri, pirmā pieprasājurna neskaidrības dēi, neva-
rēja vēl dot noteiktu atbildi. Tiesiu Palata pic tam parnatoiusies vienīgi uz 
solicitora Gibbs atzinumu, pret кщи, kā iesniegtu un pieprasītu no paša 
prasītāja privatu atzinumu, atbildētājs cēlis noteiktu iebildurnu Apgabaltie-
sas 1924. g. 14. apriļa un 6. oktobra sēdēs (civ. proc. lik. 518. р.). Kā pareizi 
atbildētāis aizrāda, Tiesu Palata, attēlojot angļu liknmus, līkusi vadīties 
vienīgi no tīrām varbūtībām un hipotezēm. Ja Tiesu Palatai pašai arigļu 
likumi nebija zināmi (un vina to klusu ciešot pierāda, atsaucoties uz minēto 
soiīcitora Gibbs atziniimii, kuru Apgabaltiesa pat atraidījusd), tad Tiesu Pa-
latas pienākumus biiis, saskanā ar atbildētāja lūgumn viņa apelacijas sū-
dzībā, uzturētu ari Tiesu Palatas 1926. g. 19. apriļa sēdē, rīkotics pēc civ. 
proc, lik. 709. p. Ticsu Palatai tā tad nebija iemesla minēto atbildētāia lū-
gumu noraidīt uz tā pamata vien, ka ar to lieta tiktu novilcināta. 

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata pārkāpusi civ. proc. 
lik. 366., 709., 711, p. p. un vinas spriedums tādēj atceļams, Senats n o -
l e m j : Tiesu Palata9 1926. g. 19. apriļa spriedum'.u aiz civ. proc. lik. 366, 
709, 711. p. p. pārkāpumiem atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai izspriešanai 
по jaiina oitā sastāvā. (L. Nr. 124.) 

49. 1927. g. jūnija mēneša 9. dienā. Annas K a m p a r pilnvarnieka, 
zv. adv. K. Grīnberga, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Jāiia 
L ā с ī š a prasībā pret Annu К a m p а г. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — scnators K. Ozoliņš; referē senators A. 
Loebers. 

Senats atrod: Pretēji atbildētājas domām, apelacijas instances uzde-
vums un pienākums nemaz nav „atspēkot" pirmās instances sprieduma mo-
tivus kā tādus. Pictiek, ja apelacijas instances pievestie rnotivi nerunā 
pretim Iikumam (Senata civ. kas. dcp. spried. 1924. g. Nr. 118, 1925. g. Nr. 
14). Tiesu Palata, iztnlkoiot runā stāvošo dalīšanas aktu, nodibināiusi, ka 
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m viņa pamata atbildētāja, saņemot „Inte" mājas savā ipašumā, apmieri-
nājusi pārējos Iīdzmantniekus1 ar naudas sumām ии bez tam uzņēmusies ali-
mentu saistību vienīgi uz sevi, atsvabinot no tās pārējos līdzparādniekus. 
Šādi Tiesu Palatas konstatējumi, pie kui;iem viua nākusi iztulkojot dalīša-
nas akta saturu, attiecas uz lietas faktisko pu&i un nav tādēļ pārbaudāmi 
kasacijas kārtībā. No šādiem savicra konstatēiumiem Tiesu Palata varēja 
nākt pie slēdziena, ka atbildētāja atbildīga alimentu prasībā saskaņā ат ste-
gularo sukcesiju svešā parādā (priv. lik. 3116. р., 3146. р. 1. pkts). Atbil-
dētāja si pēdējā instituta spēku Latvijā nemaz nenoliedz. Tā tad Tiesu 
Palata atbildētāja saistibu, siniegt prasītājam alimentus, pamato nevis tikai 
iiz to vien, ka alimentu prasāba hipotekariski nodrošināta, bet gan uz ma-
terialā Iikuma noieikurnicrn par singularo sukcesiju svešā parādā. Savā 
spriedumā sai lietā Senats atcēlis pirmo Tiesu Palatas spriedumu starp citu 
uz tā pamata, ka viņa, pārrekinot prasītāja uzdoto alimentu vērtību taga-
dējā Latvijas valutā, nepareizi piemērojusi 1920. f, 18. marta likuma 4. pantā 
noteikto spaidu kursu. Pie tam Senats paskaidrojis, ka konkretā gadījumā 
alimentu vērtība aprēkināma pēc -vigu patiesās vērtības tagadēiā Latviias 
valutā. Ja nu alimenti par pagājušo 1905—1915. g. laikrnetu tika noteikti 
krievu cara .valutā, tad Ticsu Palatai bija pilnīgs patnats, pārrēķlnot šo va-
lutu Latvijas tagadejā valutā, iziet no teoretiskās zelta paritatcs, jo tikai šai 
zelta paritatē izteicas krievti сага valutas īstā vērtība, salīdzinot šo pēdēio 
ar tagadējc^ Latvijas valutu (Senata civ. kas. dep. 1927. g. spried. Perlbacha 
lietā Nr. 21) ira proti vismaz рёс tās normas, kuru Finansu rnmistrs' noteicis 
rodokļa iekasēšanai ārzemiu valutā pēc 1920. g. 18. marta likuma 2. p. 2. d* 
2. teik., kāda norma pat' ncsasniedz to zelta paritati, kura aprēķināma pēc 
stabilās, Arnerikas dolara zelta vērtības, t. i. 1 dolars = 2,50 latiern.. 

Atbildētāja nebija tieši un noteikti lūgusi alimentu vērtību noteikt ar 
ekspertizi, bet Tiesu Palatas 1926. g. 15. marta sēdē tikai afezrādījusi, ka 
,,.ia būtu praslbai vispāri kāds painats, tad a p m ē r u v a r ē t u vienīgi 
ekspertizes ceļā noteikt". Šo atbildētājas paskaidrojumu Tiesu Palata ņē-
ransi vērā apspriežot lietu, jo viņa to pievcd sprieduma vēaturiskā daļā. 
Tiesu Palatai bija pictiekošs iernesls, piespriežot miūža aHraentus uz priekšu 
pēc tās pašas normas, kuru viņa likusi alimentu vērtības pamatā par pagā-
jušo laiku (1905—1915. g. g.), atsauktics щ dzives dārdzības pakāpenisko 
v.n neatlaidigo- celšanos. Kaut ari Tiesu Palata pie tam šo pēdējo parādību 
nav tieši apzīmējusi par notorisku, tomēr no šī Tiesu Palatas pastrīpotā vi-
ņas pievestās parādības rakstura jau pats par sevi izriet, ka vitia atzinusi 
šo parādību taisni par notOTi'sku. Atbildētājai jo mazāk tiesība pārmest 
Tiesu Palatai civ. proc. lik. 366., 711. p. p. pārkāpumu, ka atbildetāja nemaz 
nenoliedz aprādīto parādību kā tādu. Attiecinot piespriežarao par pagā-
jušo laiku alimentu norrau ari uz mūža almrentiem, Tiesu Palata varēja rī-
koties pilnīgi neatkarīgi no civ. proc. lik. 7061. р., vienkārsi piiem-erojot ana-
ioģiju saskaņā ar civ. proc. Jik. 11. (9.) p. Tādēļ Ti'esu Palatas atsauksmei 
uz civ. proc. lik. 7061. p. pašai par sevi vispār nav patstāvīgas nozlmes. Uz 
to, ka' alinientu vērtības- noteikšanu varētu iespaidot tas fakts, ka „Inte" 
māiu Tpašnieks tās mājas atstājis pa pasaulcs kara un revoluciias laiku, at-
bildētāja aizrāda piirmo reizi kasacijas instancē, kādēļ vien šāds viņas pa-
skaidrojurns nav Senatā vērā цегаагл». 

Aiz pievGstiem iemcsliem, atrodot, ka Tiesu Palata nav pārkāpusi at-
bildētājas pievestos likumu pantus, kamdēļ viņas kasacijas sūdzība kā ne-
pamatota atraidāma. Senats n o l e m j : Annas K a m p a r pilnvarnieka, zv. 
adv. Grītiberga, kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt 
bcz ie.vērlbas. (L. Nr. 131.) 
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50. 1927. g. marta raēneša 31. dienā. Miķeļa P e ļ u c h o v a lūguras 
par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, P e 1 u с h о v a, pra-
sībā pret Daugavpils pilsētas kluba valdi. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators A. 
Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa pēc picvcstām liecinieku Predtečenko 
un Kumicka liecībām konstatējusi, ka prasītājs atradies kluba d l e n e s t ā 
ne mazāk par 12 stundām resp. par 17 stundām dienā un izrlkojumu vaka-
ros vēl vairāk; 2) _ka Apgabaltiesa tomēr prasītāja atrašanos kluba d i e -
n e s t ā par laiku parsniedzošu normalo 8 stundu skaitu neuzskata par virs-
stundām, tikai aiz tā iemesla, ka prasītājs, ieņeradams dzīvokli kluba telpās, 
v а г ē j a ari atrasties tur neizpildot tieši darbus un ka virsstundu skaits 
tomer neesot pierādīts; 3) ka šāds Apgabaltiesas uzskats atzīstaras par ne-
pareizu un pretimirmājošū viņas nodibinātiem lietas apstākliem; tiesa, uz 
vispārēja principa pamata, nedrīkst likt vadīties savos slēdzienosno varbū-
tības, bet viņai savi slēdzieni jāpamato uz lietā nodibinātiem faktiem. Ja 
Apgabaltiesa pēc liecinieku liecībām konstatē, ka prasītājs par normalo 
darba stundu skaitu pārsniedzošo laiku atradies kluba d i e n e s t ā, tad Ap-
gabaltiesa, nenodibinot ar konkretiem noteiktiera datiem, ka prasītājs tornēr 
zināmas stundas dienā faktiski nav izpildījis dienesta pienākumus, nevar at-
zīt, ka .taisni par normalā darba stundu skaitu pārsniedzošo laiku prasītājs 
vienkārši uztureiies kluba telpas savas paša vajadzībās1; bez tā, Apģabal-
tiesa, pievedot — pēc liecinieku Iiecībām —■ noteiktu vispārēju, kopēju darba 
stundu skaitu, kurās prasītājs atradics kluba dienestā, nevarēja vienkārši 
savu prasību atraidošo spricdumu pamatot uz to, ka virsstundu skaits ne-
esot „pierādīts"; 4) ka pie šādiern apstākļiem Apgabaltiesa pielaidusi pret-
rimu savos motivos un motivu nepilnību, un viņas spriedums aiz civ. proc. 
lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumiem, nav spēkā atstājams', Seriats 
n o l e m j : Latgalcs apgabaltiesas 1925. g. 11/18. decembra spriedumu civ. 
proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt, un li.etu nodot tai 
pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr. 1.32.) 

51. 1927. g. marta rnēneša 10. dienā. Apdrošināšanas biedrības „Žizņ" 
likvidacijas komišijas pilnvarnieka, zv. adv. Holcmana, lūgums par Rīgas 
apgabaltiesas sprieduma atcelsanu A/S. „Valters un Rapa" prāsībā pret Ap-
drošināšanas biedrību „Žizu". 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators A. 
Pētersons. 

Senats atrod: Likuma par telpu īri 37. pants noteic, ka īre nedrīkst 
pārsniegt rninētā pantā paredzēto normu, no kā izriet, ka likumīgā īre ir 
vienlgi aprobežota ar šo normu. Tamdēļ īrniekam, kurš no savas puses 
griežas pie īrēs valdes ar lUgumu noteikt īres apmēru saskaņā ar lik. par 
telpu īri 37. pantu, vienmēr jārēķinājas ar to, ka īres valde, pielaižot refor-
matio in pejus, var ari noteikt augstāku īres apraēru (37. pantā paredzētās 
normas robežās) nekā īrnieks bija lūdzis noteikt (p. plem., ja īrnieks rīkojas 
uz nepareizu faktisku datu pamata vai nepareizi aprēķinājis īres apraēru). 
Jautājums, vai raineta reformatio in peius ir izslēgta ar kontrahentu iepriek-
šējo līgumu^ ir_ izšķirams tādā kārtā, ka līgumi, kuri runā Ires likumam pre-
tirn, nav speka, t. i. viņi nav saistoši. Pie tam īres likums nenoteic, ka tādi 
līgumi nebūtu saistoši tikai priekš ī r n i e к a vien. Mutatis mutandis vioi 
ari nav saistoši priekš izīrētāja, saprotams, tikai 37. pantā paredzētās nor-
mas robežās. Vienīgā starpība attiecībā uz īrnieka uri izīrētāia 'stāvokli 
šinī ziņā — no lik. par telpu īri 2._ panta viedokla — pastāv tiķai iekš tam, 
ka ligu'ma nesaistiba priekš izīrētaja aprobežojas ar ieprrekšējiem līgumiem, 
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slēgtiem pirms likuma par telpu īri izdošanas'. Turpretim, ja izīrētājs ar 
līgurau, kufš slegts p ē с likuroa par telpu īri .izdošanas, ir atteicies no īres 
augstākās normas, kuru viņš var prasīt uz lik. par telpu īri 37. panta pa-
mata, tad viņš ir saistīts ar šo līgumu, gan ne uz likuma par telpu īri, bet 
uz vispārējā pamata (priv. lik. 3570. un 3571. р. р.). No tā, ka likums par 
telpu īri tieši paredz tikai, ka ī r n i e k a m jāgriežas pie īres valdes īres 
maksas likumīga apmēra noteikšanai, vēl neizriet, ka šādas tiesības neva-
rētu piederēt ari izīrētājarn, jo likums par telpu īri šādu iespēju tieši neiz-
slēdz un rēķinājas vienīgi ar 37. pantā pievesto gadijumu, ka p i r m ā rindā 
īrnieks, ņemot včrā lik. par telpu īri 34. p. I. d. beigas, ieinteresēts nodibi-
nāt īres maksas liktimīgu apmēru, lai novērstu varbūtēju izlikšanas prasību. 
Neatkarīgi no tā, konkretā lietā taisni pats ī r n i e к s bija griczies pie īres 
valdes ar attiecīgu prasību pēc lik. par telpu īri 37. p. 2. piezīraes. Ja nu 
īres valde var pielaist reformatio in pejus atticībā uz noteicamo likumīgo 
īres maksas apmēru, nemot vērā pirmskara īres maksājumiiis, vai .— šādu 
datu trūkuma dēļ — citus „pārliecinošus pierādījumus", tad nekrīt svarā, 
vai-par kādu vēlāku laiku (bet tomēr pirms likuma par telpu īri iznākšanas) 
būtu noslegts pat r a k s t i s k s līgumsi, tāpat kā nekristu svarā, vai pirms-
kara Iīgums ir bijis rakstisks; vai mutisks. 

Tādā kārtā Apgabaltiesa, neatzidama šinī lietā izīrētāja tiesības uz 
Ires apmēra normēšanu pēc lik.par telpu īri 37. panta un nepielaižot refor-
matio in pejus iespējamību, ir pārkāpusi lik. par telpu īri 2., 34, un 37. p. p. 
un civ. proc. lik.181. (129.) ни 196.(142.) р. р., kamdēl Senats^ at.rodo^ ka 
mineto likumu parkapumu deļ parsudzētais spriedums nav atstājams spēka, 
n o l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1926. g. 12. maija spriedumu likuraa par 
telpu_ īri 2., 34. un 37. p. p. un civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) p. p. 
parkapurau deļ atcelt un lietu nodot tg.1 pašai Apgabaltiesai cita sastavā. 
(L. Nr. 134.) 

52. 1927. g. marta niēneša 31. dienā. Kara ministriiaš Galvenās in-
tendanturas pilnvarnieka, zv. adv. Seglenieka, Iūgums par Rlgas apgabal-
tiesas sprieduma atcelšanu Kara ministrijas Galvenās intendanturas prasībā 
pret Karavīru Kooperativu. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Apgabaltiesa no vienas puses atrod, ka Galvenā inten-
dantura uzskatāma par Kara rainistrijas sastāvdaļu un tādēļ viaai nav pro-
cestiesiskas spējas. Bet Apgabaltiesa no otras puses tomēr apstrīd piln-
varas spēku, kuru šai lietā Kara ministrs „izdevis zv. advokatam visās Lat-
vijas valsts lietās Kara ministrijas personā". Kaut ari Apgabaltiesa uz 
pilnvaras trūkumu dibinājas tikai eve.ntuali, t. i. uz to gadījumu, ja pirmais 
viņas pievestais motivs būtu atzīstams par nepareizu, tomēr pašas Apga-
baltiesas pieņemtai pilnvaras interpretacijai, t. i. ka pilnvara dota „по Кдга 
ministrijas tieši", būtu bijis jānoved Apgabaltiesu pie vienigi pielaižamām 
domām, ka konkretā prasība celta taisni Kara ministrijas vārdā un Kara 
ministrijas lietā. Taisni Kara ministrs ir galvenais visu kara sauszemes 
pārvalžu nozaru priekŠnieks, kuyas ieiet Kara ministrijas pārziņa (Kara lik. 
kop. 1869. g. I. grām. 8. р.). Ja nu, kā tieši atzīmēts prasības rakstā, pra-
sība celta K a r a m i n i s t r i j a s Galvenās intendanturas vārdā un prasī-
bas pimktā tika lūgts pieprasīto sumu piespriest „prasītājai", tad Apgabal-
tiesai nav tiesības, par p-rasltajb uzskatīt taisni tikai „Galveno intendanturu" 
kā tādu, it kā kādu centralu pārvaldi — civ. proc. lik. 1284. p. nozīmē, — 
t. i. kā patstāvīgu procestiesisku iestādi. Apgabaltiesai bija jāņem vērā, ka 
Galvenā intendantura kā tāda reprezentē Kara ministrijas resora sairanie-

63



cību, t. i. uzstājas kā viņas saimnieciskā pārstāve un pie tam tomer ieejot 
Kara ministrijas sastāvā (Ката lik. кор. 1869. g. I. grām. 4. p. 2. pkts) un ka 
Kara ministrijas sairnnieciskā pārstāve aizstāv un reprezentē viņu ari tiesā 
saimnieciskās lietās (turpat 203. p. 15. pkts). Ja tādēj prasība celta Kara 
ministrijas Galvenās intendanturas vārdā tiz К а г а m i n i s t r a p i l n -
v a r a s p a m a t a , kura dota „visās Latvijas valsts lietās Kara ministrijas 
personā", un prasības punktā ir īugts pieprasīto sumu piespriest „prasītā-
jai", t. i. Kara ministrijas Oalvenai intendanturai, tad Apgabaltiesai nebija 
Iikumīgs pamats, lietu izbeigt ex officio tamdē'ļ, ka „prasītājai" trūkstot 
proccsticsiska spēka, vai uz tā paraata, ka viņas iesniegtā pilnvara esot 
atzīstama par nepietiekošu (sk. ari Senata civ. kas. dep. spried. 1924. g. 
Nr. 261 Gurska lietā); taisni lietā iesniegtai pilnvarai ir izšķiroša nozīme 
un tā pierāda, ka kā īstā prasītāja uzstājusies un bija domāta Kara mi-
nistrija. 

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa, izbcidzot lietu, 
neapsverot prasības formulējurau un lietā esošo dokumentu, pārkāpusi eiv. 
proc. lik. 181., 196. (129., 142.) р. р., kādēļ viņas spriedums nav spēkā at-
stājams, Senats n о 1 e m j : Rīgas Apgabaltiesas 1925. g, 15. decerabra 
spriedumu civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt 
im lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā. 
(L. Nr. 135.) 

53. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Marijas un Lūcijas L ' e i t a n u 
pilnvarnieka, zv. adv. Berga, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcel-
šanu Marijas un Lūciias L e i t a n u prasībā pret Sofiju B r e n c un citieni. 

Sēdi vāda priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators A. 
Loebers. 

Senats atrod: Apgabaltiesa, atrodot, 1) ka Jēzupa Leitana dala pie-
šķirtās zemes uz viņa tesļamenta pamata pārgājusi uz abiem atbildētājiem 
un 2) ka Jāņa Leitana' daļa uz Kriev. civ lik. 1140. p. pamata pārgājusi uz 
atbildētāju Salimonu Leitan-Brenci, kā mantudevēja pusbrāli, prasību at-
raidījusi. Apelacijas sūdzībā prasītājas atteikušās no prasības attiecībā uz 
palikušā pēc mirušā J ē z u p a Leitana. Tā tad Tiesu Palatai bija jāizšķir 
vienīgi jautājums par to, vai pec mirušā raantudevēja .lāņa Lcitana manto 
mantudevēja t ē v a pusmāsas _no Šī pēdējā pirmās Iaulības (prasītājas), vai 
mantiidevēja pusbrālis (atbildētājs) no mantudevēja tēva m ā t e s otrās 
laulības. Tiesu Palata apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu. Prasītāju 
kasacijas sūdzība nepelna ievērlbu. Kriev. civ. lik. 1140. p. un piezīme pie 
tā noteikti nosaka, ka pēc neprecētā mantudevēja, kas nav atstājis asins 
brāļus vai māsas vai to descendentns, manto viņa pusbrāli un pusmāsas 
(vai nu no kopējā tēva, v a i n о k o p ē j ā s - m ā t e s ) . 1140. p. pie tam tais-
ni n e min par pusbrāļu un pusmāsu descendentiem; 1140. p. par d e s -
c e n d e n t i e m runā vienīgi attiecībā uz a s i n s brāļiem un māsām. (s'a-
skauā ar 1137. р.), bet pilnīgi klusē par p u s brālu un pusmāsu descen-
dentiem. Netikvien pēc vispārēja principa par izņēmuma noteikumu re-
striktivo interpretaciju, bet ari pēc scvišķā 1140. p. piezīmē uzstādītā in-
terpretacijas noteikuma, pašā 1140. p. paredzētie noteikumi nekādā ziiļā 
nav attiecināmi uz.tai neparedzētiem gadījumiem. Tā tad 1140. p. piešķir 
mantošanas tiesības- pēc neprecētā mantudevēja, kuram nav brālu vai 
asinsmāsu resp. to descenderitu, vienīgi p a s a m a n t u d e v ē j a pusbrā-
ļiern un pusrriāsāra, bet nemaz _ne mantudevēja t ē v a pusbrāļiem vai pus-
māsām (par kiirām vien bfitu būtu atzīstamas prasītājas). Gan mantudevēis 
ir saistīts - asinsradniecības zitm — ar s ā n u 1 ī n i j u, vienīgi ar prasītā-
jām, jo radniccība starp viņiem nodibināta caur cilts t ē v u (родоиачалъ-
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никъ: Kriev. civ. lik. 204. р.) im ne caur mātes cilti (Kriev. civ. lik. 198. р.). 
Bet tomēr pra$Itājām aiz šī iemesla vien nav tiesības raantojumu atņerat 
atbildētājam, jo pēdējais šai ziņā var atsaukties uz 1140. p. tiešo izpratni, 
pēc kuras, gadījumā, ja neprecēts mantudevējs neatstāj nedz descenden-
tus nedz miesīgus brālus vai māsas resp. viuu descendentus, manto mantu-
devēja pusbrāļi vai pusmāsas. Tādā kārtā atbildētājam pieder manto-
šanas p r i e k š r o k a n e v i s t ā p ē c v i e n , ka prasītājām pieder 
mantošanas tiesības pēc viņu pusbrāla Silvestra Leitana dēla, t. i. mantu-
devēja Jāņa Leitana, bet taisrii vēl tāpēc, ka a t b i l d ē t ā j s pienākas 
p a š a m m a n t u d e v ē j a m par pusbrāli, un kā' tāds manto pēc viņa 
uz 1140. p. pamata. Pretēji prasītāju domām, 1140. p. nemaz nepīelīdzina 
mirušo pusbrāļu resp, pusmāsu descendentus pašiem pusbrāliem resp. pus-
māsām, t.i. sava tagadējā redakeijā fiemaz neatzīst reprezentacijastiesības 
ari pusbrāļu resp. pusmāsu descendentiem, kādēl 1123. p. šai gadījumā 
kā vispārējs noteikums nav piemērojams. Katrā ziņā reprezentacijas tie-
sības piemērojamas tikad prezumējamiiem mantiniekiem, bet nekad n-av at-
tiecināmas uz mantudevēju, it kā reprezentējošu tā ascendentus personu. 
Tādēļ atkrīt prasītāju, aizstāvētais uzskats, it kā Jānis Leitans, ja tas būtu 
pārdzīvojis prasītājas, būtu mantojis pēc viņām. Tāpēc, ja ari atzītu, ka 
1123. p. būtu vēl tagad piemērojams 1140. pantā paredzēticm gadījumiem, 
fad tomēr, pretē.u domām, no tā, ka Jānis Leitans būtu mantojis pēc pra-
sītājām (ja tās būtu mirušas pirms viņa), nemaz neizriet, ka ari prasītājas 
vispār varētu mantot pēc Jāņa Leitatia, ia —' kā tas notika tagadējā gadī-
jumā, — prasītājas viņu pārdzīvo. Jo — pēc 1140. p. — poisbrāli vai pus-
māsas nekad nemanto pēc pusbrālu pēcnācējiem. Ar to pilnlgi atkrīt pra-
sītāju, no reprezentācijas tiesībti nepareizas piemērošanas mantudevēja 
stāvoklirn atvasinātā argumentacija par it kā pusbrālu (resp. pusmāsu) un 
mirušo pusbrāju (resp. pusmāsu) descendentu savstarpējārn (reciprokām) 
mantošanas tiesībām, nerunājot nemaz par to, ka ar tālāklem pusradnie-
kiem šai gadījurņā konkurē pusbrālis. Tiesu Palata pareizi atsaukusies uz 
Kriev. senata civ. kas. dep. spried. 1902. g. Nr. 3, Zlobiņas lietā. Žai sprie-
dumā nemaz nav runas par divām konkurējošām līnijām, bet par to, ka uz 
tēva tēva pusbrāļa daļas mantoj'umu pretendējis mantudevēja tēva pus-
brāļa dēla dēls, kamēr Krievu valdlba bija uzs'katījusi mantudevēja atstāto 
raantojurou par bezsaimnieka mantojumu. Šai lietā Kriev. senats, izejot 
pie tam pat vēl no 1140. p. iepriekšēias redakcijas, noteikti paskaidrojis, 
ka pēc neprecēta mantudevēja, kas nav atstājis nedz descendetitus, nedz 
kolateralus, nedz konsanguinos, nedz uterinos resp. to pēcnācējus, nevar 
mantot mantudevēja krusttēvi un krustmātes, kuri mantudevējam pienākas 
caur pusradniecību. Tā tad, piemērojot so principui runā stāvošam gadīju-
mam pēc Kriev. senata paskaidrojumiem, pēc Jāija Leitana nevar raantot 
prasītājas, viņa krusitmātes, kufas ar viņu atrodas tikai pusradiiiecībā. 

Aiz aprādltiem iemesliem atzīstot, ka Tiesu Palata nav prasītāju pie-
vestos likumus pārkāpusi, kāpēc viņu kasacijas sūdzība, kā nepamatota at-
raidāma, Senats no l e m j : Marijas un Lucijas L e i t a n u pilnvarnieka, 
zv. adv. Berģa, kasacijas sūdzība uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez 
ievērības. (L. Nr. 142.) 

54. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Daugavpils notara Pāvila 
L a i z a n a un Antona Matīsa d. un Antona Pāvila d. D e r v e n i e k u lū-
gums par Latgales apgabaltiesas lēmuma atcelšanu Antona D e r v e n i e -
ka prasībā pTet Aleksandu D e r v e n i e k u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators A. 
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Nemot vēra: 1) ka pec rīkojuma par zīmognod. (1921. g. lik. krāj. 
165. Nr.) 14. p. 5. pkt. ar 2 lat. zīmognodokli apliekama ģeneralpilnvara, 
bet pec 15. p. 3. pkt. visada veida parejas pilnvaras vienīgi ar 1 lat. zī-
mognodokli; 2) ka rīkojums par zīmognodokli nepiemērojas materialos ci-
villikumos pieņemtai terminologijai; Kriev. civ. lik. vispār nešķiro piln-
varas pec to satura, kā to paredz privatlikums, kas Šai ziņā izšķir specia-
las, ģeneralas un universalas pilnvaras, dodot katrai no šādām pilnvarām 
noteiktu definiciju (4371., 4384., 4385. р. р.); tāpat Kriev. tirdzn. nolikums 
šķiro specialo (частная) pilnvaru un vispārējo (общая) pilnvaru (35.—37. 
р. р.). Pec šais noteitfumos izteiktā vispārējā principa, par specialu piln-
varu atzīstama tikai pilnvara, kura dota kādas noteiktas, atsevišķas lietas 
vešanai, resp. kāda noteikta (tirdznieciska)_ uzdevuma vai noteiktas (tirdz-
nieciskas)_ operacijas izpildīšanai; visa-s pārējās pilnvaras, kuras attiecas 
uz zinamam grupara lietu uzskatāmas par ģeneralām pilnvarām; pretēji 
sūdzētāja domām, pie tam nemaz par ģeneralpilnvarām nevar atzīt tikai 
tādas, kur pilnvarniekam piešķirtas tiesības ieķīlāt pilnvardevēja nekusta-
mo īpašurau un izdot vekseļus; ar konkreto pdlnvaru, kā to atzīst paši sū-
dzētāji, pilnvarnieks pihivarots pārvaldīt un pārzināt nekustamo īpašumu, 
tā tad nemaz ne izpildīt tikai atsevišķus uzdevumus vien, bct izpildīt ve-
selu kompleksu lietu, kuras saistītas ar diezgan sarežģītu pārvaldišanas 
darbību, un pie tam vēl vest v i s a s šī n e k u s t a m a ī p a š u m a I i e -
t a s visās tiesu un pārvaldības iestādēs ar visārn civ. DTOC. lik. 250. p. pa-
redzētām tieslbām; šāda pilnvara ir tipiska ģeneralpilnvara un kā tāda 
apliekaroa ar 2 latu zīmognodokli; 3) ka tādā kārtā notara Laizana kasa-
cijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma; 4) ka tomēr Apgabaltiesa īrepa-
reizi uzlikusi zīmogsodu pilnvaras dalībniekiem; pēc rīk. par zīmognod. 
90. p. gan privatas personas sodāmas ar zīnrogsodii, ja tās pārkāpjot zī-
mognodokļa noteikurnus, sastada p r i v a t ā k ā r t ī b ā aktu vai doku-
mentu. Bet konkretā gadījuraā lieta grozās nc ap p r i v a t a kartlbā 
sastādītu aktu vai dokurnentu, bet gan ap apliecināšanai uzradītu aktuj 
ari rīkoj. par zīmognod. skaidri izšķir (64. р.) по vienas puses „ p r i v a t a 
k ā r t ī b ā s a s t ā d ī t u s d o k u r a e n t u s " (uz kuriem attiecināmi ari 
dokumenti, ku^os notars apliecina vieaīgi kontrahentu parakstus) im no 
otras puses notarialus un apliecināšanai uzrādītus dokumentus. Otrā gru-
pa dokumentu raksturojama kā publiski dokumenti (civ. proc. lik. 457. р.), 
bet pirmā grupa dokumentu kā privati dokumenti (civ. proc. lik. 458>. р.). 
Par publisku dokumentu sastādīšanu resp. apliecināšanu — zīmognodoklu 
ņemšanas ziņā — atbild vienīgi notars, kuram zīmognodoklu neievērošanas 
gadījumā ari uzliek zīmogsodu (rīk. par zīmognod. 9L р., pretēji 90. р.); 
rlk. par zīmognod. 91. p. korespoiidē Kriev. 1893. g. zīmognod. lik. 128. p. 
jun -1903. g. zīmognod. nolik. 164. р., kādu pirrao noteikumu Kriev. šenats 
noteikti izskaidrojisi tai nozīmē, ka privatas personas apliekamas ar zi-
mogsodu tikai par p r i v a t u а к t u sastādīšanu, bet nekad ne par pub-
lisku („oficialu", kā izteicās Kriev. senats) dokumentu sastādīšanu, pār-
kāpjot notcikumus par zīmognodokli (Kriev. senata apvien. sap_. spried. 
1904. g. 17. Nr. un civ. kas. dep. spried. 1906. g. 71. Nr.); tādā karta kon-
kretā gadījumā sūdzētāji Dervinieki kā pilnvarnieki resp. pilnvardeveii. 
kuji izdevuši res-p. pieņēmuši u z r ā d ī š a n a s k ā r t ī b ā apliecinātu 
pilnvaru, t. i. ņēmuši dalību p u b 1 i s к a dokumenta (bet n e p r i v a t a) 
dokumenta sastādīšanā, nav ar zīmogsodu apliekami; pēdējais savukārt ir 
piedzenams vienīgi no notara, kurš, uzrādīšanas kārtībā apliecinot piln-
varu, bija atbildīgs par zīmognodokļa ņemšanu; 5) ka tā tad Apgabaltiesas 
lēmums, cik tālu ar to zīmogsods tika uzlikts pilnvaras devējam un це-
mējam, sūdzētājiem Derviniekiem, rīkoj. par zīmognod. 90., 91. р. р., par-
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kapumu deļ atcelams, t i o l e m j : Latgales apgabaltiesas 1926. g. 1. junija 
lemiirau daļa рат zīmogsoda nzlikšanu Antonam Matīsa d. Derviniekam un 
Antonam Pavila d. Derviniekam^atcelt rīkojuraa par zīmognod. 90., 91. p. p. 
parkapurau deļ, nri Hetu šai daja nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai 
по jauna cita sastava. Notara Pavila L a i z a n a kas-acijas sudzibu uz 
civ. proc. ,lik. 283. (186.) p. parnata atstāt bez revērības. (L. Nr.. 148.) 

55. 1927. g.: marta mēneša 10. dienā. Jāna A l k š ņ a un citu piln-
varnieka, zv. adv. Knoppa, ffigums par Rīgas, apgabaltiesas sprieduma at-
celšanu Jaņa tm citu A l k š n u prasība pret Šlomu P l ē n u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs■'— senators K. Ozoliņš; refere senators A. 
Loebers. 

Izklausījis prasītāju pilnvarnieka paskaidrojumus un ņemot vērā: i) 
ka preteii kasacijasi iesniedzēju apgalvoiumam, Apgabaltiesai, apspriežot 
iautājurau par 19.22. g. 1. decembri no atbildētāja saņemtā paziņojuma par 
Ires raaksas paaugstinājumu nozīmi, nevajadzēja rēķināties ar 1920. g. 15. 
oktobra) „pagaidu noteikumiem par dzīvokļa īri", j.o rainētie „pagaidu no-
teilmmi" saskaņā ar likuma par f.elpu īri 4. pantu ir atcelti ar šā Iikuma 
spēkā, stāšanos; pie tam rninetie pagaidu noteikumi un uz viņiem pamato-
tās prāvnieku tiesības im pienākumi ir atcelti ar likuma par telpu īri spē-
kā stāšanos ar atpakalejošu spēku, jo saskaņā ar likuma par telp-ii īri 5. 
pantu līdz ar šī likuma spēkā nākšanu pat visas tiesās j au u z s ā k t ā s 
ires Hetas izšķirarnas pēc šī likuma attiecīgiem noteikumiem; tamdeļ šini 
lietā, kurā prasāba bi-ja iesniegta pcc likuma par telpu īri spēka nākšanas, 
Apgabaltiesa varēia piemērot tikai minētā likuma noteikumus un attiecīgos 
privatlikumius, kuyi nestāv pretnmā ar šiem noteikumiem; 2) ka Apgabal-
tiesas uzskats, ka dotā gadījumā prasības daja par atbildētāja iziikšami 
atkrīt aiz tā iemesla, ka atbildētājs cēlis lik. par telpu Iri 34. pantā pare-
dzēto īres rnaksas apmēra noteikšanas prasību, ir pareizs, jo, kā konsta-
tējtisi Apgabaltiesa, atbildētājs cēlds īres maksas normēšanas prasibu pret 
visiem prasītāiiem šinī lietā; tas apstāklis, ka atbildētājs v ē l ā k ā savas 
prasības gaitā uzturējis prasību tikai pret 3 prasītājiem šinī lieta, bet at-
saucis to pret Voldemaru Alksni, nav по svara un nevar atņcm>t_ atbllde-
tāja prasibai iespēju paralizēt prasltāju prasibas daļu dēl atbildētāja izlik-
šanas, \o pēc lik. par telpu īfi 34. panta tiešās izpratnes, izlikšanas pra-
slba atkrīt, ja īrnieks ir g r i e z i e s pie īres valdcs ar normēšanas pra-
sību; 3) ka pretēji kasacijas iesniedzēiu aizrādījumam. likuma par telpu 
īri 34. pants altiecas ari uz prasībām, kurās īrnieks lūdz noteikf Tres mak-
sas apmēru uz nbleiktu sinmu („tik un ttk latiem"), jo tādas prasibas no-
zīmē tikai, ka īrnieks uzskata praslbā lūgto n о t e i к t о 'fres apmcru par 
Hkumīgo un pienācīgo; pie tarn tiesa, ia viņa atzītu, ka tik liels likumīgs 
Ires apmērs, kā to pieprasa īrnieks, nav pierādītsi, var atzlt par likumīgu 
mazāku īres maksas apmēru un tiesal tamdēl vien nav jāatraida visa pra-
sība; līdzīgā kārtā, ja tiesa atzīst^ ka likumīgais īres maksas aprnērs ir 
l i e l ā k s par īrnieka pieprasīto, tad tiesa'var atzīt, ka īrniekam tomer ir 
tiesība uz to Ires maksas apmēru, kuru viņš p a t s ludzis noteikt kā liku-
raīgu; 4) ka Apgabaliiesa atradusi, ka p r a s ī t ā j i e r a , ia vini prasa no 
atbildētāja īri 91 ls 20 sant. mēnesī apmērā, ir jāpierāda, ka šis apmērs ir 
likumīgs; šis Apgabaltiesas uzskats nesaskan ar likuma par telpu īri 34. 
un 37. pantiem, pēc кщи izpratnes nevis i z ī_r ē t ā j a m jāpierāda, ka īres 
maksa, kuru viņš pieprasa no īrnieka, n e p ā r s n i e d z likuma par telpu 
īri 37. p. paredzēto likumīgo apmēru, bet gan I r n i e к а m jāpierāda, ka 
minētā īres rnaksa p ā r s n i e d z likumīgo aprnēru: 5) ka Apgabaltiesa 
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tādākartā nepareizi sadalījusi starp pravniekiem onus probandi, ar ко 
parkapusi civ. proc. lik. 102. (81.) un 196. (142.) pantus, kādu pārkāpumu 
del parsudzetais spriedums nav atstājams spēkā, Senats n o l e m j : Rīgas 
apgabaltiesas 1926. g. 9. aprila spriedumu civ. proc. lik. 102. (81.) un 196. 
(142.) pantu pārkapumu d_eļ atcelt un lietu nodot izspriešanai по jauiia 
tai pašai Apgabaltiesai cita sastavā. (L. Nr. 149.) 

56. 1927. g. septembra mēneša 21. dicnā. Roberta V i l k a s lūgums 
par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Anlīzes> V i 1 к a s prasībā pret 
Robertu V i l k a s u im prasītājas pilnvarnieka, zv. adv. Pauluka, pa-
skaidrojuras. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators A. 
Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu. Palata konstatējusi, a) ka ar lietā esošiem 
dokumcntiera un aktiem, t. i. no Oberhofgerichta sprieduma un cesijas 
aktiem, pierādīts, ka pirms izpirkšanas akta apstiprināšaņas zemes grā-
matās, mir. Qedertam Vilkas piederējusi v i e n a idealā puse „Purdzan-
Jaunzemjn" mājas, b) ķa atbildētājs nav pierādījis, ka pie izpirkšanas akta 
sastādišanas vai tā apstiprināšanas zemes grāmatās, partu starpā būtu no-
tikusi vienošanās par līdzīgām dalām; 2) ka šādi Tiesu Palatas konstatē-
jumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāmi ka_sacijas 
kārtība; ar to atkrīt visi atbildētāja paskaidrojumi vina kasaaijas sūdzībā, 
kuros tas apstrīd šo Tiesu Palatas konstatējumu pareizību pēc būtības; 
3) ka no picvestiem konstatējumiem Tiesu Palata varēja nākt pie slcdzie-
na, ka — materialā ziņā — mir. Qedertam Vilkas piederējusi taisni viena 
idealā p u s d a l a minētās māias; Tiesu Palata šai ziņā pareizi atsau-
kusies uz priv. lik. 3016. р., pēc kura koroboracija kā tāda neizdziedina 
materiali tiesiskos defektus tais aktos, uz kuriem koroboracija dibinās; 
uz šī pamata Tiesu Palata varēja atzlt par nenozīmīgu to apstākli, ka iz-
pirkšanas aktā nav aizrādījuma uz katram partam piederošo idealo daļu 
apmēru, ja vien ar citiem dokumentiem partu idealo daļu apmērs būtu 
pierādīts; 4) ka, pretēji atbildētāja domām, pats izpirkšanas akts šai ziņā 
nemaz tieši nerunā pretim pārējiem aktiem, jo, kā pareizi pieved 'J'iesu 
Palata, izpirkšanas akts nenoteic partu idealo daļu apmēru, atstājot šo 
jautājumu tikai atklātu; notar. nolik. 326. pantam ir tikai formala nozīme; 
viņa noteikums par to, ka zernes grārnatās gadījumā, ja koroborējamā aktā 
idealo daļu apmērs netiktu aprādīts, tādas jāatzīmē kā līdzīgas, tika ie-
vests tikai skaidrības dēļ, sakarā ar to principu (notar. nolik. 351. p. 1. teik.), 
ka Zemes gramatu nod. priekšnieks ieraksta atzīmes zemes grāraatās 
tikai un vienīgi uz iesniegto dokumentu pamata (sk. paskaidrojumus pie 
326., 351. (25., 50) p. p. Hasmaņa un Nolkena (2.) izdevuma 338., 339. lpp); 
tā tad likuma noteikums par idealo da]u l ī d z ī g o apmēru nodibina tikai 
praesumptio juris, bet nemaz ne praesumptio juris et de jure, un tapēc, ievē-
rojot vēl prjv, lik. 3016. р., nemaz neizslēdz iespēju, 'tiesas ceļā ar se-
višķu prasību atspēkot prezumpciju, pierādot katram partam piedcrošo 
idealo daļu ī s t o a p m ē r u ; 5) ka jautājumā par tagadējās prasības 
noilgumu, Tiesu Palata atsaukusies netikvien uz justitiutn, bet galvenā 
kārtā ari uz to vispār zināmu faktu, ka iKurzemē visiem, sevišķi lauku 
iedzīvotājiem, bija jāevakuējas sakarā ar vācu kara spēku ienākšanu; 
atbildētājs apstrīd to, ka faktiski mir. Qederts bija, sakarā ar Šo, aizbedzis 
no Kurzemes; pretēji atbildētāja domām, picspiedu evakuacija nemaz ne-
paredz, ka katrs atsevišķs iedzīvotājs tiktu piespiedu kārtā izraidīts no 
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dzimtenes, bet pietiek ar vispārēju toreizējās Krievu valdības rīkojumu; 
pilnīgi saprotams, ka privatlikums 1864. g. nevarēja, kā noilguma apturē-
šanas pamattt, paredzēt vispārēju piespiedu iedzīvotāju evakuaciju, kādu 
soli kā vispar lietojamu karošanas lldzekli radīja tikai pasaules karš; tā-
pēc Tiesu Palata varēja no noilguma laika atskaitīt visu laiku, par kuru 
Kurzemes iedzīvotājiem bija uz Krrevu valdības rīkojuraa pamata jāeva-
kuējās no dzirntenes; neatkarlgi no tā, Tiesu Palata eventuali noilguma 
laiku aprēķinājusi no mir. Qederta Vilkas mantinieku (tai skaitā ari pra-
sītāju) tiesību apstiprināšanas zem.es grārnatās, kad pirmo reizi partu 
idealās daļas ttkušas atzīmētas tais-ni par vienu trešo dalu katrai grupai, 
kas noticis 1923. g. un kas devis prasītājai tiešo iemeslu celt savu taga-
dējo prasību; atbildētājs pat nav ttiēginājis savā kasacijas sūdzībā at-
spēkot nupat pievesto Tiesu Palatas apcerējumu; īstenībā, ja ari Zemes 
grāmatu nodaļas priekšnieks, pretēji notar. tiolik. 326. р. koroborējot iz-
pirkšanas aktu, nav atzīmējis partu idealās dalas kā līdzīgas, tad ar to 
vien prasltājas tiesības vēl nav pārkāptas; tas apstāklis vien, ka prasītāja 
resp. mir. Qederts Vilkas šādu Zemes grām. nod. priekšnieka rīcību nav 
pārsūdzējis, nemaz nav atņēmis prasītājai tiesību celt savu tagadējo pra-
sību; viņas resp. mir. Ģederta Vilkas tiesības uzskatāmas par pārkāptām 
tikai ar vicnu atzīmi zemes grāmatās, kad mir. Ģederta Vilkas resp. 
viņa mantinieku idealā daļa tikusi aprādfta par % dalu (^ daļas 
vietā); ar to atkrīt, kā nedibināti, visi atbildētāja paskaidrojumi jautājumā 
par prasības noilgumu; 6) ka tādā kārtā Tiesu Palata nav atbildētāja 
pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ kasacijas sūdzība kā nepamatota atrai-
dāma, n о 1 e m j : . Roberta V i l k a s a kasacijas sūdzību uz civ. proc. 
lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 153.) 

57. 1927. g. jimija mēneša 9. dienā. ZUzannas G e i k i n nn citu 
lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Zuzānnas G e i к i n un citu 
prasībā pret Jāni im Valentinu G e i к i n i e m. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Izklausījis atbiildētāja'Valentina G e i k i n a paskaidrojumus, Senats 
atrod: Tiesu Palata konstatējusi, 1) ka prasltāias lūgušas atzīt viņu tiesī-
bas uz 4/e dalām no tā-zemes, кщ-а vii;u tēvam piespriesta pret kādiem 
Vorkalu un Šeršņevu, kāda zeme savukārt sastādās no %, dajas partu 
tēvam Jēzupam Geikinam piederčjušās zemes un 2) ka viens iloatbildē-
tājiem, Valentins Geikrns, prasību atzinis un Apgabaltiesas spriedumu, ar 
kuru prasītājam tikusas piespriestas īpašuroa tiesības uz */? daļu katrai по 
palikušās pēc mirušā Jēzupa Geikina* zemes, nav pārsūdzējis. Tomēr 
Tiesu 'Palata prasību atraidījusi visumā, t. i. ari attiecībā uz Valentinu 
Geikinu, uz tā pamata, ka viņa atzīšana attiecoties nevis. uz zināmu apstākli 
vai faktu, bet uz pašu prasību un ka tādēl šādai atzīšanai neesot nozīmes. 
Šis Tiesu Palatas uzskats nav par pareizu atzīstams. Kaut gan civ. proc. 
lik. 480. p. attiecināms tikai uz zināmiem faktiem un apstākļiem un tai pa-
redzētā atzīšana atsvabina pretējo piisi no tālāku prasības pierādījumu 
iesniegšanas, tomer civ. proc. Iikumam nav sveša ari pašas prasības at-
zīšana (civ. proc. lik. 188. (138.) p. 1. pkt.,314. р., 737. р. 1 pkt,: Senata 
civ. ka&. dep. spried. 1921. g. Baloža lieta Nr. 37). Prasības atzIŠanai, 
kura dabiski var iziet tikai no atbildētāja, tā nozīme, ka atbildētājs pra-
sību neapstrīd, un līdz ar to atzīst netikvien prasības pamatā esošos fak-
tus un apstākļus un prasības sumu, bet ari pašu prasības pamatu. Tādēl 
tiesa nekad nedrīkst un nevar paiet garām prasības atzīšanai, bet principā 
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ЩМ atzīta prasība ir j.āapmierina. Paceļas vienīgi jautāiums par to, kā-
dām procesualām sekām jābūt prasības atzīšanai tai gadījumā, ja lietā 
piedalas v a i r a k i atbildētāji, no kuriem tikai viens pats (tā tad ne visi) 
atzinis prasibu. Uz visparejā pamata šai ziņā jānāk pie slēdziena; ka ja 
praslbas priekšmets ir dalāms, tad prasības atzīšanai no viena atbildētāja 
puses jānoved pie prasības picspriešanas atzltā daļā taisni pret to atbildē-
tāju, kas prasību bija atzinis. Turpretim, ja prasības pri'ckšmets nav 
dalāms, tad prasības atzīšana tikai no viena atbildētāja puses nevar izrādīt 
procesualas sekas un nevar iespaidot tiesas slēdzienu par prasības apmieri-
nāšanu vai atraidīšanu. Tiesu Palatas pievestais Senata civ. kas. dep. 1893. g. 
spriedums gr. Kapnista_ lietā Nr. 4, tagadējā lietā nemaz nav piemērojams. 
Runā stavošā gadījumā, Tiesu Palata, atrodot prasības atzīšanu no atbil-
dētāja Valentina Gcikina puses par nenozīraīgu, tomēr nav nodibinā.iusi, 
ka prasības priekšmets nebūtu dalāms. Pielaižot šai zīņā sprieduma mo-
tivu nepihiību, Tiesu JPalata 'pārkāpusi civ. proc lik. 711., 773. p. p„ kādēl 
viņas spriedums attiecībā pret Valentinu Gcikirm. atceļams. 

Tiesu Palata atrod tcstamcntu par spēkā esošu uz tā pamata, ka tas 
ticis sastādīts Visp. zemn. lik. 110 p. 2. piez. paredzētā kārtībā un ka testa-
mentā izdarītiem, bet tai ne atzīmētieni, izlabo.iumiem neesot izšķi'vošas 
nozīmes, jo izlaboiumi neaizskarot testamenta nosacījumu būtību. Šai ziļjā 
pēc picvestās 110.p.2'.piez.,krievu zemniekiera tika piešidrta tiesība taisīt 
testamentu pagasta valdē (волоотиоо правлеше) tai kārtībā,ka par testamen-
ta saturu testators mutiski pieteic valdē un tas tad tiek ierakstīts darījumu 
un ligumu grāroatā; pie tam par o r i ģ i n a l o t e s t a r n e n t u skaitās 
ierakstīiums grāmalā; pats testalors saoem i z r a k s t u , kas strīdus ga-
dījuma uzskatāms par testātora gribas pierādījumu, ja vien izraksts tiek 
atzīts par īstu t. i. par neviltotu. Tādā kārtā lietā esošais dokuments пе
та/- nav nedz oriģinals, nedz testamenta projekts (kā maldīgi dornā Tie-
su Palata), bet tikai i z г а к s t s по testamenta. Neatzīrnētie izlaboiumi 
pašā izrakstā neraaz nenodibina paši par sevi prezumpciju par to, ka ori-
ģinalā būtu bijuši izlabojumi un vēl mazāk par to, ka pat varbūtējie izla-
boiumi nebūtu bijuši atzfmēti pašā grāmatā ierakstītā testamenta o r i -
ģ i n а 1 ā. Jau tādēļ vien tas fakts, ka šai- izrakstā izrādās tai neatzīmētie 
izlaboiumi, nemaz nevar iespaidot vai samazināt vispār tcstamenta speku 
kā tādu. То aptākli, kā ari oriģinalā testamentā butu kādi trīikumi, praj 

sītājas savā laikā nebija lūgušas tiesu nodibināt ar attiecīgiem pierādīju-
miem. Tā tad- Tiesu Palata, gala slēdziena zinā, pareizi iziet по testa-
menta spēka, un izejot по testamcnta spēka, nav pārkāpusi prasītāju pie-
vestos likumus, kādēļ šai dalā prasītāju kasacijas sudzība kā nepamatota 
atraidāina. 

Aiz aprādītiem iemesliem, Seoats n о I с m j : Tiesu Palatas sprie-
dumu daļā par prasības atraidīšanu attiecībā uz atbildētāju Valentlnu 
G e i k i n u civ. proc. lik. 711., 733. p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu šai 
dalā nodot Tiesu Palatai izspriešanai по jauna citā sastāvii. Prasītāju 
Zuzannas, Luciannas, Leonoras ini Antoninas G e i к i n kasacijas sūdzību 
pārējā daļā uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. 
(L. Nr. 154.) 

58. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Emmas-Natalijas L e i -
t'j s pilnvarnieka, zv. adv. Buševica, lūgums par Tiesu Palatas sprie-
duma atcelšanu Jāna L e i t i s prasibā pret Emrau-Nataliju L e i t i s un 
prasitāja pilnvarnieka. zv. adv. Gailīša, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; refer.e prieķšsede-
tājs. 
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Izklausījis prasitājas pilnvarnieka, zv. adv. pal. Volkova, paskai-
drojumus, Senats atrod: Prasītājs savai pret atbildētāju vērstai prasībai 
par Ipašuma tiesību atzīšanu uz Vidus Apogu mājām uz iesēdējuma pamata, 
kā justus titulus iesēdējumam pieved starp viņu un viņa tēvu 1913. gadā 
18. maijā noslēgto mantinieka iecelšanas līgumu, pie kam, tā kā ■ pārņemot 
pēc līguma noteikumiem tūliņ mājas inventaru un sairnniecību, viņš ar to 
pašu iestājies mājas valdīšanas tiesībās, tad pēc vina, prasītāja, 
ieskata iesedējuma laika tccēšana esot sākusies ar minēta līguma 
noslēgšanas momentu. Atbildētāja apstrīd prasību uz tā pamata, ka iesē-
dējuma laika tecēšana varēja iesākties nevis ar līguma noslēgšanas mo-
mentu, kaut ari mājas faktisko valdīšanu prasītājs pārnēmis tūlin pec ll-
guma noslēgšanas, bet tikai ar prasītāia tēva nāvi, t. i. no 1925. gada, jo 
tikai ar tēva nāvi prasītājs uz priv. Iik. 2491. panta parnata varējis iesākt 
māju valdīt savā vārda, kā tās īpašnieks. Tiesu Palata, atcclot Rīgas apgabal-
tiesas prasību noraidošo spriedumu un apmierinot prasību, savos* apcerēju-
mos noslēgtā Iigurna iztulkošanā iziet no tā, ka vispirms esot jānoskaidro, ко 
līguma kontrahenti ar līgumu gribējuši panākt un apspricžot šo jautāju-
mu sakarā ar nopratināto liecinieku lieclbām, Tiesu Palata atrod, ka no-
slēdzot rninoto līgumu, Hguma kontrahenti esot d о m a j u š i pārnest uz 
prasītāju īpašuma tiesības uz Apogu māju jau tūliņ. ar mājas valdīšanas 
pāre.iu uz prasītāju, resp. ar līguma nosiēgšanas momentu. No tā tad 
T.iesu Palata, atsaucoties uz priv. lik. 2952. pantu, taisa slēdzienu, ka lī-
guma slēdzēji neesot vis noslēguši rnantinieku iecelšanas ligurau, bet gan 
zera tā ārējās formas, kas nevarot icspaidot līguma iuridisko kvalifika-
ciju, kādu citu līgumti, kura mērķis bijis tūlītēja īpašuma tiesību pāreja 
uz raājas ieguvēju, pie kam tiesa savā spriedutna nepieved tā līguma no-
teiksanu, kuļ:u līguma slēdzēii patiesībā bīītu domājuši noslēgt, atrodot, 
tāda liguma konstatēšanu par nenozimīgu. Tiesu Palatas apcerejumi, vi-
pas izejas viedoklis im viss viņas- domu gājiens ir nepareizi. Pretēji Tiesu 
Palatas uzskatam, līguma iztulkošana nav vis iesākama ar to, ко llguma 
kontrahenti domāiuši panākt ar noslēgto llgumu: katrs līgums vispirms, 
saskaņā ar priv. lik. 3093., 3094. un 3097. pantu noteikumiem, ir tulkojams 
pēc tieša viņa burtiskā teksta iēdziena un satura un, līgurna jedziens pēc 
viņa burtiskā teksta ir skaidrs un nerada saubu, tad pie Hguma iztulkoša-
nas vairs nevar iet runa par partu nolūka noskaidrošanu, jo „cum in ver-
bis nulla ambiguitas est non est movenda voluntatis questio". Šinī gadījumā 
prasītājs savai uz iesēdējuma pamatotaā prasībai, kā pašā iesūdzības rakstā, 
tā tiesā par icsēdējuma justus tiīulus ir licis tieši starp viņu un viņa tēvu 
noslēgto mantinieka iecelšanas līgumu. Ja pēc Apgabaltiesas prasību at-
raidošā sprieduma prasītājs savā apelacijā ari pieved, ka parti, noslēdzot 
minēto līgumu, d o m ā j u š i jau ar mājas nodošanu prasītājam pārnest uz 
viņu īpašuma tiesības, tad tas lietu nevar grozīt: pats prasītājs izgājis 
по tā, ka ticis noslēgts tieši mantinieka ieccīšanas līgums im tāpēc partu 
nolūks, ко vini ar liosiēgto līgumu domājuši sasniegt, vispār nevarēja ie-
spaidot līguma juridisko kvalifikaciju. Tamdēļ ari aiz minētā iemesla, ja 
Tiesu Palata ari konstatējusi to apstakli, ka parti, slēdzot mantinieka ie-
celšanas līgumu, d o r a ā j u š i tūlītēju galīgu mantojuma nodošanu iecel-
tam mantiniekam, tad, no vienas' puses, Tiesu Palatai uz Šā apstakļa 
konstatējuma pamata nebija tiesība par justus titulus pieņemt kādu citu 
nenoteiktu līgumu, kurš itkā būtu starp partiem domāts noslegt zem man-
tinieka iecelšanas līguma formas, uz ко prasītajs nebija nemaz atsaucies, 
bet, по otras puses, no tā vicn, ka parti noslēdzot mantinieka iecelšanas 
līsrumu būtu d o m ā i u š i raantojuma tūlītēju pāreju uz mantinieku, i1 
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nebūt vēl neizriet, ka līgumu slēdzēji 'būtu noslēguši ne to līgumu, kuru 
patiesībā noslēguši,bet zem tā formas kādu citu līgurau. Ja līguma slēdzējiem 
patiesi butu_ bijis nopietns nolūks noslēgt nevis mantinieka iecelšanas līgu-
mu, bet kādu mantas atsavināšanas līgumu starp dzīviem, tad Tiesu 
Palatai blja jānodibina un jākonstatē uz kādu īpaša līguma noslēgšanu 
partiem ir bijis nopietns nolūks im aiz kāda iemesla parti noslēguši nevis 
šādu mantas atsavināšanas līgumu starp dzīvajiem, bet mantmieka iecel-
šanas līgumu. То Tiesu Palata nav darījusi. Bet tā kā, kā jau aizrādīts, 
šinī gadījumā pats prasītājs par iesēdējuma justus titulus ir uzdevis man-
tinieka iecelšanas ligumu, tad Tiesu Palatas augšā pievestā konstatētā 
apstākļa nozīmc par to, ka parti pie līgiima slēgšanas būtu domājuši tū-
Htēju mantojuma gallgu nodošanu receltam mantiniekarn, bija no Tiesu Pa-
latas apspricžama vienīgi no faktiski noslēgtā līguma viedokļa un vai 
šim apstāklim varbūt kāda nozīme, bija jāvadās no priv. lik. 2491. panta 
noteikuma. Šis pants noteic, ķa mantinieka iecelšanas līgums nodibina 
tikai nākošo aicinājumu pie mantojuma (delatio, priv. lik. 1698. p.) un 
tāpēc, kamēr mantas devējs dzīvs, tad piešķir ieceltam mantiniekam tikai 
tiesību uz nākošā mantas dcvēja mantojumu, bet it nebūt ne kādu tūliņ 
reaiizējamu tiesību uz mantas devēja mantu; tamdēļ pēc minētā panta 
izpratnes un satura mantinieku iecelšanas līgums var būt par justus titulus 
iesēdējumam, saskaņa ar priv. lik. 819. un 820. pantu iioteikumiem tikai 
no mantas devēja nāves dienas un tas apstāklis vien, ka, noslēdzot man-
tinieka iecelšanas līgumu, parti būtu domājuši tūliņ mantojuma gallgu 
pāreju uz iecelto mantinieku, nevar grozīt pavēlojušo minētā priv. lik. 
2491. panta normu. Aiz šī iemesla Senats ieskata par lieku apspriest kasa-
cijas sūdzībā pievestos paskaidrojumus attiecībā uz Tiesu Palatas pie-
laistām nepareizībām pie minētā apstākļa konstatēšanas, jo rninētā ap-
stākļa konstatēšana vien šinī gadījumā nevarēja novest pie Tiesu Palatas 
gala slēdziena, ka iesēdēiuraa tecēšanas laiks icsācies ar mantinieka iecel-
šanas līguma noslēgšanas momentu. Pēdēii jāaizrāda, ka Tiesu Palata 
nemaz nav apspriedusi atbildētāias aizrādījumu uz to, ka saskaijā ar priv. 
lik. 861. pantu būtu izmetami no iesēdējurna laika kara gadi. Tādā kārtā 
Tiesu Palata, izejot no nepareiza viedokja mantinieka iecelšanas līguma 
iztulkošanā un nepiemērojot §ā līguma iztulkošanai priv. lik. 2491. pantu 
un neapspriežot jautājumu par kara gadu izslēgšanu no iesēdējuma laika, 
pārkāpusi priv. lik. 2491. pantu un civ. proc. lik. 339. un 711. pantus, kuru 
pārkāpumu dēļ Tiesu Palatas spriedums nav atstājams spēkā. 

Aiz minētiem iemesliem Senats n o l e m j : Tiesu Palatas 1926. g. 
26. maija spriedumu priv. lik. 2491. panta un civ. proc. lik. 339. un 711. p. p. 
pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai caurskatīšanai no jauna 
citā sastāvā. (L. Nr. 157.) 

59. 1927. g. marta mērieša 31. dienā. Helenes В i s t e r un . Lud-
viga P1 о п а lūgumi par Latgales apgabalticsas sprieduma atcelšanu 
Helenes В i s t e f prasībā pret Ludvigu P 1 о n i. 

Sēdi vada priekšsēdētājs. -*1 senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loeberš. 

Senats atrod: Pretēji atbildētāja domāra, sādžas apliecinošam lē-
mumam (удостовЪрительный приговоръ на надворный участокъ) ļr vienīgi 
īpaSuma ^iederlbas pierādljuma nozīme (доказательство принадлежности 
имущества) zināmai personai, kā uz to aizradīts pasa dokumenta virsrak-
stā saskaņā ar 1910. g. 14. jimija lik. 51. р. „з" pktā. Minētais dokuments 
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nav krepostkārtībā sastādīts un tas tā tad nemaz nenodibina īpašuraa tie-
sfbas kā tādas; uz viņa pamata nekādi ieraksti krepostreģistrā nav tai-
sami, un viņam nav krepostakta rakstura. Sakarā ar šo, attiecīgā zemes 
gabala īstā a t s a v i n ā š a n a , t. i. īpašuma pāreja var notikt vienīgi 
krepostkārtībā, kā uz to noteikti aizrāda tā paša likuma 50. p. Apliecino-
šļ Iēmurai sastādāmi uz zemes gabala valdītāja vienpusīgu lūgumu. Tādēl 
šadi dokumenti ari nav paši рат sevi saistoši trešām personām, ira neat-
ņem viņām tiesību tiesas ceja meklēt savas tiesības uz zemes gabala atzī-
šanu viņām (tā paša likuma 31. р.). Apliecinošs lēmums, kā res inter alios 
acta un trešām personām nesaistošs, tā tad pats par sievi zaudē savu spē-
ku un nozīmi ar tiesas spriedumu, kufā īpašuma tiesības tiek atzītas šai 
tresai personai. Bet likums nedod nekādu iemeslu atzīt, ka apiiecinošs 
lēmums būtu šai nolūkā obligatoriski vēl sevišķi iāatspēko vai jāatceļ tie-
sas ceļā, sakarā ar kādu īpašu prasību: apliecinošs lēmums nav krepost-
akts, nav īpašuma absoluti nodibinošs akts, bet vienīgi pierādījuma do-
kuments, kas pats par sevi zaudē spēku ar pretējo spriedumu. Pre-
tēji atbildētāja aizrādījnmara, Apgabaltiesa attiecina Antona Bistera. mvi 
nevis uz 1906. g., bet gan uz 1908. g., ar ко pati par scvi izslēgta atbildē-
tāja pastrīpotā varbūtība, ka Antons Bisters būtu nomiris p«i r ra s 1906. g. 
9. novembfa likuma. Apgabaltiesai pie tam bijis pietiekošs iemesls, baznī-
cas metriku grāmatu evakuēšanu uz Krieviju — juridiski un praktiski — 
pielīdzināt viņu iznīcināšanai, līdz kamēr nav pierādīts, ka metriku grāmatas 
tikušas reevakuētas uz Latviju. Atbildētājs pats nav rnēģinājiS' nodibināt 
šo pēdējo apstākli. P'retēji atbildētāja domām, pirms 1906. g. 9. novembra 
likuma izdošanas, māju saimē pieņemtais iegātnis, kas apprecējis piešķirtās 
zemes māju sairanieci, skaitās par darba sairriies galvu un ja vitiu, pie šā-
diem apstākļiem un šādā viņa stāvoklī, sastapa 1906. g. 9. novembra li-
kums, tad taisni viņš, un tikai viiijš pats būtu uzskatāms par vienīgo per-
sonu, uz kuju būtu uzskatāma par pārgājušu IpaŠumā, viija pārzii;ia un ap-
saimniekošanā bijušā zeme, saskauā ar 1906. g. 9. novembra lik. III. nod. 
1. pkt un 1910. g. 14. junija lik. 47. p. Iegātņa sieva, kaut ari viua piedalī-
jusies saimniecībā, tomēr attiecībā pret viņas vīru (iegātni) skaitās vie-
nīgi par darba ģimenes loceklr, par saimes galvas sievu, bet nemaz ne par 
paša zemes gabala līdzīpašnieci, io vispār, — līdz 1906. g. 9. novembra li-
kuma izdošanai, — attiecībā uz zemniekiern pieškirto zemi personīgs īpa-
šums, tā tad ari personīgs līdzīpašums, itkā idealās dalās nepastāvēja. No 
šī viedokla izrādās par nepamatotiem*Apgabaltiesas pievestie apcerējumi, 
uz kuru pamata tā atzinusi prasītājas vecaku pārzitļā esošo zemes gabalu 
par pārgājušu uz 1906. g. 9. novembra likuma pamata līdzīgās pusdaļās uz 
Antonu Bisferi kā darba saimes galvu un uz vi{ia sievu, Annu Bister. 
Nākot pie šāda nepareiza slēdziena, Apgabaltiesa pārkāpusi viņas pievestā 
1906. g. 9. novembra lik. III. nodal. 2. pktu un 1910., g. 14. junija lik. 47. p. 
Līdz ar to atkrīt ari Apgabaltiesas tālākais slēdziens, ka uz prasītāju pār-
gājusi tikai tā pusdaļa zemes gabala, kura itkā vienīgi piederējusi Anto-
nami Bisteram. Bet līdz ar to atkrīt ari atbildētāja viņa kasacijas sūdzī-
bas pievestie paskaidrojumi, kuri vērsti pret Apgabaltiesas slēdzienu par 
to, ka vismaz viena pusdaļa zemes gabala pārgājusi uz Antonu Bisteru, bet 
ne uz atbildētāju. Atbildētājs nemaz nav pie tam noskaidrojis, vai pra-
sītājas māte vēl tagad dzīva, resp., kad viņa norairusi un vai un uz kāda 
pamata prasītājas mātei itkā piederējušā pusdala pārgājusi uz atbildētāju. 
Par kustamās mantas piederību pie palikušās pēc Atitona Bistera mantibas, 
Apgabaltiesa varēja spriest, apsverot lietas apstāklus, tā tad ari pēc mier-
tiesneša 1925. g. 22. augustā nopratināto liecinieku liecības, uz kurām bija 
atsaucies ari prasītājas pfnvarnieks, Apgabaltiesas 1925. g. 24. novembra 
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sēdē. Pie šādiem apstākļiem atkrīt, kā nepamatots, atbildētāja aizrādījums, 
kuru viņš pieved pirmo rcizi kasacijas instancē uz to, ka lietā ne ar ко 
neesot p i e r ā d ī t s , ka tā manta, kura palikusi pēc prasītajas tēva, ta-
gad atrastos atbildētāja valdišanā un ka tāda iespēja dabiski csot izslēgta. 
Atbildētājs, atrodot, ka Apgabaltiesa neesot ievērojusi aizrādijimiu, ka pēc 
Antona Bistera ir vairāki mantinieki, tomer nav paskaidrojis, kas, kur un 
kad viņš uz to būtu aizrādījis. Bez tā, šādam aizrādījumam, pat ja tas 
bīitu ticis taisīts, nekādas nozīmes konkretā lietā nav, jo atbildētājs ne-
paskaidro, kādi tie būtu, un, galvenais, pat neapgalvo, ka šādi „vairāki" 
mantinieki pretendētu uz prasības priekšmetu. Aiz apradītiem icmesliem 
Scnats atrod, ka Apgabaltiesa, apspriežot toreizējo Iaulāto Antona un 
Annas Bister attiecības pr'et zemi nevis- но darba ģimenes attiecību vie-
dokla pret zemi, bet no personīgā Hdzīpašuma viedokļa uz zemi, un, sakarā 
ar 'to, atzīstot prasītājai īpašuma tiesības tikai uz vienu idcalu pusdaļu, 
kuļ-a itkā vienīgi piederejusi Antonam Bisteram, pārkāpusi 1906. g". 9. no-
vembļ'a lik. III. nod. un 1910. g. 14. junija lik. 9, 47. р. р.. kā ari civ. proc. 
lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. Tādēļ Apgabaltiesas spriedums, prasītājas 
pārsūdzētā daļā, kurā prasītāiu prasība tikusi atraidīta, nav spēkā atstā-
jams, bet savģ spriednma pārējās daļās Apgabaltiesa nav atbildētāja pie-
vestos likumus pārkāpusi, kādēļ viija kasacijas sūdzība kā nepamatota 
atraidāma. Aiz pievestiem iernesliem Senats n о 1 e m j : I.atgaies apga-
balticsas 1926. g. 5/7. maija spriedumu prasītājas Helenes Bister pārsūdzētā 
dalā 1906. g. 9. .novembra likumu III. nod., 1910. g. 14. junija lik. 9, 47. р. р., 
civ. proc. lik. J81., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu šai 
dalā nodot tai pašai Apgabaltiesai izspricšanai no jauna citā sastāvā; at-
bildētāja Ludviga P 1 о ņ a kasacijas sūdzību uz civ. proe. lik. 283. (186) 
p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 159.) 

60. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Sīmapa V a i n b e г g a lū-
gums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Pīivila L a i z a n a 
prasībā pret Sīmani F a i n b e r g u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. Ozoliņš: refcrē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Prasītājs lūdz izraidīt atbildētāju no ķieģeļu cepla ar 
zemes gabaliem un nodot tos prasltājam. Savu prasību prasītājs paraato 
iiz to, ka prasītājs nonomājis ramētos *obiektus no' Zemkopības ministrijas 
uz vienu gadu no 1925. g. 23. apriļa līdz 1926. g. un, ka atbildetājs nepie-
laižot prasītāju pie šo objektu lictošanas, Tādā kārtā prasība pamatota 
nevis tiz kādām īres attiecībām starp partiem, bet uz to, ka prasītāiam pie-
derot priekšroka uz minēto objektu lietosanu. Tā tad, pretēji atbildētāia 
domārn, prasība nemaz nepickrīt īres valdei, kurai piekrīt vienigi īres un 
apkurināšanas lietās visu strīdu izšķiršana s t a r p i z ī r ē t ā j i e m un 
ī r n i e k i e m un izīrējarau telpu pārraudzlba un reģistracija (lik. par 
telpu īri 8. р.), bet nenjaz не kādas citas li&tas uri prasības starp personām, 
kuras savā starpā īres attiecībās neatrodas. Tāpēc tagadējā prasība nav 
apspriežaina pēc lik. par telpu. īri (Scnata civ. kas. dep. spried. 1925. g. 
403. Nr.). Tāpat, pretēji atbildētāju domām, tagadējā prasība iiemaz nav 
dibināta uz prasītāja pretendētām lietiskām tiesībām par runā stāvošo 
imobilu (civ. proc. lik. 212., 1810'. р. р.); tamdē{ prasība nebiia celama pēc 
rninēto objektu atrašanās vietas. TamlīdzTga prasība vispār nepiekristu 
Mic-rtiesnesim (civ. proc. īik. 38. (31.) p. 1. pkt.ļ. Tagadēiā prasība nebija 
jāccl pēc minēto objektu atrašanās vietas, itkā tāpēc, ka tur esot bijusi 
„nolīgta izpildīšanas vieta". Civ. proc. lik. 209., 1809. p. §, nodibina vie-
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tēju piekritību (ortliche Zustāndigkeit) pēc izpildīšanas vietas tikai uz to 
gadījumu, kad prasītājs prasa izpildīšanu no atbildētāja kā no sava kon-
trahenta, bet ne tad, kad prasītājs pamato savu prasību pret konkretu at-
bildētājti uz līgumu ar kādu с i t u personu. Bcz tā, piekritiba pēc līgu-
ma izpildīšanas vietas uav izslēdzoša un pielaiž katrā ziņā prasibas cel-
šanu uz vispārējā pamata pēc atbildētāja dzīvcs vietas (civ. proc. lik. 
39. (32.) р.). Tā tad, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai atbildētāja celtais norai-
dījums par Miertiesneša vietējo nepiekritlbu, būtu uzskatāms par pieteiktu 
laikā vai ne, piekritības strīds. atraidāms kā nepareizi celts. 

Turpretim, atticclbā uz sprieduma nepareizību pēc bīītības, atbildētaju 
kasacijas sūdzība uzskatāma par dibinātu. Atbildētājs savā apelacijas sū-
dzībā noteikti bija aizrādljis, ka prasītājs būtu varējis prasīt (nomas) līguma 
pildīšanu tikai no sava liešā kontraherita, un ka šāds prasītāja līgums nav 
devis viņam tiesību pfasīt tai Hgumā paredzēto objektu atņemšanu atbildē-
tājam, kas savukārt •pamato savas (nomas) tiesības uz atsevišķu, no pra-
sītāja un vina tiesībdevēja neatkarīgu (nomas) līgurnu. Apgabaltiesa šai 
ziņā atsaukusies uz Kr. Senata civ. kas. dep. spried. 1880, g. 118. Nr. 
(Šestakova lietā). Taism* otrādi Krievu Senats minētā spriedumā noteikti 
nostajies uz to viedokli, ka „по договору договаривающиеся приобрътаютъ 
ИЗВЕСТНЫЙ права въ отношенж другъ къ другу, а не въ отношенш третьихъ 
лицъ, а потому исполнение договора можетъ быть требуемо только отъ контр
агента, а не отъ третьяго лица, которое по заключенному имъ съ собствен-
никомъ наемному договору уже вступило въ пользоваше имъгиемъ хотя бы 
этотъ договоръ и былъ заключенъ позже договора, исполнешн которого тре-
буетъ наниматель". Vienīgo iznēmumu šai zina Krievu Senaīs pielaiž tai ga-
dījumā, kad otrais nomnieks bijis ļaunā ticībā, t. L, kad otram norrmiekam bijis 
zināms, ka iznomatājs jau bijis noslēdzis nomas līgumu ar pirmo nomnieku 
tiii tomēr nonomājis to pašu objektu л о t ā p a š a i z n o m ā t ā j a ; un 
ari šai gadījumā Krievu Senats pieiaidLs pirmā nornnieka tiešu prasību 
pret otro nomnieku par pēdējā izlikšanu tikai pēc tā, kad otrais nomas 
līgums tiktu tiesas celā atzīts par spēkā neesošu prasībā, kura pirraam 
nomniekam būtu jāceļ kopā pret iznornātāju un otro nomnieku. Tā tad 
Apgabaltiesas pievestais Кг. Senata spriedums piinīgi apgāž Apgabaltiesas 
sprieduma motīvu pareizību. Konkretā gadījumā atbildētais nemaz neat-
saucas pat uz īiomas līgumu, kuru viņš būtu noslēdzis ar to pašu iznornā-
tāju, no kura prasītājs nonomājis strīdns objektu, bet uz nomas līgumu, 
kuru atbildētājs noslēdzis ar pilnīgi citu iznomātāju. Tā tad pat atkristu 
tas izņēmuma gadījums, kurn vēl bija pjelaidis_Kr. Senats. Bez tā, prasī-
tājs pat nav mēģinājis tiesas ceļā panakt otra, starp atbildetāju ar tiešu 
iznomātāju, noslēgtā nomas līguma atcelšanu. Apmierinot, pie tagadējā 
Iietas stāvokļa, prasību, Apgabaltiesa pārkāptisi civ. proc. lik. 181., 196. 
(129., 142.) р.. р. 

Aiz pievestiem iemeslicm, Senats n o l e m j : Latgales apgabaltiesas 
1926. g. 9. marta spriedumu civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkā-
pumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna 
citā sastāvā. (L. Nr. 162.) f 

61. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Roberta E r h a r d t a un 
citu pilnvarnieka, zv. adv. Heinike, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma 
atcelšanu Roberta E r h a r d t a un citu prasībā pret Annu un JPūliju 
K l a v i n i e m un atbildētājas Annas K ļ a v i ņ pilnvarnieka, zv. adv. 
Rūša, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 
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Izklausijis prasitaju pihivarnieka, zv. adv. Sakranoviča, un atbildētāju 
Pīlnvarnieku, zv. adv. Krastkalna un Rūša, paskaidrojumus, Senats atrod: 
Prasltaji ludz: 1) atzītpar spēkā neesošu un atceļamu 1924. g. 4. junija 
līgumu, _ar kuru atbildetaja, Anna Klaviņ, atdāvinājusi savam vīram, otram 
atbildetajam, Julijam Klaviņarn, imobilu Rīgas* 2. hip. iec. zem zern.es 
grām. reģ. 820. Nr., dzēšot imobila apstiprināšanu zemes grāmatās; 2) at-
zīt par apstiprināmu zemes grāmatās 1924. _g. 28. februara iiguma, ar kuru 
atbildetaja, Anna Kļavio, pārdevusi prasītājam minēto imobilu; 3) uzlikt 
atbildētajai, Annai Klavin, par pienākumu dzēst 3- obligacijas par 10.000 
lat. katru, kuras 1924. g. 11. juriijā tikušas ingrosētas uz minēto imobilu 
kādam Vitkovskam par labu. 

Savu prasību prasītāji pamato uz to, ka 1) viņi no atbildētājas ģene-
ralpilnvarnieka, Kronberga, 1924. g. 28. februarī nopirkuši augšā aprādīto 
imobilu par Ls 60.000, iizņerndamies uz sevi 3 obligacijas par Ls 20.000 
katru; 2) ka pēc §ī līguma atbildētāja devusi piekrišanu imobilu apstipri-
nāt prasītājiem; 3) ka imobils jau ticis nodots prāsītājiem; 4) ka atbil-
dētājas pilnvarnieka parakstītais lūgums Tieslietu miinistram dē' pārdoša-
nas atlaujas ticis iesniegts; 5) ka atbildētāja, Anna Kļavin. tomēr 1924. g. 
15. maijā esot atsaukusi šo lūgumu uz tā pamata, ka Kronbergs neesot bijis 
pilnvarots imobilii pārdot; 6) ka, sakarā ar šo, Tieslietu ministrs Iūgumu 
atraidījis; 7) ka atbildētāja Anna Kļaviņ tūliņ. pēc tā, apgrūtinājusi imo-
bilu ar 3 jaunām obligacijām pa Ls 10.000 katra un jau 1924. g. 11. junijā 
iraobilu pārvedusi uz sava vīra, atbildētāja Julija Kļavina, vārdu, uz dā-
vināšanas līguma pamata; 8) ka abi atbildētāji rīkojušies ļaunā tieībā, lai 
atņemtu prasītājiem iespēju imobilu apstiprināt uz savu vārdu. 

Atbildētāji prasibu neatzīst ш tā pamata, ka 1) ministra atļauja esot 
pirkšanas-pārdosanas līguma ne'picciešains rekviizits un tāciēļ neesot 
(supensivs) nosacījunrs (priv. lik. 3152. р.), un miinistra atlauja neatkarā-
joties по kontrahentu gribas, kādēl atbildētājas Armas Kļaviņas Tieslietu 
ministram iesniegtam paskaidrojumam neesot priv. lik. 3168. p. aprādītās 
nozīmes; 2) ka Anna Klavio esot 1924. g. 4. aprilī caur notaru atsaukusi 
Kronbergam izdoto pilnvaru un tamdēļ pēdējam nebijusi tiesība jau pēc 
tā, 25. aprilī, atļaujas lūgumu iesniegt mlnistram, uz ко Аппа Kļavin tad 
ari pareizi aizrādījusi Tieslietu ministram, iesniegtā lūgumā; 3) ka Kron-
bergs, kurš Annas Kļaviņ vārdā pārdevis imobilu prasītājiem par 3 milj. 
rub., pats šo pēdējo bijis pircis по Annas Klaviin par VA mili. rubļiem un 
šinī līgumā nebija dota Kārlim Kronbergam tiesība imobilu talāk pārdot; 
4) ka tamdēl pēc tam-, kad ministrs atraidījis pārdošanas atlaujas lūgumu, 
pats 1924. g. 28. februara pārdošanas-pirkšanas līgums zaudējis savn spēku, 
kādēl Anna Klavin varējusi по jauna par iraobilu rīkoties, apgrūtinot to pēc 
Sava ieskata; 5) ka■'tādēl dāvināŠanas līgumam neesot nemoraliska un ne-
likumīga rakstura priv. lik. 2922., 3214. p. p. nozīmē un atbildētāju |aun-
prātības moments vispār atkrītot; 6) ķa starp abiem atbildētājiem man-
tības kopība tikusi atcelta ar attiecīgi izsludinātu laulības līgumu, kādēl 
Juiijs Klaviņš ncatbildot vispār par viņa sievas, Annas Kļaviņ, rīcību. 

Apgabaltiesa praslbu atraidijusi uz tā pamata, ka pēc tā, kad ministrs 
pārdošanas atļauju nav devis, pārdošanas līgums „zaudējis savu spēku", 
un Anna Klavin varējusi imobilu brlvi ieķīlāt un ,atdāvināt. Tiesu Palata 
apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu. 

Tiesu Palata pamato savu spriedumu uz to, ka 1) ministra atlauja 
neesot paša pārdošanas-pirkšanas līguma suspensivs nosacījums' un pretim 
strādāšana pēdējam nepārvēršot līgumu par nenosacītu (priv. lik. 3152. р.), 
bet по atļaujas atkarājoties tikai pārdotā imobila pāreja, t. i. apstiprināšana 
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pircējam, kam'dēl ari līguma 8. p. nosacījumam par to, ka līgums noslēgts 
zem suspensiva nosacījuma, 'neesot spēka; 2) ka priv. lik. 3168. p. neesot 
piemērojams, jo kontrahentiem nedz juridiski nedz faktiski neesot iespē-
jams iespaidot ministra lēmumu atļaujas jautājumā; 3) ka Anna Klaviņ 
varējusi par imobilu rīkoties, kādēj prasītāji katrā ziņā būtu varējuši tikai 
prasīt zaudējumu atlīdzību; 4) ka likums atļaujot pārdevējam atsavināt 
vēl neapstiprinātu pircējarn imobilu, pie kam pēdējam jārespektē pa starp-
laiku izdarītie apgrūtinājumi, kādēļ gadījumā, ja pārdevējs šādu tiesību 
„izlieto", tad tas nedodot vēl pamata faktiskai prezumcijai par pārgrozī-
bas fiktivo raksturu ar nodomu „izbēdzināt" imobilu pircējam, un ka pir-
cējam esot bijis tieši jāpierāda, ka imobila dāvinājnms noticis in fraudem, 
bet nepietiekot ar izvesto no lietas apstāklu kopsakara prezumtivo slē-
dzienu; 5) ka neesot piemērojams ari 1916. g. 3. julija likums (4. p. 1. 
pkts), jo prasltāju prasība neesot likvida; prasītāji tādēļ nevarot vienā 
prasībā apvienot (nelikvido) prasību par iraobila koroboraciju un actio 
Pauliana (par dāvināšanas līguma kā fiktiva atcelšanu); 6) ka tādēļ šī 
pēdējā prasība esot uzskatāma par priekšlaicīgu, ar ко atkrītot ari pārējās 
prasības daļas, to starpā ari prasība par koroboraciju, jo Anna Klavipa, 
atdāvinādama imobilu, neesot vairs viņa īpašniece. 

