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Faktiski nolēmumi aizņem 176.lpp.

1931.
1. 1931. gada 20. maijā. Krievijas Austn-Azijas kuģniecibas akc. sab. pilnv. zv.
r. N. Malkina lūgums alcelt Tiesu palāspriedumu Krievijas Austrum-Azijas
lieclbas akc. sab. prasibā pret Apsarbas ministriju. (L. № 1.)
Sēdi vada priekšsedētājs senātorsK.Ozoreferē senātors A. Lēbers.
levērojot: 1) ka Tiesu palāta lietu izbeisi uz tā pamata, ka prasitāja esot ārze5s firmas akciju sabiedrība, ka Krievija
rinusi tikai tās valsts akciju sabiedrības,
kuru noslēgts savstarpējs līgums, pēc
LCL 2139. p. 2. piez., ka Latvijas valsts
iv šo pantu grozījusi un ka tāpēc Kr.
kciju sabiedrības, praslba „nevarot tikt ieērota"; 2) ka tomer Tiesu palāta nav ie[»ērojusi ka prasltāja, kā tas izriet no praštājas firmas, pieder pie „tirdzniecības akdju sabiedrlbām, kuras nodarbojas ar preļēa pārvadāšanu starp Krievijas un ārzenes ostām", uz kādām akciju sabiedrībām
attiecināms krievu 1888. g. 8. jūlija likums
(Kr. L. кг. 88./93). Pēc šā likuma, kas
tāpat nav atcelts ar Latvijas likumiem,
minētām akciju sabiedribām bija tieslbas
izdarīt operācijas Krievijā arī b e z seviškas Kr. valdības atļaujas vai starptautiskas konvencijas; tā tad, minētām akciju
sabiedrībām piešķirama arl tieslba operācijas izdarit arl Latvijā uz minētā likuma
pamata bez sevišķas starptautiskas konvencijas par šādu akciju sabiedrlbu atzīšanu; 3) ka, neatkarīgi no tā, pēc 1921. g.
20. aprīļa likuma (Lkr. 124) 1., 10. p. bijušās Krievijas valdibas apstiprinātie statūti
akciju sabiedribām, kurām ir kādi uzņemumi Latvijā, paliek spēkā arl turpmāk,
pie kam viņām tiesība valžu sēdeklus pārnest Latvijas robežās; tā tad minētām akciju sabiedribām Latvijas valdība atzīst
pilnīgu juridisku personību; tam apstāklim,
ka saskaņā ar vēlāku (1925. g. 17. aprlla)
likumu (Lkr. 75) minētām akciju sabiedrībām jālikvidē savi u z ņ ē m u m i , ja tās

nav pārvēlējušas savus pārvaldes organus
un ar finanču ministra piekrišanu nav atjaunojušas darbību Latvijā, nemaz nevar
būt par šķērsli tagadējās prasības caurskatīšanai, jo ši praslba tika celta iau 1921. gi
21. septembrl, t. i. pirms nupat minēto likuma un pat pirms iepriekšējā (1924. gada
31. jūlijā) likuma (Lkr. 175) spēkā nākšanas (Sen. CKD spr. 27./172; 28./217); ka
tādā kārtā Tiesu palātas spriedums motīvu nepareizības un nepilnlbas dēl atceļams, Senāts n.olemj: Tiesu palātas
1923. g. 5. septembra spriedumu' CPN 711.
panta pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot
Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.

2. 1931. g. 3. jūnijā. Finanču ministrijas
Nodokļu departamenta lūgums atcelt Tiesu
palātas lēmumu mir. Jāņa Āboliņa mantošanas lietā. (L. № 5.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātorsK.Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka Nodoklu departamentssaņēmis apgabaltiesas lēmuma norakstu
1925. g. 15. jūnijā, bet VaJsts zemes bankas
ziņojumu par mantojuma. vērtibu pat jau
p i г m s apgabaltiesas lēmuma. noraksta
saņemšanas, proti, jau 10. jūnijā; 2) ka šādos apstāklos Nodoklu departamentam bija
iespējams apgabaltiesas lēmumu pārsūdzēt jau parastā pārsūdzības termioā; 3) ka
tāpēc apgabaltiesai bija pilnīgs pamats Nodoklu departamenta tikai 1925. g. 2. sept.
iesniegto sūdzību nepieņemt kā iesniegtu
pēc termiņa; 4) ka tā tad Nodoklu departamenta atsauce uz CPN 750.. p. nevietā;
5) ka Tiesu palāta, alraidot Nodokļu de^
partamenta sūdzību, gala slēdziena zioā,
nav Nodoklu departamenta minētos likumus pārkāpusi, Senāts n о 1 e m i: Finanču
ministrijas Nodoklu- departatīTenta kasācijas sūdzību, uz CPN793. p..paroata, atstāt
bez ievērības.

3. 1931. g. 24. septembrī. Mir. Līzes pietiekošiem atzistami arī Tiesu palātas
G1 ā z e r mant. masas, Alberta, Marijas, motlvi, aiz kuriem viņa atzinusi, ka konIdas, Annas un Adelheides Glāzeru pilnv. krētā gadijumā neesot arl nedz tieši, nedz
zv. adv. E. Grīnberga lūgums atcelt Tiesu netiesi izteikta pretējā.s puses griba palikt
palātas spriedumu Līzes, Alberta, Marijas, par mantiniekiem. Šajā zit.iā Tiesu palāta
Adelheides un Idas Glazeru un Inas Krauze nevarēja aprobežoties ar nenozīmlgu izprasībā pret Edu Arn. (L. № 10.)
teicienu, ka Jēkaba un Līzes Glāzeru paSēdi vada priekšsēdētāja v. senātors vilktie krustiņi uz minetā 1884. g. 9. janA. Lēbers; referē senātors F. Konrādi.
vāra akta nedodot pamatu. faktiskai preSenāts atrod: Prasītāji lūdz: a) atzīt par zumpcijai par viou gribu palikt par mantij
atceltu Reiņa Arna 1907. g. 29. novembrī niekiem, bet viyai šo krustiņu nozīme bija
sastādlto testāmentu, ar kuru par vienī- jjāapspriež sakarā ar likuma noteikumiem
giem viņa mantiniekiem ieceltas viņa otrās par darījuma slēdzēja gribas izteikumiem
laulības sieva Ede Arn un pirmās laullbas (CL 2942., 3036., 3038. р.). Bez tam, Tiesu
meita Llze Glāzer, un b) atzīt par spēkā palātai bija ari sīkāki jāmotlvē, kādēļ viņa
esošu 1884. g. 9. janvāra ligumu par man- to apstākli, ka Jēkabs Glāzers arī faktiski
tinieku iecelšanu, noslēgtu starp Reini līdz Reiņa Arna nāvei pārvaldīja mājas un
Arni, viņa meitu Lizi Glāzer un pēdējās tajās saimniekoja, nav atzinusi par netiešo
viru Jēkabu Glāzeru, un uz šā liguma pa- pierādljumu, ka viņš 1884. g. 9. janvāra akmata atzit par vienīgiem Reioa Arn man- tam piekritis. Tā tad Tiesu palāta, pie
tiniekiem prasītājus šajā lietā. Savu pra- slēdziena, ka šis akts nav atzistams par
sibu prasītāji pamato uz CK 2492. р., pēc mantojuma līgumu, nākusi aiz nepareiziem
kura Reinim Arnim neesot bijusi tiesiba un nepilnīgiem motīviem, ar to pārkāpjot
vienpusigi ar vēlāk sastādīto testāmentu CPN 339., 711. p. Pievienojoties apgabalatcelt minēto llgumu par mantinieku iecel- tiesas sprieduma motīviem, Tiesu palāta
šanu. Tiesu palāta šo prasību atraidījusi atzinusi, ka 1884. g. 9. janvāra akts „v i s - ļ
vispirms uz tā pamata, ka šajā lietā neesot d r l z ā k būtu kvalificējams kā dāvinākonstatējami mantojuma līguma essen- juma ligums nāves gadījumā". Arī šāds
tialia, pēc kuriem šādā ligumā vajadzigs motīvējums atzīstams par nepietiekošu kā
apzlmēt zināmas personas par m a n t i - nenoteikts un nemotlvets. Tiesu palātas
n i e к i e m un nodot tām m a n t o š a n a s aizrādijumam uz to, ka šajā gadījumā netīesības, kam no otras puses esot jākores- esot formas ziņā ievērots CL 2487. р., nav
pondē otras puses g r i b a būt par man- nozīmes, jo, kā tas redzams no šā likuma
tiniekiem un pieņemt mantošanas tiesības. panta, formas neievērošana (liguma neiePēc CL 2481. p. par mantojuma Hgumu vērošana zemes grāmatās) padara to par
sauc tādu darījumu, uz kura pamata viens nesaistošu tikai t r e š ā m p e r s o n ā m ,
Jcoritrahents otram vai vairāki kontrahenti i par.ko šajā lietā nav runas. Beidzot, nav
cits citam pieškir tieslbu uz savu nākamo atzīstams par pareizu arī apgabaltie.sas
mantojumu. Fretēji Tiesu palātas domām, uzskats (kuyam pievienojusies arī Tiesu
no šās definīcijas neizriet, ka mantojuma palāta), ka prasiba katrā ziņā būtu atrailigumā personas, kurām piešķir minētās dāma kā priekšlaicīga CPN 1956. un turpm.
tiesibas, būtu j ā n o s a u c vai j ā a p - pantos, un Pagast. tiesu lik. 236., 257. p.
z I m ē par m a n t i n i e к i e m, bet gan neievērošanas dēļ. Šajā ziņā jāaizrāda, ka
pilnīgi pietiek, ja griba piešķirt kādai per- gan arī pagasta tiesā, saskaņā ar Pagastsonai.tiesību uz nākamo mantojumu izteikta tiesu lik. 236. p. (tā pastāvēšanas laikā),
skaidri un saprotami, v i e n a l g a , к ā - notika testāmenta priekšā lasīšana, bet
d o s i z t e i c i e n o s (sal. CL 2120. р., tālākā procedūra pilnigi atšķīrās no CL
Erdman, System III sēj. 195. Ip.). Tādēļ noteiktās kārtības. Pagasta tiesām vispār
Tiesu palātai konkrētā gadljumā būtu bijis nebija jātaisa apsardzlbas kārtībā lēmums
sevišķi jāmotlvē, kādēļ Isti viņa 1884. g. par testāmenta atzlšanu par stājušos liku9. janvāra darījumā lietoto izteicienu „at- migā spēkā (kā tas notiek vispārējās tiesu
vēlot" uzskatijusi par pierādījumu, ka man- iestādēs) un Pagasttiesu lik. nepazlst ar!
tojuma līgums nav ticis noslēgts. Par ne- ar prekluziju saistīto proklamu. Pagasta

:csai bija jāaprobežojas a r m a n t o j u m a ļsltāja aizkustinātais jautājums par to, vai
l o d o š a n u m a n t i n i e k i e m , ja tes- akcionārs Allen būtu uzskatāms par īstu
aments apmierina visus formālos piepra- un materiāli leģitimētu akcionāru, jeb vai
umus (Sen. CKD spried. 24./180). Та , vinš uzstājies tajā pilnsapulcē tikai uz
testāmenta priekšā lasīšana ir gan ; cessio ad legitimitionem pamata (sk. Seītojuma
nodošanas
mantiniekiem ļnāta CKD spried. 28./1092), būtu izšķiekšnoteikums, bet nevis arl priekšno- | rams nevis sakarā ar tagadējo prasību atsums testāmenta (vai cita rīkojuma uz zīt minēto pilnsapulci par spēkā neesošu,
/es gadījumu) atzlšanai par spēkā stā- bet gan vienlgi uz sevišķas prasības pa)s; pēdējai tādēļ ar 236. pantā minēto mata, kura būtu prasītājam jāceļ pret tām
cstāmenta priekšā lasišanu nav nekāda personām, kuras, pēc prasltāja domām,
sakara. Tādēl pretēji Tiesu palātas nepa- bija piedalījušās minētā cesijā (cessio ad
:am uzskatam, uz P a g a s t t i e s u legitimationem), kā tās kontrahenti, t. i.
lik. pamata ši prasība nebija atzīstama pret Allenu un akc. sab. „Wikanders Korkir priekšlaicīgu tikai tādēļ, ka konkrētā fabrikers"; 3) ka tāpēc atkrlt visi prafadijumā nav tikusi ievērota Pagasttiesu sitāja paskaidrojumi, ar kuriem tas apstrld
ik. 236. pantā ņoteiktā kārtība. Tādēl at- Tiesu palātas sprieduma motlvu 2.—4.
rodot, ka Tiesu palātas spriedums atce- I punktu pareizibu; 4) ka prasltājs savā prabms CPN 339., 711. p. pārkāpumu dēļ, Se- :: slbas 3. petitumā lūdzis: „atzīt, ka parāds,
■āts n o l e m j : Tiesu palātas 1927. gada kurš no akc. sab. Vikander un Larson uznovembra spriedumu atcelt CPN 339., ņemts 1913. g. pret ķīlu rakstiem 1.600.000
fll. pantu pārkāpumu dē| un.lietu nodot kr. rbļ. apmērā, ir maksājams pēc 1923. g.
Tiesu palātai izspriešanai по jauna citā 17. marta noteiktā kursa"; šādā prasības
formulējumā, tiesa varētu prasību šajā
as sastāvā.
daļā izspriest tikai, piedaloties visām tām
4. 1931. g. 26. martā. Alberta V i l e n a personām, uz kurām tā patiesi attiecas, un
lnv. zv.-adv. N. Malkina lūgums atcelt proti, galvenā kārtā piedaloties p a š a m
liesu palātas spriedumu Alberta Vilena к r e d i t о г а m, t. i. minētai akc. sab. Wipraslbā pret Korķu rūpniecības akc. sab. kanders Korkfabrikers, jo pēc CPN 6. (4.)
„Vikander un Larson" un atbildētājas Kor- panta tiesu iestādes var izspriest civlllieķu rūpniecības akciju sabiedrības „Vikan- tas ne citādi, kā pēc pretējās puses (konder un Larson" likvidācijas komisijas pilnv. krētā gadījumā, paša kreditora) noklausīšazv. adv. A. Krastkalna paskaidrojums. nās. Pie tam nemaz nav svarigi šajā ziņā,
vai minētais petitums formulēts kā atzlša(L. № 12.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātorsK.Ozo- nas prasība vai kā izpildu praslba, jo parāda attiecibas katrā ziuā pastāv un var
linš; referē senātors A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka prasītāja apgalvojumu, nodibināties taisni tikai starp dēbitoru un
it kā vinš izdevis pilnvaru Gredenera man- viņa kreditoru, kaut arl dēbitoram būtu
tojuma masas aizgādnim, Zēligmanim, aiz- vēl, bez tam, atsevišķas attieclbas pret
stāvēt prasltāja intereses 1924. g. 18. feb- kādu 3. personu; izšķirt parādu attiecības
ruāra pilnsapulcē, atraidljusi kā nepierā- nav iespējams, izšķirot vienīgi dēbitora atdltu jau apgabaltiesa, aizrādot, ka no tās tiesības pret trešo personu, kā to maldīgi
sapulces protokola redzams, ka prasītājs domā prasītājs; 5) ka tāpēc Tiesu palāta,
iesniedzis pilnvaru, ar kuru tas pilnvarojis atrodot prasību par neapmierināmu, nav
Zeligmani personīgi, bet ne kā Gredenera prasltāja minētos likumus pārkāpusi, kadēl
mantojuma aizgādni; prasītājs šādu apga- vina kasācijas sūdzība kā nepamatota atbaltiesas konstatējumu nav savā apellāci- raidāma, Senāts n o l e m j : Alberta Vijas sūdzībā atspēkojis; šādos apstāklos lena pilnv. zv. adv. Malkina kasācijas sūTiesu palātai nebija ne mazākā iemesla vēl dzlbu, uz CPN 793. p. pamata, atstāt bez
sevišķi apspriest prasltāja savā kasācijas ievēribas.
sūdzlbā aizkustināto jautājumu par to, vai
juridiska persona var pārstāvēt pilnsa- S. 1931. g. 3. jūnijā. Finanču minisrijas
julcē kādu citu juhdisku personu; 2) pra- Nodok/u departamenta lūgums atceH Tiesu

palātas lēmumu mir. Oto S t r a u c h - līdz plkst. 9 rltā, t. i. namsaimnieks minēm a ņ a mantošanas lietā. (L. № 13.)
tos noteikumus nepārkāpj, ja tas naktī vai
Sēdi vada priekšsēdētājs senātorsK.Ozo- agrākā rītā trotuāru ar smiltīm neapkaisa;
liņš; referē senātors A. Lēbers.
prasltājs nemin nekādu v i s p ā r ē j о
Ievērojot: 1) ka, tas apstākiis vien, ka principu vai likuma noteikumu, pēc kura
Nodokļu departamentam nav bijuši zināmi, namsaimniekam būtu jānes atbildība par
lēmuma noraksta saaemšanas dienā, tie gājēju vesellbas bojājumiem kritot uz tromantojuma novērtēšanas dati, kuri uz vioa tuāra, kas nebūtu ar smiltlm apkaisīts
ierosinājuma ievākti un ienākuši jau p ē с ā r p u s aprādītā laikā. naktī; nav arī lilēmuiria spēkā nākšanas, nav pietiekošs, lai kuma, kas nodibinātu namsaimnieka atbilpiemērotu 750. р., jo šajā gadījumā lieta dību, Hdzigu, piem., dzelzceļam, par vigrozās nevis ap kādu jaunu apstākli, bet siem zaudējumiem. kas neceļas ar force
ģan tikai ap jaunu pierādījumu, kufū No- majeure gadījumiem; tāpēc vienīgais namdoklu departaments varēja ievākt tūliņ pēc saimnieka atbildības pamats par zaudējulēmuma noraksta sauemšanas, vai kuru miem no gājēja kritiena uz trotuāra var
vioam padotie Nodoklu inspektori būtu va- būt tikai minēto saistošo noteikumu 3., 6. §
rējuši jau no sevis ex oificio laikā ievākt pārkāpums; bet, kā pareizi aizrāda Tiesu
un pazioot Nodoklu departamentam (Nod. ■ palāta, šāda atbildība atkrlt, kad gājējs
nolik. 211. р.); 2) ka tāpēc Tiesu palāta, staigā pa ielām naktī vai agrā rītā, kad
nākot pie tā paša gala slēdziena, nav No- minētā norma nepietiekoši nodrošina viiju
doklu departamenta minētos likumus pār- i pret varbūtējiem veselības bojājumiem, nekāpusi, kādēļ vioa kasācijas sūdzība kā ne- ! prasot trotuāra apkaisīšanu ar smiltīm
pamatota atraidāma, Senāts n о 1 e m j : ļnaktī vai agrā rītā; šajā ziņā pats gājējs
Finanču ministrijas Nodoklu departamenta ! pielaiž neuzmanību. ja tas nerēķinās ar to,
kasācijas sūdzību, uz CPN 793. p. pamata, I ka aprāditās stundās trotuāri nav obligāatstāt bez ievērlbas.
I toriski apkaisāmi ar smiltlm; 3) ka tā tad,
' Tiesu palāta, nākot pie tā paša slēdziena,
6. 1931. g. 31. janvārl. Jāzepa M u s s o nav prasltāja minētos likumus pārkāpusi,
pilnv. zv. adv. J. Tumbila lūgums atcelt kādēļ kasācijas sūdzība kā nepamaiota atTiesu palātas spriedumu Jāzepa Musso raidāma, Senāts n о 1 e m j : Jāzepa Musso
prasībā pret Kārli Kalt. (L. № 14.)
pilnv. zv. adv. J. Tumbila kasācijas sūdzīSēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozo- ■ bu, uz CPN 793. p. pamata. atstāt bez ieliņš; referē senātors A. Pētersons.
vērības.
levērojot: 1) ka prasītājs pamato savu
7. 1931. g. 31. janvārl. Berka A b r ā m а
kasācijas sūdzlbu uz to, ka Tiesu palāta
CL 3444. p. nepareizi esot iztulkojusi tajā pilnv. zv. adv. A. Hāmaņa un E. Pētersona
nozlmē, ka tas attiecoties tikai uz obligā- lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu
cijām ex delicto; īstenībā, Tiesu palāta, Berka Abrāma praslbā pret mir. Johanaatsaucoties uz minēto 3444. р., uzsvērusi Christofa Nutovica mant. masu. Arturu
vienīgi vainas momentu un nemaz nav iz- ' Medlingeru un Latvijas valsti Finanču migājusi no tā, it kā 3444. p. paredzētu taisni j nistrijas personā. (L. № 15.)
kādu kriminālu noziegumu, kā maldīgi
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
domā prasītājs; pats prasītājs nenoliedz, Ozoliņš; re'ferē senātors A. Lēbers.
ka 3444. p. katrā ziņā, principā, piemēroIzklausījis atbildētāja Finanču ministrijams s a i s t o š a n o t e i k u m a pārkā- ļ jas pilnv. zv. adv. Lavrentjeva paskaidpumam; to pašu atzlst ari Tiesu palāta; I rojumus, Senāts atrod: Prasītājs lūdz: attā tad šajā ziņā Tiesu palāta nav šo pantu zlt par nelikumigu, spēkā neesošu un dzēpārkāpusi; 2) ka, pretēji prasltāja domām, šamu zemes grāmatās pirkšanas-pārdošaTiesu palāta pareizi iztulkojusi runā esošo nas līgumu, ar kuru atbildētājs Medlingers
1903. g. 6. oktobra saistošo noteikumu 3., pārdevis 'atbildētājai, Finanču ministrijai,
6. §, pēc kuriem namīpašnieka pienākums immobilu Rlgā 2. hip. iec. ar zem. grām.
ir no 1. septembra lldz 1. martam trotuā- 'i 146. num. Savu prasību prasītājs pamato
rus apkaislt ar smiltīm tikai ne vēlāk kā ■ uz to: 1) ka viņš 1912. g. 9. martā ar Med6

■geru noslēdzis fiduciāru līgumu, sakarā jāpārliecinājas, un ka tādēl pircēja zināг kuru Medlingers nopircis, ar prasltāja šana par trešās personas pretenzijām pret
jdu uz prasītāja rēķina, bet savā vārdā, pārdevēju nespēlējot lomu. Savu slēdzienu
īto immobilu, kas arl ievests uz Med- par to, ka prasības celšanas laikā starp
jra vārdu zemes grāmatās, 2) Medlin- prasītāju un Medlingeru fiduciārās attiecībez prasītāja piekrišanas immobilu bas vairs nav pastāvējušas, Tiesu palāta
cumlgi 1921. g. 5. jūnijā pārdevis Fi- pamato uz prasitāja 1914. g. 21. oktobra
lu ministrijai, uz kuras vārdu immo- vēstuli, kurā prasītājs apliecinājis, ka impārvests 1924. g. 29. oktobrī. Šī pē- mobils pieder Medlingeram „likuma pilnā
zinājusi par noslēgto starp prasītāju nozīmē", un ka tajā laikā 1914. g. prasīledlingeru fiduciāro llgumu, t. i. par to, tāja, kā pilnvērtlgo obligāciju turētāja, stāMedlingeram immobils — juridiski — voklis bijis izdevlgāks nekā Medlingera
spieder, kādēl seviški Finanču ministrija stāvoklis, kuram jānes visas immobila nasijusies mala fide. Atbildētāja Finanču tas un ka tādēļ prasltājs tajā laikā nav biīistrija, noliedzot, ka viņa būtu rīkoju- jis ieinteresēts immobila paturēšanā sev.
mala fide, prasību nav atzinusi un Savā kasācijas sūdzībā prasitājs apstrld
iskaidrojusi: 1) ka lldz 1921. g. 14. jū- vispirms Tiesu palātas slēdzienu par to, ka
im viņai par namu nekādi raksti vai izšķiroša esot zemes grāmatu publiskā fiīgumi neesot ienākuši, ka izšķirošs esot, des (CL 812., 813. р.), jo trešā persona,
līguma noslēgšanas laikā ar Medlingeru immobila pircējs, uz to varot atsaukties
īobils bijis uz šā pēdējā vārda un ka^ tikai tad, ja viņai par īstiem lietas apstākīc viņai bijusi tieslba, saskaņā ar CL ļiem nebūtu zināms, t. i. nebūtu zināms
13. р., līgumu slēgt ar zemes grāmatās ie- ļpar kādas citas personas labākām tieslbām
esto immobila īpašnieku, 2) ka viņas rī- uz nopirkto immobilu, kādā gadljumā pircība, nopērkot immobilu no Medlingera, cējs aiz savas ļaun-prātlbas nevarot atsaukneesot tikusi vērsta uz kādu koplgu — ar ties uz ierakstiem zemes grāmatās. FiMedlingeru — darbību, lai kaitētu prasītā- nančti. ministrijas „sliktticību" prasītājs
jam (dolus malus) un ka tādēl prasltājs ierauga sevišķi iekš tā, ka pats Medlinbūtu varējis pretenziju (aiz fiduciārā darī- gers esot vēlāk atzinis tagadējo praslbu un
juma neizpildīšanas) celt vienlgi pret savu esot paskaidrojis, ka, pirms immobila korkontrahentu, t. i. pret Medlingeru, un pie roborācijas uz Finanču ministrijas vārdu,
tam tikai obligātorisku, no līguma ižrietošu viņš esot lūdzis anullēt pirkšanas - pārdoprasību par zaudējumiem, bet ne prasību, šanas llgumu, kā arī iekš tā, ka Finanču
kurā viņš domātu panākt lietiskas sfckas, ministrija esot šaubījusies par savu tiesību
t i. starp Medlingeru un Finanču ministriju iegūt immobilu un pieprasījusi Tieslietu
noslēgtā pirkšanas līguma atcelšanu. Ap-1 ministrijas atzinumu šajā jautājumā, un ka
gabaltiesa prasību atraidljusi. Tiesu pa-j šl pēdejā esot ieteikusi Finanču ministrijai
lāta apstiprinājusi apgabaltiesas spriedumu. | atteikties no „sliktticīgā pirkuma". Šajā
Tiesu palāta atrod, ka personlgās (fidu-1 zinā prasltājs atrod, ka Tiesu palāta, gan
ciārās) attiecības starp prasītāju un Med- pieprasldama no Finanču ministrijas uz
lingeru nevarot iespaidot Finanču minis- immobila pirkšanu attiecīgās zioas, tomēr
trijas kā trešās personas tieslbas, kura nav piemērojusi CPN 444. p. sakarā ar to,
immobilu nopirkusi „uz CL 812. p. pa- .ka Finanču ministrija iesniegusi tiesā tikai
mata", un ka praslbas celšanas laikā mi- kādus 8 prasītāja lūgumus, bet nav iesnienētās fiduciārās attiecības starp prasītāju gusi pilnīgu materiālu. Tāpat prasītājs
un Medlingeru vairs nav pastāvējušas. Ša- pārmet Tiesu palātai, ka tā nav apmierinājā ziņā Tiesu palāta iziet no tā, ka Finanču jusi prasltāja lūgumu nopratināt vioa uzministrija neesot bijusi piespiesta pat pār- doto liecinieku Bode par to, ka Finanču
baudlt trešās personas (prasltāja) ziņoju- ministrija esot no Tieslietu ministrijas piemus par to, ka tai esot kādas fiduciāras prasījusi minēto atzinumu. Prasītāja kasāvai citas attiecības ar pārdevēju (Medlin- cijas sūdzlba nepelna ievērlbu. Starp pargeru), uz kura vārda immobils ievests ze- tiem nav strīda par to, ka prasītājs ar Medmes grāmatās, par ко vien.pircējam būtu lingeru noslēdzis iiduciāru līgumu ar to.

ka prasltājs licis immdbilu ierakstlt uzl fiduciārs pārkapis savu,s pienākumus atMedlingera vārdu. Fiduciārs ligums pēcļ tiecībā pret savu fiduciantu, piem., pretim
savas būtības paredz, ka tajā nodibinātāsi llgumam pārdodot immobilu kādai svešai
juridiskās sekas ietu pāri par viņa oikono- ļpersonai, tad vinš gan atbild fiduciantam,
misko nolūku (sk. paša prasltāja iesniegto bet pēdējam nekad nebūtu tiesības pārdo— norakstā — Senāta CKD spr. 23./175.). šanas liģumu apstrīdēt attiecībā uz pircēju
Pretēji fiktlvam un pat simulatīvam darī- pat ja pircējam par fiduciāra līguma esajumam, fiduciārā līgumā nodibināmas se- ļmību būtu zinams, ja vien no paša fidukas tika p a t i e s i no d о m ā t a s. Ja tā- ciārā Iīguma nebūtu pircējam redzams, ka
pēc fiducārā llgumā paredzēts, ka fiduciā- fiduciāram pārdošanas tiesibas nav pieram jāiegūst īpašuma tieslbas uz runā eso-1 šķirtas un ja par tādu ierobežojumu nebūtu
šo immobilu, tad jādomā, ka kontrahentu ļ attiecīga atzīme zemes grāmatās. Šādai
griba patiesi bija piešķirt fiduciāram Ipa-i atzlmei trukstot, trešam pircējam nav jāšuma tiesības ar visām no tā izrietošām ļ rēkinājas ar fiduciāru līgumu un tajā paredzēto „emploi d'un prete nom", kā ar
sekām, it sevišķi tur, kur fideikomitents ļ „res inter alios acta" (CL 3115. р.). Ja
(fiduciants) no vienas puses nodrošinājis ļ arl pats fiduciants bīītu par fiduciāro līsevi ar obligāciju immobila pilnā pretvēr-! gumu pazinojis pircējam pirms pirkšanastībā (kā to konstatējusi Tiesu palāta), un ļpārdošanas līguma noslēgšanas, tad tas
no otrās puses nav ierobežojis fiduciāru ļ tomēr nenostādītu pircēju it kā mala fide,
ar zemes grāmatās ievedamu atsavināša- tajā ziņā, ka fiduciantam būtu tiesības apnas aizliegumu. Kā Ists īpašnieks, Med- strldēt pirkšanas - pārdošanas līgumu, līdz
lingers varēja, uz fiduciāra līguma patnata, ļ kamēr nav pierādlts, ka par fiduciāra riclimmobilu atsavināt no sevis, un likumlgi bas ierobežojumiem būtu pirms tā atzlpārnest īpašuma tiesības uz savu pircēju, mēts — kā aprādīts — zemes grāmatu repilnīgi neatkarlgi no tā, vai fiduciāra (tre- ļģistrā uz runā esošo immobilu, vai nu tieši
šais) kontrahents (Finanču ministrija) zinā- ļ uz fiduciārā līguma, vai uz tiesas lēmuma
jis par fiduciāro līgumu (starp prasltāju un pamata. Tā tad fiduciāra pielaists fiduMedlingeru) jeb nē. Šāds kontrahentu stā- ciārā līguma pārkāpums katrā zinā izrāda
voklis klūst skaidrs, ja izietu no tipiskā fi-, sekas tikai starp viņu un fiduciantu, bet
duciārā līguma, proti, no romiešu tiesību! nekad neaizskar fiduciāra trešo kontra„fiducia", pēc kura parādnieks nodrošina hentu (sk. arl Enneccerus, Lehrbuch des
savu kreditoru ar mantas ķīlu, nododot biirgerlichen Rechts, 1. sēj. 139. § 1. d. pie
mantu kreditoram Ipašumā ar norunu, ka 10. piez.). Tāpēc, kā pareizi aizrāda Tiesu
parāda summas samaksas gadljurnā kredi- palāta, по fiduciāra vai fiducianta izeiošs
toram manta jānodod atpakal bijušā pa- vienkāršs paziņojums par fiduciārā llgumā
rādnieka īpašumā, bet pretējā gadījumā ļ it kā paredzētiem fiduciāra tieslbu ierobekre'ditoram tiesiba uz vispārēja pamata žojumiem nav tagadējās lietas apstāklos
mantu pārdot'un pie tam savā vārdā. Ja saistošs Finanču ministrijai, sevišķi ievēarl mantas pircējs zinātu par to, ka manta rojot Privātlik. noteikumus par zemes
grāmatu ierakstu nozīmi attieclbā pret
tikusi ieķīlāta pārdodošam kreditoram ar trešām personām (812., 813. р.). Aiz apfiducijas llgumu, tomēr pircējs likumigi ie- rādltiem iemesliem par to, ka Tiesu pagūtu īpašuma tiesības uz šo mantu. Tāš lāta nav ievērojusi lietā esošos datus un zipašas sekas, saprotams, ieštājas arl visos nas, no kuriem esot redzams, ka Finanču
pārējos fiduciāros darljumos. Fiduciārus ministrijai bijis zināms par fiduciārā līguma
līgumus jau sen atzinusi tiesu prakse. Tā, esamību starp prasltāju un Medlingeru, un
piem., Kr. Senāts atzinis par saistošu fidu- tajā it kā paredzētiem ierobežojumiem, kā
ciāru Ilgumu abiem šā līguma kontrahen- arl atkrlt prasītāja atzrādljumi uz to, ka
tiem un pieškīra katram šā llguma kontra- Tiesu palāta, nepareizi, nav izteikusi CPN
hentam tiesību prasīt tā izpildīšanu (sk. 444. p. sankciju sakarā ar Finanču minisSen. spried. 1912. g. 33. num., Meringa trijas atteikšanos iesniegt visu viņas rīcībā
lietā; par šo spriedumu sk. Vinavera rak- esošo materiālu par nupat minēto jautājustu žurnālā „Вестник гражд. права"
1913. g. 2. num., 86. un turp. lpp.). Ja nu;
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Tāpat aiz tiem pašiem iemesliem Tiesu
itai bija pietiekošs pamats neievērot
itāja aizrādljumu uz paša Medlingera
lidrojumiem šajā lietā un arī atstāt bez
iribas prasltāja lūgumu nopratināt liesku Bode. Ja nu prasītājam nav tiesītagadējo prasību celt tieši pret Finanču
striju, bet gan vinam būtu tikai no firā līguma izrietoša prasība pret savu
trahentu, Medlingeru. par zaudējumu
izlbu vai par netaisno iedzīvošanos aiz
Ilguma pārkāpšanas, tad Tiesu palāta,
pieturas pie tā paša uzskata. varēja
formulēt ari izteicoties, ka prasltājam
sot lietiskas prasības tiesības pret Fi£u ministriju.
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka
Desu palāta nav prasītāja minētos likumus
rkāpusi, Senāts n o l e m j : Berka Abla pilnv. zv. adv. Hāmaņa un Pēterkasācijas sūdzību, uz CPN 793. p. pai, atstāt bez ievērlbas.
1931. g. 29. janvārī. Finanču minis.s Nodokļu departamenta lūgums atcelt
u palātas lēmumu mir. Hermaņa Tehmantošanas lietā. (L. № 16.)
di vada priekšsēdētājs senātorsK.Ozoreferē senātors A. Lēbers.
enāts atrod: Apgabaltiesa, aprēkinot
itojuma netto vērtlbu, atvitkusi visas
immobila (Liepājas zemes grāmatās ar
1. num.) ingrosēto hipotēku summas, to
Marpā arl Latvijas Tirdzn. un Rūpn. bankai par Ls 800,— iekilāto obligāciju nomi■ālā vērtībā Ls 2000 un mantošanas nodokli noteikusi tikai no immobila netto
vērtības pusdalas kā mantojuma sastāva.
Nodokļu departaments turpretim atrod, ka
šefcīlātās hiptēkāriskās obligācijas esot
āatvelk nevis ar to nominālo vērtlbu, bet
tan tikai ar to summu, kurā tās ir ieķīlātas kā roku ķllā. Tiesu palāta Nodoklu departamenta blakus sūdzlbu atstājusi bez
ievērlbas uz tā pamata, ka lldz kamēr neesot pierādīts, ka mantu devēja nāves dienā
obligācijas atradušās mantu devēja rokās,
neesot nozīmes tam, kā ar tām būtu rīkojes mantu devējs, un kā arī tas apstāklis,
ka obligācijas izrāditos par ieķīlātām nepilnā summā, neatsvabinot immobilu по atbildības par obligāciju pilno summu, jo rokas ķīlas turētājs katrā ziņā varētu, lai

apmierinātu savu ar ķilu nodrošināto prasījumu, ieķīlātās obligācijas pārdot vai likt
pārdot caur tiesu arī par augstāku summu
un tās ieguvējs varētu pēc obligācijām piedzlt visu kapitālu ar procentiem u. t. t.
Nodoklu departaments apstrld minētos
Tiesu palātas motlvus, aizrādot, ka persona, kura iegūtu obligāciju no iepriekšējā
ķllas turētāja (ķīlas reālizācijas kārtlbā),
iegūstot it kā tikai to prasījumu, kura nodrošināšanai obligācija savā laikā ieķīlāta,
jo vienigi šādā summā iepriekšējais ķīlas
lurētājs būtu varējis nodot tālāk obligācijas ieguvējam saskaņā ar Privātlik. 3476.,
3479. p. Nodokļu departamenta minētie apcerējumi nav pa'r pareiziem atzlstami. Saskanā ar CL 1491., 1441., 1443., 1444. р.,
ķllas turētājam tiesība iekīlāto priekšmetu
(arl obligāciju kā vērtspapīru) likt pārdot,
šaubu gadījumā, gan tikai caur tiesu, izsolē, pie kam, kā tieši nosaka 1459. p-, uz
pircēju, kas, piem., izsolē ieguvis ķllā bijušo priekšmetu, š i s p ē d ē j a i s p ā r iet ar tām p a š ā m
tiesībām,
kuras piederējušas parādniek a m (t. i. bijušam ieķllātājam), tā tad, uz
ieķllātās obligācijas ieguvēju ši pēdējā
pāriet taisni pilnā vērtlbā, bet — pretēji
Nodokļu departamenta domām — nekad
no bijušā ķllas turētāja prasljuma vērtībā;
šis prasījums taisni pilnā mērā dzēsts ar
ķllas pārdošanu (CL 1455., 1456. р.). Tāpēc
Nodokļu departamenta minētie CL 3476.,
3479. p. nemaz nav piemērojami tad, kad
ieķīlātā obligācija pāriet personas rokās,
kura to ieguvusi klīas reālizācijas kārtlbā.
Bez tā,. par hipotēkāriskām obligācijām
pastāv vēl sevišķas, ar hipotēku sistēmu
izskaidrojamas normas, proti: ar to vien,
ka, piem., obligācijas kreditors iegūst (ar
obligāciju) ieķllāto immobilu, vēl nenotiek
pārmaioa nedz šā kreditora, nedz pārējo
kreditoru tieslbās (CL 1594. р.). Arl hipotēkas (obligācijas) dzēšanas iemesla esamlba vien vēl nepietiek pašas hipotēkas
dzēšanai, lldz kamēr hipotēka nebūtu tikusi
dzēsta ar atzīmi zemes grāmatās (CL 1598.
pants). Tomēr Tiesu palātai nebija pietiekoša iemesla neaplikt ar mantošanas nodokli runā esošo obligāciju par Ls 2000,
kaut arl ne nO tā viedokla, ka tā nebūtu
immobila apgrūtinājums, bet gan по tā
viedokļa, ka tā ir uzskatāma kā patstāvlga
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vērtība, jo konfūzija pati par sevi nenotiek
ar to, ka tās obligācijas atrodas pat immobila īpašnieka rokās (CL 1594., 1598. р.; Кг.
Sen. CKD spried. 1912./120, Cvingmapa
piez. pie spried. № 652.; IV 202. Ipp.) un
proti tādējādi, ka obligācija var noderēt,
arī šā paša immobila īpašniekam, kā prasījuma dokuments un tā tad arl kā ieķilāšanas objekts rokas ķīlas veidā, kā tas arī
noticis šajā konkrētā gadijumā. Tā tad,
minētā obligācija mantu devēja rokās ir
taisni apliekama kā p a t s t ā v l g a v ē r 11 b a pēc tās nominālās summas. Ņemot
par pamatu, mantojuma nodokļa aprēķināšanai minētās obligācijas nominālo
summu, tomēr, no otras puses, jāievēro
šajā ziņā arl tas, ka, ieķīlājot obligāciju rokas ķilas veidā, mantu devējs ar to pašu
uzoēmies uz sevi a t s e v i š ķ u p a r ā d u, kas savukārt apgrūtina vina mantpjumu t a i s n i a r š о r o k a s ķ Ilu
p а г ā d u; ar to gan nav samazināta minētās obligācijas prasljuma sufnma, bet
tomēr nodibināts parāds, kas, uz Nodoklu
nol. 213. p. 4. pk. pamata, atvelkams no
mantojuma brutto sastāva. Tā tad Tiesu
palātai, no vienas puses, gan bija tieslbas
по immobila brutto vērtibas atvilkt šo immobilu apgrūtinošās obligācijas nominālo
vērtibu, bet no otras puses, Tiesu palātai
bija jāpieskaita mantojuma sastāvam un
vērtībai minētās obligācijas nominālā vērtība, un tā tad no mantojuma vērtlbas n о
jauna jāatvelk
r o k a s ķ 11 a s
parāda summa, ar kuru šl obligācija savukārt apgrūtināta. Atvelkot no mantojuma
brutto vērtības' vienkārši minētās obligācijas nominālo summu, Tiesu palāta šajps
lietas apstāklos pārkāpusi CPN 711. р., kādēl vinas lēmums atcelams.
Aiz aprādītiem iemesliem Senāts n o 1 e m j : Tiesu palātas 1928. g. 20. februāra
lēmumu CPN 711. p. pārkāpuma dē\ atcelt
un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai no
jauna citā tiesas sastāvā.
9. 1931. g. 29. janvārī. Finanču ministrijas Nodoklu depārtamenta lūgums atcelt
Tiesu palātas lēmumu mir. Ernesta L o п е г g a n a mantošanas lietā. (L. № 17.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātorsK.Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
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Ievērojot: 1) ka, pēc Nod. nolik. 205. р.,
gadljumā, ja mantojums pāriet vienai personai Ipašumā, bet otrai mūža valdījumā,
mantojuma nodoklis nemams kā no īpašnieka, tā arl no mūža valditāja, un proti:
no īpašnieka — pilnā apmērā, bet no mūža
valdītāja — pusdaļas apmērā; 2) ka minētais 205. p. ir vienlgais Nod. nolik. pants,
kas paredz mantojuma nodokla ņemšanu
v i e n ā l a i k ā no d i v ā m personām
par to pašu mantojumu un tāpēc tas nav
attiecināms uz gadījumiem, kuri tajā nav
tieši paredzēti; runā esošā gadījumā tikai
ar p i r m ā s uzufruktuāras nāvi notiek
uzufrukta lēgāta pāreja uz otro uzufruktuāru, kura tad arl iegīītu šo legātu tikai
ar pirmās uzufruktuārijas nāvi, jo katrai
uzufruktuārai legāts tika novēlēts atkarlgi
no n e n o t e i k t a n o t i k u m a iestāšanās, proti no tā, ka viņa pārdzīvos pirmās uzufruktuāras nāvi; saskaoā ar CL
2191. p. šāds laika noteikums (Zeitbestimmung") atzīstams par nosacījumu („Bedingung"); bet pēc CL 2190. p. nosacītu
legātu legātārs iegūst tikai ar nosacījuma
f a k t i s k o i e s t ā š a n o s ; 3) ka tā tad,
sekojošā uzufruktuāra legātu varētu iegūt
nevis jau ar testātora nāvi, bet gan tikai
aprādltā nosacījuma iestāšanās gadljumā
un katrā ziņā ne agrāk par to, t. i. ne agrāk
par pirmās uzufruktuāras nāvi, ja vispār
otrā legātārija pārdzīvos pirmējo; 4) ka
tāpēc Tiesu palātai bija pilnīgs pamats atzlt, ka tagad vēl mantojuma nodoklis no
otrās legātāras nav aprēķināms; 5) ka tā
tad Tiesu palāta nav Nodoklu departamenta minēto likurnu pārkāpusi, kādēl viņa kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma.
Senāts n o l e m j : Finanču ministrijas
Nodoklu departamenta kasācijas sūdzlbu.
uz CPN 793. p. pamata, atstāt bez ievērības.
10. 1931. g. 28. oktobrl. J ā n a š u l c a
pilnv. zv. adv. Krūmiņa un trešo personu
Pētera, Vladimira, Ignata un Vasilija Martulevu pilnv. zv. adv. Krūmiua lūgumi atcelt Tiesu palātas spriedumu Jekateririas
Boļšesojskas prasibā pret Jāni Šulcu ur
pēdējās pilnv. zv. adv. Tumanska paskaidrojums. (L. № 18.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors ;;
Ozolinš; referē senātors A. Lēbers.

Izklausījis atbildētāja un trešo personu redzētā sankcija varēja pati par sevi iepilnv. zv. adv. Krūmiņa un prasītājas pilnv. stāties tikai tad, ja parts savu adresi. n e2V. adv. Tumanska paskaidrojumus un uz dо t u; tā tad lieta grozās tikai ap to,
levērojot: 1) ka atbildētājs savā 1927. g. vai pavēste uz Tiesu palātas 1927. gada
7. janvārī Tiesu palātai iesniegtā paskaid- 21. decembri būtu uzskatāma par pareizi
rojumā (II, 7) kā savu adresi uzdevis, izsniegtu; šajā ziņā jāaizrāda, ka parta
-Rīgā, Skolas ielā 12a, J. Salceviča dzi- neatrašanās pieteiktā adresē nav identifivokll"; pēc šīs adreses atbildētājam pa-ļ cējama ar gadījumu, kad atbildētājs netiktu
vēstes nosūtītas un pieņemtas, pirmā —| atrasts tajā vietā, kuru prasitājs bija uzde23. februārī( II, 13), pie kam uz pavēstes vis, un, galvenais, ja arī parts netiktu atparakstījis „U. Mačiulis", un otrā — 27. jū- rasts pieteiktā adresē, tomēr pavēste ir
nijā, pie kam gan pašā pavēste, pēc ielas' jāatstāj vinam tajā kārtībā, kuru likums
nosaukuma, atzlmēts „pie" J. Salceviča", ļ paredz noteikumos par pavēstes izsniegšatā tad ne „J. Salceviča dzīvokll" (kā pirmā i nas kārtību (Isačenko, 1. с I sēj. 719. lpp.);
pavēstē); arī šī pavēste pieņemta (II, 291; izsniedzot pavēsti, kurā, pēc CPN 763. р.,
Ludzas 1. un 2. iecirkna miertiesneši aici- atzīmēta parta adrese, tiesu izpildltājam jānājuši atbildētāju uz.1928. g. 11. februāra ievēro, ka šī adrese var arl nesakrist ar
resp. 9. marta sēdēm tāpat pēc tās pašas parta faktisko uzturēšanās vietu, un ka,
adreses (II, 48, 53, 2), pie kam ari šādas ja parts uzdevis kā savu adresi ņoteiktas
pavēstes pienemtas un proti ar parakstu personas dzīvokli, tieši apzīmējot šo dzl„J- Salcevičs"; tomēr Tiesu palātas uz vokli, tad tiesu izpildītājam jāmeklē ne1927. g. 21. decembra sēdi pēc adreses tikvien pats parts, bet taisni tā persona,
„Rīgā, Skolu ielā 12a, pie J. Salceviča" no- kuru parts bija uzdevis kā šā dzlvokla
sūtītā pavēste atstāta Tiesu palātas kan- īpašnieku; tāpēc tiesu izpildītājam nav
clejā (II, 38); no pavēstes redzams, ka tie- tiesības aprobežoties ar tā apstākļa konsu izpilditājs šo pavēsti nosūtījis Tiesu pa- statēšanu, ka parts ticis atrasts parta uzlātai ,.kā neizsniegtu"; īstenlbā, kā re- dotā adresē vai tur nav pazlstams tai tredzams no uzraksta uz pavēstes otrās pu- šai personai, kuru tiesu izpildltājs sastapis
ses, kāda S о f i j a Salcevičs paskaidro- minētā dzīvokll, bet gan tiesu izpildītājam
jusi, ka „Jānis Sulcs persona nav pazīs- jārūpējas par to, lai pavēste tiktu izsniegta'
tama un pienemt atsakos"; tāpat Tiesu pa-] tai personai, kuras dzlvoklis tika по parta
lātas kanclejā atstāta arl pavēste uz 1928. uzdots kā vinas adrese; piemērojot mig. 16. maija sēdi (II, 62), kurā lieta iz- nētos apcerējumus runā esošam gadījuspriesta pēc būtības; 2) ka, pēc CPN 311., mam, jāatzist, ka tiesu izpildītājam bija jā763. р.. pavēstes un paplri atstājami tiesas piemēro CPN 283. p. taisni attieclbā uz to
kancleiā, ja parts nav tiesai p i e t e i с i s personu, kuru atbildētājs bija atzīmējis sapar vina izvēlēto uzturēšanās vietu tajā vā uzdotā adresē, t. i. tiesu izpildītājam
pilsētā, kur atrodas tiesa; pie tam 311. p. bija jārīkojas pēc CPN 283. p. izsniedzot
nosaka vēl, ka parts var ari aizrādīt per- pavēsti minētai Sofljai Salcevičs n o d o sonu paplru sanemšanai; šāda pēdējā no- š a n a i J. S a l c e v i č a m , kā a t b i l d ē teikuma gan nav 763. pantā; bet nav pa- t ā j a u z d o . t a m d z ī v o k l a ī p a š mata liegt partam, uz minēto pilnvaroto n i e k a m, ar ko vienīgi tad pavēste būtu
personu aizrādīt arī Tiesu palātai, jo abu uzskatāma kā pareizi izsniegta pašam parminēto pantu pamatdomas un mērķis ir tam; Senāts jau savā 1927. g. spriedumā
pilnīgi identiski, proti, atvieglināt tiesai sa- № 505. uzsvēris, ka pavēstē sīki jāaprāda
zināties ar partiem, kas nedzīvo tiesas at- uzdotā juridiskā adrese, atzīmējot taisni
rašanās vietā (sk. Isačenko, Гражданский arl uzdoto dzlvokli; ja nu parts dzīvokli
процесс I. sēj. 714. р.; 4. sēj. 383. lpp.); apzlmējis ne pēc numura, bet taisni pēc
runā esošā gadījumā atbildētājs taisni pie- dzlvokla īpašnieka, tad parts rēķinājies uz
teicis savu adresi Tiesu palātai iesniegtā to, ka šai personai afl tiktu dota iespēja
paskaidrojumā (II, 7); tāpec jau pats par pavēsti sanemt it kā paša parta uz to pilnsevi nav pamata pavēsti uz vina vārdu at- varotai personai, par kādu runā ari CPN
stāt Tiesu palātas kanclejā, jo 763. p. pa- 311. р.; 3) ka tā tad Tiesu palāta, atzls11

tot pavēsti uz 1927. g. 21. decembra sēdi niekiem, pie kam pāreja notiek ar mantipar neizsniegtu un nenosūtot pavēsti uz nieku faktisko iestāšanos mantojuma val1928. g. 16. maija sedi pēc atbiīdētāja uz- dīšanā (Senāta CKD spried. 25./250.,
dotās adreses, p ā r k ā p u s i CPN 763., 26./370., 411., 27J255., 368., 28./53.); 2) ka
283. р., kādēļ vien viņas 1928. g. 16. maija Senāta spriedums Aleksa lietā (25./250.)
spriedums nav spēkā atstājams, neielaižo- noticis taisni jautājumā par 1922. g. 13. janties pārējo, atbildētāja kasācijas sūdzlbā vāra likuma piemērošanu (attieclbā uz Nod.
mineto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā; nolik. 202. p. 2., 3. pk. atcelšanu), pie kam
4) ka Tiesu palāta augšā minētā spriedumā tajā lietā Senāts noteikti paskaidrojis, ka
nolēmusi atzīt prasītāja, bezvēsts prom- mantojuma nodokla priekšmets ir mantoesošā Rozenšild-Pauliņa, īpašuma tieslbas jums, ka šis nodoklis ņemams par mantouz folvarku „Osinovaja Gorka", izoemot to juma pāreju, un ka mantojuma pāreja nono atbildētāja Šulca valdīšanas un nodot tiek ar mantinieka iestāšanos mantojuma
to prasltājam, vioa aizbildnes Jekaterinas valdīšanā; pie tā paša uzskata Senāts pieBolŠesoļskas personā; savā Tiesu palātai turējies konstantā praksē arī visos pārējos,
iesniegtā lūgumā Pēteris, Vladimirs, Ignats augšā minētos, spriedumos; tā tad, preun Vasilijs Martulevi paskaidro, ka ar mi- tēji Tiesu palātas domām, spriedums Aleknēto Tiesu palātas spriedumu, par kuru sa lietā piemērojams tieši arī runā esošā
viņi dabūjuši zināt tikai 1928. g. 21. no- lietā; 3) ka tā tad Tiesu palāta, pieŠķirot
vembrl, tikušas aizskārtas viņu tiesības,!iizškirošu nozlmi nevis mantojuma pārejas
jo viņi esot ar 1926. g. 18. septembra pirk- !ļ momentam, augšā aprādītā nozlme, bet
šanas-pārdošanas līgumu ieguvuši runā mantojuma „atklāšanās" momentam, un,
esošo folvarku по atbildētāja Sulca, sakarā sakarā ar to, nemaz neapspriežot Nodokļu
ar 1924. g. 5. decembra aizpārdošanas II- departamenta iesniegtos protokolus par
gumu un par folvarku valdot jau no 1925. g. mantinieku aizrādījumiem, pēc kuriem tie
14. marta; uz šā pamata minētie Martu- tajā laikā'vēl nav bijuši iestājušies mantolevi lūdz, saskaņā ar CPN 795. р., kā tre- juma valdlšanā, pārkāpusi Nod. nolik.
šās personas, atcelt aprādīto Tiesu palātas 230. р., un CPN 339., 711. р., kādēļ vjoas
spriedumu; 5) ka lūdzēji savā lūgumā ap- lēmums aiz aprādltiem pārkāpumiem atrādītos apstākļus darījuši ticamus ar vinu celams, Senāts n o l e m j : Tiesu palātas
iesniegto aizpārdošanas llgumu un izvilku- 1926. g. 5. maija lēmumu Nodoklu nolik.
ma norakstu no zemes grāmatu reģistra 230. p. un CPN 339., 711. p. pārkāpumu dēl
par minēto falvarku; -6) ka tāpēc lūdzējiem atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izsprietiesība lūgt aprādīto Tiesu palātas spriedu- šanai no jauna citā tiesas sastāvā.
mu atcelt uz CPN 795. p. pamata, Senāts
n о 1 e m j : Tiesu palātas 1928. g. 16. maija 12. 1931. g. 31. janvāri. Dzelzcelu virsspriedumu atcelt, Jāpa Šulca pilnv. adv. valdes pilnvarnieka juriskonsulta MelnKrūmina kasācijas sūdzlbā — CPN 283., bārda lūgums atcelt Tiesu palātas spriedu763. p. pārkāpumu dēļ, un trešo personu mu Borisa Šmuljana prasībā pret Latvijas
Pētera, Vladimira,. Ignata un Vasilija Mar- dzelzceju virsvaldi un prasltāja pilnv. zv.
tujevu lūgumā — uz CPN 795. p. pamata adv. V. Kosteņiča paskaidrojums. (L
un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai no № 20.)
jauna citā tiesas sastāvā.
Sēdi vada priekšsedetājs senators K.
Ozolioš; referē senātors A. Lēbers.
11. 1931. g. 26. februārl. Finanču miIevērojot: 1) ka starp partiem nav strīda.
nistrijas Tiešo nodoklu departamenta lū- ka pārvadātās preces (izoemot 24960. sūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu mir. tījumu) bijušas robežu stacijā p ē с 1925. g.
Emilijas Olin, dzim. Pēterson, mantošanas 16. oktobra un ka tāpēc tām jāpiemēro pag.
lietā. (L. № 19.)
not. un tarlfa 791. § j a u n ā redakcijā (pēc
Sēdi vada priekssēdētājs senātors K. satiksmes ministra 335. rīkojuma; W 226):
Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
2) ka arl Tiesu palāta iziet no minēti
Ievērojot: 1) ka mantojuma nodoklis 355. rīkojuma, bet atrod, ka pēc butība»
ņemams no mantojuma pārejas uz manti- 791. § jaunā redakcija neatšķiroties no *i
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vecās redakcijas un ka tāpēc esot vēl ta- jāpierāda darbība pie muitas nokārtošanas
gad piemerojami Senāta spriedumi, kuri at- un kādēļ šāda viņas darbība nebūtu pierātiecas uz 791. § veco redakciju. Šāds Tiesu dāma ar lieciniekiem (sk. CPN 1819. р.);
palātas uzskats nav par pareizu ateīstams; 8) ka tā tad Tiesu palāta, neapmierinot atminētā 79". § teksta jaunā redakcija no- bildētājas lūgumu nopratināt liecinieku,
teikti atšķiras no tā paša 791. § v e c ā pārkāpusi CPN 366., 1819. р., kādēļ viņas
leksta: pēc v e c ā teksta „dzelzceli ņem spriedums.aiz šā iemesla atcelams, Senats,
m i s ī j a s n o d o k l i par izdarltām neielaizdamies pārējo atbildētājas aprādito
■uitas formālitātēm"; tā tad, no šl vie-. kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, n о 1 e m j :
*»kla, dzelzceliem, pieprasot šādu „komi-1 Tiesu palātas 1928. g. 5./12. marta sprieajas nodokli", bija sevišķi jāpierāda sava | dumu CPN 366., 1819. p. pārkāpumu dēļ
■nitas komisionāra darbība, proti, tas, ka atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izsprieчщ\ izpildījuši parastiem pilnvarniekiem šanai no jauna citā tiesas sastāvā.
eiitas lietās ar Kr. tirdzn. nolik. 47. p. un
s lik. 1097. p. uzliktos pienākumus 13. 1931. g. 3. jūnijā. Finanču ministri<Sen. CKD spried 25./394, 395, 397, 400); jas Nodoklu departamenta lūgums atcelt
-rpretim 791. § savā j a u n ā (1925. g.) re- Tiesu palātas lēmumu mir. Jāņa U t e n а
dakcijā par „komisijas nodokli" \airs ne- mantošanas lietā. (L. № 21.)
ā, bet nosaka, ka dzelzceliem (pienākas) Sēdi vada priekšsēdētājs senātorsK.Ozopar muitas, akclzes vai policijas fornlāli- HDŠ; referē senātors A. Lēbers.
tātu nokārtošanu, pieņemt un nodot preces Ievērojot: 1) ka Nodoklu departaments
irzemju dzelzceliem robežas stacijās, par sācis ievākt ziņas par mantojuma vērtību
katriem 10 kg pa 0,3 sant., bet ne mazāk gandrīz pēc mēneša laika no apgabaltiepar 1 Ls no sūtljuma"; tā tad 791. § tieši sas lēmuma noraksta saoemšanas; ja пц
■osaka, pie kā un sakarā ar ко notiek mi- Nodokļu departaments savu sūdzlbu par
aēto „ f o r m ā l i t ā t u n o k ā r t o š a n a " , apgabaltiesas lēmumu pamato uz to, ka ar
«n proti, „piepemot un nododot preces ār- ievāktām ziņām atklājies jauns apstāklis,
zemju dzelzceļlem robežas stacijās" (Se- tad Nodoklu departamentam būtu tiesiba
nāta CKD spried. 29./358); 3) ka atbildē- atsaukties uz CPN 750. p. tikai tad, ja vioš
a atsaukusies uz lieciniekiem (ā apstākla pierāditu netik vien to, ka šāds „jaunais"
pierādīšanai, ka „dzelzcela ieredņi izdari- apstāklis atklājies pēc apgabaltiesas lēi Dzelzceju nolik. 66. p. aprādītos dar- muma taisīšanas, bet arī to, ka šo apbus"; 4) ka Tiesu palāta tomēr atbildē- stākli viuš nav varējis laikā minēt tiesā no
is lūgumu atstājusi bez ievērības uz tā viņa neatkarīgiem iemesliem; 2) ka, neatpamata, ka muitas formālitātu nokārtošana karlgi no tā, tas apstāklis vien, ka lēmuma
esot bijusi jāpierāda vienīgi ar rakstiskiem noraksta saoemšanas dienā Nodokļu deprerādījumiem; 5) ka prasītājs neatzīst at- partamentam nav bijuši zināmi tie mantobildētājai tieslbas pieprasit prasības rakstā juma novērtēšanas dati, kuri uz viija ieroaprādītās summas uz tā pamata, ka atbil- sinājuma ievākti un ienākuši jau p ē с lēdētāja neesot pierādījusi ar „dokumentiem", muma spēkā nākšanas, nav pietiekošs, Iai
ka viņai bijuši „kādi izdevumi"; 6) ka vis- piemērotu 750. p,, jo šajā gadijumā lieta
pirms, pretēji prasītāja domām, lieta ne- grozās nevis ap kādu jaunu apstākli, bet
grozās ap to, ka atbildētājai būtu jāpie- gan tikai ap jaunu pierādijumu, kuru Norāda kādi „izdevumi", jo, kā pareizi aiz- dokļu departaments varēja ievākt tūliņ pēc
rāda atbildētāja, viņai atlīdzlba pienākas lēmuma noraksta sauemšanas vai kuru vipēc tarlfa, proti pa 0,3 sant. par katriem oam padotie Nodokļu inspektori būtu va10 kg, pēc kāda tarīfa atbildētāja, kā ne- rējuši jau no sevis ex officio laikā ievākt
noliedz prasltāja, aprēķinājusi to summu, un paziņot Nodokļu departamentam (Nod.
kuru tagad pieprasa prasltājs, bet ne pēc nolik. 211. р.); 3) ka tāpēc Tiesu palāta,
„attaisnojošiem dokumentiem", it kā nākot pie tā paša gala slēdziena, nav NoDzelzc. nolik. 70. р.; 7) ka Tiesu palāta doklu departamenta minētos likumus pārpat neaizrāda, ar kādiem sevišķi „rakstis- kāpusi, kādēl viņa kasācijas sūdzība kā nekiem pierādījumiem" atbildētājai būtu bijis pamatota atraidāma, Senāts n o l e m j :
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Finanču ministrijas Nodoklu departamenta iebildumu, un, proti, iebildumu par to, ka
kasācijas sūdzlbu, uz CPN 793. p. pamata, prasītāja, pieņemot preci по atbildētājas,
atstāt bez ievērības.
nav izpildījusi Bernes konvencijas 44. p.
noteikumus un tāpēc zaudējusi tiesības pra14. 1931. g. 31. janvārī. Dzelzceju virs- sīt atlldzību par kaut kādiem iztrūkumiem,
valdes pilnv. juriskonsulta Melnbārda lū- kas nav attiecīgā kārtā konstatēti; par пи
gums atcelt Tiesu palātas spriedumu Lat- ра! minētiem atbildētājas iebildumiem (savijas linu un labibas tirdznieclbas akc. sab. karā ar preču pieoemšanu bez iebildumiem)
„Eksportiers" prasībā pret Dzelzcelu virs- arl apgabaltiesa savukārt pilnīgi noklusē;
valdi un prasltājas pilnv. zv. adv. N. Dmit- 5) ka neviens no prasitāja minētiem lirijeva paskaidrojums. (L. № 22.)
kumu vai noteikumu pantiem neapstiprina
Sēdi vada priekšsēdētājs senātorsK.Ozo- vina apgalvojumu, ka dzelzceļiem pašiem
esot bijis ex officio jāsastāda protokols, un
liņš; referē senātors A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka prasītāja, starp citu, pie- ka ja viņi to nav darijuši, tad pietiekot ar
prasljusi vispirms atlīdzību par iztrūkumu apzīmi preču zlmē; pagaidu noteikumu
pēc 12952. preču zlmes summā Ls 488,46, 50. § 2. teik. tieši nosaka, ka pārbaudīšana
uz tā pamata, ka tikusi pienemta prece jāizdara dzelzceliem kā uz, savu darbiniesvarā 15.250 kg, bet tā, saskaņā ar atzīmi ku, tā ari uz preču rīkotāja'pieprasljumu
uz pašas preču zīmes, izrādījusies gala (Dzelzc. nolik. 87. р.); Dzelzc. nolik. 1388.
stacijā svarā tikai par 14.189 kg; 2) ka šajā pants nemaz neizslēdz, ka protokols tiktu
ziņā atbildētāja atsaukusies uz Starptau- isastādlts arī uz preču rikotāja pieprasltiskā (Bernes) 1890. g. 14. oktobra konven- ļjumu; Bernes konvencijas 25. p. 4. pk.
cijas 44. p. 2. § 1. un 4. p. 1it. „a", aizrādot, i tāpat uzsvev, ka arī preču rikotājam tieka gadījumā, ja preču rīkotājs vedummaksu slba praslt, lai tiesu iestādes apliecinātu,
samaksājis un preci pieuēmis, tas zaudē kādā stāvoklī atrodas preces; tā tad ja
pretenzijas tieslbas, ja vien tas nepierāda, prasītāja bija domājusi preču stāvokli
ka zaudējumi cēlušies aiz dzelzcelu ļauna (svaru) attiecīgā veidā likt apliecināt, tad
nolūka vai aiz vina acīmredzamas nolai- viņai bijusi tiesība prasīt protokola sastādības, vai ja, apskatot preci no ārpuses, dīšanu, bet viņai nav tiesības pārmest atiztrūkumi nav bijuši redzami, bet atrasti bildētājai, ka tā neesot izpildījusi savus
p ē с preces pieņemšanas (sc. gala stacijā, pienākumus un saskaoā ar to apmierināprecēm pienākot), ja pieprasljums par at- ties ar vienkāršu atzlmi preču zlmē, atrorastā preces trūkuma apliecināšanu, 25. p. dot par pierādljumu tam, ka svara trūkums
paredzētā kārtibā (t. i. ar attiecīgu aktu) esot iestājies atbildētājas vainas dē|; praizsniegts dzelzceļam ne vēlāk kā 7 dienu sltāja nav atspēkojusi atbildētājas, uz Berlaikā (sk. atbildētājas 1925. g. 5. oktobra nes konvencijas 44. p. 1. d. pamatoto ieiesnieguma 7. pk., viņas apellācijas sūdzī- runu par to, ka prasītāja zaudējusi prasibas 1. pk. un vinas paskaidrojumus Tiesu bas tiesības, jo viņa samaksājusi vedumpalātas 1928. g. 25. februāra sēdē); 3) ka maksu un pieņēmusi preces; ja prasītājs
arī prasītāja nemaz nenoliedz minēto Ber- apgalvo, ka tā paša 44. p. 2. d. 4. pk. neesot
nes konvencijas noteikumu pieijiērojamibu piemērojams šajā lietā, tad viņa ar to
Latvijā (sk. prasītājas paskaidrojumus mi- taišni atzlst, ka vinas prasības tiesības nav
nētā Tiesu palātas sēdē un atbildētājas ie- palikušas spēkā, jo šis pats 4. pk. paredz
sniegto izvilkumu no 1922. g. 28. marta gadījuniu, kad — izoēmuma veidā — pra100. rlkojuma. Tiesu palātas aktī); 4) ka sības tiesības paliktu spēkā neskatoties их
Tiesu palāta šajā jautājumā aprobežojusies to, ka preču rlkotājs vedummaksu bija izar vienkāršu aizrādījumu uz „preču zīmes darījis un preces pieņēmis; pretēji pras:saturu" un uz to, ka aktu sastādīšana pie- tājas domām atbildētāja uz to, ka prasltājt
krītot atbildētājai, pie kam Tiesu palāta zaudējusi prasības tiesības ar vedummak„šajā dalā" pievienojas apgabaltiesas mq- sas izdošanu un preču pieņemšanū, bijt
tīviem; bet nedz sava sprieduma vēstu- aizrādījusi jau apellācijas sūdzibā un vti
riskā dalā, nedz motīvos Tiesu palāta nav savā 1925. g. 5. oktobra atbildē, kur a:apspriedusi vienīgi izšķirošo atbildētājas bildētāja abās vietās paskaidrojusi, ka p"-14

ī;a nav pierādījusi 44. p. 2. d. 4. pk. mi- ! likumisks novērtējums nav atzīstams;
s, viņas pašas speramos solus; 6) ka 15) ka tāpēc no kustamas mantas, kura nav
tad Tiesu palāta šajā sprieduma daļā ino mantošanas nodokla atsvabināta, pēpeiaidusi sprieduma motivu nepilnību, ar dējais ņemams pēc cenas, kādu uzdod paši
• pārkāpjot CPN 339., 711. р., kādēl viņas imantinieki; šī cena atzistama par vienīgo
iums šajā daļā atcelams; 7) ka tur- ļ kritēriju kustamas mantas vērtlbas noteik: atbildētājas kasācijas sūdzība, daļā | šanai (izņemot 232., 233. p. minētās kustapv pārkraušanu, nepelna ievēribu; savā 1 mās mantas) un tāpēc strīdi pret šādu cenu
ajellācijas sūdzībā atbildētāja pat nav mē- | un tās pārbaudīšana nav pielaižami; ta kainājusi atspēkot apgabaltiesas sprieduma tēgoriski bija izteicies jau Kr. Sen. CKD
lotivu pareizību, proti, aizrādljumu uz to, spried. 93./40., 12./12. un 13./79.) 6).ka tā
i runā esošā prece v i s p ā r n e b i j a ;tad Nodokļu departamenta minētais 211. p.
о m u i t о t a; arī savos paskaidrojumos var zīmēties vienlgi uz tiem gadījumiem,
Fiesu palātas sēdēs atbildētāja nemaz nav kad pie mantojuma masas pieder nekusezskārusi šo jautājumu pēc būtības; Sen. tama manta, t. i. tādas kustamas mantas,
CKD spried. Viškins lietā (26.Z74) nav šajā kuras novērtējamas pēc likumiska novērietā piemērojams jau tādēļ. vien, ka runā : tējuma, vai kad mantinieki nebija uzdevuši
esošā prece taisni nav nomuitojama; 6) ka i visu mantojuma masas sastāvu; bet 211. p.
opēc atbildētājas kasācijas sūdzība šajā nemaz nav attiecināms uz kustamām mandalā kā nepamatota atraidāma, Senāts tām, kuras nav padotas likumiskam novēr■ o l e m j : Tiesu palātas 1928. g. 25. feb- tējumam, un kuras mantinieki bija uzdevuši
raāra 3. marta spriedumu, dalā attiecībā pilnā sastāvā (Senāta CKD spried. 30./19.,
■z prasības apmierināšanu par preču iz- 221.); 7) ka tā tad apgabaltiesa, apliekot
trūkumu, CPN 339., 711. p. pārkāpumu dēl runā esošo mantojumu pec mantinieku uzBcelt un lietu šajā dalā nodot Tiesu palātai dotā novērtējuma, nav Nod. nolik. 211. p.
по jauna izspriešanai citā tiesas sastāvā; pārkāpusi, kādēl Nodoklu departamenta kaDzelzcelu virsvaldes pilnv. juriskonsulta sācijas sūdziba kā nepamatota atraidāma,
Melnbārda, kasācijas sūdzību parējās da- Senāts n o l e m j : Finanču ministrijas
|ās, uz CPN 793. p. pamata, atstāt bez ie- Nodoklu departamenta kasācijas sūdzību,
vēribas.
uz CPN 793. p. pamata, atstāt bez ievērības.
15. 1931. g. 26. februāri. Finanču mi16. 1931. g. 31. janvārī. Limbažu pilaistrijas Nodokju departamenta lūgums at- sētas pilnv. zv. adv. P. Eglīša lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu mir. Konrāda celt Tiesu palātas spriedumu Limbažu pilFriča d. Pētersona mantošanas lietā. (L. sētas praslbā pret Leopoldu Graefenfelsu,
». 27.)
arī Kaupings, un atbildētāja Leopolda GraeSēdi vada priekšsēdētājs senātorsK.Ozo- fenfelsa pilnv. zv. adv. Sakranoviča paliūš; referē senātors A. Lēbers.
skaidrojums. (L. № 28.)
Ievērojot: 1) ka Nodoklu departaments Sēdi vada priekšsēdētājs senātorsK.Ozonenoliedz. ka mantojums sastādās по kus- liņš; referē senātors A. Lēbers.
tamas mantas; 2) ka, pēc Nodoklu nolik. levērojot: 1) ka Tiesu palāta, apsverot
208. р., mantojuma mantibas vērtību man- ! Iietā esošos dokumentus, 1880. g. 1. maija
lošanas nodokju ņemšanai noteic paši man- protokolii un izrakstus no reģistra, konstatinieki, pie kam vērtība noteicama ne ze- ! tējusi, ka strīdā esošie zemes gabali 1877.
māk par likumisko novērtējumu; 3) ka li- gada 4. jūnijā apstiprināti kādai Karolinei
kumiskais novērtējums piemerojams vie- i Hess, ka tie paši zemes gabali 1880. gada
nīgi n e k u s t a m ā m mantām (230., ; 1. maijā apstiprināti Eduardam Kaupiņam
231. р.), bet к u s t a m ā m mantām tikai , un 1916. g. 12. februārī atbildētājam, pie
attiecībā uz kapitāliem, kuri atrodas ap- kam pēc prasītājas iesniegtiem izrakstiem
grozlbā kredit- un banku iestādēs un, Krie- no zemes grāmatu reģistra, Kaupiņš un
vu laika, vēl attiecibā uz procentu un ci- atbildētājs ierakstīta tajā reģistrā kā mitiem vērtspaplriem (232., 233. р.); 4) ka nēto zemes gabalu īpašnieki, un ka, turattiecībā uz parējām kustamām mantām pretim, no minētiem dokumentiem nav re15

dzams, ка prasltājai kādreiz būtu piederē- ļ 17. 1931. g. 25. martā. Finanču minisjušijuši minētie zemes gabali; 2) ka no šā- ļ trijas Nodokļu departamenta lūgums atcelt
diem saviem konstatējumiem Tiesu palāta Tiesu palātas lēmumu par zlmogsoda nevarēja atzlt, ka minētie zemes gabali taisni uzlikšanu Annai Lavson, vioas, Lavson,
pieder atbildētājam saskaņā ar CL 812. р.; prasībā pret Konstantīnu Meieru. (L. № 30.)
3) ka Tiesu palāta pareizi uzsver, ka virsSēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
rakstam „Stadts-land" nav nozlmes, jo tas ! Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
zlmējas uz zemes gabalu topografiskās at- ļ Ievērojot: 1) ka, pēc Rīkoj. par zimognod.
rašanās vietu, kā tas izriet jau no aprādītā 3. р., par zlmognodevas nenomaksu noprotokola, kur (1. pk.) teikts, ka tie atro- teiktā laikā un pienācīgā apmērā atbild
das Limbažu pilsētas . t e r r i t o r i j ā v i s a s personas, kas piedalās aktu un do{Weichbild der Stadt Lemsal); pretēji pra- kumentu sastādīšanā, iesniegšanā, p i e sltājas paskaidrojumiem Tiesu palātas 1928. ņ e m š a n ā un tālākdošanā; 2) ka, pēc
gada 10. marta sēdē, „vecās magistrāta 100. р., tiesu iestādes, kas sanem aktus vai
grāmatās" nekad nerakstīja „objekta īpaš- dokumentus, kur pārkāpti ztmognodevas
nieka vārdu" tajā vietā, kur atrodas tagad : noteikumi, taisa lēmumus par soda piedzl„virsraksts", jo ipašnieka vārds vienmēr ļ šanu, neatkarīgi no summas, n о v i s ā m
bija rakstāms registra folijas 2. dalā, kā 3. un 4. p. m i n ē t ā m p e r s o n ā m ; ja
arl tagad, kamēr virsraksts vispār neieiet nu 90. p. 'vēl sevišķi nosaka, ka sods uzreģistra folijas daļu sastāvā; 4) ka no tā, liekams atseviški katrai personai, kura
ka iesniegtā izrakstā no reģistra minētā „ņēmusi dallbu privātas kārtlbas aktu vai
dokumentu sastādlšanā vai kuras īpašumā
Karolina Hess neskaitās par zemes gabalu tie pārgājuši sakarā ar uzrakstu vai seīpašnieci, nemaz neizriet, ka, it kā pretēji višku darījumu", tad 90. р., tieši nerunājot
minētā protokola (1. pk.) aizrādljumiem, par personu, ka.s aktu vai dokumentu „pievinai zemes gabali nebūtu apstiprināti ze- nēmusi", nemaz nedomā atkāpties no 3.,
mes grāmatās.-bet izriet vienigi tas, ka tā 100. p. izteiktā vispārējā principa un panav ierakstīta taisni priekšā esošā registrā matnoteikuma par to, ka par zimognodevu
un tā tad viņa ierakstīta gan ieprieksējā, atbild un par zīmognodevas nesamaksu
vecākā reģistrā; 5) ka Tiesu palāta varēja, sodāma arl tā persona, kas neapmaksāto
aiz viņas un apgabaltiesas minētiem mo- aktu vai dokumentu „pieņēmusi", jo no tā,
tīviem, atstāt bez ievēribas prasītājas lū- ka zināmā likuma noteikumā nav sevišķi
gumus nopratināt lieciniekus un izdarīt minēts par noteiktas personas atbildību,
zemes grāmatu apskati, jo vairāk tādēļ, ka nemaz nevar, it kā per argumentum e
prasītāja nemaz nepaskaidro, ko īsti viņa contrario, slēgt, ka tāda persona būtu brlva
domā pierādlt vai noskaidrot ar šādu ap- no atbildības, ja vien uz vispārējā pamata
skati; bez tā, prasltāja būtu varējusi no šī persona atzlta par atbildīgu: argumensevis vai uz tiesas apliecības pamata sa- tum e contrario piemērojams tikai tad, ja
ņemt no zemes grāmatu nodalas un ie- sevišķais likumu noteikums domātu i z sniegt attieclgo dokumentu norakstus vai s m e ļ o š i u z s k a i t ī t atbildlgo persoizrakstus, ja vien prasītāja būtu noteikti nu rindu; tāpēc, ievērojot to, ka 90. p. neapzlmējusi attieclgos dokumentus, ko viņa dod nekādu pamatu domāt, ka tas izsmetomēr nav darījusi; 6) ka Tiesu palāta ne- loši btītu uzskaitījis tajā minēto atbildlgo
maz nav aizrādljusi, ka viņa pievienotos personu rindu tad, taisni otrādi, jāatzīsL
taisni apgabaltiesas atsauksmei uz Notār. ka 90. p. nedomā atkāpties no 3., 100. p.
nolik. 366. р.; Tiesu palāta vispār neaiz- paredzētā pamatnoteikuma, vai no tā parauga (Kr. zīmoglik. 170. p. kas paredzē»
rāda uz to, ka prasltājai būtu bijis jāpie- sodu ari dokumentu pieņēmušai personai):
mērojas atzīmju izlabošanas kārtībai; vispār, pretruna likuma noteikumos пат
7) ka tā tad Tiesu palāta nav prasltājas jāprezumē (Privātlik. ievad. XX р.) т
minētos Iikumus pārkāpusi, kādēļ viņas 90. p. nepilnīgais teksts izskaidrojams viekasācijas sūdzība kā nepamatota atraidā- nīgi ar tā nepietiekoši skaidri izstrādā::
ma, Senāts n o l e m j : Limbažu pilsētas redakciju; tāpēc pat par kādu pretr
pilnv. zv. adv. Eglīša kasācijas sūdzību, uz
CPN 793. p. pamata, atstāt bez ievērības.
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яагр minētiem pantiem nevarētu runāt; reizu llguma iztulkošanu im līguma īstā
« v tādēl pamata, pretēji Tiesu palātas do- nolūka un nozīmes pārprašami; konsta■ām, atsvabināt no zīmogsoda personu, tējot, ka atbildētājs Rubens izdarījis rīcību
s pieņēmusi ar zīmognodevu neapmak- par v i s u līdzīpašuma objektir, tiesa vaИо dokumentu (sk arī Senāts CKD spried. rēja nākt pie tālākā slēdziena, ka līgums
MJ1653); 3) ka tā tad Tiesu palāta, atsva- neattiecas uz atsevišķu ideālu d'alu, un ka
inot Annu Lavson no zīmogsoda par vi- tādēl šāds līgums, uz CL 929. p. pamata,
•as pieņemto un saņemto, ar zīmognodevu ir nederlgs visā visumā un, ka tā tad šim
leapmaksāto saistibas rakstu, pārkāpusi gadījumam nav piemērojams CL 938. р.,
tfkoj. par zīmognod. 3., 90., 100. р., CPN kas paredz lldzlpašnieka tiesību brlvi rī■1. р., kādēļ Tiesu palātas lēmums aiz šā koties ar savu ideālo dalu, cik tālu ar to
iemesla atceļams, Senāts n о 1 e m j : Tiesu netiek" aizskārtas citu līdzīpašnieku tiesīpalātas 1925. g. 2. aprlla lēmumu rīkoj. par bas (Sen. spried. 26./91); ar to atkrit kazīmognod. 3., 9., 100. р., CPN 711. p. pār- sācijas sūdzibas 1. pk.; 3) ka, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, likāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu pa- kums nebūt nav atņēmis Ipašumtieslgam
lātai izspriešanai no jauna citā tiesas sa- lietotājam rīcības tiesību par vina lietošanā
stāvā.
un valdīšanā esošo objektu, nekirstamu
mantu; par zemes dzimtsrentes turētāja
18. 1931. g. 29. janvārl. Jāņa D a m i s - apakšīpašuma juridisko raksturu Senāts
D a m e pilnv. zv. adv. M. Antona lūgums jau vairākkārtīgi izteicies, ka principiāli
atcelt Tiesu palātas spriedumu Mildas Bu- visas pilnīga īpašnieka tieslbas, tā tad arī
ren, šķirtas Gorodeckas, prāsībā pret Jāni rīcības tieslbas, pieder domini utile izņeDami un Pauli - Leopoldu Rubeni. (L. mot tikai tiesības uz immobila substanci
№ 33.)
un jus recadentice (Sen. CKD spried.
Sedi vada priekšsedētājs senātors K. 22./100; 24/105); ari pats atbildētājs, apOzolinš; . referē senātors O. Ozolinš.
galvojot. ka vioš ar apstrīdēto līgumu izIevērojot: 1) ka Tiesu palāta apstiprinot darījis piinīgi derīgu rlclbu par stridā esoapgabaltiesas spriedumu. apmierinājusi šo immobilu, taisni iziet no domini ntilis
praslbu aiz tā iemesla: a) ka prasiba ir pilnām rīclbas tieslbām; konstatējot, ka
celta par līdzlpašuma tiesību pārkāpšanu, noteikumi par līdzīpašumu piemērojami
apstrīdot viena līdzlpašnieka izdarltos ri- vienādi kā uz pilnlgām, tā arī uz dalītām
kojumus kā nederlgus; b) ka prasītāja kā Ipašuma tiesibām. un izejot šajā ziņā по
fidzlpašniece varēja šādu prasību celt; dzimtrentes turētāja pilnlgām īpašuma tiee) ka atbildētājs, rīkodamies viens pats sibām, Tiesu palāta nav pārkāpusi CL
par visu līdzīpašuma objektu, ir slēdzis no 942. un 1325. р.; ar to atkrīt visi atbilpaša sākuma nederlgus darljumus; d) ka dētāja apcerējumi, ко viņš min savas kanav nozīmes tam, ka pārdotais zemes ga- sācijas sūdzības 2. punktā; 4) ka tā tad
bals ir dzimtsrentes zeme, jo noteikumiem Tiesu palāta savā spriedumā nav pielaipar līdzīpašumu ir padoti arī domini utiles; dusi atbildētāja aprādito likumu pārkāpue) un ka nav nozīmes, vai pircējs bijis bona mus un iesniegtā kasācijas sūdzība kā nevai mala fides; 2) ka no 1326. g. 15. ap- pamatota atraidāma, Senāts n o l e m j :
rīļa llguma 1., 8., 9. p. un 2. p. piezlmes atbildētāja Jāna Damis-Dame pilnv. zv.
satura tiesa varēja atzīt, ka ar šo līgumu adv. M. Antona kasācijas sūdzlbu, uz CPN
atbildētājs Rubens izdarījis ricibu par 793. p. pamata, atstāt bez ievērības.
v i s u līdzīpašuma objektu; šāds tiesas
slēdziens, pamatots uz līgumu satura un
nozīmes apsvērumu un iztulkošanu, pieder pie lietas faktiskās puses, kura kasācijas kārtībā nav pārbaudāma (Sen. 19. 1931. g. 31. janvārī. Anetes P ū spried. 23./12; 20./10); ar to atkrit ka- ķ i s pilnv. zv. adv. A. Meca lūgums atcelt
sācijas sūdzības iesniedzēja apcerējumi, Tiesu palātas spriedumu Anetes Pūķis prakuros vinš mēgina atspēkot šādu tiesas slē- sībā pret Jāni Pūķi. (L. № 35.)
dzienu pēc būtības, pārmetot tiesai nepa- Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
Ozoliņš; referē senātors A. Pētersons.
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Ievērojot: 1) ka Tiesu palāta, konstatē- ļmantu devis nevis meitas Irmas uzturam
jot, ka atbildētājs pie prāvnieku laulības ļvien, bet abu bērnu un prasltājas uztužķiršanas ir iedevis prasītājai spriedumā I ram; 5) ka aiz augšā aprādītiem iemesliem
aprādito dalu no k o p ē j ā s m a n t a s J Tiesu palātas spriedums CPN 339., 366. un
un atrodot, ka aprādītā, prasītājai izdotā ■ 711. panta pārkāpumu dēļ nav atstājams
kopējās mantas dala ir pilnīgi pietiekoša spēkā, Senāts n o l e m j : Tiesu palātas
prāvnieku meitas Irmas uzturam, ir atzi- 1927. g. 16. novembra spriedumu CPN 339.,
nusi, ka jau ar to atbildētājs būtu izpildijis j 366. un 711. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu
savu pienākumu par meitas Irmas uzturu nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna
jun uz šā pamata prasltājas prasību par citā tiesas sastāvā.
meitas Irmas uzturu atraidījusi visā visumā; 2) ka nākot pie tāda slēdziena, Tiesu 20. 1931. g. 25. martā. Aleksandra brīvpalāta ir izlaidusi no redzes aploka, ka, pēc prātīgo ugunsdzēsēju biedrlbas pilnv. zv.
lik. par laulību 56. panta otrā teikuma, adv. P. Eglīša lūgums atcelt Tiesu palātas
katram no vecākiem samērā ar v i ņ a - lī- lēmumu Konstantīna Jermakova praslbā
dzekliem jāpiedalās arl to bērnu audzinā- pret Aleksandra brivprātīgo ugunsdzēsēju
šanā, kuri atstāti pie otra vecāka; tā tad biedrību. (L. № 37.)
atbildētājam ir jāpiedalās pie prasītājas
Sēdi vada -priekšsēdētājs senātors K.
esošās meitas Irmas u z t u r ā arl ar
Ozoliņš;
referē senātors A. Lēbers.
s a v u mantu un tādēļ no tā apstākļa, ka
Ievērojot:
1) ka prasītājs lūdz atzīt par
prasītāja, viņas laulību šķirot ir saņēmusi
ļspēkā
neesošu
atbildētājas lēmumu, ar
no atbildētāja dalu no iegūtās pa laulibas
kuru
vioš
ticis
izslēgts no atbildētājas
laiku kopējās mantas, Tiesu palāta nevabiedru
skaita,
un
atzīst
viņu par atbildētārēja taisīt slēdzienu, ka atbildētājs ar tādu
'
jas
goda
biedru;
2)
ka
prasltājs prasības
mantas daļas izsniegšanu prasītājar būtu
:
rakstu
adresējis
un
iesniedzis
apgabaltiejau izpildījis savu pienākumu par meitas
i
sas
civīlnodaļai,
kura
lietu
ari
pieņēmusi
Irmas uzturu un nevarēja atraidlt prasību
par meitas Irmas uzturu visā visumā; 3) ka caurskatlšanai, noliekot to uz sēdi; pirms
tādēļ attiecībā uz uzturas apmēra noteik- [ lietas caurskatlšanas prasītājs lūdzis lietu
šanu, kādā atbildētājam būtu jāpiedalās nodot 4. nodalai iztiesāšanai administrāmeitas Irmas uzturā, Tiesu palātai nebija ļtlvā kārtībā; sakarā ar atbildētājas iebilvis jākonstatē to mantu vērtība, kuru pēc : dumu, kas lūdzis lietu izbeigt, apgabaltiesa
pašas palātas konstatējuma prasltāja bija nolēmusi lietu izbeigt; šo lēmumu praslsaņēmusi no atbildētāja kā к о p ē j ā s ļtājs pārsūdzējis Tiesu palātai, kura nolēтп a n t a s d а 1 u, bet bija jāievēro prasī- musi apgabaltiesas lēmumu atcelt un lietu
tājas lūgums novērtēt atbildētāja peluu nodot viņai, caurskatīšanai 4. nodaļā; Tiesu
CPN 7061. panta kārtlbā, ко Tiesu palāta, palātas lēmumu savukārt pārsūdzējusi atpieturoties pie sava augšā minētā nepareizā bildētāja kasācijas kārtībā; 3) ka, pretēji
uzskata, nav izpildījusi, pie kam Tiesu pa- apgabaltiesas domām, lieta, kura adresēta
lāta nav arī ievērojusi un pat nav apsprie- un iesniegta pašā apgabaltiesas v i e n ā
dusi prasītājas pilnvarnieka 1927. g. 16. no- ļ nodaļā, bet, pēc iās nodaļas uzskata, pievembra sēdē uzturēto, tiesai 15. novembrl krīt caurskatīšanai -kādā citā noda|ā, neiesniegtā rakstiskā paskaidrojumā izteikto kādā ziņā nav, aiz šā iemesla vien, „izlūgumu, nopratināt apellācijā uzdotos lieciniekus arl par atbildētāja mantas stāvok- beidzama", jo apgabaltiesas sastāva iedali, kā ari izdot apliecību ziuu saņemšanai llšana atsevišķās nodaļās ir šās tiesas
par viņa mantas stāvokli; 4) ka Tiesu pa- iekšēja darīšana un atsevišķas nodajas nelāta, pievienojoties apgabaltiesas raotīviem maz nepārvēršas it kā par patstāvlgāra
un atrodot, ka ar atbildētāja prasītājai ie- tiesām ar īpašu territoriālu vai lietisku piedoto kopējās mantas daļu ir doti pietiekoši kritlbu; 4)"ka tāpēc apgabaltiesai nebija
līdzekli meitas Irmas uz.turam, nav ievē- tiesības lietu izbeigt un viņas lēmums U"
rojusi, ka 1925. g. 8. oktobra apgabaltiesas šā pamata gan atcelams; tomēr, no otr
sēdē pats atbildētājs izteicies, ka vioš šo puses, Tiesu palātai nebija likumīga pamata lietu nodot apgabaltiesai caurskatlša18
nai taisni administrātīvā kārtībā (4. no-