Prasītāju kasacijas sūdzība pelna ievērību. 
Savos apeerējumos Tiesu P'alata iziet no tā viedokļa,' ka Tieslietu 

ministra atlauja neesot paša pirkšanas-pārdošanas līguma suspensivs no-
sacījums, bet ka no atlaujas atkarājoties vienīgi pārdotā imobila pāreja, 
t. i. apstiprināšana pircējam. Šis Tiesu Palatas uzskats, по kura izejot 
Tiesu P'alata taisa savus tālākos slēdzienus, ir nepareizs, un pamatoias uz 
nepareizu 1922. g. 5. janvara „Noteikumu par nekustamu īpašumu atsavi-
nāšanu uii iegūšanu" 1. panta iztulkošanu. Pēc šo noteikumu 1. panta „visu 
nekustamu īpašumu atsavināšana un iegūšana bez Tjeslietu ministra atlau-
jas aizliegta". Tā tad darījums par imobila atsavināšanu un iegušanu bez 
ministra atļaujas aizliegts, t. i. saskaņā ar priv. lik. 2922., 954. p. p. pats 
par sevi ir nederīgs, viņam n a v spēka. Imobils — pretēji Tiesu Palatas 
domām — tiek atsavināts, no vienas puses, un iegūts, no otras puses jau 
ar materialo darījumu, bet nevis tikai ar koroboraciju, кщ-a nodibina un 
piešķir pircējam vēl tikai l i e t i s k a s (īpašuma) tiesības, attiecībā pret 
trešām personām (priv. lik. 3014.. 3015. р. р.). Pārdevējs, no-slēdzis pārdo-
šanas-pirkšanas līgumu, ar to atsavina līguma priekšmetu, kas attiecībā 
pret pircēju vairs neskaitās par .piederošu pie pārdevēja mantības; no 
otras puses, pircējs, nopērkot imobilu, to iegūst un pievfeno savai 
mantībai, kaut gan viņš pirms koroboracijas ncskaitās vēl par lie-
tisku ipašnieku attiecībā pret trešām personām. Saskaņā ar šo, 
privatlikums tieši uzskata pirkšanas līgumu par atsavināšanas līgumu 
(priv. lik., 3215. р.). Та tad jau pārdošanas-pirksanas līguma spēks 
atkarājas no at[aujas došanas, kādēļ vien šī pēdējā uzskatāma pār līguma 
spēka susperisivo nosacījumu, un tieši aiz šī iemesla līguma kontrahenti 
šinī gadījumā, noslēdzot gallgu pirkšanas—pārdošanas līgumu, varēja to 
noslēgt tikai ar nosacījumu, ka līgums nāk spēkā ar attiecīgās atļaujas 
saņemšanu no Tieslietu minisira (sk. Senata civ. kas. dep. spried. 1922. g. 
Nr. 86 Keiran-Ansberga lictā), ко kontrahenti ari ieveduši līguma 8. pktā. 
Tamdēl, pretēji Tiesu Palatas uzskatam, minētam līguma 8. pktam ir gan 
spēks u.n izškiroša nozīme līguma noslēgšanas ziņā, un Tiesu Palatai bija 
jāņem vērā šā punkta noteikums, ka līgums slēgts ar nosacījumu, ka 
priekš viņa galīgā spēkā nākšanas; vēl izlūdzama attiecīgo iestažu atļauja. 
Tā tad kontrahenti savu galīgo formalo līgumu noslēguši ar suspensivu 
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npsacījumu, ka līgums s-tajas spēkā pēc minētās atfaujas sanemšanas. Šāds 
nosaeījums raksturojams- kā pozitivs suspensivs nosacījums, kurš dara lī-
gurna spekā nākšanu atkarīgu. no nezināma notikuma iestāšanās (priv. lik. 
3154., 3155. р. р.). Ar notikuma iestāšanos pozitivs suspensivs nosacījums 
skaitās' par izpildītu. Bet ņemot vērā. ka atļaujas došana vispirms atka-
rājas no tās izlūgšanas un resp. liīguma uzturēšaīias, apzīrnētam pozitivam 
suspensivam nosacījumam piekrīt ari potestativa nosacījuma raksturs, un 
tāpēc tas uzskatams par jauktu pozitivu suspensivu nosacījumu (priv; iik. 
3156. p. 1. teik. beig".). Sāds pēdējais nosacījums savukārt skaitās par iz-
pildītu, ja promitents (piern. pārdevēis, по kufa, vai кита vārdā atļanjas 
lūgums tika iesniegts) kavē minētā nosacījuma izpildīšanu (priv. lik. 3168., 
3192., 2384., 31_42. р. р., Senata civ. kas. dep. spri'ed. 1922. g. Nr. 86 Keirana-
Ansberga lietā un 1922. g. Nr. 322" Gilbcrta lietā). No tā izriet, ka Tiesii 
Palatai bija jāapspriež pēc satura Annas Klavin Tie&lietu ministram iesnieg-
tais paskaidrojums, par kufa riO'ZĪmi im nol-uku taistii pastāv strīds starp 
partiem, sakarā ar partu dotiem paskaidrojumiem Ш to pastiprināšanai 
pievestiem pierādījumiern, lai nodibinātu, vai Anna Kļaviņ, icsniedzot Ties-
lietu rninistram! mdnēto' savu pakaidrojumu, iesniegusi to ļaimā nolūka iz-
vairīties no noslēgtā Hguma pildīšanas, kāda apstākļa nodibināsanai ir iz-
šķiTosa nozlme šajā lietā. Ticsu Palata atrod priv. lik. 3168. p. par ncpie-
mērojamu tādēļ, ka Tieslietu ministram piederot diskrecionara vara dot 
atiauju vai nedot, un ka sakarā ar t& neesot pielaižams, ka TSeslietu mi-
nistra diskrecionaro varu, varētu iespardot privatas intereses. Gari parcizi, 
ka tiesa nevar pielaist domas, i-tkā mmistrs varētu savu diskrecionaro varu 
izlietot zināmāin vienpusīgām privatintcrcsēm par labu. Bet no tā vēl ne-
izriet, ka privata persona nevaretu ar savu rīcību neticši — piem. stādot 
priekšā nepatiesas ziņas — izjaukt по pretnieka pieprasītās atļaujas do-
šanu, No šādas iespējas rzgājis ari Senats savo-s spriedumos Ansberga-
Keirana un Gilbert-Kleinberga lietās. Izejot no ncpareiza viedokļa im ne-
pareizi noteicot Tieslietu ministra atlaujas izdošanas nozīmi, Tiesu Palata 
nākusi pie nepareizā gala slēdziena, ka pat tanī gadījurnā, ja atzītu Annas 
K'laviņ rīcību рат izdarītu ar ļaimu nodomu, tas pats par sevi nevaretu 
iespaidot Anrias Kļaviņ ar viņas vīru Juliju Kļaviņu nosilēgtā dāvināšanas 
līguma spēku. Turpretirn, līguras, uz kura noslēgšanu Tieslietu ministrs 
vēlāki devis savu piekrišanu, kā galīgs. nenosacīts un tiirpmāk saistošs vi-
siera vina kontrahenticm, atļiem uz vispārēja pamata pārdevējam_ ticsību 
rīkoties pati to pašu imobilu, t. i. vienpusīgi atkāpties no iepriekšeja par-
došanas-pirkšanas liguma (priv. lik. 3209., 3210., 3889. р. р.). Tomēr ap-
gfūtinot to pašu imobilu trešāra personām par labu un pat atdāvinot to •— 
jau p ē с iepriekšējā, včl saistošā pārdošanas-pirkšanas līguma noslēg-
šanas — iepriekšējais pārdevējs ar to vien jau rīkojas ļaimprātlgi, t. i. zinā-
darns, ka viņani rlcības tiesības par to pašu imobilu vairs nepieder (priv. 
lik. 813. p. 2. teik.). Tiesu Palata, attiecībā uz Annu 'Kļaviņ uzsverot, ka 
„pārdevējs var atsavināt vēl nekoroboretu īpasurau un nekoroborētara pir-
cējam jārespcktē izdarītic apgrūtinājumī im atsavinājumi", uti atsaucotles 
uz priv. ljk. 813. р., nāķiisi pie slēdziena, ka Hkums „šādu kārtību p i e -
ļ au j " . Šāds Tiesu Palatas slēdziens nmā pretim uetikvien augšā pie-
vestiem 3209., 3210., 3889. р. р., bet ari pašas Tiesu Palatas picvestam 
813. р., kas raksturo pārdevēja pēc pārdošanas-pirkšanas līguma apzināti 
izdarītos imobila apgrutinājumus- un atsavmājumus taisni par izdarītiem 
ļaunprātīgi ^„in bosem Glauben"). Tādeļ nekadā ziņā nevarētu Šādu pir-
cēja rlcibu atzīt par „pieļautu'1 likumā. Darbi, kurus likums nesauc par 
launprātīgiem, nav uzskatāmi par atļautiem (sk. priv. lik. 3290. р.). Tādā 

78



kārtā, pretēji Tiesu Palatas domām, pārdotā imobila tālākatsavināšana pate 
par sevi ir prctlikumīga un kā tāda nebauda aizsardzibu likumā un narv 
izvedama tiesas ceļā. Tiesu Palata nepareizi saprot „launas" ticības jē-
dzienu: pēdējais skaidri izlobāms no „labas" ticības jēdziena, kas definē-
jams negativi, un proti kā „nezināšana par šķēršļiern, kufi nepielaistu 
mantas iegūšanu īpašumā" (priv. lik. 839. р.). Та tad ļaunticība ir taisni 
z i 11 ā š a n a par šādiem škēršļiem. Ja nu būtu konstatēts, ka Anna 
Kļavio, iesniedzot savu paskaidrojumu Tieslietu ministram, rīkojusies ļaun-
prātīgi, tad no tā jau loģiski izrietētu, ka. visi tālākie viņas rīkojumi, se-
višķi dāvināšanas līguma noslēgsana, tāpat bijuši taisīti mala fidc. Malae 
fidei rīcībā taisni izpaužas ļauns nodoms, un prasīt Šī pēdējā picrādījumu 
Tiesu Palatai nebūtu bijis tiesības. Tiesu Palata konkretā gadījuraā ne-
maz nenoliedz, ka Armas Kļaviņ vīram, otram atbildētāiam Julijam Kla-
vipam, nebūtu bijis zināms par prasītāju nekoroborētām tiesībām, bet at-
rod, ka šāda zināsana vēl nedodot parnatu apgalvot, ka zinātājs slēdzis 
līgumu fiktivi. Zem fiktiva līguma (priv. lik. 2951. p.) — pretēji simulē-
tam (2452. p.) — sapr'ot Iīgurnu, kuru kontrahenti noslēguši tikai skata dēl, 
bet pēc būtības un īstenībā nemaz negrozot starp viņiem pastāvošās iuri-
diskās attiecības (Senata civ. kas. dep. spried. 1922. g. pēc spried. krāj-
45. .Nr.). Fiktivam līgumam likums neatzīst spēku. Tāpec Tiesu Palata 
nevarēja apiet jautājurnu par dāvinašanas līguma raksturu, kā īsta, vai 
kā fiktiva līguma. Ja ir konstatēts, ka Anna Klaviri zinājusi par prasītāju 
nekoroborētām tiesībām un ja ari viņas vīra launs nodoms, noslēdzot dā-
vināšanas līgumu ar sievu, ir prezumējaTns, tad no tā pats par sevi izriet, 
ka pats dāvinājuma līgums Kūtu uzskatāms par fiktivu (priv. lik. 2951. p. 
nozīmē. Taisni Annas Kļaviņ mala fides būtu bijusi Tiesu Palatai jāliek 
savu apcerējumu parnatā, apspriežot dāvinājuma līgurna spēku un nozīrai. 
no tā viedokļa, vai šis dāvinājuma līgums bīītu atzīstams par fiktivu un 
atcelamu, saskaņā ar Kr., civ. lik. 1529. p. piez. pielikuraā II, nodal. 3.. 
4. p. p. (1916. g. 3. iulija lik. red.) un priv. lik. 116. p. izteikto principu, 
pēc кщ'а ļauns nodoms ir prezumējams no apdāvinātā, ja vien tas ir dāvi-
nātājas vīrs, un sievas, kā dāvinātājas mala fides tiktu konstatēta. Tiesu 
Palata, nenoliedzot, ka Julijs Klaviņš nebūtu zinājis par prasītāja „neko-ro-
borētām tiesībām", ar to pašu nenoliedz, ka Julijs Klaviņš nebūtu zināiis 
par škērsļiem, kuri nepielaistu imobila iegūsanu no viņa puses. Tiesu Pa-
īata tikai tad varēia zināšanu nekvalificēt par Jaunu ticību, ja viņa būtu 
nodibinājusi, ka Julijs Klaviņš varējis būt pēc lietas apstākļiem pārliecināts, 
ka iepriekšējais 1924. g. 28. februara pārdošanas llgums ticis atcelts un 
zaudējis savu juridisko spēku. Ja nu Tiesu Palata to nav konstatējusi. 
tad ar io, ka vēlākais ieguvējs zinājis par iepriekšējo pirkšanas-pārdošanas 
līgumu, pilnīgi pietiek, lai iepriekšējam ieguvēiam-pircējain dotu juridisko 
iespēju, prasīt atcelt dāvināšanas lTgumu, kuru tā abi kontrahenti bija no-
slēguši, zinādarai par „prasītāju nekoroborētām tiēsibām", Bet ari neat-
karīgi no visa tā, pat ja abiera atbildētājiem būtu bijis nopietns nodoms 
īpašuraa tiesības par imobilu pārnest uz vienu no viņiem, Juliju Kļavipu. 
un pie tam taisni ar davinājuma līgumu, tad tomēr šāds darījums būtu 
atzīstams par pretlikumīgu un atcelamu, ja vien būtu nodibināts, ka abiem 
šī darījuma slēdzējiem bijis zināras par iepriekšējo pārdevēju labākām 
tiesībām uz to pašu īpašumu, t. i. ja pirmajic bija rīķojušies ļaiinā ticībā. 

Aiz pievestiein ieraesliem atrodot, ka Tiesu Palata nepareizi iztulko-
jusi 1922. g. 5. janvara likumu (lik. krāi. 3. Nr.) un nepareizi apsvērusi at-
laujas došanas nozīmi sakarā ar Annas Kļavii,i rīclbu un ar to pārkāpusi 
rainēto likumu un civ. proc. lik. 711. р., Senats n о 1 e ra j : Tiesu Palatas 
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1926. g. 22. februara / 1. marta spriedumu 1922. g. 5. janvara likuma (lik. 
kraj. 3. Nr.), civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot 
Tiesu Palatai izspriešanai по jaima cita sastava. (L. Nr. 167.) 

62. 1927. g. septembra mēneša 21. 'dienā. Dzelzcelu virsvaldes 
juriskonsulta pal. Matsona lugums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
Joseļa A v i ņ a prasība pret Dzelzceļu virsvaldi un prasltāja pilnvar-
nieka, zv. adv. Kosteniča, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolinš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Tiesu Palata^ konstatējusi,_ ka sūtījuma Nr. 106331 
priekšmets bijis; „dzelzs, vecos lužņos" un „drāts, dzelonu, lietota un sa-
rusējusi". „Preču alfabetiskās nomenklaturas un klasifikaciias" 1922. g. 
(līdz 1922. g. 1. decembrim) 15. 1. p. paredz attiecībā uz dzelzs drāti divas 
klases, proti attiecina: 1) uz 2. klasi: „drāts (stiepules), dzelzs un tērauda, 
ari dzeloua, neizolēta", bet 2) uz 5. klasi: a) „drāts (stiepules), dzelzs itn 
tērauda vecos lūžņos", b) „drāts (stiepules) dzelzs, dzelonu, nealvota, lie-
tota, sarūsējusi". Izšķirošā pazīme attiecīgās klasēs, tā tad, ir drāts v ē r -
t ī b а : Mazvērtīgākā drāts attiecināma uz 5. klasi, bet vērtīgākā uz 
2. klasi. Atbildētāja neapstrīd Tiesu Palatas slēdzienu par to, ka „sarūsējusi" 
(kaut ari nelietota drāts ir mazvērtīgāka, nekā drāts, kura kaut a'ri nebūtu 
lietota, bet tomēr nesarūsējusi. Tādēl, pretēji atbildētājas domām, lai 
drāti attiecinātu uz 5. klasi, nemaz nav prasāms, ka drāts būtu tai pašā 
Iaikā netikvien sarūsējusi, bet ari lietota un nealvota; ja drāts bijusi sa-
rūsējusi, viņa nav attiecināma ua '2. klasi jo tai taisni šāda pazīme n e -
ietilpst im šāda pazīme paredzēta vicnīgi 5. klasē. 

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata nav pārkāpusi H-
kuraus, kādēļ iesniegtā kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Se-
nats n .o lem' j : Latvijas Dzelzceļu virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta 
palīga Matsona, kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt 
bez ieyeribas. (L. Nr. 168.) 

63. 1927. marta mēneša 31. dienā. Mārtiņa R o z e n d o r f a piln-
varnieka, zv. adv. Dzelzīša, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
Zemkopības ministrijas prasībā pret Mārtinu R o z e n d o r f u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. OzolinŠ; referē senators 
A. Loebers. 

Senats'atrod: Prasītāja lūdz, 1) atzīt Latvijas valstij ī p a s u m a 
tiesības uz mežu, kas aiig uz pievienotiem pie atbildētāja mežsargu „Rud-
nieku" mājārn 2 zeraes gabaliera zem ;Nr. 65, 66, 67 к ā k u s t a m u 
m a n t u ; 2) atzīt, ka atbildētājam nav tiesības uz minēto mežu, izņemot 
tiesību atpirkt mežu par prasītāias noteikto cenu. 

- Savu prasību prasītāja paraato uz to, 1) ka viņa 1921. g. pārdevusi 
minētās mežsargu mājas a r n o t e i k u m u , ka uz apzīmētiem zemes 
gabaliem augošais raežs paliek valsts īpašumā kā kustama manta, ka at-
bildētāis apnērnies mežu atpirkt по valsts par noteiktu cenu im ka pretējā 
gadījumā mežs tiks pārdots izsolē; 2) ka apzīmētie zemes gabali 1869. g. 
10. marta likuma izdošanas laikā nav atradušies atbildētāja resp. viņa tie-
sību devēiu lietošanā, bet tikuši pievienoti „Rudnieku" māiām tikai ar 
1910./14, g. regulacijas projektu; 3) ka atbildētājs šādus savus pienākufflus 
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apliecinājis sevišķā dokumentā; 4) ka prasītāja paturējusi mežu savā fak-
tiskā valdīšanā; 5) ka tomēr atbildētājs neatzīstot tagad valsts īpašuma 
tiesības uz mežu. 

Atbildētājs, neatzīstot prasību, paskaidrojis, 1) ka izpirkšanas akts 
neparedzot nekādus ierobežojumus attiecībā uz atbildētāja tiesībām, 2) ka 
1914. g. 5. maija insitrukcijas 9. §, uz kuru aizrādīts atbildētāja parakstītā 
dokumentā, neesot likuma nozīrnes un pati instrukcija vispār neesot at-
tiecināma uz gadīju.mu, kad mežsargu mājas jau iegūtas par īpašumu, t i. 
jau izdoti regulacijas un izpirkšanas akti; 3) ka 1924. g. 25. septerabra, no-
teikumi par bij. Kurzernes krona mežsargu mājii mežiem (lik. kraj. 150. Nr.) 
nedodot valstij tiesību atsavināt atbildētājam piederošo mežu, un 4) ka vis-
pār prasība e&ot celta nepareizi, jo raežs sastādot zemes sastāvdalu, un 
kamēr ar zemi dabiskl saistīts, nav по tās juridiski atdalāms, un tādēļ ne-
varot sastādīt atsevišķu kustamu mantu un atsevišķu īpašumu, i i. Не-
tiskas tiesības objektu, kāda tiesība tā tad ari neesot atzīstama prasītājai. 

Apgabaltiesa atzinusi atbildētājam vienīgi tiesību atpirkt mežu, un 
pārējās daļās praslbu atraidījusi. Tiesu Palata, atcelot Apgabaltiesas sprie-
dumu, prasību apmierinājusi pilnā apmērā. Tiesu Palata vispirms kon-
statē, ka zemes gabali ar mežu zem 65., 66., 67. Nr. pievienoti runā stā-
vošām mājām pēc pēdčjo regulacijas un ka izpirkšanas akts ticis at-
bildētājam izsniegts 1921. g. 28. oktobrī. Tiesu Palata dibinājas uz to, ka 
priv. lik. 531. p. atlaujot kontrahentiem, kustamas mantas attieclbās pār-
nest uz mantām, kas pēc savas īpatnības piederētu pie nekustamas man-
tas, un ka ari likums (1924. g. 25. septembra noteikumi par bij. Kurz. krona 
mežsargu māju mežiem: Iik. krāj. 150. Nr.) atzīstot vaīstij atsevišķas Тра
хита tiesības uz mežiem neatkarīgi no mežsargu raāju īpašnieka īpašuma 
tiesībām uz pašām mājām, uz kurām mežs aug, un ka prasītājas tieslbas 
uz mežu esot atzītas ari ar 1914. g. 5. maija instrukciiu (9. §) pie mežsargu 
māju regulacijas Kurzemē un ari ar prasltāja 1921. g. 2. septembra sai-
stības rakstu, 

Atbildētājs savā kasacijas sūdzībā atrod, ka Tiesu Palatas pievestais 
priv. lik. 531. p. neesot konkretā gadījumā piemērojaras meža juridiskam 
stāvoklim, jo augošs mežs esot un paliekot nekustamas mantas. 1 i. zemes 
sastāvdala, vai piederums un obligatoriski padots tiem pašiem noteikumiem 
kā galvenā lieta un šādu stāvokli 'nevarot viņam atņemt nedz likums, nedz 
privatā vienošanās. Šis atbildētāja uzskats nav atzīstams par pareizu. Kaut 
ari augošs mežs fiziski un dabiski saistīts ar zemi un principā sastāda 
vinas daļu, tomēr specials likums vai ari kontrahentu vienošanās var ari 
nodibināt pretējo. Tas ir noteikt netikvien Tiesu Palatas pievestā 531. 
pantā, bet ari 550. pantā, kas nosaka, ka ar sevišķu vienošanos galvenās 
mantas juridisko stāvokli var ari neattiecināt uz blakusmantu, t. i. par 
blakusmantu nodibināt atseviškas juridiskasi attiecībaš, ar to pārtraucot 
iuridisko sakaru starp galveno un blakusmantu, neskatoties uz to, ka pa-
gaidām turpinājas vēl dabiski, fiziski sakari starp vinām. Šādu stāvokli 
sen atzinusi nodibinātā tiesu prakse attiecībā uz ēkām, kuras uzceltas uz 
svešas zemes (Senata civ. kas. dep. spried. 1926. g. Nr. 38, Kairo lietā un 
tur pievestie Kriev. Senata civ. kas. dep. spriedumi). Tā tad, pats par 
sevi, pilmgi pielaižams UTI doraājams, par mežu, ļkas aug uz piegrieztiera 
pie atbildētāja mežsargu mājām zemes gabaliem, nodibināt atsevišķas по 
zemes juridiskas attiecības. Šādu juridisku iespēju paredzēja ari minētā 
1914. g. 5. maija instrukcija, kuru pats atbildētājs uzskatījis par saistošu, 
izdodams lietā esošo saistlbas rakstu. То pašu konstrukciju paredz ari 
pievestie 1924. g. 25. septembra noteikumi, kuļi — kā pareizi aizrāda 
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Tiesu Palata — nodibina no vienas puses mežsargu māju īpašuma tiesības 
uz viņām apštiprinatām mežsargu mājam, un no otras puses, tai pašā laikā, 
v а 1 s t s īpašuma tiesības. uz mežu, kas aug uz mežsargu māju zemes. 
Atbildētājs atrod, ka saistības rakstā ietērptā vienošanās neesot viņam 
saistoša, jo izpirkšanas akts nekādus ierobežojumus neparedz un zemes 
grāmatās valstij nekādas īpašuma tiesības uz mežu nav apstiprinātas. 
Tamēr atbildētājs izlaiž no acīnr, ka izpirkšanas akts izsniegts atbildētājam 
pēc viņa saistības raksta sastādīšanas un nav pie pēdējā izsniegšanas iz-
nlcināts vai modificēts. Tā tad Tiesu Palata varēja iziet no tā, ka sai-
stības raksts paturējis savu spēku ari pēc izpirkšanas akta un ar to tomēr 
ierobežojis atbildētājarn ar izpirkšanas aktu nodrošinātās tiesības.. Tam 
apstāklim vien, ka par valsts īpašuma tieslbām. uz mežu nav atzīmēts 
zemes grāmatās, nav nozīmes attiecībās starp abiem kontrahentiem. Ne-
atkarīgi no tā, valsts īpašuma tiesības uz mežu pamatojas jau tieši uz iz-
dotās saskaņā ar likumu instrukcijas un uz 1924. g. 25. septembfa noteiku-
miem, kuri jau bija spēkā tagadējās prasības celšanas laikā. Tā tad valsts 
īpašuma tiesības uz mežu pastav kā lietiskas tiesTbas jau uz priv. lik. 
3004. p. 2. piez. pamata. Tāpēc — pretēji atbildētāja domām — ari nevar 
atzīt, it kā atbildētājs, izdodot minēto saistības rakstu, apņemas nopirkt 
viņam pašam jau piederošu mantu. Mežs taisni viņara nav piederējis, bet 
"yinam tikai :piešķirta tiesība mežu iegūt. 1924. g. 25. septernbra noteiku-
miem, ir savā ziņā deklarativa nozīme, kā to atzīst ari atbildētājs, un satur 
sevi netikvien tiešas normas, noteicot, ka meži, kuri piegriezti mežsargu 
mājām p ē c 1869. g. 1. m a r t a , t. i. tikai regulējot mežsargu mājas, ir 
un paliek valsts īpašums un tā tad n e p a r i e t maju ieguveja īpašumā 
bez atlīdzības. Tā tad noteikumi autentiski interpretē 1869. g. 10. marta 
noteikumus tai nozīraē, ka tas. mežs pāriet bez atlīdzības mežsargu rnāju 
ieguvējam, kurš pie vinām piederēja 1869. g. 10. martā, kamēr meži, kas 
atrodas uz piegrieztiem pie mežiem zemes gabaliem sakarā ar regulaciju, 
i r v а 1 s t s m e ž i un uz māju ieguvēju bez atlīdzības taisni n e p ā r i e t. 
Uz to, ka atbildētājs šo pēdējo mežu, kas atrodas uz runā stāvošiem, vē-
lāki mājām piegrieztiem gabaliem, itkā ieguvis uz iesēdēiuma paraata, val-
dīdams zemes gabalus līdz ar mežu no 1910. g. resp. 1917. g. par б gadu 
laiku, atbildētājs aizrāda pirmo reizi kasacijas sūdzībā. Tādēļ šis atbildē-
tāja paskaidrojums nav Senatā apspriežaras. Kā atzīst ari atbildētājs, 
1924. g. 25. septembra noteikumi nemaz nav uzskatāmi par atsavināšanas 
likumu, jo viņ.i neiziet no tā, ka mežs uz piegrieztiem pie mežsargu mājām 
zemes gabaliera būtu vispār piederēiis mežu ieguvējam, bet taisni otrādi 
iziet no tā, ka mežs kā tāds jau sastāda v а 1s t s ipašumu, t. i. ir jau 
valsts mežs. 

Aiz pievestiera iemesliem atrodot, ka atbildetāia kasacijas sūdzība kā 
nepamatota atraidāma, Senats п о 1 e m j : Mārtiņa R o z e n d o r f a piln-
varnieka, zv. adv. Dzelzīsa, kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pa-
mata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 169.) 

64. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Anša F r i š m a ņ a pilnvar-
nieka, zv. adv., Pauluka, un Satiķsmes ministrijas pilnvarnieka, zv. adv. Vāg-
nera, lūgumi par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Anša F r i š m a ņ a pra-
sībā pret Satiksmes ministriju. • 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers, 

Senats atrod: Sakarā ar lietas būtību un partu paskaidrojumiem, 
vispirms izšķirams jautājums par to, vai Uznemšanas komisijas 1920. g, 

82



24. septembra lemums ir formali saistošs Satiksmes ministrijai — Dzelzcelu 
virsvaldes personā •— attiecība uz runā stāvošo priekšmetu atzīšanu par 
privatas personas īpašurau, — jeb vai Satiksmes ministrijai ir tiesība — 
privatas personas pret pēdējo celtā vindikacijas prasībā — apstrīdēt Uz-
ņemšanas komisijas lēmuma pareizību pēc būtības. Jautājums izšķirams 
pirmās alternativas inozīmē. 

Saskacā ar 1920. g. 28. junija rīkojumu (Vald. Vēstņ. 148. nr.) un 
1920. g. 11. augusta Zemkopības minitrijas instrukcijas 7. p. (Vald. Vēstn. 
216. nr.) Zemkopības rainistrijai tiesība izškirt mantu piederību un nodot 
to pēc piederlbas to īpašniekiem. Uzņemšarms komisijas lēmumi ir sais-
toši tiklab priekš valsts un pašvaldības- iestādēm, kā ari privatām per-
sonām un atcejarai tikai tiesas .(protams civilās) ceļā. Tā tad, strīdus 
lietās starp privatām personām un pašvaldības iestādēm, kā ari privatām 
personām, Uzņemšanas kofflisijas lēmumi atceļami tikai tiesas (protams ci-
vilās) celā. Tādēļ, strīdus lietās starp privatām personām un pašvaldības 
iestādēm, no vienas puses, un valsts iestādēm, no otras puses, Uzņemša-
nas komisijas lēraumi katrā ziņā nenāk likumīgā spēkā līdzīgi ticsas sprie-
dumiem un neprejudicē prasības celšanai tiesā pret valsti. Bet ar to vēl 
nav izšķirts jautājums par to, vai ari valsts iestādes varētu no savas puses 
Uzņemšanas komisijas lēmumus apstrīdēt tiesas celā, celot tiešu prasību 
(piem., vindikacijas prasību) pret privato personu vai pašvaldības iestādi, 
kurai Uzņcrašanas komisija strīdū esošos priekšmetus bija piespriedusi. 
Šai ziņā jāņerri' vērā, ka Uz^iemšanaS' komisija — pēc sava sastāva — ir 
starpresoru komisija, kurā piedalās, un konkretā gadījumā ari faktiski bija 
.picdalījics —• Satiksmes ministrijas pārstavis. Uz vispārējā pamata, re-
sora pārstāvja, starpresoru komisijā, rīcība, kā tādā, saistoša pašam re-
soram, ia pārstāvja rīcība nav formali desavuēta no paša resora. Atbil-
dētāja neapgalvo, ka itas būtu noticis, vai ka Satiksmes ministrijas pār-
stāvis btitu protestējisi pret Uzņēmumu komisijas lēmumu, vai vismaz būtu 
palicis pie atsevišķām doraām. Saskaņā ar instrukcijas 10. p. Uzņemšanas 
komisijai ir juridiskas personas tiesības, t. i. vipa ieņem patstāvīgas valsts 
(pārvaldes) iestādes stāvokli. Strīdus starp atsevišķām valsts iestādēm 
par fiska mantām', saskaņā ar civ. proc. lik. 1297. р., nav izspriežami tie-
sas celā, bet vienīgi administrativas (pārvaldes) kārtībā. Tā tad, pretēji 
•atbildētājas domāra, Satiksmcs ministrijai nav tiesības ignorēt Uzoemšanas 
komisijas lēmumu un tā tad pareizību tagadējā prasības Hetā apstrīdēt pēc 
būtības. Atbildētāja pārpratusi Tiesu Palatas slēdzienu par Uzņcmšanas 
.koinisijas lēmuma saistošo spēku attieclbā pret valsts iestādēm. Tiesu 
Palata šai ziņā uzsvērusi, ka. ;Uzuemšanas komisijas lēmumi neprejudicējot 
tiesas spriedumu privatas personas (vai pašvaldības iestāžu) vindikacijas 
prasībām pret valsts iestādēm par īpašuma tiesābām uz uzņemto mantu, 
bet tomēr esot formali saistoši pašām valsts iestādēm tai nozīraē, ka pē-
dējām nav tiesības, tiesas ceļā (tā tad ne prasības, nedz ierunas kārtībā) 
apstridēt Uzņerašanas komisijas lēmumu pareizību pēc būtības par īpa-
šuma atzīšanu (vai piespriesanu) ne valsts iestādēm. Bet Tiesu Palata to-
mēr nemaz nav izšķīrusi pēc būtības: strīdus par īpašuraa tiesībām, no 
•vienas puses, un strīdus par Ipašuma tiesību atzīšanu, no otras puses. 
Tālāk, pretēji atbildētājas domām, Tiesu Palata gan apspriedusi ari viņas 
iebildumu par to, ka prasītājs nav pierādījis savu „prickšteču" īpašuma tie-
sībaS'. Tiesu Palata plaši pievedusi atbildētājas viņas rakstiskā paskaidro-
Jumā uz prasītājas apelaciju pieteiktos apcerējumus šai jautājumā. Tā tad 
Tiesu Palata šādus paskaidrojumus ņēmusi vērā pie sprieduma taisīšanas. 
Tiesu Palata šai zioā taisni aizrāda. ka attiecībā pret valsti šis jaiitājums 
jau izšķirts ar UzņemšanaS' komisijas lēmumu, kura prasītājam atzinusi 
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īpašumu -uz strīdu materialiem; kads lemums saistošs ari Satiksmes mi-
nistriiai ka valsts organam. ^Neatkarīgi no_ tā, parta aizrādījums ш to, ka 
preteja puse nav „pierādījusi" zinamu apstakli, nemaz ne, pats par sevi, n'e-
uzliek viņai_ par pienakumu 'tadu apstākli, kā no parta neapstrīdētu, vēl 
seviški pieradīt (Senata civ. kas, dep. spried. 1927. g. 57. nr.). Jautājumā 
parprasības petituma formulejumu, Tiesu Pa]ata konstatējusi, ka tas for-
mulets pietiekoši skaidri un ka vindikacijas priekšmeti pietiekoši indivi-
dualizeti. Šads TiesujPalatas slēdziens, kuru viņa nodibi-na u.z prasības 
petituraa saturu sakara ar lieta esošiem datiem par strīdū esošā priekš-
meta īpašību un pazīmēm, apsverot izdarīto apskati uz vietas un liecinieku 
liecības, attiecas* uz lietas faktisko pusi un tādēļ uz Tiesu iek. lik. 5. panta 
pamata na/v pārbaudāms kasacijas kārtībā. Ja ari patiesi, izpildot sprie-
dumu, izradītos grutiba pateicoties itkā piespriesto priekšmetu nepietie-
koši skaidram apzīmejumam pašā spriedumā, tad šāda sprieduma pagaidu 
izpildīšanas neiespēja nemaz nevarēja iespaidot pašas prasības pareizību 
pec butības, jo tas apmierināšana neatkarājas no sprieduma izpildīšanas 
faktiskas yai juridiskās neiespējas (Senata civ. kas. dep. spried. krāj. 1923. g. 
403. nr. pēc spried. krāj., 93. nr.). Bez tā, vajadzības gadījurnā civ. proc. 
lik. 964. p. dod partam procesualo iespēju spriedumu attiecīgā veidā pa-
pildināt Nepelna ievērību atbildētājas aizrādījums, itkā Tiesu Palata pār-
kāpusi priv. lik. 916, р., atzīstot, ka nekrītot svarā, kur strīdus materiali 
atrodas. Pretēji atbildētājas domām, prasītājs nemaz neapgalvo, un Tiesu 
Palata no tā neiziet, it kā atbildētāja dolo desiit possidere. Taisni ot-
rādi, Tiesu Palata iziet по tā, ka strīdus materials ticis prasītājiem at-
ņernts rio atbildētājas un tā tad pārgājis atbildētājas valdīšanā un vēl ta-
gad atrodas pēdējās juridiskā valdīšanā un rīcībā, kamēr Klīves mež-
kunga muiža nozīmē vienīgi šo materialu faktisko atrašanās vietu. Atbil-
dētāja nemaz ļneapgalvo, ka materiali atrodas jau paša prasītāja valdīšanā 
vai rīcībā,. vai ka kāda trešā persona pretendētu uz šo materialu valdīšanu 
un īpašurau. Atbildētāja vienmēr apgalvo un no tā iziet, ka vinai strīdns 
materials piederot, un ka tas atrodoties viņas rīcībā. 

Tiesu palata, konstatējot, ka Cīruju un Kalnciema līnļju sliežu rna-
teriali pārgājuši atbildētājas valdīšanā, varēja ■— pretēji pēdējas domara 
—i taisni v i ņ a i uzlikt par pienākumu pierādīt savu ierunu par to, ka at-
bildētājas prasītājam nodotos materialos ietilpuši ari rainētie, stridū esošie 
materiali. Jas nu, kā tieši paskaidro pati atbildētāja, šis pēdējais apstāklis 
no viņas puses nav pierādlts un nav pierādāms, tad Tiesu Palatai bija pie-
tiekošs pamats nupat pievesto atbildētājas ierunu, kā nepterādītu, neie-
vērot. Tādā kārtā Tiesu Palata nav pārkāpusi atbildētājas pievestos. liku-
mus, kādēl viņas kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma. Tiesu Pa-
lata, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma motiviem, atrod par nepie-
rādītu Kllvu mājās esošo un Uzņemšanas komisijas lēmumā apzīmēto 38 
vagonetu idcntitati ar prasītājam ataemtām vagonetēm. Tiesu Palata to-
mēr nepieved, kādēl viņa šai zinā atstājusi bez apsvēršanas prasītāja ka-
sacijas sūdzibā pievesto liecinieku liecības, kuras, nupat aprādītā jautaju-
mā par vagonetu identitati, nedz viņa, nedz Apgabaltiesa savos spriedumos 
pat nav picvedusas. Ncmotīvējot savu slēdzienu par vagonetu identitates 
pierādījumu trūkumu un atstājot liecinieku liecības- bez apsvēršanas, Tiesu 
Palata šai sprieduraa daļā, attiecībā uz 32 vagonetu nepiespriešanu pra-
sītājam, pārkāpusi civ. proc. lik. 339., 411., 711. р.,-р., kādēl šai daļā viņas 
spriedums atceļams. Aiz pievestiem iemesliem, Senats n o l e m j : Tiesu 
Palatas 1926. g. 8./15. februara spriedumu ;daļā attiecībā uz 38 vagonetu 
nepiespriešanu prasltājam Ansim Frišmanim atcelt un lietu šai dalā nodot 
Tiesu Palatai izspriešanai no jauna citā sastāvā. Satiksmes ministrijas ka-
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sacijas sudzību u.z civ. proc. lik. 793. p. pamata atstat bez ieveribas. 
<L. Nr;. 170.) 

65. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Annas Š1 e s s e r piln-
varnieka, _zv. adv. Reinfelda, lūgums par Tiesu P'aīatas lēmuma atcelšanu 
lietā par Adažu pagasta „Remek" mājas dalīšanu starp Jāni K ļ a v i ņ u un 
Arinu Š1 e s s e r un Jāņa К 1 a v i ņ a pilnvarnieka, priv. adv." Rēka, pa-
skaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Petersons. 

Ņeraot vērā: 1) ka uz vispārējā pamata tiesai, izspriežot strīdus lie-
tas, vai vispar lietu, kuru ierosinājusi viena persona, bet kurā piedalās 
vairākas personas ar pretējām* interesēm, jāiziet no tiem konkretiem ap-
stākliem, kuri bija nodibinājušies t a i m o m e n t ā , k a d t i e s a i e -
v a d l j u s i l i c t u uz vienas no tāml personām ierosinājuma; tādēļ šais 
lietās nav nozīmes tādiem pārgrozījumiem, ku-ri vēlāk, pa lietas iztiesā-
šanas laiku, notikuši vai pat tikuši izsaukti vienpusīgi no ierosinātāja preti-
niekiem; šādi pārgrozījumi nevar tādēļ iespaidot to faktisko materialu, 
uz kura pamata tiesai lieta iāizspriež un vispār nevar aizkart lietas ierosi-
nātāja tiesības tin intereses; 2) ka kopējās mantas dalīsanas lietas pie-
līdzināmas strīdus lietām; dalīšanas 'lietas iztiesājamas ncvis pēc parasto 
apsardzībaS' lietu noteikumiem, bet vioās uzstājas p a r t i , ar pretēiām in-
teresēm un prasībāra; tais notiek „duplex iudicium", taisni tad un taisni 
tādēl, ka dalībnieki par dalīšanu nebija vienojušies (civ. proc. lik. 2024. р.); 
dalīšanas kārtība no partu vienošanās vairs neatkarājas, tiesa var dalāroo 
priekšmetu nolikt pārdošanā izsolē, kura var notikt netikvien vērtības no-
teikšanai. 'kā „labprātīga" izsole, bet ari dališanas izvešanai kā p i e s p i e -
du i z s o l e (priv. lik. 941. р.); saskaņā ar šo, dallšanas lieta pēc būtī-
bas izspriežaraa nevis ar blakus lēmumiem, bet tieši ar s p r i e d u m i e m 
līdzīgi prasības lietām (civ. proc. lik. 1.421. р.); tā tad dalīšanas_lietās 
nekrīt svarā un tiesai nav jāņem vērā tādi apstākli, kuri nodibinajušies 
p ē с dalīšanas lietas ievadīšanas tiesā un vēl mazāk tādi apstākļi, kurus 
pretējā puse izsaukusi no sevis pēc tā, kad lietu ierosinājis pirmais lū-
dzējs; tā tad ari vēlākās pārmairjas pretējās puses personas nekad nevar 
iespaidot lietas gaitu un ari pretējās puses personu skaita vēlāka pavai-
rošana, savukārt sadalot pretējai pusei piederošās dalas starp v_a_i г а -
к а т personām, netikvien nevar ņovest pie jau likumīgi ierosinatas un 
ievadītās lietas izbeigšanas, bet, taisni otrādi, jo vairāk apstiprina un no-
dibina dalīšanas vajadzību; šai ziijā nodibinājas tāds pats stāvoklis, kad 
prasības lietā pretprasītājs būtu savu .pretprasību visumā, vai pretprasības 
dalu, cedējis. '(tālāk nodevis) kādai trešai personai: ari šai gadījumā nevar 
būt šaubu, ka šāda cesija nekad nevar novest pie prasības lietas izbeig-
šanas, bet gan lieta turpināma starp' pirmprasītāju un tām personām, kuras 
tagad kopā reprezentē pretējo pusi, t. i. prasības lieta turpināma, vai nu 
pret cesionarii, vien (ja pretprasība tika cedēta visumā), vai pret cedentu 
un cesionaru kopā (ja pretprasība tika cedēta tikai dalā); kā īstās pra-
sību lietās, tā ari dalīšanas lietās (civ. proc. lik. 1410. р.), šais gadījumos 
gan būtu par lietas gaitu jāpaziņo jau v i s i tagadējie lietas dalībnieki, 
pie kami dalāmās mantības daļas cedents un dalas cesionars sastāda v i e -
n u p a š u к о p ē j о „p r e t ē j о p u s i" ; 3) ka, tādā kārtā, ar lietas 
turpināšanu starp visiem t a g a d ē j i e m lietas dalībniekiem, ari cesionara 
(šai plašā nozīmē), kā jaunā dalībnieka, intereses, jcuras kā tādas pilnīgi 
solidāras ar' viņa cedenta interesēm, nemaz netiek pārkāptas; ja cesionars 
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savukārt domā panakt savas, vinam cedetas, dalas faktisko atdalīšanu no> 
cedentam palikušas dalas, tad cesionaram pilnīgi iespējams pret savu ce-
dentu ievadīt jaunu dalīšanas_lietu; ja pielaistu, ka dalīšanas lieta biitu 
izbeidzama jau tad, kad pretejā pusecedē savas daļas dalu kādai citai 
personai, un ta pret dalīšanu protestetu, tad katru likumīgi ievadītu un 
jau talak virzītu lietu varetu jzjaukt im paralizēt, bet šāds stāvoklis tieši 
runatu pretim likumam, jo pec priv. lik. 940. p. neviens dalībnieks nav 
spiests palikt kopējā īpašumā; 4) ka tādēļ Tiesu Palatai nebija pietie-
košs pamats apstiprināt Apgabaltiesas lēraumu, kurā sūdzētājas Annas 
Šlesser lugums par dalīšanas turpinašanu dabā tika atstāts bez ievērības; 
bet _gan Tiesu Palatai bija lieta jātnrpina starp visiem tagadējiem imobila. 
līdzīfašniekiem, imobilu sadalot realās daļās starp lūdzēju Annu Šlesser 
no Vienas puses, un pārējiem tagadējiem līdzīpašniekiera, Jāni un Vili 
Klaviniem, no otras puses; sevišķi par nepareizu atzīstaras Apgabaltiesas 
aizradījums, kuru Tiesu Palata nebija pārbaudījusi, uz to, it kā dēļ runā. 
stāvošā imobila dalīšanas dabā būtu nepieciešama hipotekaru piekrišana: 
īstenībā, šāda piekrišana būtu vajadzīga tikai dēl atsevišķas realas imobila 
dalas atsvabināšanasi' no hipotekariskās atbildības, bet nemaz ne dēļ pašas 
imobila realas dalīsanas kā tādas (notar. nolik. 311. р.); 5) ka tā tad Tiesu 
Palata, izbeidzot tagadējo dalīšanas lietu, pārkāpusi priv. lik. 940. р. ш 
civ. proc. lik. 711. р., kādēļ viņas lēmums atceļams, Scnats nolemj ' .* 
Tiesu Palatas 1926. g. 22. apriļa lēraumu.žitcelt priv. lik. 940. p. un civ. proc. 
lik. 711. pantu pārkāpumu dēl un lietu nodot izspriešanai no jauna Tiesu. 
Palatai citā sastāvā. (L. Nr. 172.) 

66. 1927. g. raarta mēneša 10. dienā. Ed.uarda Jāija C ī r u ļ a piln-
varnieka, zv. adv. Eglīša, lūgums par Rīgas apgabalticsas sprieduma at-
celšanu Marijas V ē r m a n praslbā pret Jāni С ī r u 1 i un prasītājas pa-
skaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; rcfere senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka pēc Pag. ties. civ. proc. lik, 277. panta izpratn.es 
adopcija skaitās par notikušu jau ar tiesas lēmuraa iznešanu par adopcijas 
atļaušanu un nedz pēc pag. ties. civ. proc. likuma, nedz pēc vispārējā civ. 
proc. likuma noteikumiem priekš adopcijas» spēkā nākšanas nav vajadzīga 
vēl kāda atsevišķa šādas adopcijas publicēšana (sk. ari Senata spriedumu 
1926. spried. krāj. 105. шт., Lūcijas Gonnc lietā); 2) ka atbildetajs uz to» 
ka viņa māte neesot devusi savu piekrišanu vina adopcijai, ka viņš Š̂Q 
adopciju iieesot atzinis un ka viijam esot bijusi_ tiesiba atteiķties no šīs 
adopcijas, ir aizrādījis pirrao rcizi kasacijas sudzībā, kamdel^šie atbil-
dētāja aizrādījumi uz ,ties. iek. lik. 5. panta paraata navSenatā apsprie-
žami; 3) ka priv. lik. 209. pants, pretēji atbildetāja aizradījumam kasacijas 
sūdzībā, tieši uzliek par pienākumu bērniem apkopt_ (pflegen) un pabalstīt 
(unterstutzen), tā tad ari uzturēt savus nabadzlba atrodošos vecakr.s; 
4) ka Apgabaltiesa apmierinājusi prasību netikvien uz ta pamata, ka at-
bildētājs pēc Apgabaltiesas konstatējuma nav apstrīdējis prasības apmeru, 
bet galvenā kārtā aiz tā iemesla, ka prasības apmērs, pēc_ Apgabaltiesas 
uzskata, nav pārspīlēts; ,tamdēļ ari pav no svara attjecība uz Apgabal-
tiesas sprieduraa atcelšanu tas. apstāklis, vai atbildētajs de facto ir ap-
strīdējis prasības apmēru vai ne; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pie-
laidusi kasacijas sūdzībā pievestos likuma pārkāpumus, kadeļ kasacijas su-
dzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n o l e m j : Eduarda Japa C ī -
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r u ļ a pilnvarnieka, zv. adv. 'P. Eglīša, kasacijas sudzību uz civ. proc. lik. 
283. (186.) p. paraata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 173.) 

67. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Šoloma L e v š t e in a pilnvar-
nieka, zv. adv.; Tomsona, lugums par Latgales apgabaltiesas sprieduraa at-
celšanu Terentija N i k u l i n a prasībā pret Šolorau L e v š t e i n u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē, senators 
A. Loebers, 

Senats atrod: Apgabaltiesa, izspriežot lietu pēc būtības, nav savā 
spriedumā saistīta ar saviem blakus lēraumiem im ar tais, indirekti, izteik-
tiem uzskatiem par lictā aizkustinātiem jautājumiem; prasības lietā bla-
kus Jēmumi nestājas Hkuma spēkā, un viņi atkrīt paši un pilnīgi izsme-
ļami ar nākošo spriedumu. Tādēļ Apgabaltiesa priņcipā varēja savā sprie-
dumā atzīt par nenozīmīgu ari tādus apstākļus, kuru no&kaidrošanai vica 
agrāk bija pielaidusi parta priekšā liktos pierādījumus. 

Pretēji atbildētāja domām, iesēdējums nav piemērojams, kad .valdī-
šana par imobilu sākas valdītāja personā, kuram uz likuma pamata kon-
kreta imobila iegūšana tika aizliegta. Pēc vispārējiem principicm, lai iz-
celtos tiesība, vajadzīgs, ka viņas subjekts būtu iuridiski spējīgs-valdīt 
mantas' un proti netikvien abstrakti, bet ari konkretā gadījumā, t. i. valdīt 
konkreto, runā stāvošo mantu. Ja tādēļ ar piederību pie zināmas kārtas, 
tautības, ticības saistiti pčc likuma zinārau personu-juridiskās spējas iero-
bežojumi attiecībā uz zināmu mantu valdīsanu un tiesību iegūšanu, tad šā-
das personas nevar vipām aizliegtās tiesības iegūt, jo valsts vara vioām 
aizliegtās tiesības atzīt nevar. Tā ari izteikusies valdošā. rnācība krievu 
literaturā (sk. ^obedonoscevs, Kr. priv. Hk. tiesības, I. sēj.. 25., 28. §§; 
sk. Kr. Sen. civ. kas. dep. 1888. g. 12. nr.; 1891. g. 80. nr.). No tā paša 
uzskata izgājis ari Senats (civ. kas. dep. 1922 g. spried. Nr. 14, Causmēra 
lietā, pēc spried. krāj. Nr. 11). Atbildētāja aizstāvētāja analogija ar man-
tošanas tiesībām nav picņemama; likums, kas piespieda zināmu personu 
kategorijas iemantoto imobilu pārdot 6 mēnešu Iaikā, nav atoēmis minētām 
personāra tiesību i e g ū t iemantoto imobilu, bet gan tikai ŠO' pēdējo p a -
t u r ē t ilgāk par 6 mēnešiem, t. i. at[āva viņam tomēr iemantoto imobilu 
paturēt līdz б mēnešu notecēšanas. Šī (aprobežotā) atlauja bija i z ņ ē * 
mums , un kā tāds nav attiecināms uz pārējiem īpašuma icgūšanas vai-
diem, piera., ar līgumu, ar iesēdējumu u. t. t. Tā tad pats par sevi, žī-
diem iesēdējuma laikmets nevar iesākties ar to momentu, kad viņi - - pre-
tēji likumam — iestājušics faktiskā valdīšanā par imobiliem tais vietās, 
kurās viņiem- pēc tai laikā spēkā bijušiem Kr. likumiem bija aizliegts iegūt 
imobilus. Šai ziņā atbildētāja paskaidrojumi viņa kasacijas sūdzībā ievē-
rību nepelna. Tomēr Apgabaltiesa, pretēji civ. proc. lik. 181., 196. (129., 
142.) р. р., nav ievērojusi un pat nav apspriedusi atbildētāja pēdējā tiesas 
1926. g. 16. janvara sēdē pievesto aizrādījumu uz to, ka Korsova taisni 
n a v piederējusi pie tām vietām, kurās imobilu iegūšana bija aizliegta žī-
diem. Istenībā, atbildētāja pievestā Kr. kārtu lik. 719. p. 4. piez. pieli-
kumā tika uzskaitīta (zem 100. nr.) ari Korsova (bij. Vitebskas gub. Ludzas 
apriņķī). 

Aiz pievestiem iemesliem, atrodot, ka Apgabaltiesas sprieduras, civ. 
proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atceļams, Senats, ne-
ielaizdamies pārējo kasacijas sūdzībiī pievesto kasacijas iemeslu pārbau-
dīšanā, n о 1 e m j : Latgales apgabaltiesas 1926. g1 16./23. februara sprie-
dumu civ. proc. lik.. 181., 196. (129., 142.) p. p. parkapumu deļ atcelt un 
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iietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai по jauna cita sastava. 
(L. jNfr. 175.) 

68. 1927, g. marta mēneša 10. dienā. Eduarda F r e i m a u a līigums 
par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu vioa, F r e i m a ņ a, prasībā 
pret Natanu D a v i d o v u un pēdējā pilnvarnieka, zv. adv. Morra, pa-
skaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs —■ senators K. Ozolinš; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atraidījusi prasību uz tā pamata, 
ka atbildētājs savu galvojumu par galveno parādnieku, teatja īpašnieku 
Zelvinu, nav izteicis uzraksta veidā uz veksela, pretēji veks. lik. 58. р., un 
ka prasītājs nav atspēkojis atbildētāja celto exceptio excuccionis personalis 
(priv. lik. 4519. р.); 2) ka, pretēji Apgabaltiesas domām, prasītājs savu 
prasību pamatojis nevis uz vckseļtiesisko avalu, bet gan tikai uz civil-
tiesisko galvojumu; 3) ka pēc priv. lik. 4507. p. galvojums uznemams par 
visāda veida parādiem, tā tad ari par vekseļparādiem; 4) ka tādēļ Ap-
gabaltiesai, nodibinot galvojuma faktu, nav bijis likumīga pamata atzīt pra-
sību pat atraidāmu aiz tā iemesla, ka atbildētājs taisni vekseļtiesisku avalu 
nav uzņēmies; 5) ka atbildētāja celtās exceptio excussionis personalis at-
spēkošanai, prasītājs atsaucies uz vina iesniegtiem 3 vekseļiem, kurus iz-
devis galvenais parādnieks Zelviuš, un kuri tikuši, nesamaksas dēl, protes-
tēti; 6) ka Apgabaltiesa, neapsverot nupat rainēto protestēto vekseļu no-
zīmi jautajuma par atbildētāja celto exceptio excussionis, nevarēja atzīt, 
ka prasītājs fiav pierādījis kāda по priv. lik. 4520. sek. p. p. paredzētiem 
gadījumieni' esamību; 7) ka, tā tad Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc. Hk. 
181., 196. (129., 142.) р. р., kādēl viņas spriedums nav spēkā atstājams, 
Senats; n o l e m j : Rīgas apgābaltiesas 1926. g. 12. maija spriedumu civ. 
proc. lik. 181. ļ\29.) im, 196. (142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcclt un lietu nodot 
izspriešanai по jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā. (L. Nr. 177.) 

69. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Krustpils pagasta valdes darb-
veža lūgums par Latgales apgabaltiesas lēmuma atcelšanu lietā par zīmog-
sodu uzliksanu. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliuiš; referē senators 
A. Locbers. 

Ņemot vērā: 1) ka miertiesncsis uzlicis sūdzētājam zīmogsodu par 
to, ka !tas vekseļa protesta aktu nav aplicis ar attiecīgo zīraognodokli; 
2) ka Apgabaltiesa ar savu 1926. g. 8. junija lēmumu atstājusi bez ievē-
rības sūdzētāja bļakus sūdzlbu; 3) ka par minēto lēmumu iesniegto kasa-
cijas sūdzību Apgabaltiesa atgriezusi sūdzētājam atpakaļ uz tā pamata, ka 
tas nav tai pielicis- drošības jiaudu; 4) ka pēc civ. proc. lik. 1282. p. 
(1921. g< 22. dccembra likuma, Hk. krāj. 258. nr., redakcijā) par valsts pār-
valdes lietām atzīstamas lietas, kuras saistītas ar valsts vai victējo paš-
valdību interesēm; 5) ka tā tad ari pagastu pašvaldība (1922. g. 21. junija 
likuma 2. р.: lik. krāj. 119. nr.) pielīdziriāta valstij, pārvaldes lietu ziņā; 
6) ka pagasta pašvaldības organu kancelejas darbus un grāmatvedību vada 
un pārzin darbvedis (tā paša likuma 45. р.), kuram ar 1924. g. 11. sep-
tembra lik. (2. p. lik. krāj. 144. nr.) uzlikti uz laukiem ■— notaru pienākumi 
attiecībā uz vienkāršu vekselu protestiem; 7) ka tā tad pagasta valdes 
darbvedis šai ziņā uzskatāms par patstāvīgu pagasta pašvaldības organu; 
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8) ka pec civ. proc. lik. 286. (190.) p. 2. teik. по :drošibas naudas samak-
sašanas atsvabinamas itin visas valsts parvaldes un iestades, kuras bauda 
šo fpārvalžu tiesības; 9) ka tamdēļ ari pagasta valdes darbvedis, iesnieg-
dams kasacijasi sūdzību par Apgabaltiesas lēraurau, kurā viņam uzlikts 
zīmogsods sakarā ar viņa rīcību _ka pagasta pašvaldības organa, ir no ka-
sacijas drošības naudas atsvabinams; 10) ka pie šādiem apstākjiem Ap-
gabaltiesai nebija. likumlga pamata sūdzētājam atgriezt sūdzību aiz dro-
šības naudas nepielikšanas, bet Apgabaltiesai tā bija jāvirza likumā pa-
redzētā kārtībā, Senats n о 1 e m j : Latgales apgabaltiesas 1926. g. 20. au-
gusta lēmumu atcelt un uzdot tai, Krustpils pagasta valdes darbveža iesnieg-
tai kasacijas sūdzībai dot likumā pared-zēto virzienu. (L. Nr. 178.) 

70. 1927. g. marta mēneša 31. dienā. Alekseja D u b i n s k a lū-
gums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu jaunatklātu apstākju 
dēļ Annas Š a i c a n o v a s prasībā pret Alekseju D u b i n s к i . 

Sēdi' vada priekšsēdētājs, — seņators K. Ozolinš; referē senators 
A. 'Loebers. 

Ņeraot vērā: 1) ka pavēste, ar kuru atbildētājs ticis izsaukts. uz 
Apgabaltiesas 1926. g. 18. junija sēdi, tikusi izsūtīta viņam izsniegšanai 
uz iVilēnu pagastu, Uzenu sādžā, bet pie Vilēnu pagasta valdes priekšnieka 
1926. g. 21. maja raksta zem Nr. 11965 at&ūtīta atpakal Apgabaltlesai kā 
neizsnicgta, uz tā pamata, ka Ilzenu sādža Vilēnu pagastā neietilpst, un at-
bildētājs Vilēiiu pagastā nedzīvo; 2) ka atbildētājs patiesi dzīvo Viļaku 
pagastā Ilzenu sādžā, kur viņam: tika izniegta ari pavēste uz pirmās in-
stances sēdi; 3) ka tomēr Apgabaltiesa, uzskatot pavēsti par izsniegtu 
atbildētajam; lietu izspriedusi tai pašā sēdē un prasību apniierinājusi; 4) ka 
atbildētāja izsaukšana uz tiesas sēdi ar pavēsti, kura patiesībā viņam nav 
tikusi izsniegta, bet kuru tiesa tomēr uzskatījasi par izsniegtu viņam, at-
zīstama par jaunu apstākli, kur§, saskaņā ar civ. proc. lik. 284. (187.) p. 
dod partam' tiesību prasīt lietas parspriešanu (Senata civ. kas. dep. sprie-
dums 1921. g. Nr. 178, Dedumeta lietā); 5) ka Apgabaltiesas spriedums 
noticis 1926. g. .18. 'junijā un iūgums par lietas pārspriešanu iesniegts 1926. g. 
17. julijā, t. i., pirins civ. proc.^lik. 287. (191.) р., 288. (192.) р. 2. pkt. pa-
redzētā 4 mēnešu laika notecešanas, Senats n о 1 e m j : uz civ. proc. lik. 
284. (187.) p. pamata Latgales apgabaltiesas 1926. g. 18. junija spriedumu 
atcelt un lietu .modot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai по jauna citā sa-
stāvā. (L. Nr. 181.) 

71. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Mir. Julija Q r i g o l e i t a 
mantojuma masas aizgādņa Adolfa B e ķ e r a pilnvarnieka, zv. adv. pal. 
Lejina, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Vilhelma К ī n i e а 
prasībā pret Juliju G r i g о 1 e H i un prasltāja pilnvarnieka, zv. adv. Knoppa, 
paskaidrojums. 

Sēdi vada prickšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot vērā: 1) 'ķa saskaņā ar Tiesu ,iek. Iik. 334. (4064.) panta 

tiešu saturu un izpratni, advokats, kuram uz izdotasi viļiam по attiecīgas 
tiesu iestādes (Tiesu iek. lik. 332. (4062.) p.) aplieclbas paraata ir tiesība 
vest lietas Miertiesās, Apgabaltiesā vai Tiesu Palatā, var atsevišķu lietu 
vest Senatā, resp-. iesniegt par otrās instances — Apgabaltiesas vai Tiesu 
Palatas spriedumu kasacijas sūdzību tikai tanī gadījumā, ja viņš šo lietu 
vedis tiesā, tiesai lietu izspriežot pēc būtības; 2) ka šinī gadījumā zv. 
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adv. paligs Lejiņš iesniedzis Scnatam savas pilnvaras devēja, mir. Julija 
Grigoleita mantojuma masas aizgādrja Adolfa В e ķ e r a, vārdā uz izdotās 
virjam 1926. g. 19. aprilī pilnvaras pamata kasacijas sūdzību par Tiesu 
Palatas_ 1925. g. 7. oktobra spriedumu lietā, kuru virjš nav vedis ne pirmā, 
ne otra instance, bet_ jau pēc šīs lietas izspriešanas pēc būtības Tiesu 
Palata iesniedzis pedējai 1926. g. 20. aprilī divus lūgumus par kasacijas 
termirja atjaunošanu un kritušā sprieduma izpildīšanas apturēšanu; 3) ka 
tādā kārtā zv. adv. palīgam P. Lejirjam nebija tiesība uz lietas vešanu 
Senatā, un viņa iesniegtā kasacijas sūdzība atstājama bez caurskatīšanas 
un, atsaueoties uz savti jau 1926. g. 25. novembrī lietā zem Nr. 337 doto 
spriedumu, Senatsn о 1 e m j : atbildētāja tnir. Julija G r i g о 1 e i t a man-
tojuma masas aizgādpa Adolfa B e ķ e r a pilnvarnieka, zv. adv. pal. P. Le-
jiņa, kasacijas sūdzību atstāt bez caurskatīšanas. (L. Nr. 184.) 

72. 1927. g. apriļa mēneša 28. dienā. Pētera U r t a n a lūgums par 
Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Pētera U r t a n a praslbā pret 
Mateusu U r t a n u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
Д. Loebers. 

Senats atrod: Apgabaltiesa sprieduma vēsturiskā daļā konstatē, ka 
prasības prieksmets biiis traucētas valdīšanas atjaunošana (Kr. civ. lik. 
531. р.; civ. proc. Iik. 37. p. 2. pki, 1923. g. izd.). Tornēr Apgabaltiesa 
sprieduma motivos iziet no tā, jtkā prasība esot vērsta uz valdīšanas 
t i e s ī b u a t z ī š a n u prasītājam. Izejot no šādas maldīgas premises, 
Apgabaltiesa neizbēgami ari nākusi pie maldīgā slēdziena, itkā prasītāiam 
esot bijis jāpierāda, ka runā stāvošā ze.me, resp. kāda virjas daļa pieder 
viņara ī p a š u m ā uz mantošanas tiesību pamata, un ka valdīšanas tiesību 
atzīšanu iprasītājs nevarot panākt ar posesoru prasību un ka tādēl prasība 
esot atraidāma. Ja nu, pretēji Apgabaltiesas sprieduma motivos izteiktām 
domām, prasība, kā citā vietā konstatē Apgabaltiesa, bijusi taisni pose-
sora, tad ar to atkrīt visi Apgabaltiesas pievestie apcerejumi par valdīšanas 
t i e s ī b ā m, resp. viņa īpašuma ticsībām attiecīgās daļās, kufti apmēru 
prasītājs nemaz nav spiests noteikt un uzdot tiesai. Pie tam posesora 
prasība pilnīgi pielaižama ari starp kopīpašniekiem, resp. kopēja īpa-
šuma dalībniekiem ?(сгщ&тшт>. Кг. Senata civ. kas. dep. spried. 1884. g. 
Nr. 92, ŠČšekioa lietā). Pretēji' Apgabaltiesas domām, kura šai zipā ne-
pareizi atsaucas ,uz Kr. civ. lik. 609. р., praslt atlīdzību par zaudējumiem 
no valdīšanas traucējumiem piekrīt netikvien īpašniekam, bet ari vadl-
tājam kā tādam. Tādēl ar posesoru .prasību par traucētas valdīšanas at-
jaunoSanu pilnīgi savienojama ari prasība par zaudējum-u aclīdzību (Kr. civ. 
lik. 574. щ Kr. Sen. civ. kas. dep. spried. 1873. g. Nr. 946, Strukova lietā 
un 1875. g. Nr. 536, Semjanu sādžas zemti. sabiedr. lietā), ja vien atlīdzības 
prasības suma nepārsniedz Miertiesneša kompetenci. Bet prasītājs Mier-
tiesneša spriedumu, kurā tas. viņa prasību par zaudējumu atlīdzību at-
raidījis, nav pārsūdzējis, kādēļ šī sprieduma daļa nākusi likurnīgā spēkā. 
Tādēl prasītājam nav tiesības Apgabaltiesas spriedumu pārsūdzēt kasa-
cijas kārtībā tai daļā, kura attiecas uz viņa prasību par zaudēiumu at-
līdzību. Apgabaltiesa tādā kārtā, atraidot praslbu attiecībā uz traucētas 
valdīšanas atjaunošanu, pārkāpusi Kr. civ. lik. 531. р., civ. proc. lik. 
37. p. 2. pki, 181., 196. (29-a, 129.. 142.) р. р., kādēj viņas spriedums šai 
daļ'ā 'nav spēkā atstājams, Senats n o l e m j : Latgales apgabaltiesas 
1926. g. 8. junija spriedumui Кг. civ. lik. 531. р., civ. proc. lik. 37._ p. 2. pkt, 
181., 196. (29a, 129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ, daļa par prasības atrai-
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dīšanu uz traucētas valdīšanas atjaunošanu' atcelt un Iietu šai dalā nodot 
tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai по jauna citā sastāvā; pārējā dajā 
Pētera U r t a n a ikasacijas sūdzību. uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata 
atstat bez ieverības. (L. Nr. 187.) 

» 
73. 1927. g. junija mēneša 9. dienā. Jāzepa K a s a č a lūgums par 

Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jāzepa K a s a c a prasībā pret 
Antonu un Pēteri K a s a č i e m un atbildētāju paskaidrojnms. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Pretēji Apgabaltiesas un ari paša prasītāja aizrādī-
jumam prasības rakstā, prastājam piešķirtās, no atbildētāja Antona Ka-
sača nopirktās zemniekiem piešķirtās zemes platība bijusi nevis 8,41 ha, 
bet gan tikai 5,87 ha, kamēr taisni minētam atbildētājam, bet ne prasī-
tājaro, piešķirtā zeme (Nr. 25F) sastādījusi 8,41 ha, kā tas redzams ne-
tikvien no Vald. Vēstn. pielik. zem. ier. lietās 181. Nr. 27. lp. ze-m Nr. 966, 
un no Piedrujas pagasta valdes 1925. g.. 1 decerabra apliecības Nr. 4390, 
bet ari no prasītājam pilnvarnieka paskaidrojumiem Apgabaltiesas 1926. g. 
4. junija sēdē. Kā nodibina Apgabaltiesa, atbildētāji nemaz nenoliedz nedz 
likvidacijas līguma noslēgšanu starp partiera, nedz to faktu, ka viņi pra-
sītājam pārdoto zemi nav viņam nodevuši, bet cēluši vienīgi iebildumu 
par to, ka līgums, kā noslēgts tikai pagasta valdē un ne krepostkārtībā, 
nevarot, saskanā ar Kr. civ. lik. 1417. р., kas ar Centralās zemes ierī-
cības komiitejas 1923. g. 13. septembra instrukciju (Vald. Vēstn. piel. zem. 
ier. lietāsi 1923. g. Nr. 68) neesot uzskatāms par atceltu, izrādlt spēku 
un dot prasītājam tiesību pieprasīt zemes nodošanu viiiam kā pircējam. 
Apgabaltiesa, pickrītot atbildētāja ierunām, prasību atraidījusi. Apgabal-
tiesas uzskats nav atzīstams- par pareizu. Līguma ajP'Stipr.ināšana pie 
vecākā notara neraaz nav prasāma, lai līgumam piešķirtit saistošu spēku 
starp kontralientiem kā tādiem. Ar līguma slēgšanu vien jau nodibinājas 
obligaciju līguma attiecības starp kontrahentiem, im tikai lietiskās ticsī-
bas gan rodasļ vfenīgi ar līguma apstiprināšanu pie vecākā notara, kā to 
vienbalsīgi atzinusi krievu literatura, . komentējot pievesto 1417. p. Ja 
nu, saskaņā ar aprādīto instrukciju „likvidacijas Iīgiimi" slēdzami pagasta 
valdē un ja Ccntralā zemes ierīcības komiteja konkreto līgumu apstipri-
riājusi, par to izsīudinot attiecīgā oficialā laikrakstā, tad ar to vien pil-
nīgi pietiek, lal šādā kārtībā noslēgtam līgumam piešķirtu saistošu spēku 
starp kontrahentiem. Pretēji Apgabaltiesas domām, runā stāvošais jau-
tājumsi nemaz negrozās ap to, vai ar instrukciju varētu atcelt, resp. gro-
zīt Kr. civ. lik. 1417. p. Pedeiais — saprotams *— ar to nav atcelts vai 
grozīts; 1417. p. vienkaršl nav piemērojams specialos gadījumos, proti 
lietās, kur notiek Valsts zemes fondam pieskaitīto, zemniekiero pieškirto 
zemju apmaiņa starp vairākiem kontrahentiem ar likvidacijas līgumiern, 
tāpat, kā zemniekiem pieškirtā zeme vispār pāriet ārpus krepostkārtības, 
un akti £>ar zcmniekiem. piešķirtās zemes pāreju nav atzīstami par for-
maliem aktiem civ. proc. lik. 38. (31-a) p. 1. pkt. nozīmē (sk. Senata civ. 
kas. dep. spried. 1927. g. Nr. 76, 1925. g.JNr. 124). Tā tad ari starp 

'Prasītaju no vienas puses un vismaz atbildetaju Antonu Kasaču no otras 
puses noslēgtais likvidacijas līgums ir spēkā un saisitošs, neatkarīgi no 
krepo&tkārtības, un devis prasītajaro tiesību prasīt līguma minetas zemes 
nodošami viņam. Nākot pie pretējā slēdziena, Apgabaltiesā pārkāpusi Kr. 
civ. Itk. 1417. р., civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. Tādeļ viņas 
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spriedums atceļams un proti vfeumā, t. i. netikvien attiecībā uz atbil-
detaju Antonu Kasaču^ ka prasataja tiešo kontralientu, bet ari attiecībā uz 
otro atbildetaju, pirrna atbildētāja dēlu, Pēteri Kasaču, ņemot vērā strī-
dus zemes nedalamību un 'līdz ar _to abu kontrahentu solidaro atbildību 
par zeraes nodosanu prasītājam, kā ari to, ka. Apgabaltiesa vlspār nav 
piegriezusi verību līguma priekšmetam, t. i. zeraniekam piešķirtās ze-
mes juridis-kam raksturara, salīdzinot to ar parasto, proti vienpersonīgā, 
singularā īpašumā esošo zemi, jautājumā par šādu divu zemju kategoriju 
parejas kartību. 

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa pārkāpusi 
Kr. civ. lik. 1417. р., civ., proc. Iik. 181., 196. (129., 142.) р. р., 
Senats n o l e m i j : Latgales' apgabaltiesas 1926. g. 4./11. junija spriedumu 
Kr. civ. lik. 1417. р., civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu 
deļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai по jauna 
citā sastāvā. (L. Nr. 190.) 

74. 1927. g. marta mēneša 10-. dienā. Elīzes L i n d e s pilnvarnieka, 
zv. adv. Golde, lugums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu 
Elīzes L i n d e s prasībā pret Annu un Mariju F r e i d e n b e r g . 

Sēdi vada prickšsēdētājs — senators K. Ozolinš; referē senators 
A. Pētersons. 

Senats atrod: PrasTtāja lūgusi izlikt atbildētājas no Qrīvu rnāiām 
uz tā pamata, ka atbildētājas patvalīgi,, bez likumīga pamata, lietoiot 
dalu no' šīrn mājām, kuras piedcrot prasltājai'. Apgabaltiesa konstatejusu 
ka jprasītājas vīrs Gusts Linde, no kura prasltāja ieguvusi Grlvu mājas 
uz 1913. g. 19. julijia dāvināšanas līguma pamata, atzinis pēc Ogres pa-
gasta tiesas 1900. g. 23. maija protokola, ka viņarn ir tiesības tikai ,uz 
pusi no iGrīvu majām, bet ka otra 'puse pieder pēc pirkšanas-pārdošanas 
līguma Jēkabam Freidenbergam, atbiidētājas Amia$> Feidenberg vīra tē-
vam un atbildētāju Annas Rnpais un Marijas Freidenberg tēva tevam, 
kadu pēdējo apstākli, pēc Apgabaltiesas tālāka konstatējuma, dāvmāšanas 
līguma slēgšanas laikā labi zinājusi. No šiem konstatējumicm Apgabal-
tiesa varēja taisīt slēdzienu, ka Gustam Linde 1913. gadā biiusi tiesība 
uzdāvāt savai sievai, prasītājai, tikai ptisi no Grīvu mājām (conf. priv. 
Iik. 4466. p.) un ka attiecībā uzi šo māju otro pusi šis dāvinājuma līgums 
nevarēja būt saistošs priekš trešām personām, kuru intereses tas aiz-
kar, kā dotā gadījuraā priekš atbildētājāra'. Tālak Apgabaltiesa no sava 
konstatejuma, ka pēc starp prasītājas1 vīra tēvu Andreju Linde un Jēkabu 
Freidenbergu noslēgtā vSrsminētā pirkšanas ligurna satura pircējs Jēkabs 
Freidenbergs saoēmis no pārdevcja darījuma objektu savā faktiskā rī-
cībā un palicis par Grīvu māju realās puses faktisko valdnieku, varēja 
taisīt tālāku slēdzienu, ka atbildētājas, kā mir. Jēkaba Frcidenberga li-
kumīgas mantinieces:, kuras pēc likuma nenraz ncbija spiestas apstipri-
nāties mantosanas tiesībās, valda par strīdus zemes gabalu nevis bez 
likumīga pamata, bet uz tām pašam tiesībārn, kā \nņu tiesību devējs 
Jēkabs Freidenbergs, un ka tamdēļ prasītāja varētu panākt atbildētāj.!u 
izlikšanu tikai celot pret atbildetājām vindikaciias prasību (priv. lik. 
876. р.). Uz šo savu pareizo slēdzienu paroata Apgabaltiesa varēja no-
raidīt šo prasību, kura nav celta kā vindikacijas prasība, bet kā actio 
ncgatoria (priv. lik. 874. р.), ко ari neapstrīd kasacijas iesniedzējs. 

Atrodot aiz pievestiem iemesliem, ka Apgabaltiesa savā pārsudzēta 
sprieduraā nav pielaidusi nekādus likurna pārkāpumus,'kādēļ kasacijas sūdzī-
ba, kā nepamatota, atraidāma, Senats n о 1 с m j : Elīzes L i n d e s pilnvar-
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nieka zv. >adv. Goldes, kasacijas sudzibu uz civ. proc. Hk. 283. (186.) p. 
pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 191.) 

75. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Mir. JErnesta V ī t i n a manti-
nieku pilnvarnieka Pētera Z i r d z i n a lūgums par Rīgas apgabaltiesas 
sprieduma atcelšami mir. Ernesta V ī t i ņ a mantinieku prasībā pret Er-
nestu A m e r u. • 

Sēdi vadapriekšsēdētājs — senators К. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs, 
Ņemot vērā: !)■ ka pilnvarai, kura izdodama nepiederošai pie zvē-

rinātiem_advokaf:iem personai dēļ Hetas vešanas vispārējās tiesu iestādēs, 
pie kadam festādēm pieder Senats, jābūt apliecinātai, saskaņā ar civ, 
proc. līk. '247. pantu {1914. g.),_NotL nolik. 128. p. 6. pktā, 146. un 147. 
pantos paredzētā azrādīšanas kartība; 2) ka kasacijas sūdzība iesniegta 
по prasītāju pilnvarriieka, Pētera Zirdziņa, uz viuam 1925. g. 22. julijā 
izdotas pilnvaras pamata, priekš lietu vešanas Miertiesās uti Apgabal-
tiesās, kā apelacijas instancē, kura nav apliecināta uzrādīšanas kārtībā» 
bet zem kuras apliecināti tikai pilnvaras devēju /paraksti; 3) ka aiz šī 
iemesla vien, jau Pētera Zirdziņa, kā personas, kura nepieder pie zvē-
rinātiem advokatiem, iesntegtā kasacijas sūdzība atstājama bez caurskatī-
Šanas (sk. ari Senata Apv. sap. 1925. g. lēmumu lietā Nr. 28 uri Senata 
civ. kas. dep. spried. lietā Nr. 472 1925. g.), Scnats n o l e m j : prasītāja 
rrrir. Ernesta V ī t i n a mantinieku pilnvarnieka Pētera Z i r d z i ņ a ka-
sacijas sūdzību atstāt bez caurskatīšanas. (L. Nr. 192.) 

76. 1927. g. marta. mērieša 10. dienā. Finansu ministrijas tiešo no-
dokju departamenta lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu jaun-
atklātu apstākju dēj mir. Otto L a s m a ņ a mantošanas 'Jietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē priekssēdčtājs. 
Senats atrod: Finansu ministrijas tiešo nodoklu departamenta Ш-

gums nav apmiermāras. Civ. proc. lik. 794. pants pēc tā satura un iz-
pratnes, zem viņā paredzēta jaunatk'lājušās apstākja saprot tādu apstākli, 
kurš tā sprieduma taisīšanas laikā, par kura j>ārspriešanu tiek lūgts, jau 
eksistēja, bet кщ§ n e b i» j a u n n e v _ a r ē j a b ū t z i n ā m s рат
ует, kas lūdz sprieduma pārspriešanu. Та tad, lai uz civ. proc. lik. 794. 
panta pamata varētu prasīt spriedu'ma pārspriešanu jaunatklaiušos apstākju 
dēj, lūdzējarn jāpierāda ļne tikai tas, ka no viņa lūgumā pievestais jau-
nais' apstākliis patiesi atklāts pēc galīga sprieduma taisīšanas, bet ari tas, 
ka šis apstāklis nevarēja tikt laikā по viņa pievests tiesa par lietas iz-
spriešanas laiku aiz neatkarīgiern no lūdzēja iemesliem. Šādu pazīmju 
Tiešo nodo-kļu departamenta šiiiī lietā pievestam apstāklim nav. Lūdzot 
Tiesu Palatas 1924. g. 3. aprilī taisītā, spēkā gājušā lēmuma pārsprie-
šami jaunatklājušos apstākļu dēl, Tiešo nodokļu departaments šinī lietā 
šādu jaiinatklājušos apstākli ierauga tikai ickš tā, ka, tā kā Latvijas Se-
nats savā 1925. g. 30. septembra spniedumā Andreja Alekša mantojuma 
lietā esot paskaidroiiis, ka jautājums par attiecīgu mantojuma aplikšanu ar 
mantmieka nodokii esot izšķirams ne pēc tiem likumiem, kuri biiuši 
spēkā raantinieku apstiprināšanas laikā viņu tiesībās, pie kāda ieskata 
pieturējies Tiešo nodoklu departaments, bet pēc likumiem, kura pastāvējuši 
m a n t o j u m a f a k t i s k a s p ā r e j a s l a i k a uz mantiniekiem, tad 
Tiešo nodokļu departaments jau pēc notikušā Tdesu Palatas 1924. g. 3. ap-
riļa lēmuma izdarījis šinī lieta attiecīgu izzinu (ar priekšrakstu no 1925. g. 
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30. novembra Švītenes pagasta vecakam policijas kārtībniekam) un pēc iz-
zinas datiem, Švitenes pagasta policijas kartībnieka 1925. g. 18. decembra 
protokola, izradījļes, ka no Apgabaltiesas ar 1923. g. 17. decembra lē-
murau apstiprinatas mantības tiesības mantinieces atstāto mantojumu pie-
ņemušas isava valdīšanā 1922. g. 23. aprill, t. i. pēc 1922. g. 13. janvara 
Noteikuma par nod. lik. 202. ,p. 2. un 3. pktu atcelšanu speka stāšanās» 
Bet saņemot по tiesas paziņojurnu par atklājušos mantojuma sastāvu Tie-
šo nodokļu departamenta tiešs pienākums bija tūliņ, saskanā ar likurau, 
konstatēt mantojurna parejas momentu uz mantiniekiem. Savā laikā ne-
izdarītai mantojuma pārejas konstatēšanai, Tiešo nodokļu departamentam 
nav tiesība atsaukties uz savu nepareizu uzskatu, itkā imantojuma. pāreja 
notiek tikai ar mantinieka apstiprināšanu viņa mantojuma tiesībās. Tādā 
kārtā šinī gadījumā lieta grozās nevis 'par lietā radušos jaunu apstākli 
civ. proc. lik. 794. panta nozlmē, bet gan vienkārši par pierādījumu ne-
pie^tādīšanu savā laikā attiecīgu apstākļu pierādīšanai. 

Aiz .aprādītiem apcerējumiem Tiešo nodokļu departamenta lūgums, kā 
nepamatots, atstājams bcz ievērlbas, kādēl Senats t i o l e m j : Finansu rni-
nistrijas tiešo nodokļu departamenta lūgumu par Tiesu Palatas 1924. g. 
3v apriļa lēmuma pārspriešanu atstāt bez ievērības. (L. Nr. 193.) 

77. 1927. g. juni'ja mēneša 9. dienā. Finansu ministrijas tiešo no-
doklu departamenta lūgums par Tiesn Palatas lēmuma atcelšanu mir. 
Pētera B'OŠa mantošanas lietā. 

Sēdi vada prickšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot vērā: 1) ka, kā to jau paskaidroiis Senats. savos spriedumos 

1926. g. 31. augusta rair. Roberta Andefsa mantojuma lietā (Nr. 398) un 
1927. g. 31. janvara Jāņa Klaviņa mantojuma Hetā (Nr. 99), saskanā ar 
Nod. nolik. 212. p. pielik. 3., 4. un 8. pantiem, Tiešo nodokju departa-
mentam jautājumā par soda uzlikšanu par novēlotu mantojuma pieteik-
šanu ir tiesība. по sevis uzrēķina veidā lemt par soda uzlikšanu vainīgara 
raantiniekam, pilnīgi neatkarlgi по tā, vai mantojuma pieteikums tids 
iesniegts Tiešo nodoklu departamentam jeb tiesā un vai pirms Tiešo no-
dokļu departaroenta rīkojuma dēļ naudas soda piedzīšanas iau būtu noticis 
tiesas lērnums par mantinieku apstiprināšanu, ja vien ir konstatēts, ka 
mantinieki ierosinājuši tiesā mantošanas lietu vai mantojuma sastavu pie-
teikuši tikai (pēc 3 mēneša laika notecēšanas по- iestāšanās mantojuma 
valdīšanā; 2) ka tadā kārtā tas apstāklis, ka mantinieki ierosinājuŠi 
mantošanas lietu tiesā un ka noticis jau tiesas lēmums par mantinieku 
apstiprināšanu rnantojuma tiesībās, neizslēdz Tiešo nodokļu departamenta 
tiesibu taisīt по sevis uzrēkinu par soda naudas piedzīšanu par novē-
ļotu mantojuma pieteikšanu; šī tiesība, zināms, atkristu tādā gadījumā, 
ja tiesa, taisot lēmumu par mantinieku apstiprināšanu mantojuma tiesī-
bās, būtu apspriedusi jautājumu par soda uzlikšanu mantiniekiem par no-
vēlotu mantojuma pieteikšanu un ar savu lēmumu šo jautājumu būtu iz-
spriedusi, kādā gadījuraā, pats par sevi saprotams, Tiešo nodokļu de-
partamentam būtu atlikusi vienīgi tiesība pārsūdzēt taisīto lēmurau, bet 
ne, jau pēc lēmuma stāšanās likumīgā spēkā, taisīt по jauna .uzrēķinu; 
•ka šinī lietā tiesa pie raantinieku. apstiprināšanas vinu mantojuma tiesī-
bās būtu apspriedusi un izspriedusi jautājumu par novēlotu mantojuma 
pieteikšanu, tas по Tiesu Palatas nav konstatēts; 3) ka aiz minētiem ie-
mesliem Tiesu Palata, nākot pie pretējā slēdziena, pārkāpusi Nod. nolik. 
212. p. pielik. 3., 4. un 8. p. p. un civ. proc. lik. 711. pantu, kādu pār-
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kapumu dēl viņas lēmums nav atstājams spekā, Senats n o l e m j : Tiesu 
P'alatas 1926. g. 17. jimija lēmumu Nod. nolik. 212. p. pielik. 3., 4. un 8. 
pantu un civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu 
Palatai caurskatīšanai no jauna citā sastāvā (L. Nr. 197.) 

78. 1927. g. marta mēneša 31. dienā. Annas К u p š e pilnvarnieka, 
zv. adv. Lemberga lūgums_par Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcel-
šanu Annas K u p š e prasībā pret Sieviešu palldzības korpusu. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolinš; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņeraot vērā: 1) ka prasītāia prasa atlīdzību par no viņas atbildē-
tājas dienestā nostrādātām virsstundām nevis lūguraa, bet uz likuma (li-
kuma par darba laiku) pamata (sk. Miertiesneša 1926. g. 27. marta sēdes 
protokolu); 2) ka, saskaņā ar likuma par darba laiku 19. panta notei-
kumJem, minetais Mkums neattiecas, starp citu, uz mājkalpotājiem un 
slimnīcu kalnotājiem; 3) ka konkretā lietā jautājums, vai prasītāja ir at-
zīstama par mājkalpotāju 'priv. lik. 4192. pantā paredzētā nozīmē, uz ku-
ru, saskapā ar likurnu par darba laiku' 19. pantu rairiētais likums nav at-
tiecināms, jeb vai viņas līgums ar atbildētāju ir raksturojams kā tādas 
kalpotājas īīgnms, kurš paredzēts priv. lik. 4172. im sek. pantos, nav no 
svara; ari pedējā gadljuraā prasītāja nevarētu celt prasību par virs-
stundu atlīdzību uz likuma par darba ļaiku pamata aiz tā iemesla, k.a 
prasītājas, kā zīdaiņu patversmes kalpotājas, nodarbošanās ne ar ко ne-
atšķiras по tiem dienesta uzdevumiem, kādi ir uzlikti slinmicu apkal-
potājiem, 'attiecībā uz kuriem likums par darba laiku ari nav piemēro-
jams (lik. par darba laiku 19. р.); 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav 
pielaidusi kasacijas sūdzībā pievestos likumu pārkapumus, kādēl kasa-
cijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n o l e m j : Annas К u p š e 
pilnvarnieka, zv. adv. T. Lemberga, kasacijas sūdzību' uz civ. proc. lik. 
283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības. (L., Nr. 198.) 

79. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Morduclm P a j e n s o n a 
lūguras par 'Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, P a j e n s o n a , 
prasībā pret Elīzabeti К а 1 n i ņ un Voldemāru К i p a r s к i un pēdējā 
paskaidroiuras. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Pētersons. 

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka, zv. adv. K n o p p a , un atbildētāia 
Voldemāra K i p a r s k a paskaidrojumus un ņemot vēra: 1)_ ka pirmais 
galvenais priekšnoteikums, pie kura apakšīrnieks. varetu pastavct uz īres 
līguma slēgšanu tieši ar namsaimnieku, apejot 4un izspiežot pirmo Irnieku, 
tas ir, ka šāds apak.šīrnieks patiesībā būtu uzskatāras par f а к t i s к о 
īrnieku, t. i.. faktiski i e ņ e m visas pieprasītās telpas likuma par telpu 
īri spēkā nākšanas dienā un par šādām telpām jau pirras ŠJS dienas butu 
maksājis īres naudu par visām telpām vai nu savam pirmam īrniekam, 
vai tieši pašam namsaimniekam (priv. lik. 4031. р.); 2) ka, ja likumdevējs 
29. pantā runā par „dzīvokli", viņš acīmredzot domā par v i s u dzīvokli, 
bet nevis par dzīvokļa daļu, viņš to ari skaidri un tieši izteic, kā, piera., 
28. pantā; 3) ka 29. р., kā izņēmuma un pārejas noteikums, vispār iz-
tulkojarns visšaurākā nozīmē un katrā zinā ne tālāk par šī panta bur-
tiskā teksta un paša likuma mērķi (priv. lik. ievad. 16._ un 19. р. р.; 
Senata civ. kas. dep. spried. 1925. g. 263. Nr., Hitrik lieta); 4) ka Ap-
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gabaltiesa pareizi uzlikusi prasītājam par pienākumu pierādīt, ka vinš 
noīrejis по Kiparska v i s u dzīvokli un maksājis viņam īres naudu taisni 
par visu dzīvokli; 5) ka Apgabalties sai ziņā konstatējusi, ka prasītājs 
nav по Kiparska Irejis visu dzīvokli, bet tikai dalu, proti tikai 4 istabas, 
kamēr 5. istabn prasītājs faktiski ieņem ā r p u s īres līguma, un ka pra-
sītajs, sakarā ar šo, maksa Kiparskim īres naudu tikai par 4 istabām, ta 
tad ne par visu dzīvokli; 6) ka šāds Apgabaltiesas konstatējums, kas 
dibinas uz viņas pievestam liecinieku liecībam, un viņa slēdziens par lie-
cinieku liecību saturu un nozīmi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav 
tāpēc pārbaudāmi kasacijas kārtībā; 7) ka Apgabaltiesa, nenopratinot 
v i s u s prasītāja uzdotos lieciniekus aiz tā iemesla, ka „šo liecinieku 
lieclbām un apstāktfem, par kuriem viņi liecināšot, nav nozimes", ar to 
pašu izteikusies, ka vina atrod lietu par pietiekoši noskaidrotu; 8) ka 
Apgabaltiesa, atrodot lietas apstākļus par noskaidrotiem jau bez rak-
stiskā līguma, kuru Kjparskis noslēdzis ar prasītāju, varēja noraidīt pra-
sītāja lūgumu uzlikt Kiparskim par pienākumu stādīt priekšā minēto 11-
gumu (civ. proc. lik. 103. (811.) р.; 9) ka Apgabaltiesai bija pietiekošs 
pamats' atraidīt prasību ari attiecībā pret Kalninu, jo strīdus objekts bi-
jis nedalāms Pēc_ būtības (dzīvoklis) un tāpēc spriedumam jāattiecas uz 
a b i e m atbildetajiem (argum. civ. proc. lik. 483. р.); Ю) ка tādā kārtā 
Apgabaltiesa nav prasītāja kasacijas sūdzībā pievestos likumus pārkā-
pusi, kadēl viiaas kasacijas sudzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats 
nо 1 emi : Morducha P a j e n s o n a kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 
283. (186.) p. paraata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 202.) 

30. 1927. g. junija mēneša 9. dienā. Finansu ministrijas Tiešo no-
doklu departamenta lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu mir. Friča 
В1 ū m a mantojuma lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. 'Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers/ 

Ņemot vērā: 1) ka Tiešo nodoklu departaments par to, ka 1922. g. 
13. janvara noteikumi (lik. krāj. 20. Nr.) neesot konkretā gadljumā piemē-
rojami tādēļ, ka mantudevējs miris 1922. g. 13. martā, t. i., pēc rainēto 
teikumu spēkā stāšanās, paskaidro pirmo reizi kasacijas instancē, kādēļ 
šāds Tiešo nodokļu departamenta aizrādīiums, uz Tiesu iek. lik. 5. panta 
pamata nav .по Senata pārbaudāms; 2) ka pretēji sūdzētāja domām, ap-
rēķinot mantojuma vērtību, jānem vērā vienīgi pašu mantinieku attiecīgai 
tiesai iesniegtā pieteikumā par mantojuma sastāvu un vērtibu pievestie 
dati par mantojuma novērtējumu, cik tālu tie nav zemāki par oficialiem 
vērtības datiem (NodokJ. riolik. 208. р.); 3) ka Tiesu Palatai tādēļ nebija 
jāņem vērā Tiešo nodoklu departamenta pie blakus sūdzības iesniegtais 
policijas kārtībnieka 1925. g. 25. apriļa protokols, saskanā ar kuru viena 
по mantiniecēm uz policijas kārtībnieka ļ'au pēc ticsas lēmuma uz Tiešo 
iiodokļu departamenta pieprasījuma izteikusies par to, ka iemantotais 
priekšmets esot „novērtēts". Šādam izteicienam nav nozīmes jau tādēļ 
vien, ка по protokola nemaz nav redzarns, aiz kādiem iemesliem un aiz 
kādas vajadzības un ar kādiem nolūkiem zinas par iernantotā priekšmeta 
novērtējumu būtu tikušas pieprasītas un dotas. Senats šai ziņā tur par 
vajadzīgu noteikti aizrādīt, ka vinš atzīst par nepielaižamu un nelikuraīgu 
pieprasīt caur poiicijas kārtībniekiern по mantiniekiem ziņas par_ ieinan-
toto priekšmetu vērtību vai novērtējumu ārpus tiesai jau_ iesniegta pietei-
kuma par mantojuma sastāvu un vērtību, un pēc tiesas lēmuraa taisīšanas 
par mantojurna nodokli. Mantinieki vispār nav spiesti atbildēt uz šadiem 
pieprasījumiem, kuru nozīrne, saturs un noliīks pa lielākai daļai ,viniem 
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Civ. Kas. Dep. 1927. g. — 80., 81. 

paliek neskaidri, kādēl ari mantinieku atbildcs saturs nemaz nav pieue-
mams par īsto un pareizo materialu, mantojuma vērtlbas gallgai nodibina-
šanai; 4) ka tādēļ ajrodot, ka Tiesu Palata, nepiegriežot vērību vienas 
mantinieces šai lietā uz Tiešo nodok[u departamenta pieprasījuma policijas 
kartybniekam dotai atbildei, nav likumu pārkāpusi, kādēl sūdzētāja kasa-
cijas sūdzība kā .nepamatota atraidāraa, Senats n o l e m j : Finansu mini-
strijas Tiešo nodokļu departamenta kasacijas sudzību uz civ. proc. lik. 
93. panta pamata atstāt bez ievēribas. (L. INr. 95.) 

81. 1927. g. aprila mēneša 28. dienā. Latvijas Dzelzceļu virsvaldes 
pārstāvja, juriskonsulta Prēvalda, lūgiims par Rīgas apgabaltiesas sprie-
duma atcelšanu Aleksandra B r o i t m a a a prasībā pret Dzelzcelu virs-
valdi un prasitāja pilnvarnieka, zv. ads Kosteniča, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolinš; referē senators 
A. 'Loebers, 

Senats atrod: Senats (ar savu 1926. g. 25. februara spriedumu fabr. 
Osman lietā Nr. 107) jau paskaidrojis, ka saskai.ia ar 1923. g. 24. februara 
likumu (lik. krāj. Nr. 7) Satiksmes ministram tiesība, ar ■ Ministru Kabi-
neta ;piekrišanu izdot dzelzc. nolik. I. sadaļu atvietojošus noteikumus un 
lfdz ar to, piem., atvietot ari dzelzc. nolik. 107. pantu. Senata spriedumi. 
1925. g. liet'ās'Nr. Nr. 499, 247, turpretim, attļecas uz prasibas lietām. kura.s. 
izcēlušās p i r m s nupat pievestā likuma spēkā nakšanas. 

Pretēji Apgabaltiesas uzskatam, kura šai ziņā pievienojās Miertiesneša 
sprieduma motiviem, 1923. g. 24. februara likums nemaz neattiecas tikai 
uz tādiem dzelzc. nolik. I. sadalu atvietojošiem noteikumiem vien, kuri 
bija izdodami bij. Kr. Sevišķai komitejai dzelxs. lietas uz dzelzc. no-
likuma pamata, bet taisni ari u z p a š a d z e 1 z с. n о 1 i k u m а I. s а -
d a l a s noteikumiem. 1923. g, 24. februaralikums ir pēc būtības t. s. 
blanketes likums (Rahmengesetz), kas principā piešķir Satiksmes ministra, 
ar Ministru Kabineta 'piekrišanu, izdodamiem rīkojumiem tieši l i k u m a 
s p ē k u , Ka Satiksmes ministram piešķirta tiesiba grozīt pašu likumu 
(dzelzc. nolikumu) un ka viņa izdotiem noteikumiem piemīt tarsni 1 i k u m а 
nozīme un spēks>, izriet по 1923. g. 24. februara likuma ievada vārdiem: 
,Jīdz attiecīga 1 i k u m a izdošanai". Tā tad Satiksmes ministram ir tie-
saba, ar saviem noteikumiem grozīt visu to, dēl kura citādi būtu prasāms 
likums šī vārda tiešā nozīmē. 1923. g. 24. februara likuma virsrakstam 
kā tādam nav tās nozīmes, ka Satiksmes ministra izdodamie noteikumī 
būtu attiecinārni vienīgi uz pārvadāšanas „kārtību" kā tādu. No paša li-
kuma teksta Šāds jerobežojums nemaz nav izredzams>, kur nav aizrādī-
juma uz šādu ierobežojumu un kur, taisni otrādi, tick runāts par visu 
I. sadaju. Šai sadaļā starp citu, piem., paredzēti arl noteikumi par dzelz-
ce|u a t b i l d i b u . Pčdējā jau nekādā zinā neattiektos uz pārvadāšanas 
kārtību, ja to domātu saprast šaurākā nozīmē, kā to liek priekšā Apgabal-
tiesa. Ja 1923. g. 24. fcbruara likuma virsrakstā tiek runāts par pārvadā-
šanas kārtību, bet pašā tekstā par dzclzceļu nolik. I. sadalu, tad iānāk pie 
slēdziena, ka ar likuma virsrakstu domāts vienīgi attēlot dzelzc. I. sadalas 
virsrakstu, kas runā .0 перевозк-fe пассажировъ и грузовъ по желЪзнымъ. 
дорогамъ', bet naierobežojot paša 1923 .g. 24. februara likuma notcikumus, 
kuros par kādu „kārtību" nemaz nav runas. Neatkarīgi no tā, 1924. g. 
.30. mai.ia „noteikumi par pasažieru un kravti pārvadašanu pa dzelzcejiem" 
(Vald. Vēstn. 124. Nr. un dzelzc, virsv. rīkoj. krāj. 24. Nr.) savā 9. р., at-
tieclbā nz naudas' sodu, icncsu.ši dzelzc. nolik. 60. pantā vienīgi to papildl-
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«ajumu, ka gadijumā, ja sīitījuma saturs nesaskan ar preču zīmē atzīmēto, 
uzliekams naudas sods neatkarigi iio tā, vai sūtījums bija ar iesaiuojumu, 
vai bez iesainojurna. _Satiksin.es ministra izdoto 1924, g. noteikumu 9. p. — 
preteji prasītaja domām, - - papildina dzelzc. nolik. 60. p. un proti tai no-
zimē,_ka_ uzliek iiaudas sodu ari tad, ja dzelzcelu agentiem būtu iespējams, 
jau pec arējās preču apskatīšanas, tos pieņemot, konstatēt preču nosaukuma 
nesaskauu ar sutijuma saturu. Bet-pievestais 9. p. nemaz nepielaiž domas, 
ka viuš principa nzliktu naudas sodu nevainīgam nosūtitajam: ja likums 
(60. pL) prasa preču pareizu apzlmejumu un prece izrādās par nepareizi 
apzjmiitu, tad tas — taisni otrādi — iziet no nosūtītāja pielaistās vainas, 
pie kam 9. panta nozīme pastāv starp citu ari iekš tam, ka tas nosūtītāja 
vainu gan uzskata par praesumptio juris et de jure. 

Apgabaltiesa tā tad nepareizi iztulkojusi 1923. g. 24. februara likumu, 
1924. g. 30. maija noteikumu 9. p. un civ. proe. lik. 196. (142.) р., ar to pār-
kāpjot pievestos likumus, kādēļ vinas spriedurhs nav spēkā atstājams. 

Aiz pievcstiem iemesliem Senats n о 1 e m j : Rigas apgabaltiesas 
1926. g. 2, junija spriedumu, 1923. g. 24. februara lik., 1924. g. 30. maija no-
teikumu 9. p. un civ. proc. lik. 196. (142.) p.p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu 
iiodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai по jauna citā sastāvā. (L. Nr. 200.) 

82. 1927. g. maija mēneša 27. dienā. Kazdangas Mednieku biedrlbas 
pilnvarnieka, zv. adv. Gersoni, lugums par Liepājas apgabaltiesas sprie-
duma atcelšanu Jāna R e i m a u a prasībā pret Kazdangas Mednieku 
biedribu. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Pētersons. 

•■шимошм 
Senats atrod: Prasītājs savu prasību par zaudējumu atlīdzību par 

minētās biedrlbas izrīkojumā pazudušo velosipedu pamato -uz to, ka savu 
velosipedu viņš nodevis atbildētāiai uzglabāšanā. Apgabaltiesa. atcelot 
Miertiesneša prasību atraidošo spriedumu im apmierinotprasību, savā 
slēdzienā par atbildētājas atbildību par prasītājam, atbildētājas izrīkojuma, 
pazudušo velosipedu iziet по tā sava konstatējuma, ka atbildētāja picņē-
rausi izrīkojumā bufetes turētāju un tam uzdevusi velosipedu uzglabāšanu; 
ka pēdējais „pieņēmis pie velosipedu pienemšanas, apsargašanas un uz-
glabāšanas" divus puikas, аг ко tad esot pielaista liela nolaidība ar vēr-
tīgu mantu. Bet šādi lietas apstākli it nebut vel nenodibina atbildetaja 
atbildību par nozudušo velosipedu. Lieta šini gadīiumā negrozās ap re-
ceptumi (priv. Iik. 3817. un sek. р. р.), bet, kā apgalvo pats prasitājs, tikai 
ap depositum — uzglabāšanas līgumu. Depositum ir reallīgums (priv. lik. 
3778. р.), un tādu kontrahenti var slēgt ari caur citiem, ja vien šie citi tos 
atvieto, resp. atticcībā uz depozitaru, ja tie atvieto pedējo (turpat 3779. g.). 
Tiesa nav nodibinājusi, ka spriedumā minētie divi puikas butu uzskatami 
par depozitara vietniekiem, vai ka, ja par tadu butu atzīstams bufetes turē-
tājs — kas norunā ar atbildtitāju bija uzņēmies bufeti turēt un pienem 
uzglabāšanā velosipedus, minētos puikas varētu uzskatīt par depozitar 
vietnieka palīgiem un ka pat, ja tie ari būtu bijuši depozitara vietniek, 
palīgi, prasitājs būtu saņēmis attiecigu zīmīti, ar kuras izsniegšanu vien 
šinī gadijumā depositum būtu uzskatāms par notikušu. Širū pēdeja zinā 
ticsa ari nav apsvērusi bufetes turctāja lieclbu par to, ka pēc norunas ar 
atbildētāju viņš uzņēmies pieņemt un pieņēmis glabāšanā tikai numurētus 
velosipedus, izdodot par to deponentiem attiecīgu zīmlti ar numuru. Tiesa 
nepieved datu par to, ka bufetes turētājs butu nemis kādu dalību ari ne-
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numurēto velosipedu pieuemšana, bez attiecīgas. zlmītes izdošanas. No tā 
vien, ka tiesa konstate, ka bufetes turetajs pielicis pie velosipedu pieuem-
"šanas, apsargašanas un_ uzglabāšanas divus puikas, nevar taisīt dlēdzienu, 
ka vinš šiem puikarri butu uzticējis patstāvīgu pašu velosipedu pieoemšanu 
uzglabāšana. Tādu slēdzienu varētujaisīt tikai tad, ja širil gadfjuinā mi-
•netie puikas, pieņemot veloaipedus, būtu par pieņemšanu izdcvuši attiecīgu 
bufetes turetaja zīmīti ar numuru, kas no tiesas nav konstatēts. Tādā 
kartā, neapsverot visus lietas apstāklus un nepilnfgi un nepareizi motivējot 
savu gala slēdzienu par atbildētājas atbildību, Apgabaltiesa pārkāpusi civ. 
proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) p. p. 

Aiz rninētiem iemesliem, neielaižoties parējo kasacijās sūdzībā pie-
vesto kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, Senats n о 1 e m j : Liepājas ap-
:gabaltiesas 1926. g. 9. septembra spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. 
(142.) p. p. pārkāpurnu_ dēl atcelt un lietu nodot izspriešanā no jauna tai 
pašai Apgabaltiesai citā sastāvā. (L. Nr. 215.) 

83. 1927. g. marta mēneša 10. dienā. Izraeļa G e n d e 1 a lūguiris par 
Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu jaunatklātu apstāklu deļ, vioa, 
G e n d e 1 a, prasībā pret Morduchu Š n e i d e r i. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot vērā: 1) ka ar Iikumīgā spēkā gājušu Latgales apgabaltiesas 

1924. g. 30. julija spriedumu atbildētāja Morducha Šneidera pret prasitaju 
Izraelu-Movšu Gendelu celtā pretprasība apmierināta 345 latu apmērā, pie 
kam pretprasība apmierināta, gaļvenā kārtā dibinoties uz nopratinato lieta 
liecinieku Jāņa Māliņa, Šmuja Šteina un Izera Piksa liecībām; 2) ka ar 
Latgales apgabaltiesas I. Kriminalnodalas 1926. g. 19. janvara spriedumu, 
apstiprinātu ar Tiesu Palatas 1926. g. 23. aprila spriedumu, Jānis Maliuš, 
šmulis Šteins un Izers Piks notiesāti par nepatiesu liecību došanu augš-
minētā Morducha Šneidera pret Gendelu celtā pretprasībā; 3) ka minētie 
no jauna atklājušies apstākli var iespaidot notikušā Latgales apgabaltiesas 
1924. g. 30, juliia sprieduma grozlšanu attiecībā liz Morducha Šneidera 
pret Gendelu celto pretprasību; 4) ka lūgums iesniegts likumā paredzētā 
laikā uii kārtlbā, kamdēl, pamatojoties uz civ. proc. lik. 284. (187.) pantu, 
Senats n o l e m j : Latgales apgabaltiesas 1924. g. 30. julija spriedumu 
dalā attiecībā uz Morducha Š n e i d e r a pretprasības apmierināšanu at-
celt un Iietu šinī daļā nodot Latgales apgabaltiesas caurskatīšanai no jauna 
citā sastāvā. (L. Nr. 217.) 

84. 1927. g. aprila mēneša 28. dienā. Jāņa Ā b e 11 i a a pilnvarnieka, 
zv. adv. Kārkliua, lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu 
Jāua A b e 11 i ņ a prasībā pret Jāni un Bertu L ā b a n i e m. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs savu pret atbildētājiem celto zaudējumu 
prasību pamato uz to, ka pēc likumigā spēkā nakuša Rīgas apgabalticsas 
II. Kriniinalnodalas .1923. g. 14. maija sprieduma atbildctaji atzīti par vai-
nigiem nodarījumā, ka ir slcpuši pie sevis prasītājam piederošo un vclak 
uozieguma celā iegūto, no komunistiem rekvizetu mantu — meteli, apzina-
damies, ka pie viuiem esošais mētelis ir iegūts nozicguma celā un kas 
ir mantas Ipašnieks; 2) ka augšminētais kriminaltiesas atzinums ir saistošs 
priekš civiltiesas; 3) pie tādiem no kriminaltiesas konstatetiem apstakliem 
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atbildētāji saskaņā ar priv. lik. 3337. p. noteikumu patstāvīgi nes atbildlbu 
par prasītājam nodarīto zaudēiumu (sk. ari Kriev. Senata civ. kas. dep. 
spried. 1901. g. Nr. 95 un Kriev. Senata apvien. Sap. I. dep. ,un kas. dep. 
spried. 1900. g. Nr. 9); 4) ka tamdēl, Apgabaltiesas prasības noraidīšanai 
par pamatu liktam apstāklim, ka atbildetāji esot cita varda glabajuši mē-
teli uti viņiem neesot bijiis nekāda materiala labuma, nav izšķirošas no-
zīmea priekš lietas; 5) ka tā tad Apgabaltiesa uz šī pamata atraidot pra-
sību, pārkāpusi priv. lik. 3337. р., kādēl viņas spriedums priv. lik. 3337. p. 
un civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu del nav atstajams 
spēkā, Senats n o l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1926. g. 12. februara sprie-
dumu priv. lik. 3337. p. un civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) p. p. par-
kāpumu dāl atcelt un lietu .nodot izspriešanai по jauna tai pašai Apgabal-
tiesai citā sastāvā. (L. Nr. 220.) 

85. 1927. g. aprila mēneša 28. dienā. Augusta C i m d i ņ a pilnyar-
nieka, zv. adv. Ozola, lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu 
Jūlija K a u l i ņ a praslbā pret Augustu C i m d i ņ u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senator.? К. Ozolinš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs lūdz izlikt atbildētāju по „Palatas" mā-
iām, nz tā-pamata, ka pēdējais, pēc pilnvaras atņemšanas viņam, ieņemot 
tās bez kāda pamata; 2) ka tā tad prasītājs cel pret atbildetaju vindika-
cijas prasību; 3) ka atbildētājs^ atsaukdamies uz prickšlīgumu, apgalvo, ka 
uz priekšlīguma pamata prasītajs nodevis vinam tuliņ_minetas māias lieto-
šanā un valdīšanā, par ко atbildētajs ludzis nopratināt viņa uzdotos lieci-
niekus; 4) ka, pretēji Apgabaltiesas domām, atbildētajam 1r tiesība, pret 
vindikacijas prasību aizstāvēties ar ierunu par vinam piederošām valdī-
šanas tiesībām, saskaņā ar priv. lik. 919. р.; 5) ka kaut gan priekšlīgums 
vien nedod lietiskas īpašuma tiesības, kuras butu izvedamas attiecība pret 
trešām personām, bet. tomēr, ja atbildetājs pamato savu_ ierunu pret vindi-
kaciju uz noslēgto ar 'pašu prasītaju priekšlīgumu, tad šada ieruna izslegtu 
prasītāja vindikaciju (Senata civ. kas. dep. 1919. spried. Porcika heta, pec 
spried. krāi. Nr. 2); 6) ka tādēl Apgabaltiesai nebija likumīgs pamats tie-, 
ievērot atbildētāja lūgumu viņa rakstiskā paskaidrojuma uz apelaciju, no-
pratināt tai uzdotos lieciniekus par to, ka pats pra.sitajs uz pnekshguma 
pamata nodevis' vinam mājas valdīšana un lietošana; 7) ka tada kartā 
Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc. lik. 102., 181., 196. (81., 129., 142.) р. р., 
kādēl viņas spriedums atcelams, "Senats n o l e m j : Rlgas apgabaltiesas 
1925. g. 25. septembra spriedumu civ. proc. lik. 102., 181., 196. (81., 129., 
142.) p. p. pārkāpumu. dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai īz-
spriešanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr. 223.) 

86. 1927. g. maija mēneša 27. dienā. Jorena L e i g u t a lūgums рг 
Liepāias apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jaņa S k a r e v i č a prasībj 
pret Jorenu L e i g u t u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Pētersons. 

Nemot vērā: 1) ka, saskaņā ar civ. proc. lik. 892. p. 3. pkt., 924. p. 
Tiesu'Palatas spriedumu stājas spēkā ar pašu taisīšanas dienu (preteji 
Krim. proc. lik. 895., 910. р. р.; Kriev. sen. civ. kas. dep. spried. 1869: g. 
296. Nr. Sneura lietā); 2) ka sprieduma likumīga spēka naksana ka tada 
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pati' par sevi vēl neizslēdz tā pārsūdzamību kasacijas kārtībā; kasacijas 
kartība piemērojama spēkā gājušiem jeb galīgiem spriedumiem; jēdžiens 
„gabgais spriedums" ieb „likumīgā spēkā gājušaiS' spriedums" nozīmē 
sprieduma tūlītējo izpildāmību un, Iīdz ar to 'izslēdz tā pārsūdzamību ape-
lacijas kārtība (senata civ kas. dep. spried. 1924. g. Nr. 140); 3) ka tapec 
Tiesu Palatas sprieduma pārsudzamlba tikai kasacijas kārtībā vien ne-
atoem spriedumam likumigā spēka un galīga sprieduma raksturu arī pirms 
kasacijas sūdzības termiua notecējuma un pat p ē с kasacijas sūdzības 
iesniegšanas Senatam, līdz kamēr lieta nav vēl izspriesta Senatā; 4) ka 
tādā kārtā, konkretā gadījumā, kad tagadējā prasibas lieta tika apturēta 
lldz vindikacijas lietas izšķiršanai, tagadējā prasības lieta bija atjaunojama 
taisni jau ar Tiesu Palatas sprieduma taisīšanas dienu, pilnīgi neatkarīgi 
но tā, vai kasacijas termiņš vel nebūtu notecējis, un pat vai kasacijas sū-
dzlba patiesi jau tiktu iesniegta; tikai tad, ja Tiesu Palatas spriedums, lū-
guma iesniegšanas dienā par apturētās lietas atjaunošanu, jau izrādītos par 
atceltu ar Senata spriedumu, tad atjaunošana nebūtu vairs pielaižama; 5) 
ka konkretā gadljumā atbildētājs pat neapgalvo, ka vindikacijas lietā Se-
nats būtu Tiesu Palatas spriedumu atcēlis; 6) ka tādēl Apgabaltiesa, at-
jaunojot tagadējo lietu iau sakarā ar to vien, ka Tiesu Palata izspriedusi 
minēto vindikacijas lictu, nav šai ziuā atbildētāja pievestos likutnus par-
kāpusi; 7) ka atbildētājs savā apelacijas sūdzībā lūdzis nopratināt viņa 
uzdotos Iiecim'ekus tai pjevesto apstāklupierādīšaiiai; 8) ka Apgabaltiesa 
šo atbildētāja lūgumu netikvien nav ievērojusi, bet pat nav apspriedusi: 
9) ka Apgabaltiesa ari nav paskaidrojusi, kādcļ viua nav i.ictriusi vera 
Miertiesneša nopratināto liecinieku liecības; 10) ka tādā kārtā Apgabal-
tiesa pārkāpusi civ. proc. lik. 102., 181., 196. (81., 129., 142.) p .p . , kādel vi-
yas spriedums nav atstājams speka, Senats n о 1 e m j : Liepajas apgabal-
tiesas 1926. g. 14, septembra spriedumu civ. proc. lik. 102. (81.Х 181. (129.) 
un 196. 142.) p. p. pārkapumu dcļ atcelt ни lietu nodot izspriešanai по jauna 
tai pašai Apgabaltiesai citā saS'tāvā, (L. Nr. 225.) 

87. 1927. g. apriļa mēneša 28. dienā. Pētera S p r u k s t a pilnvarnie-
ka, zv. adv. Antona, lūgums par Rīga» apgabaltiesas sprieduma atcelšanu 
Pētera S p r u к s t a prasībā pret Krievu pilsoņu nacionali demokratiskas 
savienības Latvijā palīdzības komiteju uri pēdējās pilnvarnieka zv. adv. 
Nikanorova, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Apgabaltiesa konstatējusi un prasītājs nenoliedz, ka 
prasība celta pret „Nacionali demokratiskas savienības krievu piļsoņu 
Latvijā palidzības k o m i t e j u " un ka šī pēdējā nav patstāvīga juri-
■diska persona,. bet minētās savienlbas. organs, t. i., nav tiesībusubjektsun 
tādēl nebauda partu (procesa) tiesisku speju. preteji prasītaia domam, 
Krievu nacionalās apvienības blakus sūdzības robežas, Apgabaltiesas 
1925. g. 14. maija blakus 1 ē m u m ā izteiktam apcerejumam, ka toreizeja 
sūdzētāja ir likvidētās Latv. kr. pils. nacion. demokratisk. savienības, un 
līdz ar to vioas n o d a l a s — palīdzlbas komitejas, pecnaceja, — nav 
patstāvīgas prejudicialas nozīmes. No vienas puses šai blakus lēmumā 
nemaz ^av pēo būtības izškirts jautājums par to, vai palīdzības korniteja 
būtu atzistama par patstāvīgu, partu spējīgu juridisku personu. No otras 
puses Apgabaltiesa, taisot spriedumu pēc butības, vispar nav saistīta ar 
saviem blakus lēmumiem un včl mazāk ar blakus lemumos iztciktiem mo-
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tiviem. Apgabaltiesai bija tiesiba un pienakums, pat pašai aizkustrnāt 
jautajumu par partu procestiesisko speju (civ. proc. Iik. 584. p. 3. pkts). 
Neatkarlgi no ta, konkreta gadījumā atbildētājas puse, Apgabaltiesas. 
1926. g. 29. julija sedē, noteiķti aizradījusi, ka „palidzības- komiteja, prct 
kuru celta prasība, un tapat ari slimnlca, nekad neesot bijušas juridiskas 
personas". Tā tad atbildetājas puse taisni cēlusi civ. proc. lik. 90. p. 4. 
pkt. (1923. g. izd.), 571 p. 4. pkt., 576. p. 2. pkt. paredzēto noraidījumu, kuru 
Apgabaltiesa tā tad atradusi par ieverību pelnošu. Pretēji prasītāja pa-
skaidrojumam vina kasacijas sūdzībā, lieta negrozās ар sīku vai nesīku 
atbildetajas apzīmējumu, bet ap to, (ka viņš cēīis prasību pret kādas (bU 
jušas) juridiskas personas organu, bet ne pret pašu juridisko personu. 
Apgabaltiesa, izbeidzot lietu uz norādljuma pamata, ar to pašu atcēlusi 
pirmas insitances spriedumu, kas, pateicoties atbildētājas iesniegtai аре-
īacijas sūdzībai, vispār nebija stājies likumigā spēkā. Tā tad Apgabaltiesa 
nav pielaidusi kasacijas sūdzībā pievestos likumus, kamdēl Senats n o -
l e m j : Pētera S p r u k s t a pilnvarnieka, zv. adv. Antona, kasacijas 
sudzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības. 
(U Nr. 227.) 

88. 1927. g. aprila mēneša 28. dienā, Breines (Betijas) F r i d m а р lū-
gums par Liepājas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu viņas, F r i d m a n , . 
lūguma lietā par viņas nākamās praslbas nodrošināšanu pret Jāni С i -
n o v s k i un pēdējā paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka pēc civ. proc. lik. 1824., 1826. p. p. lūgums par nā-* 
kamās prasības nodrošināšanu ir pielaižams, ja_ prasības priekšmets ir 
saistības izpildījums un j a p i e t a m a ) parādnieks, ar noluku izvairī-
ties по saistlbas izpildīšanas, vai nu slēpjas no savas dzīves vietas, vai 
atsavinai savu mantību, vai no savas muižas izved tur esošo mantu un b) 
lūdzējs pierādījis savu neapšaubāmo saistības tiesību un minēto solu ne-
pieciešamību; 2) ka konkretā gadījumā lūdzējs domājis panākt kādas nā-
kamas prasības nodrošinājumu, kuras priekšmets butu imobila ienakumu 
atzīšana par piederošiem viuam, kā ari par zaudējuma atlīdzību;_ pie tam 
lūdzējs nākošā atbildētāja saistību ierauga iekš tā, ka tas saņēmis īres 
naudu par imobilu, uz kuru tam, saskaņā ar Tiesu Palatas spriedumu, ir 
jāslēdz līgurasi ar lūdzēju; 3) ka tomēr šāda prasība nav nodrošināma 
1824., 1826. p. p. paredzētā kārtībā, jo nākošās prasības priekšmets nebūtu 
naudas saistības izpildīšana un lūdzējs pat neapgalvo, ka viņš būtu izpil-
dījis^kaut kādu. по pievestos pantos aprādītiem priekšnoteikumiem, un se-
viški, par lūg'to solu nepieciešamību; lūdzējs neapgalvo, ka nākošais at-
bildētājs būtu domājis izvairīties no viuam ar Tiesu Palatas spriedumu 
uzliktās „saistības'* izpildīšanas, slēpjoties no savas dzīves vietas, vai at-
savināt savu mantību; 4) ,ka tā tad Apgabaltiesas lēmums, galaslēdziena 
ziuā, nerunā pretim liknmam, kādēl lūdzēju kasaoijas sūdzība, kā nepama-
tota, atraidāma, Senats и о I e m j : Breines (Betijas) F r i d m а п kasacijaa 
sūdzlbu uz .civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstat bez ievērības. 
(L. Nr. 233.) 

89. 1927. g. janvara mēneša 31. dienā. Jāņa А1 к š a a un citu pilnvar-
nicka, zv. adv. Knoppa, līigums par Rīgas apgabalticsas sprieduma atcel-
šanu Jāņa А 1 к š ņ a un citu prasība pret Movšu J a k o b s o n u . 
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Sedi vada priekšsēdetajs — senators K. Ozolinš; referē senators 
A. Petersons. 

īzklausījis prasītāju pilnvarnieka, zv. adv. Knoppa, paskaidrojuraus, 
SenatS' atrod: Apgabaltiesa atrod prasību par neapmierināmu vispirms 
uz^tā pamata, ka prasītājam, kas pieprasa atbildētāja izlikšanu aiz apkuri-
nāšanasi naudas par notecējtišo apkurināšanas sezonu nesamaksas, esot 
jāpierada, ka pieprasītā apkurināšanas suma „ s a s k a n a r f a k t i s -
k i e m a p k u r i n ā š a n a s i z d e v u m i e m". Tā tad Apgabaltiesa iz-
iet по tā it ka lik. par telpu Tri 37. p. II. pkts zem tai paredzētās uz īrnieku 
„krītošās daļas par izīrēto telpu apkurināšanu" saprotot taisni tikai to 
sumu, kflra saskan ar faktiskiem apkurināšanas izdevumiem. Turklāt Ap» 
gabaltiesa tomēr atsaucās ari uz to, ka atbildētājs, prasītājib pieprasītās 
naudas (3300 rub. par 1922./23. g. sezonu un 4400 rub. par 1923724. sezonu) 
vietā, по sevis piedāvāiis prasitājiem laikā 18.000 rub., resp. 24.000 rub. uii 
ar to vien izslēdzis samaksas nokavējumu seku piemērošanu viuam. Šāds 
Apgabaltiesas uzskats ir maldīgs. No tā, ka īrniekam pēc 46. p. jāsedz 
tikai t i e š i e apkurināšanas izdevumi uz viņu piekrītošā da|ā 'un ka tiešie 
izdevumi galīgi var tikt aprēķināti tikai pēc apkurināšanas sezonas izbeig-
Sanās pie apkurināšanas maksas regulēšanas pēc likuma, izriet vienīgi tas, 
ka namsaimnJekam un īrniekam pēc apkurināšanasi sezonas izbeigšanās ir 
tiesiba prasīt galīgu izrēķināšanos. Ja pēc rēķinu noslēgšanas izrādītos, 
ka pēc iepriekšējā, namsaimnieka proiektētā īrniekiem priekšā Hktā aprē-
kina īrnieks ar izdarītiem mēnešu dalu maksājumiem bfitu pārmaksājis 
tiešo uz viiņu krītošo apkurināšanas izdevumu dalu. tad namsaimniekam по 
īrnieka pānnaksātā daļa jāizmaksā pēdējam atpakal un savukārt, ja īrnieka 
izdarītie mēneša daju maksājumi nesasniegtu uz viņu krītošo izdevumu 
dalu, iztrūkstošā daja pēdējam jāiemaksā namsaimniekam. Bet ar to nav 
teikts, ka namsaimnieks tikai pēc apkurināšanas sezonas_ izbeigšanās va-
rētu pieprasit по īrnieka visu uz viņa krītošās apkurināšanas izdevumu 
daļas samaksn (Senata civ. kas, dep. spried. Hiršbcrga lietā 1925. g. Nr. 
581). Kā pareizi aizrāda prasītājs savā kasacijas sūdzībā, lik. oar telpu 
īri 37. p. īī. pkt. zaudētu pilnīgi savu nozīmi, ja по namsaimnieka piepra--
sītu plerādljumu par to, ka mēnesi iepriekš pieprasāma apkurināšanas 
maksa „saskan ar faktiskiem apkurināšanaS' izdevumiem". kuru apmēru, 
apkurināšanas sezonai iesākot, nekadā ziņa nevaretu noteikt. Uzliekot pie 
šādiem apstākliem prasītājiera onus probandi par to, ka viņu jau sezonas 
sākumā .pieprasītā apkurināšanas maksa saskanētu ar uz īrnieku „krī-
tošo dalu par apkurināšanu", Apgabaltiesa pārkāpusj civ. proc. lik. 102. 
(81.) p. Saskauā ar lik. par telpu iri 46., 47. р. р., 37. р. II. pkt. kopējo iz-
pratni, īrniekam. kas nav pieuēmis namsaimnieka priekša liktos nama ap-
kurināšanas noteikumus, apkurināšanas maksa jāregulē par katru mēnesi 
un pie tam iepriekš. Tas vien, ka īrnieks nepieņem по namsaimnieka ap-
rēkināto mēneša maksu apkurināšanas izdevumu segjanai, neatsvabina 
pēclējo по iepriekšēji aprēķinātās mēneša maksas maksāšanas, resp. regu-
lešanas. Tā tad, ia īrmeks pieprasito mēneša maksu atrastu par apšaubā-
mu vai tieši par pārspīlētu, tad apstrīdot to īrniekam dēl apkurināšanas 
maksas apmēra noteikšanas, jāgriežas pie īres valdes (8. р.). Pie tam, lai 
izbēgtu maksasi nelabvēlīgās sekas, paredzētās likuma 32. p. II. pkt., īrnie-
kam tomēr jāizdara tekoši maksājumi, vai nu по namsaimnieka plcprasītā 
apmērā, vai vismaz tādā apmērā, kādu viņš pēc sava aprēķina ieskatītu 
par pilnJgi piemērotu apkurināšanas mēncša izdevumu segšanai uz viņu 
piekrītošā dalā. Tādā kārtā, pretēji Apgabaltiesas domām, Irnieks, kas 
neatzīst namsaimnieka pieprasīto apkurināšanas maksu, bet tomēr laikā 
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negriežas pie īres valdes apkurinašanas maksas noteikšanai, un it kā „uz 
viņu piekrītošo dalu par apkurinašanu" piedāvā namsaimniekam kādu pat-
vallgi apreķinatu sumu, netikvien nenostāda namsaimnieku nokavējuma 
stāvoklī, bet pats nonak nokavejumā. Irnieks šai gadījumā nekad neva-
rētii šai žiņa atsaukties uz priv. lik. 3310. р., jo.ja īrnieks. kas kā parād-
nieks, apšaubītu namsaimnieka, kā kreditora, pieprasitās apkurināšanas 
maksas sumas pareizību, bet tomēr по sevis netikvien nav nodibinājis 
viņa paša piedavatas sumas pamatotību, bet nav griezies pie attiecīgās 
iestādes (īres valdes) ar hlgumu noteikt parāda, t. i., apkurināšanas mak-
sas, apmeru, tad šads īrnieks — parādnieks — nevar aizbildināties ar to, 
ka viņam, bez vina vainas, parāda apmērs neesot bijis znnāms. «Nav uz-
skatāms '— pedēji — par pareizu Apgabaltiesas uzskats par to, ka klusu 
ciešot vienošanās par apkurinašanas maksu būtu izslēgta pateicoties tam 
vien, ka ar dažicm īrniekiem pastāv seviški Ires noteikumi, saskanā ar ku-
riem vinu īres maksā ietilptu ari atlīdzība par apkurināšaniu ar ко, pēc 
Apgabaltiesas domam, lik. par telpu īri 47. p. esot atzlstams par nepiemē-
rojamu. Ja ari 47. p. paredz namsaimnieka sarunu vešanu ar irnieku vai-
rākumu un tā tad šai zinā pats par sevi ari paredz, ka namsaimnieka pa-
žiņojūrņā ipriekšā liktic apkurināšanas noteikumi principā būtu, satura ziņā, 
vismaz vienlīdzīgi tiem īrniekiem, kuri sastāda tāda vairākumu, tad tomēr 
по tā nemaz neizriet, ka namsairnniekam vispār būtu obligatoriski jāvie-
nojas ar visiem bez izoēmuma īrniekiem un pie tam par tiem pašiem ap-
kurināšanas nosacījumiem un, ka itkā šai nolūkā namsaimniekam būtu jā-
lick priekšā visiem īrniekiem identiski nosacījumi. Tādus visiem īrnie-
kicm identiskus nosacījumus likums itnebūt ari neparedz. 47. p. uzliek 
ņamsaimniekam tikai pienākumu savā paziņojumā Iikt īrniekiem priekšā 
budžetu par nākošo sezonu un par to, oik krīt uz katru īrnieku. Turpre-
tim, attiecībā uz aprēķinātās apkurināšanas maksas regulēšanas kārtību, 
termir.iiem etc, — to notcikšana neietilpst nepieciešami namsaimnieka pa-
zitļoiuraā īrniekicm. 

Tādā kārtā Apgabaltiesa, nepareizi apsverot partu patieso stāvokli, 
nepietiekoši un neizsmeļoši nodibinot lietas apstākļus, sevišķi jantājumā 
par to, vai patiesi atbildētājs nav pielaidis nokavējumu, pielaidusi motivu 
nepilnību. Ar to Apgabaltiesa pārkāpusi, bez augšā pievestā civ. proc. lik. 
102. (81.) р., vel art. 181., 196. (129., 142.) р. р., kādēl viņasspriedums at-
cclams. Aiz pievestiem iemesliem, Senats, neielaizdamies parejo prasltaja 
pievesto kasacijas iemcslu pārbaudīšanā, n о 1 e m j : Rlgas apgabaltiesas 
1926. g. 31. marta spriedinnu civ. proc. lik. 102. (81.), 181. (129.) un 196. 
<142.) pantn pārkapumu deļ atcelt un lietu nodot izspriešanai по jauna tai 
pašaf Apgabaltiesai citā sastāvā. (L. Nr. 234.) 

90. 1927. g. maija mēneša 27. dienā. Vecauces piensaimnieku sa-
biedrības pilnvarnieka, Jāņa Pllupa, lūgums par Jelgavas apgabaltiesas 
sprieduma atcelšanu 2aņa V a l t e r a prasībā pret Vecauces piensaimnieku 
sabiedrību. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Likumam par darba laiku ir publisku tieslbu rakstur 
un v.iuā paredzētie noteikumi ar kontrahentu (darba deveja un darba пе
тела) vienošanos nav grozāmi. Kaut gan pats likums nenosaka „p a m a t,-
a l g a s m i n i m u m u " , likums (8. p.) tomer vispirm» noteic darba J e -
dzienu, kā laiku, „kurā strādniekiem pēc līguma un uzņemuma iekšejās 
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iekārtas ■noteikumiem h jaatrodas darba victā un administracijas rīcībā." 
Talak Iikums (1. p.)(ķategoriski paredz, ka „normalais darba laiks noteikts 
uz 8 stundām. diena". Virsstundas Iikums (6. p.) pielaiž uz darba dcvēja 
un strādnieku savstarpēju vienošanos un ar darba inspekcijas piekrišanu, 
virs noteikta normalā darba laika, bet ne vairāk par 2 stundām dienā un 
par virsstundam atzīmējot seviškos sarakstos (7. р. piez.). Та tad n о г -
m а 1 a m darba laikam likums (6.-7. p. p.) stāda pretim v i r s s t u n d a s , 
kuras iesākas ar normalā darba laika notecejumu katrā darba dienā. 
Darba laika iedalīšanu normālā un virsstundu darba laikos, likums (17. p. 2. 
teik.) tāpat piemēro ari tam gadījumam, kad atalgojums tika nolīgts ar 
mēneša (vai pusmeneša) algu. Tā tad mēneša alga pati par sevi nemaz 
nenozīmē, ka ar to būtu pilnīgi iznīcināta darba laika iedalīšana normalā 
un virsstundu laikos. No ipievestiem noteikumiem izriet, ka atalgojumam, 
pat ja tas butu noteikts kādā mēneša algā, tomēr katrā ziņa jāpiemērojas 
(приурочивается) darba laika iedalljumam normalā darba laikā un virs-
stundās, un ka katra pretējā vienošanās vispār nav pielaižama. Pie tam, 
sevišķi, vienošanās par virsstundām kā tādām nav spēkā un nav kontra-
hentiem saistoša, cik tālu tāda vienošanās nesakrīt ar likuma par darba 
laiku noteikumietn. Aiz pievestiem apcerējumiem jānāk pie slcdziena, ka 
šinī gadījumā atbildētājas aizstāvētā vienošanās par kādu paušalu algu, kas 
aptvertu atalgojumu kā par normalo darba laiku, tā ari par virsstundām, 
„neatkarīgi no darba ilguma" un „neatkarīgi no darba dienām, svētdienām 
un svētku dienām un pusdienas atpūtām" un tādā kārtā vispār izslēgtu at-
algojumu par virsstundām. uzskatāma par spēkā' neesošu aiz tā iemesla, 
ka šāda 'alga nav piemērota darba iedalīšanai normalā un virsstundu dar-
boss t. i., nenoteicot pamatalgu un virsstundu atalgojumu. Bet no tā, gan 
— pretēji prasītāja domām — nemaz neizriet, ka minētā paušalā atalgo-
juma 4000 + 500 rub. papildinājums kopā 4500 rub. mēnesl būtu uzska-
tāms taisni par pamatalgu, kā tādu, t. i., taisni tikai par 8 stundām, un ka 
prasltājam būtu tiesība, bez un virs minētiem 4500 rub. par mēnesi_ pie-
prasīt vēl pilnu atalgojumu par virsstundām, izejot no_4500 rjļblu meneša 
alģass kā pamatalgas. Tamlīdzīgos gadījumosi tiesai, kā to Senats jau pa-
skaidrojis savā 1926. g. spriedumā Nr. 199Tietā, atkarībā по katras kon-
kretas lietas atsevišķiem apstākliem'un no strādnieku faktiski nostrādata 
laika — būtui jānosaka kopējais faktiskais darba laiks (6. p.) dienā, notei-
cot šo- laiku darba stundās un attiecinot uz šo kopējo dienas darba laiku 
norunāto algas sumu, aprēkinot caurmēra stundu atalgojumu. Dabūjamais 
caurmēra darba stundas atalgojums tā tad būtu jāpiemēro pirmajām 8 no-
strādātām stundām kā normala darba laika atalgojums, katras v a i г ā к а s, 
t. i., 8 stundu pārsniedzošas stundas, būtu atalgojaraas ие pēc dabūtā caur-
mēra stundas atalgojuma, bet kā virsstundas pēc likurna 17. p. paredzē-
tain virsstundu atalgojumam. Neatkarlgi no tā šinī gadījumā lieciniek' 
Birznieks starp citu liecinājis, ka pie hguma nos>lēgšanas a)ga tikusi no-
teikta uz 4000 rub. mēnesl un ka tikai uz vasaru, kad pienīcā pavairoju-
šies darbi, uz šo pavairojušos darbu rēķinu alga palielināta par 500 rub. 
mēnesī. Apspriežot prasības apmēru tiesa nav apsvērusi augšā minetos 
apstāklus un it sevišķi liecinicka Birznieka liecibu, kamdel viuas sprie-
dums civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) pantu pārkāpumu dēl nav atsta-
jam& spēkā. 

Aiz pievestiern iemesliem Senats n о 1 e m j : Jelgavas apgabaltiesas 
1926. g. 30. septernbra spriedumu civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. 
Dārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no 
jauna "citā sastāvā. (L. Nr. 235.) 

Щ 
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91. 1927. g. maļja mēneša 27. diena. Malvīnes L i e p a s likumīgā aiz-
bildija viņas. vīra, Jaņa Liepas, lugums par Jelgavas apgabaltiesas sprie-
duma atcelšanu Malvines L i e p a s praslba prei Jekabu A u g s t k a l n u 
urt pedejā pilnvarnieka zv. adv. Lazdiņa paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atdod: Qan pretēji Apgabaltiesas domām, likums neizslēdz 
iespeju vekselparada samaksu pierādlt ar atsevišķām kvītēm, cik tālu vis-
pār ierunas par veksela samaksu ir pielaižamas pret konkreto vckseļturē-
fcaju. Runa stavošā gadījuma kā vekselturētājs uzstājies p i r m a i s 
vekseļņemē.is. Pec vekseļlik. 33. p. veksejdevējam tiesība celt ierunas, 
kuras pamatojas uz viņa tiešām attiecībām ar vekseļturētāju. Tā tad pra-
sītāja varēja, attiecībā pret tagadējo atbildētāju kā piimo vekselaēmēju, 
atsaukties uz vekseļa. samaksu viņam. un šo samaksu pierādīt ar vekseluē-
tneja vii.iai izdoto kvlti. Tomēr pievestais Apgabaltiesas nepareizais uz-
skafs un seviški viua.4 nepareizā atsaukšanās uz veks. lik. 36. p. (46. p. 
vieta), paši par sevi, nevar novest pie viiļas sprieduma atcelšanas. Ap-
gabaltiesa, salidzinot kvītes izdošanas datumu ar v e k s e ļ a apzīmēto, 
kā ari pašas prasītājas viņas prasības rakstā uzdoto vekseļa izrakstīšanas 
datumu (1924.'g. 5. septembrī) — ar k v ī t e s izrakstīšanas datumu 
(1924. g. 26. februari) un aizrādot, ka ari sumas abos dokumentos savā 
starpā nesakrīt, konstatējusi, ka prasītājas iesniegtā kvīte ^neattiecas uz 
runā stāvošo viaas vekseli. Prasītāja pat nav mēginājusi pierādīt savu 
apgalvoj'umu, ka vekselis esot ticis izdots kā blanko vekselis tin aizpildīts 
ar datumu, kas nesakrīt ar viua iedošanu vekseloēmējam. Tādēļ prasītājai 
nav tiesības pārmest Apgabaltiesai, ka tā šo prasītājas apgalvojumu nav 
Demusī vērā. 

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka sfidzētāja sīidzība nepelna ievē-
rību, Senats n o l e m j :_Malvines( L i e p a s likumīgā pārstāvja, viņas vīra 
Jāaa Liepas kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt 
bez ievērības. (L. Nr. 238.) 

92. 1927. g. septembra mēneša 21; dienā. Jorena L e i g u t a pilnyar-
nieka, zv. adv. Petrevica, lugums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
Jorena L e i g u t a prasība pret Jāni S k a r e v i č u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats otrod: Tiesu Palata, apsverot liecinieku dotās liecibas, sakarā 
ar lietā esošiem dokumentiem, atzinusi par n e pieradītu_pašu faktu. ka 
atbildētājs būtu „Rezeiku" mājas pārdevis prasītājam. Šads Tiesu Palatas 
konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādē[ kasacijas kār-
tībā pārbaudāms. Tāpat ari liecinieku lieclbu novērtēšana piekrīt tiesai, 
kura lietu izspriež pēc būttbas. No šādiem saviem konstatejumiem Tiesu 
Palata varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājs n a v pierādījis pašu iesē-
dējuma pamatu, t. i., justus titulus, par kuru tas uzdevis pirķšanas-pardoša-
f.aS [īgiimu ar atbildētāju. Pie tain Tiesu Palata, apzīmejot liecinickus 
Meiju Vaguli un Jāni Vakstnani par „gadījuma lieciniekiem", užsvērusi ti-
kai, ka tib „pastāvlgi mājās nav dzlvojuši", bet nemaz nav, pretēji prasī-
tāja dornām, uzstādījusi tādu principu,*it kā par lieciniekiem prasības lie-
tās* varētu bfit tikai solenitates Iiecinieki. Tiesu Palata, apsverot liccinieku 
Iiecību uzticarmbu, varēja atsaukties uz to, ka liecinieki, kuri tikai nejauši 
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esot bijušhklāt pie kada it kā līguma noslēgšanas, īiepelna uzticības un viņu 
liecības tadēl apšaubāmas. Bez tā, sava slēdziena apstiprināšanai par šo 
liecinieku neuzticamību, Tiesu Palata pievedusi ari citus datus, proti pret-
runu jautajumā par pirkšanas cenu. Ar to tad atkrīt prasītāja paskaid.ro-
jumi viņa "kasacijas sudzība, kuros viuš apstrīd Tiesu Palatas slēdziena 
pareizību pec bfitības par to, ka prasītaja valdlšanā nav bijis justus titu-
lus. Tāpat nepelna ievērību ari prasltaja paskaidrojumi jautājumā par viņa 
bona fides. Šai ziņā Tiesu Palata nākusi pie neparbaudāmā kasacijas kār-
tiba sledziena par to, ka pats prasītāis, kā dokumentos, tā ari pret tre-
šam per^sonām un pat otrā prasības lietā ar tagadējo atbildētāju, celot pret 
pedējo pretprasību, uzdevies nevis par māju īpašnieku. bet par „rent-
nieku", t. i., par īpašnieku atzīstot taisniatbildētāju. Pretēji prasītāja do-
mam, Tiesu Palata varēja Savā spriedumā atsaukties uz otrā starp tiem pa-
šiem partiem iztirzātā lietā zem zvēresta nopratinātiern lieciniekiem. Pra-
sītāja pret to celtā ieruna jo mazāk pelna ievērību, ka viņš šo ierunu cēlis 
pirmo reļzi kasacijas sūdzībā. Pretēji prasītāja domām, Tiesu Palata va-
rēja jautājumā par prasītāja bona fides likt vadīties arī no prasītāja iztu-
rešanās_pret t r e š ā m personām: J o šai ziļjā lieta negrozās ap kādu 
atbildetaja ar trešām personām noslēgtu darījumu, kas būtu atzīstams par 
saistošu vai nesaistošu prasītājam, bet ap prasltāja konkludentiem darbiem, 
kuriem likums piešķir to pašu nozīmi, kā kādam noteiktam izteicienam ar 
vardiem (priv.lik. 2937., 2939., 2943_. р. р.). Tāpat nekrīt svarā - - pretēji 
prasītāja domam — vai tie prasītaja raksti, kuros Tiesu Palata ierauga 
viņa konkludentos darbus, tikuši iesniegti tiesā vai administrativa iestādē. 
Tā tad atkrīt ari visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasacijas sūdzībā, ku-
ros viņš apstrīd Tiesu Palatas slčdzienu par prasītāia bona fides trūkumu 
un kuros viņš kritizē Tiesu Palatas apcerējumus par šai ziņā dotām lieci-
nieku liecibam un prasītāja iesniegto rakstu saturu un nozīmi. Tlesu Pala-
tas aizrād-ījumiem jautājumā par bij. muižas īpašnieka Kleista priekšpirk-
šanas tiesībām ir tikai blakus motivu nozlme un tie nevar iespaidot viņas 
gala slēdziena 'pareizību par to, ka prasītājs nav pierādījis iesēdējuma 
priekšnoteikumu esamību viņa valdīšanā par strīdfi esošām mājām. 

Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka prasītāja kasacijas sūdzībā nav 
uzrādlts neviens kasacijas iemesls, kamdēl viņa kasacijas sūdzība, kā ne-
pamatota. atraidāma, Senats n o l e m j : Jorena L e i g u t a pilnvarnicka, 
TV. adv. Petrevica kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt 
bez 'ievērības. (L. Nr. 240.) 

93.. 1927. g. jūnija mēneša 9. dienā. Finansu ministrijas Tiešo no-
doklu departamenta lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu mir. An-
tona L i p š a n a mantošanas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliuš; referē priekšsē-
dētājs. 

Nemot vērā: 1) ka attiecībā uz soda naudas uzlikšanu par novčlotii 
mantojuma sastāva pieteikšanu Tiesu Palata nav konstatējusi, ka šinī lie-
tāl tiesa, taisot lēniumu par maiitinieku apstiprināšanu mantojumu (iesības, 
būtu apspriedusi un ar taisīto lēmumu i/.spriedusi jautājurnu par manto-
juma novēlotu pieteikšanu, kamdēļ, kā to Scnats paskaidrojis šās dicnas 
spricdumā mir. Pētera BoŠa numtojuir.a !ietā Nr. 197, Tiešo nodokli; ds-
partameiitam saskauā ar Nod. nolik. 212. p. pielik. 3., 4. un 8. pantiem bija 
tie.sība no sevis uzrēķina veidā lemt par soda uzlikšanu vainlgiem inanti-
niekiem un ka tādā kārtā Tiesu Palata, nākot pie pretējā slēdziena, ir par-
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kapusi Nod. nolik. 212. panta pielik. 3., 4. un 8. pantus un civ. proc. lik. 
711. pantu, kadu parkāpumu del Tiesu Palatas lēmums minētā daļā atce-
ļams; 2) ka turpretim attiecība uz papildu mantojuma nodokļa uzlikšanu, 
Tiešo 'nodoklu departamenta iesniegtā kasacijas sūdzība nepelna ievērības. 
Ka to Senats iau paskaidrojis savā 1927. g. 10. marta spriedumā Dāvida 
Upīša mantojuma lietā Nr. 100, ja Tiešo nodokļu departaments pēc tam, 
kad tiesa mantojuma Iietā jau bija apspriedusi un ar lēmumu izspriedusi 
jautājumu par mantojuma aplikšanu ar attiecīgu mantojuma nodokli, atrada, 
ka tiesa nepareizi aprēķinājusi nodokļa apmēru, tad viņam bija vienīgi tie-
sība taisīto lēmumu pārsūdzēt procesiikuma paredzētā kārtībā, bet ne tie-
sība jtaisīt no sevjs jaunu uzrēkjnu jau pēc lēmuma stāšanās fikumīgā 

•spēkā; tadā kartā šinī gadījumā Tiešo nodoklu departamentam, nepārsū-
dzot Latgales apgabaltiesas 1925. g. 23. janvara* lēmumu, nebija tiesība jau 
pēc šī lēmuma likumīgā spēkā nākšanas taisīt по sevis jaunu aprēķinu par 
mantojuma aplikšanu ar nodokli, cenšoties ar to grozit minēto jau likumīgā 
spēkā gājiišu lēmumu; tādēl Tiesu Palata pareizi tādu aprēķinu pēc būtī-
bas atstājusi bez caurskatīšanas; 3) ka aiz minētiem iemesliem kasacijas 
sūdzība dalā attiecībā uz soda naudas uzlikšanu par novelota mantojuma 
sastāva pieteikšanu ir ievērojama un minētā daļā Tiesu Palatas lēmums 
atcelams, bet pārējā daļā, kā ncparnatota atraidāma, Senats n о 1 e m j : 
Tiesu Palatas 1926. g. 28. aprila Iēmumu dalā par soda naudas aprēkinā-
šanu mantojumu pieteikšanas nokavējuma dēj Nod. nolik. 212. p. pielik. 3., 
4. un 8, р. р., civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot 
šajā 'dalā Tiesu Palatai caurskatīšanai no jauna citā sastāvā. Pārējā dalā 
Finansu ministrijas Tiešo nodoklu departamenta kasacijas sūdzību uz civ. 
proc. Hk. 793. p. pamata atstāt bez ievērlbas. (L. Nr. 245.) 

94. 1927. g. maija mēneša 27. dienā. A./S. „Lestene" pilnvarnieka, 
zv. adv. Berenta, lugums par Rlgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu 
Johannesai Š u e n e m a n a prasībā pret A./S. „Lestene". 

Sēdi vada priekšsēdētāis — senators K. Ozoliuš; refcē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Albildētāja neapstrīd Apgabaltiesas konstatējumu, ka pra-
sītājs atradies atbildētājas dienestā visu prasības rakstā uzdoto laiku. No šī 
sava 'ikonstatējuma Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājam 
nācies no atbildētājas nolīgtais atalgoiums par visu šo laiku. Atbildētāja 
tāpat neapstrīd Apgabaltiesas motiva pareizlbu par 'to, ka atbildētāja pir-
mā instancē pievestais priv. lik. 4188. p. nedod darba devējam tiesību ietu-
rēt kalpotājam algu par nokalpoto laiku uz tā pamata vien, ka tas pielaidis 
rupju vainu. Atbi'ldētāja atrod, ka Apgabaltiesa pārkāpusi priv. lik. 3552. 
р., nedodot viņai iespēju, viqas pieteiktos zaudējumus, ierunas celā, kom-
pensēt pret prasītāja pieprasīto aJgu un šai nolūkā zaudējumu pamatu un 
apmēru pierādīt ar lieciniekiem. Atbildētāia pie tam tomēr neapstrīd Ap-
gabaltiesas aizrādījuma pareizlbu uz to, ka atbildētājas ierunas celā kom-
pcnsējamā pretpretenzija pī3c tās dabas konkretā gadījumā ir neskaidra 
un vēl ne ar ко nav pierādīta un viņas kompensējaraās pretpretenzijas pie-
r'ādīšanai ir nopratināma, un pie tam vēl caur citu Apgabaltiesu, vesela 
rinda liecinieku, kas šīs lietas iztiesāšanu novilcinātu un sarežģītu. Ja nu 
Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka atbildētājas celtā pretpretenzija nav 
likvida, tad Apgabaltiesa varēja atzīt, ka šāda pretpretenzija ari nav kom-
pensejama, sevišķi ari pret algas prasibu ne, kura, kā pareizi aizrāda Ap-
gabaltiesa, iztiesājama visātrākā laikā ārpus lietu kārtības (civ. proc. li 
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74. р. piez. 1925. g. red.). Pie šādiem apstākliem Apgabaltiesai bija pietie-
košs pamats atbildētājas tikai ierunas celā pieteiktās pretpretenzijas, kā 
nelikvidas, pierādīšanai atbildētājas uzdotos Iieciniekus nepielaist. Ap-
gabaltiesa pareizi pie tam uzsvērusi, ka atbildētāja gan būtu varējusi sa-
vas nelikvidās prctpretenzijas kompensaciju ari konkretā Iietā panākt uz 
vispārēja pamata, ceļot par to pretprasību. Taisni kompensacijas mērķis 
ir viens no pretpraslbas galveniem racionaliem pamatiem (sk. civ. proc. 
lik. 226., 49. (38.), 2582. р. р.). Pretprasībā celama tā tad ari nelikvida 
pretpretenzija, kura ar to vien saprotams nepārveršas par likvidu, bet kuja, 
uz pastāvošo civilprocesa noteikumu pamata, dod pretprasītajam tas pašas 
tiesibas, kuras piekrīt pirmprasītājam, neatkarīgi по tā, vai pirmprasība 
būtu pati par sevi jau likvida vai nē. Būtu gan — de lege lerenda — do-
mājams, ka tiesai būtu piešķirama tiesība, pretprasību izdalīt по lietas, resp. 
nepieuemt ari lad, ja tā vērsta uz kompensaciju, bet spēka esošie civ. proc. 
lik. noteikumi šādu iespēju neparedz. Jāpiezīmē gan, ka ari priv. lik. 3552. 
pantam nemaz nav absolutas nozīmes, it kā tai zina, ka tas pilnīgi izslēgtu 
iespēju, ari ierunas celā pret celto prasību kompenset kaut ari_ nelikvidu 
pretpretenziju. Taisni otrādi. 3552. p. (beigās) pilnīgi šādu iespeju pielaiž, 
piem., tad, ja pati pirmprasība vel nebutu likvida un ja p\e tam kompe-
sēiamā pretpretenzija prasītu ne vairāk un ne lielāku pierādīšanas proces-
darbību (доказательное производство, Beweisverfahren) nekā pirmprasība. 
Vai katrā ātsevišķā gadijumā starp prasibu un pretpreteņziju pastāv ap-
zīmētais lldzsvars, tas atkarājas no konkrctas lietas aps^akliem. kuru no-
vērtēšana šai e,iņu atkarājas no tiesas, kas lietu izspriež pec butības. Runa 
stāvošā gadījumā Apgabaltiesa, apsverot Jietas apstāklus, nakusi_ — ka 
augšā aprādīts, pie noteiktā, kasacijas kartība nepārbaudāma sledziena, 
ka, pielaižot prctpretenzijas nodibināšanai uzdotos pieradījumus, lieta tikhi 
ievcrojami novilcināta, по kā netaisni ciestu prasītajs, kura prasība izrā-
dījusies par pilnīgi likvidu. 

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa nav pielaiduši at-
bildētāja kasacijas sūdzībā pievesto likumu pārkapumu, kādēl atbildetajas 
kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats' n о 1 e m j : Akciju 
sabiedrības „Lestene" pilnvarnieka, zv. adv. Berenta, kasacijas sudzību 
uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstat bez ieverības. (L. Nr. 260.) 

95. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Dāvida В г e d r i с h а 
lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, В r e d г i ch a, 
prasībā pret Emīlu J u r e v i č u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs - - senators K. Ozoliuš; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma abas runā sta-
vošās'parādzīrnes izdotas kā abstrakti dokumenti; saskaņa ar priv. lik. 
3701 p 3. pktu, abstraktos dokumentos aprādītam kreditoram šaubu gadi-
jumā jāpierāda parāda esamība (valuta); 2) ka Apgabaltiesaatradusi, ka 
prasītājs ar liecinicka Viškara liecibu nav pierādljis, ka prasitajs pret runa 
stāvošām parāda zīmēm būtu devis attiecīgu naudas valutu naudaļ sads 
Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lietaa faktisko pusi un nav tapec par-
baudāms kasaciias kārtlbā; prasltājs ari nebija lūdzis. paradzimcs uzra-
dīt minētam .iieciniekam, nopratinot to tiesa; vispar hecinieku Iiecibu no-
vērti3šana pieder tiesai, kura lietu izspriež pec butības (civ. proc. lik. 135. 
(102.) p,; 3) ka prasītāja, un pie tam pirmo reizi kasacijas instancē, pio-
\4stais priv. lik. 3655. p. nav tagadejā lieta piemerojarns, jo pat parada 
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eksistence pati ,par sevi ne vienmēr un ne visur aizrāda taisni uz aizde-
vumu; bez ta, parādzimes izdošanas fakts vien nemaz vēl nenodibina no-
vaciju (priv. lik. 3587. p._6._pkts), kura vispār nav prezumējama (priv. lik. 
3587. p j ; 4) ka tādā kārla Apgabaltiesa nav prasītaja kasacijas sūdzībā 
pievestos likumus parkapusi, kādēļ viņa kasacijas sūdzība, kā hedibināta, 
atraidama, Senats n o l e m j : Davida B r e d r i c h a kasacijas sūdzību uz 
civ. proc, lik. ,283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 261.) 

96. 1927. gada aprija mēneša 28. dienā. Kastrieja Ad n о pilnvarnieka, 
zv. adv. Kosteņiča, lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu 
Kastieļa A d n o prasība pret Latvijas dzelzcelu virsvaldi un pēdējās pār-
stavja, juriskonsulta Prevalda paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Izklausījis Dzelzcelu virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta Prēvalda, un 
prasītaja pilnvarnieka. zv. adv. Karklina, paskaidrojumus, Senats atrod: 
Satiksmes ministrs ar Ministru kabineta piekrišanu 1924. g. 26. augustā ap-
stiprinājis Dzelzceļu virsvaldes un Valmieras šaursliežu pievedcela akciju 
sabiedrības paziņojumu (Vald. Vēstn. Nr. 194). Pazinojumā, starp citu, uz-
svērts, ka līdz attieclgam rikojumam, uz Smiltenes-Āinažu linijas kā vie-
tējā, tā ari tiešā satiksmē ar Valsts dzelzccļiem pēc minētā tenniija, paliek 

. spēkā uz Valsts dzelzceļiem likumīgi izsludinātie un 1924. g. 1. septembrī 
piemērojamie nolikumi, likumi im noteikumi un izdotie rīkojumi. Bez tam 
ari pēc minētā termiiņa paliek spēkā „līdz attiecigam rīkojumam, tiešā sa-
tiksme, kura ievesta un pastāv pasažieru un bagažas un preču pārvadā-
šanai starp Valsts dzelzceļu stacijām no vienas un Smiltenes-Ainažu llnijas 
stacijām no otras puses, un pasažieru un bagažas un preču pārvadāšana 
notiks pie viena pārvadāšanas dokumenta. Tomēr veduma maksa par preču 
sūtījumu pārvadāšanu tiešā satiksmē starp Valsts dzelzceļu un Valmieras 
pievedcela stacijām tiks aprēķināta par Valsts dzelzcelu attalumu un par 
pievedcela attālumu atsevišķi pēc pastāvošiem tarifiein". 

Šī paziņojuina pēdējo frazi prasītājs iztulko tai nozīmē, ka tā zlmē-
joļies vienīgi uz i n t e r n u n o r ē ķ i n ā š a n o s starp Valsts un Valmieras 
šaursliežu pievedcela akciju sabiedrlbu par saņemtas kopejas vedummaksas 
sadalīšanu atkarībā no preču noietā cela lieluma. Šāds prasītaja izteiktais 
uzskats utzīstams par nesaskanošu ar pievestā pazirjojuma skaidro tckstu. 
Paziuojnmam nav vienkārša sludinājuma nozīme par Valmieras šaursliežu 
pievedcela pāreju privatās Valmieras pievedceļa akciju sabiedrībā, bet līdz 
ar to paziņojumam ir normativs raksturs, uzrādot saistošus noteikumus 
par to, kā turpmāk jaaprēķina vedummaksa. Vispirms šai ziņā jāaizrāda, 
ka paziyojums tika apstiprināts по Satiksmes ministra ar M i n i s t r u к а -
b i n e t a p i e k r i š a n u , t. i., taisni tai pašā kārtībā, kurā Satiksmes mi-
nistram tiesība izdot Kr. dzelzc. visp. nolikuma I. sadaļas atvietojošus rio-
teikumus uii noteikt tarifus (1923. g. 24. februara likums: lik. krāj. 7. Nr.). 
Tādēl nupat apzīmētā kārtībā (kaut ari paziyojuma veidā) Satik^jries mi-
nistram /tie.sība grozīt ari 1920. g. 22. maija pag. tarifa 55. § „a" pktu (V. V. 
132. Nr.), nosakol izņēmumu attiecībā uz kādu šaursliežu pievedcelu, kura 
ekspluataciju Valsts dzelzceli nodcvuši zināmai akciiu sabiedrībai, un proti 
tai nozīmē, ka tarifa 55. § paredzctā pazeminātā (pie lielākiern attālumicm) 
vedummaksa nebūtu piemērojama satiksmē starp Valsts dzelzceliem un 
šaursliežu pievedceļu. Ar šādu noteikumu nemaz nebūtu pčc būtlbas aiz-
karts nedz tiešas satiksmes jēdziens (Dzelzc. nolik. 7. р.), ncdz pārvadā-
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šanas llguma nedalāmības princips. Šo pēdējo prasītājs ierauga iespējā 
izdot vienu pašu preču zīmi par vienu noejamo ceļu (54. р.). Bet kā vis-
skaidrāki pierada runā stāvošais gadījuras, vedummaksu var aprēkināt at-
sevišķi par katru dzelzceļu attālumu ari tad, ja, kā to tieši paredz pats 
paziuojums (4. d. 1. teik.), ir izsniegta viena pati preču zfme. Prasītājs 
izlaiž no acīm, ka paziņojuma 4. d. pēdejais t e i к u rn s ir pretim stādīts 
iepriekšējam teikumam. Pazinojumā no v i e n a s -puses taisni uzsvērts, 
ka palieķ spēkā tiešā satiksme starp abu dzelzcelu stacijām un ka pārva-
dāšana notiks pie viena pārvadāšanas dokumenta. Bet по о t r a s puses 
paziņojumā norādlts, ka „t о m ē r" (t: i., n e s к a t о t i e s uz tiešās satik-
smes nodibināšanos starp abiem dzelzcejiem), vedummaksa tiks aprēķināta 
,,a t s e v i š к i" par Valsts dzelzceļu attālumu un pievedcelu attālumu. Tā 
tad pazinojums noteikti unapzināti ar pilnu nodomu, norāda, ka viria pie-
ņemtais vedummaksas aprēķināšanas veids n o v i r z ā s no pārvadāšanas 
līguma īiedalāmības principa un no vispārējā, parastā, tiešā satiksmē pie-
ņemtā principa. Tādēl, pretēji prasītāja domām, nevar paziņojuma pēdējo 
teikumu iztulkot tā, k'a tas būtu izgājis no tiešās satiksmes jēdziena. Taisni 
otrādi, pievestais teikums ir iztulkojams kā nodomātais tiesās satiksmes 
jēdziena i z ņ ē m u m s. Vedummaksas atsevišķais aprēķināšanas veids nav 
vienīgais izoēmums по abiem minētiem princip.iem par tiešo satiksmi un 
par pārvadašanas Hguma nedalāmību. Pēc pazinojuma 2. daļas pievedlīni-
ias „vadība un ekspluatacijas izdevumi un a t b i 1 d ī b a par pildīšanu" 
g u l v i e n ī g i uz Valmieras šaursliežu pievedcela akciju sabiedrības". 
Tas nozīmē, ka minētā akciju sabiedrība a t b i l d a t s e v i š k i un 
t i e š i p a r e k s p l u a t a c i j u , t. i., Valsts dzelzceli nenes solidaru at-
bildību par minētās akc. sabiedrlbas ekspluatacijas nepildīšanu. Tā tad pa-
zinojums ari šai vietā noteikti un apzināti nodibina iznēmumu no Dzelzc. 
nolik. 99., 128. pantos izteiktā principa par visu tiešā satiksmē dalību ņē-
mušo dzelzcelu solidaru atbildību. Nedz šai vietā (pazinojuma 2. dalā), 
nedz iepriekš minetā vietā (paziņojuma 4. dalā 2. teik.), paziņojums nemaz 
nedomā par Valsts dzelzceļu sarēkināšanos vai norēkināšanos ar aprādīto 
akciju sabiedrību, piem., it kā par zaudējumu atlīdzību regresa ceļā (kā to uz 
vispārējā pamata paredz Dzelzc. nolik. 114.—120. р. р.), vai attiecībā uz 
saņemto vedummaksu par pievedcelu robežās noieto ceju. Attiecībā uz 
vedummaksu paziuojums tieši domā par tās a p r ē k i n ā š a n u (исчислять), 
,.bet ne Vis par n o r ē ķ i n ā š a n o s (разсчитываться) ar dzelzcelu kontra-
hentu uzi preču zīmes pamata. Uz to jau aizrāda paša vārda „aprēķināt" 
tīri gramatiskā nozīme, kura, liz vispārēja pamata (priv. lik. 3094. р.), ir 
izšķij-oša. 

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa, dibinoties uz pa-
ziņojuma skaidro tekstu un izpratni, nav prasitāja pievestos likumus pār-
kāpusi, kādēl vina kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats 
n o l e m j : Kastriela A d n o pilnvarnieka, zv. adv. Kosteniča, kasacijas 
sudzību uz civ. proc. lik. 283. p. pamata atstāt bez ievērlbas. (L. N.r. 273.) 

97. 1927. g. septcrnbra mēneša 21. dienā. Augstā-Sila sādžas saim-
nieku sabicdrības pilnvaniieka, zv. adv. Hibšmaņa, lūgums par Latgales 
apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Ādama, Donata Z u p e s _ u. с prasībā 
pret Augstā-Sila sādžas saimnieku sabiedrlbu un .prasītāju Adama Z u p e s 
un citu paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 
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Ņemot vera: 1) ka Apgabaltiesa sava 1926. g. 21. aprila spriedumā 
gan seviški nav apspriedusi nedz atbildētājas aizrādījumu uii Centralās 
zemes ierīcības komitejas 1925. g. 16. marta rakstu Nr. 5288, kurā tā cē-
liisi 'piekritības strīdu, nedz atbildētājas celto nepiekritibas ierunu, nedz vis-
par apsriedusi jautajumu par lietas piekritību tiesu iestādēm un tādēl pār-
kapusiciv. proc. lik. 181., 196., 90., 100.(129., 142., 69., 79.) р. р.; 2) ka, to-
mer, šadi Apgabaltiesas pielaistie pārkapumi paši par sevi vien nevar no-
vest j>ie sprieduma atcelšanas, jo Apgabaltiesa savā 1925. g. 27. marta lē-
muma,' kas noticis p ē с viņas agrākā, vēlāk ar Senata spriedumu atceltā, 
sprieduma, bet pirms sava jaunā sprieduma, jau bija ņēmusi stāvokli jau-
tajuma par lietas piekritību un, starp citu, principā, atzīstot, ka praslba 
celta par Ipašuma tiesībām uz iesēdējuma pamata, un ka šāds strīds, sa-
skana ar 1924. g. 2. oktobra noteikumu par zemes ierīcību 5. p. (lik. krāj. 
157. p.) piekrīt tiesu iestādēm, atstājusi minēto Centralās zemes ierīcības ■ 
komitejas raksta izteikto lugumu bez sekām; 3) ka līdz ar to atkritusi ari 
atbildētājas celtā nepiekritības ieruna; 4) ka Senats savā pirmā spriedumā 
par piekritības jautājumu nebija izteicies, jo ias līdz tam netika pacelts 
по partiem un uz minēto Centralās zemes ierīcibas komitejas rakstu ne-
viens nebija atsaucies; tādēl Senata pirmais spriedums nav nemaz aiz-
kāris pievesto Apgabaltiesas 1925. g. 27. marta lēmumu; 5) ka tādā kārtā 
Senats tur par iespējamu apspriest atbildētājas celto nepiekritības ierunu 
pēc būtības; šai zinā Senats uzsver vispirms, ka, pretēii atbildētājas do-
mām, lieta taisni grozās ap atbildētājas celto nepiekritības ierunu, bet 
nemaz ne api piekritības s t r ī d u, jo tāds netika celts attiecīgā veidā un 
formā: uz lietas piekritību Centralai zemes ierīcibas komitejai bija aizrā-
dījusi pati §ī pēdējā tieši tiesai. bet — pretēji civ. proc. lik. 240. p. — ne 
caur prokuroru; ^bcz tā, civ. proe. lik. 240. p. paredz, ka piekritības strīdu 
var celt administrativa iestāde tikai tad, ja viņa atzīst lietu p a r p i e -
k r ī t o š u v i ņ a i p a š ^ i ; tādēl vien minētais raksts atstajams bez ie-
vērības; pie tam, pretēji atbildētā'as domām, nav pamata, 240^ pantu ne-
attiecināt ari uz iMiertiesu iestādēm, kurām administrativās iestādes varētu 
pieteikt caur prokuroru piekritības strīdu, tāpat kā ari visparejam tiesu 
iestādēm; 6) ka, griežotics pie atbildētāja celtās piekritības ierunas ap-
spriešanas pēc būtības, Senats atrod to par ievērlbas nepelnošu; Apgabal-
tiesa konstatē un atbildetāja vispar nenoliedz, ka tagadejā prasība rakstu-
roiama kā vindikacija, pamatota uz iesēdējumu: šads petitums nepiekrīt 
administrativām iĢstādem, bet, ka starp partiem celtais strīds par civil-
tiesvfbām, t. i. par īpašuma tiesībām, p»iekrit tiesai; kaut ari šai lieta at-
bildētājs apstrīdējis prasītāja valdīšanas nepartraukto stavokli, atsauk-
damies uz. krievu laiku zemes ierīcības iestāžu lēmumiem, bet tomēr pra-
sība nemaz nav pamatota uz šādiem lēmumiem, unviņu pareizība vai ne-
pareizība nesastāda šai lietā izšķirošo strīdu, kādēl nedz krievu 1911. g. 
29. maija likuma 18. p. (Kr. lik. krāj. 1087. р.), nedz minetie 1924. g. notei-
kumi (4„ p.) nav runā stāvošā gadījuma piemerojami;_ tadā karta Apgabal-
tiesa, izspriežot lietu pēc būtības, gala sledziena ziņa, nav pielaidusi tadus 
likumu pārkāpumus, kuril izsauktu sprieduma atcelšanu; 7) ka pēc nodi-
binātās krievu un Latvijas tiesu prakses, ari Senatam tiesība по sevis aiz-
kustināt jautājnmu par lietas lietišķo, resp. teritorialo piekritību; 8) ka 
par tagadējās prasības it kā fiktivo raksturu, prasītājiem apejot administra-
tivās iestādes vai administrativo (instanču) kārtību, atbildētājs runa pirmo 
reizi kasacijas sūdzībā, kādēļ viņa apcerējumi šai ziņā nav Senata apsprie-
žami; ar to atkrīt atbildētāias paskaidrojumi_viņas kasacijas sudzības 
1.—3. pktos; 9) ka Apgabaltiesa, pec lietas butības konstatejusi, ka ne-
noliedz atbildētāja, ka prasītāji sākuši par „Kraukupi" valdīt ka īpa.šnieki 
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skaitot no 1896. g.;. šiš Apgabaltiesas konstatējums attiecas uz lietas fak-
tisko pusi un nav tādēļ pārbaudams kasacijas kārtībā; atbildētāja pie tatn 
pedējā Apgabaltiesas sēdē pat tieši paskaidrojusi, ka viua nekad neesot 
apstrīdējusi prasītāju tiesību uz zemi, bet apstridot tikai zemes platību; по 
šādiem atbildētājas paskaidrojumiem Apgabaltiesa varēja nākt pie sīēdziena, 
ka, ja prasītāji pieprasa īpašuma tiesību atzīšanu uz iesēdējuma pamata 
un ja atbildetaja taisni viņu īpašuma tiesības neapstrīd, viņa loģiski nevar 
noliegt prasītāju valdīšanu kā īpašnieku; prasītāju valdīšana kā īpašnieku 
par zemniekiem piešķirto zemi atsevišķā zemes gabalā ncmaz nav izslēgta 
ar to, ka pirms 1906. g. novembra likuma, atseviškas privatpersonas tie-
sības uz piešķirto zemi netika atzītas; piešķirtā zeme nav izuemta no ie-
sēdējuma ;(Senata civ. kas. dep. spried. 1925. g. 124. Nr. Kamparu-Kokina 
lietā); ar to atkrlt atbildētājas paskaidrojumi viņas kasacijas sūdzības 4., 
5. pktos; 10) ka jautājumā par to, kāda nozīme piemīt zemes ierīclbas 
iestāžu zemes ierīcības darbiem noilguma pārtraukšanas ziņā, Senats savā 
pirrnā — eai lietā dotā — spriedumā jau bija izteicisļ ka „administrativo 
iestāžu lēmumiem zemes ierlcības lietās tika piešķirts tiesu iestāžu sprie-
duma spēks tikai ar 1911. g. 29. maija likuma 18. 'p. (Kr. "lik. кор. 1087. p.) ' \ 
un ka „līdz'tam laikam (t. i. līdz 1911. g.) notikušiem administrativo iestāžu 
lēmumiem runā stāvošā lietā nevarēja būt tiesu sprieduma spēks un viņi 
tādēl nevarēja pārtraukt prasītāju uzukapijas valdīšanu"; 11) ka Apgabal-
tiesa, kurai šādi Senata paskaidrojumi bija saistoši saskaņā ar civ. proc. 
lik. 813. р., savā tagadējā spriedumā nostājusies pilnīgi uz to pašu viedokli 
un nav šai ziņā pārkāpusi atbildētājas pievestos likumus; 12) ka Apgabal-
tiesas slēdzieni par Ludzas aprioka zemes ierīcības komitejas 1914. g. 
20. februara un Vitebskas guberņas zemcs ierīcības komitejas 1914. g. 
29. novembra lēmumu saturu un nozīmi attiecas uz lietas faktiskn pusi 
un nav kasacijas kārtībā pārbaudāmi; 13) ka tā tad atkrīt ari atbildētā-
jas paskaidrojumi viņas kasacijas sūdzības 6. pktā; 14) ka tādā kārtā Ap-
gabaltiesa nav atbildētājas pievestos likumus pārkāpusi, kādēl Senats n о -
l e m j : Augstā-Sila sādžas saimnieku sabiediibas pilnvarnieka, zv. adv. 
Hibšmaņa, kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata at-
stāt bez ievērības. (L. Nr. 277.) 

98. 1927. g. oktobra mēneša 27.. dienā Mendela O s i n a lūgums par 
Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa О s i n a praslbā pret Ла
гери P a b ē r z и. 

Sedi vada priekšsēdētajs — senators K. Ozoliuš; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs lūdzis uzlikt atbildētājam, kā izīrētājam, 
par pienākumu nodot prasītājam, kā īrniekara, tirgotavas telpas atbildetajam 
piederošā namā; 2) ka tādā kārtā prasītājs nemaz nav cēlis tiešu actio cum 
comdemnatione, t. i., prasību par īres priekšmeta, veikala telpu nodošanu 
viņam, bet gan Cēlis prejudicialu (atzīšanas) prasību (Feststeilungsklage), 
t. i., domājis ar tiesas spriedumu nodibināt atbildētāja pienakumu izpildīt 
īres līgumu ar prasītāju; 3) ka prasība pret trešo personu, kura tagad 
ienem tās pašas telpas it kā īrnieks, t. i., prasība par noslēgtā it kā starp 
šo 'trešo personu un izīrētāju īres līguma atcelšanu, prasītājam būtu bijis 
jāceļ tikai tad, ja vioš domātu prasīt runā stāvošās telpas tiešo nodošanu 
prasītājam, atņemot tās trešai personai (Senata civ. kas. dep. spried. 1927. g. 
Nr. 162, Fainbcrga lietā); šādu prasību prasītājs būtu varējis celt tikai tad, 
ja viņš varētu pierādīt, ka trešā persona zinājusi, ka telpas tikušas agrāki 
izlrētas jau prasītājam (Kriev. Sen. civ kas. dep. spricd. 1880. g. Nr. 118 
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Sestakova lieta); 4) ka tapec Apgabaltiesai nebija likumīga pamata taga-
dejo praslbu atraidlt uz- tapamata, ka prasītājs iepriekš nav cēlis prasību 
кора pret tagadejo atbildetaju un trešo personu.kas tagad ieoemot telpas 
ka Irnieksi un ka tiesa nav vēl atzinusi par spēka neesošu starp šādām di-
vam_ personam uz to pašu īres objektu noslēgto īres līgumu; 5) ka tādēk 
preteji Apgabaltiesas domām, nemaz nekrlt svara tagadējā prasibas lietā, 
vai runa stavoša_ telpa tikusi iznomāta trešai personai p i r m s vai p ē с 
Ires līguma noslegšanas ar prasītāju, jo prasitājs nav cēlis praslbu ari pret 
šo trc.šo personu un nav prasījis telpas atoemt vinai; tāpēc Apgabaltiesai 
ari nebija tiesība, tagadejo prasību atraidlt uz tā pamata, ka prasltājs nav 
pieradījis, ka telpas butu tikušas izīrctas prasītājam agrak nekā trešai per-
sonai; 6) ka tā tad Apgabaltiesas spriedums aiz civ. proc. lik. 102., 181., 196. 
(81., 129., 142.) p. p. parkapumiem nav spekā atstājams, Senats n o l e m j : 
Latgales apgabaltiesas 1926. g. 21./28. maija spriedumu civ. proc. lik. 102. 
(81.), 181. (129.).un 196. (142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lieto nodot iz-
spriešanai no jauna tai pašai Apgabalticsai cita sastāvā. (L. Nr. 278.) 

99. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Izidora F r ī d m a n a lūgums 
par Rlgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu vina, F r ī d m a n ' a , prasībā 
pret Johanu R e i n i j u s u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolinš; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: l) ka Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka no atbildētāja di-
vās tālāk .izīrētās istabās no vienas puses gan iztrūkst no lik. par telpu īri 
41. pantā uzskaitītām nepieciešamam raēbelēm: 1 mazgājamais galdinŠ un 
viens komplekss logu aizkaru, bet no otras puses tur atrodas ārpus nepie-
ciešamāin' mēbelērn viens galdinš, 2 gleznas un 1 pīts krēsls, pie kam по ie-
tilpušiem nepieciešamo mēbelu skaitā krēsliem 4 bijuši polsterēti, 2 ādas un 
2 plīša; bez tā tiesa konstatējusi, ka apakšīrniece lietojusi ari vannas istabu, 
tas ir: baudījusi tādas ērtības, kādas likumā par telpu īri 41. pantā nav pa-
redzētas; 2) ka no augšā pievestiem konstatējumiem tiesa nākusi pie sle-
dziena, ka dotā gadījumā minētās ērtības netikvien atsver iztrūkstošās ne-
picciešamās mēbeles, bet tālu tās pārsniedz un no šā sledziena nakusi pie 
sava gala slēdziena, ka pārsniedzošie dotā gadljumā likumlgo īres normu, 
14 lat. 29 sant. par istabu, ir ņemti par^ atsevišķām ērtībām un par daļu по 
pieciešamām mēbulēm, kamdēl atbildētais nav piclaidis lik. par telpu Iri 
32. p. 9. pktu un 41., 42. pantu pārkāpumus; 3) ka miiiētie tiesas konsta-
tējumi uii slēdzieni, kā izrietoši ņo lietas apstākļu apsvēršanas pec butība_s, 
nav pārbaudāmi kasacijas kārtībā; ar to atkrīt visi prasītaja kasacijas su-
dzībā pievestie paskaidrojumi, ar kuriem tas cenšas apstrīdēt pēc butlbas 
augšā pievestos tiesas konstatējumus un slēdzienus;_ pretim prasītaja_ ie-
skatam, augšā pievestos tiesas konstatējumos un slēdzienos nav nekadas 
pretrunas; nepardzas ari ir prasītāja domas, ka tiesai bijis jauzsver, vai 
lieko mēbelu lietošanas vērtlba atbilstu i r č s v i r s m a k s a i , kura par 
viņu tiek ņemta, jo likums šinī ziņā nesaista īrnieku un apakšīrnieku un 
nenosaka, kādu rnaksu var ņemt īrnieks par apakširniekam iziretām liekām 
mēbelēm; 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pārkāpusi pievestos kasaci-
jas sūdzibā likumus un pēdējā kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : 
Izidora F r ī d m a u a kasacijas sūdzlbu uz priv. proc. lik. 283. (186.) p. p. 
atstāt bez ievērības. (L. Nr. 284.) 

100. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Aleksandra R j a b i n a lū-
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gums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšarui viņa, R j a b i n a , 
prasība pret Llbu S к u d г e. 