I : savā prasības rakstā prasltājs lūdzis aprakstīšanu un novērtējumu (sk. Isačenko,
"vien atcelt nelikumlgo atbildētājas 1. с 521. lpp.); 3) ka tā tad Tiesu palāta,
IU, bet ari a t z ī t v i ņ u p а г а t - nākot pie pretēja slēdziena un atzīstot, ka
: t ā j a s g o d a b i e d r u ; šāda pe- Neilandam aprādltos lietas apstākļos bijusi
taa
izšpriešana nekad nepiekrīt caur- tiesība paturēt klavieres par novērtējumu
EBanai administrātīvā kārtībā, bet gan summu, pārkāpusi CPN 1063. pantu, kādēl
■gi civiltiesai; tāpēc Tiesu palātai ne- viuas spriedums atcelams, Senāts n o i tieslbas lemt par lietas izspriešanu ad- l e m j : Tiesu palātas-1928. g. 7. jūnija lē>:rātīvā kārtībā un lietu nodot apga- mumu atcelt CPN 1063. panta pārkāpuma
lesai izspriešanai šajā pēdējā kārtībā; dēl un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai
в tāpēc atbildētājas kasācijas sūdzlba, | no jauna citā tiesas sastāvā.
dziena zioā, uzskatāma par ievēri- 22. 1931. g. 26. martā. Rlgas firmas
pelnošu, kādēl Tiesu palātas lēmums, „Britānijas - Latvijas, tirdzn. sab. R. FeldCPN 1., 711. p. pārkāpuma atcelams huns un Со" pilnv. zv. adv. Kazāka lūgums
par lietas caurskatīšanas nodošanu ļ atcelt Tiesu palātas spriedumu Heinricha
fcas apgabaltiesai administrātlvā kārtlbā, Brigemaoa
ļ
prasībā pret Rlgas firmu: Brih^āts n o l e m j : Tiesu palātas 1928. g. ļtānijas Latvijas tirdzn. s-bu „R. Feldhuns
L jūnija lēmumu, dalā par lietas caurska-;un Со", kuras īpašnieki ir Rafaels FeldBanas nodošanu Rlgas apgabaltiesai ad- ļhuns, Viliams Main, Noa Ginsburgs un
■istrātīvā kārtībā, atcelt CPN 1., 711. p. Leiba Sērs, un prasltāja Heinricha Brigelirkāpumu dēļ un lietu šajā dalā nodot maņa pilnv. zv. adv. E. Morica un L. Šēfiesu palātai izspriešanai no jauna citā lera paskaidrojums. (L. № 42.)
fesas sastāvā.
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
Ozolioš; referē senātors A. Lēbers.
21. 1931. g. 28. februārī. Antonijas
Ievērojot: 1) ka prasītājs lūdz atzīt:
S a m e i t к е lugums atcelt Tiesu palātaš a) ka atbildētājai nav tiesības lietot vioam
fcnumu Antonijas Šameitke sūdzībā par ar aizsardzības aplieclbu reģistrēto preču
■esu izpildītāja Ozoliņa ricību, lietā ar Ed- nozlmi „bezdelīga", un b) ka šl tieslba pie©ru Neilandu un Mariju, Paula Papiriem. der vienīgi prasītājam; 2) ka prasītājs pamato savu prasību uz to, ka: a) vinam miС № 38.)
Sēdi vada priekšsedetājs senators K. nētā preču nozīme tikusi apstiprināta no
bij. Kriev. finanču ministrijas jau 1901. g.
Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi.
Ievērojot: 1) ka, saskaņā ar CPN 1063. vispirms uz 10 gadiem un tad atjaunota uz
pantu, tiesību prasīt jaunas izsoles notu- turpmākiem 10 gadiem, pie kam prasītārēšanu vai paturēt nepārdoto mantu par jam izdotā aizsardzības aplieclba, laika noaovērtējuma summu pieder tikai k l ā t - tecējuma dē|, dzēsta 1921. g. 13. septembrl,
e s о š i e m kreditoriem, t. i. tiem, kas per- b) ka atbildētājai 1923. g. 8. martā, t. i. jau
sonigi vai caur pilnvarnieku ieradušies iz- p i r m s 3 gadu notecējuma (Rūpn. nolik.
solē un turpat izteikuši vēlēšanos paturēt 141. р.), tikusi izdota aizsardzības aplieeepārdoto mantu (sk. Annenkov, Опыт clba uz to pašu preču zīmi; 3) ka atbilкоментария V, 237. lpp.; Isočenko, dētāja praslbu neatzīst uz tā pamata, ka:
Гражд. процесс, V,
515. lpp.); a) prasītājam neesot tieslbas celt tagadējo
2) ka tādēl un ievērojot, ka konkrētā ga- praslbu, jo viņam, iepriekšējās aizsardzības
dījumā piedzinējs Neilands (kas bijis apliecības laika notecējuma dēl nekādas
v i e n I g a i s piedzinējs) izsolē nav pie- vienīgās lietošanas tieslbas uz runā esošo
dalijies, jāatzīst, ka, pēc pareizām apga- preču nozīmi neesot, kādas tieslbas piebaltiesas un kasācijas sūdzlbas iesniedzējas šķirot tikai spēkā esoša aizsardzlbas apdomām, viņam vispār nepieder CPN 1063. lieclba; 4) ka apgabaltiesa prasību appantā aprādītās tiesibas, kādēļ viņš arī ne- mierinājusi un Tiesu palāta apstiprinājusi
apgabaltiesas spriedumu; Tiesu palāta pavarēja paturēt par novērtējuma summu iz- mato savu spriedumu uz Rūpn. nolik. 138.,
solē nepārdotās klavieres; viņam tādēl, ja 141. р., kuri piemērojami arl ārzemniekiem;
vinš vēlas piedzīšanas turpināšanu uz kla- 5) ka atbildētāja savā kasācijas sūdzībā
vierēm, tas jāizdara ar otrreizējo mantas
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pārmet Tiesu palātai, ka tā esot pārgrozī- aktu, pierāda Rūpn. nolik. 128. р.; 8) ka,
jusi prasības pamatu, atrazdama, ka pra- neatkarlgi no visa tā, taisni sakarā ar šās
sība tikusi celta par t ā f а к t a atzlšanu, lietas apstākliem, prasiba ir apmierināma
ka atbildētājai aizsardzības aplieclba iž- arl tāpēc, ka prasltājam piederēja pat izdota jau pēc IV2 g. notecēšanas pēc pra- slēdzošas tiesības uz §trīdā esošo preču
sītāja aizsardzibas aplieclbas dzēšanas; nozīmi, kura tika atzlta viņam ar aizsaršāds atbildētājas paskaidrojums nav vietā dzlbas apliecību laikmetā par 20 gadiem,
jau tāpēc vien, ka Tiesu palāta bez pār- pie kam praslbas celšanas laikā vēl nebija
grozījumiem apstiprinājusi apgabaltiesas notecējis 3 gadu termiņš, kurā prasītājs vēl
spriedumu, kurā nav neviena vārda par baudlja priekšrocibu par tās pašas preču
minētā „fakta" atzīšanu; ja arī Tiesu pa- nozīmes atzišanu viņam uz 141. p. pamata,
lāta sava sprieduma motlvos runā par to, kurpretim atbildētājai par šo 3 gadu laiku
ka prasība, kura celta „pirms 3 gadu no- katrā zirjā nebija tiesības lietot to pašu
tecēšanas no prasītāja aizsardzības aplie- preču nozīmi; tāpēc prasītājam bija neapcības dzēšanas, par š ī f а к t a atzīšanu, šaubāmas tiesibas, ar savu tagadējo prair apmierināma", tad šajā frāzē būtu jā- sibu noliegt atbildētājai lietot minēto preču
ierauga vienlgi neveikls izteiciens,.kas ne- nozīmi; 9) ka Tiesu palātas un lidz ar to
maz nav atsaucies sprieduma rezolūtīvā arl atbildētājas apcerējumiem par 157. p.
dalā; ar to atkrit atbildētājas paskaidro- piezīmju noteikumiem nav nekādas nozljumi it kā Tiesu palāta esot grozījusi pra- mes runā esošā lietā, jo minētie noteikumi
sības pamatu; 6> ka, pretēji atbildētājas attiecas vienigi uz to gadījumu, kad .ārdomām, prasīt jau citai personai izdotās zemnieks bija licis registrēt preču nozīmi
aizsardzības apliecibas atzīšanu par neli- s a v ā v a l s t ī un tad domātu panākt
kumīgu un prasīt vienīgās lietošanas tiesī- tās registrāciju Latvijā; 1925. g. 28. maija
bas atzišanu prasītājam, pieder arī tam pra- likums (kas ievedis minētās piezlmes) atsītājam, kas līdz tam pastāvīgi ilgu laiku stājis pilnīgi negrozītu pašu 157. р., kas
lietojis preču nozīmi, tā tad jau uz ilgstoša taisni runā vienīgi tikai par augšā aprādlto
lietošanas fakta pamata vien; Rūpn. nolik. gadljumu; parti nemaz neapgalvo un ari
138. p. vispār piešķir preču nozīmes lie- Tiesu palāta nemin, ka prasītājs būtu
totāiam prasības tieslbas, pilnlgi neatka- registrējis preču nozīmi Vācijā un domātu
rlgi no tā, vai prasltājam jau tiktu izdota panākt tās pārreģistrāciju Latvijā; ar to
atbildētājas aizsardzlbas aplieclbai pretim- atkrīt visi atbildetājas apcerējumi par
runājošā aizsardzibas apliecība, jeb vai 157. р.; 10) ka tā tad Tiesu palāta nav atprasītājs pamato savas izslēdzošās tieslbas bildētājas minētos likumus pārkāpusi, kāuz preču nozīmi tikai uz tās iepriekšējo dēl viņas kasācijas sūdzība kā nepamatota
faktisko lietošanu; pie šā uzskata pietu- atraidāma, Senāts n o l e m j : Rlgas firmas
ras netikvien literātūra (Šeršenevičs, Курс „Britanijas - Latvijas tirdzniectbas sabiedторговаго права 2. sēj. 60. § VIII), bet rlbas R. Feldhuns un Со" pilnv. zv. adv.
ari tiesu prakse: A. Dobrovolskis, Устав Kazāka kasācijas sūdzlbu, uz CPN 793. p.
торговый 3.izd.pie 60. р. 12. §, un Kr. Se- pamata, atstāt bez ievērlbas.
nāta CKD 06./19 Slomnicka lietā; pretēji
atbildētāias domām, viņa apellācijas sū- 23. 1931. g. 25. martā. Libas Krūmiņ
dzlbā minētais spriedums tieši piemēro- pilnv. zv. adv. K. Pauļuka lūgums atcelt
jams tagad izspriežamā lietā, jo Senāts Tiesu palātas spriedumu Libas Krūmiņ
taisni izspriedis lietu uz 1896. g. 26. feb- prasībā pret Katrini Richter un Andreju
ruāra likuma pamata, kurpretim par code Krūmiou. (L. № 44.)
civil 1382, р., uz kuru bija atsaucies torei- \ Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
zējais atbildētājs, Senāts runā tikai garām, Ozoliņš; referē senātors O. Ozolinš.
ejot, un aizrāda, ka šis pants nav uzskaIevērojot: 1) ka Tiesu palāta apstiptāms par atceltu ar minēto likumu, uz ļ rinājusi prasitājas Hkumlgās mantošanas
kura pamata vien lieta bijusi jāizspriež; ļ tieslbas uz pusi no mir. Andreja Richtera
7) ka likums atzīst aizsardzības apliecību mantojuma un atraidījusi prasibu pārējā
ne par vienīgu izslēdzošu tiesību radošu dalā aiz tā iemesla: a) ka mir. Andrejs
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Ievērojot: 1) ka Tiesu palāta, konstatēRichters nav atstājis testāmentu, bet gan
īntestātkodicilu, kas tikai nepareizi no- jot, ka prasiba ir par pirkšanas-pārdošanas
saukts par testāmentu; b) ka akts no paša ļ llguma koroborēšanu attieclbā uz strīdā
sākuma ir sastādits kā kodicils, kādēļ akta esošām mājām, šo prasību atraidljusi uz
spēks nav atkarlgs по tā, ka tajā nav ie- tā pamata, ka prasltājs nav iesniedzis Tiesvesta CL 2792. p. paredzētā kodicilklau- lietu ministrijas aplieclbu par to, ka viņam
zula par testāmenta atstāšanu eventuāla atlauts iegūt nekustamu īpašumu; 2) ka
kodicila spēkā; с) ка tādēļ mantinieki ap- Senāts jau paskaidrojis (CKD spried.
stiprināmi mantošanas tiesībās pēc likuma, 27./113), ka gadijumā, kad — kā konkrētā
bet prasība, atzlt mir. Andreja Richtera lietā — tā lieta grozās ar pirkšanas - pārpēcnāves rlkojumu par spēkā neesošu, at- došanas līgumu, kas par nekustamu mantu
raidāma; 2) ka, pretēji kasācijas sūdzības ticis noslēgts pirms 1918. g. 6. decembra
iesniedzējas domām, lieta grozās ap man- likuma izdošanas un tikai vēl ietērpjams attojuma iideikomisu (CL 2317. p. un turpm. tieclgā formā (CL 3030. p.) un ap atsavināр.), pie kam 1925. g. 30. janvāra aktā atbil- ļtā nekustama īpašuma pārvešanu zemes
dētāja Katrīne Richter iecelta par fiduciāru, • grāmatās uz ieguvēja vārda, šo līgumu
bet prasltāja par fideikomisāru (CL 2319. ' varētu atzlt par atkritušu un atceltu tikai
р.); fa tad. no vienas puses, atbildētāja ar to momentu, ja valdība a t r a i d l t u
Katrīne Richter paliek mantiniece lldz sa- lūgumu par nekustama Ipašuma pāreju vai nāvei (CL 2320. р.), bet, ar viņas nāvi, ļ pārvešanu zemes grāmatās uz pircēja vārviņas vietā. kā mir. Andreja Richtera vie- , da uz attieclgā formālā pirkšanas - pārdonīgā likumlgā -mantiniece, stātos prasltāja ļ šanas līguma pamata; Tiesu palāta tādēl
Lība Krūmin (CL 2324. р.); tā tad Tiesu ' nevarēja atraidīt prasību tikai tādēļ vien,
palātas hipotēze, it kā akts neesot testā- ka prasītājs nav iesniedzis tieslietu miments, gan atkrit, un tagadējā prasība bija jnistra atļauju; bet, atzīstot šādu atļauju
atraidāma visumā kā priekšlaicīga; bet, ; par vajadzīgu, Tiesu palātai bija vai nu
по otras puses, atbildētāja nav pārsūdzē- ļ j ā p i e p r a s a no prasītāja tādas atļaujusi spriedumu un uz priekšlaicību nav aiz- ' jas iesniegšana vai arī jādod viņam 1 a i к s
rādījusi; tāpēc. gala rezultāta ziņā, nāv ļ tās iesniegšanai (par ко konkrētā lietā prapamata sprieduma atcelšanai, un spriedums sltājs pat expressis verbis bija lūdzis iesūšajā zinā uzturams spēkā, kaut arl Tiesu ■ dzības raksta), vai arl atzīstot prasību pēc
palātas slēdziens, ka akts neesot testā- ! būtības par apmierināmu un piespriežot to,
ments, nav attaisnojams: 1925. g. 30. jan- pašā spriedumā noteikt, ka spriedums par
vāra aktā taisni ir iecelti mantinieki, pro- nekustama Ipašuma apstiprināšanu prasīti: 1) fiduciārs (atbildētāja Katrlne Rich- tājam zemes grāmatās izpildāms, iesnieter), un 2) fideikomisārs (prasītājs); ar j dzot attiecīgu atlauju; 3) ka tā tad Tiesu
to atkrlt visi apcerējumi, kurus prasītāja i palāta, atraidot aiz aprādītā iemesla praminējusi savā kasācijas sūdzībā; 3) ka i sību un neapmierinot prasltāja lūgumu par
tā tad, gala slēdziena ziņā, Tiesu palātas ' termiņa došanu valdibas atjaujas izdabūspriedums neuzrāda likuma pārkāpumus I šanai, pārkāpusi CPN 339., 366., 711. pantu,
un iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepama- , kādu likumu pārkāpumu dē| Tiesu palātas
tota atraidāma, Senāts n o l e m j : Lības spriedums atcelams, Senāts n o l e m j :
Krūmiņ pilnv. zv. adv. K. Pauļuka kasāci- Tiesu palātas 1926. g. 10. maija spriedumu
jas sūdzību, uz CPN 793. p. pamata, atstāt atcelt CPN 339., 366., 711. pantu pārkāpumu
bez ievērības.
dēļ un lietu nodot Tiesu palātai izspriešanai
no jauna citā tiesas sastāvā.
24. 1931. g. 27. martā. Ermana Ķirša
pilnv. zv. adv. F. Lacka lūgums atcelt Tiesu 25. 1931. g. 27. martā. Agnēzes B e r g
palātas spriedumu Ermaņa Ķirsis sūdzi- pilnv. zv. adv. J. Gorņicka lūgums atcelt
bas lietā pret mir. Anša Ķirsis mantibu. Tiesu palātas spriedumu Agnēzes Berg
(L. № 46.)
prasībā pret Adamu Butuli. (L. № 52.)
Sēdi vada priekšsedetājs senātors K. Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
Ozolin.š; referē senātors F. Konrādi.
Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi.
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Izklausîj is Finanèu ministrij as j uriskonIevçroj ot: 1) ka Tiesu palâtas slçdzieni
umus
par to: a) ka atbildçtâj am , neskatoties uz sulta zv. adv. V. Zâmuçïa paskaidroj
g.
augusta
11.
ka
1920.
1)
ievçroj
ot:
un
îpaðumu
to, ka viòð strîdâ esoðo nekustamu
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1. sçj . 660. lpp.) ; 4) ka tâ tad. Finanèu mi26. 1931. g. 24. aprilî. Finanèu ministri- nistrij as kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota
j as j uriskonsulta zv. adv. V. Zâmuçïa lû- atraidâma , Senâts n o l e m j : Finanèu migums atcelt Tiesu palâtas lçmumu Finanèu nistrij as j uriskonsulta zv. adv. Zâmuçïa , kaministriïas lûguma piedzît aizdevumu no sâcij as sûdzîbu , uz CPN 793. p. pamata atRîgas Arçj âs tirdzniecîbas bankas. (L. stât bez ievçrîbas.
Ne 53.)
27. 1931. g. 22. aprilî. Garâ vâj â Pçtera
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
aizgâdòa Kârïa Baía pilnv. zv.
B
a
ía
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.

..
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adv. A. Ozola lûgums atcelt Tiesu palâtas sûdzîbu uz CPN 793. p. pamata atstât bez
lçmumu mir. Jûlij a (Jûliusa) Baía manto- ievçrîbas.
ðanas lietâ. (L. Ne 54.)
28. 1931. g. 23. septembri. Nikolaj a
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
H a n a atstâtâs mantas aizgâdòa pilnv.
Ozoliòð; referç senators O. Ozoliòð.
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta , pâ rgrozot zv. adv. G. Rîzenkampfa lûgums atcelt
apgabaltiesas lçmumu , apstiprinâj usi 1915. Tiesu palâtas spriedumu Nikolaj a Hana
gadâ mir. Jûlij a Baía atraitni Martu Stru- prasîbâ pret Fçliksu Hanu. (L. Ne 62.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
paus, starp citu , arî uz pusi no nelaiía atreferç senators A. Lçbers.
Ozoliòð;
iemesla:
îpaðuma
aiz
tâ
stâtâ nekustamâ
Ievçroj ot: 1) ka Nikolajs Hans okupâcia) k a , saskaòâ ar Vidz. zemn. lik. 994. p.,
bezbçrnu atraitne manto pusi arî no ne- j as laikâ Liepâj as apgabaltiesai savâ iekustamas mantas , izòemot m a n t o t u sniegtâ prasîbas rakstâ lûdzis atzît , ka Fçnekustamu îpaðumu ; b) ka mantoj uma ob- liksam Hanam nav tiesîbas iestâties Vânes
j ekts , „ Strçbeïu M> 4" mâj as , kâ iegûtas fideikomisa tiesîbâs un nolemt , ka Nikodâvinâðanas ceïâ , saskaòâ ar CL 960. p. laj s Hans ir apstiprinâms par Vânes fidein a v uzska tâmas par mantotu mantu ; komisa valdîtâj u; 2) ka apgabaltiesa ar
2) ka , saskaòâ ar Vidz. zemn. lik. 938. p. savu 1918. g. 12. novembra spriedumu praun CL ievada XII p., mantotas nekustamas sîbu noraidîj usi , kâdu spriedumu Tiesu pamantas j çdzienu Vidzemes zemniekiem no- lâta ar savu 1920. g. 14/21. aprîïa spriesaka CL 960. p., pçc kura , kâ to pareizi dumu ap stiprinâjusi; 3) ka Senâts ar savu
uzsvçrusi Tiesu palâta, ðaj â j çdziena ne- 1921. g. 16. decembra spriedumu atcçlis
ietilpst d â v i n â ð a n a s ceïâ iegûts im- Tiesu palâtas spriedumu un lietu nodevis
mobils; pretçj i kasâcij as sûdzîbas iesnie- Tiesu palâtai izsprieðanai no j auna; 4) ka
dzçj a domâm , Vidzem. zemn. lik. 994. p. Fçliksa Hana mantoj uma aizgâdnis savâ
noteikums par to , ka miruðâ vecâki iepriekð 1922. g. 8. decembra lûgumâ , paziòoj ot
atòem mantu , kuru miruðais no viòiem da- Tiesu palâtai, ka aizgâdnîba esot tikusi atbûj is, taisni neattiecas uz n e k u s t a m u celta un ka ar Fçliksa Hana testamentu par
mantu , bet gan uz tâm individuâlâm k u s - Fçliksa Hana universâlo mantinieci tikusi
t a m â m mantâm , kuras savâ laikâ mi- iecelta viòa atraitne Renâta Hân , kâ.ds_ tesruðais bij a saòçmis no viòiem (Sen. CKD taments ticis atzîts par likumîgâ spçkâ gâspried. 26./412) ; tâ tad Tiesu palâta, pa- j uðu, un lûdzis minçto Renâtu Hân izsaukt
reizi atzîstot atraitnei pusi netikvien no uz tiesas sçdi; 5) ka Renâta Hân tikusi izkustamâs mantas , bet arî no runâ esoðâs saukta uz Tiesas sçdi, bet nav taj â ieramâj as, kura n a v uzskatâma par mantotu dusies; 6) ka Tiesu palâta savâ 1922. g.
nekustamu îpaðumu, nav pârkâpusi Vidz. 15. decembra spriedumâ , no vienas puses
zemn. lik. 994. p.; 3) ka Tiesu palâtai nebij a atrodot , ka Fçliksam Hanam nav_ tiesîbas
iemesla apskatît j autâj umu par lietas ap- iestâties Vânes fideikomisa tiesîbâs un uz
turçðanu CPN 2065. p. kârtîbâ j au tadeï ðâ pamata atzîstot prasîb u par apmierinâvien, ka pârsûdzîbas robeþâs, kurâs otra mu, tomçr , no otras puses, ievçroj ot ka
instance skata cauri lietu , ðis j autâj ums ne- prasîtâj s pret to, ka Renâta Hân ir Fçliksa
ietilpa; j autâj umu par lietas apturçðanu Hana universâlmantiniece , ierunas nav cesûdzçtâj s taisni netika pârsûdzçj is Tiesu lis , nol çmusi , apgabal tiesas spriedumu atpalâtâ, kâdçï viòam ari nav tiesîbas pâr- celt un atzît , ka miruðâ Fçliksa Hana unimest pçdçj ai apgabaltiesâ pieteikta luguma versâlmantiniecei , R e n â t a i H â n , nav
neievçroðanu; ar to atkrît visi sûdzetaïa tiesîbas iestâties Vânes fideikomisa tiesîbâ
paskaidroj umi viòa kasâcij as sûdzîba; un ka Nikolaj s Hans ir apstiprinâms par
^
nav Vânes fideikomisa valdîtâj u un iestâtams ðî
4) ka tâ tad Tiesu palâta savâ lçmuma
fideikomisa lietoðanas tiesîbâs; 7) ka par
pârpielaidusi sûdzçtâj a aprâdîto likumu
Tiesu palâtas spriedumu Nikolaj a Hana
sûdzîba
ka
kasâcij
as
iesniegtâ
kâpumus un
nepamatota atraidâma , Senâts n o l e mj : mantoj uma aizgâdnis iesniedzis kasâcij as
garâ vâj â Pçtera Baía aizgâdòa Kârïa sûdzîbu , atrodot , ka Tiesu palâtai neesot biBaía pilnv. zv. adv. A. Ozola , kasâcij as j is tiesîbas no sevis izðíir t j autâj umu par to,
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vai Renâtai Hân bûtu tiesîba uz fideikomi- deik omisa tiesîbâ , atceïams aiz CPN 6.,
su , kur prasîtâj s bij a lûdzis , izðíi rot j autâj u- (4.), 706., 711. p. pârkâpumiem un lieta ðaj â
mu par Fçliksa Hana tiesîbâm uz fideikomi- daïâ nododama Tiesu palâtai izsprieðanai
su , atzît , ka taisni F ç l i k s a m H a n a m no j auna citâ sastâvâ, Senâts n o l e m j :
nav tiesîbas uz fideikomisu; 8) ka Fçlikss Tiesu palâtas 1922. g. 15. decembra sprieHans miris 1920 g. 27. novembri, t. i. j au dumu CPN 6., (4.), 706., 711. p. pârkâpumu
pirms Senâta pirmâ sprieduma un pirms deï atcelt daïâ, kurâ atzîts , ka Renâtai Hân,
1924. g. 12. aprîï a likuma par muiþnieku bet ne Fçliksam Hân , nav tiesîbas iestâties
ì imenes fideikomisu atcelðanas (Lkr. 62) ; Vânes fideikomisa tiesîbâ un lietu ðajâ daïâ
ka uz to jau aizrâdîj is Senâts savâ pirmâ nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no jauna
spriedumâ , lieta izsprieþama pçc tiem fak- citâ tiesas sastâvâ.
tiskiem apstâkïiem un tâm juridiskâm attiecîbâm , kuras pastâvçj a prasîbas iesnieg29. 1931. g. 4. j ûnij â. Finanèu ministriðanas laikâ ; 9) ka tâpçc j autâj ums par tie- j as Nodokïu departamenta lûgums atcelt
sîbâm uz fideikomisu bij a j âizðíi r principâ Tiesu palâtas lçmumu Nodokïu departapec prasîbas iesniegðanas laikâ spçkâ bi- menta sûdzîbâ par nodokïu aprçíinâðanu
juðiem likuma noteikumiem ; ðie pçdçj ie dâvinâj uma lîguma lietâ starp Vulfu un Jç- .
noteikti ðíiro f i d e i k o m i s a mantinie- kabu Kâniem. (L. N 64.)
kus no vienas puses un a 1 o d i a 1 u s manSçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
tiniekus no otras puses (CL 2545., 2560. p.), Ozoliòð; referç senators A. Lçhers.
pie tam, no 2564., 2542. p. skaidri redzams,
Ievçroj ot: 1) ka, pçc 1926. g. 15. j ûnij a
ka fideikomisa valdîtâj a atraitne nekad ne- Likuma par Nod. no nekustamas mantas
pieder pie fideikomisa mantiniekiem ; 10) ka pilsçtâs un miestos (Lkr. 91) 4. p., nodokli
ta tad no tâ, ka miruðâ Fçliksa Hana at- òem no nekustamas mantas vçrtîbas , kuru
raitne uz testamenta pamata atzîta par noteic pa trîsgadîgiem laikmetiem; saskaòâ
viòa universâlmantinieci (t. i. par viòa ar tâ paða likuma 30., 31. p. nodokïu komialodiâlu mantinieci), nemaz neizriet , ka tâ sij as noteic nodokïa summas un izsûta
taj â paðâ laikâ bûtu uzskatâma arî par fi- katram maksâtâjam lîd z 1. maij am nodokïa
deikomisa mantinieci; tâpçc j autâj ums par listi , kurâ uzrâda aprçíinâto mantas vçrto , kam ir tiesîba uz fideikomisu , izðíirams tîbu un nodokïa summu ; par nodokïa listu
tikai attiecîbâ starp Nikolaj u Hanu un Fç- izsûtîðanu izsludina „ Vald. Vçstn."; iebilliksu Hanu , un proti , runâ esoðâ gadîjumâ , dumi iesniedzami mçneða laikâ no izsludip r e t Fçliksu Hanu , bet nekad ne attie- nâðanas dienas; 2) tâ tad, no izsludinâðacîbâs starp Nikolaj u Hanu un Fçliksa Hana nas dienas skaitot , katram immobilam ir
atraitni , t. i. pret ðâ pçdçjâ alodialo manti- j au noteikta sava vçrtîba , kura tâdçï ir
nieci; viòa gan bija jâ izsauc uz tiesas sçdi saistoða ðim immobilam no sludinâiuma
kâ miruðâ Fçliksa Hana procesuâlâ pçcnâ- iespi eðanas dienas „Vald. Vçstn."; likumâ
cçj a , bet tomçr spriedums bija jât aisa pret nekur nav runâts par seviðíu nodokïu listu
Fçliksu Hanu , t. i. viòa mantojuma masu; spçkâ stâðanos it kâ tikai pçc mçneða
arî pati Tiesu palâta sava sprieduma mo- laika notecçjuma no sludinâj uma „Vald.
tîvos runâ vienîgi par strîdu starp Nikolaju Vçstn. "; vienîgi tad , ja maksâtâj s bûtu ,
Hanu un Fçliksu Hanu un nemaz nav aiz- kâdu lîgumu slçdzot , iesniedzis iebildumu ,
skârusi j autâj umu par Renâtas Hân tiesî- varçtu lîdz iebilduma izðíir ðanai iziet no
bâm uz fideikomisu; 11) ka tâ tad Tiesu pa- iepriekðçjâs sava immobila vçrtîbas , tomçr
lâta , taisot tomçr spriedumu , tâ rezolûtîvâ ar tâm sekâm, ka iebilduma atraidîðanas
daïâ , pret Renâtu Hân un atzîstot tikai , ka gadîj umâ , bûtu j âievçro nodokïa listç apR e n â t a i Hân nav tiesîbas uz fideikomi- râdîtâ vçrtîba; ja tâpçc maksâtâj s lîguma
su, taisîjusi spriedumu pret personu , pret slçgðanas laikâ nav pat iebildumu cçlis pret
kuru prasîba nav celta un nebija jâ ceï, nodokïu listç aprâdîto immobila vçrtîbu ,
^
pârkâpusi
CPN 6., (4.), 706., 711. p.; 12 ) ka tad viòam nav tiesîbas prasît , lai lîgumam
tadeï Tiesu palâtas spriedums , taj â daïâ , piemçrotu vçl iepriekðçjo immobila vçrkurâ atzîts , ka Renâtai Hân (bet ne Fçlik- tîbu; no tâ, ka nodokïu listç aprâdîtâ nosam Han) nav tiesîba iestâties Vânes fi- dokïa summa nav piedzenama lîdz pârsû-
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dzîbas termiòa (31. p.) notecçjumam (40.
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
pants), nemaz neizriet , ka nodokïu listç ap- Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
râdîtâ vçrtîba nebûtu saistoða maksâtâjam i Senâts atrod: Prasîtâja lûdz atzît , ka
j au no sludinâj uma dienas; administratîvu miruðais Jçkabs Liskops atstâjis mutisku
iestâþu lçmumi vispâr nestâjas spçkâ civil- i testamentu , pçc kura viòð savas „ Renceïu "
tiesisko spriedumu ziòâ , bet izrâda savu mâj as atvçlçj is saviem dçliem Jânim un
spçku j au tûliò, neatkarîgi no tâ, vai tie ï Fricim, bet savas Renceïu „Pûceòu " mâj as
bûtu tûliò izpildâmi pilnâ mçrâ , vai nç; prasîtâj ai. Savu prasîbu prasîtâjs pamato
3) ka runâ esoðâ gadîjumâ sludinâj ums ie- uz to, ka atbildçtâjs , zinâj is par minçto tesspiests „Vald. Vçstn." jau 7. maijâ , bet lî- tamentu un pat tam piekrîtot , tomçr, izliegums noslçgts 8. j ûnij â, t. i. pçc sludinâ- todams sava brâïa prombûtni , bez prasîj uma, pie kam atdâvinâtais pat nav apgal- tâj as zinâðanas, apstiprinâj ies viens pats
voj is, ka viòð pret nodokïu listi bûtu cçlis pagasta tiesâ mantoðanas tiesîbâs uz Jçiebildum u; tâpçc viòa immobils skaitâs par ï kaba Liskopa mantoj umu. Atbildçtâjs
galîgi novçrtçtu pçc jaunâ s vçrtîbas nor- i prasîbu nav atzinis uz tâ pamata, ka tesmas taisni jau 7 maijâ , kad noticis sludinâ- tâtors pratis rakstît un ka tâdçï pçc Kurz.
j ums; ka tas apstâklis, ka Nodokïu inspek- ï zemn. lik. 133. p. minçtais mutiskais testâtors ar savu 1927 g. 2. maij a rakstu pazi- ; ments esot nederîgs. Apgabaltiesa prasîbu
òoj is notâram Kanskim, ka immobils par atraidîjusi. Tiesu palâta, atceïot apgabal1926. g. ticis novçrtçts par Ls 39.460 —, ï tiesas spriedumu , apmierinâj usi prasîbu.
t. i. neminot par 1927./1929. g. vçrtîbas nor- i Atbildçtâj a kasâcij as .sûdzîba nepelna iemâm, nav svarîgi, jo taj â laikâ (2. maijâ) vçrîbu. Kurzem. zemn. lik. 133. p., lietopar j auno novçrtçjumu normu noteikðanu j ot izteicienu „prata rakstît ", tuvâk nepavçl netika izsludinâts „Vald. Vçstn."; tomçr skaidro , vai ar ðo apzîmçjumu domâts tâds
kâ kontrahentiem , tâ ari notâram , slçdzot zemnieks - testâtors , kas tiktâl rakstît spçresp . apliecinot lîgumu 8. j ûnij â, bij a j ârç- jîgs, ka pats var savu testamentu uzrakíinâj as j au ar j a u n â m vçrtîbas nor- stît, jeb tâds, kas prot parakstît tikai savu
mâm, jo immobila toreizçjais îpaðnieks nav vârdu. Kurzemes zemn. lik. 133. p. burtisaizrâdîj is , ka viòð bûtu cçlis iebildumus kais teksts pats par sevi nedod pamata piepret nodokïu listç aprâdîto immobila no- òemt, ka par rakstît pratçj u uzskatâms arî
vçrtçjumu ; nav pie tam svarîgi, vai ðis tâds , kas prot t i k a i savu vârdu rakstît.
pats kontrahents bij a taj â laikâ jau fak- Pçc sava loì iska satura 133. p. nosaka
tiski saòçmis savu nodokïu listi (30. p. 2., ^ i e r o b e þ o j u m u
testamenta formas
3. teïk.) ; 4) ka tâ tad Tiesu palâta , izej ot brîvâ izvçlç. Tâdçï ierobeþojoðie izteicieni
no ta, ka lîguma slçgðanas laikâ , 1927. g. ; iztulkoj ami ðaurâ nozîmç. Tâpçc vien j au
8. jûnijâ, nepastâvçjusi obj ekta j auna no- nav pamata izteicienu „prot rakstît" izvçrtçðana, pârkâpusi minçtâ likuma 30., tulkot tik plaði, ka ar to bûtu j âsaprot
31. p. un CPN 711. p., kâdçï viòas lçmums personas, kas faktiski rakstît neprot. Zematceïams, Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas nieku testamentus likumdevçjs vispâri ir
1928. g. 23. aprîïa lçmumu, 1926. g. 18. j û- nostâdîjis p r i v i l e ì ç t â stâvoklî. Ðâdu
nij a likuma (Lkr. 91) 30., 31. p., CPN 711. p. testamentu atzîðanai par derîgiem likums,
pârkâpumu dçï atcelt un lietu nodot Tiesu pçc sava gara un mçría , prasa tikai pilnu
palâtai izsprieðanai no jaun a citâ tiesas sa- pârliecîbu par to, ka testaments visâs sastâvâ.
vâs daïâs iziet no testâtora un noteikti satur pçdçj â gribu (Sen. spried. 23./81). Likumâ paredzçtâs formalitâtes nepieder
30. 1931. g. 20. maijâ. Jâòa L i s k o p a pie testamenta esenciâlâm s a s t â v d a pilnv. zv. adv. V. Holcmaòa lûgums at- 1 â m, bet tâm ir vienîgi testamenta autencelt Tiesu palâtas spriedumu Lîzes Vin- ticitâtes p i e r â d î j u m a nozîme. Kurz.
stein mantojuma prasîbâ 70.000 rbï. vçr- zemn. lik. 126.—139. p. pared zçtâs formatîbâ pret Jâni Liskopu un prasîtâjas Lîzes litâtes ir domâtas ne kâ solemnitâtes forVînstein pilnv. zv. adv. L. Lazdiòa pa- ma , bet tikai kâ p i e r â d î j u m i tam, ka
skaidroj ums. (L. Ne 65.)
testaments satur testâtora pçdçj o gribu
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(Sen. CKD spried. 28./3S6; bij. Kr. Sen. tikai mantas tîrâ vçrtîba; 2) ka runa esoða
CKD spried. 05./36) . Tâdçï likumu inter- gadîjumâ immobils apgrûtinâts ar divâm
pretçjot , ðaubu gadîjuma saudzîgâkai un • obligâcijâm vçl dâvinâðanas lîguma slçgdodama ðanas laikâ ; 3) ka Nodok ïu departaments
vârda
nozîmei
taisnîgâkai
(favor
tes- pat neapgalvo , ka minçtâs 2 obligâcijas
pret
bargâko
priekðroka
tamenti) ; saskaòâ ar ðo, iztulkoj umam , bûtu pârgâjuðas apdâvinâtâ rokâs dâvinâpçc kura testaments t i e k u z t u r ç t s ðanas lîguma noslçgðanas momentâ; 4) ka
s p ç k â , dodama priekðroka pret pretçj u tas apstâklis vien , ka obligâcijas pagaidâm
iztulkojumu (Sen. CKD spried. 29.1495). bija atraduðâs paða dâvinâtaj â rokas , dâNo aprâdîtiem apcerçj umiem izriet , ka vinâj uma lîguma slçgðanas laikâ , nemaz
133. p. interpretâcij â jâietur viedoklis , vçl nenozîmç , ka paðas obligâcijas ar to
kur ð bûtu v i s s a u d z î g â k a i s pret bûtu uzskatâmas par ipso jure dzçstârn it
zemnieka t e s t ç ð a n a s b r î v î b u un kâ konfûzij as ceïâ (CL 1594., 1598. p.. Senâta
nenostâdîtu zem atcelðanas draudiem plaðu CKD spried. 12./120) ; 5) ka. obligâcij u tuaprindu — m u t i s k o s testamentus ar to , rçtâj am iespçjams kur â katrâ laika tas patka testâtoru ieskaita 133. pantâ paredzçtos stâvîgi ieíîlât vai citâdi izmantot; ðâds
„rakstît pratçjos " tâdçï vien , ka viòð ar apcerçjums nav uzskatâms par slçdzienu ,
lielâm pûlçm kaut kur un kaut kad ir pa- kas pamatojas uz varbûtîbu , bet gan zîrakstîj is savu vârdu. Tâdçï 133. p. minçtie mçj as uz tâm tiesîbâm , kuras , no tî ri j uvârdi „prot rakstît" ir iztulkojami ðaurâka ridiskâ viedokïa , pieder blankocedetas obnozîm ç, par rakstîtpratçjiem saprotot vie- ligâcijas turçtâjam ; pastâvot tâdâm tienîgi personas, kas tieðâm rakstiski prot sîbâm, ir pats par sevi skaidrs , ka tagadçizteikt savas domas. 134. p. pats par sevi j ais immobila îpaðnieks, kâ apdâvinâtais ,
nav izðíi roðs, jo no tâ nemaz neizriet , ka nebij a ieguvis ar obligâcij âm apgrûtinâto
tas attiektos ari uz to gadîjumu , kad tes- immobilu tâ pilnâ tîrâ vçrtîbâ , bet gan titâtors prot rakstît vienîgi savu vârdu , t. i . kai atvelkot no tâs taisni minçto obligâcij u
neprot rakstît vairâk par savu vârdu , vai summas ; 6) ka Tiesu palâtas apcerçjulasît rakstîto. Taisni otrâdi, 134. p. iziet mam par to, ka Nodokïu departaments neno tâ, ka testâtors tomçr rakstît un lasît esot pierâdîjis obligâcij u bezvçrtîb u, ir tikai
rakstît o prot , un tikai attiecîb â uz lieci- blakusmotîvu nozîme; galvenais ir tas,
niekiem 134. p. rçíinâjâs ar iespçjamîbu , ka obligâciju pretvçrtîb a nav pârgâjusi
ka tie rakstît neprot , uz ðo gadîj umu pa- apdâvinâtâ mantâ un tâpçc tâ arî nav pieredzot , ka testaments jânolasa viòiem skaitâma pie paða immobila vçrtîbas;
priekðâ. Tâ tad , ievçroj ot , ka Tiesu palâta 7) ka nâkot pie tâ paða gala slçdziena , Tienav atbildçtâj a minçtos likumus pârkâpusi , su palâta nav Nodok ïu departamenta miviòa kasâcijas sûdzîba kâ nepamatota at- nçtos likumus- pârkâpusi , kâdçï viòa karaidâma , Senâts n o l e m j : Jâòa Liskopa sâcijas sûdzîba kâ nepamatota atraidâma ,
pilnv. zv. adv. Holcmaòa kasâcij as sûdzîbu , Senâts n o l e m j : Finanèu ministrij as Nouz CPN 793. p. pamata, atstât bez ievçrî- dokïu departamenta kasâcij as sûdzîbu , uz
CPN 793. p. pamata, atstât bez ievçrîbas.
bas.
31. 1931. g. 3. jûnijâ. Finanèu ministrij as Nodokïu departamenta lûgums atcelt
32. 1931. g. 4. jûnijâ. Finanèu ministriTiesu palâtas lçmumu Tieðo nodokïu deNodok ïu departamenta lûgums atcelt
j
as
aprçíinot
nodokli
no
partamenta lûgumâ
dâvinâj uma lîguma starp Jâni Tukumu un Tiesu palâtas lçmumu Nodok ïu departamenta sûdzîb â par nodokïu aprçíinâðanu
Jâni Tukumu. (L. Ne 680
dâvinâj uma lîguma lietâ starp Pçteri Milpriekðsçdçtâjs
senators
K.
Sçdi vada
leri un Bertu Ezît. (Ï . Ne 69.)
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ievçroj ot: 1) ka, pçc Nod. nolik. 226. p.,
referç senators A. Lçbers.
Ozoliòð;
iepriekðçjâ
atskaitâmi
vçrtîbas
no mantas
^
Ievçroj ot: 1) ka dâvinâtâj s, Pçteris
îpaðnieka parâdi , kas nodroðinâti ar atdâizpirkðanas
g.
marta
31.
ar
1927.
,
vinâto mantu, t. i. ar nodokli apliekama Millers
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lîgumu ieguvis no Zemkopîbas ministrij as departamenta atsauksme uþ minçtiem nono Valsts zemes fonda 4205. zemes gabalu teikumiem , j o tie attiecas nevis uz bezatlîAlûksnes pilsçtâ, Helçnes ielâ 15, par dzîbas nodokïiem , bet gan uz atsavinâðanas
L s 141, pie kam ðo summu Millers sedzis ar (k repost) nodokïiem; otrkârt , ari Tiesu
Valsts zemes bankas íîlu zîmju aizdevumu palâta nemaz neapgalvo, ka beza t lî d zî bas
Ls 141, taj â paðâ laikâ aizòemot no Valsts nodokli bûtu j âòem tikai pie lîguma korrozemes bankas vçl papildu íîlu zîmju aizde- borâcij as, un , patiesi, arî runâ esoðâ gavumu Ls 59, kopâ Ls 200; uz minçtâ iz- dîj umâ bezatlîdzîbas nodoklis bûtu òemts
pirkðanas akta pamata 1927. g. 24. maij â taisni j au apliecinot paðu dâvinâðanas lîaprâdîtais zemes gabals apstiprinâts Pçte- gumu; îstenîbâ , jautâj ums grozâs vienîgi
rim Milleram , atverot zemes gabalam j aunu ap to, vai bezatlîdzîbas nodokïa aprçíinâfolij u ar reì istra 132. num., pie kam uz tâ ðanai ir pielaiþams .' no deklarçtas lîguma
paða izpirkðanas lîguma pamata tika ap- vçrtîbas atskaitît tâdu parâdu , kas nodistiprinâts Valsts zemes bankai par labu binâts ar izpirkðanas lîgumu , un ar kuru
íîl u tiesîbas summâ Ls 200 kâ pirmâ hipo- pats dâvinâtâj s ieguvis atdâvinâto zemes
tçka; 2) ka pçc minçtâ izpirkðanas lîguma gabalu , ja izpi rkðanas lîgums netika vel
noslçgðanas, bet pirms tâ korroborâcij as korroborçts dâvinâj uma lîguma slçgðanas
zemes grâmatâs , Pçteris Millers , ar 1927. g. laik â, bet tomçr tika korroborçts pçc dâ10. maij a dâvinâðanas lîgumu , atdâvinâj is vinâj uma lîguma ; 6) ka ðajâ ziòâ nevar bût
to paðu zemes gabalu savai pameitai , Ber- ðaubas, ka atdâvinâtâj s ar izpirkðanas lîtai Ezît , pie kam lîguma priekðmetu kon- guma noslçgðanu vien gan nav vçl ieguvis
trahenti novçrtçj uði par Ls 300; apliecinot lietiskas tiesîbas uz nopirkto zemes gabalu;
ðo dâvinâðanas lîgumu , notârs aprçíinâjis tomçr , ja vispâr pircçj am (kâ ieguvçj am)
beatlîdzîbas nodokli no summas Ls 100, bij a iespçj ams un j uridiski atïauts noslçgt
t. i. atvelkot no minçtâs summas (Ls 300) un apliecinât galîgu (tâ tad nevis tikai
parâdu Valsts zemes bankai Ls 200; uz iepriekðçj u) dâvinâj uma lîgumu ar citu perdâvinâðanas lîguma pamata minçtais ze- sonu , tad atdâvinâtaj am iespçj ams slçgt
mes gabals savukârt tika 1927. g. 28. no- dâvinâj uma lîgumu n e c i t â d i , k â t i vembri apstiprinâts apdâvinâtai zemes k a i p â r n e s o t u z a p d â v i n â t â j u
grâmatâs; 3) ka Nodokïu departaments t o s p i e n â k u m u s u n s a i s t î b a s ,
taisîj is uzrçíinu kontrahentiem uz tâ pa- a r k u r i e m d â v i n â j u m a o b j e k t s
mata , ka notârs esot no novçrtçj uma sum- a p g r û t i n â t s j a u u z i z p i r k ð a n a s
mas nepareizi Ls 300 atskaitîj is parâdu l î g u m a p a m a t a , jo patiesi uz apdâValsts zemes bankai , jo dâvinâðanas lîguma vinâtâj u ðis obj ekts varçj a pâriet tikai sava
noslçgðanas laikâ ðis parâds neesot ticis tîrâ (netto) vçrtîbâ , t. i. vienîgi atvelkot
apstiprinâts zemes grâmatâs un tâpçc, sa- uz zemes gabala guïoðas saistîbas un apskaòâ ar Nodok. nolik. 226. p., minçtais grûtinâj umus ; ja dâvinâj uma lîguma slçgparâds , kâ neapzîmçts zemes grâmatâs , ðanas laikâ pats atdâvinâtais zemes gabals
neesot atvelkams; apgabaltiesa atstâj usi vçl netika apstiprinâts paðam atdâvinâtaNodokïu departamenta uzrçíinu ðajâ daïâ j am îpaðumâ, un tomçr nebij a ðíçrðïu dâbez ievçrîbas ; Tiesu palâta apstiprinâjusi vinâj uma lîguma noslçgðanai un apliecinâapgabal tiesas lçmumu; 4) ka savu kasâci- ðanai, tad var bezatlîdzîbas nodokli aprçj as sûdzîbu Nodok ïu departaments pamato íinât ne citâdi , kâ atvelkot no atdâvinâtâ
uz to. ka minçtais bezatlîdzîbas nodoklis , obj ek ta brutto vçrtîbas paða izpirkðanas
kuru Nodok ïu departaments nepareizi no- ', lîgumâ nodibinâtâs saistîbas un apgrûtinâsauc par a tsavinâðanas" nodokli , esot òe- j umus, kâ pareizi , gala slçdziena ziòa , atmams j au pie lîguma noslçgðanas, bet ne- i zinusi Tiesu palâta ; 7) ka ta tad Tiesu
tikai pie lîguma „korroborâcij as ", un ka pal âta nav Nodokïu departamenta minçtos
ðaj â gadîj umâ dâvinâðanas lîguma ap- '. likumus pârkâpusi , kâdçï viòa kasâcij as
stiprinâðana " neesot bij usi vaj adzîga , pie sûdzîba atraidâma, Senâts n o l e m j : Fikam Nodok ïu departaments atsaucas uz nanèu ministrij as Nodok ïu departamenta
1926. g. 14. j anvâra noteikumiem (Lkr. 10) ; i kasâcij as sûdzîbu, uz CPN 793. p. pamata,
5) ka, tomçr , vispirms nevietâ Nodok ïu atstât bez ievçrîbas.

..
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33. 1931. g. 19. maij â. Andrej a E k- I nebûtu attiecinâms uz ðaj â lietâ 1863. gadâ
ð t e i n a pilnv. zv. adv. V. Minkevièa lû- i izdalîtâm 22 pûrvietâm; ka, tomçr, ir atgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu An- zîstams par pamatotu aizrâdîj ums kasâdrej a Ekðteina prasîb â pret Lîzi Zîli par cij as sûdzîbâ , ka prasîtâj am nebij is iespçj ams celt iebildumus pret atbildçtâj a ie25.000 rbï. (L. Ne 85.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K. sniegtâ plânâ apzîmçtâm robeþâm; no
Ozoliòð; referç senators 0. Ozoliòð.
1925. g. 12. j anvâra tiesas sçdes protokola
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta, apstipri- satura tiesa varçj a konstatçt , ka pati atnot apgabaltiesas spriedumu , atraidîjusi bildçtâj a rçíinâs ar vçl iesniedzamâ plâna
pamatprasîb u un apmierinâj usi pretprasîbu , apstrîdçðanu no prasîtâj a puses , un apòestarp citu , aiz tâ iemesla: a) ka atbildç- mas ar lieciniekiem pierâdît , ka plânâ aptâj a ieguvusi îpaðuma tiesîbas uz strîdâ i zîmçtais zemes gabals ir tas pats, kur u
esoðo zemes gabalu uz valdîðanas noilgu- dabâ valdîj usi atbildçtâj a; prasîtâj s, visma pamata; b) ka par zemes gabala ro- pâri, vçl pirms plâna iesniegðanas, ir cçbeþâm pçc iesniegtâ plâna nav celts strîds ; lis iebildumu par pretprasîbas obj ekta nec) ka par j ustus titulus atbildçtâj as valdî- noteiktîbu robeþu ziòâ, un tiesai nebij a tieðanai uzskatâms darîj ums , ar kuru viòas sîbas prasîtâj a pilnv. neieraðanos nâkoðâ
vectçvs, Jânis Ekðteins, nodevis savam sçdç, kur plâns iesniegts , uzskatît kâ praznotam , t. i. atbildçtâj as tçvam, zemes ga- sîtâj a pilnvarnieka atteikðanos no strîda
balu kâ savas meitas , Marij as Ekðteins, pû- par zemes gabala robeþâm pçc plâna; târu ; 2) ka Tiesu palâta bij a izziòoj usi uz dos apstâkïos Tiesu palâta nevarçj a apropçdçjo sçdi 1925. g. 5. oktobri prasîtâja piln- beþoties ar vienkârðu aizrâdîj umu motîvarnieku zv. adv. Siksnu un pavçsti uz vos , ka nav celts strîds par zemes gabala
CPN 763. p. pamata bij a atstâj usi tiesas robeþâm pçc iesniegtâ plâna, un ðaj â ziòâ
kanclej a; zv. adv. Siksne gan bij a iesnie- tiesa ir pielaidusi savâ spriedumâ lietas apdzis no sevis prasîtâj a apellâcij as sûdzîb u, stâkïu noskaidroðanas un motivçðanas nebet tâlâku dalîbu lietâ nav òçmis, un pirmâ pilnîbu , ar ko pârkâpusi CPN 339. un
tiesas sçdç apellâcij as instancç no prasîtâj a 711. p.; 4) ka tâ tad CPN 339., 711. un
puses ir ieradies zv. adv. Minkeviès , iesnie- 763. p. pârkâpumu dçï Tiesu palâtas spriedzot savu pilnvaru lietas veðanai; tâdos dums nav uzturams spçkâ , kâdçï, neielaiapstâkïos tiesai nebij a pamata paziòoj umu þoties pârçj o kasâcij as iemeslu pârbaudîpar sçdi rakstît uz zv. adv. Siksnas vârdu ðanâ, Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas
un atstât to kanclej a, bet tâds bij a izsnie- 1925. g. 5. oktobra spriedumu CPN 339.:
dzam s zv. adv. Minkevièam , kâ Rîgâ dzî- I 711. p. pârkâpumu dçï atcelt un lietu nodot
voj oðam zvçrinâtam advokâtam , kura ad- tai paðai tiesai izsprieðanai no j auna citâ
rese Tiesu palâtai ir zinâma; prasîtâj a tiesas sastâvâ.
puse gan nav pilnâ mçrâ izpildîj usi CPN
763. p. noteikumus , bet , sprieþot pçc ðâ 34. 1931. g. 31. j anvârî. Ernesta F r e i likuma panta mçría un bûtîbas , ziòoj umu m a ò a pilnv. zv. adv. J. Volkova lûgums
un papîru atstâðana tiesas kanclej a nav do- atcelt Tiesu palâtas spriedumu Ernesta
mâta kâ sods par CPN 309. p. vai 763. p. Freimaòa (Zâge) prasîbâ pret Zemkopîbas
noteikumu neizpildîðanu, bet notiek vienîgi ministrij u. (L. Ape 90 .)
aiz faktiskas neiespçj amîbas tos izsniegt
Sçdi vada priekðsçdçtâj s ? senators K.
prâvniekam ; tâdçï, j a ir kaut mazâkâ ie- Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
spçj a prâvniekam tos izsniegt , tiesai nav
Ievçroj ot: 1) ka , pretçji prasîtâja dopamata to nedarît (Isaèenko, Civilprocess, mâm, 1925. g. 18. apriïa likuma 1. p. (Lkr.
I, 719.—720. lpp.) ; tâ tad Tiesu palâta bij a 72) paredzçtais 10 gadu laiks uzskatâms
atòçmusi prasîtâj am iespçj u ierasties un nevis kâ parasts noilguma laiks , bet gan
dot paskaidrojumus pçdçjâ izðíiroðâ tiesas kâ preklusivs termiòð; tas izriet galvenâ
sçdç; 3) ka nevarçtu bût izðíi roðas nozî- kârtâ no tâ , ka pçc minçtâ likuma , 10 gadu
mes lietâ tam apstâklim , ka pretprasîbâ laiks skaitâms nevis no momenta, kad
uzdotâ zemes gabala platîba ir mazâka ï valsts bûtu prasîtâja tiesîbas kaut kâdâ
par 10 ha; taisni agrâr. ref. lik. 3. d. 48. p. I veidâ pârkâpusi , t. i. nevis no tâ momenta ,
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kad actio nata est (CL 3623. p. 1. teik.) ;
tagadçj â prasîba vçrsta uz tiesîbu atzîðanu
prasîtâj am iegût meþsargu mâj as uz 1869.
g. 10. marta , 1886. g. 12. j ûlij a likumu un
1905. g. 3. novembra manifesta pamata;
tâ tad prasîba nav pamatota uz prasîtâj a
priekðgâj çj a it kâ nelikumîgo izlikðanu ; tomçr 1925. g. likums skaita prasîbas celðanas laiku pilnîgi absolûti , taisni vai nu no
izlikðanas, vai no (labprâtîgas) atstâðanas
laika ; seviðíi ðis pçdçj ais, 10 g. laika aprçíinâðanas veids aizrâda uz to, ka likums
nemaz nedomâ pieðíirt kaut kâdu nozîm i
prasîtâj a tiesîbu pârkâp ðanas momentam
(„ ac t io n a t as " momentam), bet gan kâdam
citam , prasîtâj a tiesîbu pârkâpðanas ziòâ ,
pilnîgi i n d i f e r e n t a m momentam (meþsargu mâj u atstâðanai) ; j a nu likums nosa ka , ka pçc zinâma laika notecçjuma pilsonis zaudç zinâmas tiesîbas un j a likums
pie tam laika tecçj uma iesâkðanas momentu nepadara atkarîgu no pilsoòu tiesîbu
pârkâpðanas, tad lieta nevar grozîties ap
noilgumu , bet gan vienîgi ap preklusivu
termiòu; 2) ka j a nu aprâdîtais 10 g. laiks
izrâdâs par preklusivu termiòu , tad tâds
nedz apturams , nedz pârtraucams , bet izrâda absolû tu seku , un proti , kâ tieði nosaka tas pats 1925. g. likums (1. p. beigas),
meþsargu mâj as ieskaitâmas valsts zemes
fondâ "; 3) ka ðajâ ziòâ Tiesu palâta, atzîstot minçto 10 g. laiku par „noilguma
termiòu sui generis " un uz ðâ pamata atraidot kâ nenozîmîgu hipotçzi par bij . Domçnu valdes mala fides un tâpat atzîstot
runâ esoðo „noilguma termiòu sui generis "
par neapturamu un nepârtraucamu , pçc
b ût îbas , parei zi raksturoj usi to kâ „preklusivu termiòu "; uzskatot tâdçï prasîtâj a
tiesîbas par dzçstâm prasîbas iesniegðanas
momentâ un minçtâs mâj as par pareizi
ieskaitâmâm valsts zemes fondâ , Tiesu palâta varçj a atzît par nenozîmîgiem un seviðíi neapspriest prasîtâj a tikai tagad viòa
kasâcij as sûdzîbâ minçtos dokumentus, uz
kuriem tas agrâk vispâr nebij a tieði atsaucies ; ai z tiem paðiem iemesliem Tiesu palâta varçj a atstât bez apsprieðanas ari pilnîgi indiferento j autâj umu par to, vai valsts
bûtu pa to laiku meþsargu mâj as ieguvusi
ar iesçdçj umu: tâpat arî atkrît j autâj ums
par to, kâdâs robeþâs bûtu atzîstams justitium vâcu okupâcij as laikmetâ, j o j usti-

tium izrâda iespaidu vienîgi , aprçíinot
n o i l g u m a laiku (CL 3625. p. 2. pk.) ;
4) ka tâ tad Tiesu palâta nav prasîtâj a minçtos likumus pârkâpusi , kâdçï viòa kasâcij as sûdzîba , kâ nepamatota , atraidâma ,
Senâts n o l e m j : Ernesta Freimaòa pilnv.
zv. adv. pal. Volkova kasâcij as sûdzîbu , uz
CPN 793. p. pamata, atstât bez ievçrîbas.
35. 1931. g. 27. martâ. Miíeïa G u 1 b e
pilnv. zv. adv. A. Ozola lûgums atcelt
Tiesu palâtas spriedumu Miíeïa Gulbe prasîbâ pret Albertu Jirgens un pçdçj â pretprasîbâ. (L. Ne 92.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi ,
" Ievçroj ot: 1) ka mantiniekiem , kas pieòçmuði mantoj umu , gan tiesîba apstiprinâties mantoðanas tiesîbâs , bet viòi nav
spiesti to darît (CPN 2019. p.) ; mantojums
gan uz viòiem pâriet nevis tikai ar apstiprinâðanas momentu , bet gan j au ar mantoj uma p i e ò e m ð a n u no viòu puses
(CL 2622. p.; Sen. CKD spried. 25./60 un
cit.) ; 2) ka konkrçtâ lietâ prasîtâjs zem â k â s i n s t a n c ç s nav apstiprinâj is.
ka viòð uzskatâms par mir. Heinricha Gulbes un Marij as Gulbe (kas kopâ ar viòu
strîdâ esoðo imobilu pârdevuði atbildçtâ j am 1917. g.) v i e n î g o m a n t i n i e k u
un nav arî apgalvoj is, ka viòð minçto personu mantoj umu n e b û t u p i e ò ç m i s
j au 1919. gadâ, kad , pçc Tiesu palâtas konstatçj uma , atbildçtâj s prasîtâj am piedâvâj is pirkðanas - pârdoðanas summas atlikumu ; prasîtâj s zemâkâs instancçs izvirzîj is tikai to uzskatu , ka viòð tajâ momentâ neesot bij is par minçto personu mantinieku tâdçï, ka viòð vçl nebij is par mantinieku tiesas ceïâ apstiprinâts ; ðâds uzskats atzîstams par maldîgu ; 3) ka tâdos
apstâkïos Tiesu palâta varçj a nâkt pie slçdziena , ka atbildçtâj am bij usi tiesîba piedâvât parâdu prasîtâj am un ka pçdçjais, nepieòemot naudu , pielaidis mora creditoris
un tâdçï nevarot atsaukties uz 1920. gada
18. marta likumu; kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj a aizrâdîj ums, it kâ atbildçtâj am
bij is j âpiedâvâ nauda augðâ minçto personu
m a n t o j u m a m a s u pârstâvjiem, nav
pamatots ; ar mantoj uma pieòemðanas
fak tu (ko , kâ j au teikts , prasîtâjs zemâkâs
ins tancçs nav apstrîdçj is), pats par sevi
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1919. g. 30. oktobra instrukcij as

apgabaltiesas minçtie dokumenti bûtu tikuði sastâdîti akc. sab. „V. M. Ziv " kantorî , „lai mâkslîgi radîtu pierâdîjumu par
it kâ preèu nodoðanu"; g) ka maksâtnespçjîgâs akc. sab. „V. M. Ziv " konkursa zv.
aizgâdnis runâ esoðâs preces nav pievienoji s minçtâs akc. sab. konkursa masai;
minçtie Tiesu palâtas konstatçjumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tapec
pârbaudâmi kasâcij as kârtîbâ ; ar to tad
atkrît visi atbildçtâjas paskaidrojumi viòas kasâcijas sûdzîbâ , ar kuriem ta apstrîd minçto konstatçj umu pareizîbu pec
bûtîbas; 2) ka no saviem minçtiem konstatçjumiem Tiesu palâta varçja nâkt pie
slçdziena , ka strîdâ esoðâs preces pârgâj uðas prasîtâj as îpaðumâ kâ nodotas viòai likumâ (CL 637., 799. p.) paredzçtâ kârtîbâ
un tâpçc izslçdzamas no aprakstîto mantu
saraksta par minçtâs akc. sab. parâdiem;
3) ka, pretçji atbildçtâjas domâm , Tiesu palâta apspriedusi viòas iebildumu par to,
ka preèu nodoðana prasîtâjai valdîðana esot
varçjusi notikt tikai caur Muitas valdi;
Tiesu palâta ðaj â ziòâ tieði aizrâdîj usi , ka
prasîtâj a ar M u i t a s v a l d e s z i ò u aizvedusi preèu daïu un ka tam apstâklim , ka
pçc
muitas grâmatâm precu pâreja prasîRîgas
Kredît28.
oktobrî.
37. 1931. g.
bankas akc. sab. pilnv. zv. adv. V. Rîdi- tâjai nav atzîmçta , nav juridiskas nozîmes;
gera lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu ar to Tiesu palâta , implicite , pareizi atLatvija s - Britanijas rûpniecîbas un tirdz- zinusi , ka atbildçtâj as minçtâ CL 645. p.
niecîbas akc. sab. „R. Feldhuns un biedri" noteikumi izpildîti; îstenîbâ , Muitas nolik.
prasîbâ pret maksâtnespçjîgo parâdnieci 515. p. nosaka tikai to, ka muitas iestâþu
akc. sab. „V. M. Z iv " un Rîgas Kredîtban ku pârzinâðanâ nonâkuðas preces atrodas viòu
akc. sab. un prasîtâjas pilnv. zv. adv. O. glabâðanâ l î d z t o i z l a i ð a n a i no muitas iestâdçm; ja nu Tiesu palâta konstaFinkelðteina paskaidrojums. (L. Ne 98.)
tçj usi, kâ augðâ aprâdîts , ka prasîtâj a ar
priekðsçdçtâjs
senators
K.
Sçdi vada
m u i t n î c a s z i ò u aizvedusi preèu daïu ,
Ozoliòð ; referç senators A. Lçbers.
Ievçrojot: 1) ka Tiesu palâta , pievieno- tad , pçc Tiesu palâtas pareizâ aizrâdîjuma ,
joties apgabaltiesas sprieduma motiviem , taisni notikusi preèu pâreja prasîtâjai
aiz viòas aprâdîtiem iemesliem un uz vi- c a u r m u i t a s i e s t â d i , it kâ akc. sab.
òas aprâdîto datu pamata konstatçj usi: „V. M. Ziv" vietnieci; minçtais Muitas
a) ka akc. sab. „V. M. Ziv " pârdevusi strîdâ nolik. 515. p. nekâ nerunâ par nodoðanas
esoðâs preces prasîtâjai; b) ka strîdâ eso- kârtîbu un tâs atzîmçðanu Muitas „grâmaðâs preces prasîtâja faktiski pâròçmusi no tâs"; 4) ka tâ tad Tiesu palâta nav pârakc. sab. „V. M. Ziv " savâ rîcîbâ ; c) ka kâpusi atbildçtâj as minçtos CL 645. p.,
prasîtâja uz minçtâm precçm uzkârusi sa- CPN 339., 438., 711., 774. p. un Muitas novas plombçs ar prasîtâjas iniciâïiem; d) ka lik. 515. p.; Tiesu palâta varçja atzît par
prasîtâja apdroðinâjusi preces savâ vârdâ nenozîmîgu to apstâkli , ka, pçc zv. aizgâdun uz sava rçíina , un tâs savâ vârdâ ieíî- òa paskaidrojuma , runâ esoðâs preces nav
lâj usi Latvijas bankai; e) ka prasîtâja jau tikuðas pievienotas minçtâs akc. sab. „V.
aizvedusi ðo preèu daïu ar Muitas valdes M. Ziv" konkursa masai ; 6) ka tâ tad
ziòu; f) ka atbildçtâj a nav pierâdîjusi , ka Tiesu palâta nav atbildçtâjas kasâcijas sû-

viòa pienâcies atsavinâtâjam; tâ tad , ja
atsavinâtâjs nav savâ laikâ atlîdzinâj is izdevumu nesçjam par izdarîtjem izdevumiem, tad uz ðâ pçdçjâ rçíina bûtu iedzîvojies nevis lietas tâlâkais ieguvçj s, bet
gan vienîgi tâs iepriekðçjais îpaðnieks , pret
kuru prasîtâjam arî piekrît personîga prasîba par izdevumu atlîdzîbu; nekâdu nepareizîbu vai pretrunu savos apcerçjumos
Tiesu palâta nav pielaidusi; 5) ka tâpat
prasîtâjam nebija obligatoriski j âpieteic
sava prasîba miruðâ E r n s t a Zçla mantoðanas lietâ , jo , kâ nodibina Tiesu palâta ,
prasîtâja prasîjums (sakarâ ar çku celðanu)
izcçlies tikai p ç c Ernesta Zçla nâves;
arî izsoiç prasîtâjs nebij a piespiests savu
prasîjumu pieteikt , jo viòa prasîjums nevarçj a kaut kâdâ veidâ iespaidot izsoles iznâkumu; 6) ka tâ tad Tiesu palâta nav
partu minçtos likumus pârkâpusi , kâ dçï
viòu kasâcij as sûdzîbas , kâ nepamatotas ,
atraidâmas , Senâts n o l e m j : Frièa Goldmaòa pilnv. zv. adv. A. Ozola un Kârïa
Zçles pilnv. zv. adv. J. Bçrziòa kasâcijas
sûdzîbas , uz CPN 793. p. pamata , atstât
bez ievçrîbas.
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dzîbâ minçtos likumus pârkâpusi, kâ dçï atbildçtâjas kasâcijas sûdzîba kâ nepamatota
atraidâma , Senâts n o l e m j : Rîgas Kredîtbankas akc. sab. pilnv. zv. adv. Rîdigera
kasâcijas sûdzîbu , uz CPN 793. p. pamata ,
atstât bez ievçrîbas.

tad bûtu Jâatzîst , ka abi panti atrastos nesamierinâmâ pretrunâ savâ starpâ; tomçr
pretruna starp likuma noteikumiem nav
prezumçjama un tâ izskaidrojama iztulkoj ot attiecîgos likuma pantus , tâ tad starp
citu , ka viens izteic paðu normu , bet otrs
izòçmumu no tâ (sk. CL ievad. XX p.) ;
piemçrojot aprâdîto principu diviem mi38. 1931. g. 29. oktobrî . Jâz epa S t u k- nçtiem pantiem, jâsaka , ka 1149. p. izteic
^ normu (attiecinot to kâ uz dzimts1 a pilnv. zv. adv. E. Tomsona lûgums at- vispârçjo
celt Tiesu palâtas spriedumu Aleksandrînes îpaðumu, tâ arî uz labiegûto îpaðumu), kaKonstantîna m. Stuklas, dzim. Bernovskas , mçr 1151. p., kâ izòçmuma noteikums , zîprasîbâ pret Jâzepu Jâòa d. Stukïu. (L. mçj as vienîgi uz dzimtsîpaðumu; ðis slçNe 100.)
dziens arî pilnîgi saskan ar 1151. p. racioSçdi vada priekðsçdçtâjs senators K. nâlo pamatu: j a ðis 1151. p. pieðíir atOzoliòð; referç senators A. Lçbers.
raitnei tiesîbas, statuarisko porciju saòemt
Izklausîjis atbildçtâja pilnv. zv. adv. E. no vîra tçva , pçdçjam vçl dzîvam esot , tad
Tomsona paskaidroj umus un ievçrojot: likums loìiski varçj a domât tikai par tâdu
1) ka ar 1930. g. 1. jûlija likumu (Lkr. 100) mantîbu , k u r a k a t r â z i ò â p â r i e t u
CPN 37. p. 1. pk. atcelts , ar ko tad visas u n b û t u p â r g â j u s i u z a t r a i t n e s
lietas par noðíirto zemi izòemtas no mier- v î r u (viòa tçva mirðanas gadîjumâ) kâ
tiesneðu kompetences; ðâds likuma notei- sava tçva neapejamo mantinieku; bet ðâkums, kâ procesuâls , attiecinâms arî uz du, neatòemamas mantîbas raksturu konrunâ esoðo lietu , neatkarîgi no tâ procesu- krçtâ mantîba iegûst vienîgi tad , ja viòa ir
âlâ stâvokïa; tâpçc lieta uzskatâma par dzimtsmantîba , par kuru tâs îpaðnieks vispiekrîtoðu vispârçj o tiesu kompetencei; ar pâr brîvi rîkoties nevar; pretçji Tiesu pato atkrît atbildçtâja celtais piekritîbas lâtas domâm , 1151. p. vçsturiskais avots ,
strîds, kuru tas tiesas sçdç arî lûdza atstât 1731. p. 17. marta H MeHHo ft VKas 0. C. 3.
bez caurskatîðanas; 2) ka Kr. Senâts j au 5717)" o HMeHO saHHH noMecran h bothhh
savâ Apvienotâs Sapulces 1850. g. sprie- HeABHJKHMMMH HM eHHHMH H O paSZieJie HX
dumâ Mackevica lietâ paskaidrojis , ka : Me >K;iy ACTbMH no vj îomemno nemaz neatLCL 1151. p. attiecas vienîgi uz dzimts taisno viòas slçdzienu: taisni otrâdi , saîpaðumu; kaut arî ðis spriedums nav iegâ- lîdzinot ðâ ukaza 1. p. (kas atbilst 1149. p.)
ji s Sen. Apv. sapulces spried, krâjumâ , to- ar 2. p. (kas atbilst 1151. p.), izrâdâs , ka
mçr uz Senâta rîkojuma tas ticis cirkulârâ 1. p. gan runâ par „Bcero # ero h6abh5khveidâ paziòots zinâðanai tiesas iestâdçm; Maro HM6HHH KHK OrO 6bl '3B3HHH 33 HCtas pats minçtâ spriedumâ izteiktais , uz- HM6HHH 6hjio ", bet 2. p. vienkârði min
skats pieòemts Kr. Senâta konstantâ prak- ,, n3 CBei<opoBbix He flBH>KHMbix "; 3) ka , presç (CKD spried. 68./S69 ; 84723; 87./6S) gan tçji atbildçtâja domâm , tiesa , nepievienojokrievu literatûrâ , gandrîz vienbalsîgi , pie- ties Kr. Senâta praksei , nav pârkâpusi
turas pie pretçjâm domâm; bet ðâdâm do- CPN 815. p., kam tomçr nav tâdas nozîmes,
mâm piekrist nevar; 1151. p. ir speciâls , ka tiesa absolûti ar to bûtu saistîta ârpus
izòçmuma noteikums , kas tieði atkâpjas no 813. p. paredzçtâ gadîjuma (Sen. CKD
pamatprincipa: viventis hereditas non spried, kr. 20./5), bet gan bûtu pârkâpusi
datur; pretçji 1149. p., kas paredz , ka tikai 1151. p., kâ materiali-tiesisko normu;
atraitnei tiesîba saòemt savu portio sta- ! 4) ka tâ tad Tiesu palâta pârkâpusi LCL
tutaria no pienâkoðos viòas miruðam vî- i 1151. p., CPN 711. p., kâdçï viòas sprierarn no viòa (jau i e p r i e k ð miruðâ) tçva dums aiz ðâ iemesla atceïams, Senâts n o mantojuma, 1151. p. pieðíir atraitnei tâdas l e m j : Tiesu palâtas 1926. g. 8. marta
paðas tiesîbas arî tad , ja vîra tçvs vçl spriedumu LCL 1151. p. un CPN 711. p.
bûtu dzîvs, j a atzîtu, ka vîra tçva mantî- pârkâpumu dçï atcelt un lietu nodot Tiesu
bas sastâvs un j uridiskais raksturs bûtu palâtai izsprieðanai no jauna citâ tiesas saabos minçtos gadîj umos pilnîgi identiski , stâvâ.
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39. 1931. g. 26. novembrî. Dzelzceïu
virsvaldes pilnv. juris konsulta A. Melnbârda lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu Oskara Dambrova prasîbâ pret Latvij as Dzelzceïu virsvaldi. (L. N> 104.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçrojot: 1) ka_ Tiesu palâta pareizi atradusi par nepiemçroj amu Dzelzceïu nolik.
135. panta paredzçto noilguma laiku prasîbâm par zaudçjumu atlîdzîbu , kuri dzelzceïu ekspluatâcijâ cçluðies cietuðâ mantîbai ârpus lîguma attiecîbâm ar dzelzceïu;
2) ka ðajâ ziòâ jau Kr. Senâts konstantâ
prakse (CKD spried. 1886./113; 1904./3. 86)
nâcis pie slçdziena , ka Dzelzceïu nolik.
92. p. un Kr. c. 1. 683. p. nav piemçroj ami
ârpus lîguma attiecîbâm ar dzelzceïu; tâ
noteikti izteicas arî Senâts savâ 1925 g
spried. N> 402, Beidiò lietâ; 3) ka tâpçc
Tiesu palâtai nebij a pamata piemçrot
dzelzceïu nolik. 135. p. paredzçto saîsinâto
noilguma termiòu , bet gan lietâ jâpie mçro
vispârçja CL noteikumi par noilgumu;
4) ka ta tad Tiesu palâta nav dzelzceïu nolik. 135. p., CPN 711. p. pârkâpusi , kâdçï
kasâcijas sûdzîba ka nepamatota atraidâma, Senâts n o l e m j : Dzelzceïu virsvaldes pilnv. jur iskonsulta Melnbârda kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 793. p. pamata, atstât
bez ievçrîbas
40. 1931. g. 17. decembri. Kara (apsardzîbas) ministrijas Bruòoðanâs pârvaldes
pilnv. zv. adv. Seglenieka lûgums atcelt
Tiesu palâtas spriedumu firmas „A. Danciger", kuras îpaðnieks ir Georgs Dancigers ,
prasîba pret Bruòoðanâs pârvaldi Apsardzîbas ministrij as personâ. (L. Ne 123.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçrojot: 1) ka Tiesu palâta piespriedusi prasîtaj ai , firmai A. Danciger , L. rub.
396,596 ar %»/o, pârgrozot attiecîgâ daïâ
apgabaltiesas spriedumu; Tiesu palâta savu spriedumu pamato uz to , a) ka lieta apsprieþama nevis pçc noteikumiem par
valsts darbiem un piegâdçm , resp. Kara
lik. kop. 18. gram., jo pasûtîj ums nodots
un izpildîts saimniecîbas kârtîbâ , bet gan
pec LCL noteikumiem, b) ka par izðíi roðu
esot atzîstams seviðías pieòemðanas komisij as 1921. g. 21. septembra 141. akts, ko

parakstîjuði komisijas locekïi , pie kam viòu
paraksti apliecinâti no Galvenâs artilçrijas
noliktavas priekðnieka Tirzîta , kas ari iecçlis minçto komisij u ar savu 1921. gada
12. septembra pavçli , c) ka minçtâ komisij a atzinusi , ka prasîtâj as piegâdâtie pumpji
attaisno visas prasîbas, kuras paredzçtas
pasûtîj umos , d)_ ka tâpçc prasîtâj am esot
tiesîb a, saskaòa ar lîgumu , tûdaï saòemt
naudu , e) ka, j a atbildçtâjai bijis vçlams
pumpjus saòemt nevis ar èuguna daïâm,
bet ar misiòa jvai vara daïâm , tad par to
bijis seviðíi j âparedz lîgumâ , d) ka n av
svarîgi, vai tajâ komisij â piedalîji es prasîtâj s vai ugunsdzçsçju lietu speciâlists, jo
rezultâts paliktu tas pats, proti , ka pumpji
piegâdâti pec lîguma , f) ka noliktavas
priekðnieka , Tirzîta , pienâkums bijis minçtas komisijas lçmumu apstiprinât , jo viòam
tâda vara esot bijusi, g) ka j aunas komisij as j ecelðana nav bijusi pielaiþama, j o j au
pirmâ komisij a nâkusi pie noteiktiem slç^ j aunâs komisij as 1921. g.
dzieniem ; tâdçï
24. oktobra 164. aktam neesot nozîmes,
h) ka tapec atbildçtâjai neesot tiesîbas
vienpusîgi atkâpties no lîguma un viòas
pa ziòojumam ar 1921. g. 3. decembra
13058/m rakstu (I, 13) neesot nozîmes, jau
ka novçlotam , i) ka tomçr , no otras puses, prasîba daïâ par ðïûtençm nav apmierinâma , jo tas ka neatbilstoðas lîgumam
palikuðas nepieòemtas ar 141. aktu; 2) ka
Tiesu palatas spriedumu pâ rsûdzçj usi atbildçtajâ vien ; 3) ka atbildçtâj a pamato
savu kasâciju uz to, ka: a) Tiesu palâta
nepareizi esot piemçroj usi LCL; kamçr
lieta bija apsprieþama pçc nolik. par valsts
darbiem un piegâdçm un Kara lik. kop.
XVIII gram., ko_ esot atzinusi pati prasîtaj â, atsaukdamas uz ,.izsludinâto konkurenci" vai uz „konkursu ", b) Tiesu palâta,
pieðíi rot izðíiroðo nozîmi 141. aktam un
atzîstot pulkv Tirzîta tiesîbu no sevis apL
stiprinât pirmâs
komisij as lçmumu , neesot
ievçrojusi likumu s par mantu pieòemðanu
artilçrij as noliktavâ s, pçc kuriem „zinâmos
gadîj umos komisijas sastâvu varot pastiprinât ar lietpratçj a nozîmçðanu komisijâ",
c) ka pirmâ komisija nav tikusi sastâdîta
ar noliktavas priekðnieka pavçli nozîmçtâ
sastâva , t. i. nav bij is klât lietpratçjs , d) k a ,
pretçji Tiesu palâtas domâm , noliktavas
priekðniekam neesot pienâkums katrâ ziòâ

apstiprinât komisij as lçmumu neatkarîgi riet arî no 1924. g. 26. apriïa Pag. noteik.
no tâs sastâva , kâdçï minçtais 141. akts , (Lkr. 78) 2. p.; atbildçtâj a neapgalvo, ka
kâ neapstiprinâts attiecîgâ kârtîbâ , neesot runâ esoðâ gadîj umâ bûtu notikusi izsole;
ievçroj ams lietâ , e) ka pie otrâ 164. akta tâpçc lieta izsprieþama uz vispârçj a pasastâdîðanas bij is klât arî prasîtâj as pâr- mata pçc CL; bez tâ , atbildçtâj a pat nestâvis , kas iebildumus pret ðo aktu sastâ- aizrâda , kâdas îsti konsekvences izrietçtu ,
dîj uðâs komisij as sastâvu nav cçlis , kâdu lie tas izsprieðanâ , no tâ , pçc kâdiem noapstâkli Tiesu palâta neesot ievçroj usi , teikumiem bûtu j âizðíi r j autâj ums par pief) ka Tiesu palâta atstâj usi bez apsprieða- gâdâto preèu pieòemðanu vai nepieòemnas atbildçtâj as iesniegto noliktavas ðanu; ka noliktavas priekðnieka kompepriekðnieka 1928. g. 20. apriïa 5623/III. tences, kara lietu pârvaldîðanas (t. i. i e k (II, 40) rakstu , kurâ tas esot devis paskaid- ð çj â dienesta attiecîbâs) ziòâ, apsprieþaroj umus par to , kâdçï 141. akts palicis ne- mas pçc kara likumiem , ir saprotams pats
apstiprinâts , g) ka Tiesu palâtai nav bij usi par sevi ; tomçr ar to nav prej udicçts vis^
lî- pârçjam j autâj umam, vai prasîtâj ai j aretiesîba iziet no tâ , ka , ja pasûtîðanas
íi nâjas ar to , ka formâli likumîga sastâva ,
pumpju
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vçl seviðíi apstiprinâms un no kâ îsti , jo j os minçtâs daïas bûtu tikuðas sagatavotas
visi ðâdi j autâj umi attiecas uz kara iestâþu ne no èuguna ; vispâr nupat aprâdîtais
iekðçj o darbîbu un lietas pârvaldîðanas j autâj ums par tipu identitâti ir pçc bûtîbas
kârtîbu; pati atbildçtâj a Tiesu palâtas tikai blakus j autâj ums un tam nav izðíi ro1928. g. 9. j anvâra sçdç paskaidroj usi , ka ðas nozîmes; 7) ka Tiesu palâta pareizi atviòð noteikti nevarot pateikt, kâdu stâvokli zinusi , ka paðu ðïûteòu neapmierinoðs stâieòçmis Tirzîts , bet d o m â j o t , ka no viòa voklis nav atsvabinâj is atbildçtâj u -no pieatkarâj usies akta apstiprinâðana"; kâ no- nâkuma pieòemt galveno lietu pumpjus , ja
dibi na Tiesu palâta , partu lîgumâ ticis pa- ðie pçdçjie , kâ konstatç Tiesu palâta, atredzçts , ka „pçc minçto pumpju nodoða- bilst lîgumam ; atbildçtâj as ðaj â ziòâ celnas galv. art. noliktavâ un pieòemðanas tais iebildums , it kâ ðïûtenes sastâdot kopa
no seviðías pieòemðanas komisij as , nauda ar pumpjiem vienu nedalâmu komplektu ,
tiks izmaksâta galv. art. pârvaldes kase "; palicis nepierâdîts , jo atbildçtâj a nav mij a nu, kâ tâlâk konstatç Tiesu palâta, nçj usi pamatu , kâdçï ðïûtenes nebûtu atpumpji tika pieòemti un saòemti noliktava , vietoj amas ar citâm; atbildçtaj â^ arî nav
par ko apliecinâts ar 141. aktu , tad Tiesu atspçkoj usi Tiesu palâtas aizrâdîj umus ,
palâtai bij a pietiekoðs pamats aiz viòas ka ðïûtenes neatrodas pret pumpjiem tâda
aprâdîtiem iemesliem atzît prsîtâj ai tiesîbu stâvoklî, it kâ tâs bûtu galvenâ:bet pumpji
saòemt norunâto pârdoðanas cenu; ðâdos tikai blakus manta; taisni otrâdi , jâatzîst ,
apstâkïos Tiesu palâta varçja atzît par ne- ka pumpj i ir galvenâs un ðïûtenes tikai blanozîmîgu otrâs komisij as sastâdîto 164. pa- kus mantas; tâpçc nevis ðïûtenes , bet gan
pildu aktu ; ja nu partu lîgumu atzîtu par pumpji ir noteicoðs faktors un nevis pumpji
noslçgtu ne izsoles kârtîbâ , it kâ pec no- sekotu ðïûteòu j uridiskam liktenim, bet
teikumiem par valsts darbiem un piegâ- otrâdi; tâdçï, pretçj i atbildçtâj as domam ,
dçm , tad j au tâpçc vien atkristu kaut kâda ar to , ka ð ï û t e n e s izrâdîtos par neapvaj adzîba pçc komisij as lçmuma apstipri- mierinoðâm, nemaz nav nodib inâta atbildçnâðanas; 5) ka Tiesu palâtai nebij a pienâ- tâj as tiesîba atsacîties no p u m p j u piekums seviðíi apstâties pie noliktavas òemðanas; 8) ka Tiesu palâta varçj a atpriekðnieka Tirzîta raksta , jo tas atkârto stât bez seviðías apsprieðanas atbildçtâj as
tikai tos paskaidroj umus, kurus atbildç- lûgumu pielaist ekspertîzi un nopratinât
tâj a j au devusi ðaj â lietâ , un tâ tad nekâ viòas uzdotos lieciniekus , jo atbildçtâj a ar
j auna nav devis; 6) ka atbildçtâj a neno- tiem domâj usi pierâdît tikai ðïûteòu neatlied z , ka paðâ pasûtîj umâ nekas nav teikts tiecîgo stâvokli , kâdu Tiesu palâta pati j au
par to , ka daþâm pumpju daïâm bûtu jâbût atzinusi par nodibinâtu , un uz ðâ pamata
nevis no èuguna , bet gan no misiòa vai prasîbu ðaj â daïâ arî atraidîjusi; 9) ka tâ
vara; ðaj â ziòâ Tiesu palâta varçj a nâkt tad Tiesu palâta, apmierinot prasîbu daïâ
pie slçdziena , ka , ja atbildçtâj ai bûtu bij is attiecîbâ uz atbildçtâj ai piegâdâtiem pumpvçlams saòemt pumpj us ar zinâmâm da- j iem, nav atbildçtâj as minçtos likumus pârïâm no seviðía materiâla , tad viòai par to kâpusi , kâdçï viòas kasâcijas sûdzîba , kâ
bûtu bij is j âparedz lîgumâ , un ka , ja at- nepamatota , atraidâma , Senâts n o l e m j :
bild çtâj a tâ nebij a rîkoj usies , viòai kâ lî- Kara (apsardzîbas) ministrija s Bruòoðanâs
guma sastâdîtâj ai ari j ânes attiecîgâs ne- pârvaldes pilnvarnieka zv. adv. Seglenieka
labvçlîgâs sekas (sk. CL 3275. p.) ; Tiesu kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 793. p. pamata,
palâtai gan nebij a tiesîbas, uz liecinieku atstât bez ievçrîbas.
Robeþnieka un Ledeboma liecîbâm atsauk41. 1931. g. 28. februârî . Edes B r i eties par pierâdîjumu tam , k a t ais n i tâda
paða tipa pumpj i tikuði piegâdâti atbildç- d i s pilnv. zv. adv. P. Berì a un Pçtera
tâj ai un ka tâ viòus bija pieòçmusi , bet , Batraka pilnv. zv. adv. Strausmaòa lûgums
tomçr , Tiesu palâta varçj a atsaukties uz atcelt Tiesu palâtas lçmumu mir. Jâòa Rinliecinieku Lçdebomu taj â ziòâ , ka atbildç- kuïa mantoj uma masas nekustama îpaðuma
tâj ai vispâr tikuði piegâdâti taj â paðâ gadâ pârdoðanas lietâ. (L. Ne 135.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
caur ðo liecinieku pumpj i , pie kam atbildçpump
,
Ozoliòð;
referç senators F. Konrâdi.
taj
os
neapgalvo
ka
pat
tâj a no sevis