Sēdi vada priekšsedētājs — senators K. Ozolioš; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa praslbu atraidījusi uz tā pamata, 
ka prasītāja nav praslbu cēlusi reizē arī pret 3 debitoriern, ar ко pēdējiem 
«sot tikusi atņemta iespēja aizstāvēties, un ka atbildētāja „atbildlbu uz 
sevi neuzņemas"; 2) ka Apgabaltiesa pati nodibinājusi, ka konkretā pra-
sība celta *ka prejudiciala prasība, kuras prieksmets bijis vienīgi nodibināt 
juridiskās atticcības starp tagadejiera partiem, proti nodibināt, ka prasī-
tajai pieder puse no viņas iin mirušā Skurbes kopīgās mantības izsnieg-
tiem aizdevurniem; 3) ka tāpēc ar šādu juridisku attiecību nodibināšanu 
starp tagadējiem partiem nemaz nav aizkartas trešām personām, minētiem 
•3 debitoriem, piederošas tiesības vai intereses; šai lietā taisāmais sprie-
dums, saprotams, būtu spēkā un saistošs vienīgi tagadējiem partiem, bet 
nekad ne minētiem 3 debitoriem; 4) ka tāpat, pat ari attiecībās starp ta-
gadējiem partiem, nemaz nekrīt svarā, vai īstenībā pastāv un realizējami 
prasītajas apgalvotie prasījumi pret minētiem 3 debitoriem, jo Šis jautā-
jums varētu pacelties tikai tad, kad viens vai otrs no tagadējiem partiem 
savukārt cel attiecīgas prasības pret minētiem 3 debitoriem un tāds jau-
tājums būtu izšķifams vienīgi šai nākošā varbūtējā procesā starp nāko-
šiem partiem; 5) ka, pretēii Apgabaltiesas domām, nekāda sevišķa atbil-
dibas uzoem.šanās' no atbildētājas puses nav prasāma, jo Apgabaltiesa ne-
maz nenoliedz, ka atbildētāja patiesi atzistama par mirušā Skurbes man-
titiieci, kādēļ uz atbildētāju pārgājusi ipso jure mantu devējam piederē-
iusi pusdala prasījuina pret minētiem 3 debitoriem; 6) ka tāda kārtā Ap-
gabaltiesa, nepareizi kvalificējot tagadējās prasības juridisko raksturu un 
no tā izrietošās procesualās un materialās juridiskās attiecības kā starp 
tagadējicm partiem1, tā ari starp partiem un trešām personam, minetiem 
3 debitoriem, pārkāpusi civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) р. р., kādēl 
viņas spriedums aiz šī iemesla atcelams, Senats n о 1-е m i : Jelgavas ap-
gabaltiesas 1926. g. 5. novembra spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. 
042.) p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-
spriešanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr. 289.) 

101. 1927. g. oktobra niēneša 27. dienā. Olgas B ī m a n lūgums par 
.Telgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas В I m a n prasībā pret 
l^duardu Š v ī d e r u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliuš; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka pēc Apgahaltiesas nodibinātiem faktiskiem da-
ticm par runā stāvošā līguma saturu, pēdējais uzskatams nevis par īsto 
nomas līgumu, bet gan par parciaras_ nomas līgumu (priv. lik. 4034. р.), pēc 
kura prasitājai ka iznomātājai pienākas 20% no nomnieka peļņas, bet ne 
mazāk par 2000 Ls gadā: 2) ka tāpec prasītājai nav tiesības prasīt nomas 
naudas veidā jau tieši noteiktu sumu 1000 Ls, bet gan vniai iepriek§ biļa 
jācel prasība par norokina nodošanu attieciba uz atbildētaju par runā stā-
vošā gadā no nomas objekta saoemto pelņu (priv. lik. 44S8. р.), lai ar to 
tioskaidrotu nomas surnu, kura — 20°/o apmcra no pehias — pieiūiktos pra-
sltājai uz parciarās nomas līguma pamata; 3) ka ta tad prasība tadā for-
mulējumā, kāda tā tika celta tagadējā lietā, uzskatama par priekšlaicīgu; 
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4) Jca Apgabaltiesa, atrodot prasību par neapmierināmu, gala slēdziena 
zinā, nav prasītājas pievestosi likumus parkāpusi, kādēl viņas kasacijas. 
sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats n о 1 e m j : Olgas В ī m а и 
kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievē-
rības. (L. Nr. 290.) 

102. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Donata, Jāņa, Jāzepa un 
Kazimira S v e č u lugums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcel-
šanu Antona S v e c e s prasība pret Donātu, Jāni, Jāzepu un Kazimiru 
S v e č i e m. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolinš; referē senators. 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs, un līdz ar to ari Apgabaltiesa, dibina 
atbildetaju_ atlīdzību par govju ienākumiem uz atbildētāju valdīšanu it kā 
par atbildētāju laikā nenodotam govīm |aunā ticībā, sākot no Miertiesiieša 
sprieduma taisīšanas; 2) ka šāda atbildētāju attiecību juridiskā kvalifika-
cija '■— kā pareizi aizrāda atbildētāji — nesaskan ar Hkuma noteikumiem,. 
jo šada konstrukcija paredzētu, ka prasītājs agrāki būtu cēlis vindikaciju 
un atbildētāju atbildību būtu dibinājis uz to, ka atbildētāji bijuši malae 
fidei possessores un kā tādi atbildētu vindikantam;_bet, īstenlbā, prasītājs. 
iepriekš tamlīdzīgu vindikaciju nebija cēlis, bet cēlis tikai obligatorisku 
prasību par govju, kā atvietojamu mantu, nodošanu viņam; tādēl no šā-
das obligatoriskas prasības 'izrietošās sekas, atbildētāju atbildības ziuā, 
nevar pamatotics uz govju valdlšanu no atbildētāju puses launā ticībā, jo 
kā vindikacija, tā ari šis pēdējais atbildības veids, paredzētu nevis atvieto-
jamu mantu, bct individualu mantu pieprasījumu; 3) ka tomēr šāda at-
bildētāju atbildības nepareizā juridiskā kvalifikacija no Apgabaltiesas pu-
ses nevar pati par sevi novest pie viņas sprieduma atcelšanas, jo prasītājs 
vispār var, pēc Apgabaltiesas konstatētiem un atbildētāju neapstridētiem 
lietas apstākļiem, pret atbildētājiem celto prasību par nesaņemtiera ienā-
kumiem dibināt uz to, ka tiesa ar savu iepriekšējo spriedumu uzlikusi at-
bildētājiem par pienākumu, nodot prasītājam 2 govis vidējā vērtībā, un ka 
atbildētāji šo spriedumu laikā nav izpildījuši; ar to atbildētāji pielaiduši 
nokavējumu (Šeršeņevičs, учебникъ гражд. права, К), izd. 470 sck. Ipp.); 
tādēl viuiem jāatlldzina kreditors, t. i., prasītājs, par visiem zaudējumiem, 
t. i. netikvien par pozitiviem, bet ari par iztrūkstošiem (lucrum cessans); 
pēc tiesas pareizā ieskata, pie šiem pēdējiem pieder arf iztrūkstošie ienā-
kumi (Kr. Sen. civ. kas. dep.spried. 1880. g. Nr. 99; 1884. g. Nr. 2), i i. 
konkretā gadījumā, no prasītajam laika neatdotam govīm (sk. Kriev. civ. 
lik. 574., 609. р. р.); 4) ka tā tad Apgabaltiesas spriedums, gala slēdziena 
ziuā, saskan ar likumu un, piespriežot prasltājam saņemtos ienākumus по 
atbildētāju laikā nenodotām govīm. Apgabaltiesa nav atbildētāju pievestos 
likumus parkāpusi, kādēļ viou kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma,. 
Senats n о 1 e m j : Donata, Jāna, Jāzepa un Kazimira S v e č u kasa-
cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības. 
(L. Nr. 292.) 

103. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Ludviga J u g a i ņ a lūgums 
par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa J u g a i ņ a prasība 
pret Ēduardu M i t u 1 i. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Pētersons. 
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Nemot vērā: 1) ka prasītājs vareja savas praslbas pieradīšanai at-
saukties uz atbildētaja paskaidrojumiem par to, ka tas tiešām 1926. g. 
maija mēhesī un pastāvīgi iau no 1925. g. apriļa zvejojis Krona-Auces 
dil.il ни 'ari tai daļa, kura apskalo prasītaja mājas zemi; ari Apgabaltiesa 
šais atbildētāja paskaidrojumos ierauga atzišarios, bet tomer šīs atzīšanas 
nozīmi atraida uz tā pamata. ka atbildētajs līdz ar to esot paskaidrojis, ka 
ari prasītājs esot zvejojis minētā dīķl jau по 1925. g. aprlja; ieyerojot šādus 
atbildētāja paskaidrojumus, Apgabaltiesa_ atrod, ka atbildetajs prasību 
taisni neesot atzinis un ka tāpēc prasītajam neesot tiesības atsaukties 
uz pirmo augšā pievesto atbildetaja •paskaidrojumu ka_ uz prasības atzīšanu, 
jo atzīšanas skaldišana neesot pielaižama; 2) ka šāds Apgabaltiesas uz-
skats nav pareizs; īstenibā nevar runāt par atzīšanas skaldīšanu, kad по 
atbildētāja paskaidrojumiem izriet, ka atbildētājs tieši atzinis to faktu, ka 
vinš zvejojis 1926. g. maija mēnesl un ka prasltajs patiesi izlietojis zvejo-
šanas tiesības jau 1925. g. aprila mēnesī, t. i., p r i e к š u n p i r m s t ā 
l a i k a , kad atbildētājs sācis zvejot; ja nu pie šadiem apstākliem atbildē-
tājs tai-pašā laikā apgalvo, ka ari atbildetajs sācis zvejot tāpat jau по 
1925. g. aprila mēneša, tad tas ir jau jauna, patstavīga iertina, kura japie-
rāda tarn, kas to cel (civ. proc. lik. 366. p. 2. t'eik.), t. i. konkretā gadījuma 
atbildētājam (sk. Sen. civ. kas. dep. spried. 1923. g.Nr. 254_: 1927. g._Nr. 
299), kamēr prasītājs varētu aprobežoties ar šī pedeja apstakla vienkaršu 
noliegšanu; 3) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, nepareizi sadalot pieradīšanas 
pienākiimu starp partiem. pārkapusi civ. proc. lik. 102., 181., 196. (81., 129., 
142.) p. p. kādēļ viņas spriedums aiz šī iemesla atcelams, Senats п о 
и т ! : .Iclgavas apgabaltiesas 1926. g. 1. novembra spriedumu civ. proc. 
lik. 102. (81.), 181. (129.) un 196. (142.) p. p. pārkapumu del atcelt un lietu 
nodot izspriešauai tai pašai Apgabaltiesai cita sastava. (L. Nr. 295.) 

104. 1927. ģ. septembra mēneša 21. dienā. Marijas L e m e š e v -
s k a s lugums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas, 
L e m e š e v s k a s , prasībā pret Mariju J u r č e n k u un Vladimiru 
R и d i š u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka ]pēc Kr. civ. lik. 399. p. 1. pkt_. zem cilts man-
tlbas (родовоо имущество) saprotama manta, kura pargajusi intestat-
mantošanas celā; 2) ka konkretā gadljumā, pēc Apgabaltiesa_s konstate-
juma, tai laikā, kad runā stāvoša zeme pargājusi mantudeveja, Antona 
Jurčenko, valdīSanā по viņa tēva, tad vel bijis zemniekiem piešķirtas ze-
nics raksturs; 3) ka zemnickiem piešķirtā zeme nevar iegut cilts man-
tības īpašību (Senata civ. kas. dep. spried. 1926. g. 12., 20. NNr.h 4) ka 
ar to vien, ka Antons Jurčenko savukārt izņemis apHecinošu lemumu, 
pieškirta zeme nepārvēršas par cilts mantību; 5) ka tadel mantudeveja 
Antona Jurčenko adoptētais dēls, atbildetājs Rudzīts, kuram kā adopte- * 
tam dčlam, saskaoā ar Kr. civ. lik. 1561. p„ pieder mantošanastiesības 
pcc adoptējoša naves, nav izslēdzams но mantošanas arī strīdu esosa, 
atstātā >ņēc pedējā nāves, zemē, kurai nav cilts zemes rakstura; 6)_ka 
Apgabaltiesa, atraidot prasibu par minetās zcmes atņemšanuatbildēta-
jam Rudzītim, nav prasītājas pievestos likumus pārkāpusi, kadel vinas 
kasacijas sūdzība, kā ncpamatota, atraidāraa. Senats n о 1 e m j : Manjas 
L e m e š e v s k a s kasacijas sudzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) P. pa-
mata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 297.) 
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105. 1927. g. aprija meneša 28. dienā. Juliusa О z о 1 a lūgums par 
Cesu I. iec. miertiesas lēmuma atcelšanu Eduarda O z o l a mantošanas 
lieta. 

. Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē priekš-
sedētājs. 

Ņemot vērā: 1) ka tiesa ir konstatējusi, ka attieclbā uz mir. Eduarda. 
Ozola mantojumu 1911. gada Mārsnenu pagasta tiesā ir tikusi iesākta un 
izvesta mirēja mantības apsargāšana, bet na-v tikusi iesākta lieta par 
mantinieku apstiprinašanu mantošanas tiesībās; 2) ka pēc 1921. g. 29. 
decembra Noteikumu par prasību un mantojuma lietu izņemšanu по ра-
gasta tiesu piekritības 1. pkta satura un izpratnes pagasta tiesu iztiesā-
šana palika tikai tas mantojumu lietas, kuras pagasta tiesā jau gan bija 
iesaktas, bet nebija pabeigtasjīdz 1922. g. 1. janvarim; 3) ka tamdēļ tam 
apstākļim, ka šinī gadījuma pec lūdzeja viņa iesniegtā kasacijas sūdzībā 
izteikta uzskata pagasta tiesai būtu bijis pienākums pašai по sevis ex 
officio ierosinat jautajumu par nepilngadī«:o mantinieku apstiprināšanu 
mantošanas tiesībās, nav izšķij-ošas prieks lietas nozīmes: pēc tiesas kon-
statēiuma pati maritošanas lieta nav iesākta līdz 1922. g. 1 janvarim un 
ar to pietika. ka liz 1921. g. 29. decembra Noteikumu pamata pēc 1922. g. 
1. janvara ierosināta mantojuma lieta vairs nepiekrita pagasta tiesas iz-
spriešanā; maiitojuma apsardzības ierosinājumu un izvešami nevar uzska-
tīt kā pašas mantojuma lietas iesākšanu: kā vispārējie civilproceslikumi 
tā ari 1889. gada pag. ties. proc. likumi atšķir mantojumu apsargāšanu 
no pašas mantošanas lietas, resp. no maiitinieku apstiprināšanas manti-
nieku tiesibās; ar to atkrīt vajadzība vispār apspriest lūdzēia izteiktā uz-
skata pareizību par to, ka tai gadījumā, kur pagasta tiesai mantinieka 
nepilngadibas dēl uz Pag. ties. civ. proc. lik. 207. panta pamata manto-
jums jāapsarga ex officio, viņai ari butu bijis pienākums pašai по sevis 
ierosināt ex officio mantinieku apstiprināšanu mantības. tiesībās; 4) ka 
tādā kārtā Miertiesa nav pārkāpusi kasacijas sūdzībā pievestos liku-
mus, un iesniegtā kasacijas sūdzība, ka nepamatota, atraidāma, Senat& 
и о 1 e rn j : Jūlija О z о 1 a_ kasacijas sudzlbu uz civ. proc. lik. 28Л. panta 
(1923. g. rcd.) pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 298.) 

106. 1927. к. septembra mčneša 21. dienā. Nikitas A l e k s e j e v a s 
lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Ustina K o n d r a t -
j e v a prasībā pret Nikitu А 1 e к s e j e v u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolinš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka, pretēji atbildētāja Aleksejeva domām. Apgabal-
tiesa attiecībā uz viņu pamatojusi savu spriedumu nevis uz to, ka viņš 
p r a s ī b u „atzinis", bet gan uz to, ka viņš ir atzinis zinamu noteiktu 
f a k t u un proti to apstākli, ka pec Maksima Kondratjeva nāves palikusl 
divi nodalījumi zemes, un ka prasītājs ir Maksima Kondratjeva raiesīgs 
dēls; ari savā kasacijas sūdzībā Aleksejevs tieši iziet по ta, ka minētie 
divi nodalījumi zemes „piederēja" Maksimam Kondratjevam; saka.ra ar 
šo, Apgabaltiesa varēja uzskatīt vispirms par pieradītu, ka runa sta-
vošie, tagad strīdīgie, divi nodaIījumi_z_emes piederejuši īpaŠuma mirušam 
Maksimam Kondratjevam, un no pēdejābija pargajusi prasītaja īpašumā; 
ja nu atbildētājs, patstāvigas ierunas cela, по sevis apgalvo, ka viņš iegu-
vis minēto nodalījumu zemes, tad, uz visp_areja principa pamata (civ. proc. 
lik. 102. (81.) p. 2. teik.), atbildetajam jāpierāda tie apstākļi, кщ-us viņš 
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excipiendo apgalvo; tā tad, ja atbildētajs Aleksejevs savā ierunā atsau-
cas uz to, ka viņš strīdu zemi 1910. g. nopircis no prasītāja brāja (kā to 
Aleksejevs apgalvojis MiertiesneSa 1925. g. 7. julija sēdē) vai to ieguvis 
a_r iesēdējumu (kā viņš apgalvojis vēlak), tad vioam, kā ferunas cēlējam, 
jāpierada iesēdējuma priekšnoteikumi; 2) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, 
pretēji Aleksejeva domam, šai zitļā nav atzīšanās skaldīšanu pielaidusi, 
bet, pareizi sadalot pierādīšanas ^magumu, rīkojusies pēc civ. proc. lik. 
102. (81.) .p._2. teik.; 3) ka jautājuma par to, kādi iesēdčjuma priekšnotei-
kumi japierada partam, kas uz to atsaucas, unvkādi ir jāprezumē, Apgabal-
ticsa pieturas pie tā uzskata, ka partarn esol: jāpierāda netikvien valdī-
šanas faktsi 10 gadu laikā, bet ari tas, ka viņš valdījis mierīgi, bez strī-
dus un ka īpašnieks; šis Apgabaltiesas uzskats nav atzīstams par pa-
reizu; Kr. civ. Hk. dēl iesēdējuma neprasa nedz justus titulus, nedz bona 
fide; pēc Kr. civ. lik. 531., 533. p. p. katra valdīšana kā tāda, ja vien 
viņa pierādīta, prezumejama ka likumīga, nepārtraukta, bezstrīdīga un pat-
stāvīga_ (ne atvasināta), un kā tāda bauda aizsardzibu likumā un noved 
pie iesedejuma, ja vien tā turpinājusies 10 gadus; tādēl partam, kas uz ie-
sedējumu atsaucas, jāpierāda tikai valdīšanas fakts un tās ilgums, kamēr 
tas apstāklis, ka valdīšana tikusi faktiski pārtraukta, vai apstrīdēta, vai ka 
valdjšana bijusi pārtraukta tanī ziņā, ka valdītājs valdījis ne kā īpašnieks, 
ir jāpierada pretniekam, ja tas uz šl pamata apstrīdētu konkretās valdī-
šanas nozīmi kā iesēdējuma priekšnoteikumu (sk. Kr. senata civ. kas. dep. 
spried. 1896. g. 31. Nr. Nodija lietā); 4) ka tā tad Āpgabaltiesa, tomēr at-
rodot atbildētāja Aleksejeva uz iesēdējuma pamatoto iertinu par nepierā-
dītu tikai tādēl vien, ka tas nav pierādījis, ka viņš valdījis par strīdus zetni 
mierīgi, bez strīdus un kā īpašnieks, pārkāpusļ civ. proc. lik. 102. (81.) р., 
kādēl vioas spriedums aiz šī iemesla parsūdzētā dajā, attiecībā uz atbil-
dētāju Aleksejevu, atcelamš, Senats n о 1 e m j : Latgales apgabaltiesas 1926. 
gada 8./11. junija spriedumu pārsūdzētā daļā civ. proc. lik. 102. (81.) p. 
pārkāpuma dēļ atcelt un.Iietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no 
jauna citā sastāvā pārsūdzētā dalā. (L. Nr. 299.) 

П,п, 
107. 1927. g. septembra mēneša 2. dienā. Fiņansu rninistrijas Tiešo 

етТтя*$и departamenta lūgums par Jelgavas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu 
mir. Anša F e l d m a ņ a mantojuma sadalīšanas lietā attiecība uz nodoklu 
aprēkināšahu. 

Sedi vada priekšsedetajs — senators K. Ozolioš: refere senators 
A. Loebers. 

.Ņemot vērā: 1) ka pēc priv. lik. 1383. p. ķīlu tiesibas var izcelties 
vai nu ar vienošanos vai ar tiesas spriedumu (lemumu); saskaua ar priv. 
lik. 1412. p. galīgs tiesas spriedums (lēmums), kurā parādniekam_ uzlikts 
par pienākumu maksāt zināmu noteiktu sumu naudas vai izdarīt kadu citu 
izpildījumu, noder par hipotekas iegūšanas pamatu (titulu) ar atzīmi zemes 
grāmatās; 2) ka, saskaņā ar priv. lik. 2695., 2699., 941. р. р., civ. proc. lik. 
2026. р., notar. nolik. 336. р., 340. р. 2. pkt., mantojuma dalīšana var notikt 
vai nu labprātīgi ārpus tiesas, vai tiesas kārtībā; pēdejā gadijumā jārikojas 
pēc priv. lik. 941. р.; pēc 941. p. ja mantinieki n e v a r v i e n o t i e s par 
dalīšanas veidu, tiesai tiesība, vienam mantiniekam piespriest visu manto-
iurna objektu, uzliekot vinam par pienakumu parejiem izdot viņu daļas nau-
dā; pie tatn tiesai — saprotams — tiesiba parejiem mantiniekiem par labu 
viuu prasības nodrošināt ar hip.otekām; šo pedējo apstiprināšanai zemes 
grāmatās šai gadijumā nav prasāma mantinieka piekrišana, kuram uz da-
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Hšaņas sprieduma (Iēmuraa) parņata pāriot viss inantojuma objekts; 3) ka 
tadā karta šai gadījumā liipotekas nodibinājas tieši ar ticsas spriedumu (lē-
mumu); 4) kn pcc 1922. g. 5. janvara noteik. par nek. īpaš. atsav. un 
apmit. (lik. krāj. 3 Nr.), 1924 g. 10 janvara noteik. (lik. krāj. 11. Nr.) redak-
ci.iā, nodoklis pic iiekustamu mantu parejas un apgrutinašanas uemarns sa-
kara ar 'I'ieslictu ministra atlaujas došanu (1., 4., 26. р. р.); tā tad gadī-
jumos, kuros imobilu atsavināšanai, rcsp. icgūšanai vai apgrūtināšanai Ties-
lietu ministrijas atlauja nav vajadzīga, nav ari pamata ņemt noteikumos 
paredzetos :nodoklus; 5) ka pec noteik. 2. p. b. pkt. atsavināšanas llgumi, 
kuri noslēgti starp līdzmaiitiniekiem mantojuma dalīšanai Tieslietu ministri-
ias aiļauja nav vajadzīga; 6) ka aiz tiem pašiem iemesliem nav vajadzīga 
Tieslietu ministrijas atlauja ari tad, ja, uz mantojuma dalīšanas līguma pa-
mata, pats imobils pāriet vienam mantiniekam īpašumā, bct pārējie man-
tinieki sanem savas dalas naudā, nodrošinot izmaksas ar apstiprinātām uz 
to pašu irnobilu liipotekārn; 7) ka tā tad visos minētos gadījumos pie imo-
bila pārejas un apgrūtināšanas uz mantojuma dalīšanas l ī g u m a pamata 
Jiav ari nodoklis yemams, ко nenoliedz ari Tiešo nodoklu departaments savā 
kasacijas sūdzlbā; 8) ka, ja nodoklis nav yemams par imobila pāreju un 
apgrūtiuāšanu uz mantojunia dalīšanas l ī g u m a pamata, (ad tāpat (vai 
pat Ivēl jo raazāk) nodoklis nav ņemams par imobila pāreju un apgrūtinā-
šanu uz tiesas sprieduma (lēmuma) pamata, kas, pretēji Tiešo riodokļu de-
partamenta domām (kasacijas sūdzības 2. pkta beigās) notiek bez vai ār-
pus dalībnieku sevišķas vienošanās un gribas; 9) ka, pretēji Tiešo nodoklu 
departamenta domām (kasacijas sūdzības 3. pkts), priv. lik. 1412. p. ne-
maz neattiecas vienigi uz tiesu hipotekām, kurās kreditoram būtu piespriesta 
zināma suma vienīgi „parādu praslbas lietās" (t. i. it kā uz obligaciju ticsibu, 
piem., aizdevumu pamata), bet uz visiem tiesas spriedumiem, kurieni zina-
mai personai piespriesta noteikta naudas suma, pilnlgi neatkarīgi no tā, 
uz kāda .'pamata izcēlies parāds (sk. 1889. g. 9. julija novelas I. jiodal. В 
2. р.; ■ Hasmaua uu Nolkenai 2. izd. 398., 105., 137. lpp.)_; 10) k'a, tapat pre-
tēii ITiešo nodoklu departamenta domām (kasacijas sudzības 4. pkf.), ga-
dījums, kad mantudevējs būtu, dzlvs būdams, apgrūtinajis imobilu ar hi-
potekām, nemaz nav pielīdzinams runa stavošam gadījumatn, kad hipoteka 
izcēlusies sakarā ar mantojuma dalīšanu; ar mantoiuma c'̂ Ušnmi iinti(»V 
nevis mantojuma mantlbas jauna patstavīga pāreja иг_та»«7а88Ш1-, ~~ь 
vienīgi mantojuma daļu noteikšana un mantojuma sastāva noteikta sada-
līšana starp mantiniekiem, kuriem jau ar mantojuma pieuemšanu pieder at-
tiecigās mantosanas dalas Ipašumā (solo concursu fiunt partes; Kr. sen. 
kas. dep. apv. sap. 1911. g. lemums 35. Nr.), pat neatkarīgi по to apstip-
rināšanas viņiem zemes grāmatās (priv. lik. 3004. p. 2. piez.); ja tādēl 
ticsa. īnantoiuma dalīšanas kārtībā, piespriež zināmiem mantiniekiem, attie-
cīgās dalās. maritošanas objektu nevis dabā, bet naudā (nodrošinot vai ne-
nodrošinot naudas izmaksas ar hipotekām), tad mantinieki saijem nevis kādu 
jaunu mantisku labumu, bet savu_uz viņiem, jau ar mantojuma pieuemšanu, 
pārgājušo iiiantu; tā tad pēc būtības, juridiski. mantlbas atsavināšana un 
iegfišana nenotiek; aiz tiem pašiem iemesliem ari pie mantojuina dalīšanas 
neucm krepostnodokli (Nodokl. riolik. 235. р.; Кг. sen. I. apv. sap. 1882. g. 
8. okt._/ 1883. g. 23. nov. lēmums: Kr. lik. krāj. 1884. g. 321. р.); 11) ka 
tadā karta Apgabaltiesa, atsvabinot mantiniekus no runa stāvoša nodokla 
samaksas, nav sfldzētāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēl viua kasacijas 
sūdziba, kā nepamatota, atraidama, Senats и о 1 e m j : Finansu niinistrijas 
Tiešo nodoklu departamenta kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. 
pamata atstāt bez ievēribas. (L. Nr. 300.) 
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Sedi vada priekšsedetajs — senators К. Ožoliņš; refere senators 
A. Loebers. 

Nemot vera: 1) ka, pec Apgabaltiesas konstatējuma, prasītājs ar 1920. 
gada 3, maija llgumunodevis — pārdevis atbildētājam savas nomas tiesī-
bas uz Raunas mācītāja muižas „Kalna Meislu" mājām; 2) ka tā tad gan, 
preteji atbildetaja domām, starp partiem nodibinājušās nevis subnomas at-
tiecības it kā .tai nozīmē. ka prasitājs būtu bijis iepriekšējais, tiešais rninēto 
maju nomnieks, bet atbildētājs subarendators; bet atbildētājs iestājies pašā 
iepriekšējā nomas līgumā — prasītāja, kā iepriekšējā nomnieka, vietā — un 
ta tad kļuvis par māju tiešo mantinieku, prasitāja vietā, kas tā tad vairs 
nav bijis skaitāms par ināju nomnieku (sk. ari Senata adrn. dep. 1925. g. 
18. jnaija lēmumu: Apgabaltiesas akts 42. lp.); 3) ka pēc agr. ref. lik. I. d. 
15. р., ar agr. ref. lik. I. d. spēkā nakšanu, visi par atsavināto īpašumu (tai 
skaitā ari par mācītāju muižu) noslēgtie „rentes" līgumi uzskatāmi par at-
celtiem, ко nenoliedz ari Apgabaltiesa; 4) ka tā tad, tas pats nomas lī-
gums, kuni prasītājs bijis noslēdzis ar Raunas īnācītāju par „Kalna Meislu" 
mājām, un kuru prasītājs bija nodevis (pārdevis) atbildētājam, tāpat ipso 
jurc uzskatāms par atceltu ar agr. ref. lik. I. d. spēkā nākšanu; 5) ka 
Apgabaltiesa šai ziijā vispirms nav yemusi vērā, ka „Kalna Meislu" mājas 
galu galā nevienam no prāvniekiem nav tikušas piešķirtas, bet, kā iepriekš, 
Sprieduma taisīšanas laikā, iegājušas vēl valsts zemes fondā, par kuru pra-
sītājs rīkoties nevar; 6) ka gan ar to pats par sevi nav „atcelts"_ 1920. g. 
3. maija starp partiem noslēgtais līgums, bct tas pats par sevi zaudējis savu 
-spēku uri nozīmi, jo pats viya objekts, noinas līgums par „Kalna Meislu" 
mājām, zaudējis savu spēku.uii juridiski vairs neeksistē (priv. lik. 4108., 
4061. р. р.); 7) ka tādē| ari. pretēji Apgabaltiesas domām, agr. ref. lik. I. d. 
15. p. taisni iespaidojis, kaut ari netieši — 1920. g. 3. maija līgumu, kura 
izpildīšana —- viņa pamata un priekšmeta atkrišanas dēl — vispār nav 
domājama un nav prasāma; 8) ka pie Apgabaltiesas konstatētiem apstāk-
U'em, prasltajs gan varētu celt prejudicialu prasību dēļ 1920. g. 3. maija 
līguma atzīšanas par spēku zaudējušu sākot no 1920. g. 2. oktobra, ja butu 
konstatēti prejudicialas prasības priekšnoteikumi, bet prasītājam nav tie-
sības prasīt Šī līguma atcelšanu aiz tā neizpildīšanas no atbildētāja puses; 
9) ka tādēl visi jautājumi par to, vai, pēc agr. ref. lik. I. d. spēkā stā-
šanās, atbildētājs pildījis līgumu, un kādā apmērā, un vai prasītājs atsacl-
jies no izpildījuma pieņemšanas, vispar nebija vairs apspriežami un iz-
šķirami tiesai: 10) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, izejot no tā, ka tomēr 
1920. g. 3. maija līgums būtu bijis spekā un izpildāms un uz šī pamata 
atzīstot prasītājam ticslbu prasīt šī līguma atcelšanu it kā no atbildētaja 
neizpildīta, un uz šī pamata atcelot rninēto līgumu, pārkāpusi agr. ref. lik. 
I. d. 15. р., civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) р. р., kādēļ viiļas spriedums 
atceļams, Senats п о 1 e m j : Rīgas apgabaltiesas 1926. g. 29./30. sēptembra 
spriedumu aiz agr. ref. lik. I. d. 15. р., civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) 
p. p. pārkāpumicm atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai 
по jauna citā sastāvā (L. Nr. 302.) 

109. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Mikela E g m a ņ a pilnvar-
nieka, zv. adv. Lomberga, lūgums par Liepājas apgabaltiesas sprieduina 
atcelšanu Miķela E g m a ņ a prasībā pret Jāni L u t e r i un Grobiuas pa-
gasta sabiodrību. 
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Civ. Kas. Dep. 1927. g. — 109. 

Sedi vada priekšsēdetajs — senators K. Ozolinš: refere senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka pēc 1922. g. lik. par pagastu pašvaldību (lik. krāj. 
119. Nr.) 36. p. „n" pkt., pagasta valde izdod pilnvaras tiesu lietās un citās 
darīšanas; 2) ka по atbildētajas pie viņas apelacijas sūdzības iesniegtās 
pilnvaras tieši redzams, ka tā zvēr. advokatam Valterim izdota 1925. g. 
7. janvarī по Grobiņas p a g a s t a v a l d e s visu Grobinas pagasta sa-
biedrības lietu vešanai, pie kam, kā konscatē Apgabaltiesa, pagasta valde 
rīko.iusies uz sava 1924. g. 17. decernbra lēmuma pamata; 3) ka tā tad iz-
škirams vienīgi jautājums par to, vai minētā pilnvara pareizi pagasta val-
des vardā parakstīta по viņas priekšsēdētāja un darbveža vien; 4) ka šai 
ziņā likums par pagasta pašvaldībn nekādus seviškus noteikumus neparedz, 
kādēl jārīkojas pēc vispārējiem noteikumiem par aktu parakstīšanas veidu, 
kuri iziet по valsts vai pašvaldības iestādēm; 5) ka uz vispārējā pamata, 
katrai valsts (tā tad ari pašvaldfbas) iestādei tiesība по sevis* parakstīt 
un apliecināt pilnvaru, kuru vioa izdod advokatam, pie kam šai gadījumā 
nav prasāma pilnvaras apliecināšana civ. proc. lik. 248. p. paredzētā kār-
tībā (Kr. sen. civ. kas. dep. spried. 1888. g. 96. Nr.), nerunājot nemaz par 
to, ka konkreta gadljuma pilnvara izdota zvērinātam advokatam, kādā ga-
dījumā vispār apliecinājums nav prasāms (civ. proc. lik. 248. p. piez.); 6) ka 
akti un papīri.kup' iziet по valsts vai pašvaldības iestādēm, parakstāmi 
по priekšsēdētāja (priekšnieka) un darbveža un nodalas vadītāja (столо-
начллт>никъ),киг tāds ir, pieliekot iestādes zimogu:[sk. vispārējā gub.iestāžu 
nolikuma (общее учреждение губернское) 139. р.]: ka tādēl _konkretais akts, 
pilnvara, knru pagasta valdes vārdā parakstījuši tās priekšsēdētājs un darb-
vedis, uii kura uzspiests pagasta zīmogs, uzskatāms par pareizu, oficialu 
pagasta valdes aktu; 8) ka, pretēji_prasītāja domām, Apgabaltiesai bija tie-
slba, dot atbildētājai iespēju pierādīt pilnvaras likumlgo sastādīšanu un 
pilnvaras formelo pamatu; tāpat Apgabaltiesa varēja šādus apstākjus at-
zīt par pieradītiem ar attiecīgiem pagasta valdes protokoliem, kuri tika 
sastāditi iau p i r m s . apelacijas sūdzības iesnieffšanas; patiesi, šai gadī-
jumā lieta negrozās ap pilnvaras ,.papildināšanjj". kā nepareizi bija Ap-
gabaltiesa izteikusies savā 1925. g. 29. mai.ia lēmuma, bet gan ap pierā-
dījumu iesniegšanu, ka tā pati, jau iesniegtā pilnvara pareizi tikusi sastā-
dīta uz pagasta valdes lēmuma pamata; ncdz pilnvaras teksts. nedz piln-
varas apliecinājums kā tāds netika nedz izlaboti, nedz papildinati; 9) ka 
pēc Apgabaltiesas konstatējuma. kura pareizību prasītājs neapstrīd, pa-
gasta valde konkretā Iietā rīkojusies nevis kā pagasta sabiedribas — 
saimnieciskās vienības nozīmē — pārstāve un organs^ t. i. pēdējas saim-
nieciskās, mantiskās lietās, bet gan izpildot zernes ierīcības komitejas, 
t. i. valsts varas funkcijas; 10) ka. tādēļ konstatētā lietā nevis pagasta 
sabiedrība kā tāda, bet gan tikai vainigie pagasta valdes ieredņ^ būtu 
personīgi atbildīgi par zandējumiem cietušām personām, ja tādi cēlušics 
ar šo ierēdnu nepareizu rlcību, izpildot pagasta sabiediibas organa valsts 
varas funkciias; šādu principn jau sen nodibinājusi pastāvīgā Kr. senata 
prakse (1878. g. 62. Nr.); 1887. g. 14. Nr.; 1889. g. 80. Nr.; 1893. g. 
98. Nr.); 11) ka ta tad, preteji prasltaja domam, valsts vai pašvaldlbas 
ierēdoa personīgā atbildiba iestājas nevis tikai tad vien, kad tie, amatu 
izpildot, nodarījuši kriminalu noziegumu, bet gan vispār ari tad, J<ad vi'ni 
ar nelikumīgu vai nepareizu rīcību padarījuši zaudejumu trešam per- -
sonām; 12) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, noraidot prasītaja pret sabied-
rību kā tādu celto prasību, nav likumus pārkapusi; 13) ka ta tad at-
krīt visi prasītāja paskaidrojumi vioa kasacijas sūdzībā, kuros. tā apstrīd 
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Civ. Kas. Dep. 1927. g. — 109., 110., 

Apgabaltiesas sprieduma parcizību jautajumā par atbildētājas iesniegtās 
pilnvaras speku, kadel atbildētājas kasacijas sūdziba, kā nepamatota, at-
raidama, Senats n o l e m j : Miķela E g m a ņ a pilnvarnieka, zv. adv. 
Lemberga, kasacijas sudzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. parnata at-
stat bez ieverības. (L. r. 307.) 

110. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Kazimira K l a b e r a piln-
varnieka, zv. adv. Bočagova, lugums par Tiesu Palatas sprieduma atcel-
šanu Ludvigas К 1 a b e r praslbā pret Teklu К e b z e г un Kazimiru К I а -
b e г u uii Teklas K e b z e r paškaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Atbildētāja pamato savu kasacijas sūdzību uz to, ka 
Tiesii Palatai nav bijusi tiesība praslbu apmierināt, jo prasītājas, prasī-
bas petitumā, nav sevišķi lūgušas atzīt par spēkā neesošu Latgales ap-
gabaltiesas 1923. g. 13. junija lēmumu par atbildētāja apstiprināšanu ap-
sardzības kārtibā mantošanas tiesībās pēc mirušā Dominika Klabera. Sa-
vu uzskatu atbildētājs motivē ar to, ka minētais lēmums esot gājis liku-
mīgā spēkā un, saskaņā ar civ. proc. lik. 893., 895. р. р., esot saistošs 
tiesai un partam, līdz kamēr tas netiktu atcelts. Šis atbildētāja uzskats 
atzīstams par nepareizu. Blakus lēmumi apsardzības kārtībā nemaz nav 
S-pēiīgi nākt likumīgā spēkā, un viuiem civ. proc. lik. 892.—895. p. p. taisni 
nav piemērojami, kā to nodibinājusi konstanta Kr. senata un Latvijas Se-
nata prakse (Kr. sen. civ. kas. dep. spried. 1S93. g. 4. Nr.); 1894. g. 
110. Nr. un с Scnata civ. kas. dcp. spricd. 1922. g. 33. Nr.; pēc spried. 
krāj. 16. Nr.; 1923. g. 212. Nr., pēc spried. krāj. 54. Nr.). Ar tiesas sprie-
dumu prasības lietā, iepriekšējie tiesas blakus lēmumi apsardzības kār-
tībā eo ipso zaudē savu spēku un nozīmi, bez tā, ka prasītājs būtu se-
višķi lūdzis tiesu blakus lēmumu atcelt vai atzīt par spēku zaudējušu. 
Par to, ka strīdus zeme piederējusi mirušam īgnatijam Klaberam ne kā 
piešķirta zeme, bet kā „privats Ipašums", atbildētājs runā pirmo reizi ka-
sacijas sūdzibā. Neatkarlgi no tā, šāds atbildētāja paskaidroiunis nepelna 
ievērību ari tādēl. ka lieta grozās nevis ap Ignata. bet ap viņa dēla Do-
minika Klabera mantojumii oin kā jau tas apstāklis vien, ka par minēto 
zemi sastādīts apliecināšanas lēmums. pierāda zemes raksturu ka pie-
šķirtās zemes. Nepelna ievērību beidzot ari atbildētāja uz. civ. proc. lik. 
2021. lp. dibinātie apcerējumi, jo šis pants Latgalē nav spēkā. 

Aiz aizrādltiem iemesliem, atrodot, ka Tiesu Palata, apmierinot pra-
sibu, nav pārkāpusi atbildētaja pievestas likumus, kādēl vioa kasacijas 
sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n о 1 e m j : Kazimira К 1 а -
b с r a pilnvarnleka, zv. adv. Bočagova. kasaciias sādzību uz civ. proc. 
lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 308.) 

111. 1927. g. augusta mēneša 23. dienā. Bcrtas K o l p a k o v a s pilu-
vamieka, zv. adv. Kēlbranta, lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma 

. atcelšanu Bertas К о 1 p а к о v а s prasībā pret Seige.iu D a ņ i.l о v u. 
Sēdi vada priekšsēdētājs — senators К. Ozoliņš; referē priekš-

sēdetājs. 
Nemot vērā: 1) ka, lai gan Senats, saskaņā ar Senata Apvietiotas 

Sapulces 1925. g. 3. aprila lēmumu, pielaiž, ka pie kasacijas sūdzību ie-
sniegšanas nav cbligatoriski vajadzīgs priekšā stadīt originalpilnvaru, bet 
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pietiek, ka oriģinalpilnvara vai tās atvietojums-noraksts atrodas zemā-
kās insiances aktl, tomēr, tā kā Senats pieder pie vispārējām tiesu ie-
stādēm, pilnvaras oriģinalam vai tās atvietojumam-norakstam jābūt de-
rigam priekš lictu vešanas vispārējās tiesu iestādēs; 2) ka šai lietā, zv. 
adv. palīgam Kēlbrantam izdotā, īres valdei priekšā stādītā pilnvara, kā 
apliecināta civ. proc. Iik. 247. pantā (1914. g. izd.) paredzētā kārtībā, pati 
par sevi gan atzīstama par derlgu kasacijas sūdzības iesniegšanai, bet ne 
tās īres valdes aktl atstātais atvietojums-noraksts, kurš nav aplikts ar 
attiecīgu zīmognodokli priekš norakstiem vispārējās tiesu iestādēs; 3) ka 
tamdēļ Apgabaltiesai, ca'urskatot saskaņā ar civ. proc. lik. 285. (189.) pantu 
iesniegtās uz Senata vārdu kasacijas sūdzības pieņemšanu un tālākvirzī-
šanu, bija, augšā pievestā trīīkuma novēršanai, jārlkojas pēc civ. proc. 
lik. 259. (1643.) panta, kamdēl Senats n o ļ e m j : nosūtīt šo lietu atpakal 
Rīgas apgabaltiesai, iesniegtās kasacijas sūdzības no jauna caurskatī.šanai 
attieclbā uz tās pieoemšanu un tālāk virzīšanu saskaoā ar civ. proc. lik. 
285. (189.) un 259. (1643.) pantu noteikumiern. (L. Nr. 310.) 

112. 1927. g. maija mēneša 27. dienā. Jāua O z o l a lūgums par Rī-
gas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Ellas Z a m a r i t e r prasība pret 
Jāfii О z о 1 u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Pētersons. 

Ņemot vērā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma atbildētājam ti-
cis paziuots, ka. nams pārgājis uz prasītāju un ka atbildētājs īres Jīguma 
attiecībās stājies taisni ar prasitāju; 2) ka šāds Apgabaltiesas sledziens 
attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāms kasacijas kartiba; 
tāpēc atkrīt atbildētāja paskaidrojumiviya kasacijas sūdzības 2. pkta, ku-
ros viņš apstiid Apgabaltiesas konstatējuma pareizību pēc butības; 3) ka, 
pēc atbildētāja domām, lik. par telpu īri 32. p. zem vārda „izīretājs'^ sa-
protot tikai vai nu namsaimnieku, vai nama nomnieku; sāds atbildetaja 
uzskats nav par pareizu uzskatāms; istenība, 32. p. zem ^varda „izīretajs", 
kā plašāka jēdzicnā, saprot arī pirmo īrnieku ka šubizīretāiu, attiecība pret 
subīrnieku; nedz prasītāja, nedz Apgabaltiesa neiziet no ta, ka prasītāja 
būtu nama pārvaldniece vai aizgadne; 4) ka ta tad atkrīt ari atbildetaja 
paskaidrojumi viqa kasacijas sūdzības l._pktā; 5) ka Apgabaltiesa atbil-
dētāja aizrādijumi vii.ia apelacijas sūdzībā uz to, ka uzteikšanas rakstā 
esot taislti izlabojumi, pieved sprieduma vēsturiskā dala; atbildetajs ne-
maz nav paskaidrojis, kāda nozīme būtu šādam izlabojumam un nedz 
apelacijas sūdzībā, nedz Apgabaltiesas 1926. g. 30. oktobra sēde nemaz nav 
pieteicis viltošanas'stridu un vispār par šo jautajumu nekādus paskaidro-
jumus nav devis; tāpēc atbildētājam nav tiesības, savā kasacijas sudzlba 
pārmest Apgabaltiesai, ka.tā neesot izpildījusi civ. proc. lik. 146. (109*.) p. 
sek. p. p. paredzētos noteikumus; 6) ka tāpec atkrīt beidzot ariatbildetaja 
paskaidrojumi viņa kasacijas sūdzības 3. pktā; 7) ka tada kārta Apgabal-
tiesa nav atbildētāja kasacijas sudzlbā pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ 
kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats и о 1 e m j : atbildētāja 
Jāua O z o l a kasacijas sūdzlbu uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata 
atstāt bez ievērlbas. (L. Nr. 312.) 

113. 1927. g. maija mēneša 27. dienā. Friča C a u n ī š a pilnvarnieka, 
zv. adv. Freudenfelda, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Friča 
C a u n ī š a praslbā pret .lani V i 11 e n s t e i n u. 
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Tiesu Palata ir konstatējusi, ka prasītājs pirms kara, uz laukiem.pec 
mittisRa dāvināšanas līgmna atdāvinajis strīdū csošo zerai savai masai, 
atbildētājai, un šo līgumu vēlāk, un proti 1922. g„ pastiprinājis Rīgātāpat 
mutiskā forma. Tiesu Palata pareizi uzskata, ka partu līgums, kurš sākumā 
uz laukiem gan bijis slēgts nesaskaua ar "Vidz. zemn. lik. 1024,.panta no-
teikumiem, t. i. mutiski, ir padarīts par saistošu ar to, ka_ prasītajs vēlak 
minēto līgumu pastiprinājis mutiskā formaL saskaņā ar pilsetas, t. i. privat-
likumu noteikumiem. Kasacijas iesniedzēja domas, turpretim, ka Vidz. 
zemn. lik. 1024. pants esot piemerojams ari pie davinašanas Iīgumu slēg-
šanas pilsētās, ja šie līgumi notiek starp zcmniekiem, un ja da\ inašanas 
objekts ir nekustams lauku īpašums, un ka tamdēl agraka partu līguma 
pastiprināšana, kura notikusi Rlga mutiski, esot nederīga, ir uzskatāmas par 
maldīgām aiz sekošiem iemesliem. Kā pareizi uzsver Tiesu Palata, attie-
cībā uz darījumu formu saskaņā arpr iv . lik. XXXVI. pantu var piemerot 
ari likumus, kuri ir spēkā līguma slegšanas vieta. Pie tam šis likuma no-
teikums attiecas ari uz zemniekiem, attiecība uz kuriem. saskatia ar priv. 
lik. XII. pantu privatlikumiem ir subsidiara nozīme. Tam apstaklim, vai 
zemnieki, slēdzot pilsētā zinamu darljumu attieclba uz lauku nekustamu 
īpašumu, paši pastāvīgi d о m i с i 1 e pilsetā, vai tikai iebraukuši uz Isu 
laiku, iai tur slēgtu minēto dariiumu, nav nozīmes jautajuma par pilsētas 
likumu piemērojamību attiecībā uz pilsētā slēdzamo darījumu formu. Pec • 
priv. Iik. XII. panta noteikumiem par zemnieku likumu obligatorisko pie-
mērošanu attiecība uz zemnieku nekustamiem lauku īpašumiem, līgumi sava 
m a t e r i a l ā s a t u r a z'njā slēdzami vienmēr pec zemnieķu likumiem ar 
priv. likumu subsidiaru pitmērošanu, neatkarīsi но tā, kura vietā tadi darlju-
nii tick slēgti. Sakarā ar šo attiecība uz šo darīiumu s a t u r u ir spēka prin-
cips „lex rei sitae". Bet attiecība uz Šo darījumu f o r m u , saskaoā ar 
priv. lik. XXXVI. p. noteikumiem, šo darījumu sledzēii va ra r i tureties pie 
principa „locus regit actunf un slēgtminetos darijumus pec formas. kuru 
nosaka darījuma slēgšanas vietā pastavošie likumi. 

Atrodot aiz pievestiem iemesliem1 ka Tiesu Palata nav pielaidusi ka-
sacijas sūdzībā pievestos likumu pārkapumus, kadel kasacijas sūdziba, ka 
nepamatota, atraidāma, Senats n o l e m j : Friča C a u n ī š a pilnvarnieka, 
zv. adv. 2. Freidenfelda. kasacijas sudzlbu uz civ. proc. lik. 793. p. pamata 
atstāt bez ievērības. (L. Nr. 316.) 

114. 1927. g. aprila mēneša 28. dienā. Rlgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu 
izpildftāja Žaņa K a z u b i e r n a pilnvarmeka, zv. adv. Rubinšteina, Iū-
gums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu Finansu roiņistrijas Kredita dc-
partamenta lūgumā dēļ aizdevuma piēdzīšanas no Edgara Kaspara E r t а к а. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolioš; referē senātors 
A. Loebers. 

Izklausījis tiesu izpildltāja K a z u b i e n i a pilnvarnieka, zv. adv. Ru-
hinšteina, paskaidrojumus un ņemot vērā: l)_ka 1920. g 29. oktobra likums 
(lik. krāj. 222. nr.) paaugstinājis tiesu izpildltāju atlīdzībastaksc paredzeto 
maksu apniēru desmitkārtīgi, resp. pieckārtīgi; 2) ka pec šī likuma iz-
pratnes, skaitās par paaugstinātu taisni taksē paredzctais maksu apmers, 
t. i. taksē noteiktās sumās aprādītais maksu apmērs, bet nemaz ne maksa, 
kura taksē aprādīta procentos; kā pareizi aizrada Tiesu Palata, likuma no-
lūks bijis, nevis pieškirt tiesu izpildītājiem lielaku pelou unpacelt VIIJU 
ienākumus kā tādus, bet tikai izlīdzinat viņiem atlīdzības apmerti, kas bija 
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samazinajies sakara ar valutas krišanu: atlīdzlbas apmērs varēja samazi-
nāties sakarā ar valutas krišanu tikai pie taksē a b s о 1 u t i noteiktās su-
mas paredzetiem atlldzības veidiem, bet nekad ne tad, kad atlīdzība no-
teikta procentos no pārdodamās mantas vērtlbas; jo ja ari n a u d a s va-
luta, t. i. naudas vērtība, ķritusi, tad tomēr m a n t u vērtība kā tāda ne-
tikvien palikusi stabila, bet samērā ar naudas vērtlbu jo vairāk pacēlusies: 
pie procentveidīgās atlīdzības tā tad jau pats par sevi panākts pilnīgs lidz-
svars; 3) ka tur.kur likumdevejs patiesi domājis grozīt netikvien absoluto 
sumu posmu apmēru, bet ari procentu apmēru, tas ari noteikti izteikts li-
kumā, piem., 1918. g. 19. decembra rīkojumā par dažu nodoklu paaugstinā-
šanu (lik. krāj. 1919. g. Nr. 34), kur (1. p. 1. pkt.) no vienas puses vien-
karšs zīmognodokļa paaugstinājums apradlts ar noteiktām posmu sumām, 
bet ho otras puses (1. p. 3. pkt.) tika paaugstināts ari augstākās šķiras 
aktu stempelnodokļu p r о c e n t u_ apmērs (līdz 1%) un mantošanas no-
dokļu (2. p. 1. pkt.) procentu apmērs (līdz 2Vi% e tc ) ; 4) ka, pretēji sū-
dzetāja domam, tiesu iek. lik. 1924. g. kodifikacijas nodalas izdevumā, pie-
likums pie tiesu iek. lik. 237. p. ir rediģēts taisni pēc 1920. g. 29. oktobra 
likuma, kas ka avots tieši pievests pielikuma beigās zem 1it. a; tā tad ko-
difikacijas nodala tiemusi vērā šo likumu, un nedz kodifikacijas nodaļa, nedz 
Tļesu Palata nemaz nenoliedz šim likumam likumīgo spēku; 5) ka tādā 
kartā Tiesu Palata nav sudzētāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēl viua 
kasacijas sudzība, ka nepamatota, atraidāma, Senats n о 1 e m j :. Rīgas ap-
gabaltiesas 3. iec. tiesu izpildītāja Jāņa K a z u b i e r n a pilnvarnieka, zv. 
adv. G. Rubinšteina, kasacijas sudzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata 
atstat bez ieverības. (L. Nr. 317.) 

115. 1927. g. septembfa mēneša 21. dienā. Reii;a S m i l t s k a l ē j a 
pilnvarnieka, zv. adv. Grīnberga, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma at-
celšanu Rciua S m i l t s k a l ē j a praslba pret Teni, Līzi, Emiliju un Elīzi 
S m i l t s k a l ē j i e m . 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka pēc Tiesu Palatas konstatējuma, testators, pariu 
tevs, stastijis diviem nopratinātiem lieciniekiem, katram atseviški un da-
žādā laikā, t. i. vienam 1918. g., bet otram 1919. g., bez tieša nodoma atcelt 
tai brīdī kādu testamentu, ka viņš savu mutisko testamentu pie pagasta tie-
sas esot atsaucis; pie tam Tiesu Palata atradusi par nepierādītu, ka testa-
tors patiešām testamentu būtu atsaucis; šādi^ Tiesu Palatas konstatējumi 
attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tadēļ pārbaudami kasacijas kārtiba; 
prasītājs ari nav rnēģinājis pievestos faktus kā tādus apstrīdēt; 2) ka pra-
sītājs minētā stāstījumā ierauga pašu tcstamenta atcelšanu; šis prasītāja 
uzskats nav atzlstams par pareizu; uz vispārējā pamata pēc priv. lik. 
2806.—2813. p. p. testaraentu var atsaukt vai nu ar p о z i t i v u gribas iz-
teicienu, vai k l u s u c i e š o t a r d a r b i e m . Testamenta atcelšana ar 
pozitivu gribu, saskaņā ar priv. lik. 2807. p. notiek noteiktā izteicienā.kurš 
neizsauktu uekādas šaubas un pie tam vai nu tiesas priekša, vai arpus 
tiesas, prot^ šai pēdējā gadījuma, vai nu mutiski, pieaicinot divus ticamus 
Iieciniekus, vai rakstiski, šādu liecinieku lidzparakstīta dokumentā. Tur-
pretim, klusu ciešot, ar darbiem, testators, saskaņā ar priv. lik. 2809., 2810. 
p. p. atceļ testamentu, apzināti iznīcinot viou vai vioa saturu, pie kam li-
kums (2810. p.) turklāt pieved testamenta iznīcināšanas veidus. Izejot_no 
pievestiem vispārējiem privatlikumā pieņemtiem pamatnoteikumiem, jaat-
zīst, ka Vidzemes zemnieku likums, kas konkretā gadījuma ir piemero-
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janis, atzlst vienigi pozitivu, i о г m а 1 u testamenta alcelšanas (atsaukša-
nas) veiduj sava 105. panta Vidz. zemn. lik. pēc būtības un satura nosaka 
ta pašu, ka priv. lik. 2807. р., kamer konkluderita testamenta atcelšana (iz-
nicināšana, atsauksme, Widerrufen, отлгЬна, kuru paredz priv. lik. 2809., 
2810. p. p.) nav Vidz. zcmn. lik. pazīstama (Scnata civ. kas. dep. spried. 
1926. g. 502. nr. Sarkanbārda lietā). Turpretim Vidz. zemn. lik., tāpat kā 
priv. Iik._2807. р., atzlst tikai testamenta fonnalu atcelšanu, proti, vai nu 
pašā tiesa, vai divu pieaicinatu (t. i. solenitates) liecinieku klātbūtnē; 3) ka 
šai ziņa Tiesu Palata konstatejusi, ka testators tikai stāstijis divām per-
sonam atseviški un dažādā laikā, ka viņš savu mutisko testamentu atsaucis, 
bet pašu atsaukšauas faktu un atsaukšanai vajadzīgoformalitatu izpildīšanu 
Tiesu Palata nav atzinusi par pierādītu; 4) ka pie šādiem apstakļiem Tiesu 
Palata, nepielaižot nekadas prasltāja apgalvotas pretrunas, varēja nākt pie 
sledziena, ka testators patiesi savu testamentu nav atcēlis, tā tad tas pa-
stav spēkā; pie tam Tiesu Palata varēja aiz tiem pašiem iemesliem atstāt 
bez ievērības prasltāja pēdējā Tiesu Palatas sēdē pieteikto lūgumu par 
liecinieka Duksīša parpratinašanu, jo nav izškirošas nozīmes tam, vai lie-
cinieki „noteikti zinot, ka t e s t a m e n t s ticis atcelts", bet no svara bija 
konstatēt, ka testators taisni izpildījis Vidz. zemn. likuma 1015. pantā pare-
dzētās formalitates; bez tā, pie liecinieka Duksīša nopratināšanas 1924. g. 
18. julijā (Miertiesneša akts Nr. 381,_ 18. lp., Apgabaltiesas akts 68. lp.) 
pats prasītājis bijis klāt un butu varējis noskaidrot visus viņam vajadzī-
gos datus, liekot lieciniekam priekšā attiecīgos jautājumus; 5) ka Tiesu 
Palatas apcerējumiem par prasības petituma formaliem defektiem ir tikai 
blakus motivu nozime un tie nemaz nav iespaidojuši Tiesu Palatas gala 
slēdziena pareizību pēc būtības, kādēl Senats neatrod par vajadzīgu ielais-
ties šī jautājuma apspriešanā; 6) ka tā tad Tiesu Palata, atzlstot prasību 
par nepierāditu un to atraidot, nav pārkāpusi prasītāja pievestos likumus, 
kādeļ viņa kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n о 1 e rn j : 
Reiņa S m i l t s k a l ē j a pilnvarnieka, zv. adv. Grīnberga, kasacijas su-
dzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievenbas. (L. Nr. 321.) 

116. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Emilijas B ē r z i o pilnvar-
nieka, zv. adv. Rūša, lūgums par Jēkabpils iecirkņa Miertiesas le.muma at-
celšanu Madaļas R o š a n testamenta atjaunošanas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot vērā: 1) ka 1924. g. 10. ņovembrī, Saukas pagasta tiesā sa-

oemtā īuguma rakstā, Emilijas Berziņ pilnvarnieks, zv. adv. Rusis, ir lū-
dzis, atjaunot mirušās Madaļas Rešan tcstamenta lietu un restaurēt mirušās 
Madalas Rošan testamentu, kā no pagasta tiesas savā laika nolasitu, apstip-
rinātu un spēkā gājušu, bet par kara laikā zuduma gājušu; 2) ka uz tada 
lūguma pamata Senats ar savu šinī lieta 1925. g. 14. maijā doto spriedumu 
bija atzinis, ka lieta piekrlt pagasta tiesas caurskatīšanai; 3) ka tiesa ir 
konstatējusi, ka nav pierādīts, ka no pretējās puses, nelaiķes vīra, ap-
strīdētais testaments būtu tiesā nolasīts un apstiprinats; šis tiesas konsta-
tējums, ka ari liecinieka Mārti^a Štāia liecibas novērtēšana, uz Tiesu iek. 
lik. 5. panta uri civ. proc. lik. 135. (102.) panta pamata, nav parbaudāmi ka-
sacijas kārtībā; ar to atkrīt kasacijas sūdzībā pievt;.stic paskaidrojumi, ar 
kuriem lūdzēja cenšas apstrldēt augšminēto tiesas konstatejumu un lieci-
nieka Štāla liecību novērtējumu; 4) ka, konstatejot, ka nav pierādits, ka 
nelaiķes Madalas Rošan testaments būtu notiesas ņolasīts, apstipriuats un 
nācis likurnīgā spēkā, atkrita vajadzība uzstādīt atsevišķi testamcnta sasta-
dīšanas laiku urt tā saturu, jo tas bija nepieciešami vajadzīgs tikai sakara 
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2K* . f f i i ^ ] a g a j l s ' r e s t a u re- 'ams; lūguma petitums pēc pareiza tie-
kurā kā J a s S v d S I f f » ; r e S t a " r ē t j a u J i k l i m ī P s P ē k ā gājušu Ptes?amen u 
bflS sastSrmf nn'.f^ a n 'S ' - - i e g a Ju Ppekšnoteikums, ka vispār testament 
Dutu sastadits, un tikai sajas robežas šīs lietas izspriešana piekrita oa 
gastatiesas kompetencci; ar to atkrīt lūdzējas kasacijas sūdzībāi pīevesUe 

pcerejum. itka lngums sastāvējis по divām atsevišķām da|im 
w f r n i ) n f 1 ^ i m S - t ° m ē r - 1

b l l t u
1

I l W s ' n e a ^ a ņ g i по viaas konstatē шла pa 
rfllSli к,ЦЩ1Да ? e k a

 c
n a k š a ™, konstatēt atseviški testamenta sastā-

disanas laiku un ta saturu; 5) ka tādā kārtā iesniegtā kasacijas sūdzība kā 
nepamatota atraidama Senats n o l e m j : Emilijas В ē r z i n pilnvar-
nieka, z v a d v . Rusa, kasacijas sudzību uz civ. proc. lik. 2S3. (186.) p pa-
mata atstat bez īevērības. (L. Nr. 325.) 

117. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā, Andreja K l i e v e n a 
gums par Liepajas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Andreja К 1 i e v e и а 
prasiba pret Jēkabu K e p a r u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolinš; referē priekšsēdetājs 
. Nemot vērā: 1) ka prasītājs 1926. g. 21. septembra sēdē bija tiesu 

Judzis Iietas caurskatīsanu atlikt viņa pilnvarnieka nāves dēj; 2) ka tiesa 
so lugumu atstajusi bez ievērības aiz tā iemesla, к a p r a s ī t ā j a m 
j a u v a i r a k a s d i e n a s a t p a k a l bijis zināms par viņa pilnvar-
nieka navi un viņam. bijis iespejams, ja vien viņš to vēlēiās, līdz lietas iz-
tiesasanas_ dienai pienemt sev jaunu pilnvarnieku un ka vinš personīgi k-

radies tiesa lietu aizstāvet; 3) ka šadi luguma atraidīšanai tiesas pievestie mo-
tivi nav_atzīstami par pareiziem; pec civ. proc. lik. 681. p. 2. pkta pilnvar-
nieka nave i_r n_e tikai lietas atlikšanas, bet lietas apturēšanas iemesls; p 
sa parta klatbutne izslegtu lietas apturešanu tikai tad, ja parts nebntu 
ludzis Iietu apturet; tarndel tiesai bija jāievēro prasītāja lūgums, neielaižo-
ties apspriešanā по seyis par to, vai по pagāiušās piektdienas (prasītāja 
paskaidrojums tiesas sede) līdz tiesas sēdes dienai prasītājam' būtu bijia 
īespejams pieņemt sev_jaunu aizstavi, un jo vairāk tādēl, ka šinī gadījumfl 
bija ludzis pats prasītajs, t. i. procesa saimnieks, un pretējā puse pret U( 
tas apturešanu pat nebija protestejusi; 4) ka tādā kārtā, neievērojot pi 
likuma paredzetas sekas parta pilnvarnieka nāves gadījumā un augšā pie 
vestos faktiskos apstaklus, un, izspriežot lietu pēc būtības, Apgabaltii 
parkapusi civ. proc. lik. 181. (129.) un 1962. (142.) pantus, kādu pārkāpumu 
de| vinas spnedums atcelams, Senats n o l e m i : Liepājas apgabalti» 
1926._g. 21. septembra spriedumu civ. proc.'lik. 181. (129.) un 196. (142.) p 
tu :parkapumu dej atcelt un lietu nodot Liepājas apgabaltiesai caursk 
šanai по jauna cita sastavā. (L. Nr. 329.) 

118. 1927. g. decembra mēneša 15. dienā. Andreja B e r n a t n plln 
varnieka, zv. adv. Lemberga, lugums par Liepājas apgabaltiesas spriedu 
atcelšanu Sofijas В e r n a t prasībā pret Andreju В e r n a t u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozolinš; referē priekšsēdetfljl 
Ņemot yērā: 1) ka, konstatējot. ka atbildētājs pametis savn sin n. 

prasītaju, un aizgajis uz citu dzīvokli, kur dzīvo pie citas sievictcs un :il 
sakas_n_o kopdzives ar prasītāju, tiesa uz šī pamata vien varcia atraldll 
atbddetaja lugumu pa.r lietas apturēšanu uz Iaiku, kamēr tick izs| 
ierosināta по atbildētaja Iaulības šķiršanas lieta. io, кашСч- laiiliba pa 
viram, kurš pametis savu sievu, neatkarīgi no tā, kāda ierncsla di;| 
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to pameta, saskaoa ar priv. lik. 7., 9. un 128. pantu saturu un nozīrni, jā.dod 
pedejai uzturs; laulibas šķiršanas lietā krītošam spriedumam nav nekādas 
prejudicialas nozimes attieclba uz uztura piespriešanu sievai par laiku 
līdz kritošā sprieduma spēkā nākšanai; kritušais — spēkā nākušais sprie-
dums — var noderēt tikai no tā spekā nākšanas dienas par jaunatklājušos 
apstakli uzturas_lietā dotā spriedurna caurlūkošanai no jauna; ar to atkrlt 
visi kasacijas sudzībā pievestie apcerējumi, ar kuriem atbildētājs cenšas 
pieradīt lietas apturēšanas vajadzfbu ar to, it kā ierosinātā šķiršanas lietā 
nakamam spriedumam piederētu prejudiciala nozlme priekš šls uztura 
praslbas lietas izšķiršanas (sk. ari Cvingman III. Nr. 1503, IV. 482); 2) ka 
atbildetaja kasacijas sūdzibā pievestais aizrādījums uz to, ka' tiesa pār-
kāpusi civ. proc. lik. 13451. pantu, neievērojot viņa pēdējā tiesas sēdē 
1926. g. 28. septernbrī pieteikto lūgumu caurlūkot lictu pie slēgtām durvīm, 
gan pareizs, bet 'šis pārkāpums pats par sevi vien nevar novest pie spriedu-
ma atcelšanas pēc būtības; par iemeslu sprieduma atcelšanai tas būtu kluvis 
tikai tad, ja pie lietas caurskatīšanas pie valēiām durvīm šis apstāklis pa-
tiesi būtu bijis par šķērsli lietas apstākļu brīvai iztirzāšanai pēc būtibas; 
ka 1as būtu noticis šini gadījumā, uz to atbildētāja kasacuas sūdzībā afz-
rādījuma nav; tam kasacijas sūdžībā pievestam vispārīgam aizrādījumam, 
ka šis. apstāklis var iespaidot lietas apstāklu apgaismošanu, nav nozīmes; 
3)_ ka_ nepelna ievērlbu kasacijas sūdzībā pievestais aizrādījums, ka tiesa 
pārkāpusi civ. proc. lik. 13458. pantu ar to, ka nav ievērojusi atbildētāja Ш-
gumu nopratināt šinī lietā kā liecinieku atbildētāja brāli, jo minētais pants 
neatcei, vispārīgi, civ. proc. lik. 718. (86.) pantu par liecinieku atsfatīšanu 
no liecināšanas uz pretējās puses noraidijumu, bet vienīgi dod_tiesai tie-
slbu Pēc viņas brīva ieskata pašai no sevis pielaist minētā pantā paredzē-
tos gadījumos pie lieclbas ari partu radiniekus, kāda pēc tiesas' ieskata va-
jadzīga apstāklu noskaidrošanai: 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa sava gala 
slēdzienā nav kasacijas sūdzlbā pievestos likumus pārkapusi un iesniegta 
kaacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma. Senats n о I e m j : atbilde-
tāja Andreja В e r n a t a pilnvarnieka, zv. adv. Lemberga, kasacijas sū-
dzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības. 
(L. Nr. 330.) 

119. 1927. g. decembva triēneša 15. dienā. Jukuma-Jura R u d o v -
S к a ipilnvarnieka, prjv. adv. Kalniņa, lugums par Liepājas apgabaltiesas 
sprieduma atcelšanu Jāņa R о z e s prasība pret Jnkumu-Juri R u d o v s k i . 

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē senators 
Л. Loebers. 

Nemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa nekādus patstāvīgus motivus savā 
sprledumā nepieved, bet vienīgi atsaucas uz Miertiesnesa sprieduma mo-
liviem; 2) ka Apgabaltiesai nav bijusi tiesība vienkarši atsaukties uz Mier-
tlesneša sprieduma motiviem, jo atbildētajs sava_ apelacijas sudzība pieved 
plflšus apcerējumus par to, kāds bijis tuvaks celonis nelaimes gadījumam 
к inasltāja ķēvi (Senata civ. kas. dep. spried. 1923. g. 159. Nr.); 3) ka 
vispār Apgabaltiesa pat nav mēfeinajusi noskaidrot, uz ka_da Isti pamata 
p;n minēto nelaimes gadijumu būtu atbildīgs taisni atbildetais, kas sava 
ipclacijas sūdzībā noteikti pastrīpojis, ka bremzi (emšavu) vioš nav va-
Гв]1а likt, jo braucēji nav ]aikā_apturējuši mašīnu, un ka vispar viņš brau-

ll nav pieoēmis par kalpotājiem vai strādniekiem_brauciena izvešanai, 
boi IMI Itrauciena uzņēmums bijis visu dalībnieku kopējs darbs; Apgabal-
tleial tfi tad bija — sakarā ar šādām atbildētāja Ierunām, pret kuru fak-
tllko pamatotību prasītājs iebildumus_nav celis — sevišķi janodibina, kādas 

ibas pastāvējušas starp atbildētāju no vienas puses un braucejiern — 
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tai skaitā ari prasītāju — по otras puses, kāds bijis faktiskais un kāds bijis 
juridiskais pamats, uz kuru varētu dibināties taisnj atbildētāja atbildlba 
par nelaimes gadījumu ar prasītāja kēvi; 4) ka tādā kārta Apgabaltiesa 
pielaidusi šai ziņā motivu nepilnību, kādēļ viņas spriedums aiz _šī iemesla 
atceļams civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu del, Senats 
n o l e m j : Liepājas apgabaltiesas 1926. g. 30. novembra spriedumu civ. 
proc. lik. 181., 196. <129., 142.) p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lletu nodot tai 
pašai Apgabaltiesai izspriešanai по jauna citā sastāvā. (L. Nr. 331.) 

120. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Jāņa B e i r a a p manto-
šanas masas pilnvarnieka, zv. adv. Rūša, lugums par Tiesu_ Palatas sprie-
duma atcelšanu mir. Jāna B e i m a ņ a mant. masas prasībā pret Rozaliju 
V ī l i p , Nataliju U r t i n u. с 

Sēdi vada priekšēdētājs — senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Izklausījis prasītājas pilnvarnieka, zv. adv. Rūša, paskaidrojumus, Se 

nats atrod: Prasītāja savai pret atbildētājiem celtai prasībai par pamatu 
liek materialā ziņā jau 1912. gada februārl noslēgto un tā paša gada 1. 
martā jzpildīto-realizēto Jelgavā, Zāgu ielā Nr. 16, zem hip. Nr. 194h at-
rodošā 'nekustama īpašuma pirkšanas-pārdošanas līgumu. Tiesu Palata 
ar savu 1926. g. 15./22. julija spriedumu atcēlusi Jelgavas apgabaltiesas 
1925. g. 19. inovembra prasību apmierinošu spriedumu un prasību _atraidī-
jusi kā priekšlaicīgu uz tā pamata, ka prasltāja ņav tiesai priekšā stādi-
jusi uz formala līguma noslēgšanu par nekustama Tpašuma atsavināšanu им 
iegūšanu vajadzīgo Tieslietu ministra atjauju un ka apgabaltiesai nav bijuSl 
tiesība piešķirt spriedumā prasītājai tiesību šadu atlauju saaemt pašai np 
Tieslietu ministra. Tiesu Palatas tādam savam uzskatam pievestie apcc-
rējumi nav atzīstami par pareiziem. un viņas atsaukšanās> šinī lietā uz Se 
nata spriedumu Trappana-Gihma lietā (Nr. 296 1922. g.) ir nevietā. Senat8 
savā 1927. g. 7. apriļa Pētera Birzes prasibā pret Grietu Janson dota sprie 
dumā jau aizrādījis uz starpību, kāda pastāv Tieslietu ministra atlauiaa 
priekšā stādīšanā pie nekustamu īpašumu atsavinašanas un iegušanas starp 
līgumiem, noslēgtiem un realizētiem pirms 1918. g. 6. decembra likuma iz-
došanas, un Hgumiem, noslēgtiem pēc minētā likuma izdošanas. Attieclbfl 
uz nekustama īpašuma atsavināšanas tin iegūšanas līgumiem, noslēgtii-i 
un jau realizētiem pirms 1918. g. 6. decembra Hkuma izdošanas, kad по 
kustama īpaš.uma pāreja jau notikusi uz s a v ā ' l a i k a l i k u m ī g 
k ā r t ā noslēgtu un realizētu līgumu pamata, raums. ir darīšanajrie ar no 
slēgtā Hguma spēkā nākšanu, kā tas ir ar līgumiem, noslēgtiem pēc_19lN 
6. decembra likuma izdošanas, bet gan jau ar likumīga līguma pastaveš;ni 
un lieta grozās vienigi ap jau spekā esošā llguma ieterpšanu attieclgā foi 
mā (Priv. Jik. 3036. p.) un ap atsavināta nekustama īpašuma pārvcšan 
zemes grāmatās uz ieguvēja vārda. Vai dēl šī mērša sasniegšanas I 
vēl vajadzīga valdības atlauja, tas katrā _atseviškā gadījumā ir jāap 
spriež un jānoteic tiesai ex officio nevis pec 1922. g. 5. janvara likuitl 
1. nod. 1. p a n t a , bet pēc šī ilikuma 1. nod. 2. panta f pkta paziiur 
(sk. Sen. civ. kas. dep. spried. Nr. 24 1926. g. Freiberga lietā). K;itr 
ziaā, uz šāda līguma pamata savā laikā likumlgā kārta notikuse nekustam 
īpašuma atsavināšana-iegūšana ir saistoša priekš partiem un ta varotu tlk 
atzīta par atkrītošui un atceltu tikai tanī gadījuma, ja valdība atraidll 
lūgumu par pārdotā nckustama ipašuma pareju-parvešanu zemes grārnu 
tās uz pircēja vārda uz attiecīga formala pirkšanas-pardošanas Ilgiini 
pamata. Tamdēl ari visos šādos gadījumos atbildētājs' prct celto praslb 
par attieclgā llguma ietērpšanu likumā paredzētā formā ncvar aizstavulli 
'ar vierikāršu icbildumu, 'ka Valdības atlauja nav 'priekša stādīta, bel 
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retu to apgazt, tikai priekša stadot pieradījumu, ka atlaujas izdošana по 
valdības atraidīta. No ta izriet, ka visos uz tādu līgumu pamata izcēlu-
šos strīdus gadījumos.ja tiesa atzinusi, ka priekš celtās prastoas apmie-
rināšanas un itas realizešanas ari ir vajadzīga ,valdības atlaujas priekšā stā-
dīšana un tada atlauja по partiem nav priekšā stādīta, tad tiesa tās neie-
sniegšanas deļ nevar vis prasību atraidīt kā priekšlaicīgu, bet var rīko-
ties vienīgi tadejādi, ka vai nu pieprasa по prasītāja puses tādas atlaujas 
priekša stadlšanu vai, atzistot prasību pec butības par apmierināmu, pie-
spriež to, atzīmejot — noteicot pašā spriedumā, ka spriedums, attieclbā 
uz toekustama īpašuma apstiprinašanu prasītājam zemes grāmatās, izpil-
dams, priekša stadot Tieslietu ministra atlauju. Ar to spriedums, pretēji 
Tiesu Palatas uzskatam, nepārveršas, pēc viņas izteiciena, „kondicionalā" 
spriedumā un tas neaizskar nedz valdības kontroli par īpašuma pāreju, 
nedz attiecīgunodoklu saņemšanu. Prasītājas aizrādljums pirmo reizi ka-
sacijas sudzība, ka _šinī gadījuma Tieslietu ministra atlaujas izprasīŠana 
nav vajadzīga aiz .taiemesla, ka strldīgā nekustama īpašuma pārdošana 
ir apliecinata, atbildētāju mantas devēja notarialā kārtā 1912. g. 10. augustā 
sastādītā testamentā, nav по Senata nemaz tapsverams, jo pati prasītāja 
savas prasibas petitumā ir, starp citu, Iūgusi „a 11 a u t v i ņ a i , s ū d z ē -
t a j a i , bez atbildētāju piekrišanas panemt по Tieslietu ministrijas attie-
cigu atļauju īpašuma atsavināšanai", un apgabaltiesa praslbu apmierinā-
jusi pilnā apjomā, saskaņā ar prasības petitumu. Tādā kārtā Tiesu Palata, 
nepareizi novērtējot šinī gadījumā Tieslietu ministra atļaujas priekšā stā-
dīšanas nozimi, nākusi pie nepareiza gala slēdziena par prasLbas atraidī-
šanu tās priekšlaicības dēļ, kamdēļ viņas spriedums, Civ. proc. lik. 711. p. 
pārkāpuma dēl nav atstājams spēkā. Aiz pievestiem iemesliem Senats 
и о 1 e m j : Tiesu Palatas 1926. g. 15./22. julija spriedumu, civ. proc. Iik. 
711. p. pārkāpuma dēļ, atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai caurskatīšanai 
по jauna citā sastāvā. (L. Nr. 333.) 

121. 1927. g. novembfa tnēneša 24. dienā. Zalamana R i b a k a piln-
varnieka, zv. adv. pal. Gorņicka, lūguras par Tiesu Palatas sprieduma atcel-
šanu Marijas S p l i e t prasībā pret Zalamanu R i b а к и. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliuš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka par tirdzņiecības uznēmumu uzskatāms vienīgi 
uzi.iēmums, kurā tirgojas ar precēm un kura ienemtās telpas atzīstamas 
par veikaliem, t. i. par pārdošanas vietām (Senata civ. kas. dep. spried. 
1926. g. 326., 346. NNr.; 1925. g. 255. •№.; 1927. g. 905._Nr.); 2) ka, pre-
teji atbildetaja domām, Senats nupat pievesta sprieduma (1925. g. 255. Nr., 
Kadiša lietā) nemaz nav paskaidrojis, ka veikals esot vispār „tirdznieciska 
rakstura" uzņēmums, bet kategoriski pastrīpojis augšā pievesto principu, 
ka veikals ir pārdošanas vieta; 3) ka tam apstāklim vien, ka zināmam 
nzņēmumam, pēc lik. par tirdzn. riipn. nod. (lik. kr. 1924. g. 193. Nr.), jā-
izyem ļtirdzn. zīme, nemaz nenozīmē un nepierāda, ka šādam uznēmu-
mam būtu piešķifams taisni t i r d z n i e c ī b a s uzuēmuma raksturs, jo 
lirdzn. zīmes izņemamas vispār visiem pelnu nesošiera uznēmuraiem, ne-
atkarīgi по tā, yai viui būtu taisni tirdznieciski (Senata civ. kas. dep. 
sinied. 1926. g. 307. Nr.); 4) ka tamdēl — pretēji atbildēlāja domām — 
ires lictas par pansiju ;telpām iznemtas по īres valdes kompetences, tāpat 
кй likums par telpu īri neattiecas uz viesnīcām, kurām nav pievienoti res-
toranb (Senata civ. kas. -dep. spried. 1925. g. 255. Nr., 1926. g. 326. Nr.); 
5) ka ta.de] Tiesu Palatai bija pietiekošs pamats lietu atzit par piekritošu 
vispārijām1 tiesu iestādēm un izspriest to pēc būtības; 6) ka tādā kārtā 
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Tie.su Palata nav atbildētāja pievestos_ likumus pārkāpusi, kamdel viaa 
kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n o l e m j : Zalamana 
Я i b а к a pilnvarnieka, zv. adv. pal. Qornicka, kasacijas sudzlbu uz civ. 
proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 334.) 

122. 1927. g. junija mēneša 9. dienā. Finanču ministnjas nodoklu de~ 
partamenta lūgums par Tiesu Palatas lēmuma >atcelšanu rnir. Kārla Q e i -
n e r t a mantošanas lietā un Luizes L a s s m a n un Madlienes Q e i n e r t 
paskaidrojumi. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliuš; referē senators. 
A. Loebers. 

Senats atrod: Pēc nod. nolik. 223. p. visāda veida lietu ierosināšana 
par pārkāpumiem noteikumos par mantošanas nodokli aprobežota ar 10: 

gadu noilgumu. Saskaņā ar Nod. nolik. 210. р., 212. р. pielik. 4. pkttu-
Valsts fiska tiesība .pieprasīt mantošanas nodokli un mantinieka piena-
kums samaksāt to, iestājas ar mantojuma pieoemšanu, ar kādu momentu 
notiek mantojuma pāreja (Senata civ. kas. dep. 1925. g. _spried. Nr. 250,. 
Alekša lietā). Pēdējā izteicas vai nu ar mantojuma sastava un vertlbas 
pieteikšanu, lūdzot apstiprināties mantošanas tiesībās, vai atzlt testamentu 
par spēkā gājušu, vai ar iestāšanos mantojuma valdīšarm. Noilguma ter-
miņš skaitāms tā tad vai nu, no aprādītā mantinieku lūguma iesniegšanas 
tiesā, vai no mantinieku iestāšanās mantoiuma valdīšanā (Kr. Sen. civ. 
kas. dep. spried. 1903. g. Kovalenko lietā, Nr. 86). Pec Tiešo nodoklu 
departamenta blakus sūdzībā uzdotiem datiem, mantinieki sākuši lietot un 
valdit mantojumu jau no 1898. g., t. i. valdījuši mantojumu ja_u pirms 
mantudevēja nāves, kura iestājusies 1900. g. 28. februarī. Tomer Tiešo 
nodokļu departaments ierosinajis lietu par soda uzlikšanu par Nodokl. nolik. 
212. p. pielik. 4. !pkta pārkāpšanu tikai ar savu 1926. g. 10L aprilī iesniegto 
blakus sūdzību. Tādēl konkretā gadījumā noilgums skaitījas jau no mantu-
devēja nāves, un, kā pareizi uzsver Tiesu Palata, ta tad notecejis jau sen 
pirms tā laika, kad Tiešo nodokju depar-taments ierosinajis tagadējo lietiu 
Aiz pievestierņ iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata, tieatzīstot aiz noil-
guma notecējuma Tiešo nodoklu departamentam tiesību ierosina_t pret man-
tiniekiem Hetu par Nod. nolik. 212. p_. pielik. 4., 8. p. p. parkapumu, nav 
Nod. nolik. 223. p. pārkāpusi, ka tadeļ Tiešo nodoklu-departamenta kasa-
cijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n о 1 e ra j : Finanču mi-
nistrijas Tiešo nodoklu departamenta kasacijas sudzību uz civ. proc. lik. 
793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 336.) 

123. 1927. g. junija mēneša 9. dienā. Finanču ministrijas Tiešo _no-
doklu departamenta lūgums par Tiesu Palatas lemuma atcelšanu Karja 
F e l d m a ņ a rnantošanas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: No lietas redzams, ka pagasta tiesa mantojuma apsar-
dzlbas kārtībā 1923. g. 8. decembrī aprakstījusi pec 1923. g. 5. oktobrī mi-
rušā Kārla Feldmaņa atstāto raantoiumu un par mantojuma aizgādni ap-
stiprinājusi mantudevēja testamenta izpildltaju, mantudeveja_ brali, Jant 
Feldmani, bet pašu Hetu lldz ar mantudeveja testamentu nosutījusi Mier-
tiesnesim. Pēdējais, saskaņā ar savu 1924. g. 14. janvara lcmumu, šo pe-
dēio Iīdz ar testamentu nosīitījis 1924. g. 25. janvari Apgabaltiesai. Apgabal-
tiesa, izdarījusi attiecīgo proklamu, pamatojoties uz mantojuma aizgadņa un 
testamenta izpildītāja lūgumu un viņa iesniegto paziņojumu par manto-
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juma sastāvu un vērtību, ar savu 1925. g. 8. septembra lemumu atzinusi 
iestamentu ,par spēkā gājušu, un, atrodat, ka pēc testamenta mantojumam ja-
pāriet uz minēto mantudevēja brāli mīiža lietošanā, bet mantudevcja miru-
šās māsas dēlu — īpašumā, aprēķinājusi mantojuma (nodokli par 150 lat. Sa-
vā 1925. g. 7. novembra lēmumā Tiešo nodokludepartaments pasludinajis mi-
rušā Karļa Feldmaņa mantiniekietn uzrcķinu, aprēķinot 27 lat. naudas sodu uz 
ta pamata, ka mantinieki nav paziņojumu par mantojurna sastavu un vertību 
iesnieguši 18 mciiešus. Tiešo nodokļu departaments pie tam pamatojas uz 
1925. g. 11. augusta pagasta policijas kārtībnieka sastādlto protokolu par t 
•minētā Jāņa Feldmaņa nopratināšanu jautājumā par mantojuma faktiskas 
pārejas'laiku. Sakarā ar mantojuma aizgadņa pret uzreķinu celto iebildumu, 
Tiešo nodokļu departaments šo pēdējo*iesniedzis Apgabaltiesa izšķiršanai. 
Apgabaltiesa ar savu 1926. g. 23. marta lēmumu Tiešo nodoklu departaraen-
ta iesniegumu atstājusi bez ievērības uz tā pamata, ka Tiešo nodokļu depar-
tamentam esot tiesība naudas sodu aprēķināt t i k a i t a d, ja pazioo-
jums par mantojuma sastāvu- un vērtību vispār netiktu iesniegts tiesā vai 
paziņojumā tiktu izlaista. kāda ar nodokli apliekama manta, bet ka visos pa-
rējos gadījumos Tieso nodokļu departaments varot Apgabaltiesas lemumu 
par mantojuma nodokļa vai naudas soda aprēķina grozīšanu_ panakt vienīgi 
pārsūdzot Apgabaltiesas lēmumu civ. proc. lik. paredzēta kartība. Aprādīto 
Apgabaltiesas lēmumu Tiešo nodoklu departaments parsudzejis Tiesu Pala-
tai, kura, nepieA^edot nekādus motīvus, bet atsaukdamas vienīgi uz Senata 
<:iv. kas. dep. 1925. g. spriedumu Alekša lietā Nr. 250, Tiešo nodoklu depar-
tamenta blakus sūdzību atstājusi bez ievērības. Tiesu Palatas atsauksme 
iiz nupat pievesto Senata spriedumu nemaz neattaisno vļaas rezoluciju. Pie-
~vestā spriedumā Senats izšķīris jautājumu par to, cik tālu 1922. g. 13. jan-
vara noteikumi (lik. krāj. Nr. 20) ir piemērojami mantojumam, kas netikvien 
atklājies, 'bet ari pārgājis uz mantiniekiem p i r m s mineto noteikumu spe-
kā nākšanas. Aizrādot, ka_mantojuma nodoklis ņemams par mantojuma 
pāreju un ka šī pāreja iestajas ar mantojuma pieņemšanu, kura savukart 
notiek vai nu klusu ciešot — ar mantinieku iestāšanos mantojuma valdīša-
nā, vai —iformali — ar lūguma iesniegšanu tiesā p_ar_apstiprināšanu man-
tošanas tieslbās resp. tesitamenta atzīšanu par s'pekā gājušu, Senats pa-
skaidrojis, ka rninētie noteikumi piemērojami tikai tad, ja mantojuma par^ 
■ejas mo-ments h~ augšā aprādltā nozīmē — iestājies pēc noteikumu spēkā . 
nākšanas', pat ja mantojums būtu atklājies agrāk. Bet Senats minetaAlekša 
lietā nemaz nav paskaidrojis, ka Tiešo hodokju departamentam nebutit tie-
sība taislt uzrēķinu par naudas sodu gadījumā, ja mantinieki jau bija grie-
zušies pie ticsas ar lūgumu mantojumu nokārtot ab intestato vai ex testa-
mento, ja pie tam šāds lūgums tiktu iesniegts tiesā p ē с Nod. nolik. 212. p. 
pielik. 4. p. noteiktā laika notecējuma. Taisni otrādi, Senats, savos 1926. 
g. 31. augusta spriedumos Nr. 398 un 413 un 1927._ g. spriedumā Nr. 99, 
atzinis Tiešo nodoklu departamentam tiesibu šaī pedeiā,^ nupat apradīta, 
gadījumā uzrēķinu par naudas sodu taisīt no sevis, neparsudzot iepriek-
šējo Apgabaltiesas lēmumu par mantojuma nodokli, ja vien Apgabaltiesa 
vēl nebija no sevis itaisījusi lēmumu jautājumā par naudas soda juzlikša-
iiu. Tiesu Palata, neatzīstot pie aprādītiem apstākļiem Tiešo nodoklu de-
partamentam principielu tiesību ho sevis taisīt uzrēķinu par naudas sodu, 
ja mantinieki ar lūgumu nokārtot mantojurnu ab intestato vai ex testamento 
griežas'pie tiesās pēc Nod. nolik. 212. p. pielik. 4. p. paredzeta termioa 
notecējuma, un atstājot bez apspriešanas augša apradīto nopra_tinašanas 
protokohi, uz kuru Tiešo iiodoklu departaments pamato savu uzrekinu par 
naudas isodu, uii vispār nepievedot lēmuma motivus, pārkāpusi Nod. nolik. 
212. p. pielik. 4. p. un civ. proc. lik. 711. р., kādēl viņas lemums atcelams. 
Aiz pievestiem iemesliem Senats n o l e m j : Tiesu Palatas 1926. g. 17. ju-
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nija lemumu Nod. nolik. 212. p. pielik. 4. р., Civ. proc. lik. 711. p. pārkā-
pumu dēļ atcelt tm lietu nodot Tiesu Palatai izspriešanai по jauna citā sa-
stāvā (L. Nr. 340.). 

124. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Kristiries L i e l v a l o d piln-
varnieka, zv. adv. Petersona, lugums par Tiesu Palatas sprieduma atcel-
šanu Augusta L i e I v a 1 о d a un Marijas R e к i s prasībā pret Kristini 
L i e l v a l o d un prasltaju pilnvarnieka, zv. adv. Kārkliņa paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palata savā gala slēdzienā pareizi atzinusiv 

ka uz noslegta starp atbildetaju UB viņas viru, nelaiķi Jāni Lielvalod, dā-
vinašanas līguma pamata, Jaunkalna-Kozak mājas pārgājušas mirušā at-
bildetajas vira. Jaua Lielvaloda īpašumā un ka tamdēl dāvināšanas līgurna 
5. pkta atzīmētais un zemes grāmatā priekš apdāvinātā ievestais aizlie-
gums davinajuma priekšmetu ieķīlāt un atsavināt bez dāvinātājas atlaujas^ 
kavienīgi ierobežojums Ipašuma tiesibu Hetošanā, nevar būt par škērsli, lai 
maju mantotu mirušā Jikumīgie rriantinieki, aiz tā vienkāršā Jemesla, ka pie-
nekustama īpašuma pārejas uz mantiniekiem, uz mantojuma tiesību pamata 
pec paša šī instituta izpratnes, nekada atsavināŠana nenotiek; ar to atkrīt 
atbildetajas tiesā pie lietas izspriešanas pēc būtības un kasacijas sūdzībā 
pievestais maldīgais uzskats, itkā uz zemes grāmatā pēc dāvināšanas līgu-
ma § 5. ievestās atzīrnes pamata, nelaiķa apdāvinātāļmantinieki līdz dāvinā-
taja nāvei nevarētu mantot nelaiķa Jāqa Lielvaloda mantojumā ietilpstošc 
Jaunkaln-Kozak māju un ka Tiesu Palata, apstiprinot prasītājus attiecīgās da~ 
ļās mantoš. tiesībās uz šo māju, esot pārkāpusi priv. lik. 959. pantu; n» 
otras puses nepareizs gan ir Tiesu Palatas sprieduraā pievestais uzskatsv 
itkā zemes grāmatā pēc idāvirtāšanaš līguma § 5. ievestais augšminētais ap~ 
grūtinājums — aizliegums nepārietu uz nelaiķa mantiniekiem, resp. nebūtu 
priekš viņiem saistošs. Pēc priv. lik. 1691. un 1693. pantu satura un izprat-
nes mantojums ir visu to mantu un pārejai iespējamo tiesību un saistību 
kopojums, kas piederēja mirēiam viņa mirsanas dienā un mantinieks uz 
mantošanas tiesību pamāta, pieņemot mantojumu, stājās mantas devēja ju~ 
ridiskās attieclbās: uz viņu pāriet viss mantas devēja mantu un tieslbu urt 
pienākumu kopojums; tā tad, pretēji Tiesu Palatas uzskatam, visas saistī-
bas, ко bija uzņēmies nelaikis noslēgtā ar savu sievu dāvināšanas līgumāv 
ir ari saistošas priekŠ viņa mantiriiekiem; ne tam, ka uz 'mantiniekiem ne-
pāriet dāvināšanas līguma attiecības, uz ко Tiesu Palata dibina savu uz-
skatu, ir izšķiroša nozīme šinī.ziņā, bet gan vienīgi tam, ka uz minētā lī~ 
guma pamata zetnes grāmatā ievests apdāvinātā nekustama īpašuma īpaš.-
nieka mājas lietošanas tiesību ierobežojums dāvinātājai par labu un viss ne~ 
kustama ipašuma apgrūtinājums uz vispārēja pamata pāriet uz apgrūtinātā 
Ipašuma !ipašnieka tiesību uēmējiem, šinī gadījumā uz vina mantiniekiem 
pēc likuma; bet rainētais nepareizais Tiesu Palatas uzskats nav iespaidojis. 
Tiesu Palatas gala slēdziena pareizību un tamdēļ nevar būt par iemeslu 
Tiesu Palatas lēmuma atcelšanai; 2) ka pēc ;Yidz. zemn. .lik. 1025. panta, kurš. 
šinī gadījumā piemērojams, dāvināšanas līgumi pēc tiesu refonnas ieveša-
nas bijušās Baltijas provincēs 1889. gadā', ja to vērtība pārsnicdz 300 rub-
lus., kā to jau Senats paskaidrojis savā 1922. g. Nr. 4. spriedurnā, ir noslē-
dzami tikai apliecinot tos vispārējās notarialās iestādēs; pēc analo'ģijas ar 
priv. lik. 3572. panta Jioteikumu, ari katrs tāda līguma papildinājums vai 
grozījums varēja tikt noslēgts tikai tanī pašā kārtībā kā galvenais līgumsi 
tādā kārtā Tiesu Palata nākusi pie pareizā gala slcdziena, ka nav likumīga 
spēka starp apdāvināto, nelaiķi Jāni Lielvalodu, un dāvinātāju viua sievu, 
Kristīni Lielvalod, neformelā māias kārtlbā liecinieka klātbūtnē notikuSai 
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vienošanajs parto, , ka dāvinājuras atkrīt un ka Kaln-Kozak māja atgriežas 
atpakaj dāvinātājai, ja dāvanas saņēmējs. nomirtu agrāk par viņu, 3) ka tādā 
kartā iesniegtā kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats n о -
I e m j : atbildētāias Kristines Lielvalod pilnvarnieka, zv. adv. E. Pētersona, 
kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. panta pamata atstāt bez ievērības. 
(L. Nr. 343.) 

125. 1927. g. decembra mēņeša 15. dienā. Jāņa S a u 1 e s lūgums 
par Jelgavas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, S a u l e s , prasībā 
pret Mozu В 1 u m f e 1 d u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliuš; referē senators A. 
Loebers. 

Senats. atrod: Apgabaltiesas uzskats, ka strādniekam vai darbinie-
kam, ja tas ari nostrādājis vairāk par б mēnešiem, nav tiesības prasīt algu 
par faktiski neizlietotu atpūtas atvalinājumu, nav atzlstams par pareizu. 
Pec_ lik. par darba laiku 18. р., strādniekam vai darbiniekam 2 nedēļu ilgs 
atputas atvaļinājuma laiks piešķirams nemaz ne tikai uz viua vēlēšanos, 
bet gan darba devējam atpūtas atvaļinājums jāpieškir viņiem katrā zinā 
ex officio. Ja tādēļ strādnieks vai darbinieks, ar darbadevēja pozitivu vai 
klusu piekrišanu, nav faktiski izlietojuši atpīītas atvaļinājumu, bet 
pa to laikiu faktiski strādājuši, saņemot algu, tad viņi algu saņemtu taisni 
tikai kāekvivalentu par n o s t r ā d ā t i e m d a r b i e m , kamēr neizlieto-
tais atpūtas atvalināiums paliktu bez sevišķas atlldzības. Tomēr likums 
iziet no tā, ka par faktiski izlietotā atpūtas atvaļinājuma laiku strādnieks 
vai darbinieks saņemtu algu ne k ā e k v i v a l e n t u par kādiem no-
strādātiem darbiem kā tādiem, jo tādi taisni n a v bijuši. Tā tad likums 
paredz un atzīst strādniekam vai darbiniekam tiesību uz algu n e a t к а -
r ī g i по d a r b i e m par to laiku, uz kuru likums pieškir viniem at-
putas atvalinājumu. Ka likums atzīst principā atlīdzību par neizlietoto at-
putas atvaļinājumu, tieši izriet no 18. p. 3. teikuma. Šādu labumu strād-
nieks_vai darbinieks paši par sevi nevar zaudēt ar to, ka viņi, a r d a r b a 
d e v^e j a p i e k r i š a n u , faktiski nav izlietojuši atpūtas atvalinājumu, jo 
vispar atteikšanās no tiesībām, vai no labumiem nav prezumēiama. Citā-
dijbūtu jāskatāSN, ja strādnieks vai darbinieks — p r e t ē j i d a r b a d e -
v e j a p r i e k š l i k u m a m —■ nav faktiski izlietojis atpūtas atvalinā-
jumu, bet turpinātu darbu: šai gadījumā darbadevējš, samaksājot strādnie-
kam vai darbiniekam algu, līdz ar to tiktu atsvabināts no pienākuma vēl 
sevišķi atlīdzināt viņiem par neizlietoto atpūtas atvalinājumu; šaī gadījumā 
taisni būtu jāprezumē, ka strādnieks vai darbinieks atteicies no atpūtas 
atvalinājuma un līdz ar to no atlldzības par neizlietoto atpūtas; atvalinā-
iumu. Tā tad gan no Strādnieka vai darbinieka brīva ieskata neatkarājas, 
vai nu viņš izlieto atpūtas atvaļināiuma laiku un tad sauemtu par to laiku 
parasto algu, vai neizlietotu faktiski atpūtas atvalinājumu un tad saņem-
tu par to laiku dubultu algu; un ari darbadcvējs sakarā ar to — nav 
spiests atstāt strādnieku vai darbinieku pie darba par likumisku atpūtas at-
vaļinājuma laiku un samaksāt viņiem par šo laiku dubultu algu. Bet ja 
tomēr strādnieks vai darbinieks ar darbadevēja vai nu pozitivo vai klu-
so piekrišanu faktiski nav atpūtas atvaļinājuma laiku izlietojis, 
paliekot pie darba, tad darbadevējam nav tiesības atteikties no algas sa-
maksas: pirmkārt par-faktiski izpildīto darbu un otrkārt par neizlietoto 
atpūtas atvaļinājumu. Vai katrā konkretā gadījumā būtu jāpieņem dar-
badevēja pozitiva A'ai klusa piekrišana — iiupat aprādītā nozīmē — 
tas atkarājas no lietas katrreizējiem apstākļiem, kuri ir jānodibina tiesai, 
apspriežot partu savstarpējās atticcības un izturēšanos katrā atsevišķā 
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нЙп*с t , f a k a r * a > . r u n a stavosā gadljumā Apgabaltiesai nebija pie-
fcJS?; "enodibinpt un nenoskaidrojot nupat atzīmētos faktiskos 
iietas apbtaklub, vienkarsi noliegt prasītājam „atlīdzību" par neizlietoto 
a S ? S i n a T m U

+ 5 i z
A

t ā LeiVeSla V i e n ' ^ a V i o š turpinājis darbu bez 
nS« f It t }Л t a d A Pe a b a l t l esa , nenodibinot un nenoskaidrojot mi-
netos laķtiskos hetas apstāklus im atraidot prasību dēl atlīdzības par at-
puta& laiku par pirmiem piluiem 3 dienesta gadiem, šai ziņā pārkāpusi lik. 
par darba laiku 18. р. цп civ. proc. lik. 181, 196 (129, 142) p p. Apgabal-
tiesas apcerejumiem par to, vai prasītājam tiesība uz atlldzību par oē-
dSjos darba ЪУл mcnesos neizlietoto atpūtas atvalinājumu, sakarā ar pra-
t ! nrao, f- +

I ' a r t r a! i k s a-uU a i z v i ņ a p a š a v a i n a s > n a v izškirošas nozīmes. 
jo prasitajs taism attiecibā uz šo pēdģjo laiku nav atlldzību pieprasijis Ar 
to atknt prasitaja paskaidrojumi viua kasaciias sūdzībā, kuri 
vis.1 lattiecas uz nupat aprādīto laikmetu. Sai ziņā Senats tur par vaja-
dzigu aizradit, ka Pretēji prasitaja domain, 18. p. trešā teikumā lietotie 
vardi „bez vina (stradnieka) vainas", attiecas vienlgi uz darba pārtrauk-
^ a n u . a r Aa r b a u z t e i k s a n u , bet nekad ne uz „atpūtas izlietošanu". 
Vi&pirms sai ziņa jāatzīmē ka 18. р. 3. teik., tāpat ari kā 2. teik. attiecas 
uz stradmekiem vieii, kamēr 18. t>. 1. teik. attiecas ari uz darbiniekiem. 
Attiecinot vardus „bez viņa vainas' uz „atpū.tas izlietošanu" padarītu 
visu frazi par pilnigi uesaprotamu. Nav domājams tāds stāvoklis, ka 
stradnieks „ ī z l i e t o atpūtu" „bez viņa vainas" (?). Varētu runāt 
par atputas n e īzhetošanu bez viua vainas, bet ari šāda vārdu kombi-
nacija neieiiestu 18. .p. 3. teik. attiecīgu nojēgumu. 18. р. 3 teik īstā 
nozime pastav lekš^ tam, ka strādniekam, kas kādā uzņēmumā strādājis 
vairak par 3 menesiem,_bet mazāk.par 6 mēnešiera, tiesība prasīt atlī-
dzibu par neizhetoto atputu samērā ar nostrādāto laiku un algu. Tāpēc ia 
stradniekam par g a d a laiku pienākas 2 nedēļu atpūtas atvalinājums, 
taa_par attiecigo gada d a j u vinam pienakas proporcionali m a z ā k a 
atputa, piem. pie 4 menešu nostrādāto laiku atlīdzība par (14/3) i2U dienām 
j a v i e n d a r b s n e t i k t u p ā r t r a u k t s a i z p a š a s t r ā d -
i n e k a v a i n a s . Ja turpretim_ stradnieks jau bija nostrādājis v a i -
r a k par 6 raenešiem,_tad piemerojams 18. p. 1. teik., t. i. vinam tiesī-
ba uz p i l n a m 2 nedēļam atputas katrā gadā, ar pilnas algas samaksu; 
atputas atvalinajuma faktiskas neizlietošanas gadijumā atlīdzība pienāk-
tos Vinam, pat ja viņa vainas del darbs tiktu pārtraukts pirms gada note-
cejuma, jo ar б menešus ilgo darbību strādnieks un darbinieks ieguvis jau 
absolutu un neaprobežotu tiesību uz atpūtu un līdz ar to uz neizlietotās 
atputas pilnīgu atlīdzību. 
- Atrodot, ka Apgabaltiesas spriedums aiz pievesto likumu pārkāpu-
imem atcelams, Senats n o l e m j : Jelgavas Apgabaltiesas 1926. g 14 
decembra spnedumu lik.par darba laiku 18. р., civ. proc. lik. 181, 196 (129 
142). p. p. parkapumu del atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai iz-
spnesanai по jauiia citā sastāvā. (L. Nr. 344.) 

.126. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Leona A n d r u š k e v i č a 
PUnvarmeka, zv. adv. Heinikes, Iugums par Tiesu Palatas sprieduma atcel-
sami tmiluas A n d r u š k e v i č prasībā pret Leonu A n d r u š k e v i č u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) lca pēc_priv. Iik. 79,80. p. p. Vidzemes pilsētās starp 
auiatiem pastav t. s. īekšeja materiala kopmantība, pēc kuras nevienam 
auatam nepieder nedz.kāda noteikta manta, nedz kāda ideāla daja, bet 

laulato jundiskas attiecibas apspriežamas kā t. s. „Gesammthandverhālt-
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nis", kā kopīpašums „zur gesammten Hand", „kopējās rokās" (sk. Scna-
ta civ. kas. dep. spried. 1923. g. Nr. 177); 2) ka, ja .pie šāda laulāto kopman-
tlbas juridiska rakstura viens по laulatiem pieprasa no otra īpašuma tiesī-
bu atzīšanu их kādu atsevišķu konkrētu, noteiktu mantu, vai mantu kopību 
(Sachgesammtheit) priv. lik. 540. panta nozīmē, piem. uz kādu uznē-
mumu, tad laulatais — prasītājs varētu šādu prasību pamatot vai nu uz to, 
ka pieprasītais objekts sastādot viua atsevišķo mantību (priv. lik. 27. р., 81. 
Р. 2. pkt.), vai'uz to, ka sakarā ar notikušo laulības izbeigšanos kopmantī-
ba izbeigusies un tā tad kopmantībai esot jāsadalās savās iepriekšējās reā-
las sastāvdaļās ,pie kam katrs laulātais sauemtu to, ко vinš ienesis laullbā 
vai personīgi ieguvis vai saņēmis, laulībai pastāvot (priv. Hk. 126. р.), vai 
uz laulības līguma pamata (priv. lik. 36, 94. р. р.); 3) ka Tiesu Palata, no-
liedzot tādas starp laulātiem Vidzemes pilsētās t. s. iekšējās materiālās kop-
mantības pastavēšanu, atzinusi, itkā kopmantība sastādoties „no atseviški 
katram laulātam piederošām mantām" (tā tad izejot no t. s. formalās, ārē-
jās kopmantības), pārkāpusi priv. Iik. 79,80. р. р.; 4) ka Tiesu Palata, atro-
dot, ka prasītājai uz priv. lik. 126. p. 'pamata esot tiesība pieprasīt vienu 
pusdalu no friziera veikala itkā no „laulībā iegūtās individualās mantas", 
tomērnav netikvien nodibinājusi ka pieprasītais frizieru veikals būtu bijis 
prasītājas atsevišķa mantība, bet, taisni otrādi, atzīst, ka minētais veikals 
iegājis abu laulāto k o p m a n t ī b ā ; Tiesu Palata, atrodot, ka prasītājai 
esot tiesība pieprasīt vfenu idealu pusdaļu veikala, tomēr šaī ziuā nav no-
dibinājusi, ka p r a s ī b a s c e l š a n a s l a i k ā būtu bijuši priv. lik. 126. 
p. paredzētie faktiskie priekšnoteikumi, kufi attaisnotu laulāto kopmantī-
bas izdalīšanu -starp abiem laulātiem, un ka kopmantības tīrais (netto) sa-
stavs vispār būtu atļāvis no tās atdallt visu veikalu kā tādu pilnā sastāvā; 
neatkarīgi no tā, atrodot sava sprieduma motivos, ka prasītāja prasības pa-
inatā nav likusi pieprasījumu par atsevišku mantību, Tiesu Palata nav šaī 
zinā apsvērusi nupat pievesto, viuas konstatēto, prasītājas paskaidrojumu, 
ka šl pēdējā pieprasot veikahi taisni kā savu atsevišķo mantību; 5) ka pēc 
atbildētāja pareizā aizrādījuma viņa kasacijas sūdzībā, nedz Apgabaltiesa, 
nedz Tiesu Palata nevarēja piespriest prasītājai — pieprasītā veikala kā 
tadā vietā, — kādu idealu dalu no šī veikala; Apgabaltiesa piespriedusi idea-
lu dalu uz tā paraata, ka viņa laulāto kopmantību pēc Vidzemes pilsētas 
ticsībām uzskatījusi ipar romiešu tiesību condominium (!); Tiesu Palata šo 
uzskatu atraidījusi, bet tomēr, kā augšā aprādīts, piespriedusi prasltājai 
pieprasīto objektu nevis kā atsevišku mantību, bet kā kopmantības daļu; 
ja nu Tiesu Palata, kā augšā aprādīts, nav noskaidrojusi, kadēl viņa nav 
piegriezusi vērību viņas konstatētam pašas prasītāias paskaļdrojumam, ka 
tā prasot friziera veikalu kā savu atsevišku mantību, t. i/ kā mantu kom-
pleksu, kas — pēc savas būtības—taisni n e ieiet kopmantlbā, — tad 'Це
хи Palata, negrozot '.prasības pamatiu nevarēja piespriest prasītājai šī ob-
jekta idealu dalu, jo šādāi idealai daļai būtu pilnlgi cits juridisks raksturs 
un pamats, nekā veikalam, netikvien kā sievas atseviškai mantībai, bet 
vispār kā atsevišķani mantu kompleksam, no kāda šī veikala rakstura tikai 
izgājusi prasitāja; tā tad Tiesu Palata, neatzīstot minētam veikalam prasītā-
jas atseviškas mantības raksturu, biltu varējusi tikai. vai nu prasību at-
raidīt, vai konstatēt priv. lik. 126. p. paredzētos priekšnoteikumus kopman-
tibas izdalīšanai, ja pie tam kopmantības stāvoklis vispār atļautu izdalīt 
kādu atsevišķu mantu kompleksu, neatvelkot no kopmantības varbūtējos 
apgrūtinājumus; 6) ka, neatkarīgi no visa 'tā, Tiesu Palatai, nodibinot, ka 
prasība celta kā vindikacija, un ka šādas vindikacijas priekšmets bijis vei-
kals, t. i. netikvien miesīgu mantu kompltkss (universitas rerum šai šaurākā 
nozīmē), ļbet mieslgu un nemiesīgu (tiesību) mantu komplekss, bija jāucrn 
vērā, ka §āds pēdējais mantu komplekss kā mantības (priv. lik. 540. p. bci-
Eās), vlspār nevar bi"it par vindikacijas objektu, kā to tieši un noteikti nosa-
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ka priv. lik. 906. p. (Senata civ. kas. dep. spried. 1923. g. Nr. 137); 7) ka 
tā tad Tiesu Palata savā spriedumā ir pielaidusi motivu nepilnību un nepa-
reizību, kā ari nepareizi iztulkojusi priv. Iik. 79,80. pantu saturu uri nozī-
mi; 8) ka, tādā kārtā, Tiesu Palata pārkāpusi priv. lik. 79,80. р. р., civ. proc. 
lik. 711. p. kādēl vinas spriedums atceļams, Senats n о 1 e m j : Tiesu Pala-
tas 1926. g. 22. julija spriedumu priv. lik. 79., 80. р. р., civ. proc. lik. 711: p: 
pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai izspriešanai no jauna citā 
sastāvā (L. Nr. 345.) 

127. 1927. g. oktobfa mēneša 27. dienā. Dzelzcelu virsvaldes juris-
konsulta M e l n b ā r d a lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
Teklas B a c a n par sevi un kā;savu nepilngadīgo bērnu aizbildnes prasībā 
pret Dzelzceļu virsvaldi un Teklas В а с a n pilnvarnieka, zv. adv. Šutova.. 
paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Nemot vērā: 1) ka, )Pēc Tiesu Palatas konstatējuma, prasītāji prasību 
pamato uz atbildētājas civiltiesisko atbildību (Haftpflicht) kā uz pienāku-
mu, kuru ļnes atbildētāja, kā lieluzņēmuras, kas savukārt kalpo vispārībai uri 
vispārējai satiksmei; 2) ka šāda atbildētājas civiltiesiskā atbildība izriet 
no vispārējā,. Kr. civ. lik. 683. p. un Dzelzc. lik. (1916. g. izd.) 92. p, izteiktā 
principa, pēc kura dzelzceļiem — pilnīgi neatkarīgi no tā, vai tas pieder pie 
valsts, korriunalām vai privatām iestādēm, — jāatlīdzina katram, 'tā tad ari 
privatpersonai, kas pēc aprādītos pantos <paredzētiem apstākļiem cietusi ne-
laimes gadījumu; 3) ka šis, nupat minētais vispārējais atbildības princips 
vēl seviški tika r— sakarā ar 1903. g. 2. jūnija likumu (Kr. lik. krāj. 1229. 
Nr) — normēts ar singularu likumu, proti ar 1912. g. 28. junija likumu (Kr. 
lik. krāj. 1301. №.), kas vēl paplašinājis dzelzceļu atbildību, neatsvabinot 
vairs dzelzceļu no atbildibas, kad nelaimes gadījums noticis aiz cietušā 
nolaidības (kura nav attaisnojama ar darba apstākļiem un iekārtu), kā to 
paredz 1903. g. 2. junija likuma 2. p. (tagad lik. par rūpn. darbu 542. р.), vai 
tad, kad nelaimes gadījums vispār noticis aiz dzelzcela jeb tā aģenta vai-
nas, jeb aiz1 force majeure, kā to paredz Kr. civ. lik. 683. p. 2. pkt. un 
dzelzc. lik. 92. p. (1916. g. izd.), bet ga.n vienīgi tikai tad, kad nelaimes ga-
dījums noticis aiz cietušā ļaunprātības. (1912. g. 28. junija lik. 5. р.), kā to 
bija paredzējis ari 1912. g. 23. junija likuma 13. p. (Kr. lik. krāj. 1300. p.) 
par strādnieku apdrošināšanu nelaimes gadījumos (tagad rūpn. lik. 385. р.); 
4) ka, turpretirn, 1922. g. 13. janvara noteikumi'par karavīru un valstš ie-
rēdņu: un kalpotāju p e n s i j ā m (lik. krāj. 18. p.) nodibina v a l s t s kā 
tādas, kā publiskas iestādes, p u b 1 i s к о pienākumu maksāt saviera kara-
vīriem un ierēdņiem, sakarā ar viņu dienestu, pensjias, vai nu uz tā ,p.amata, 
ka tie nokalpojuši valsts dienestā zināmu minimalu laiku neatkarīgi no dar-
ba spējas' zaudēšanas (2. p j , vai uz tā pamata, ka tie zaudējuši darba spē-
ju, proti vai nu neatkarīgi no nokalpotā laika (5. р.), vai tikai pēc 10 gadit 
dienesta (3. р.); 5) ka 1922. g. 13. janvara noteikumos paredzētās pensijas 
nekādā ziņā nav atvietoiamas ar vienreizēju kapitalveidīgu atlīdzību, pie 
kam ari vienošanās par to ir pilnīgi izslēgta; turpretim pēc Kr. civ. lik. 683. 
P. un dzelzc. lik. 92. р., по cietusiem atkarājas prasīt — pensiju vietā — 
attiecīgo kapitalu, un pēc 1903. g. 2. junija lik. 19. p. (rūpn. darba lik. 559. 
p.) un pēc 1912. g. 28. jnnija lik. (39. p.) kapitals piespriežams vismaz uz 
vienošanās ipamata; tā tad ari šaī zinā izteica» abu noteikumu grupu atšķir-
tais raksturs; 6) ka cietušam ,dzelzceļa ierēdnim vai kalpotājam atstāta pil-
nīga brīvība celt tiesā pensiias prasljumu vai «Ш pēc Kr. civ. lik. 683. p. 
un dzelzc. 92. р., vai uz 1912. g. 28. hmija likuma pamata: по v i e n a s 
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puses 683. p. resp. 92.p.dod viņam to priekšrocību, ka viņš var pieprasīt 
— pensijas vietā — pašu kapitalu, bet no o t r a s puses 1912. g. 28. juni-
ja likums dod vinam to Ipriekšrocību, ka vioš var saņemt atlīdzību (pensi-
jas veidā) ari tad, ja dzelzceji vai to agenti n a v pielaiduši vainu, tā tad 
ari force majeure gadijumos, un pat ja pats cietušais1 pielaidis pie nelaimes 
gadījuma rupju nolaidibu; 7) ka 1922. g. 13. janvara noteikumi attiecas. 
vienīgi uz v a l s t s ierēdņiem un kalpotājiem, tā tad tikai uz v a l s t s 
dzelzcelu ierēdņiem un kalpotājiem, kamēr 1912. g. 28. junija likums attie-
cas uz v i s i e m dzelzceļiem, tā tad netikvien uz valsts dzelzceļiem un ari 
netikvien uz visu dzelzcelu ierēdņiem un kalpotājiem, bet ari uz strādnie-
kiem un p i e t a m katrā ziņā neatkarīgi по kāda obligatoriska nokalpo-
šanas laika; otrkārt 1922. g. 13. janvara noteikumi nepadara pensijas tiesl-
bas atkarīgas pat по cietušā pielaistās ļaunprātības; 8) ka tā tad, abi minē-
tie noteikumi, t. i. 1912. g. 28. junija likums un 1922. g. 13. janvara notei-
kumi, izejot по pilnīgi' atškirtiem viedokjiem, principa, tendences, pie-
rnērošanas aploka un juridiskā rakstura ziņā, satur sevī ari pilnīgi at> 
sķirtus nosacījumus, \kuri savā starpā nesedzas un vispār nav komensurab-
!i; visas šādas i'zšķirības vienkārši izskaidroiamas ar to, ka 1.922. g. notei-
kumi nodibina p u b l i s k a s juridiskas attiecības un prasljumus pret val-
sti, kā publisku iestādi, kā ierēdņu un kalpotāju priekšniecību uz publiskā 
dienesta pamata, bet 1912. g. likums nodibina p r i v ā t tiesiskus prasījumus 
pret dzelzcelu, kā lieluzaēmumu; šāda izšķirība izteicas starp citu ari iekš 
tam, ka prasījumi pret valsti par dienesta pensiiām izvedami vienīgi admi-
nistrativā, t. i. i n s t a n č u k ā r t ī b ā (1922. g. 13. janvara noteik. 21— 
28. р. р.), kamēr prasījumus pēc 1912. g. likuma (tāpat kā pēc 1903. g. 2. 
junija un 1912. g. 23. junija likumiera, Kr. civ. lik. 683. p. un dzelzc. lik. 92. 
p.) izspriež vienīgi civiltiesa; 9) ka, ja saskanā ar 1922. g. 13. janvara 
noteik. 34. р., ar šiem noteikumiem atcelti visi agrākie noteikumi par kara 
vīru un civilierēduu pensijām, tad tas zīmējas taisni uz valjsts pensiju īi-
kumiem, proti uz Kara lik. 8. grām. 4. nodal. 191—497. p. p. par pensijāmv 
un vienreizējiem pabalstiem un uz 1920. g. 26. janvara likumu par pensiju iz-
sniegšanu kareivju ģimenēm^ (lik. krāj. 165. Nr.), kā ari uz vispārējo noli-
kumu par pensijām un vienreizējiem pabalsitiem (Kr. lik. кор. 3. sēj. 2. grām. 
5—250. р. р.); 10) ka, bez tā, nav nedz loģiska, nedz saimnieciski-politiska 
iemesla 1912. g. 28. junija likumu atzīt par atceltu ar 1922. g. 13. janvaja 
noteikumiem jau tādēļ. ka, pēc 1912. g. 28. junija likuma 30. p. 2. teikL uz šī 
pēdējā Hkuma pamata izsniedzamās pensijās ir iekaitāmas pilnā mērā pen-
sijas un pabalsti, kuras uz valsts rēķina piekrīt valsts dienestā esošām per-
sonām vai to gimenēm, un ka, otrkārt pēc 1922. g. 13. janvara noteik. 16. p_. 
„kam. tiesība uz vairāk pensijām, var saaemt tikai vienu pēc izvēles"; tā 
tad kolizija vai valsts apgrūtināšana ar divējādu pensiju izmaksu ir izslēg-
ta un nebija tādēl racionala vai' finansieli-politiska iemesla ar 1922. g. 13. 
janvara noteikumiem atcelt 1912. g. 28. junija likumu, tāpat kā nebija iemesla 
atcelt Kr. civ. lik. 683. p. un dzelzc. lik. 92. р.; 11) ka konkretā gadljumā 
prasītāji p'amatojušies netikvien uz 1912. g. 28. junija likumu, bet taī paša 
laikā ari uz Kr. civ lik. 683. p. un dzelzc. lik. 92. р.; Tiesu Palata nav no-
dibinājusi, ka cietušais pie nelaimes gadījuma būtu bijis pats vajnīgs, ka-
dēļ prasītāja varēja prasību pamatot jau uz Kr. civ. lik. 683. p. un dzelzc. 
lik. 92. р.; 12) ka, pretēji atbildētājas domām, ari 1922. g. 5. oktobra „se-
višķi nelabvēlīgo un veselību bojājošo darba un amatu saraksta" (lik. krāi. 
195. Nr.) nav nozīmes pie jautājuma izšķiršanas par to, vai ir spēkā jeb 
uzskatāms par atceltu, 1912. g. 28. juniia likums; 13) ka Senata administrati-
vā departamenta 1923. g. 25. oktobra lēmumam, kas pat netika oficiali izslu-
dināts šī departamenta spriedumu krājumā (Tiesl. Min. Vēst. 1924. g. 6/7 
Nr.), nav izšķirošas nozīmes; 14) ka pie šādiem apstākliem Tiesu Palatai, 
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neatzīstot 1912. g. 28. junija likumu par atceltu ar 1922. g. 13. janvara no-
teik., nebija iemesla_ sevišķi nodibināt, ka cietušais bijis taisni dzelzceja 
stradnieks1; 15) ka ta tad Tiesu Palata nav pārkāpusi atbildētājas kasacijas 
sudziba pievestos likumus, kadēl Senats n о 1 e m j : Dzelzceju virsvaldes 
juriskonsulta A. Melnbārda kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pa-
mata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 348). 

128. 1927. g. septembfa mēneša 21. dienā. Jāņa un Almas P u r ž e -
1 i s u pilnvarnieka, zv. adv. Strausmana, lūgums par Tiesu Palatas sprie-
duma atcelšanu Amalijas-Evelinas Vitthof un citu prasībā pret Jāni un 
Amaliju P u r ž e l i s i e m un prasītāju pilnvarnieka, zv. adv. Kārklinas 
paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Tiesu Palata, tāpat kā ari atbildētāji, gan pilnīgi sa-
grozījusi termina (laika) jēdzienu un nosacījuma jēdzienu un tāpat samai-
nījusi norunu par pirkšanas sumas atlikuma samaksas termiņu ar norunu 
par Hgumsodu. Līdz ar to Tiesu Palata pilnlgi lieki ielaidusies atbildētāju 
iekustinātā jautājuma apspriešanā par to, vai pirkšanas sumas atlikuma sa-
maksas termini pēc līguma 2. p. IV. pkta būtu uzskatāmi par terminu vai 
par suspeiisivu !kondiciju. Istenībā nevar būt šaubu, ka pirkšanas sumas sa-
maksas termini, kādus — kā konstatējusi Tiesu Palata — paredz līguma 2. 
p. IV. pkts, uzskatāmi vienīgi kā „dies", priv. lik. 3195, 3196. p. p. nozīmē 
(3881. p. 1. teik.). Termiņa būtība pastāv iekš tam ka ar Viuu, no līguma 
izrietošās tiesības kā tadas nemaz nepaliek nenoteiktas; taisni otrādi, tās 
tick iegūtas n e n о s a c ī t i, 'bet tikai viņu realizēšana un izlietošana ir ap-
robežota: „quod sub die debetur, statim quidem debetur, sed peti prius, 
quam dies venit, non potest" (3196. р.). Tiesu Palata nav konstatējusi un 
ari atbildētāji pat neapgalvo, ka p i r k š a n a s s u m a s samaksa būtu 
tikusi darīta atkarīga no kāda nākošā apstākļa, kura iestāšanās būtu bijusi 
nenoteikta. Tādā kārtā, attiecībā uz pirkšanas sumas samaksu, par priv. 
lik. 3200. p. picmērošanu nevar būt runa un šai ziņā visi atbildētāju pa-
skaidrojumi atkrīt kā nepamatoti. Turpretim, llgumsoda samaksāšanas pie-
nākums (saistība) no atbildētāju puses — saskaņā ar Tiesu Palatas nodibi-
nāto līguma 2. p. IV. pkt. piezīmes saturu — gan atkarājas по tā, vai vini 
laikā, proti līguma 12. p. IV. pktā paredzētā termiņā, samaksājuši pirkšanas 
sumas :atlikumu. Tādēļ šis piehākums gan uzskatāms par suspensivu, un 
proti potestativu nosacījumu (priv. lik. 3369, 3374. p. piez., 3322. р., 3150, 
3154, 3192, 2385. р. р.), jo pašas prasltāju kā pārdevēju tiesības pieprasīt 
līgumsodu varēja vispār izcelties tikai tal gadījumā, ja atbildētāji-pircēji ne-
būtu pirkšanas sumas atlikumu sainaksājuši Hgumā paredzētā laikā. Tā 
tad Tiesu Palata, atzīstot pkkšanas sumas samaksāšanai līguma 2. p. IV. 
pktā paredzētos termiņus par īstiem l a i k a a p z l m ē j u m i e m , bet ne 
par kādiem suspensiviem (un pat alternativiem) nosacījumiem, g a l a s l ē -
d z i e n a z i ņ ā, rīkojusies saskaņā ar privatlikumā pieņemto jēdzienu 
par „dies" un par „conditio". Tam apstāklim, ka Tiesu Palata nav 
sevišķi ielaidusies jautājuma apspriešanā par to, vai un cik tālu pašai lī-
gumsoda norunai (līguma 2. p. 10. pkt. piez.) ir nosacījuma raksturs, nav 
izšķirošas nozīmes, jo Tiesu Palatas galvenais un vienīgais uzdevums bi-
jis interpretēt pašā 2. p. IV. pkt. tekstā paredzētās frazes un šādu uzdevu-
rau Tiesu Palata izpildījusi. Sai ziņā Tiesu Palata, apsverot minēto frazu 
saturu uri nozīmi, nākusi pie slēdziena, ka līgums nav paredzējis itkā 3 
alternativus terminus, bet ka 'gari ticis nolikts viens pats galvenais samak-
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sas termiuš, proti „vienas nedēlas laikā по Tieslietu ministrijas atlaujas* sa-
ņemšanas", kas ticis ierobežots: pirmkārt p i r c ē j i e m par labu, nosakot 
samaksas terminu „ne agrāk par 30. decembri 1924. g.", mi otrkārt p ā r -
d e v ē j i e m par labu, nosakot, ka samaksas terminam jābūt „katrā ztaā 
līdz pirkšanas objekta koroborēšanai uz pircēju vārdiem". Šāds Tiesu 
Palatas slēdziens, kā taisīts по līgnma satura nti nozīmes, ievērojot pie tam 
vel liecinieka Golca liecību, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ 
parbaudams kasacijas kārtībā. Pretēji atbildētājn domām, Tiesu Palatai bi-
ja pamats atsankties uz liecinieka Golca liecību, kas taisni liecinājis par vi-
na novērotiem faktiem, bet nav devis kādu eksperta atzinumu. Bez tā, 
savus iebildumus pret šī liecinieka liecībām atbildētāji pieved pirino reizi 
kasacijas sūdzībā, kādēl vien šādi iebildumi nav Senatā vērā nemami. 
Ari ^tbildētāja paskaidrojums, ka nepilngadīgā Marga Vitthof esot saņēmusi 
laika visu viuai pienakošos sumu, nepelna ievērību, jau tādēļ vien, ka Bāru 
tiesa nav apliecinājusi, ka attiecīgo sumu būtu iemaksājnši taisni atbildētāji; 
bez ta prasitaiu s a v s t a r p ē j a sarēkināšanās un sadalīšanās (piem. par 
jau saņemto pirkšanas sumas daju) nemaz neaizskar vinu tiesības, pieprasīt 
visu līgumsodu par pirkšanas sumas nesamaksāšanu attieclgā laikā; atbil-
dētāji nemaz nenoliedz, ka viss, līgumā apzīmētais pirkšanas sumas atli-
kums 31.146 Ls 66 sant. ticis samaksāts tīkai 1925. g. 25. martā, t. i. daudz 
velāk par Bāru tiesas 1924. g. 15. novembrl taisīto uzrakstu pašā līgumā. 
Atbildētāji, iesniedzot pēdējā Tiesu Palatas sēdē notara Kreicberga 1925. g. 
17. februara apliecību Nr. 814, nav par tā saturu un pierādīšanas nozīmi de-
vuši kautkādus paskaidrojumus, kādēl Tiesu Palata varēja vispār neap-
spriest šo dokumentu (Senata civ. kas. dep. spried. 1921. g. 87. Nr., pēc 
spried. krāj. 33. Nr:)_ Ja nu Tiesu Palata по šī dokumenta satura izlasīju-
si tikai to, ka prasītāji uzaicinājuši atbildētāius ierasties pie notara norēķi-
nāties, un, atrodot, ka tam nav izšķirošas nozīmes, tad viņa pietiekoši ap-
svērusi šo dokumentu un Tiesu Palatai nevar pārmest, ka tā seviški nav ap-
spriedusi pārējās, minētā dokumentā izteiktās frazes. 

Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata nav pārkāpusi atbil-
clētāju pievestos likumus, kamdēļ vinu kasacijas sūdzība kā nepamatota at-
raidāma, Senats n о 1 e m j : Jāņa un Almas P u r ž e 1 i s pilnvarnieka, zv. 
adv. Strausmana, kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt 
bez ievērības. (L. Nr. 351.) 

129. 1927. g. novembra mēneša 24. dienā. A/S „Ziemeju Koku eks-
ports'* pilnvarnieka, zv. adv. Šutova, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma 
atcelšanu A/S „Ziemeln Koku Eksports" prasībā pret Dzelzceln virsvaldi 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolinš; referē senators 
A. Loebers. 

Izklausījis atbildētājas pilnvarnieka, juriskonsulta Melnbārda, paskaid-
rojumus un ņemot vērā: 1) ka dzelzc. nolik. (1916. g. izd. 1, 6, 18, 68, 69, 71.. 
pantu noteikumos paredzētais jus cogens'a raksturs attiecas vienīgi uz 
dzclzceļicm, kuri atklāti pasažievn un preču kustībai (pārvadāšanai), tā 
tad neattiecas uz dzelzceliem, kuri nav, vai vairs nav, atklāti pasažieru 
nn preču pārvadāšanai; 2) ka tāpēc vienīgais šaī lietā izšķiramais jautā-
jums pastāv iekš tā vai linija „Daudzeva, Nereta, Suveiniški" (resp. Lieta-
vas robeža)- taī laikā, kad prasītāja devusi strīdtl esošo 1924. g. 12. maija 
parakstu, bijusi „atklāta" augšā aprādītā nozīmē; šo apstākli apgalvo pra-
sītāja, bet noliedz atbildētāja; Tiesu Palata pievienojusies atbildētājas uz-
skatam; 3) ka Tiesu Palata šaī ziņā atsaucas uz to, ka 1920. g. izdotais 
„Vadonis", uz kuru dibinājusies prasītāja un kurš noteicis stacijas „Suvei-
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niški'' attālumu по Daudzevas, Rlgas etc, zaudējis savu nozlmi ar to, ka 
sakarā ar Latvijas-Lietavas robežu nokārtošanu uz 1921. g. konvencijas 
pamata, „Suveiniški" stacija palikusi ā r p u s Latvijas robežām un iegāju-
si Lietavas teritorijā, ka tāpēc dzelzceju kustība caur minēto staciju at-
kritusi, jo pēdējā stacija Latvijas teritorijā pie robežas tagad ir „Nereta", 
kamēr talākais gabals (līdz Lietavas robežai) „oficiali vairs neeksistēja"; 
4) ka tomer Tiesu Palata nav nodibirmjusi, ka nupat pievestais viuas slē-
dziens, proti: „ka dzelzceļu kustība caur minēto staciju atkritusi", izrietētu 
по viņas nodibinātiem faktiem, t. i. по tā, ka Lietavas robeža tagad iet caur 
•Neretas-Suveinišķu liniju un šī pēdējā stacija palikusi uz Lietavas teritorijas; 
TiesuPalata seviški nav šai zinā paskaidrojusi, kādēl.un uz kāda pamata vina 
atrod, ka ar to vien, ka „Suveiniški" stacija palikusi ārpus Latvijas robe-
žām, būtu tikusi pārtraukta kustlba uz šīs linijas pāri par valsts robežām, 
un ka „nepārvarama vara" liniju „Nereta-Suveiniški" iznīcinājusi; Tiesu 
Palata pati pielaiž iespēju, ka šāda kustība „tiktu atjaunota koku materialu 
tranzitara по Lietavas uz Latviju"; Tiesu Palata nav šaī ziņā ari pietiekoši 
apsvērusi prasītājas vairākkārt pastrīpoto faktu, ka pats strīdū esošais 
1924. g. 12. maija „paraksts" taisni iziet по tā, ka linija „Nereta-Lietavas 
robeža" по Lietavas uz Latviju jau tikusi „atjaunota" un ka prasltājas pre-
cēm faktiski bijis jāiet un /viņas gājušas caur „Suveinišķu" staciju tranzitā 
līdz Rīgai (sk. partu paskaidrojumus Tiesu Palatas 1926. g. 20. septembra 
sēdē); 5) ka tā tad Tiesu Palata jautājumā par to, vai patiesi runā stāvo-
šā linija 1924. g. 12. maijā, paraksta izdošanas laikā, būtu uzskatāma par 
slēgtu (ne atklātu) preču pārvadāšanai (piem. tranzitam), nav apsvērusi 
un nēmusi vērā по prasītājas pievestos faktiskos lietas apstāklus, kā ari 
pielaidusi motivū nepilnību, kādēl, neielaižoties pārējo kasacijas sūdzlbā 
pievesto kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, Tiesu Palatas spriedums aiz civ. 
proc. lik. 339, 456, 711. p. p. pārkāpumiem nav spēkā atstājams, Senats 
n о 1 e m j : I Tiesu Palatas 1926. g. 20. septembra spriedumu civ. proc. lik. 
339,711. p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai izsprieša-
nai по jauna citā sastāvā. (L. Nr. 357.) 

130. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Mārča О z о 1 a pilnvarnie-
ka, zv. adv. Eglīša, lūgums parTiesu Palatas sprieduma atcelšanu Mārča 
О z о J a prasībā pret Pēteri Ž v ī g u r u un Jēkaba Ž v ī g u r a mant. 
masu. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka pēc Tiesu Palatas konstatējuma un ко nenoliedz 
prasltājs, zemesgrāmatās uz_„Žvīgur Nr. 5" mājām ticis apzīmēts atsavi-
nāšanas aizliegums, Jēkaba Žvīgura prasības nodrošināšanai, kamēr prasī-
tāja ar Pēteri Žvīguru par runā stāvošo starpgabalu noslēgtais pirkšanas-
pārdošanas līgums vispār nav atzīmēts zemes grāmatās; 2) ka tādā kārtā 
prasibas pamatā liktais priv. lik. 4486. р., konkretā gadījumā nav piemēro-
jams, jo attiecība uz „Zvīgur mājām Nr. 5" vispār nav tādu šls pēdējās ap-
grīītinošu atzīmju (piem. attiecībā uz minēto pirkšanas līgumu), kuras dā-
vinātājam būtu bijis jāatzīst, celot prasību par dāvinājuma atcelšanu; 3) 
ka tam faktam vien, ka par „strejgabalu", kā „Žvīgur māju Nr. 5" daļu, 
notikušais pirkšanas līgums tika noslēgts pirms nupat minētās praslbas 
celšanas un pirms minētā aizlieguma ierakstīšanas uz aprādītām mājām, 
nevar būt nozlrnes, jo šāds līguma noslēgšanas fakts vien, b e z tā atzīmē-
šanas zemes grāmatās, vēl nenodibina kādu priekšrocību par zemesgrā-
rnatās f a k t i s k i atzīmētām tiesībām un nevar atcelt zināmai personai 
par labu likumīgi zemes grāmatās atzīmētās un ar to nodibinātās tiesības 
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uii juridiskās attiecības; 4) kā prasītāja pievestais priv. lik. 3878. p. vispār 
uz runā stāvošo gadījumu neattiecas, jo vispirms lieta negrozās ap to, ka 
pārdevējs vienu un to pašu imobilu būtu pārdevis vienam un pēc tā vēl 
kādam otram pircējam, un otrkārt, pat tādā ga,dījumā pirmam pircējam 
piekristu priekšroclba tikai tad, kadpar v i ņ a slēKto līgumu būtu ticis at-
zlmēts zemes grāmatās (3878. p. piez.); ja nu, kā augšā aprādīts, par pra-
sītāja ar Pēteri Žvīguru noslēgto pirkšanas līgumu zemesgrāmatās nekas 
nav atzīmēts, tad jau tādēļ vien atkrīt iespēja citēto pantu piemērot kaut 
arī lanaloģijas ceļā; 5) ka Piesu Palatas apcerejumiem jautājumā par 
..strejgabala" izredzēto pievienošanu prasītāja mājām, un par tā mini-
mālo normu nesasniedzošo platību, piešķirama tikai blakus nozīme un tie 
nemaz neiespaido Tiesu Palatas gala slēdzienu par prasības nepamatotību 
pie konkretiem lietas apstākļiem; 6) ka pretēji prasītāja domām, priv. lik. 
4485. p. nemaz neizslēdz iespēju, paša dāvinātāja par dāvinājuma atcelšanu 
jau tiesā iesniegto prasību turpināt arī p ē с viņa nāves, dāvinātāja manto-
šanas masas vārdā (Erdmann, Sustem I. sēj. 353. lp. pie 5—7. piez.; 4. sēj. 
459. lp. 2. piez.) 7) ka tādā kārtā Tiesu Palata nav pārkāpusi prasītāja pie-
vestos likumus, kadēļ viņa kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, 
Senats n о 1 e m j : Mārča Ozola pilnvarnieka zv. adv. Eglīša, kasacijas 
sūdzību uz civ. proc. lik. 795. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 358.) 

131. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Jāzepa P u l e n č i k a piln-
varnieka, zv. adv. Krūmiņa, lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma at-
celšanu Andreia un Donata P u l e n č i k u par sevi un kā Cecilijas Pulen-
čik un nelaiķa Jāņa Pulenčika mazgad. bērnu aizbildņu prasībā pret Jāzepu 
Pulenčiku un prasītāiu pilnvarnieka, zv. adv. Šenfelda. paskaidrojums. 

Sēdi vada priekssēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators A. Loe-
bers. 

Senats atrod: 
Sodu likums izšķif: по vienas puses m a t e r i ā l o v i l t o j u m u 

437—443. p. p.) un no otras puses, i n t e l l e k t u a l o v i l t o j u m u 444— 
445. р. р.). Par m a t e r i а 1 u viltojumu (pakaļtaisīšana, Fālschung, un 
pārtaisīšana, Verfālschung) uzskatāma viltota dokumenta sastādīšana, vai 
īsta dokumenta kā tāda grozīšana vai pārtaisīšana. Materialais viltojums 
tā tad ir: 1) kad dokuments sastādīts personas vai iestādes vārdā, kuras 
tādu dokumentu nebija izdevušas, nebija devušas un nevarējušas dot savu 
piekrišanu dokumenta sastādīšanai un vispār par dokumenta sastādīšanu 
nebija rīkojušās '(materiālais viltojums šaurākā nozīmē), jeb 2) kad doku-
ments gan tika sastādīts tās personas vai iestādes vārdā, kuyam tas pie-
rakstlts (приписывается) un pie tam patiesi tika parakstīts no minētās 
personas vai iestādes jeb viņu rīclbā un pilnvarā, bef vēlāki tika patva-
ļīgi pārtaisīts ,no 'trešās (vainīgās) personas, satura un juridiskas būtības 
ziaā (materialais viltojums pārtaisīšanas veidā). Abos nupat minētos ma-
teriāla viltojuma gadījumos nemaz nekrīt svarā, 'vai viltotais dokuments 
liecina patiesus (īstus) vai nepatiesus (neīstus) faktus im vai viltojums sa-
ietas ar tās peronas, kuras vārdā dokuments sastādīts, interesēm vai nē. 
Turpretim, ja dokuments sastādīts un uzrakstīts no tās personas vai iestā-
des, nokuras dokuments iziet vai tas sastādīts un uzrakstlts viņu rīcībā, un 
ari vēlāki netika pārgrozīts (pārtaisīts) un tādā kārtā kā dokuments nebūlu 
uzskatāms par viltotu ieb pārtaisītū, tad nav m a t e r i ā l a viltojuma; ja 
tomēr dokuments liecina par faktiem un notikumiem, kuri patiesi nav bi-
iuši. kaut gan uz tiem bija jānodibinājās zināmām ticslbām un jurid. at-

,, — tad šāds dokuments nebūtu viltots jeb pārtaisīts, bet gan būtu 

127 

tiecīt 



Civ. Kas. Dep. 1927. g. — 131. 

nepatiess \(ложный), t. i. butu „dokumentāriski meli (ложь)", (sk. Tagan-
cevs-Jakobi: Уголовное уложете 1903. g. 937., 938. lp. р.). Izejot no pie-
vestiem visparejiem m a t e r i ā l a viltojuma (подлогъ, подделка), цп 
i n t e l l e k t u a l a yiltojuma (nepatiesu datu apliecināšana, извращеше 
факта) jedzieniem, jaatzīst, ka civilprocesa likums, runājot par viltojuma 
strīdu, kurā pretnieks apstrīd to, ka dokuments izgājis по viņa jeb ka do-
kuments nav vairs tads, kads по vioa bija izgājis, t. i. apstrīd dokumenta 
o r i g i n a l i t a t i (подлинность), v a r ē j a d o m ā t v i e n l g i р а г 
m a t e r i a l o ' viltojumu v a i nu attiecībā uz dokumentu, kurš sastā-
dīts pretejas puses, strīdus celēja, vardā, ja strīdus cēlējs apstrīd parakstu 
vai dokumenta teksta oriģinalitati (споръ о подлог*) vai attieclbā uz doku-
mentu, kurš_ gan n a v sastādīts pretējās puses vārdā, bet kurā tā apstrīd 
(apšauba) tas personas paraksta originalitati, kurš atrodas zem dokumenta 
paraksta (сомните въ подлинности). Viltojuma strīds (šaurākā 
nozime) _un dokumenta oriģinalitates apšaubīšana pec būtības 
sava starpa neizšķiras, bet izšķiras vienīgi pierādīšanas srnaguma sadalīša-
nas ziņā Starp partiem, un sakara ar to, ari viltojuma konstatēšanas kārtī-
bas ziņa (civ. proc. lik. 542, 546. р. р. по vienas puses un 544, 559. p. p. 
no otras puses, ka ari 561, 554. р. р.). Abos šais gadījumos (strīdus cel-
šana un originalitates apšaubīšanā) lieta grozas ap to, nodibināt paraksta 
vai paša teksta oriģirialitati (vai viltojumu), bet nekādā zinā ne ap to, no-
dibinat, vai dokumenta apliecinātie fakti un notikumi saietas ar Istenību, t. 
i. butu paši par sevi patiesi jeb nē. Civilprocesa likums nemaz neparedz 
sevišķu iztiesaSanaš kārtlbu attiecībā uz intelektualā viltojuma strīdu. Ja 
nu atbildetajs konkretā gadījumā neapstrīd dokumenta (apliecinošā lēmu-
ma) oriģinalitati, bet atrod tikai, ka taī apliecinātie fakti un notikumi ne-
saeioties ar patiesību, tad vinš necel materiala viltojuma strīdu civ. proc. 
lik. 545. sek. 555. sek. p. p. nozīmē, bet gan apstrīd tikai dokumentā aplieci-
nato faktu un notikumu patiesibu (īstenību) kā tādu. Tādē] Apgabaltiesa pa-
reizi_navšaīs_atbildetāja celtos iebildumos ieraudzījusi viltojuma strīdu. Ar to 
atkrīt_atbildētāja paskaidrojurni viņa kasacijas sūdzības 1. pktā. Pretēji 
atbildetaja domam, Apgabaltiesa nav pārkāpusi civ. proc. lik. 182. (131) р., 
nolemjot: nevis „nodot prasītājiem visu_ praslbas rakstā apzīmēto zemi", 
betnolemjot tikai: „ p i e l a i s t prasītājus pie minētās zemes valdlšanas 
kopa ar atbildetaju". Sai zinā no Apgabaltiesas sprieduma motiviem re-
dzams, ka prasitaja puse atzinusi atbildētāiam tiesību uz strīdus zemes %. 
dalu iin ka tapēc prasība šai daļā atraidāma, par ko nolemts ari spriedu-
ma rczolutivā dala. Tā tad Apgabaltiesa nemaz nav spriedusi par priekš-
metiem, par kuriem nav celts prasījums, 'bet, atraidot prasības vienu daju, 
apmierinājusi prasību tikai pārējā dalā. Tomēr Apgabaltiesas spriedums 
atceļams aiz sekoša_ iemesla. Apgabaltiesa noraidījusi atbildētāja iebildu-
mus paj to, _ka, sastādot apliecinošo lēmumu, neesot tikusi ievērota likumos 
paredzetā kartība. Šaī ziņā Apgabaltiesa aizrāda, ka par šādām neparei-
zībām atbildētajam bijis savā laikā jāiesniedz sūdzība instanču kārtībā, 
vai ari jaatspeko apliecinošais lēmums 'ar sevišķu prasību ticsas celā, bet 
ka atbildetajain neesot tiesības tagadējā lietā ierunas celā apstrīdēt aplie-
cinošā lēmuma/ spēku. Tāds Apgabaltiesas pievestais apcerējurns nav par 
pareizu uzskatāms. No tā, ka pēc 1910. g. 14. junija lik. 52. p. „e" pkta lē-
murns ir pārsūdzams zemstes priekšniekam, nemaz neizriet, ka nepārsū-
dzēšanas gadljumā, ieinteresētā persona zaudētu tiesības lēmumu apstrī- ' 
■dēt i e r u n a ' s ceļā un paturētu tikai tiesibu par to celt p r a s ī b u 
tiesas ceļā. Šaī ziqā savā 1927. g. 31. marta spriedumā Bister-Plona lietā 
(Nr. 159)_Senats jau paskaidrojis, ka miilētais dokuments nav krepostkār-
tībā sastadāms un tas tā tad nemaz n e n o d i b i n a īpašuma tiesibas kā 
tadas; uz vipa' pamata nckādi ieraksti krepostregistrī nav taisāmi, un vi-
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ņam nav krepostakta rakstura. Sakarā ar šo, attiecīgā zemes gabala īstā 
f f n l f n a w n a : *•-'; i p a š u m a Pā re- i a . v a r notikt vienīgi krepostkārtībā, kā uz 
l n

p
o e S ' aizrada pievestā likuma 50. p. Apliecinoši lēmumi .sastādāmi uz 

zernes gabala valditaja vienpusīgu lūgumu. Tādēl šādi dokumenti ari nav 
pasi Par sevi saistosi trešām personām, un neatņem viņām tiesību tiesas 

a
a ™fklet s a v a s tiesības uz zemes gabala atzīšanu vioām (tā 

pasa iikuma 31. р.). Apliecinošs lemums ir res inter alios acta 
un tresam personām. nesaistošs. Bet likums nedod nekādu iemeslu 
atzit, ka aphecinoss lēmums būtu šai nolūkā obligatoriski vēl seviški 
jaaspeko vai .jāatcel tiesas ceļā, sakarā ar kādu īpašu prasību: 
apliecinoss Iemums ņav krepostakts, nav īpašumu absoluti nodibinošs akts 
bet viemgi pieradījuma dokuments. Prasītāju, viņu rakstiskā paskaidroiu-
ma uz kasacijas sudzfcu pievestais Senata spriedums (1925. g 238 Nr) 
? Ж ? пе,а_*ь.?ра8 u? r u n ā s tāvo§o gadijumu, bet paredz viltojuma strīdu 
celsanas kartibu sakara ar civ. proc. lik. 536. p. Tādā kārtā Apgabaltie-
sa, neielaizdamas atbildētāja aprādīto apliecinošā lēmuma defektu pārbau-
Й Ж ! W ' a v \ p r I ik- 1 8 1 ' m- P- P- kādē( aiz šī iemesla Apga-baltiesas spnedums atceļams. 
10?fi *Ž\ / Š e V t f t m i e m e s J i e m S e n a t s n o l e m j : Latgales Apgabaltiesas 1У26. g. 1/8. oktobra spnedumu civ. proc. lik. 181, 196 (129, 142). p p nār-

%т£*л№£?2*ГУ: B l Š a i A p K a b a , t i C S a i * * * * » « ! ло iau-

132. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Žai.ia К 1 a v i e r a un citu 
pilnvarnieka zv. adv. Antona, lugums par Tiesu Palatas spriedimm atcel-
sanu Zaņa K l a v i e r a un citu prasībā pret Kārli K r i g e r u un pēdēiā 
pilrivarmeka, zv. adv. Pūša, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. L06D6rS. 

Nemot vērā: 1) ka pēc fie'su Palatas konstatējuma, runā stāvošā 
zeme uzskatama ka „saimniecības" zeme, pie katn prasītāji nodarbojas 
ar lauksaimmccibu, sejot rudzus, micžus, auzas un stādot kartupeļus nn citas 
saknes; 2) kasads Tiesu PaJatas konstatējums attiecas uz lietas faktisko 
pusi un nav tadel parbaudāms kasacijas instancē; ar to atkrīt visi pra-
sitaju paskaidrojumi viuu kasacijas sūdzībā, kuros viņi apstrīd minētā 
liesu Palatas sledziena pareizību pēc būtības; 3) ka no šādiem saviem 
Konstatejumiem Tiesu Palata vareja nākt pie slēdziena, ka minētie zemes 
gabah netikvien teoretiski izmantojami, bet ari faktiski tiek izmantoti „lauk-
saimnieciski", un ka tādeļ runa stavoša gadījumā piemērojams 1922. g 16 
maija likums par ilggadīga nomas līguma normām (lik. kr. 91. Nr.), kā to 
atzmis Senats jau savos spriedumos analogiskās !ar šo lietu lietās, proti 
^ f ļ . ^ - N r . 211 .un 1926. g. Nr. 31; 4) ka pie šādiem apstāklicm, pretēji 
atbildetaja domam, zemes gabala lielums kā tāds nespēlē lomu, jo likuma 
piemerojamība neatkarajas no attiecīga zemes gabala lieluma, un gadī-
jumi, kuros citi likumi šim momentam aiz dažādiem seviškiem iemesliem 
Piegnez veribu, nemaz nav analoģijas veidā attiecināmi uz konkreto ga-
dijumu, kas apspriežams vienīgi pēc nupat pievestā likuma; 5) ka 1922. g. 
3._ maua likums savos 1. un 5. p. p. nemaz nešķiro pašvaldibām piedero-
sas „zemes no vienas puses, im privatpersonām piederošās zemes „īpa-
sumus no otras puses, itka tai nozīme, ka likums attiecoties, no vienas 
puses, gan uz pašvaldībam piederošam zeinērn tm to d a l ā m , bet, no 
otras puses,. attiecoties tikai uz privatpersonām piederošām n e d а 1 ī t ā m 
zemcm, t. i. ītka nevis uz atsevišķiem zemes gabaliem, bet vienīgl uz 
vis-u, vienai personai piederošo zemi; šāds slēdziens nav ar Iik. 5. p. 
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tekstu attaisnojams; 5. p. nemaz nenosaka, ka likums nebūtu piemērojams, 
kad privatpersona (itkā, pretēji pašvaldības iestādei) izrentējusi ilggadīgā 
лота kādu 'savas zemes idaļu (bet ne visu viņai piederošo zemi) ;■ nedz runā 
stāvošais spccialais likums, nedz vispārējie likumi nelieto vārdu „īpašums" 
<vai „īpašumi"), itkā imobiļa daļas apzīmējumu; 6) ka par to, ka atbil-
dētājiem butu biiis jāpierāda, ka nomas llgumi tikuši noslēgti līdz .1921. g. 
1. janvarim, prasītāji runā pirmo reizi kasacijas instancē, kādēl šādi viou 
iebildumi 'nav Senatā apspriežami, nerunāiot nemaz par to, ka parta vien-
kāršais aizrādljums, ka pretējā puse nav kādu apstākli pierādījusi, neuzliek 
pēdējai pienākumu vel seviški pierādīt tādu apstākli к ā tieši neapstri-
dētu (Sen. civ. kas. dep. spried. 1927. g. 57 u. c ) ; tādēi prasītājiem nav 
tiesības pārmest Ticsu Palatai, ka tā nupat minēto jautājumu nav apsprie-
dusi; 7) ka Tie&u Palatas apcerējumiem par pievestā likuma nolūku, sa-
karā ar 1920. g. 18. marta likumu, tikai blakus motivu nozīme un vim' 
tādēl neprasa apspriešanu Senatā; tāpat nav izšķirošas nozīmes tam, ka 
Tiesu Palata, domājot par prasītājiem, nepareizi nosaukusi tos par apela-
toriem, kamēr īstenībā Apgabaltiesas spriedumu pārsūdzējis un varēja pār-
sūdzēt tikai atbil.dētājs vien; 8) ka tā tad Tiesu Palata, atrodot pievesto 
1922. g. 3. maija likumu par piemērojamu runā stāvošam gadījumam un uz 
šī pamata atraidof prasību, nav prasītāju pievestos_ likumus pārkāpusi, kā-
dēļ viņu kasacijas sūdzlba, kā nepamatota, atraidāma, Senats n o l e m j : 
2aņa К 1 a v i e r a, Kārļa В e 11 e s un citu pilnvarnieka, zv. adv. Antona, 
kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievēribas. 
(L. Nr. 322.) 

133. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Donāta Š u b a lūgums par 
Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu mazgadīgo Veronikas, Antona, 
Staņislava un Brouislava Š u b u dabiskās aizbildnes, Reginas Š u b a s , 
prasībā pret Donātu Š u b u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka, zv. adv. Hamaņa,_ paskaidrojumus 
un nemot vērā: 1) ka atbildētājs netikvien nav apstrīdejis, ka prasītaji 
būtu nepilngadīgi, bet savā apelacijas sūdzībā un savos paskaidrojumos 
Apgabaltiesas 1926. g. 9. februara sēdē tieši nosaucis vious par nepiln-
gadīgiem; tā tad atliek vienīgi jautājums par to, vai atraitne seviški ir 
jāapstiprina no Bāru tiesas par savu mazgadīgo bernu aizbildni, ja viua 
domātu savu nepilngadīgo bērnu intereses aizstavet; Apgabaltiesa iz-
šķīrusi šo jautājumu noliedzoši, atsaucoties uz Kriev. Senata civ. kas. dep. 
spried. 1867. g. Nr. 352; 1874. g. Nr. _244; prasītajs, apstrīdot Apgabal-
tiesas uzskatu, savukārt pamatojas uz velakiem spriedumiem 1880. g. Nr. 60 
un 1895. g. Nr. 96 un uz Kriev. civ. lik. 180. р., sakara ar 266., 229.—231. 
р. р.; 2) 'ka Kriev. civ. lik. 180., 294. p. p. nodibina vienīgi to visparej'o 
princlpu, ka vecākiem, kā savu nepilngadīgo bernu dabiskiem aizbildoiem, 
tikai bērnu mantības p ā r v a l d ī š a n a s ziņa jarīkojas pec aizbildnības 
tiesībām (на опекунскомъ прав'Ь), un ta tad viņiem par to janodod no-
rēķins Bāru tiesafuz vispārējā pamata; tikai šo principu pastrīpo atbil-
dētāja pievestais Kriev. Sen. spried. 1880. g. 60. Nr. Oatčuk lieta; bet ar 
to Д1етаг .nav izšķirts jautājums par to, vai vecaki, t i. pārdzīvoļosais tevs 
vai māte, obligatoriski būtu jāapstiprina šaīs amatos Baru tiesa, cik talu 
viņi savu nepilngadīgo bērnu vā rdāun intereses uzstajas tiesa, ja vien 
par bērniem nebūtu jau iepriekš uz Bāru tiesas rlkojumu nodibinata aizbild-
nība un inebūtu iecelts kāds cits aizbildnis; 3)_ ka Kriev. Senats, savā 
nodibinātā praksē, no Civ. proc. lik. 19. p. nācis pie noteikta sledziena, 
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ka hdz kamer par nepilngadīgu bērnu nav aizbildnība nodibināta, vina 
vecaki var ta vārdā uzstāties tiesā (spried. 1867. ģ. 352. Nr., Popova lietā; 
Л1 iS' 6 5 i . S r - 7 - ° l i e b o v a I i e t a l 1874- g- 244- Nr., Podgorodoikova lietā); 
J>ie kam atbildetaja pievestais Sen. spried. 1895. g. Nr. 96, Gorsalko lietā 
«drizak _atsp€ko viņa uzskatu, uzsverot, ka vecāki var, ari bez un pirms 
apstiprmasanas aizbildpa amata, savu bērnu intereses aizstāvēt pat ari 
Sfi"-U, -m3-ntA Pafv? l dīšanas ziņā, ja vieri lietas apstākli to prasa; 4) ka 
tāda kartaApgabaltiesa, pielaižot prasītāju māti kā viņu dabisku aizbildni, 
ути. varda celt_ tagadējo prasību un uzstāties tiesā, nav likumu pārkā-
S S u J ? ^ P-lC C l V ' P r ? c ' l ik- 4 3 L p- t i e s a i P i e k r ī t apsvērt apkārtnieku 
izJeicienu ticamibu un spēku pēc sava ieskata; Apgabaltiesa savā sprie-
<luma konstate balsu proporciju, proti, kāds apkārtnieku balsu vairākums 
izsacijies p a r un kads p r e t zinamu vietēju ierašu eksistenci: Ap-
gabaltiesa pie taro noteikti motivē, kādēl viņa nepiekrīt balsu vairāku-
mam; sai ziņa Apgabaltiesa aizrāda, ka pie pretējām balsim, kas sastāda 
■*L73U io iS U ' ie5oou

 K
p a s

4
t ā v ē š a n a esot apšaubāma (sk. Sen. civ. kas. dep. 

spned 1926 g. 498. Nr.); sāds Apgabaltiesas slēdziens, kas attiecas uz 
Jietas laktisko pusi un nav tadēl pārbaudāms kasacijas kārtībā, pilnīgi sa-
sKan ar Uv. proo, lik. 437. panta saturu un nozīmi; Ciy. Proc. lik 437 p 
neattiecas vienīgi uz 422. pantā paredzēto gadījumu, kad abi parti kopā 
atsaucas _uz корш īzveletiem apkārtniekiem, kuru lēmumam tā tad būtu 
itka skireju tiesnesu lērauma nozīme, un kurš tādēl būtu saistošs tiesai. 
Konkreta gadinima, turpretim, apkārtnieki tika nozīmēti Civ. proc lik 
<dļ. p. paredzeta kartlbā, pie kam katrara partam šai gadījumā bija tie-
si&a, noraidit ipa 2 apkartniekiem, neuzrādot iemeslu (431. р.). No Hetas 
nav redzams, ka atbildētajs būtu izlietojis šādu ticsību. Tādēl vien jau 
•atkrit atbildetaja celtais iebildums pret vienu vai otru apkārtnieku uz tā 
pamata ītka ti_e butu nepietiekoši kompetenti vietējo ierašu noskaidrošanai; 
*>) Ka tada karta Apgabaltiesa nav atbildētāja pievestos likumus pārkā-
pusi, kadeļ viņa kasacijas sudzlba, kā nepamatota, atraidāma, Senats 
■n о I e mj : Donata S u b a kasacijas sudzību uz civ. Droc. lik. 283. (186 ) p 
pamata atstat bez ievērlbas. (L. Nr. 389.) 

134. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Zemkopības ministrijās piln-
varnieka, zv. adv. Berga, lugums par Jelgavas apgabaltiesas lēmuraa atcel-
sanu minetas_ mmistrijas sudzībā pret Tukuma-Talsu zemes grām. nodalas 
Dneksmeka lemumu zemes gabalu aprnaiņas līguma koroborēšanas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka imobila reālās daļas atsavināšanai un tās izdalī-
sanai no imobiļa zemes gramatas gan nav nepieciešama hipotekara pie-
knsana; hipotekarai pjekrišanai trukstot, sekas ir tikai tās, ka atdāvi-
nāta un atdalīta reala daļa paliek joprojām apgrūtināta ar hipoteku 
(Priv. hk. 1372. p , Notar. nolik. 311. р.); tikai tad, ja hipotekars piekritis 
realas dajas atsavinašanai un atdalīšanai, atsvabinājot to no hipotekarās 
saistības, no šadas realas dalas dzešama viņu apgrūtinošā hipoteka; pie tam, 
preteji Apgabaltiesas domam, hipotekaram sava piekrišana katrā ziuā jā-
izteic kategoriski, bet ta nav prezumejama no kādiem vina konkludentiem 
darbiem (klusu ciešot), jo Priv. lik. 1425. р., uz kuru atsaucas Apgabal-
tiesa, taisni nav hipotekaram piemerojama, kā to tieši paredz 1424. p. 
piezime; 2) ka konkreta gadījuma hipotekars, t. i. Finansu ministrija, ne-
tikvien apstiprinajusi savas hipotekas tieslbas uz runā stāvošo irnobilu 
„Kallinieku mājam,_bet, b e z u a v i r s t ā, v ē l l i k u s i a t z ī -
m ē t z e m e s g r a m a t a s s e v i š k u š ī i m o b i l a a t s a v i n ā -
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š a n a s un d a l ī š a h a s a i z l i e g u m u (Notar. nolik. 316. p. 6. pkt., 
317. p.,jPriv. lik. 959. р.); 3) ka tādā kārtā, runā stāvošā zemes gabala 
atsavināšana un atdalīšanano „Kallinieku" mājām' izslēgta nevis tāpēc, ka 
„Kallinieku" māja apgrūtināta ar hipoteku "kā tādu, un Finansu ministrija 
nav, kā hipotekare, savu' piekrišanu uz to devusi, b e t g a n t ā p ē c, 
к a uz „K-all i n i e к u'' m ā i ā m i e v e s t s s e v i š ķ s ; no h i -
p o t e k a s p a t s p a r s e v i n e i z r i e t o š s a i z l i e g u m s ; 
4) ka tā tad, pretēji Apgabaltiesas domām, nav pretrunas starp 1924. g. 
8. februara instrukcijas 42. p. (Vald. Vēstn. piel. zem. ier. lietās 96. Nr. 
3. lp.) un Priv. likuma noteikumiem, jo instrukcija nerunā par to gadījumu, 
kad hipotekars, — ļbez un virs savas hipotekas tiesībām, — lika uz ieķīlāto 
imobilu atzīmēt arī atsavināšanas un atdalīšanas aizliegumu; 5) ka, pa-
stāvot 'minētam alzliegumam, zemes grāmatu nodalas priekšniekam bija 
tiesība un ipienākums atraidit sūdzētājas lūgumu apstiprināt zemes grā-
matās runā stāvošo apmaipas līgumu (Notar. nolik. 352. p, 2. pkt., 317. р.); 
6) ka, tā tad Apgabaltiesa, atzīstot zemes grāmatu nodalas priekšnieka Iē-
mumu par pareizu, — gala slēdziena ziņā, — nav likumu pārkāpusi, kādēl 
Zemkopības ministrijas kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Se-
nats1 n о 1 e m j : Zemkopības ministrijas pilnvarnieka, zv. adv. Berga, ka-
sacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības. 
(L. Nr. 392.) 

135. 1927. g. marta mēneša 31. dienā. Arkadija T u r m a i j a lūgums 
par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Arvida Sk u j a s prasībā pret 
Arkadiju T u r m a n i. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators-
A. ■Pētersons. 

Senats atrod: Kaut gan Apgabaltiesa savā spriedumā tuvāki nepa-
skaidro, aiz kādiem ļemesliem viņa atzīst, ka atbildētāja atsaukšanās uz 
Priv. lik. 4125. p. ir nevietā, tad tomēr šis apstāklis nevar novest pie pār-
sūdzētā sprieduma kasacijas, jo Apgabaltiesas spriedums savā gala slē-
dzienā ir pareizs. Faktiski atbildētājs vēl kasacijas sūdzības iesniegšanas 
laikā dzīvo prasītāja namā, kamēr prasība celta iau 1926. g. 8. julijā. Pra-
sības pamats, t. i. prasītāja, kuram nav dzīvoklis savā namā, tieslba ietiemt 
dzīvokli pēc savas izvēles viņam piederošā namā, pastāvēja jau prasības 
celšanas laikā, neatkarīgi no tā, vai prasītājs bija atbildētāiam pazioojis^ 
vai ne, par savu nodomu ieņemt atbildētāja dzīvokli. Bez tam Priv. Hk. 
4125. panta noteikums par izīrētāja pienākumu paziņot savam kontrahentara 
par savu nodomu atkāpties no īres līguma, ir tikai tā saucamā „Sollvor-
schrift", t. i. noteikums, kuram nav sankcijas (pretēji, piem., Priv. lik. 
4126. panta 3, teikumam), un lik. par telpu īri 32. p. 7. pkts ari nesatur 
nekādus noteikumus par izīrētāja pienākumu paziņot irniekam pirms pra-
sības celšanas par savu nodomu atkāpties no īres līguma, īniieka dzīvokla 
nepieciešamās vajadzības dēļ izīrētājam. Aiz šiem iemesliem Apgabaltiesa 
varēja atzīt, ka atbildētāja atsaukšanās uz Priv. lik. 4125. p. ir nevieta. 
Atbildētājs prasību nav atzinis jau īres valdē un lūdzis to noraidīt, kadu 
lūgumu atkārtojis apelacijas sūdzibā, tamdēl Apgabaltiesa, saskaņā ar Civ. 
proc. lik. 184. (133.) pantu varēja piespriest tiesāšanās izdevumu atlīdzību 
uzveikušai pusei, prasltājam, no zaudējušās puses, atbildētāja. Atrodot, aiz 
pievestiem iemesliem, ka Apgabaltiesa nav pielaidusi prasītāja kasacijas-
sūdzībā pievestos likumu pārkāpumus, kādēļ kasacijas sūdzība, ka nepa-
matota, atraidāma, Senats n o l e m j : Arkadija T u r m a ņ a kasacij^.s su-
dzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. fcamata atstāt bez ievērības. 
(L. Nr. 397.) 
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136. 1927 . g. septembra meneša 21. dienā. Olgas Z a r i n līīgums par 
J-iepajas apgabaltiesas sprieduraa atcelšanti ■ Jaya S't г a u t m a ņ a prasībā 
pret Olgu Z а г i ņ. 

л n - ^ ē d i v a d a P r iekšsēdētājs, senators K. Ozoliviš; referē senators A. Petersons. 
Izklausījis atbildētājas Pilnvarnieka, zv. adv. pal. A. Sūnas, paskaid-

rojumus un ņemot verā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma, atbildētāja 
j jKai ( tdo_majusi noslēgt viņai priekšā likto pirkšanas līgumu ar „Маг-
Клеи maju īpašmeku, izspiežot prasītāju no līguma, bet tomēr atbildētāja 
istemba_gahgu ITgumu nav noslēgusi; saskaņā ar šo, ari no uzraksta uz 
lepnekseja Jiguma redzams, ka atbildētāja tikai v ē 1 ē j u s i e s iegūt runā 
stavosas mājas; 2) jka tapēc, preteji Apgabaltiesas domām, šai atbildētājas 
izteikta v e l e š a n a s nevar ieraudzīt atbildētājas nomas līguma uzteik-
šanu; 3) ka noslegtam par zemnieku majām nomas līgumam piemīt l i e -
t i s k s raksturs; tadēļ yiņam nav piemērojams Priv. lik. 4126. p izteik-
tais noteikums, ka īpašums atceļ nemu (Kauf bricht Miete), bet gan nomas 
hgumspar 'zemnieku māju patur savu saistošo spēku ari attiecībā pret 
maju rtākdšo īeguvēju-īpašnieku (Priv. lik. 4127. p. un 1863. g. 6. septembra 
Nobk. 12. р.); tapec Apgabaltiesai_ nebiia pietiekoša pamata atzīt, ka atbil-
detajas atrašaiias „Maz-Ķīšu" majas neesot likumīga un viņa esot izlie-
kama no minetam majam; 4) ka tā tad Apgabaltiesas spriedums aiz Priv 
Iik. 4127. p. un 1863. g. 6. septembra Nolikuma 12. р., ;kā ari Civ. proc. 
Jik. 181^ 196. (129., 142.) p. p. parkapumiem atceļams, Senats, neielaizda-
mies parejo,_atbildetajas pievesto kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, n o -
l e m j : Liepajas. apgabaltiesas 1926. g. 7. decembra spriedumu Kurzemes 
1863. g. 6. septembra 'agrarnoteikumu 12. panta, Priv. lik. 4127. panta un 
Civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu 
nodot izspriesanai no jauna tai ,pašai Apgabaltiesai citā sastāvā. (L. Nr. 402.) 

137. 1927. g. junija mēneša 9. dienā. Rīgas Jūrmalas tirdzniecības 
bankas un Sporta sabiedrības vienīgā atklātā biedra, Kārja B ē r z i ņ a ces-
sionara, Adolfa S к a d i ņ a, pilnvarnieka, zv. adv. Krastkalna, lūgums par 
JiesuPalatas sprieduma_ atcelšanu 'minētās bankas un sporta sabiedrlbas 
atklata biedra, Kārla В e r z i ņ a, prasība pret Rīgas Jūrmalas pilsētu -un 
pēdejas pilnvarnieka, z\. adv. Kēmaņa, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolitiš; referē senators 
A. Loebers. 

Izklausījis Adolfa Skadiņa pilnvarnieka, zv. adv. Freidenfelda, pa-
skaidrojumus, Senats atrod: Tiesu Palata konstatējusi, ka prasību cēlusi 
Pīgas Jurmalas tirdzniecības bankas un sporta sabiedrība, un ka šl „sa-
biedrība" prasības celšanas laika nav pastāvējusi, jo tai laikā jau bija 
likvidejusies. No šī sava_ konstatejuma Tiesu Palata varēja nākt pie slē-
ciziena, ka minetās bijušas sabiedrības vienīgais atklātais biedrs, Kārlis 
Bērziņš, nav varejis sabiedrības varda celt tagadējo prasību. Prasītāja 
apstrld Tiesu Palatas^ slēdzienuuz tā pamata, ka prasības rakstā sabied-
nbas vards ^esot minets_ tikai ka firmas nosaukums. Nerunājot nemaz par 
to, kaprasītaja uz šo pedejo pamatu aizrāda pirmo reizi kasacijas sūdzībā, 
prasītajas paskaidrojums nepelna ieverību ari tamdēl, ka taš runā pretim 
Tiesu Palatas nodibinatam_apstaklim, ka prasība iesniegta tomēr s a b i e d -
r ī b a s varda. Ja nu, ka konstatē Tiesu Palata un nenoliedz prasltāja, šī 
pati sabiedrība 'prasības celšanas laikā vairs nepastāvēja, tad Tiesu Pa-
latai bi.iis pietiekošs pamats prasību kā tādu atzīt par neparnatotu. No tā, ka 
mazturības apliecība izdota personīgi uz Kārla Bērziaa vārdu, nemaz ne-

133 



Civ. Kas. Dep. 1927. g. — 137., 138. 

izriet, ka Tiesu Palatai būtu bijis šis pats Bērziņš jāatzīst par īsto prasī-
tāju šai lieta. :Tapat sabiedrības atzīšana par izbeigušos kā likvidētas, ne-
maz — preteji prasītajas doma'm — neatkarājas no tā, ka viņas vietā būtu-. 
jau nodibinajies un_ pastāvētu kāds Rīgas Jūrmalas Kazino. Tā tad Tiesu 
Palata_ nav šai ziņa parkapusi prasltājas pievestos likumus, kādēl vien jau 
prasītajas kasacijas sūdzība atraidāma kā nepamatota. Neatkarīgi no tā,. 
nepelna ieverību ari'prasītājas aizrādījums, itkā Tiesu Palata pārkāpusi Civ.. 
proc. lik. 339., 711. p. p. ar to, ka viņa nepareizi iztulkojusi, resp. sagro-
zījusi starp partiem noslēgtā līguma saturu. Šai ziņā Tiesu Palata aiz. 
viņas pievestiem iemesliem konstatējusi, ka saskaņā ar minēto līgurau un 
ta papildinājumu, sabiedrība zaudējot tiesību prasīt iemaksātās naudas. 
2 milj. mb. atpakalizmaksu: 1) vai ņu tad, ja sabiedrība neizpildltu kādu 
no saviem solījumiem Rīgas Jūrmalas pilsētai, vai 2) tad, ia aiz no sa-
biedrības atkarīgiem iemesliem spēlu banka izbeigtu savu darbību pirms 
līgumā paredzētā laika. Atzīstot, ka prasītāja pierādījusi ar atbildētājas 
1923. g. 12. maija protokolu, ka pirmais noteikums nav iestājies, jo līgumu 
līdz 1923. g. 9. maijam prasītāja pildījusi, Tiesu Palata tomēr nodibinājusi,, 
ka otrais noteikum& iestājies, jo sabiedrības darbība izbeigusies aiz atka-
rīgiem ПО' viņas iemesliem un proti sakarā ar to, ka Iekšlietu rainistrs slē-
dzis sabiedrības uzņēmumu aiz sabiedrības sistematiski pielaistiem spēļu 
reglamenta pārkāpumiem. Šāds Tiesu Palatas konstatējums, kuru viņa 
dibina uz līguma saturu un Iekšlietu ministra izdotā spēlu reglamenta sa-
tura un nozīmes iztulkošanu, un apsverot šo dokumentu pamatā bijušos ap-
stāklus^, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēj pārbaudāms kasacijas. 
kartībā. TādēJ atkrīt prasītājas aizrādījumi viyas kasacijas sūdzības 1. pktā 
uz to, itkā atbildētāja 1923. g. 9. raaija protokolā izteiktais apliecinājums par 
līguma pildīšanu no prasītājas puses, esot attiecināms ari uz jautājumu 
par^ sabiedrības darbības izbeigšanos aiz atkarīgiem no vioas iemesliem, 
itkā tai nozīmē, ka atbildētāja minētā protokolā esot atzinusi, ka sabied-
rības darbība esot izbeigusies aiz neatkarīgiem no vioas iemesliem. Tiesu 
Palata šai ziņā konstatē, ka partu līgumā paredzēto monopoltiesību pie-
šķiršanu sabiedrībai kontrahenti pašā līgumā (1. §) nostādījuši atkarībā 
no attiecīgo_ valsts iestāžu atlaujas došanas. No tā Tiesu Palata varēia: 
nākt pie slēdziena, ka sabiedrībai bijis jādarbojas taisni iaīs robežās un 
saskaņā, ar tierri' nosacījumiem, kurus noteiks valdība, izdodot Rlgas Jūr-
malas pil&ētai spēļu koncesiju. Ja nu, kā tāpat konstatē Tiesu Palata, sa-
biedrībai spēļu reglaments bijis zināms un vioa to atzinusi par saistošu,. 
tad Tiesu Palata varēja nākt pie tālākā slēdziena, ka sabiedrība, nepildot 
spēlu reglamentu, pati radījusi tādus apstākļus, kuri noveduši pie uzņē-
muma slēgšanas un ka ,!ar to iestājies līgumā paredzētais noteikUms, pēc 
kura sabiedrība zaudē tiesību prasīt atpakaļ samaksāto naudu. Tādā kārtā 
atkrīt ari prasītājas aizrādījums, itkā Iekšlietu ministra izdotam spēlu reg-
lamentam neesot nozīiftes jautājumā par to, vai sabiedrības darbība būtu 
atzīstama par saskaņotu ат spēlu reglamenta nosacījumiem vai ne, un itkā 
tādēļ tas> apstāklis, ka sabiedribas uzņēmums ticis slēgts a i z s p ē j u 
r e g l a m e n t a nepildīšanas, vēl nepierādo.t, ka sabiedrības darbība būtu 
izbeigusies aiz no viņas atkarīgiem apstākliem. Aiz pievestiem iemesliem 
atrodot, ka Tiesu Palata nav pārkāpusi prasītāja pievestos likuma pantus 
kamdēļ viņa kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n o l e m j : 
Rīgas Jūrmalas tirdzniecības bankas un Sporta biedrības vienīgā atklātā 
biedra Kārļa В ē г z i о a cessionara Adolfa S к a d i n a pilnvarnieka, zv. 