35

Ievçroj ot: 1) ka, saskaòâ ar CPN 1872.
pantu , imobils pârdodams ar alternatîvu
nosacîj umu paturçt vai dzçst apgrûtinâj umu — tikai uz t â h i p o t e k â r a l û g u m a p a m a t a , kur a hipotçka tika ingrosçta pirms apgrûtinâj uma , ja imobilu pârdod uz ðâ hipotekâra vai viòa priekðgâj çj a
piedzinuma pamata; 2) ka konkrçtâ gadîj umâ Tiesu palâta (kâ arî apgabaltiesa)
gan nepareizi aizrâda , it kâ n e v i e n s nebij is lûdzis noturçt izsoli ar minçtiem alternatîviem nosacîj umiem , jo tâdu lûgumu
gan izteikusi Emilij a Rinkul , kurai par labu uz pârdotâm Rinkuïu mâj âm ievesta
alimentu nodroðinâðanas atzîmç; 3) ka
p çc pareiza kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj as
Edes Briedis aizrâdîj uma , ðâdam lûgumam
tomçr nevarçj a bût nozîmes , j o Emilij a
Rinkul nepieder pie CPN 1872. pantâ mnçtiiem hipotekâriem , kuriem tiesîba lûgt
divkârðas izsoles noturçðanu; tâdçï j âatzîst, ka konkrçtâ gadîj umâ tâdu divkârðu
izso li tiesu izpildîtâj s izdarîj is ar tieðo CPN
1872. panta pârkâpumu ; 4) ka, pretçji
Tiesu palâtas domâm , ðâda tiesu izpildîtâj a pielaista nepareizîba nevar novest pie
tâ , ka par nelikumîgu bûtu atzîstama tikai
tiesu izpildîtâj a rîcîba par mâj u nolikðanu
izsolç bez apgrûtinâjum a , bet ka mâj as apstiprinâmas tam pircçj am, kas mâj as nosolîj is ar apgrûtinâj uma atstâðanu spçkâ;
5) ka par pareizu turpretim atzîstams kasâcij as sûdzîbas iesniedzçju uzskats , ka izsoles noturçðana saskaòâ ar CPN 1872.
pantâ paredzçto noteikumu , kad tâda pçc
likuma nebij a pielaiþama, var novest tikai
pie i z s o l e s a t c e l ð a n a s v i s â v i s u m â ; nepareiza divkârðas izsoles nolikðana katrâ ziòâ varç j a iespaidot izsoles
rezultâtus , jo pircçji , zinâdami, ka notiks
arî izsole bez apgrûtinâjuma paturçðanas,
varçj a atturçties no piedalîðanâs izsolç ar
apgrûtinâjuma spçkâ atstâðanu; 6) ka tiesu
izpildîtâj a pielaistâ nepareizîba atzîstama
par svarîgu priekð konkrçtâs lietas , kâdçï
izsole bij a atceïama, lai gan ðis atcelðanas
iemesls CPN 1180. p. tieði nav paredzçts
(Sen. CKD spried. 28./671); 7) ka tâ tad
Tiesu palâta ðajâ lieta pârkâpusi CPN
1872. p., kâdçï viòas lçmums.nav atstâj ams
spçkâ, neielaiþoties citu Edes Briedis un
Pçtera Betraka kasâcij as sûdzîbâs minçto
Tiesu palâtas lçmuma atcelðanas iemeslu
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pârbaudîðanâ, Senâts n o l e m j : Tiesu
palâtas 1928. g. 26. septembra lçmumu atcelt CPN 1872. panta pârkâpuma dçï un
lietu nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no
j auna citâ tiesas sastâvâ.
42. 1931. g. 2. j ûlij â. Latvij as Mazsaimnieku ekonomiskâs sabiedrîbas pilnv. zv.
adv. V. Minkevièa lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu Latvij as Mazsaimnieku
ekonomiskâs sabiedrîbas prasîbâ pret Zemkopîbas ministrij u. (L. Ne 144.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâtas atzinums,
ka depo vekseli dod kreditoram alternatîvu
tiesîbu piedzît parâdu arî pçc vekseïiem,
atzîstams par pareizu un saskanoðu ar CL
1466. pantu (Sen. CKD 30./713) ; pretçji
kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj as aizrâdîj umam , liecini eka Kirre liecîba , ka „vekseïa
parâdu pçc atbildçtâj as grâmatâm prasîtâj i nav ", minçtam Tiesu palâtas atzinumam nerunâ pretim; ar sacito atkrît prasîtâj as paskaidroj umi par to , it kâ atbildçtâj a depo vekseïus, kâ íîlu , bûtu varçj usi
izlietot tikai ceïot prasîbu vispârçjâ kârtîbâ
un vçrðot piedzîðanu uz ðo íîlu; 2) ka
blankovekselis principâ skaitâs par sastâdîtu un iedotu vekseïòçmçj iem taj â termiòâ ,
ar kuru tas aizpildîts , t. i. konkrçtâ gadîj umâ — 1927. g. 30. augustâ; tâdçï Veks.
lik. 41. (42.) minçtais gada termiòð ðajâ
lietâ nav nokavçts, jo izpildu uzraksts uz
vekseïa taisîts 1927. g. 22. septembrî ; 3) ka
tomçr j autâj uma izðíirðana par to , vai
blankas parakstîtâj iem bij usi tiesîba izdot
vekseli prasîtâj as vârdâ , atkarâj as no tiesîbâm, kuras viòiem bijuðas vekseïa f a kt i s k â s izdoðanas laikâ (sal. Lçbers,
Tirdzn. tiesîbu pârskats, 149. § III), t. i.
konkrçtâ lietâ 1924. g., kad vekseïa parakstîtâj i bij uði prasîtâj as valdes locekïi;
ar to atkrît arî prasîtâj as aizrâdîj ums , ka
1927. g. vekseïa parakstîtâj i vairs nav bij uði valdes locekïi un , ka aiz ðâ iemesla
vekseïi prasîtâjai neesot saistoði; 4) ka
Tiesu palâta nav pieðíîrusi nozîmi tam apstâklim , ka vekseli parakstij uði tikai d i v i
valdes locekïi , konstatçj ot, ka prasîtâj as
statûti neparedzot un neprasot , ka vekseïsaist îbas sabiedrîbas vârdâ izdodamas
tikai ar visu trij u (3) valdes locekïu pârak-

stiem; ðis Tiesu palâtas atzinums nerunâ
pretim prasîtâj as statûtu 44. un 47. § „ c"
pk., pçc kuriem lîgumus slçdz valde un
valdes rîcîba atzîstama par likumîgu tikai
tad , ja tajâ piedalâs mazâkais trîs valdes
locekïi; prasîtâja bez pamata nepiegrieþ
vçrîbu statûtu 44. § noteikumam par
to, ka valde visus j autâj umus izðíi r ar
par to , ka valde visus j autâj umus izðíi r ar
vienkârðu b a l s u v ai r a k u m u ; tâdçï
no tâ apstâkïa , ka vekselis parakstîts tikai
no diviem valdes locekïiem , nemaz neizriet , ka sçdç nebûtu piedalîj uðies trîs valdes locekïi , jo treðais varçj a palikt mazâkumâ un tâdçï arî nepiedalîties lîguma slçgðanâ; 5) ka tâ tad prasîtâj as kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraidâma , Senâts
n o l e m j : Latvij as Mazsaimnieku ekonomiskâs sabiedrîbas pilnv . zv. adv. Minkevièa kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 793., p.
pamata , atstât bez ievçrîbas.
43. 1931. g. 24. aprilî. Treðo personu
Jçkaba un Pçtera B r û n u pilnv. zv. adv.
F. Lacka lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu nepilngadîgâ Jâòa Brûna aizbildòa
prasîbâ pret mir. Jçkaba Brûna mant. masu un prasîtâj a Jâòa Brûna pilnv. adv.
E. Knopa paskaidroj ums. (L. M> 152.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot : 1) ka Tiesu palâta nav pârkâpusi likumu , nâkot pie slçdziena , ka
mantoj uma masas aizgâdnim vispârîgi ir
tiesîba atzît pret masu 'celto prasîbu (ðâdu
uzskatu izteicis j au Kr. Senâta CKD spried.
80./206 un c), izej ot no tâ, ka aizgâdnis pçc
likuma ir mantoj uma masas pârstâvis tiesas priekðâ un ka CPN 479., 480. p. nekâdus izòçmumus par aizgâdòiem neparedz; ðis Kr. Senâta spriedums piemçroj ams ne tikai Latgalç, bet arî pârçj â Latvij â, jo nedz CL 2594. p., ned z kâdi citi
CL noteikumi minçtam uzskatam nerunâ
pretim ; protams , aizgâdnim bûtu pienâkums atlîdzinât eventuâlos zaudçj umus , ja
izrâdîtos , ka prasîbas atzîðana no viòa notikusi , neievçroj ot to rûpîbu, kuru lik ums
no viòa prasa; 2) k a pçc CPN nav vis
pielaiþama tikai kâda fakta vai apstâkïa ,
bet arî p r a s î b a s atzîðana (Sen. CKD
sp ried. 27./154); aizgâdòa lietotiem vârdiem „tç vs ar sav u m a n tu varot dar ît k o

gribot " ir tikai blakus nozîme , galvenais
ir aizgâdòa expresis verbis izteikta p r a s î b a s a t z î ð a n a ; 3) ka par pamatotu,
turpretim , atzîstams kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj u aizrâdîj ums , ka aizgâdòa ðaj â
lietâ izteiktâ prasîbas atzîðana katrâ ziòâ
nav saistoða viòiem , kas lietâ iestâj uðies
kâ t r e ð â s p e r s o n a s ; uz to paðu
viedokli Senâta CKD j au nostâj ies savâ
1926. g. CKD spried. K<2 120 Zîles lietâ , paskaidroj ot , ka prasîbas atzîðana no atbildçtâj a puses nemaz neuzliek tiesai par pienâkumu prasîbu apmierinât , ja lietâ iestâj usies treðâ persona, kas cçlusi noteiktas
ierunas pret konkrçto prasîbu , un j a tiesa
ðâdas ierunas atrod par pamatotâm; tâ
tad Tiesu palâta k o n k r ç t â g a d î j u m â
prasîbas atzîðanu no aizgâdòa puses (kura
kâ tas j au augðâ izteikts , pri ncipâ gan pielai þama) nevarçj a uzskatît par pietiekoðo
prasîbas pierâdîj umu , bet rîkoj oties pretçj i, pielaidusi sprieduma motivu nepareizîbu ; 4) ka Tiesu palâta gan prasîbu atzinusi par pamatotu arî pçc bûtîbas bet
ðaj â ziòâ viòa pielaidusi sprieduma motivu
nepilnîbu , nemaz neapsprieþot treðo personu ierunas par lîguma nederîgumu; 5) ka
tâdçï Tiesu palâtas spriedums atceïams
CPN 339., 711. p. pârkâpumu dçï, Senâts
n o l e m j : Tiesu palâtas 1928. g. 1. novembra spriedumu atcelt CPN 339., 711. p .
pârkâpumu dçï un lietu nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no j auna citâ tiesas
sastâvâ.
44. 1931. g. 24. septembrî. Finanèu ministrij as Nodok ïu departamenta lûgums atcelt Tiesu palâtas lçmumu mir. Jâòa Timða
mantoðanas lietâ. (L. N> 181.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka Nodok ïu departamentam
gan n a v tiesîbas no sevis aprçíinât sodu
par novçlotu mantoj uma pieteikðanu un
par to taisît uzrçíinu tâdâ gadîjumâ , ja tiesa savâ lçmumâ par mantinieku apstiprinâðanu mantoðanas tiesîbâs (ab intestato
vai pçc testamenta) j au ap spriedusi un izðíîrusi j autâj umu par soda uzlikðanu
(Sen. CKD spried. 27.Z99, 197, 398, 425,
342 ; 26./39S) ; Nodokïu departaments ðâdu
uzrçíina tiesîbu tâ tad nevarçtu izlietot ,
lai ar to apietu apgabaltiesas lçmuma pâr-

sûdzçðanu, ar kuru tiesa j au bûtu tieði lç- i z beid z am a , Senâts n o l e m j : Tiesu pamusi par soda n e uzlikðanu vai soda uz- lâtas 1928. g. 5. decembra spriedumu atlikðanu mazâkâ apmçrâ; j a Nodokïu de- celt un lietu izbeigt.
partaments ðâdu tiesas lçmumu atzîtu par
neparei zu , viòam attiecîgâ kârtîbâ j âpâr- 46. 1931. g. 24. septembrî. Finanèu misûdz tas j autâj umâ par soda uzlikðanu nistrij as Nodok ïu departamenta lûgums at(Senâta CKD spried. 27./100, 101, 196, 245, celt Tiesu palâtas lçmumu mir. Anta Stan252) ; 2) ka tomçr runâ esoðâ gadîj umâ ge un Jûlij as Stange mantoðanas lietâ.
Tiesu palâta nav konstatçj usi , ka apgabal- (L. M> 195.)
tiesa bûtu apspriedusi vai izspriedusi , sa- Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
vâ lçmumâ par mantinieku apstiprinâðanu Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
mantoðanas tiesîbâs , j autâj umu par soda
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta , apsverot
uzlikðanu; tâpçc Tiesu palâtai arî nebij a Nodokïu departamenta iesniegto Purmsâtu
pietiekoða pamata noliegt Nodokïu depar- pagasta valdes pri ekðsçdçtâj a sastâdîto
tamentam tiesîbu no sevis taisît par to at- i pr otokolu , atzinusi , ka pçc tâ satura tikai
tiecîgu uzrçíinu mantiniekiem , un neskatît viens no miruðo laulâto Anta un Jûles
cauri pçc bûtîbas paðu uzrçíinu ; 3) ka Stange mantiniekiem , Jânis Stange , pieò çtâdçj âdi Tiesu palâta pârkâpusi Nod. nolik. mis mantoj umu 1927. g.; Nodok ïu depar(1903. g. izd.) 212. p. piel. 8. p. un CPN taments pat neapgalvo , ka bûtu tikuði no711. p., kâdçï viòas lçmums atceïams, Se- pratinâti arî pârçj ie mantinieki un tie bûtu
nâts n o l e m j : Tiesu palâtas 1926. gada izteikuðies par mantoj uma pieòemðanas
25. j anvâra lçmumu Nod. nolik. (1903. g. laiku , vai ka Jânis Stange bûtu ticis pilnizd.) 212. p. pielik. 8. p. un CPN 711. p. varots dot paskaidroj umus savu lîdzmanpârkâpumu dçï atcelt un lietu nodot Tiesu tinieku vârdâ ; 2) ka minçtais Tiesu papalâtai izsprieðanai no j auna citâ tiesas lâtas konstatçj ums par protokola saturu
un viòas uz to pamatotais slçdziens attiesastâvâ.
cas uz lietas faktisko pusi , kas nav kasâci45. 1931. g. 25. martâ. Kriða Ð i l i ò a j as kârtîbâ pârbaudâms ; 3) ka no ðâ sava
pilnv. zv. adv. I. Goròicka lûgums atcelt slçdziena Tiesu palâta varçj a nâkt pie saTiesu palâtas spriedumu Kriða Ðiliòa pra- va tâlâkâ slçdziena par to , ka lietâ nav piesîbâ pret Zemkopîbas ministrij u. (L. râdîj umu par to , ka arî pârçj ie mantinieki
b ûtu mantoj umu pieòçmuði tikai p ç c
M> 188.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K. 1922. g. 13. j anvâr a likuma spçkâ stâðanâs
un ka tâpçc tie uzskatâmi par mantoj umu
Ozoliòð ; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot : 1) ka ðâs prasîbas priekð- pieòçmuðiem lîdz ar ' mantoj uma atklâðanas
mets ir strîds par to , vai Jaunlatgales apr. momentu ; 4) ka par to , ka mantinieki vaBalvu pag. Balvas muiþas zemes gabals rçjuði stâties pie tçva atstâtâ mantoj uma
ar nosaukumu ferma Auzâj i JVo 5, atzîstams pârvaldîðanas tikai pçc mâtes nâves un ka
par atsavinâtu uz Agr. ref. likuma pamata citâdi pagasta valdes priek ðsçdçtâj s neun likumîgi ieskaitîts valsts zemes fondâ ; bûtu apmierinâj ies ar v i e n a mantinieka
2) k a , saskaòâ ar 1929. g. 17. maij a agrâ- nopratinâðanu , bet bûtu ziòas ievâcis arî
râs reformas likuma papildinâj umu (Lkr. no pârçj iem mantiniekiem , un pârçj ie man117), visi strîdi par to , vai attiecîgie îpa- tinieki bûtu protokolâ aprâdîtos datus apðumi uz Agr. ref. likuma pamata atsavinâti strîdçj uði, Nodokïu departaments runâ pirun likumîgi ieskaitîti valsts zemes fondâ , mo reizi kasâcij as sûdzîbâ , kâdçï vien ðâdi
piekrît vienîgi Senâta Administratîvâ de- Nodok ïu departamenta paskaidroj umi nav
partamenta , bet ne civiltiesu izðíirðanai , nemaz Senâtâ apsprieþami ; 5) ka, neatbet pretçj i ðim noteikumam uzsâktâs lie- karîgi no tâ , j a, kâ nenoliedz Nodok ïu detas izbeidzamas un civiltiesu ðaj âs lietâs partaments , tçvs miris pirms mâtes. t. i.
taisî tie spriedumi , ciktâl tie vçl nav izpil- atstâjis atraitni ar bçrniem , tad pçc Kurdî t i, atzîstami par neesoðiem; 3) ka. sa- zemes zemn. lik. 106. p. atraitnei vispâr
skaòâ ar minçto likumu , Tiesu palâtas ða- nepieder mantoj uma pârvaldîðanas un liej â lietâ taisîtais spriedums atceïams un lieta toðanas tiesîbas , kâdçï bçrniem ties 'ba t û38

liò pçc tçva nâves pâròemt mantoj umu
savâ valdîðanâ, atstâj ot atraitnei (savai
mâtei) tikai bçrnu daïu; ar to tâ tad atkrît Nodokïu departamenta izteiktâs domas , it kâ mantinieki (bçrni) bûtu varçj uði
stâties pie mantoj uma pârvaldîðanas tikai
pçc savas mâtes nâves; 6) ka tâ tad Tiesu
palâta nav pârkâpusi Finanèu ministrij as
Nodokïu departamenta kasâcij as sûdzîbâ
minçtos likumus , kâdçï kasâcij as sûdzîba
kâ nepamatota atraidâma , Senâts n o l e mj : Finanèu ministrij as Nodokïu departamenta kasâcij as sûdzîbu , uz CPN
793. p. pamata, atstât bez ievçrîbas.
47. 1931. g. 26, novembrî. Finanèu ministrij as Nodok ïu departamenta lûgums atcelt Tiesu palâtas lçmumu lietâ par zîmogsoda piedzîðanu no Rîgas ielu dzelzceïu
akc. sab., un Rîgas ielu dzelzceïu akc. sab.
pil nv. zv. adv. V. Í îna paskaidroj ums.
(L. Kq 236.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka, sakarâ ar Nodok ïu departamenta iesniegto kasâcij as sûdzîbu ,
Senâtam j âizðíi r j autâj ums par to, vai pie
j aunizgatavoto akcij u saòemðanas, mortificçto akcij u vietâ , ir j âapmaksâ ar zîmognodevu j aunizgatavotâs kuponu loksnes;
2) ka Nodokïu departaments nenoliedz , ka
paðas, jauni zgatavotâs — mortificçto vietâ — akcij as nav j âapmaksâ ar zîmognodevu un atrod, ka tomçr ar zîmognodevu
esot j âapmaksâ j aunizdotâs kuponu loksnes pie minçtâm akcij âm; Nodok ïu departaments ðaj â ziòâ atsaucas uz Rîkoj . par
zîmognod. 15. p. 11. pk., kas ar zîmognodevu apliek atj aunoj amas kuponu loksnes ,
kâ arî uz to, ka 1919. g. 25. augusta likuma
par vçrtspapîru mortifikacij u 9. p. 2. piez.
esot uzskatâma par atceltu ar minçto Rîk.
par zîmognod. 15. p. 11. pk.; 3) ka Nodokïu departamenta izteiktais uzskats atzîstams par maldîgu ; pretçji Nodokïu departamenta domâm , 1919. g. likums par
vçrtspapîru mortifikacij u taisni savukârt
atstâj is iespaidu uz likumdoðanu par zîmognodokli , un proti: vçl 1921. g. 17. septembra Rîkoj ums par zîmognodokli (Lkr.
165) ar savu 41. p. bij a papildinâj is kr. noliku ma par zîmognod. 56. p., attiecinot to
arî uz j aunizdotiem — mortificçto vietâ —

vçrtsp apîriem , par kâdiem kr. nolikums ,
saprotams , vçl nevarçj a runât , jo tajâ laikâ nebij a vçl vispârçj a likuma par uzrâdâmo vçrtspapîru mortifikacij u; minçtais
41. p. tad palika negrozîts lîdz pat tagadçj am laikam; îstenîbâ , arî likuma par
vçrtspapîru mortifikacij u 9. p. 2. piezîme
nerunâ tieði par j aunizdodamo kuponu lokðòu atsvabinâðanu no zîmognodevas un
taisni tâ pati tajâ 9. p. 2. piezîmç paredzçtâ
norma iegâj usi arî j au 1921. g. Rîkoj . par
zîmognod. 41. p.; j a nu Nodok ïu departaments nenoliedz , ka mi nçtâ 9. p. 2. piez.
attiecinâma arî uz kuponu loksnçm , tad
j au tâpçc vien Nodok ïu departamentam
bûtu j âatzîst par atsvabinâmâm no zîmognodevas arî kuponu loksnes uz Rîkoj . 41. p.
pamata; nevar pat ðâdos apstâkïos runât
par to, vai Rîkoj . par zîmognod. bûtu atcçlis likumu par mortifikacij u , jo — taisni
otrâdi — ðis pçdçj ais tieði pârgrozîj is lîdz
tam spçkâ bij uðo (krievu) nolik. par zîmognod. 56. p., ieved ot savâ, ðim 56i pantam
atbilstoðâ 41. p. vçl minçto aizrâdîj umu uz
mortificçtos vçrtspapîros atvietoj oðo j aunizsniedzamo vçrtsp apîru atsvabinâðanu no
zîmognodevas ; ar to tâ tad atkrît tâ vienîgâ argumentâcij a , uz kuras pamata Nodokïu departaments apstrîd Tiesu palâtas
lçmuma pareizîbu ; 4) ka , îstenîbâ , Rîk. par
zîmognod. 15. p. 11. pk. paredz vienîgi to
gadîj umu , kad j aunu kuponu loksni izdod
sakarâ ar to, ka iepriekðçj â kuponu loksne
izsmelta termiòu notecçðanas dçï; bet ðis
noteikums, kâ fiskals , nav iztulkoj ams paplaðinâti un nav tâpçc attiecinâms uz to
gadîj umu , kad kuponu loksni izdod kopâ
un lîdz ar paðu vçrtspapîra „mçteli" , vai
nu pie papira pirmatnçjâs izlaiðanas, vai
atj aunoj ot papiru sakarâ ar notikuðu mortifikacij u (39. p. 7. pk., 41. p.) ; k uponu loksne sastâda vçrtspapîra piederumu (sk.
Senâta CKD spried. 08./98; 13./106) , bet uz
vispârçj a pamata (CL 549. p.) piederums ,
kâ blakus lieta, padots galvenâs lietas juridiskam liktenim; tâpçc, ja pie Rîkoj . par
zîmognod. 41. p. aprâdîtiem apstâkïiem , no
zîmognodevas atsvabinâms pats j aunizdodamais vçrtspapîrs , tad pats par sevi saprotams, ka kuponu loksne, kas izsniedzama kopâ un lîdz ar papir a mçteli (pamatpapiru), nav atseviðíi apliekama ar zîmognodevu; 5) ka tâpçc Tiesu palâta , nâkot

pie tâ paða slçdziena , nav Nodokïu departamenta minçtos likumus pârkâpusi , kâdçï
viòa kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraidâma , Senâts n o l e m j : Finanèu ministrij as Nodokïu departamenta kasâcij as
sûdzîbu , uz CPN 793. p. pamata, atstât bez
ievçrîbas.
48. 1931. g. 23. septembrî. Lauksaimniecîbas centralbiedrîbas savstarpçjâs kredîtbiedrîbas pilnv. zv. adv. P. Eglîða lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu
Latvij as lauksaimniecîbas centralbiedrîbas
savstarpçj âs kredîtbiedrîbas prasîbâ pret
Jâni Porðti, Andþu Liboru un Rîgas III kopçj o slimo kasi. (L. Ne 244.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka prasîtâja lûdz atzît viòai rokas íîlas tiesîbas uz ieíîlâðanas apliecîb ai" pievienotâ sarakstâ aprâdîtâm
mantâm un tâs atsvabinât no apraksta un
pârdoðanas; 2) ka miertiesnesis prasîbu
atraidîj is uz tâ pamata , ka mantas nevarot
uzskatît par rokas íîlu un ka prasîtâj as
tiesîbas uz prasîbas apmierinâðanu esot
j au garantçtas ar CPN 1215. p.; apgabaltiesa apstiprinâjusi miertiesneða spriedumu
uz tâ pamata , ka liecinieku Antona un
Gamsta liecîbas neesot pietiekoði pierâ dîj umi tam, ka prasîtâj a bûtu pâròçmusi
mantas savâ valdîðanâ un kâdâm seviðíi
mantâm plombçs pieliktas; 3) ka apgabaltiesa, runâj ot vienîgi par l i e c i n i e k u
liecîbâm , gan nav ievçrojusi lietâ esoðo
i e í î l â ð a n a s d o k u m e n t u (t. s. „apliecîbu , ar tai pievienoto sarakstu mantâm) : no paða saraksta un uzraksta uz
tâ redzams , ka ieíîlâtâ j s, parâdnieks Porðte, apliecinâj is, ka „viòð prasîtâj ai pçc ðâ
saraksta ieíîlâtâs mantas un citu inventâru
s a ò ç m i s s a v â g l a b â ð a n â " ; 4) ka
tomçr rokas íîla nevar nodibinâties ar
vienkârðu constitutum possessorium (CL
648. p.), j o ðaj â gadîj umâ , kur manta paliktu îpaðnieka (ieíîlâtâja) rokâs , bûtu j âiestâjas ar noteikumu „ Hand muss Hand
wahren ", saistîtâm sekâm , kur as paðas
par sevi izslçgtu rokas íîlas bûtîbu (Erdmanò , Svstem 2. sçj. 447. lapp. un 1. piez.) ;
tâ tad tomçr „ieíîlâtâs " mantas pârej a íîlas òçmçj a valdîðanâ nav notikusi ar íî las devçj a vienkârðu apliecîbu vai kâdu
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citu deklarâcij u ; it seviðíi valdîðanas pârej ai uz íîlas òçmçj u nevar bût par pamatu
g l a b â j u m a lîgums, uz kuru atsaucas
prasîtâj s, jo pçc CL 3780. p. (pretçj i 4028.
p . 2. teik.) kategoriska noteikuma , par glabâj uma priekðmetu var bût tikai tâda kustama manta , kura n a v g l a b â t â j a
î p a ð u m s (tâpat arî 3739. p.) ; 5) ka
prasîtâj a pat neapgalvo , ka viòa , it kâ rokas í îlas òçmçja , bûtu mantâm pielikusi
CL 641. p. 7. pk., 806. p.. paredzçtâs zîmes
un ar to bûtu apliecinâjusi ârçji savu j uridisko valdîðanu par viòai „ieíîlâtâm "
mantâm; 6) ka tâ tad no vienas puses,
rokas íîla runâ esoðâ gadîjumâ vispâr nav
notikusi tâpçc, ka ieíîlâtâ j s paturçj is mantu s a v â valdîðanâ bez tâ , ka valdîðanas
pârej a bûtu izteikusies CL 641. p. 7. pk.
vai 806. p. paredzçtâ kârtîbâ , un , no otras
p uses, tâpçc, ka ieíîlâtâja turpmâkâ detencij a nekad nav pamatoj ama uz prasîtâj as iesniegto (akcesorrsko , uzrakstâ uz
„íîl as lîguma " aplieci nâto) glabâj uma lîgumu; 7) ka gan , pçc CPN 629. p., arestçtâ manta atstâjama telpâs, kurâs tâ atrodas , t. i. paða parâdnieka-îpaðnieka valdîðanâ; bet tomçr ðajâ gadîj umâ, no vienas pus es, nenotiek nedz ieíîlâðana , nedz
glab âj uma „lîgums ", un , no otras puses,
aprâdîtâ gadîj umâ minçtai mantai tiesu izpildîtâj s taisni pieliek savu spiedogu ar to
atzîmçj ot , ka manta turpmâk izòemta no
îpaðnieka brîva s rîcîbas: tâpat kaut arî
Latvijas bankas statûti (8. p. 1. teik.) nosaka , ka „izsniedzot aizdevumus pret kustamu mantu , bankai ir tiesîba atstât aizòçmçj a lietoðanâ vai g l a b â ð a n â aizdevuma nodroðinâðanai pieòemto mantu,
sastâdot par to sarakstus, kas parakstâmi
abiem kontrahentiem un lieciniekiem "; tomçr j âievçro vispirms, ka Latvij as bankas
statûti izdoti likumdoðanas kârtîbâ , tâ tad
uzskatâmi par lex singularis , kas pats par
sevi atcçlis CL 3780. p. un ka — bez tâ —
tas pats , Latvij as bankas statûtu 8. p. noteikti uzsver (2. teik.), ka „íîl ai uzliekamas zîmes , plombçs vai uzraksti" , a r ko
pats par sevi j au ârçj i izteicas Bankas
j uridiskâ valdîðana, neatkarî gi no tâs materiâli - j uridiskâ pamata ; 8) ka tâ tad
apgabal tiesa , atzîstot prasîbu par neapmierinâmu , gala slçdziena ziòâ nav prasîtâjas
minçtos likumus pârkâpusi , kâdçï prasîtâ-

j as kasâcij as sûdzîba kâ nep amatota atraidâma, Senâts n o l e m j : Lauksaimniecîbas
centralbiedrîbas savstarpçj âs kreditbiedrîbas pilnv. zv. adv. Eglîða kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 283. (186.) p. pamata , atstât
bez ievçrîbas.
49. 1931. g. 25. septembrî . Eduarda
K a n g u r a pilnv. zv. adv. H. Stegmaòa
lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu
Eduarda Kangura prasîbâ pret Rîgas pilsçtas diskonto banku. (L. Ni 263.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Senâts atrod : 1926. gada 27. augustâ
iesniegtâ iesûdzîbas rakstâ prasîtâj s paskaidroj is: a) ka 1917. g. 22. jûlijâ viòð nopircis no atbildçtâj as Viïòas zemes bankas 4VWe íîlu zîmes par 12.000 Kr. rbï.
nomin, vçrtîbâs , par kurâm samaksâj is
10.349,92 Kr. rbï. ; b) ka atbildçtâj a apòçmusies vçlâk nodot minçtos vçrtspapîrus
prasî tâj am , bet viòa . to neesot izdarîj usi ,
kâdçï prasîtâj s 1924. g. 10. novembrî cçlis
prasîb u pret atbildçtâju un ar apgabaltiesas spriedum u atbildçtâjai ticis uzlikts par
pienâkumu nodot prasîtâj am vçrtsp apîrus ,
bet ðâ pienâkuma neizpildîðanas gadîj umâ
samaksât prasîtâj am vçrtspapîru ekvivalentu prasîbas celðanas laikâ , t. i. 1320 Ls
ar procentiem , kâdu summu atbildçtâj a arî
vçlâk samaksâj usi; c) ka , ceïot minçto prasîbu , prasîtâjs atstâjis sev tiesîbu atseviðíâ
prasîbâ meklçt visu zaudçj umu atlîdzîbu ,
kas viòam cçluðies ar vçrtspapîru nenodoðanu laikâ atbildçtâj as vainas dçï; d) ka
no pieliktâs birþas komitej as apliecîbas
esot redzams , ka runâ esoðâs íîlu zîmes tikuðas pârdotas Rîgâ 1917. g 19. augustâ par
88V2 rbï. par 100 rbï. nominâlas vçrtîbas ,
kâdçï visas vçrtspapîru partij as vçrtîba
taj â laikâ bij usi 10.620 rbï., vai, pârrçíinot
ðo summu zelta frankos pçc finanèu ministra izsludinâtâs kursu tabulas , 11 .543 z el t a
fr. — Ls, bet pieskaitot ðai summai procentus no 1917. g. 19. augusta lîdz 1924. g.
10. novembrim (pirmâs prasîbas celðanas
laikam), iznâkot Ls 16.535, u n e) ka , saskaòâ ar CL 3320. p., prasîtâj s varot prasît no atbildçtâj as starpîbu starp ðo summu
un atbildçtâj as j au samaksâtiem Ls 1320,
t. i. Ls 15.215, kâdu summu (ar procentiem
no 1924. g. 10. novembra) prasîtâj s arî lûdz
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piedzît no atbildçtâjas tagadçjâ prasîbas
lietâ.
Rîgas apgabaltiesa ar 1928. g. 27. febr.
spried umu prasîbu atraidîjusi , kâdu spriedumu Tiesu palâta apstiprinâj usi 1929. g.
4. feb ruârî. Tiesu palâta atzinusi: a) ka
atbildçtâj a , saskaòâ ar Privatlik. 3311.,
3205. p., neesot uzskatâma par atraduðos
nokavçj umâ , un b) ka pat pielaiþot pretçj o,
t. i. izej ot no atbildçtâjas nokavçjuma , prasîba atzîstama par nepamatotu , jo arî tajâ
gadîj umâ , ja vçrtspapîri bûtu atraduðies
viòa rokâs 1917. g. 19. augustâ , viòð nebûtu
saòçmis vairâk par jau saòemtiem Ls 1320;
ðo slçdzienu Tiesu palâta pamato uz paða
prasîtâj a vârdiem , ka viòð vçrtspapîrus uzskatîj is minçtâ laikâ droðâkus par naudu ,
kâdçï esot grûti ticams , ka viòð ðîs íîlu
zîmes bûtu j au 1917. g. augustâ pârvçrtis
atkal n a u dâ, bet gan drîzâki pielaiþams, ka
ðîs íîlu zîmes bûtu glabâtas ilgâk un lîdz
ar to paði zaudçj umi paliek pavisam problemâtiski ; pie tam Tiesu palâta atsaukusies uz CL 3452. p., pçc kura kreditors , prasot lucrum cessans atlîdzîbu , ne var pamatoties vienîgi uz varbûtîbu; par Tiesu palâtas spriedumu iesniegtâ prasîtâj a kasâcij as sûdzîba nepelna ievçrîbu. Gan Tiesu
palâta konkrçtâ gadîj umâ nepareizi atsaukusies uz Privatlik. 3452. pantu. Prasîtâj s
tagadçj â prâvâ patiesîbâ neprasa lucrum
cessans (t. i. pazaudçtâs peïòas), bet gan
damnum emergens atlîdzîbu , jo prasîbas
priekðmets ir íîlu zîmj u vçrtîba 1917. g.
19. augustâ , kâdu vçrtîbu viòð, pçc viòa
apgal voj uma , neeso t saòçmis atbildçtâj as
nepareizas rîcîbas dçï. Tâ tad prasîtâj s
tagadçj â prasîb â prasa taisni atlîdzîbu par
viòa pozitîvo zaudçj umu (ar kuru samazinâta viòa skaidrâ manta), t. i. taisni par
damnum emergens (CL 3437. p.). Tomçr
Tiesu palâtas nepareizai atsauksmei uz
CL 3452. p. nav izðíiroðas nozîmes. Prasîtâj s savu prasîbu pamato uz CL 3320. p.,
pçc kura, gadîjumâ , ja par âdniekam , kas
pielaidis nokavçj umu , jâatdod priekðmeta
vçrtîb a, tad tâ aprçíinâma pçc viòa augstâkâs cenas no nokavçj uma laika , t. i.
konkrçtâ gadîj umâ , pçc vçrtspapîru 1917.
gada 19. augusta cenas. Aprâdot ðâdu prasîbas pamatoj umu , prasîtâjs tomçr nepiegrieþ vçrîbu CL 3319. p., pçc kura parâdnieka atbildîba par saistîbas priekðmeta ne-
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j auðu bojâ eju (3319. p.) atkrît , ja viòð pie- I sniegt Tiesu palâtai, ja viòð laikâ bûtu sarâda, ka ðis priekðmets, pat arî laikâ no- òçmis pavçsti; jâpiezîmç , ka uz atbildçtâja
dots kreditoram , tomçr bûtu gâj is boj â un Tiesu palâtas sçdç iesniegtiem dokumenkreditors nebûtu varçjis to arî pârdot. tiem Tiesu palâta nedz sava sprieduma
3319. p. piemçrojams nevis tikai gadîju- vçsturiskâ daïâ , nedz motivos neaizrâda ,
miem, kad priekðmets gâjis bojâ ar tâ tâ tad tos nav lietu izsprieþot ievçroj usi;
f i z i s k o iznîcinâðanu, bet attiecinâms arî tâ tad nav lietâ nodibinâts , ka prasîtâja neuz gadîj umiem , kad , kâ tas bij is konkrçtâ zinâðana par Tiesu palâtas sçdes dienu un
lietâ , nododamâ priekðmeta vçrtîba noka- viòa neieraðanâs taj â sçdç bûtu atstâj uðas
vçj uma laikâ samazinâj usies aiz no kontra- kâdu iespaidu uz lietas gaitu un tâs galîgo
hentiem neatkarîgiem , nenovçrðamiem ap- rezultâtu; tâpçc tas apstâklis vien, ka
stâkïiem , konkrçtâ gadîj umâ ar pasaules Tiesu palâta nepareizi pavçsti prasîtâjam
karu un revolûcij u saistîto Krievijas valû- nav nosûtîj usi , viòam personîgi pçc viòa
tas sabrukuma dçï. Tiesu palâta konstatç- uzdotâs adreses Rîgâ , gala rezultâtâ uzj usi tâdus 3319. p. piemçroðanas priekðn- skatâms par nenozîmîgu un tâpçc pats par
n 'oteikumus, proti , ka ari tad , ja prasîtâjs sevi nedod pietiekoðu pamatu Tiesu palâvçrtspapirus bûtu saòçmis jau 1917. gada tas spri eduma aiz ðâ iemesla atcelðanai;
19. augustâ , t. i. bez nokavçj uma no atbil- ar to tâ tad atkrît prasîtâj a paskaidrojumi
dçtâjas puses , viòð tomçr n e b û t u s a - viòa kasâcij as sûdzîbas 1. punktâ; 2) ka
ò ç m i s v a i r â k par atbildçtâjas samak- Tiesu palâta , atraidot prasîbu , pamatojas
sâtiem Ls 1320. Tâ tad , pçc Tiesu palâtas uz to , ka partu mâte esot bijusi jâuzrâda
konstatçjuma prasîtâjs arî ðâdâ gadîjumâ kâ viensçtas lîdzîpaðniece pçc Visp. zemn.
bûtu cietis t o s p a ð u s z a u d ç j u m u s , lik. 375. p. un 1924. g. 20. j ûnij a lik. (Lkr.
kuru atlîdzîba sastâda tagadçj âs prasîbas 97) 2. p. 1. piez. un * ka tas apstâklis, ka
priekðmetu. Tâ tad Tiesu palâtas uz- partu mâte pçc zemes ierîcîbas iestâþu doskatu , ka prasîtâjam trûkst pamats prasît kumentiem skaitîj âs par viensçtas lîdzîpaðviòa apgalvoto zaudçj umu atlîdzîbu pilnâ nieci , nepierâdot , ka viòai piederçj usi kâda
mçrâ attaisno 3319. p.
ideâla daïa ðaj â viensçtâ; pie tam Tiesu
Aiz aprâdîtiem iemesliem Senâts n o - palâta atsaucas uz Senâta CKD spried.
l e m j : Eduarda Kangura pilnv. zv. adv. 26./302) ; 3) ka ðâdi Tiesu palâtas apceStegmaòa kasâcij as sûdzîb u, uz CPN 793. rçjumi nav par pareiziem atzîstami ; Tiesu
panta pamata, atstât bez ievçrîbas.
palâta nav ievçrojusi, ka prasîtâja iesniegtâ
plânâ , uz kur a atrodas attiecîgâs zemes
50. 1931. g. 26. novembrî. Jâòa B o 1- ierîcîbas iestâdes atzîme par zemes gabala
d a s ai. Boldovs pilnv. zv. adv. P. Pavlova ap stiprinâðanu zemes grâmatâs (1924. g.
lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu 2. oktobra lik. 42. p.; Lkr. 157), partu mâte
Jâòa Jeremej a d. Boldas (arî Boldovs) pra- tieði apzîmçta kâ lîdzîpaðniece ; minçtais
sîbâ pret Larionu Jeremeja d. Boldu (arî plâns skaitâs par îpaðuma tiesîbas pierâdoBoldovs). (L. «Ne 291.)
ðo dokumentu (43. p.), kas izdots uz zemes
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K. ierîcîbas apriòía un centrâlâs zemes ierîOzoliòð; referç senators A. Lçbers.
cîbas komiteju apstiprinâtâ proj ekta paIevçrojot: 1) ka prasîtâjs savam aizrâ- mata; atbildçtâj s minçtâ plânâ aprâdîtâs
dîj umam uz to, ka viòð nav laikâ saòçmis ziòas par taj â apzîmçto personu îpaðuma
viòam caur savu pirmo pilnvarnieku no- tiesîbâm netikvien nav pârsûdzçjis , bet
doto pavçsti uz Tiesu palâtas sçdi , bûtu tieði pielaidis ar plânu nodibinâto stâvokli ,
saòçmis tik vçlu , ka viòam nebûtu bijis un tikai ðaj â lietâ , ierunas ceïâ , apstrîd
iespçjams ierasties Tiesu palâtas sçdç, ne- partu mâtei par labu minçtâ plânâ nodibikâdus pierâdîj umus nemin , kaut gan to nâtâs lîdzîpaðuma tiesîbas ; aiz kâdiem
viegli bûtu varçjis pierâdît uzrâdot paðu iemesliem plânâ partu mâte tikusi ievesta
pavçsti un zv. adv. Tomsona paziòojumu; kâ lîdzîpaðniece, nemaz nekrît svarâ, j o
neatkarîgi no tâ , prasîtâjs pat neaizrâda , tiesai jârçíinâs ar plânâ uzdotâm un zekâdus seviðíi paskaidrojumus vai jaunus mes grâmatâs atzîmçtâm îpaðuma tiesîdatus un dokumentus viòð bûtu varçjis îe- bâm, lîdz kamçr tâdas nav atzîtas par neAO

òas descendenti gan bûtu varçj usi prasît
masas sadalîðanu pçc CL 1834. p. (Sen.
CKD spried. 30./812), bet prasît dalîðanu
t a g a d pçc otrâs laulîbas atraitnes nâves
nav vairs iespçj ams; bez tâ nemaz nav
noskaidrots , vai Aleksandra resp. Pelagej a resp. tagadçj ie prasîtâji bûtu pieòçmuði
attiecîgos mantoj umus un seviðíi , k a d
miruðas Aleksandra un Pelageja; vispâr
par prasîtâju a p s t i p r i n â ð a n u m a n t o ð a n a s t i e s î b â s pçc mantojuma devçj a nevar bût runas , bet gan — augstâkais — par mantoj uma sadalîðanu, bet arî
tâ tagad nav pielaiþama; tâdos apstâkïos
Tiesu palâta varçj a nâkt pie slçdziena , ka
pat izej ot no laulîbas kopmantîbas fakta
1879. gadâ starp Andrej u Pavlovu un IevuElizabeti Pavlovu , prasîtâji Kârlis un Lidij a Lindekovi tomçr nav pierâdîjuði nedz
savas mantoðanas tiesîbas uz mir. IevasElizabetes Pavlovas mantoj umu , nedz savas tiesîbas uz viòas mantoj uma sadalîðanu; 3) ka tâ tad Tiesu palâta nav pielaidusi sûdzçtâju aprâdîto likumu pârkâpumus un iesniegtâ kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraidâma , Senâts n o l e m j :
51. 1931. g. 25. martâ. Kârïa un Lidij as i Kârïa un Lîdijas Lindekovu pilnv. zv. adv .
L i n d e k o v u pilnv. zv. adv. B. Petko- ! B. Petkovièa kasâcij as sûdzîbu , uz CPN
vièa lûgums atcelt Tiesu palâtas lçmumu 793. p. pamata, atstât bez ievçrîbas.
mir. Ievas - Elizabetes Pavlovs, dzim. Gra52. 1931. g. 23. aprilî. Emîlijas A k e r bovskis, mantoðanas lietâ. (L. M> 298.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K. m a n s pilnv. zv. adv. J. Zvirbuïa lûgums
atcelt Tiesu palâtas spriedumu jaunatklâOzoliòð; referç senators O. Ozoliòð.
Ievçroj ot: l) ka Tiesu palâta atstâjusi ju ðos apstâkïu dçï Emmas Akermans aizbez ievçrîbas Kârïa un Lidijas Lindekovu bildòu prasîbâ pret Jâni Akermani. un atblakus sûdzîbu par apgabaltiesas 1928. g. bildçtâj a Jâna Akermaòa paskaidrojums .
13. novembra lçmumu aiz tâ iemesla: a) ka (L. JNt> 320.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
nav pierâdîts , ka 1879. g. miruðâ Andrej a
Pavlova pirmâs laulîbas pçcnâcçji bûtu pie- Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçrojot: 1) ka prasîtâja Emilija Akeròçmuði mir. Andreja Pavlova mantojumu ;
b) ka Kârlim un Lîdij ai Lindekoviem nav mans lûdz , uz CPN 794. p. 1. pk. pamata ,
tiesîbas uz Andrej a Pavlova otrâs laulîbas atcelt Tiesu palâtas spriedumu; ar kuru
atraitnes Ievas - Elizabetes Pavlovs man- viòas prasîba gan tikusi piespriesta , bet
toj umu , jo ja arî savâ laikâ pastâvçj a lau- tomçr apzîmçj ot viòu ne ar tâs îsto vârdu
lîbas kopmantîba starp Andreju un Ievu- „Emilij a ". bet ar vârdu „Emma"; savu lûElizabeti Pavloviem , tad tâda ar Andreja gumu prasîtâj a pamato uz to, ka prasîba
Pavlova nâvi 1879. gadâ ir izbeigusies un celta viòas nepilngadîbas laikâ no viòas
nav pierâdîj umu , ka Ievas-Elizabetes Pav- aizbildòa, kas apzîmçji s viòu ar neparei zu
lovas mantoj umâ ietilpst kâda mir. An- vârdu , proti „Emilij as " vietâ apzîmçj is viòu
drej am Pavlovam piederoða manta; 2) ka, par „Emmu " rîkoj oties pçc nepareizas , vipretçji kasâcijas sûdzîbas iesniedzçju do- òam no pagasta tiesas izdotas apliecîbas ,
mâm. 1879. g. miruðâ Andrej a Pavlova pir- un ka sakarâ ar to arî spriedumâ viòa nomâs laulîbas meita Aleksandra, resp . vi- saukta par „Emmu ", bet ne par „Emilij u ";

pareizam attiecîga likumos paredzçta ,
kârtîbâ ; pretçji Tiesu palâtas domâm ,
Visp. zemn. lik. 375. p. un 1924. g. 20. jûnija lik. 2. p. 1. piez. nav nozîmes runâ
esoðâ lietâ , kur zemes îpaðuma stâvoklis
tika nodibinâts jau uz 1924. g. 2. oktobra
likuma pamata un pie tam galîgi , attiecîgâs pârsûdzîbas trûkuma dçï ; aiz tiem paðiem iemesliem nav ðaj â lietâ izðíiroðas
nozîmes Tiesu palâtas minçtam Senâta
spriedumam , nedz arî Senâta CKD spried.
29.Z62, jo tie pamatoj as un attiecas uz lietu ,
kur a netika izspriesta pçc 1924. g. 2. oktobra likuma; 4) ka tâ tad Tiesu palâta
pârkâpu si 1924. g. 2. oktobra likuma 43. p.*,
CPN 339., 711. p., kâdçï viòas spriedums
atceïams, Senâts, neielaizdamies pârçj o
kasâcij as sûdzîbas 3.—7. punktâ aprâdîto
kasâcij as iemeslu pârbaudîðanâ, n o lemj:
Tiesu palâtas 1929. g. 10. apriïa spriedumu 1924. "g. 2. oktobra likuma
(Lkr. 157) 43. p. un CPN 339., 711. p: pârkâpumu dçï atcelt un lietu nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
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sava lûguma apstiprinâðanai lûdzçj a iesniegusi: minçto pagasta tiesas apliecîbu , tâs
paðas pagasta tiesas apliecîbu par to , ka
lûdzçj a iepriekðçj â apliecîbâ kïûdaini apzîmçta par „Emmu", bet ka patiesîbâ viòas
vârds ir „Emilij a", viòas dzimðanas apliecîbu , no kuras redzams, ka viòas vârds ir
„Emilij a ", un notâra apliecîbu par to, ka
tas atsacîj ies apliecinât viòas lûgumrakstu
uz Zemes grâmatu nodaïas vârdu aprâdîtâ
Tiesu palâtas sprieduma apstiprinâðanai
zemes grâmatâs; 2) ka pçc lûdzçj as pareiza aizrâdîj uma , tagadçj âs lietas apstâkïi
pilnâ mçrâ attaisno viòas lûgumu; tas apstâklis, ka viòas aizbildnis aizrâdîj is prasîbas rakstâ uz lûdzçj as vârdu kïûdaini ,
varçj a bût nezinâms viòai vai skaitîties
p ar j uridiski nezinâmu viòai , kâ toreizçj ai
nepilngadîgai (CL 2957. p.) ; j a nu ðâdos
ap stâkïos Tiesu palâta , pretçjai pusei iebild umus neceïot , piespriedusi prasîbu tai
— fak tiski neattiecîgai — prasîtâj ai , kura
nav identiska ar îsto prasîtâj u , tad ðaj â
ziòâ prasîba , pçc bûtîbas , ne tika pilnâ mçrâ
apmierinâta; j a, piem., prasîtâj ai bûtu
iespçj ams bij is kïûdu novçrot un nodibinât
j au tad , kad spriedums vçl nebûtu stâj ies
likumîgâ spçkâ , tad viòai bez ðaubâm piederçtu tiesîba to pârsûdzçt parastâ pârsûdzçðanas kârtîb â , t. i. ar apelâcij as sûdzîbu; j a nu ðâda iespçj a viòai nav bij usi ,
tad taisni ir vieta likumâ paredzçtam pârsûd zîbas surogâtam , par kuru izrâdâs
spried uma atcelðanas lûgums ex capite
novorum: piemçrot ðaj â gadîj umâ lûgumu pçc CPN 964. p. nav iespçj ams tâpçc,
ka Tiesu palâtas spriedums , kâ tâ motivos,
tâ arî tâ rezolutivâ daïâ , pats par sevi pilnîgi skaidrs un tâpçc nav iemesla to iztulkot (sk. Isaèenko FpaKa. npotrecc npaicr.
KOM6HT. 3. izd. V sçj . 251. lapp.) ; svarîgi
tomçr taisni ir tas , ka tagad izrâdîj ies j auns
apstâklis , kas dod pamatu restituçt îsto
lietas stâvokli un tieði izlabot (bet nevis
tikai iztulkot) spriedumu saskaòâ ar îsto
lietas stâvokli , kas tagad , kad parastâ
pârsûdzîbas kârtîba nav vairs piemçroj ama — termiòa notecçðanas dçï — iespçj ams , piemçroj ot CPN 794. p. 1. pk. paredzçto lûgumu ; 3) ka tâ tad , pre tçji atbildçtâj a viòa paskaidroj umâ uz lûdzçj as lûgumu celtâm ierunâm , lûdzçj as lûgums
pelna ievçrîbu , Senâts n o l e m j : Tiesu
ÂÂ

palâtas 1928. g. 19. maij a spriedumu , uz
CPN 794. p. 1. punkta pamata, atcelt daïâ
attiecîbâ uz Emilij as Akerman vârda apzîmçj umu par Emmu Akerman.
53. 1931. g. 27. novembrî , Jura Vîtola
pilnv. zv. adv. M. Antona lûgums atcelt
Tiesu palâtas spriedumu Jura Vîtola prasîbâ pret Karlîni Krauze un CezarenuVilhelminu - Metu Krauze. (L. K» 321.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka , saskaòâ ar 1926. gada
18. decembra likumu par aizdevumu procentu normu (Lkr. 174) 2. p., viss, kas nolîgts , apej ot likuma 1. pantâ minçto procentu normu (t. i. 12°/o p ar gadu), nav saistoðs; 2) ka j autâj ums par to, vai ðis noteikums attiecinâms arî uz lîgumiem , kas no slçgti pirms 1926. g. 18. decembra likuma
spçkâ stâðanâs (t. i. pirms -1.927. g. 1. j anvâra), izðíirams apstiprinoði, jo likuma 1.
pants aizliedz netikai n o l î g t augstâko
par 12 procentu normu , bet arî ò e m t ðo
normu pârsniedzoðos augïus; tâ tad pçc
1927. g. 1. j anvâra neviens nav spiests
maksât vairâk par 12% gadâ , ja arî ar ðo
normu nesaskanoðs lîgums bûtu noslçgts
pirms minçtâ laika; 3) ka tâ tad 1926. g.
18. "decembra likumam vispârîgi gan pieðíirts a t p a k a ï ç j s s p ç k s ar to tikai
izòçmumu , ka 2. p. noteikums par to , ka
samaksâta summa atmaksâj ama , nav attiecinâms uz augïiem , kas pirms ðâ likuma
spçkâ stâðanâs j au samaksâti par laiku,
ne ilgâk kâ 6 mçneði uz priekðu; tâ tad ,
j a a ugïi bûtu samaksâti par ilgâku laiku
uz priekðu, tad tie bûtu pat a t m a k s â j a m i , ja arî lîgu ms bûtu noslçgts pirms
1926. g. 18. decembra likuma spçkâ stâðanâs; 4) ka Tiesu palâta, noliedzot prasîtâj a tiesîbu òemt no atbildçtâjiem 12%
p ârsniedzoðos augïus par laiku no .1925. g.
1. mar ta lîdz 1927. g. 1. j ûlij am, kâdi augïi
prasîbas iesniegðanas laikâ (1927. g. 13.
sep tembri) nebij a samaksâti , rîkoj usies saskaò â ar aprâdîto 1926. g. 18. decembra likuma izpratni , kâdçï prasîtâj a kasâcij as
sûdzîba , kâ nepamatota , atraidâma , Senâts
n o l e m j : Jâòa Vîtola pilnv. zv. adv. Antona kasâcij as sûdzîb u, uz CPN 793. p. pamata , atstât bez ievçrîbas.

54. 1931. g. 31. j anvârî. Kuìniecî bas bûtu tieði u z d e v u s i t a i s n i p â r akc. sab. „Kaija " pilnv. zv. adv. P. Eglîða b a u d î t prasîtâja apgalvojumu par kralûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu Her- vas tilpumu un svaru; taisni otrâdi , no
maòa Baumaòa (firmas Herman Bauman liecinieka Bacha liecîbas redzams, ka viòð
un Co îpaðnieka) prasîbâ pret kuìniecîbas „nâkoðâ dienâ aizgâji s uz akc. sab. Gaida
un tur par to stâstîj a "; katrâ ziòâ pats
akc. sab. „Kaija ". (L. JNe 327.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K. p r a s î t â j s nevar atbildçtâj ai pârmest ,
ka tâ neesot pârbaudîj usi viòa paða, prasîOzoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçrojot : 1) ka Tiesu palâta apmieri- tâj a, apg alvoj uma pamatotîbu , kâ to nepanâj usi prasîbu spriedumâ aprâdîtâ daïâ; reizi pieòem Tiesu palâta ; 5) ka tâ tad
2) ka, Tiesu palâta no vienas puses gan at- Tiesu palâta , izej ot no nepareiza viedokïa ,
zîst ka p r a s î t â j s pielaidis vainu , jo t. i. no atbildçtâj as informâcij as pienâkuma,
prasîtâjam nav bijusi tiesîb a prasît lauk- nenodibinot pie tam, ka atbildçtâjai bûtu
saimniecîbas maðînu pârveðanu pâri par bij is seviðís iemesls apðaubît sava pret250 tonnu svarâ , kâdu normu varçtu ietu- kontrahenta , prasîtâja , apgalvojuma îsterçt tikai prasîtâja pie iepriekðçjâm saru- nîbu , pielaidusi sprieduma motivu nepareinâm aprâdîtie arkli , kas tilpuma ziòâ zîbu un nepilnîbu , ar ko pârkâpusi CPN
nepârsniegtu kuìa tilpumu , proti 22000 339., 711. p.,- kâdçï viòas spriedums aiz ðâ
kub. pçdas ; kamçr izrâdîj ies , ka prasîtâjs iemesla atceïams , Senâts n o l e m j : Tiesu
patiesi nodomâj is iekraut nevis arklus , bet palâtas 1929. g. 25. apriïa spri edumu CPN
sçjmaðînas un grâbekïus , kas tilpuma ziòâ 339., 711. p. pârkâpumu dçï atcelt un lietu
ieòemtu , pie tâ paða svara, daudz lielâku nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no j auna
telpu , un ka tâ tad tos nevarçtu iekraut citâ tiesas sastâvâ.
tâdâ daudzumâ , ka tie sasniegtu- norunâto
55. 1931. g. 24. aprilî. Vijciema Pienkopsvaru 250 tonnu , ar ko savukârt atbildçtâj a ciestu zaudçj umus , jo viòai vedum- saimnieku sabiedrîbas „Vij a " pilnv. zv.
maksa pienâktos taisni par- katru iekrautu adv. V. Kârkliòa lûgums atcelt Tiesu patonnu (*= 1000 kg), t. i. pçc kravas svara; lâtas spriedumu Eduarda Bumbura pra3) ka Tiesu palâta no o t r a s puses tomçr sîbâ pret Vijciema Piensaimnieku s-bu
iziet ari no a t b i l d ç t â j a s vainas , kuru „Vij a ", un pra sîtâj a Eduarda Bumbura
Tiesu palâta ierauga iekð tâ, ka atbildçtâj a pilnv. zv. adv. A. Buðevica paskaidrojums.
nâkoðâ dienâ pçc iepriekðçjâs sarunas ar (L. JSis 332.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
pr asîtâj u , parakstîjusi èarteru nenogaidîdama, kâdus rezultâtus dos liecinieka Ba- Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta to apstâkli ,
cha pârbaudîðana, cik tvaikonis varçs lâdçt "; 4) ka tomçr Tiesu palâta tuvâk ne- ka prasîtâj s pie atbildçtâjas nostrâdâjis
motivç, uz ko seviðíi viòa pamato ðâdu 101 s v ç t d i e n u (kâ tas apgalvots iesûatbildçtâj as informâcij as pienâkumu par ] zîbas rakstâ), atzinusi par pierâdît u ar lieprasîtâj a îsto nolûku; îstenîbâ, tirdzniecî- ' cinieku Lapiòa , Ivanovska un Krastiòa
bas darîj umos j âiziet no pretkontrahenta liecîbâm ; ðajâ ziòâ Tiesu palâta, pretçji
godîbas un labas ticîbas, bez kâ vispâr nor- kasâcijas sûdzîbas iesniedzçj as aizrâdîjumâla tirdzniecîba nav domâja; ka tâpçc mam , nemaz nav domâj usi atsaukties uz
tirgotâj s uztic savam pretkontrahentam , CPN 706 1. p., jo nostrâdâto svçtdienu
vietçja m tirgotâj am, un palaiþas uz viòa s k a i t u viòa atzinusi par pilnîgi noskaidgodîbu un labo ticîbu , slçdzot ar viòu pa- rotu ar minçto liecinieku liecîbâm; tikai
rakstu veikalu par èarter lîgumu, tad at- sakarâ ar to apstâkli , ka prasîtâj a svçtdiebildçtâj a nebij a piespiesta, pçc tirdzniecîbâ ; nas darbs bijis k o m p e n s ç t s pa daïai
pieòemtâ ususa , vçl seviðíi informçties par ar brîvâm darbdienâm , bet ðo pçdçjo dienu
pretkontrahenta apgalvojuma pamatotîbu , skaitu Tiesu palâta atzinusi par nenodibij a vien atbildçtâj ai nebûtu kâdas pamato- nâtu , viòa, atsaucoties uz CPN 7061 . p.,
tas ðaubas par prasîtâj a reputâciju: neat- nâkusi pie gala slçdziena , ka prasîtâjam par
karîgi no visa tâ. Tiesu palâta nav nodibi- svçtdienas darbu pienâkoties p u s e no pienâjusi, ka lieciniekam Bacham atbildçtâj a pra sîtâs summas; 2) ka pierâdît dienu
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skaitu , ar kuru prasîtâj a nostrâdâtâs svçt- ! vienu s t u n d u dienâ caurmçru , kâdçï arî
dienas bûtu k o m p e n s ç j a m a s , patie- piespriedusi viòam p u s i no ðâ prasîbas
sîbâ bijis atbildçtâj as , kura ierunu par posteòa; 4) ka ðajâ ziòâ atbildçtâja pakompensâcij u cçlusi , bet nevis prasîtâja matoti aizrâda uz CPN 7061. p. nepareizu
pienâkums ; tâ tad izrâdâs , ka Tiesu pa- piemçroðanu Tiesu palâtas spriedumâ; ka
lâta , kas atzinusi , ka liecinieks Ancis iz- Senâts j au paskaidrojis (CKD spried.
teicies tikai aprobeþoti , ka „redzçjis prasî- 28./1099) — 7061. pants piemçrojams tikai
tâju k â d a s r e i z e s brîvu ", un tomçr i tad , kad zaudçjumu resp. ienâkumu apvadoties no CPN 706 1. panta , kompensç- mçrs , pçc paða p r a s î b a s r a k s t u r a
jusi nostrâdâto svçtdienu vienu pusi ar nav pierâdâms ar parastiem pierâdîj uma
brîvâm darbdienâm , ðajâ gadîjumâ minçto, lîdzekïiem , kamçr konkrçtâ gadîjumâ ir
likuma pantu piemçrojusi a t b i l d ç t â j a i run a par nostrâdâto virstundu skaitu, kas
par labu , jo patiesîbâ viòai ð aj â z i ò â acîmredzot , pretçji prasîtâj a paskaidrobij a no a t b i l d ç t â j a s jâprasa noteikti j umâ uz kasâcij as sûdzîbu izteiktâm dopierâdîjumi , kuru iesniegðanu viòa nav mâm, ir nodibinâms parastâ CPN aprâdîtâ
konstatçj usi; tâ tad atbildçtâj ai nav pa- kârtîbâ; 5) ka tâ tad Tiesu palâta , apm iemata pârmest Tiesu palâtai CPN 7061. p. rinot prasîbu pusapmçrâ par darbdienâs
nepareizu piemçroðanu, jo viòas intereses nostrâdâtâm virsstundâm , pârkâpusi CPN
1
ar Tiesu palâtas rîcîbu ðaj â ziòâ nav aiz- 706 . pantu , kâdçï viòas spriedums ðajâ
1
daïâ
nav atstâj ams spçkâ , neielaiþoties citu
skartas ; uz nepareizu CPN 706 . p. piemçkasâcij
as sûdzîbâ aprâ dîto sprieduma at,
ja
prasîtâjs
gan
atsaukties
roðanu varçj a
tas bûtu iesniedzis kasâcij as sûdzîbu; kas celðanas (ðajâ daïâ) iemeslu pârbaudîðanâ ,
attiecas uz nopratinâto liecinieku liecîbu Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas 1929. g.
nozîmes novçrtçj umu no Tiesu palâtas pu- 7. februâra spriedumu atcelt attiecîbâ uz
ses, tad visi viòas ðajâ ziòâ taisîtie slç- prasîbas apmierinâðanu par darbdienâs nodzieni kasâcijas kârtîb â nav pârbaudâmi; strâdâtâm virsstundâm un lietu nodot Tieuz to apstâkli , ka Lapiòu atbildçtâja no die- su palâtai izsprieðanai no jauna ðajâ daïâ
nesta esot atlaidusi , pati atbildçtâja zemâ- citâ tiesas sastâvâ; pârçjâs daïâs Vij ciema
kâs instancçs nav aizrâdîjusi , kadeï Tiesu Piensaimnieku sabiedrîbas „Vij a " pilnv.
palâta nebija spiesta ðo apstâkli seviðíj ap- zv. adv. Kârkliòa kasâcij as sûdzîbu, uz
spriest , apskatot ðâ liecinieka doto liecîbu; ! CPN 793. panta pamata , atstât bez ievçsavu slçdzienu par to, ka prasîtajâ aprç- rîbas.
íin s, kas bâzçj oties uz algas Ls 80,— mç• 56. 1931. g. 27. novembrî. Dorotej as
nesî , esot atzîstams par pareizu , Tiesu paC
i r k ð e pilnv. zv. adv. A. Meca lûgums
,
nelâta , pretçji atbildçtâj as aizrâdîj umam
atcelt
Tiesu palâtas spriedumu Dorotej as
aprçatbildçtaj
â
ka
,
uz
to
pamato vienîgi
prasîbâ pret Ansi Èirkðe. (L.
Cirkðe
íi na aritmçtisko pusi neapstrîd , bet arî uz
JNo
338.)
;
ða
j
â
protokoliem
atbildçtâjas iesniegtiem
_
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
ziòâ atbildçtâj a Tiesu palâtas motivçj umu
referç senators F. Konrâdi.
Ozoliòð;
tomçr pat nemçìina atspçkot; ta tad at1) ka Tiesu palâta atzinusi,
Ievçroj
ot:
at,
ciktalu
ta
bildçtâjas kasâcijas sûdzîba
tiecas uz prasîtâj am piespriesto atlîdzîbu ka ar lietâ iesniegtiem dokumentiem (prapar s v ç t d i e n u darbu , ka nepamatota sîtâj as pasi un bçrna dzimðanas apliecîbu)
atraidâma; 3) ka par pamatotu turpretim prasîtâjas laulîba ar atbildçtâju nav pieatzîstama atbildçtâj as kasâcij as sûdzîba , râdîta ; 2) ka ðis Tiesu palâtas atzinums,
cik tâlu tâ attiecas uz atlîdzîbu par pra- kuru viòa pamato uz minçto dokumentu
sîtâja d a r b d i e n â s nostrâdâtâm v i r s - satura iztirzâðanu, nav kasâcij as kârtîbâ
stundâm; Tiesu palâta ðajâ ziòa no vienas pârbaudâms , ar ko atkrît visi kasâcij as sûpuses atzinusi virsstundu s k a i t u par dzîbas iesniedzçj as paskaidrojumi , kur os
nenodibinâtu ar nopratinâto l i e c i n i e k u viòa apstrîd minçto Tiesu palâtas slçdziena
liecîbâm , no otras puses tomçr , atsauco- pareizîbu; 3) ka lîdz ar to atkrît arî katies uz CPN 706 1. p., atzinusi , ka prasî- ï sacîj âs sûdzîbas iesniedzçjas aizrâdîj umi
tâj s pierâdîj is tikai virsstundu darbu ar | uz to. ka konkrçtâ lietâ bijis piemçrojams

lik. par laulîbu 32. pants ; ðis likuma pants
gan paredz gadîj umu , kad laulîba nav slçgta ne d z i m t s s a r a k s t u n o d a ï â , ne
pie g a r î d z n i e k a , bet panta piemçroðanas priekðnoteikums tomçr ir laulîbas
n o s l ç g ð a n a kâdâ citâ iestâdç, vai pie
citas personas , kaut arî tâs, saskaòâ ar laulîbas likuma noteikumiem , uz to nebûtu
pilnvarotas ; kopdzîvi , kur a pamatoj as
uz vienkârðas vienoðanâs, vispâr nevar
saukt par laulîbu , bet gan tikai par konkubinatu; tâdçï prâvnieki nav atzîstami par
laulâtiem draugiem , kamçr nav tikusi celta
un apmierinâta Lik. par laul. 37. p. paredzçtâ prasîba; j a prâvnieku starpâ vispâr nekâda laulîba nav tikusi n o s l ç g t a .
tad arî nav iespçj ams celt prasîbu par laulîbas atzîðanu par neesoðu uz Lik. par laulîbu 32. p. pamata ; 4) ka par pamatotu turpretim atzîstams kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj as aizrâdîjums uz to , ka Tiesu palâtai
nebij a likumîga pamata atraidît prasîbu
(kurâ prasîtâj a pieprasa no atbildçtâj a alimentus bçrnam , kas pçc v i ò a s apgalvo- ï
j uma, dzimis viòas l a u l î b â ar atbildçtâj u) uz tâ pamata vien , ka prâvnieku 1 ik u m î g â l a u l î b a neesot pierâdîta; ðo
savu slçdzienu Tiesu palâta pamato uz to,
ka prasîbas apmierinâðana, izej ot no prezumpcijas , ka bçrns dzimis â r l a u l î b â ,
bûtu uzskatâma par prasîbas p a m a t u
g r o z î ð a n u , kuru aizliedzot CPN 332. p.;
5) ka ðâds Tiesu palâtas uzskats atzîstams
par nepareizu; ar prasîbas pamatu saprotams tâs partu juridiskâs attiecîbas , no
kurâm prasîba izcçlusies (Sen. CKD spried.
2S./425) ; konkrçtâ gadîjumâ prasîtâjas
bçrna eventuâlâs tiesîbas uz alimentu saòemðanu no atbildçtâja neatkarâjas vis no
j autâjuma, vai prâvnieku starpâ bûtu noslçgta likumîga laulîba , jo bçrna tiesîba uz
alimentiem pastâv, principâ , ari tad , ja
viòð bûtu dzimis ârlaulîbâ (CL 168., 169. p.) ;
ðaj â j autâj umâ bçrna dzimðana laulîbâ vai
ârlaulîbâ atzîstama par irrelevantu faktu ,
tâdçï arî prasîtâjas apgalvotâ bçrna dzimðana l a u l î b â nekad nav atzîstama par
prasîbas pamatu ; par tâdu pamatu uzskatâms vienîgi prasîtâjas apgalvotais juridiskais fakts , ka bçrns p i e d z i m i s n o
a t b i l d ç t â j a (vienalga vai laulîbâ vai
ârlaulîbâ), jo no ðâ fakta vien jau izceïas
tiesîba uz alimentu prasîbu bçrna uzturam :

j autâj umam par to, vai bçrns dzimis laulîbâ vai ârlaulîbâ , eventuâli varçtu bût nozîme alimentu a p m ç r a noteikðanai (CL
169., 199. p.), vai arî j autâj umâ par to, kam
par bçrnu bûtu jâgâdâ tçva mirðanas vai
arî nespçj as gadîjumâ bçrnu uzturçt (CL
170. un turpm. p.); ðis pçdçjais jautâjums
konkrçtâ lietâ tomçr nav pacçlies; 6) ka
tâ tad Tiesu palâta , atraidot prasîbu aiz tâ
iemesla , ka nav pierâdîts prasîtâj as apgalvoj ums par bçrna dzimðanu l i k u m î g â
1 a u 1 î b â un atrodot , ka prasîbas apmierinâðana pretçjâ gadîj umâ , t. i. j a bçrns bûtu
atzîstams par dzimuðu ârlaulîbâ , nozîmçtu
prasîbas p a m a t a g r o z î ð a n u , pârkâpusi CPN 332. pantu , kâdçï viòas spriedums nav atstâjams spçkâ , Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas 1929. g. 11. apriïa
spriedumu CPN 332. p. pârkâpuma dçï atcelt un lietu nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
57. 1931. g. 25. martâ. Aleksandra M or o z o v a un Jozefa L i f ð i c a, tirg. zem
firmas A. Morozovs un Co pilnv. zv. adv.
A. Boèagova lûgums atcelt Tiesu palâtas
spriedumu Hamburger un ? Co Bankierskontor prasîbâ pret Aleksandru Morozovu
un Jozefu Lifðicu, tirg. zem firmas A. Morozovs un Co., un prasîtâjas „Hamburger
un Co Bankierskontor " pilnv. zv. adv. G.
Rûbinsteina paskaidrojums . (L. «Nì 347.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators O. Ozoliòð.
Ievçrojot: 1) ka Tiesu palâta apmierinâj usi prasîb u daïâ par Ls 2588, starp citu ,
aiz tâ iemesla: a) ka , neraugoties uz tratas
nepârtrauktâs indosamentu rindas iztrûkumu , prasîtâja esot uzskatâma par vekseïa
(tratas) likumîgu turçtâju , jo trata izdota
uz 1924. g. 13. maija darîj uma pamata, bet
prasîj ums pçc ðâ darîjuma ir cedçts prasîtâjai ar 1924. g. 18. j anvâra cesijas aktu ;
b) ka trata nodota prasîtâj as rokâs, uti ar
1924. g. 26. jûlija rakstu prasîtâja pieprasîj usi no atbildçtâjiem tratas samaksu, kâdçï pçdçjiem no ðâ momenta bijis jâuzskata
prasîtâj a par savu kreditoru pçc runâ esoðâs tratas ; c) ka paðai tratai un 1924. g.
18. j anvâra cesijas aktam esot tikai pierâdîj umu lîdzekïa nozîme , bet prasîbas pamatu sastâdot 1924. g. 13. maija darîjums;
uz ða darîjuma pamata izdarîta tratas no47

doðana prasîtâjai , un pçdçjâs 1924. gada
26. j ûlij a paziòojums atbildçtâji em; 2) ka
ðajâ gadîjumâ lieta grozâs ap tratu savam
orderam (Veks. lik. 85. p. 1. pk.), kur pirmais vekseïòçmçjs ir trasants ; gan uz vekseïa nav ðâ trasanta inosamenta , bet no tâ
izriet tikai tas, ka ðâ vekseïa detentors
(detenteur) nav uzskatâms par vekseïa turçtâju (porteur) vekseïtiesiskâ nozîmç; bet
no tâ neizriet , ka vekselis nevarçtu pâriet citas personas îpaðumâ un vekseïprasîjums
nevarçtu pâriet uz citu personu c i v i l t i e s i s k â ceïâ (proti , ar cesij u) ; prasîtâj a taisni atsaucas uz to, ka vekselis pârgâjis uz viòu ar cesiju , un viòa bûtu pietiekoði leì itimçta kâ prasîtâj a, ja viòa pierâdîtu , ka viòa ir pareizais cesionârs ; tâ
tad viss j autâj ums grozâs ap to, vai prasîtâj a ir pierâdîj usi cesij as faktu ; pçc CL
3472. p. prasâms vai nu cesij as uzraksts uz
dokumenta , vai atseviðís cesij as akts, tâ
tad katrâ zinâ r a k s t i s k s akts : uz j autâj umu , vai lietâ esoðâ „cesij as deklarâcija "
pçc satura atbilst 3472. p. paredzçtam cesij as aktam , Tiesu palâta , kâ liekas , ir atbildçj usi atraidoði, un tam arî j âpiekrît :
no cesij as deklarâcij as nav redzams, ka tâ
attiektos taisni uz kâdu konkrçtu prasîjumu, bet gan tâ noteic vienîgi cesijas kârtîbu , un , proti , ar spiedogu apzîmçj amas
faktûras noraksta nosûtîðanu cesionarâm;
ðâda kârtîba , saprotams , nav piemçrojama
rakstiskam aktam (dokumentam), par kuru
j âatzîst runâ esoðâ trata ; tâ tad , ja arî
minçtâ kârtîba bûtu tikusi izpildîta , tomçr trata nekad nav uzskatâma par pârgâj uðu — kaut arî cesij as ceïâ — uz prasîtâj u: Tiesu palâta to arî neapgalvo , bet
konstruç prasîtâj as materiâlo leì itimâcij u
uz tâ pamata, ka uz viòu esot pârgâjis no
tratas pamatâ esoðâ materiâlâ pirkðanaspârdoðanas darîjuma izrietoðais prasîjums
par pirkðanas cenas daïu , kâdu darîj umu
Tiesu palâta nosauc par ,, 1925. g. 15. maij a
veikalu " jeb par ,,1924. g. 13. maij a veikalu " t. i. darîj umu , par kuru liecina 1924.
gada 13. maijâ izrakstîtâ faktûra , kâds darîj ums gan nodibinâj is prasîjumu par
£ 1302.8.3, kas savukârt biji s j âsedz ar
3 akceptiem (trasanta 1924. g. 6. jûnija vçstu le, kurus trasants (viòð arî toreizçj ais
vekseïturçtâj s, kâ vekseïa paða orderim
izdevçj s) taisni atzinis par izdotiem sa-

karâ ar minçto darîjumu; ja nu „cesij as
deklarâcij a " gan runâ par prasîj umiem ,
bet tomçr tieði nenoteic runâ esoðo tratu ,
tad tâ uz ðo pçdçjo nav pati par sevi attiecinâma , bet gan bûtu attiecinâma tikai
uz minçto d a r î j u m u , t. i. „veikalu "; tomçr Tiesu palâta nav nodibinâjusi , ka pat
attiecîbâ uz ðâdu, no „veikala " izrietoðu
prasîjumu , cesija bûtu tikusi izpildîta nesijas deklarâcijâ " paredzçtâ cesijas kârtîbâ; tâpçc Tiesu palâta , pat no viòas
pieòemtâ viedokïa (ka prasîtâja esot leìitimçta nevis ar tratu , bet ar no „veikala "
izrietoðâ prasîj uma cesij u), nevarçja prasîbu apmierinât kaut arî daïâ , nenodibinot ,
ka cedents patiesi izpildîjis cesijas deklarâcij â paredzçto kârtîbu; gan prasîtâj am
ar 1930. g. 1. jûlija noveïu pieðíirtas ir plaðâkas tiesîbas grozîðanas ziòâ un-ðâs noveïas noteikumi piemçroj ami arî tagadçjâ
lietâ , bet tomçr arî novçla neatïauj paðai
tiesai grozît prasîbas pamatu; prasîtâj a,
kâ atzîst Tiesu palâta sprieduma vçsturiskâ daïâ , pamatojusi prasîbu uz tratu un tâs
pâreju viòai ar cesij as deklarâciju ; turpretim Tiesu palâta spri eduma motivos
iziet no tâ, ka prasîtâja esot ,prasîbu pamatojusi uz paða, no tratas pamatâ bijuðâ
darîj uma izrietoðâ prasîj uma un tâ cesiju
viòai, kas, ievçroj ot atbildçtâj u ierunas
(apelâcij as sûdzîbâ) nav pielaiþams ; tâ
tad Tiesu palâta ir pielaidusi ne tik lietas
ap stâkïu noskaidroðanas un motivçðanas
nepilnîbu , bet arî prasîbas pamata neatïautu grozîðanu, pâr kâpjot CPN 333., 339.
un 711. p.; 3) ka tâ tad CPN 333., 339. un
711. p. pârkâpumu dçï Tiesu palâtas spriedums nav uzturams spçkâ , kâdçï neielaiþoties pârçjo kasâcijas iemeslu pârbaudîðanâ, Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas
1929. g. 22. apriïa spriedumu CPN 333.,
339. un 711. p. pârkâpumu dçï atcelt un lietu
nodot tai paðai tiesai izsprieðanai no j auna
citâ tiesas sastâvâ.
58. 1931. g. 19. maij â. Ievas O z o 1
pilnv. zv. adv. E. Grînberga lûgums atcelt
Tiesu palâtas spri edumu Ievas Ozol , dzim.
Jankov. prasîbâ pret Andrej u Rûðmani
u. c. (L. .Nq 351.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.

Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta , pie vieno- 1013. p. „AOCTOB epHbiH , t a dellos " pçc vâcu
j oties apgabaltiesas slçdzienam , uz viòas teksta) ; 2) ka neatkarîgi no tâ , Tiesu panodibinâto datu pamata un viòas paskaid- lâta nodibinâj usi arî to, ka vispâr , pats,
rotiem iemesliem konstatçj usi , ka miruðais kâda testamenta akts nav noticis , un pat
Jânis Rûðmanis mutisku testamentu nav tas , ka tâ pati „testamenta " lieciniece , Lîba
taisîj is; ðâds Tiesu palâtas konstatçj ums Upmaliet , pie mantoj uma aprakstîðanas, uz
attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tâ- pagasta pârstâvj a j autâj umu, vai ir testapçc pârbaudâms kasâcij as kârtîbâ ; it se- ments , uz tâdu nemaz nav aizrâdîj usi ; tâviðíi nav Senâtâ pârbaudâms Tiesu palâ- pat Tiesu palâta nodibinâj usi ari to, ka
tas slçdziens par nopratinâto liecinieku pats miruðais Rûðmanis lieciniekiem , neliecîbu saturu , nozîm i un ticamîbu , un , pro- ilgi pir ms nâves, t eicis , l ka viòð testati , taj â skaitâ arî galvenâ kârtâ par lieci- mentu netaisîðot; bez tâ. Tiesu palâtai
nieces Emîlij as Mednis liecîbu , kuru liecîbu bij a pilnîgs pamats uzsvçrt to uzkrîtoðo
apgabaltiesa un Tiesu palâta savos motivos parâdîbu , ka Rûðmanis par testamenta liesîki apsvçruðas ; atsaukdamâs uz apgabal- ciniekiem izvçlçj ies taisni sievietes ; 3) ka .
tiesas ðaj â j autâj umâ minçto slçdzienu , tâ tad Tiesu palâta nav prasîtâj as kasâciTiesu palâta varçj a nâkt pie kasâcij as kâr- j as sûdzîbâ minçtos likumus pârkâpusi ,
tîbâ nepârbaudâma slçdziena , ka minçtâ viòas kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atlieciniece nav atzîstama par pilnîgi nor- raidâ ma, Senâts n o l e m j : Ievas Ozol
mâlu cilvçku un ka tâpçc tâ nav atzîstama pilnv. zv. adv. Grînberga kasâcij as sûdzîbu ,
par uzticamu liecinieci Vidz. zemn. lik. uz CPN 793. p. pamata , atstât bez ievçrî1013. p. nozîmç; pretçji prasîtâjas domâm , bas.
Tiesu palâta varçj a atsaukties uz ðâs paðas
liecinieces izturçðanos pie nopratinâ ðanas
59. 1931. g. 29. j anvârî. Bertas L i 1 i e nTiesu palâtâ , jo ar ðâdu aizrâdîjumu Tiesu
palâta pietiekoði skaidri un noteikti atsau- t â 1 pilnv. zv. adv. E. Grînberga lûgums
cas uz ðâs liecinieces nopratinâðanas pro- atcelt spriedumu Bertas Lilientâl prasîbâ
tokolâ atzîmçtâm liecinieces atbildçm (pro- pret Lieni Kalnbçrziò. (L. JVg 377.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
tokola beigâs); tâpat, pretçji prasîtâjas
apgalvoj umam , Tiesu palâta varçj a pai Ozoliòð; referç senators 0. Ozoliòð.
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta, apstipriliecinieces nenormâlo stâvokli j au pati no
sevis spriest uz viòas minçto apstâkïu pa- not apgabaltiesas spriedumu, atraidîj usi
mata nepieprasot taisni psichiatra atzinu- prasîbu aiz tâ iemesla: a) ka prasîbâ mimu ; lieta negrozâs nemaz ap liecinieces nçtais 1916. g. 6. novembra testaments ir
gara spçjâm , kâ nepareizi aizrâda prasî- atcelts ar vçlâko 1916. g. 27. novembra testâj a; ar to , ka minçtâ lieciniece ir „diplo - tamentu pâr labu atbildçtâj ai; b) ka pramata skolotâj a ", kâ to apgalvo prasîtâj a, sîtâj as strîds pret 1916. g. 27. novembra
nemaz nav izslçgts , ka lieciniece bij usi testamentu ir atzîstams par nepamatotu,
stipri nervoza , b'ieþi uztraukusies , izvairî- j o celto viltoj uma strîdu un izteiktâs ðauj usies no darba , dzîvoj usi klaidones dzîvi , bas par testamenta îstenîbu tiesa atrada
un pielaidusi pretrunas savâs liecîbâs , ku- par nedibinâtiem; 2) ka nodibinot lietâ ,
râs viòa redzami aizstâvçj usi prasîtâj as in- ka 1916. g. 27. novembra testaments pilda:
te reses; pievienoj oties apgabaltiesas sprie- Vidz. zemn. lik. 1013. p. prasîjumus , un ka
duma motîviem un no savas puses aiz- prasîtâj as ap strîdçtie testamenta paraksti
râdot vçl uz citiem lîdzîgiem datiem , Tiesu uz liec. Treij a izteicienu un izdarîtâs ekspalâta ar to paðu apstiprinâj usi apgabaltie- pertîzes pamata atzîstami par îstiem , tiesa
sas izteikto ðâs liecinieces personas novçr- varçj a nâkt pie slçdziena, ka prasîtâjas
tçj umu ; seviðíi liecinieces pielaistâ pret- strîds pret testamentu ir nepamatots;
runîba viòas liecîbâs , un viòas liecîbâs iz- ðâds slçdziens no lietas apstâkïiem , dibiteiktâ te ndence prasîtâj ai par labu , devusi nâts uz liecinieka izteicienu un ekspertîzes
Tiesu palâtai pietiekoðu iemeslu atzît , ka ap svçrumu, pieder pie lietas faktiskâs puðî lieciniece netikvien uzskatâma par ne- ses , kura kasâcij as kârtîbâ nav pârbaudâuzticamu , bet arî par apðaubâmu (sk. ma (Sen. CKD spried. 23./12; 34/46;