• adv. Krastkalna, kasacijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 793. p. pamata atstā 
bez ievērības. (L. Nr. 406.) 

138. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Judites R о g a mant. rnasa 
aizgādņa R. Filipsona pilnvarnieka, zv. adv. J. Bērziņa, lūgums par Tiesu 
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Palatas sprieduma atcelšanu Judites R o g a prasībā pret Jāni R o g u UII 
pedeja piinvarnieka, zv. adv. Berģa, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolinš; referē scnators 
A. Loebers. 
_ Ncmot verā: 1) ka Ticsu Palata, pretēji prasitājas doinām, ir gan 

rekinajusies ari ar zelta (rubla) pilnu vertTbu pēc prasītājas uzdotā koe-
ticienta (17 pret 1), kadskoeficients uzrādlts ari prasītājas iesniegtā Rīgas 
biržas komitejas aplieciba, bet uzsver, ka taisni ēkām pēckara gados nav 
bijusi p i l n a zelta vertība, t. i. nevis 17, bet gan rtikai. 12 pret 1, kādu 
pedejo koeficientu noteikuši ari eksperti; 2) ka šai ziuā Tiesu Palatai 
bija pietiekošs iemesls apzīmeto ekspertizes atzinumu по sevis attaisnot 
ar aizradijumu uz vispar zinamo apstākli; 3) ka pēc atbildētāja pareizā 
aizradījuma viua paskaidrojuma uz kasacijas sūdzību, zelta proporcija 
pret dažadu priekšmetu vertību nemaz nav absoluta un vienāda, bet ģari 
svarstījas atkarība по atseviško priekšmet'u saimnieciskās īpatnības; tā-
del zelta propojcija pret Latviias naudu (17) ari nesakrīt ar zelta pro~ 
porciju pret ekam^ salīdzinot to vertību zeltā pirmskara un pēckara lai-
kos; 4) ka iprasitaja savas prasības raksta pieprasīto zaudēiumu atlīdzību 
noteikusi tieši pec tai mineto priekšmetu „kopvērtības", t. i. pieprasījusi 
taisni tikai damtium emergens, bet nemaz ne visu interesi (Priv. lik. 3437. p. 
2. teik.), uii tadel nevar Tiesu Palatai pārmest, ka tā nav piespriedusi ari 
lucrum cessans;, 5) ka Tiesu Palatas uz ekspertizi pamatotais slēdziens 
par eku stavokli un, sakara_ ar šo pedējo, noteicamo vērtību, attiecas uz 
lietas faktisko pusi un nav tade] parbaudāms kasaciias kārtībā; 6) ka tādā 
karta Tiesu P'alata nav prasītajas pievestos likumus pārkāpusi, kādēl 
viņas kasacijas sudzība, ka nepamatota, atraidāma, Senats n o l e m i : Ju-
dites. R о g a mantojuma raasas aizgadņa Filipsona pilnvamieka, zv. adv. 
Berzina, kasacijas sudzību uz Civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez 
ieverības. (L. Nr. 408.) 

139. 1927. g. decembra mēneša 15. dienā. Marijas C e d e r s t r e m 
pilnvarnieka, zv. adv. Pauluka, lugums par Tiesu Palatas sprieduma at-
^celsanu Marijas C e d e r s t r e m prasībā pret Ludvigu M i 11 e r i un ci-
tiem un Augusta M i 11 e r a paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; - referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot v_ērā:_ 1) ka konkreto prasību cēlusi Marija Cederstrem vien 
un sava varda; tadel vinai butu tiesība 1908. g. 23. junijā dalīšanas llvu-
mu apstrīdet tikai tik talu, cik ar to būtu aizskartas viņas pašas intereses, 
bet nemazļ ne aiz 4a iemesla, ka_ ar to tiktu pārkāptas viņas mirušās тГь 
sas, Anetes Miller, ar mirieto dalīšanas llgumu itkā apietās, tieslbas, jo pēc 
Civ. 'proc. lik. 25. (17.) p. katram tjesība apsargāt savā vārdā tikai savas 
paša tiesibas, bet ne svešas tiesības; 2) ka nav pielaižams, ka līdzīpaš-
nieks, kas ar savu, dalīšanas akta noteikto, daju apmierinājies: un pat to 
saņemis^^ varetu no sevis un sava vārdā apstrīdēt un atspēkot dalīšanas 
akta speku visumā, aiz ta iemesla vien, ka, pēc vina domām, kāds c ' i t s 
lidzipasnieks butu ticis apiets dalīšanas aktā; tikai šim pēdējam būtu pro-
testa tiesības un tikai no šī_pedējā atkarātos šādas protesta tiesības iz-
lietot; tie paši principi piemerojami ari tam gadījumam, kad apietais līdz-
īpašnieks, kas navprotesti i celis, vai nebija darbības spējīgs, nomiris un 
viņa dallšanas akta neieverota dala butu pārgājusi samērīgi uz visiein 
parējiem līdzīpašniekiem: §ai_ gadījuma visu līdzīpašnieku situaciia paliktu 
tā pati; ari pie šadiern apstakliem katrs по katrreizējiem IīdzīDašniekiem к 135 
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varetu dahsanas uktu apstrīdet tikai aiz s a v ā m dalīšanas aktā neievē-
rotam tiesībam; pūe tam nekrīt svara, vai šis līdzipašnieks atsauktos uz 
to, ka viņš pats personīgi jau no paša sakuma ticis apiets, vai ticis ap-
jets tas Iīdzīpašnieks, kuram piederējušā, bet dalīšanas aktā neievērotā 
dāļa pargajusi —-ļattiecīga proporcija — uz protestējušo līdzīpašnieku; 
tamdeļ ari ja paša dalīšanas akta neviens līdzīpašnieks nebūtu bijis ap-
īets, bet kads līdzīpašnieks, kuram ar dalīšanas aktu (vina intestatporcijas 
vieta) tika piešķirts zinams labums, nav dalīšanas akta noslēgšanā pieda-
Iijies, resp. — aiz darbības nespejais — piedalīties nevarēja, tad pārējiem 
līdzipasnickiem, uz kuriem — attieciga proporcijā — pārgājusi minētā 
lidzīpašnieka mantība, butu tiesība dalīšanas aktu apstrīdēt tikai 
tad, ja viņš pats nebūtu pļedalījies. sī dallšanas akta noslēgšanā; jo, ja vinš 
patiesi butu to pats nosledzis, vinam — acīmredzami — nav tiesības šo 
dahsanas aktu Japstrīdet uz ta pamata., ka minētais, pēc tam mirušais, līdz-
īpasnieks nav ar dalīšanas aktu saņemis attiecīgo ekvivalentu par vioam 
itka piederošo intestatporciju (Priv. lik. 2942., 2939. p. p.); 3) ka, piemē-
rojot nupat pievestos apcerejjimiis runā stāvošam gadljumam, izrādās, ka 
prasītaja no sevis sava varda apstnd partu tēva, kā kopējā mantudevēja, 
noslegto dalīšanas a k t u u z t a pamata, ka tai nav oēmusi dalību viija un 
atbildetaja masa, vājprātīga Anete Miller, kura nominisi pēc dalīšanas 
akta noslegšanas; na sevis nosledzot un parakstot to pašu dalīšanas aktu, 
ar kuru minetai Anetei Miller — tas intestatporcijas vietā — ticis pie-
šķirts cits labums (muža alimenti), prasītāja klusu ciešot piekritusi šādam 
dalīšanas veidam ari attfecība uz mineto Aneti Miller; tādēl aiz augšā pie-
ve.stiem iemesliem — prasītaja — ari kā Anetes 'Miller mantiniece — ne-
var velak apstrīdet to pašu dalīšanas līgumu itkā 'tādēl, ka Anete Miller 
nav dahšanas akta- piedalījusies vai nav ar to saņēmusi attiecīgo intestat-
porciju; ja ari dalīšanas akta noslēgšanā, bez Anetes Miller vai tās liku-
miskas parstavības piedalīšanas, butu ieraugāms akta defekts, tad uz to 
katra ziņa nevar atsaukties prasltaja, kura to pašu idalīšanas aktu nosle-
gusi un parakstījusi, kaut ari uz viņu velak butu pārgājusi — attiecīgā pro-
porcijā Anetes Miller mantība; pie tam prasītājas aizrādījums, itkā Anetei 
Miller ar dalīšanas aktu jiekas neesot piešķirts, neatrod sev apstiprinā-
jumu dalīšanas akta teksta, no_kura redzams, ka viņai, tāpat kā ari mātei 
Trīnei Miller, atstatas pilna muža uztura tiesības dabā, pašās mājās; tas 
fakts vien jau, ka AneteMiller — kā nenoliedz prasītāja — dzīvojusi 
un tika uztureta pašas majas līdz savai nāvei, aizrāda uz to, ka ari at-
tiecība uz viņu dalīšanas akts īstenlbā ticis izpildīts; 4) ka, pretēji pra-
sītajas domam, ari tas vioas prasības pamatā liktais apstāklis, ka viņa 
parakstījusi dalīšanasaktu bez vira asistences, nemaz neatpem dalīšanas II-
gumam likumisko speku; dajīšanas akts noticis starp zemniekiem, attie-
cība uz zemnieku majam; ta tad viņa spēks un sekas apspriežamas pēc 
zemnieku likumiem._ Zemniece bieži spiesta rīkoties pa saimniecību pat-
stavīgi bez vīra klatbutnes, kurš šavukārt bieži aizijemts darbos ārpus 
savas dzīves vietas, pilsetas u. jt. t. Tādēļ zemniecei nav iespējams izprasīt 
sava vīra piekrišanu katra laikā un gadījumā. Sakarā ar šo, likums ar no-
domu^atstaj zemniecei iespeju. piem., patstāvīgi uzstāties tiesā ^ēl savu 
interešu aizstāvēšanas (sk. paskaidrojumus pie pagasta tiesu Civ. proc. 
lik. 5. р., Hasmaņa un Nolkena 1889. g. noveles 2. izdev. 472. lop.; Sen. 
civ. kas. dep. spried._1923. g. Nr. 214). Neatkarīgi по tā, uz vīra asišten-
ces trukumu attiecība pret trešam personam, varētu atsaukties nevis pati 
sieva, bet ļgan vienīgi viņas virs varētu apstrīdēt atsavināšanas aktus, 
ktirus sieva noslegusi bez viņa piekrišanas, cik tālu uz šāda aktu pamata 
treša persona domā celt pretenzijas uz vīra rīcībā, lietošanā un valdīšanā 
esošo mantībn (Sen. civ. kas. dep. spried. 1927. gu Nr. 305). Bez tā, vīra 
piekrišanai vispar nav izsķirošas nozimes, kad attiecīgais Iīgums jau iz-
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pildits un ta tad sievas atteikšanās по kadam līgumā paredzētām saistī-
bam, par ко vien runa Priv. lik. 29. р., nav pat domājama un iespējaraa 
(Sen. civ. kas. dep. spried. 1927. g. Nr. 42). Tādā kārtā atkrīt ari tas 
otrais paimats, ua kuru prasītaja pamato savu tagadējo prasību; 5) ka pra-
sitaja pilmgi Iparpratusi Tiesu Palatas aizrādījumu uz to, ka saskanā ar 
hecmieku liecībam uzskatāms par pieradītu partu tēva testaments, ar kuru 
tas iilenu -mājas novēlejis atbildetfījam; īstenlbā Tiesu Palata ar to nemaz 
nav uzsvēius*, ka partu mantošanas porcijas būtu bijis jānoteic pēc šī 
testamenta un ne ab intestato; bet gan Tiesu Palata vienīgi attēlojusi 
lietas vustunsko gaitu un izskaidrojusi paša dalīšanas akta cēloni un tā 
noteikumu saturu.un merķi; Tiesu Palata ar to nav aizskārusi un nebija 
ari spiesta aizskart jautajumu par partu intestatporciju apmēru; 6) ka 
Jiesu Palata, apsverot liecinieku liecības, konstatēiusi, ka prasitāja sanē-
musi viņai ar dalīšanas aktu pieškirto labumu (produktus 200 rub. vērtībā); 
šads Tiesu P_alatas konstatejums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tā-
del parbaudams kasacļjas kartība; _ar to atkrīt prasītājas paskaidrojumi 
viuas kasacijas sudzība par to, itka prasītaja saņēmusi minētos produk-
|us par darbu; 7) ka Tie&u Palatas apcerejumus par to, ka atbildētājs 
Ludvigs Millers ieguvis majas ar iesēdejumu, prasītāja apstrīd nevis uz tā 
pamata, ka Tiesu Palata šo jautājumu butu ierosināiusi по sevis bez at-
bildetaja aizradījuma, bet uz tā pamata vien, ka dalīšanas akts; itkā spēkā 
neesošs danjuras, neesot uzskatams par justus titulus; bet, ja nu, kā augšā 
apradlts, dalīšanas akts nebutu uzskatams par ipso jure spēkā neesošu vi-
suma, bet tikai par atspekojamu attiecigā da[ā по apieto līdzīpašnieku 
puses, tad jau aiz šī iemesla_vi_en atkrīt nupat aprādītā prasītājas ieruna; 
preteji prasītajas domam, iesedejuma laiks nemaz nav uzskatāms par ap-
turetu ;pa kara laiku, io taisni Kurzemē, ari vācu okupacijas laikmetā, 
tiesu darbība tika partraukta tikai uz īsu lajku (nevairāk par 1 gadu); katrā 
ziņa Tiesu Palatas aizradījumam uz iesēdējumu ir tikai blakus motiva no-
zīme im pat ta nepareizība nevareja iespaidot vinas gala slēdziena parei-
zību par prasības nepamatotību; 8) ka tā tad Tiesu Palata — gala slē-
dziena ziņa_ — nav_prasītajas pievestos likumus pārkāpusi, kamdēļ vioas 
kasacijas sudzība ka nepamatota atraidāma, Senats n o ī e m i : Mafijas 
C e d e r s t r e m pilnvarnieka, zv. adv. Pauluka, kasacijas sūdzību uz Civ. 
proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Mr. 409.) 

140. _ 1927. g. decembra mēneša 15. dienā. H. D. pilnvarnieka, zv. 
adv. ;V., lug_ums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu H. D. prasībā pret 
L. D. un pedejās pilnvarnieka, zv. adv. N., paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot vērā: 1) ka prasitājs gavai pret atbildētāju, savu sievu, ceitai 

praslbai par laulības šķiršanu par pamatu licis Likuma par laulību 43. un 
49. pantos paredzetos iemeslus, proti, ka atbildētāja apdraudējusi viņa 
dzīvību un ka laulības dzīve atbildētajas vainas 'dēl, ir tikusi galīgi izār-
dīta; 2) ka Tiesu Palata neapstrīd Pīgas apgabaltiesas konstatējumus, ka 
atbildetaja ir apdraudejusi prasītāju ar revolveri, draudējusi viņam sasist 
muti, lietodama pie tam lamas vardu „purns" un ka starp prāvniekiem ir 
biczi notikuši strīdi; Tiesu Palata tomēr atcēlusi Rīgas apgabaltiesas 
spnedumu atrodot, ka vīrs paliekot savai sievai neuzticlgs, esot pēdējo 
ar to provocejis uz draudiem, ka tados' apstāklos prasītājs esot uzskatāms 
par viemgi vainīgo, pateicoties karn pravnieku laulība tikusi izpostīta, un 
ka tamdeļ tiesība celt.praslbu par laulības škitšanu picderot nevis prasī-
ta.iain, bet tikai atbildetājai (lik. par laulību 49. p. fine), kura škirties ne-
veloties; 3) ka sāds Ticsu Palatas sledziens ir nepareizs: pie augšā pie-
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vestiem' no tiesas konstatētiem apstākļiem, kuri paši par sevi dod tieslbu 
uz laulības šķiršanu uz Likuma par laulību 43. panta pamata, tas apstāklis 
vien, ka vīrs ir bijis p i r m с ē I о n i s> laulības kopdzīves Iziršanai, по 
vienaš puses, nemaz neapgāž iprasību, dibinātu ari uz Likuma par laulību 
43. pantu, un по, otras puses, tāpat nemaz neizslēdz pēc likuma par laulību 
49. panta tieša satura un izpratnes atbildētājasi vainu laulības kopdzīves 
iziršanā, bet vienīgi varēja dot tiesai tiesību laulību škirt abu laulātu vai-
nas dēl; 4) ka tādā kārtā aiz motivu nepareizības un nepareiza Likuma par 
laulibu 49. panta satura un izpratnes iztulkojuma, Tiesu Palatas spriedums 
Likuma par laulību 49. p. un civ. proc. lik. 711 panta. pārkāpuma dēl nav 
atstājams spēkā, Senats n o l e r a j : Tiesu Palatas 1926. g. 15. septem-
bra spriedumu Likuma par laulību 49. panta un Civ. proc. lik. 711. panta 
pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai caurskatīšanai по jauna 
citā sastāvā. L. Nr. 414.) 

141. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Roberta P u š, al. P u s s e 
lugnms par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu vina P u š al. P u s s e 
prasī.bā pret Līzi J а 1 а к un pēdējās pjiskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolinš; referē senators 
A. Loebers. 

Izkla_usījis prasītāja pilnvamieka, zv. adv. Kārklina, paskaidrojumus un 
ņeraot vērā: 1) ka starp partiem nav strīdus par to, ka lietā jāpiemēro 
Vidzemes pilsētas tiesības; 2) ka. pēc priv. lik. 79., 80. ip. p. starp Iaulā-
tiem nodibinājās materialā (iekšējā) mantu kopība (Sen. civ. kas. dep. 
spried. 1923. g. Nr. 177; šīs dienas spriedums Nr. 345); 3) ka pēc priv. Jik. 
83. p. izpratnes, imobili, kuri ari būtu zemes grāmatās apstiprināti uz kāda 
laulātā vārdu, ar to vien ivēl neskaitās par šī laulātā atsevišķu mantu 
(Sen. civ. kas. dep. spried. 1923. g. Nr. 177). bet ipso jure (Priv. lik.. 3004. 
p. 2. piez.) ieiet laulāto mantu kopībā, pie kam otram laulātam tiesība 
kurā katrā laikā prasīt atzīmi zemes grāmatās par to, ka imobils ieiet' 
raantu kopībā (Notar. nolik. 321. р.); 4) ka Priv. lik. 82., 84. р. р., kuri 
dod vīram tiesību par imobiliem, kas zemes grāmatās apstiprināti uz vina 
vārdu, rīkoties pēc yina ieskata, attiecas vienīgi uz laulības .pastāvēšanas 
laiku; jo minētās vīra rīkošanās tiesības izriet по vīram piederošās aiz-
gādnības tiesības (cheliche Mundialgcwalt. Priv. lik. 12. р.: Giirgens, Die 
Lehre von der ehelichen. Gūtergemeinschaft nach Livl. Stadtreclit 28. § 94. 
1p. pie 2. piez.); 5) ka tā tad vīra tiesība, par apstiprinātiem vīra vārchi 
imobiliem rīkoties vienīgi starp dzīvajiem, nekad nay attiecināma uz viiui 
rlkojiimiem nāves- gadījumam; ar vīra nāvi dabiski izbeidzas viņa, k;i 
vīra, azgādnība (Giirgens. 1. с 177. lp. pie 3. piez.); 6) ka tādel vīra rī-
cības tiesība nāves gadījumam, t. i., vīra testēšanas tiesība par laulāto 
mantu kopību, apspriežama vispirms uz vispārējā pamata, t. i. pēc priv. 
lik. 1993. р., kas piešķir brīvas testēšanas tiesības vienīgi par testatoratn 
piederošām mantām; ja nu imobils, kaut tas ari tiktu apstiprināts uz vīra 
vārda, tomēr iegājis laulāto mantu kopībā, tad vīrs1, laulībai izbeidzoi 
nevar par šo imobilu, kas nepiederēia viņam vien, rīkoties nāves gadi 
jumam pēc 'sava ieskata, bet viņam katrā zinā biia jāatstāj laulātam, saval 
atraitnei, kā mantu kopības dalībniecei, tā daļa. kura pienāktos vinai ah 
intestato vīra nāves gadījumā (Giirgens I. с 177. lp. pie 3. piez.); 7) ka pi 
priv. lik. 1830. p. atbildētāiai (pretprasītājai), kā (beerbte) atraitnei ;n 
vienu bērnu, pēc vlra nāves pienāktos, raantu kopības dalīšanas gadījinn.i 
ar savu vienīgo bērnu, % dala по mantu kopības; tāpēc prasītāja tēvam 
(atbildētājas: pirmam vlram) bijis tiesība testēt tikai par _mantu kopībci 
vienu idealu pusdalu, tā tad ari par mantu kopībā ieejoša imobila vlrnn 
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ldealo pusdalu, ka ,to pareizi bija atzinušas Apgabaltiesa un Ticsu Palata; 
8) ka prasītaja pievestie, Cvļngmaņa spriedumu krājumā iespiestie sprie-
dumi attiecas uz pardzīvojušā vīra tiesību rīkoties par t u r p i n ā m ā 
mantu kopība ieejošiem imobiliem, un tamdēļ vien nav konkrctā gadījumā 
piemērojami; 9) ka prasītaja pievestiem priv. lik. 812., 3016. p. p. nav iz-
škirošas nozīmes, jo maritu kopība ieejošo imobilu attieclbas, no zemes 
gramatu viedokļa, apspriežamas pec specialicm noteikumiem par laulāto 
rnantu kopību, sakara ar p_riv. lik. 3004. p. 2. piez.; tāpat nav nozīmes Kr. 
Senata spnedumiem, cik talu tie nav saskaņoti ar Priv. lik. noteikumiem 
par laulāto mantu kopību un pedējas juridisko raksturu, kuru galīgi no-
skaidrojusi iaunaka Baltijas literatura; 10) ka tā Tad Tiesu Palata nav 
parkapusi pievestos Jikumus, kadēļ Senats n o l e m j : Roberta P u š al. 
P_u s s e kasacijas sudzību uz Civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ie-
verības. (L. Nr. 417.) 

142. 1927. g. jūnija mēneša 9. dienā. Finansu ministrijas Tiešo no-
dokļu departamenta lugums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu mir. 
Aleksandra-Kristapa L a n g e s mantošanas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Pēc Nod. nolik. 223. р., Visāda veida lietu ierosināšana 
par parkapumiem noteikumos par mantošanas nodokli aprobežota ar 10 
gadu noilgumu. Saskaņā ar Nod. nolik. 210. р., 212. р. pielik. -4. pktu, 
Valsts fiska tiesība pieprasīt mantošanas nodokli un mantinieka pienākums 
samaksat to,_iestajas! ar mantojuma pieņemšanu, ar kādu momentu notiek 
mantojuma pareja (Sen. civ. kas. dep. 1925. g. spried. Alekša lietā Nr. 250). 
Pedeja izteicasvai nu ar mantojuma sastava un vērtības pieteikšanu, 
ludzot apstiprinaties mantošanas tiesībās, vai atzīt testamentu par spēkā 
gajušu, vai_ar jestašanos valdīšana. Noilguma termiņš skaitāms tā tad vai 
nu no apradīta mantinieku luguma iesniegšanas tiesā, vai no matitmieku 
iestašanas mantojuma valdīšanā (Kr. Sen. civ. kas dep. spried. 1903. g. 
Kovalenko lieta). Tiesu Palata nodibinajusi un Tiešo nodokju departaments 
nenoliedz, ka mantinieki iestajušies mantojuma valdīšanā, t. i., pieuūmuši 
mantojumu, jatt 1903. g. 9. marta. Turpretim Tiešo nodokļu departaments 
ierosinajis lietupar Nod. nolik. 212. p. pielik. 4., 8. p. p. pārkāpumu tikai 
1926. g. 3. marta ar; savu 1926. g. 3. marta Apgabaltiesā iesniegto' lūgurau 
zem Nr. 3723/mi 25, deļ soda naudas aprēķināšanas par.212. p. pielik. 1., 4. 
punktos_rnineta paziyojuma neiesniegšanu noteiktā laikā. Tādēl konkretā 
gadījuma noilgums par Tiešo nodoklu departamenta pieprasījumu dē! soda 
naudas aprekinašanas, bija iestajies jau sen pirms šī pieprasījuma ierosinā-
sanas. Tamdel Tiešo nodokļu departamentam nav tiesības pārmest Tiesu 
Pa[atai,_ itka ta, noraidot Tiešo nodokļu departaraenta lūgumu aiz noilguma 
ietašanās vismaz par laiku, 'kurš parsniedzis pēdējos 10 gadus, esot pār-
kapusi Nod. nolik. 223. р., 212. р. pielik. 4., 8. р. р. Aiz pievestiem ie-
mesliem atzistot Tiešo nodokju departamenta kasacijas sūdzlbu par nepa-
matotu, Senats n_o 1 e m j : Finansu ministrijas Tiešo nodoklu departa-
iiicnta -kasacijas sudzību uz Civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez le-
vcrības. (L. Nr. 422.) 

143. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Jāoa V a g u l a n a im 
cltu pilnvarnieka, zv. adv. Pauļuka, lugums par Tiesu Palatas sprieduma 
atcclšaiiu 'Dartiis Z v a n ī t a j a s prasība pret Zemkoplbas ministriju un 
i Itlom. 
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Sedi vada priekšsedetājs, senators K. Ozolinš; rcfere senators 
A. Loebers. 

Ņemot Vērā: l)_ka Tiesu Palata, .apsverot prasības rakstā izteiktā 
petituma saturu sakara ar apelacijas ^sudzībā izteiktā papildu lūguma saturu 
un nozīmi, jiakusi pie Blēdziena, ka prasītāja, papildinot savu prasības pe-
titumu ar lūģumu atzīt, ka „izpirkšanas akts по 24. marta 1923. g. uz Jāua, 
Margrietas un Annas Vagulan vārdiem izdots pretlikumīgi un ka korobo-
racija nô  24. maija 1923. g. Jaunjelgavas Ilūkstes zemes grāmatu nodalas 
dzešama", nav pielaidusi Civ. proc. lik. 332. :p. aizliegto prasības grozī-
šanu un paaugstināšanu; šads Tiesu Palatas slēdziens, kuru viņa pietie-
koši motivējusi ar viņas pievestiem apcerējumiem, attiecas uz lietas fak-
tisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasacijas instancē; ar to atkiit atbil-
detaju paskaidrojumi viņu ķasacijas sūdzības 1. pktā; 2) ka par to, ka 
prasības petitums, kujā prasītāja lūdz atzlt izpirkšanas tiesības uz De-
besnieku mežsargu mājām Ermaua Pētersona mantojuma masai Ve idealā 
dala uft Annas Pēterson iļe idealā dalā, neesot apmierināms, 
ka runajošs pretim civ. _ proc. lik. 25 (17.) р., atbildētāji runā 
pirmo reizi kasacijas sūdzībā, kādēļ vien šāds viņu paskaid-

.rojums nav Senatā.vērā uemams; bez tā, nupat atzimētā prasības ре-
Шита formulejuma prasītaja nemaz nemeklē un neaizstāv tiesā svešas 
tiesības itkā bez pilnvarojuraa, bet tikai i e г о b e ž о savas pašas tiesības, 
noteicot un jnotivējot ar to tās idealās daļas apmēru, kurā prasītāja meklē 
savas idealas daļas; tādēļ bija pilnīgi pielaižams, un konkretā gadījumā 
tas ari.noticis, ka tiesa vareja по sevis p a a u g s t i t i ā t svešās idealās 
daļas,_līdz ar to s a m a z i n o t prasītājas idealās dajas; ar to atkrīt at-
bildetaju pakaidrojumi viņu kasacijas sūdzības 2. pktā; 3) ka pretēji atbil-
dētāju domam — 'Jlesu Palata, — atzīstot prasības petitumu par at-
tiecīgi papildinatu ar prasītajas apeļacijas sūdzībā izteikto papildu lūgu-
mu un apmierinot to kā ari .prasītājas pamatlūgumu, proti atzīt „Debes-
nieku" mājas par koroborejamām uz prasītājas vārdu piespriestā idealā 
dalā un dot prasītājai tiesību šās mājas apstiprināt viņai šais daļās, — 
varēja atstāt bez ievērības un pat bez apspriešanas atbildētāju aizrādīju-
ifiūs uz to, ka prasībai esot prejudicials raksturs un ka tāpēc prasība kā 
tāda esot bijusi atraidāma, jtkā tāpēc, ka prasītāja esot izgājusi по tā, ka 
vinas tiesības jau tikušas pārkāptas; īstenībā prasība, kura. kā nodibina 
Ticsu Palata, vērsta uz zināmas atzīmes dzēšanu zemes g'rāmatās un uz 
zināma imobila apstiprināšanu prasltājai, nemaz nav uz&katāma par pre-
judicialu (civ. proc. lik. 3 |Д801.] р.), bet gan par tipisku „actio cum con-
demnatione" (civ. proc. lik. 1. р., Senata civ. kas. dep. spried. 1925. g. Nr. 98); 
ja ari parti nepareizi nosaukuši prasību par prejudicialu, tad tas neatsva-
bina tiesu по pienākuraa nc sevis attiecīgi kvalificēt prasības raksturu 
pēc prasības petituma īstā satura iin nozīmesi; tā tad nepelna ievērību 
ari atbildētāju aizrādījumi viņu kasacijas sūdzības 3. pktā; 4) ka bij. 
.lelgavas apgabaltiesas 1915. g. 10. marta spriedumam nav saistošas no-
zīmes priekš prasītājas, kura tai lietā nav dalību ņēmusi un kura nav uz-
skatāma par toreizējo prasltāju tiesību ņēmēju; tas fakts. vien, ka tagadējai 
prasltājai būtu bijusi tiesība, uz civ. proc. lik. 795. p. pamata, lūgt minēto 
spriedumu atcelt, nemaz neatņem viyai tiesību tomēr tagadējā lietā apro-
bežoties ar ierunu par to, ka vinai spriedums neesot saistošs, sevišķi ga-
dījumā, kad ar šādu spriedumu faktiski nekas netika atsavināts vai pie-
spriests (отсуясдается) по v i ņ a s, bet kad kāda persona, konkretā 
gadījumā Jānis Vagulans, par strīdus priekšmetu tikai no s e v i s cēlis 
prasību pret toreizējo atbildētāju; jo abstrakta i e s p ē j a vien, ka torei-
zējais prasītājs uz agrāk notikušā sprieduma pamata varētu celt prasību 
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pret Jagadejo prasitaju par to pašu priekšmetu, nedod Ы Pēdējai tiesību 
piemcrot civ. proc. lik. 795. p. paredzēto lūgumu (Kriev. Sen. civ. kas. dep 
spned. 1876. g. 395. Nr. Bogovsku lietā; 1878. g. 23. Nr. I3ernadska im с 
HetaJ; vispar 795. p. dodcietušam personām tikai tiesību, bet riemaz ne-
uzliek viņam par pienākiimu, izlietot 795. p. paredzēto Iīdzekli (Kriev Sen 
civ. kas. dep. spried.1876. _g._ 395. Nr. Bogovska lietā; 1873. g. 1240. Nr. 
Davidovas lieta); tapec mineta sprieduma eksistence vien nemaz neatņem 
prasitajai tieslbu_ tagad izvest un aizstāvēt savas patstāvīgās tiesības' uz 
stridu esošaim majam, ceļot attiecīgu prasību ari pret tām personām, starp 
kuram noticis minētais spriedums; 5) ka Tiesu Palata atrada par nepierā-
dītu atbildetaju paskaidrojumu par to, ka mirušais. Jānis Pētersons būtu 
Janim Vagulanam nodevis un cedejis izpirkšanas tieslbas uz runā stāvošām 
majam; taisni šadas cesijas Hguma pierādīšanai atbildētāji Tiesu Palatas 
1926. g. 25. februara sede bija atsaukušies uz lieciniekiem, kurus Tiesu 
Palata ari nopratinajusi, bet atradusi, ka ar nopratināto liecinieku liecī-
bam ce&ijas līgums nav pieradītsj Tiesu Palatas slēdziens par to, ka zi-
nams apstaklis nav ar nopratinatļem lieciniekiem pierādīts, attiecas uz 
hetas faktisko pusi un nav tadel pārbau4āms kasacijas instancē; ja Apga-
baltiesas 1915. g. 30. marta spriedums, kā res inter alios acta, nav prasītājai 
saistošs,_tad viņara ari mav piešļdrams pierādījuma spēks pret prasītāju 
jautajuma par cesijas līgumu, kadeļ atkrīt atbildētāju atsauksme ari uz šo 
spriedumu beidzot nav pieradījuma nozīmes pret prasītāju atbildētājas, 
Annas_ Peterson, paskaidrojumam, kura v i ņ a atzīst cesijas līgumu, jo 
atbildetajiem, kuri — ierunas veidā *— apgalvo no sevis zināmu apstākli, 
tas noteikti ari japierada (civ. proc. lik. 366. p. 2. teik.); tādā kārtā atkrīt 
visi atbildetaju paskaidrojumi viyu kasacijas sūdzības 4. pktā; 6) ka,-ja 
Apgabaltiesas 1915. g. 30. marta_ spriedums nav uzskatāms par saistošu 
prasītajai un visparnevar noderet par pieradījumu pret prasītāju, tad ar 
viņu ari nav pieradams atbildētaju apgalvojums, ka Jānis Vagulans valdī-
jis strīdu esošas majas, kadu valdīšanu Tiesu Palata tāpat atzinusi par 
nepieradītu; ari šis Tiesu Palatas slēdziens, kā attiecošs uz lietas faktisko 
pusi, nav kasacijas intance parbaudāms; atkrītot valdīšanas faktam, pats 
par sevi atkrlt ari iesedejums Jaņa Vagulana personā; 7) ka Tiesu Palatai, 
atrodot, ka prasītajas celtai prasībai noilguma laiks skaitāms tikai no 
1923. g. 24. marta, kad izpirkšanas akts tika izdots atbildētājam Vagulanam, 
bija_pietiekošs pamatsatraidīt atbildetaju ierunu par prasības noilgumu; 
preteji atbildetāju domam, Tiesu Palata tā tad sīki apsvērusi atbildētāju 
celto noilguma ierunu; Tiesu Palatas slēdzienu par to, kad prasiba „nata 
est", atbildetāji nemaz nav sava kasacijas sūdzībā atspēkojuši; ar to at-
krīt atbildetaju paskaidrommi kasacijas sūdzības! 5. pktā; 8) ka Tiesu 
Palata apmierinajusi_ prasibas 1 i e 1 ā к о daļu, samazinot prasības ар-
теги tikai no lU dajam līdz */ю, t. i., uz (40—24=) ie/eo dalām; saprotams, 
prasītājai nepiespriestas 16/oo dalas nakušas atbildētājai Annai Pēterson 
par Iabu, bet nevis uz kādas pretprasības pamata, bet vienkārši uz tā pa-
mata, ka Tiesu Palata šai dala (24/eo) atraidījusi prasību kā tādu, pie kam 
šadas M/eo daļas bija pievienojamas Jām 1/ю ( = в/оо) dalām, kuras prasī-
taja jau bez ta bijaatzhuisi Annai Pēterson, t. i., uz kufām prasītāja jau'tā 
kā tā nav pretendejusi; TiesuPalata savā rezolucijā tieši atzīmējusi, ka 
prasītajai ka tiesasun jietas vēšanas izdevurau atlīdzība piespriestā sūmā 
396 lat. 7 sant., apreļcinajusi „pēc s a v s t a r p ē j a s a p r ē ķ i n ā š a n ā s " , 
nedalot pie tam tiesu un lietas vešanas1 izdevumus: atbildētāji nemaz ne-
apgalvo, ka, atvelkot no minētās vispārējās izdevumu sumas tiesas iz-
devumus kā tādus, atlikušā suma, kura tā tad sastādītu lietas vešanas iz-
devumus, kuru pēdējo apmēru atbildētāji j)at nav mēginājuši aprēķināt 
un pārbaudīt „pēc savstarpējas a p r ē k i n ā š a n ā s", biitu tikusi aprēki-
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nāta nepareizi samērā ar piespriesto un atraidīto prasības daju; tādēl at-
bildētāji nevar pārmest Tiesu Palatai civ. proc. lik. 870., 871. p. p. pārkā-
puraus; 9) ka tā tad Tiesu Palata nav atbildētāju pievestos likumus pār-
kāpusi, kādēļ atbildētāju kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Se-
nats n о 1 e m j : Jāņa V a g u i a n a , Annas P ē t e r s o n un Margrietas 
un Annas-Viktoriias V a g u l a n mantojumu masu pilnvarnieka, zv. adv. 
Pauļuka, kasacijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez 
ievērības. (L. Nr. 423.) 

.144. 1927. g. junija mēneša 9. dienā. Finansu ministrijas Nodoklu de-
partamenta lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu mir. Michaila 
M a k s i m o v i č a mantošanas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot vērā: 1) ka attiecībā uz soda naudas uzlikšanu par novēlotu 

inantojuma sastāva pieteikšanu Tiesu Palata nav konstatējusi, ka šinī lietā 
tiesa, taisot lēmumu par mantinieku apstiprināšanu mantojuma tiesības, 
būtu apspriedusi un ar taisīto lēmumu izspriedusi jautājumu par mantojuma 
novelotu pieteikšanu, kamdēļ, kā to Senats paskaidrojis šās dienas sprie-
dumā mir. Pētera Boša mantojuma lietā Nr. 197, Tiešo nodokļu departa-
mentam saskaņa ar Nod. nolik. 212. p. pielik. 3., 4. un 8. pantiem bija tiesība 
no sevis uzrēļtina veidā lemt parsoda uzlikšanu vainīgiem mantiniekiem 
un ka tādā kārtā Tiesu Palata, nākot pie pretējā slēdziena, ir pārkāpusi 
Nod. nolik. 212: 'panta pielik. 3., 4. un 8. pantus, un |Civ. proc. lik. 711. pantu, 
kādu pārkāpumu dēl Tiesu Palatas lēmums minētā dajā atcelams; 2) ka, 
turpretim^ attiecībā uz papildu mantojuma 'nodokla uzlikšanu, Tiešo_no-
doklu departamenta iesniegtā kasacijas siidzlba nepelna ieverības. Ka to 
Senats jau paskaidrojis savā 1927. g. 10. marta spriedumā Dāvida Upīša 
mantojuma lietā Nr. 100, ja Tiešo nodokļu departaments pēc tam, kadtiesa 
mantojuma lietā jau bija apspriedusi un ar lēmumu izspriedusi jautājumu 
par mantojuma aplikšanu ar attiecīgu mantojuma nodokli, atrada, ka tiesa 
nepareizi aprēķinājusi nodokla apmēru, tad viņam biia. vienīgi tieslba 
taislto lēmumu pārsūdzēt proceslikuma paredzētā kārtībā, bet ne tiesība 
taisīt по sevis jaunu uzrēķinu jau pēc lēmuma stāšanās likumīgā spēkā; 
tādā kārtā šinī gadījumā Tiešo nodokļu departamentam, nepārsūdzot Rīgas 
apgabaltiesas 1926. g. 4. maija lēmumu, nebija tiesība jau pēc šī lēmuma 
likumīgā spēkā jiākšanas taisīt no sevis jaunu aprēķinu par mantojuma 
aplikšanu ar nodokli, cenšoties ar to grozīt minēto jau īikumīgā spēkā 
gājušu lēmumu; tiesa pareizi tādu aprēkinu pēc būtības atstājusj bez caur-
skatīšanas; 3) ka aiz minētiem iemesliem iesniegtā kasacijas sūdzība dalā 
attiecībā uz soda naudas uzlikšanu par novelota mantojuraa «astava pie-
teikšanu ir ieverojama un minētā daļā Tiesu Palatas lēmums atcelams, 
bet pārējā tlaļā, kā nepamatota, atraidāma, Senats n o l e m j : Tiesu Pa-
latas 1926. g. 15. septembra lēmumu dalā par soda naudas aprēkināšanu 
mantojuma pieteikšanas nokavējuma d_ēļ Nod. nolik. 212. p. pielik. 3., 4. 
un 8. p. p. uii Civ. proc. lik. 711. p. pārkapumu deļ atcelt un lietu šajā 
dalā nodot Tiesu Palatai caurskatīšanai no jauna citā sastāvā. Pārējā 
dajā Finansu ministrijas Tiešo nodoklu departaraenta kasacijas sudzību uz 
Civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 425.) 

145. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Mildas О t v а г pilnvarnieka, 
7v. adv. Rīīša, ļūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Kavlīnos 
J о s e p prasībā pret Mildu О t v a r. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 
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Izklausijis prasitajas pilnvarnieka, zv. adv. Grinberga, paskaidroju-
mus un nemot vērā: 1) ka atbildētāja iziet по tā viedokla (kasacijas 
saidzibas 1. pktaj, ka ereptoram, t i. personai, kura uzstājas. ar preten-
ziju atņemt mantojumu necienlgam (indignus) konkretam mantiniekam, esot 
tiesiba, aiz 2848. p. 1. pkta apradītiem iemesliem, tiesas celā atņemt insti-
tuetam mantimekani ar testamentu novēlēto mantojumu itkā tikai tad, ja 
testatoram nebutu bijis iespējams atsaukt vai grozīt savu testamentu, un 
ka tāpec, ja, piem., testators — ka tas noticis runā stāvošā gadījumā — 
vel kadu laiku pec 'viņa ievainošanas bijis dzlvs un tādā stāvoklī vēl va-
rejis nkoties nupat apradīta veida, testators, neatcelot vai negrozot savu 
testamentu, ar to i tka klusu ciešot sankcionējis savu agrāk taisīto testa-
mentu un tas tadeļ esot atstajams spēkā; 2) ,ka atbildētāja šo savu uz-
skatu pamato uz kada privata komentara pie Priv. lik. 2848. р., 
kura pie šī panta zem lit. a esot_ ievietots izvilkums по „privatlikuma 
pro]ckta (l) ; īsteniba nupat atzīmētā vietā pievests nevis „izvilkums по 
pnvathkuma projekta , bet gan izvilkums по paskaidrojumiem pie krievu 
civillikuma IV. grāmatas 1903. g. projekta (насл-Ьдственные права) 6. panta 
(23. sek. 1 р. р.); otrkart ari pats komentara ievietotais/izvilkums pie-
vests pa daļai sagrozīta Veida^ jo pašos paskaidrojumos tai vietā, uz kuru 
atsaucas Bukovskis, neviena varda netiek runāts par Latvijas privatlikumu 
bet tiek izskaidrots paša projekta 6. p. 1. pkts, kas skan tā- „Отъ нacлt 

довашя устраняются: 1) умышленно лишивипе наслтздователя жизни или 
причинивнпе ему такое поврел<ден1е здоровья, всл-вдств1е коего онъ до са
мой своей кончины не имЪлъ возможности совершить или отм1>нить 3aet-
щаше"; tada karta, Kriev. civillikuma projekts gan paredz to specialo no-
teikumu, kuru domajusi atbildētaja, bet Latvijas Privatlikums taisni šādu 
noteikumu nepa redz ;_a r to atkrīt visi atbildētājas tālākie apcerējumi, 
kuri pamatojas uz mineto, atbildetajas pielaisto acīmredzamo pārpratumu-
pnvatlikums, iztirzājot kopīgi un nešķirti visus mantošanas nespējas uii 
mantosanas necienibas gadījumus, piešķir ereptoram absolutas tiesības 
neciemgam mantiniekam atnemt, pēdējam ar testamentu novēlēto man-
tibu, pie kam, preteji_atbildetajas domam, nemaz nekrīt svarā, vai testato-
ram ve[ pec necienīga (noziedzīgā vai tamlīdzīgā) nodarījuma bija iespēja 
modificet savu testamentu, resp. vai viņš šādu iespēju izlietojis vai ne; 
3) . J^ .alz. t l e m P_ašiem iemesliem Tiesu Palatai nebija nekāda vajadzība 
seviski īzsķirt jautajurau par to ; vai gadljumā, ja testators grib atstāt spēkā 
testamentu par labu mantiniekam, kas pret viņu noziedzies Priv. lik 2848 p 
paredzeta nozīme, pietiktu, ka testators atstāj spēkā testamentu, jeb vai 
viņam jasastada jauns; 4) ka Tiesu Palatai bija pietiekošs pamats, iziet 
no fnv. Iik. noteikumiem, kas Savos 2847.-2877. p. p. erepcijas tiesības, 
resp. mantojuma zaudešanas gadījumus apskata no mantošanas necienības 
(trbunwurdigkeit, недостойность) viedokla un, apspriežot atbildētājas no-
danjumu, ar kuru viņa izsaukusi testatora nāvi un piemērojot runā stā-
vosam gadijumam šada nodarījuma sekas tieši paredzošo 2848. pantu, likt 
vadities taism no šī panta pamata esoša pretmorales (necienības) viedokļa-
apsvert vel „moralisko principu", t. i. atbildēlāja nodarīj'nmu izsaukušās 
socialas uri personigas attiecības un apstākļus, 'l'iesu Palatai nebija nekāda 
vajadzība, jo tie nekad nevareja iespaidot gala slēdzienu par to, ka at-
l'ildetaja nevar_nedz ex testatnento, nedz ab intestato mantot pēc per-
SCļnas, kuras nāvi vina bija izsaukusi; 5) ka tā tad Tiesu Palata, ap-
iipiinot apgabaltiesas spriedumu, kurā prasība tikusi apmierināta, nav at-
(IdStājas pievestos likumus parkāpusi, Senats n o l e m j : Mildas O t v a r 

pllnvarnieka, zv. adv. Ruša, kasacijas sudzību uz Civ. proc. lik 793 p 
pamata atstat bez ievērības. (L. Nr. 431.) 
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146. 1927. g. movembra mēneša 24. dienā. Žaņa M e l b e r g a lūgums 
par Liepājas apgabaltiesas lēmuma atcelšatni Trlnes M e 1 b e rg prasībā 
pret 2ani M e 1 b e r g u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Nemot vērā: 1) ka pēc Civ. proc. lik. 1345"'. p. lietās, kuras pievestas 
1345*. р., lietas vešanai advokatam ir izdodama speciala piltivara; 2) ka 
13453. р., ievērojot viņa vispārējo formulējumu ( „ l i e t a s vešana", bet ne-
vis '„prasības iesniegšana"), attiecas tiklab uz prasltāja, kā uz atbildētāja 
advokatu; 3) ka visi.uz nepietiekošas pilnvaras pamata notikušie civil-
procesualie akti uzskatami par spēkā neesošiem (Kriev. Sen. civ. kas. dep. 
spried. 1887. g. Nr. 56:'un Sen civ. kas. dep. spried. 1925. g. Nr. 9), kādēļ 
ari atstajama bez caurskatīšanas atbildētāja iesniegtā apelacijas sūdziba; 
atbildetaja pievestie Kriev. Sen. civ. kas. dep. spried. 1891. g. NNr. 40, 46 
un 1893. g. Nr. 89 nemaz neattiecas uz tagadējā lietā izšķiramo jautājumu 
un nemaz neattaisno atbildētāja izteikto uzskatu par to, itkā Apgabal-
tiesai' bijis jāskata cauri apejacija, kuru atbildētājs iesniedzis bez attie-
cigas pilnvaras; 4) ka, pretēji atbildētāja domām, 1914. g. 12. marta li-
kums (Kriev. lik. kop._76. Nr. 902. р.), uz kuru pamatojas Civ. proc. lik. 
13455. р., tieši attiecinams ari uz bij. Balt. guberuām (Sen. civ. kas. dep. 
spried. 1925. g. Nr. 9); pievestais likums ienesis pārgrozījumus vispār 
noteikumos par personīgāmi un mantiskām precēto sieviešu tiesībām un 
laulāto attiecībām un šai ziņā pārgrozījis (1. nodal.) ari bij. Balt gub. ma-
terialo privatlikumu; 5) ka tā tad Apgabaltiesa nav pārkāpusi atbildētāja 
pievestos Hkumu pantus, kamdčl viņa kasacija, kā nepamatota, atraidāma, 
Senats n o l e m j ; Žaņa M e l b e r g a kasacijas sūdzību uz Civ. proc. Iik. 
283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 448.) 

147. 1927. g. decembra mēneša 19. dienā. Kriša R e r i c h a pilnvar-
nieka, zv. adv. Ridigera, lūgums par Liepājas apgabaltiesas sprieduma 
atcelšanu Gotharda К r u m b e r g a prasībā pret Krišu R e r i с h u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrodj _ Apgabaltiesa nodibinājusi, ka uz 1902. g. noslegtā lī-
guma pamata prasitajam pienakas no atbildetāja — kā iepriekšējā apdāvi-
natā pecnācēļa — ikgadīgi alimenti, kuri, starp iCitu, pastāv no brīva dzl-
vokja līdz mūža beigām noteiktā ēkā līdz ar piebūvēm atseviški no gal-
venām māju būvēm un ka ēkas, kuras nododamas prasītājam lietošanā ik-
gadus, nonākušas nelietojamā stāvoklī. Apgabaltiesa, nemaz nenoliedzot, 
ka prasītajam ar minēto līgumu piešķirtās tiesības raksturojamas kā uzu-
frukts, atrod, ka prasība esot apmierināma uz Priv. lik. 1232. p. pamata. 
Pie tam. Apgabaltiesa, no vienas puses, jiav paskaidrojusi, kādēj viua nav 
atradusi par iespējamu atzīt prasītāja pienākumu, saskaoā ar 1229., 1231., 
1233. p. 'p. (sk. !ari 1250. p.) pašam rūpēties par dzīvokļa, resp. ēku uzturē-
šanu lietojamā stāvoklī par visu laiku, sākot no 1902. g., 'bet, no otras 
puses, nav paskaidrojusi, kādēl un uz kāda parnata, viņa atrod, ka ēku iz-
labošanas izdevurni „tālu pārsniedz ēku ikgadīgu lietošanas vērtību". Se-
viški Apgabaltiesa šai ziņā nav noskaidrojusi, vai viņa pie tam patiesi ņē-
musi vērā „ēku ikgadīgu lietošanas vērtību", sākot no 1902. gada, visumā 
līdz prasības iesniegšanas dienai, jeb vai viļia 'likusi šim aprēķinam par 
pamatu tikai viena paša gada „lietošanas vērtību". Istenībā, ievērojot 1229., 
1231., 1233. p. p. noteikumus, nevar būt šaubu par to, ka 1232. p. varēja 
domāt vienīgi par izlabošanas izdevumu apmēru proporcionali lietošanas 



Civ. Kas. Dep. 1927. g. — 147., 148. 

vertibai par v i s u laiku, kura uzufruktuaram pienākas lietošanas tie-
sibas. JNenoskaidrojot nupat_ apzīmēto jautājumu, Apgabaltiesa pielaidusi 
motivu nepilnibu, ar to parkapjot civ. proc. .'lik. 196. (142.) р., kādēļ viņas 
spnedums aiz_ šī iemesla atceļams. Aiz pievestiem iemesliem Senats n о -
■f "1L: / S ^ apgabaltiesas 1927. g. 22. janvara spriedumu Civ. proc. 

lik. 196. 1142.) p. parkapuma dēj atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai 
izspnesanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr, 451.) 

148._ 1927. g. decembra mēneša 19. dienā. Anša K r ū m i ņ a lūgums. 
par Liepajas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Ilzes P r i e d ī t prasībā 
pret Ansi K r u m i ņ u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A, JLosbcrs. 

Senats atrod: Apgabaltiesa nenoliedz, ka partu attiecības apsprie-
zamas pec prekarija Iīguma (Priv. lik. 3765.—3777. р. р.); ari pati pra-
sitaja Apgabaltiesas 1926. g. 21. decembra 'sēdē atsaukusies uz 3769. p. 
baskaņa ar 3765. ņ._ prekarijs dod bezatlīdzības lietošanas tiesības; šaubu 
gadijumaari nodotas mantas augji pieder prekarija ņēmēiam. Preka-
nja_ņemejam gran, saskaņa_ ar 3769. р., prekarija priekšraets jāatdod 
devejam, bet tikai uz pedēja pieprasījumu. Tikai ar pieprasījumu uz ņē-
meju pariet mantu risks,_un tā tad tikai ar pieprasījumu ņēmējs tiek no-
stadits nokavejuma, un ta tad tikai skaitot no pieprasīšanas momenta пе
гие] am jaathdzina dev_ejs par mantu lietošanu. Apgabaltiesa tomēr, neska-
toties uz to, ka atbildetajs vairakkārt aizrādījis, ka viņš prasītājas piepra-
sijumu saņemis tikai 1925. g. 15. februārī, nav noskaidrojusi, ka atbildētājs 
pieprasijumu butu saaemis kada agrākā Iaikā. Tāpēc Apgabaltiesai nebija 
pietiekoss pamats atlīdzlbu par dzīvokla un mebelu lietošanu piespriest 
par laiku p i г m s 1925. g. 15. februāra. Tā tad Apgabaltiesas spriedums 
sai daļa, spneduma motivu nepilnības dēj, aiz Civ. proc. lik. 196 (142) p 
parkapuma_ atcelams. Bet pareļās dalās atbildētāja kasacijas sūdzība ne-
pelna īevenbu. Preteji atbildetāja domām, no tā vien, ka mēbeles 
no _ sakuma prasītaja nodevusi „savai meitai apprecoties ar atbil-
detaju" nemaz neizriet, ka prekarija attiecības netiktu nodibinā-
tas starp prasitaju un atbildetāju pateicoties taisni tam, ka mē-
beles atrodas_ abu toreizejo laulāto lietošanā viņu kopējā dzīvoklī 
Fats atbddetajs savā kasacijas sudzlbas 1. pktā tieši aizrāda un 
iziet no tā, ka prekarija attiecības pastāvējušas taisni ar viņu 
ka runā stavošas mantas atrodas vēl tagad taisni v i o a valdīšanā 
un ka taisni vinš ieņem pieprasīto dzīvokli. Tā tad Apgabaltiesai bija 
pietiekoss īemesls prasību atzit par pareizi vērstu pret atbildētāju, bet 
ne pret viņa sievu,_kura ar vinu kopā nedzīvo. Apgabaltiesa, konstatējot, 
ka pec pasa atbildetaja_ paskaidrojuma, dzīvokja „lietošanas vērtība" no-
sakama par Ls 8,80 menesī, vareja pec pašas ieskata atrast, ka maksa 
par dzivokļi un mebelu lietošanu, Ls 14,— mēnesī, nav atzīstama par 
parspilētu Civ. proc. lik. 185. (1351.) р.). Sāds Apgabaltiesas slēdziens at-
tiecas uz lietas faktisko pus iun nav tādēl Pārbaudāms kasacijas kār-
tibaL Preteji atbildetaja domam — beidzot — Apgabaltiesa nemaz nav 
aizradijusi itkā prasītāja „atsacījusies" no „galda", bet gan Apgabaltiesa, 
uzsverot, ka lieta „и о s к a i d г о j i e s", ka atbildētājs pats jau ievedis 2 
gultas un vienu galdu, konstatejusi, ka taisni š ā d u s 3 priekšmetus pra-
sitaja nemaz nav pieprasījusi. Piespriežot tomēr prasītājai, starp citu 
an vienu Iielu galdu un vienu mazu apalu galdiņu, Apgabaltiesa. acimredzot,' 
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piespriedusi prasītājai taisni citus priekšmetus, t. i. tos, Jairus prasītaja pie-
prasījusi, bet ne tos, kurus atbildētājs bija ievedis. Tā tad nevar but ru-
nas par to, ka Apgabaltiesa piespriedusi prasītājai kādus priekšmetus, по 
kufiem prasītāja bija „atsacījusies". 

Aiz pievestiem iemesliem Senats n о 1 e m j : Liepajas Apgabaltiesas 
1926. gada 21. decembra spriedumu, daļā attiecībā už atlīdzības piesprie-
šanu par laiku līdz 1925. g. 15. februarim, Civ. proc. lik. 196. (142.) p. pār-
kāpuma dēļ atcelt un lietu šai dajā nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprieša-
nai по jauna citā sastāvā. Anša К r ū m iņ a _kasacijas sūdzību pārējās 
daļās uz Civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 453.) 

149. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Dzelzceļu virsvaldes piln-
varnieka, juriskonsulta pal. Matisona, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma 
atcelšanu Morducha un Arona-Chaima H i l l m a ņ u , tirg. zem firmas „Brāļi 
Hillmaņi", prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītāju pilnvarnieka, zv. 
adv. Kosteņiča paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A, Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja savu ierunu pret prasības pamatu di-
bina uz to, ka konkretam vedumam esot japiemēro -nevis 1923_. g. nomen-
klaturas un klasifikacijas izdevums, kas strīdus preču pārvadāšanas laikā 
neesot vēl bijis spēkā, bet gan 1922. g. izdevums, kurā neesot bijis pare-
dzēts izņēmuma tarifs (šema Nr. 1) priekš planku_ g a l_i e m, bet gan tikai 
priekš dēļu galiem, un ka tapēc planku gali — parvadašanas maksas zina 
—i esot taksējami kā p l a n k a s , t. i. pēc 3. klases tarifa; 2) ka netikvien 
1923. g. izdevums, bet ari 1922. g. izdevums neraaz nemin „planku galus"; 
3) ka, pat ja atzītu, ka konkretai pārvadāšanai būtu piemērojams 1922._g. 
izdevums, tad tomēr по tā, ka tai izņēmuma tarifs (šeraa Nr. 1) attiecinats 
tieši tikai uz dēlu galiem, kamēr par p l a n k u galiem nav runas, nemaz 
vēl neizriet, ka planku gali, viena vai otra tarifa piemerojamības ziua, butu 
analogijas veidā pielīdzināmi taisni p l a n k a m , bet ne d e j u galiem; 
4) ka, īstenlbā, netikvien 1923. g. izdevums, bet ari 1922. g. izdevums iz-
šķir: a) a p s t r ā d ā t u s koku materialus, uz tiem attiecinot delus un 
plankas, ierindoiot tos preču 1. kategorija un piemerojot viniem tarifa 1. 
klasi, un b) otrkārt, n e a p s t r a d a t u s koku materialus, uz tiem attie-
cinot „dēļu galus, apgriezumus, atškeltnes un malas", ierindojot tos preču 
III. kategorijā un piemērojot viņiem iznemuma tarifu, t. i. šemu Nr. 1; 
5) ka tādā kārtā abi nomenklaturas_un_ klasifikacijas izdevurai veduma 
maksas aprēķināšanai izšķir a p s t r a d a t u s koku materialus по vienas 
puses, uzv kuriem attiecina deļus un plankas, t. i. veselus gabalus, un n e -
a p s t r ā d ā t u s koku materialus, uz kuriem attiecina „deļu atkritumus", 
gan šai vietā klusot par „planku" atkritumiem, kaut minetie izdevumi, ru-
nāiot par „apstrādātiem" koku materialiem, uzskaita_ ari „plankas" 6) ka, 
ja piemērojamos noteikumos gadītos nepilnība vai trukums, tad „spriedums 
jāpamato uz likumu vispārējo izpratni" (Civ. proc. lik. 11. (9.) p. un proti 
pēc analoģiias ar noteikumiem, ar kuriem izšķiramam jautajumam ir vis-
pārējs pamats un tamdēl tuvākā iekšēja Hdzība (Priv. lik. ievad. 21. р.); 
7) ka, ja nu rodas jautājums par to, vai planku atkritumi (gaH, apgriezumi 
etc) , par kuriero abi minētie izdevumi kluse, butu attiecinami, veduma 
maksas aprēķināšanai, uz „a p s t r ā d a t i e m" koku materialiem, vai _uz 
„ n e a p s t r ā d ā t i e m", tad ieverojot, kâ  tie paši izdevumi „delu 
atkritumus" attiecina uz „neapstradatiem" koku materialiem, tad, 
izejot по aprādītā koku materiala vispareja iedalīšanas veida, ne-
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^ Ш Й * 1 ^ ^ 0 ^ , ^ ^ ^ - , ^ |enP c ^ / S £?p. "l92e5aP
g: 

un Nr. 337 A./S „Argo" lietā); 8) ka tādēj nekrīt svarā, ka Tiesu Pa-
£tcU^aiQKUedUT a t s a 4 ° a s uz alfabetiskās nomenklaturas un klasi-iikacijas 1923, g. izdevumu (bet ne uz 1922. g. izdevumu), jo Tiesu Palatas 
foa,lavSlldZ1fnS S ^ s k a n a r l i k u m u ; 9> k a tādā kārtā Tiesu Pala a pieral o-jot konkreta gadijumā pārvadājamiem planku galiem tarifa 1 šemu uTa t -
klpTsf k l ē f v S S ? ? ' Ч ^ о г и ц . nav atbi ld&ias pffvestos Z n П р £ 

а ш n S kasacijas sudziba, kā nepamatota, atraidāma, Senats 
n o l e m j : Dzelzcelu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta pal Mat-
Г Й г 46a0CrS S Ū d Z Ī b U UZ CiV- РГ0С- Ик- 7 9 3 ' P- p a ™ a t a atstāfbezPaevēribas: 

150. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Ilia F e o d o r o v a nib 
SnTvin 'a ZFeolV- *#№*& tospar Tiesu Palatas ^ d e d u m a atcet sanu v^a, Feodorova, prasiba pret Dzelzceju virsvaldi. 

A. Loeēbers.Vada p r i e k š s ē d ē t ā j s > senators К. Ozoliņš; referē senators 

im nemotavffiS P l f ^ Š T S ^ f 1 ^ ZV: a d v ' D m i tn jeva , paskaidrojumus im ņemot vera 1) ka fiesu Palata konstatējusi un prasītāis neaDstrīd кя 
S l v a 7 HV1S, ^ ļ № . Ш Ш bet gari tikai p rWatpersonun ка v i S 
M L t J S i u t ^ ^ nelikumīg-i; 2) ka Tiesu Palata talāk 
fcdme? ri?rtfc,,& oa dK-eIZCe U l i n i j a S V i e t ā ' k u r a r Prasītāju noticis ne-
laimes gddijums, nav bijusi kartīga pārbraucama vieta, kura būtu biiusi 
atklata pubhkai, bet ka, turpretī, dzelzceju Jinija tajā vietā bijusi iežoiota 
no abam pusem, pie kam по linijas labās puses (skaitot по ffis v°fpār 
pat varti nav bijuši; 3) ka bez iĶ pēc Tiesu Palatas konstateftma orasī 
tajs cietis nelāimi, nemaz nepārejot caur dzelzcela lmij. pār t I t Z bet S n 
nakot pa sl.edēin no Stopiņiem uz Rīgu, t. i. tieši Akumos iPzUeSā tā 
tad pre Ukumīgā cejā (Dzelzc, lik. 147., 148. p. p. 1916 g zd ) 4) ka n.> 
S f r f S f f i - ^ t * 1 * konstatejumi attiecas uz^ietes faktifko pusi un n a v ' & 
Ш^^^^ге?^^^ 5 ) - ^ - n a V l i k u m a ' P ē C k " r a ^elzcelam sHežu „ Д ь ! c +

P U b ^ k u - J a r u p ē j a s par dzelzcelu linijas, resp. siiezu p u b l i k a s s t a i g a s a n a i piemērotu stāvokli, kur dzelzcehi 
p u b l i T a i ^ e l e f n ? ē c I ī k 4 m a . t a i s n i n a v atstātas PublikasTetoTanai un P u b 1 к a i to hetosana tiesi aizliegta; 6 ka pie šādiem apstākliem Tiesu 
Zf^'w°dlbm0J'^ a t b i l d ē t ā i ^ - lokomotives kustlbā - nav vlSks p?e-laidusi, bija pietiekošs pāmats atzīt, ka nelaime ar prasītāiu kā ar o ? f 
2 L t ^ ° r V n f U V i 5 a p a š a> b e t n e d z e l z S vainas dēl un, iz-" 
pralibn aSa&īt П 7 к Т я %- £ ^Т- т

+
а - ^ а ¥ ko"k,urējošaS vaina, (culpa mixta), 

prasmii atraidit, 7) ka tada karta Tiesu Palata nav prasītāia Dievestns l/ 
S e S I И И k ā in? T a kHaSaCiJaS S Ū d z ī b a ' k ā "ePpa ama aotaP"rrafd^ Г ° а ? . n ° i ,e ̂  J : W F e o d o r o v a pilnvarnieka, zv. adv. Dmitrijeva 

<Lf Nr! 1б1> - UZ IV' Pr0C' Ик- 793- p- pamata ats'tāt bez PS 
151. 1927. g. decembra mēneša 15. dienā. Krišiāna A n ^ k p v i ^ 

Prinvarnieka, zv. adv. Dam.ianska, lūgums par Je gavas apgabaltiesas sor?e 
duma atce šanu L/p.tM 1 « н Р | 0 „ ^ „ . „ . : u > „ Г t r ^ . - I I i e s a s s P n e ' duma atcellanii ī i^tZT т, н »i " P Jeigavas apgabaltiesas sprie 
auma atcelsanu Lizetes J u d e l e v i c prasibā pret Krišjāni A n s k e 
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K Sedi vada priekšsedetajs, senators K. Ozoliņš; refere senators 
A. Loebers. 

Ņemo-t vērā: 1) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka runā stāvošā plavas. 
zeme (3H purv.) un aramā zeme (9 pūrv.) tikušas — pēc līguma ar partn 
tēvu — nodotas prasītajas lietošanai un pastāvējušas viņas faktiskā val-
dišanā un lietošanā unvēlāk, pēc partu tēva testamenta, pārgājušas viņas 
īpašumā, un ka atbildētājs, prasītājas brālis, minēto p ļ a v a s zemi pat-
varigi nopjāvis 1925. g. pavasarī, paņemot sienu, un minēto a r a m о zemi 
pavasarī 1926. g._ patvarīgi apsējis, _nelaujot prasītājai to tālāk lietot, un 
ka_ar to atbildetajs nodarījis prasītajai zaudējumus prasības rakstā aprā-
dīta apmera; 2) ka atbildetājs.neapstrīdot savā kasacijas sūdzībā nupat 
pievestos Apgabaltiesas konstatējumus, atrod, ka prasītājai, necelot pra-
sību par traucētas valdīšanas aizsargāšanu, resp. atjaunošanu, neesot tie-
sības no atbildētāja prasīt atlīdzību par zaudējumiem no valdīšanas trau-
cejumiern; 3) ka, pretēji atbildētāja domām, prasīt traucētas valdīšanas 
kā tadas aizsargašanu vai atjaunošanu ir cietušā tiesība, bet ne pienā-
kums; ja cietušais prasa atlīdzību par zaudējumiem no traucētas valdi-
šanas, tad viņam j ā p i e r ā d a tikai valdīšanas traucējuma fakts un zau-
dejuma fakts un apmers, un tiesai, piespriežot zaudējuma atlīdzību, ir jā-
konstatē vispirms cietušā valdīšanas traucējuma fakts; bet likumā nekur 
nav uzstādīts tas formalais zaudējuma atlīdzības prasības rekvizits, ka 
līdz ar to būtu obligatoriski jācel interdiktu praslba; no tā, ka aljas šādas 
prasības var ari savienot_ (Priv. lik. 685. р.), nemaz neizriet, ka tas obli-
gatoriski butu katrā zioā jādara; pēc Priv. lik. 3284., 3304., 3444. p. p. katrs 
nelikumīgs darbs, kā tiesību pārkāpums, ar kuru citai personai nodarīti 
zaud_ējumi, dod tiesību prasīt atlīdzību; ļa nu ari nelikumīgs darbs pa-
stāvēja valdīšanas patvarīgā traucējumā, tad ari šāds traucējums dod cie -̂
tušam tiesību prasīt atlīdzību, ja vien konkretā gadīiumā šāds traucējums. 
tiktu konstatēts, kaut ari ne interdiktu prāvā, bet prasības lietā par zau-
dējumu atlīdzību, un šādu valdīšanas traucējumu tiesa ir konstatējusi šai 
lietā; 4) ka atbildētājs nemaz neapgalvo, ka runā stāvošās zemes atras-
tos taisni v i ņ a faktiskā valdīšanā un lietošanā, vai ka v i a a m pie-
derētu lielākas un labākas valdlšanas un Iietošanas tiesības; atbildētājs ari 
neapstrīd prasības pamatā likto līgumu, kurā bija piedalījušies abi parti 
no vienas puses un partu tēvs no otras puses; šo līgumu, ar kuj-u, pēc 
Apgabaltiesas konstatējuma, partu tēvs, sadalīdams tai minētās zemes starp 
abiem partiem, un kurā partu tēvs šādas zemes tieši apzīmējis kā piede-
rošas viņam, bija līdzparakstījis ari pats atbildētājs; ar to atbildētājs 
noteikti piekritis šī līguma saturam (sk. Priv. lik. 2942. р.); prasītājas tie-
sības uz runā stāvošām zemēm atbildētājs pie šādiem apstākliem būtu va-
rejis atspēkot vienīgi ar sevišķu prasību, kuru viņš tomēr nav cēlis; 5) ka, 
pretēji atbildētāju doraām, Iai atzītu prasītājas zaudējumu atlīdzības prasī-
jumu tiesības, nemaz nav prasāms, ka viņas lietošanas tiesibām būtu taisni 
Hetisks raksturs: attiecībās starp partiera pietiek, ja prasītāja faktiski zemi 
lietojusi un ka viņa šai ziņā pamatojas uz paša atbildētāja atzīto līgumu: 
konkretā gadījumā prasītāja dibinājusies kā uz mantu valdīšanu, tā ari uz 
tiesību valdīšanu (t. i. mantas lietošanu), kādu valdīšanu atbildētājs trau-
cējis un tādēļ viņam jāatlīdzina zaudējumi, kurus viņš prasītājai nodarījis 
ar tiesas konstatēto valdīšanas traucējumu; 6) ka tā tad Apgabaltiesa nav 
atbildētāja pievestos likumus pārkāpusi, kamdēl viija kasacijas sūdzība, kā 
nepamatota, atraidāma, Senats n о 1 e m j : Krišjāņa A n s k e v i č a piln-
varnieka, zv. adv. Damjanska, kasacijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 283^ 
(186.) p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 4644.) 
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i Д52*. 1 9 2 7 ' g- d ec embra menesa 19. dienā. Finansu mmistrHaš TirZn щ%\п?тшч^Ties"pa,atas '--"^* 
Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot verā: 1) ka, kā to Senats jau paskaidrojis savās mir Anša 

Kirsa im m.r. Jāņa Pojakova mantošanas lietās š. g. 18 m a r S ш ™ ' ifinžā 
dotos spnedumos, Civ. proc. lik. 794. pants pēc tā saSra unzpra tnes 

spneauma taisisanas laika, par kuru parspriešanu tiek lūgts, jau eksistēia 
bet kurs nebua un n e v a r ē j a būt zināms p a r t i e m/ kas l ūd f S -
duma parspnešanu, tā tad, lai uz 794. panta pamata varētu nrasīt Е е 

? a 7 k a P n ^ 
1?5 . n r f . H n n ? a ^ m a P'evestais jaunais apstāklis patiesi atklāts pēc ga-
liga spncduma taisisanas, bet ari tas, ka šis apstāklis nevarēia tikt laikā 
S z V a T e m e s S - ' Г ! Pf " ^ ^ ^ f a s la iL aiz n e a Z ^ i e m ' U ' f e 
azeja īemesliem; 2) ka tamde Tiesu Palata aiz pievestiem, spriedumā rrm 
tiviem nakusl pie pareiza gala slēdziena, ka tas apstāklfe Sen k™ T S S O 
nodokļu departamentara tiesas lēmuma taisīšanas dfenā nav biJis zināms 
S ļ ' ^ J F ^ ^ ā ietilpstošais nekustams Ipašums ir ticis apdrošfnāts 
Apdrpsinasanas un transporta akciju sabiedrībā „Latvijas Lloids" un ka 
t L S i ^ T n ^ -tX-°Sb^ Z i ņ a - P a r t 0 i e n ā k u s i DepartaienS Ш pēc 
taisita lemuma speka naksanas, ir nepietiekošs, Iai caur izzinu ievāktos 
■datus atzitu par munatklājušamies apstākļiem, 794. panta nozīmē bet gan 
rVadT^S ! P % . p i e r ā d ^ l n ? a n e r s t ^ ī š a n u savā laikā'attieclgu ^stākfu р?е-
radisanai; Tieso nodoklu departaraents savā par Rīgas Apgabaltiesas 
X ' g ' u\maija Iemumu lesniegtā blakus sūdzībā pat nav aizrādīiis, ka 
™ . п а ^ b l ] 1 8 a i z kautkādiera no viņa neatkarīgiem iemesliem iespējams 
laika īevakt attiecigas ziņas par mantojuma novērtēšanu, Iai gan vinam 
pazipojums par mantojuma sastavu ticis nosūtīts no tiesas jau 1925 g 
1 9 2 W 3 % 7 L?eKa-S lēT?S p a r m a n«nieku apstiprināšanu kritis tikai 
S r i ž ' ь т » ° b n i , ?} , k a a i z P ievestiem apsvērumiem tiesa pareizi 
A p S t i c s n , ? S . °d0,7 !u ^ р

ь
а й а [ " е п 1 а т n e b i j a t i e s I b a i e s n i e ^ Par Rīgas Apgabalt.esas 1925 g. 27 oktobra lemumu pārsūdzību Civ. proc. lik. 750 p 

S n l ahiU1 a m - ^ ? a r e i z l a t s t a J u s i bez ievērības Tiešo nodoklu departa-
r t a r u t t U

a
S S ^ , b , ! - P a r - ^ Apgabaltiesas 1926. g. 11. mai a lērauSS, 

vi J I * l?-a bl,aA n o I ^ s l l z s " ļ ? s t T i e š 0 n o d o k i " departamentam atpaka 
Ж т ь » • S g v Д ? ^ ? - 6 8 8 8 1925- f 27- o k t o b r a lēmumu iesniegto pār-
raidāma

; s i ™ ? , ™ / ? Г * i e S ^- e g t ā k a S a c i i a s s ū d z ī b a ' k ā nepamatota, at-m i S f l ' o " t s ? o e m j : Fmansu ministrijas Tiešo nodokju departa-

Р ^ Х и Щ ) " " ClV- РГ0С- lik' 793- Panta Pamata atstā" bez 
i 

153. 1927. g. decembra mēneša 19. dienā. Olgas S u m a n pilnvar-
S n u V d ^ M , ? 8 , l f i r v

p a r J e I g a v a s Apgablltiesas lēmumf atce1-
*£p?h ? v p a / , J c l S a v a s -B a »skas zem. grām. nod. priekšnieka lēmumu at-
tieciba uz hipotekas neievešanu zemes grāmatās. 

A. Loeēbdirs.Vada p r i e k š s ē d ē t a i s > senators K. Ozoliņš; referē senators 

Ņemot vērā: 1) ka sūdzētājas pilnvarnieks, zv. adv. P. Berčis tu-
rējis par icspējamu Senatā iesniegtā kasacijas sūdzībā, lūdzot Jelekvas 
Apgaba «esas spriedumu atcelt, aprobežotics ar vienkāršu S d l j u m u ka 

i ibaltiesa dlbinājusies uz nepareizas Priv. lik. 1580., 1412 p p izpVat-izprat-
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nes, nemaz tuvāk nemotivējot šo savu paskaidrojumu un neatspēko[ot Ap~ 
gabaltiesas slēdzienus; 2) ka Senats, atzlstot šādu kasacijas ^udzības 
formulējumu par nepiemērotu zv. advokata uzdevumiem un pienakumiem 
tiesas priekšā, tomēr atrod par iespējamu pārbaudīt —• kasacijas kārtības. 
robežās — jautājumu par to, vai Apgabaltiesa pareizi iztulkojusi viņas pie-
vesto Priv. lik. 1580. р.; 3) ka šinl ziņā — pretēji Apgabaltiesas domām — 
Priv. lik. 1580. pantam nemaz nav tādas nozīmes, ka hipoteka uz tiesas 
sprieduma pamata būtu apstiprināma tikai pašā rezolucijā ar noteiktu gala 
ciparu aprādltā sumā, un ka hipoteka par piespriesto alimentacijas pra-
sību būtu apstiprināma t i k a i attiecībā _uz jau nokavētām alimentacijas. 
kvotām; turpretim 1580. p. nemaz neizslēdz,_ka hipoteku pa_r piespriesto 
alimentacijas prasību varētu apstiprināt visumā, vienā noteiktā suma, kura. 
aptvertu alimentacijas saistību kā tādu: šī noteiktā, paušalā alimentacijas 
suma, kurā tā tad ari būtu jāapstiprina hipoteka, noteicama pec Civ. proc. 
lik. 273. p. 5. pkt. analoģijas (Ķriev. Sen. civ. kas. dep. spried. 1913. g. 
95. Nr. laulāto A. lietā); runā stavoša gadījuma šada_paušala_suma pat no-
teikti aprādīta pašā izpildu rakstā, proti 6400 ls apmērā, kurā, ka redzams. 
no izpildu rakstā ierakstītās sprieduma rezolutivas dalas ievada, tika no-
vērtēta tagadējā alimentacijas prasība; 4)' ka ta tad Apgabaltiesai nebija 
pietiekoša pamata, sūdzetājas lugumu del hipotekas apstiprinašanas_ vioai 
par piespriestiem alimentiem atraidit aiz sumas nenoteiktības, kadeļ Ap-
gabaltiesas lēmums 'Priv. lik. 1580. panta parkapuma del atcelams, Senats 
n о 1 e m j : Jelgavas Apgabaltiesas 1927. g, 10. marta lemumu Priv. lik. 
1580. p. pārkāpuma dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-
šanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr. 473.) 

154. 1927. g. junija mēneša 9. dienā. Finansu ministrijas nodoklu de-
partamenta Iūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu mir. Šarlotes B ē r -
z i ņ mantošanas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats a t г о d : Mantojuma nodoklis ņemams par mantojuma pār-
eju. Šāda pāreja iestājas ar mantojuma pieņemšanu, kura savukart no-
tiek vai nu klusu ciešot — ar mantinieku faktisko iestašanos mantoiuma 
valdīšanā, vai formali — ar mantinieku lūguma iesniegšanu tiesā par man-
tojuma nokārtošanu ab intestato vai ex testamento (Sen. c iv .kas . dep. 
spried. 1925. g. Alekša lietā Nr. 250 un šīs dienas spriedums lieta Nr. 336). 
1918. g. 19. decembra Noteikumi (lik. kraj. Nr._34)_ir piemerojami tļkai tad> 
ja mantojuma pārejas moments — augša apradīta nozīme — iestajas pēc 
§o noteikumu spēkā nākšanas, neatkarīgi no mantojuma atklašanās т о 
т е м а . Konkretā gadījumā, kā konstate Tiesu Palata, mantoiuma pie-
ņemšana, tā tad mantojuma pareia,_ notikusi jau J.915. g. 31. oktobrī, t. L 
p i r m s minēto noteikumu spēkā nakšanas. Tadel Tiesu Palatai bija pie-
tiekošs pamats mantojuma nodokli apreķinat pec Nod. nolik. 203. p. 1. pkt. 
(1903. g. izd., sk. Sen. šīs dienas spriedumu lieta Nr. 368). Pec Nod. nolik. 
223. р., visāda veida lietu ierosināšana par pārkāpumiem noteikumos par 
mantošanas nodokli aprobežota ar 10 gadu noilgumu. Saskaņā ar Nod. 
nolik. 210. р., 212. р. pielik. 4. pktu, Valsts fiska tiesība_ pieprasīt manto-
šanas nodokli, un mantinieka pienākums samaksat to, ļestajas ar mantojuma 
P'ieņemšanu, ar kādu momentu notiek mantojuma pareja. Noilguma tcr-
miņš skaitāms, tā tad vai nu no aprādīta mantinieku luguma iesniegŠanaa 
tiesā, vai no mantinieku iestāšanas mantojuma valdīšana. Ticsn l'alaln 
nodibinājusi, ka mantinieki iestājušies mantojuraa valdīšana 1915. g. 31. <>k-
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tobrī, kamer Tiešo nodokļu dcpartaments ierosinajis lietu par naudas soda 
uzlikšanu aiz Nod. nolik. 212. p. pielik. 4. pkta pārkāpuma, tikai ar savu 
1926. g. 18. maija iesniegto blakus sudzību. Tādēļ konkretā gadījumā no-
ilgums skaitījas jau no 1915. g. 31. oktobra un,- kā pareizi uzsver Tiesu 
Palata, ta tad notecejis jau pirms ta laika, kad Tiešo nodokju departa-
ments ierosinajis tagadejo lietu (sk. Senata šīs dienas spriedumu lietā Nr. 
336). Aiz apradītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Pal.ata, neatzīdama, aiz 
noilguma notecejuma, Tiešo nodokju departarnentam tiesību ierosināt pret 
mantiniekiem. lietu par Nod._ nolik. 212. p. pielik. 4., 8. p. p. pārkāpumu, 
nav Nod. nolik. 223._ p. parkapusi un ka tadēļ Tiešo nodokļu departamenta 
kasacijas sudziba, ka nepamatota, atraidāma, Senats n о 1 e m j : Finansu mi-
nistrijas Tiešo nodokju departamenta kasacijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 
793. p. pamata atstat bez ievērības. (L. Nr. 483.) 

' ' ' ' i , i . ! 
155. 1927. g. oktobra meneša 27. diena. Finansu ministrijas Tiešo 

nodokļu departamenta lugums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu min 
2enijas Lace mantošanas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Izklausījis Herberta Jankevica pilnvarnieka paskaidrojumus un ue-
mot verā: 1) ka Herberts Jankevics savai blakus sūdzībai par Rīgas Ap-
gabaltiesas 1925. g. _10. _februara lēmurau pielicis vācu ev.-lut. Mārtiņa 
baznīcas draudzes mācītāja 1925._g. 14. februara apliecību zem Nr. 48, no 
kuja, pec Tiesu Palatas konstatejuma, redzams, ka Herberta Jankevica 
mate, Helene Jankevic, bijusi mirušās Ženijas Lāce māsa; 2) ka Tiesu 
Palata, aprēkinot rjjantojuma nodokli pēc Nod. nolik. 203., p. 2. pkt., t. ц 
10% apmērā, it kā par mantojuma pāreju uz mantudevējas m i r u š ā s 
masas dēlu, tomer nav konstatējusi, ka Herberta Jankevica māte, t. L 
mantudevejas masa,_ butu m i r u s i un proti p i r m s mantudevējas' nā-
ves; 3) ka tadā kārtā Tiesu Palatai, nekonstatējot augšā pievesto ap-
stakli, nav bijis likumīgs iemesls piemērot Nod. nolik. 203. p. 2. pkt., bet 
viuai bija jāpiemēro .203. p. 3. pkt, t. i., ievērojot 1918. g. 19. decembra 
rīkojumu, mantojuma nodokli aprekinot par 15%; 4) ka tāpēc Tiesu Pa-
latas lemums, daļa par mantojuma nodokla aprēķināšanu neattiecīgā ар-
тега, aiz. Nod. noteik. 203. p. 3. pkt. un Civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pār-
kapumiem atcelams; 5) ka, aprēķinot mantojuma vērtību, tiesai jāņem 
vērā tikai mantinieku attiecīgai tiesai uzdotā vērtība; 6) ka tādēl Tiešo 
nodokļu departamentam nav tiesības taisīt uzrēķinu uz mantinieku iz-> 
teicienu pamata, kurus no viņiem pēc tiesas lēmuma pieprasījis un ierak-
stījis sava protokolapolicijas kārtībnieks (Sen. civ. kas. dep. spried. 1927. g. 
Nr. 95); 7) _ka tadā kārtā nepelna ievērlbu Tiešo nodokļu departamenta 
lugums, cik talu tas doma panakt Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu daļā at-
tiecība_uz mantoļuma nodokļaapreķināšanu no raantinieku policijas ierēd-
nim pec tiesas lemuma uzdotas augstākās mantojuma vērtlbas, kādēl Se-
nats n o l e m j : Tiesu Palatas 1925. g. 14. maija lēmumu dajā par man-
tojuma nodokļa likmes noteikšanu 10% apmēra, Nod. nolik. 203. p. 3. pkt; 
un Civ. proc. lik. 711. p. pārkapuma. dēļ atcelt un lietu šai dalā nodot 
Tiesu Palatai izspriešanai no jauna citā sastāvā; pārējā dalā Tiešo nodoklu 
departamenta lugumu uz Civ. proc. lik. 794. p. pamata atstāt bez ievērības. 
(L. Nr. 486.) 

156. 1927. g. novcmbra mēneša 24. dienā. Kārla A d a m s o n a un 
Karla S c d l c u i e k a pilnvarnieka, zv. adv. Minkeviča, lūgums par Tiesu 
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Palatas sprieduma atcelšanu Kriša A r g a ļ a prasība pret mir. Petera 
S i 1 i ņ a mant. masu. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā: 1) ka par valdīšanas juridisko titulu var būt dāvinā-
šanas līgumi (Priv. liķ. 830. p. 2. p k t ) ; 2) ka līgumam, kas nodibinatu 
juridisko titulu, gan jabut pašam par sevi derlgam, seviški noslegtam at-
tiecīgā formā (832. р.); 3) ka tomēr par iesedejuma_ titulu var b u t a r i ti-
tulus putativus (Priv. lik., 835. р.), t. i. likumīga iegušanas titula trukums, 
ja vien valdītāja pārliecība par likumīga titula esamibu tiktu attaisnota 
ar atseviškiem lietas apstākļiem; 4) ka šai ziņa Tiesu Palata nodibinajusi, 
ka Pēteris Siliņš atdāvinājis prasītājam strīdu esošas maļas, ka ab ikon-
trahenti griezušies pie pagasta tiesas ar lugumu to attiecīgi formulet, ka 
pagasta tiesa šo lūgumu netikvien nav noraidījusi, bet līgumu pieņemusi, 
pielikusi tam savu zīmogu un līgumu parakstījuši priekšsedetajs un darb-
vedis, ka mājas faktiski tikušas nodotas prasītajam, kurš no ta laika sa-
kot, pastāvīgi valdījis mājas un par tām rīkojies; 5) ka no šadiem viņas 
konstatētiem faktiem Tiesu Palata, ievērojot to, ka zemnieku_ aprindas 
tiesu notarialas funkcijas un līguma formas visos_sikumos varbut nezina-
mas (Priv. lik. 2956,, 2957. р. р.), nākusi pie sledziena, ka davinašanas 
līgums, pie kura apliecināšanas tiesa nav izpildījusi attiecīgo formu, to-
mēr varēja būt vismaz par putativu titulu (835^ р.), ja apdavinatais pie-
dodami maldījies vai ticis no tiesas amatpersonam maldinats attieciba uz 
paša tiesību radošo faktu, t. i. uz dāvināšanas akta formalo speku; 6) ka 
atbildētāji savā kasacijas sūdzībā Tiesu Palatas slēdzienu_ par titulus pu-
tativus esamību konkretā lietā neapstrīd un nemaz neparmet Tiesu Pa-
latai P'riv. lik. 835. p. pārkāpumu, kādēļ vien atkrīt _atbil_detaju paskaidro-
jumi viņu kasacijas sūdzībā par to, ka konkretais davinašanas hgums, ka 
neietērpts attiecīgā formā, neesot uzskatāms par juridisku titulu; 7) ka 
jautājumā par prasītāja bona fides sakarā ar liecinieka Dunkes liecību, 
Tiesu Palata aiz viņas pievestiem iemesliem atrod, ka ši liecinieka brīdi-
nājumi nav bijuši jāņem nopietni: vispār bona fides attiecas nevis uz 
juridisku aktu. pareizu vai nepareizu kvalifikaciju, bet vienigi uz maldīša-
nos par f a k t i s k i e m apstākliem (Priv. lik. 840. р.); tadel tas apstaklis 
vien, ka darbvedis aizrādījis prasītājam uz nepieciešamu_ apliecinajuma 
formu, vēl nenodibina mala fides prasltāļa persona, ja tomer formas tru-
kums nav bijis par tādu f a k t i s k u šķersli, par kuru'vien runa 839. р.; 
8) ka Tiesii Palatas apcerejumiem par konkreta darījuma pirkšanas līguma 
raksturu piešķirama tikai blakus, eventuala, nozīme un_viņu pareizība vai 
nepareizība nevarēja iespaidot Tiesu Palatas gala sledzienu par to, ka 
prasītājs varējis minēto darījumu atzlt kā titulus runā ^tāvošo māju iegu-
šanai ar iesēdējumu; 9) ka tā tad Tiesu Pajata nav parkapusi atbildetaju 
pievestos likumus, kamdēj viņu kasacijas sūdzība, ka nepamatota, atrai-
dāma, Senats n о 1 e m j : Kārja-Vilhelraa A d a m s o n a un Karla S e d 1 e -
n i e к a pilnvarnieka, zv. adv. Minkeviča, kasacijas sudzību uz Civ. proc. 
lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 494.) 