26./119) ; pretçj i prasîtâj as domâm , tiesa tâj as uzdotos lieciniekus ; tiesas slçdziens
varçj a arî neizdarît papildu ekspertizi caur par "to , vai lieta uzskatâma par pietiekoði
zinâtniskâs tiesekspertizes kabinetu , ja vi- noskaidrotu un vai atmetami partu norâòa atrada , ka j au izdarîtâ ekspertîze iz- dîj umi uz nenozîmîgiem lietas apstâkïiem ,
smçlusi lietâ esoðo materiâlu un devusi piede r pie lietas faktiskâs puses, kura kanoteiktu atbildi uz ierosinâto j autâj umu, sâcij as kârtîbâ nav pârbaudâma (Kr. Sen.
vaî paraksti uz testamenta sakrît ar ne- CKD spried. 78./211; 79.Z262) ; 4) ka tâ
ap ðaubâmiem parakstiem vai ne (Sen. CKD tad Tiesu palâta savâ spriedumâ nav piespried. 22./170; 28./127) ; nesaòemot vairâku laidusi prasîtâj as aprâdîto likumu pârkâpumçneðu laikâ pârvnieku paziòoj umus par mus un iesniegtâ kasâcij as sûdzîba kâ neviòu vienoðanos ekspertu izvçlç , tiesa va- pamatota atraidâma , Senâts n o l e m j :
rçj a tâdus noteikt no sevis (CPN 518. p.) ; prasîtâj as Bertas Lilientâl pilnv. zv. adv.
uzaicinot parakstu salîdzinâðanai kaligra- E. Grînberga kasâcij as sûdzîbu , uz CPN
fus, tiesa ir izvçlçj usies attiecîga aroda 793. p. pamata , atstât bez ievçrîbas.
speciâlis tus , bet likums neuzliek tiesai pienâkumu griezties taisni pie tiesekspertizes
kabineta; par to, ka kaligrafiskâ eksper- 60. 1931. g. 23. aprilî. Dzelzceïu virstîze ir maldîga un nekompetenta , u n ka valdes pârstâvj a , j uriskonsulta pal. V. Mattiesa ðo ekspertizi izdarot nav ievçroj usi sona un firmas „Feldhun un Ðmçmans"
CPN 518. p. noteikumus , prasîtâja min pilnv. zv. adv. F. Lacka lûgums atcelt Tiepirmo reizi tikai savâ kasâcij as sûdzîbâ , su palâtas spriedumu Latvij as dzelzceïu
kâdçï vien ðie aizrâdîj umi nav no Senâta virsvaldes prasîbâ pret Hermani Ðmçmaskatâmi cauri; neatkarî gi no teiktâ , tiesa ni un prasîtâj as Latvij as dzelzceïu virsvalsavu slçdzienu par parakstu îstenîbu pa- des pârstâvj a Alfrçda Ruka paskaidroj ums.
mato arî uz liec. Treij a izteicieniem ; ar (L. JVq 385.)
to atkrît visi prasîtâj as apcerçj umi kasâci- Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
j as sûdzîbâ, kuros viòa p ârmet tiesai eks- Ozoliòð; referç senators A. Pçtersons.
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta uz viòas
pertîzes neizdarîðanu caur tiesekspertizes
kabinetu ; bez tâ, prasîtâja nav izlietoj usi nodibinâto faktisko datu pamata un aiz
CPN 504., 389. p. paredzçto pârsûdzçðanas viòas ap râdîtiem iemesliem konstatçj usi ,
lîdzekli; 3) ka, pretçji prasîtâjas domâm , ka lietotâ laukuma lielums ar liecinieku lieticamîbu liec. Treij am Tiesu palâta nebût cîbâm nav noteikti pierâdîts , bet ka tomçr ,
nav stâdîj usi atkarîbâ no tâ, pçc prasîtâjas saskaò â ar izdarîto ekspertizi , noskaidrots ,
apgalvoj uma patiesîbai neatbilstoðâ ap- ka lie totâ laukuma lielums ir 2200 kv.
stâkïa , ka Treij s, kâ pagasta Jiesas locek- metri ; 2) ka ðâdi Tiesu palâtas konstatçlis, baudot vispârîgu uzticîbu: ðo liecinieka j umi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav
kvalitâti tiesa ir uzsvçrusi vienîgi apsverot tâpçc pârbaudâmi kasâcij as kârtîbâ; ar
testamentu formas ziòâ; tiesa pieðíîrusi to tâ tad atkrît visi prasîtâj as paskaidroj uticamîbu ðim lieciniekam pilnîgi patstâvîgi, mi viòas kasâcijas sûdzîbas 1. un 2. pk.,
minot pietiekoðus pamatus, ar ko ir izpil- kuros tâ apstrîd minçto Tiesu palâtas kondîj usi savu procesuâlo pienâkumu pçc CPN statçj umu pareizîbu pçc bûtîbas; 3) ka j au411. p.; par to, ka atbildçtâj a it kâ novç- tâj ums par lietas veðanas izdevumu sadalçjusi lieciniekam Treij am daïu no „Svel- lîðanu starp partiem tâpat attiecas uz liemes" mâj âm , prasîtâja ir ziòoj usi tiesai tas faktisko pusi un nav kasâcij as kârtîbâ
j au savâ 1926. g. 23. decembra paskaidro- pârbaudâms , ar ko atkrît arî prasîtâj as paj umâ, tâdçï nav pamata pieòemt , ka pro- skaidr oj umi viòas kasâcij as sûdzîbas
tokola neskaidrîba bûtu pamudinâj usi tie- 3. punktâ ; tâ tad prasîtâjas kasâcijas sûsu ðo apstâkli izlaist no acîm liecinieka iz- dzîba kâ nepamatota atraidâma ; 4) ka,
teicienu novçrtçj umos , kurð pieder tiesai , pretçj i atbildçtâj a domâm , Tiesu palâta ,
kas lietu izsprieþ pçc bûtîbas (Kr. Sen. konstatçj ot , ka atbildçtâj s viens pats rîkoCKD spried. 81./70; 84./115, 93; 93./5S) ; tâ- j ies kâ firmas „ Feldhun un Smçman " îpaðpat Tiesu palâta pietiekoði motivçj usi , kâ- nieks, varçj a atstât bez ievçrîbas atbildçdçï viòa nav nopratinâj usi pârçj os prasî- tâj a pçc CPN 571 p. 3. pk. celto noraidi50

j umu, vienalga, vai minçtâ pantâ aprâdîto ï 61. 1931. g. 29. j anvârî. Jezupa M i k a
procesuâlo lîdzekli atzîtu par noraidîj umu pilnv. zv. adv. E. Ðçnfelda lûgums atcelt
îstâ vârda nozîmç , vai par ierunu pçc bû- Latgales apgabaltiesas sprie dumu Jçzupa
tîbas ; bez tâ pats atbildçtâj s apzîmç sevi Mika prasîbâ pret Zemkopîbas ministrij u.
paðu par minçtâs firmas ,.pilno biedri" , kâ- (L. N> 393.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
dçï vien atbildçtâj s likumîgi reprezentç
„firmu ", t. i. pilno sabiedrîbu un lîdz ar to Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa , apsverot
ari nes viens pats solidâro atbildîbu par
pilnas sabiedrîbas saistîbâm; formulçj ot runâ esoðâ lîguma saturu un nozîmi , konprasîbu kâ vçrstu pret Hermani Ðmçmani statçj usi , ka tas attiecinâms uz izpirkðatirg. zem firmas „Feldhun un Ðmçman", nas " lîgumiem techniskâ nozîmç; 2) ka
prasîtâj a noteikti izteikusies , ka vçlas pa- ðâds apgabaltiesas slçdziens , kas nodibinânâkt spriedumu , kas bûtu izpildâms kâ j âs uz lîguma satura iztulkoðanu, attiecas
personîgi pret minçto Ðmçmani, tâ arî pret uz lietas faktisko pusi un nav tâpçc pârfirmu, t. i. pareizâki, pret minçto pilno sa- baudâms kasâcij as kârtîbâ; 3) ka, neatbiedrîbu ; pretçj i atbildçtâj a domâm , ðâds karîgi no tâ, netikvien pats prasîtâj s savâ
spriedums taisni bûtu taisâms pret paðu apelâcij as sûdzîbâ minçto lîgumu taisni
atbildçtâj u un pret sabiedrîbu (tâ sauc. apzîmç par izpirkðanas lîgumu , bet arî pats
„firmu"), pie kam nav nemaz prasâms, ka lîgums savâ ievadâ tieði atsaucas uz likuprasîba tiktu vçrsta reizç arî pret pârçj iem mu „par valsts zemes fonda pieðíirto un
sabiedrîbas biedriem , jo , p çc tirdzniecîbas pieðíi ramo zemju novçrtçðanu un pârdotiesîbâm , katrs pilns biedrs j au pats par ðanu" (Lkr. 23.Z49) un uz likumu „par nesevi reprezentç pilno sabiedrîbu arî tiesâ; kustamu îpaðumu koroborçðanu sakarâ ar
5) ka Tiesu palâta pareizi piemçroj usi vi- agr. ref. lik." (Lkr. 23.Z43) un savâ pirmòas minçtos noteikumus JVïg 103, kuru no- pusç apzîmçts kâ „forma 1it. L" ; 4) ka tâ
zîmi un saturu sîkâki iau izskaidroj is Se- tad nevar bût ðaubu, ka lîgums bij is donâts savos agrâkos spriedumos (1931. g. mâts kâ i z p i r k ð a n a s lîgums technisCKD spried. 434., 669. num. u. c), un proti , kâ nozîm ç un tâpçc ir apsprieþams nevis
ka p çc minçtiem Noteikumiem prasîtâj a pçc vispârçj iem civillikumiem , bet gan pçc
varçj a prasît divkârtçj u nomas maksu par agrârreformas likuma noteikumiem , t. i.
viòai pied eroðiem zemes gabaliem , kur us pçc p u b l i s k o l i k u m u n o t e i k u kâda persona lieto bez likumîga pamata; m i e m ; 5) ka uz vispârçjâ pamata publistaisni uz minçtiem noteikumiem Tiesu pa- ku tiesîbu noteikumiem nav dispozitivu
lâta atsaucas sava sprieduma motivos; mi- normu rakstura un tie tâpçc nav grozâmi
nçt vçl kâdus citus , uz vispârçj a civilliku- vai atceïami ar kontrah entu vienoðanos;
ma dibinâtus pamatus Tiesu palâtai nebij a 6) ka, pçc Agr. ref. lik. 2. d. 28. p. 1. piez.,
iemesla: ðaj â ziòâ nav svarîgi nedz ap- meþu var pieðíirt tikai l î d z 3 ha ; pçc
cerçj umi par damnum emergens un lucrum Lik. par valsts zemes fonda pieðíirto un
cessa n s, nedz par netaisnu iedzîvoðanos, pieðí iramo zemj u novçrtçðanu (Lkr. 23.Z49)
bet gan vienîgi singularie nosacîj umi, kurus 2. p. 2. teik. a t s e v i ð í i n o v ç r t ç paredz taisni tie Noteikumi N<? 103, no ku- j a m s malkas koku meþs, ja pçdçjais pârriem likusies vadîties Tiesu palâta; 6) ka sniedz 3 ha platîbu ; pçc Noteik. par valsts
tâ tad Tiesu palâta, pamatojoties uz minç- zemes fonda pieðíir to zemj u izpirkðanas
tiem noteikumiem un konstatçj ot faktiskos lîgumiem (Lkr. 26.Z93) I. p. 1it. „f" pirklietas ap stâkïus , kuri attaisno ðo noteiku- ðanas summâ ieskaita , t. i. noteicot to j âmu pareizo piemçroðanu, nav atbildçtâj a aprçíina , atsevi ðíi , starp citu. arî „virsminçtos likumus pârkâpusi , kâd çï arî viòa normas meþa vçrtîba ", saprotams , ja tâda
kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraidâ- virsnormâ meþs patiesi tiktu pârdots ; turma , Senâts n o l e m j : Dzelzceïu virsvaldes pretim runâ esoðâ gadîj umâ , kâ konstatç
pârstâvj a j uriskonsulta pal. V. Matsona un apgabaltiesa , pirkðanas summâ taisni tikusi
fi rmas ,.Feldhun un Ðmçmahs" pilnv. zv. ierçí inâta v i e n î g i m e þ a n o r m a s
adv. F. Lacka kasâcij as sûdzîbas , uz CPN v ç r t î b a , t. i. tikai 3 ha a p m ç r â ; tâ
tad , virsnormas (pâri par 3 ha) meþs ne793. p. pamata, atstât bez ievçrîbas. '

tika pârdots prasîtâj am, bet atstâts valsts
îpaðumâ, un tas bij a, saskaò â ar Lik. par
meþa likvidçðanu uz pieðíirtâs fonda zemes (Lkr. 25./103) 1. p. 1927. g. red. (27.Z47)
j âlikvidç lîdz 1928. g. 1. j ûlij am, kas arî
ðaj â gadîj umâ noticis , pârdodot ðo virsnormas meþu izsolç tâ paða gada 18. j anvârî ; 7) ka tâ tad atkrît visi prasîtâj a aizrâdîj umi uz civillikumu noteikumiem par
nekustamu mantu piederumiem , par p ârdoðanas lîguma rekvizitiem un par lîguma
saistîbu , jo visas juridiskâs attiecîbas starp
tagadçj iem kontrahentiem apsprieþamas
vienîgi pçc nupat minçtiem p u b l i s k u
t i e s î b u n o t e i k u m i e m , kuri lîdzîgâ
mçrâ saistoði kâ valstij, tâ arî valsts kontrahentiem , tâ tad arî prasîtâj am; 8) ka
tâpçc apgabaltiesa , nepiemçroj ot Kr. CL
noteikumus , bet liekot vadîties vienîgi no
viòas minçtiem noteikumiem , nav likumus
pârkâpusi , kâdçï prasîtâja kasâcijas sûdzîba kâ nep amatota atraidâma Senâts n ol e m j : Jezupa Mika pilnv. zv. adv. Ðçnfelda kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 283. (186.)
p. pamata , atstât bez ievçrîbas.
62. 1931. g. 18. decembrî. Rûdo lfa
M e i s s pilnv. zv. adv. E. Grînber ga lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu Rûdolfa Meiss (Meisît) prasîbâ pret Kristîni
Meisît ai. Mess. (L. Ne 411.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð ; referç senators F. Konrâdi.
Senâts atrod: 1928. g. 25. maij â Rîgas
apgabaltiesâ iesniegtâ iesûdzîbas rakstâ
prasîtâj s paskaidroj is, ka viòam uz ar tçvu
Oto Meiss noslçgtâ dâvinâðanas lîguma pamata j au no 1905. g. 28. februâra piederot
zemnieku mâj u „Sîle N> 13" viena ideâlâ
p use , bet otrâ ideâlâ puse uz dâvinâðanas
lîguma pamata , kas noslçgts ar tçvu 1925. g.
9. decembrî ; tas esot redzams no pievienotâ zemes grâmatu akta un no Cçsu-Valkas zemes grâmatu nodaïas izraksta. Otro
ideâlo pusi tçvs Oto Meiss esot ieguvis atpakaï mantoðanas ceïâ no sava bezbçrnu
1915. g. 21. septembri miruðâ dçla Pçtera
Meiss , ka m viòð ideâlo pusi bij is atdâvinâj is 1905. g. 20. j anvârî. Aizrâdot , ka atbildçtâj a , ap strîdot prasîtâj a îpaðuma tiesîbas ,
ieòe mot mâj as bez kâda j uridiska pamata
25 pûrv. zemes lîdz- ar çkâm , prasît âj s lû-

dzis izòemt ðo zemi ar çkâm no atbildçtâj as rîcîbas un nodot prasîtâj am, izliekot atbildçtâj u no mâj âm un atzîstot prasîtâj a
îpaðuma tiesîbas uz mâj âm. Ðo lûgumu
prasîtâj s procesa gaitâ grozîj is taj â ziòâ ,
ka lûdzis atstât atbildçtâj as personîgâ rîcîbâ vienu istabu dzîvoklî (saskaòâ ar
1925. g. 9. decembra dâvinâðanas lîguma
6. punktu). Atbildçtâj a, neatzîstot prasîbu, paskaid roj usi , ka „Sîïu " mâj u viena
ideâl â puse piederçj usi atbildçtâj as vîram
Pçterim Meiss , kas miris 1915. g. 21. septembrî , atstâdams kâ likumîgu mantinieci
savu sievu - atbildçtâj u. 1925. g. tikusi
ierosinâta lieta mantinieku apstrîdçðanai
pçc nel. Pçtera Meisa , pie kam par mantinieku apgabaltiesa kïûdaini apstiprinâjusi
viòa tçvu Oto Meisu ; apgabaltiesas lçmums ticis atcelts ar 1926 g. 15. novembra
lçmumu. Tâ tad paðreiz nepastâvot tiesas
lçmums par Pçtera Meiss mantinieku apstiprinâðanu un zemes grâmatâs „Sîïu "
mâj u vienai ideâlai pusei vçl tagad vaj adzçtu skaitîties uz Pçtera Meisa vârda.
No sacîtâ esot redzams , ka prasîtâj s neparei zi apgalvoj ot , it kâ viòa tçvs, Oto
M eiss , mi nçto ideâlo daïu bûtu ieguvis
mantoðanas ceïâ , kâdçï arî viòð, prasîtâj s,
nevarot skaitîties par visu mâj u likumîgo
îpaðnieku , jo vienai ideâlai pusei esot j âskaitâs vçl uz Pçtera Meiss vârda. Apgabaltiesa ar savu 1928. g. 17. decembra
spriedumu prasîbu atraidîj usi , kâdu spriedumu Tiesu palâta 1929. g. 16. septembri
apstiprinâj usi. Tiesu palâta, pievienojoties
apgabaltiesas sprieduma motîviem , atzinusi: a) ka prasîtâj a tçvs Oto Meiss „Sîïu "
m âj u vienu ideâlo pusi bij is ieguvis mantoðanas ceïâ no sava miruðâ dçla Pçtera
Meiss uz apgabaltiesas 1925. g. 3. marta
lçmuma pamata, b) ka ðis lçmums atcelts
ar Tiesu palâtas 1925. g. 15. novembra lçmumu, lîdz ar ko atzîstams par neesoðiem
arî uz atceltâ apgabaltiesas lçmuma Oto
un Rûdolfa Meissu starpâ noslçgtais dâvinâðanas lîgums uz otro mâj u ideâlo pusi ,
un ðîs daïas koroborçðana zemes grâmatâs
kâ uz dâvinâtâj a Oto Meisa. tâ arî uz apdâvinâtâ Rûdolfa Meiss (prasîtâj a) vârdiem, j o darîj uma iekðçj os trûkumus koroboracij a nenovçrðot (CL 3016. p.), c) ka
ðâdos apstâkïos atbildçtâj a atzîstama par
likumîgo mâj u daïas valdîtâj u un tâdç ï va-

rçj uði novçrst no sevis prasîbu ar vienkâr- i derîgâm un iznîcinâmâm zemes grâmatâs.
ðu ierunu uz CL 919. panta pamata , aizrâ- Saskaòâ ar CL 812., 907. p., prasîtâjs tâdçï
dot , ka ne prasîtâj am, bet viòai esot liku- atzîstams par pietiekoði leìitimçtu celt pret
migas tiesîbas uz strîdâ esoðo zemes ga- atbildçtâju vindikacijas prasîbu , j o ðajâ
balu , par ko prasîtâj am labi bij is zinâms j au lietâ nav strîda par to , ka viòð zemes grâno 1925. g. 3. marta lçmuma atcelðanas matâs skaitâs par strîdâ esoðâ imobila
laika , kâdçï ðî prasîba esot atzîstama par îpaðnieku. Tas apstâklis vien , ka Tiesu paceltu dolo malo ; d) ka prasîbu dçï nepa- lâta atcçlusi apgabaltiesas lçmumu , uz kura
reizi zemes grâmatâs ievesto ierakstu no- pamata prasîtâja tçvs panâcis mâj u daïas
kârtoðanas atbildçtâj ai bûðot j âceï tikai koroboracij u uz sava vârda , nav par pietad , ja prasîtâj s nâkotnç liegtos labprâtîgi tiekoðu atzîstams, lai uz ðâ pamata vien
izdarît zemes grâmatâs attiecîgus izlabo- anullçtu viòa un jo vairâk prasîtâj a zemes
ðanas darbus , saskaòâ ar Tiesu palâtas lç- grâmatâs ierakstîtâs tiesîbas; to atbildçmumu, ar kuru atcelts apgabaltiesas lç- tâj a varçtu panâkt tikai ceïot attiecîgo pramums par prasîtâja atzîðanu par vienîgo sîbu par ðo ierakstîjumu dzçðanu zemes
mantinieku uz „Sîïu " mâjâm. Prasîtâja par grâmatâs. Tiesu palâta gan atrod , ka atðo Tiesu palâtas spriedumu iesniegtâ ka- bildçtâj a konkrçtâ gadîj umâ varçj usi nosâcij as sûdzîba pelna ievçrîbu. Tiesu pa- vçrst no sevis prasîbu saskaòâ ar CL
lâta konstatçj usi , ka prasîtâjs zemes grâ- 919. pantu , kâdu tiesîbu ðis pants pieðíi r
matâs skaitâs par strîdâ esoðo „Sîïu " mâj u atbildçtâj am , ja viòð pierâda , ka îpaðuma
ideâlâs puses îpaðnieku saskaòâ ar dâvi- tiesîbas uz strîdamo lietu pieder viòam (par
nâðanas lîgumu , kuru viòð noslçdzis ar tçvu ko konkrçtâ gadîj umâ nav runas), vai ka
Oto Meiss , uz kura vârda minçtâ mâj u daïa viòð drîkst to valdît pamatojoties uz kâdu
savukârt bij usi koroborçta zemes grâma- lietisku tiesîbu, vai kaut arî personisku
tâs. Pçc CL 3015. panta koroboracij a gan tiesîbu , bet tâdu , kuru prasîtâjam jâatzîst.
nenovçrð darîj uma iepriekðçjos trûkumus, Tiesu palâta atzîst , ka ðâdas atbildçtâj as
kâdçï akts , kas nav speí a pec sava satura , tiesîb a nodibinâtas jau ar to, ka Tiesu paneiegûst ar to nekâdu spçku. Tomçr , lai lâta 1926. g. 15. novembrî atcçlusi apgaiznîcinâtu zemes grâmatâs ievestu ierak- baltiesas 1925. g. 3. marta lçmumu par prastîj uma spçku , ir vaj adzîgs, lai tiesa to at- sîtâj a tçva (nevis prasîtâja , kâ kïûdaini aizzîtu par nepareizu un lai nepareizo lçmumu râda Tiesu palâta) atzîðanu par vienîgo
iznîcinâtu ar jaunu , pareizu lçmumu (Has- mantinieku uz „Sîïu " mâjâm. Nâkot pie
maòa un Nolkena 1889. g. nov. 2. izd. ðâda slçdziena , Tiesu palâta tomçr nav
359. lapp.). Tâdçï ari konkrçtâ gadîj umâ ievçroj usi , ka ar viòas 1926. g. 15. novemmâj u daïas koroborçðana uz Oto Meiss br a lçmumu nekâdas atbildçtâj as tiesîbas
vârda varçtu zaudçt savu nozîmi tikai tad , uz mâj u ideâlo pusi nav atzîtas , jo Tiesu
ja ar tiesas lçmumu ðî koroboracij a bûtu palâta apgabaltiesas lçmumu atcçlusi tikai
atzîta par nepareizu un dzçðamu zemes tâ dçï, ka viòa konstatçjusi mantinieku
grâmatâs. Jo vairâk ðâds lçmums vaj a- strîdu attiecîbâ uz „Sîïu " mâj âm un tâdçï
dzîgs, lai iznîcinâtu prasîtâj a koroborçtâs lietu apsardzîbas kârtîb â izbeiguði, saskaòâ
tiesîbas uz „Sîïu" mâj u ideâlo pusi. Pçc ar CPN 2021. pantu, dodot viòiem tiesîbu
vispârçja principa , t r e ð a m p e r s o n â m savas tiesîbas uz mantoj umu noskaidrot
(par kâdu konkrçtâ gadîjumâ uzskatams prasîbas ceïâ. No. Tiesu palâtas lçmuma
prasîtâjs) ieraksts zemes grâmatâs atzîs- redzams , ka apgabaltiesa strîdâ esoðo imtams par noteicoðu vienîgi jautâjuma par mobilu atzinusi par pârgâjuðu no Pçtera
to , kas uzskatâms par imobila îpaðnieku Meiss uz Oto Meiss , kâ m a n t o t u ne(CL 812. p.). Tâpçc prasîtâja zemes grâ- ku stamu îpaðumu, kurpretim atbildçtâj a
matâs koroborçtâs tiesîbas , kuras viòð sa- aizstâv viedokli , ka imobrls esot l a b i e vukârt ieguvis no sava tçva , kas dâvinâ- g û t a manta un tâdçï piekrîtot viòai, kâ
ðanas lîguma noslçgðanas laikâ tâpat zemes Pçtera Meiss atraitnei. Ðis strîds tomçr
grâmatâs skaitîj ies par imobila îpaðnieku, vçl izðíirts nav. kâdçï arî nevar teikt , ka
atzîstams par spçkâ esoðâm, lîdz kamçr tas atbildçtâj a jau tagad bûtu atzîstama par
ar tiesas spriedumu nebûtu atzîtas par ne- imobila likumîgo valdîtâju. Ja prasîbâ ,
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ari prasîtâj ai nav obligatoriski j âpieteic pretenzij a pirms prasîbas celðanas, tomçr ari
prasîbas celðanas gadîj umâ , dzelzceïiem
nevar liegt tiesîbu pârbaudît vai prasîtâj a
no savas puses izpildîj usi minçto noteikumu piemçroðanas priekðnoteikumu, t. i.
pierâdîj usi un nodibinâj usi savu pretenzij u
ar tâdiem pierâdîðanas lîdzekïiem , kurus
dzelzceïð varçtu tûliò un droði pârbaudît ,
proti , ar formâlu dokumentu , izsniegtu no
vienîgi kompetentas iestâdes ðaj â j autâj umâ , muitas iestâdes ; ja prasîtâj ai bûtu atïauts ðâ dokumenta vietâ atsaukties uz lieciniekiem, tad minçtâ 8. § noteikumam nekâdas praktiskas nozîmes nebûtu ; 4) ka
tâ tad Tiesu palâta , atzîstot prasîbu par
apmierinâmu , nepieprasot noteikumos paredzçto muitas iestâdes apliecîbu , pârkâpusi minçto eksporttarifa 8. § un CPN 181.,
196. (129., 142.) p., kâdçï viòas spriedums
atceïams, Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas 1929. g. 23. maij a / 6. j ûnij a spriedumu
1928. g. 8. marta eksportpreèu pârvadâðanai pa valsts dzelzceïiem („V. V." 63) 8. §
un CPN 711. p. pârkâpumu dçï atcelt un
lietu nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no
63. 1931. g. 20. maij â. Dzelzceïu virs- j auna citâ tiesas sastâvâ.
valdes pârstâvj a, juriskonsulta pal. V. Mat64. 1931. g. 31. j anvârî. Jâòa E z e r sona lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu
Tirdzniecîbas un rûpniecîbas akc. sab. n i e k a pilnv . zv. adv. E. Kurme un Dzelz„Pollock un Co" prasîbâ pret Latvij as ceïu virsvaldes pârstâvj a V. Matsona lûdzelzceïu virsvaldi un prasîtâj as akc. sab. gums atcelt Tiesu palâtas spriedumu Lat,,Pollock un Co" pilnv. zv. adv. V. Koste- vij as Dzelzceïu virsvaldes prasîbâ pret Jâni Ezernieku un Jâni Lîkansu un prasîtâj as
òièa paskaidroj ums. (L. JN» 425.)
Dzelzceïu virsvaldes pârstâvj a A. Ruka
priekðsçdçtâj
s
senators
K.
Sçdi vada
paskaidroj ums uz atbildçtâj a J. Ezernieka
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka , pçc 1928. g. 8. marta kasâcij as sûdzîbu. (L. «Ma 434.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
„tarifa eksportpreèu pârvadâðanai pa
valsts dzelzceïiem " („V. V." 63) 8. §, preèu Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Senâts atrod : Prasîtâj a lûdz solidâri
rîkotâj am , pieprasot vedummaksas starpîbu par iekðzemes un eksporta tarifu , j â - uzlikt atbildçtâj iem par pienâkumu atbrîiesniedz attiecîga muitas iestâdes apliecî- vot 1428,92 m2 lielo zemes gabalu Vecgulba; ka prasîtâj a pat neapgalvo , ka viòa benes stacij as teritorij â un izvâkt no tâ
minçto noteikumu bûtu izpildîj usi; 2) ka, ierîces un uzbûves , kâ ari piespriest atlîpretçj i prasîtâj as domâm , minçtâ apliecîba dzîbu Ls 2956,75 (ar 6%>) lîdz 1928. gada
nekad nav atvietoj ama ar liecinieku liecî- 22. j anvârim un no 23. j anvâra pa Ls 100,03
bâm, jo minçtie noteikumi prasa aprâ dîto par katru nâkoðo mçnesi , lîdz zemes gaformalitatu izpildîðanu un tikai , izpildot tâs , bala atbrîvoðanai. Savu prasîbu prasîtâj a
atzîst preèu rîkotâj am tiesîbas , piep rasît pamato uz to , ka Centrâlâ zemes ierîcîvedummaksas starpîbas atmaksu; 3) ka bas komitej a «sot viòai viòas vajadzîbâm
minçto noteikumu 8. § prasa minçto aplie- 1925. g. 4. februârî pieðíîrusi un 25. februâri
cîbu nemaz ne tikai gadîj umam , kad pre - caur valsts zemj u inspektoru nodevusi valtenzij a bûtu pieteikta ârpus tiesas , jo , j a dîðanâ minçto zemes gabalu, ka atbildçtâj i

kurâ saskaòâ ar Tiesu palâtas lçmumu
mantinieku strîds izðíi rams , uzvarçs prasîtâj a aizstâvçtais viedoklis , tad, pro tams,
nevarçs bût runas par atbildçtâj as likumîgâm valdîðanas tiesîbâm , bet izrâdîsies , ka
ierakstîj ums zemes grâmatâs arî pçc bûtîbas saskan ar prâvnieku patieso j uridisko
stâvokli. Tâdos apstâkïos nav arî atzîstams par pareizu Tiesu palâtas aizrâdîj ums ,
ka prasîtâj s ceïot ðo prasîbu bûtu j au rîkoj ies dolo malo. Par prasîtâj a dolus mâlus varçtu bût runa tikai tad , ja atbildçtâj a attiecîgâ kârtîbâ bûtu pierâdîj usi , ka
ierakstîj ums zemes grâmatâs , kas pats par
sevi dod prasîtâj am tiesîbu celt ðo prasîbu ,
atzîstams par nederîgu , kâdi pierâdîj umi
tagadçj â lietas stâvoklî nav konstatçti. Atrodot tâdçï, ka Tiesu palâta, atraidot prasîbu , piel aidusi sprieduma motivu nepareizîbu , ar to pârkâpj ot CPN 711. p., kâdçï
viòas spriedums atceïams , Senâts n o l e mj : Tiesu palâtas 1929. g. 16. septembra
spriedumu CPN 33., 711. pantu pârkâpumu
dçl atcelt un lietu nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
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to lietoj ot bez attiecîga nomas lîguma , no nomas lîgumu. No ðâ sava konstatçj uma
kur a noslçgðanas viòi izvairoties , ka , sa- Tiesu palâta varçj a nâkt pie slçdziena, ka
skaòâ ar 1921. g. Noleikumiem (12., 13. §) atbildçtâj s atzinis prasîtâj as tiesîbas rîkoN> 103 (V. V. 76), 1923. g. noteikumiem ties ar zemi. Nevietâ ir atbildçtâj a minçJM 35 (V. V. 40), 1926. g, Rîkoj umu (V. V. tais CL 3132. p., j o Tiesu palâta nemaz
13) un 1927. g. noteikumiem JS& 321 (V. V. neapgalvo un , pastâvot nomas tarifam , nav
264), dzelzceïa zemes lietotâj iem esot j â- spiesta konstatçt , ka starp partiem bûtu
maksâ pçc taj os noteikumos paredzçtiem taisni notikusi vienoðanâs par nomu. Tiesu
tarifiem nomas naudas (lîdz ar soda naudu , palâta pamatoj as uz to , ka atbildçtâj s att. i. divkârtçj â apmçrâ) : no 1925. g. 23. ap- zinis prasîtâj u par savu prezumçj amo konriïa lîdz 1926. g. 31. j anvârim — pa Ls 0 ,044, trahentu , t. i. par iestâdi , no kuras atkaun no 1926. g. 1. februâra lîdz 1928. g. râj as rîcîba par zemes gabalu. Tagadçj â
22. j anvârim — pa Ls 0,07 par katru kv. prasîba vçrsta uz it kâ traucçtas valdîðametru. Atbildçtâj i prasîbu neatzîst , apstrî- nas atj aunoðanu, tâpçc atkrît atbildçtâj a
dot prasîtâj as îpaðuma tiesîbas uz runâ aizrâdîj ums viòa kasâcij as sûdzîbâ uz to,
esoðo zemes gabalu , jo prasîtâj ai tas ne- ka p rasîba esot bez pamata, jo viòð neesot ap stiprinâts zemes grâmatâs. Apga- esot t r a u c ç j i s prasîtâj as valdîðanu.
baltiesa prasîbu atraidîj usi. Tiesu palâta Otrkârt , pretrunâ ar saviem nupat minçatzinusi prasîbu par nodibinâtu pamatâ, bet tiem aizrâdîj umiem tâlâk apstrîd paðu praprasîbas daïu par atlîdzîbu apmierinâðanu sîtâj as valdîðanu, tad ðâds viòa paskaidtikai vienâ pusdaïâ un proti uz tâ pamata , roj ums tieði runâ pretim Tiesu palâtas
ka soda takse (nomas nauda divkârtçj â ap- konstatçj umam , kurâ tâ atrod par pierâmçrâ) esot domâta vienîgi tâdiem dzelz- ï dîtu ar 1925. g. nodoðanas aktu un lieciceïa gabaliem , kas izmantoj ami dzelzceïa nieku liecîbâm , ka zemes gabals taisni tiekspluatâcij as uzdevumu veikðanai, kur- cis prasîtâj ai n o d o t s v a l d î ð a n â . Ðâds
pretim prasîtâj a izmantoj ot zemes gabalu Tiesu palâtas konstatçj ums attiecas uz lieì imenes dârziòu ierîkoðanai dzelzceïu dar- tas faktisko pusi un nav tâpçc pârbaudâms
biniekiem , Tiesu palâtas spriedumu pâr- kasâcij as kârtîbâ. Pretçj i atbildçtâj a dosûdzçj uði prasîtâj a un atbildçtâj s Ezernieks. mâm, prasîtâjai nemaz nebija jâatsaucas uz
Atbildçtâj a Ezernieka kasâcij as sûdzîba kâdâm seviðíâm j uridiskâm attiecîbâm ar
nepelna ievçrîbu. Vispirms, CL 812. p. at- atbildçtâj u , jo atbildçtâja pienâkums , atbrîtiecinâms tikai uz tâm nekustamo mantu vot zemes gabalu , kas tika pieðíirts prasîvienîbâm , kas zemes grâmatâs j au reì is- tâj ai, i z r i e t t i e ð i n o l i k u m a ; satrçtas ar îpaðnieka apzîmçj umu , bet nevis karâ ar zemes gabala pieðíirðanu prasîtâuz nekustamâm mantâm , kuras zemes grâ- j ai, atbildçtâj a faktiskâ valdîðana par to
matâs lîdz ðim nav reì istrçtas un kuras paðu zemes gabalu eo ipso izrâdâs par
pieder vai piederçj a îpaðumâ uz l i k u m a nep amatotu , patvarîgu un nelikumîgu. Tâ
pamata valstij . Valsts zemes un muiþas tad Tiesu palâta , atzîstot prasîbu par papieder valstij un ðîs valsts lietiskâs îpaðu- reizi celtu paðâ pamatâ, kâ par izlikðanu
ma tiesîbas ir spçkâ ari b e z to ierakstî- ! tâ arî par nomas naudas piesprieðanu, nav
ðanas zemes grâmatâs uz valsts vârda (CL atbildçtâj a minçtos likumus pârkâpusi , kâ3004. p. 2. piez.; Senâta Apv. sap. spried. dçï viòa kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota
24.Z4). Atbildçtâj s nenoliedz , ka z emes | atraidâma. Tiesu palâta savu slçdzienu
gabals ir pieðíirts prasîtâjai îpaðumâ uz ï par to , ka prasîtâj as minçtie Noteikumi un
Agr. ref. lik. (2. d. 40. p.) pamata , bet ne- ' Rîkoj ums daïâ par soda naudas òemðanu
vis uz kâda lîguma pamata. Ar ðo prasî- i no personas, kas izmanto dzelzceïam pietâj a pietiekoði leì itimçta pret atbildçtâj u , deroðo zemi, esot attiecinâmi vienîgi uz
kas savukârt neatsaucas uz to , ka viòð ðo dzelzceïiem tieðai ekspluatâcij ai nozîmçtâm
zemes gabalu bûtu p ç c tâ pieðíirðanas zemçm, nav tuvâki motivçj usi un tam neprasîtâj ai no sevis ieguvis likumîgâ kâr- kâdus pamatus nav minçj usi. îstenîbâ mitîbâ. Tiesu palâta ðaj â ziòâ arî nodibinâ- nçtie noteikumi un rîkoj ums nekâdu izðíijusi, ka pats atbildçtâj s griezies vairâkkârt rîbu zemj u izmantoðanas ziòâ netaisa:
pie prasîtâjas ar lûgumu noslçgt ar viòu 1921. g. Noteikumi nep ârprotami uzstâda
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kâ pamatprincipu , ka «nevienam nav tiesîbas patvarîgi bez iepriekðçj a lîguma noslçgðanas ar Dzelzceïu virsvaldi aizòemt
dzelzceïiem piederoðo zemi... vai izlietot
to citâm vaj adzîbâm "; Pie tam noteikumi
nosaka , ka par patvarîgi aizòemto zemi no
aizòçmçj a vai lietotâj a òemama divkârtçj a nomas maksa , tâ tad pilnîgi neatkarîgi
no tâ , kâdâm vaj adzîbâm dzelzceïi domâtu
izmantot zemi (Sen. CKD spried. 30./744).
Tâ tad Tiesu palâta , atraidot prasîbas daïu
par soda naudas piesprieðanu, t. i. piesprieþot nomas naudu nevis divkârtîga nomas
naudas apmçrâ , bet tikai vienkârðâ apmçrâ , pârkâpusi 1921. g. Noteikumus un
CPN 711. p., kâdçï, viòas spriedums ðajâ
prasîtâjas pârsûdzçtâ daïâ atceïams. Aiz
aprâdîtiem iemesliem Senâts n o l e m j :
Tiesu palâtas 1929. g. augusta spriedumu ,
prasîtâj as, Dzelzceïu virsvaldes , pârsûdzçtâ daïâ par soda naudas nepiesprieðanu
divkârtçj â nomas naudas apmçrâ , 1921. g.
Noteikumu JNq 103 un CPN 711. p. pârkâpumu dçï atcelt un lietu ðaj â jiaïâ nodot
Tiesu palâtai izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ; atbildçtâj a Jâòa Ezernieka
pilnv. zv. adv. Kurme kasâcij as sûdzîbu ,
uz CPN 793. p. pamata , atstât bez ievçrîbas.
65. 1931. g. 29. j anvârî. Dzelzceïu virsvaldes pârstâvja juriskonsulta J._ Prçvalda
un treðâs personas Ventspils pilsçtas pilnv.
zv. adv. T. Goldes lûgums atcelt Rîgas apgabalties as spriedumu akc. sab. «Ziemeïu
koku eksports " prasîbâ pret Latvij as
Dzelzceïu virsvaldi un akc. sab. «Ziemeïu
koku eksports " pilnv. zv. adv. V. Kosteòièa paskaidroj ums. (L. Ni 446.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka, saskaòâ ar vispâr,
dzelzceï. nolikuma 72. pantu , par pârmâkðu
atzîstamas no dzelzceïa uz vedummaksas
un c i t u m a k s â j u m u rçíina no preèu
îpaðnieka lieki piedzîtas naudas summas;
2) ka ar pçdçj iem maksâj umiem saprotami
ne tikai tie vipâr. dzelzceï. nolik. paredzçtie maksâj umi , kurus dzelzceïð pied zen
savâ labâ , bet ari visi pârçjie ðajâ^ likuma
tieði neaprâdltie papildu maksâj umi , kurus
dzelzceïð iekasç uz v e d u m 11 g u m a pamata no preèu îpaðniekiem ; 3) ka tâdçï —
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pre tçj i kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj as aizrâdîj umam — nav nekâda pamata nepieskaitît pie ðiem maksâj umiem pilsçtas pudu
nodokli , kuru dzelzceïð iekasçj is no prasîtâj a, preces nosûtîtâj a, kâd çï prasîba par
no dzelzceïa pie ðâ nodokïa iekasçðanas
pielaistâs pârmaksâs atmaksa piekrît uz
vispârçj a pamata — saskaòâ ar vispâr,
dzelzceï. nolik. 72. p. — tiesu , bet nevis
administratîvo iestâþu izsprieðanai; lietas
piekritîbu tiesu iestâdçm netieði atzinusi
ari atbildçtâj a , pieaicinot ðaj â lietâ kâ treðo personu Ventspils pilsçtu ; 4) ka slçdzienu par ðâs lietas piekritîbu tiesu iestâdçm nevar grozît atbildçtâj as aizrâdîj ums uz 1921. g. 14. j anv. noteikumu par
pilsçtu ienâkumiem u. t. t. 95. p. (Lkr. 2),
j o ðaj â likuma pantâ ir runa par sûdzîbu
iesniegðanu administratîvâ kârtîbâ par pilsçtas orgânu rîcîbu gadîj umos , kad nodokïi
uzlikti un iekasçti no pilsçtas valdes , kurpretim konkrçtâ gadîj umâ nodoklis iekasçts no dzelzceïa, kâ prasîtâj a kontrahenta ,
kop â ar visiem citiem no prasîtâj a pienâkoðamies maks âj umiem ; 5) ka tâpat minçto slçdzienu nevar iespaidot tas j autâj uma izðíirðanai nenozîmîgais apstâklis, ka
nodoklis no dzelzceïa iekasçts pçc atseviðíâm kvltçm; 6) ka tâpat apgabaltiesa , atzîstot ðo lietu par piekrîtoðu tiesu iestâdçm ,
nav likumu pârkâpusi (Senâta CKD spried.
287429) ; 7) ka kasâcij as sûdzîbu iesniedzçj i nenoliedz , ka pçc 1923. g. 31. maij a
Noteikumu par paðvaldîbu nodokli no ievedamâm dzelzceïu un ûdensceïu kravâm
A. 2. p. (V. V. 23./117), ar nodokli nav apliekami transitâ caur attiecîgo piestâtni
ej oðâs preces ; 8) ka uz to, ka runâ esoðâs preces neesot uzskatâmas par «transitâ ej oðâm precçm ", Dzelzceïu virsvalde
aizrâda pirmo reizi savâ kasâcij as sûdzîbâ ,
kamçr viòa lîdz tam noliegusi tikai to ,_ ka
sûtîj umi bûtu tikuði izvesti uz ârzemçm ,
kâpçc vien augðâ aprâdîtais viòas pirmo
reizi kasâcij as instancç minçtais aizrâdîj ums uz transitâ pazîmju trûkumu paðas
precçs (Muitas lik. 138. p. piel. 1924. g. red.
nozîmç), kâ nebij is zemâko instanèu apsprieðanâ j au tâdçï vien nav Senâta vçra
òemams ; 9) ka liecinieku izsacîj umu spçku
nosaka tiesa raugoties pçc liecinieku uzticamîbas un viòu izsacîj umu skaidrîbas ,
pilnîbas un ticamîbas (CPN 135. p.), kâdçï

tiesas slçdziens par to nav kasâcij as kârtîbâ pârbaudâms; ar to atkrît kasâcij as
sûdzîbu iesniedzçju paskaidrojumi , ar kuriem viòi analizç un kritizç liecinieku ðajâ
lietâ dotâs liecîbas un apstrîd uz tâm pamatoto apgabaltiesas slçdziena pareizîbu
pçc bûtîbas; 10) ka savu nupat minçto slçdzienu apgabaltiesa pamato netikvien uz
liecinieku liecîbâm , bet ari uz prasîtâja iesniegto izrakstu no viòa veikala grâmatâm,
proti, no «frakts grâmatas "; ðâs grâmatas
pierâdîjuma spçku nedz atbildçtâj a , nedz
treðâ person a nav zemâkâs instancçs apstrî dçj uði, tâdçï viòu tikai kasâcij as instancç pret to celtais strîds j au aiz ðâ iemesla vien nav Senâtâ vçra òemams ;
11) ka apgabaltiesas slçdziens par to, ka
«tieðâm prece pçc strîdâ esoðâm - preèu
zîmçm gâjusi caur Ventspils staciju transitâ ", attiecas uz lietas faktisko pusi un
nav tâpçc pârbaudâms kasâcij as kârtîbâ ;
12) ka tâ tad apgabaltiesa atrodot prasîbu
par apmierinâmu prasîtâja uzturçtâ apmçrâ, nav kasâcij as sûdzîbu iesniedzçj u minçtos likumus pârkâpusi , kâdçï viòu kasâcijas sûdzîbas kâ nepamatotas atraidâmas,
Senâts n o l e m j : Dzelzceïu virsvaldes
pârstâvja juriskonsulta Prçvalda un Ventspils pilsçtas pilnv. zv. adv. Goldes kasâcij as sûdzîbas , uz CPN 283. (186.) p. pamata, atstât bez ievçrîbas.
66. 1931. g. 29. j anvârî. Dzoòa S e r a f i m a pilnv. Oskara Hincenberga lûgums
atcelt Liepâjas apgabaltiesas spriedumu
Marijas Adamsons prasîbâ pret Dþonu Serafimu , Mârtiòu Jurjaku un Indriíi Feldmani. (L. Jfe 454.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð ; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot : 1) ka apgabaltiesa atbildçtâj a
Dþona Serafima apelâcijas sûdzîbu atstâj usi bez caurskatîðanas uz tâ pamata , ka
tajâ neesot speciâli minçts par pilnvarnieka tiesîbu iesniegt apelâcijas sûdzîbas;
2) ka tomçr apgabaltiesa ðaj â ziòâ nav ievçroj usi , ka paðâ pilnvarâ taisni minçts ,
ka pilnvarniekam tiesîba vest atbildçtâj a
Serafima lietas v i s â s t i e s â s neizòemot
Senâtu; 3) ka ar tâdu frâzi pilnvarniekam
ir dota tiesîba arî iesniegt apelâcijas sûdzîbas un kasâcij as (Senâta CKD spried
30 /1044) : 4) ka tâpçc apgabaltiesas sprie-

dums pârsûdzçtâ daïâ par atbildçtâj a Dþona Serafima apelâcij as sûdzîbas atstâðanu
bez caurskatîðanas atceïams CPN 6., 258.,
181., 196. p. (1923. g. izd.) pârkâpumu del
Senâts n o l e m j : Liepâjas apgabaltiesas
1929. g. 27. maija spriedumu, daïâ attiecîb a
uz atbildçtâj a Dþona Serafima pilnvarnieka
Oskara Hincenberga apelâcijas sûdzîbas
atstâðanu bez caurskatîðanas, CPN 6., 258.,
181., 196. p. (1923. g. izd.) pârkâpumu del
atcelt un lietu nodot tai paðai apgabaltiesai
izsprieðanai no jauna citâ tiesas sastâva.
67. 1931. g. 26. februâri. Finanèu ministrij as Nodok ïu departamenta lûgums atcelt Jelgavas apgabaltiesas lçmumu firmas
,,F. Voldemârs " prasîbâ pret Paulu Gra- .
vîti. (L. «Ne 466.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð: referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka notâra pienâkumu izpildîtâjs ieceïams ievçrojot , starp citu , Notar. nolik. 8., 14. p. noteikumus ; tâ tad 8.,
14. p. analoìiski jâpiemçro arî notâra vietniekiem; pçc 8. p. arî vietniekam jâiesniedz droðîbas nauda , prasîjumu (vziskaòij) nodroðinâðanai vietnieka nepareizas
amatdarbîbas gadîj umam , vai, kâ izteicas
11. p., piespriesto no viòa , sakara ar amatdarbîbas izpildîðanu, prasîj umu Jvziskaòij)
segðanai ; 2) ka , saskaòâ ar aprâdîtas , droðîbas naudas nozîmi un mçríi , ta nolemta
no droðinât netikvien privâtpersonu prasîj umus par zaudçj umu atlîdzîbu , bet arî
v a l s t s i e s t â þ u piedzinumus , piem.,
zlmogsodu , kas amatpersonai uzliekam s
pçc Rîkoj uma par zlmognodevu 91. p.; ja
nu Not ar. nolik. 8. p. analoìiski piemçrojams netikvien notâriem , bet arî viòu vietniekiem (39. p.), tad no droðîbas naudas
ir j âapmierina a r î v a l s t s p r a s î j u m i
z î m o g s o d a s a m a k s a i , ja vien notâra vietnieks labprâtîgi nesamaksa zlmogsodu ; ja arî 39. p. uzliek paðam notâram mantisko atbildîbu par sava vietnieka darbiem , tad ðâda atbildîba , pec bûtîatbildîba
bas, ir tikai g a l v o t âj a
! (sk. Kr. Senâta CKD spried. 94./15 Volodkevièa lietâ), t. i. notâra atbildîba ir t i k aj
! p a p i I d u a t b i l d î b a , kamçr primâra
atbildîba par vietnieka pielaisto amatpârkâpumu , piem., par Rlk. par zlmognodevu
pârkâpumiem , katrâ ziòa krît uz paðu viet57

nieku , un varbûtçjâs pretenzijas ir pirmâ 23. apriïa , kâds apstâklis devis prasîtâjam
rindâ apmierinâmas no vietnieka droðîbas tiesîbu atkâpties no lîguma saskaòâ ar lînaudas, pie kam paða notâra atbildîba , uz guma 7. punktu; 2) ka atbildçtâjs , savu
vispârçjâ pamata, varçtu iestâties vienîgi aizbildòu personâ , prasîbu nav atzinis uz
tad , ja visi minçtie avoti izrâdîtos par ne- tâ pamata, ka nomas lîgums esot uzskapietiekoðiem; 3) ka apgabaltiesa , turpre- tâms par atj aunotu jau pats par sevi uz
tim, nepareizi atrod notâru par pirmâ rin- tâlâkiem 12 gadiem , jo «taj â paðâ 3. pantâ
dâ atbildîgu pat par tâdiem viòa vietnieka j au ietilpst arî nâkoðo 12 gadu rentes lîpârkâpumiem , kuru dçï likums nosaka nau- guma noteikumi" un ka tâpçc pçc jauna lîdas sodu valstij par labu , un uz ðâ pamata guma noslçgðanas neesot bij is vaj adzîbas,
atsvabinâj usi it kâ nenosacîti notâra viet- ka prasîtâj a neesot zemes îpaðniece, jo zenieku ; atsvabinât vietnieku no zîmogsoda me ieskaitîta Valsts zemes fondâ un ar to
apgabaltiesa bûtu varçj usi tikai tad, ja viòa p aðu esot pârgâjusi Valsts îpaðumâ, ka noatrastu , ka tâds vispâr nav piedzenams, ko mas naudu par 1927. g. esot saòçmusi pati
apgabaltiesa tomçr pat neapgalvo; 4) ka prasîtâja , bet nomas nauda no 1927. gada
tâ tad apgabaltiesa pârkâpusi Notar. nolik. 23. apriïa esot iemaksâta Latvij as bankâ;
39. p., CPN 181., 196. (129., 142.) p., kâdçï beidzot , atbildçtâjs atrod lietu par nepieviïias lçmums atceïams, Senâts n o l e m j : krîtoðu miertiesnesim , jo strîds esot par
Jelgavas apgabaltiesas 1929. g. 1. novem- îpaðuma tiesîbâm uz nekustamu mantu;
bra lçmumu Notar. nolik. 39. p., CPN 181., I 3) ka miertiesnesis prasîbu atraidîji s aiz
196. (129., 142.) p. pârkâpumu dçï atcelt un formâliem iemesliem, bet apgabaltiesa, atlietu nodot tai paðai apgabaltiesai izsprie- ceïot miertiesneða sprdumu , prasîbu par atbildçtâj a izlikðanu apmierinâjusi; 4) ka apðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
gabaltiesa uz viòas aprâdîto dokumentu ,
proti , Jaunlatgales zemn. ier. kom. 2464.
68. 1931. g. 26. februârî. Mazg. Edgara apliecîbas un zem. ier. Þaugupes sâdþas
Kârïa d. L î b i e ð a aizbildòu Jâòa Oplu- viensçtas Ne 2 plânu pamata un aiz vicana un Valentîna Kantes lûgums atcelt òas minçtiem apcerçjumiem , konstatçj usi ,
Latgales apgabaltiesas spriedumu mir. An- ka runâ esoðais zemes gabals neietilpst
tona Ludviga d. Timenieka mantîbas un Valsts zemes fondâ ieskaitîtâ zemç; ðâds
mazg. bçrnu aizb. Jâzepa Timenieka un Jâ- apgabaltiesas konstatçj ums attiecas uz liezepa Keiseïa prasîbâ pret mir. Kârïa Lî- tas faktisko pusi un nav tâpçc pârbaudâms
bieða mazg. dçla Edgara aizb. Jâni Jâzepa kasâcij as kârtîbâ ; ar to atkrît visi atbild. Oplucanu un Valentînu Andrej a d. Kante dçtâj a paskaidroj umi viòa kasâcij as sûdzîpar izlikðanu. (L. M 472:)
bâ, kuros viòð apstrîd minçto apgabaltiepriekðsçdçtâj
s
senators K. sas konstatçj umu pareizîbu pçc bûtîbas , it
Sçdi vada
seviðíi atbildçtâj a iebildumi par to, ka praOzoliòð; referç senators A. Lçbers.
sîtâj a neesot leì itimçta kâ zemes îpaðIevçroj ot: 1) ka prasîtâj a lûdz izlikt at- niece ; 4) ka, pretçji atbildçtâja domâm ,
bildçtâju no runâ esoðâs zemes ; savu pra- lieta grozâs nevis ap to, vai zeme pareizi
sîbu prasîtâja pamato uz to, ka atbildçtâja pçc bûtîbas ieskaitîta valsts zemes fondâ ,
aizbildnîbâ nodota uz nomas lîguma pa- bet gan vienîgi ap to. vai zeme faktiski iemata ðòores zeme , ka nomas lîgums no- iet tâs zemes sastâvâ , kur (pareizi vai neslçgts uz 12 gadiem , ka pçc lîguma 3. p. pareizi) ieskaitîta fondâ ; apgabaltiesa , nâgadîj umâ , ka pçc nomas termiòa notecçða- kot pie sava aprâdîtâ slçdziena , sîki aiznas nomnieks vçlçtos zemes gabalu nono- râdîj usi , kâdçï viòa pieðíîrusi priekðrocîbu
mât , tad tas gan bij is j âiznomâ viòam vçl taisni zemes ierîcîbas komitej as apliecîbai;
uz 12 gadiem nepaaugstinot nomas maksu , 5) ka LCL neatzîst relocatio tacita (Senâta
bet ka nomas lîguma termiòð notecçjis CKD spried. 22./41, 30./1126) ; pretçji at1926. g. 23. aprilî , bez tâ, ka atbildçtâjs bûtu bildçtâj a domâm , viòam tâpçc taisni bij a
prasîtâju uzaicinâjis nomas lîgumu atjau- jânoslçdz jauns lîgums ar prasîtâju par ienot , un ka, neatkarîgi no tâ , atbildçtâj s ne- priekðçjâ lîguma pagarinâðanu uz turpmâesot samaksâjis nomas naudu no 1926. g. kiem 12 gadiem; ðaj â ziòâ Kr. Senâts no58

teikti paskaidrojis , ka gadîj umâ , ja nomas
lîgums tiktu noslçgts uz 12 gadiem un nomas lîgumâ nomniekam tiktu pieðíirta tiesîba, pçc 12 gadu notecçðanas zemi paturçt vçl pat uz 12 gadiem , ðâds lîgums n a v
uzskatâms par noslçgtu uz 24 gadiem (sk.
Senâta CKD spried. 73./1328, 75./181,
84.72);; tâpçc ari runâ esoðais nomas lîgums nav atzîstams it kâ par ipso jure pagarinâtu uz turpmâkiem 12 gadiem; pat
ja atbildçtâjs bûtu laikâ pieprasîjis lîguma
pagarinâðanu, tad ðâda pagarinâðana bûtu
varçj usi notikt tikai slçdzot jaunu lîgumu
(kaut ari papildinâjuma veidâ) starp abiem
iepriekðçj iem kontrahentiem ; un , j a prasîtâj a uz atbildçtâj a pieprasîjuma bûtu atteikusies noslçgt minçto papildu lîgumu , atbildçtâj am tomçr — no Kr. civillik. viedokïa — nebûtu pat tiesîbas , prasîbas ceïâ
piespiest prasîtâju tâdu papildu lîgumu noslçgt it kâ ar tâdu komisij u , ka papildu lîguma nenoslçgðanas gadîjumâ , tiesas spriedums atvietotu zemes îpaðnieka (ðâ jaunâ
procesâ atbildçtâj a) parakstu, bet gan tâdâ
gadîj umâ nomnieks bûtu varçji s tikai prasît no îpaðnieka atlîdzîbu par zaudçj umiem ,
ka pareizi min. arî apgabaltiesa (LCL 1682.,
1687.—1689. p.); 5) ka tâ tad apgabaltiesa
arî ðai j autâjumâ nav likumu pârkâpusi ;
6) ka jautâjumâ par nomas naudas samaksu , apgabaltiesa vispirms pareizi nav
pieðíîrusi nozîmi tam , ka prasîtâj as aizgâdòi atzinuði samaksu; atbildçtâj s ðâ
slçdziena pareizîbu pçc bûtîbas arî neapstrîd , bet aizrâda vienîgi uz to , ka apgabaltiesai esot bijusi lieta jânodod miertiesnesim atpakaï it kâ uz tâ pamata , ka miertiesnesis paðu prasîtâju nav aicinâjis uz tiesas sçdi ; ðâds atbildçtâj a aizrâdîj ums nevietâ , jo ja patiesi apgabaltiesa ðaj â ziòâ
bûtu pielaidusi likuma pârkâpumu , tad uz
to bûtu varçj usi aizrâdît tikai pati prasîtâja, bet nekad ne atbildçtâj s , kur a tiesîbas
ar aprâdîto miertiesneða rîcîbu nav aizskartas; 7) ka apgabaltie sa , apsprieþot
lietâ esoðo kvîti par 10 latu , nâkusi pie slçdziena , ka no tâs satura nav redzams, ka
tâ attiektos uz naudas samaksu u z p r i e kð u, t. i. lîdz 1927. g. 23. aprilim ; ðâds apgabaltiesas konstatçj ums attiecas uz lietas
faktisko pusi un nav tâpçc pârbaudâms
kasâcij as kârtîbâ ; apgabaltiesas apcerçj umiem par to, ka j a ari kvîti attiecinâtu uz

1927. g., tas nozîmçtu tikai , ka lîgums bûtu
pagarinâts uz vienu turpmâku gadu , ir tikai papildu motiva raksturs , kam nav izðíiroðas nozîmes lietâ; 8) ka par liecinieka Mincana nopratinâðanu tâ apstâkïa
pierâdîðanai, ka prasîtâja esot saòçmusi
vçl 5 latu , atbildçtâj s savâ paskaidrojumâ
uz apelâcij as sûdzîbu lûdzis tikai eventuâli ,
un ðo lûgumu viòð nebija uzturçjis nevienâ
apgabaltiesas sçdç; paðâ lûgumâ atbildçtâj s pat nepaskaidro , kad un par kâdu îsti
laiku minçtie 5 lati bûtu tikuði samaksâti ;
ðâdos apstâkïos apgabaltiesa varçja atbildçtâj a uzdoto liecinieku nenopratinât; pretçj i atbildçtâj a apgalvojumam , apgabaltiesa gan apspriedusi minçto atbildçtâja
lûgumu , minot sprieduma vçsturiskâ daïâ
arî atbildçtâj a paskaidrojuma saturu un seviðíi arî atbildçtâj a aizrâdîj umu , ka prasîtâj a un tâs mâte esot saòçmuðas «kopâ
15 latus "; 9) ka apgabaltiesa pareizi nav
pieðíîrusi nozîmi naudas iemaksai Latvij as bankai , jo depositio judicialis pielîdzinâma parâda segðanai tikai tad , ja tâ notikusi likumâ paredzçtâ kârtîbâ (CPN
146029 . un turpm. p.), kuru atbildçtâj s tomçr nebij a izpildîjis ; ðajâ ziòâ nemaz nav
svarîgi tas , vai prasîtâja par depozicijas
faktu bûtu zinâj usi no blakus avotiem; pats
par sevi Latvijas bankâ izdarîtais maksâj ums nav uzskatâms par attiecîgâ vietâ izpildîtu; tâpçc prasîtâja vispâr nav piespiesta saòemt naudu taisni Latvij as bankâ ,
nerunâj ot nemaz vçl par to, ka atbildçtâj s
vispâr nevar piespiest prasîtâju noslçgt
papildu lîgumu par iepriekðçjâ lîguma termiòa pagarinâðanu; atbildçtâjs ðajâ ziòâ
nemaz nebij a pat lûdzis liecinieku Mincanu
nopratinât taisni par naudas depozicij as
faktu , tâpçc vien apgabaltiesai arî nebij a
nekâda iemesla ðâda j autâj umu apspriest;
par Kr. civillik 1700. p. pârkâpumu ðajâ
ziòâ nevar bût runas; 10) ka tagadçj â prasîba nav vçrsta uz îpaðuma strîda izsprieðanu, tâdçï nevietâ atbildçtâj a celtais strîds
miertiesnesim;
par lietas nepiekritîbu
11) ka tâ tad apgabaltiesa nav atbildçtâj a
minçtos likumus pârkâpusi , kâdçï viòa kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraidâma ,
Senâts n o l e m j : mazgadîgâ Edgara Lîbieða aizbildòu Jâòa Oplucana un Valentîna Kantes kasâcijas sûdzîbu , uz CPN 283.
(186.) p. pamata, atstât bez ievçrîbas
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69. 1931. g. 27. martâ. Jâòa Ðû m a ò a
lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu Almas Kalniòð prasîbâ pret Jâni Ðûmani par traucçtas valdîðanas atj aunoðanu
uz vieglo automobili. (L. JMu 484.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka, pretçji kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj a aizrâdîjumam , apgabaltiesa
savu atzinumu par to, ka strîdâ esoðais
automobilis 1929. g. 5. martâ atradies
p r a s î t â j a s (bet nevis vairs atbildçtâj a)
valdîðanâ, pamatojusi ne tikai uz to, ka automobilis tajâ dienâ atradies akc. sab. « Auto "
telpâs un tadpat pârgâjis prasîtâjas îpaðumâ, bet g a l v e n â k â r t â uz paða atbildçtâj a paskaidrojumiem abâs instancçs
un uz liecinieku Reþanska un Grigora liecîbâm; apgabaltiesas motivus ðaj â ziòâ,
kuri paði par sevi attaisno apgabaltiesas
gala slçdzienu , atbildçtâjs pat nemçìina atspçkot , kâdçï atkrît kâ nenozîmîgi un Senâtâ nemaz nav apsprieþami visi atbildçtâj a paskaidrojumi kasâcijas sûdzîbâ , kuri
vçrsti vienîgi pret pârçjo apgabaltiesas
motivu pareizîbu ; tâpat Senâtâ nav apsprieþami pirmo reizi kasâcijas sûdzîbâ
izteiktie atbildçtâj a apgalvojumi , ka automobilis minçtâ laikâ (1929. g. 5. martâ)
tikai pagaidâm bijis ievietots akc. sab.
«Auto " telpâs lîdz îpaðuma tiesîbu noskaidroðanai starp prasîtâju un akc. sab. «Auto ",
un ka prasîtâja , it kâ s l e p e n i no atbildçtâj a , izòçmusi automobili no akc. sab.
«Auto " telpâm; 2) ka par CL 691. pantâ
minçto v a r d a r b î b u (dej ectio , spolium),
ar kuru valdîtâjs izstumts no lietas valdîðanas, saprotama vispârîgi katra p a t v a r î g a rîcîba , ar kuru valdîðana atòemta
pret valdîtâj a gribu , pie kam ðî rîcîba nezaudç patvarîbas raksturu tikai tâdçï, ka
tâ izdarîta ar amatpersonas palîdzîbu , ja
pçdçjâ rîkojusies pârkâpj ot savas kompetences robeþas , t. i. nelikumîgi (sk. C. G.
Brûns , Die Besitzklagen des romischen und
heutigen Rechts, 254., 258., 259. lapp.) ; tâdçï apgabaltiesa , konstatçj ot , ka automobilis atòemts prasîtâj ai p r e t v i ò a s g r i b u a r p o 1 i c i j a s (t. i. ðaj â gadîj uma
n e k o m p e t e n t a s varas) palîdzîbu , nav
pretçji atbildçtâj a domâm , CL 691. pantu
pârkâpusi , atzîstot ðajâ lietâ prasîbas deï
priekðnoteikumus ;
zaudçtâs valdîðanas
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3) ka tâ tad atbildçtâj a kasâcijas sûdzîba
kâ nepamatota atraidâma , Senâts n o l e mj :
Jâòa Ðûmaòa kasâcij as sûdzîbu ,
uz CPN 283. (186.) panta pamata , atstât
bez ievçrîbas.
70. 1931. g. 27. februâri. Marij as H o t e
lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu Nikolaj a Matvej eva prasîbâ pret Marij u Hote. (L. Nj 4850
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa konstatçj usi, ka atbildçtâj a boj âj usi noîrçto dzîvokli
ar nevçrîgu malkas skaldîðanu un cirðanu;
2) ka Lik. par telpu îri 32. p. 3. pk. lietotâs
frâzes «ïaunprâtîgâs telpu bojâðanas " jâsaprot netikvien ar «ïaunu nolûku " zaudçj umu nodarîðana, bet arî zaudçj umu nodarîðana bez tieða nolûka , apzinoties , ka par
rîcîbas sekâm v a r bût tâdi zaudçj umi
(Senâta CKD spried. 25./570; 28./441);
3) ka, raksturoj ot atbildçtâjas rîcîbu par
nevçrîgu un vieglprâtîgu , t. i. par rupju
nolaidîbu , kur a aptver ari kaitîguma un
briesmîbas apziòu (CL 3296. p.), apgabaltiesa ar to paðu taisni uzsvçrusi , ka atbildçtâj a rîkoj usies apzinoties , ka viòas rîcîbas sekâm var bût zaudçjumi- izîrçtâj am ;
4) ka tâ tad apgabaltiesai bija pietiekoðs
iemesls lietâ piemçrot minçto 32. p. 3. pk.
un uz ðâ pamata prasîbu par atbildçtâj as
izlikðanu atzît par apmierinâmu; 5) ka ,
pretçji atbildçtâjas domâm , apgabaltiesa
tieði un noteikti apsvçrusi atbildçtâjas ierunas ja utâj umâ par ïaunprâtîbas jçdzienu;
apgabaltiesa ari aizrâdîj usi , kâdçï viòa nav
atradusi par vaj adzîgu nopratinât atbildçtâjas uzdoto liecinieku; 6) ka tâ tad apgabaltiesa nav pârkâpusi atbildçtâj as minçtos likumus, kâdçï viòas kasâcij as sûdzîba kâ nep amatota atraidâma , Senâts
n o l e m j : Marijas Hote kasâcijas sûdzîbu ,
uz CPN 283. (186.) p. pamata , atstât bez
ievçrîbas.
71. 1931. g. 22. aprilî. Matildes K a m i n s k i s pilnv. zv. adv. H. Rûsa lûgums
atcelt Tiesu palâtas spriedumu Matildes
Kaminskis prasîbâ pret Kârli Kaminski.
(L. JYs 486.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators O. Ozoliòð.

Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta , apstipri- tiesas puses varçja radît priekð atbildçnot apgabaltiesas spriedumu , apmierinâj usi tâj a attaisnoj amu faktisku maldîbu , Tiesu
prasîbu daïâ par Ls 1147,50, starp citu , aiz palâta varçja nâkt pie slçdziena , ka atbiltâ iemesla: a) ka atbildçtâj s atzîstams par dçtâj a subj ektîva pârliecîba no ðâs nepalabticîgu valdîtâj u */* daïâs no «Lej as-As- reizîbas nav iespaidota; ar to atkrît visi
fflu " mâj âm, jo ðaj âs daïâs viòð ticis apstip- apcerçj umi kasâcij as sûdzîbâ , kas minçti
rinâts mantoðanas tiesîbâs no kompetentas Tiesu palâtas slçdziena atspçkoðanai; 4) ka
tiesu iestâdes, t. i. pagasta tiesas; b) ka tâ tad Tiesu palâta savâ spriedumâ nav
Vidz. zemn. lik. 994. p. nepareiza piemç- pielaidusi prasîtâjas aprâdîto likumu pârroðana no pagasta tiesas pati par sevi vien kâpumus un iesniegtâ kasâcijas sûdzîba kâ
nevarçj a atsaukties uz atbildçtâj a labo ti- nepamatota atraidâma , Senâts n o l e m j :
cîbu, jo likuma nepareiza piemçroðana Matildes Kaminskis pilnv. zv. adv. Rûsa
konkrçtam gadîjumam varçja novest at- kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 793. p. pamata ,
bildçtâj u vienîgi pie faktiskas maldlbas. atstât bez ievçrîbas.
kura , pretçj i j uridiskai maldîbai , nevarçja
satricinât atbildçtâj a bona fides pâròemtâ
72. 1931. g. 29. j anvârî. Abrâma Prûða
îpaðuma valdîðanâ; 2) ka, saskaòâ ar CL
680. p., par valdîtâju labâ ticîbâ uzskatâms pilnv. zv. adv. P. Nikanorova lûgums attas, kur ð pârliecinâts , ka nevienam nav celt Latgales apgabaltiesas lçmumu viòa,
lielâku tiesîbu uz lietas valdîðanu; par iz- Prûða, sûdzîbâ par Rçzeknes II iec. tiesu
ðíiroðu likumdevçj s domâj is taisni iekðçjo , izpildîtâj a rîcîbu. (L. JS!> 501.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
subj ektîvo (kaut ari maldîgo) pârliecîbu par
referç senators 0. Ozoliòð.
Ozoliòð;
pârliecîba
cik
tâlu
ðâda
,
savâm tiesîbâm
Ievçrojot: 1) ka apgabaltiesa atstâj usi
nav pamatota uz neattaisnoj amu likuma
nezinâðanu (juridisku maldîbu) ; turpretim blakussûdzîbu bez ievçrîbas aiz tâ iemesla ,
par valdîtâj a mala fide bûtu uzskatâms ka tiesas lçmums par prasîbas nodroðinâðakatrs , kur ð kaut mazâkâ mçrâ ð a ub î - nu intervencij as prasîbas lietâ un sakarâ ar
t o s par savas valdîðanas pareizîbu vai to uz mantu uzliktais arests ir par ðíçrsli
kuram konkrçtos apstâkïos b i j a p i e t i e - mantas pârdoðanai izsolç piedzinçj a Abrâk o ð s p a m a t s ðaubîties, vai pie paras- •raa Prûða prasîjuma apmierinâðanai ; 2) ka
tâs uzmanîbas un rûpîbas bija j â r e d z tâ tad apgabaltiesa pieturas pie viedokïa ,
materiâlâ netaisnîba, kas guï viòa valdî- ka iekams tiesas lçmums par aresta uzlikðanas pamatâ (ðai Cvingmaòa I, 46; V, ðanu uz pârdodamo mantu nav atcelts ar
717) ; 3) ka tomçr pr asîtaj â nav minçj usi j aunu tiesas lçmumu , mantas pârdoðana
nevienu apstâkli , no kur a bûtu redzams, caur tiesas izpildîtâj u nav iespçjama; ðâds
ka atbildçtâj s bûtu ðaubîj ies par savas val- uzskats gan attaisnoj ams attiecîbâ uz nedîðanas likumîbu : prasîtâja atsaucas vie- kustamu mantu , par kuru CPN 1834. p.
nîg i uz to , ka , mantiniekus apstiprinot , pa- tieði min , ka atzîme dzçðama uz tiesas lçgasttiesa nepareizi piemçrojusi Vidz. zemn. muma pamata; bet pie ðâda uzskata nav
lik. 994. p., kura saturs ari atbildçtâj am ne- pamata pieturçties attiecîbâ uz kustamu
varçjis bût nezinâms; pretçji prasîtâjas mantu , par kuru intervencij as prasîba atdomâm , atbildçtâj am tomçr nebij a pienâku- kritusi: ja intervenients prasîbu zaudçj is,
ma pârbaudît tiesas lçmuma saskaòu ar li- resp. tâ atkritusi , tad paði par sevi ir atkrikumu , jo jûra novit curia un tiesa piemçro tuði arî visi lîdzekïi , kas procesuâlâ ziòâ
likumu ex officio ; pagasttiesa netikvien izlietoti prasîtâj a tiesîbu apsargâðanai, kâ
apstiprina mantiniekus mantoðanas tiesî- prasîbas pieteikðanas sekas; tâ tad pats
bâs, bet arî nodod tiem mantoj umu (pag. par sevi atkrît arî tiesas pieòemtais nodrotiesu proc. lik. 234. p.) ; saòemot manto- ðinâðanas veids prasîbai , kurâ kritîs tiesas
jumu uz pagasta tiesas lçmuma pamata , at- ; spriedums resp. lçmums , ar kuru prasîba
bildçtâj am nebij a iemesla ðaubîties par nav apmierinâta; tâdçï tiesu izpildîtâj am
mantoj uma iegûðanas pareizîbu; konsta- nebija pamata atteikt piedzinçj am turpinât
tçj ot , ka likuma normas nepareiza piemç- piedzîðanu aiz tâ iemesla vien , ka formâli
roðana faktiskiem apstâkïiem no pagasta nav atcelts tiesas lçmums par prasîbas no-
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ïaujas — bet ðâds nosacîj ums bija juridiski
iespçj ams tikai l î d z f o n d a o b j e k t a
k o r o b o r a c i j a ! uz prasîtâja vârda
(1923. g. Likuma 2., 6. p.; Lkr. 32) ; koroborçj ot pieðíirto zemes gabalu uz savu
vârdu vçl 1929. g. 12. februârî , t. i. pirms
Centrâlâs zemes ierîcîbas komitej as lçmuma (29. g. 3. VII), prasîtâj s ir padarîj is
nosacîj uma izpildlðanos par j u r i d i s k i
n e i e s p ç j a m u , jo minçtâs komitej as
atïauja par koroborçtu gabalu vairs nebij a
iespçj ama; j aukts potestativs nosacîjums
skaitâs par izpildîtu , jo promitents pats
kavç nosacîj uma izpildîðanu, kâdçï prasîtâj s ðajâ gadîjumâ nevar , atsaukdamies uz
nosacîj uma neiestâðanos, uzskatît lîgumu
par neesoðu, resp. atceltu un uz tâ pamata
izvairîties no lîguma izpildîðanas (Senâta
CKD spr ied. 22.786) ; konstatçjot , ka vçl
prasîbas iesniegðanas momentâ atbildçtâja
tiesîbas uz mâj as lietoðanu bij a atvasina
mas no prâvnieku pirkðanas - pârdoðanas
lîguma , tiesa varçj a nâkt pie prasîbu noraidoða slçdziena; ar to atkrît kasâcijas
sûdzîbas 1. un 2. pk. ; 3) ka izejot no tâ,
ka prâvnieku 1927. g. 3. novembra lîgumam ir vçl saistoðs spçks , tiesa varçj a nâkt
pie slçdziena , ka prasîtâja negatorija s prasîba atduras uz atbildçtâj a tiesîbâm , kuras
prasîtâjs nevar neatzît; taisni prasîtâj am
bij a j âpanâk lîguma atcelðana, Jai izbeigtu
atbildçtâj a lietoðanas tiesîbas uz atbildçtâj am nodoto mâj u; ðâdos apstâkïos apgabaltiesa varçj a atzît , ka notariâlam uzaicinâj umam un liec. Kirðfelda liecîbai nav
S
n
i
g.
j
anvârî.
Jûlij
a
29.
73. 1931.
í e r a lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas izðíiroðas nozîmes; ar to atkrît kasâcispriedumu Jûlij a Sniíera prasîbâ pret Âda- j as sûdzîbas 3. un 4. pk. ; 4) ka tâ tad apgabaltiesa savâ spriedumâ nav pielaidusi
mu Zuti par izvietoðanu. (L. JVo 503.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K. prasîtâja aprâdîto likumu pârkâpumu , un
iesniegtâ kasâcijas sûdzîba kâ nepamatota
Ozoliòð; referç senators O. Ozoliòð.
Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa , apstipri- atraidâma , Senâts n o l e m j : prasîtâj a Jûnot miertiesneða spriedumu , atraidîj usi pra- ï lija Sniíe ra kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 283.
slbu aiz tâ iemesla: a) ka prasîtâjs gan ap- (186.) p. pamata , atstât bez ievçrîbas.
galvo, ka atbildçtâj s lieto mâjas bez kâdâm
tiesîbâm, bet atbildçtâj s pierâdîjis , ka vi74. 1931. g. 29. j anvârî. Mârtiòa D a m òam tiesîba pamatoties uz pirkðanas-parb
e
k a 1 n a pilnv. zv. adv. J. Dambekalna
ka
prasîtâjs
nav
lûb)
lîgumu;
doðanas
dzis atzît ðo lîgumu par atceltu , kâdçï pra- lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas spriesîbas pamats uzskatâms par atspçkotu; dumu Alus darîtavas akc. sab. «Tanhei2) ka prâvnieku 1927. g. 3. novembra lî- zers " prasîbâ pret Aleksandru Biðu un
guma 7. pants gan stâdâ lîguma saistoðo Mârtiòu Dambekalnu. (L. N> 513.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
spçku atkarîbâ no suspensiva nosacîj uma
— Centrâlâs zemes ierîcîbas komitej as at- Ozoliòð; referç senators O. Ozoliòð.

droðinâðanu; j a piedzinçjs iesniedza tiesas
spriedumu resp. likumu par interevencijas
prasîbas atkriðanu, tiesu izpildîtâjam nebij a iemesla pârtraukt piedzîðanu, ja tikai
spriedums resp. lçmums ir stâjies likumîgâ
spçkâ (sal. Isaèenko komentâru pie CPN
1093. p., V sçj . 647. lapp.) ; pieturoties pie
pretçjâ viedokïa , apgabaltiesa ir pârpratuði
CPN 1093. p. îsto nozîmi un ar to ðo pantu
pârkâpusi; 3) ka neatkarîgi no teiktâ , tiesa
savâ lçmumâ nav pietiekoði motivçjusi
sûdzîbas noraidîðanu ; tiesa gan atsaucas
uz CPN 979. pantu , bet ðim pantam-, kas
paredz aresta uzlikðanas un noòemðanas
kârtîbu , nav tieða sakara ar sûdzîbu; sûdzçtâj s taisni ir aizrâdîj is , ka tiesu izpildîtâj s rîkoj as pretçj i CPN 952. pantam , bet
ðo aizrâdîj umu apgabaltiesa nav apsvçrusi,
kaut gan viòas pienâkums bija paskaidrot , aiz kâda iemesla tiesu izpildîtâjam bija
tiesîba neturpinât piedzîðanu; ar to tiesa
ir pielaidusi savâ lçmumâ motivçðanas nepilnîbu , pârkâpj ot CPN 196. (142.) p>; 4) ka
tâ tad CPN 1093. un 196. (142.) p. pârkâpumu dçï apgabaltiesas spriedums nav uzturams spçkâ , kâdçï, neielaiþoties pârçjo
kasâcij as iemeslu pârbaudîðanâ, Senâts
n o l e m j : Latgales apgabaltiesas 1929. g.
25. novembra lçmumu atcelt CPN 1093. un
196. (142.) p. pârkâpumu dçï un lietu nodot
tai paðai apgabaltiesai izlemðanai no j auna
citâ tiesas sastâvâ.
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Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa , apstipri- maksâtnespçjîgu parâ dnieci; c) ka pranot miertiesneða spriedumu , apmierinâj usi sîtâj as tiesîbas pçc vekseïa nav atkarîgas
prasîbu solidâri no abiem atbildçtâjiem , no kriminâllietas iznâkuma pret bij. akc.
starp citu, pret atbildçtâj u Dambekalnu aiz sab. «Lini" vadîtâj iem; 2) ka konstatçj ot
tâ iemesla, ka Dambekalns saòçmis preci , to apstâkli , ka runâ esoðais vekselis satur
bet nav pierâdîjis , ka precç bûtu pasûtîta nepârtrauktu indosamentu rindu , kura beiun nodota kâdai citai personai; 2) ka kon- dzas ar blanko pârvedi, tiesa varçj a atzît ,
statçj ot to apstâkli , ka atbildçtâjs Dambe- ka prasîtâj a ir pietiekoði leì itimçta par
kalns preci saòçmis uz kuìa pret savu pa- vekseïa likumîgu turçtâj u (Vekseïu lik.
rakstu kâ kuìa kapteinis , bet ka prece pçc 23. p.) un ka viòai pieder patstâvîgas tiesîkontrolzîmes pasûtîta uz kûja «Laimdota " bas pçc vekseïa, neatkarîgi no iepriekðçjâ
no kuì a îpaðnieka, atbildçtâj a Biða, tiesa pârvedçja tiesîbâm (Veks. lik. 24. p.) ; arî
no ðâ apstâkïa vien nevarçj a nâkt pie slç- pie neprotestçta vekseïa indosaments padziena nedz par atbildçtâj a solidâru atbil- tur tr ansportfunkcij u (Veks. lik. 55. p.);
dîbu , nedz par atbildçtâj a atseviðíu atbil- 3) ka konstatçj ot to apstâkli , ka atbildçtâjs
dîbu par pasûtîtâs preces samaksu: kap- pats pçc lîguma bij a devis akc. s-bai „Lini"
teinis, pieòemot preci uz kuì a, nepaliek so- tiesîbu diskontçt nodroðinâjumam nodotos
lidâri atbildîgs par preces samaksu; tâpat vekseïus un ka tâ tad uz blanko indosaviòð atseviðíi nav atbildîgs par preci , kur a menta pamata vekselis nonâcis prasîtâjai
uz kuì a pârgâj usi pasûtîtâj a rîcîbâ; taisni ; no Rîgas ârçj âs tirdzniecîbas bankas, bet
pçdçjo apstâkli atbildçtâjs Dambekalns ap- j tieðâs attiecîbâs ar akc. s-bu «Lini" prasîòçmâs pierâdît ar liec. Oðmali ; nenoprati- tâj a nav atradusies , tiesa varçja atrast par
not ðo liecinieku , apgabaltiesa ir pârkâpusi nenozîmîgâm atbildçtâja ierunas par savu
CPN 102. (81.) p. un pielaidusi savâ sprie- attiecîbu kârtoðanu ar akc. s-bu «Lini" , jo
dumâ lietas apstâkïu noskaidroðanas nepil- prasîtâja taisni neatrodas Vekseïu lik. 33. p.
nîbu; 3) ka tâ tad CPN 102. (81.) un 181. paredzçtâs attiecîbâs ar atbildçtâju; kon(129.) p. pârkâpumu dçï apgabaltiesas statçjot no lietas apstâkïiem , ka nav piespriedums nav uzturams spçkâ, Senâts n o- râdîts , ka prasîtâja bûtu apzinâti saòçmusî
l e m j : Rîgas apgabaltiesas 1929. g. 11. j û- j au samaksâtu vekseli, tiesa varçja nâkt
lij a spriedumu atcelt CPN 102. (81.) un 181. pie slçdziena , ka atkrît atbildçtâja iebil(129.) p. pârkâpumu dçï un lietu nodot tai dums arî pçc Veks. lik. 24. p.; tiesas slçpaðai apgabaltiesai izsprieðanai no jauna \ dziens par to , ka lietas apstâkïos nav saskatâma prasîtâjas mala fides vekseïa sacitâ tiesas sastâvâ.
òemðanâ, pieder pie lietas faktiskâs puses,
kur a kasâcij as kârtîbâ nav pârbaudâma
75. 1931. g. 29. j anvârî. Pçtera M e i- (Sen. CKD spried. 23.712) ; ar to atkrît visi
j e r a lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas apcerçjumi kasâcijas sûdzîbâ , kur os atbilspriedumu Latvij as bankas prasîbâ pret dçtâj s mçìin a atspçkot tiesas slçdzienu pçc
Pçteri Meijeri un prasîtâj as Latvij as ban- bûtîbas ; 4) ka tâ tad apgabaltiesa savâ
kas pilnv. zv. adv. Fr. " Gailîða paskaidro- spriedumâ nav pielaidusi nekâdu likumu
pârkâpumus , un iesniegtâ kasâcijas sûdzîba
j ums. (L. JNq 514.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K. kâ nepamatota atraidâma , Senâts n o l e mj : atbildçtâja Pçtera Meijera kasâOzoliòð; referç senators 0. Ozoliòð.
Ievçrojot: 1) ka apgabaltiesa , apstipri- cijas sûdzîbu , uz CPN 283. (186.) p. pamata ,
not miertiesneða spri edumu , apmierinâjusi atstât bez ievçrîbas.
prasîbu aiz tâ iemesla: a) ka prasîtâj a ir
likumîga vekseïa turçtâja , kur as tiesîbas
pçc vekseïa ir neatkarîgas no iepriekðçjo
76. 1931. g. 22. aprilî . Frièa M i s t r a
pârvedçju tiesîbâm; b) ka prasîtâj as mala pilnv. zv. adv. E. Grînberga lûgums atcelt
fides pçc vekseïa saòemðanas nav pierâ- Tiesu palâtas spriedumu Frièa Mistra pradîta, un to nenodibinâtu ari tas apstâklis, sîbâ pret Irmu Vçjð, Adelheidi Ðulc - Aðej a prasîtâja bûtu vekseli saòçmusi pçc tam , râden u. c. un atbildçtâjas Johanas un
kad akc. s-ba «Lini" bij a izsludinâta par Frîdricha Ðulc - Aðerâden mant. masas aiz•S

gâdòa pilnv. zv. adv. K. Peetca paskaid- prasîtâj s mâj as ir gan valdîj is no 1909. g.,
bet tikai valdîðana pârtraukta lielinieku
roj ums. (L. Ne 515.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K. laikâ; ari ðaj â ziòâ Tiesu palâta ir pielaid usi savâ spriedumâ motivçðanas nepilOzoliòð; referç senators O. Ozoliòð.
nîb u; 4) ka tâ tad pielaiþot savâ sprie,
apstiprika
Tiesu
palâta
Ievçroj ot: 1)
not apgabaltiesas spriedumu , atraidîj usi dumâ lietas apstâkïu noskaidroðanas un
prasîbu aiz tâ iemesla: a) ka prasîtâj s nav motivçðanas nepilnîbu , Tiesu palâta ir pârpierâdîj is j ustus titulus savam iesedej u- kâpusi CPN 339. un 711. p., ar ko tâs spriemam , kâdçï viòam nav atzîstamas îpaðuma dums nav uzturams spçkâ , k adeï, neielaiþotiesîbas uz strîdâ esoðo mâj u; b) ka, bez ties pârçj o kasâcij as iemeslu pârbaudîðana ,
tam , pats prasîtâj s sevi pat nav uzskatîj is Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas 1929. g.
par mâj as valdîtâj u , jo zemes pieprasîj uma 16. septembra spriedumu CPN 339. un 711.
lietâ Vîtiòam apliecinâj is , ka mâj as ilgga- p . pârkâpumu dçï atcelt un lietu nodot tai
dîgs lietotâj s ir bij is VItiòð; 2) ka, apsve- paðai tiesai izsprieðanai no j auna citâ tiesas
rot nopratinâto liecinieku . izteicienus un sastâvâ.
1907. g. 3. maij a kvitçs saturu un nozîmi ,
Tiesu palâta nâkusi pie slçdziena .Jca p rasîtâj s nav pierâdîjis pirkðanas - pârdoðanas 77. 1931. g . 31. j anvârî. Anatolij a
lîguma noslçgðanu uz strîdâ esoðâm mâ- A l e k s e j e v a pilnv. zv. adv. V. Brþej âm ; tomçr Tiesu palâta pielaiþ , ka pra- zinska lûgums atcelt . Rîgas apgaltiesas
sîtâj s par tâm noslçd zis p r i e k ð 11 g u m u , spriedumu Zâlmaòa Lohaka prasîbâ pret
bet atrodot , ka arî tas nevar noderçt par Anatolij u Aleksej evu. (L. N> 516.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
j ustus titulus prasîtâj a iesçdçj umam , jo uz
referç senators F. Konrâdi.
Ozoliòð;
gaprasît
tikai
pamata
varot
lîguma
tâda
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ot:
lîga lîguma noslçgðanu; ðajâ ziòa Tiesu pa, kurâ lûdzis noteikt atprasîbu
tâj
u
cçlis
pietienav
lâtas minçtie apcerçj umi tomçr
dzîvokïa viena mçieòemtâ
bildçtâj
a
namâ
apstrîdçts
priekðlîgums
,
ka
tas
vien
koði;
'
2)
ka
atbildçtâj s pret
maksu
;
neða
îres
uz 1920. g. 18. marta likuma pamata, ne,
ka nams piedeprasîbu
iebildumu
cçlis
apsvçrt
ðo
pienâkuma
atsvabinâj a tiesu no
bij usi ceprasîba
kâdçï
îpaðniekiem,
rot
6
iesedej
umam;
pamatu
kâ
umu
taisni
darîj
kopîp
aðniekiem;
pret
visiem
nama
ïama
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lîguma obj ekta nodoðanu pircçj a valdîðana , 3) ka apgabal tiesa prasîbu izspriedusi pçc
varçtu gan bût par iegûðanas pamatu iesç- b ût îbas , neievçroj ot minçto atbildçtâj a iedçj umam (CL 829. p. sal. Cvingtnann , V. runu , pie kam apgabaltiesa sava uzskata
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noslçgtâ lîguma un viòa sekâm , vienkârði
atsaucoties uz pârçj o lîdzîpaðnieku nepiedallðanos iesniegtaj â prasîbâ un ka îres
lîgums noslçgts no viena paða atbildçtâj a ,
k o p î p a ð u m a m j a u p a s t â v o t ; tâ
tad Senâts taj â spriedumâ , pçc tâs lietas
apstâkïiem , apskatîj is tikai gadîj umu , kad
lîgums noslçgts tikai no viena lîdzîpaðnieka , bet pârçj ie lîdzîpaðnieki lîgumâ nav
piedal îj uðies, lai ga n viòi , kâ k o p î p a ð n i e k i , taj â bûtu varçj uði piedalîties ;
6) ka konkrçtâ lietâ , turpretim , îres lîgumu
noslçdzis nama v i e n î g a i s îpaðnieks un
j au p ç c ðâ lîguma noslçgðanas nodibinâj ies kopîpaðums ar to , ka îpaðnieks zinâmas nekustama îpaðuma ideâlâs daïas pârdevis citâm personâm, uz kurâm ipso j ure
pârgâjis îres lîgums saskaòâ ar Lik. par telpu îri 27. p.; tâdos apstâkïos no pârçj o
lîdzîpaðnieku nepiedalîðanos îres lîguma
noslçgðanâ gan nevar izrietinât prezumcij u , par kuru runâts augðâ (t. i., ka viòi
bûtu devuði tiesîbu rîkoties ar namu vie' nam lîdzîpaðniekam), jo ðajâ lîgumâ viòi ,
nebûdami vçl lîdzîpaðnieki, protams , pieda lîties nevarçj a; tâ tad augðâ minçtais Senâta spriedums pretçj i apgabaltiesas do^
lietâ nav piemçroj ams.;
mâm , tieði konkrçtâ
7) ka tomçr arî konkrçtâ lietâ prasîtâj s varçj a uzskatît atbildçtâj u par i z î r ç t â j u
Lik. par telpu Iri nozîm ç, pret kuru viòð
varçj a celt îres maksas normçðanas prasîbu , jo arî spri eþamâ gadîj umâ prasâms,
lai j aunie nama lîdzîpaðnieki vismaz p a z i ò o îrniekam , ka viòi ieguvuði namâ zinâmas daïas un sevi uzskata , îrniekam
pretim, kâ i z î r ç t â j i ; likums îrniekam
neuzliek par pienâkumu pârliecinâties zemes grâmatâs par to , vai izîrçtâj a personâ
notikuðas kâdas pârmaiòas un viòð tâdçï
par izîrçtâj u var uzskatît to personu , kur a
ar viòu noslçgusi lîgumu , kamçr viòð nav
saòçmis attiecîgo paziòojumu par notikuðo
pârmaiòu; 8) ka tâdçï un ievçrojot , ka
kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj s pat neapgalvo, ka viòð bûtu pierâdîj is savu apgalvoj umu , ka prasîtâjs par pârçj o lîdzîpaðnieku tiesîbu zinâj is, kâdu apgalvoj umu
prasîtâjs nav atzinis , paskaidrojot , ka viòð
par pârmaiòu îpaðnieku personâs nevarçj is
zinât un ka pârçj ie lîdzîpaðnieki arî faktiski neesot piedalîj uðies nama pârvaldîðanâ; 9) ka tâpçc j ânâk pie slçdziena , ka

prasîtâj s tâdos apstâkïos varçja iesniegt ðo»
prasîbu pret atbildçtâj u vien , ar kuru vien
viòð savâ laikâ bij a noslçdzis îres lîgumu;.
10) ka tâ tad apgabaltiesa , neievçroj ot atbildçtâj a pret prasîbu celto formâlo iebildumu , nav gala slçdziena ziòâ likumu pârkâpusi ; 11) ka, pretçj i kasâcij as sûdzîbas
iesniedzçj a aizrâdîj umiem , viòð apgabaltiesas sçdç liecinieku Strausu nemaz nebij a
lûdzis nopratinât , lai konstatçtu viòa rakstiskâ p a s k a i d r o j u m â minçtos apstâkïus vai ari to, ka strîdâ esoðâs telpas,
izîrçtas un lietotas kâ d a r b n î c u telpas;,
tâ tad atbildçtâj s nepamatoti pârmet apgabal tiesai , ka viòa , nenopratinot minçto
lieci nieku , neesot devusi viòam iespçju
noskaidrot minçtos j autâj umus; 12) ka jautâj ums par to , vai î r e s v a l d e i ievçroj ot atbildçtâj a formâlo iebildumu un atraidot prasîbu , bij is j âtaisa spriedums vai lçmums , atzîstams par pilnîgi irrelevantu , jo>
Senâtam j âapsprieþ tikai a p g a b a l t i e s a s sprieduma pareizîba; 9) ka tâ tad atbildçtâj a kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota
atraidâma , Senâts n o l e m j : Anatolij a
Aleksej eva pilnv. zv. adv. Brþezinska kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 283. (186.) panta
pamata, atstât bez ievçrîbas.
78. 1931. g. 29. j anvârî. Maksâtnespçjîg âs parâdnieces Vislatvij as lauksaimnieka
kr âj aizdevu s-bas «Zelta Lats" konkursa
masas pilnvarnieka zv. adv. pal. A. Rotberga lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas,
spriedumu maksâtnespçjîg âs parâdnieces
Vislatvij as lauksaimnieku krâj aizdevu sabiedr îbas «Zelta Lats " konkursa masas prasîbâ pret Voldemâru Auziòu , Andrej u Padomu , Martu un Jâni Briedi (L. Ne 518.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K..
Ozoliòð; referç senators 0. Ozoliòð.
Ievçroj ot : 1) ka apgabaltiesa , apstiprinot miertiesneða spriedumu , atraidîj usi
prasîbu , starp citu , aiz tâ iemesla: a) ka.
atbildçtâj s Auziòð gan saòçmis no prasîtâj as pçc lietâ minçtâ vekseïa Ls 800,—,
bet , saskaòâ ar 1928. g. 2. j ûnij a kases aprçíinu , vekseli pçc parâda samaksâj is;
b) to , ka maksâj ums Ls 800 izdarîts par
strîdâ esoðo vekseli, pierâdot aprçíinâ lietotie vârdi ,, a vizo ar termiòu "; c) ka
onus probandi par to , ka maksâj ums
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79. 1931. g. 29. j anvârî. Latvij as bankas
Ls 800 neattiecas uz strîda vekseli , krît
uz prasîtâj u , bet tâ par to pierâdîj umus ne- pilnv. zv. adv. pal. E. Saltupa lûgums atesot sniegusi; 2) ka konstatçj ot to ap- celt Rîgas apgabaltiesas lçmumu Latvij as
stâkli , ka prasîj ums izriet no vekseïsaistî- bankas prasîbâ pret Hugo Grlnbergu , Mârbas , apgabaltiesa nav ievçroj usi , ka v ekse - tiòu Dubovski un Latvij as Mazsaimnieku
lis (arî neprotestçts) ir vçrtspapîrs , kura krâj aizdevu s-bu. (L. N> 519.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
samaksa notiek pret papiru; tâdçï vekseïa
atra ðanâs kreditora rokâs nodibina taisni Ozoliòð ; referç senators O. Ozoliòð.
Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa atstâj usi
viòam par labu prezumpcij u , ka vekseïparâds nav samaksâts ; taisni parâdniekam prasîtâj as blakus sûdzîbu bez ievçrîbas aiz
bûtu pienâkums apgâzt ðo prezumpcij u ; tâ iemesla: a) ka Latvij as bankas 1929. g.
ðâdos apstâkïos atrodot , ka prasîtâj a ðaj â 14. oktobra lûgums nav uzskatâms par lûgadîj umâ vçl seviðíi bija jâpierâda , ka gumu CPN 225. (161.) p. kârtîbâ iztulkot ,
maksâj ums Ls 800 neattiecas uz strîdâ t. i. izlabot spri edumu , bet par lûgumu groesoðo vekseli , tiesa ir nepareizi sadalîj usi zît spriedumu; b) ka , saskaòâ ar CPN
onus probandi , ar ko pârkâpusi CPN 102. 891. p., spried uma grozîðana nav pielai{81.) p.; 3) ka konstatçjot 1925. g. 10. au- þama; 2) ka nodibinot lietâ to apstâkli ,
gustâ izdotâ vekseïa samaksu par pierâ- ka ðaj â gadîj umâ pats atbildçtâj s atzîst , ka
dîtu ar 1928. g. 2. j ûnij a maksâj umu Ls 800, viòam ir divi vârdi: «Erasts - Hugo ", un
tiesa nav noskaidroj usi ðâ maksâj uma sa- ka strîdâ esoðo vekseli viòð ir izdevis , bet
karîbu ar strîdâ esoðo vekseïparâdu ; tiesa parakstîj is tikai ar vienu vârdu «Hugo ", un
gan atrod , ka lietotâ terminoloì ij a „a vizo konstatçj ot , ka 1929. g. 14. oktobra lûgumâ
ar termiòu ", norâda , ka maksâj ums Ls 800 prasîtâj a vienîgi lûdz papildinât spriedumu ,
ir izdarîts pret vekseli ar maksâðanas ter- atzîstot, ka spriedums attiecas uz «Ernestumiòu pçc uzrâdîðanas , kâds esot arî strîdâ Hugo Grlnbergu ", kurð ir tas pats sprieesoðais vekselis, bet ðaiâ zinâ tiesa ir sa- dumâ minçtais «Hugo Grînbergs ", tiesai negrozîj usi kasâs aprçíina skaidro tekstu; bij a pietiekoða iemesla atzît , ka prasîtâj a
îstenîbâ aprçíinâ ir runa par nomaksâtu savâ 1929. g. 14. oktobra lûgumâ iziet uz
aizdevumu Ls 800 ar termiòu 31.7X11 27. g., sprieduma grozîðanu pçc bûtîbas; no lûpie kam tiesa vârdus « aizd. ar trm. guma satura varçj a nâkt pie slçdziena , ka
31.7X11 27. g." pârpratuði par „a vizo ar prasîtâj a lûdz tiesas izskaidroj umu sprietermiòu "; tiesa pat nav paskaidroj usi , ko dumâ izdarîtâs atbildçtâj a personas apzîîstenîbâ nozîmç ðie viòas minçtie vârdi, un mçj umâ ; taisni tajâ gadîjumâ , ja pie spriekâdçj âdi tie nodibina izdarîtâ maksâj uma duma izpildîðanas nâktu klajâ rezolûcijâ
sakarîbu ar strîdâ esoðo vekseïparâdu; ieviesusies kïûda , kuras izlaboðana negrovispâr nav tâda j çdziena „a vizo ar ter- zîtu sprieduma saturu vai bûtîbu , tiesa gan
miòu ": v ekselis , kas samaksâj ams pie uz- varç t u , sprieduma iztulkoðanas kârtîbâ
râdîðanas (a vista , a v u e , bei Sicht), j au (CPN 225. (161.), 964. p.), nodibinât repçc bûtîbas izslçdz noteiktu termiòu ; ne- zolûcij as îsto saturu un nozîmi (Senâta
nodibinot izdarîtâ maksâj uma îsto nozîmi , CKD spried. 22.71) ; 3) ka tâ tad , nepaun pamatoj ot savu slçdzienu uz aprçíinâ reizi kvalificçj ot prasîtâj as lûguma saturu
sagrozîtu tekstu , apgabaltiesa ir pielaidusi un nozîmi , apgabaltiesa savâ lçmumâ ir
savâ spriedumâ lietas apstâkïu noskaidro- pielaidusi CPN 225. (161.) un 891. p. pârðanas un motivçðanas nepilnîbu , ar ko pâr- kâpumus, kâdu pârkâpumu deï viòas lçkâpusi CPN 181. (129.) p.; 4) ka tâ tad mums nav uzturams spçkâ , Senâts n o CPN 102. (81.) un 181. (129.) p. pârkâpumu l e m j : Rîgas apgabaltiesas 1929. gada
dçï apgabaltiesas spriedums nav uzturams 13. decembra lçmumu atcelt CPN 225.
spçkâ , Senâts n o l e m j : Rîgas apgabal- (161.) un 891. p. pârkâpumu dçï un lietu notiesas 1929. g. 12. decembra spriedumu ï dot izlemðanai no j auna tai paðai apgabalatcelt CPN 102. (81.) un 181. (129.) p. pâr- 1 tiesai citâ tiesas sastâvâ.
kâpumu dçï un lietu nodot tai paðai apga80. 1931. g. 31. j anvârî. Rîgas pilsçtas
baltiesai izsprieðanai no j auna citâ tiesas
pilnv. zv. adv. J. Íuzes lûgums atcelt Rîsastâvâ.

gas apgabal tiesas spriedumu Rîgas pilsçtas
prasîbâ pret Latvij as valsti, finansu ministrij as personâ. (L. Ne 521.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Pçtersons.
Ievçroj ot : 1) ka apgabaltiesa atrod prasîbu par neapmierinâmu uz tâ pamata vien ,
ka Latvij as valsts esot uzskatâma par
Krievij as valsts «tiesisko pçcnâcçj u " arî
privattiesiskâs attiecîbâs saskaòâ ar Latvij as un Krievij as 1920. g. 12. augusta miera lîguma 10. p.; pie tam apgabaltiesa juridiskâs attiecîbas starp Rîgas pilsçtu un
Latvij as valsts iestâdçm pret runâ esoðo
loèu mâj iòu raksturo kâ izrietoðas no komodata lîguma; 2) ka apgabaltiesa , ðaj â
ziòâ aprobeþoj oties ar vienkârðo konstatçj umu , ka prasîtâj a iesniegusi apelâcij as
sûdzîb u par miertiesneða spriedumu , pa t
nav mçì inâj usi apspriest un vçl mazâk atspçkot apelâcij as sûdzîbâ pret miertiesneða
sprieduma motîviem izteiktos apcerçj umus ,
seviðíi par to, ka minçtais miera lîguma
10. p. neparedz bij . Krievij as it kâ privattiesisko îp aðumu; 3) ka starp diviem kontrahentiem lîguma ceïâ nodibinâtâs saistîbu (obligâcij u) tiesîbas paðas par sevi nav
saistoðas 3. personâm , t. i. atbildçtâj ai ðaj â
lietâ, un vispâr , kâ singularâs sukcesij as
priekðmets var bût tikai atseviðíi noteikti
prasîj umi , bet ne visu j uridisko attiecîbu
kompleks ; apgabaltiesa naeatsaucas un
nevar atsaukties uz to , ka Latvij as valsts
bûtu bij . Krievij as universâlâ sukcesore ;
tâpat apgabaltiesa , no sevis uzskatot partu
j uridiskâs attiecîbas par patapinâj umu lîgumu , nav paskaidroj usi , kâdçï viòa neatrod ðaj âs attiecîbâs atbildçtâj as apelâcij as sûdzîbâ minçtâs un no pretçj âs puses
neapstrîdçtâs p r e k a r i u m a lîguma pazîmes un nav ari seviðíi atspçkojusi atbildçtâj as minçtâ CL 3776. p. piemçroj amîbu
izsprieþamâ lietâ; 4) ka tâ tad apgabalt iesa , nepiesprieþot un neatspçkoj ot prasîtâj as pret miertiesneða spriedumu minçtos apcerçj umus un aizrâdîj umus , pârkâpusi CPN 181., 198. (129., 142.) p. ( Senâta
CKD spried, kr. 23.758; spr. 27.7331 ;
29.112) , kâdçï viòas spriedums aiz ða iemesla atceïams , Senâts, neielaiþoties pârçj o, prasîtâj as minçto kasâcij as iemeslu
Rîgas apgapârbaudîðanâ, n o l e m j :
bal tiesas 1929. g. 5/12. apriïa spriedumu

CPN 181. (129.) p. un 196. (142.) p. pârkâpumu dçï atcelt un lietu nodot tai paðai apgabaltiesai izsprieðanai no j auna citâ tiesas
sastâvâ.
81. 1931. g. 29. j anvâri. Jâòa M a t i s o n a lûgums atcelt Liepâj as apgabaltiesas
spriedumu Jâòa Matisona prasîbâ pret
Augustu un Paulu Matisoniem. (L. Ne 524.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators O. Ozoliòð.
Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa atcçlusi
miertiesneða spriedumu un atraidîj usi prasîbu aiz tâ iemesla: a) ka, saskaòâ ar Likuma par sociâlo apgâdîb u (Lkr. 1928. g.
73) 4. pantu, pienâkums izsniegt pabalstu,
resp. uzturu prasîtâj am pârgâj is uz Liepâj as pilsçtas paðvaldîbu (7. p.) ; b) ka konkrçtâ prasîba uzskatâma par nepiekrîtoðu
tiesu iestâdçm , jo prasîtâjs nav pârsûdzçj is
lçmumu par viòa lûguma noraidîðanu administratîvâ kârtîbâ; 2) ka vispirms konstatçj ot to apstâkli, ka konkrçtâ prasîba
nepiekrît tiesu iestâdçm , apgabaltiesa prasîbu atraidîj usi; îstenîbâ no ðâda konstatçj uma izriet vienîgi tas, ka lieta bûtu izbeidzama; atbalstoties ðaj â ziòâ uz minçtâ likuma 4. p., apgabaltiesa tomçr nav
ievçroj usi , ka ðis pants pçc sava satura un
nozîmes nesatur CPN 1. panta ierobeþoj umu; tas vien , ka publiskas iestâdes uz
îpaðu noteikumu pamata izðíi r j autâj umu
par personas apgâdîbu , neizslçdz ieinteresçto personu tiesîbu padot savu no privâtâm tiesîbâm izrietoðo strîdu civiltiesas
caurskatîðanai; nâkot pie pretçj a slçdziena , apgabaltiesa ir pârkâpusi CPN 1. p. un
Lik. par soc. apg. 4. p. îsto nozîmi; 3) ka,
konstatçj ot to apstâkli, ka uzturçðanas pienâkums «pârgâj is " uz Liepâj as pilsçtas
paðvaldîbu, apgabal tiesa, acîmredzot , ar
to izteikusies , ka t i e ð a i s pienâkums uzturçt prasîtâj u vispirmâ kârtâ gulstas uz
pilsçtas paðvaldîbu, bet atbildçtâj i it kâ
atbrîvoti no ðâ t i e ð â pienâkuma pretim
prasîtâj am; pamatoj ot savu slçdzienu ðaj â
ziòâ uz minçtâ likuma 4., 7. p., apg abaltiesa nav ievçroj usi, ka 4. p. taisni atsaucas
uz attiecîgiem privâttiesîbu noteikumiem;
no tâ vien , ka uz publiski tiesisku noteikumu
pamata valsts vai paðvaldîbas iestâde òem
personu savâ apgâdîbâ uz tuvinieku rçíi nu , vçl neizriet , ka bûtu atkritis privat-
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tiesîbâs paredzçtais bçrnu , resp. adoptivbçrnu pienâkums uzturçt vecâkus; 4) ka
tâ tad apgabaltiesa ir pielaidusi CPN 1. p.
un minçtâ likuma par sociâlo apgâdi 4. p.
pârkâpumus, kâdçï tâs spriedums nav uzturams spçkâ , Senâts n o l e m j : Liepâjas apgabaltiesas 1929. g. 24. oktobra spriedumu atcelt CPN 1. p. un 1928. g. likuma
par sociâlo apgâdi 4. p. pârkâpumu dçï un
lietu nodot tai paðai apgabaltiesai izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
82. 1931. g.' 27. februâri. Nikandra B a ik o v a pilnv. zv. adv. E. Ðçnfelda lûgums
atcelt Latgales apgabaltiesas spriedumu
Nikandra Baikova prasîbâ pret Jâni Blaubriku. (L. N« 539.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçrojot : 1) ka nedz 1924. g. 19. jûnija
noteikumi (Lkr. 107), nedz ari 1927. g.
2. j ûnij a likums (Lkr. 92) nepieðíi r sev atpakaïçju spçku; 2) ka minçtie noteikumi
un likums neparedz arî nosacîj umus par
intertemporalâm tiesîbâm , jautâjumâ par
n o m a s lîgumiem , kas noslçgti un resp.
pagarinâti p i r m s minçto noteikumu un
likuma spçkâ nâkðanas; 3) ka tâpçc, pretçj i prasîtâja domâm , runâ esoðais nomas
lîgums vispâr nav padots minçtiem noteikumiem un likumâ paredzçtai sankcij ai
(8. resp. 6. p.) ; 4) ka aizpârdoðanas lîgums nenodibina nedz îpaðuma tiesîbu pâreju , nedz riska un tiesîbas uz augïiem pâreju uz aizpircçj u , bet dod ðim pçdçjam vienîgi tiesîbu , prasît aizpârdoðanas lîguma izpildîðanu un pie tam vçl nekad ne piespiedu
kârtîbâ ; 5) ka tâpçc tam apstâklim , ka
atbildçtâj s paziòojis prasîtâj am par noslçgto ar treðo personu , Maliðevu, nomas lîgumu , jau pçc prasîtâja ar to paðu Maliðevu noslçgtâ aizpârdoðanas lîguma , nepadara par piemçrojamu LCL 1703. p.,_ pec
kura gan nomas lîgums , kurâ iznomâtâj s
saòçmis nomas naudu par laiku pâri par
1 gadu uz priekðu , nav saistoðs nomas objekta vçlâkam ieguvçjam , ja vien tâds lîgums nebûtu noslçgts krepostkartîba;
runâ esoðâ gadîjumâ vçlâkam nomas objekta ieguvçj am , prasîtâj am , par nomas lîguma noslçgðanu paziòots taisni jau
pirms pirkðanas -p â r d o ð a n a s
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l l g u m a n o s l ç g ð a n a s , kâdâ gadîj umâ ,
pçc Kr. Senâta prakses 1703. p., nav piemçroj ams ; 6) ka, neatkarîgi no visa tâ ,
tas pats Maliðevs, ar kuru prasîtâj s noslçdzis 1928. g. 20. martâ galîgo pirkðanas pârdoðanas lîgumu , vçl 1927. g. 11. aprilî
bij a cçlis prasîbu pret tagadçj o atbildçtâj u
par strîdâ esoðâ 1924. g. 8. marta nomas
lîguma atzîðanas par spçkâ neesoðu un par
nomas obj ekta izòemðanu no tâ paða atbildçtâj a valdîðanas un lietoðanas; ar Latgales apgabaltiesas 1927. g. 30. septembra
spriedumu nupat minçtâ prasîba atraidîta ;
sprieduma norakstu atbildçtâj s iesniedzis
apgabaltiesas 1928. gada 21. decembra
sçdç (11, 21) ; prasîtâjs nav aizrâdîji s ka spriedums bûtu ticis atcelts ; minçtais spriedums ir saistoðs arî tagadçj am
pr asîtâjam , kâ toreizçj â zemes gabala pircçj am , t. i. kâ toreizçjâ prasîtâja singularsukcesoram (sk. Isaèenko; Fpa>KA. npoòecc 3. sçj .' 2. izd. 264. lapp. un tur min.
Kr. Senâta spried.), tâ tad ar tiesas spriedumu j au ir nodibinâts , ka runâ esoðais
n o m a s l î g u m s i r s a i s t o ðs n o m a s
o bj e k t a p â r d e v ç j a m un l î d z ar
t o a r î t â p i r c ç j a m , t. i. tagadçjam
prasîtâjam ; 7) ka tâ tad apgabaltiesa nav
prasîtâja minçtos likumus pârkâpusi , kâdçï
viòa kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atstâj ama bez ievçrîbas , Senâts n o l e m j :
Nikandra Baikova pilnv. zv. adv. Ðçnfelda
kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 283. (186.) p.
pamata, atstât bez ievçrîbas.
83. 1931. g. 31. j anvârî. Treðâs personas îzas U n g e r s lûgums atcelt Jelgavas
apgabaltiesas spriedumu Frièa Zviòìa prasîbâ pret mir. Frièa Petrovièa mantoj uma
masu. (L. Nq 541.)
Sçdi vada un referç priekðsçdçtâjs senators K. Ozoliòð.
Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa ar savu
1930. g. 14. j anvâra spriedumu apstiprinâjusi miertiesneða 1929. g. 9. augusta spriedumu, ar kuru nospriests piedzît no miI ruðâ Frièa Petrovièa mantojuma masas par
labu Fricim Zviòìim Ls 756,09 ar 6°/o augï ïiem , skaitot no 1929. g. 11. j ûlij a lîdz samaksas dienai , tiesas izdevumus Ls 30.83
un lietas veðanas izdevumus Ls 50 ,—;
2) ka par minçto apgabaltiesas spriedumu
iesniegusi kasâcij as sûdzîbu Iza Unger kâ

treðâ persona, kura iestâj usies lietâ atbildçtâj as pusç 1929. g. 9. septembrî , t. i. pçc
sp rieduma doðanas pirmâ instancç; 3) ka,
saskaòâ ar CPN 179. (1282 .) p. tieðo saturu
un izpratni , miertiesas iestâdçs treðâ persona var iestâties lietâ vienîgi pa lietas iztiesâðanas laiku pie miertiesneða, t. i. lîdz
sprieduma doðanai pirmâ instancç ; tikai
ðâda, saskaòâ ar CPN 179. (1282 .) p., pielaistâ , treðâ persona bauda pçc CPN 180.
(1288.) p. prâvnieka tiesîbas , resp. arî pârsûdzîbas tiesîbas; 4) ka tâ tad Izas Unger, kâ nepareizi pielaistâs treðâs personas, kasâcij as sûdzîba nav no Senâta skatâma cauri , Senâts n o l e m j : treðâs personas Izas Ungers kasâcij as sûdzîbu atstât bez caurskatîðanas.
84. 1931. g. 24. aprilî / 21. maij â. Ernesta R a u d i n a , Kristînes N i r a u. c. pilnv.
zv. adv. A. Ozola lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu Ernesta Raudina u. c. prasîbâ pret Marij u Vikman u. c. un atbildçtâj a
Jâòa Raudina u. c. mant. mas. aizgâg. zv.
adv. pal. K. Trauciòa paskaidroj ums.
(L N 545.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators
K. Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Senâts atrod: Savâ 1927. g. 15. oktobrî
iesniegtâ rakstâ prasîtâj i paskaidroj uði, ka
1902. gadâ miris Jçkabs Raudiòð, un ka uz
ðâs prasîbas iesniegðanas momenta viòa
mantinieki bij uði: prasîtâj i ðaj â lietâ. Mir.
Jçkaba Raudina mantoj ums (pçc zemes
grâmatâm) ir bij is \h ideâlâ daïa no Ûdru
mâj âm ar reì . 649. num.; Ûdru mâj u otrâ
ideâlâ puse 1889. gadâ ap stiprinâta mir.
Jçkaba Raudina brâlim Antonam Raudinâm. Pçdçj ais miris 1900. gadâ un par
viòa mantiniekiem apstiprinâti Jçkabs Raudiòð un atbildçtâj i ðaj â lietâ. Priekð savas
nâves (starp 1900. un 1902. g.)
Jçkabs
Raudiòð ar saviem lîdzmantiniekiem uz
brâïa Antona Raudina mantoj umu pagasta
tiesâ noslçdzis izdalîðanas lîgumu , pçc kura
Odru mâj u otru ideâlo pusi paturçj is Jçkabs
Raudiòð pret zinâmu summu izmaksas lîdzmantiniekiem. Pçc ðâ dalîðanas lîguma
noslçgðanas Jçkabs Raudiòð saòçmis visu
mâj u savâ apsaimniekoðanâ, bet pçc viòa
nâves turpinâj uði apsaimniekot prasîtâj i ,
kas tâ tad ieguvuði îpaðumu tiesîbas uz visu
mâj u uz iesçdçj uma pamata. Ðo tiesîbu

atzîðanu sastâda ðîs prasîbas priekðmetu.
Rîgas apgabaltiesa nâkot pie slçdziena , ka
prasîtâj ai Elzai-Marij ai Priedît neesot tiesîbas celt ðo prasîbu , atradusi prasîbu - par
apmierinâmu attiecîbâ uz pârçj iem prasîtâj iem, kam arî atzinusi îpaðumu tiesîbas uz
Odru mâj u Vs desmitâm daïâm. Uz atbildçtâj u iesniegtâs apellacij as sûdzîbas pamata
Tiesu palâta apgabaltiesas spri edumu atcçlusi , atraidot prasîbu visumâ. Tiesu
palâta atzinusi: a) ka pçc Jçkaba Raudina
nâves Odru mâj as apsaimniekojuði prasîtâj i Ernests un Oskars Raudiòð, bet
pârçj o mantinieku valdîðanas pazîmes lietâ
neesot konstatçj amas, un b) ka cik tâlu
prasîtâj i savâ prasîbâ savu apgalvotu possesio vçrðot katrs uz ideâlâs daïas Vs iesçdçðanu visâ immobilâ , prasîba neesot
apmierinâma , jo ideâlu daïu iesçdçt nevar ,
nesaòemot visu obj ektu savâ possessio ;
varot gan iedomâties ideâlas daïas iesçdçðanu pie diviem lîdzîpaðniekiem , kad viens
saòçmis savâ possessio visu obj ektu un ar
ðâda visa obj ekta valdîðanu iznîcinâj is lîdzîpaðnieka j uridisko un faktisko lîdzvaldîðanu uz kuru katru kopçj âs mantas reâlu
daïiòu , pakïaujot visu mantu vienîgi savai
varai , valdot iesçdçj umu obj ektu visâs
viòa reâlâs daïâs; par tâdu gadîjumu
konkrçtâ lietâ neesot runas. Par ðo spriedumu iesniegtâ prasîtâj u kasâcij as sûdzîba
pelna ievçrîbu , cik tâlu tâ attiecas uz prasîtâj iem Ernestu un Oskaru Raudinu. Ðî
lieta izsprieþama uz CL noteikumu pamata.
No CL 846. p. redzams , ka îpaðuma iegûðanai uz iesçdçj uma pamata vaj adzîga
iepriekðçj a nep ârtraukta un netraucçta
iegûstamâ priekðmeta valdîðana (625. p.)
par visu likumâ noteikto laiku un rîkoðanos
ar to kâ îpaðniekam. No ðâ panta atsauksmes uz 625. p. izriet , ka pie iesçdçj uma var
novest tikai (í ermeniskas) lietas (ne tiesîbu) valdîðana. Tomçr 633. p. tieði
nosaka , ka v a i r â k a s personas var valdît
kopîgi vienu un to paðu l i e t u tâdâ kârtâ ,
ka katra no viòâm ðo lietu faktiski nesadalot, valda domâj amu daïu no tâs. Tâ tad
pçc CL neapðaubâmi iespçjams valdît ,
taisni kâ l i e t u , zinâmu nekustama îpaðuma i d e â l u (domâj amu) daïu ; bet j a
tas tâ , tad ðâdu daïu, saskaòâ ar 846. p.,
var ari iegût iesçdçj uma ceïâ. No 633. p.
viedokïa , kur a nozîmi Tiesu palâta nemaz
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nav apspriedusi , atzîstams par irrelevantu ,
vai lietu valdîj uði tikai divi vai vairâki
lîdzîpaðnieki, kâdçï arî nevar piekrist Tiesu
palâtas domâm , it kâ ideâlas daïas iesçdçðanu varçtu iedomâties tikai pie d i v i e m
lîdzîpaðniekiem. Minçtâ uzskata pareizîbu apstiprina arî CL 845. p., kas tieði
p aredz zinâmas lietas daïas iegûðanu iesçdçjuma ceïâ. Tâ tad tiesu palâtas spriedums atceïams CL 633., 845. p. pârk âpumu
dçï attiecîbâ uz prasîtâj iem Ernestu un
Oskaru Raudinu , attiecîbâ uz kuriem Tiesu
palâta konstatçj usi, ka viòi apsaimnieko juði Odru mâj as, nenoliedzot attiecîbâ uz
viòiem pârçj o iesçdçj umu rekvizîtu esamîbu. Attiecîbâ uz pârçj iem prasîtâj iem
kasâcij as sûdzîba turpretim atstâj ama bez
ievçrîbas , jo kasâcijas sûdzîbas iesniedzçji
pat nemçì ina atspçkot Tiesu palâtas konstatçjumu , ka viòu valdîðanas pazîmes nav
konstatçj amas, kâdçï viòi uz iesçdçj umu
protams, atsaukties nevar. Ievçroj ot sacîto, Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas 1929.
gada 5. decembra spriedumu attiecîbâ uz
prasîtâj iem Ernestu un Oskaru Raudinu
atcelt CL 933., 845. pantu pârkâpumu dçï
un lietu nodot Tiesu palâtai izsprieðanai
no j auna ðaj â daïâ citu tiesneðu sastâvâ ,
pârçj â daïâ kasâcij as sûdzîbu, uz CPN
793. p. pamata , atstât bez ievçrîbas.

sodu ; Tiesu palâta atstâj usi Nodok ïu departamenta blakus sûdzîbu bez ievçrîbas ,
starp citu , aiz tâ iemesla: a) ka zîmogsodu var uzlikt vienîgi tad, ja zîmognodeva
nav samaksâta par faktiski eksistçj oðu dokumentu; b) ka runâ esoðâ gadîj umâ nav
konstatçjams , ka akcij as vai pagaidu apliecîbas reâli bû tu izlaistas, un tas ari neizriet no 1929. g. 29. apriïa akcionâru pilnas sapulces protokola.
Par ðo lçmumu iesniegtâ Nodokïu departamenta kasâcij as sûdzîba nepelna ievçrîbu. Nodokïu departaments atrod , ka zîmogsodu varçtu uzlikt arî par dokumentiem , kuri zîmogsoda uzlikðanas kârtîbâ
paðâ lietâ faktiski nefigurç , bet kuru esamîba bûtu konstatçj ama, pçc Nodokïu departamenta izteiciena , „ ar daudz un daþâdiem lîdzekïiem ", p. piem., ar liecinieku
liecîbâm , paðu dokumentu izrakstîtâju apliecinâj umu u. t. t , kâdus ..lîdzekïus " Nodokïu departaments ar sekmçm pielietoj ot
praksç. Nodokïu departamenta viedoklis
un viòa ieturçtâ prakse varbût bûtu attaisnoj ama , ja Latvijas likumdevçjs bûtu domâj is, ar savu 1921. g. „ Rîkoj umu par zîmognodevu " k rasi atraidîties no tiem pama tiem , uz kâdiem pamatots bij . Krievij as
,.Nolikums par zîmognodevu ", 1903. g. izd.
— îstenîbâ gan „Rîkoj ums par zîmognodevu " ir vienîgi ..Noteikuma " pârstrâdâ85. 1931. g. 17. decembri. Finansu mi- j ums, piemçroj oties Latvij as apstâkïiem ,
nistrij as. Nodokïu departamenta lûgums at- bet zîmognodevas j çdziens, aplikðanas pacelt Tiesu palâtas lçmumu lietâ par zîmog- mati un pati zîmogsoda uzlikðanas kârtîba
soda piedzîðanu no Baltij as tirdzniecîbas- principâ palikuði tie paði. Tas izriet ne tirûpniecîbas eksporta - import a akc. sab. kai no abu likuma gara, bet pat no attiecîgi
„Baltag ". ( L. Nq 598.)
korespondçjoðo likumu pantu salîdzinâðaSçdi vada priekðsçdçtâj s senators K . nas. Taisni j autâj umâ par zîmogsoda uzOzoliòð; referç senators A. Lçbers.
likðanas kârtîbu ..Rîkoj ums " 106. un 108. p.
Senâts atrod: Ar savu 1929. g. 21. j û- atkârto N olik u ma " 197. un 200. pantu nonij a lçmumu Nodok ïu departaments uzlicis sacîj umus par lçmuma piesûtîðanu tiesai
Baltij as tirdzniecîbas - rûpniecîbas akc. „ar attiecîgiem dokumentiem " un par uzsab. „BaItag" zlmogsodu par Ls 1200 par rakstu taisîðanu dokumentiem , pa r kuriem
to, ka minçtâ akc. sab. izlaidusi dokumen- uzlikts zîmogsods. Minçtâ Nodokïu departus , kas atvieto akcij âs par kapitâlu tamenta prakse taisni atðíi ras no tâs
Ls 100.000 (kurð iedalîts 200 akcij â s par I prakses , kâda ieturçta no finansu resora un
Ls500), nenomaksâj ot zîmognodevu Ls200; J tiesâm uz agrâkâ N olikuma " pamata. Oz
saòçmis akc. sab. iebildumu , Nodokïu de- ,. Nolikuma " 151. p. pamata finansu minispartaments j autâj umu par zîmognodevu tra izdotâs instrukcij as (,.Ozraudzîbas par
nodevis apgabaltiesai izlemðanai ; ar zîmognodevas noteikumu izpildîðanu") 28.
1929. g. 6. septembra lçmumu apgabaltiesa un 29. § taisni paredz , ka lie tai par zîmogatcçlusi Nodok ïu departamenta lçmumu node vas pârkâpumu pieliekams oriì inâlâ
par akc. sab. sodîðanu ar Ls 1200 zîmog- ï ak ts , par kuru uzliekams zîmogsods, un
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vienîgi gadîj umos , kad zîmognodevas pârkâpums netiek apstrîdçts , d okume n tu var
lietai arî nepielikt , tomçr aprakstot zîmognodevas pârkâpumu dokumentâ ar tâdu
skaidrîbu, lai tâlâkâm instancçm nerastos
ðaubas, nedz par pârkâpuma bûtîbu , n edz
par nodevas apmçriem. Interpretçj ot „Nolikuma" 197. p. bij. Krievijas Senâts izsakâs , ka par dokumentiem , pa r kuru pieðûðanu tiesai min ðis 197. p., ir saprotami taisni akti un dokumenti , kuri devuði iemeslu
uzsâkt zîmognodevas pârkâpumu lietu , jo
bez tiem tiesa nevarçtu spriest par uzliktâ
zîmogsoda pareizîbu (Kr. Sen. CKD spried.
90./6). Tâpat bij . Krievij as Senâts izteicies , ka tiesai lçmums par zîmogsodu j âpamato tikai uz priekðâ stâdîtâ dokumenta
pamata, bet ne uz varbûtçj a pieòçmuma ,
ka neiesniegtais dokuments nav apmaksâts
ar zîmognodevu (Kr. Sen. CKD spried.
92772). Tâdçj âdi , kâ agrâkais finansu resors, tâ arî tiesu prakse ir pieturçjuðies pie
viedokïa , ka lçmums par zîmogsodu ir taisâms vienîgi uz faktiski konstatçta un lietâ esoða dokumenta pamata, bet nav taisâms par tâdiem dokumentiem , kuru esamîba un neapmaksa ar zîmognodevu bûtu
konstatçj ami vienîgi slçdziena ceïâ. Ðâds
viedoklis taisni atbilst R îkoj uma par zîmognodevu " 106. un 108. p., pçc kuriem
neapmaksâtie dokumenti iesniedzami tiesai, kur a pçc lçmuma par zîmogsodu taisa
uz tiem attiecîgu uzrakstu. Tâdçï minçtais
Nodokïu departamenta viedoklis ir atzîstams par nepareizu. Pretçj i Nodokïu departamenta domâm , 1929. g. 29. apriïa pilnas sapulces protokols nesatur akc. sab.
atzîðanos, ka bûtu izdotas pagaidu apliecîbas; ðaj â ziòâ Tiesu palâta pareizi konstatçj usi , ka protokolâ minçti vienîgi akcij u îp aðnieki un viòu akcij u skaits. Ja
Nodok ïu departaments ir domâj is vaj adzîgos pierâdîj umus savam apg alvoj umam
ievâkt CPN 439. un 442. p. kârtîbâ , tad viòam par to bija jârûpçjas tiesai lietu izlemj ot pçc bûtîbas. Nedz pirmâ, nedz otrâ
instancç Nodok ïu departaments nebija ieradies tiesâ, tâpat savos rakstiskos iesniegumos nav atsaucies uz CPN 439., 442. p.
Tâdçï viòam ari nav tiesîbas pârmest tiesai , it kâ tâ bûtu atòçmusi viòam iespçju
ðaj os pantos paredzçtâ kârtîbâ ievâkt pierâdîj umus (Sen. CKD spried. 317623, 647).
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Aiz aprâdîtiem iemesliem atrodot , ka
Tiesu palâta savâ lçmumâ nav pielaidusi
likumu pârkâpumus un iesniegtâ kasâcij as
sûdzîba kâ nepamatota atraidâma , Senâts
n o l e m j : Finansu ministrij as Nodokïu
departamenta kasâcij as sûdzîbu uz CPN
793. p. pamata atstât bez ievçrîbas.
86. 1931. g. 30. oktobrî . Chackeïa A br â m a pilnv. zv. adv. M. Hilmaòa lûgums
atcelt Tiesu palâtas spriedumu Georga
A. Hansen tirg. zem firmas „ D. C. Hansen "
prasîbâ pret Chackeli Abrâmu , un prasîtâj a
Georga A. Hansen , tirg. zem firmas „D.
C. Hansen " pilnv. zv. adv. F. Samsona
paskaidroj ums. (L. N 599.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta, konstatçj ot , ka pirkðanas-pârdoðanas lîgums starp
atbildçtâj u un firmu Armstrong nebijis noslçgts par individualizçtu preci un ka tâdçï atkuðòa fakts neesot padarîjis lîgumu
par preces (koku) pârdoðanu par neizpildâmu priekð pârdevçja , pilnîgi pareizi nâkusi pie slçdziena , ka tâdos apstâkïos lîguma neizpildîðana no atbildçtâj a puses
atzîstama par viòa vainu; tâdçï Tiesu palâta varçj a konkrçtâ gadîjumâ piemçrot
Rîgas birþas ieradumu 68. p., pçc kura
aì ents (konkrçtâ gadîj umâ prasîtâjs) nezaudç savu komisiju , ja lîgums palicis neizpildîts pârdevçj a vainas dçï; pretçji atbildçtâj a domâm , Tiesu palâta pareizi atsaukusies uz 3439. p.; apgabaltiesa , kuras
motîviem Tiesu palâta pievienoj usies, konstatçj usi , ka lîgumâ nekas neesot minçts
par to, no kurienes atbildçtâj am j âpiegâdâ
pârdotie materiâli; tâdçï atkuðòa fakts,
j a tas padarîj is koku izveðanu no m e þ a
par neiespçj amu, tomçr nav atzîstams par
nejauðu ðíçrsli 3439. p. nozîmç , kas atbildçtâj u atsvabinâtu no lîguma izpildîðanas,
j o ðis fakts nav òçmis atbildçtâjam iespçj u
iegâdâties kokus citur , piem., nopçrkot tos
priekð pircçja no cita koku tirgotâj a; ar
sacîto atkrît kasâcijas sûdzîbas 1. pk.;
2) ka Tiesu palâtas slçdziens par to, ka firma Laerum nav bij usi pilnvar ota no prasîtaj â saòemt pçdçjam pienâcîgo starpniecîbas atlîdzîbu vai tâs daïu , attiecas uz lietas apstâkïu iztirzâðanu pçc bûtîbas un tâdçï kasâcijas kârtîbâ nav pârbaudâms ;

aizrâdot uz to, ka pçc paða prasîtâj a ap- atcelt Tiesu palâtas lçmumu mir. Jçkaba
galvoj uma firma Laerum bij usi viòa ko- Rusteika (Rusteka) mantoðanas lietâ. (L.
respondente , atbildçtâj s tomçr neapgalvo, N> 604.)
ka korenspondentam vispâr bûtu tiesîba
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
saòemt maksâj umus priekð firmas , ar ku- Ozoliòð; referç senators O. Ozoliòð,
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta , atceïot
ru viòam ir darîðana; pretçj i atbildçtâj a
aizrâdîj umam , Tiesu palâta nav ignorçj usi apgabal tiesas lçmumu , atradusi , ka proklalieci nieces Peker liecîbu, bet uz to savâ mas lieta turpinâma tâdçï: a) ka apsarspriedumâ tieði atsaucas ; Peker liecîbai dzîbas lietas par ap stiprinâðanu mantoðapar to, ka firmas Laerum kalpotâj s — Har- nas tiesîbâs apturamas vienîgi tad , ja lietâ
fers runâj is ar atbildçtâj u kâ Laerum pâr- ieinteresçto personu starpâ izcçlies strîds
stâvis, Tiesu palâta tomçr varçj a nepie ðíirt par mantoðanas tiesîbâm , bet ðaj â gadîj umâ
nozîmi , jo viòa konstatçj usi , ka pçc lieci- tâda strîda nav ; b) ka pie paðreizçjiem
nieka Harfera izteicieniem pçdçj ais rîkoj ies lietas apstâkïiem Lîna Asermans nemaz
tâ tikai f o r m a s pçc, bet faktiski runâj is nav uzskatâma par mir. Jçkaba Rusteika
p e r s o n î g i prasîtâj a vârdâ kâ tâ ko- mantinieci , kâdçï viòai nemaz nav tiesîbas
respondents; kasâcij as sûdzîbas iesnie- celt strîdu ; 2) ka apgab altiesa savâ 1929.
dzçj s ari nepareizi aizrâda it kâ liecinieks gada 22. augusta lçmumâ konstatç , ka tieGerciks bûtu apliecinâj is , ka ðâdas sarunas sâ ir ievadîta lieta par prombûtnç esoðâ
ar atbildçtâj u bijuðas kâdam pârstâvim Jâòa Rusteika atzîðanu par miruðu pie
firmas vârdâ; no Gericka liecîbas redzams , kam kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj a taisni
ka viòð par lîguma slçgðanu vispâr nav apga lvo, ka Jânis Rusteiks kritis kauj â j au
liecinâj is, bet apliecinâj is tikai to , ka at - 1915. g., t. i. pirms mantoj uma atstâj çj a
bildçtâj s samaksâj is Laerum pârstâvim nâves 1923. gadâ , kâdçï mantoðanai j âno40 angïu mârciòas kâ starpniecîbas atlî- tiek pçc Kurz. zemn. lik. 120. panta; piedzîbu , par ko prâvnieku starpâ nekâda strî- teicot savas tiesîbas uz mir. Jçkaba Rusda nav ; j autâj ums par to , vai atbildçtâj am teika mantoj uma daïu , kâ miruðâ Jçkaba
bûtu bij usi tiesîba prasîtâj a starpniecîbas Rusteika mâsa , kasâcij as sûdzîbas iesnieatlîdzîbu samaksât lieciniekam Harferam dzçj a , pretçji Tiesu palâtas domâm, taisni
(kâdu j autâj umu Tiesu palâta noteikti nav ap strîd ðaj â daïâ pieteikuðos mantinieku
izðíîrusi), lietâ ir nenozîmîgs, j o visa lieta tiesîbas; 3) ka proklamas nolûks ðaj â gagrozâs tikai ap to , vai atbildçtâj s ðo at- dîj umâ ir taisni noskaidrot pieteikuðos
lîdzîb u varçj a samaksât firmai Laerum , mantinieku tiesîbas un viòu tiesîbu apmçkâdu j autâj umu Tiesu palâta izðíîrusi no- ros ; ðaj â ziòâ CPN 2065. p. paredz , ka
raidoði; 3) ka j autâj ums par to, vai lie- proklamas lieta v i s m a z a p t u r a m a ,
cinieks Laerums bij a noraidâms no liecî- j a pieteiktais strîds var atstât iespaidu uz
bas doðanas uz CPN 347. p. 4. punkta _pa- tiesas gala slçdzienu proklamas lietâ ; strîmata, kasâcij as kârtîbâ nav pârbaudâms da pieteicçj ai ir atïauts savas tiesîbas pie(Kr. Sen. CKD spried. 847115, 95./15) ; râdî t prasîbas kârtîbâ ^ bet tas neizslçdz
iepriekðçj ais Tiesu palâtas lçmums par ða viòas tiesîbu atsaukties ari uz ievadîto
liecinieka nopratinâðanu, kad ieruna pret lietu par prombûtnç esoðâ Jâòa Rusteika
. liecinieka nopratinâðanu vçl nebij a pacelta, atzîðanu par miruðu, kuras rezultâtâ var
protams , neòçma tiesnesim - referentam , noskaidroties , vai mantoðanai j ânotiek pçc
kâ ari Tiesu palâtai tiesîbu atstatît ðo lie- Kurz. zemn. lik. 120. p.; katrâ ziòâ tiesa
cinieku vçlâk , kad ðis noraidîj ums izteikts ; nevarçj a prasît , lai strîda pieteicçj as tie4) ka tâ tad atbildçtâj a kasâcij as sûdzîba sîbas bûtu pilnîgi noskaidrotas j au paðâ
kâ nepamatota atraidâma , Senâts n o - proklamas lietâ ; pieturoties pie pretçj a
l e mj : Chackeïa Abrâma pilnv. zv. adv. uzskata , Tiesu palâta ir pârkâpusi CPN
Hilmaòa kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 793. p. 2065. p.; 4) ka tâ tad Tiesu palâta savâ
lçmumâ ir pielaidusi CPN 2065. p. pârkâpamata , atstât bez ievçrîbas.
pum u , kâda pârkâpuma dçï tâs lçmums nav
87. 1931. g. 29. j anvârî. Lînas A s e r- uzturams spçkâ , n o l e m j : Tiesu pam a n s pilnv. zv. adv. E. Grînberga lûgums lâtas 1929. g. 4. decembra lçmumu atcelt

CPN 2065. p. pârkâpuma dçï un lietu no- liekiem atzîstami visi prasîtâj a apcerçj umi
dot tai paðai tiesai izlemðanai no j auna kasâcijas sûdzîbâ , kuri iziet uz ðâ blakuscitâ tiesas sastâvâ.
motiva atspçkoðanu; 4) ka tâ tad apgabaltiesa savâ spriedumâ nav pielaidusi prasî88. 1931. g. 25. martâ.
Konstantîna tâj a aprâdîto likumu pârkâpumus un ieG a i d u 1 a lûgums atcelt Latgales apga- snieg tâ kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota
baltiesas spriedumu Konstantîna Gaiduïa atraidâma , Senâts n o l e m j : prasîtâj a
prasîbâ pret Jâzepu Pauliòu. (L. Jsi 606.) Konstantîna Gaiduïa kasâcij as sûdzîbu uz
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K. CPN 283. (186.) p. pamata atstât bez ievçOzoliòð; referç senators 0. Ozoliòð.
rîbas.
Ievçroj ot- 1) ka apgabaltiesa atraidîj usi
prasîb u aiz tâ iemesla: a) ka zemes ierî89. 1931. g. 28. februârî . Koku tirdzniecîbas proj ekts ir apstiprinâts Gentralâ ze- cîbas un rûpniecîba s akc. sab. „Latwood"
mes ierîcîbas komitejâ 1926. g. 9. j ûlij â, bet pilnv. zv. adv. L. Libinsona lûgums atcelt
stâj ies spçkâ, pçc tiesas konstatçjuma , ti- Rîgas apgabaltiesas spriedumu Jâòa Nickai 1926. g. 3. septembrî , kâdçï atbildçtâjam mana prasîbâ pret koku tirdzni ecîbas un
bij usi tiesîba pârnest çkas lîdz 1928. gada rûpniecîbas akc. sab. „Latwood" . (L.
3. septembrim; b) ka , bez tam , prâvnieki M 608.)
îpaði vienojuðies par to, ka atbildçtâjs var
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
strîdâ esoðo çku atstât uz prasîtâj a vien- Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
sçtas zemes lîdz 1928. g. rudzu sçj ai , kura , Ievçroj ot : 1) ka pretçji atbildçtâj as kapçc tiesas konstatçjuma , nevarçj a iestâties sâcij as sûdzîbâ minçtam apgalvojumam ,
agrâk par septembra mçnesi; c) ka tâdçï viòa zemâkâs instancçs n a v aizrâdîj usi ,
1928. g. 14. augustâ strîdâ esoðâ çka vçl it kâ kasâcij as sûdzîbâ minçtie paða pranebij a pârgâj usi prasîtâj a îpaðumâ un at- sîtâj a paskaidroj umi tiesâ pierâdot , ka viòð
bildçtâjs varçja to pârne st uz savu zemi ; atbildçtâj as dienestâ bijis uzticîbas perso2) k a , apsverot liec. Nikodima un Jâzepa na vai darba vadîtâjs ; atbildçtâj ai tâdçï
Pauliòu un Kudïas izteicienus , tiesa no to gan nav pamata pârmest apgabaltiesai misatura varçj a nâkt pie slçdziena , ka starp nçto prasîtâj a paskaidroj umu neapsprieðapartiem notikusi papildu vienoðanâs par nu , ar ko atkrît kasâcijas sûdzîbas 1. pk. ;
strîdâ esoðâs çkas atstâðanu atbildçtâja 2) ka par pamatotu turpretim atzîstams
îpaðumâ lîdz 1928. g. septembra mçnesim; kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj as aizrâdîkonstatçj ot ðâdu â r p u s paða zemes ie- j ums uz to, ka apgabaltiesa neesot izteirîcîbas akta esoðu partu vienoðanos, tiesa kusi noteiktu slçdzienu j autâj umâ par to,
varçj a atrast par nepamatotiem prasîtâja kâdâ amatâ prasîtâj s bij is pie atbildçtâjas ;
f ormâlos iebildumus ar atsaukðanos uz atstâstot savâ spriedumâ liecinieku liecîCPN 409. p., it kâ ðâdu vienoðanos neva- bas, no kuriem Strazdiòð apliecinâjis , ka
rçtu p ierâdît ar lieciniekiem: pçc pareiza prasîtâjs bijis vienkârðs strâdnieks , Bude
tiesas apsvçruma partu vienoðanâs' kon- — ka viòð bij is vienkârðs, resp. vecâkais
statçðana it nebût neizriet uz zemes ierî- strâdnieks , Oldenburgs — ka viòð strâdâcîbas akta satura apgâðanu ; 3) ka, izej ot j is par brâí eri , apg abaltiesa , pamatojoties
no ðâdas partu papildu vienoðanâs, tiesa uz ðîm liecîbâm , atzinusi , ka prasîtâjs bivarçj a nâkt pie slçdziena , .ka 1928. gada j is vecâkais strâdnieks v a i brâíeri s ; pre14. augustâ , kad atbildçtâj s , pçc tiesas kon- tçj i apgabaltiesas domâm , vecâkâ s t r â d statçj uma , nocçlis strîdâ esoðo çku no pra- n i e k a un b r â í e r a amati . nav identisîtâj a zemes, atbildçtâj s vçl nebij a zaudçj is fic çj ami , jo br âíeris , kas uz tirgotâj a vçîpaðuma tiesîbas uz to; ðâds tiesas slç- lçðanos pârbauda viòa preci un kura dardziens j au paðâ pamatâ izðíîra prasîbas bîba nodroðina preces „pieòemðanas spçju
likteni , bet viòas apsvçrumam par to, kad ( Empiangbarkeit ) un labo kvalitâti , katrâ
îsti nâcis spçkâ zemes ierîcîbas proj ekts, ziòâ pieskaitâms pie u z t i c î b a s persovar bût vienîgi blakusmotiva nozîme , kur a nâm Lik. par darba laiku 19. panta nozîparei zîba vai nepareizîba nevar atstât ie- mç , j o tikai personai , kur a bauda tirgotâj a
spaidu uz gala slçdzienu lietâ ; tâdçï par s e v i ð í u u z t i c î b u , viòð var nodot
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minçto svarîgo funkcij u izpildîðanu ; ðâds
slçdziens arî saskan ar pastâvoðo darba
ministrij as praksi (sk. Darba ministrij as
Darba aizsardzîbas dep. 16542/D paskaidroj umu) ; 3) ka tâ tad apgabaltiesa minçtâ j autâj umâ pielaidusi sprieduma motîvu nepilnîbu un nepareizîbu , ar to pârkâpjot CPN 181., 196. (129., 142.) p., kâdçï
viòas spriedu ms atceïams , neielaiþoties
citu kasâcij as sûdzîbâ minçto sprieduma
atcelðanas iemeslu pârbaudîðanâ, Senâts
n o l e m j : Rîgas apgabaltiesas 1930. gada
31. j anvâr a spriedumu atcelt CPN 181.,
196. (129., 142.) pantu pârkâpumu dçï un
lietu nodot tai paðai apgabaltiesai izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
90. 1931. g. 29. februârî. Gregora T age .r a lûgums- atcelt Rîgas apgabaltiesas
lçmumu izðíirt strîdu sprieduma izpi ldîðanâ Jâòa , Dorotej as , Voldemâra un Pçtera Alkðòu prasîbas lietâ pret viòu , Tageri. (L. N> 615.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka, pre tçji kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj a aizrâdîj umam , nav izðíiroðas nozîmes tam apstâklim , ka J ânis
A lks n is , lûdzot savâ un savu pilnvardevçj u
Dorotej as, Voldemâra un Pçtera Alkðòa
vârdâ Rîgas 1. raj ona îres valdes 1925. g.
7. dec. sp rieduma .izpildîðanu (ar kâdu
spriedumu minçtâm personâm par labu
piespriesta no Gregora Tagera îres nauda
izpildu rakstâ aprâdîtâ apmçrâ), nav savam policij as priekðniekam iesniegtam lûgumam p i e l i c i s augðâ minçto Dorotej as, Voldemâra un Pçtera Alkðòa pilnvaras; kasâcij as sûdzîbas iesniedz çj s neapstrîd , ka Jânim Alksnim bij usi pilnvara no
minçtâm personâm îres lietâ, kurâ kritis
minçtais spri edums , no kâ izriet , ka viòð
bij is pilnvarots arî reprezentçt ðâs personas sprieduma izpildîðanas stadij â; tas
bez tam arî expressis verbis izteikts Alksnim izdotâs un lietâ esoðâs pilnvarâs ; tâdos apstâkïos j âatzîst, ka Alksnis rîkoj ies
viòam izdoto pilnvaru robeþâs, lûdzot
spried uma izpildîðanu visu minçto personu
vârdâ , kâds tiesisks stâvoklis negrozâs ar
to , ka policij as priekðnieks, pieòemot Alkðòa lûgumu izpildîðanai , nav piepr asîj is no
viòa attiecîgo p i e r â d î j u m u par viòa
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tiesîbâm , t. i. viòam izdotâs pilnvaras ;
2) ka par pareizu turpretim atzîstams kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj a aizrâdîj ums
uz to , ka , saskaòâ ar izpildu raksta tekstu ,
Jânis , Dorotej a, Voldemârs un Pçteris Alk- snis atzîstami par s o l i d â r i e m kreditoriem , no kâ izriet , ka katrs no minçtiem
kreditoriem var pretendçt tikai uz a t t i e c î g o , katram no viòiem piekrîtoðo Tagera
parâda d a ï u, bet parâdnieks (Tagers) var
savu par âdu segt , samaksâj ot katram kreditoram ðo viòam pienâcîgo daïu (CL
3331. p.) ; 3) ka tâdçï jâatzîst par nepamat otu apgabaltiesas uzskats , ka Alksnim
izdotais izpildu raksts nebij a s k a l d â m s ,
saskaò â ar kâdu uzskatu apgabaltiesa konkrç tâ gadîj umâ naudas deponçðanai no
parâdnieka puses vienam kreditoram (Jânim Alksnim) par labu nav pieðíîrusi nekâdu nozîmi , neatzîstot pat par iespçjamu,
ka ar ðâdu deponçðanu Tagers varçj is segt
to parâda summas d a ï u , kura pienâkas
ðim kreditora m ; ðâds apgabaltiesas uzskats runâ pretim nupat minçtam CL 3331.
pantâ izteiktam j çdzienam par d a l î t â m
saistîbu attiecîbâm (pretçj i nedalîtâm vai
solidâ râm) ; 4) ka tâ tad (neaizskarot no
apgabaltiesas neiekustinâto j autâj umu par
Tagera deponçtâs naudas summas izmaksas pareizîbu un nozîmi Jâòa Alkðòa Kreditoram Rosmanim ) j âatzîst , ka Tagers ,
pre tçj i apgabaltiesas domâm , ar liku mîgo
naudas deponçðanu gan varçj a p anâkt tâ
viòa parâda d a ï a s segðanu, kas pienâcies taisni Jânim Alksnim ; 5) ka tâdos
apst âkïos apgabaltiesa , atraidot v i s u m â
Tagera lûgumu (kurâ viòð lûdz atzît Jâòa
Alkðòa un citu prasîtâj u prasîjumu par segtu
ar deponçto Ls 768 izmaksu Rosmanim) un
neapmierinot aiz minçtiem motiviern — ðo
lûgumu tik tâlu , cik tas attiecas uz J â ò a
Alkðòa prasîj uma segðanu, pielaidusi motîvu nepareizîbu , pârkâpjot CL 3331. p..
CPN 181., 196. (129., 142.) pantu ; apmierinot ðaj â daïâ Tagera lûgumu , p â r ç j i e m prasîtâj iem nebût netiktu òemta iesp çja (kâ maldîgi domâ apgabaltiesa) dabût to , kas viòiem piespriests ; 6) ka minçto likumu pârkâpumu dçï apgabaltiesas
spriedums nav atstâj ams spçkâ . Senâts
n o l e m j : Rîgas apgabaltiesas 1929. gada
12. apriïa lçmumu atcelt CL 3331. p.. CPN
181.. 196. (129., 142.) panta p ârkâpumu dçï

un lietu nodot tai paðai apgabaltiesai iz- baltiesa , neapmierinot prasîbu , nav prasîtâj as minçtos likumus pârkâpusi , kâdçï visprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
òas kasâcijas sûdzîba kâ nepamatota atrai91. 1931. g. 25., martâ. Teklas B a r a - dâma , Senâts n o l e m j : Teklas Baraðevð e v s k i s lûgums atcelt Latgales apgabal- skis kasâcij as sûdzîbu uz CPN 283. (186.)
tiesas spriedumu Teklas Baraðevskis pra- panta pamata atstât bez ievçrîbas.
sîbâ pret Mani Kaèeri. (L. JNq 628.)
92. 1931. g. 25. martâ. Alberta D r u Sçdi , vada priekðsçdçtâj s senators , K.
í e r t a lûgums atcelt Jelgavas apgabalOzoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka CPN 481. p., uz kuru tiesas spriedumu Latvij as lauksaimniecîbas
atsaucas prasîtâja , nav piemçroj ams mier- centralbiedrîbas savstarpçj as kredîtbiedrîtiesu iestâdçs, jo attiecîgos noteikumos par bas prasîbâ pret Albertu Drukertu. (L.
atzîðanu (155.—157. p.) tamlîdzîgu notei- JMi» 651.)
Sçdi vada priekðsçdçtâja v. senators A.
kumu nav; tâ tad, a tzîðanas atsaukðana
miertiesu iestâdçs nemaz nav ierobeþota Lçbers ; referç priekðsçdçtâj a v.
Ievçroj ot: 1) ka prasîtâj a lûdz piespriest
ar 481. p. paredzçtiem stingriem nosacîj umiem; tâpçc apgabaltiesai bija tiesîba pçc no atbildçtâj a Ls 496,42 lîdz ar procentiem
sava ieskata noteikt , cik tâlu bij uði pâr- un soda naudu uz tâ pamata , ka: a) atbilliecinoði atbildçtâj a aprâdîtie iemesli sa- dçtâj s 1912. g. iestâjies ar 1000 rb(. dalîvas atzîðanas atsaukðanai ; tiesas slçdziens bas naudu un 10.000 rbï. lielu atbildîbas
ðaj â j autâj umâ attiecas uz lietas faktisko summu , par ko devis attiecîgo parakstu ,
pusi un nav tâpçc pârbaudâms kasâcijas pie kam viòam 1924. g. atvçlçts kredîts
kârtîbâ; 2) ka apgabaltiesa , apsverot par Ls 2.000; b) ka 1925. g. 26. jûnijâ fiprasîtâjas iesniegto 2 dokumentu îsto sa- nansu ministris apstiprinâjis jaunus statûturu un nozîmi , nâkusi pie slçdziena , ka ar tus, pçc kuriem (5. §) biedriem atvçlçtâ
tiem netikvien nav pierâdîts , ka prasîtâj ai kredita apmçrs noteikts ne zemâk par
bûtu kâds prasîj ums pret atbildçtâju , bet Ls 1000 un ne augstâk par Ls 10.000; c) ka,
ka. taisni otrâdi , viòai vçl ir j âdzçð atbil- sakarâ ar ðo, prasîtâja paziòojusi atbildçdçtâj a ..parakstâ" aprâdîtâ summa; ar at- tâj am, ka viòam j âiemaksâ Ls 200,—
bildçtâj a otrâ instancç celto iebildumu pret — Ls 58,— (t. i. ierçíinot uz viòa konta eso' runâ esoðo dokumentu un seviðíi arî ar ðo summu Ls 40 + Ls 18,—), proti , Ls 142
iespçjamîbu , ka apgabaltiesa varçs pie- un bez tâ j âizdod saistîbas raksts par
krist atbildçtâj a atzîðanâs atsaukðanai, Ls 2000, ko atbildçtâj s tomçr neesot darîprasîtâj ai bij a j ârçíinâ j as j au pçc atbildç- ji s; d) ka prasîtâja par 1927. g. cietusi
tâj a iesniegtâs apelâcij as sûdzîbas saòem- zaudçj umus Ls 543.762,52, no kur iem sumðanas; prasîtâja faktiski taisni minçto ie- ma Ls 536.732,23 esot biedriem j âsedz staspçjamîbu gan paredzçjusi , jo viòa paðâ tûtu 60. p. (1927. g. 27. augusta red.) paapgabaltiesas sçdç no sevis iesniegusi vçl redzçtâ kârtîbâ samçrâ ar biedru 10% iekâdu citu dokumentu , kas gan netika at- maksâm; e) ka ikvienam biedrim ar
zîts par pierâdîjumu prasîtâjas celtam pra- Ls 1000 pieðíirtu kreditu un ðim kredîsîj umam ; 3) ka tâpçc prasîtâjai nav tiesî- tam atbilstoðâm 10% iemaksâm , esot jâbas pârmest apgabaltiesai , ka tâ nav viòai piemaksâ zaudçjuma segðanai augðâ apdevusi iespçjamîbu vçl ar kâdiem tâlâkiem râdîtâ summa Ls 496,42 ar procentiem;
pierâdîjumiem pamatot savu prasîbu ; 4) ka 2) ka atbildçtâj s prasîbu nav atzinis uz tâ
prasîtâja nemaz nav noskaidroj usi abu mi- pamata , ka viòð pçc statûtu grozîðanas,
nçto dokumentu savstarpçjâs attiecîbas un 1925., 1927. gadâ , nekâdu kreditu nav sato nozîmi , bet par to, ka otrais , apgabal- òçmis un nav lietoj is , ka viòð paju nav
tiesas sçdç iesniegtais dokuments attieco- lîdz Ls 200 palielinâjis un jaunu saistîbas
ties tikai uz kino „Diana " parâdiem , bet ne (solîj uma) parakstu nav devis, jo vispâr
uz atbildçtâj a personîgiem parâdiem, pra- uzskatîj is sevi par izstâjuðos un ka j auno
sîtâj a aizrâda tikai savâ kasâcij as sûdzîbâ , statûtu noteikumi attiecoties tikai uz j aunkâdçï vien ðâds viòas aizrâdîjums nav Se- iestâj uðos, bet ne uz veciem biedriem , kânâtâ vçrâ òemams : 5) ka tâ tad apga- dçï nekâdas saistîbas prasîtâj ai par labu
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viòð nav uzòçmies uz sevi pçc jauniem
statûtiem , bet prasîtâj ai esot tiesîbas prasît zaudçj umu daïu vienîgi pçc „vecâs saistîbas ", izej o t no aprçíi na 10.000 kr rbï. =
= 6.666 Latv. rbï. = Ls 133,32, t. i. piemçroj ot prasîtâjas aprçíinâto atbildîbas
koeficientu , 0,50%, tâ tad atbildçtâj s prasîbu atzinis summâ Ls 66 (0,50% no
Ls 133) ; 3) ka miertiesnesis prasîbu atraidîj is, bet apgabaltiesa , atceïot miertiesneða spriedumu , prasîbu apmierinâjusi , izòem ot soda naudu ; 4) ka , pretçji apgabaltiesas domâm , tas apstâklis vien, ka atbild çtâj s savâ 1925. g. 27. maij a iesniegumâ
bij a lûdzis atvçlçt viòam kreditu lîdz
Ls 5000 un taj â paðâ iesniegumâ kredîtbiedrîbâ aizrâdîj is , ka viòam j au ticis atïauts
kredits par Ls 2000, nemaz nav svarîgi , jo
viss tas noticis p i r m s 1925. g. 26. jûnija ,
t. i. pirms statûtu apstiprinâðanas; svarîgi
ir vienîgi tas , ka atbildçtâj a atbildîba apsprieþama pçc to statûtu noteikumiem , kas
bij a spçk â, kad atbildçtâj s tâdu patiesi bij a
uzòçmies , t. i., kad viòð iestâj ies kredîtbiedrîbâ un devis savu solîj uma parakstu ,
kas savukârt noticis 1912. g., proti , pastâvot vçl veciem statûtiem; turpretim ,
j aunie statûti atbildçtâj am paði par sevi
nav saistoði, j o viòð taisni atsacîjies izdarît statûtu pârgrozîj umos paredzçto piemaksu un nav devis pieprasîto j auno saistîbas rakstu par taj os j aunos statûtos uzstâdîto- viòa atbildîbas paaugstinâj umu ;
nav domâj ams divçj âds biedru atbildîbas
veids; ' bet prasîtâj as, ðaj â ziòâ pielaistâ
kï ûda vai vaina ir taisni tâ , ka viòa laikâ
nav vilkusi attiecîgo konsekvenci no atbildçtâj a atteikðanâs i z d a r î t p i e m a k s u
un izdot j a u n u saistîbas rakstu ; ðaj â
gadîj umâ v i e n î g â k o n s e k v e n c e
u n v i e n î g â s a n k c i j a p ar to b i j a
t i k a i t â , k a a t b i l d ç t â j s b i j i s nek a v çj o t i e s i z s l ç d z a m s n o b i e d r î b a s ; bet nekad prasîtâja nevarçja
no vienas puses atzît , ka atbildçtâj s n a v
s a v u s o l î j u m u d e v i s , t. i. proj ektçtâ solîj umâ paredzçtâs j aunâs saistîbas
taisni n a v u z ò ç m i e s , un no otras puses tomçr uzskatît viòu vçl par biedri uz
ðâdu neuzòemto saistîbu pamata; tâda
bi edra stâvokïa konstrukcij a ir acîmredzams absurds ; j a nu vienîgâ izej a priekð
pr asîtâj as bij usi tikai nekavçj oties izslçgt

biedri , kas piep rasîto papildu iemaksu nav
izdarîj is un j auno solîj umu nav devis, bet
p rasîtâj a nav ðâdas konsekvences vilkusi ,
tad viòai nav tiesîbas uzlikt atbildçtâjam
tâdu atbildîbu , kura paredzçtu , ka viò ð patiesi j au bûtu izpildîj is to, ko paredzçjuði
statûtu j aunie pârgrozîj umi ; aiz tiem paðiem iemesliem prasîtâj a nevarçj a savu
prasîbu pamatot uz to, ka atbildçtâj s pats
no sevis nav i z s t â j i e s no biedrîbas ;
kau t gan viòam , kâ katram biedrim , ðâda
tiesîba bij usi , bet viòð nebij a piespiests to
izlietot; ðaj â ziòâ mûsu priekðâ iestâj ies
anal oì isks stâvoklis , kas notiek, kad , piemçram , akcij u sabiedrîba cietusi zaudçjumus, kuru apmçrs lîdzinâs % pamatkapitâla summai, un akcionârs , pre tçji akcionâru vairâkuma lçmumam , noteiktâ laikâ
nav piemaksâj is pieprasîto papildu iemaksu; ðaj â gadîj umâ viòa akcij as skaitâs par
iznîcinâtâm , ar ko akcionârs eo ipso skaitâs par izslçgtu (sk. finansu ministra apstiprinâto akc. sab. normalstatutu 66. §
2. daïâ) ; 5) ka pati prasîtâja savâ 1928. g.
19. j ûnij a 2232. iesniegumâ finansu ministrim (apgabaltiesas akts 6. lapp .) paredzçjusi iespçj u izslçgt biedrus , kas nav savu
pienâkumu , 50 rubïu vietâ iemaksât 100 latus, izpildîj uði , be t aizrâda tikai , ka viòa
„ negribot " tos izslçgt ; prasîtâj as pielaistâ
kïûda taisni ir tâ , ka viòa ðâdus biedrus
nav izslçgusi; pielaiþot tomçr ðâdu kïûdu ,
prasîtâj a nevar savu prasîbu pamatot uz
to, ka atbildçtâj s vçl skaitoties par biedri
uz j auniem pamatiem , neskatoties uz to ,
ka viòa tagadçj ais stâvoklis faktiski nekad
neatbilst statûtu pârgrozîjumos radîtâm
attiecîbâm (Senâta spried. 30./1022) ; 6) ka
tâ tad apgabaltiesas izejas punkts nav par
pareizu uzskatâms , ar ko tad atkrît arî viòas no uzstâdîtâm nepareizâm premisçm
taisîtie , tâlâkie slçdzieni; 7) ka tâpçc
apgabaltiesas spried ums nav spçkâ atstâj ams CPN 181., 196. (129., 142.) p. pârkâp umu dçï, Senâts n o l e m j : Jelgavas apgabal tiesas 1930. g. 7. februâra spriedumu
CPN 181., 196. (129., 142.) p. pârkâpumu
dçï atcelt un lietu nodot tai paðai apgabaltiesai izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
93. 1931. g. 26. martâ. Kârïa C a u n b e r g a pilnv. privat. adv. A. Grauzes lû-

gums atcelt Jelgavas apgabaltiesas spriedumu Pçtera Riekstiòa prasîbâ pret Kârli
Caunbergu. (L. JNq 652.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç priekðsçdçtâj s.
Ievçroj ot: 1) ka, lai gan Senâts, saskaòâ ar Senâta Apvienotâs sapulces
1925. g. 3. apriïa lçmumu , pielaiþ , ka kasâcij as sûdzîbu iesniedzot nav obligatoriski
vaj adzîgs iesniegt oriìi nalpilnvaru , bet pietiek , ka originalpilnvara vai tâs atvietoj ums - noraksts ir zemâkâs instances akti,
tomçr , tâ kâ Senâts pieder pie vispârçjâ m
tiesu iestâdçm , pilnvaras oriìinâlam vai
tâs atvietoj umam - norakstam j âbût derîgam lietu veðanai vispârçj âs tiesu iestâdçs ;
2) ka ðajâ lietâ privatadv. A u g u s t a
G r a u z e Jelgavas pils. iec. miertiesnesim
iesniegtâ pilnvara , kâ-apliecinât a CPN 247.
0914. g. izd.) paredzçtâ kârtîbâ , pati par
sevi gan atzîstama par derîgu kasâcij as
sûdzîbas iesniegðanai, bet ne tâs atvietoj ums-noraksts, kas atstâts , Jelgavas pilsçtas iec. miertiesneða aktî , bet nav aplikts
ar attiecîgu zîmognodevu priekð norakstiem
vispârçj âs tiesu iestâdçs; 3) ka tâdçï tiesai ,
skatot cauri; saskaòâ ar CPN 285. (189.) p.
iesniegto uz Senâta vârdu jautâjumu par kasâcijas sûdzîbas pieòemðanu un tâlâkvirzîðanu bij a minçtâ
trûkuma novçrðanai j ârîkoj as pçc CPN
259. (1643.) p., kâdçï Senâts n o l e m j :
nosûtît ðo lietu atpakaï Jelgavas apgabaltiesai iesniegtâs kasâcij as sûdzîbas no
j auna caurskatîðanai attiecîbâ uz tâs pieòemðanu un tâlâkvirzîðanu saskaòâ ar
CPN 285. (189.) un 259. (1643.) pantu noteikumiem.

no nekustama îpaðuma apstiprinâðanas
dienas uz ieguvçj a vârda z e m e s g r â m a t â s ; taj â paðâ spriedumâ Senâts paskaidroj is , ka ðis princips piemçroj ams arî
tad , ja immobilis iegûts publiskâ i z s o l ç
(sk. ari Erdmann , Svstem, IV sçj . 360. lp.
5. piez.) ; nav analoìij as starp nekustamas
mantas iegûðanu mantoðanas ceïâ vai uz
iesçdçjuma pamata un tâs iegûðanu
publiskâ izsolç, jo pirmajiem iegûðanas
veidiem, kâ pamatotiem uz likuma , piemçroj ama Privatlik. 3004. p. 2. piez., kamçr
pirkðanai-pâr doðanai publiskâ izsolç pçc
savâm sekâm ir tâds pats spçks kâ parastai pirkðanai-pârdoðanai (CL 3964. p.);
2) ka prasîtâja runâ esoðo namu Klusâ
ielâ 23, kurâ atbildçtâj am ir dzîvoklis , nopirkusi izsolç, bet p i r m s p r a s î b a s
c e l ð a n a s to vçl nebija pârveduði uz
savâ vârda; aiz aprâdîtiem iemesliem prasîtâj a nav uzskatâma par nama îpaðnieci
Lik. par telpu îri 27. panta nozîmç , uz kuru
ja u bûtu pârgâjuði agrâkâ îpaðnieka noslçgtie îres lîgumi; tâdçï arî prasîtâja , pr asîbas celðanas laikâ vçl nebij a uzskatâma
par i z î r ç t â j u un viòa nevarçj a prasît
atbildçtâj a izlikðanu uz Lik. par telpu îri
32. p. 8. pk. pamata; 3) ka apgabaltiesa ,
nostâj oties uz pretçja viedokïa un apmierinot prasîbu par atbildçtâja izlikðanu,
pârkâpusi Lik. par telpu îri 27. p., 32. p.
8. pk. ; 4) ka tâdçï apgabaltiesas spriedums
nav atstâj ams spçkâ , Senâts n o l e m j :
Rîgas apgabaltiesas 1930. g. 26. februâr a
spriedumu atcelt Lik. par telpu îri 27. p.,
32. p. 8. pk. pârkâpumu dçï un lietu nodot
tai paðai apgabaltiesai izsprieðanai no jauna
citâ tiesas sastâvâ.

94. 1931. g. 27. martâ. Kriðj âòa T o1 e n a piln. zv. adv. pal. E. Vilenèika
lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu Melitas K a t e n b a c h s prasîbâ pret
Kriðjâni un Luizi T o l e n i e m . (L «N» 653).
Sçdi vada pri ekðsçdçtâj s senators
K. Ozoliòð, referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka Senâta CKD j au paskaidrojis , (1930. g. spr. 1. Ne 1107). ka sask. ar CL
812., 813. p., Lik. par telpu îri 27. p. par nekustamas mantas îpaðnieku ðâ pçdçjâ lik.
panta nozîmç î r n i e k i e m (t. i. t r e ð a m
p e r s o n â m ) pretim ieguvçjs skaitâs tikai

Jâòa u. c.
95. 1931. g. 27. martâ.
A l k ð ò u pilnv. zv. adv. E. Knopa lûgums
atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu Jâòa ,
Dorotejas , Voldemâra , Annas un Gertrûdes
A l k ð ò a prasîbâ pret Lîzi T â 1 b e r g s.
(L JMo 654).
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators
K. Ozoliòð, referç senators A. Pçtersons.
Ievçroj ot : 1) ka apgabaltiesa atradusi ,
ka otrâ instancç lietas apstâkïi neesot grozîjuðies prasîtâj ai par labu un apstiprinâj usi îres valdes spriedumu , kâ p a r e i z u
p ç c b û t î b a s ; tâ tad apgabaltiesa atzinusi par pareiziem ari îres valdes sprie-

duma ' motivus, aiz kuriem viòa ðo prasîbu
atraidîj usi ; 2) ka îres valde , starp citu ,
atzinusi , ka ari tajâ gadîj umâ , ja bûtu kon? statçts nokavçj ums no atbildçtâj a puses
îres naudas maksâðanâ, viòð tomçr no nokavçjuma sekâm bûtu atsvabinâms uz CL
3310. panta pamata ; ðo savu slçdzienu îres
valde pamatoj usi uz to: â) ka normçðanas
prâvâ , kur a vçrsta tikai pret vienîgu atbildçtâj u Jâni Alksni , pçdçjais nebija apstrîdçj is pirmâ instancç prasîbu un arî
pret aizmuguras izsniegtâ spriedumu apellacijas sûdzîbâ nav aizrâdîjis , ka viòð
nebûtu vairs nama vienîgais îpaðnieks,
b) ka arî îres pieprasîj umâ caur notâru
neesot aizrâdîts par nama pircçju citâ îpaðumâ, un c) ka pat prasîtâj u lieciniecei,
strîda nama sçtniecei Enik, vçl lîdz ðim
laikam neesot zinâms, ka Jânis Alksnis
nebûtu vienîgais îpaðnieks; 3) ka aprâdîtie
apstâkïi pietiekoðâ mçrâ attaisno îres valdes slçdzienu par to , ka konkrçtâ gadîjumâ
atbildçtâj s nav vainoj ams ne neuzmanîbâ ,
ne vispâr vieglprâtîbâ vai nolaidîbâ , bet
ka paða prasîtâja Jâòa Alkðòa izturçðanâs
ðajâ lietâ varçj a maldinât atbildçtâj u un
novest viòu pie domâm , ka par îsto viòu
kreditoru atzîstams vienîgi prasîtâj s Jânis
Alksnis; 4) ka tâdos apstâkïos apgabaltiesa,
pievienoj oties îres valdes spr iedumam ,
varçj a piemçrot ðaj â lietâ Privatlik. 3310. p.
un tâdçï atraidît ðo prasîbu , kur a pamatota
uz to , ka atbildçtâj s cçlis normçðanas prâvu vienîgi pret Jâni Alksni un arî tikai uz
viòa vârdu iemaksâj is îres naudu depozîtâ ,
lai gan par izîrçtâji em uzskatâmi arî nama
lîdzîpaðnieki un lîdzpr asîtâji; 5) ka bez tam
paði prasîtâji savâ kasâcijas sûdzîbâ pat
nemçìina
a t s p ç k o t zemâko instanèu slçdzienus par CL 3311. p. piemçrojamîbu ðajâ lietâ , kâdçï vien nepelna
ievçrîbu viòu paskaidroj umi kasaciias sûdzîbâ , kur â viòi cenðas tikai to pierâdît ,
ka atbildçtâjs nokavçjumu esot pielaidis ;
6) ka tâ tad prasîtâju kasâcijas sûdzîba kâ
nepamatota atraidâma , Senâts n o l e m j :
Jâòa un citu A l k ð ò u pilnv. zv. adv.
E. Knopa kasâcij as sûdzîb u uz CPN 283.
(186.) p. pamata atstât bez ievçrîbas.

tâjas Dzelzceïu virsvaldes pârstâvja juriskonsulta pal. T. Brammaòa lûgums atcelt
Rîgas apgabaltiesas spr iedumu Starptau tiskâs preèu apmaiòas akc. sab. „Ivi" Latvijâ prasîbâ pret Latvijas dzelzceïa virsvaldi. (L. JVb 659.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçrojot: 1) ka apgabaltiesa, starp citu ,
piespriedusi Ls 106,44 kâ nepareizi piedzîtus par muitas formalitâtu izpildîðanu uz
tâ pamata, ka sûtîj ums biji s adresçts uz
muitas stacij u Toròakalns , kur pat s preèu
saòçmçjs varçj is nokârtot muitas formalitâtes un ka atbildçtâj a nav pierâdîj usi , ka
muitas formalitâtes bûtu bij is vaj adzîgs
izpildît Meitenes stacij â ; 2) ka prasîtâj a
j au savâ 1927. g. 29. j anvâr a paskaidroj umâ uz atbildçtâj as apelâcij as sûdzîbu bij a
noteikti aizrâdîj usi , ka «sûtîjums bij a adresçts uz muitas stacij u Toròakalns , kur arî
atrodas attiecîgais muitas aì ents... "; atbildçtâj a pret ðâdu prasîtâj as aizrâdîj umu
ierunas nav cçlusi , bet savos paskaidroj umos ðaj â j autâj umâ apgabaltiesas 1929. g.
25. janvâ r a sçdç aprobeþoj usies ar vienkârðo apgalvojumu , ka „sûtij umi pârkr auti
uz muitas valdes ierosinâjumu ", bet 1929.
gada 1. marta sçdç aizrâdîj usi tikai uz to.
ka „muitas formalitâtes izp ildîtas "; 3) ka
atbildçtâj a uz to , ka Toròakalna stacij â
muitas iestâdes neesot un ka preèu pieveðana vietâs, kur nav muitas iestâdes,
esot pielaiþama tikai ar finansu ministr a
atïauju , atbildçtâj a aizrâda pirmo reizi tikai savâ kasâcij as sûdzîbâ , kâdçï vien ðâds
viòas paskaidroj ums nav Senâtâ vçrâ òemams; 4) ka tâ tad apgabaltiesa nav atbildçtâj as minçtos likumus pârkâpusi , kâdçï viòas kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota
atraidâma; 5) ka prasîtâja savu prasîbu
par Ls 12,27 pamato uz to , ka atbildçtâj a
ðo summu nepareizi iekasçjusi par sûtîjuma
pârveðanu sakarâ ar to , ka atbildçtâja esot
konstatçj usi lielâku svaru nekâ no Lietuvas dzelzceïa aì enta ticis konstatçts nosûtîðanas stacij â; savâ apelâcij as sûdzîbâ
prasîtâja vçl paskaidrojusi , ka viòa tieði
noliedz netikvien to, ka preèu svars bûtu
izrâdîjies lielâks , bet arî to , ka vispâr bûtu
96. 1931. g. 23. aprilî. Starptautiskâs notikusi sûtîj umapârsvçrðana;apgabaltiesa
preèu apmaiòas akc. sab. „Iva " Latvijâ atraidîj usi prasîbu ðaj â daïâ uz tâ pamata ,
pilnv. zv. adv. N. Dimitrijeva un atbildç- ka j autâj ums esot apsprieþams pçc Latvi-

j as-Lietuvas konvencij as V p., tomçr nenodibinot nedz to, ka bûtu sûtîj umam bij is
lielâks svars, nedz pat paðu pârsvçrðanas
faktu; bez tâ , apgabaltiesa nemaz neaizrâda , .ar kâdiem îsti minçtâ V p. noteikumiem bûtu j âpamato atbildçtâj as tiesîba
òemt maksu par pârsvçrðanu; ar to apgabaltiesa pielaidusi motivu nepilnîbu un neskaidrîbu , kâdçï viòas spriedums ðajâ
daïâ atceïams ; 6) ka prasîtâja savu prasîbu par Ls 54,86 pamato uz to, ka atbildçtâj ai nav bij usi tiesîba òemt maksu par
preèu pârkr auðanu un ka seviðíi pârkrauðana nav tikusi radîta ar kâdu nepiecieðamîbu muitas formalitatu nokârtoðanai ; apgabaltiesa apmierinâjusi prasîbu ðajâ daïâ
uz tâ pamata , ka muitas valde to esot pieprasîjusi , tomçr nenodibinot , kâdçï îsti atbildçtâj ai bûtu bij is jâp adodas muitas valdei un kâdçï muitas formalitâtes nebûtu
bij is iespçj ams nokârtot Latvij as teritorij â ,
jo, kâ atzîst pati apgabaltiesa , Toròakalna
stacijâ tas bijis pilnîgi iespçjams ; tâpçc
arî , pçc paðas apgabaltiesas atzinuma , sûtîjums taisni nav obligatoriski bijis jâpârkrata robeþas stacij â , Meitenç; apgabaltiesa ðajâ daïâ pielaidusi motîvu nepareizîbu un pat pr etrunu ; 7) ka prasîtâj a savu
prasîbu par Ls 114,28 pamato uz to, ka atbildçtâj a nepareizi òçmusi no viòas , ar nosaukumu „muitas nodoklis " zîmognodevu
no katras preèu zîmes, neskatoties uz to,
ka Lietuvas dzelzceïð j au esot piedzinis
tâdu 50 sant. j eb 25 sant. apmçrâ , preces
nosûtot; apgabaltiesa atraidîjusi arî ðo prasîbas daïu uz tâ pamata, ka „òemts nevis
muitas nodoklis , bet zîmognodoklis "; tomçr apgabaltiesa nemaz nav ap spriedusi
prasîtâjas iebildumu par to , ka preèu zîmes
j au tikuðas apliktas ar attiecîgo zîmognodokli Lietuvâ ; arî ðaj â ziòâ apgabaltiesa
pielaidusi motivu nepilnîbu ; 8) ka prasîtâja savu prasîbu par Ls 52,50 pamato uz
to, ka atbildçtâj a nepareizi iekasçjusi ðo
summu, it kâ nodok ïus. Lietuvas dzelzceïa
uzdevumâ , neiesniedzot nekâdus attaisnoj oðus dokumentus; uz ðâ pamata arî miertiesnesis apmierinâjis prasîbu ðaj â daïâ;
atbildçtâj a savâ apelâcijas sûdzîbâ devusi
ðaj â ziòâ nenoteiktus un neskaidrus paskaidroj umus un arî savos mutiskos paskaidroj umos nav òçmusi stâvokli pret ðo
prasîbas daïu ; apgabaltiesa minçto prasîbas

daïu atraidij usi aiz nep ilnîgi nesaprotama
iemesla, ka „par Lietuvas dzelzceïa uzdevumâ piedzîtiem nodokïiem Ls 52,50
apmçrâ atbild Lietuvas dzelzceïð, kuram
ðî summa atmaksâta ", pie kam apgabaltiesa
atsaucas uz Senâta spried. 25./630; tomçr
apgabaltiesa nepaskaidro , uz ko îsti viòa
pamato savu konstatçjumu par to , ka atbildçtâj a rîkoj usies Lietuvas dzelzceïa uzdevumâ un ka viòa so summu atmaksâj usi
Lietuvas dzelzceïiem ; apgabaltiesa nemin
arî nekâdus pamatus tam , ka Lietuvas
dzelzceïam vispâr bûtu tiesîba ðo summu
savukârt piedzît ; nav saprotama arî apgabaltiesas atsauksme uz minçto Senâta
spriedumu , kas runâ par to, ka transitpârvadâðanâ katra valsts vedummaksu piedzen tikai par savu attâlumu; apgabaltiesa
nemaz nav ari apspriedusi prasîtâjas celto
iebildumu pret aprâdîto atbildçtâjas pretenzij u; tâ tad apgabaltiesa tâpat pielaidusi
motîvu nepilnîbu un nepareizîbu; 9) ka
prasîtâj a savu prasîbu par pârmâkðu pa
Lietuvas dzelzceïa apgabalu , Lits 261,90
(Ls 131), pamato uz to, ka Lietuvas dzelzceïð: a) òçmis vedummaksu pçc 8 preèu
zîmçm par 26 km attâlumu , kamçr attâlums
bijis tikai 16 km: tâ tad esot pârmaksâti
Lits 104,68; b) piedzinis nodokli par iekrauðanu Lits 92,40 pçc 3 preèu zîmçm; c) piedzinis nodokli par vagonu aizturçðanu
Lits 9 pçc 1 preèu zîmes; d) pçc 2 preèu
zîmçm „nenoskaidrotu " pârmâkðu Lits
35,20; e) piedzinis par zîmognodokli
Lits 4; f) pati atbildçtâja atzinusi pârmâkðu
Lits 16,70 pçc l preèu zîmes, visu prasîbu
par pârmâkðu Lietuvas dzelzceïiem prasîtâj a aprçíina kopsummâ Lits 261,50; apgabaltiesa atraidîj usi visu ðo prasîbas daïu
aiz tâ iemesla , ka tâ esot bij usi j âceï tieði
pret Lietuvas dzelzceïu; pie tam apgabaltiesa atsaucas uz to paðu Senâta spried.
25./630, no kur a apgabaltiesa nâkusi pie
slçdziena par to, ka , ja katra atseviðía
valsts tranzitpârvadâðanâ atbild patstâvîgi
par piedzîtâs vedummaksas pareizîbu , tad
arî prasîba par pârmâkðu esot jâceï tikai
tieði pret vainîgo dzelzceïu; ðâds apgabaltiesas uzskats nav pareizs: Senâts taj â
spriedumâ uzsvçris vienîgi to, ka, ievçrojot atseviðío Latvij as-Lietuvas 1923. g.
konvenciju par tieðo dzelzceïu satiksmi ,
katra no abâm valstîm-kontrahentçm pat-

stâvîgi apr çíina vedummaksu pçc saviem ðais izkrauðanas laiks, un uz ðâ pamata
tarifiem saskaòâ ar attâlumu lîdz savai jâ sastâda soda naudas aprçí ins ; tikai uz
robeþai, un ka ðajâ ziòâ nav vairs jârîkoj as ðâdu datu pamata apgabaltiesa bûtu varçpçc vispârçjiem tarifiem ; bet Senâts ar to j usi nâkt pie noteikta slçdziena par to, ka
nemaz nav òçmis stâvokli runâ esoðâ j au- atbildçtâjas piedzîtâ soda nauda atzîstama
tâjumâ par to, pret kâdiem no vairâkiem par pareizi òemtu , nenodibinot minçtos
dzelzceïiem bûtu bijis jâceï prasîba par faktiskos datus, apgabaltiesa pielaidusi
pârmâ kðu, jo tajâ lietâ ðis j autâjums nebija motivu nepilnîbu un neskaidrîbu; 11) ka
j âizðíi r ; ðajâ ziòâ j âaizrâda, ka tajâ laikâ , pra sîtâj a savu prasîbu par kravas iztrûkukad tika celta tagadçjâ prasîba, vçl n e- mu Ls 108,,— pçc 1 preèu zîmes pamato uz.
b i j a s p ç k â Latvijas Saeimas 1926. g. to , ka sûtîjums nosûtîðanas stacij â nodots
21. maijâ pieòemtâ „Starptautiskâ dzelz- svarâ 15.000 kg, bet gala stacijâ (Toròaceïu konvencija preèu pârvadâðanai (CIM)" , kalnâ) svars izrâdîjies par 14310 kg un ka
kura iespiesta Lkr. 1926. g. 74 un kur a at- tâpçc , atrçíinot 1% iespçjama svara zauvieto 1890. g. 14. oktobrî parakstîto Bernes dçj umu , iztrûkums esot aprçíi nâms par
konvenciju (sk. CIM konvencij as ievadu) ; 540 kg, kuru vçrtîbu eksperti esot noteikuði
pçc nupat minçtâs konvencijas 42. p. 1. § par Ls 108,—; ka iepriekðçjais svars ticis
prasîbas , izmaksât atpakaï maksas, kuras atzîmçts uz paðas preèu zîmes, ka par
samaksâtas uz pârvadâðanas lîguma pa- preèu iztrûkumu nav, pretçji Bernes konmata, gan var celt tikai pret to dzelzceïu , vencij as 25. p. 2. § 1. teik. ticis sastâdîts
kas ðâs maksas saòçmis ; turpretim Lat- akts , un ka tâpçc atbildçtâja esot atbildîga
vij as-Lietuvas konvencija nekâdus notei- par zaudçjumu; apgabaltiesa ðo prasîbas
kumus par prasîbas celðanas veidu nepa- daïu atraidîjusi uz tâ pamata, ka citâs
redz , kâdçï ðis jautâjums izðíi rams pçc preèu zîmçs atrasts lielâks pr eèu svars un
tajâ laikâ Latvijâ spçkâ bij uðâs Bernes ka nosûtîðanas stacijâ nosûtîtâja uzdotais
konvencijas; ðî pçdçjâ (27. p. 3. §) ðajâ ziòâ svars 15.000 kg nav pârbaudîts Lietuparedz , ka prasîbas , kas pamatojas starp- vas dzelzceïâ; tomçr , pretçji prasîtâj as dotautiskâ preèu pârvadâðanas lîguma , tâ mâm , dzelzceïam paðam nav ex officio
tad arî par pârmaksâm , var celt vai nu pret j âsastâda protokols par preèu iztrûkumu ,
pirmâ dzelzceïa pârvaldi, vai pret tâ dzelz- j o no Bernes konvencijas 25. p. 4. §, Paceïa pârvaldi , kur ð kâ pçdçjais pieòçmis gaid. noteik. 50. p. 2. teik., Dzelzceïu nolik.
preci pçc preèu zîmes ; tâ tad , ceïot taga- 87., 13., 88. p. redzams , ka protokols sadçj o prasîb u, pçc toreiz spçkâ bijuðiem no- stâdâms arî uz preèu rîkotâja pieprasîjuma
teikumiem, prasîtâjai bij a izvçlçðanâs tie- (Senâta spried. 31.122) ; tâ tad , ja ðis pçsîbas starp nosûtîðanas un gala dzelzceïu dçj ais nav par protokola sastâdîðanu rûpçpârvaldçm; tâpçc apgabaltiesai nebij a pie- i ji es, viòam nav tiesîbas , atsaucoties uz
liekoða pamata atzît , ka prasîba esot protokola trûkumu, savu prasîbu pamatot
bij usi jâceï ðajâ daïâ tikai pret Lietuvas vienîgi uz atzîmes preèu zîmç par preèu
dzelzceïu; 10) ka prasît âj a savu prasîbu i svaru , nosûtîðanas un gala stacij âs; ja
par soua nauaas atmatcsu par vagonu aiz- prasîtâj a domâjusi preèu stâvokli (svaru)
turçðanu Ls 100, pçc 16 preèu zîmçm attiecîgâ veidâ likt apliecinât , tad viòai
pamato uz to, ka atbildçtâj a neesot pie- [ bûtu bijis jâprasa protokol a sastâdîðana,
râdîjusi nedz vagonu padoðanas laiku preèu | bet viòai nav tiesîbas pârmest atbildçtâjai ,
izkrauðanai, nedz paðu izkrauðanas laiku; ï ka tâ neesot izpildîjusi savus pien âkumus
apgabaltiesa ðo prasîbas daïu atraidîjusi un prasîtâjai nav tiesîbas apmierinâties ar
uz tâ pamata , ka prasîtâja esot pielaidusi vienkârðu atzîmi uz preèu zîmes, atrodot
vagonu aizturçðanu pçc bezmaksas termiòa to par pierâdîjumu tam , ka svara iztrûkums
notecçðanas, kas esot redzams no preèu ï esot iestâjies it kâ atbildçtâjas vainas dçï;
zîmçm un preèu izveðanas atïauj âm; tomçr bez tâ , jâò em vçrâ arî tas, ka prasîtâja ,
apgabaltiesai, ievçrojot prasîtâjas ierunas , i kura samaksâjusi vedummaksu un pieòçbij a noteikti jânodibina vagonu nodoðanas musi preci, zaudçjusi prasîbas tiesîbas,
laiks, pieskaitot tam 12 stundu laiku (Se- , attiecîga protokola trûkuma dçï (Bernes
nata spr ied. 28./170 u. c), un preèu patie- : konvencija 44. p. 1. §); tâ tad. prasîtâj as

kasâcij as sûdzîba ðaj â daïâ kâ nepamatota gabaltiesas 3. civilnodaïas 1929. g. 21. j ûatraidâma; 12) ka tâ tad atbildçtâj as kasâ- nij a / 2. j ûlij a lçmumu lietâ N> 1024 sacijas sûdzîba kâ nepamatota atraidâma; bet dalîta starp atbildçtâju un Zâlmani C i t prasîtâj as kasâcij as sûdzîbâ apgabaltiesa s r o n u , kam par labu savukârt no K r a s spriedums, daïâs attiecîbâ uz prasîbâm : t i ò a u. c. piespriesti Ls 912,98; 2) ka, saLs 12,27 par preèu pârsvçrðanu, Ls 114,28 skaòâ ar CL 3480. pantu parâdnieks var
par zîmognodokli , Ls 52,50, par nodokïu celt pret s e c i o n a r u visas ierunas , kuòemðanu Lietuvas dzelzceïu uzdevumâ, ras viòam bij uðas pre t c e d e n t u pirms
Ls 131,— par pârmaksâm Lietuvas dzelz- cesij as un tâs laikâ (pareizâk — pirms deceïam , Ls 100,— par vagonu aizturçðanu, bitora p a z i ò o ð a n a s par izdarîto ceatceïams CPN 181., 196. (129., 142.) p. pâr- siju — CL 3474. p (sk. ari Cvingmaòa
kâpumu dçj , kurpretim pârçj â daïâ prasî- spried, kr. I Ns 92) ; 3) ka konkrçtâ gadîtâj as kasâcij as sûdzîba kâ nep amatota at- j umâ, ievçroj ot minçtos lietas apstâkïus,
raidâma , Senâts n o l e m j : prasîtâj as, prasîtâjam pret K r a s t i ò u bûtu neapStarptautiskâs preèu apmaiòas akc .sab. ðaubâma tiesîba pret viòa eventuâlâm tâ„Iva " Latvijâ , kasâcijas sûdzîbâ: Rîgas lâkâm pretenzij âm celt iebildumu , ka viòð
apgabaltiesas 1929. g. 1./27. marta sprie- ar minçtâs n a u d a s i e m a k s u tiesas
dumu daïâs par prasîbâm Ls 12,27 par depozîtâ (uz CPN 814. p. 3. pk. pamata)
preèu pârsvçrðanu, Ls 114,28 par zîmog- izpildîj is visus savus pienâkumus pret
nodokli , Ls 52,50 par nodokïu òemðanu viòu , Krastiòu , un vispâr vairs nebij a uzLietuvas dzelzceïa uzdevumâ , Ls 131,— skatâms par pçdçj â debitoru ; 4) ka tâdçï
par pârmaksâm Lietuvas dzelzceïam , un prasîtâj am uz minçtâ likuma (CL 3480. p.)
Ls 100,— par vagonu aizturçðanu CPN 181., pamata tiesîba celt t o p a ð u ierunu
196. (129., 142.) p. pârkâpumu dçï atcelt un pret Krastiòu c e s i o n â r u , a t b i l d ç lietu ðaj âs daïâs nodot tai paðai apgabal- t â j u , kura pat neapgalvo, ka prasîtâj s
tiesai izsprieðanai no j auna citâ sastâvâ ; minçto ierunu pret K r a s t i ò u bûtu iepârçjâs dalâs Starptautiskâs preèu ap- guvis pçc K r a s t i ò a paziòoðanas par
maiòas akc. sab. „Iva Latvijâ pilnvarnieka cesij as izdarîðanu; atbildçtâja konkrçtâ
zv. adv. Dmitrij eva kasâcijas sûdzîb u, kâ gadîj umâ pat neapga l vo , ka vispâr kâda
arî Dzelzceïu virsvaldes pârstâvj a juri s- debitora paziòoðana par cesij u bûtu nokonsulta pal. Bramana kasâcij as sûdzîbu tikusi; 5) ka ðâdos apstâkïos, pçc apgabaluz CPN 283. (186.) p. pamata atstât bez tiesas pareizâ aizrâdîj uma , tas apstâklis,
ievçrîbas.
ka atbildçtâja no tiesas depozita saòçmusi
tikai vienu d a ï u no iemaksâtâs naudas ,
97. 1931. g. 27. martâ. Rîgas pilsçtas nedod atbildçtâj ai tiesîbu vçrst tâlâko piesavstarpçjâs kredîtbiedrîbas pilnv. Kârïa dzîðanu pret p r a s î t â j u , kas visus saZemola lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas vus pienâkumus Krastiòam (un tâ tad arî
spr iedumu Âdama Trinko prasîbâ pret cesionarei , atbildçtâj ai) pretim izpildîjis;
Rîgas pilsçtas savstarpîgo kredîtbiedrîbu 6) ka atbildçtâj a nepamatoti aizrâda , it kâ
un prasîtâja Âdama Trinko piln. zv. adv. Citrons , kam daïa no tiesas depozita iemaksâtâs summas izmaksâta bûtu p r a J. Tumbila paskaidrojums. (L. JMe 660.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K. s î t â j a kreditors , — j o îstenîbâ Tiesu
palâtas izpildu raksts, pçc kur a Citronam
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Ievçrojot: 1) ka, pçc apgabaltiesas kon- nauda izmaksâta , pierâda pretçj o, t. i. piestatçju ma , Tiesu palâtas izpildu raksts, pçc râda, ka Citrons biji s K r a s t i ò a krekur a Tenim Krastiòam bij usi tiesîba piedzît I ditors ; 7) ka ðâdos apstâkïos nespçlç lomu
no prasîtâja Trinko Ls 652,02 ar procen- ï tas , ka lieta , kurâ nauda izmaksâta, n o tiem un tiesas izdevumiem , Krastiòð cedç- s a u k t a par naudas izdalîðanas lietu
jis 1926. g. 8. oktobrî a t b i l d ç t â j a i , starp p r a s î t â j a kreditoriem; pçc paka Trinko sprieduma izpildîðanas apturç- reiza prasîtâj a aizrâdîj uma viòa intereses
ðanai iemaksâjis Tiesu palâtas depozîtâ ar notikuðo naudas sadalîðanu nebij a aiz1926. g. 2. novembrî Ls 756,76 un ka ðî skartas, tâdçï viòam arî nebij a nekâda ieno prasîtâja iemaksâtâ nauda ar Rîgas ap- mesla pârsûdzçt attiecîgo tiesas lçmumu;