157. 1927. g. novembra mēneša 24. dienā. _Mir. Krišjāņa A b e l l š a 
mant. masas pilnvarnieka, zv. adv. Dzelzīša, lugums par_ Tiesu Palatas 
sprieduma atcelšanu Marijas Q e t с e prasība pret mir. Krišjaņa A b e 1 ī t e s 
mant. masu. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē priekšsudctajs. 
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Ņemot vera: 1) ka, preteji kasacijas iesniedzēja uzskatam, ārpus 
tiesas izdarlta atzīšanās ir pielaižama ka pierādījums; Civ. proc. lik. 479. 
pants noteic tikai kartību, kada notiek atzīšanās tiesas priekšā, bet šī panta 
noteikumam itnebut nav tā nozīme, it kā atzīšanās ārpus tiesas nebūtu 
pieņemama ka pieradījums; tads aizliegums Civilprocesa likumā nekur nav 
izteikts; Civilprocesa likums dod pašai tiesai tiesību noteikt visu pierā-
dljumu speku un nozlmi, izņemot tikai dažus formalus pierādljumus, kuru 
spēks noteikts_ ar likumu; arpus tiesas atzīšanās ir uzskatāma kā apstāklis, 
kurš ir japierada un kurš var_tikt apstrīdēts un kura nozīme un spēks, tā-
pat ka katra cita apstakja speksun nozīme, ir noteicama pēc vispārējiem 
noteikumiem par pieradījumu spēku un nozīmi; tamdēļ Tiesu Palata va-
reja a_pmierinat prasību piespriestā_ dajā uz paša atbildētāja viņa dzīves 
laikā ārpus tiesas izdarītas atzišanas pamata; ar to atkrīt kasacijas sū-
dzības 1. pkts; 2) ka, apsverot partu savstarpējās kopīgās attiecības un 
piespriežot tikai to prasītajam, ко pats nelalkis atbildētājs savā dzīves 
Iaika atzims par prasitajas īpašumu, Tiesu Palata pareizi atraidījusi at-
bildetaja lugumu par liecinieku nopratināšanu par to, ka prasības rakstā 
apradītie lopi visi ir ieguti no nelaiķa Krišjāņa Abelītes, jo aiz augšā pie-
vesta iemesla atkrīt katra nozīme jautājuma izškiršanai par to, vai prasītāja 
pie kopdzives nodibinašanas ar nelaiki atbildētāju ir vispārīgi ievedusi im 
cik un kādus lopus; aiz tā paša ieraesla Tiesu Palatai nebija vajadzīgs 
par to pašu jautajumu seviški apspriest liecinieku Veinberga, Veilanda un 
Lukševica liecības; pēdēji, atzīstot lopu pieaugumu aiz spriedumā pie-
vestiem iemesliem par piederošu atbildētājam, ķēves pieaugumu — divus 
kumejus — Tiesu Palata piešpriedusi prasītājai atkal vienīgi uz tā pa-
mata, ka atbildētājspats atzinis šos kumelus par prasītājas mantu; ar 
to atkrīt kasacijas sudzības 2., 3. un 4. pkti; 3) ka tādā kārtā iesniegtā 
kasacijas^sūdzība,. kā nepamatota, atraidāma, Senats n o l e m j : atbildētājas 
Krišjāņa A b e 1 ī š a mantošanas masas pilnvarnieka, zv. adv. K. Dzelzīša, 
kasacijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 793. panta pamata atstāt bez ievērības. 
<L. Nr. 500.) 

158. 1927. g. junija mēneša 9. dienā. Artura K r e i e n b e r g a piln-
varnieka, zv. adv. Cimermaņa, lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu 
Albinius К 6 s s 1 i n a nekustama īpašuma pārdošanas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K, Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: Ar savu 1926. g. 26. oktobra / 9. novembra lēmumu 
Apgabaltiesa nebija piešķīrusi hipotekaram Rudolfam Meieram tiesību par 
savu obligaciju saņemt apmierinājumu franču valutā. Tiesu Palata ar savu 
1927. g. 20./27. janvara lēmnmu, ievērojot hipotekara Rudolfa Meiera bla-
kus sūdzību par Apgabaltiesas 26. oktobra / 9. novembra lēmumu, nolēmusi, 
atcelot Apgabaltiesas lēmumu, uzdot Apgabaltiesai sastādīt jaunu naudas 
sadalīšanu starp kreditoriem. Tiesu Palatas lēmumu savukārt pārsūdzējis 
kasacijas kārtībā hipotekars Kreienbergs, kas imobilu ieguvis izsolē. Ņe-
mot vērā, ka kasacijas kārtībā pārsūdzami tikai tādi blakus lēmumi, ar 
kuriem lietas iztiesāšana uzskatāma par pabeigtu (Sen. civ. kas. dep. spried. 
1921. g. NNr. 1, 50, 143 u. c ) , ka ar Tiesu Palatas lēmiumu konkretā lieta 
iiav uzskatārna par pabeigtu, jo pēc Tiesu Palatas lēmuma un sakarā ar 
to jānotiek vēl Apgabaltiesas sadalīšanas plāna sastādīšanai un tā ap-
stiprināšanai ar sevišķu lēmumu, kas savukārt pārsūdzams Tiesu Palatai 
l>l.ikus sūdzlbas kārtībā (Qv. proc. lik. 1889. sek. р. р., 1217. sek. р. р.), un 
ka tādā kārtā 'J'icsu Palatas lēmums nav kasacijas kārtībā pārsiādzams, 
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Senats n o l e m j : Artura K r e i e n b e r g a pilnvarnieka, zv. adv. Cimer-
maņa, kasacijas sūdzību atstāt bez caurskatlšanas. (L. Nr. 503.) 

159. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Chaima M a l k i n a piln-
varnieka, zv. adv. E. Grinberga, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcel-
šanu Feliksa P a u 1 a prasībā pret Chaimu M а 1 к i n u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senatore 
A. Loebers. 

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka, zv. adv. Grinberga^ paskaidroju-
mus un ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palata sava sprieduma vēsturiskā daļa 
burtiski pievedusi atbildētāja Apgabaltiesā_mutiski un rakstiskipieteiktos. 
paskaidrojumus un atzīmējusi, ka atbildetajs sava apelacijas sudzība at-
kārtojis un atrisinājis pirmā instancē dotos paskaidrojumus; ta_ tad Tiesu 
Palata apspriedusi atbildētāja paskaidrojumus; atbildetajs sava_ kasacijas 
sūdzībā sevišķi ari neaizrāda, kādus īsti viņa pieteiktos apcerejumus un 
iebildumus Tiesu Palata nebūtu apspriedusi; 2) ka Tiesu Palata sava sprie-
duma motivos tieši aizrāda, ka viņa pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma 
motiviem; 3) ļka Tiesu P'alata savā sprieduma vēsturiska daļa pievedusi ari 
atbildētāja aizrādīiumu uz prasības priekšlaicību, bet sevišķi atspekot katru 
partu dotu paskaidrojumu vai celtu iebildumu un apcerejumu tiesa nav pie-
spiesta; konkretā gadījumā atbildētājs savos mutiskos paskaidrojumos 
Apgabaltiesā aprobežojies vienķārši lūdzot prasību atraidīt, nepievedot 
sevišķus apcerējumus un neaizrādot,_ka vjņš uzturot visus savus iepriek-
šējos iebildumus; savā apelacijas sūdzībā atbildetajs uz prasības priekš-
laicību- nemaz nav aizrādījis, un Tiesu Palatas sēdē viņš uzturejis vienīgi 
apelacijas sūdzību kā tādu, bet nebiia atsaucies uz visiem saviem iepriek-
šējiem paskaidrojumiem un, sevišķi ar uz priekšlaicības iebildumu ne; jau 
tādēļ vien Tiesu Palatai nebija iemesla sevišķi apstaties pie jautajuma par 
prasības priekšlaicību; 4) ka no formalās puses Tiesu Palata, atsaucoties 
uz Apgabaltiesas sprieduma motiviem un uz Kr. Sen. civ. kas. dep. 1906. g. 
spriedumu Vidz. pils. hip. sabiedrības lietā Nr. 89 un taī pievestiem mo-
tiviem, kā ari pati rezumējot šo pēdējo motivu saturu un taīs izteiktas pa-
matdomas, nav atbildētāja pievestos Civ. proc. lik. 339.,_ 711. p. p. par-
kāpusi; 5) ka, preteji atbildetaja domam, nekrīt svara, vai tagadejas 
prasības iesniegšanas dienā prasītājs iepriekšējā prasība (par pirkšanas-
pārdošanas līguma parakstīšanu) dotais spriedums jau_b_ija stajies likumīga 
spēkā, bet krīt svarā vienīgi tas, ka iestāiušies_ tagadējas prasības pamati 
t. i. viņas n o d r o š i n ā š a n a ar runā stāvošā imobila atsavinašanas aiz 
liegumu (Notar. nolik. 321. p. 2. d. a pkt.) un atbildētāja p e r s o n ī g ā s 
prasības vēlākā vēršana, un tās atzīme, uz to pašu imobilu jNotar. nolik. 
316. p. 2. pkt.), kā ari pirmā akta atzīmēšana zemes gramatas pirms otra 
akta; šādi apstākji, kā tādi, jau paši par sevi pietiek,_ lai radītu prasī 
tājam tiesību celt prasību dēļ atzīmes dzēšanas par treša kreditora p e r 
s o n ī g a s prasības vēršanu uz Jo pašu imobilu; ar šīs pēdejas atzīme 
ievešanu zemes grāmatās prasītāja prasība jau_„nata est"; ja vien līd 
galīga sprieduma taisīšanai tagadēiā lietā prasītajam par labu ievesta at 
zīme par atsavināšanas aizliegumu net^iktu dzesta, viņa prasība _bija ap 
mierināma; 6) ka jautājumā par tagadējas prasības butību, atbildetajs pil-
nīgi pārpratis Tiesu Palatas sprieduma motivus; Tiesu Palata nemaz ne 
noliedz, ka pati par sevi atzīmes ievešana par imobila atsavināšanas aiz-
liegumu n e i z s 1 ē d z formalo iespēju, vēlāk tomēr uz to pašu imobilu 
ievest (papildu) atzīmi par trešā kreditora, kaut ari personīgas, prasības 
vēršanu uz to pašu imobilu; par šādu iespēju nemaz konkreta gadflumS 
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neiet runa, un prasītajs nemaz nebija ludzis un tiesa nebija nospriedusf 
sadu pedejo atzīmi atzīt par „nederīgu", bet gan tikai „dzēst"; šāds pra-
sibas un spnedumaformulējums tieši aizrāda uz to, ka konkretā atzīme 
par tagadeja atbildetaja personīgas prasības vēršanu, pati par sevi, pa-
геш tikusļ _evesta _zemes gramata, bet ka tomēr, uz ieinteresetās perso-
nas tagadeja prasītaja, pieprasījuma, i r d z ē š a m a , jo tā — matcriali — 
aizskarusi un parkapusi yina tiesības, kā tā paša imobila pārdcvēja, pie 
kam sadas viņa materialas tiesības savukārt jau agrāk, t. i. pirms atbil-
detāja prasības veršanas atzlmes, tikušas nodrošinātas tiesas celā ar aiz-
heguma atzimi; praslba par personīgas prasības vēršanas atzīmes dzē-
sanu pamatota uz Civ. proc. Iik. 1199. р., kurš attiecībā uz p e r s o n ī g u 
prasibu versanas atzīmi, saskaoa ar Civ. proc. lik. 1887. р., atstāts pilnā 
speka v i s a Latvija; 1199. p. paredz, ka prasība dēļ īpašuma tiesību at-
zisanas aptur imobila pardošanu izsolē, ja šāda prasība nodrošināta ar 
attiecigo atzīmi zemes gramatas, t. i. no hipotekas sistemas viedokla, ar 
atzirai pec Notar. nolik. 321. p. 2. d. „a" pkt.; no tā loģiski izriet, ka 
īmobila izsoh vispar nedrīkst pieprasīt p e r s о n ī g s kreditors, ja uz to 
pasu īmobilu iau agrak tika ievesta nupat minētā atzīme, kuras vienlgais 
noluks _ir un var but taisni nodrošinat imobila apstiprināšanu prasītājam 
īpasuma; vai pie tam ar šo atzīmi nodrošināmā prasība būtu taisni vin-
dikaci javai ne, tam nav izškirošas-nozīmes; Notar. nolik. 321. p. 2. d. 
„_a"_ pkta paredzeta atzīme ievedama sakarā ar strīdu par Ipašuma tie-
sībam. (317.jp._l. teik.); ja tiesa pielaidusi šādu atzīmi, tad jāpietiem, ka 
tiesa nodrosmamo prasībutaisni atzinusi par vērstu uz imobila pāriešanu 
prasitaja īpasuma; tagadejais atbildētajs pat nav mēginājis apstrīdēt šīs 
atzimes speku vai panakt viņas dzēšanu; 7) ka tādā kārtā Tiesu Palata, 
apmiermot prasibu, gala sledziena ziņa, nav atbildētāja kasacijas sūdzībā 
pievestos likumois parkapusi, kādēļ Senats n o l e m j : Chaima M a l k i n a 
pilnvarmeka1 zv. adv. Grinberga, kasacijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 793. p 
pamata atstat bez ievērības. (L. Nr. 504.) 

160. 1927. g. decembra mēneša 15. dienā. Jēkaba F r e i un citu piln-
varnieka, zv. adv. V., lugums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Kulpju 
majas sadalīšanas lieta. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolioš; referē senators 
A. JLOCbSrS. 

IzklausTjis Annas Berg pilnvarnieka Leopolda Berga paskaidrojumus 
uri ņemot vera: l> ka A p g a b a l t i e s a kaut sprieduma ievadā starp 
hidzejiem pieved ari mantudeveja meitu Annu Berg, d,z. Freij, kā zv. adv. 
K. pilnvardeveju, tomer sava spriedumā rezolutivā dalā nav par Annu 
iierg, dz.Freij minejusiļ 2) ka ari T i e s u P а I a t a kaut sava sprieduma 
vcstunska dalā konstate, ka apelacijas sūdzību par Apgabaltiesas sprie-
clumu iesniegusi — sava pilnvarnieka, zv. adv. K. personā — ari Anna 
Berg, dz. Freij un ka apelacijas sudzībā ticis aizrādīts uz aprādīto trū-
KIIIUU Apgabaltiesas spneduma, bet tomēr Tiesu Palata nav sava sprie-
duma rezolutivā dala ņemusi vera minētās Annas Berg dz. Freij manto-
tanas tiesības, nepievedot sprieduma motivos nekādus apcerējumus šai 
lautājumā, ar to parkapjot Civ. proc. lik. 711. р.; 3) ka Miertiesnesis, pie-
i" ' ' '"l ekspertu atlīdzību un dienas naudu, bija griezies vispirms pie Ortes 
AMŠ.I т . PreiJ, HcnihardaBieringa aizbildua un Armas Berg pilnvarnieka, 
/ v , ' l ( lv- '<•■ "" i"<>ti Pēc tā f a k t i s k ā s adreses Liepājā, Graudu ielā, un 
Vl Llk i"1' Piirujiem apeļaciļas sudzības ievadā minētiem sūdzētājiem, Jēkaba 
I " п . Ortes (KrlSa m.) Frel] un Marijas Freij, un proti pēc apelacijas sū-

http://317.jp._l


Civ. Kas. Dep. 1927. g. — 160., 161., 162. 

dzībā aprādītās j u r i d i s к ā s adreses, tomer nepareizi atzīmejot šo pe-
dējo, t. i. izlaižot aizrādījumu uz zv. adv. K. dzīvokli, sakara ar ко, рее 
sūdzētāja pareizā paskaidrojuma_ kasacijas sudzlba, paveste palikusi neiz-
sniegta; 4} ka pie šādiem apstakjiem Tiesu Palatai nebija pietiekošs pa-
mats, atsaucoties uz to, ka pieprasītā ekspertizes atlīdzība un dienas nauda 
nav tikušas iemaksātas, izspriest lietu bezjau nolemtas ekspertizes ļzdarī-
šanas; bet gan Tiesu Palatai bija pie aprādītiem lietas apstakliem jauzdod 
Miertiesnesim par naudas iemaksas vajadzību paziņot Jekabam Freij u. с 
pēc p i 1 n a s, uzdotās juridiskās adreses, t_. i._sevišķi aizradot uz zv. adv. 
K. dzīvokli, tā, tad Tiesu Palata šai ziņa parkapusi ari Civ. proc. lik. 763., 
276., 277. p.p.; 5) ka aiz pievestiem iemesliem Tiesu Palatas spriedums 
Civ. proc. lik. 276., 277., 711. un 763. p. p. parkapumu del nav atstajams 
spēkā, Senats n o l e m j : Tiesu Palatas 1926. g. 10._ novembra spriedumu 
Civ. proc. lik. 276., 277., 711., 763. p. p.parkapumu del atcelt un lietu nodot 
Tiesu Palatai izspriešanai no jauna cita sastava. (I.. Nr. 505.) 

161. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Dzelzcelu virsvaldes piln-
varnieka, juriskonsulta Melnbārda, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma at-
celšanu Izraeja A l p e r o v i č a prasiba pret Dzelzceļu virsvaldi un pra-
sītāja pilnvarnieka, zv. adv. Kosteņiča paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Senats atrod: kā Senats jau paskaidrojis 1925. g. Veinera lietā 
Nr. 549 un Д926. g. Viškina lietā -Nr. 74, preteji pirms karaspeka bijušara 
vispārējam tarifam, t a g a d katra atsevišķa valsts, kura piedalas tranzit-
pārvadāšanā, piedzen vedummaksu atsevišķi priekš sevis, bet nevis reizē 
ari priekš pārējām valstīm, kuras ņem dalību pie konkretas parvadaša-
nas, un aprēķina vedummaksu tikai par savu attalumu un pec saviem ta-
rifiem. Tādēl, ari katras atsevišķas valsts dzelzceli atbild patstavīgi par 
piedzītās vedummaksas pareizību, pretēji iepriekš nodibinatai, visu dzelz-
ce]u solidarai atbildībai. Konkretā lietā preces gāiušas no Lietuvas uz 
Liepāju, kādēļ piemērojama 1921. g. 13./23. septembra Latvijas-Lietuvas 
konvencija par tiešu pasažieru un preču dzelzceļu satiksmi_ (lik. kraj. 
1923. g. 81. Nr.>. Pēc konvencijas V. pkta 4. d.,_ tarifus aprekina par at-
tālumiem līdz robežu stabam, pieskaitot pie attaluma lidz savai robežai 
pieņemšanas un nodošanas stacijai — uz veseliemkilometriem noapajoto 
attālumu no šīs robežstacijas līdz robežstabam._ Та tad attiecība uz Lat-
vijas dzelzceļiem paliek spekā, ari pie tranzitsutljumiem, dzelzcelu nolik. 
72. p.„ pēc kura dzelzceļiem jāatlīdzina par pārmaksām 12% no pārmaksas 
dienas. Tā tad atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasacijas sn-
dzībā par to, ka Tiesu Palata esot nepareizi piemērojusi dzelzc. nolik. 72. n. 
(1916. g. izd.) un nepareizi esot rīkojusies pēc Latvijas-Lietuvas 1921. g. 
13./23. septembra konvencijas. 

Aiz aprādītiem iemesliem, Senats atrodot, ka Tiesu Palata nav par-
kāpusi atbildētājas pievestos likumus, kādēl kasacijas sūdzība kā nepa 
matota atraidāma, Senats n o l e m j : Dzelzceju virsvaldes pilnvaniick;i, 
juriskonsulta Melnbārda kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pa 
mata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 506). 

162. 1927. g. jūnija mēneša 9. dienā. Min Ernesta V e n с e n к г l .i 
mantojuma masas aizgādņa Friča L a p u k a , lūgums par Liepājas A|) 
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baltiesas sprieduma atcelšanu mir. Ernesfa V e n c e n k e ļ a raant. masas 
prasība pret Kristu V e n с e n к e 1 u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņs; referē sen. A. Loebers. 
Senats atrod: No lietas redzams, ka ar 1926. g. 26. jūriija līgumu ta-

gad mirušais Ernests Vencenkels savu, Centralās Zemes ierīcības komi-
tejas viņam piešķirto jaunsaimniecību pārdevis atbildētājam par 1200 lat , 
kuri atbildetajam bijuši jādzeš parņemot uz sevi liipoteku par 500 lat, 
bet atlikumu samaksajot pie līguma parakstīšanas. Saskaņā ar līguma 
3.^4. Jj§,_pardota jaunsaimniecība „ a t r o d a s pircēja valdīšanā un lie-
tošana, kadel sevišķa_ nodošana nav vajadzīga un līdz ar līguma parak-
stīšanu pariet uz pirceju visas_ tiesības, pienākumi un saistības, kas savie-
notas ar jaunsaimniecības iegūšanu un valdīšanu. Pircējam tiek dota tie-
sība un viņš tiek pilnvarots meklēt un saņerat, kur tas vajadzīgs, atļaujas 
im piekrišanu jaunsaimniecības pāriešanai uz pircēja vārda". Aizrādot, 
ka 1923. g. 26. marta Lik. par privato un pieškiramo valsts fonda zemju 
atsavinašanu 2. p. (Hk. kr. Nr. 32) paredzētā Centralās zemes ierīcības ko-
miteias atļauja minetas jaunsaimniecības atsavināšanai gan tikusi piepra-
sīta, bet veļ nav dota un atsaucoties uz Priv. lik. 3170. p. prasītāja (1926. g. 
11. s e p t e m b r ī ) celus] prasību 'par atbildētāja izlikšanu no minēfās 
jaunsaimniecības. Atbildētajs prasTbu neatzīst, paskaidrojot, ka viijl 
strīdu_esošo objektu valdot uz pirkšanas-pārdošanas līguma pamata, ka 
prasītajai neesot tiesības prasīt viņa izlikšanu, kamēr pats līgums vēl nav 
atzīts par atceltu tiesas celā, kas savukārt būtu iespējams tikai tad, ja 
prasības iesniegšanas momentā jau būtu noskaidrots, ka suspensivais no-
sacījums, atļaujas došana, galīgi būtu atkritusi, bet ka līdz tam momentam 
līgums, ari pie suspensiva nosacījuma, skaitoties par saistošu prasītājai 
(Priv. lik. 31б7. р.). Miertiesnesis apmierinājis prasību. Apgabaltiesā 
prasītāja jesniegusi Centralās zemes ierīcības komitejas 1926. g. 17. no-
vembra lemuma izrakstu, pēc kura atsavināšana atraidīta. Apgabaltiesa, 
aJ:ceļot Miertiesneša spriedumu, prasību atraidījusi, pievienojoties atbildē-
taja paskaidrojumiem. Savā kasacijas sūdzībā, uzsverot, ka līdz fakta no-
skaidrošanai, vai suspensivs nosacījums iestāsies jeb nē, lietas stāvoklis 
atrodoties in suspenso un ka tādēļ promitentam kurā katrā laikā esot tie-
sība promisaram zem suspensiva nosacījuma jau nodoto mantu atņemt 
saskaņā ar Priv. lik. 3170. р., pie kam prasītājs atsaucās uz Sen. 1926. g. 
spried. Kana-Kronberga lietā Nr. 258. Prasītājas kasacijas sūdzība nepelna 
ieverību. Pec priv. lik. 3167., 3172. p. p. izteiktā pamatprincipa, ari no 
suspensivi nosacīta līguma nevienam kontrahentam nav tieslbas vienpu-
slgi atkapties, kamēr lietas stāvoklis vēl atrodas in suspenso un nav no-
skaidrots, ka suspensivs nosacījums būtu galīgi atkritis. Priv. lik. 3170. p. 
gan atzīst promitentam tiesību atņemt promisaram sakarā ar suspensivu 
ligumu viņam nodoto mantu. Bet 3170. p. pie tam iziet tikai no tās pre-
īnises, ka paša nosacita līgumā nebūtu paredzēti noteikumi, ar kuriem 
kon^trahenti šo pendento stāvokli nokārtojuši citādi. Ja, kā tas notika 
runā stāvošā gadījumā, pašā līgumā atbildētājam tika piešķirta tiesība 
p i e p a t u r e t pirkšanas objektu savā valdīšanā un lietošanā, tad ar to 
kontrahenti noteikti izteikuši savu grihu, ar suspensivo nosacījumu radīto 
pendentu stavokli nokārtot par šī pendenta stāvokļa laiku, nevis promi-
lentam, bet gan prornisaram pa_r labu. Noteikums (līguma 3., 4. §§) par 
plrkuma objekta nodošanu pircējam jau_pie līguma parakstīšanas un pie 
plrkšamis cciias atlikuma samaksas, iegājis pašā pirkšanas līgumā un ir 
luisiošs и/, vispārējā pamata (3209. p.) abiem kontrahentiem. Pārdevēja, 
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8к1па Р а^^птп Р Г !Гп к 1 т е 1 и P i r m-S s u spensiva nosacījuma iestāšanās, sa-
sKaņa ar hgiimu, nodevusi pircejam, «dz ar to no savas puses ĪZD ldīia 
tikai лщш ka pārdevējai ar līgumu uzlikto pienākumu Ja vLa tomēr 
pieprasa nod_oto objektu atpakaj, par to cejot vindikadju, tad aTSldētāSS 
tiesiba aizstavēties, saskaņā ar Priv. lik. 919. р., ar ierunu p a r t o ka v S 

ņemis по щ а т 1 Pārdotās un. nodotās nekustamas mantas par о S u kad 
pirksanas ligums vēl atradies pendentā stāvoklī (in suspenso) Bet tn 
mer Senats tai lietā nebija aizskāris jautājumu par to, vai un cik tālu 317o" 
panta paredzētos noteikuraus varējuši iespaidot konk e t l p № a n a s liguma 
£ ™ p a r Pirksanas priekšmeta nodošanu pircējam valdīšanā n T 
tosana par to starplaiku, kad - Iīdz atlaujas došanai vai atraidīšanai I 
lieta .atradusies. vēl pendentā stāvoklī. Bet taisni šis pēdējais jautājums 
bija jmzskir Senatam runā stāvošā lietā. Aiz pievestiem iemesliem atro-
dot ka Apgabaltiesa — gala slēdziena ziņā — pareizi nav atzinusi DrasīS-

.m t,esību konkretā gadljumā tieši celt praslbu par sMdū e s o l X k t 
atņemsanu atbildetajanļ līdz kamēr pats līgums netiktu tiesas celā atzīts 
par atkntusu, un tade] prasītājas kasacijas sūdzība kā nepamatota atrai-
dama, benats n o l e r a j : Mirušā Ernesta Vencenkeļa mantojuma ma-
sas aizgadua, Fnča La p u к a, kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik 283 
U86J p. pamata atstat bez ievērības. (L. Nr. 511.) 

163. 1927. g. decembra mēneša 15. dienā. Jāņa M e i r e n a lū-
gums par liesu Palatas sprieduma atcelšanu Beilas al. Basse T a n k e l o -
v 11 с prasība pret Jani M e i г e n u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, — senators K. Ozoliņš; referē senators 

Senats atrod: Prasītāja lūdz piedzīt no atbildētāja Э329 Ls 74 sant. 
^rasitaja pamato prasību uz to, ka viņas bijušais pilnvarnieks, kāds Zā-
mels, nehkumigi apgrutinājis, Finansu ministrijai par labu, viņas, prasītā-
jas, imobrlu ar hipotekas atzīmi 3000 ls apmērā, ka atbildētājs apņēmies 
? 5 ™ l t a ] a y T £ l I u atbrīvot no hipo.tekas Hdz 1924. g. 15. martam, par ко 
1924. g. 22. februan izdevis klat pielikto „galvošanas rakstu", ka atbildē-
tajs so savu saistību neesot fepildījis, ka tāpēc Finansu ministrija tiesas 
A-\a ?unļZ\™Sl n o P r a s ! t ā J a s sumu 3020 ls ar % un izdevumiem un ka l.i 
A ? i f ] £ - . e t a , a i ? ^ 3'āmaksā vioai šī suma ar procentiem un izdevumiem 
Atbildetajs, neatzistot prasību, paskaidro, ka prasītāja savu imobilu dom;iiiisl 
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pārdot kādai Cināt, bet pēdējā vispirms prasījusi, lai iepriekš prasītāja 
dzēstu uz imobilu gulstošos apgrūtinājumus, vai dotu garantiju par to, ka 
tas tiks dzēsts, ka prasītāja lūgusi atbildētāju šādu garantiju uzņemties 
Cināt par labu, ka atbildētājs tikai saskaņā ar šo tā tad izdevis runā stā-
vošo rakstu, kurā viņš nav uzņēmies taisni pats atbrīvot imobilu no mi-
nētā apgjTttinājuma, ka atbildētājs rakstu tā tad izdevis nevis prasītājai, 
bet Cināt par labu, un nav solījies kaut ко samaksāt prasītājai, kufai viņš 
neesot nekā parādā. Apgabaltiesa atraidījusi prasību. Tiesu Palata, at-
celot Apgabaltiesas spriedumu prasibu apmierinājusi. Tiesu Palata atrod 
par nodibinātu ar liecinieku lieclbām, ka prasītājas imobils bijis apgfūti-
nāts ar nodrošinājuma atzīmi Finansu ministrijai par labu, ka prasītāja 
vedusi s a r u n a s ar kādu Cināt par šī imobila pārdošanu, ka Cināt pie-
prasījusi no prasītājas drošību par minētās atzīmes iepriekšējo dzēšanu, 
un ka sakarā ar šo atbildētājs izdevis prasltājai prasības pamatā likto 
saistības rakstu par to, ka viņš apņēmies izmaksāt prasītājai Ls 3000 un 
atlīdzināt varbūtejos zaudējumus, ja minētā atzīme netiktu dzēsta līdz 
1924. g. 15. maijam, Tādā kārtā Tiesu Palata atraidījusi prasītājas aizstā-
vēto_ versiju attiecībā uz runā stāvošā raksta vēsturi un motiviem, ka at-
bildetajs apņemies dzēst minēto atzīmi nevis Cināt interesēs, bet gan bi-
jušās prasītājas pilnvarnieka Zāmeja interesēs, kas nelikumīgi esot apgrū-
tinājis prasītājas imobilu. Tomēr prasītāja taisni vienlgi uz viņas aiz-
stāvēto versiju pamatojusi savu paskaidrojumu par to, ka atbildētājs uzņē-
mies solījumu par tresās personas, Zāmeļa, darbību (Priv. lik. 3146. p. 4. 
pkt.), no sevis dzēst minēto atzīmi. Atraidot šo pašas prasītājas aizstā-
vēto versiju kā nepierādītu, un pieņemot atbildētāja aizstāvēto versiju par 
to, ka atbildētājs uzņēmies solīiumu minētās Cināt, kā izredzētās pircējas, 
interesēs, Tiesu Palata nevarēja apiet atbildētāja paskaidrojumu par to, 
ka prasītājai personīgi no atbildētāja nekas nepienākoties uz minētā raksta 
pamata, bet, ka solījums noderējis vienlgi īstam kreditoram, kuram par 
labu raksts ticis izdots, t. i., rainētai Cināt, kura, pēc Tiesu Palatas kon-
statētiem lietas apstākliem, pieprasījusi minēto rakstu kā drošību, aprādī-
tās atzīmes dzēšanai. Tomēr atzīstot nevis Cināt, bet pašu prasītāju par 
kreditori attiecībā uz minēto rakstu, Tiesu Palata taisījusi neizrietošu no 
viņas nodibinātiem lietas apstākļiem sledzienu par to, ka atbildetajam bijis 
jāmaksā personīgi prasītājai. Tiesu Palatai bija atbildētāja solījums, sa-
maksāt rakstā aprādīto surau prasītājai, jāapspriež tikai sakarā ar Tiesu 
l'alatas nodibinātiem, paša raksta izcelšanās cēloni, bet Tiesu Palata ne-
varēja šos pēdējos atrast par vienaldzīgiem. Prasības pamata _ liktais 
saistības raksts ir abstrakts raksts, pret kuru attiecībā pret prasītāfu bija 
cejama un tika celta bezvalutas ieruna (Priv. dik. 3701. p. 3. pkt) . Šadu 
ierunu pate Tiesu Palata atradusi par pierādītu, nodibinot, kā saistību, 
dzēst atzlmi, atbildētājs uzņēmies Cināt par labu uz Cināt pieprasījuma 
un ka tā tad atbildētāja solījums samaksāt prasītājai Ls 3000 un eventuelus 
/audējumus — attiecībā pret prasītāju — nav ticis izsaukts ar kādu at-
bildētāja parādu prasītājai. Tiesu Palata, piespriežot, pie viņas nodibinā-
tiem lietas apstākliem, rakstā minēto sumu pašai prasītājai, butu varējusi 
solījumu dibināt vienīgi uz konvencionālu sodu, kā uz to prasītāja bija ari 
aizrādījusi savā rakstiskā iesniegumā Tiesu Palatā. Bet ari šai gadījumā 
I iesu Palatai, atzīstot prasītāju par kreditori, bijis jānodibina galvenā pa-
rāda esamība, proti Zāmeja saistība, no sevis dzēst runā stāvošo atzīmi. 
Knnkretā gadījumā, turpretim, Tjesu Palata aprobežojusies, atzīstot saistī-
bii samaksāt Ls 3000 par primaru, nosacītu obligaciju prasītājai par labu, 
K.iut gau 'l'icsu Palata tai pašā laikā par galveno saistību uzskatījusi (sa-
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ņā ar atbildētāja paskaidrojumiem) itkā atbildētāja trešai personai, Ci-
nāt, par labu uzņemto pienākumu. Tā tad, Tiesu Palata šai ziņā pielaidusi 
pretrunu savos motivos un spriedumu motivu nepilnību, kādēļ vinas sprie-
dums Civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pārkāpumu dēļ atcelams. Neatkarīgi 
no tā, Tiesu Palatai nebija pietiekoša pamata atraidīt atbildētāja lūgumu 
nopratināt liecinieku par tiem apstākliem, kurus atbildētājs licis savu ieru-
nu pamatā, jo Tiesu Palata atradusi par nepierādītu, ka atbildētājs saņēmis 
kādu saistību nevis prasītājai, bet minētai Cināt par labu. Aiz pievestiera 
iemesliem atrodot, ka Tiesu Palata pārkāpusi Civ. proc. lik. 339., 711. р. р., 
Senats, neielaizdamies pārējo atbildētāja aprādlto kasacijas iemeslu pār-
baudīšanā, n о 1 e m j : Tiesu Palatas 1926. g. 22. novembra spriedumu 
Civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu 
Palatai izspriešanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr. 512.) 

164. 1927. g. novembra mēneša 24. dienā. Haima D a i n o v s k a 
pilnvarnieka, zv. adv. J. Krūmina, lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprie-
duma atcelšanu Esteres D a i n o v s k a s prasībā pret Haimu D a i -
n o v s k u un prasītājas paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, — senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka, zv. adv. pal. Volkova, paskaidro-
jumus, un ņemot vērā: 1) ka atbildētājs iesniegtā pretprasībā p i r m k ā r t 
cēlis noraidījumu par lietas nepiekritību īres valdei uz tā pamata, ka starp 
partiem pastāvot nevis īres attiecības, bet gan atbildētājs ieņemot dzī-
vokli uz m a i ņ a s līguma pamata, un о t г к ā г t, eventueli, t. i. uz 
gadījumu, ja īres valde tomēr atzītu ī r e s attiecības starp partiem un 
tā tad lietas piekritību īres valdei, lūdz izlikt pašu p r a s ī t ā j u no 
dzīvokla atbildētājam piederošā namā; 2) ka Apgabaltiesai, atrodot — 
pretēji atbildetāja pieteiktam noraidījumam par lietas nepiekritību īres 
valdei ■— lietu par piekrītošu īres valdei, bija jāizspriež otrais un galve-
nais pretprasībā, eventueli izteiktā prasība par prasītājas izlikšanu no 
dzīvokla atbildētāja namā; šī eventueli pieteiktā pretprasība iziet taisni 
no ī r e s attiecībām starp partiera, pie kam īres ekvivalents par atbilde-
tāja ieņemto dzīvokli p r a s ī t ā j a s namā bijis tas, ka prasītāja, savu-
kārt, ieņemot dzīvokli a t b i l d ē t ā j a namā; ta tad m a i ņ a s attie-
cības, kuras atbildētājs bija uzsvēris tikai s a k a r ā a r viņa noraidījumu pa 
lietas nepiekritību Tres valdei, vairs nekrīt svara pašā pretprasība, kur 
šai ziņā tāpat pamatojas uz īres attiecībam starp partiem, ka ari pirmpra-
sība; 3) ka tā tad, īres valde un tapat ari Apgabaltiesa, butu varejusi gan 
atraidīt atbildētāja vina pretprasības raksta pieteikto n o r a i d ī j u m u 
par lietas nepiekritību īres valdei, bet nevarēja pretprasības raksta even-
tueli, t. i. uz noraidījuma a t r a i d ī š a n a s gadījumu, pieteikto pret-
prasījumu atraidīt tāpat itkā aiz ta nepiekritības īres valdei; jo . ī r e s 
lietas katrā ziņā piekrīt īres valdei.pie kam — sa.protams — nav no svara, 
vai īre tiktu norunāta skaidrā naudā, vai kada cita ekvivalenta, piem.,_nam-
saimniekam piešķirtā tiesībā ieņemt līdzīgu dzlvokli ī r n i e k a nama; ša-
das attiecības n a v raksturojamas kā maina, jo maiņa ir tiesību uz mantu 
— abpusīgas i e g ū š a n a s un apstiprināšanas veids (Kriev. civ.lik. 1374. 
sek. р. р., salīdzinot ar 3. grām. un sevišķi 3. nodalījuma virsrakstiem) un 
no maiņas izrietošās tiesības gan nepiekrīt īres valdei; turpretim īres, ka 
īrniekam piesķiramo lietošanas tiesību ekvivalents (стоимость арендI.I) v;n 
ari nepastāvēt taisni skaidrā naudā; Kriev. civ. lik. 1691. p. runā vienls;! 
par īres priekšmeta cenu („ц'Ьна"), pie kam pec Kriev. Senata nodlbinātāa 

^1 
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prakses, īres vertības nenoteikšana taisni skaidrā naudā nepārgroza līguma 
ka īres liguma, nozīmi un neatņem tam likumīgo spēku (Kriev Sen civ' 
kas dep. spried 1874. g. Nr. 509, Gplovinas sādžas zemn. sabiedrības'lietā 
un 1875. _g. Nr. 60 Dombrovska heta); tā tad, pretēji Apgabaltiesas domām, 
pretprasibas petitums taisni iziet no īres attiecībām starp partiem, un tāpēc 
pretprasibas sakars ar pirmprasību ir nenoliedzams; 4) ka, atstājot pret-
prasibu bezcaurskatīšanas un neapspriežot Iietas apstākļus sakarā ar pret-
prasiba apraditiem paskaidrojumiem un ierunām pēc būtības, Apgabaltiesa 
parkapusi Ciy. proc. lik. 49., 50., 181., 196. (38., 39., 129., 142.) р. р., kādēl 
ĪQ??S s f " e d u m s , atcelams, Senats и о 1 e m j : Latgales apgabaltiesas 
1У26 g. 30. novembra/7. decembra spriedumu Civ. proc. iik. 49., 50., 181., 
196. (38.,39., 129., 142.) p. p. parkapumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai 
Apgabaltiesai īzspriešanai по jauna citā sastāvā. (L. Nr. 524.) 

165. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Jēkaba M ā 1 к а I n a mant 
masas aizgadnes Ievas M ā i k a l n lūgums par Tiesu Palatas sprieduma 
atcelsanu Voldemāra К1 i g e г a prasībā pret Jēkabu M ā 1 к а 1 n u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Ņem.pt vērā: 1) ka Tiesu Palata noraidījusi atbUdētāja lūgumu no-

pratinat viņa uzdotos divus lieciniekus pēc to pastāvigas dzīves vietas, at-
saucoties uz Civ. proc. lik. 379. pantu aiz tā iemesla, ka atbildētājs šos lic-
cniiekus bija apņenues piegādat Rīgā nopratināšanai, un šo savu pienākurnu 
nebjja izpildijis; 2) ka šāds tiesas uzskats nav atzīstams par pareizu; 
nipisSs?0 ' 1 3 7 ? ' ?a f! t s- Vļenltārši noteic, ka liecinieks, kuru ncuznemās 
piegadat pats parts, tiek izsaukts ar pavēsti; по tieša šā panta satura un 
nozimes neiznet, ka ja parts, kaut kāda iemesla dēl, nav varēiis liecinieku 
piegadat, yai_ ja pedejais maiinjis savu uzskatu un atteicies bez pavēstes 
lerasties tiesa, sis по viņa pievestais pierādījums būtu atzīstams par tālāk 
nepielaizamu uriipar galīgiatkrituSu; tādu sankciju minētais pants nesatur; 
Ptc vispareja Civiiproceslikuma principa, pierādījumus var parti pievest 
i l d5. spneduma dosanai, tamdēl tas apstāklis, ka atbildētājs un pretpra-
sitajs sini gaduuma nebija lieciniekus piegādājis, neatņēma viņam tiesību 
lugt tjesu nopratināt šos lieciniekus, izsaucot tos ar pavēstēm un tiesai bija 
Е Л ? Д° l u ^ u mu apspriest pēc būtības; 3) ka tādā kārtā, izejot по 
ftepareizas Civ. proc. lik. 379. panta iztulkošanas un neapspriežot atbildētāia 
lijĶaimu par liecm.eku ņopratināšanu pēc būtības, Tiesu Palata ir nagriezusi 

bjdetajam lespejaraību pierādit savu pretprasību, ar ко pārkāpusi Civ. 
proc. Uk. 366. un 379. pantus, kādu pārkāpumu dēļ vipas spriedums nav at-
Mfijams speka, Senats n o l e m j : Tiesu Palatas 1926. g. 24. novembra 
п п Н п . т Т C p - , P / 0 C ' lik-,36f\un 3 7 9- Pantu pārkāpumu dēl atcelt un lietn 
noaot nesu Palatai caurskatīsanai по jauna citā sastāvā. (L. Nr. 533.) 

166. 1927. g. decembra mēneša 15. dieņā. A./S. „Valmieras šaursliežu 
pl« vedceļi pilnvarmeku, zv. adv. Paujnka, un Llbesmaņa Iugums par Tiesu 
I alatas spneduma atcelšanu „Angļu A./S. Brittisch Bank for Foreign Trade" 
Й2?,, \2Te**£-v "У*1™6™8 faursliežu pievedceļi" un prasītājas pilnvar-nleku, zv. adv. Krastkalna un Magnusa, paskaidrojums. 

Л I w b 1 S V a d a p r i e k š s ē d ē t ā j s ' s e n a tors K. Ozolinš: referē senators 
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Senats atrod: 1923. g. 17. marta Likuma (lik. krāj. 23. Nr.) 3. p. paredz 
divas -parādu dzēšahaš kārtības, proti, vai nu Civ. proc. lik. 146020. sek. p. p. 
(2047. p.) paredzētā naudas deponēšanas ce|ā, vai uzaicinašanas (proklamas) 
ceļā (2081. sek. р. р.). Pie tam 146021). sefc. p. p. attiecas uz paradu segšanu 
vispar, saskaņā ar Priv. Iik. 3522., 3524. р. р., kamer uzaicinašanas kartiba 
attiecas, kā redzams no 2081. sek. p. p. virsraksta, uz „hipoteku" dzešanu. 
Kaut arī deponēšanas kārtlba paredz iespeju izdarīt kreditora uzaicinājurnu 
caur sludinājumu (Civ. proc. lik. 1460ю-33. р. р.), toraēr šada sludinajuma 
kārtība noteikti atšķiras по uzaicinašanas kartības techniska nozīme. Ar 
pirmajo sludinājumu izsaucami krcditors vai viua pecnācejs sauemt depo-
nēto sumu, bez kaut kādas kominacijas vai prekluzijas, un ka kreditors va-
rētu ar sevišku prasību apstrīdet izpildījuma priekšmeta_deponešanas parei-
zību kā tādu. Turpretim, uzaicināšanas kārtība techniska nozīme pielaižama 
vienīgi likumā noteikti uzskaitītos gadījumos (2054. p.) un ta paredz noteiktu 
komihaciju (2084. p.) līdz ar prekluziju, kuru izteic sevišks tiesas prekiuzivs 
lēmums (2085. р.), pie kam šāds prekluzivs lemums apstrīdams vienīgi aiz 2068. 
p. aprādītiem iemesliem, vai nu blakus lemuma (2068. p.) vai prasības (2069. p.) 
ceļā. Tiesu Palata, apsverot prasības petituma un velakos prasītajas pa-
skaidrojumus par praslbas pamatu, nākusi pie sledziena, ka tagadeja pra-
sība starp citu dibināta uz Civ. proc lik. 2069. p. un 2068^ p. 1. pkt. un 
vērsta uz Apgabaltiesas 1925. g. 7. janvara prekluzijas lemuma atzisanu 
par spēka neesošu un atceļamu. Šai ziņa Tiesu Palata atradusi, ka pra-
sibas priekšmets tā tad taisni nav bijis strīdus pret izpildījuma priekšmeta 
deponešanas pareizību pēc Civ. proc. lik. 146035_. p. Pie tam, preteii atbil-
dētājas paskaidrojumiem viņas kasacijas 2._pkta, Tiesu Palata nemaz nav 
pielaidusi Civ. proc. lik. 332., 333. p. p. parkapumu, itka grozot prasibas pa-
matu ar to, ka vii;a atstājusi bez caurskatīšanas visus prasibas r aks tauz -
dotos praslbas pamatus un piegriezusi verību vienīgi jaunam, prasītajas 
tikai otrā instancē izvirzītam, prasības paraatam. Atbildetaja neapgalvo, 
ka Tiesu Palata по sevis ierosinātu kādu prasības pamatu, kuru prasītaja ne-
'būtu pievedusi. Tiesu Palata šai ziņa noteikti pastrīpo, ka prasība jau по 
paša sākuma tikusi vērsta uz prekluzijas lemuma atspekošanu Civ. proc. hk. 
2069. p. paredzētā kārtībā aiz formaliem iemesliem (pec formaliem mo-
mentiera), kuru starpā prasītāja pievedusi savas prasības rakstā vienus 
(proti 2068. p. 2, pktā paredzētos), bet otra instancē vēl kadu citu (proti 
2068. p. 1. Pktcā paredzēto). Tiesu Palata butu varejusi apspnest visus pa-
matus, bet varēja aprobežoties ari ar ta pamata apspriešanu, kuru — aiz 
vipas pievestiem iemesliem — viņa atzinusi par prejudicialu un izškirošu 
uii ar kura izšķiršanu pārējie pamati vairs nepiasītu apspriešanu. Likums 
nemaz neaizliedz prasību dibināt uz dažadiem pamatiem, vai jau pievestiem 
pievienot vēl citus pamatus, ja vien petituma saturs ar to_netiktu_grozits pec 
būtibas. Taisni konkretā gadījumā petitums, kāformulejuma ta ari satura 
ziņā; palicis tas pats, kā vērsts uz prekluziva lemuma atzišanu par speka 
neesošu aiz formaliem iemesliem, proti uz 2068. p. 1. pkt. pamata, sakara 
ar 2054. p. izteikto pamatprincipu par_to, ka uzaicinašaņas kartība pieme-
rojama vienīgi likurnā noteikti paredzetos gadljumos. Sai zinā atbildctaja 
pilnīgi parpr'atusi Tiesu Palatas aizrādījumu uz to, ka tagadēja lieta nav tl-
kusi cclta 146035. p. paredzētā prasība. Tiesu Palata šai lietā — saprotams 

- domājusi raksturot tikai prasītājas celto prasību, aizradot, ka šī pēdējā 
nav atzīstama par strīdu pēc 146035. р., bet Tiesu Palata neraaz nav dpmā 
jusi uzsvērt, ka a t b i l d ē t ā j a i butu bijis jaccļ prasība, lai uzturētu de-
ponējuma pareizlbu. Tiesu Palatai, по vienas puses, atzīstot, ka prasibfl 
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nav uzskatama par. strīdu pec Civ. proc. lik. 146035. р., un, no otras puses, 
nakot pie siedziena, ka runā stāvošas obligacijas nav dzēšamas Civ; proc. 
lik. 2081.—2086. p. p. paredzeta uzaicinašanas kārtībā, nebija vajadzības 
sevisķi apspnest atbildetajas ierunu par to, ka obligaciju parāds faktiski 
ticis lemaksats tiesas depozita un butu uzskatāms par samaksātu jau pirms 
sis prasibas lesmegšanas. Tamdēļ arī Senatam nemaz nav jāpārbauda jau-
tajums par to, vai un cik taju obligaciju pa-rads būtu sedzams pēc 1923. g. 
17 rnarta Likuma. Ar to atkrīt atbildetājas paskaidrojurni viņas kasacijas 
sudzibas 2., 4. pktos. Jautajuma par to, vai runā stāvošās obligacijas bija 
dzesamas uzaicmašanas kartībā pēc Civ. proc. lik. 2081.—2086. р. р., Tiesu 
Palata pareizi aizrada, ka nupat pievestie panti piemērojami vienīgi hipo-
tekanskam obligacijam, faktiski ievestām zemes grāmatās. Saskaņa ar 
2054. р. izteikto pamatprincipu, uzaicinašanas kārtība pielaižama vienīgi 
attiecigos noteikumos tieši apradītos gadījumos, kuri jāuzskata par izsme-
ļosiem un tadeļ_nekad nepielaiž paplašinošo piemērošanu analogijas veidā 
Uzaicinašanas kartība ir izjjemuma instituts, kas pēc savas būtības nav sa-
vienojams ar_ pjoceslikuma pieņemto principu: „nemo invitus agere co-
gitur". Ja tadel, civilprocess paredz uzaicināšanas kārtlbu hipotekarisku 
obligaciju dzešanai 2081. p. apradītos gadījumos, tad šādi noteikumi nekad 
nav attiecinami uz nehipotekariskam obligacijām. Ka 2081. un sek. p. p. 
doma viemgi taism ingrosētus aktus, proti hipotekariskas obligacijas, tas re-
dzams ^ietkvien no likuradeveja paskaidrojumiem pie 2081. p. (1889 g 9 
juiija novelas 344. р.: Hasmann un Nolken 2. izd. 222. lp.), bet ari no at-
sevišķiem noteikumiem_par hipoteku dzēšanu (2082., 2083., 2085. р. р.), kuri 
tieši iziet no ta, ka dzešama hipoteka butu jau ingrosēta zemes grāmatās. 
Atbildetaju aizrādījums uz to, itkā Priv. lik. 3004. p. 2. piez. pielaižot „hi-
potekas" bez attiecīga ierakstījuma zemes grāmatās, neizšķirot ierakstītas 
un neierakstitas hipotekas „viņu tiešā ziņā'', nav atzīstams pa pareizu. Šāds 
atbildetāja sledziens — bez jau pievestiem formaliem iemesliem — runātu 
tieši pretim 1889. g. 9. julija novela pieaemtam pamatprincipam par to, ka 
nipoteka dod kreditoram lietisku tiesību uz ieķīlāto imobilu v i e n ī g i p ē с 
ī e r a k s t ī š a n a s p u b l i s k ā s ( z e m e s ) g r ā m a t ā s un k a k l u -
s a s J l i k u m i s k ā s ) h i p o t e k a s atceltas (1889. g. 9. jūlija Noteik. 
par pargrozījumiem likumos par hipotekām 1. р.). Priv. lik. 3004. 2. piez 
attiecas vienīgi uz lietiskām tiesībām, kuras dibināmas tieši uz likumu, tā 
tad — saskaņa ar nupat pievesto pamatprincipu — taisni nekad neattiecas 
IIZ lnpotekam1 Ar to' atkrīt atbildētājas paskaidrojumi viqas kasacijas sū-
dzibas 3. pkta. Preteji atbildetajas domām, prasības efekts, kura saskaņā 
ar Oiv. proc. Iik. 2069. p. celta uz 2068. p. 1. pkta pamata, ir tāds, ka ar attie-
cigo tiesas spriedumu atspekotais prekluzijas lēmums iznlcināts absolūti, 
(;i tad nevis tikai_attiecība pret prasītaju vien. Šādā gadijumā pats preklu-
zivais lemuras, ka nebkumīgs ir atcejams absolūti, jo prekluzivs lēmums par 
uzaiclnājumu, kuru likums nepielaiž, nevar iegūt likumīgu spēku. Uz tie-
sas sprļedumu, ar kupu apradītais prekluzivais lērnums aiz 2068. p. 1. pkta 
pievesta iemesla, atzīts par speka neesošu un atcejamu, var atsaukties 
kura katra ieinteresēta persona, jo ar šādu spriedumu tiktu nodibināts zi-
nams npteikts tiesisks stavoklis, kas pats par sevi prejudicē visām juri-
ilskam atttecībam, kuras iepriekš bija klūdaini izsaucis atceltais prekluzi-
vais lēmums. Sai ziya 2069. panta paredzetai prasībai ir tieši preiudicials 
raksturs saskauā ar Civ. proc. lik. 3. (1801.) p. Tā tad, atkrīt ari atbildētā-
las paskaidrojumi vii.ias ka9acijas sūdzības 5. pktā. Aiz aprādītiem iemes-

1 l rs11 Palata, atzlstol prasību par apmierināmu, nav atbildētājas pie-
os likumus pārkftpusi. Ņcmot vērā, ka tā tad Tiesu Palatas apstipri-
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nātam Apgabaltiesas spriedumam jāpaliek spēka, jautajums par to, vai atbil-
dētājai bijusi tieslba celt Civ. proc. lik. 571. p. 5. pkta paredzeto ļerunu, 
neprasa izškiršanu Senatā, Senats, atrodot, ka atbildētājas kasacijas sudzība,, 
kā nepamatota atraidāma, n о 1 e m j : A./S. „Valmieras Šaursliežu Pieved-
ceļu" pilnvarnieku, zv. adv. Pauļuka un zv._adv. pal. Lībesmaņa, kasacijas. 
sūdzību uz Civ. proc. Hk. 793. p. pamata atstat bez ievērības. (L. Nr. 535.) 

• 

167. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Karļa V i 1 с i ņ a un Teodora 
S n i к v а 1 d a pilnvarnieka, zv. adv. Grinberga, lūgums par Tiesu Palatas 
sprieduma atcelšanu Kārla V i 1 с i ņ a prasībā pret Teodoru Š n i к v а 1 d u 
un prasltāja paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators А. Р ё -
tersons. 

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. Grinberga paskaidroju-
mus, un ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palata konstatējusi, ka prasītajam izdota 
pilnvara nav bijusi prokura, bet vienkarša tirdzniecības pilnvara, kura tā 
tad ari nav tikusi reģistrēta uzņēmuma (firmu) sarakstā, ka bez šīs piln-
varas atbildētājs ticis pieņemts dienestā uz pakalpojuma līguma pamata„ 
ka viņam tikusi atņemta tikai pilnvara vien, bet ka prasītājs nav ticis 
atlaists no vietas kā komijs, t. i. ka pakalpojuma līgums nav ticis viuam 
uzteikts; 2) ka šādi Tiesu Palatas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko 
pusi un nav tādēl pārbaudāmi kasacijas kārtībā; tāpēc atkrīt visi prasītaja 
paskaidrojumi viņa kasacijas sūdzībā, kuros tas, izejot no ta, ka viuam 
izdotā pilnvara esot uzskatāma kā prokura, apstrīd pievesto Tiesu Palatas 
konstatējumu pareizību pēc būtības; 3) ka, konstatējot, ka pilnvarojuma 
Hgums un prasītājam uz šī pamata izdotā vienkārša pilnvara neatrodas 
sakarā ar starp partiem bijušo pakalpojuma llgumu, Tiesu Palata varēia 
atraidīt prasītāja prasību dēļ atlīdzības par pilnvaras atņemšanu, jo piln-
vara kā tāda katrā laikā uzteicama un pilnvaras uzteikšana ka 
tāda nemaz nenozīmē pakalpojuma llguma _vienpusīgu _atcelšanu; 
4) ka Tiesu Palata konstatējusi, ka prasltājs kā grāmatvedis stradajis tikai 
7—8 stundas dienā un ka trešais prasības posms par izdevumiem palicis 
nepierādīts; ari šādi Tiesu Palatas konstatejumi attiecas uz lietas fak-
tisko pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasacijas kārtībā; ar to atkrīt ari visi 
pārējie prasītāja paskaidrojumi viņa kasacijas sūdzlbā, kuros viņš apstrīd 
šādu Tiesu Palatas konstatējumu pareizību; 5) ka tādā kārta Tiesu Pa-
lata nav pārkāpusi prasītāja pievestos likumus, kādēļ viņa kasaciļas su-
dzība, kā nepamatota, atraidāma; 6) ka tomēr, Tiesu Palata,_ piemērojot 
prasītājam Likumu par darba laiku, nav ieverojusi, ka prasītajs, ka gal-
venais grāmatvedis, par kuru viņš pats sevi atzīst, t. i. ieoemis uztipības, at-
bildīgu vietu, nebija padots Likumam par darba laiku (19. р.), kadeļ 2. p.„ 
kas paredz garīgam darbiniekam tikai 6 stundu darba laiku, uz prasītāui 
nav attiecināms, kā to pierāda ari lietā esošā Tautas labklajības ministrijas 
darba aizsardzības dep. 1925. g. 10. jūnija apliecība Nr. 50419, neievērojot 
atbddētāja šai ziņā dotos paskaidrojumus, Tiesu Palata, uzskatot darba 
laiku pāri par б stundām dienā par virsstundam un par to piespriezot prasī-
tājam sevišku atlīdzību, pārkāpusi Civ. proc. lik. 339., 711. р. р., kadel viuas 
spriedums atbildētāja pārsūdzētā dalā atceļams, Senats, neielaižoties _pā-
rējo, atbildētāja pievesto kasacijas iemeslu parbaudīšanā, n o l e r a i : Kārla 
V i 1 с i ņ a kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata ātstāt bcz 
ievērības; Tiesu Palatas 1927. g. 17. janvāra spriedumu Civ. proc. lik. 
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339. un 711. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un Iietu nodot Tiesu Palatai izsorie-
sanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr. 538.) 

168. 1927 g. septembra mēneša 21. dienā. Ipoļita R i m š ā ii a piln-
yaniieka zv. adv. Gornicka, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
. wTa, , l e - n ? M i n a Prasībā pret Moiseju un Ipolitu R i m š ā n i e m un Michelu К i г к 11 о v i č u. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliuš; referē senators A Loe-bers. 

Ņemot vērā: 1) 'ka Tiesu Palata, pretēji Civ. proc. lik. 711. р., nav 
atteiojusi nedz Iietas apstākjus, nedz prasītāja petitumu un tā pamato-
jumu, kadeļ vien, ka vairakkārt Senats aizrādījis savos spriedumos lietās, 
kuras izspnedusi Latgales apgabaltiesa, un kuras nonākušas Tiesu Palatas 
lzspriesana ka otra instance, Tiesu Palatas spriedums atcelams aiz Civ. 
proc Jik. 711. p. parkapuma; 2) ka nodibinot aprādītos datus pēc Ap-
gabaltiesas spneduma vesturiskās dalas, izrādās, ka prasītājs lūdz pie-
spriest no visiem 3 atbildētajiem solidari 50.000 rub. uz tā pamata, ka pēc 
iguma atbildetaji apņemušies piegādāt prasltājam zināmu daudzumu koku 
Ka vini no prasitaja uz līguma reķina saņēmuši 50.000 rub. un ka viņi Hgu-
™u,_nfY ' ? D l I d " u š i u n atsacījušies labprātīgi atmaksāt minēto sumu; 3) ka 
tada Karta prasibas pnekšmets bijis nevis iīguma izpildīšana, bet noteiktās 
sumas atmaksasana; 4) ka pēc Kr. civ. lik. 1548. p. skaidrā teksta, vai-
raki paradmeki atbild solidari tikai tad, ja tas ir paredzēts līsumā; tā tad 
solidara_ atbildiba nekad nav prezumējama, kāds princips pilnīgi saskan 
ar vispar civiltiesibās pieņemto principu; 5) ka Tiesu Palata vispirms 
nav īeverojusi, ka prasība versta nevis uz līguma izpildīšanu, bet uz no-
teiktas sumas atmaksu, kuru prasītājs pieprasījis tādēl, ka līgums palicis 
neizpildits ne aiz prasītaja vainas, kādēj vien līguma raksturam vai līguraa 
izpildišanas veidam nekādas nozīmes nav; 6) ka Tiesu Palata savu slē-
dzienu_ par atbildētāju solidaro atbildību pamato vienīgi uz to, ka vini sa-
uemusi no_prasīta.ia pēc līgurna 10.000 rub., kādā faktā Tiesu Palata ierau-
azijusi ītka atbildetaju gribas izteicienu atbildēt solidari; 7) ka Tiesu Pa-
lata tomer nav nodibinajusi, ka atbildētāji, līguma neizpildlšanas gadīinmā 
Dfltu uzņemusies uz līguma rēķina saņemto sumu atmaksāt ar solidaru at-
i idibu; 8) ka ta tad Tiesu Palatai nebija pietiekoša pamata atbildētājus 
Iteit par sohdanem parādniekiem; 9) ka, neatkarīgi по fā, Tiesu Palata 
ņav apspnedusi atbildētāja Ipolita Rimšāna, Apgabaltiesā un Tiesu Palatas 
», Г; - S' 1 0 - . n o v e m b r a sēdē (sk.- ari paskaidrojumus apelacijas sūdzības 
beigas un Tiesu Palatas 1926. g 1. jūlija sēdē) celto iebildumu par to, ka 
vm.s neesot pilnvarojis Moiseju Rimšānu parakstīties priekš viua par 40 000 
rub. saņemsanu un ka vinš, Ipolits Rimšāns, no šādas sumas nekādu dalu 
II..V sanemis; 10) ka aiz aprādītiem iemesliem Tiesu Palatas spriedums 
| ' Я ^ I lk- ,1548-.P-»J?iv. proc. lik. 339., 711. p. p. pākāpumiem atce-
. ims, Senats n o l e m i : Tiesu Palatas 1926. g. 8. jūlija spriedumu Kr. civ. 
к.1548. Р., Civ proc. lik 339., 711. p. p. pārkāpumu dēj atcelt un lietu 

""uot liesu Palatai izspnesanai по jauna citā sastāvā. (L. Nr. 540.) 

169. 1927. g. decembra mēneša 19. dienā. Finansu ministrijas Tiešo 
•ļofokļu departameņta lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu mir. 
nelnricha E m s i f l a mantošanas lietā un Emilijas E m s i ņ paskaidrojums. 

SW1 vada priekSsgdetfijSļ senatorš K. Ozoliuš; referē priekšsēdētājs. 
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Ņemot vērā: 1) ka, kā tas redzams no uzraksta uz Latgales apgabal-
tiesas 1925. g. 29. maija lēmurna, Apgabaltiesa ar rakstu no 1925. g. _ 25. 
augusta zem Nr. 22014 ir nosūtījusi Tiešo nodokļu departamentam кора аг 
izrakstu по sava 1925. g. 29. maija lemurna mantinieku Apgabaltiesai ie-
sniegto paziuojumu par mantas sastaVu un minctos rakstus Departaments 
saņēmis 28. augustā; 2) ka pazjņojuma par mantas sastavu ir tiešs aiz-
rādījums, ka mantojums apdrošinats Latvijas Lloida par 4000 latiem; 3) ka 
tādā kārtā Apgabaltiesa bija jau ņēmusi vērā pie mantojuma noverte-
šanas Latvijas Lloida mantojuma ietilpstošā nekustama īpašuma apdrošina-
šanas sumu .un ka tamdēļ, kā to pareizi atzinusi Tiesu Palata, tam по 
Departamenta pievestam apstāklim, ka uz Departamenta atsevišķa tieša 
pieprasījuma по minētās apdrošināšanas biedrības par mantojuma ietilp-
stošā nekustamā īpašuma apdrošināšanu, Departaments saņēmis piepra-
sītās ziņas tikai 1926. g. 5. janvaii, nav javuiatklajusās apstakļa pazīmes: 
saņemot 1925. g. 28. augustā Apgabaltiesas 29_. maijajemumu un pazinojumu 
par mantojuma sastāvu, Departaments vareja mineto lemumu _parsudzet 
tikai Civ. proc. lik. 785. panta paredzētā kārtība; 4) ka tada karta iesniegta 
kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n o l e m j : Finansu 
ministrijas Tiešo nodokļu departamenta kasacijas sndzību uz Civ. proc. lik. 
793. р. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 564.) 

170. 1927. g. jūnija mēneša 9. dienā. Kārļa I z r a e l s o n a pilnvar-
nieka, zv. adv. Hamaņa, lūgums par Tiesu Palatas lemuma atcelšanu Albi-
niusa К б s 1 i n a nekustama īpašuma pardošanas lieta un Rudolfa M e i -
j e r a paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators A. Loe-
bers. 

Senats atrod: Tiesu Palata nodibinājusi urt sūdzētājs Kārlis Izraelsons 
nenoliedz, ka uz runā stāvošo imobilu piedzinumu vērsu.ŠK 1) hipotekars 
Kreijenbergs un 2) divi chirografari kreditori. Ar mineta_ imobila izsoles 
iznākumu sūdzētāja hipotekas prasījums netika dzēsts. Pēc lietas apstak-
liem Senatam jāizšķir jautājums par to, vai, noteicot sumu, ar kuru ja-
iesākaa izsolei, gadījumā, ja uz imobilu vērsuŠi savus piedzinumus tai pašā 
lietā: a) viens по hipotekariem un b)_ari kādi chirografari kreditori, — 
būtu jāņem vērā ari visiem pārējiem pēc minētā hipotekara sekojošiem (na-
košiem) hipotekariem piederošie hipotekariskie prasījumi, jeb tikai tie pra-
sījumi, kuriem ir priekšroka par minētam hipotekaram piederošo hipoteka-
risko prasījumu. Jautājums izšķirams ptras (pedējas) alternatives nozīme 
uz Civ. proc. lik. 1871. p. pamata, kā pec ta burtiska teksta, ta ari pec viņa 
racionalā mērķa. Kā redzams по paskaidrojumiem pie 1871. p. (1889. g. 
9. jūlija Novelas 134. р.; Hasmaņa un Nolkena 2. izd._119. lp.), gadījuma, ja 
imobila novērtējums ir zemāks par imobilu apgrutinošo hipoteku kop-
sumu, tad, saskaņā ar Priv. lik. 1434. p. un hipoteku prasīiumu prioritates 
principu, lai izsoli atzītu par notikušu, prasāms, lai ta suma, по kuras 
iesākas izsole, būtit pietiekoša visu to hipoteku un ci'tu paradu segšanai, 
kuri bauda prieksroku par v i s i e m nz imobilu vērstiem_ piedzimnniem. 
Tādēl, ja piedzinurnus vērsuši ch i г о g r a f а г i, izsolei jāiesākavS_ ar su-
mu ne mazāku par visu hipoteku un to parādu kopsumn, kuri savnkart bau-
da priekšroku par h i p о t e к ā m. Ja piedzinums izdarams uz kāda h j -
p o t e k a r a picprasljumu, tad j a u n ā k o par vinu flipoteķaru prasījumi 
ņemami vērā tikai līdz imobila novērtējuma sumai. Šai pēdēļa gadījuma 
nekrīt svarā, v.ai, līdz ar vecāku hipotekaru, uz imobilu bija versuši savus 
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piedzinumus ari kādi chirografari. Tādēl, по vienas puses, prasāms un, 
по otras puses, pietiek, Iai izsole iesākas ar to sumu, ar kuru tiktu segti 
prasijumi, kuri bauda priekšroku par v i s i e m uz imobilu vērstiem piedzi-
numiem. Jo ar to, по vienas puses, katrs hipotekars, kas būtu vēl vecāks 
par piedzineju-hipotekaru,'kaut vinš ari n e b ū t u savu piedzinumu vērsis 
uz imobilu, būtu garantēts tai zinā, ka imobils tiktu pārdots izsolē uz kāda 
jaunāka hipotekara vai ari uz chirografara pieprasījumu t i к a i p a r t ā d u 
s u m u , a r k u r u š ī v e c ā k ā h i p o t e k a r a p r a s ī j u m s b ū -
t u s e g t s ; uz šādu garantiju tomēr nevar pretendēt ieinteresētais kon-
kretais j a u n ā k a i s hipotekars gadījumā, ja izsoli pieprasa kāds ve-
qaks par yinu hipotekars. Те jāuem vērā princips: vigilantibus'sunt scripta 
jura: minetam kokretam ieinteresētam jaunākam liipotekaram šai gadījumā 
butu japiedalas izsolē, lai panāktu imobila pārdošanu par tādu sumu, pie 
kuras yiua paša prasījums tiktu dzēsts. Uz tā paša Civ. proc. lik. 1871. p. 
izteikta principa pamata, ari Civ. proc. lik. 1877. p. nosaka, ka hipoteka-
ram, kas ieguvis imobilu izsolē, var pirkšanas sumā ieskaitīt v i ņ a pra-
sijumu_tikai tai sumā, kura pienākas viņam par labu pēc to parādu ap-
mierinašanas, kup bauda priekšroku par viņu, saskaņā ar Civ. proc. lik. 
1163. p. un 1890. p. 1.—4. pkt. No otras puses, minētais vecākais hipo'-
tekars, kas vērsis piedzinumu uz vinam ieķīlāto imobilu, ir garantēts ari 
par to, ka imobils katrā ziņā nāks izsolē, pat ja ari jaunākais hipotekars 
nesaņeratu apmierinājumu по izsoles iznākuma, jo citādi, kā pareizi aiz-
rada_Ties:u Palata, parādnieks pārdodamā imobila ipašnieks varētu saziņā 
ar kadu jaunaku (par piedzinēju) hipotekaru, atņemt vecākam hipotekaram, 
kas piedzinuimi vērsis uz vinam iei>īlāto imobilu, iespēju sauemt apmieri-
najumu, panakot iraobila izsoles atzīšanu par nenotikušu visos taīs gadīju-
mos, kad nebūtu segts šī jaunākā hipotekara prasīiums. Ar to atkrīt visi 
parējie sudzētāja šai ziņā celtie iebildumi. Pretēji sūdzētāja domām, Tiesu 
Palatai nemaz nebija jāapsver katrs vina pievestais apcerēiums atsevišķi; 
pietiek, ja по viyas lēmuma motiviem būtu redzaras, ka viņa vispār apsprie-
dusi_ vai atspēkojusi sūdzētāja pamatdomas un attiecīgi motivēiusi savu 
pretejo uzskatu. Šo uzdevumu Tiesu Palata izpildījusi, nepārkāpjot sūdzē-
taja pievestos likumus. Tādā kār.tā atkrīt sūdzētāja pret Tiesu Palatas 
lemuma motiviem pievestie kasacijas iemesli, kādēl viņa kasacijas sūdzība, 
к a nepamatota atraidama. Nepelna ievērību ari sūdzētāia lūgums, uzrau-
dzības kārtībā apsvert jautājumu par to, vai sludinājumā par imobila iz-
BOli imobils ticis pietiekoši noteikti un skaidri apzīmēts. Uzraudzības-
kārtlba (Tiesu iek. lik. 174. p. 2. pkt.) piernēro.iama vienīgi tad, kad sū-
dzētaja rīcībā nebutu citi, parasti procesuali līdzekļi novērotā trūkuma 
novēršanai. _ Konkretā gadljumā, turpretim, kā konstatē Tiesu Palata un 
iiciioliedz sudzētāj_s, tas laikā nebija pārsūdzējis tiesu izpildītāja rīcību 
ftttiecībā uz sludinajuma redakciiu (Civ. proc. lik. 1204. р.). Aiz pievestiem 
lemesliem Senats h o l e m j : Kārla I z r a e l s o n a pilnvarnieka, zv. adv. 
Hamana, kasaciias sudzību uz Civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez 
icvērības. (L. Nr. 577.) 

171. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Kār|a P ē t e r s o n a lugums 
par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atceišanu viya, P ē t e r s o n a , prasībā 
prei Kārli B u š e v i c u un atbildčtāja pilnvarnieka, zv. adv.. pal. Volkova 
paskaidrojums. 

Sr<ii \;ula priekšsēdētājs, senators K. Ozoliuš; referē scnators A. Pēter-
ons. 

l/kl;iiisijis prasitaja, Pētersona, paskaidroiumus un uemot vērā: 1) ka 
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saskaņa ar Senata spriedumu Žano Z а к a lietā (1924. g. 18./20. dec), nam-
saimnieka likumā par telpu īri 32. p. 7. pktā paredzētā tiesība prasīt īr-
nieka izlikšanu tiek ierobežota dzīvokļa izvēiēšanā tanī ziņā, ka viņš vis-
pār var pieprasīt tikai tā dzīvokļa atbrīvošanu, kuru viņš agrāk apdzīvojis 
un atstajis p i r m s izlikšanas pieprasīšanas; 2) ka šai lietā Apgabaltiesa 
ir konstatējusi, ka p ē d ē j a i s dzīvokns, kuru ieņēmis prasītājs p i r m s 
prasības celšanas, ir bijis dzīvoklis Nr. 33, bet nevis atbildētāja dzīvoklis 
Nr. 48; tarndēļ Apgabaltiesas uzskats, ka prasītājs var šinī gadījumā prasīt 
tikai dzīvokli Nr. 33, ir atzīstams par pareizu un saskanošu ar lik. par telpu 
īri 32. p. 2. piezīmes tieso izpratni; 3) ka Apgabaltiesas konstatējums, 
ka prasītājs nav pierādījis: a) ka dzīvoklis Nr. 33 viņam nav piemērots un 
b) ka viija vajadzības būtu paplašinājušās, attiecas uz lietas faktisko ap-
stākju iztirzāšanu pēc būtības un tamdēļ uz Ties. iek. lik. 5. p. paraata 

, nav pārbaudāms kasacijas kārtībā; 4) ka Apgabaltiesa ari ir ņēmusi vērā 
prasītāja aizrādījumu, ka atbildētāja dzīvoklis esot „īstais namīpašnieka 
dzīvoklis" un šo aizrādījumu pievedusi sava sprieduma vēsturiskā daļā; 
bez tam Apgabaltiesa nemaz nebij spiesta expressis verbis apspriest ik-
katru prasītāja aizrādījumu; šinī lietā pietika ar to, ka Apgabaltiesa bija 
konstatējusi, ka nav pierādlta prasītāja vaiadzlbu paplašināšanās un dzī-
vokla Nr. 33 nepiemērotība prasltājam; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa 
nav pielaidusi nekādus likuma pārkāpumus, kādēl kasacijas sūdzība, kā ne-
pamatota, atraidāma, Senats n о 1 e m j : Kārļa Pētersona kasacijas sū-
dzību iiz Civ. proc. lik. 283. (186.) p. Pamata atstāt bez ievērības. (L. 
Nr. 580.) 

172. 1927. g. septembļ'a mēneša 21. dienā. Fiļimona G o r k i n a un 
Savas J e v s e j e v a s pilnvarnieka, zv. adv. Frīdenberga, lūgums par 
Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu F. Gorkina un S. Jevsejevas prasībā pret 
Aleksandru G о г к i n u un Anastasiju I v a n о v u. 

Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators A. Loe-
bers. 

Ņemot verā: 1) ka prasītāji 1926. g. 9. jūlijā lūguši atjaunot viijiem 
apelacijas termiņu; 2) ka Apgabaltiesa ar savu 1926. g. 22. jūlija lēmitmu 
šo prasītāju lūgumu atstājusi bez ievērības; 3) ka prasītāji par šo Ap-
gabaltiesas lēmumu iesnieguši blakus sūdzību Tiesu Palatai; 4) ka Apga-
baltiesa ar 1926. g. 12. augusta lēmumu šo blakus sūdzību izsniegusi pra-
sītājiem atpakaļ kā iesniegtu 6. augustā, kamēr termiņš notecējis 5. au-
gusiā; 5) ka prasitāji šo Apgabaltiesas 1926. g. 12. augusta lēmumu pār-
sūdzējuši Tiesu Palatai ar blakus sūdzību; 6) ka Tiesu Palata ar savu 
1927. g. 7. februara lēmumu šo blakus sūdzlbu atstājusi bez ievērības uz 
tā pamata, ka blakus sudzība gan tikusi nodota Rīgas pastā 5. augustā, 
bet nonākusi Jelgavā tikai 6. augustā, kāds pēdējais termiņš esot, saskaņā 
ar Civ. proc. lik. 828. p. (1914. g. izd.), uzskatāms par izšķirošu, un ka verstu 
laiks neesot blakus sūdzībām piemērojams; 7) ka runā stāvošam gadīju-
mam piemērojams vēl civ. proc. lik. 828. p. tā 1914. g. red., jo jaunais 
1927. g. 15. juniia likumst(Vald. Vēstn. 130. Nr., lik. krāj. 123. Nr.), kurā 
828. p. tika pārgrozīts, iznācis p ē c Tiesu Palatas lēmuma; 8) ka Tiesu 
Palatas apcerējumi tomēr nav par pareiziem atzīstami; verstu laiks pie-
mērojams blakus sūdzībām, kuras iesniegtas pēc tā, kad lieta jau iz-
spriesta pēc būtības, un tā tad pabeigta attiecīgā tiesas instancē, jo pēc 
šāda lietas stāvokļa atkrīt civ. proc. lik. 311. p. noteikums, ka partam 
obligatoriski jāuzdod sava adrese tiesas atrašanās vietā; tā t^d, pretēji 
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liesu Palatas domam, verstu laiks taisni bija piemerojam-s tagadējai bla-
kus sūdzībai, kura paredz, ka lieta jau izspriesta pirmā instancē pēc bū-
tibas (sk. Kriev. Senata pašas Tiesu Palatas 1879. g. Nr. 399 Sanjaviņu 
heta piev.esto spriedumu; Tiesu Palata nepareizi pievedusi to kā 309. Nr ; 
sk. an Knev. Senata civ. kas. dep. spried. 1879. g. Nr. 9 Tanasičuka lietā); 
9) ka tadel liesu Palata, nepareizi neatzlstot verstu laiku, nakusi pie ne-
parciza sledziena par to, ka prasītaju blakus sūdzība, kura nonākusi Jel-
gava. 6. augusta, esot uzskatama par novelotu; 10) ka Tiesu Palata tādā 
karta parkāpusi Civ. proc. lik. 785., 828. р. р., kādēl vinas lēmums aiz šī 
iemesla atceļams, Senats n o l e m j : Tiesu Palatas 1927. g. 7. februara' lē-
mumu, Civ. proc. lik. 711., 785., 828. p. p. pārkāpumu dēj atcelt un lietu 
nodot Tiesu Palatai izspriešanai по jauna citā sastāvā. (L. Nr. 587.) 

,_ 173- 1927. g. decembja mēneša 19. dienā. Mottes Š u m a c h e r a 
lugums par Tiesu_ Palatas lemuma atcelšanu lietā par viņa, Šumachera, at-
zīsanu par maksatnespejigu paradnieku un firmas „J. Tuvje un A Qold-
berg" pilnvarnieka, zv. adv. Michelsona, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators A. Loe-
bers. 

Izklausijis Mottes S u m a c h e r a pilnvarnieka, zv. adv. Hillmaņa, pa-
skaidrojumus.im jjemot vera: 1) ka pēc Kriev. tirdzn. proc. lik. 500. p. pa-
radnieks īzsludiuams par maksatnespejīgu, ja viņa mantība nav pietiekoša 
viņa kreditoru apmierinašanai; pec nodibinatās Kriev. Senata prakses, zem 
„mantības^ šai ziņa jasaprot tikai klat esoša mantlba (наличное имущество), 
kujra kā tada reprezente materialu vērtlbu („матер1альныя средства") un' 
tul\ņ.~T P i e s P' e d u pārdošanas cejā — realizējam-u masu, kura atrodas pa-
rādnieka tiešā, faktiska valdišana, bet ne paradnieka prasījumi pret trešām 
personāra; šo principu noteikti pasvītrojis Kriev. Sen. civ. kas. dep. spried. 
1880. g. 51. Nr. Kozela pils. pašvald. bankas lietā; pretēii sūdzētāja do-
iiiam, Knev. Senats netikvien_nav velak atkāpies по šai spriedumā izteiktā 
ii/sivata, betnoteikti to uzturejis, piem., savā 1893. g. spried. 65. Nr. grāfa 
Potocka lieta; arī sūdzetaja pievesta Kriev. Senata t'iesu depart. 1906. g. 

ied. 171. Nr. Horošavina lieta, pilnā mērā pasvītrojis to pašu tezi, aiz-
ttdot, ka maksatnespejīgā prasījumi pret trešām personām būtu jāņem 
• ia tikai tad, Ja _tie jau tiktupiespriesti kridaram tiesas celā; 2) ka tā-

pii, preteji sudzetaja_ donļam, arpus Latvijas esošā, maksātnespējīgam pie-
dorošā manta nav jaņem vera;: noteicot viņa mantības sastāvu, jo iekš-
• nics valsts, Latvijas, varai šada manta nav padota, kreditoram piedzinu-

mtl veršot uz to, (sk. augša pievesto Kriev. Sen. civ. kas. dep. spried. 1893. 
">. Nr. grafa Potocka lietā): ar tirdzniecības līguma 1. p. 4. § (lik. krāj! 

i" '|>. g. 153. Nr.) ar Vāciju nodibinats tikai, ka tiesas ir brīvi pieeiamas 
Ibu valstu piedrīgiem, kuri bauda šai ziņā visas tiesības, kas pfešķirtas iekš-

IOS valsts piederīgiem; bet ar to nemaz nav teikts, ka abu valstu tiesu 
ipriedumi ipso jure bntu izpildāmi otrā valstī; šāda iespēja būtu nodro-
llnata vienīgi ar specialu konvenciju par abu valstu civiltiesu spriedumu 
Uli sevišķi tiesu lemumu par konkursa atzīšanu un izpildīšanu otrā valstī, 
ķndu konvenciju ar Vaciju Latvija nav noslēgusi; 3) ka tā ,tad Tiesu 

nlata, neattiecinot uz sudzetaja mantības sastāvu nedz vrņa prasījumus 
' i . i trešām personām, ņedz vina imobilu Vācijā, nav sūdzētāja pievcstos 
IKumus pārkāpusi, kādēl viņa kasacijas sudzībā, kā nepamatota, atrai-
1 "i' i, Senats n o l e m j : Mottes Š u m a c h e r a kasacijas sūdzību uz Civ. 
' " ' " l'k. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 594.) 
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174. 1927. g. oktobra meneša 27. dienā. Natalijas R a t e n b e r g piln-
yarnieka zv. adv. Antoua, lugums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu mir. 
Utto В1 e s s al. В 1 e s i s mantošanas lietā. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators К. Ozoliņš; referē senators A. Loe-
bers. 

Nemot vērā: 1) ka pēc Priv. lik. 1826. р., ja, kopmantībai turpinoties, 
viens no berniem nomirst bez descendentiem, viņa idealā dala kopmantībā 
pievienojas, uz akrescences pamata, pašai kopmantībai, bet nepānet uz 
mirusa berna mantiniekiem ka tādiem; tā tad, pēc mirušā bērna pali-
kusa ideala daja nesastāda viņa mantojumu (Kr. Sen. civ. kas. dep. spried 
1902. g. 26. Nr. Brauzeru lieta; Gūrgens, Die Lehre von der ehelichen. 
uutergemeinschaft_ nach livl. Stadtreclit 133. lpp. pie 4. piez., 137. lpp); 
2) ka, kad turpinama kopmantība piedalījušās bērna idealā dala, ja tam 
ir descendents, pārgajusi uz viņa descendentu (piem., miesīgo bērriu), tad 
sim pedejam ar šopašu idealo dalu savukārt tāpat jāpiedalās turpināmā 
kopmantiba (mineta viņa tieša ascendenta vietā) kopā ar šo (mirušo) 
ascendentu pārdzīvojošo vecāku (Gurgens'1. с 136. lpp. 41. § un 1. piez)-
3) ka ta tad, ja šis pedejais berns, kā descendents, kopmantībai turpinoties', 
nomirst b e z descendentiem, tad uz tā paša Priv. hk. 1826. p. izteiktā 
pnncipa pamata, viuam piederejuša idealā daļa pievienojas k o p m a n -
t ī b a i, bet nekad nepariet uz viņa mantiniekiem kā tādiem, tā tad ari uz 
viua atstato vecaku (piem., mati) nē (Gurgens 1. с 135. ipp. pie 4. piez'); 
4) ka saja, starp bernu (descendentu) un vijja (pārdzīvoiošo) vecāku savu-
kart nodibinata, turpinama kopmantība nekad neieiet tam pašam bērnam 
(descendentam) piederoša un uz viņu, caur viņa tiešo ascendentu, pārgā-
jusa šim tiešam ascendentam piederejuša idealā daja pirrnā turpināmā kop-
mantība, kura sava laika šis tiešais ascendents sastāvēja ar viaa (pārdzī-
voiuso) vecaku (Gurgens I. с 77. lpp. pie 2. piem.); 5) ka sūdzētāias pie-
vestais Priv. lik. 1707., 1733. p. p. nemaz nav konkretam gadījumam pie-
merojami, proti: pirmais tapēc ne, ka sūdzētāja, kā mirušās Valerijas Bless 
teva sieva, nebija piedalījusies savam vīram piederējušā idealā dalā pirmā 
turpinama (ar vīra tevu) kopmantība, un ka sūdzētāja, attiecībā uz vinas 
mirusas raeitas Vajerijas Bless idealo daļu pirmā turpināmā kopmantībā, 
taisni n a v uzskatama ka savas mirušas meitas mantiniece; 1733. p savu-
kart attiecas uz Vidzemes z e m e s tiesībām, un jau tādēl vien nekad nav 
piemerojams runa stavošam gadījumam, kas izspriežams pēc Vidzemes pil-
setas tiesibam; 6) ka Tiesu Palatas atsauksmei uz Priv. lik. 1885., 1887. 
Р. р., un tapat viiaas nepareizai atsauksmei itz nupat pievestiem 1707., 1733 
р. р., ir tikai blakus nozīme, un ta nav iespaidojusi Tiesu PaJatas gala slē-
dzienu, kas, pec butības saskan ar šai lietā vienīgi izškirošo, Tiesu Palatas 
gan nepievesto, 1826. р.; 7) ka Tiesu Palatai, atzīstot, ka uz sūdzētāju 
n a v p a r g a j u s i _vjoas mirušam (pirmam) vīram piederējušā un uz pē-
deja descendentu_, velak mirušo meitu Valeriju, pārgājušā i d e а 1 ā d а l а 
ī m o b i l a R i g a 6. h i p. i e с zem zemes grām. reg. Nr. 396, bija pic-
tiekoss pamats ncapmierinat un pat neapspriest sevižki tās pašas sūdzē-
tajas lūgumu izdarīt publikaciju par sfidzētājas mirušā vīra atstātā man-
tojurna atklāšanos un par pedejo nodibināt aizgādnību; 8) ka tā tad Tiesu 
Palata, gala sledzicna ziria, nav parkapusi sūdzētājas pievestos likumus, kā-
del viņas kasacijas sudzība, kā nepamatota, atraidāma, Senats n о 1 e m j ■ 
Natalijas R a t e n b e r g pilnvarnieka, zv. adv. Antona, kasacijas sOdzību 
uz Uv. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 604.) 