8) ka atbildçtâj a lûgumu , par Citrona pieaicinâðanu kâ treðo personu , izteikusi tikai
apelâcijas sûdzîbâ , t. i. pçc CPN 178.
(1211.) p. aprâdîtâ termiòâ , tâdçï apgabaltiesai ðis lûgums bija jâatraida jau uz ðâ
likuma pamata; ja tâpçc apgabaltiesa ðo
lûgumu nav apspriedusi , tad tas nevar novest pie viòas sprieduma atcelðanas; 9) ka
tâ tad atbildçtâj as kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraidâma , Senâts n o l e m j :
Rîgas pilsçtas savstarpçjâs kredîtbiedrîbas
pilnv. Kârïa Zemola kasâcijas sûdzîbu , uz
CPN 283. (186.) panta pamata, atstât bez
ievçrîbas.
98. 1931. g. 31. janvârî. „Selosojuz "
Ltd Rîgas nodaïas pilnv. zv. adv. G. Rubinðteina lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu Vladimira Ivanovska prasîbâ pret
„Selosojuz " Ltd Rîgas nodaïu viòas pârstâvja Vasilija Kosorotova personâ un prasîtâja Vladimira Ivanovska pilv. zv. adv.
H. Rûsa paskaidroj ums. (L. Kq 664.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð: referç senators F. Konrâdi.
Ievçrojot: 1) ka Senâts (CKD spried.
28./S26, Bandenieka lietâ), uz kuru Tiesu
palâta atsaucas savâ spriedumâ , gan paskaidrojis , ka solîj ums „n e c e 11 v a i r â k
n e k â d a s p r a s î b a s " pats par sevi
nav a b s o l û t i saistoðs, seviðíi tad ,
kad lieta grozâs starp strâdnieku , t. i. saimnieciski vâjâku , un uzòçmçju , kâ saimnieciski stiprâku personu ; bet Senâts taj â
spriedumâ nemaz nav nolie dzis ì e n e r a i k v î t e s nozîmi (CL 3537. p.) arî
strâdnieka un uzòçmçj a starpa , ka tas tieði
izriet no minçtâ sprieduma motiviem ; tâdçï ì e n e r a 1 k v î t s izdoðana arî noved pie CL 3537. p. aprâdîtâm sekâm , t. i.
visi maksâjumi , kuriem lîdz kvîts izdoðanas laikam iestâjoties termiòð , atzîstami
par izpildîtiem (kâds noteikums nav attiecinâms uz posteòiem , par kuriem pierâdîts, ka kvîti izdodot , tas izdevçj s par
tiem nav zinâjis) ; 2) ka konkrçta lietâ
prâvnieku starpâ nav strîda par to, ka prasîtâju atlaiþot no darba viòð izdevis_ atbildçtâjai kvîti , kurâ teikts, ka prasîtâjs saòçmis no atbildçtâj as uz g a l î g a a p rçíina
pamata kvîtî minçtas summas
un ka viòam pret atbildçtâj u vairs nekâdu
p r e t e n z i j u n a v un nebûs ; 3) ka bez

tam prâvinieku starpâ nav arî strîda par to,
ka prasîtâjs kvîts izdoðanas laikâ zinâj is
par maksâjumiem (virsstundu darba atlîdzîbu), kuri sastâda ðâs prasîbas priekðmetu; 4) ka Tiesu palâta , apmierinot prasîbu , minçtai prasîtâja izdotai kvîtij nav
pieðíîrusi ìeneralkvîts raksturu CL 3537.
panta nozîmç , nâkot pie slçdziena , ka ðâds
raksturs no kvîts teksta neizrietot ; sâjâ
ziòâ Tiesu palâta pielaidusi sprieduma motivu nepilnîbu , jo ievçroj ot minçto kvîts
saturu , Tiesu palâtai bija noteikti un konkrçti j âkonstatç to ìeneralkvîts pazîmju
trûkums , kas nepielaistu ðâs kvîts kvalifikâcij u kâ ìeneralkvîti; 5) ka tâ tad Tiesu
palâtas spriedums atceïams CPN 339., 711.
panta pârkâpuma dçï, Senâts n o l e m j :
Tiesu palâtas 1930. g. 29. j anvâra / 5. februâra spriedumu atcelt CPN 339., 711. panta pârkâpumu dçï un lietu nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no jauna citu tiesas
sastâvâ.
99. 1931. g. 27. martâ. Kârïa M e þ s ç t a pilnv. zv. adv. pal. L. Þagara lûgums atcelt Tiesu palâtas lçmumu Kârïa
Jâòa d. Meþsçta nekustama îpaðuma pârdoðanas lietâ. (L. N> 665.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliò ð: referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta nâkusi pie
kasâcij as kârtîbâ nepârbaudâma slçdziena ,
ka ar paða sûdzçtâja a t z î ð a n o s pierâdîts , ka tikai trîs no kreditoriem , kas bij a
vçrsuði piedzîðanu uz „Maz-Aizkârkïu " un
„Liel-Aizkârkïu " mâjâm , bij a lûguði atcelt
izsoli, bet ka ceturtâ kreditora (Kokneses
krâj aizdevu sabiedrîbas) raksts par to paðu
esot p a z u d i s p a s t â (un tâ tad neesot nonâcis tiesu izpildîtâja rokâs) ; 2) ka
ievçrojot ðâdu Tiesu palâtas konstatçjumu ,
viòai nebij a j âievçro sûdzçtâj a lûgums par
liecinieku nopratinâðanu , ar kuru sûdzçtâj s domâj is pierâdît , ka — pretçji viòa
paða atzîðanai — minçtais raksts tomçr
iesniegts tiesu izpildîtâjam pirms izsoles;
3) ka no otras puses, ievçroj ot minçtâ Tiesu palâtas konstatçjuma izðíi roðo nozîmi ,
nav svarîgi Tiesu palâtas tâlâkâ motiva
pareizîba vai nep areizîba, proti , ka minçtais raksts faktiski iesniegts tiesâ tikai
1928. g. 23. februârî ; 4) ka Tiesu palâtas
lçmums tomçr atceïams aiz ðâdiem iemes-

liem: Tiesu palâta savâ lçmumâ tâlâk konstatçj usi , ka tiesu izpildîtâjs jau pîkst. 11
no rîta noòçmis sludinâj umu un pat paziòojis , ka izsole esot atcelta; tomçr Tiesu
palâta atzinusi , ka ðâda tiesu izpildîtâj a
nepareiza rîcîb a nevarot padarît izsoli par
nederîgu , bet ka parâdnieks varot tikai
prasît no tiesu izpildîtâja eventuâlos zaudçjumus ; 5) ka ðis Tiesu palâtas uzskats
nav atzîstams par pareizu , jo — kâ Senâts
CKD ja u paskaidrojis (CKD spried. 28./671),
izsole atceïama arî tad , ja ir konstatçti tâdi
likuma pârkâpumi , kuri atzîstami par svarîgiem konkrçtâ lietâ , ja arî tie nebûtu
tieði paredzçti CPN 1180. pantâ; 6) ka tagadçjâ lietâ Tiesu palâta konstatçjusi , ka
tiesu izpildîtâj s izsoli atcçlis , lai gan v i s i
kreditori par to nebij a vienoj uðies, kas pçc
CPN 1094., 1029. p. ir izsoles atcelðanas
priekðnoteikums, un ka tiesu izpildîtâj s
tomçr taj â paðâ dienâ , t. i. pçc izsoles atcelðanas, izsoli noturçj is un imobilus pârdevis , lai gan pçc CPN 1094., 1038. p. jauna
izsole bûtu varçj usi notikt tikai publicçj ot
par to no jauna; 7) ka ðâda Tiesu palâtas
konstatçta tiesu izpildîtâja rîcîba neapðaubâmi satur s v a r î g u s likuma pârkâpumus, jo tâ notikusi pretçj i publiskas izsoles
noturçðanas pamatnoteikumiem ; 8) ka bez
tam, Tiesu palâta nemaz nav apspriedusi
sûdzçtâj a lûgumu par liecinieka Ratnieka
nopratinâðanu tâ apstâkïa pierâdîðanai, ka
tiesu izpildîtâja rîcîba novedusi pie Ratnieka noraidîðanas no piedalîðanâs izsolç ,
t. i. pie izsoles notikðanas ar tieðo CPN
1180. p. 2. pk. pârkâpumu ; 9) ka tâ tad
Tiesu palâta , atstâj ot sûdzçtâj a blakus sûdzîbu bez ievçrîbas , pielaidusi sprieduma
motivu nepareizîbu un nepilnîbu , pâ rkâpj ot CPN 339., 711., 1180. p., kâdçï viòas
lçmums nav atstâj ams spçkâ. Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas 1930. g. 30. janvâ r a
lçmumu CPN 339., 711., 1180. pantu pârkâpumu dçï atcelt un lietu nodot Tiesu
palâtai izsprieðanai no jauna citu tiesas
sastâvâ.
Latvijas
100. 1931. g. 29. janvârî.
Dzelzceïu virsvaldes pârstâvj a V. Matsona
lûgums atcelt Tiesu palâtas spri edumu Latvij as Dzelzceïu virsvaldes prasîbâ pret
Pauli L a n c m a n i. (L. «Ns 669.)

Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators;
K. Ozoliòð, referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta savu slçdzienu par to, ka prasîtâj as minçtie noteikumi un rîkoj ums daïâ par soda naudas
òemðanu no personas, kas izmanto dzelzceïam piederoðu zemi , esot attiecinâmi
vienîgi uz dzelzceïiem tieðai ekspluatâcijai
nozîmçtâm zemçm, nav tuvâki motivçj usi
un tam nekâdus pamatus nav minçjusi.,
îstenîbâ , minçtie noteikumi un rîkoj ums,
nekâdu izðíirîb u zemj u izmantoðanas ziòâ
netaisa: 1921. g. noteikumi nepârprotami
uzstâda kâ pamatprincipu , ka „nevienam
nav tiesîbas patvarîgi bez iepriekðçja lîguma noslçgðanas ar Dzelzceïu virsvaldi
atòemt dzelzceïiem piederoðo z e m i . . . vai
izlietot to citâm vaj adzîbâm "; pie tam noteikumi nosaka , ka par patvarîgi aizòemtozemi no aizòçmçja vai lietotâj a òemama,
divkârtîga nomas maksa , tâ tad pilnîgi neatkarîgi no tâ , kâdâm vajadzîbâm dzelzceïi
domâtu izmantot zemi (sk. ari Senâta CKD
spried. 30./744., 31./434.) ; 2) ka tâ tad Tiesu
palâtai nebija pietiekoða iemesla atraidît
prasîbas daïu par soda naudas piesprieðanu, t. i. piespriest nomas naudu nevis
divkârtîgâ nomas naudas apmçrâ , bet tikai
vienkârðâ apmçrâ; 3) ka Tiesu palâta jautâj umâ par laiku , par kuru atbildçtâjam
j âmaksâ noma (divkârtçjâ apmçrâ) atrodot, ka tâ esot j âpiesprieþ tikai no 1926. g.
26. februâra un , proti , uz tâ pamata , ka,
saskaòâ ar atbildçtâja iesniegto 21639. kvîti,
atbildçtâj s esot nomaksâjis nomu lîdz nupat aprâ dîtam termiòam par 1953 m2 dzelzceïam piederoðas zemes un ka prasîtâja
neesot aizrâdîjusi un vçl mazâk pierâdîj usi, ka minçtos 1953 m 2 neietilptu runâ
esoðais zemes gabals 800 m 2 ; 4) ka Tiesu
palâta nepareizi sadalîjusi pierâdîðanas,
nastu starp partiem; Tiesu palâta pati
sprieduma vçsturiskâ daïâ konstatç , ka
strîda zemes gabals aptver 800 m 2 ; ja
nu atbildçtâjs iesniedz kâdu kvîti, kur runâts par zemes gabalu nevis 800 m2 , bet
1953 m2 lielumâ , tad taisni atbildçtâjam jâpier âda tas pozitivais , viòa apgalvotais
ap stâklis, ka kvîts attiecoties uz 800 m2 lielo gabalu, bet nemaz ne prasîtâjai j âpierâda tas negatîvais apstâklis , ka kvîts
neattiecoties uz strîdâ esoðo zemes gabalu;
5) ka neatkarîgi no tâ , no paðas lietas nav

redzams, ka prasîtâja maz bûtu saòçmusi
atbildçtâj a 1929. g. 1. oktobra lûgumu un
paðas kvîts norakstus, jo prasîtâja s kvitç.j uma par to lietâ nav un prasîtâjai izsniegta vienîgi 7. septembrî izrakstîtâ pavçste
uz 7. oktobra sçdi, bez minçtâ lûguma un
îâ pielikumu norakstiem ; 6) ka tâpçc vien
Tiesu palâtai arî nebija likumîga pamata
sava sprieduma motîvos atsaukties uz to ,
ka prasîtâja „pçc ðâs kvîts izsniegðanas
netika aizrâdîjusi , nedz pierâdîjusi" , ka
strîda gabals 800 m2 neietilptu kvîtî aprâdîtâ zemes gabalâ 1953 m2 lielumâ ; 7) ka
tâpçc Tiesu palâtai nebija tiesîbas uz minçtâs kvîts pamata atzît par it kâ samaksâtu nomas naudu par strîdâ esoðo zemes
:gabalu 800 m- lielumâ par kvîtî aprâdîto
laiku lîdz 1926. g. 22. februârim; 8) ka tâ
tad Tiesu palâta pârkâpusi CPN 711. p.,
kâdçï viòas spriedums pârsûdzçtâ daïâ atceïams, Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas
1929. g. 11. novembra sprie dumu , prasîtâj as, Latvij as Dzelzceïu virsvaldes , pâ rsûdzçtâ daïâ, CPN 711. p. pârkâpumu dçï
.atcelt un lietu ðajâ daïâ nodot izsprieðanai
tiesu palâtai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
101. 1931. g. 27. martâ. Kristînas
V i c h m a n pilnv. zv. adv. Vichmaòa lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu
Kârïa K r i e v a prasîbâ pret Kristîni
V i c h m a n un prasîtâja Kârïa K r i e v a
paskaidrojums. (L. Nj 676.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators
K. Ozoliòð, referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka zirga pârdevçja atbildîbas apjoms nav noteicams pçc CL
3252. p., ja pârdevçjs pârdodot pielaidis
dolus CL 3257. p. 1. d. nozîmç , t. i. j a viòð,
piemçram , a r n o d o m u n o k l u s ç j i s
par viòam zinâmiem zirga trûkumiem , vai
ðos trûkumus n o s l ç p i s , vai arî tieði
a p g a l v o j i s par kâdu zirga atseviðíu
îpaðîbu esamîbu ; ðâdos apstâkïos zirga
pârdevçj s atbild nevis tikai par CL 3252.
pantâ minçtiem trûkumiem , jo ar ï a u n u
n o d o m u nodarîtais zaudçj ums atlîdzinâms pilnâ apmçrâ (Sen. CKD spried.
1930 g. JMo 571); 2) ka tâdçï apgabaltiesa ,
konstatçj ot , ka atbildçtâja zinâjusi par
prasîtâjam pârdotâ zirga slimîbu un
nederîgumu un ar n o d o m u n o k l u s ç j u s i pârdodot zirga vainas , pareizi atzi-

nusi prasîtâja tiesîbu prasît uz CL 3252. p.
pamata lîguma atcelðanu , lai gan zirga
konstatçtâ slimîba nav minçta CL 3252. p.;
3) ka ðâdos apstâkïos prasîba nav uzskatâma par noilguðu CL 3252. p. aprâdîtâ
14 dienu termiòâ , jo konstatçti CL 3252. p.
priekðnoteikumi , ari prasîba par zirga pârdoðanas lîguma atcelðanu un par zirga
atpakaïòemðanu nenoilgst CL 3252. p. paredzçtâ noilguma termiòâ (Sen. CKD
spried. 1925. g. M 88) ; 4) ka 1925. g 27. okt.
noteikumi (Lkr. 188) ðo tiesisko stâvokli
nav grozîj uði , jo tie grozîjuði tikai " lîdzðinçj os CL 3271. p. paredzçtos noilguma
termiòus, ievçrojot ðajâ pantâ aprâdîtos
noteikumus attiecîbâ uz prasîbas noilgumu
par zirga atp akaïòemðanu CL 3252. p. un
noteicot ðo termiòu uz 14 dienâm , bet nemaz neaizskar CL 3257. p. un no ðâ likuma
izrietoðâs prasîbas un to noilguma termiòu; 5) ka apgabaltiesas slçdziens par atbildçtâj as atbildîbu nerunâ pretim arî agrâkai , atbildçtâj as minçtai tiesu praksei
(Cvingmans V JMq 769.), kura tâpat atzîst
pârdevçja atbildîbu , ja viòð a r n o d o m u
noklusçiis
nârdotâs
mantas defektus:
5) ka par to, it kâ arî prasîtâjs konkrçtâ
gadîjumâ esot pielaidis dolus CL 3291. p.
nozîmç, atbildçtâj a runâ pirmo reizi kasâcij as sûdzîbâ , kâdçï ðis aizrâdîjums Senâtâ nemaz nav apsprieþams , lîdzîgi atbildçtâj as paskaidrojumam par to, ka arî pircçj am bij is j âievçro zirga defekti , kurpretim zemâkâs instancçs atbildçtâj a taisni
otrâdi apgalvoj usi, ka nespeciâlistam vispâr nebijis iespçjams konstatçt zirga slimîbas ; 6) ka apgabaltiesa zirga slimîbu
jau viòa p â r d o ð a n a s l a i k â varçja
atzît par pierâdîtu ar liecinieku Ozola un
Grînberga liecîbâm par to , ka zirgam , kad
viòð nogûlies , bijis sâpîgi un arî neiespçjami
pacelties; aizrâdot , ka ðîs liecîbas nerunâj ot pretim ekspertu slçdzienam, ka slimîba varçj usi celties trîs mçneðus atpakaï,
bet varbût arî agrâk, apgabaltiesa nekâdu
lietas apstâkïu sagrozîjumu nav pielaidusi;
7) ka apgabaltiesa tomçr pielaidusi sprieduma motivu nepilnîbu, nemaz neapsprieþot atbildçtâjas izteikto aizrâdîjumu uz to ,
ka miertiesnesis, nosprieþot piedzît no atbildçtâj as Ls 280. lai gan pats prasîtâjs savâ iesûdzîbas rakstâ bij a lûdzis piespiest
atbildçtâj ai atdot viòam atpakaï vekseli

p ar Ls 280, kas dots kâ maksâj ums par
zirgu , un tikai gadîj umâ , kad viòð vekseli
bûðot izpircis , pied zît no atbildçtâja
Ls 280; ðajâ daïâ apgabaltiesas spriedums
nav atstâj ams spçkâ CPN 181. (129.) p.
pârkâpuma dçï, kurpretim pârçjâs daïâs atbildçtâj as kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota
atraidâma , Senâts n o l e m j : " Rîgas apgabal tiesas 1929. g. 10. decembra spriedumu
atcel t daïâ par Ls 280 piedzîðanu no atbildçtâj as CPN 182. (131.) panta pârkâpuma
deï un lietu nodot tai paðai apgabaltiesai izsprieðanai no jauna ðajâ daïâ citu tiesneðu
sastâvâ ; pârçjâs daïâs Kristînas Vichman
pilnv. zv. adv. Vichmaòa kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 283. (186.) p. pamata, atstât
bez ievçrîbas.
102. 1931. g. 19. maij â. Artura R i b e s
pilnv. zv. adv. P. Berì a lûgums atcelt
Tiesu palâtas lçmumu mir. Jâòa Ribes atstâtâ mantojuma dalîðanas lietâ un Aleksandra Ceplîða pilnv. zv. adv. V. Kârkliòa paskaidroj ums. (L. N> 686.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators O. Ozoliòð:
Ievçrojot : 1) ka Tiesu palâta atstâjusi
bez ievçrîbas Artura Ribes blakussûdzîbu ,
starp citu, aiz tâ iemesla: a) ka Kurz.
zemn. lik. 122. p. paredzçtâ privilç ì ij a nav
attiecinâma uz ârzemniekiem , kur i nevar
ieg ût îpaðuma tiesîbas uz lauku mâj âm pçc
paða likuma (Lkr. 1927. g. 92 1. p.) ; b) ka
ðî privilçì ij a nav domâta kâ zinâmas personas priekðrocîba, bet vienîgi kâ tautsaimniecisks atvieglinâjums mâjas saòçmçj am
dabâ ; 2) ka Senâts jau vairâkkârt ir paskaidrojis (Senâta CKD spried. 28./1061;
30./523), ka Kurz. zemn. lik. 122. un 123. p.
izteic vispârçjo principu par vîrieðu kârtas
manti nieku (asinsradinieku) priek ðrocîbu
paturçt mantojumâ ietilpstoðo nekust amu
mantu dabâ , kâds noteikums izskaidrojams
ar likumdevçj a vçlçðanos, lai ðî manta paliktu mantojuma devçja ciltî (Senâta CKD
sp ried. 28./1061); tas mantinieks , kam k â
mâj sai mniekam pienâkas paðas mâjas, saòem kâ „praecipuum " çkas , neierçíinot tâs
mâj u novçrtçj umâ , kuras bez tam j âbût mçrenâm
(Senâta CKD spried. 25./21;
26./3S5) ; vispâr ðo noteikumu mçríis ir
nodibinât , no vienas puses , mantinieku
rindu (Rangfolge) mâj as pâròemðanai dabâ

(Naturalbesitz), no otras puses, tâdu stâ-

vokli , lai mâj u pâròemðana nebûtu saistîta

ar lielâm grûtîbâm (sal. Erdmann , III , 487.,
493. lapp.; Senâta CKD spried. 30./523) ;.
konstatçjot , ka Kurzem. zemn. lik. 122.,,
123. p. paredzçtâs priekðrocîbas saistâs,
nevis ar vecâko vîrieðu kârtas mantinieku ,.bet ar mâjas saòçmçj u dabâ , Tiesu palâta
nepareizi izpratusi minçto likumu saturu;:
3) ka izej ot no tâ, ka Tiesu palâta pareizi
nâkusi pie slçdziena , ka ar speciâlu likumu
(Lkr. 1927. g. 92) ârvalstu pilsoòiem ir aizliegts iegût uz laukiem nekustamu mantu:
bez kâ tâda uz viòiem pâriet mantoðanas,
ceïâ, tad tâ j âlikvidç labprâtîgi vai piespiedu kârtâ pusotra gados, un atrodot , ka likvidçðanas nolûkam ârvalstniekam pielaistâs provizoriskâ s valdîðanas tiesîbas nav
pielîdzinâmas tai valdîðanai (Naturalbesitz),,
kas domâta Kurz. zemn. lik. 122. un 123. p.,,
Tiesu palâta pareizi nâkusi pie slçdziena ,
ka ðo pantu kârtîbâ par mâj as ieguvçj u dabâ var bût vienîgi Latvij as pilsonis , un ka
tâdçï Arturs Ribe kâ ârvalstnieks no mantinieku — mâjas pâròçmçju — rindas atkrît; pretçji sûdzçtâja domâm, runa nevar but par sûdzçtâj a kâ vecâkâ vîrieða
kârtas mantiniek a, it kâ j a u pastâvoðâm
priekðrocîbâm , jo vispâri priekðrocîbas ,,
par kuram runâ kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj s, pieòem reâlo formu (jeb realizçjas>
tikai paðâ dalîðanas momentâ kâ atviegloj ums mâj as pâròçmçjam dabâ , jo, saskaòâ
ar CL 3215. p., mantoj uma dalîðana attiecinâma uz atlîdzinâmiem atsavinâðanas lîgumiem; 4) ka ârvalstu pilsoòiem gan ir
vispârîgâ mantoðanas spçj a , bet tiem ar
speciâlu likumu atòemta tâ speciâlâ iegûðanas spçja (Erwerbsfâhigkeit) uz lauku
nekustamiem îpaðumiem, kuru prezumç
Kurz. zemn. lik. 122. un 123. p.; sûdzçtâjs,
gan atsaucas uz savu îpaðu stâvokli , salîdzinot ar citiem ârzemnieki em , un aizrâda uz konvencij as 12. pantu (Lkr. 1921. g..
121), pçc kur a Lietuvas pilsoòi pielîdzinâti
Latvij as teritorijâ Latvij as pilsoòiem civiltiesîbu un tiesu palîdzîbas ziòâ ; pçc tiesas
pareiza apsvçruma arî pçc Latvijas-Lietuvas konvencijas noslçgðanas ir palikuði
speí a katras valsts seviðíie likuma un rîkoj umi par nekustamas mantas iegûðanu
(konvenc. XII p. 4. §). kâdçï ari Lietuvas
pilsonim var bût tikai provizoriska valdî-

104. 1931. g. 25. martâ. Dzelzceïu virsvaldes pârstâvja juriskonsulta J. Prçvalda
l ûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedu mu Hirða Sâlîta prasîbâ pret Latvij as
Dzelzceïu virsvaldi un prasîtâj a Hirða Sâlîta pilnv. zv. adv. V. Kosteòièa paskaidroj ums. (L. Ne 694.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliò ð; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka Dzelzceïu lik. 121. p.
(Lkr. 127) izðíir ðâdus gadîj umus : a) kad
krava (prece) jau izdota gala stacij â , tad
103. 1931. g. 27. martâ. Iciga Ðe c e n a vienîgi saòçmçj am tiesîba celt prasîbu par
lûgums atcelt Jelgavas apgabaltiesas lç- pârvedu lîguma neizpildîðanu; b) kad nomumu par Tukuma apr . tiesas izpildîtâj a zaudçts viss sûtîj ums , tad tiesîba celt atlîdzîbas prasîbu ir: a) pçc vârda preèu
nepareizu rîcîbu. (L. JNy 689.)
zîmes — vai nu no sûtîtâj am vai saòçmçsenators
K.
Sçdi vada priekðsçdçtâj s
j am, „skatoties pçc tâ, kurð uzrâda preèu
"O zoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka gadîj umâ , ja uz piedzi- zîmes duplikatu ", |3) pçc uzrâdîtâj a preèu
nçj a norâdîj uma par parâdnieka parâdiem zîmes — duplikata turçtâj am ; minçtie noaprakstîta manta , kur a atrodas t r e ð â s teikumi pçc bûtîbas saskan ar Kr. visp.
p e r s o n a s ( b e t n e p a r â d n i e k a ) dzelzceïu lik. 112., 78. p., no kuriem 112. p.
valdîðanâ, ðî treðâ persona var aprobeþo- noteic vispârçj o principu , ka prasîbu , izties ar vienkârðas blakus sûdzîbas iesnieg- rietoðu no pârvedu lîguma , var celt preèu
ðanu par tiesu izpildîtâj a rîcîbu , neceïot rîko tâj s, bet 78. p. noteic, k a s j âsaprot
CPN 1092. p. paredzçto prasîbu (Sen. CKD ar j çdzienu „preèu rîko tâjs "; Senâts ar
spried. 22.7277) ; 2) ka konkrçtâ lietâ ap- savu 1928. g. spriedumu Judina lietâ (187.
gabaltiesa tomçr konstatçj usi , ka uz aprak- num.) paskaidroj is, ka no tâ, ka Dzelzceïu
stîtâs malkas bij uði kâ _ treðâs personas likums nesatur sevî noteikumus par preèu
(sûdzçtâja) Ðecena, ta arî parâdnieka zîmj u dup likatu nodoðanu (Uebertra gung),
Kâna zîmogi , kâdçï ari nâkusi pie slçdzie- nei zriet , ka tie nebûtu nododami , be t viena , ka tiesu izpildîtâj s varçj is aprakstît nîgi tas , ka j âpiemçro vispârçjie noteikumi ,
malku par Kâna parâdu , pie kam apgabal - vai nu par vçrtspapîru nodoðanu vai par
tiesa , atsaucoties uz Prîvatlik. 805. p., do- civiltiesisko cesij u; tâ tad Senâts — prinmâj usi izteikt , ka Ðecens nav pieradîj is to , cipâ — jau atzinis , ka preèu zîmj u duplika malka atrastos viòa faktiskâ v a l d î - kati katrâ ziòâ ir tâlâk nododami un ka to
ð a n â , kâds slçdziens kasâcij as kartîba cesij a nemaz nav aizliegta ; arî tagad spçnav pârbaudâms ; 3) ka ðâdos apstâkïos kâ esoðais Dzelzce ïu likums nekur ,neaizatkrît minçtais priekðnoteikums blakus lied z preèu zîmj u dup likatu cesij u kura
?sûdzîbas celðanai par tiesu izpildîtajâ rî-, tâ tad apsprieþama pçc vispârçj iem CL no?èîbu , bet Ðecenam j ârîkoj as saskaòa ari teikumiem par cesij u ; 2) ka runâ esoðie
CPN 1092. p. noteikumiem ; tâpat no sa- dok umenti , preè u zîmju duplikati , cedçj ucîtâ izriet , ka konkrçtâ gadîj umâ nav arî mi saskaòâ ar CL 3472. p. ar seviðíu ;cekonstatçj ama CPN 631. un turpm. 1078. p. sij as aktu. kâ tas arî noticis ðaj â lietâ tâ
piemçroðana , kâdçï kasâcij as sûdzîbas ie- tad prasîtâj s pietiekoði leì itimçts tagadçj âs
sniedzçj s nepamatoti , un pie tam pirmo prasîbas celðanai ; 3) ka Dzelzceïu lik.
reizi kasâcij as sûdzîbâ aizrâda , it ka tiesu 121. p. 3. d. paredz pilnvaroj uma uzrakstu ;
izpildîtâj am bij is j ârîkoj as pçc ðiem pçdç- ðaj â daïâ 121. p. burtiski9 pâròemts no Paj iem likumu noteikumiem ; 4) ka ta tad gaid u noteik un tarifa 40 . § (1920.—1926. g.
Iciga Ðecena kasâcij as sûdzîba kâ nepa- izd.) un izteikts taj â paðâ nepareiza j uriar
matota atraidâma. Senâts n o l e m j : Iciga diskâ valodâ , samaisot pilnvarojumu
, it k â
nevar
runât
par
to
cesij
u
;
tâdçï
283.
uz
CPN
sûdzîbu
,
kasâcij
as
Ðecena
pr asîj uma tiesîbas varot „nodot " tikai ar
(186.) p. pamata, atstât bez ievçrîbas.
•sanas tiesîba lîdz likvidâcij ai , kura neatbilst Kurz. zemn. lik. 122. un 123. p. prezumçj amai iegûðanas tiesîbai ; ar to atkrît
visi sûdzçtâj a apcerçj umi , kas minçti viòa
kasâcij as sûdzîbâ ; 5) ka tâ tad Tiesu palâta savâ lçmumâ nav pielaidusi sûdzçtâj a
aprâdîto likumu pârkâpumus un iesniegtâ
kasâcij as sûdzîba kâ nep amatota atraidâma, Senâts n o l e m j : Artura Ribes pilnv.
zv. adv. P. Berì a kasâcij as sûdzîbu , uz
CPN 793. p. pamata , atstât bez ievçrîbas.

„pilnvarojumu ", kâ nepareizi paskaidro at- virsvaldes pârstâvj a j uriskonsulta Prçvalbildçtâj a; 4) ka tâ tad apgabaltiesa , at- ! da kasâcij as sûdzîba , uz CPN 283. (186.) p.
rodot , ka prasîtâj s varçj is kâ preèu Saòç- pamata , atstât bez ievçrîbas.
mçj a cesionars leì itimçties ar minçto cesij as aktu , nav atbildçtâj as minçto Dzelz106. 1931. g. 22. aprilî. Mârtiòa R o ceïu lik. 121. p. pârkâpusi, kâdçï viòas ka- z e n a lûgums atcelt Jelgavas apgabaltiesâcij as sûdzîba ðaj â daïâ kâ nepamatota sas sp riedumu Zemkopîbas ministrij as praatraidâma; 5) ka atbildçtâja lûdz kasâcijas sîbâ pret Mârtiòu Rozçnu. (L. Kq 697.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
sûdzîbas 1. un 2. pk. atstât bez caurskatîðanas, Senâts n o l e m j : Dzelzceïu virs- I Ozoliòð; referç senators 0. Ozoliòð.
valdes pârstâvj a, j uriskonsulta Prçvalda , Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa apmierinâkasâcij as sûdzîbu daïâ par prasîtâja prasî- jusi prasîbu aiz tâ iemesla: a) ka atbildçbas tiesîbu apstrîdçðanu uz CPN 283. (186.) tâj s saòçmis bûvkokus par Vs taksi tâdçï,
panta pamata, atstât bez ievçrîbas , bet ka- ka pagasta valde apliecîbâ viòð apzîmçts
sâcij as sûdzîb u pârçj âs daïâs, uz CPN 6. par -algotu strâdnieku , kas nodarbinâts citâ
(4.) p. pamata, atstât bez caurskatîðanas. maiznîcâ; b) ka patiesîbâ atbildçtâjs nav
bij is nedz strâdnieks , nedz amatnieks , bet
maizes ceptuves un konditorejas îpaðnieks,
105. 1931. g. 25. martâ. Dzelzceïu virs- kâdçï 1927. g. 13. jûnija Likuma noteikumi
valdes pârstâvj a, juriskonsulta J. Prç- (Lkr. 1927. g. 113 2. p.) uz viòu nebij a atvalda, lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas tiecinâmi; c) ka tâdçï atbildçtâjam jâatspriedumu Kastrieïa Adno prasîbâ pret maksâ valstij starpîba starp Vs taksi un
Latvij as Dzelzceïu virsvaldi. (L. M> 696.) koku tirgus vçrtîbu; 2) ka no tâ, paða atSçdi vada priekðsçdçtâj s senators K. bildçtâj a atzîtâ apstâkïa , ka bûvkoku saOzoliòð; referç senators A. Lçbers.
òemðanas laikâ viòð bijis maiznîcas un tçj Ievçroj ot: 1) ka pçc apgabaltiesas kon- nîcas îpaðnieks, apgabaltiesa , neatkarî gi no
statçj uma , visâ pârvadâtâ partij â par j ebkâdiem citiem apstâkïiem , varçj a nâkt
14676 kg egïu stimbânos bij uði tikai 10 blu- pie slçdziena, ka atbildçtâj s nav nedz amatíi; 2) ka vedummaksas un soda naudas nieks , nedz strâdnieks , uz kuriem izplatâs
ziòâ 1924. g. 30. maij a Noteikumi („ Vald. 1927. g. 13. jû nij a likumâ paredzçtâ priVçstn." 124) 9. p. noteikti izðíir, no vienas vilçì ij a saòemt bûvkokus no valsts par
p uses , gadîj umu , kad v i s s sûtîj uma sa- Vs takses cenas; ðâds slçdziens attiecas
turs nesaskan ar preèu zîmç uzrâdîto no- uz lietas faktisko pusi , kura kasâcij as kârsaukumu, un , no otras puses , gadîjumu , tîbâ nav pârb audâma; ar to atkrît kasâkad vagonâ atrastâs tâdas preces vai man- cij as sûdzîbas 1. un 2. pk.; ' 3) ka pretçj i
tas , kuras nosûtîtâj s nav preèu zîmç uz- atbildçtâja domâm , valsts tiesîba atprasît
râdîj is; pirmâ gadîj umâ Dzelzce ïð gan izsniegto koku vçrtîbu nestâv atkarîbâ no
papildu vedummaksu un partu brîvam lîguma attiecîbâm , jo partu
var ò emt
soda naudu , kamçr otrâ gadîj umâ tâdas attiecîbas ðajâ ziòâ nosaka pats likums ;
òemamas tikai par preèu zîmç neuzrâdîtâm kon statçjot , ka bûvkoki izsniegti par Vs
vai nepareizi apzîmçtâm precçm vai man- takses bez likumîga pamata, apg abaltiesa
tâm; 3) ka, piemçroj ot aprâdîtos no mi- varçj a nâkt pie slçdziena , ka valstij radunçto noteikumu satura izrietoðos , apcerç- sies atprasîjum a tiesîba uz izsniegto bûvj umus runâ esoðam gadîj umam , apgabal tie- koku pilnu vçrtîbu; ar to atkrît kasâcij as
sa pietiek oði motivçj usi savu slçdzienu par sûdzîbas 3. punkts ; 4) ka konstatçj ot to
to , ka , saskaòâ ar noteikumu 9 p. izpratni , apst âkli , ka pagasta valdes apliecîbâ atpapild u vedummaksa un soda nauda òe- bildçtâj s apzîmçts par sveðas maiznîcas
mama tikai par tiem 10 bçrza bluíiem , kas algotu strâdnieku , kas pçc paða atbildçtâj a
nav tikuði aprâdîti preèu zîmç; ka tâ tad paskaid rojumiem nesaietas ar- patiesîbu ,
apgabal tiesa nav atbildçtâj as minçtos li- un ka 1927. g. 13. j ûnij a likuma instrukcij as
kumus pârkâpusi , kâdçï atbildçtâjas kasâ- 15. pants taisni paredz paðvaldîbas iestâþu
cij as sûdzîba atraidâma (Sen. CKD spried. pârbaudîðanu, apgabaltiesa varçja nâkt
30./746, 747), Senâts n o l e m j : Dzelzceïu | pie slçdziena , ka atbild çtâj a tiesîba saòemt

kokus par Vs takses cenu ir atkritusi neatkarîgi no iepriekðçj âs pagasta valdes apliecîbas satura anullçðanas pârvaldes kârtîbâ; taisni no minçtâs instrukcij as 15. p.
satura tiesa varçj a nâkt pie slçdziena , ka
pagasta valdes apliecîba pati par sevi nenodibina tiesîbu uz bûvkoku saòemðanu,
bet tikai dod faktisku apliecinâj umu par
bûvkoku saòçmçj a stâvokli; ar to atkrît
kasâcij as sûdzîbas 4. punkts un atbildçtâj a
atsaukðanâs uz Sen. CKD spried. 257439
Cîruïa lietâ , kurâ pagasta valdes kompetences bûvkoku izsniegðanâ noteic pavisam
cita , 1922. g. 22. septembra , instrukcij a;
5) ka tâ tad apgabaltiesa savâ spriedumâ
nav pielaidusi nekâdus likuma pârkâpumus
un iesniegtâ kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraidâma , Senâts n o l e m j : atbildçtâj a Mârtiòa Rozena kasâcij as sûdzîbu , uz
CPN 283. (186.) p. pamata, atstât bez ievçrîbas.
107. 1931. g. 25. martâ. Kristînas B e 1d a u pilnvarnieka zv. adv. E. Grînberga
lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu
Kristînas Beldau prasîbâ pret Karlîni un
Frici Beldau. (L. N> 704.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators 0. Ozoliòð.
Ievçroj ot : 1) ka Tiesu palâtai apstiprinot apgabaltiesas spriedumu , atraidîj usi
prasîbu , starp citu , ai z tâ ie m esla: a) ka
prasîtâj ai nav mantoðanas tiesîbu uz mir.
Kârla Beldau mantoj umâ ietilpstoðo nekustamo îpaðumu, jo pçdçjais ir mantots nekustams îpaðums, kuru atraitne , pçc Vidz.
zemn. lik. 994. p., nevar mantot ; b) ka
prasîtâj as aizrâdîj ums par to, ka îpaðums
mantots vienîgi 1U daïâ , bet pârçj âs % daïâs uzskatâms par labiegûtu , kâ iegûts uz
mantoj uma dalîðanas pamata , nav atzîstams par pareizu , jo mantoj uma dalîðanâ
nenotiek îpaðumu tiesîbu pârej a no viena
mantinieka uz otru ; 2) ka pareizs gan prasîtâj as aizrâdîj ums , ka ar CL 960.—976. p,
atcelðanu 1925. g. ir atcelts mantota nekustama îpaðuma institûts privatlikumâ un ar
to paðu pçdçj ais vispâr vairs nepazîst mantotas mantas j çdzienu ; bet taisni prasîtâj as tiesîbu izcelðanâs momentâ un vçl lîdz
prasîbas iesniegðanai 1924. g. ðis institûts
pastâvçj a, un noteica mantinieku savstarpçj âs attiecîbas un tiesîbas mantoj umâ; da-

þâdu laiku likumu kolizijâ uzturams spçkâ
princips par agrâk iegûto tiesîbu (j ûra
quaesita) stabilitâti , cik tâlu pats likums nepieðíi r normai atpakaïçj u spçku; aiz ðâ
iemesla Tiesu palâta varçj a seviðíi arî neapsvçrt aprâ dîto Senâta CKD spriedumu
(287789), kurâ Senâts izgâj is no mantotas
mantas institûta atcelðanas fakta privatlikumâ , kâ ari varçj a neapstâties atseviðíi
pie j autâj uma, vai ar ðî institûta atcelðanu
privatlikumâ , tas atcelts arî zemnieku likumos ; ar to atkrît kasâcij as sûdzîbas 1.
un 3. pk.; 3) ka CL 2738. p. ir vienîgi tâ
nozîme , ka noteikumi par pirkuma lîgumu
piemçroj ami vienîgi lîdzmantinieku s a vs t a r p î g â s a t t i e c î b â s , kad tie m a nt o j u m a d a l î ð a n â viens otram kaut ko
no mantoj uma atvçl (ûberlassen), p. piem.,
ekvivalentâ j autâj umâ par savstarpîgi nodotâm lietâm no mantoj uma , par atbildîbas
pienâkumu nodotâ lietâ (CL 3215. p.) u.
t. t., bet ðim pantam nav ðâs nozîmes, ka
obj ektîvâ ziòâ lîdzmantiniekam uz dalîðanas lîguma pamata pârgâj usi lieta , tamlîdz
arî mantots nekustam s îpaðums, bûtu zaudçj usi mantotâs lietas raksturu (Erdmann ,
III, 497. lapp.) ; konstatçj ot , ka mantoðanas
dalîðanâ nenotiek îpaðuma tiesîbu pârej a
no viena mantinieka uz otru , Tiesu palâta
nav sagrozîj usi CL 2738. p. tieðo nozîmi ;
ar to atkrît kasâcij as sûdzîbas 2. punkts;
4) ka tâ tad Tiesu palâta savâ spriedumâ
nav pielaidusi prasîtâj as aprâdîto likumu
pârkâpumus un iesniegtâ kasâcij as sûdzîba
kâ nepamatota atraidâma , Senâts n ol e mj : Kristînas Beldau pilnv. zv. adv.
E. Grînberga kasâcij as sûdzîbu , uz CPN
793. p. pamata , atstât bez ievçrîbas.
Bernharda
108. 1931. g. 24. aprilî.
S p a !e s lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu Rîgas apriòí a valdes prasîbâ pret Bernhardu Spali. (L. JVe 711.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot : 1) ka, pre tçji kasâcijas sûdzîbas iesniedzçj a domâm , Rîgas apriòía
pado me prasîbas iesniegðanas laikâ —
1929. g. 15. aprilî — nebij a vairs uzskatâma
par nekustama îpaðuma (kurâ atbildçtâj s
ieòem dzîvokli) îpaðnieci, jo pçc 1927. g.
5. novembra Likuma par apriòíu paðvaldîb u (Lkr. 193) izdoðanas, apriòí a pado-

vispār vairs neeksistē; saskaņā ar Ievērojot: 1) ka, saskaņā ar lik. par telmu un uz tā 45. p. pamata izdotās pu Iri 37. р., īres maksa par izīrējamām telilietu ministrijas 1928. g. 29. marta in- ļ pām nosakāma pēc tās īres maksas, kāda
imkcijas par apriņķu pašvaldības likuma pastāvējusi 1914. g. Hdz 1. augustam, bet
■ešanu dzīvē 1. p. („Vald. Vēstn." 78. pēc 37. p. 2. piez. pirmskara Ires maksa
■m.). par minētā nekustamā Ipašuma ; noskaidrojama ar tā laika Ires kvltīm, vai
•ainieci patieslbā atzīstama apriņķu paš- ; pilsētas un miesta attiecīgiem datiem, jeb
шкПЬа, jo ar 1927. g. 5. novembra likumu c i t i e m p ā r l i e c i n o š i e m p i e r ā ■dibinātām aprinķu valdēm bija jāpār- dī jum iem; 2) ka pēc šā pēdējā likuma
■ savā rīcībā, kā apriņķu
pašval- izpratnes par tādu pieradijumu var uzskabu ī p a š u m i , visi apriņķu pašvaldību tīt ari to īres maksas apmēru, kāds par
un
vienvērtīridācijas valžu Ipašumā un rīclbā esošie v i e n l ī d z ī g i e m
Kama un nekustama manta, kapitali un g i e m īres objektiem pastāvēja tajā pasā
sibas (pie kam šis likvidacijas komisijas namā vai tajā pašā rajonā 1914. g. augustā;
■ uz 1923. g. 30. julija Likuma par apriņķu tādēļ prasltājam konkretā gadījumā bija
gvaldību likvidēšanu (Lkr. 101) un šā tieslba lūgt tiesu ar I i e t p r a t ē j u pall■ūrnia 1924. g. 25. marta pārgrozījumu dzlbu un apskatīšanu uz vietas nodibināt
9Lkr. 54) pamata bija stājušās agrāko paš- strldīgā Ires objekta vienvērtlbu un vien•Jdību vietā); tādos apstākļos, saskaņā līdzību ar tiem īres objektiem atbildētāja
CL 3004. p. piez., jāatzīst, ka tam ap- namā, kuru 1914. g. Ires maksa noteikti zim, ka apriņķu p a d o m e z e m e s nāma un pierādīta; 3) ka neievērojot šo
r ā m a t ā s vēl skaitās par nekustamu prasītāja lūgumu, apgabaltiesa nav ļāvusi
lašumu īpašnieci, nevar būt nekādas no- vioam pierādlt savu praslbu, ar to pārkāp■nes, jo uz paša 1 i к u m a pamata par jot CPN 102. (81.) pantu, kādēl viņas sprie■obilu īpašnieci atzīstama a p r i ņ ķ u dums nav atstājams spēkā, Senats п о 
pašvaldība,
kā juridiska persona и т ] : Liepājas apgabaltiesas 1929. gada
11927. g. 5. nov. Likuma 3. p,); 2) ka no 29. novembra špriedumu CPN 102. (81.) p.
sacitā no otras puses izriet, ka a p r i ņ ķ u pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot tai
▼ а 1 d e šo prasību nepareizi cēlusi savāpašai apgabaltiesai izspriešanai по jauna
▼ārdā, jo viņa atzlstama tikai par imobila citā tiesas sastāvā.
ipašnieci, aprioķu pašvaldības, kā juridiskas personas, organu (1927. g. 5. nov. Lik. 110. 1931. g. 24. aprill. Jankela- (Jāp.) un tādēļ prasība par atbildētāja izlik- koba) L e v i t a s a, tirg. zem firmas „J. B.
šanu un īres naudas piedzīšanu varēja celt Levitas" pilnv. zv. adv. G. Rūbinšteina
tikai šās juridiskās personas vārdā, kurai lūgums atcelt Rlgas apgabaltiesas spriear pašu likumu piešķirta tiesība uzstāties dumu Jankela (Jākoba) Levitasa, tirg. zem
tiesā kā sūdzētājai, prasltājai, atbildētājai firmas „J. B. Levitas" prasībā pret kuģu
vai trešai personai uz vispārējiem pama- sabiedrību „Neptun-Bremene". (L. № 716.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
tiem (1927. g. 5. nov. lik. 3. р.); 3) ka tā
šl lieta, kas celta no apriņķa valdes, Ozoliņš; referē senators F. Konrādi.
kura savā vārdā šo lietu nevarēja ierosi- Ievērojot: 1) ka noteikums par to, ka
nāt, izbeidzama uz CPN 101. (80.), 584. miertiesnešu spriedumi pārsūdzami mēneša
panta pamata, Senats п о 1 e m j : Rīgas ap- lalfcā по sprieduma p a s l u d i n ā š a n a s
gabaltiesas 1930. g. 19./26. februara sprie- (CPN 253. (162.) р.), attiecas tikai uz tādiem spriedumiem, kas taislti atbildētāja
durnu atcelt un lietu izbeigt.
klātbūtnē, kamēr noteikumi par a i z m u 109. 1931. g. 24. aprilī.
Valdemāra g u r i s k o spriedumu pārsūdzēšanas kārD r e i m a n a lūgums atcelt Liepājas ap- tlbu atrodami 214. (155.) р.; šajā pantā
gabaltiesas spriedumu Valdemāra Drei- aprādītie pārsūdzēšanas kārtība un termiņš
maņa prasībā pret Annu Zandberg. (L. piemērojami arī personām, kas piedalljušās lietā kā blakus intervenienti, jo šo per№ 713.)
Sedi vada priekšsedetajs senators K. sonu piedallšanās lietā neatņem sprieduOzoliņš; referē senators A. Pētersons. mam aizmugurisko raksturu, reiz konsta-

teti CPN 198., 206. (145., 149».) р. priekš- Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
noteikumi; tādēļ, piemērojot CPN 11. Ozoliņ.š; referē senators 0. Ozolioš.
(9.) р., jāatzist, ka, lai gan 214. (155.) p. par
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa atstājusi
šlm personām seviški nerunā, tas tomēr bez ievērības Rīgas Amatnieku Krājaizdeattiecināms arl uz vinām; 2) ka Senatā vu sabiedrības blakus sūdzības par:
nemaz nav apspriežami kasacijas sūdzības a) vekselprasības noraidlšanu piespiedu
iesniedzējas paskaidrojumi, kuros viņa ap- kārtā, un b) zīmogsoda uzlikšanu, atrodot,
strld apgabaltiesas slēdzienu par to, ka, ka: aa) nepareizi dzēstu zlmogmarku dēļ
saskaņā ar konosamentu noteikumiem, at- vekselis nav uzskatāms par apmaksātu
bildētājas kapteinim bijusi tiesiba izkraut ar zīmognodevu, kādēl vekselim nav vekprasītājai pienākušo preci ārpus parastā sela spēka, bb) par nepienācīgā kārtībā
darba laika arī bez p a z i o o š a n a s par dzēstām zīmogmarkām sūdzētājai bija
to prasītājai; šā apgabaltiesas motivēju- uzliekams zimogsods; 2) ka Vekselu lik.
ma pareizība vai nepareizlba konkretā lietā 3. p. 1. piez. (Rīk. par zimognod. 63. p.)
nav svarīga, jo apgabaltiesa e v e n t u а 1 i vienlgais mērķis ir novērst šaubas par to,
nostājusies arl uz pretējo, prasitājas aiz- ka zīmognodeva samaksāta reizē ar vekstāvēto viedokli, ka tāda paziņošana bijusi sela parakstīšanu (Veksellik. 3. p. 1. d.);
vajadzlga; tomēr apgabaltiesa prasību at- šādu garantiju likumdevējs atradis par nozinusi par nepamatotu arl no šā viedokļa, dibinātu, ja zlmogmarkas ir, atsevišķi по
jo apgabaltiesa uz liecinieka Anzula liecl- veksela paraksta, dzēstas ar vekseļdevēja
bas pamata nākusi pie kasacijas kārtībā parakstu vai firmas zīmogu; bet ka zīnepārbaudāma slēdziena par to, ka prasī- mogmarkas būtu uzskatāmas par nepareizi
tājai plkst. V26 vakarā ziņots, ka preci dzestām, kad firmas īpašnieks vekseli paiekraujot noliktavā, kādos apstākļos pati raksta ar savu p i 1 s 0 n i s к о uzvārdu,
prasītāja varējusi novērst zaudējumus pre- bet zīmogmarkas dzēsis ar savas f i r m a s
ču tālākā izkraušanā, jo tajā dienā preču zīmogu, par to likumā nav aizrādljuma
izkraušana turpinājusies lldz plkst. 8 va- (Sen. CKD spried. 29./485); pretēji apgakarā; apspriest liecinieka Anzuļa lieclbu baltiesas domām, likums nepieškir tiesai
par to, ka, pēc v i n a a t z i n u m a , par tiesību ex officio iekustināt jautājumu par
izkraušanu vajadzējis zināt arl viņam, kā vekseļdevēja paraksta vai firmas zīmoga
prasītājas darbvedim, apgabaltiesa nebija identitāti un prasīt šajā zinā attieclgu leģispiesta, jo pati prasltāja zemākās instancēs timaciju; rikojoties pretēji, apgabaltiesa
Šādu liecinieka uzskatu nemaz nav atbal- ir pārkāpusi Rlk. par zlmognod. 63. р.;
stījusi; 3) ka, bez tam, kasacijas sūdzibas 3) ka Rlk. par zīmognod. 90. p. gan paredz
iesniedzēja pat nemēģina atspēkot apgabal- zīmogsoda uzlikšanu par zlmogmarku dzētiesas tālāko motivējumu, proti, ka, ievē- šanu nepienācīgā kārtībā, bet taisni Rlk.
rojot konosamentu noteikumus, pašai pra- par zīmognodevu, kā tas redzams по 66. р.
sltājai bijis jānoskaidro, vai nav paredzēta piez. 2. pk., zīmogmarkas dzēšanu ar firpreču izkraušana ari pēc parastā darba mas zimogu neuzskata par nepienācīgu
lāika, ко prasītāja neesot darījusi, pārtrau- dzēšanas kārtību; 4) ka tā tad apgabaltiesa
cot darbus plkst. piecos; 4) ka tā tad pra- savos lēmumos pielaidusi Rlk. par zīmogsitājas kasacijas sūdzība kā nepamatota nodevu 63., 90. p. pārkāpumus, kādēļ tie
atraidāma, Senats n 01 e m j : Jankeja (Jā- nav uzturami spēkā, Senats n o l e m j : Rīkoba) Levitasa, tirg. zem firmas „J. B. Le- gas apgabaltiesas 1930. g. 5. marta lēmumui
vitas" pilnv. zv. adv. Rūbinšteina kasa- Rikoj. par zīmognodevu 63., 90. p. pārkācijas sūdzibu, uz CPN 283. (186.) panta pa- pumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai
mata, atstāt bez ievērības.
tiesai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
111. 1931. g. 22. aptilī. Rigas Amatnieku
Krājaizdevu sabiedrlbas pilnv. zv. adv. pal.
L. Svempa lūgums atcelt Rlgas apgabaltie- 112. 1931. g. 30. oktobrī. Finansu misas lēmumus Rigas Amatnieku krājaizdevu nistrijas Nodoklu departamenta lūgums ats-bas prasībā pret Jāni Delli. (L. № 719.) celt Tiesu palatas lēmumu Richarda In90

iriķa d. Auera nelcustama Ipašuma Muršu
uājas pārdošanas lietā. (L. № 726)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
Ozoliņš; referē senators F. Konrādi.
levērojot: 1) ka Tiesu palata, atzīstot,
ka vērtības pieauguma nodoklis konkretā
fadljumā nav maksājams uz Lik. par nekustamas mantas atsavināšanu 1. p. 13.
punkta pamata, jo pārdevējs izsolē pārdotās mājas ieguvis mantošanas ceļā pirms
1915. g., tomēr nav konstatējusi, ka šī iefūšana būtu k o r o b o r ē t a zemes grāmatās pirms 1915. g. 1. julija, kāda fakta
konstatēšana nepieciešama minētā likuma
panta piemērošanai; 2) ka tā tad Tiesu
pālata šajā lietā pielaidusi sprieduma motivu nepilnību, ar to pārkāpjot CPN 339.,
711. р., kādēl vioas lēmums pārsudzētā dalā
(t i. attiecibā uz vērtlbas pieauguma nodokla neaprēķināšanu) atcelams, Senats
n o l e m j : Tiesu palatas 1930. g. 20. janvara lērnumu pārsūdzētā dalā atcelt CPN
339., 711. p. pārkāpumu dēl un lietu nodot
Tiesu palatai izspriešanai no jauna šajā
daļā citā tiesas sastāvā.

statējot, ka atbildētājai bija jāved grāmatas, tiesa varēja pamatot savu spriedumu
uz vienas puses grāmatām, ja pretējā puse
prasījuma atspēkošanai nav iesniegusi savas grāmatas (CPN 1805. p. pielik. 8. pk.);
ar to atkrīt atbildētājas kasacijas sūdzlbā
minētie apcerējumi; 3) ka tā tad apgabaltiesa savā spriedumā nav pielaidusi atbitldētājas aprādlto likumu pārkāpumus un
iesniegtā kasacijas sūdzība kā nepamatota
atraidāma, Senats n o l e m j : Paulīnes
Miksīts pilnv. zv. adv. pal. T. Brammaua
kasacijas sūdzlbu, uz CPN 283. (186.) p.
pamata, atstāt bez ievērlbas.

114. 1931. g. 24. aprill. Atbildētājas un
pretprasltājas Annas H u m m i l e r s lūgums atcelt Rlgas apgabaltiesas spriedumu
Hermaņa Smilškalna praslbā pret Annu
Hummilers par Ls 202,88 ar procentiem
darba algas un pretprasībā par Ls 953,64
ar procentiem un prasītāja Hermaņa Smilškalna paskaidrojums. (L. № 752.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
Ozolioš; referē senators F. Konrādi.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa, atzlstot
113. 1931. g. 22. aprilī. PaulīnesMik- ka prasltājs uzskatāms par atbildētājas
s 11 s pilnv. zv. adv. pal. T. Brammaoa lū- strādnieku, ar procentos aprēķirtālu darba
gums atcelt Rīgas apgabaltiesas spriedumu algu, ar to pašu, pretēji kasacijas sūdzlbas
Rafaela - Mendela Šlomoviča praslbā pret iesniedzējas aizrādījumam, kvalificējusi arl
Paulīni Miksīts. (L. № 751.)
prāvnieku starpā noslēgto līgumu, proti,
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. kā p e r s o n ī g a d a r b a l ī g u m u (CL
Ozoliņš; referē senators 0. Ozoliņš.
4172.,.4173. p. 1. piez.); ar šādu kvalifiIevērojot: 1) ka apgabaltiesa apmieri- kaciju pilnlgi saskan apgabaltiesas konstanājusi prasību, starp citu, aiz tā iemesla: tētais prasltāja darba veids: prasltājs via) ka atbildētāja ir tirgotāja, kādēl pra- ņam no atbildētājas nodotās precēs izvasītāja grāmatu ierakstam ir pierādījuma dājis ar atbildētājai piederošo un prasītāja
spēks pret atbildētāju; b) ka atbildētājai, i kopšanā esošo zirgu atbildētājas uzdotiem
kā tirgotājai, jāatspēko prasltāja grāmatas \ noņēmējiem, saņemot par to minēto atllar savām grāmatām; 2) ka atbildētāja gan dzibu; 2) ka atbildētāja, aizrādot zemākās
aizrāda, ka viņai pieder roku darbu veikals instancēs, ka prasltājs bijis atbildētājas
ar sestās kategorijas r ū p n i e c l b a s , un к о m i s i о п а г s, bet kasacijas sūdzlbā —
ne t i r d z n i e с i b a s, zīmi, bet šāds aiz- ka prāvnieku starpā pastāvējušas c o n rādijums pats par sevi vēl neattaisno uz- t r a c t u s a e s t i m a t o r i u s attiecibas,
skatu. ka viņa būtu atsvabināta no pienā- tomēr neuzdod, ar kādiem pierādījumiem
kuma vest tirdzniecības grāmatas; taisni būtu konstatēta minēto līgumu raksturlgā
tā sauktie „preču amatnieki" (Waren- pazīme, proti, tas apstākiis, ka prasītājs
handwerker), kuri patstāvīgi iepērk pre- preci būtu pārdevis s a v ā v ā r d ā uz atces un apstrādā tās tālāk pārdošanai, gan bildētājas rēķina; neviens no lieciniekiem,
ir uzskatāmi par tirgotājiem (Sen. CKD uz kuriem atbildētāja atsaucas savā kasaspried. 287476), kuji kā slktirgotāji tomēr cijas sūdzībā (Zvaigzne, Galkins, Kibernav atsvabināti vismaz no Tirdzn. nolik. mans), šo apstākli nav apliecinājuši, bet
672. p. paredzēto grāmatu vešanas; kon- tikai n o s a u c prasltāju gan par kučieri,
II

gan par komisionaru; tādos apstāklos at-l šķirta vai ne; 2) ka pretēji apgabaltiesas
krlt, kā nepamatoti, visi kasacijas sūdzibas' domām CPN 13455. p. nav attiecināms uz
iesniedzējas aizrādījumi uz prāvnieku lī- ļ visu ģiraenes strldu tiesibām; šā panta
guma it kā nepareizo kvalifikaciju по ар- ļpiemērošanas aploks taisni ir nosprausts ar
gabaltiesas puses un uz to, it kā apga- CPN 13451. p. (1914. g. red.) saturu; gan ar
baltiesa neiesot ievērojusi atbildētājas uz- 1929. gada novellu (Lkr. 29./115) CPN
doto liecinieku lieclbas; 3) ka Senats at- 13451. panta saturs ir paplašināts.
zlst par lieku apspriest kasacijas sūdzības izplatot to vispār uz lietām par
iesniedzējas paskaidrojumus par to, ka, uzturu, kas izriet no laulības attieclbām,
pretēji apgabaltiesas atzinumam, prasītāja un vispār uz lietām par vecāku savstarpierakstlšana slimo kasē nepierādot, ka pējām tieslbām un pienākumiem attiecībā
prasltājs bijis atbildētājas s t r ā d n i e k s ; uz bērniem, bet tajā laikā, kad iesniegta
šim apgabaltiesas slēdzienam ir tikai blakus atbildētāja apellacijas sūdzība un taislts
motiva nozlme, kas nevarēja iespaidot ap- miertiesneša lēmums par apellacijas nepiegabaltiesas slēdzienu par personiska līgu- ņemšanu (19. IV. 29. g.), Šī novella vēl
ma pastāvēšanu prāvnieku starpā, kādu nebija spēkā, bet gan pastāvēja CPN
slēdzienu pietiekoši attaisno jau (zem 1) 13451. pants 1914. g. redakcijā, kurš neatminētie apgabaltiesas konstatētie fakti;; tiēcas uz tiem gadījumiem, kad vecāku
4) ka tā tad apgabaltiesa, attiecinot uz ļ laulība jau ir šķirta; 3) ka tā tad .attiecinot
prasltāju, kā atbildētājas s t r ā d n i e k u , konkretā gadijumā CPN 13455. p. prasijumu
likumu par darba laiku, nav pielaidusi par specialu pilnvaru uz tādu praslbu, kura
likuma pārkāpumus; 5) ka atbildētāja ze- tieši neietilpst CPN 13451. pantā (1914. g.
mākās instancēs nav sevišķi apstrīdējusi red.), apgabaltiesa savā lēmumā ir pielaiprasītāja apgalvojumu, ka viņa nepareizā dusi CPN 13455. p. un 1345'. p. (1914. g.
kārtā esot atvilkusi no viņa darba algas red.) pārkāpiimus, kādu pārkāpumu dēļ tās
Ls 58,88, kādēļ jau aiz šā iemesla apgabal- lēmums nav uzturams spēkā, Senats по
tiesa šo praslbas dalu varēja atzīt par ap- и т ] : Liepājas apgabaltiesas 1929 g.
mierināmu; 6) ka tā tad atbildētājas kasa- 24. septembra lēmumu CPN 13455. p. un
cijas sūdziba kā nepamatota atraidāma, 13451. p. (1914. g. red.) pārkāpumu dēļ atSenats n o l e m j : Annas H u m m i l e r s celt un lietu nodot tai pašai tiesai izlemšakasacijas sūdzību, uz CPN 283. (186.) p. nai по jauna citā tiesas sastāvā.
pamata, atstāt bez ievērlbas.
116. 1931. g. 22. aprilī. Gaiķu pagasta
115. 1931. g. 22. aprill. MiķeļaCičke- sabiedrības pilnv. privatadv. K. Iviņa lūv i č a (Tiškeviča) lūgums atcelt Liepajas gums atcelt Liepājas apgabaltiesas sprieapgabaltiesas lēmumu Fēliksa С i š к е v i- dumu Gaiķu pagasta sabiedrības praslbā
č a (Tiškeviča) orasībā pret Miķeli С i š- pret Ernestu A n d e r s o n u , Frici Rediņu, Indriķj R o z e n b e r g u un Jāni
k e v i č u (Tiškeviču). (L № 756).
Sēdi vada priekšsēdētājs. senators G o t f r ī d u un atbildētāja Indriķa Ro(L. 757.)
K. Ozolinš, referē senators 0. Ozolinš. z e n b e r g a paskaidrojums.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa atstljusi Sēdi vada priekšsēdētājs senators
bez ievērļbas atbildētāja Miķela Ciškeviča K. Ozoliņš, referē senators 0. Ozoliņš.
pilnvarnieka blakussūdzlbu aiz tā iemesla: Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa, atcelot
a) ka atbildētāja apellacijas sūdzība iesnieg- miertiesneša spriedumu pārsūdzētā daļā,
ta no viņa pilnvarnieka bez specialas atraidljusi prasību pret atbildētājiem Erpilnvaras, kādu paredz CPN 13455 р.; b) ka nestu Andersonu un Frici Rediņu aiz tā
CPN 13455. p. vispār attiecināms uz gadī- iemesla: a) ka, starp citu, arl tās naudas
jumiem, kad prāvnieku strlds izriet no piesavināšanās, par kuru ir celta šl prasiba,
ģimenes tiesībām; c) ka atbildētāja pienā- ir atzlts par vainīgu ar kriminaltiesas spriekums uzturēt prasītāju (savu dēlu) izrietj dumu_ atbildētājs Jānis Gotfrlds-Gotfricis,
no ģimenes tieslbām, pie kam pēdējai irļ bet pārējie lldzatbildetaji nav pie kriminalpamats vecāku pienākumam pret bērniemi atbildības saukti; b) ka tiešais vainlgais,
neatkarīgi no tā, vai vecāku laulība irļ kura rīclbas dēl pagasta pasvaldība ir cie92

авя zaudejumus, ir Gotfrlds-Gotfricis, kas,
ekaņā ar CL 3438., 3444. un 4563. р., ir
Mldigs par viņa nodaritiem zaudējumiem,
t Iidzatbildētāju, pagasta valdes loceklu,
Wdiba var būt vienlgi subsidiāra, ja
liedzlšana по tiešā vainīgā paliktu bez
■lākumiem; c) ka tādēl prasība pret atlidetājiem Andersonu un Rediņu ir atzisttma par priekšlaiclgu; 2) ka pretēji apebaltiesas domām, по tā apstākla vien,
'a atbildētāji Ernests Andersons un Fricis
iediņš nav saukti pie kriminalatbildības,
I neizriet, ka atkristu viņu civiltiesiskā
tbildība par viņiem uzticēto pagasta paš■Mfbas mantu; šajā ziņā apgabaltiesa
nav aplūkojusi un apsvērusi prasīijas aizrādljumu uz to, ka p^c pagasta
išvaldibas likuma 36. panta d pk. (Lkr.
\9) pagasta mantu pārvalda pagasta
*alde un ka pagasta darbvedim pēc tā paša
Btuma 45. panta piekrlt tikai vest grāmatas
в vadlt kancelejas darbus; ja nu pagasta
Talde pati по sevis uzticējusi naudas lldzekia pārzināšanu pagasta darbvedim, tad taisD bija svarīgi noskaidrot un apsvērt, vai un
kādā mērā по šādas, likumā neparedzētas

mantas uzticēšanas var izrietēt pagasta
valdes loceklu atbildība par pagasta darbveža izdarīto naudas piesavināšanu; nenoskaidrojot atbildības pamatā liktos apstākļus un neapsverot to nozimi, apgabaltiesa savā spriedumā ir pielaidusi lietas
apstāklu noskaidrošanas un motivēšanas
nepilnibu; 3) ka tā tad, pielaižot savā spriedumā lietas apstāklu noskaidrošanas un
motivēšanas nepilnību, apgabaltiesa ir pārkāpusi CPN 181. (129.) un 196. (142.) р.,
kādēļ tās spriedums nav uzturams spēkā,
Senats n o l e m j : Liepāja.s apgabaltiesas
1929. g. 28. novembra spriedumu CPN 181.
(129.) un 196. (142.) p. pārkāpumu dē| atcelt un Hetu nodot tai pašai tiesai izspriešanai по jauna citā tiesas sastāvā.
117. 1931. g. 22. aprilī. Teklas R a s n a č s lūgums atcelt Latgales apgabaltiesas lēmumu lietā par mūža valdlšanas
tiesibu atzīmes dzēšanu zemes grāmatu
registrā. (L. № 770.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators
K. Ozoliņš, referē senators A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa atzlst, ka
jautājums par lūdzējas mūža valdīšanas

tieslbu dzēšanu apspriežams pēc Not. nolik.
6. sadalas; tāpēc atkrīt un nav sevišķi apspriežami apgabaltiesas apcerējumi par
Not. nol. 3. sadaļas noteikumu nozīmi un
Kr. Senata paskaidrojumi pie tiem; 2)ka
lūdzēja nemaz necenšas panākt tā akta
vai darījuma atcelšanu, uz kura pamata
savukārt ieguvusi mūža valdīšanas tieslbas, bet lūdz tikai dzēst ierakstu, ar kuru
minētās tieslbas savā laikā viņai apstiprinātas zemes grāmatās; tāpēc lūdzējai
arl nebija jāiesniedz sevišķs akts vai līgums par minētā pamatdarijuma atcelšanu;
по zemes grām. nod. priekšnieka paskaidrojumiem, uz kuriem atsaucas apgabaltiesa,
redzams, ka mūža valdlšanas tieslbas apstiprinātas lūdzējai uz Daugavpils aprinķa
zemes ierlcības komisijas 1910. g. 19. janvara 1. lēmuma pamata,.izteikta tās pašas
komisijas 1911. g. 5. junija 2024. izrakstā;
3) ka lūdzējas lūgums par viņai pašai piederošo mūža valdīšanas tiesību dzēšanu,
saprotams, nav vērsts pret kādu citu personu, bet taisni tikai pret pašu lūdzēju;
tāpēc not. nolik. 340. p. 2. pk. prasāmā
piekrišana lūgtai dzēšanai varēja iziet tikai по vinas pašas; ja nu lūdzēja pati notariali apliecinātā iesniegumā, saskaņā ar
Not. nolik. 344. p. 2. pk., lūdz dzēst savas
pašas tieslbas, tad taisni šajā lūgumā jāierauga arī viņas piekrišana; pat nav domājams kādā citā veidā viņa būtu varējusi
izteikt savu piekrišanu, kāda katrā zinā ir
vienpuslgs, bet ne divpuslg's akts, jo по
z e m e s g r ā m a t u i e k ā r t a s vied o k ļ a lūgums apspriežams vienīgi kā
vērsts uz zināmu tiesību dzēšanu по zemes
grāmatām, bet nevis по tā viedokla, vai
pats akts resp. darījums, uz kura pamata
tādas tiesibas iepriekš nodibinātas, tagad
būtu uzskatāmi par atceltiem privattiesiskā
nozlmē; 4) ka, saskaņā ar Not. nolik. 362.,
363. р., kad agrāk ierakstltās tieslbas ir
dzēšamas zemes grāmatās, tad uz akta,
kas agrāk izdots par tiesibu ierakstīšanu
zemes grāmatās (zemes grāmatu akts),
atzīmējams lēmuma saturs par tieslbu dzēšanu, pie kam akta oriģinals paliek zemes
grāmatu lietā un lūdzējam izdodams lēmuma noraksts; jā nu minētais zemes grāmatu akts vispār nav izdots, kā tas, kā
liekas, noticis runā esošā gadījumā, tad
362. p. paredzētais uzraksts par tieslbu
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dzēšanu jātaisa uz originala, kas atrodas Rlgas apgabaltiesas lemumu par zīmogzemes grāmatās, un lūdzēja saņemtu lē- soda nepiespriešanu no Emmas Albertinš.
muma norakstu uz vispārēja pamata (L. № 774.)
(363. p.); 5) ka tā tad nav šķēršlu lūdzējas ļ Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
lūguma ievērošanai; 6) ka, ja nu lūdzēja Ozoliņs; referē senators A. Lēbers.
tieslbu dzēšanu varēja panākt ar vienkāršu Ievērojot: 1) ka runā esošais dokuments,
lūgumu, kas sastādāms pēc Not. nolik. obligacijas noraksts, uzskatāms par pat339. p. 1. pk. un 344. p. 2. pk., tad nekas stāvīgu dokumentu, kas nav domāts ievairs nav по vioas šajā zinā prasāms; šāds sniegšanai kā procespapirs pēc Rlkojuma
vinas lūgums atvieto kaut kādu citu se- par zīmognod. 47. р., bet gan kā pierādīvišķu aktu vai „līgumu"; lūdzējas iesnieg- jums lietā, oriģināla vietā; 2) ka tāpēc šāds
tais lūgums taisni apsprieža'ms tikai kā oriģināla noraksts bija apmaksājams, sa1 ū g u m s, bet ne kā kāds līgums vai tam- skaņā ar 37. p. ar zīmognodevu par 2 lat.
lldzlgs akts, un tāpēt šāds līigums uz vis- (sk. Senata CKD spried. 25./347, 24./472,
pārēja pamata apmaksājams ar zīmogno- 30./639 u. c); 3) ka, pretēji notares Alberdevu pēc Rīkoj. par zīmognod. 16. p 1. pk., tinš paskaidrojumiem, lietā nav piemērot. i. ar zimogmarku par 40 sant.; 7) ka tas jams 50. р., jo obligacijas noraksts bijis
apstāklis vien, ka lūdzēja sava lūguma mo- pilnlgi patstāvlgs dokuments jau p i r m s
tivos aizrāda, ka viņa ar līdzīpašniekiem i e s n i e g š a n a s N o d o k l u d e p a r esot vienojusies par atlīdzības saņemšanu t a m e n t a m, kamēr 50. p. runā par gapar vinas atteikšanos no mūža valdlšanas dījumu, kad zlmognodeva par iesniegtiem
tiesībām, nedod pamatu šo pašu lūgumu г а к s t i e m (vai processpapiriem) nav
tāpēc aplikt ar proporcionālo zīmognodevu, samaksāta vai nomaksāta nepilnīgi; 4) ka
jo lūgumā pats par sevi nav ietērpts tas apgabaltiesa, pretēji CPN 196. (142.) р.,
akts vai līgums, kur būtu izteikta lūdzējas savu lēmumu nav pamatojusi ar patstāvlminētā vienošanās; apliekams būtu tikai giem apcerējumiem, bet aprobežojusies ar
vienošanās akts, kas tomēr lietā nav nenozīmlgu frazi, ka pievienojas miertiesiesniegts; paliek pat nenoskaidrots, vai par neša motiviem, nepare'izi piemēro jau atvienošanos maz būtu sastādlts kāds akts; celto Kr. rīkojumu par zīmognod. 12. p. ua
8) ka aiz tiem pašiem iemesliem arī nevar vadījusies pēc kāda Kr. Senata sprieduma,
būt runas par šā līguma apmaksu ar aktu kuru tomēr netnin, neapspriežot pie tam
nodevu, kas, saskaņā ar aktu nodevu li- Nodoklu departamenta aizrādljumu uz Кг.
kuma 1. p. (Lkr. 77), oemama tikai no ze- nolik. par zīmognod. atcelšanu ar Latvijas
mes grāmatās ierakstāmiem aktiem un rlkoj. 1921. g.; tā tad apgabaltiesa, atraidot
līgumiem, bet ne no lūgumiem; 9) ka tāpēc Nodoklu departamenta paziņojumu par zīapgabaltiesa, atstājot bez ievērības lūdzē- mogsoda uzlikšanu notarei AlbertiņŠ, pārjas sūdzlbu par zemesgrāmatu priekšnieka kāpusi rīkoj. par zīmognod. 37. р., CPN
lēmumu, pārkāpusi Notar. nolik. 344., 181., 196. (129., 142.) р., kādēl vinas lēmums
362. р., rīkoj. par zlmognod. 16. p. 1. pk., atcelams, Senats n o l e m j : Rīgas apgaAktu nodev. lik. 1. р., CPN 181., 196. (129., baltiesas 1930. g. 7. marta lēmumu, rlkoj.
142.) р., kādēl viņas lēmums atcelams, par zīmognod. 37. р., CPN 181., 196. (129Senats, neielaizdamies pārējo lūdzējas 142.) p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot
minēto kasacijas iemeslu pārba4idīšanā, tai pašai apgabaltiesai izspriešanai по jaon o l e m j : Latgales apgabaltiesas 1930. na citā tiesas sastāvā.
gada 4. novembra lēmumu, Notar. nolik.
344., 362. р., rīkoj. par zīmognod. 16. p. 119. 1931. g. 22. aprilī. Abrāma P r ū > ļ
1. pk., Aktu nodev. lik. 1. р., CPN 181., pilv. zv. adv. P. Nikanorova lūgums atcek
196. (129., 142.) p. pārkāpumu dēl atcelt un Rigas apgabaltiesas spriedumu Abrāra»
lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izsprie- Prūsa praslbā pret Andreju Ounu. (L. " :
šanai no jauna citā tiesas sastāvā.
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
Ozoliņs; referē senators A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa konstatē118. 1931. g. 22. aprili. Finansu ministrijas Nodoklu departamenta lūgums atcelt jusi, ka atbildētājs iznomājis savu uzoē94

■шли kādam Silgailim, ka taisni šis pēdē- Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
jus savā vārdā pasūtījis preces pie prasl- I Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
āja un tādas no viņa saņēmis, un proti jau
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa gan, preM c nomas līguma noslēgšanas ar atbil- ļtēji CPN 196. (142.) р., nav minējusi ne*tāju; 2) ka prasītājs šādus apgabaltie- I kādus patstāvīgus motivus savam lēmusas konstatējumus neapstrīd; 3) ka, izejot |mam, ar kuru tā atstājusi bez ievērības
■o saviem minētiem konstatējumiem, ap- i sūdzētāja blakus sūdzību; tomēr šāds 196.
jabaltiesa varēja nākt pie slēdziena par to, ■ (142.) p. pārkāpums nevar pats par sevi
ka atbildētājs nav atbildīgs par Silgaila pa- : novest pie pārsūdzētā lēmuma atcelšanas,
rādiem prasītājam; iznomātājs pats par jo, atsaucoties uz zemes grāmatu nodajas
sevi neatbild par nomnieka parādiem, ku- ipriekšnieka lēmuma motiviem, apgabalpis nomnieks taisa pēc nomas llguma no- j tiesa pievienojusies šā pēdējā motiviem,
slēgšanas (Staubs koment. pie vācu Hgb. atrodot, ka tie nav atspēkoti ar sūūdzētāja
... § 16. piez.); apgabaltiesa ari pareizi at- ļ blakus sūdzibā aprādltiem apcerējumiem;
zinusi par nenozlmīgu to apstākli, ka tirdz- 12) ka sūdzētājs nenoliedz, ka jau pirms apnieclbas zīme skaitās vēl uz atbildētāja gabaltiesas 1930. g. 17. februara sprieduma
vārda; ja vispār domātu piešķirt tam pri- taisīšanas, runā esošais imobils pārvests
vattiesisku- nozīmi, tad tikai tajā ziņā, ka uz tādas personas vārdu, pret kuru minēatbildētājs klusējot atļāvis savam nomnie- tais spriedums netika taisīts; 3) ka šajā
kam lietot vēl paša atbildētāja firmu vai lietā sūdzētājs domājis panākt atzlmes ieuzņēmuma nosāukumu; īstenībā ar to ne- vešanu uz tiesas sprieduma pamata, kas
maz nav aizkartas 3. personas attieclbas noticis pret tādu personu, kura Iūguma
pret tagadējo uzņēmuma saimnieku, par iesniegšanas laikā vairs neskaitijās par atkuru katrā ziņā uzskatāms Silgailis, kā uz- tieclga' imobiļa īpašnieku, tāpēc lūdzējam
oēmuma nomnieks; nav izslēgts, ka tir- bija, vai nu jāiesniedz tagadējā īpašnieka
gotājs varētu tirgoties arl zem tādas fir- atļauja atzīmes ievešanai, vai tiesas spriemas, kas nesakrlt ar vina pilsonisko uz- dums, ar kuru šī īpašnieka atļauja tikusi
vārdu, ja vien vinš rlkojas ar tās personas atvietota; saskaņā ar Notar. nolik. 340. p.
piekrišanu, kuras uzvārds ieiet firmā vai 2. pk. sūdzētāja iesniegtais izpildu raksts
uz kuras uzvāfdu izņemta tirdzniecības apliecina spriedumu, kas noticis taisni ne
zime; publikas interese prasa, lai tiktu aiz- pret to personu, kura pēc zemes grāmasargātas tās personas, kuras ielaidušās tām skaitās par imobila Ipašnieku, vai pret
tirdzniecības attiecibās ar uzņēmuma saim- tā universalo sukcesoru; tāpēc šāds sprienieku, kas ar iznomātāja piekrišanu savā dums, uz CPN 895. p. pamata, nevarēja
vārdā tirgojas nonomātā uzņēmumā; pre- noderēt par formalu pamatu zemes grātēji prasītāja domām, 1916. g. 3. julija li- matu nodalas priekšniekam ievest atzīmi
kums nekad neattiecas uz uzņēmuma pār- uz imobilu; Notar. nolik. 340. p. 2. pk., rueju nomas celā uz nomnieku (sk. Grimm, nājot par tiesas lēmumiem, var domāt viežurnālāBtcTHHK гражданок, права 1915.g. nīgi par tādiem lēmumiem, kuri tieši attie3. num. 35. lpp. VIII); 4) ka tā tad apgabal- cas uz imobilu formalo īpašnieku vai tā
tiesa, atzlstot praslbu par neapmierināmu, universaliem sukcesoriem un šajā ziņā
nav prasītāja minētos likumus pārkāpusi, tādi tiesas lēmumi (spriedumi), saprotams,
kādēļ viņa kasacijas sūdzība kā nepama- arl saistoši zemes grāmatu nodaļas priekštota atraidāma, Senats n o l e m j : Abrāma niekam; sūdzētājam bija pilnīga iespēja,
Prūsa pilnv. zv. adv. Nikanorova kasaci- ceļot pareizu praslbu (vai pretprasību)
jas siidzibu, uz CPN 283. (186.) p. pamata, pret toreizējo imobila formālo īpašnieku,
atstāt bez ievērības.
tūiiņ novērst imobila tālāko atsavināšanu,
proti, prasot prasibas nodrošināšanu ar at120. 1931. g. 22. aprilī. Mir. Andreja tieclgo atzlmi zemes grāmatās, bet praslt
G г и n d e s atstātās mantas aizgādna zv. no zemes grāmatu nodalas priekšnieka, lai
adv. M. Antona lūgums atcelt Rīgas apga- tas ievērotu un apspriestu sūdzētāja tagad
baltiesas lēmumu par atzlmes neatjauno- minēto jautājumu par to, vai vioa pretšanu zemes grāmatās. (L. № 798.)
ļnieks un resp. toreizējais Ipašnieks, atsa95

vinot imobilu, rikojies „nelikumlgi un launprātīgi", sūdzētājam nav nekādas tieslbas;
4) ka tā tad apgabaltiesa, atstājot sūdzētāja blakus sūdzibu bez ievērlbas, gala
slēdziena zioā nav likumus pārkāpusi,
kādēļ kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : mir. Andreja
Grundes mantojuma aizgādņa zv. adv. Antona kasacijas sūdzlbu, uz CPN^ 283.
(186.) p. pamata, atštāt bez ievērlbas.
121. 1931. g. 22.. aprilī. Finansu ministrijas Nodokļu dep-ta lūgums atcelt Rīgas
apgabaltiesas lēmumu par zīmogsoda nepiespriešanu no Zemkopības m-jas notara
J. Vecpuiša. (L. № 800.)
Sēdi vada priekšsēdetājs senators K.
Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka Nodoklu dep-ts nenoliedz, ka, saskaņā ar Zemkopības m-jas
1929. g. 18. decembra rakstu (1, 5>, runā
esošā obligacija izdota un ingrosēta p ē c
jaunsaimniecibas koroboracijas uz Andreja
Kalves vārdu tikai pašā llgumā pielaistās
kļūdas izlabošanai; tā tad Nodoklu dep-ts
pievienojas minētā rakstā aprādīto apstākju attēlojumam; no šā pēdējā izriet, ka aiz
pārpratuma Valsts zemes banka, iesniedzot
obligaciju ingrosēšanai Zemes grāmatu nodaļai, nav, pretēji Zemkoplbas dep-ta norādījumam, aizrādljusi, ka obligacijā minētā summa ir i z p i r k š a n a s m a k s a s p a p i l d i n ā j u m s , kāda izpirkšanas maksa llgumā klūdaini bijusi parādlta mazāka; 2) ka tā tad minētā obligacija taisni attiecas uz tādiem ieķīlāšanas
rakstiem un to koroborāciju, kuri minēti
likumā par nekustamu īpašumu koroborešanu sakarā ar Agrarās reformas likumu
(1928. g. 2. julija likuma redakcijā) un tāpēc, saskaņā ar tā p'aša likuma 15. р.. atsvabināmi no visāda veida nodokliem un
nodevām; 3) ka šajā ziņā nav svarīgi, vai
obligacija faktiski, sakarā ar šls lietas sa
vādiem apstākliem, tikusi ingrosēta p ē с
jaunsaimnieclbas koroboracijas uz obligacijas izdevēja vārda un vai tas šo obligaciju izdevis labprātīgi resp. būtu varējis
no tā atteikties un vai, šajā pēdējā gadījumā, tās izdošana būtu bijusi jāpanāk
prasības celā; no svara ir' vienīgi tas, ka
obligacija faktiski bijusi jāizdod kā papildinājums uz to maksas izpirkšanas summas
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dalu, kura, aiz kļūdas, netika ievietota pamatobligacijā; 4) ka, nākot pie tā paša
gala slēdziena, apgabaltiesa nav Nodoklu
dep-ta minētos likumus pārkāpusi, kādēl
viņa kasacijas sūdzlba kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : Finansu ministrijas Nodoklu departamenta kasacijas
sūdzibu, uz CPN 283 (186.) p. pamata, atstāt bez ievēribas.
122. 1931. g. 23. aprilī. Mir. Juljana
Ļ u 1 a mantas aizbildņu Elizabetes Ļuļs un
Antona Šatera lūgums atcelt Latgales apgabaltiesas lēmumu lietā ar mir. Silvestra
Ļuļa mantas aizbildoiem Mariju Ļuls un
Viktoru Girucku par zemi. (L. № 801.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka, pretēji apgabaltiesas
domām, aizmuguriskā sprieduma noraksts
nav izsniegts mirušā Juljana Ļula mantojuma aizgādņiem un pat nevarēja but izsniegts viņiem jau tādēl vien, ka pati pavēste, pie kuras sprieduma noraksts bijis
jāizsniedz, izrakstīta uz paša „Juljana
Ļu[a" vārda, nemaz neminot par to, ka
viņš ir nomiris un vēl mazāk minot par
viņa mantojuma aizgādņiem; 2) ka Šādos
apstāk|os apgabaltiesai nebija likumīga pamata atzīt, ka aizmuguriskā sprieduma noraksts būtu ticis izsniegts aizgādņiem
1928. g. 14. martā; 3) ka tā tad atkrlt tas
vienīgais pamats, uz kuru apgabaltiesa pamato savu slēdzienu par to, it kā atsauksme esot tikusi iesniegta pēc CPN 209.
(151.) p. paredzētā termiņa; 4) ka tāpēc
apgabaltiesas 1929. g. 4. novembra lēmums
CPN 181., 196. (129., 142.) p. pārkāpumu
dēļ atcelams, Senats, neielaizdamies pārējo, sūdzētāju kasacijas sūdzībā minēto
kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, п о 
и т ] : Latgales apgabaltiesas 1929. g.
4. novembra lēmumu CPN 181., 196. (129..
132.) p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltjesai izspriešanai по
jauna citā tiesas sastāvā.
123. 1931. g. 19. maijā. Marijas В г а и n s
pilnv. zv. adv. pal. J. Volkova lūgums atcelt Rīgas apgabaltiesas spriedumu Marijas Brauns prasībā pret Alfrēdu Braunu.
(L. № 811.)

vada priekšsēdētājs senators К. ļ Segliņa lieclbas, bet pat nemēģina atspēkot pārējos Tiesu palatas spriedumā šajā
š; referē senators A. Lēbers.
ērojot: 1) ka apgabaltiesa gan bija jautājumā minētos motivus; 2) ka tāpat
ankusi abus prasītājas vioas apelacijas I nav pārbaudāms kasacijas kārtībā Tiesu
■čzlbā uzdotos lieciniekus Pol un Ranga, ! palatas atzinums, ka atbildētājas darbnlcas
t tie tiesas sēdē nebija ieradušies, un ļ grāmatā ierakstītā un prasītājas uzdotā
m. pirmā bez redzama iemesla, bet pē- ! automobiļa numura nesakrišanai nav pieEģūs aiz neatrašanās uzdotā dzīves vietā; I dodama izškiroša nozlme, pie kam Tiesu
ka apgabaltiesa lietu nav atlikusi lieci- ļ palata šo savu atzinumu nebūt nepamato
s Pol neierašanās dēļ, neskatoties uz uz varbutībām, kā nepamatoti apgalvo atka šaī lieciniecei pavēste tikusi izsnieg- bildētāja, bet gan uz atbildētājas darbnlun ka prasītāja nemaz nav lūgusi lietu cas grāmatas vešanas kārtību un uz lieciitrā ziņā noklauslt un izspriest tajā pašā nieka Segliņa liecību; 3) ka, pretēji atbilBdē: 3) ka apgabaltiesai aprādltos lietas dētājas aizrādījumam, no Tiesu palatas
ptākļos nebija pietieko.ša pamata lictu sprieduma ar pilnīgu noteiktību izriet, ka
«atlikt un uz nākošo sēdi neizsaukt lieci- viņa atbildētājas vainu nelaimes gadljumā
■eci no jauna, jo mazāk tāpēc, ka apgabal- ierauga tajā apstāklī, ka kara mechaniskā
darbnlca pielaidusi paņemt braukšanai
fiesa nav pielaidusi prasītājas vīru kā vi- automobili d e f e к t i v ā stāvoklī, pie kam
*as pilnvarnieku šajā lietā aiz formaliem arī šis Tiesu palatas slēdziens par autokmesliem; 4) ka, neatliekot lietu, apgabal- mobiļa defektiem, kā attiecošs uz lietas
tiesa atņēmusi prasltājai iespēju pierādlt faktisko pusi, kasacijas kārtībā nav pārsavu prasibu ar viņas uzdoto liecinieku, ar baudāms; Tiesu palatas aizrādljumam, ka
D pārkāpjot CPN 102., 181., 196. р., kādēļ nelaimes gadījuma apstākļi lietu iztiesājot
vien jau viņas spriedums aiz šiem iemes- par Buchtjara sodīšanu esot visai trūcīgi
6em atceļams, Senats neielaižoties pārējo nodibināti, nav izšķirošas nozīmes, jo
sprieduma kasacijas iemeslu pārbaudīSanā, Tiesu palata k o n k r e t ā l i e t ā konsta■ o l e m j : Rlgas apgabaltiesas 1930. g. tējusi pietiekošus faktus, kuri attaisno vi22. februara spriedumu CPN 102., 181., ņas slēdzienu šajā jautājumā; 4) ka Tiesu
196. (81., 129., 142.) p. pārkākumu dēļ palatas konstatētais uzraudzlbas trūkums
atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai no atbildētājas puses par defektivo autoizspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā. mobili pilnā mērā attaisno vioas slēdzienu
par atbildētājas konkretā gadījumā pie124. 1931. g. 28. februarī. Kara minis- laisto v a i n u ; ja atbildētāja atrod, ka
trijas pilnv. zv. adv. A. Seglenieka lūgums Buchtjars varējis tikt pie mašinas n о z i eatcelt- Tiesu palatas spriedumu Marijas d z ī g ā c e l ā , tad šāds apgalvojums uz
U m b r a s prasībā pret Latvijas Sarkano vispārēja pamata būtu jāpierāda tikai viKrustu un Latvijas valsti, Kara ministrijas ņai pašai; 5) ka atbildētāja zemākās instancēs gan apgalvojusi, ka prasltāja sapersonā. (L. № 818.)
braukta
nevis ar vioas rlcībā nodoto autoSēdi vada priekšsēdētājs senators K.
mobili
un
ka vispār konkretā lietā neesot
Ozoliņš; referē senators F. Konrādi.
konstatējama
atbildētājas vaina, bet viņa
Ievērojot: 1) ka Tiesu palatas slēdziens
nekad
nav
apstrldējusi,
ka Kara ministrija
par to, ka vainīgais šoferis Buchtjars brauatbild
par
šās
ministrijas
mechaniskās
cis ar kara mechaniskai darbnīcai nodoto
darbnīcas atbildlgo amatu personu pielaisto
Sarkanā Krusta „Jeffery" automobili un ar uzraudzibas trūkumu par automobili, lai
lo ari sabraucis prasītāju, attiecas uz lietas gan prasltāja pa visu procesa gaitu aizfaktisko apstāklu iztirzāšanu pēc būtlbas stāvēja uzskatu par šādas atbildības paun tādēļ nav pārbaudāms kasacijas kār- stāvēšanu; šis pirmo reizi kasacijas sūtībā, аг ко atkrīt visi atbildētājas, Kara dzībā iekustinātais jautājums Senatā tādēl
ministrijas, paskaidrojumi kasacijas sū- nemaz nav apspriežams; 6) ka tā tad atdzībā, kuros viņa apstrīd minēto Tiesu bildētāja, Kara ministrijas. kasacijas sūpalatas slēdzienu pēc būtības, pie kam at- dzība kā nepamatota atraidāma, Senats
bildētāja gan kritizē Tiesu palatas atzinumu, ciktālu tas pamatots uz liecinieka
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algotais darbinieks i e s t ā j a s d a r b ā ; ļ tāji uzskata par nepareizu tādēl, ka pāpiešķirot maldigi izšķirošu nozlmi paziņo- ļ rējie Lucianova kreditori uz piedzīto naudu
juma sanemšanas dienai, t. i. 26. novem- j vērsuši piedziou tikai 1929. g. 19. n o brim, apgabaltiesa ir pārkāpusi Noteik. par ļ v e m b r ī, kad piedziņas sūdzētāju labā
strādn nodroš. slimibas gadījumos 18. р.; ijau bijušas nobeigtas, kādēļ tiesu izpildl3) ka, izejot no tā apstākļa, ka izšķiroša tājam jau 13. novembrī bijis jāatzīmē par
nozīme ir nevis paziņojuma sanemšanas i to izpildu rakstos un visu piedzlto naudas
dienai, bet tam datumam, kad Kārlis Stūre ļ summu izsniegt viņiem, sūdzētājiem; 2) ka
iestājies darbā, apgabaltiesai taisni bija i apgabaltiesa blakus sūdzības atraidīšanu
pienākums noskaidrot pēdēji minēto mo- m о t i v ē j u s i vienlgi ar to, ka sūdzētāju
mentu; šajā zioā tiesa по Нес. Jansona lie-, iesniegtie izpildu raksti bijuši izdoti par
cības gan ir konstatējusi, ka Kārlis Stūre ; a i z m u g u r i s k i e m spriedumiem, kādēl

по vecās darba vietas ir izstājies 9. sep- ļtiesu izpildītājs — līdz šo spriedumu spēkā
tembrī, bet no tā paša liecinieka izteicieniem izriet, ka jaunā vietā Stūre faktiski
sācis strādāt jau 7. vai 8. oktobrī, kādā gadījumā Marijas Stūre tiesība uz ārstēšanos
pat nebūtu pārtraukta; nenodibinot, kad
īstenībā Kārlis Stūre ir iestājies no jauna
darba vietā un neapsverot šaja ziņā liecinieka Jansona izteicienus un sakarā ar to
esošos darba devēja paziņojumus, apgabaltiesa ir pielaidusi savā spriedumā lietas
apstāklu noskaidrošanas un motivēšanas
nepilnību, ar ко pārkāpusi CPN 181. (129.)
un 196. (142.) р.; 4) ka tā tad CPN 181.
(129.), 196. (142.) p. un Noteik. par strādn.
nodrošin. slimības gadījumos 18. p. pārkāpumu dē| apgabaltiesas spriedums nav uzturams spēkā, Senats n o l e m j : Rīgas
apgabaltiesas 1930. g. 26. junija spriedumu
atcelt CPN 181. (129.), 196. (142.) p. un Noteikurau par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos
18. p. pārkāpumu dēl un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai по jauna citā tiesas
sastāvā.
150. 1931. g. 30. oktobrr. Merijas H e i n e
un Ignatija N a u m o v a lūgums atcelt
Jelgavas apgabaltiesas lēmumu Silvestra
Lucianova naudas dalīšanas lietā. (L. 948.)
Sēdi vada priekšsēdētjs senators K.
Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa atstājusi
bez ievērībaš Merijas Heine un Ignata
Naumova blakus sūdzibu par miertiesas
lēmumu, ar kuru nolemts no parādnieka
Lucianova uz Merijas Heine un Ignata
Naumova iesniegto izpildu raksta pamata
1929. g. 13. n o v e m b r ī piedzlto naudas summu sadalīt starp v i s i e m Lucianova kreditoriem, kādu lēmumu sūdzē-

nākšanai — nevarejis izmaksāt sūdzētājiem no Lucianova piedzīto naudas summu;
3) ka, pretēji apgabaltiesas domām, likums
nenosaka, ka uz aizmuguriska sprieduma
pamata piedzītā naudas summa vispār nevarētu tikt nekavējoties izsniegta piedzinējam; no CPN 191. (1383.) p. redzams, ka
uz aizmuguriska sprieduma pamata piedzīto naudas summu piedzīšana apturama
tikai tad, ja, miertiesnesis, pielaižot aizmuguriskā sprieduma iepriekšējo izpildlšanu, atzinis par vajadzīgu pieprasīt. nodrošinājumu no tās puses, kura izpildlšanu
lūdz; konkretā gadījumā apgabaltiesa tomēr nav konstatējusi, ka miertiesnesis iepriekšējo izpildlšanu būtu pielaidis tikai ar
nodrošinājumu, kura piepraslšana atkarājas по vina brlvā ieskata arl tad, ja vinš
pielaiž a i z m u g u r i s k a sprieduma
iepriekšējo izpildīšanu; 4) ka tā tad apgabaltiesa, atstājot bez ievērlbas aiz m i n ē t i e m m o t i v i e m sūdzētāju blakus
sūdzības, pielaidusi sprieduma motivu nepilnību un nepareizību, ar to pārkāpjot
CPN 191., 181. (142., 129.) pantus, kādēļ
viņas spriedums atceļams, Senats n o 1 e m j : Jelgavas apgabaltiesas 1930. gada
6. junija lēmumu atcelt CPN 196., 181. (142.,
129.) pantu pārkāpumu dēl un lietu nodot
apgabaltiesai izspriešanai no jauna citu
tiesas sastāvā.
151. 1931. g. 20. maijā. Lilijas A u z i ņ š
lūgums atcelt Tiesu palatas spriedumu Augusta Graša praslbā pret 1) mir. Jūles (Julijas) Domerštern man. masu un 2) Liliju
Auziņš summā Ls 11.000,— par mantošanas
tieslbām. (L. № 966.)
Sēdi vada priekŠsēdētājs senators K.
Ozoliu^; referē senators A. Lēbers.

Žrēķinājas ar atb'ldētājas minētiem muitas ļ abiem laulātiem koplgi; 2) ka по tā vien,
Hcuma noteikumiem, jo atbildētāja neap- jka imobilis ierakstlts zemes grāmatās ari
strid to galveno un izšķirošo apgabaltiesas ļ uz sievas vārdu, vēl neizriet, ka kāda da|a
dījutnu uz to, ka viņai bijis iespējams ; no imobila būtu bijusi sievas a t s e v i š preces likt nomuitot jau pierobežas stacijā, ķa manta; taisni no Vidzemes pilsētās
Meitenē; kā pareizi uzsver prasltājs, at- ņastāvošās laulāto mantas kopības izriet,
bildētājai, saskanā ar dzelzceļu lik. 57. p. ka imobils skaitās par koplgas mantas sa\2. pk. un 57. p. piez., dzelzceļam jāizvēlē stāvā ieejošu jau tieši uz likuma pamata
maršruts, kas paredz vismazāko vedum- (CL 80. р., Sen., CKD spried. 23./177), ja
maksas normu, un gadijumā, ja aiz tech- zemes grāmatās par konkreto imobili n a v
niskiem iemesliem nebūtu iespējams ietu- atzīmēts, ka tas būtu viena no laulāto atrēt normalo virzienu, tad vedummaksa s e v i š ķ a m a n t a (ibid); 3) ka pārdzīkatrā zioā jānem tikai tādā apmērā, kas vojušā laulātā piedalīšanās pie mirušā atpienāktos par preču zīmē aprādīto celu; stātā mantojuma izteicas taisni tikai turp5) ka tā tad, apgabaltiesa, atzīstot preču pinātā mantu kopībā, no kuras vinš saņem
nosūtīšanu uz Rlgas Krasta staciju par no- ļsavu d a l u nevis uz mantošanas, bet uz
tikušu ne uz prasītāja rēķinu, varēja atzlt ļ
prasītājam tieslbu atprasīt no atbildētājas ļ Ipašuma tieslbu pamata (CL 1819., 1830.,
arl liekus izdevumus par muitas arteli Rī- ļ 1831. р.), t. i., pie turpinātas mantu kopīgas Krasta stacijā, kāda apgabaltiesas slē-1 bas sanem, dalas veidā, paušalu atlldzlbu
dziena pareizlbu atbildētāja savā kasaci- par vina k o p ī g ā m a s ā ienesto mantu
jas sūdzlbā neapstrīd; 6) ka tā tad apga-; (Sen. CKD spried. 29./754); saskanā ar to
baltiesa, apmierinot prasibu aprādītos ap-j CL 1707. р., piemērojot to Vidzemes pil—
mēros, nav atbildētājas minātos likumus sētu tiesībām, ir jāiztulko taisni tā, ka šis
pārkāpusi, kādēl viņas kasacijas sūdzlba, pants attiecināms nevis uz īstām mantokā nepamatota atraidāma, Senats n o - ļ šanas tiesībām, bet uz k o p ī g ā s m a lemj:
Latvijas Dzelzceļu virsvaldes ļ s a s sadallšanas kārtību, jo pēc Vidzemes
pilnv. juriskonsulta Prēvalda kasacijas sū-1 pilsētu tieslbām pārdzīvoiušais laulātais
dzibu, uz CPN 283. (186.) p. pamata, atstāt1 principā nemanto (ibidem); ar to atkrīt
bez ievērības.
atbildētājas pilnvarnieka aizrādījums viņa
kasacijas sūdzibas 1. punktā, it kā tiesa
būtu pārkāpusi CL 1707. p. un nepareizi
iztulkojusi CL 80. р.; 4) ka pretēji kasa127. 1931. g. 25. martā. Emmas N i e d r e cijas sūdzības iesniedzēja domām tiesa ir
pilnv. zv. adv. H. Rūša liigums atcelt Tiesu gan apspriedusi runā esošā dāvinājuma 11palatas spriedumu Marijas Michelson u. с guma nozimi un atradusi, ka arl uz šā liprasībā pret Emmu Niedre summā guma pamata iegūtā manta ietilpa laulāto
Ls 103,43 par mantošanas tiesībām uz mir. k o p ī g ā m a s ā ; atbildētājas pilnvarAugusta Villemsona atstāto mantu. (L. nieks pat neapgalvo, ka sievai koroborētā
imobila idealā puse sastādltu viņas a t № 832.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. s e v i š ķ u mantu (Sondergut), kura neietilptu koplgā masā (CL 81. р.); atrodot,
Ozoliņš; referē senators 0. Ozoliņš.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palata, apstipri- ka arl ši imobila dala, kā ietilpstoša koplgā
not apgabaltiesasspriedumu, apmierinājusi masā, ir sadalāma saskaņā ar PrivatliL
prasību, starp citu, aiz tā iemesla: a) ka, 1819. р., kurš tieši atsaucas uz CL 80. р.,
saskanā ar CL 80. р., laullbas laikā iegūtā Tiesu palata nav pārkāpusi CL 1819. р.;
manta ieplūst kopīgā masā, kurā nevienam ar to atkrlt kasacijas sūdzības 2. punkts;
laulātam atsevišķi nekas nepieder; b) ka, 5) ka tā tad Tiesu palata savā spriedumā
saskaņā ar CL 1819. р., bezbērnu atraitne nav pielaidusi atbildētājas aprādito likumu
manto pusi no kopīgās masas, neatkarīgi pārkāpumus un iesniegtā kasacijas sūno tā, kurš no laulātiem un uz kāda pa- dzlba, kā nepamatota atraidāma, Senats
mata ir ieguvis daju vai visu kopīgo mantu; n о 1 e m j : Emmas Niedre pilnv. zv. adv.
G) ka tādēļ nav svarlgi tas apstāklis, ka at- H. Rūša kasacijas sūdzību, uz CPN 793. p.
bildētājas tēvs dāvājis nekustamo īpašumu pamata, atstāt bez ievērības.
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128. 1931. g. 19. maijā. Mir. Jāņa B ē r- attiecošs uz lietas faktisko pusi, nav pārz i ņ a mantinieku pilnv. privatadv. J. Dopa baudāms kasacijas kārtībā; ar to atkrlt
lūgums atcelt Rlgas apgabaltiesas sprie- visi pārējie prasītāju paskaidrojumi viņu
dumu mir. Jāņa Bērziņa mantinieku pra- kasacijas sūdzībā; 4) ka tā tad apgaba!slbā pret Oskaru Paegli un atbildētāja tiesa savā spriedumā nav pielaidusi pras;Oskara Paegla paskaidrojums. (L. № 844.) tāju aprādīto likumu pārkāpumus un ieSēdi vada priekšsēdētājs senators K. sniegtā kasacijas sūdzlba kā nepamatota
atraidātna, Senats n o l e m j : mir. Jāņa
Ozoliņš; referē senators О. Ozoliņš.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa, apstipri- Bērziņa mantinieku pilnv. privatadv.
not Ires valdes spriedumu, atraidljusi pra- J. Doņa kasacijas sūdzlbu, uz CPN 283.
slbu par atbildētāja izlikšanu no telpām aiz (186.) p. pamata, atstāt bez ievērības.
tā iemesla: a) ka telpu launprātlga bojāšana nav pierādlta, b) ka nav pierādīta arī
129. 1931. g. 3. junijā. Mir. Līdijas
sistematiska miera traucēšana no atbildē- В e b r i s mantas aizgādņa Valdemāra Batāja puses; 2) ka konstatējot to apstākli, loža lūgums atcelt Madonas apriņķa 3. iec.
ka atbildētājs uz sava rēķina ir izdarījis miertiesas lēmumus mir. Kārļa Bebra
dzīvokll remontu, tiesa varēja atzīt, ka at- mantojuma pārvaldīšanas lietā. (L. № 850.)
bildētājs telpu lietošanā nav pielaidis Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
l a u n p r ā t l g u bojāšanu, t. i. nekārtīgu Ozoliņš; referē priekšsēdētājs.
lietošanu vai nu ar tiešu nolūku padarlt
Ievērojot: 1) ka pēc 1924. g. 23. decemizīrētājam zaudējumus, vai vismaz apzi- bra likuma par kasacijas drošības paaugnoties, ka viņa rlclbas sekas var novest stināšanu CPN 286. p. (1923. g. izd.) papie tādiem zaudējumiem (Sen. CKD spried. redzētā drošibas nauda noteikta uz 30 la25./510; 28./441); prasltāji nenoliedz, ka tiem; 2) ka, kā to Senats paskaidrojis saatbildētājs dzivokli ir remontējis, un arl vos 1924. g. № 133.. 1925. g. № 354. un
neapgalvo, ka atbildētājs liegtos izdarīt 1926. g. № 372. CKD spriedumos, pēc
uzlabojumus, ķas prasītu malkas turēšanu tieša CPN 286. (190.) panta satura, kasavirtuvē; šajā ziņā prasītāji pat neaizrāda, cijas sūdzība bez likumā paredzētās drošlka būtu nolieguši malkas turēšanu virtuvē; bas naudas iemaksas nemaz nav pieņetādos apstāklos eventuali varētu būt runa mama un tādēl, kā gadijumā, kad kasacipar nekārtīgu īres objekta lietošanu, bet jas sūdzība iesniegta bez kādas drošības
nekārtlga lietošana pati par sevi vien vēl naudas, tā arl gadījumā, kad drošības
nav ļaunprātīgas telpu bojāšanas objektivā nauda iemaksāta nepilnā (likumā paredzēpazīme (Sen. CKD spried. 25./570); kon- tā) apmērā, tā ir izsniedzama kasacijas
statējot, ka atbildētāja pielaistais telpu lie- sūdzības iesniedzējam atpakaļ; 3) ka, kā
tošanas veids nesatur telpu launprātlgas to Senats paskaidrojis savā 1929. gada
bojāšanas pazīmes, tiesa ir taisljusi slē- № 941. CKD spriedumā, ar 1921. gada
dzienu no iietas apstākliem, kurš attiecas 29. decembra noteikumu izdošanu par pauz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms ' gasta tiesu kompetenci visi miertiesas, kā
kasacijas kārtibā; ar to atkrīt atbildētāja [ otrās instances lēmumi, pārsūdzami Senaaizrādījums kasacijas sūdzībā, ar kuru tas | tam kasacijas kārtlbā pēc noteikumiem pamēgina tiesas slēdzienu šajā ziijā atspē- redzētiem Civilprocesa likumu par tiesāšakot pēc būtības; 3) ka konstatējot to ap- nas kārtību miertiesās 283. (185.), 289.
stākli, ka atbildētājs turējis savā dzlvokll . (1921.) pantā un kāsacijas drošības nauda
gaili tikai pagaidām, lldz aizsūtlšanai atI bija iemaksājama nevis pēc izbijušā Papakaļ, tiesa varēja atrast, ka šis apstāklis
ļ gastu tiesu nolik. 132. p. 2 latu apmērā, bet
pats par sevi vien nedod iemesla izlikšanai
jgan pēc CPN 286. (190.) pantā paredzētā
uz Lik. par telpu īfi 31. p. 3. pk. pamata;
! apmērā; 4) ka tādēļ no mir. Lldijas Bebris
jautājumu par to, vai ar pieturētā gaiļa
, mantas aizgādņa divas iesniegtās kasacijas
dziedāšanu atbildētājs ir sagādājis s i s t eļ sūdzlbas par diviem Madonas apr. 3. iec.
m a t i s k u pārējo iedzīvotāju miera traumiertiesas 1929. g. 15. julija lēmumiem, kucēšanu, izšķir tiesa, kas lietu izspriež pēc
ras iesniegtas katra tikai ar 2 latu drošībūtības, un tiesas slēdziens šajā ziņā, kā
bas naudas iemaksu. tā tad bez likumā pa100

ledzētā drošlbas naudas apmēra, ir atstā- atcelt un lietu nodot tai pašai tiesai izmL
pnas bez caurskatīšanas, Senats п о  spriešanai по jauna citā tiesas sastāvā..
и т ] : mir. Līdijas Bebris mantas aizfādna Valdemara Baloža kasacijas sūdzī- 131. 1931. g. 21. maijā. Kārla G o l ' t a
pilnv. Kārla Golta lūgums atcelt Rlgas ap-bas atstāt bez caurskatīšanas.
gabaltiesas spriedumu K. Golta prasibā
130. 1931. g. 4. junijā. Alfrēda R i e k- pret Konrādu Nagaini un atbildētāja KonI t i n a mant. masas pilnv. zv. adv. pal. rāda Nagaiņa paskaidrojums. (L. № 853.)
J. Volkova lūgums atcelt Rlgas apgabal- Sēdi vada priekšsēdētājs senators K..
fiesas spriedumu Alfrēda Riekstiņa prasibā Ozolioš; reierē senators F. Konrādi;
pret Jāni Brissu. (L. № 851.)
Ievērojot: 1) ka, pretēji kasacijas sūSēdi vada priekšsēdētājs senators K. dzības iesniedzēja domām, nav nekāda pamata atzīt, ka lik. par telpu īri 32. p. 1. piez.
Ozoliņš; referē senators 0. Ozolinš.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa atraidījusi norādltā kārtlbā izdarītais atgādinājums,
ap.mērā prasību aiz tā iemesla: a) ka par īres naudas samaksāšanu (paziņojot
ar darba grāmatiņā esošo prasītāja parak- par to īrniekam ierakstītā kartē), būtu noir pierādlts, ka partu starpā notikusi ticis jau tad, kad izlrētājs ierakstīto karti
■orēķināšanās un prasītājs atzinis, ka vi- nodevis pastā; pēc vispārējā principa
sas viņa prasības algas ziņā ir nolīdzinā- (CL 3307., 3308. p.) par izšķirošu šajā ziņā
tas; b) ka liecinieku Iieclbām par virs- uzskatāms atgādinājuma s a o e m š a n a s
stundām nav nozīmes, jo pats prasītājs pie laiks по parādnieka puses, pie kam Lik. par
darba inspektora pieprasījis tikai par at- telpu īri 32. p. 1. piez. по šā principa pielaišanu bez uzteikšanas un par neizlietoto laiž tikai to izņēmumu, ka viņa uz Irnieka
atvaļinājumu; 2) ka konstatējot to apstākli, adresi adresēto atgādinājumu (karti) atka darba grāmatiņā ir prasītāja paraksts zīst par saņemtu arl tad, kad irnieks fazem ierakstījuma „visas praslbas algas tiski šajā dzīvoklī neatrodas vai arl kad
zinā nolldzinātas", apgabaltiesa tomēr nav atgādinājumu Irnieka dzlvokll vai istabā
pietiekoši motivējusi šā paraksta kā ģene- nepieņemtu; šis noteikums tā tad nemaz
ralkvītes nozimi: darba grāmatiņā taisni neatbalsta minēto prasitāja uzskatu par
nav ierakstljumu par virsstundām, tāpēc atgādinājuma saņemšanas laiku, bet, sageneralkvīte pašā grāmatiņā nebija attie- skaoā ar šo noteikumu, jānāk tikai pie tā
cināma uz prasījumiem, par kuriem nav slēdziena, ka atgādinājums uzskatāms par
runas grāmatinā; atbildētājs savā kontr- izdarītu jau tā p i e g ā d ā š a n a s laikā
apelacijā taisni noliedz, ka virsstundas vis- gadījumā, ja īrnieks karti nepieņem vai
pār būtu strādātas; ja nu prasltājs apgal- dzlvoklī resp. istabā nav atrodams; CPN
vo, ka ārpus normalā darba vinš strādājis 828. pantos (agrākā redakcijā) kā specials
virsstundas, uz kurām nevarēja attiekties procesuals noteikums konkretā jautājumā
norēķināšanās un ieraksts grāmatiņā, tad pēc analogijas, protams, vispār nav piemēapgabaltiesa nevarēja atteikties pārbaudīt rojams un bez tam — tagadējā viņa reprasltāja aizrādījumu par virsstundu strā- dakcijā — arī pēc būtības nesaskan ar pradāšanu un apsvērt šajā ziņā liecinieku lie- sltāja ieņemto viedokli; 2) кд tā tad pracību nozīmi; noraidot prasltāja uzdotos sltāja kasacijas sūdzlba kā nepamatota atlieciniekus, tiesa ir atņēmusi prasītājam raidāma, Senats n o l e m j : Kārla Golta
iespēju pierādlt prasību, bet atstājot bez pilnv. Kārla Go.lta kasacijas sūdzību, uz
apsvēršanas lietā jau esošās lieclbas, tiesa CPN 283. (186.) p. pamata, atstāt bez ieir pielaidusi savā spriedumā lietas apstākļu vērības.
noskaidrošanas un motivēšanas nepilnlbu;
3) ka tā tad CPN 81. (102.), 181.( 129.) un
196. (142.) p. pārkāpumu dēļ apgabaltiesas
132. 1931. g. 25. septembrī. Akciju saspriedums nav uzturams spēkā, Senats n o- iedrības „Salamandra" pilnv. zv. adv. P.
l e m j : Rlgas apgabaltiesas 1930. gada Nikanorova lūgums atcelt Rīgas apgabal16. janvara spriedumu CPN 81. (102.), tiesas spriedumu Jēkaba Hofmaņa prasībā
181. (129.) un 196. (142.) p. pārkāpumu dēl pret spiestuves akciju sabiedribu „Salamandra". (L. № 855.)
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Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. tad tas apstāklis vien, ka sabiedrlba „Farn
Ozoliņš; referē senators F. Konrādi.
Folk" nebija ievesta firmu reģistrā un par
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa savā sprie- viņas atklāšanu netika vismaz ziqots ar āpdumā nenoliedz, ka atbildētāja, izdevniecī- kārtrakstu, nevarēja, pretēji apgabaltiesas
bas sabiedrlba „Farn Folk" uzskatāma par domām, atsvabināt prasltāju no pienākuma
t i r d z n i e c ī b a s sabiedrību, kā to ap- pazioot par savu izstāšanos no sabiedrības
galvo a b i prāvnieki (sk. apelacijas sūdzl- aprādltā kārtlbā, bet — šā pienākuma nebu un paskaidrojumu uz to); 2) ka pēc Rī- izpildīšanas gadījumā — no atbildētājas arī
gas pilsētas pašvaldlbas tirdzn.-rūpn. no- par tām saistlbām, kuras tikušas noslēgtas
daļas prakses, šās nodalas izdodamā „fir- pēc vioa faktiskas izstāšanās no sabiedrīmu un tirdzn. un rūpn. uzņemumu sarak- bas; pastāvošo noteikumu neievērošana
stā" neievieto tādus uzņēmumus, kuriem sabiedrlbu atklājot, protams, nevar sankkaut arl būtu tirdzn. uzņēmumu raksturs, cionēt nelikumīgo biedru rlcību pie viņu
bet par kuriem tirdzn. nodokli nemaksā; izstāšanās no sabiedrības; 4) ka tā tad
saraksts tā tad neizšķir jautājumu par to, apgabaltiesa šaja lietā pielaidusi sprieduma
vai konkretam uzņēmumam būtu t i r d z n. motivu nepareizību, ar to pārkāpjot CPN
uzoēmuma raksturs (sk. Dr. Lēbera 181., 196. (129., 142.) pantu, kādēļ viņas
„Tirdzn. tiesību pārskats" 19. §, III); 3) ka spriedums nav atstājams spēkā, Senats
apgabaltiesa jautājumu par to, vai atbildē- n о 1 e m j : Rlgas apgabaltiesas 1930. gada
tāja uzskatāma par tādu izdevniecības sa- 30. aprila spriedumu atcelt CPN 181., 196.
biedrību, kura, saskaņā ar Nod. lik. (1928. (129., 142.) panta pārkāpumu dēl un lietu
gada izdev.) 165. p. 10. pk., atsvabināta no nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai
tirdzn. - rūpn. nodokļa un kura tādā gadī- no jauna citā tiesas sastāvā.
jumā faktiski, pēc pastāvošās prakses, nevarētu tikt reģistrēta, nav izšķīrusi; šim
133. 1931. g. 26. februarl. Dalija
jautājumam konkretā lietā ir tā nozīme, ka
L
e
v i n a lūgums atcelt Latgales apgabalatbildētājai, ja viņa pie šāda tipa izdevtiesas
spriedumu Leva Z а I к i n d a praniecības sabiedribām n e p i e d e r ē t u ,
slbā
pret
Daliju L e v i n s . (L. № 859.)
būtu bijis jāregistrējas tirdzn.-rūpn. noSēdi
vada
priekšsēdētājs senators
daļā, un b e z t a m jāpaziņo par sabiedK.
Ozoliņš,
referē
senators A. Lēbers.
rlbas atklāšanu ar apkārtrakstu tirdznieclbas aprindām saskaņā ar tirdzn. nolik. Ievērojot: 1) ka, pats par sevi, ar aizrā59. р., kuram mūsu prakse seko arl ār- dījumu uz iesēdējumu var aizstāvēties arī
pus Latgales (sk. Lēbers, 1. с 41. §, II; ierunu celā (Senata spried. 29./1051), bet
Rīgas biržas ier. 181., 185. §); ja turpre- gan tikai tad, ja prasiba nav pamatota uz
tim konkretā sabiedrlba b ū t u uzskatāma prasītājam par labu ievestu ierakstu zepar Nod. lik. 165. p. 10. pk. paredzētā tipa mes grāmatās; panākt šā ieraksta dzēšanu
sabiedrlbu un viņa tādēl, saskaņā ar pa- iespējams tikai prasības vai pretprasības
stāvošo praksi, nevarētu tikt reģistrēta, celā; atraidot, uz šā pamata, atbildētāja
tad viņai tomēr v i s m a z būtu bijis jāiz- tikai ierunas celā minēto atsaukšanos uz
pilda Tirdzn. nol. 59. p. noteikums par ap- iesēdējumu, apgabaltiesa nav likumu pārkārtraksta izsūtlšanu tirdzniecības aprin- kāpusi; 2) ka neatkarlgi no tā, apgabaldām; šie paši noteikumi piemērojami arī tiesā konstatējusi, ka runā esošā gadījumā
tad, ja sabiedrjbas sastāvā notiek kādas atbildētāja celtā piebūve nesastāda pēc tās
p ā r m a i ņ a s ; kā vienā, tā otrā gadlju- rakstura un ārējā stāvokļa patstāvlgu nemā minēto noteikumu neizpildlšana neat-! kustamu mantu, bet gan „kapitalmājas"
svabinātu sabiedrību, t. i. viņ^s biedrus | daļu; šāds apgabaltiesas slēdziens attiecas
no neizpildišanas sekām un neatsvabinātu! uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbiedri no sabiedrlbas saistībām, ja arl viņš ļ baudāms kasacijas kārtībā; 3) ka no šā
to noslēgšanas laikā f a k t i s k i jau būtu! sava konstatējuma apgabaltiesa varēja
izstājies no sabiedrības (sk. Kr. Sefl. CKD ļnākt pie sava tālāka slēdziena par to, ka
spried. 1877. g. № 364; Kr. Sen. ties. dep. šai piebūvei kā galvenās mantas (prasītāspried. 1876. g. № 64, 1881. g. № 518); tā 1ja „kapitalmājas") daļai vispār iesēdējums
nav piemērojams un šl piebūve nevar būt
102

par patstāvīgu iesēdējuma priekšmetu;
4) ka arī atbildētāja atsaukšanās uz to, ka
prasība par atbildētāja izlikšanu no telpām 33. namā, esot noilgusi, nepelna ieverlbu jau tādēļ vien, ka atbildētājs pat nav
mēģinājis noskaidrot, ar kādu īsti momentu
praslba būtu uzskatāma par „nata"; šajā
ziņā apgabaltiesas apcerējumam par to, ka
vindikacijas prasības noilgums atkarājoties
по iesēdējuma iestāšanās atbildētājam par
labu, piešķirams tikai blakus motiva raksturs, kuram nav izšķirošas nozimes lietā;
5) ka tā tad apgabaltiesa gala slēdzienu
ziņā nav atbildētāja minētos likumus pārkāpusi, kādēl viņa kasacijas sūdzlba kā
nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j :
Dalija Levina kasacijas sūdzību uz CPN
283. (186.) p. paraata, atstāt bez ievērības.
134. 1931. g. 29. janvarī. Finanču
ministrijas iesniegums-lūgums atcelt Tiesu palatas riclbu par viņas, ministrijas,
sūdzības atpakal izsniegšanu „Linu un labības tirgotāju kreditsabiedrlbas" statutu
lietā. (L. №863.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators
K. Ozolinš, referē senators A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa (lietā
30./382) ar savu 1930. g. 21. junija lēmumu
nolēmusi pārregistrēt „Linu un labības
tirgotāju kreditsabiedribas" statutu 1.
Hdz 5. р.; 2) ka par šādu apgabaltiesas
lēmumu Finanču ministrija iesniegusi blakus sūdzību Tiesu palatai; šo blakus sūdzlbu Tiesu palata uz viņas priekšsēdētāja
v. rezolucijas pamata iesniegusi. Finansu
ministrijai atpakaļ, kā iesniegtu pretēji
uz CPN 784. p. pamala noteiktai kārtlbai;
Tiesu palatas lēmumu Finansu ministrija
pārsūdzējusi Senatam, lūdzot uzdot Tiesu
palatai viņai iesniegto blakus sūdzību skatīt cauri uzraudzības kārtībā; 3) ka 1919. g.
9. septembra likums par kooperativām
sabiedrībām (Lkr. 126) 7. p. 9. (1927. g.
16. junija lik. red.) gan neparedz protesta
iesniegšanu pret tiesas lēmumiem par reģistracijas pielaišanu, bet gan tikai sūdzibas par reģistracijas atraidīšanu; 4) ka
tomēr, ievērojot reģistracijas lietu publisko (socialo finansu un administrativi
tiesisko) raksturu, Tiesu palatai, kā augstākai par apgabaltiesu instancei, piekrīt
tiesība un arl pienākums uzraudzības kār-

tībā pārbaudīt apgabaltiesas, kā zemākas
instances, darbības likumību reģistracijas
lietās, saskaņā ar Ties. iek. lik. 172. p.
2. pk., 174. p. 2. pk., vajadzības gadijumā
arī atceļot apgabaltiesas lēmumus, kuvi
по publiski tiesiska viedok[a nesaskan
ar likumos noteikto kārtību (sk. Senata
CKD spried. 22./51); 5) ka runā esošā gadījumā Finansu ministrija aizrāda uz to,
ka minētās kooperativās sabiedrības statutu panti pārrežistrētā redakcijā runājot
pretim 1923. g. 26. marta likumam par

naudas maiņu un ārzemju valutas operacijām, t. i. bez šaubām publiskām (finansu
un administrativām) tieslbām; 6) ka Tiesu
palatai tāpēc bija Finansu ministrijas
iesniegtā sūdzība jāskata cauri uzraudzibas kārtlbā, kādēļ Senats, atrodot par vajadzlgu Tiesu palatas Iēmumu par Finansu
ministrijas sūdzlbas izsniegšanu Finansu
ministrijai
atpakal, savukārt
atcelt
uzraudzibas kārtibā, n o l e m j : Tiesu
palata's rīkojumu izsniegt Finansu ministrijai atpakaļ viņas sūdzibu par Rīgas apgabaltiesas reģistracijas nodalas 1930. g.
21. julija lēmumu uzraudzibas kārtībā
atcelt.
135. 1931. g. 4. junijā, Gustava L i n d e s
pilnv. privatadv. Rēķa lūgums atcelt Rigas
apgabaltiesas spriedumu spiestuves akc.
sab. „Salamandra" prasībā pret Gustavu
L i n d i par Ls 896 ar °/o un prasītājas
spiestuves akc. sabiedrlbas „Salamandra"
pilnv. un valdes locekla Nikolaja Vologina
paskaidrojums. (L. № 8779.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators
K. Ozoliņš, referē senators 0. Ozoliņš.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa apmierinājusi praslbu, starp citu, aiz tā iemesla,
a) ka prāvnieku strīds stāv atkaribā no
tā, kā kvalificēt posteni par Ls 1000 ar
kuru debetēts atbildētāja konts; b) ka atbildētājs gan apgalvo, ka šie Ls 1000 esot
pretēji lik. par telpu Iri 24. p. saņemtā atkāpšanās nauda, kuru prasītāja pieprasījusi no atbildētāja sakarā ar dzīvokla
izīrēšanu viņam, bet tiesa atrod, ka pr'asltāja gan samaksājusi kādam Zaksam atkāpšanās naudu Ls 1200 apmērā par
dzīvokla atbrlvošanu, bet dzīvokli izīrējot
atbildētājam, pēdējais l a b p r ā t l g i ap103

ņēmies prasītājai atmaksāt Ls 1000 apmērā, 136. 1931. g. 4. junijā. Haima G l a s no Zaksam faktiški samaksātās atkāpšanās m a n a lūgums atcelt Rlgas apgabaltiesas
naudas; c) ka tādēļ partu darījuma pamatā spriedumu Hirša-Leibas К r a v e с а ргаguļ prasītājas faktiski izdarītie i z d e v u - slbā pret Haimu G1 a s m a n i un prasītāja
mi, kurus atbildētājs apņēmies atlldzināt, Hirša-Leibas К r a v e с a pilnv. zv. adv.
un nevis tieša atkāpšanās nauda, par pal. H. Liepioa paskaidrojums. (L. №881.)
kādu min lik. par telpu Iri 24. pants; 2) ka
Sēdi vada priekšsēdētājs senators
apgabaltiesa pati savā spriedumā konstatē, K. Ozoliņš, referē senators O. OzoliņŠ.
ka strīdā esošie Ls 1000 n a v prasitājas
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa apmieriizdevumi par atbildētājam izīrētā dzī- nājusi prasību, starp citu, aiz tā iemesla:
vokla remontu, bet gan daļa no tās naudas, a) ka prasītājam ir tiesiba atprasīt pārkuru prasītāja samaksāja kādam Zaksam doto mantu saskanā ar prāvnieku līguma
par dzīvokla atbrlvošanu viņas vajadzī- 4. pk., jo atbildētājs nav nomaksājis līguma
bām; tāpat apgabaltiesa konstatē, ka mi- 2. pk. paredzētos piecus termina maksānētie Ls 1000 ir pieprasīti no atbildētāja jumus; b) ka par šiem termiņa maksājusakarā ar dzlvokla izīrēšanu viņam; tā miem atbildētājs gan izdevis prasltājam
tad atbildētājs bija netikvien prasītājas piecus vekselus, bet tie nodoti tiesai provaldes loceklis, bet arī viņas I r n i e k s , tēstēti un nepiedzlti, kādēl tiesa atrod, ka
un prasltājai, kā izīrētājai, nav tiesibas uz- ar minētiem vekseļiem makšājumi nav
likt atbildētājam par pienākumu piedalīties izdarlti saskaoā ar Ilguma 2. pk.; 2) ka
atkāpšanās naudas samaksā iepriekšējam pretēji kasacijas sūdzības iesniedzeja doīrniekam, jo atbildētājam kā i r n i e k a m mām, veksela izdošana pati par sevi vien
nav jāmaksā vairāk par Ires naudu un vēl nav maksājums „in solutum", bet gan
Lik. par telpu īri 24. p. neparedz, ka būtu „solvendi causa", vai kā „atlikta" samaksa,
pielauta tāda „sevišķa atlīdzība", kuru iekams nav galīgi noskaidrots, ka vekselis
izlrētājs pārliek uz irnieku к ā s a v u s attaisno prezumēto maksāšanas vērtlbu
i z d e v u m u s sakarā ar atkāpšanās nau- (sal. Cvingmaņa, VII, 1355.; Senata CKD
das samaksu iepriekšējam Irniekam; tādēl, spried. 26./477); konstatējot, ka par pieja prasītāja ir izīrējusi dzlvokli atbildētā- ciem termiņiem izdotie vekseli atdoti
jam tikai ar nosacījumu, ka tas uznemtos atpakaļ protestēti un nesamaksāti, tiesa
uz sevi daļu no iepriekšējam Irniekam varēja nāk.t pie slēdziena, ka izdotie veksamaksātās atkāpšanās summas, tad ši seļi nav maksājums „in solutum", un ka
summa taisni būtu tā „atsevišķā atlldzība", tādēļ, neieturot maksāšanas terminus, atkuras oemšanu aizliedz lik. par telpu īri bildētājs, saskaņā ar liguma 4. pk. ir devis
24. p. un по atbildētāja kā i r n i e k a š ī prasītājam tiesibu atprasīt pārdotās "mansumma n a v prasāma; nākot šajā ziņā pie tas; 3) ka tas vien, ka prasltājs runā esošos
pretēja slēdziena, apgabaltiesa ir pielaidusi vekseļus ir protestējis un panācis tiesas
savā spriedumā motivēšanas nepareizību, sprieduma uzrakstu uz tiem par vekselbet atrodot, i t k ā l a b p r ā t l g a uzoemša- summas piedzišanu, nevarēja spiest tiesu
nās pie dzlvokla īrēšanas maksāt s e v i š- atzīt, ka vekseli ir doti galīgai samaksai;
ķ u a 11 ī d z ī b u izlrētājam būtu saistīga atbildētāja pienākums samaksāt vekselus
Irniekam, apgabaltiesa ir nepareizi iztulko- radās jau samaksas termiņam iestājoties,
jusi lik. par telpu īri 24. pantu; 3) ka tādē- un vēlākais pie vekseļu uzrādlšanas viņam
jādi apgabaltiesa savā spriedumā ir pie- samaksai caur notaru; iesniedzot šos veklaidusi CPN 181. (129.), 196. (142.) p. un seļus tiesai kā nesamaksātus un nepiedzllik. par telpu iri 24. p. pārkāpumus, kādēl tus, prasītājs ir pierādījis, ka pēc vekseliem
tās spriedums nav uzturams spēkā, Senats maksājums nav ienācis; tādos apstāklos
n o l e m j : Rlgas apgabaltiesas 1930. g. tiesa varēja nākt pie slēdziena, ka partu
8. maija spriedumu atcelt lik. par telpu kauzalās attiecības pēc līguma nav izbeiIri 24. p. un CPN 181. (129.), 196. (142.) p. gušās un nav atvietotas ar vekselsaistību
pārkāpumu dēļ un lietu nodot tai pašai attieclbām; ar to atkrlt visi apcerējumi,
tiesai izspriešanai no jauna citā tiesas kurus atbildētājs minējis savā kasacijas
sastāvā.
Isūdzībā; 4) ka tā tad apgabaltiesa savā
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sprieduma nav pielaidusi atbildçtâja apradîto likumu pârkâpumus un iesniegtâ
kasâcijas sûdzîba kâ nepamatota atraidâma, Senâts n o l e m j : atbildçtâj a Haima
G l a s m a ò a kasâcijas sûdzîbu , uz CPN
283. (186.) p. pamata, atstât bez ievçrîbas.

aizrâdot , ka neesot pierâdîts zaudçjuma apmçr s, nav apspriedusi un nav ievçrojusi
tiesa iesniegto Kalsnavas pag. valdes apliecîbu un tiesas 1930. g. 21. janvâ ra sçdç
nopratinâta Jâòa Balina liecîbu par to, ka
parâdniekam , izòemot izsolç pârdoto imobili , nekâdas kustamas mantas nav; 7) ka
ta tad apgabaltiesas spriedums CPN 181
(129.), 196. (142.), 1095., 1892. p. pârkâpumu
deï nav atstâjams likumîga spçkâ , kâ dçï
Senâts n o l e m j :
Rîgas apgabaltiesas
1930. g. 17. marta spriedumu CPN 181.
(129.), 196. (142.), 1095. un 1892. p. pârkâpumu deï atcelt un lietu nodot tai paðai
apgabaltiesai izsprieðanai no jauna citâ tiesas sastâvâ.

137. 1931. g. 24. septembrî. Pçtera
D û m a lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas
spriedumu Pçtera Dûma prasîbâ pret Jâni
Dribu. (L. M> 883.)
? Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Pçtersons.
Ievçrojot: 1) ka starp partiem nav strîda
par to, ka prasîtâjs iesniedzis atbildçtâj am
ðâda satura lûgumrakstu „Iesniedzot Madonas apr. 3. iec. miertiesneða izpildu rakstu no 13. augusta ð. g. zem J\|y 310, lûdzu
138. 1931. g. 23. septembrî.
Eiþena
piedzît man par labu Ls 500 prasîbas ar M a n s f e 1 d a un Fçliksa Ð èu k o lûgums
6% no 3. III 26. g. un Ls 20 tiesas un lietas atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu mir.
veðanas izdevumu, pievienojot ðo lietu ci- Leonijas Kozlovskis mant. masas prasîbâ
tâm prasîbas lietâm , k u r a s v ç r s t a s pret Eiþenu Mansfeldu un Fçliksu Ðèuko
p r e t mir. Jâòa Baloþa mantojuma masas tirg. zem firmas „V. Mansfeld un biedri" .
n e k u s t a m u î p a ð u m u —- Kalsnavas (L. JVq 884.)
pagasta Ûdru «Nq 10 mâjâm , kur ð pârdots
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
ð. g. 21. j ûlij â Rîgas apgabaltiesâ" ; 2) ka Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
tâ tad prasîtâjs nav lûdzis piedzîðanu vçrst
Ievçrojot: 1) ka miertiesnesis piesprieuz imobilu , ko viòð vispâr nevarçj a darît dis Ls 1000 solidâri no abiem atbildçtâjiem ,
j o lûguma iesniegðanas laikâ partu nekus- Mansfeldu un Ðèuko; apelâcijas sûdzîbu
tams îpaðums j au bija izsolç pârdots , bel iesniedzis atbildçtâjs Mansfelds vien; 2) ka
lûdzis izpildu rakstu pievienot lietai ar imo- apgabaltiesa , pârgrozot miertiesneða spriebila pârdoðanu, t. i. prasîtâjs ir vçlçjies ti- dumu , piespriedusi no Mansfelda tikai
kai piedalîties izsolç ienâkuðâ naudâ , kâdâ Ls 560 un pra sîbas pârçjo daïu pret Mansnolûkâ prasîtâjam j âpanâk izpildu pavçs- feldu „atstâjusi bez ievçrîbas " (!), bet
tes izsniegðana parâdniecei; 3) ka tâdçï miertiesneða spriedumu par Ðèuko atstâarî ðaj â gadîjumâ tiesu izpildîtâjs nepareizi j usi spçkâ "\ par apgabaltiesas spriedumu
lûgumu virzîjis tâlâk CPN 1095. p. pare- kasâcijas sûdzîbas iesnieguði abi atbildçdzçtâ kârtîbâ; pçc ðâ panta viòð bûtu va- tâji; 3) ka, pretçji apgabaltiesas domâm ,
rçj is rîkoties tikai pirms imobila pârdoða- ar to, ka viens no solidâriem atbildçtâj iem
nas izsolç; 4) ka tiesu izpildîtâjam , lai pa- pirmâs instances spriedumu pârsûdzçjis
nâktu prasîtâja piedalîðanos naudas sada- apelâcijas kârtîbâ , spriedums uzskatâms
lîðanâ pçc CPN 1892. p. bij a jâaprobeþoj as par pârsû dzçtu v i s u m â , t. i. arî tam atar izpildu pavçstes izsniegðanu parâdnie- b ildçtâjam par labu , kas spriedumu nebija
kam un tad izpildu raksts jâiesnie dz tieði pârsûdzçjis , jo pie intereðu solidaritâtes
apgabaltiesai , kur â notiek izsolç ienâkuðâs visi lietas dalîbu òemoðie vairâkie atbilsummas sadalîðana starp kreditoriem , lai dçtâji skaitâs , îstenîbâ , par v i e n u atbilpanâktu prasîtâja piedalîðanos naudas sa- dçtâju (Kr. Sen. CKD spried. 03./77, Pumpdalîðanâ pçc CPN 1892. p.; 5) ka tâ tad j anska lietâ); 4) ka tâpçc apgabaltiesa ,
tiesu izpildîtâjs nes atbildîbu , ja viòð laikâ samazinot prasîbu pret Mansfeldu lîdz
nav izsniedzis parâdniekam izpildu pavçsti Ls 560, nevarçja atstât spçkâ spriedumu
un nav laikâ iesniedzis izpildu rakstu tie- pilnâ, miertiesneða pret Ðèuko, solidâri ar
sai , lai prasîtâjam bûtu iespçj ams piedalî- Mansfeldu , piespriestâ summâ Ls 1000, bet
ties naudas sadalîðanâ; 6) ka apgabaltiesa , gan apgabaltiesai bij a j âgroza miertiesneða
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sp riedums arî par bcuko , t. i. tagad j âpiesprieþ Ls 560 ar %> solidâri no abiem atbildçtâj iem , bet pârçj â daïâ prasîba j âatraida , sakarâ ar to sadalot starp partiem
tiesas un lietas veðanas izdevumus ; 5) ka
tâ tad apgabaltiesa pârkâpusi CPN 181.,
196. (129., 142.) p., kâdçï viòas spriedums
atceïams, Senâts n o l e m j : Rîgas apgabaltiesas 1930. g. 18. j ûnij a spr iedumu daïâ
par miertiesneða sprieduma atstâðanu spçkâ attiecîbâ pret Fçliksu Ðèuko atcelt
CPN 181., 196. (129., 142.) p. pârkâpumu
dçï un lietu ðaj â daïâ nodot apgabaltiesai
izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
139. 1931. g. 23. septembrî. Barbas
S a n d e r s pilnv. zv. adv. pal. P. Franka
lûgums atcelt Liepâj as apgabaltiesas spriedumu Barbas Sanders prasîbâ pret Jâni
Sanderi. (L. ,M> 900.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators 0. Ozoliòð.
Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa atraidîj usi prasîbu , starp citu , aiz tâ iemesla:
a) ka alimentacij as pienâkumus pçc 1907. g.
13. marta akta prasîtâj ai par labu atbildçtâj s par pieprasîto periodu ir izp ildîj is;
b) ka prasîtâj as atsaukðanâs uz CL 209. p.
nepelna ievçrîbu , jo alimentus uz likuma
pamata nevar prasît pamâte; 2) ka pretçj i prasîtâj as pilnvarnieka domâm no CL
209. p. satura neizriet , ka pabçrniem j âizsniedz pamâtei uzturs : 209. pants runâ
tikai par bçrniem un vecâkiem , pie kam
bçrnu pienâkuma pamatâ uzturçt savus
vecâkus guï asinsradniecîba; j a 209. p.
nemin nekâ par pabçrnu pienâkumu pret
pamâti vai patçvu, tad tâ nav nej auðîba,
bet atzîstams, ka likumdevçjs ar nodomu
to nav minçj is, kâdçï ðis pants tulkoj ams
restriktivi; arî no 209. p. pap ildinâj uma
(Lkr. 1928. g. 122) neizriet , ka pabçrniem
bûtu j âuztur pamâte; 3) ka kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj as aizrâdîj ums uz CL
2520. p. nebût nepierâda viedokli , ka pabçrniem j âuztur pamâte; ðim pantam ir
vienîgi tâ nozîme , ka viòð nosaka pabçrnu
un pamâtes (vai patçva) attiecîbas , k â das
rodas , noslçdzot lîgumu par daþâdu laulîbu
bçrnu pielîdzinâðanu , un pie tam gadîj umâ ,
j a pats lîgums ðîs attiecîbas nenoteic (CL
2517. p.); tas vien , ka 2520. p. paredz pamâtes (vai patçva) pienâkumos audzinât
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un uzturçt pabçrnus , nenorâda uz to , ka
ðiem pienâkumiem korespondçtu pabçrnu
pienâkums uzturçt pamâti (vai patçvu),
bet vecâku varas pieðíirðana pati par sevi
vien vçl nedod tiesîbu uz uzturu ârpus
209. p. robeþâm; 4) ka tâ tad apgabaltiesa
savâ spriedumâ nav pielaidusi prasîtâj as
aprâdîto likumu pârkâpumus un iesniegtâ
kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraidâma, Senâts n o l e m j : Barbas Sanders
pilnv. zv. adv. pal. P. Franka kasâcij as
sûd zîb u, uz CPN 283. (186.) p. pamata, atstât bez ievçrîbas.
140. 1931. g. 23. septembrî. Lîzes B e ie r s pilnv. zv. adv. pal. V. Buða lûgums
atcelt Liepâj as apgabaltiesas lçmumu par
dâvinâðanas lîguma dzçðanu zemes grâmatâs. (L. N> 902.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators O. Ozoliòð.
Ievçroj ot: 1) ka Kuldîgas zemes grâmatu nodaïas priekðnieks ar savu 1930. g.
18. marta lçmumu atteicies dzçst zemes
grâmatâs blakus sûdzçtâj u Lîzes un Ernesta Beieru 1929. g. 8. maij a dâvinâðanas lîgumu; apgabaltiesa blakus sûdzîbu paîso lçmumu atstâj usi bez ievçrîbas aiz tâ
iemesla: a) ka dâvinâðanas lîgums jau ir
koroborçts un nekustams îpaðums pârgâj is uz apdâvinâto Ernstu Beieru; b) ka
uzraksts par dâvinâðanas lîguma atcelðanu
pçc bûtîbas ir j auns dâvinâðanas lîgums ,
kâdçï tas apmaksâj ams ar visiem tiem nodokïie m, kas j âmaksâ pie nekustamas mantas pârej as bezatlîdzîbas ceïâ; 2) ka ðajâ
lietâ nav noticis spriedums par dâvinâðanas
lîguma atcelðanu uz 114. p. pamata , bet ir
noslçgts „atceïoðs lîgums " (uz "contrarius
consensus pamata) pçc CL 3571. p.; ðâds
lîgums j ânoslçdz taj â paðâ kârtîbâ kâ pamatlîgums (3572. p.) ; uzraksts bij a j â a p m a k s â ar p r o p o r c i o n â l u z î m o g a od o kl i, jo pçc Rîk. par zîmognod.
5. p. 2. teik. nav ievçroj ams, vai lîgums
bûtu uzrakstîts uz pamatlî guma; bet dâvinâðanas lîguma atsaukðanâ uz CL 114. p.
pamata, nevar ieraudzît j aunu dâvinâðanu
(it kâ atpakaïçju dâvinâj umu) ; tâpçc nav
òemams nodoklis par bezatlîdzîbas pâreju ,
bet pietiek ar iepriek ðçjâ dâvinâðanas lîguma dzçðanu zemes grâmatâs uz atpakaïçja lîguma pamata , ar ko notiek agrâkâ

stâvokïa restitûcij a; 3) ka tâ tad apgabaltiesas lçmums ir taisîts , pârkâpjot CL
114. p. îsto saturu un nozîmi, kâdçï lçmums
nav uzturams spçkâ, Senâts n o l e m j :
Liepâjas apgabaltiesas 1930. g. 16. maij a
lçmumu atcelt CL 114. p. pârkâpumu dçï
un lietu nodot tai paðai tiesai izlemðanai
no j auna citâ tiesas sastâvâ.
141. 1931. g. 25. septembrî. Margrietas
M e ð g i r t s pilnv. zv. adv. O. Borkovska
lûgums atcelt Liepâj as apgabaltiesas spriedumu Margrietas Meþì irts prasîbâ pret Jçkabu Gûtmani un Ilzi Gûtmans. (L. JNq 910.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi,
Ievçroj ot: 1) ka , saskaòâ ar CL 3884. p.,
pircçj am no tâ laika , kad viòð òçmis pirkto
lietu savâ valdîðanâ un lietoðanâ, jâmaksâ
pârdevçj am par pirkuma maksu procenti;
ðis noteikums piemçroj ams arî mantoj umu
dalîðanas lîgumiem , kad izdalîðanâ lîdzmantinieki viens otram atvçl (vcrvnaTb,
ûbeiiassen) kaut ko no mantoj uma (CL
2738. p.) ; tâ- tad ðis noteikums piemçroj ams arî tad, ja — kâ tas konstatçjams
konkrçtâ gadîj umâ — mantoj umâ ietilpstoðo imobilu viens (vai vairâki mantinieki) patur dabâ pret izmaksâm naudâ
pârçj iem mantiniekiem , kuriem tâ tad no
imobila paturçtâj iem pienâkas procenti sâkot no tâ laika, kad obj ekts nonâcis viòu
valdîðanâ (sal. Kr. Sen. CKD spried. 03./14) ;
2) ka tâdçï apgabaltiesa , kura neapðauba,
ka atbild çtâj i , saskaòâ ar dalîðanas lîgumu ,
valdîj uði mantoj umâ ietilpstoðâs „ Meiru
mâj as" no 1927. g. 23. aprija lî'dz 1929. gadam , nebij a likumîga pamata noliegt prasîtâj as tiesîbu prasît no atbildçtâj iem par
ðo laiku procentus uz viòai pçc dalîðanas
lîguma pienâcîgo naudas summu ; 3) ka,
pretçj i apgabaltiesas domâm, nav ðaj â ziòâ
nozîmes tam apstâklim , ka atbildçtâj i mâj as valdîj uði uz i e p r i e k ð ç j â lîguma
pamata, kâds lîgums vçlâk uz mantinieku
vienoðanâs pamata tika atvietots ar 1929.
gada 22. februârî noslçgto galîgo dalîðanas
lîgumu , pçc kura mâj as dabâ paturçj is cits
mantinieks ; pçc CL 3140. p., ari iepriekðçj as norunas , kuru nolûks ir turpmâkâ lîguma noslçgðana, atzîstamas par pilnîgi
spçkâ esoðâm tiklîdz — kâ tas konstatçj ams konkrçtâ gadîj umâ — ar tâm nodi-

binâti lîguma bûtiskie noteikumi ; tâdçï atbild çtâj i , ja viòi mâjas valdîjuði uz iepriekðçja lîguma pamata, nevar atsvabinâties no pienâkuma maksât prasîtâj ai procentus par valdîðanas laiku ar aizrâdîjumu,
ka mâj as v ç l â k uz galîga lîguma pamata pârgâj uðas cita mantinieka rokâs ;
4) ka par nenozîmîgu atzîstams arî apgabaltiesas konstatçj ums , ka prasî tâj ai pienâcîgâs naudas summas n o m a k s a s
t e r m i ò ð neesot nosacîts; kâ tas redzams no CL 3884. p. un tâ (uz Igaunij u
attiecoðâs) piezîmes salîdzinâðanas, 3884.
pantam — L a t v i j â nav tâ nozîme , it kâ
ar to bûtu paredzçti n o k a v ç j u m a %,
bet gan ðis pants paredz gadîj umus , kad
pirkðanas summas samaksa tikusi p a g a r i n â t a , kâd os gadîj umos ipso j ure, neatkarîgi no kontrahentu vienoðanâs, iestâj as procentu maksâðanas pienâkums no
pircçj u puses; pie ðâda uzskata sen j au
pieturçjusies tiesu prakse (sk. Bukovska
komentârâ pie 3884. p. minçtos spriedumus) ; 5) ka tâ tad apgabaltiesa , atraidot
prasîbu aiz viòas spriedumâ minçtiem motîviem , pârkâpusi CL 2783., 3884. p., kâdçï
viòas spriedums atceïams, neielaiþoties pârçj o kasâcij as sûdzîbâ minçto sprieduma
atcelðanas iemeslu pârbaudîðanâ, Senâts
n o l e m j : Liepâj as apgabaltiesas 1930. g.
13. februâra spriedumu atcelt CL 2783..
3884. panta pârkâpumu dçï un lietu nodot
apgabaltiesai izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
142. 1931. g. 29. oktobrî. Alvîras T a ub e pilnv. zv. adv. T. Cimermaòa lûgums
atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu Elvîras Taube prasîbâ pret Jâni Vitovski.
( L. M 918.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka pati apgabaltiesa atzîst , ka v e c o grâvj u atraðanâs vieta bij usi , pçc liecinieka Apsîða liecîbas, atbildçtâj am zinâma; jau pçc dzîves piedzîvoj umiem bûtu j âatzîst, ka, ja nomniekam jau
p i r m s nomas lîguma slçgðanas tika uz
vietas ierâdîtas pïavas un viòð tur apskatîj is vecos grâvj us , tad pilnîgi saprotams
u n arî pilnî gi pietiek , ka paðâ nomas lîgumâ vienkârði minçts , ka nomniekam tie
grâvj i ir zinâmi , kâdçï arî to j auna ierâdî-
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sâna nemaz vairs nav vajadzîga; apga- spriedumu CPN 181., 196. (129., 142.) p.
baltiesa arî pareizi nostâdîj usi attiecîbâ pârkâpumu dçï atcelt un lietu nodot tai
pauz j a u n i z r o k a m i e m grâvjiem j autâ- ðai apgabaltiesai izsprieðanai no ja una citâ
j umu par prasîbas pamatotîbu atkarîbâ no tiesas sastâvâ.
ta, vai atbildçtâjs pielaidis nokavçjumu ,
nestâjoties laikâ pie jaun o grâvju izrakða143. 1931. g. 28. oktobri. Bebru Patçnas, jeb vai turpretim pati prasîtâj a pielai- rçtâju biedrîbas pilnv. zv. adv. P.
dusi nokavçjumu , neierâdot atbildçtâjam lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas Berza
sprievietu jaunizr okamiem grâvj iem ; tomçr dumu Oskara Maderni eka prasîbâ pret
apgabaltiesa ðajâ ziòâ nepareizi sapratusi Bebru patçrçtâj u biedrîbu. (L.
M< 919.)
nokavçjuma bûtîbu sakarâ ar ðîs lietas fakSçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
tiskiem apstâkïiem ; uz vispârçj a pamata , Ozoliòð; referç senators 0. Ozoliòð.
kreditor am j âpiedalâs izpildîjumâ , ja p çc Jeverojot: ' 1) ka apgabaltiesa
lietas apstâkïiem parâdnieks bez tâ nevar nâj usi prasîbu aiz tâ iemesla: a) apmierika
savu saistîbu izpildît (sk. CL 3316., 4262., sîtaj â iebildumi pret vekseli pamatojasprauz
3213. p.) ; tomçr , kredi tors pielaiþ noka- partu tieðam attiecîbâm ,
kâdçï
prasîtâj
s
vçj umu (mora accipiendi , Annahmeverzug) tos var celt uz Vekseïu
lik.
33.
p.
pamata;
tikai tad , j a parâdnieks piedâvâjis izpildî- b) ka atbildçtâj as grâmatu
ierakstîj umi ir
j umu un proti vismaz vârdiem (3313. p.) nepilnîgi , kadeï tie
nesaskan
ar paðas atun pie tam ðâds parâdnieka pienâkums bilde tajas konstatçjumiem par
prasîtâja
gulstas uz viòa ari tad , j a kreditoram bij a parada stâvokli;
^
c) ka,
j âpiedalâs ar pozitivu darbu , t. i. nepie- taj âs grâmatas vestas tik bez tam, atbildçtika ar akceptacijas darbu vien , bet bija nevar pieðí irt pierâ dîj umanepareizi , ka tâm
spçku; d) ka
no viòa prasâms vçl kâds papildu darbs , tadeï atbildçtaj â nav
pierâdîj
usi savu tieka tas prasîts runâ esoðâ gadîj umâ , ier â- sîbu izpildît vekseli tieði
par
Ls 468,03;
_
dot atbildçtaj am darba vietu (sk. Enne 'cce- 2) ka atbildçtajâ nenoliedz ,
ka'runâ
esoðais
rus, Lehrbuch des bûrgerlichen Rechts. vekseïa blanks bija
aizpildâms
vienîgi
ar
2. sej. 280. § 11b) ; runâ esoðâ gadîjumâ to summu , kâdu kâ
atbildçtâjs neapgalvo un pat nav mçìi nâ- radu uzra dîj a vekseïaprasîtâja faktisko paizdoðanas dienâ , t. i.
j is pieradît , ka viòð no savas puses bûtu 1926. g. 1.
decembrî , atbildçtâjas grâma,
laika atgâdinâjis prasîtâj ai ierâdît : viòam tas ; atbildçtaj â gan
attiecîgo darba vietu; tâpçc atbildçtâj am die nu prasîtaj â parâds apgalvo , ka uz ðo
bijis Ls 482, bet ðâds
arî nav tiesîbas atsaukties uz prasîtâja kâ apgalvoj ums tieði
neizriet
no paðas atbilkredi tora pielaistu „kreditor a nokavçjumu " dçtajâs iesniegtâ
grâmatu izvilkuma (Apg.
(mora accipiendi , Annahmerverzug) un vçl
Ties. akts , 14. lapp.h bez tam , tiesa arî
mazâk uz prasîtâjas it kâ „mora solvendi" ir paskaidr oj usi ,
kâdçï viòa izrakstîjumus
(Leistungsverzug) , taj â nozîm ç, ka prasî- atrod par nepilnîgi
em un to posteòus par
taj â bûtu tieði atsacîjusies , ar pozitivu dar- apðaubâmiem ,
mi
bu piedalîti es izpildîjumâ (Enneccerus, 1. c. pierâdîjuma speí u kâdçï vispâr nepieðíi r
atbildçtâj as grâmatâm ;
III 3.) ; 2) ka ta tad apgabaltiesa , nenodi- tiesas minçtos
binot , ka atbildçtâjs bûtu kâdreiz griezies bildçtajâ pat navapsvçrumus ðaj â ziòâ atpie prasîtâjas ar pieprasîjumu ierâdît viòam kasâcijas sûdzîba;mçì inâjusi atspçkot savâ
tiesas slçdziens par
attiecîgo darba vietu un ka prasîtâja no v eïkala gramatu
nozîmi
_
ðâda piepra sîj uma izpildîðanas bûtu attei- speí u un to novçrtçðana un pierâ dîj umu
kusies, vai arî , ka atbildçtâjam aiz no viòa faktisk o p usi , kura nav attiecas uz lietas
pârbaud âma kasâ_
neatkarîgiem iemesliem bûtu bijis neiespç- cijas kârtîba
(Sen. CKD spried. 22724) :
^
j ams ar minçto pieprasîj umu griezties pie tadeï, pretçji atbildçtâj as
prasîtajâs , un tomçr atrodot prasîbu par 102. (81.) p. satura ðajâ domâm , no CPN
gadîj umâ izrietçia
nepamatotu , pielaidusi motîvu nepilnîbu un vienîgi tas, ka paðai
atbildçtâjai
bij a j âpienepareizîbu , ar to pârkâpjot CPN 181., 196. r ada , cik îsti prasîtâj s
(129., 142.) p., kâdçï viòas spriedums ðâ par saòemtam precçm; bija palicis parâdâ
iemesla deï atceïams , Senâts n o l e m j : aizrâdîju mi , kas minçti ar to atkrît visi
Rîgas apgabaltiesas . 1930. g. 27. maija cijas sûdzîbâ; 3) ka atbildçtâja s kasâtâ . tad apgabaltiesa
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sava spriedumâ nav pielaidusi atbildçtâjas
apradîto likumu pârkâpumus un iesniegtâ
kasâcijas sûdzîba kâ nepamatota atraidâma,. Senâts n o l e m j : atbildçtâjas Bebru
Patçrçtâju biedrîbas pilnv. zv. adv. P.
Berìa kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 283.
(186.) p. pamata , atstât bez ievçrîbas.

ka j aunievedamâ naudas vienîba jâpâ rrçíi na lîdzîga vienam Latvij as rublim , „n es k a t o t i e s uz v a r b û t ç j o k u r s u "
kâdu frâzi apgabaltiesa pilnîgi izlaidusi^
attçlojot lietas apstâkïus sava lçmuma
vçsturiska daïa; lata kurss nav ar vispârçju likumu noteikts vienâdâ normâ: piem.,
pec 1924. g. 22. marta likuma par daþos
144. 1931. g. 23. septembrî. Vilhelma likumos minçto summu
pârrçí inâðanu
K a u f m a ò a pilnv. zv. adv. A. Zçberga latos (Lkr. 52) lata
lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas lçmumu likuma I daïa — pec kurss tika noteikts:
relacij as: 50 Latvijas
lieta par Rîgas - Valmieras zemes grâmatu rubïi = 1 latam,
bet likuma II daïâ — pçc
nodaïas priekðnieka lçmumu neievest hi- relacij as: 1 krievu rubli
= 1 latam ; vispotçkas zemes grâmatâs. (L. N> 921.)
pâr, ka pareizi aizrâda sûdzçtâjs , la t a
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K. kursa noteikðana atkarâjas
no kontraOzoliòð; referç senators A. Lçbers.
hentu brîvas vienoðanâs:
Ievçroj ot: 1) ka , kâ konstatç apgabal- par naudu 10. p. 2. piez. 3. sk. noteikumu
tiesa , parâd nieks, 1920. g. 15. j ûnij â obli- 24. novembra Likuma par teik. un 1924. g.
gâcij as izdevçj s, palicis savam kreditoram , mçm 4. p. piez. (Lkr. 183.);valsts kases zîsûdzçtaj am , par âdâ — pçc obligâcijas tek- sta uz obligâcij as izteikta tâ tad uzrakvienoðanâs par
sta — summu ,, 100.000 Latvijas rubïos " un Latvijas rubïa pârrçíi nâðanu
apòemies, gadîj umâ , ja Latvij â tiktu ievesta naj â naudas vienîba (t. i. latos) nâkoðâ j aupçc tajâ uzj auna valûtas sistçma, nomaksât parâdu uz raksta apradîtas relacijas
atzîstama
pat
ðâs obligâcij as pamata, jaun aj â naudas vie- pilnîgnikumîgu; 5) ka tâpat
arî
CL
3661.
p..
nîba , rçíinot ðo vienîbu lîdzîgu toreizçj am sakara ar 3660. p. 1. teik. neatstâj
ðaubas!
Latvij as rublim; 2) ka ar 1922. g. 3. au- ka par relacij u starp veco
j aunievesto
gusta noteikumiem par naudu (Lkr. 146) naudas vienîbu kontr ahenti un
var brîvi vietika ievesta j auna naudas sistçma , kura pa- noties ; 6) ka tomçr cits j autâj ums
ir tikai
matoj as uz zeltu (I. p. 1. teik.) pçc tâ paða tas, cik talu ðâda vienoðanas
bûtu
_
likuma „ naudas vienîba ir lats " (1. p. hipo tekanskâs sistçmas viedokïa — — no
sais2. teik.) ; 3) ka, ja nu pçc minçtâs obligâ- toða treðam personâm , proti ,
cij as teksta, parâds ir j ânomaksâ j aunaj â pçc runâ esoðâs obligâcijas sekoj oðiem
hipotekarinaudas vienîbâ, tad — principâ — parâds j iem; ðajâ ziòâ sûdzçtâj s , apstrîdot
apgair j ânomaksâ latos; to nenoli edz arî ap- baltiesas uzskata pareizîbu , i zt eicas , ,
ka
gabaltiesa ; j autâj ums tad grozâs vienîgi saskaòa ar Notar. nolik 304.,
308.
p.,
ap to, k a , pçc obligâcij as teksta , bûtu j â- siem tâlâkiem hipotek arij iem esot bij is viiâpârrçíina Latvijas rubïi latos ; ja , kâ nu- reíi najas ar zemes grâmatâ
(ðaurâkâ,
_
pat aizrâdîts , taisni lats ir „naudas vie- techniska nozîm e, pçc Not. nolik.
304. p.)
nîba " un j a, pçc obligâcij as teksta , Latvi- ievietotiem datiem , tâ tad arî ar oriìinâlâ
j as rubïos noteiktâ parâda summa j âpâr- uzrâdîta teksta paredzçtâs vienoðanâs
sarçíina „rçíinot ðo vienîbu (t. i. vienu latu) turu un ka tapec
^ viòiem neesot bijis tiesîlîdzîgu toreizçj am Latvij as rublim ", tad pa- bas apmierinâties ar zemes grâmatu reìis râda summa taisni j ânoteic jaunaj â valûtâ , tra ievesta ieraksta teksta saturu , kur par
òemot latu par Latvij as rubli; citâdi ne- minçto obligâcij as klauzulu gan nav aizvarçtu latu „ rçíinât lîdzîgu vienam Latvi- râdîj uma; 7) ka Senâts nupat minçtam sûj as rublim" kâ to prasa obligâcij as teksts; dzçtajâ uzskatam nevar piekrist; savos
4) ka tâpçc, pretçji apgabaltiesas slçdzie- CKD spriedumos jautâj umâ par zemes grânam , pa râds , ko obligâcij a noteic par Lat- matu (plaðâkâ nozîmç , pçc Not. nolik. 303.
vij as rubï. 100.000, tagad j âpârrçíina par panta) publisko ticamîbu (Senâta CKD
Ls 100.000 , bet nemaz ne tikai pçc „kursa ", spried. 24.Z94. un 28./128), starp citu , uzt. i. pçc 1 rbl. = f/se Ls vai 1 Ls = 50 rbï., svçris, Jt a pretçji p i r m s 1889. g. novekâ nepareizi aizrâda apgabaltiesa , aizmir- i les spçkâ bij uðam stâvoklis, „ ar j auno
stot , ka obligâcij â tika seviðíi uzsvçrts, j tiesu iestâþu atklâðanu, k a t r a t i e s î 93
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(vKpeimeHHe)
koroboraci j a
bu
grâmatu
zemes
ierakstâma
r e ì i s t r o s , kuri uzskatâmi par veco
reì istru turpinâjumiem " (sk. arî 1889. g.
instrukcij as 45. p. Kr. lik. kop. 129. num.;
Hasman un Nolken rioj i. o npeo6pa3.
2. izd. 260. un sek. 1. p. p.) ; saskaòa ar
1889. g. noveïu bij a j âsastâda un j âved
jj aunas publiskas grâmatas (104. p.; sk.
Hasman un Nolken Uoj i. o npeo6 pa3.
2. izd. 679., 680. lpp.) ; pretçji iepriekðçj ai
korobo racij as kârtîbai , pçc 1889. g. noveles
— koroboraciias procedûra uzskatâma par
gr â m .
pabeigtu t i k a i a r z e m e s
nod. p r i e k ð n i e k a l ç m u m a sareì istrâ ,
tura
ierakstîðanu
kamçr agrâki korobarâcij a, resp. ingrosacij a pabeidzâs j au ar attiecîgâ oriì inâla dokumenta pievienoðanu „krepost" — vai
„íîlu " grâmatai (instr. 51. §; CL 3002. p.
1. pk.) ; reìistrâ katrs imobils sastâda atseviðíu folij u (309. p.) ; pçc Not. nolik. 310.
panta imobils , kuram ierîkots atseviðís
reì istrs , atbild par visâm reì istra folij â ierakstîtâm tiesîbâm taj â sastâvâ, kurâ imobil s zîmçj âs reì istra folij â; reì istra folij âs
ieraks tâmas visas j ur. attiecîbas , tiesîbas
un nodroðinâj umi un to pârgrozîj umi , kuri
aizkar attiecîgo imobilu (315. p.) ; atzîmes
r eì istrâ ieraksta sekretârs un p a r a k s t a
zem. gr â m . nod. p r i e k ð n i e k s .
Tâ t a d r e ì i s t r i e m p i e ð í i r t a
p i l n a p u b l i s k a t i c a m î b a ; pçc
CPN 1484., 1855., 1858., 1869. p. tiesu pristavam , izdarot imobila uzòemðanu (ormcb)
un izsoli , jârîkojas pçc datiem un ziòâm ,
kurus viòð òem no viòa pieprasâmiem norakstiem , resp. izvilkumiem no r e ì i s t r a f o l i j â m ; uz minçto likuma noteikumu pamata j ânâk pie noteiktâ atzinuma ,
ka , no vienas puses, koroboracij ai (yKpenj ieHHe) gan nav tiesîbu radoða speí a , kâdçï
savviòa uz p a ð u k o n t r a h e n t u
starpçj âm attiecîbâm neizdara iespaidu ,
pret
treðam
attiecîbâ
bet
p e r s o n â m a t z î m e i z e m e s grâm a t â s ir tâ n o z î m e , ka p e r s o n a s un t i k a i t â s p e r s o n a s ,
k uru tiesîbas i e r a k s t î t a s reì i s t r â, v a r s a v u k â r t n o d i b i n â t l i e t i s k a s t i e s î b a s uz imob i l u (leì itimâcij as princips) ; ka tiesîbas ,
tiesîb u ierobeþoj umi un apgrûtinâj umi ,
94
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kuri izriet no koroborçt iem j ur. d a r î j u m i e m , t i k a i tad i z r â d a sp ç k u
priekð
noz îmi
un j u r i d i s k u
vçlâkiem imob ila ieguvçj iem ,
j a viòi a t t i e c î g â k â r t î b â ier a k s t î t i r e ì i s t r â (pilnîbas un pubUy 6mmmn
licitates princips: sk. Tâls
Bepa Kpenocraaro npasa peeerpa b
n pn6. ry6. þurnâlâ >K. M. 10. 1908. g.
3. burtn. 80. un turpm. lpp. ; Baðmakovs
Ochobhhh na^aj ia HnoTennaro npasa
1891. g. 74., 93., 98. lpp.) ; tâ tad ierakstiem
reì istrâ pieðíirama galvenâ un izðíi roðâ
nozîme , un , ja tâlâkie hipotekarij i bij a rçíinâjuðies ar ierakstiem reì istrâ vien , tad
viòiem nekad nevar pârmest neuzmanîbu ;
vienîgi taj â gadîj umâ , ja reìistrâ izrâdîtos
kâda kïûda , piem ., nesaskaòa ar oriì inâlo ,
zemes grâmatai pievienoto dokumentu , un
ðî kïûda tiktu konstatçta prasîbas ceïâ attieslbâ pret tâlâkiem (sekoj oðiem) hipotekarij iem, ieraksts reì istrâ bûtu izlaboj ams
un iepriekðçj â ieraksta teksts nebûtu vairs
saistoðs tiem tâlâkiem hipotekarij iem , attiecîbâ pret kuriem kïûda tikusi tiesas ceïâ
nodibinâta; 8) ka tâpçc, ievçroj ot to, ka
sûdzçtâj s pat neapgalvo, ka ierakstâ reì istrâ bûtu ticis ievests aizrâdîj ums uz
minçto obligâcij â izteikto klauzulu , jâatzîst , ka ðâda klauzula un uz tâs pamata notikuðâ vienoðanâs nav saistoða sekoj oðiem,
pçc runâ esoðâs obligâcij as hipotekarij iem ,
kuri visi savas hipotçkas likuði ievest reì istrâ j au pçc noteikumu par naudas spçkâ
stâðanos, t. i. j au pçc j aunâs naudas sistçmas un j aunâs naudas vienîbas ieveðanas, b2z tâ , ka iepriekð jau sûdzçtâjam
p ar labu ievestais ieraksts par viòa hipotçku tiktu attiecîgi papildinâts ar aizrâdîj umu uz minçto „klauzulu vai vienoðanos" ;
9) ka tâ tad , kâ pareizi aizrâda apgabaltiesa , sûdzçtâj s varçtu panâkt minçtâ uzrakstâ izteiktâs „vienoðanâs" ieveðanu reìistrâ t i k a i a r v i s u s e k o j o ð o hip o t ç k a r i j u p i e k r i ð a n u , kam çr
pati „vienoðanâs" tâpçc ir un arî paliek
saistoða starp abiem kontrahentiem vien ;
10) ka ðî slçdziena parei zîba nav apgâþama ar to, ka , pçc vienoðanâs saskaòâ ar
uzrakstu uz obligâcijas , latos pârrçíinâtâ
summa tika noteikt a zemâk par normu, ko
paredzçj a pati obligâcijas valûtas klauzula, proti — Ls 100.000,— vietâ — tikai
efi unl 'fii •§ vffii 'uaimsss '-runu 'CPï

summâ Ls 10.000,—, jo taèu apgabaltiesas j adzîgi, lîdz bçrna 16. gadam , piekr ît apaprçíinâtais parastais lata kurss, 1 la t s sp riest tiesai, kas lietu izsprieþ pçc bûtîbas;
= 50 Latvij as rbï., ar kuru varçtu gan rç- pretçj i atbildçtâj a domâm, alimentu lietâs
íinâti es sekoj oðie hipotekarij i saskaòâ ar spriedums attiecîbâ uz apmçru nenâk
obligâcij as valûtas klauzulu , katrâ ziòâ iz- spçkâ materiâlâ nozîmç , bet attiecîbâ uz ðo
taisa zemâku summu nekâ iznâk pçc uz- apmçru uzskatâms par provizorisku un
rakstâ uz obligâcij as izteiktâs vienoðanâs; grozâmu atkarîbâ no to apstâkïu un attâdçï sûdzçtâj a pret apgabaltiesas minçto tiecîbu pârmaiòas , kuri bij a par pamatu
apcerçj umu izteiktais iebildums nav par zinâma alimentu apmçra noteikðanai (Sen.
pamatotu atzîstams; 11) ka tâ tad apgabal- CKD spried. 23./190) ; ar to atkrît visi
tiesa gala slçdziena ziòâ nav sûdzçtâj a mi- atbildçtâj a paskaidroj umi viòa kasâcij as
nçtos likumus pârkâpusi, kâdçï viòa kasa- 1 sûdzîbâ; 4) ka tâ tad apgabaltiesa savâ
cij as sûdzîba noraidâma , Senâts n o l e m j : spriedumâ nav pielaidusi atbildçtâja apVilhelma Kaufmaòa pilnv. zv. adv. Zçber- râdîto likumu pârkâpumus un iesniegtâ
ga kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 283. (186.) kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraipanta pamata , atstât bez ievçrîbas.
d â ma , Senâts n o l e m j : Frièa B e r g m a ò a arî Bçrtmaòa pilnv. privatadv.
145. 1931. g. 28. oktobrî. Frièa B e r g- K. Iviòa kasâcijas sûdzîbu , uz CPN 283.
m a ò a arî Bçrtmaòa pilnv. privatadv. (186.) p. pamata , atstât bez ievçrîbas.
K. Iviòa lûgums atcelt Liepâj as apgabaltiesas spriedumu Alberta B e r g m a ò a
146. 1931. g. 28. novembrî. Zemkopîarî Bçrtmaòa prasîbâ pret Frici B e r g - bas ministrij as lûgums atcelt Latgales apm a n i arî Bçrtmani. (L. Ny 926.)
gabaltiesas lçmumu attiecîbâ uz „Purmi"
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators zemes gabala atsavinâtâs daïas akta koK. Ozoliòð, referç senators O. Ozoliòð.
rob orçðanu. (L. «Nu 931.)
Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa , apstipriSçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
not miertiesneða spriedumu , apmierinâj usi Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
prasîbu aiz tâ iemesla: a) ka prâvnieku
Ievçroj ot: 1) ka no sûdzçtâj as korobolaulîba ðíi rta , un laulîbâ dzimuðais dçls rçðanai iesniegtâ 1923. g. novembrî sastâAlberts atstâts mâtes audzinâðanâ; b) ka d î t â akta red z ams , ka sûdzçtâj a domâ aplaul âto vaina laulîbas ðíi rðanâ neatstâj stiprinât valstij runâ esoðo zemes gabalu
iespaidu uz vecâku pienâkumu sniegt uz 1923. g. 31. marta likuma 8. p. (Lkr. 41)
bçrniem uzturu ; c) ka tiesa konstatçjusi , : un uz Agr. ref. lik. I d. 3. p. „ e" pk. pamata;
ka mâtei lîdzekïu nav , kâdçï viòai tiesîba j 2) ka sûdzçtâj a nemaz nenoliedz , ka z em es
prasît uzturu bçrnam , kur ð atstâts pie gabala kopp latîba sastâdîtu kopâ 339,767
viòas ; 2) ka vecâku pienâkumu piedalîties ha , t. i. pârsniedz 200 ha; 3) ka ja nu runâ
to bçrnu uzturçðanâ, kas atstâti pie otra esoðâ zeme kopâ aptver vairâk par 200 ha
vecâka , noteic Lik. par laulîbu 56. p., un , un tâpçc, uz „e" punkta (1922. g. red.) pap çc pareiza tiesas konstatçj uma, ðis mata uzskatâma par „muiþu", tad tai j âpienâkums nav atkarîgs no viena vai otra ! piemçro 1923. g. 31. marta likums (Lkr. 41),
vecâka vainas laulîbas ðíi r ðanâ; konsta- uz kuru arî atsaucas pats akts ; pçc 1923. g.
tçj ot , ka bçrns atstâts pie mâtes un , ka 31. mar ta lik. (Lkr. 41) 3. p., Zemkopîbas
pçdçjai lîdzekïu nav, tiesa var çj a bçrna ministrij ai vispirms — kâ pareizi aizrâda
u zturçðanas pienâkumu uzlikt atbildçtâ- zemes grâmatu nodaïas priekðnieks — j âj am; to, ka mâtei nav lîdzek ïu, atbildçtâj s panâk v i s a atsavinâtâ imobila (ieskaipat neapstrîd savâ kasâcij as sûdzîbâ ; ar to t neatsavinâmo daïu) ap stiprinâðana
to atkrît visi viòa iebildumi , kurus viòð valstij zemes g râmatâs un pçc tâ , saskaò â
ceï pret uzturçðanas pienâkumu uzlikðanu ar tâ paða likuma 3. p. un 6., 10., 11. p. tikai
viòam ; 3) ka tie sas slçdziens par bçrna p çc v i s a i m o b i l a apstiprinâðanas
uztura vaj adzîbu un ðâ uztura apmçriem valstij, Zemkopîbas ministrij ai j âslçdz 1 î attiecas uz lietas fak tisko pusi , kura ka- ! g u r n s par neatsavinâmâs daïas ierâdîsacij as kârt îbâ nav pârbaudâma (Sen. CKD ðanu muiþas agrâkam îpaðniekam un tâs
spried. 28./23S) ; arî tas, vai ali m en ti va - ap stiprinâðanu zemes grâmatâs , vai nu tie-
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ði ðim pçdçj am, vai , uz 7 p. pamata, pçc- valsts zemes fondâ , bet taisni iziet no tâ,
nâcçj iem; 4) ka tajâ laikâ, kad ak t s skai - ka zeme ir jau iegâj usi valsts zemes fondâ
tâs par sastâdîtu , bij a sp çkâ 1922. gada ka muiþa un ka tâpçc Zemkopîbas ministri2L septembra noteikumi (Lkr. 196), kur us j ai bij is jârîkojas pçc minçtâ 1923. gada
velaki atvietojis 1924. g. 31. j anvâra li- 31. marta likuma; 8) ka tâ tad apgabaltiesa ,
kums (Lkr. 19) un ar kuriem pie 3. p. „e" atzîstot Zemes grâmatu nodaïas priekðniepunkta tika j evesta 3. piezîm e, saskaòâ ar ka rîcîbu par likumîgu , gala slçdziena ziòâ
kuru Latgalç zeme, platîbâ pâri par 200 ha , nav sûdzçtâjas minçtos likumus pârkâpusi,
uzskatâma par m u i þ u , tâ tad skaitâs kadeï Zemkopîbas ministrijas kasâcij as sûpar ipso j ure atsavinâtu un ieskaitîtu Valsts dzîb a, ka nepamatota, atraidâma , Senâts
zemes fondâ; ja tâpçc akts atsaucas uz „e" n o l e m j : Zemkopîbas ministrija s kasâpunktu , tad „e" punkts piemçroj ams tikai cij as sûdzîbu , uz CPN 283. (186.) p. pamata,
taj â redakcijâ , kurâ „ e" punkts bija spçkâ atstât bez ievçrîbas.
akta sastâdîðanas laikâ, proti 1-922. gada
21. septembra noteikumos ievestâ redak147. 1931. g. 28. oktobrî.
micij â; arî pati Zemkopîbas ministrij a savâ nistrij as Nodokïu departamentaFinansu
pilnv. vec.
blakus sûdzîbâ par Zemes grâmatu nodaïas sev. uzd. ierçdòa Eduarda Bçrziòa lûgums
priekðnieka lçmumu atsaucas uz minçtiem atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu Finoteikumiem , bet" aizrâda , ka tomçr Zem- nansu ministrij as Nodokïu departamenta
kopîbas ministrijas lçmums, kas bij is akta prasîba pret Osftaru Krîgeru. (L. M 938.)
pamata, esot noticis 1922. g. 7. aprilî , t. i.
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
p ir m s_ 1922. g. 21. sep tembra noteikumu Ozoliòð; refer ç senators
A. Lçbers.
speí a nâkðanas; tomçr paðu ðâdu lçmumu
Ievçrojot: 1) ka CPN 634. p. no vienas
Zemkopîbas ministrija lietâ nav iesniegusi p uses un 639. p. no otras puses , paredz
un uz tâdu arî pats akts nemaz neatsaucas 2 pilnîgi atðíirto s gadîj umus , proti ,
634. p.
un pat savâ kasâcij as sûdzîbâ Zemkopîbas paredz gadîjumu , kad 3. pe rsona devusi
paministrija par to pilnîgi klusç; tâpçc runâ rakstu pec 631. p., turpretim
639.
p.
paredz
esoða lietâ tiesa varçja rçíinâ ties vienîgi gadîj umu , kad 3. persona no paraksta
doar paðu aktu un taj â aprâdîtiem datiem; ðanas izvairîj usies; ðajâ pçdçj â
gadîj
umâ
5) ka ta tad runâ esoðais akts , pretçj i Zem- 3. persona absolûti atbildîga
prasîtâja
kopîbas ministrij as domâm, kâ no materi- priekða uz ta_ fakta pamata
âlas, ta arî no formâlâs puses varçja radît devusi parakstu , kâ par vien , ka tâ nav
to
ðaubas un tâ koroborçðana pçc viòa mi- 639. p.; turpretim , j a 3. pe rsonatieði minçts
nçtiem datiem varçja tikt atraidîta; 6) ka parakstu , bet tomçr arestçtos gan devusi
periodiskos
pec Notar. nolik. 352. p. 1.—-4. pk., Zemes maksâjumus nav nodevusi
tiesu
izpildîtâgrâmatu nodaïas priekðniekam tiesîba pâr- j am vai piedzenoðai iestâdei
(sâj
â
gadîj
umâ
baudît ne tikai j autâj umu, vai attiecîgos ak- Nodokïu departamentam),
tos nav acîmredzamu nelikumîb u, bet ari, nevis 639. p., bet 634. p., tad jâpiemç ro
kas pçc analoì ivai pati akta koroborâcija tâpçc vispâr ir j as attiecinâms ari uz
perio
diskiem maksâpielaiþama pçc pastâvoðiem likumiem ; j umiem, kurus paredz
635.
p. (Kr. Senâta
tapec Zemes grâmatu nodaïas priekðnieks, CKD spried. 01./78;
Kellera
atrodot , ka akts nav ievedams zemes grâ- I paKnaHCKHH npouecc III 1.; Isaèenko
, 535. lpp.);
matas paðâ lûgumâ nozîmçtâ kârtîbâ , va- 2) ka tapec apgabaltiesai
bija
pietiekoðs
rçj a Zemkopîbas ministrijas lûgumu par pamats Nodokïa
departamenta
prasîbu
taakta korob orâciju norai dît; 7) ka tâpat par gadçj os lietas apstâkïos
atraidît; ja ari apnepareizu atzîstams sûdzçtâjas aizrâ- ï gabaltiesa pie tam
j ums uz Agr. ref. lik. I d. 12» . p., j o ðis pants prasîba atraidîta tieði nav aizrâdîjusi , ka
paredz strîdu par to , vai konkrçt ais zemes < nav izðí iroðas kâ priekðlaicîga, tad tam
nozîmes, j o no miertiesneða
gabals ir atsavinâts un likumîgi ieskaitîts sprieduma motîviem
zemes fondâ , kurpretim runâ esoðâ gadî- i sies ari apgabaltiesa , kuriem pievienoj u, red z a m s, ka prasîba
j uma Zemes grâmatu nodaïas priekðnieks satura ziòa
nav tikusi izspriesta; 3) ka apnetikvien nav apspriedis jaut âj umu par to, gabaltiesa nemaz
vai akta apradîta zeme likumîgi ieskaitîta sîtajam j âpierâda neapgalvo, ka bûtu praviòa tieða parâdnieka
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tormalâ maksâtnespçj a, kâdçï prasîtâj am
nav pamata pârmest apgabaltiesai , ka t â
neesot ievçrojusi Kr. Senâta CKD spried.
01769 ; 4) ka tâ tad apgabaltiesa nav prasîtaj â minçtos likumus pârkâpusi , kâdçï
viòa_ kasâcijas sûdzîba kâ nepamatota atraidâ ma, Senâts n o l e m j : Finansu mimistrijas Nod okïu departamenta kasâcijas
sûdzîbu , uz CPN 283. p. pamata, atstât bez
ievçrîbas .

prasîtâja valdîðanu atsaucâs (CL 652., 688.,
678. p.), jo uz vispârçja ppamata (CPN
102. (81.) p. 2. teik.) ieruna jâp ierâda atbildçtâj am ; 5) ka apgabaltiesai arî bij a pietiekoðs pamats, atzît par nenozîmîgu to
faktu , ka prasîtâjs kâdreiz braucis arî kâdu
citu ceïu; atbildçtâj a minçtais CL 1101. p.
attiecas uz servituta t i e s î b a s izlietoðanas veidu un tas nemaz nav svarîgs jau tâj uma par prasît âj a tiesîbas v a l d î ð a n a s t r a u c ç ð a n u , par ko celta tagadçj a prasîba; 6) ka tâ tad apgabaltiesa
nav atbildçtaj â minçtos likumus pârkâpusi ,
kadeï viòa kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraidâma , Senâts n o l e m j : JçkabaAlfredi Svîtes kasâcijas sûdzîbu , uz CPN
283. (186.) p. pamata , atstât bez ievçrîbas.