1Z5. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Arnolda P c s i s pilnvar-
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nieka, zv. adv. pal. Viļenčika, lugums par Rīgas apgabaltiesas spiieduma 
atcelšanu Arnolda P e s i s prasibā pret Mariju L o s b e r g . -

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolipš; referē senators A. Pē-
tersons. 

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa pieprasīto īres maksas apmērti, 48 1s 
menesī atradusi par pareizu, bet prasību dēl atbildētājas izlikšanas atrai-
dījusi_uz ta pamata, ka atbildetajai esot bijušas dibinātas šaubas par mak-
sajamas Ires apmeru, jo tagadējās prasības iesniegšanas dienā Apgabal-
tiesas pirmais, 1926 g. 10. aprifa spriedums, kurā tagadējās atbildētājas 
prasiba deļ jres maksas_normešanas tika atraidīta, vēl nebija nācis li-
kumiga speka, un ka tadeļ īres maksas apmērs neesot bijis tai laikā ga-
līgi_ noskaidrots; 2) ka, pretēji Apgabaltiesas domām, Apgabaltiesas, kā 
otras instances spriedumi, saskaņā ar Civ. proc. lik. 281. (184.) p. uzska-
tami par galīgiern, t. i. par likumīgā spēkā nākušiem (Sen. civ. kas. dep. 
spried. 140. Nr. 1924. g.), ja vien par spriedumiem nav iesniegta kasacijas 
sudzība; 3) ka Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka 1926. g. 10. aprila sprie-
dums jbūtu ticis parsudzets kasacijas kārtībā; 4) ka tāpēc atbildētājai gan 
bija jār.ēkinās ar 1926. g. 10. apriļa spriedumu un ar to apstākli, ka at-
bildetaja pret īres maksas apmeru celtais strīdus galīgi atkritis; 5) ka at-
bildetaja līdz tagadejasprasības celšanai bija deponējusi tiesā 1926. g. 23. 
aprilj tikai pa 34 ls mēnesī, t. i. nepietiekošā apmērā; 6) ka atbildētāja 
pienacīgo īres maks-u, proti 48 \s mēnesī, sāka deponēt tiesā tikai sākot 
по 1926. g. 8. jūnija, t. i. jau pec_ tagadējās praslbas icsniegšanas, kādēl 

I lres māksas deponēšanai nevar but lik. par telpu īri 34. p. paredzētas 
sekas, t. i. tā nevarpat i par sevi novest pie izlikšanas prasības atraidī-
šanas; 7) ka tada karta Apgabaltiesas spriedums Civ. proc. lik. 281., 196. 
(184., 142.) p. p. pārkāpumu deļ atcelams; 8) tādā kārtā Senats, ne-
ielāizdaraies cl-tu ka'sacijas icmeslu pārbaudīšanā, n о 1 e m i : Rīgas 
Apgabaltiesas 1927. g._16./23. marta spriedtimu Civ. proc. lik. 196. (142.) 
ми 281. (184.) p. p. parkāpumu del atcelt un lietu nodot izspriešanai no 
jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā. L. Nr. 608.) 

176. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Minnas D u m p i s pilnvar-
nicka, zv. adv. Boetchera, lugums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu 
Jura S i l i ņ a prasiba pret Minnu D u m p i s . 

Sēdi vada priekšsēdētāis, senators K. Ozoliņš; referē senator's A. Loe-bers. 
Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palata pirkšanas līgumu atzinusi par at-

ļ eltu uz Priv. lik. 3321., 3890. p. p. aiz tā iemesla, ka atbi'ldētāja nav 
emaksājusļ alimentus prasītaiam, bet apgrutinājusi viņas nopirktās т а 
им ar paradiem; 2) ka Tiesu Palatas pievestie Priv. lik. panti nodibina 
parādnieka pielaista nokavejuma sekas un, izejot no tā, ka parādniekam — 
nokavējuma gadījuma — jaatlīdzina kreditoram visa interese (3320. p V 
nosaka (3.321. р.), ка kreditora jnterese var pastāvēt ari līguma atcelšanā, 
|Л mērķis, kuru kreditors domājis sasniegt caur prasījuma tiesību priekš-
metu, atkritis pateicoties paradnieka nokavējumam, vai ja kreditors bijis 
[)iests merka sasniegšanai griesties pie kada cita līdzekla; 3) ka tā tad 

plevestais pants (3321. p.) runa par gadījumu, kur caur Hguma neizpildī-
lami (t. i. prasījuma tiesību priekšmeta nesanemšanu) Iikumā vai līgumā 
pnredzētā laik;i (3306. р.), atkritļs mērķis, knru kreditors dbmājis sasniegt 

1 rumu, t. i. kad ar līguma velāko izpildī.šanii līguraa mērkis palicis ne-
ļAMieffts v;ii kreditors spiests līguma priekšmetu sadabūt kādā citā celā, 
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t. i. neatkarlgi no un arpus līguma; tādā kārtā, ja līguma priekšmets bija 
alimentacija, tad 3321. p. noteikumi būtu piemērojami tad, ja caur ali-
mentu kvotu nesaņemšanu laika alimentacijas mērķis netiktu sasniegts, t. i. 
pats paradnieka uzņemtais a l i m e n t a c i j a s pienākums kā tāds zaudētu 
katru nozīmi un vērtību priekš kreditora, pie kam tad kreditoram būtu 
tieslba vienpiisīgi atkapties no šāda alimentacijas līguma, kas konkretā ga-
dījumā_ iegajis pirkšanas llgumā); tā tad alimentacijas pienākuma siste-
matiska neizpiidīšana llguma noteiktos termioos uzskatāma par iemeslu, 
saskaņa ar Priv. lik. 3321. р., vienpušīgi atkāpties no līguma; 4) ka Tiesu 
Palata, šai ziņā konstatējot, ka prasītājs daudzkārt bijis spiests par atse-
viškāmalimentu kvotām celt praslbas pret atbildētāju un tās piedzīt tie-
sas cela, varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājs, atrodoties trūcīgos ap-
stakjos un nesanemot laikā norunātās alimentu kvotas, nevar gaidīt, ka-
mer alimentu kvotas viņam piespriež tiesas_cejā un tās piedzen; tā tad 
Tiesu Palata, parnatojoties uz viņas konstatētiem šīs lietas sevisķiem ap-
stakliem, tieši nodibinājusi tā mērķa atkrišanu, kuru prasītājs domājis pa-
nākt ar alimentacijas līgumu, proti kārtīga uztura saņemšanu laikā at-
tiecīgos termiņos ka viņa pardoto māju pretekvivalentu; 5) ka Tiesu Pa-
latai tā tad bijis pietiekošs iemesls piemērot konkrētam gadījumam Priv. 
lik. 3321. p. un jau uz šī pamata vien pašu pirkšanas īīgumu atzīt par at-
celtu, jo vairāk tādēļ, ka alimentacijas prasījumi bauda sevišku aizsardzlbu 
likuma, pēc kura alimentacijas pienākums iztulkojams visplašākā apmērā 
(Priv. lik. 3104. р.); 6) ka Tiesu Palatai, aizrādot, ka parti vēl 1926. g. 
tiesajušies par alimentiem, bija pietiekošs pamats nākt pie slēdziena, ka 
tam apstaklim, ka atbildētāja piedāvājusi prasltājam alimentus 1924. un 
1925. gados, nav izškirošas nozīmes, kādēl Tiesu Palata, atraidot uz šī pa-
mata atbildētajas lūgumu dēļ liecinieku nopratināšanas, nav Civ. proc. lik. 
3661. p. parkāpusi; 7) ka Tiesu Palatas apcerējumiem par to, ka prasī-
tājam tiesība vienpusīgi atkāpties no Jlguma aiz tā iemesla, ka atbildētāia, 
preteji līgumam, apgrūtinājusi pārdotās viņai mājas ar hipotekām, nav iz-
šķirošas nozīmes, jo prasītājam piešķirama tiesība vienpusīgi atkāpties 
но līguma jau tāpēc, ka atbildētāia sistematiski. nav izpildīiusi alimenta-
cija& pienakumns Jīgumā noteiktos termiņos; 8) ka tādā kārtā l"iesu Pa-
lata nav atbildētajas pievestos likumus pārkāpusi, kādēl vioas kasacijas 
sudzība, ka nepamatota, atstājama bez ieverlbas, Senats n о 1 e m j : Minnas 
D u m p i s pilnvamieka,_zv. adv. Boetchera, kasacijas sūdzību uz Civ. proc. 
lik. 793. p. pamata atstat bez ievērības. (L. Nr. 622.) 

177. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Satiksmes ministriias piln-
varnieka, Dzelzcelu virsvaldes juriskonsulta Melnbārda, lūgums par Rīgas 
apgabaltiesas lēmuma atcelšanu Jāņa P a l m b a c h a prasībā pret Satik-
smes miniS'triju. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators A. Loe-
bers. 

Ņemot vērā: 1) ka lūgums vai iesniegums skaitās par saņemtu valsts 
iestādē, tā tad ari tiesā, tai dienā, kad tas faktiski saņemts (полученъ) 
tiesā un ar to nokjuvis tiesas rīcībā; šis moments iestājas ar papīra f a k -
t i s k o pieņemšanu (принят)емъ) по tās personas, kura, pēc valsts iestādē 
pieņemtās iekārtas, atzīstama par pilnvarotu pieņemt iestādei nosūtītus 
paplrus; 2) ka diena, kurā jau pieņemtais un iestādē ienākušais sūtījums 
tiktu atvērts un atzīmēts (день вскрьгая и пометы бумаги), par ko vien 
ruiiā Visp. gub. iekārtas 89. р., attiecas tikai uz valsts iestādes iekšējo 
iekārtu, kura noteic ienākušo papīru atzīmēšanas un ieregistrēšanas veidu, 
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kada diena tadej nevar but izškiroša runā stāvošā gadījumā (Kr. Sen. civ. 
kas dep_. spried. 1902. g. 68. Nr. Dzelzceju pārvaldes lietā); 3) ka tādēl ari 
konkreta gadījuma tam daturaam, kuru Miertiesnesis at'zīmējis apelacijas 
sudziba,_ka tas saņerašanas_dienu, nav nozīmes; 4) ka par sutījumu (ape-
Iacijas sudzibas) f a k t i s k a s i e n ā k š a n a s dienu, turpretim, uzskatāma 
diena, kura sūtījums f a_k t i s к i t i с i s s a ņ e m t s pie Miertiesneša, t i., 
citiem datiemtrukstot, ta diena, kura apzīmēta iznēsājamā grāmatā; 5) ka, 
ja piegriež verību f a k t i s k a s ienakšanas momentam, tad lūguma ie-
smedzejam nevar liegt šo faktisko ienākšanu, resp. faktisko ienākšanas 
dienu pieradī tar visiem civilproceslikumā paredzētiem pierādljuma līdzek-
ļiem, to starpa ari ar lieciniekiem, tāpat, kā, piem., kad būtu cēlušās šau-
bas par pasa paplra i e n ā k š _ a n u attiecīgā iestādē; 6) ka tā tad Ap-
gabaltiesa, atrodot apelacijas sudzības iesniegšanas termiņu par novēlotu, 
nepiegriežot pie tam verību iznesajama grārnatā apzīmētam datumam un, 
nepielaižot šī datuma tuvākai noskaidrošanai uzdoto liecinieku, pārkāpusi 
Civ. proc. Iik. 135., 181., 196. (102., 129., 142.) р. р., kādēl viņas lēmums aiz 
si īemesla atcelams,. Senats. n o l e m j : JRīgas apgabaltiesas 1926. g 11 
novembraJemumirCiv. proc. lik. 135., 181., 196. (102., 129., 142.) p. p. pār-
kapumu del atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no 
jauna cita sastava. (L. Nr. 689.) 

178. 1927. g. septembra mēneša 21. dienā. Šoloma P l ē n a lūgums 
par Ki_gas apgabaltiesas lemuma atcelšanu Jāņa A l k š ņ a un citu blakus 
sudzība par Kīgas I. rajona īres valdes lēmumu attiecībā uz strīdus iz-
skirsanu spneduma izpildīšana un Jāņa A l k š ņ a un citu pilnvarnieka, zv 
adv. Knoppa, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētāis, senators K. Ozoliņš; referē senators A. Loe-
bers. 

Senats atrod: konkretā gadījumā īres valde piespriedusi Jānim Alksne 
u с. по Soloma Plena īres naudu Ls 1229,28, par ко īres vajde izdevusi 
1925. g. 7. decernbrī izpildu rakstu zern Nr. 1916. Piedzīšanu īres valde uz-
devusi Rīgas. policijas 3. iec. priekšniekam. Pēdējais piedzinumu vērsis iiz 
paradnieka kustamo mantu Rīga. Vēl pirms tā parādnieks, sākot no 1922. g., 
daža_da laika bija iemaksajis Rīgas 7. iec. Miertiesnesim īres naudu, kop-
suma Ls 917,28 Janirn Alksne par labu, par ко pēdējam ticis paziņots. Uz 
nupat m-meto sumu Jaņa Alksnes kieditors, kāds Rosmanis, savukārt vēr-
sis piedzinumu par 10.000 1s. Sakarā ar šo Rosmanis saoēmis minēto 
sumu 917,28 1s tieši no Miertiesneša depozita. Pēc tā Plēns iemaksājis 
uz īzpildu rakstat reķina policijas 3. iec. priekšniekam 312,— ls. Alksne at-
saciiies aprādītas divas sumas Ls 917,28 un Ls 312,— ieskaitīt vina īres 
naudas prasijuma un pieprasījis no Plēna v i s u izpildu rakstā atzīmēto 
īres naudas sumu. Ls 1229,28. Pamatoioties uz šādiem lietas apstākļiem un 
atsaucoties uz Civ. proc. lik. 224. (160.) р., Plēns griezies pie īres valdes 
ar lugumu izšķirt pie sprieduma izpildīšanas izcēlušos strīdu, atzīstot Jāņa 
Alksnes u. с prasīiumu par dzestu ar Ls 917,28 izmaksu Jāņa Alksnes kre-
ditoram Rosmanim. Ires valde, ar savu 1926. g. 20. septembra lēmurnu 
pamatojoties uz Civ. proc. lik. 223., 224 (159., 160.) р. р., 952., 963., 964. p p , 
apmierinājusi Plena sudzībti. Ires valdes lēmumu Jānis Alksne pārsūdzējis 
Rīgas apgabaltiesai, kura, saskaņa ar Jaņa Alksnes lūgumu, lietu izbeigusi, 
viņas nepiekritības _del īres valdei, uz tā pamata, ka pēc Lik. par telpu 
ii! 15. p. piespriesta īres nauda esot piedzenama saskaņā ar Noteik. pnr 
valsts neapstrrdamu prasījurņu piedzISanu, kādēl strīdi pie sprieduma iz-
plldīšanas neesot [zšķiramj Civ. proc. likumā paredzētā kārtībā" un pie 
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tam ne caur tiesu, bet caur administratlvam iestadem instanču kartība. 
Šoloma Plēna kasacijas sūdzība pelna ieverību. Gan pec lik. par telpu * 
īri 15. p īres valdes lēmumus izpilda vieteja policija un piespnes-tas nau-
das sumas piedzenamas saskaņā ar Noteik. par valsts neapstrīdam.u pra-
sljumu piedzīšanu. Bet ar to nemaz-nav izškirts Jautajums pa r to , pec ka-
diem procesa likumiem jārīkojas policijai un kada kartībā butu izsprie-
žamas sūdzības par policiias ierēdņu rīcību izpildot īres valdes spnedu-
mus un, galvenais, kādai iestādei piekristu strīdi, kuri starp pašiem partiem 
ceļas pie sprieduma izpildīšanas (Civ. proc. lik. 962. р.: „Споры по испол
нение"). Šai ziļjā Senats savā Apvienotas Sapulces 1923. g. lemuma (pec 
spried. krāj. Nr. 11: Tiesl. Min. Vēstn. 1925. g. 7./9. Nr. piel. 37. sek. lpp.), 
paskaidrojis, ka „policijai, izpildot tiesu pristavu (tiesu izpilditaju) prenaku-
mus, jārīkoias pēc Latvijā spēkā esoša civilproceslikuma, jo Kr. lik. кор. 
16. sēj. 2. dalā paredzētie noteikumu par с i v i 1 piedzinumiem, kuri s'a i s 
g a d ī j u m o s biia piemērojami Krievija, nebija speka bij. Balt. gub." (sk. 
ari Sen. Apv. sap. 1891. g. spried. 37. Nr.). Tapat Senats, savā Apvienotas 
sapulces 1927. g. 25. maija lēmumā Nr. 47, atzinis, ka Latgale nekustamas 
mantas 'pārdošana, bezstrīdus prasījumu apmierinasanaš, piekrīt administra-
tivām iestādēm* proti Iekšlietu ministrijai t i k a i t a d , ja bezstiidus pra-
sījuras piedzenams uz administrativas varas rīko.iumu un to ticsu iestazu 
lēmumu pamata, kuri izpildāmi b e z izpildu raksta izdošanas. No 1924. g. 
11. oktobra instrukcijas (Vald. Vēstn. 235. NrJ 10. p. redzams, ka policija_s, 
resp. nodoklu piedzinējiem jārīkojas taisni pec civilproceslikuma; gan su-
dzības par' šo ierēdņu nelikuraīgu rīcību piekrīt vai nu Nodokļu departa-
mentam (Vald. Vēstn. 1927. g. 28. Nr.; 1920. g. 19. marta. noteik. 8. р.: рар. 
lik. krāj. 48. Nr.), vai policijas priekšniecībai (pievestas instrukcijas 34. р.), 
bet tomēr tikai tik tālu, c i k t ā l u l i e t a n e g r o z ā ? ap_ s t r ī d u 
p a r c i v H t i e s i b ā m s t a r p k r e d i t o r u u n p a r a d n i e k u 
p a r p i e s p r i e s t ā s s u m a s s e g š a n a s a p m e r u , piem., par tiesas 
depozitā iemaksāto sumu ieskaitīšanu piedzenamā parada, vai vispar ap strī-
diem un jautājumiem, kufus paredz civ. proc. lik. 962., 964. p._ p. Sadu strīdu 
un jautājumu, kā strīdu par civiltiesībam, izšķiršana piekrīt pec civ. proc. lik. 
1., 962., 964. p.p. vienīgi tiesai, resp. tiesu atvietotajam īres valdem,_vai otrai 
instancei — Apgabaltiesai (ja lēmumu taisījusi īres valde). Tada karta, pre-
tēji Apgabaltiesas domām, konkretā blakus sūdzība bija jaizspriež tai_sni 
Apgabaltiesai, kā īres valdes otrai instancei. Izbeidzot pie šadiem apstak-
liem lietu, Apgabaltiesa pārkāpusi lik. par telpu īri 15. p. un civ. proc. lik. 
962. р., kādēļ viņas lēmums atceļams. 

Aiz pievestiem iemesliem, Senats n о 1 e m j : Rīgas apgabaltiesas 
1926. g. 19. novembra lēmumu, civ. proc. lik. 962. р., lik. par telpu īri 15. p. 
pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no 
jauna citā sastāvā. (L. Nr. 710.) 

179. 1927. g. decembra mēneša 15. dienā. Ādama _H ā n a lūgums par 
Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu Adama H a n a praslba pret Bengtu H а п. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, sēnators K. Ozolirjš; referē priekšsēdētājs. 
Ņemot vērā: 'l) ka likums paredz tikai vienas apelacijas sūdzības un 

viena'uz to paskaidrojuma iesniegšaņu (sk. ari Sen. civ. kas. dep. spried. 
Nr. 355/1927. g.), uri tamdēl no prasītāja pilnvaniieka Tiesu Palatai 1926. g. 
10. aprilī „uz tiesas sēdi 12. apriiī" uz atbildētāja pret pr#sītaju apelacijas 
sūdzību iesniegto paskaidrojumu iesniegtaispaskaidrojums по Tiesu Palatas 
nebija pavisam caurskatāms; pie tam, tā ka uz 12. aprili noliktā tiesas sēde 



-
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bija parnesta uz 19. aprili un tajā prasītaja pilnvarnieks bija piedalījies uii 
uzturejis lesmegto apelaciju, tad viņš vienīgi varēja vai nu širiī sēdē pietelkt 
sava 10. apnļa paskaidrojuma apradīto lugumu par krītošā sprieduma no-
īaksta lzsutisanu viņam pec dzīves vietas Liepājā, jeb, kā tas būtu parei-
zaki, to pieteikt pec hetas caurskatīšanas tiesas kancelejā; kā tas redzams 
no tas dienastiesas sedes protokola un Tiesu Palatas konstatējuma, tādu 
lugumu prasitaja pilnvarnieks nav pieteicis un, ja nu lūdzējs pat neaizrāda 
nedz uz to, ka spnedums nebutu ticis izgatavots Jaikā, jeb ka viņš būtu grie-
zies sava laika pie Liepājas apgabaJtiesas ar attiecīgu lūgumu sprieduma 
noraksta īzdosanas поЫка un sprieduma norakstu laikā nebutu saņēmis aiz 
ta īemesla, _ka lieta vēl nebutu bijusi atsūtīta по Tiesu Palatas, tad atkrit 
pats luguma par kasacijas termiņa atjaunošanu liktais pamats, ka lūdzējs 
butu spneduma parsudzešanas laika griezies pie tiesas ar lūgumu izdot vi-
nam sp_neduma norakstu; 2) ka tamdēl šinī gadījumā по Tiesu Palatas 
Pielaista vela Liepaias apgabaltiesas akts līdz ar sava sprieduma norakstu 
nosutisana Liepajas apgabaltiesai nestāv nekādā sakarā ar lūdzēja pie-
laisto kasacijas termipa palaišanu gaj-am, ar ко atkrīt ari katra vaia-
clziba benatam apspnest kasacijas sūdzībā pievestos apcerēiumus, kā c'iv 
proc hk. 775_. panta noteikuma iztulkošanā, jautājumā par Tiesu Palatas 
p.cuakumu pec spneduma došanas nosūtīt atpakaļ pirmai instancei viņas 
akti līdz ar krītoša sprieduma norakstu, tā par civ. proc. lik. 269., 270 
iiii 846. pantu (1914. g. izd.) piemērošanu attiecībā uz zīmognodokļa un 
Kancelejas nodokļa nomaksu pie sprieduma noraksta pasīitīšanas; 3) ka 
tada^kartā Tiesu Palata imkusi pie parciza gala slēdziena, ka viņai nebija 
pienakunia piesutīt lūdžējam sprieduma norakstu, bet kasacijas termipa 
nokavesana nav vainojarnas tiesu ama-ta personas, un, atraidot prasītāja 
Pilnvanucka lugurnu par kasacijas termiņa atjaunošarm, nav pārkāpusi 
kasacijas saidziba pievestos t likumus, kamdēl iesniegtā kasacijas sūd/ība 
kii iiepanmtota atraidama, Senats n o l e r n j : prasītāja Adama-Johana-
i ndriciia п а п а kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. panta pamata 
fttstat bez leverības. (L. Nr. 730.) 

180. 1927 oktobra mēneša 27. dienā. Satiksmes ministriias Dzelzcelu 
I ivaldes junskonsulta Prevalda lūgums par Tiesu Palatas sprieduma at-

1,1,1 sabiednbas „S. Instone un Со Ltd. London" prasībā pret Satiksmes 
niliilstnju Dzelzceļu virsvaldes personā un prasītājas pilnvarnieka, zv 
IflV. Antona, paskaidrojums-. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolinš; referē senators 
Л. I.oebers. 

Senats atrod^ _ Pēc Privatlikuma 4024. p. piegādes līgumos jārīko-
bez vispareja privatlikuma — pec seviškiem noteikumiem par pie-

iii valstsi vajadzībam (Kr. lik. кор. 10. sēj. 1. d.). Pievestie noteikumi, 
al ka an Кг. civillikums (1574., 1575. p. p.) paredz likumisku sodu 

шсонная неустойка 87.-90. р. р.). Pēc pievestiem 87., 89. р. р. minētais 
IKiimiskais sods piedzenams par to, ka izpildījums nav izdarīts laikā, skai-
101 по tcrmiņa notecejuma, līdz kuj-am piegāde biia jāizpilda, pa %% mē-

81, līdz kamer piegade tiks izpildīta, kopzumā līdz 6%. Tādā kārtā sods 
Okams kfi par pjegādes līguma neizpildīšanu, tā ari par izpildīšanas 

kavSiumu vien. Pievestie 87.—90. p. p. paredz soda uzlikšanu jau tieši 
llKuma pamata un nemaz neaizskar jautājumu par pašā līguma pare-

Ito saiikciju uz izpildīšanas nokayejumu vai liguma neizpildīšanu kā 
1,11 I asa liv.iima galīgas neizpildīšanas sahkciju scvišķi paredz tā paša paša 
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likuma 195., 196. p. p. un proti, ka pati valsts vienkārši atstādina neaku-
rāto piegādātāju un pati uzqemas līguma izpildīšanu. Ja tādēļ pašā pie-
gādes l i g u m . ā ari būtu paredzēta seviška sankcija par llguma izpildl-
šanas nokavējurmTvai neizpildlšanu, tad ar to nemaz netiktu aizskarta tā 
sankcija, kuj-u 1 i к u m s paredz zem soda nosa.ukuma, pievestos 87.—90. 
p. p. gadījumos. Likums nupat aprādītos pantos paredz taisni l i k u -

!

m i s к о sodu, kāds tādēl uzliekams n e a t k a r ī g i no līgumā pare-
dzētās sankcijas. Pat ja pielaistu, ka 87.—90. p. p. noteikumiem ir dispo-
zitivu normu (bet ne jus cogens) raksturs, tomēr 87.—90. p. p. paredzētais 
likumiskais sods и е būtu piemērojams v i e n ī g i t a d , ja pašā lī-
gumā tiktu kategoriski noteikts, ka likumiska soda vietā par izpildījuma no-
kavējumu ir jāiestājas kādai citai sankcijai. К u r likums paredz kon-
vencionalu ■— līgumisku sodu uz līguma neizpildīšanas vai izpildīšanas no-
kavējuma gadījumu, ar kādu konvencionalu sodu būtu segtas visas līguma 
neizpildīšanas sekas, t u r likums tieši un noteikti to nosakā. Vispirms 
pats pievestais likums par piegādēm valsts (civilresoru) vajadzībām iznē-
muma veidā paredz ari konvencionalu — līgumisku sodu, proti 40. pantā. 
Tālāk, pretēji likumā par valsts piegādēm (civilresora) vajadzībām pie-
oemtam pamatprincipam, noteikumi par piegādēm к a r a resora vajadzī-
bām (Kara lik. 18. grām. 2. izd. 1907. g.: заготовлешя къ постройки по 

Д военному ведомству) paredz taisni konvencionalu — 1 ī g u m i s k u sodu 
(неустойка), nosakot (23. р.), ka šādam konvencionālam — līgumiskam so-
dam jāatbilst zaudējumam, kas var notikt valstij no līguma neizpildīšanas 
vai no izpildījuma nokavējuma un noteicot šāda soda minimalo (10%) un 
maksimalo (25%) normu. Tādā kārtā, ja piegādes līgumā ar Kara resoru 
būtu paredzēts minētais līgumiskais sods, tad ar tā piedzīšanu gan būtu 
segti visi kara resora zaudējurnu prasijumi un pārējā līguma neizpildī-
šanas vai izpildījuma nokavēšanas sekas. Ari vispārējais Kriev. civ. likums, 
blakus likumiskam sodam, atzīst arī līgumisko sodu (1583.—1586. р. р.). Uz 
nupat apzīmēto izšķirību starp likuma noteikumiem par piegādēm с i v i 1 -
resora vajadzībām (87.—89. р. р.), по vienas puses, un likuma noteikumiem 
par piegādēm k a r a resora vajadzībām (23. р.), по otras puses, jau tieši 
un noteikti aizrādījusi Kriev. Senata prakse: tā 1880. g. spried. Nr. 88 
Karloviča lietā, Kriev. Senats uzsver, ka Kriev. civ. lik. 1835. pants (1857. g. 
izd.), t. i. tagadējā likuma par piegādēm valsts vaiadzībām 40. р., iztulko-
jams' visšaurākā nozīmē kā izoēmuma noteikums un ka tādēl katrs llguma 

( nosacījums, kas runātu pretim 87.—90. р. р., piem. paaugstinot Iikumiskā 
soda procentu normu, uzskatāms par spēkā neesošu. Savā 1888. g. spried. 
Nr. 20, Cietokšņa Osovec lietā, Kriev. Senats noteikti paskaidro, ka pretēji 
Kriev. civ. lik. noteikumiem, kuri par neakurātu piegādes līguma izpildīšanu 
paredz sodu cieši noteiktā pastāvīgā apmērā, neatkarīgi по aizrādījuma lī-
gumā, k a r a likumi padara soda apmēru atkarīgu по kontrahentu vieno-
šanās un ar to iznem sodu по likumisko sodu kategorijas, pieskaitot sodu 
pie Hgumisko sodu kategorijas. 

Pieraērojot apzīmētos vispārējos, по pievestiem likumicm izrietošos 
principus riinā stāvošam gadīiumam, izrādās, ka konkretais ligurns (7. §) 
pieškir Satiksmes ministrim tiesību, ja piegādātājs nokavē term-uui vai pa-

S visam atteicas no līguma izpildīšanas, pašam pasūtīt akmeņogles citā vietā, 
t. i. savukārt atkāpties no līguma, atstādinot piegādātāju no piegādes un stā-
joties pie t. s. „segšanas pirkuma'' (Dcckungskauf), bet virsizdevumus segt 
no drošības naudas. Par likumisko sodu līgumā nav runas. Kā nenoliedz 
Tiesu Palata, prasītājs patiesi nav piegādes tcrmiņu ieturējis. Tādēļ, sa-
skaņā ar augšā pievestiem apcerēiumiem, Satiksmes ministrijai nav atucmla 
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tiesība uzlikt ncakuratam piegadatajam lik. 87.—90. p. p. paredzēto liku-
misko sodu taisni par izpildīšanas nokavējumu. Tiesu Palatas pievestiem 
178., 179. p. p. nav šai lieta izškirošas iiozīmes, jo viņi nemaz neizslēdz li-
kumisko nosacījumupiemerojamību, tā tad ari 87.—90. p. p. parcdzētā li-
kumiska soda picmerojamību nē. Pat ja 87.—90. p. p. n e a t z ī t u par 
ius cogens, tomer viņi ka dispozitiya norma n e būtu piemērojami tikai tad, 
ia konkretais Iīgumsi kategoriski butu aizradijis, ka likumisks.' sods — blakus 
līguma 7. & paredzetai sankcijai — nebutu uzliekams neakurātam piegādā-
tajam. Tiesu Palata tamlīdzīga nosacījuma esarnību nav konstatējusi. 
Preteji atbildetajas domam, prasītajas pjevestie augšā minētie Kriev. Senata 
sprieduml tieši piemerojami ari runa stavoša gadījumā, jo viņos siki un no-
teikti paskaidrota un noskaidrota abu. aprādīto likumu — par piegādēm 
yalsts_ (c i v i I resora), no vienas puses, un kara resora, no otras puses, va-
iadzībam — noteikumu īs-tā nozīme: Kriev. Senata spriedumu salīdzinošai 
atsauksmei uz Kriev. civillikumu tikai blakus nozīme; privatlikumu notei-
kumi_par līgumsodu _un Priv. lik. ievada XXXV. p. turpretim nemaz nav 
piemerojami konkreta gadījuma, kur strīdus izšķirams pēc speciāliem no-
teikumiern un jautajums nemaz negrozās ap interteritorialām tiesībām, kādu 
jautajumu vien izšķir Priv. lik. ievad. XXXV. p. 

Tada karta Tiesu Palata, uzskatījusi par konkretam gadījumam nepie-
merojamu lik. par piegadem valsts^ vajadzībām 87.—90. ^antos paredzēto 
l i k u m i s k o s o d u , nenodibinot, ka šis pēdējais, pašā līgumā būtu bijis 
expressis verbis izslegts, un dibinot uz to savu prasību apmierinošo sprie-
dumu, pārkāpusi kā nupat pievestos pantus, tā ari civ. proc. lik. 711. p. 

Aiz pievestiem iemesliem, Senats n o l e m j : Tiesu Palatas 1927. 
g. 27. janvara spriedumu lik. par valsts piegādēm un darbiem 87.—90. р. р., 
civ. proc. lik. 711. p. parkapumu deļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai iz-
spriešanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr. 791.) 

ШШ 
181. 1927. g. šeptembra mēneša 21. dienā. Elizabetes Q. lūgums par 

I īcsu Palatas sprieduma atcelšanu Jaņa Q. prasībā pret Elizabeti G. un pra-
lltāja pilnvamieka, zv. adv. Grīnberga, paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē priekšsēdētājs. 
Izklausījis prasītāja pilnvarnieka, zv. adv. Grīnberga, un atbildētāias 

l aidrojumus un ņemot vēra: 1) ka Tiesu Palata aiz spriedumā pieves-
'li iii rnotiviem pareizi atzinusi, ka Lik. par laulību 32. p. ir kolizijas norma, 
Kura noteic, cik talu Ļatvijas likums iet Iaulības formas atzīšanā kā savā 

Ish, ta arpus tās priekš personam, kas_padotas viņas nacionalam likumam, 
• .niidel Tiesu Palata šinī gadījuma, preteji atbildētājas uzskatam, jautājuma 

■ i|-iršaiia par to, vai starp partiem pastav Iaulība — par pamatu likusi Iik. 
Ptl laulību 32. pantu, kurš atzīst tikai divas laulības formas — garīgo un 
' !Io regis'tracijas_nodala, bet neatzīst konkubinatu; 2) ka Tiesu Palata ir 

ipsvērusi atbildetajas iesniegto partu dēla V. dzimšanas apliecību, kā ari 
0 ipstakli, ka prasītajspats uzdev^es par pfecētu, bet pareizi nav piešķīrusi 

nozīmi laulības_ stavokļa pierādīšanai uz lik. par laulību 32. panta pa-
nuta; 3) ka atbildetajas aizradīj'ums uz nepareizu onus probandi sadali-
iH и starp partiem nepelna jevērību aiz tā iemesla, ka prasību lietās par 

iinulisku attiecību nepastavešanu uz atbildētāju pāriet orius probandi par 
āja apstrīdētās juridiskas attiecības pastāvēšanu, kamdēi šinī gadījumā 

Iptājai iiija japierada, ka starp partiem pastāv likumīga laulība, kādus 
tlījumus PL'C Tiesu Palatas konstatejuma atbildētāja nav tlesai priekšā 

InUljusi; l̂) ,ka tādā kartā atbildetājas iesniegtā kasacijas sūdzība kā ne-
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pamatota atraidāma, Senats t i o l e m j : atbildētajasElizabetes G. kasaci-
jas sūdzību иг civ. proc. lik. 793. panta pamata atstat bez ievēnbas. (L. 
Nr. 803.) 

182. 1927. g. oktobra mēneša 27. dienā. Biedrības „Linas H a c e d e k " 
pilnvarnieka, zv. adv. Finkelšteina lūgums par Tiesu Pajatas spneduma at-
celšanu Rīgas Ev.-lut. Jēzus Baznīcas draudzes prasība pret Benjammu 
B r a s ņ i k u un biedrību „Linas fiacedek". 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Loebers. 

Ņemot vērā- 1) ka, pretēji atbildētājas „Linas Hacedek" sabiedrlbas 
dornām, virsīpašniekam (Grundzinsherr) pieder vienīgi priekšpirkšanas 
tieslbas (Vorkaufsrecht; priv. lik. 1327. р.), bet ne retrakta tiesības (Naher-
recht, sk. 5en. civ. kas. dep. spried. 1927. g. 13. Nr.); tā tad, principa.no-
teikumi par retrakta tiesībārn nemaz nav visuma piemerojami subsidian 
priekšpirkšanas tiesībām, tikai iznemuma veidā 1642. p. butu piemerojams 
ari priekšpirkšanai (Sen. civ. kas. dep. spried. 1925. g. Nr. 530); kamer re-
trakta tiesības ir absolutas tiesības, priekšpirkšanas tiesibas īr tm оЫь 
gatoriskas (personīgas) tiesības; tadēļ, pēc Tiesu Palatas pareiza aizra-
dīiuma, priekšpircējs stājas juridiskās attiecības viemgi ar pardeveju, ka 
savu priekšpirkšanas līguma kontrahentu; tikai tad, kad īeguvejs nko]_as 
launā ticībā, vai kad priekšpirkšanas līgums ī^erakstīts zemes graraatas, 
priekšpircēis varētu griezties tieši pret ieguveju (priv. Jik. 3933. _p. p.) ar 
atiīdzības prasību; 2) ka tāpēc priekšpircejs, konkreta gadijuma obrok-
imobila virsīpašnieks, realizējot savas priekšpirkšanas tiesibas t. ī. pastavot 
uz jauna pārdošanas līguma slēgšanu tieši ar virju, nemaz nav spiests atli-
dzināt, un pie tam vēl pat ieguvēiam, izdevumus, kurus šis pedejais bija 
līdz priekšpirkšanas tiesību realizēšanai, piem. skaitot no īestasanas valdi-
šanā par imobilu, ieguldījis pardodama imobila; pec priv. lik. 3932. p. prieks-
pircējam jāizpilda vienlgi tie lī'guma nosacījumi, kurus bija uzņernies īegu-
vējs- noteikumos par priekšpirkumu taisni trukst specialais, retrakta tie-
sībām paredzētais, noteikums (priv. lik. 1630. р.), pēc kura retrahentam ja-
atlfdzina ieguvēiam, bez un virs samaksatas pirkšanas cenas, vel nepiecie-
šamie un derīgie izdevumi; pievestā 1630. p. analoģiskai piemerosanai pil-
nīgi trūkst loģiska pamata, jo, no vienas puses, 3932. p. īzsmelosi uzskata 
priekšpirkšanas reālizāciias priekšnoteikumus, un, no otras puses, 1_630. p. 
analoģiska piemērošana priekšpirkšanai tieši runatu pretim sis pedejas rak-
sturam kā tīri personlgām tiesībām, kuras — ka_augša aizradits — nodi-
bina vienīgi juridiskas attiecības starp priekšpirceju un pardeveju, bet ne-
kad ne starp priekšpircēju un ieguvēju; ja ieguvējs bija pardodama objekta 
ieguldīiis kapitalu un taisījis izdevumus pirms ta apstakla noskaidrosanas, 
vai priekŠpircēisi — virsīpašnieks izlietos savas priekšpirksanas _tiesibas, 
tad ieguvējs rīkojies augstākā mērā vieglprātīgi un tadeļ, jau uz vispareja pa-
mata,'nevar baudīt aizsardzibu likumos (priv. lik 3296., 3441._p. P^: sa-
biedrības „Linas Hacedek" atsauksme uz Sen. civ. kas. dep. spned. 1925 g. 
Nr 530 nevietā, jo analoģiju pēc noteikumiem par retraktu (pnv. lik. 
1642 p) Senats tai spriedumā piemērojis citu noteikumu trukuma del lauta-
iumā par to, vai priekšpifkšanas tiesības būtu realizējamas, ja pirksanas 
līgums tika agrāk atcelts; nupat minētā jautājumā analoģuas piemerosana 
gan nemaz «nerunātu pretim priekšpirkšanas tieslbu juridiskam raksturam; 
tagadējā gadījumā turpretim taisni jākonstatē tāda pretruna; 3) ka biednba 
Linas Hacedek" uz 1920. g. 18. marta likuma izsauktām saimnicciskarn pcr-
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turbacijām un ijz no šadam pedejām izrietošām, priekš viņas. kā ieguvējas, 
nelabvēļjgām sekarn, atsaucas ka redzams no viuas paskaidrojumicm Tiesii 
Palata's 1926. g. 14._oktobra sede — izejot no tā un sakarā ar to, itkā priekš-
pu-cejam, konkreta gadījuma virsīpašniekam, izlietojot savas priekšpirk-
sanas tiesības, esot jaunam ieguvejam jaatlīdzina pārdodamā imobila „pa-
reiza vertiba"; šadu savu apgalvojumu biedrjba „Linas Hacedck" pamato 
uz Priv. lik. 1623., 1625., 1626. P L р., kup torner runā vienīgi par retraķta 
tiesibam; ja nu, ka augšā apradfts, priekšpircējam, saskaoā ar priv. lik. 
3932. р., jaizpilda tikai pirkšanas līguma nosacijumi, bet tālāk'us pienākumus 
vips nenes un tadēļ 1623., 1625., 1626. p. p. priekšpirkšanas tiesībām vispār 
navMPiemerojami, tad līdz ar to logjski atkrīt visi sabiedrības „Liiias Hace» 
dek paskaidrojumi, kurus viņa_sava kasacijas sūdzībā pamato uz 1920. g. 18. 
marta likuma iespaidu uz_ runa stavošo pirkšanas līgumu un ar to nodibi-
uatām juridiskam attiecībām; 4) ka, pretēji biedrības „Linas Hacedek" do-
mām, priekspircejam nekad nav piemerojami noteikumi par nctaisno iedzī-
vošanos: vispirms: „qui suo jure utitur neminem laedit" (priv. lik. 3285. p ) ; 
bez ta, condictio (vai exceptio) sine causa domāiama tikai tad, kad pret-
uieks valda zinamu priekšmetu bez jebkāda pamata (priv. lik. 3734. р.), vai 
kad tas iedzlvojies caur pretnieka ciesto zaudējumu; ja konkretā gadījumā 
par „pretmeku" butu uzskatams pardevejs, tad par pēdējā ciesto zaudējumu 
nevar runat tapec, ka priekšpircejs butu varējis realizēt savas priekšpirk-
Sanas tiesības vienīgi izpildot tos nosacījumus, zem kuriem viņš savu mantu 
l)ija pardevis jeguvejam (priv. lik. 3932. р.); ja pārdevējs pie tam kaut ka 
cietis, viņš butu varejis griezties pret savu tiešo kontrahentu, ieguvēju: 
par to otrais atbildetajs, Brasniks, ari bija domājis, konkretā gadījumā ceļot 
— kaut ari formali nepareizi — pretprasību par līguma atcelšanu aiz laesio 
enormis; ja turpretim par cietušu butu uzskatāma pati biedrība „Linas Ha-
ccdek , proti, tai nozīme, itka viņa esot palikusi bez apmierinājuma par imo-
bila ieguldītiem ļzdevumiem, tad vioai kondikciias prasības pret priekšpir-
cējtt nav jau tadel vien, ka vipai'bij jazin, ka virsīpašniekam pieder priekš-
pirksanas tiesības; ja viņa tomer ar to nebija rēķinājusies, viņa netikvien 
iiz jau pievestā paraatprincipa pamata (3441. р.), bet ari uz specialo notei-
kumu par kondikcijam pamata (3686. р.), nevar dibināties uz priekšpircēja 
•īetaisnu iedzīvošanos; 5) ka tadā kārtā Tiesu Palata, nepiemērojot runā 
itāvošam gadfjumam noteikumus par retrakta tiesībām un nepadarot prasī-
Ims apmierinašanu atkarīgu по iepriekšējās izdevumu atlīdzības sumas de-
• ēšanas tiesa, nav biedrības ,LLinas Hacedek" pievestos likumus pārkāpusi, 
kudeļ viņas kasacijas sudzība ka nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : 
i'inlrības „Linas Hacedek" pilnvarnieka, zv. adv. Finkelšteina, kasaciias sū-
UZĪbu uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērlbas. (L. Nr. 804.) 

183. 1927. g. oktobra meneša 27. dienā. Nelaiķa Georga Ņ i k i t i n a 
mantojuma masas aizgadna, zv. adv. Rubinšteina, lūgiims par Tiesu Palatas 
li'iniima atcelšanu Olgas T u š k a ļ e j e v a s un citu nekustama Ipašuma 
pārdošanas lietā un Rīgas Komercbankas pilnvarnieka, zv. adv. Michelsona, 
"Jaskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolii.iš; referē senators 
Л. I.ocbers. 

Izkļausījis Jansona pilnvarnieka, zv. adv. Bekera, paskaidrojumus un 
licniol vērā: 1) ka pec Civ. proc. lik. 2009., 2010. p. p. kompetentā tiesa, 
prlva.tlikumā npteiktos gadījumos. lemj par mantojuma aizgāduības n o d i -
Ь i и D 9 a и и (назд ale попечительства) un par to paziņo attiecīgai bāru 
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tiesai aizgadiia iecelšariāi; saskaņa ar šo, par mantojuma aizgādnības a t -
c e l s a n u tāpat var spriest tikai tiesa, kura mantojuma aizgādnību bija 
nodibiņājusi; kautgan šads rnantojuma aizgādnības atcelšanas veids nav 
tieši likuma paredzets, jo likums vispār šai jautājumā nekādus sevišķus 110-
teiktimus nesatur, tomēr rtiinētā atcelšanas kartība tieši izriet no vispārējā 
pnncipa, ka tikai pati iestade, vai ari augstākā tiesa un pie tam nevis ar 
kādiern konkluderitiem darbiem, bet vienlgi ar formalu lēmurnu, var atcelt tās 
formalas jurid. attiecibas vai aizsardzības līdzekļus, kurus tiesa bija iepriekš 
nodibinajusi; 2) ka tapec mantojuma aizgadnība, kuru nodibinājusi kompe-
tenta tiesa ar sevišķu lemumu, ieverojot likumā paredzētos lietas apstāklus, 
ir atceļama vienīgi uz jauna tiesas lemuma pamata tai pašā lietā, ja lietas 
apstakli attaisno šada lemuma tai_slšanu; tā tad mantojuma aizgādnība, at-
tiecīgiem jauniem faktiskiem apstakliem iestājoties, izbeidzas nevis automa-
tiski, ip_so jure, bet tikai uz jauna tiesas lēmuma pamata; pie tam tiesai, 
taisot lemumu par aizgadnības atcelšanu, jāpārliecinājas, vai patiesi iestā-
JLišies- tie pnekšnoteikumi, ar kuriem Iikums saista aizgādnības izbeigšanos; 
3) ka saskaņa ar šo, Priv. lik. 2595. p. vacu teksts runā nevis par aizgādnī-
bas izbeigšanos, bet_par viņas atcelšanu („ aufgehoben wird "): 
krievu teksta gan šāda izšķirlba neizteicas („ .. прекратится"); 4) ka pie 
šadiem aizgadnības izbeigsanās pamatiem picder ari tiesas lēmums par man-
tojuma pretendentu tiesībām (Priv. lik. 2598. р.); pie tam, saskanā ar Civ. 
proc. lik. 2023. р., mantiniekiem tiesība, pēc vinu apstiprināšanas mantošanas 
ticsības, saaemt aizsargato mantojumu; bet ar to,' saskanā ar augšā teikto, 
pati par sevi aizgadnlba neizbeidzas, bet izcelas tikai izbeigšanās pamats, 
un tikai pec šada izbeigšanas pamata parbaudīšanas un apspriešanas, tiesa 
lemi par aizgadnības_atcelšanu; pec nodibinatās prakses, tiesa — по forma-
las puses — taisa lemumu par mantojuma aizgādnības atcelšanu tikai uz 
baru tiesas_ apliecības pamata, kuru baru tiesa savukārt izsniedz aizgādnim 
tikaipec ta, kad tas izpildījis savus,_Priv. lik. 2595., 2598. p. p. paredzētos 
pienakumus; ta tad mantojuma aizgādnība turpināias līdz tās atcelšanai ar 
tiesas lemumu, kas_savukart var notikt tikai pēc tā, kad aizgādnis izpildījis 
savus minetos pienakumus; 5) ka tādēl līdz tam pašam momentam manto-
juma aizgadnis skaitas par pietiekoši leģitirnētu uzstāties mantošanas ma-
sas varda, joaizgadnība taisni vel turpinajas; gan jāatzīst, ka pēc tā, kad 
tiesa jau nolemusi par mantinieku tiesībām vai apstiprinājusi mant.niekus 
mantojuma tiesibas (Priv. bk. 2598._ р., Čiv. proc. lik. 2020. р.), aizgādnība 
iestājas, ta sakot, likvidacijas stadija; tādēl aizgādnim nav no tā laika tie-
sibas uzsakt kadas jaunas lietas; bet tomēr viņam jāizpilda vēl visi pienā-
kunii aizgadnlbas likvidēšanai, nodot galīgo norēkinu raanfiniekiem un no-
dot viņiem pašu mantojurnu; un t a i s n i t i k t ā l u a i z g ā d n i m p i e -
d e r a r i v i s a s no š a d i e m v i ņ a p i e n ā k u m i e m i z r i e t o š ā s 
t i e s ī b a s , tai skaiļā, un pašu mantinieku_interesēs, ari leģitimācijas tiesī-
bas, piem., ja izradītos vaiadzība ieverot kādus termiņus tiesā u. t. t. seviški 
ari tur, kur mantinīekiem kopa nebutu iespējams tūlin — sevišķi pirms norē-
kina sanemšanas — aiz_apstāk[u nezināšanas rīkoties pašiem un ievērot 
savas intereses; b) ka tadēl Tiesu Palatai, nekonstatējot, ka Apgabaltiesa 
ja.u butu atcelusi vioas nodibināto aizgādnlbu, nav bijusi tiesība, mir. Ni-
kitina mantošanas masas aizgādua lūgumu atzīt par necaurskatāmu; 7) ka 
tomer šādam Tiesu Palatas likunia (Priv. lik. 2598. p.) pārkāpumam nav iz-
izškirošas nozīmes šai lieta un tas vien nevar novest pie viņas spricduma 
atcelšanas', jo 'l'icsu Palata sūdzētāja blakus sūdzību atstājusi bez ievērī-
basari āiz citiem motiviem; 8) ka sūdzētājs savu sūdzību par tiesu izpil-
dītaja rīcību, nolickot imobilu pardošanai izsolē, pamato uz to, ka ticsu 
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izpilditajs neesot, itkā pretēji Civ. proc. lik. 1855. р., par imobila pārdo-
sanu īzsole paziņojis visiem imobila līdzīpašniekiem, proti Georga Nikitina 
mantosanas masas aizgādnim; 9) ka Tiesu Palata šādu sūdzības pamatu 
vJafiUS1 a i z t a l e m e s l a> k a vi&Pār tiesu izpildītājam, saskaņā ar Civ. proc 
l l K , . l b t ; ?•' vpar, i m o b i l a nolikšanu izsole japaziuo tikai hipotekariem, bet 
neyis hdzipasmckiem; šādu Tiesu Palatas slēdziena pareizību sūdzētājs 
pat nav megniajis_ atspekot savā kasacijas sudzlbā, kādēļ vien ši pēdēiā 
atstajama bez levēribas; 10) ka Tiesu Palata konstatējusi, ka tiesu izpii-
mtajs par īmobila nohkšanu izsole paziņojis taisni Qeorga Nikitina manti-
niekiem, kuri tikusi mantošanas tiesībās apstiprināti; kaut ari mantoiuma 
aizgadmm nevar — hdz aizgādnības atcelšanai ar tiesas lēmumu — noliegt 
vel uzstaties ka mantojuma reprezentantam, bet, tomēr, по otras puses 
nevar an atzit par nepareizu un spēkā neesošu — tiesu izpildītāja pazi-
nojuimi pasiem ar tiesas lemuniu apstiprinātiem mantiniekiem; ari šo pē-
dejo liesu Palatas sledzienu sudzētājs nav apstrīdējis savā kasacijas sfi-
azma; l l j ka, pec liesu Palatas pareizā aizrādījuma, tas apstāklis vien, 
ка tiesu īzpildi^ajs paša sludinajuma par izsoli nav minējis visu imobila 
Udzipasmeka vardu, nevarēja novest pie izsoles atcelšanas; kā nenoliedz 
sudzetajs viaam laika, pirms izsoles, tikusi zināma izsoles diena; tādēl 

iesļu Palata vareja sludinajuma teksta nepilnību a-tzīt par tik nesvarlgu 
deīektu, kas neattaisnotu vajadzību pārtraukt pfincipu par izsoles neatcela-
iiubu (дринцидъ оезповоротности торговъ), j 0 vairāk tādēļ, ka tieši iein-
teresetas personas, t. i. visi imobila līdzīpašnieki (tai skaitā taisni mir 
ueorga Nikitina tiesa apstiprinatie mantinieki) tikuši tieši paziņoti par izso-
lesdienu, ko nenoliedz ari sudzētajs; ari privatlikums (3949. p.) noteic slu-
dinajuma obligatorisko tekstu un šo noteikumu neievērošanas sekas (3970 
p. 1. pkts) — tikaiattieclbā uz k u s t a m u mantu, kamēr attiecībā uz 
nnobiliem katra ziņa jarīkojas pēc Civ. proc. likuma (Priv lik. 3949 p 
piezj, kas sankciju uz runā stāvoša gadījumā pacelto jautājumu tieši ne-
paredz (Civ proc. lik. 1180. р.); 12) ka neatkarīgi no tā, Tiesu Palata 
n.iieizi aizrada, ka sudzetājs vispar sūdzību par neattiecīgu sludinājumu 
celis tikai Apgabaltiesas 1926. g. 7. decembra sēdē, t. i. jau pēe Civ. proc. 
aai Ā?ņ" P a r e d z e t a _ t e r miņa ; sudzetāja atsaukšanās uz Civ. proc lik 

".•'-к- p- p- n e v i e ta , jo pievestie panti nemaz nav piemērojami blakus 
Izibam un to īztiesāšanas kārtībai; sūdzētāja paskaidrojumi 1926 g 
ilecembra sede nav uzskatāmi par 1855. p. interpretaciju; 1869. р., uz 

Kuru sudzetajs_ bija atsaucies minetā sēdē, nemaz tuvāki neizskaidro 1855 
pantu un vispar neatrodas nekādā sakarā ar viņu; 1855. p. noteic tikai 
iuiu >ila a p r a k s t a (опись) saturu un uz sludinājumu nemaz neattiecas 
Un ladeļ runa stavošam gadījumam nebūtu piemērojams; tādēļ sūdzētājs 
ļjVETeia no 1855. р., uz kuru vinš pamatojis savu sūdzību, vienkārši pār-
.'I и/. 1869. р.; ja viņš tomē_r apvaino tiesu izpildītāju 1869. p. pārkāpumā, 
•i'i tas ir jauns. patstavīgs sudzības pamats un pēc būtības jauna sūdzība, 

KUra, termipa nokavešanas del, jau aiz šī iemesla nebiia pieņemama; 13) ka 
sadiem apstakļiera Tiesu Palataj aiz aprādītiem iemesliem atstājot bez 

i.vcribas sudzetaja blakus sūdzību — gala slēdziena ziņā nav vina pie-
0«ps Hkumus parkapusi, kādēļ vi'ua kasacijas sūdzība, kā nepamatota, at-
aidāma, Senats n o l em j :, nelaiķa Oeorga N i k i t i n a mantojuma ma-

| aizgādņa, zv. adv. Pubinšteina, kasacijas sūdzību uz Civ. proc. lik 
i'. pamata atstāt bcz ievērības. (L. Nr. 853.) 

184. 1927. g. novembra tiieņeSa 24. dienā. Leiba J o c h e j a un citu 
rnļel ;. /y. adv. Rublnšteina, lūgums par Tiesu Palatas sprieduma at-

' ' '■•'"ii Lclhii J o c h e l a un citu prasībā pret Dāvidu J o c h e l i 
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Sedi vada priekssedetajs, senators K. Ozoliņš; referē senators A. Loe-
bers. 

Izklausījis prasītāju pilnvarnieka, zv. adv. Rubinšteina, paskaidroju-
mus, Senats atrod: Tiesu_ Palata iziet no tā, ka ab intestato viss рёс 
mirušā Leizera Jocheļa atstatais mantojums piekristu viņa berniem. Tā tad, 
sakara ar prasltaju iesniegto kasacijas sudzlbu, Senatam jāizškil' viettīgi 
jautājums par to, vai un cik tālu ir atzlstams par spēkā neesošu mirušā 
Leizera Jochela testaments attieclba uz v i s a viņa imobila Rīgā novē-
lešanu vienam viņa delam, atbildetajam šai lietā. Tiesu Palata, atzīstot 
par nepieradītu, ka imobils butu ticis ieguts no a b i e m p a r t u v e c ā -
k i e m k o p a , atrod, ka imobilam Priv. lik. 967. p. neesoj piemērojams un 
ka tadel testatoram esot bijusi tiesība par šo imobilu visumā rīkoties ari 
uz naves gadījumu. Šis Tiesu Paiatas slēdziens uzskatāms par nepareizu. 
967. p. noteic, ka parens superstes nedrīkst saviem bērniem par ļaunu „rī-
koties" (zu verfugen) par imobilu, kuru abi laulātie ar pirkumu ieguvuši 
pa laulības laiku. Та tad pec šr panta izšķirošā nozīme ir tam, ka imobilu 
abi Jaulatie ieguvuši ar pirkumu, t. i. ka pirkšanas llgumu noslēguši abi 
laulatie ka_ tieši kontrahenti,_un ka imobils zemes grāmatās apstiprināts 
abiem_laulatiem._ 967. р., ка izuemuma noteikums, iztulkojams šaurākā 
nozīme, t. i. ne talak par viņa burtisko tekstu. Tam apstāklim, vai iepriekš 
mii*ušais_ laulatais bija ат_ saviem atsevišķiem līdzekliem piedalījies pirku-
ma — pec 967._p. burtiska teksta — nav nozīmes; vispār, saskaņā ar 3847. 
p. nekrīt svara, kampieder līdzekji, ar kuriem segta pirkšanas cena, jo 
pirkuma priekšmets pariet pirceja, bet ne kreditora, īpašumā. Pretēji pra-
sītaju domam, 967. p. nemaz nepieškij tajā jminētiem imobiļiem itkā ieman-
tota imobila (Erbgut) Ipašību, jo citādi 967. p. būtu parens superstes rī-
košanas tiesības ierobežojis netikvien viņa bērniem, bet ari viņa tuvā-
kiem asinsradiniekiem par labu (sk. Gūrgens, Die Lehre v. d. ehel. Guter-
gemeinschaft nach livl. Stadtrecht, 183. lpp. pie 7. piez.). Tāpēc runā stā-
vošais imobils, kuru parens superstes et binubus nopircis uz savu vārdu 
un kas taisni viņam tika apstiprinats zemes grāmatās, nemaz nav padots 
967. p. paredzetiem ierobežojumiem (Giirgens 1. с 17. lpp. pie 5., 6. piez., 
70._ lpp. un 7. piez., 147. lpp.. 148. Ipp. pie 5. piez.; Cvin^mana spried. 
krāi. Ш. 525. Nr. 125. lpp.; IV. 1007. Nr. 92. Ipp., 93. Ipp. piez.). Ja nu pēc 
967. p. parens superstes — kopejai mantībai turpinoties — var rīkoties ari 
saviem berniem par launu par tadiem imobiliem, kuri apstiprināti v i ņ a m 
zemes gramatas, tad jājauta, kā ir jasaprot jēdziens „rīkoties", t. i. vai tie-
sība_„rīkoties" attiecinama ari uz rīkojumiem nāves gadījumā un vai viyš 
uznaves gadījumu var rīkoties par v i s u , viņam zemes grāmatās apstip-
rinatujmobilu, jeb tikai par to imobila daļu, kura viņam piekristu pašā tur-
pinaraa mantu kopība. Pretēji Tiesu Palatas domām, taisni šo pēdējo iau-
tajumu Giirgens nebija apspriedis, izšķirot (55. §, 182., 183. lpp.) vienīgi 
(un proti, apstiprinoši) jautaiumu par to, ka parens superstes var testēt 
p a r s a v u d aJ u ari tais imobilos, kurus paredz 967. р., bet Gūrgens 
nemaz nav aizskaris jautājumu, vai parens superstes var ari t e s t ē t par 
tadu imobilu v i s u m ā , kurš apstiprināts uz viņa vārda. Jautājuma ap-
stiprinošai atbildei Tiesu Palata nekadus pamatus nepieved, bet aprobe-
žojas ar vienkaršu apgalvojumu, ka 967. p. neesot piemērojams runā 
stavošam imobilam un ka t ā d e ļ teslatoram biiusi .tiesība neaprobežoti 
testet par šo imobilu. Bet no tā, ka zinams imobils nepaiet zem 967. p. 
ierobežojuma un: pat no tā, ka vīrs — laulībai pastāvot — var par visu 
imobilu rīkoties starp dzīvajiem, nemaz vēl neizriet, ka par imobilu, kas 
apstiprinats uz testatora vārdu, testators kā parens superstes varētu 
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mantu koplbai turpinoties - - brivi rīkoties v i s u m ā taisni ari u z n ā -
v e s gad.ījumu._ Šai ziņā jāņem vērā, ka saskaņā ar Priv. lik. 1822. p 
bērni ieņem turpinama mantu kopībā to pašu stāvokli, кщ-u — laulībai pa-
stavot —_ieņema sieva. Tā tad berniem — turpināmā mantu kopībā — 
šai pedeja pieder zināmas ,'i'dealaš" dajas. Pie tās pašas turpināmās mantu 
kopības — bez šaubam — pieder ari imobili, kuri zemes grāmatās apstip-
rinati uz parens superstes vardu, jo ar to vien viui paši par sevi neiegūst 
atsevišķas mantības īpašību_ (Sen. civ. kas. dep. spried. 1923. g. 177. Nr.; 
1927. g. 417. Nr.). Tā tad šadi imobili tāpat pieder, pēc būtības, materialā 
nozime, pārdzīvojošam vecakam k o p ā a r b ē r n i e m uz turpināmās 
mantu_ kopības, pamataL Gan pardzīvojošam tēvam, kas pret bērniem — 
turpirmma mantu kopība — ieoefn to pašu stāvokli, kuru laulībai pastāvot, 
leņema vīrs attiecība pret sievu — tiesība rīkoties par tiem imobiliem, kuri 
apst iprinati uz viņa vardu, b e t v i e n ī g i s t a r p d z ī v a j i e m (83., 
84. р. р.; Sen. civ. kas, dep. spried. 1927. g. 417. Nrj. Uz riāves gadījumu, 
laulībai pastavot, vīrs nevar rlkoties par nupat minētiem imobiliem (83., 
84. p. p.) savai sievai par Jaunu, t. i. vīrs var uz nāves gadījumu testēt nevis 
par visu imobilu, bet tikai par to imobila dalu, kura pienāktos viņam lau-
lībai izbeidzoties ar sievas navi (Gūrgens 1. с 177. Ip. pie 3. piez.; Sen. 
civ. kas. dep. spried. 1927. g. Nr. 417). Taisni uz tā paša principa pamata 
jaatzīst, _ka ari pārdzīvojošais tevs var attiecībā uz imobilu (kas āri būtu 
apstiprinats uz viņa varda) — turpinamā mantu kopībā — testēt nevis 
visumā, bet gan t i k a i p_a r_ t о i m o b i l a da ju , kurā atbilst šī 
teva piederošai dajai turpinama mantu kopība. Šim slēdzienam nemaz 
neruna pretim 967. p. 967. p. nevis' paplašina vīra resp. pārdzīvojošā tēva 
rīkošanas tiesības par mantu_ kopībā ieejošiem imobiliem, bet taisni otrādi 
sašaurina šadas tiesības. Tadēl ari, no 967. p. izrietoš.aisv argumentum e 
contrario, t. i. sļedziens par to, ka 967. p. neminētie imobili 967. p. pare-
dzetiem rīķošanas_ ierobežojumiem nav padoti, nemaz — Ioģiski — nevar 
novest pie visparejo rīkošanās ierobežojumu atcelšanas, itkā tai nozīmē, 
ka par 967. p.neminetiem imobiliera virs resp. pārdzīvojošais tēvs varētu 
rīkoties visuma un neaprobežoti ari uz nāves gadījumu. Taisni otrādi, 83. 
|)antam un 967. pantara ir kopējs avots, proti 1673. g. Rīgas stat. un-ties. 
3. grām. 11. tit. 4. §, pie kam 967. p. parnatojas uz šī avota usualinterpreta-
ciju (Qurgens 1. с. 70. lp^ 7. piez.). 83., 84. p. p. paredz vīra tiesibu rīko-
iii's par viyam apstiprinatiem imobiliem tikai starp dzīvajiem (Sen. civ. 
kas. depLspried. 1927. g. 417. Nr.); 967. p. vēl vairāk ierobežo kuru katru 
ncibu (ta tad ari uz nāves gadījumu) par tai paredzētiem imobiliem. Tā 
l;id 967. p. nevar būt par pamatu p a p l a š i n ā t pārdzīvojošā tēva rī-
Clbas tiesības'pari par tiem ierobežojumiem, kuri, kā augša aprādīts, iz-
i Ш по turpinamas mantu kopības. Tamdēl uz 967. p. nekad nevar pa-
matot sledzienu par to, ka pārdzivojošais tēvs varētu testēt par 967. p. 
neparedzētiem imobiliem v i s u m ā . Tādā kārtā Tiesu Palata, atzīstot 
i'.n likumīgu mirušā Leizera Jochela testamentu attiecībā uz imobilu vi-
Bumā uii uz šl pamataatraidot prasības daļu attiecībā uz šo imobilu, pār-
Kiipnsi bez_ jau pievesta Priv. lik. 1822. р., ari Priv. Hk. 1993. р., kas aiz-

uz naves gadljumu rīkoties par svešu mantu, uu Civ. proc. lik. 339., 
711. р. р., kadul Sai dalā Tiesu Palatas spriedums atceļams. Aiz pievestiem 

iliem Scnats, neielaižoties citu, prasītāju aprādīto kasacijas iemeslu 
parbaudīšanā, n o l e m j ; Tiesu Palatas 1927. g. 19. maija spriedurau 
Prlv, lik. 967., 1822„ 1993. р. р., Civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu dēļ atcelt 
ЦП lletu nodot riesu Palatai izspriešanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr. 863.) 
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185. 1927. g. decembra mēneša 19. dienā. Eduarda В i r z g а 1 a lu-
gums par Tiesu Palatas sprieduma atcelšanu Otilijas S p u r a u prasTba 
pret Eduardu B i r z g a l i un prasītājas paskaidrojums. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozolinš; referē priekšsēdētājs. 
Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka zv. a<Jv. Tumbila paskaidrojumus, 

Senats atrod: 
Prasītāja lūdz piespriest no atbildētāja, kā vinas' ārlaulībā 1915. gada 

14. augustā dzimušā dēla Artura, Laimona, tēva, alimentus dela uzturam 
40 latus miēnesī, skaitot no 2. marta 1917. gada līdz viņa 16 gadu vecumam. 
Šo savu prasību prasītāja pamato uz to, ka viņa jau 1916. gada celusi pret 
atbildētāju prasību par bērna uzturu pie Rīgas 13. iec. miertiesneša un pe-
dējais' ar savu 1916. gada 28. jūnija spriedumu, apmierinotprasību, pie-
spriedis viņai bērna uzturam no atbildētāja 4 rub. mēnesī sakot no 2. ju-
nija 1916. g. līdz bērna 10 gadu vecumam. Šo spriedumu apstiprinajusi 
Rīgas-Valmieras Miertiesnešu sapulce ar savu 1916. g. 25. oktobra sprie-
dumu un uz tā pamata izdotā izpildu raksta viņa paspējusi caur Krimul-
das pagasta valdi piedzīt по atbildētāja bērna uzturu par laiku no 2. juni-

Ja 1916. g. līdz 2. septembrim 1917. _gadam. Par evakuacijas laiku iz-
pildu raksts Krimuldas pagasta valdē gājis pazušana un atbildetajs no 
1917. gada 2. septembra savus pienākumus pret savu delu vairs neesot 
pildījis. Atbildētājs apstrīdējis prasību ir pamatā, ir apraēra. Tiesu Palata 
ar savu 1927. g. 28. marta spriedumu apstiprinājusi Rīgas apg. t. 
1926. g. 12. aprila spriedumu, ar kuru prasības apmierinašanai 
prasītājai par labu piespriestS' no atbildētāja bērna uzturam 30 lati mēnesī, 
skaitot no 1917. gada 2. marta līdz 1925. gada 14._augustam. Tiesu Palata 
konstatējusi prasītājas pret atbildētāju 1916. gada celta prasiba notikušos 
augšā pievestos Rīgas 13. iecirkņa miertiesneša_un Rīgas Valmieras mier-
tiesnešu sapulces spriedumus. Pretēji atbildētāja kasacijas sudzība pie-
vestam uzskatam, Tiesu Palatai bija tiesība atzīt, _kā notoriski vinai zi-
namu to faktu, ka par kara laiku uz Tērbatu aļzsutītas Rīgas-Valmieras 
miertiesnešu Sapulces lietas nav visas atgriezušās Latvijas tiesu parziņa 
un atrodot uz šl paraata minēto prasības lietu par pazušana gajušu, dibinat 
pie tādiera apstākļiem savu konstatējumu par minēto spriedumu esamibu 
uz oficialu izrakstu no Rīgas 13. iec. miertiesneša un Rīgas-Valmieras 
miertiesnešu sapulces galda registra gramatam pravnieku prasības lieta. 
Miertiesnešu sapulces spriedums, kā otrās tiesu instances spriedums ir ga-
Iīffs un tamdēļ Tiesu Palata, konstatējot, ka lai gan minētā miertiesnešu 
sapulces galda reģistrī atzīmēts, ka atjaunots kasacijas termiņš, bet ka.par 
kasacijas sūdzības pieņemšanu nav lēmuma, kā nav ari lēmuma par sprie-
duma izpildīšanas apturēšanu un ka atbildētājs nav pierādījis, ka Senats 
būtu atcēlis doto ■ spriedumu, vai ka atbildētājs būtu turpinājis kara laika 
pārtraukto lietu ■— nākusi pie pareiza slēdziena, ka attieclbā uz prasības 
pamatu lieta uzskatāraa kā res judicata un aiz šī iemesla pareizi atraidī-
jusi atbildētāja lūgumu nopratināt viņa uzdotos lieciniekus exceptio plurium 
pierādlšanai. Attiecībā uz jautājumu par Rīgas-Valmieras _ miertiesnešu 
sapulces 1916. g. 25. oktobra sprieduma likumīgu spēku, preteji atbildetaja 
uzskatam, nevis prasītājai bija jāpierāda, ka minētais spriedums nav ti-
cis pārsūdzēts, bet gan, kā to pareizi atzinusi Tiesu Palata, atbildetajam 
bija jāpierāda, ka Senats minēto spriedumu būtu atcēlis. Aiz pievestiem 
apcerējumiem atbildētāja kasacijas sūdzībā pievestie paskaidrojumi, ar 
kuriem tas apstrīd Tiesu Palatas spriedumu attieclbā uz prasības atzī-
šanu tās pamatā, atraidāmi kā nepamatoti. Turpretim attieciba uz Tiesu 
Palatas praslbas apmierināšanu tās apmērā, kasacijas sūdzība pelna icvē-
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rību. Tiesu Palata, izejot no tā pareizā viedokja, ka alimentu lietas kri-
tušais spriedums attiecībā uz prasības apmēru nav uzskatāms par res 
judicata: prasībā pievestais apmērs var grozījušos apstāklos neatbilst 
t i e s a s n o l i k t a m p a b a l s t a m , šinī gadījumā par tādu apstākli 
pareizi uzskata Krievijas valsts valutas sabrukumu, kamdel prasltājam 
esot jameklē u z t u r a e k v i v a l e n t s L a t v i j a s v a l s t s v а -
1 u t ā. Bet, izcjot no šādas pareizas premisses, по tās taču varēja un va-
jadzēja taisīt vienīgi to slēdzienu, ka no Rīgas 13. iec. miertiesneša pie-
spriestais, fiksetais bērna uzture 4 rub. mēnesl, pie toreiz Krievijā pastā-
vošās zelta valutas uz šīs valutas paritates pamata ir pārrēkināms mūsu 
Latvijas valutā, bet_ne to slēdzienu, ко taisījusi Tiesu Palata, atrodot,_ ka 
prasītājai „ m e k ļ ē j o t š ā d u e k v i v a l e n t u " būtu tieslba aprādīt 
uz j a u n n o d i b i n ā j u š o s samēru starp uzturas vajadzību un_ bērna 
tēva līdzekļiem. Tādējāda bērna uztura noteikšana jau vairs hebūtu ek-
vivalents reiz jau по tiesas fiksētam bērna uzturam, 4 zelta rubļu apmērā 
menesī. Sis no tiesas jau uz partu socialā un materialā stāvokļa pārbau-
dljuma pamata nodibinātais uztura apmērs vairs nav pēc būtības grozāms, 
bet ir liekams tāpat par pamatu šīs prasības apmēra noteikšanaj, pārvēr-
tej.ot vienīgi 4 rublu zelta vērtību uz paritates pamata tagadējā Latvijas 
valutā._ 

Tādā kārtā Tiesu Palatas spriedums attieclbā uz alimentu apmēra 
noteikšanu aiz motivu nepareizības nav atstājams spēkā civ. proc. lik. 711. 
panta pārkāpuma dēļ. Atbildētāja uzskats, ka по viņa pievestie bērna uz-
turam 4 rub. mēnesī būtu tagad pārrēkināmi Latvijas valutā pēc 1920. g. 
18. marta Iikuma noteiktā spaidu kursa, ir nepareizs. Kā to Senata Civi-
Iais kasacijas departaments jau paskaidrojis savos Jāņa Lacīša prasibas 
lietā dotos 1925. g. 30. septembra (1. Nr. 97) un 1927. g. 9. jūnija (1. Nr. 131) 
spriedumos, 1920. g. 18. marta likuma 4. pants zīmējas tikai uz n a u d a s 
p а г ā d a aprēkināšanu un darījumu pamata, kuri pirms šī likuma izdo-
šanas noslegti Krievijas vai Vācijas valutā, bet nevis uz neizdotu alimentu 
vērtības pārrēkināšanu, kuru vērtība aprēķināma pēc viņu patiesas vēr-
tības tagadejā Latvijas valutā. Pēdeji nepelna ievērlbas atbildētāja aizrā-
dījums kasacijas sūdzlbā, ka nedz viņš, nedz viņa pilnvarnieks neesot ti-
kuši izaicināti uz Tiesu Palatas 1927. g. 28. marta sēdi, jo atbildētājs, iesnie-
dzot par Rigas apgabaltiesas spriedumu apelaciju, nedz tajā, nedz ari civ. 
proc. Iik. 763. pantā paredzetā laikā nebija uzrādījis Tiesu Palatas kance-
lejā savu dzīves vietu Pvīgā, kur atrodas Tiesu Palata un tamdēl uz tā paša 
panta pamata, Tiesu Palata bija atbildētājam izsūtāmo pavēsti uz, 28. 
marta sēdi atstājusi Tiesu Palatas kncelejā. 

Ievērojot augšā pievestos apcerējumus, Senats n о 1 e m j : Tiesu 
Pala^as 1927. g. 28. marta spriedumu daļā, attiecībā uz piespriesto alimentu 
apmēru civ. proc. lik. 711. panta pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot šinī 
dalā Tiesu Palatai caurskatīšanai no jauna citā sastāvā. Pārējā dalā atbil-
dētāja kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. panta pamata atstāt bez 
ievērības. (L. Nr. 876.) 

186. 1927. g. novembra mēneša 24. dienā. Edes un Jēkaba B a e t e 
pilnvarnieka, zv. adv. Eglīša lūgums par Tiesu PaJatas sprieduma atcel-
šanu Edes un Jēkaba В a e t e prasībā pret Jāni S t ū r i un Kārli 
R o z e n t u . 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators 
A. Locbers. 
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Ņemot vērā: 1) ka prasītāji, ceļot prasību pret StOri un ari pret 
Rozentu kā formalo vekseļturētāju, pamatojas starp citu uz to, 1) ka 
K o z e n t a m b i j i s z i n ā m s, ka vekseji tikuši izdoti Stūrem tikai kā 
drošiba, Hdz kamēr prasītāji izdos Stūrem pirkšanas-pārdošanas līgumā 
paredzētās obligacijas un 2) ka Rozentam vekseļi tikuši nodoti nevis īpa-
šumā, bet t i k a i i e k a s ē š a n a i (prasītāju paskaidrojumi Apgabal-
tiesas 1925. g. 11. februarī,_ll. martā un 27. maijā sēdēs); 2) ka šādu savu 
icrunu pierādīšanai prasītāji bija atsaukušies uz iieciniekiem, kuri ari ti-
kuši nopratināti, kā ari uz kriminaltiesas nopratināšanas protokoļiem (Apg. 
ties. akts 54., 139. Ip. un c ) ; 3) ka tāda kārtā prasītāji savu prasību pa-
matojuši uz veksel. lik. 33. p. paredzētam ierunām; 4) ka pēc veks. lik. 
33. p. vekseļa saistībā atbildīgā persona var aizstāvēties ar ierunāni, ku-
ras pamatojas uz „§ā likuma noteikumiem" vai uz „tiešām attiecībām ar 
vekseļturetaju": pie p i r m ā s kategorijas ierunām pieder ieruna par to, 
ka vekselprasības cēlējs nav vekselturētājs (23. p. nozimē), bet tikai pa-
slēptais inkasomandatars (inkasomandatindosatars), proti ka vinam vekse-
lis pārgājis nevis Ipašumā, bet tikai uz indosamentā paslēptās pilnvaras 
pamata, t. i. ka prasības cēlējam trūkstot materialā legitimacija veksejpra-
slbas celšanai; pie o t r ā s kategorijas ierunām pieder ieruria par to, ka 
vekseļprasības celējam bijuši zināmi tādi apstākļi, aiz kuriem vekselpa-
rādnieks varētu celt ierunas pret kādu no konkretā vekselprasības cēlēja 
priekšgājējiem; t. i. apstākli, kuri liecina par tagadējā prasības cēlēja ļauno 
ticlbu (недобросовестность), jo ļaunticīgs veksejprasītājs nevar atsaukties 
uz ta saucamo „tiesisko izskatu, iziikšanos" (Rechtsscliein), piem. ieruna 
par to, ka vekselis ticis izdots tikai kā drošiba'un ka vekseluēmējam ne-
esot vai vēl neesot šai „drošības vekselī" nodrošinātā prasfjuma: Veksel-
likums aizsargā tikai labticīgo vekselprasltāju, Veks. lik. 16., 24. р. р.; 
Staubs-Strancs, koment. pie vācu vekseļlik. 82. p. 16. piez.; Kr. Sen. civ. 
kas. dep. spried. 1892. g. 115. Nr.; 1901. g. 108. Nr.; 1904. g. 45. Nr.; 
1909. g. Nr. 119.). Līdzšinējās, Latvijas Senata izspriestās, veksellietas 
jautājums par vekselprasītāja l a u n o t i c ī b u netika no atbildētāja 
pacelts (1927. g. spried. 155., 238., 324. Nr. Nr.), kādēļ Senatam tais lietās 
nebija iemesla neint stāvokli šai jautājumā; 5) ka rutiā stāvoša gadljumā 
Tiesu Palata aprobežoiusies ar vienkāršu aizrādījumu uz to, ka vekseļpa-
rādniekam neesot bijušas tiešas attiecības ar Rozentu, kura rokās vekseji 
pārgājuši un ka šl ieruna (t. i. par vekseju „bezvalutibu") nedibinoties uz 
veksellikuma noteikumiem; 6) ka Tiesu Palata vispirms šai zinā nav ievē-
rojusi, ka prasītāji attiecībā pret Rozentu cēluši nevis vienk'āršu ierunu 
par vekseju „bezvalutibu", bet gan par to, ka Rozentam biiis zināms, ka 
vekseļi tikuši izdoti un nodoti Stūrim kā drošība uz sevišķa pirk.šanas-
pārdošanas' līguma pamata, un otrkārt ierunu par materialās lcģitimacijas 
trūkumu Rozenta personā; 7) ka tā tad Tiesu Palata, no v i e n a s pu-
ses, neapspriežot prasītāju celtās ierunas un šai zinā tiesai iesniegtos da-
tus, to starpā ari liecinieku liecības (Kriev. Sen. civ. kas. dep. spried. 
1901. g. 108. Nr.; 1904. g. 45. Nr.; 1909. g. 119. Nr.), pielaidusi Civ. proc. 
lik. 339., 711. p. p. pārkāpumns, bet no o . t r a s puses, aprobežojot Vek-
scļlik. 33. p. paredzētās ierunas vienīgi ar tārn, juiras tieši izrietot no vek-
scļdevcja ticšām attieclbām prct vekselPrasītāju un noliedzot izškifošu 
nozīmi ļaunprātības momcntam vekseļprasītāja personā, pārkāpusi ari 
Veksellik. 33. р.; 8) ka aiz aprāditiem likumu pārkāpumiem Tiesu Palatas 
spriedums nav spēkā atstājams, Senats n o l e m j : Tiesu Palatas 1У27. g. 
2. junija spriedumu Veksellik. 33. р.; Civ. proc. jik. 711. p. pārkāpumu tli'l 
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atcelt un lietu nodot Tiesu Palatai izspriešanai по jauna cita sastāva. 
<L. Nr. 895.) 

187. 1927. g. novembra mēneša 24. dienā. Adama L a p i о a piln-
varnieka, zv. adv. Malkina lūgums par Tiesu Palatas lēmuma atcelšanu 
Adama L a p i n a prasībā pret Zemkopības ministriju. 

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; refcrē priekšsēdētājs. 
Nemot vērā: 1) ka pēc Civ. proc. lik. 714. panta par sprieduma ga-

līgā veidā pasludināšanas dienu, iznemot gadījumu, paredzētu Civ. proc. lik. 
725. pantā, skaitās diena, kura по tiesas noteikta partiem galīga veida iz-
gatavotā sprieduma izlasīšanai, по kuras tad ari iesākassprieduma pārsūdzī-
bas termiņa tecēšana, bet ne diena, kurā faktiski ir galīgā veidā spriedums iz-
gatavots (sk. ari Kriev. Sen. civ. kas. dep. spried. 1889. g. Nr. 34, 1892. g. 
Nr. 56); šinl lietā pēc Tiesu Palatas 1927. g. 23. maija sēdes protokola, 
minētā dienā kritušā sprieduma izgatavošana galīgā veidā nolikta uz 10. 
jūniju un tādā kārtā kasacijas sūdzlbas iesniegšanas termiņš par niinēto 
spriedumu izbeidzies 10. augustā; 2) ka Tiesu Palatā 20. j u l i i ā sa-
ņemts prasītāja pilnvarnieka, zv. adv. N. Malkina lūgums по 19. julija, kura 
tas lūdz a t j a u n о t viņam šinī lietā pārsudzības termiņu kasacijas sū-
dzības iesniegšanai, aizrādot vienkārši uz to, ka viņš „t i к ī s а 1 a i к а 
d ē ļ n e v a r o t u z r a k s t ī t k a s a c i j a s s ū d z ī b u " ; tādu lu-
gumu Tiesu Palata ar savu 11. augusta lēmumu atstājusi bez ievērības uz 
tā pamata, ka spriedums ticis galīgā veidā ļzgatavots 29. j u n i j ā un 
prasītājam bijis pietiekošs laiks kasacijas sūdzības iesniegšanai; 3) ka 
savā par minēto Tiesu Palatas lēmumu iesniegtā kasacijas sūdzībā prasī-
tāja pilnvarnieks apstrīd šā lēmuma pareizlbu uz tā pamata, ka 23. maijā 
kritušam spriedumam vajadzējis būt/ izgatavotam galīgā _veidā uz 6. ju-
niju, bet ka viuš sprieduma norakstu saņēmis tikai 6. jūlijāj ar to pretēji 
Civ. proc. lik. 796. pantā paredzētam 2 mēnešu kasacijas sudzības iesnieg-
šanas terminam, pēdējais vinam ticis salsināts uz veselu mēnesi, kamdēl 
Tiesu Palata, atraidot viaa lūgumu par kasacijas termiņa atjaunošanu, esot 
pārkāpusi civ. proc. lik. 796. un 797. pantus; 4) ka šāds prasītāja piln-
varnieka uzskats ir maldīgs; kā jau aprādīts, pārsūdzības termioa tecē-
šana sākas nevis по tās dienas, kurā faktiski spriedums izgatavots galīgā 
veidā un vēl jo mazāk по tās dienas, kad parts sanēmis sprieduma norak-
stu, bet gan по tās dienas, kura по tiesas bija noteikta partiem izlasīšanai 
galīgā veidā; no_ tā izriet, ka tas apstāklis, ka sprieduma izgatavošanas 
gallgā formā novēlošanas dēļ parts nav varējis izlietot visn likumā pare-
dzēto pārsūdzības laiku kasacijas sūdzības izgatavošanai, itnebut nedod 
Vlnam tieslbu pēc sprieduma izgatavošanas galīgā veidā novēlošanās kon-
iitējuma jau prasīt aiz šī iemesla kasacijas termioa atjaunošanu, kad 

kasacijas termiņš vēl nemaz nav izbeidzies, kas nozīmētu pēc būtības prasīt 
kasacijas termiņa pagarināšanu, ко likums nepielaiž; novēlojusies sprieduma 
izgatavošana galīgā veidā pati par sevi vien nevar būt par pamatu kasacijas 
ti niiņa atjaunošanai; pēc Civ. proc. lik. 778. p. satura un izpratnes pats jau-
i Minns par apelacijas, resp. kasacijas tiesības atjaunošanu rodas tikai ar mo-
mentu, kad likumā paredzētais apelacijas, resp. kasacijas termiņ? ir jau pa-

(s garam vai pašu laiku notek, un tikai sakara ar šo momentu tiesa pēc 
;is lietas apstākliem var apspriest, vai по Iūdzēja lūguma termiņa at-

launošanai pievestais iemesls ir pamatots, resp. vai par tadu dibinatu ie-
ii! kasacijas termiua atjaunošanai varētu dotā gadījumā atzīt to ap-
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stākli, ka spriedums nav laika izgatavots galīgā veidā un tiesas slēdziens 
šinī ziņā nav pārbaudāms kasacijas kārtlbā; 5) ka aiz pievestiem ie-
mesliem Tiesu Palata, atrodot, ka pēc faktiski 29. jQnija izgatavotā galīgā 
formā sprieduma, prasītājam ir bijis pietiekošs laiks līdz kasacijas sūdzības 
termiņa notecēšanai — 10. augustam — iesniegt kasacijas sūdzību, nā-
kusi pie pareiza gala slēdziena par 20. jūlija iesniegtā lūguma par kasa-
cijas termiņa atjaunosanu atstāšanas bez ieverības un ar savu 11. augusta 
lēmumu nav pārkāpusi kasacijas sūdzībā pievestos Civ. proc. lik. 796. un 
797. pantus, kamdēl iesniegtā kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma,. 
Senats n o l e m j : Adama L a p i ņ a pilnvarnieka, zv. adv. N. Malkina, 
kasacijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. 
(L. Nr. 931.) 
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