148. 1931. g. 29. oktobri. Jçkaba-Alfrçda S v î t e s lûgums atcelt Jelgavas
apgabaltiesas spriedumu Miíeï a Svîtes prasîba_ pret Jçkabu-Alfrçdu Ðvîti. (L. JNs 943.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçrojot : 1) ka apgabaltiesa uz viòas
apradîto datu pamata un aiz viòas aprâdî149. 1931. gada 23. septembri. Hildas
tiem iemesliem konstatçju si , ka prasîtâjs N a k e 1 s pilnv. zv. adv. P. Berì a lûgums
strîdus ceïu lietojis 1925. —1927. g., ka at- atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu Hilbildç tâjs „Svîtu " mâj u reâlo daïu ar dzîvo- das Nakels prasîbâ pret Rîgas un apkârtnes
j amo eku , zirgu stalli, klçti un vâgûzi , caur çdienu un dzçrienu uzòçmumu kalpotâja
kuriem ved prasîtâj a lietotais ceïð, uz tes- slimo kasi. (L. JSfg 946.)
tamenta pamata ieguvis j au 1925. g. un ka
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
atbildçtâj s faktiski traucçj is prasîtâja Ozoliòð; referç senators O. Ozoliòð.
braukðanu pa minçto ceïu ; 2) ka ðâdi apIevç rojot: 1) ka apgabaltiesa apstiprinot
gabaltiesas konstatçjumi attiecas uz lietas miertiesneða spriedumu , atraidîjusi prasîbu ,
faktisko pusi un nav tâpçc pârbaudâmi starp citu , aiz ta iemesla: a) ka partu lîkasâcijas kârtîbâ; 3) ka, pret çji atbildçtâj a guma 5. un 15. p. noslçdzoði nosaka gadîdomam , pra sîtaj am , prasot braukðanas tie- j umus, kad , pie atlaiðanas no darba , darsîbu valdîðanas atjj aunoðanu, nemaz nav biniekam nav tiesîbas uz lîgumâ paredzçto
j âpierâda kâds braukðanas servituts; pçc seðu mçneðu atlîdzîbu; b) ka, starp citu ,
CL 654. p. tiesîbu valdîðanas iegûðanai pie- da rbinieks atlaiþams bez algas izmaksas
tiek ar v i e n r e i z ç j u tiesîbas (fak- uz priekðu, j a no viòa ïaunprâtîbas kasei
tisko) izlietoðanu, pie kam ari tiesîbas val- cçluðies zaudçjumi ; c) ka aiz prasîtâjas
dîðanas turpinâðanai — saskaòâ ar CL ïaunprâtîbas kases dalîbnieka sieva Marija
674. p. 1. teik. — nav prasâma atkârtotas Stûre vienu lieku dienu pavadîju si slimgribas izteikðana vai ðâdas tiesîbas izlie- nîca uz atbildçtâj as rçíina , ar ko pçdçjai
toðana; prasîtâj s neprasa servituta tiesîbas noda rîts zaudçjums ; d) ka tâdçï atbildçtâatzîðanu viòam, kura dçï vien bûtu svarîga j ai bij a tiesîba atlaist prasîtâju no darba
CL 1091. p. paredzçtâ prezumpcija , bet gan bez algas izmaksas par seðiem mçneðiem
lûdz atjaunot un aizsargât viòam servi- uz priekðu; 2) ka, pretçj i apgabaltiesas dotuta tiesîbas v a l d î ð a n u saskaòâ ar mam , atbildçtaj âs, kâ slimo kases, pienâCL 685., 693. p.; saskaòâ ar CL 1100. p. kums sniegt darbiniekam un viòa ì imenes
servituts taisni var bût arî valdîðanas locekïiem ârsta palîdzîbu un slimîbas paPriekðmets , kura pazîme izteicas servituta bals tus sâkas
^
nevis ar to dienu , kad kase
Ietçrptas tiesîbas faktiskâ izlietoðanâ ; saòçmusi p a z i ò o j u m u par darbinieka
4) ka, tâpat pretçji atbildçtâja domâm , pieòemðanu , bet ar darbiniek a
iestâðanos
taisni viòam paðam bûtu jâpierâda , ka pra- darba (Noteik. par strâdn. nodroð. slimîbas
sîtâj s nelikumîgi vai prekariuma veidâ ie- gadîj umos , 18. p.) ; ari pçc paðas atbildçtâguvis brauk ðanas tiesîbu valdîðanu , ja at- j as statûtu 10. §, kases dalîbni eku lîdzdabildç tâjs ierunas ceïâ uz tâdu defektivu lîba slimo kase_ skaitâs no tâs dienas , kad
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algotais darbinieks i e s t âj a s d a r b a ;
pieðíi rot maldîgi izðíiroðu nozîmi paziòoj uma saòemðanas dienai , t. i. 26. novembrim , apgabaltiesa ir pârkâpusi Noteik. par
strâdn nodroð. slimîbas gadîjumos 18. p.;
3) ka, izej ot no tâ apstâkïa , ka izðíiroða
nozîme ir nevis paziòojuma saòemðanas
dienai, bet tam datumam , kad Kârlis Stûre
iestâj ies darbâ , apgabaltiesai taisni bija
pienâkums noskaidrot pçdçji minçto momentu; ðaj â ziòâ tiesa no liec. Jansona liecîbas gan ir konstatçj usi , ka Kârlis Stûre
no vecâs darba vietas ir izstâj ies 9. septembrî , bet no tâ paða liecinieka izteicieniem izriet , ka j aunâ vietâ Stûre faktiski
sâcis strâdât j au 7. vai 8. oktobri , kâdâ gadîj umâ Marijas Stûre tiesîba uz ârstçðanos
pat nebûtu pârtraukta; nenodibinot , kad
îstenîbâ Kârlis Stûre ir iestâj ies no j auna
darba vietâ un neapsverot ðaj â ziòa liecinieka Jansona izteicienus un sakarâ ar to
esoðos darba devçj a paziòoj umus, apgabaltiesa ir pielaidusi savâ spriedumâ lietas
apstâkïu noskaidroðanas un motivçðanas
nepilnîbu , ar ko pârkâpusi CPN 181. (129.)
un 196. (142.) p.; 4) ka tâ tad CPN 181.
(129.), 196. (142.) p. un Noteik. par strâdn.
nodroðin. slimîbas gadîj umos 18. p. pârkâpumu dçï apgabaltiesas spriedums nav uzturams spçkâ, Senâts n o l e m j : Rîgas
apgabaltiesas 1930. g. 26. j ûnij a spriedumu
atcelt CPN 181. (129.), 196. (142.) p. un Noteikumu par strâdnieku un citu algotu darbinieku nodroðinâðanu slimîbas gadîj umos
18. p. pârkâpumu dçï un lietu nodot tai paðai tiesai izsprieðanai no jauna citâ tiesas
sastâv â.
150. 1931. g. 30. oktobrî. Merij as H e i n e
un Ignatij a N a u m o v a lûgums atcelt
Jelgavas apgabaltiesas lçmumu Silvestra
Lucianova naudas dalîðanas lietâ. (L. 948.)
Sçdi vada priekðsçdçtjs senators K.
Ozoliòð; referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa atstâjusi
bez ievçrîbas Merij as Heine un Ignata
Naumova . blakus sûdzîbu par miertiesas
lçmumu , ar kuru nolemts no parâdnieka
Lucianova uz Merijas Heine un Ignata
Naumova iesniegto izpildu raksta pamata
1929. g. 13. n o v e m b r î piedzîto naudas summu sadalît starp v i s i e m Lucianova kreditoriem , kâdu lçmumu sûdzç98

tâji uzskata par nepareizu tâdçï, ka pârçj ie Lucianova kreditori uz piedzîto naudu
vçrsuði piedziòu tikai 1929. g. 19. n o v e m b r î , kad piedziòas sûdzçtâju labâ
j au bijuðas nobeigtas, kâdçï tiesu izpildîtâjam j au 13. novembri bijis jâatzîmç par
to izpildu rakstos un visu piedzîto naudas
summu izsniegt viòiem , sûdzçtâj iem; 2) ka
apgabaltiesa blakus sûdzîbas atraidîðanu
m o t i v ç j u s i vienîgi ar to, ka sûdzçtâj u
iesniegtie izpildu raksti bijuði izdoti par
a i z m u g u r i s k i e m spriedumiem , kâdçï
tiesu izpildîtâjs — lîdz ðo spriedumu spçkâ
nâkðanai — nevarçjis izmaksât sûdzçtajiem no Lucianova piedzîto naudas summu;
3) ka, pretçj i apgabaltiesas domâm , likums
nenosaka , ka uz aizmuguriska sprieduma
pamata piedzîtâ naudas summa vispâr nevarçtu tikt nekavçjoties izsniegta piedzinçj am; no CPN 191. (1388.) p. redzams , ka
uz aizmuguriska sprieduma pamata piedzîto naudas summu piedzîðana apturama
tikai tad , ja , miertiesnesis, pielaiþot aizmuguriskâ sprieduma iepriekðçjo izpildîðanu, atzinis par vaj adzîgu pieprasît nodroðinâj umu no tâs puses, kur a izpildî ðanu
lûdz; konkrçtâ gadîj umâ apgabaltiesa tomçr nav konstatçj usi , ka miertiesnesis iepriekðçjo izpildîðanu bûtu pielaidis tikai ar
nodroðinâj umu , kur a pieprasîðana atkarâjas no viòa brîvâ ieskata arî tad , ja viòð
pie laiþ a i z m u g u r i s k a spr i e d uma
iepriekðçj o izpildîðanu; 4) ka tâ tad apgabaltiesa , atstâjot bez ievçrîbas aiz m i n ç t i e m m o t î v i e m sûdzçtâj u blakus
sûdzîbas , pielaidusi sprieduma motivu nepilnîbu un nepareizîbu , ar to pârkâpj ot
CPN 191., 181. (142., 129.) pantus , kâdçï
viòas spri edums atceïams, Senâts n o l e mj : Jelgavas apgabaltiesas 1930. gada
6. j ûnij a lçmumu atcelt CPN 196., 181. (142.,
129.) pantu pârkâpumu dçï un lietu nodot
apgabaltiesai izsprieðanai no jauna citu
tiesas sastâvâ..
151. 1931. g. 20. maij â. Lilijas A u z i ò ð
lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu Augusta Graða prasîbâ pret 1) mir. Jûles (Jûlijas) Domerðtern man. masu un 2) Liliju
Auziòð summâ Ls 11.000,— par mantoðanas
tiesîbâm. (L. M 966.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.

Ievçroj ot: 1) ka, pretçji atbildçtâj as Auziòð domâm , Tiesu palâta pareizi un saskaòâ ar Senâta iepriekðçj â lietâ dotiem
paskaid roj umiem , nâkusi pie slçdziena , ka
Senâts minçtâ lietâ nemaz nav atcçlis
miera lîgumu kâ tâdu , bet atcçlis Tiesu palâtas toreizçj o spriedumu tika i taj â daïâ,
kurâ mir. Jûlij as Domerðtern mant. masai,
viòas aizgâdòa personâ , tika uzlikts par
pienâkumu iesniegt Tiesu palâtas toreizçj â
sprieduma 3. punktâ apzîmçtos lûgumus ;
no minçtâ Senâta sprieduma redzams , ka
Senâts pat expressis verbis atradis par nepamatotu atbildçtâj as Auziò kasâcij as sûdzîbu cik tâlu tâ attiecas uz minçtâ Tiesu
palâtas sprieduma daïu , kur â tâ apstiprinâj usi apgabaltiesas spriedumu par toreizçj âs Augusta Graða prasîbas 1. un 2. petituma apmierinâðanu; nupat minçtos 2 petitumos prasîtâj s toreiz bij a lûdzis , kâ to
uzsvçris Senâts : a) uzlikt Auziò par pienâkumu izteikt piekriðanu runâ esoðam izlîgumam , bet neizpildîðanas gadîj umâ atzît to par noslçgtu ar Auziò piekriðanu, un
b) atzît , ka Auziò saòçmusi no prasîtâj a
uz viòas miruðâs mâtes mantoj uma rçíina
350.000 rbï. neatkarîgi no izlîgumâ minçtiem 200.000 rbï.; tâ tad Tiesu palâtai ir
pilnîgs pamats nâkt pie slçdziena, ka Senâts taj â spriedumâ izlîgumu atzinis par
saistoðu atbildçtâj ai Auziò bez jebkâdiem
ierobeþoj umiem; 2) ka tâdçï atkrît visi atbild çtâj as paskaidroj umi viòas kasâcij as
sûdzîbâ , kuros viòa ap strîd Tiesu palâtas
slçdziena pareizîbu par Senâta sprieduma
îsto saturu un nozîmi ; 3) ka par it kâ viòai
sagaidâmâm grûtîbâm saòemot pie zv. adv.
Grînberga deponçto summu 200.000 rbï.
atbildçtâj a sâj â formulçj uma runa pirmo
reizi savâ tagadçj â kasâcij as sûdzîbâ; bet
viòas, paskaidroj umi ðaj â j autâj umâ Tiesu
palâtai iesniegtâ lûgumâ vispâr nebij a Tiesu palâtâ apsprieþami (Senâta CKD spried.
22./S, 81; 23.Z394; 28./217 u. c); tâpçc minçtie atbildçtâj as paskaidroj umi nav arî
ievçrojami Senâtâ; 4) ka aiz tiem paðiem
iemesliem atkrît arî atbildçtâj as aizrâdîj umi uz to, it. kâ frâze „uz mantoj uma rçí ina " nozîmçj ot tikai â konto izmaksu;
îstenîb â , izlîguma nozîme ir tâ , ka ar t o
kontrahenti kâdu strîdamu vai kâdu citâdi
apðaubâmu savstarpçju tiesisku attiecîbu
pârvçrð savstarpçj i piekâpdamies par ne-

ap strîdamu un neapðaubâmu, pie kam izlîguma sekas taisni ir tâs, ka izlîdzçj s atteicas no saviem prasîj umiem un to vietâ
iegûst viòam ar izlîgumu pieðíirtâs tiesîbas (CL 3593., 3606. p.) ; tâ tad par kâdâm
atbildçtâj as pretenzij âm uz viòas miruðâs
mâtes mantoj umu j au tâpçc vien vispâr
nevar bût runas; 5) ka pçc Tiesu palâtas
pareiza aizrâdîj uma , nav svarîgi , ka miera
lîgums noticis bez atbildçtâj as vîra seviðías piekriðanas vai asistences; CL 29. p.
zîmçj as vienîgi uz sievas atseviðíu mantu ,
tâ tad ne uz strîdâ esoðo mantoðanas tiesîbu; bet CL 91. p. kâ vîra atïaujas trûkuma vienîgo sankcij u atzîst tikai to, ka
pats vîrs nav piespiests ðâdu rîkoj umu atzît un ka sievas kreditorie m atliek tikai
tiesîbas savus prasîj umus apmierinât nosievas atseviðía s mantas; bez tâ, Tiesu
p alâta varçj a no tâ apstâkïa vien, ka atbildçtâj as vîrs viòai izdevis pilnvaru par
lîgumu noslçgðanu, nâkt pie slçdziena , ka
viòas vîrs atstâj is viòai rîcîbas brîvîbu ;
j a atbildçtâj a apgalvo , ka pilnvara esot
tikusi dota ar tâdiem ierobeþoj umiem , kuri
atspçkotu nupat izteikto pilnvaras nozîmes
interpretâcij u , tad no atbildçtâj as atkarâtos paðu pilnvaru iesniegt tiesâ; 6) ka tâ
tad Tiesu palâta nav atbildçtâj as minçtos
li kumus pârkâpusi , kâdçï viòas kasâcij as
sûdzîba kâ nep amatota atraidâma , Senâts
n o l e m j : Lilij as Auziòð kasâcijas sûdzîbu , uz CPN 793. p. pamata atstât bez ievçrîbas.
152. 1931. g. 24. septembri. Jâòa L o ï a s
pilnv. zv. adv. E. Pçtersona lûgums atcelt
Tiesu palâtas spriedumu Jâòa Loïa prasîbâ
pret Ernestu Losbergu un atbildçtâj a Ernesta Losberga pilnvarnieka zv. adv. A.
Ozola paskaidroj ums. (L. Kò 969.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Ievçroj ot: 1) ka Tiesu palâta, sekoj o t
Senâta ðaj â lietâ dotiem aizrâdîj umiem ,
vispirms pamato savu spriedumu uz to , ka
nomas tiesîbas , kâ ieej oðas nomas lîgumâ
un nomas attiecîbu komplektâ, nevar bût
par cesij as priekðmetu; prasîtâjs ðajâ ziòâ
savâ kasâcij as sûdzîbâ apgalvo , ka viòð
„ nav domâj is panâkt nomas lîguma cesiju ,
bet gan atbildçtâj am pieðíirto , kâ ilggadîg am Jaun-Beíeru mâjas lietotâjam , tiesîbu
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uz Jaun-Beíeru mâjâm un Jaun-Beíeru taj um u: kad mâj as tikuðas pieðíi rtas atmâj u pârveðanu zemes grâmatâs uz viòa bildçtâjam un vai vispâr Centrâlâ zemes
vârdu "; tomçr , prasîtâj s savâ prasîbas ierîc. kom. piekritusi mâjas nodoðanai; ka
raksta taisni, kâ- konstatç Tiesu palâtas ta tad Ties;u palâta nâkot pie slçdziena , ka
spr ieduma vçsturiskâ daïâ , pamato savu prasîba tâdâ veidâ , kâdâ tâ iesniegta , ir
prasîbu uz to, ka atbildçtâjs savas n o m a s atraidâma , nav prasîtâja minçtos likumus
t i e s î b a s pçc nomas lîgumiem ar Turai- pârkâpusi , kâd çï viòa kasâcij as sûdzîba
das pilsmuiþas îpaðniekiem cedçj is prasî- ka nepamatota atraidâma , Senâts notâj am 1921 g. 10. martâ; tâ tad atkrît l e m j : Jâòa L o ï a s pilnv. zv. adv. Pçternupat minçtie prasîtâja paskaidrojumi viòa sona, ka sâcijas sûdzîbu , uz CPN 793. p.
kasâcij as sûdzîbâ; 2) ka , Tiesu palâta gan pamata, atstât bez ievçrîbas.
ievçrojusi ari to, ka lîdz ar nomas tiesîbu
cesij u prasîtâj am, atbildçtâjs nodevis pra- 153. 1931. g. 28. febr uârî. Jelgavas Linu
sîtâj am arî viòam , atbildçtâjam , kâ ilg- un Manufaktûras akc. sab. „L. un J. Hoff"
gadîga m minçto mâju lietotâj am , piekr îto- piln. zv. adv. H. Lîbesmaòa lûgums atcelt
ðâs tiesîbas pçc Agr. ref. lik. 2. d. 44. p Tiesu palâtas spriedumu Augusta R i n g a
2. d.; Tiesu palâta ðajâ ziòâ pat tieði prasîbâ pret Jelgavas Linu un Manufakkonstatç , ka atbild çtâjs atzinis savu pie- tûras akc. sab. „L. un J. Hoff" . (L .Ne 981.)
nâkumu runâ esoðâs mâjas pârrakstît uz
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators
prasîtâj a vârdu , un ka minçtam cesijas da- K. Ozoliòð, referç senators F. Konrâdi.
rîj umam ir punktuacijas nozîme sub conIevçroj ot: 1) ka Tiesu palâta atzinusi
di tione , ka mâj as tiktu galîgi pie ðíirtas par nedibinâtiem atbildçtâj as iebildumus
atbildçtâj am; turklât Tiesu palâta atzinusi pret prasîtâja tiesîbu vest ðo prasîbu; ðaj â
ari to, ka nupat aprâdîtais suspensivais ziòâ atbildçtâja aizrâdîj usi , ka maksâtnosacîj ums (mâj u galîgâ pieðíi rðana ar nespçjîg â prasîtâja konkursa valde devusi
Centrâlâs zem. ierîc. kom. lçmumu) arî viòam gan tiesîbu celt prasîb u par 10.000
iestâj ies; prasîtâj s neapstrîd nupat minçto , zelta rubïiem pret J ç k a b u H o f f i, bet
Tiesu palâtas aizrâdîto , cesij as lîguma nevis pret atbildçtâju ðaj â lietâ , a k c i j u
konstrukcij u; 3) ka no ðâdas lîguma kon- s a b i e d r î b u „L. un J. H o f f " , kâd çï
strukcij as Tiesu palâta pareizi nâkusi pie lie ta bij usi izbeidzama; 2) ka Tiesu palâta,
sava gala slçdziena par to , ka prasîtâj am atzîstot ðo iebildumu par nepamatotu , atðâs lietas apstâkïos bij is j âceï prasîb a ne- radusi , ka iesniegtâ konkursa valdes
vis par to , „ lai uzliktu atbildçtâjam par aplie cîba uzskatâma par pietiekoðu leì ipienâkumu 14 dienu laikâ ... iesniegt Centr timâcij u prasîtâjam ðâ s lietas veðanai,
zem. ierîcîbas kom. lûgumu atïaut pârvest citiem vârdiem , Tiesu palâta atzinusi , ka
viòam ... mâj as uz prasîtâj a vârdu ...", konkursa valde , izdodot prasîtâja m minçtâ
bet gan bij a j âceï prasîba par rakstiska satura apliecîbu , domâj usi pieðíirt viòam
atsavinâðanas lîguma noslçgðanu un tad tiesîbu vest taisni k o n k r ç t o lietu pret
bij a viòam jâgrieþas pie Centr. zemes ierîc. atbildçtâj u , kuru Tiesu palâta atzinusi par
komitej as pçc atïauj as pârvest mâj as uz prasîtâj a kontrahentu , tirdzniecîb as nama
prasîtâj a vârdu , saskaòâ ar 1923. gada „ L. un J. Hoff" pçcnâcçju , kâda tirdzn.
26. marta lik. 5. p. (Lkr. 32) ; 4) ka tagad , nama lîdzîpaðnieks bijis minçtais Jçkabs
pçc pirmâ Senâta sprieduma , noskaidrotos Hoffs , par ko ðajâ lietâ nav strîda; minçlietas apstâkïos, kur Tiesu palâta tieði kon- tais Tiesu -palâtas atzinums, kas attiecas
statç , ka mâjas patiesi tikuðas galîgi pie- uz minçtâs apliecîbas satura un nozîmes
ðíirtas atbildçtâjam , nemaz vairs nav sva- iztirzâðanu pçc bûtîbas , nav kasâcijas
rîgi, vai pieðíi rðana notikusi pirms vai pçc kârtîbâ pârbaudâms , 3) ka prasîtâj s vçrsis
vienoðanâs no 1921. g. 10. marta , jo arî prasîbu pret atbild çtâju , kâ tirdzniecîbas
Tiesu palâta atzîst vienoðanos par n e n o - nama „L. un J. Hoff" pçcnâcçju , uz kuru
s a c î t u ; 5) ka tâ tad atkrît prasîtâj a pa- pârgâjuðas ða nama saistîbas saskaòâ ar
skaidroj umi viòa kasâcij as sûdzîbâ , kuros 1916. g. lik. par tirdzniecî bas uzòçmumu
tas pârmet Tiesu palâtai , k a t â n eesot pârej u;_ p ret atbildçtâj as iebildumu , í a
devusi atbildi uz Senâta aizkustinâto j au- saskaòâ ar viòas statûtiem, viòa pâròçmusi
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: tikai minçtâ tirdzniecîbas nama f a b r i k u , faktûras „L. un J. Hoff" akc. sab. pilnvarprasîtâjs no savas puses aizrâdîjis uz to, nieka zv. adv. Lîbesmaòa kasâcijas
sûka . minçtam tirdzniecîbas namam vairâk dzîbu , uz CPN 793. p. pamata ,
atstât
bez
nekâdas citas mantîbas (izòemot fabriku) ievçrîbas.
Latvija neesot bijis un ka atbildçtâj a tâ
tad pâròçmusi visu tirdzniecîbas nama
154. 1931. g. 24. aprilî. Kuì u
uzòçmumu; pret ðo prasît âj a paskaidro- Royal Mail Steam Packet sab. „The
j umu atbildçtaj â n e k â d a s i e r u n a s pilnv. zv. adv. A. Ulin ska unCompanv "
pra sîtâj a
n a v c ç l u s i , kâdos apstâkïos Tiesu Jâòa K r a u z e s pilnv. zv.
, pal.
adv
palâtai bijis pilnîgs pamats atzît atbildç- L. Svempa lûgums atcelt
Tiesu
palâtas
tâj u par atbildîgu minçtâ tirdzniecîbas spriedumu Jâòa K r a u z e s prasîbâ
pret
nama saistîbâs , jo no sacîtâ izriet , ka at- kuì u sab. „The Royal Mail Steam Packet
bildç tajâs akcij u sabiedrîba
cçlusies Companv ". (L. M 982.)
(o6pa30Baj iocb) taisni no minçtâ tirdzni ec . Sçdi vada priekðsçdçtâjs
senators
nama (1916 g. lik. 11. p.) ; 4) ka Tiesu pa- K. Ozoliòð, referç senators F. Konrâdi.
lâtas spriedums par to, ka 1917. g. 4. auIevçrojot :- 1) ka Tiesu palâta nâkusi pie
gusta kvîts attiecas uz strîdâ esoðo darî- slçd ziena , ka prasîtâja paraksts darba grâj umu un pierâda prasîtâj a maksâjumu matiòa par to, ka viòam vairs
nekâdu pretirdzniecîbas namam „ L. un J. Hoff" par tenziju pret atbildçtâju neesot , attiecoties
strîda esoðas vilnas partij u , attiecas uz vienîgi uz parasto mçneða algu par norlietas faktisko pusi un tâdçï nav pârbau- mâl o darba laiku , bet nevis arî uz
virsdâms kasâcijas kârtîbâ (Krievu Sen. CKD stundâm ; ðis Tiesu palâtas slçdziens ,
spried. 76./159., 80./141.) ; pie tam , pretçji viòa pamato uz minçtâ paraksta saturakuru
un
atbildçtaj âs aizrâdîjum am , CPN 475. p. nav nozîmes iztirzâðanu pçc bûtîbas , kasâcijas,
tâda nozîme it kâ kvîts, kurâ nav aizrâdîts , kartîba nav pârbaudâms , ar to atkrît
visi
uz kâdu darîj umu tâ attiecas , nevarçtu atbildçtajâs pret ðo slçdzienu vçrstie patikt atzîta par maksâj uma pierâdîjumu; skaidroj umi viòas kasâcij as sûdzîbâ; 2)
par tâdu viòu gan var atzît , ja tiesa pçc kasâcijas sûdzîbas 2. punktâ , Tiesu ka.
palâcitiem lietas apstâkïiem nodibinâjusi , ka tai nebija seviðíi jâapspri eþ atbildçtâj as
kvîts attiecas taisni uz strîdâ esoðo darî- apcerçj umi pa r to, uz kâdâm
j umu (Kriev. Sen. CKD spried. 75./3S7., kategorij âm likums par darba strâdnieku
laiku vis76./159. u. c); tâ tad atkrît arî kasâcijas pârîgi bûtu attiecinâms; Tiesu palâta, konsûdzîbas 4. punkts, jo ari par CL 3274., krçta Jieta konstatçj usi , ka prasîtâj s pie
3275. p. pârkâpumiem nevar bût runas atbildçtajâs strâdâj is zinâmu s t u n d u
konkrçtâ lietâ , kurâ Tiesu palâtai ðaubas skaitu virs norunâtâ darba laika,
par minçtâs kvîts nozîm i nemaz nav ra- statçj usi tos priekðnoteikumus , t. i. konkas arî
_
duðâs; 5) ka par pamatotu turpretim at- pec atbildçtajâs
uzskata attaisno likuma
zîstams atbildçtâjas aizrâdîjums viòas ka- par darba laika attiecinâðanu uz prasîtâj u;
sâcijas sûdzîbâ uz to, ka Tiesu palâta 3) ta tad atbildçtâj as kasâcijas sûdzîba kâ
pârkâpusi CPN 706. pantu , uzliekot at- nepamatota atraidâma; 4) ka virsstundu
bildçtaj ai par pienâkumu nodot prasîtâjam da r bs , kuram pieskait âms ari viss svçt360 pudu vilnas, lai gan prasîtâjs otrâ in- die nu darbs , atalgoj ams Lik. par darba
stancç pudu ziòâ prasîbu samazinâj is , laiku 17. panta_ noteiktâ kârtîbâ; ðis likuma
pieprasot no atbildçtâjas tikai 67 pudus pants nedod pamata ierçíinât laikâ , p ar
vilnas ; ðajâ daïâ Tiesu palâtas spriedums kuru samaksâjama svçtdienu virsstundu
ta tad atceïams, Senâts n o l e m j : Tiesu atlîdzîba , arî laiku , kuru strâdnieks izliepalâtas 1930. g. 9. janvâ ra spriedumu atcelt toj is ej ot no mâjam uz darba vietu un atdaïa , ciktâlu atbildçtâj ai uzlikts par pie- pakaï, j o likums paredz atlîdzîbu tikai par
nâkumu nodot prasîtâj am vairâk par 67 d a r b a laiku (normâlo un virsstundâm),
Pudu vilnas , CPN 706. panta pârkâpuma bet par tâdu , saskaòâ ar likuma 8. pantu ,
deï un lietu nodot Tiesu palâtai izsprie- uzskatâms tikai laiks, kurâ strâdniekam
ðanai no j auna ðaj â daïâ citu tiesneðu sa- pec lîguma un uzòçmuma un iestâdes iekstâvâ; pârçjâs dalâs Jelgavas Linu Manu- ðçj as iekârt as j âatrodas d a r b a v i e t â
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ka ðâds lûgums ienâcis pçc kasâcij as termiòa notecçðanas, bet no lietas nav redzams , ka prasîtâjs bûtu pieprasîjis sprieduma norakstu vçl pirms kasâcij as termiòa
notecçðanas; 2) ka apgabaltiesa gan nav
konstatçj usi , k a d îstenîbâ izgatavots
viòas spriedums galîgâ veidâ , bet , ðaubu
gadîj umâ , par ðâdu momentu uzskatâma
diena , kurâ parts saòçmis sprieduma norakstu , t. i. ðaj â gadîj umâ 1930. g. 20. j ûnij â (Sen. CKD spried. 29.Z49), kâds moments iestâj ies p ç c kasâcij as termiòa
notecçðanas; sprieduma neizgatavoðana
likumâ noteiktâ laikâ ir uzskatâma par
ðíçr sli kasâcij as sûdzîbas iesniegðanai
(Sen. CKD spried. 29.Z49) ; CPN 779. p.
paredzçtais 2 nedçïu laiks lûgumam kasâcij as termiòa atjaunoðanai skaitâs : a) ja
ðíçrslis kasâcij as iesniegðanai termiòâ atkritis j au p ç c kasâcij as termiòa notecçðanas — no ðíçrðï a faktiskas atkriðanas
dienas; b) j a ðí çrslis atkritis v ç l pirms
kasâcij as termiòa notecçðanas — no kasâcij as termiòa dienas , ja vien atlikuðais
laiks acîmredzot nav nepietiekoðs kasâcij as iesniegðanai (Sen. CKD spried. 29./
685) ; konkrçtâ gadîj umâ j âpieòem, ka
apgabaltiesa savu spriedumu izgatavoj usi
p ç c kasâcij as termiòa notecçðanas, kâdçï
prasîtâj am bij a pamats lûgt kasâcij as termiòa atj aunoðanu vçl 2 nedçïu laikâ pçc
1930. g. 20. j ûnij a, t. i. dienas, kad viòð saòçma sprieduma norakstu; noraidot ðâdu
lûgumu aiz tâ iemesla vien , ka lûgums
ienâcis pçc kasâcij as termiòa notecçðanas,
un ka prasîtâj am it kâ bij âs pienâkums vçl
seviðíi pieprasît sprieduma norakstu pirms
kasâcij as termiòa notecçðanas, apgabal tiesa ir pârkâpusi CPN 779. p.; 3) ka tâ
tad CPN 779. p. pârkâpuma dçï apgabaltiesas lçmums nav uzturams spçkâ , Senâts
n o l e m j : Jelgavas apgabaltiesas 1930. g,
18. j ûlij a lçmumu CPN 779. p. pârkâpuma
155. 1931. g. 25. novembrî. Jçkaba dçï atcelt un lietu nodot tai paðai tiesai
P u r n a lûgums atcelt Jelgavas apgabal- izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ,
tiesas nolçmumu Jçkaba P u r n a prasîba
pret Jâni S p ç 1 m a n i un Ludi S 1 a k t e r i.
156. 1931. g. 30. oktobrî. Heinca E r( L. .N« 996.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators h a r d t a u. c. pilnv. zv. adv. E. Kurme lûgums atcelt Rîgas apgabaltiesas spriedumu
K. Ozoliòð, referç senators O. Ozoliòð.
^
Almas Grlnvald prasîbâ pret Heincu Eratstâj
usi
Ievçroj ot: 1) ka apgabaltiesa
bez ievçrîbas prasîtâj a lûgumu par kasâ- hardtu , Kurtu Pïavnieku , Edvînu Ðmit u ,
cij as termiòa atjaunoðanu aiz tâ iemesla : Eiþenu Zçbergu un Kârli Veidemani un

un administrâcij as vai priekðniecîbas rîcîbâ; ðâdas pazîmes nav konstatçj amas
pie ceïa uz darba vietu pavadîto laiku ,
kâdçï tas par darba laiku nav uzskatâms ;
ar to atkrît prasîtâj a kasâcij as sûdzîbas
2. punkts; 5) ka Tiesu palâta , pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motîviem ,
òçmusi vçrâ , pretçji prasîtâj a aizrâdîj umam , ari liecinieka Anðmita liecîbu , uz
kuru apgabaltiesa aprçíinot virsstundu
skaitu , vairâkkârt atsaucas : prasîtâj a aizrâdîj ums uz to, ka tiesu palâta neesot
apsvçrusi prasîtâj a apellacij as sûdzîbâ
3. — 5. pk. minçtos paskaidroj umus , Senâtâ nav apsverams ðâ aizrâdîj uma nenoteiktîbas dçï; tâ tad atkrît arî prasîtâj a
kasâcij as sûdzîbas 3. punkts ; 6) ka par
pareizu turpretim atzîstams prasîtâj a aizrâdîj ums viòa kasâcij as sûdzîbâ uz to , ka Tiesu palâta, ieturot no prasîtâj am piespriestâs
summas valstij par labu Ls 106,56 tiesas
nodokïa un Ls 1,10 zîmognodevas , nav
ievçroj usi , ka prasîtâj s visus likumâ paredzçtos nodokïus samaksâjis; ðaj â daïâ
Tiesu palâtas spriedums tâdçï atceïams
CPN 339. p. pârkâpuma dçï, kamçr pârçj âs
daïâs prasîtâj a kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraidâma , Senâts n o l e m j : uz
prasîtâj a kasâcij as sûdzîbu Tiesu palâtas
1930. g. 17. februâra spriedumu atcelt
daïâ attiecîbâ uz Ls 106,56 un Ls 1,10 zîmognodevas ieturçðanu no prasîtâj am
piespriestâm summâm CPN 339. panta
pârkâpuma dçï un lietu nodot Tiesu palâtai
izsprieðanai no j auna ðaj â daïâ citâ tiesas
sastâvâ ; pârçj âs daïâs prasîtâja Jâòa
K r a u z e s pilnv. zv. adv. pal. Svempa
kasâcij as sûdzîbu , kâ arî atbildçtâj as —
kuì u sabiedrîbas „The Roval Mail Steam
Packet Companv " piln. zv. adv. Ulinska
kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 793. p. pamata,
atstât bez ievçrîbas.
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prasîtâj as Almas Grînvalds (Grûnvaldt)
pilnvarnieka zv. adv. J. Tumbila paskaidroj ums. (L. JVfo 997.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators K.
Ozoliòð ; referç senators F. Konrâdi.
Ievçroj ot: 1) ka prasîtâj as paskaidroj umâ uz kasâcij as sûdzîbu minçtam aizrâdîj umam , nav likumîga pamata atstât bez
caurskatîðanas atbildçtâj u kasâcij as sûdzîbu aiz tâ iemesla, ka viòi kasâcij as sûdzîbai nav pielikuði pârsûdzçtâ apgabaltiesas
spried uma norakstu; 2) ka apgabaltiesa
atzîstot , ka atbildçtâj i apstiprinâj uði, resp.
ratihabçj uði (CL 2947. p.) lîgumu , kuru
prasîtâj a noslçgusi ar Couçtç , kurð rîkoj ies
„Operette des Deutschen Theatervereins "
vârdâ , apmierinâj usi prasîtâj as algas prasîbu Ls 298 apmçrâ; 3) ka miertiesa , piesprieþot prasîbu solidâri no atbildçtâj iem
Erhardta , Pïavnieka , Veidemaòa un Zçberga, nav ievçroj usi prasîbu pret piekto
atbildçtâj u Ðmitu (neminot par viòu rezolûcij â) ; pret ðâdu miertiesneða rîcîbu pârçj ie atbildçtâj i , lietu skatot cauri otrâ instancç, nekâdas ierunas nav cçluði, kâdçï
viòiem nav tiesîbas pirmo reizi kasâcij as
sûdzîbâ aizrâdît uz to, ka apgabaltiesai,
apsprieþot prasîbu s o l i d â r i no èetriem
atbildçtâj iem , ðî prasîba bij usi j âievçro arî
pret atbildçtâj u Ðmitu, jo citâdi pârçj ie atbildçtâj i zaudçj ot regresa tiesîbu pret Ðmitu; ðis pirmo reizi kasâcij as sûdzîbâ iekustinâtais j autâj ums tâdçï Senâtâ nemaz nav
apsprieþams ; 4) ka aiz tâ paða iemesla
atkrît kasâcij as sûdzîbas 4 un 7. punkti ,
kuros atbildçtâj i pirmo reizi aizrâda , ka
prasîba nepareizi celta pret atbildçtâj u
Pïavnieku , kas atbildçtâju 1929. g. 29. oktobra sçdç uzstâj ies tikai kâ R. Kablica
pârstâvis, un pret atbildçtâj u Zçbergu, kas
minçtâs sçdes protokolu neesot parakstîj is; 5) ka , lai gan miertiesnesis prasîbu
no atbildçtâj iem piespriedis solidâri , viòi
otrâ instancç miertiesneða spriedumu ðaj â
ziòâ nemaz nav apstrî dçj uði un vispâr nav
uzturçj uði spçkâ pirmâ instancç pacelto,
bet tuvâk nemaz nemotivçto aizrâdîj umu ,
ka ðaj â gadîj umâ nevarot bût solidâra atbildîba ; tâdos aptsâkïos atbildçtâj am nav
tiesîbas ðo otrâ instancç vairs neuzturçto
iebildumu no j auna iekustinât savâ kasâcijas sûdzîbâ ; 6) ka pretçji atbildçtâju aizrâdîj umiem kasâcij as sûdzîbâ , prasîtâ-

j ai nebij a iemesla celt prasîbu pret
visiem vâcu operetes garantiem , jo
g a r a n t u atbildîba varçtu râdîties vienîgi v â c u o p e r e t e s p r i e k ð â tâs
maksâtnespçj as gadîj umâ , be t n evis
p r a s î t â j a s priekðâ, kura lîguma attiecîbâs sastâv vienîgi ar a t b i l d ç t â j i e m
(pie tam nevis kâ garantiem , bet kâ personâm , kuras patstâvîgi pieòçmuðas prasîtâj as lîgumu , turpinot uzsâkto uzòçmumu
— vâcu opereti) ; pilnîgi nepamatoti atbildçtâj i aizrâda , it kâ apgabaltiesa bûtu
atzinusi , ka opereti faktiski vadîj usi g a r a n t u k o m i t e j a s p â r v a l d e , pie
kuras piederçj uði atbildçtâj i , un ka tâdçï
apgabal tiesa nepareizi piespriedusi prasîbu
ne no paðas sabiedrîbas , bet no tâs izpildu
orgâna; nekâds tamlîdzîgs atzinums apgabaltiesas spriedumâ nav atrodams , jo ,
kâ j au aizrâdîts , apgabal tiesa par atbildîgiem ðaj â lietâ atzinusi atbildçtâj us kâ s ab i e d r î b a s d a l î b n i e k u s , bet nevis
kâ tâs pârstâvj us vai izpildu orgânu; 7) ka,
beigâs, atbildçtâj i savas kasâcij as sûdzîbas
6. punktâ nepamatoti pârmet apgabaltiesai.
ka viòa , pamatojot atbildçtâju atbildîbu par
prasîtâj as lîguma neizpildîðanu uz 1929. g.
29. oktobra sçdes protokolu , kurâ par prasîtâj u nemaz neesot minçts, sagrozîj usi
protokola saturu; pretçj i atbildçtâj u domâm, apgabal tiesas slçdziens ðajâ ziòâ pilnîgi izriet no tâ, ka atbildçtâj i minçtâ protokolâ fiksçj uði savu faktiski vçlâk arî realizçto lçmumu turpinât uzòçmumu (Vâcu
opereti), no kâ pats par sevi izriet , ka viòi
pieòçmuði arî lîgumu ar prasîtâj u , kâ ðâ
uzòçmuma -darbinieci; 8) ka tâ tad apgabaltiesa nav pârkâpusi atbildçtâju minçtos
lik umus, kâdçï viòu kasâcij as sûdzîba kâ
nep amatota atraidâma , Senâts n o l e m j :
Heinca Erhardta u. c. pilnv. zv. adv. Kurme kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 283. (186.) p,
pamata, atstât bez ievçrîbas.
157. 1931. g. 28. februârî . Andrej a
M a r d a k a pilnv. zv. adv. J. Dreimaòa
lûgums atcelt Tiesu palâtas spriedumu
Andrej a Mardaka prasîbâ pret mir. Aleksandra Lismaòa mant. masu un atbildçtâj a
Aleksandra Lismaòa mantoðanas masas
pilnv. zv. adv. J. Tumbila paskaidroj ums.
(L. JM& 1016.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
Ozoliņš; referē senators F. Konrādi.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palata starp Магсаки un mir. Aleksandru Lismani 1918. g.
8. oktobrī noslēgto aizpārdošanas llgumu
par v i s u strīdā esošo nekustamo īpašumu atzinusi par n e d e r I ģ и visā visumā
uz CL 929., 930. р., jo Lismanim nekustamā Ipašumā piederējušas tikai 2/з dajas, un
tādēļ uz šā pamata vien jau Tiesu palata
atraidijusi prasību, kurā prasītājs lūdz uzlikt atbildētājai par pienākumu parakstlt
pirkšanas - pārdošanas līguma projektu
attiecībā uz nekustama īpašuma 2/з idealām daļām, bet šā pienākuma neizpildīšanas
gadljumā atzīt līgumu par noslēgtu un par
koroborējamu bez atbildētājas piekrišanas;
2) ka minētais Tiesu palatas slēdziens saskan ar minētiem likuma noteikumiem un
ar konstanto Senata praksi (sk. Sen. CKD
spried. 26./91 un cit.), kādēl atkrīt visi kasacijas sūdzības iesniedzēja paskaidrojumi,
kuros viņš cenšas pierādlt, ka līgums katrā
ziņā atzīstams par spēkā esošu attieclbā
uz imobila 2/з idealām dalām, bet nevarot
tikt uzskatlts par nederīgu visā visumā;
3) ka minētais Tiesu palatas motivs pats
par sevi attaisno prasības atraidīšanu, kādēļ neprasa apspriešanu kasacijas sūdzlbas
iesniedzēja paskaidrojumi,- kuros vioš cenšas apgāzt Tiesu palatas motivus, aiz. kuriem vioa atzinusi praslbu par atraidāmu
ari uz 1920. g. 18. marta likuma pamata;
4) ka tā tad prasītāja kasacijas sūdzība kā
nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j :
Andreja Mardaka-pilnv: zv. adv. Dreimaua
kasacijas sūdzību, uz CPN 793. p. pamata,
atstāt bez ievērības.
158. 1931. g. 29. oktobrl. Lillijas Au z i ņ
pilnv. zv. adv. P. Berga lūgums atcelt
Tiesu palatas spriedumu Jūles Domerštern praslbā pret Augustu Grasi. (L.
№ 1024.)
Sēdi vada priekšsēdetājs senators K.
Ozoliņš; referē senators A..Lēbers.
Ievērojot: 1) ka Jūle Domerštem, 1922. g.
13. maijā celot praslbu pret savu znotu,
Augustu Grasi, lūdz apstiprināt viņu par
vjņas mirušās meitas Emilijas Grass, dz.
Domerštern, mantinieci Vs dalā mantu devējas un'tās vīra kopmantibā, kas sastāv
no prasības rakstā minētām kustamām un
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nekustamām mantām; savu praslbu prasītāja pamato uz to, ka mantu devējas laullba palikusi bez bērniem, ka mantu devējas māsa, Lillija Auziņ, no mantojuma atteikusies, un, ka bez prasltājas, nekādi
asinsradnieki pēc mantu devējas nav palikuši; apgabaltiesa prasību apmierinājusi,
atzīstot mantojumu par neapliekamu ar
mantojuma nodokli; atbildētājs praslbu
pārsūdzējis visumā, bet prasītāja tikai attiecībā uz tiesas un lietas vešanas izdevumiem, Tiesu palata, atcelot apgabaltiesas
spriedumu, prasību atraidījusi, atzīstot minētos izdevumus par savstarpēji segtiem
uz tā pamata, ka: a) praslba esot raksturojama nevis kā actio cum condemnatione un arl-ne kā atzīšaijas prasiba
(Feststellungsklage), bet gan kā tēlojoša
prasība (Gestaltungsklage), b) ka tāpēc
prasība esot izspriežama nevis uz praslbas celšanas laikā konstatējamo juridisko
stāvokli, bet esot jārēķinājas vienlgi ar
sprieduma taisīšanas brldī nodibināmo statusu, c)- ka, pēc šā statusa Lillija Auziņ, no
vienas puses, pienēmusi mantojumu pēc
iepriekšējās prasltājas, viņas mātes, Jūles
Domerštern, un kā tās mantiniece iestājas
lietā kā prasītāja viņas vietā, bet, no otras puses, ar, pēc Jūles Domerštern nāves,
starp pēdējās mantojuma masu ar atbildētāju 1923. g. 3. septembrl noslēgto miera
Hgumu esot tiķusi pilnigi apmierināta kā
Jūles Domerštern mantiniece attieclbā uz
mirušās Emilijas Grass mantojumu, un
d) ka tāpēc Lillijai Auzin neesot vairs
prasības attiecibā uz šo pēdējo mantojumu, аг ко tā tad vigai neesot vairs nekādas juridiskas intereses šajā lietā un pati
prasība esot izrādījusies bez priekšmeta;
e) ka tjesas un lietaš vešanas izdevumi atzīstami par savstarpēji segtiem tāpēc, ka
praslba, kaut arī pareizi celta, tomēr esot
vērsta uz prasitājas apstiprināšanu tikai
mantojuma aktivā; 2) ka Tiesu palatas
spriedumu pārsūdzējusi kasacijas kārtlbā
Lillija Auziņ uz tā pamata: a) ka praslba
bijusi jāizspriež pēc apstākliem, kas pastāvējuši praslbas celšanas brīdī, b)
Tiesu palatai nav bijusitieslba praslbu atraidīt aiz iemesliem, kas radušies pēci
praslbas celšanas, un c) ka Tiesu palata
nepareizi esbt izteikusies, it kā mantinieki
būtu jāapstiprina nevien uz mantojuma

: arī uz tā pasiva; 3) ka no Tiesu! Grass mantojuma akfivu vien, t. i. izslēdzot
tttfas noskaidrotiem apstāk|iem gan iz-. pasivu; tā tad Tiesu palata šajā ziņā pieL ka Lillija Auziņ p ē с prasības celšanas laidusi pretrunu sava sprieduma motivos;
i pilnīgi apmierināta par to prasījuma | Istenlbā, prasītāja Tiesu palatas aprādīto
irkšmetu, kura dēļ viņas māte un mantu lūgumu nekur nav pieteikusi, bet gan izēia savā laikā bija cēlusi tagadējo pra- gājusi tikai по tā, ka vina ir iāapstiprina
■: bet по tā, pretēji Tiesu palatas do- mantošanas tiesibās ab intestato, t. i. kā
im. nemaz vēl neizriet, ka praslba tāpēc universaia mantiniece, kas pats par sevi
Itn atraidāma; prasība būtu atraidāma aptver kā aktiva, tā a r l p a s i v a p ā r algi tad, ja tā izrādītos par nepamatotu e j u uz viou; Tiesu palatas sprieduma vēs.tas apstākliem, kas bija nodibināju- turiskā da|ā tieši nodibinājusi, ka prasītāja
s praslbas celšanas laikā, jo tikai ar vi- nav lūgusi atņemt atbildētājam kādu noe n varēja rēķināties prasītāja, ceļot savu teiktu mantojuma dalu; ja nu Tiesu palata
i: bet pilnlgi cita nozīme ir tam nav atzinusi prasību par nepareizi čeltu,
i, ka prasītāja, vai tās tieslbu nēmēja tad viņai bija, jautājumā par izdevumiem,
■antiniece), tikai p ē с prasības celšanas jārikojas pēc CPN 868. р.; раг manto^ēmusi pilnlgu apmierinājumu par pra- juma daļas vai sastāva piespriešanu vai at»s priekšmetu; ja prasītāja saņem ap- raidīšanu Tiesu palata vispār nebija izteinājumu. tad vienīgās sekas no tā va- kusies un nevarēja izteikties, jo par to —
ētu būt tikai tās, ka atkristu prasibas kā aprādīts — prasība netika celta; tā;šmeta piespriešana kā tāda prasītājai, pēc Tiesu palatas pārkāpumi šajā ziiļā var
I neatkrīt lietas caurskatīšana pēc būtī- attiekties vienīgi uz tiesas un lietas veša--. kam sevišķa nozīme jautāļumā par nas izdevumiem, kāds jautājums izšķirams
fesas un lietas vešanas izdevumiem; ša- sakarā ar praslbaš lietas izspriešanu —
i ziņā Kr. Senats noteikti uzsvēris, ka principā — par vai pret prasītāju v i piesla atkrišana, ar kuru prasība celta, s u m ā; lldz ar to, ja Tiesu palatas sprieleatsvahina tiesu no pienākuma lietu ska- dums ir — kā minēt.s — atceļams visumā
l cauri pēc būtības, lai nodibinātu, vai uz tā pamata, ka Tiesu palatas nodibināprasība tikusi celta pareizi, un, atkarībā tos apstākļos prasiba bija nevis atraidāma,
о tā, izškirtu arl jautājumu par tiesas un bet tikai jāatstāj bez caurskatīšanas, tad
ietas vešanas izdevumiem (Sen. CKD spriedums uzskatāms par atceltu arl attiespried. 78./59 Allara lietā; sk. arī Sen. cībā uz tiesas un lietas vešanas izdevuCKD spried. krāj. 22.19); Tiesu palata gan miem; 5) ka aiz aprādltiem iemesliem
ietu izspriedusi pēc būtības, pie kam sprie- Tiesu palatas spriedums CPN 1., 6. (4.),
«iuma motivu beigās tieši uzsver, ka pra- 868., 711. p. pārkāpumu dēļ atcelams, Sešba „nebija nepareizi celta", bet praslbu nats n o l e m j : Tiesu palatas 1930. gada
r.raidījusi, kaut gan pēc viņas pašas no- 20. marta / 3. apriļa spriedumu CPN 1.,
dibinātiem lietas apstākļiem- un viņas nu- 6. (4.), 868., 711. p. pārkāpumu dēl atcelt
pat pieminētā aizrādījuma viņai bija pra- un lietu nodot Tiesu palatai izspriešanai no
sība — principā — jāatzīst par pareizi cel- jauna citā tiesas sastāvā.
tu, un, uz šā pamata praslba, kā pēc tās
159. 1931. g. 27. februarl. Aleksandra
celšanas labprātīgi apmierināta, bija jāatstāj bez caurskatīšanas, piespriežot tiesas С ā 1 ī š a pilnv. zv. adv. J. Bērziņa lūgums
ип lietas vešanas izdevumus saskanā ar atcelt Tiesu palatas lēmumu mir. Reinholda
CPN 868. р.; neievērojot to, Tiesu palata Cālīša mantošanas lietā, un Dores Cālīt
pārkāpusi CPN 1.; 6. (4.), 868., 711. р.; pilnv. zv. adv. G. Rūbinšteina paskaidro4) ka Tiesu palata, no v i e n a s puses, at- jums. (L. № 1028.)
Sedi vada priekšsedetajs senators K.
rod, ka prasība nav nepareizi celta, bet,
Ozolinš;
referē senators A. Lēbers.
DO о t r a s puses, tomēr tiesas un lietas veIevērojpt: 1) ka starp mantiniekiem nav
šanas izdevumus atzinusi par savstarpēji
segtiem, t. i. tie nebūtu uzliekami atbildē- strlda par to, ka tagadējā lietā piemērojams
tājam uz tā pamata, ka prasītāja nepareizi Vidzemes z e m n i e к u likums, tāpat arī
gribējusi apstiprināties uz mir. Emilijas atraitne, Dora Cālīts, neceļ iebildumu pret
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mantu devēja 1. laulības dēla, Aleksandra sevi, uz s ā d u l i k u m a nepareizību pieCāllša paskaidrojuma pareizību par to, ka mērošanu sūdzētājs — pats par sevi —
viņu mantošanas tiesības apspriežamas būtu varējis aizrādlt pirmo reizi savā kataisni pēc Vidz. zemn. lik. 989. р.; 2) ka sacijas sūdzlbā, bet, no o t r a s puses, jāminētais 989. р. по vienas puses nešķiro ievēro arī tas, ka Tiesu palata jau piešķīkustamu un nekustamu mantu runājot vis- rusi sūdzētājam pusi no mantu devēja piepār par „imieņije", Vermogen (pretēji, derošām tiesībām uz zemes gabalu, kaut
piem., 994., 995. р., kur sevišķi minēts par arl no 994. p. viedokla; ja nu šādos ap„ņedvižimoje", das Unbewegliche), bet, no stāklos sūdzētājs apgalvo, ka mantu deotras puses, gan šķiro mantlbu pēc ta, vai vējs minētās tiesības ieguvis pirms viņa
mantība tikusi iegūta laullbā (t. i. otrā lau- laulibas ar atraitni un ka lieta esot jāizllbā) jeb pirms tās; 3) ka tā tad tagadējā spriež pēc 989. p. un ka taisni uz šā pamata
lietā — principā — nav svarlgi, vai runā tā tad viņam pienāktos, pēc 989. р., viss
esošais zemes gabals, juridiski, būtu uz- mantojums (izņemot tikai atraitnes varbūskatāms par kustamu vai nekustamu tējo pūru), tad sūdzētājam p а г t о būtu bimantu; tomēr Senats atrod par vajadzfgu jis jāpaskaidro jau tiesas instancē, kura lieuzsvērt, ka preteji Tiesu paīatas domām, tu izspriež pēc būtības, aizrādot, ka taisni
mantu devēja attieclbas pret minēto ze- t a g a d ē j ā s lietas apstākļi attaisnojot
mes gabalu apspriežamas pēc noteiku- 989. p. piemērošanu un tāpēc viņam bija
miem par k u s t a m u m a n t u ; Hdz ka- jānoskaidro jau, vēlākais Tiesu palatā, ka
mēr zemes gabals nav apstiprināts uz ob- ļmantu devējs p a t i e s ī b ā i e g u v i s
roktiesību pamata vai pilnā īpašumā zemes m i n ē t ā s t i e s l b a s jau pirms savas
gabala lietotājam zemes grāmatās, lieto- laulības ar savu tagadējo atraitni; 7) ka
tājs nekad nevar iegūt lietiskas tiesības uz sūdzētājs tomēr tā nebija šajā lietā rlkošo objektu (Sen. CKD spried. kr. 22.194; jies, bet par 989. p. piemērojamību runā
Sen. CKD spried. 29./1787); tāpēc lidz esošā gadīiumā s a k a r ā ar š a j ā p a n tam laikam lietotājam pieder vienlgi per-ļ tā
paredzētiem
faktiskiem
sonīgas obligacijas tieslbas, kuras attieci- ļ p r i e k š n o t e i k u m i e m (mantu devēja
nāmas uz kustamām, bet ne nekustamām tiesību iegūšanu pirms laulības ar iagadējo
mantām (CL 537. p.);' 4) ka tā tad saskaņā ļ atraitni) runā pirmo reizi tikai savā kasaar minēto 989. p. Tiesu palatai būtu jāiz- cijas sūdzībā; 8) ka tāpēc sūdzētāja kasašķif tikai vēl jautājums par to, vai mantu cijas sūdzlba atraidāma, Senats nolemj:
devējs savas tiesības uz runā esošo zemes Aleksandra Cālīša pilnv. zv. adv. Bērziņa
gabalu bija ieguvis savā otrā laullbā (ar sa- kasacijas sūdzību, uz CPN 793. p. pamata,
vu tagadējo atraitni) vai pirms tās; ja pēc atstāt bez ievērības.
lietas apstākjiem šis jautājums būtu jāiz-,
šķir apstiprinoši, tad atraitnei gan pienāktos .Vi dala no aprāditām mantu devēja tieslbām uz zemes gabalu, kādu daju Tiesu' 160. 1931. g. 18. decembrī. Finansu rnipalata arī atzinusi viņai; bet pretējā ga- nistrijas pilnv.'zv. adv. V. Zāmuēļa lūgums
dljumā atraitne saņemtu tikai atpakaļ savu ļ atcelt Tiesu palatas lēmumu par Krišjāņa
laullbā ienesto pūru; 5) ka sūdzētājs gan! Damberga nekustama IpaŠuma pārdošanu.
savā kasacijas sūdzībā apgalvo un cenšas! (L. № 1029.)
ar viņa minētiem apcerējumiem un doku- ļ
mentiem pierādit, ka mantu devējs patiesi Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
tieslbas uz zemes gabalu ieguvis jau Ozolioš; referē senators F. Konrādi.
Ievērojot: 1) ka jautājums par to, par
p i r m s savas laulibas ar savu tagadējo
kādu
summu kreditoram tieslba paturēt
atraitni, bet šādi sūdzētāja paskaidrojumi
viyam
i e ķ 11 ā t о nekustamu īpašumu iznav Senatā pārbaudāmi, kā pirmo reizi
soles
nenotikšanas
gadījumā, sīki iztirzāts
kasacijas instancē minēti; 6) ka tā tad jābij.
Kr.
Sen.
CKD
71./994 Kalašņikova Ц
atzlst, no vienas puses, ka Tiesu palata
01./81
Mordkoviša
1.,
027119 Amirbegova
gan nepareizi piemērojusi lietā Vidz. zemn.
I.,
07./101
Kuzminas
1.,
kā arī kopsap. lēlik. 994. p. (989. p. vietā), un ka, 'pats par
mumā
09./30;
2)
ka
minētos
spriedumos
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bij. Kr. Senats nācis pie slēdziena, ka ap-

spriežamā gadijumā kreditors, saskaņā ar cauri lietu no jauna, Tiesu palata uz viņas
•oteik. par civilpiedzinumu 308. р., CPN aprādīto datu pamata un aiz vinas minē7., 1068. р., var paturēt nekustamu Ipa- tiem apcerējumiem, sekojot Senata aizrāu sava prasljuma apmierināšanai tikai dījumiem, atzinusi: 1) ka atbildētājam, ieobligacijas summu, bet ja kreditors gūstot imobilu, bijis justus titulus, ka viņš
piedalljies izsolē 'un piesolījis augstāko valdījis imobilu, par to rlkojies bona fidemu par obligaciju, tad imobils viņam sākot ar 1914. g. 16. juliju, kad 4. ieguvējs,
tikt apstiprināts tikai par šo pēdējo, Šameitis, nopircis imobilu no Lazdiņa, kas
mgstāko summu; 3) ka izejot по šā uz- pats nav bijis bona fide, iegūstot imobilu
jkata apspriežamā jautājumā, kuram Se- no Bērmana; 2) ka, pats par sevi,'notets pilnīgi pievienojas, jāatzīst par pa- cējis, un, proti, 1922. g. 16. decembrī, iesēu Tiesu palatas atzinums, ka konkretā dējuma īaiks atbildētājam par labu; 3) ka
dījumā parādnieka imobils, kas pārdots par šo laiku atbildētājam bijis arl animus
. a t g а 1 e s apgabaltiesā, nav apstipri- domini; 4) ka, turpretim, iesēdējuma laiks
s Finansu ministrijai par vinas noso- esot uzskatāms par pārtrauktu ar prasltāja
summu (Ls 2000), kura — ко kasacijas 1922. g. 12. janvarī pret kādu Simi Jessel
zības iesniedzējs neapstrīd — daudz celto praslbu par veikala telpu Ires naudu
āka par obligacijas summu; 4) ka, strlda imobilā, kādā procesā atbildētājs
tēji Finansu ministrijas domām, kon- iestājies kā 3. persona un tā tad dabūjis
kretā gadījumā nav nozlmes CPN 1182. p. zināt par minēto prasītāja ricību pat jau
oteikumam par to, ka otrā izsolē imobilu 1922. g. 15. martā, kad noticis miertiesneša
pārdot arī zem vērtējuma summas, jo spriedums. Uz šādu datu un apcerējumu
noteikums attiecas tikai uz gadījumu, pamata Tiesu palata atraidījusi uz iesēdēkad izsole faktiski notikusi (sal. arī Sen. jumu dibināto pretprasību, līdz ar to apCKD 31./1179), раг ко konkretā gadljumā mierinājusi pirmpraslbu.
var būt runas, jo otrā izsolē bija ieradies Savā kasacijas sūdzībā pretprasītājs visnīgi Finansu ministrijas pārstāvis, kas pirms apstrīd Tiesu palatas slēdziena palocenojuma summu nav pārsolījis, kādēļ reizību par to, ka iesēdējuma laiks būtu
asole bija atzīstama par nenotikušu, sa- jāaprēķina tikai no 1914. g. 16. julija, kad
skaņā ar CPN 1170. p. 1. punktu; 5) ka imobilu nopircis Šameitis по Lazdiņa; pretlā tad Finansu ministrijas kasacijas sū- prasītājs atrod, ka iesēdējuma laiks esot
dziba, kā nepamatota atraidāma, Senats jāaprēķina jau по tā laika,' kad imobilu
t o l e m j : Finansu ministrijas pilnv. zv. bona fide ieguvis pats Lazdiņš по Bērmaoa,
adv. Zāmuēla kasacijas sūdzlbu, uz CPN t. i. 1913. g. oktobra mēnesl; šajā ziņā
793. p. pamata, atstāt bez ievēribas.
pretprasītājs atrod, ka Senats savā 1. spriedumā esot paskaidrojis, ka pats Lazdiņš
jau bijis bona fide. Tomēr pretprasitājs
161. 1931. g. 27. februarī. Augusta К а i- šajā ziņā tieši pārpratis Senata aizrādīju2 e r a pilnv. zv. adv. V. Kārkliņa lūgums mus, jo Senats uzsvēris vienlgi to, ka pie
atcelt Tiesu palatas spriedumu Miķela Ki- Tiesu palatas, vioas pirmā spriedumā, konaepa prasībā pret Augustu Kaizeri (Kei- statētiem apstākliem bijis „p i 1 n ī g i i e zaru). (L. № 1037.)
s p ē j a m s, ka 3. persona (Lazdiņš) šo neSedi vada priekšsēdētājs senators K. kustamo Ipašumu ieguvis bona fide no Bērmaņa kā prasītāja pilnvarnieka...". Tā
Ozolinš; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod: Savā 1928. g. 14. decembra tad Senats nemaz nav prejudicējis jautāspriedumā šajā lietā Senats, ievērojot abu jumam par to, vai patiesi Lazdiņš bijis mala
pušu kasacijas sūdzlbas, atcēlis Tiesu pa- vai bona fide, bet atstājis šo jautājumu pilktas 1927. g, 7./14. septembra spriedumu nlgi Tiesu palatas izšķiršanai. Tāpēc Tiesu
■z tā pamata, ka Tiesu palata nav pietie- palata varēja to apsvērt un izšķirt patstākoši motivējusi savus slēdzienus, kuros tā vlgi. Pretprasltājs tālāk atrod, ka Tiesu
ooliegusi atbildētājam labticību un justus palata nepareizi esot viņa pretprasības lūritulus un ka, otrkārt, Tiesu palata nepa- gumā ieraudzljusi tā apstākla atzīšanu, ka
reizi sapratusi justitium jēdzienu. Skatot vinara Bērmaņa it kā pretlikumīgā pirk107

šana būtu bijusi zināma. Šajā ziņā pret- ; sltājs uz šā kuģa bijis по 1915. g. 10. apriļ
prasltājs tomēr neievēro, ka Tiesu palata līdz 9. septembrim. Minētie Tiesu palat
nemaz neapgalvo, ka pretprasītājs būtu ļ konstatējumi un по tiem taisītie slēdzie
savā pretpraslbas rakstā lietojis taisni bur- ļ attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tā
tiski minēto frazi, bet gan Tiesu palata I pēc pārbaudāmi kasacijas kārtībā. Ar t
aizrādījusi tikai uz to, ka pretprasītājs tajā tā tad atkiit pretprasītāja paskaidrojumi,
īakstā minējis, no v i e n a s puses, ka kuros tas mēģina apstrīdēt Tiesu palatas
viņš imobilu pircis no Šameita к ā t ā ī p a- konstatējumus un slēdzienu pareizību pēc
š u m u, bet, по о t r a s puses, tajā pašā lai- i būtības. Pretēji pretprasītāja domām,
kā aizrāda, ka šis imobils pāVgājis uz Bēr- Tiesu palata sīki apspriedusi visus nupat
mani nelikumīgi (jo tam, kā ēbrejam, nav aprāditos apstāklus un jautājumus. Pret
bijusi tiesība iegūt imobilu). Tiesu palata Tiesu p.alatas aizrādljumu uz to, ka pretpie minētā slēdziena varēja nākt sakarā prasītājam par labu aprēķinātais iesēdējuar pretprasltāja aizrādījumu viņa pretpra- ma laiks uzskatāms par pārtrauktu 1922. g.
slbas lūgumā uz to, ka Bērmanis ieguvis 115. martā ar miertiesneša spriedumu praimobilu no Kinepa uz pēdējā izdotās Л е  sītāja praslbas lietā pret Simu Jessel, pretп е т а 1 pilnvaras pamata, t. i., ka Bērma- prasītājs nekādus iebildumus pēc būtibas
nis patiesi valdījis imobilu vienlgi uz piln- nav cēlis. Tiesu palata varēja atsaukties
varas pamata. Tiesu palatas slēdziens par arl uz Senata atcelto Tiesu palatas sprieliecinieka Bērmaņa liecibas saturu un no- dumu tajā ziuā, ka viņa uzsver, ka viņas
zīmi, jautājumā par to, vai tas imobilu pār- tagadējais konstatējums sakrit pēc būtības
devis Lagzdiņam savā vārdā vai kā svešu ar pirmējo; pretprasltājs pat neapgalvo,
imobilu uz ģeneralpilnvaras pamata, attie- ka Tiesu palatas konstatējums runātu precas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc tim Senata dotiem aizrādijumiem; ar to
pārbaudāms kasacijas kārtlbā; liecības Tiesu palata nemaz nav pārkāpusi pretprasagrozīšanu Tiesu palata nav pielaidusi. sītāja minēto CPN 813. p.
Tā tad taisni šādā Bērrnana ricībā (no- Tiesu palata, nākot pie gala slēdziena
pērkot imobilu) Tiesu palata ieraudzījusi par to, ka pretprasitājs nav pierādījis, ka
viņa nelikumlgu ricību, par kuru Tiesu pa- viņš runā esošo imobilu būtu ieguvis iesēlatā arl apgalvo, ka tā, pēc paša pret- dējuma ceļā. varēja pirmprasibu, dalā atprasltāja atzīšanās, bijusi zināma pretpra- ticcībā uz pr.etprasītāja izlikšanu по prāsīsītājam. Žis Tiesu palatas slēdziens nemaz- tāja nama, atzīt par apmierināmu, jo atnenozīmē pretpraslbas raksta sagrozīšanu. kritis vienīgais pretprasītāja pret pirmNo šā sava slēdziena Tiesu palata varēja, prasību celtais iebildums, sakarā ar to tad
aiz viņas minētiem iemesliem, nākt pie sa- Tiesu palata varēja p i r m p r a s i t ā j a
va tālākā slēdziena, ka pretprasītājs par Ipašuma tiesibas už šo imobilu uzskatīt par
Bērmana nelikumlgo rlcību zinājis vismaz ļ bezstrldīgu. .
un vēlākais vioa pretpraslbas iesniegšanas
Kas attiecas. beidzot, uz jautājumu par
laikā, t. i. 1924. g. 15. maijā. Bet arī šim I ticsas un lietas vešanas izdevumu sadallpēdējam datumam Tiesu palata nav piešķī- šanu starp partiem, tad Tiesu palatas slērusi izšķirošu nozlmi, jo Tiesu palata pil- dziens par to, ka minētie izdevumi atzlsnīgi pielaiž, ka iesēdējuma laiks notecējis tami par savstarpīgi segtiem, nav kasacijas
pat jau 1922. g. 16. decembrl. Pretprasītājs kārtlbā pārbaudāms (Kr. Sen. CKD .spried.
apstrīd Tiesu palatas slēdziena pareizību 96./20, 81 ./20 u. c).
arī jautājuraā par to, vai prasītāja dienests
Aiz aprādītiem iemesliem atzlstot, ka
uz kuģa „Carica" būtu uzskatāms par viņa Tiesu palata, piespriežot pirmprasību dalā
piespiestu prombūtni vai ne, t. i., vai šis par pretpra.sītāja izlikšanu, un atraidot
īaiks būtu atskaitāms по pretprasītājam pretpraslbu, nav pretprasītāja minētos lipar lahu aprēķinātā-iesēdējuma laika. Tie- kumus pārkripusi, kādēļ viņa kasacijas sūsu palata šajā zinā konstalējusi, ka minētais dzība kā nepamatota atraidāma, Senats
kugis bijis pārnemts jfiras d i e n e s t ā n о 1 e m j : Augusta Kaizera piinv. zv. adv.
i z p i l d o t k a r a k u ģ a k l a u s ī b u Kārkliņa kasacijas sūdzību, nz CPN 793. p.
vismaz Hdz 1917. g. 29. maijam un ka pra- pamata, atstāt bez icvērības.
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laisto nepareizo petituma formulējumu, aiz
kura, vien prasība tādā veidā, kā tā celta,
atraidāma, Senats atzist par lieku apstāties
pie kasacijas sūdzības iesniedzējas apcerējumiem, kuros viņa apstrld Tiesu palatas
motivus, aiz kuriem vioa prasību atzinusi
par nepamatotu arl pēc būtības; 6) ka tā
tad prasltājas kasacijas sūdzlba, kā nepamatota, atraidāma, Senats n о 1 e m j : Lie.)
vada priekšsedetajs senators K. pājas pilsētas pilnv. zv. adv. Lipšica kasacijas sūdzību, uz CPN 793. panta pamata,
; referē senators F. Konrādi.
ojot: 1) ka, saskaoā ar Kr. lik. кор. atstāt bez ievērlbas.
I. d. 2158. p. 1. piez. pielik. 8. р., акsabiedrības pilnā sapulcē piegemtie lē-1 163. 1931. g. 23. septembrī. Jeronima
I saistoši visiem akcionariem; 2) ka T r u p a - K a l n a n a lūgums atcelt Lati likuma izriet, ka nevien.s akcionars gales apgabaltiesas spriedumu Aleksandra
izvairlties no pilnas sapulces lēmutna Skuteļa praslbā pret Jeronimu Trupu - Kalīšanas, bet viņam ar katru tādu lē- nanu. (L. № Ю56.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
nu iārēķinājas, kamēr šis lēmums nav
c e l t s t i e s a s с е 1 ā, tādēļ, ka tas,Ozolinš; referē senators A. Lēbers.
i pretim likuma, resp. iaisīts pārkāp-1 levērojot: 1) ka apgabaltiesa apmierisapulcei dotās kompetences robežas nājusi praslbu uz tā pamata, ka iebildumu
u 45. §); 3) ka tādēļ jāatzīst par par strlda zemes iegūšanu ar iesēdējumu
eizu Tiesu palatas uzskats. ka akcio- nevar ceit vienkāršas ierunas celā, ja šl
rs nevar t i e š i nākt tiesā ar prasību, zeme jau apstiprināta prasītājam zemes
tiesa sadalitu tlro pelņu starp akcijām grāmatās, l ī d z k a m ē r i e r a k s t s ze■ piespriestu prasītājam attieclgo divi- m e s g r ā m a t ā s n a v d z ē s t s ; 2) ka
sodi pēc viņam piederīgo akciju skaita; atbildētājs apstrīd minētā apgabaltiesas
ēc Tiesu palata konkretā gadījumā, kon- slēdziena pareizlbu un atrod, ka apgabaltieitējot, ka prasītāja nav lūgusi atcelt pil- sas minētais Senata CKD spriedums
sapulces lēmumu, kurā notikusi nepa- (29./1486, Tarasova lietā) neesot šajā lietā
āza, pēc viņas domām, dividendes sada- piemērojams, jo tajā lietā jautājums groBana, pareizi šo prasību atraidījusi; jā- zoties ap mantošanas tieslbām, kuras no■zrāda, ka gadljumā, ja prasltāja tādu lū- dibinātas ar tiesas lēmumu un ierakstītas
pmu būtu izteikusi, tad gan tiesai nebūtu zemes grāmatās, kāds jautājums' neesot
Emata šajā lietā atteikties no dividendes! paredzēts CPN 589. р.; 3) ka, pretēji atedališanas saskaņā ar statutu noteiku-i bildētāja domām, Senats savā minētā
■tfem, ja viņa pilnas sapulces lēmumu šajā, spriedumā taisni piegriezis galveno un
npā.atzītu par nelikumlgu (Kr. lik. кор. izšķirošo nozlmi tam, ka strlda zeme pai sēj. 1. d. 21. р.); pie šā ieskata, liekas, tiesi apstiprināta prasltājam zemes grāpieturas arl Tiesu palata, aizrādot, ka ak-: matās, bet nemaz nav aprobežojis savu
nars nevar griezties pie tiesas, lai vioa ļ slēdzienu ar gadljumiem, kad ieraksts zesadalītu pelņu starp akcionariem, kamēr j mes grāmatās būtu noticis vienīgi uz lēviņš vēl nav panācis viņu saistošā pilnas muma pamata par mantošanas tiesibām;
sapulces lēmuma atcelšanu; 4) ka Krievu Senats šajā ziņā tieši aizrādījis, ka tās lieSen. CKD spried. 01./127, kuru kasacijas tas kodols bijis taisni tas, ka lldz kamēr
sūdzības iesniedzēja atsaucas sava uzskata ieraksts zemes grāmatās nav dzēsts,
pastiprināšanai, ka akcionars varot tieši ieraksts pastāv spēkā; Istenibā, nav syagriezties pie tiesas, lai vioam piespriež vi- rlgi, aiz kādiem iemesliem ieraksts ievests
ņam pienācīgās dividendes dalu, nav izšķi- zemes grāmatās, jo kā pareizi aizrāda aprošas nozlmes, jo Kr. Senats šajā lietā strī- gabaltiesa, pēc CL 812. p. (Lkr. 28./134)
dfgo jautājumu по principiala viedok|a nav par zemes Ipašnieku atzīstams tikai tas,
apskatījis; 5) ka ievērojot prasltāja pie- kas ierakstīts par tādu zemes grāmatās;
1931. g. 18. decembrī. Liepājas
pilnv. zv. adv. A. Lipšica lūgums
Tiesu palatas spriedumu Liepājas
s prasībā pret Liepājas - Aizputes
kžu pievedcela akc. sab. un atbildēLiepājas - Aizputes šaursliežu pievedakc. sab. pilnv. zv. adv. K. Pauluka
H. Lībesmaņa paskaidrojums. ' (L.
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saskaņā ar Notar. nolik. 340. p. ieraksts
zemes grāmatās vispār (tā tad vai nu par
tiesību nodibināšanu vai par tās dzēšanu)
pielaižams tikai vai nu ar attiecīgās personas piekrišanu vai uz likuma jeb uz tiesas
lēmuma pamata; 4) ka tā tad apgabaltiesa,
atzlstot, ka atbildētājam nav tiesības,
vienkāršas ierunas celā par iesēdējumu
panākt prasības atraidišanu, lldz kamēr
ieraksts par zemes apstiprināšanu prasītājam īpašumā nebūs dzēsts likumā paredzētā kārtībā, nav atbildētāja minēto likumu pārkāpusi, kādēļ iesniegtā kasacijas
sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats
n o l e m j : Jeronima T r u p a - K a l n a n a kasacijas sūdzību, uz CPN 283. (186.) p.
pamata, atstāt bez ievērības.

Tiesu palatā atzinusi par nepamatotu konkreto prasību, kuras priekšmets ir aprakstltās mantas atzišana par piederošu mir.
Jāņa Krujas
raantojuma
masai;
2) ka, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumam, Tiesu palata nav šajā
lietā pārkāpusi likuma noteikumus, pēc
kuriem tiesai, izšķirot civilprāvu, jāturas
partu paskaidrojumu robežās, kādu noteikumu pārkāpumu prasltāja ierauga tajā
apstākll, ka Tiesu palata it kā pilnlgi pretēji atbildētāju (Jēkaba Krujas bērnu Jāņa
un Zelmas Kruja) apgalvojumam, atzinusi,
ka aprakstltā manta piederot Jāoa Krujas
mantiniekiem kā kopīpašums; šis prasītājas aizrādījums nesaskan ar lietas apstākļiem, jo no Tiesu palatas sēdes protokola
redzams, ka minētie atbildētāji pievienojušies
apgabaltiesas sprieduma motiviem,
164. 1931. g. 30. oktobrī. Mir. Jāņa
К r u j a mant. masas aizgādņa K. Vītola kuri šajā zioā pilnlgi sakrit ar Tiesu Papilnv. zv. adv. J. Kēmaoa lūgums atcelt latas spriedumā izvirzlto uzskatu; tam
Tiesu palatas spriedumu mir. Jāņa К r u j а apstāklim, ka atbildētāji pirmā instancē
mant. masas prasībā pret Jēkabu, Jāni un bija nostājušies uz tā viedokla, ka aprakZelmu К r u j a un atbildētāju Jāņa un Zel- stītā manta piederot vienīgi atbildētājam
mas K r u j a pilnv. zv. adv. E. Grlnberga Jēkabam Kruja (bet ne visiem trim mantipaskaidrojums. (L. № 1065.)
niekiem kopā),-nav izšķirošas nozlmes, jo,
Sēdi vada priekšsēdētājs scnators kā to Senats CKD jau paskaidrojis (CKD
spried. 287259), no a t b i l d ē t ā j a jau
K. Ozoliņš, referē senators F. Konrādī.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palata, pievieno- pēc tā procesualā stāvokla nevar prasīt
joties apgabaltiesas sprieduma motiviem, konsekvenci viņa izvēlētos aizstāvēšanās
nākusi pie kasacijas kārtlbā nepārbaudāma līdzeklos, kādēļ atbildētājs var ari aizstāslēdziena par to, ka pēc Jāņa Krujas nāves vēties ar ierunām, kuras — viņu logiskās
1918. g. mantojumu saskaņā ar CL 2625. juridiskās uzbūves ziņā — ari nebūtu sapanta noteikumiem p i e ņ ē m u š i viņa vienojamas; ar saclto atkrlt kasacijas
bērni: Maija Kruja, Ieva Vltols un atbildē- sūdzības 1. punkts; 3) ka Senats gan pratājs Jēkabs Kruja; saskaņā ar šādu konsta- sltājas minētā spriedumā paskaidrojis
tējumu Tiesu palata nākusi pie tālākiem ļ(CKD spried. 29./137), ka kamēr pastāv
slēdzieniem par to: a) ka līdz ar mantoju- aizgādnlba, tikai aizgādnim vien pieder
ma pieņemšanu по minēto mantinieku 1 riclba par mantojuma masu CL 2594. p.
puses, mantojuma masa izbeigusies un ļrobežās, bet nevis mantiniekiem, uz kumantojuma tieslbu un pienākumu kom- 1 riem rlcības tieslbas pāriet pēc CL 2595. p.
plekss pārgājis uz mantiniekiem; b) ka tikai ar aizgādnlbas izbeigšanos; no šīs
šo mantojuma pārejas faktu nevarot iznīci- ' tezes tomēr, pretēji kasacijas sūdzības
nāt v ē l ā k uz mantinieku lūguma nodi- iesniedzējas domām, nebūt neizriet, ka
bināta aizgādnība,- un c) ka tādēļ atbildē- : mantojuma masas, kā juridiskas personas,
tāja Jēkaba Krujas bērni savu alimentu pastāvēšana būtu pierādīta jau ar to vien,
prasljuma piedzīšanai uz CL 3957. p. pa- ■ ka uz kāda mantinieka lūgumu iecelta manmata, varējuši likt aprakstīt iesūdzības
rakstā minēto raantu, kura ietilpusi mir. '■ tojuma aizgādnlba ierosinātā apsardzības
Jāņa Krujas mantojumā un līdz ar tā pie- lietā par mantinieku apstiprināšanu; apņemšanu no mantinieku (to starpā atbiīdē- sardzlbas kārtibā tiesa nepārbauda, vai
tājs Jēkabs Kruja) puses pārgājusi viņu imantinieki mantojumu pieņēmuši un vai no
k o p i p a š u m ā ; aiz Šiem apsvērumiem : šā viedokla aizgādnlba vispār bijavajadzī'gauniecelama; tādēl, kā pareizi atzinusi
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no plkst. 10 līdz 12-tiem tiesu izpilditājs
atklāj izsoli ex officio pēc sava ieskata, un
tikai plkst. 12-tos bez tam vēl.uz pircēju
pieprasijuma; kā to paskaidrojis bij. Kr.
Senats, izsoles atklāšanu vēlāk par plkst.
10, bet tomēr likumā pa'redzētā laika robežās nekādā gadījumā nevar uzskatlt par
pircēju noraidīšanu CPN 1180. p. 2. pk. но
г т е (Kr. Sen. CKD spr. 91./77, 93./100);
sūdzētājs neapstrīd, ka izsludinātā izsole
oficiali netika atcelta, un pēc vina paša paskaidrojuma iznāk, ka tiesu izpildltājs paziņojis pircējiem, ka viņš nevar noturēt izsoli, k а т ē r viņš dabūs po Tiesu palatas
savu aktu; tā tad pircējiem bija jāgaida
līdz plkst. 12-tiem, jo līdz šim termiņam izsoles atklāšanas momenta noteikšana atkarājas no tiesu izpilditāja; konstatējot,
ka sūdzībā minētie pircēji aizgājuši vēl līdz
plkst. 12, tiesa, aiz viņas minētiem apsvēru165. 1931. g. 25. martā. Oto В ē r t i ņ a- miem, varēja atrast par nenozimīgu lietā
B ē r z i ņ a pilnv. zv. adv. G. Rūbinšteina vēl sevišķi pārbaudlt uzdoto liecinieku lieffigums atcelt Tiesu palatas lēmumu Oto cības; ar to atkrit kasacijas sūdzlbas
Bērtiņa - Bērziņa nekustama ipašuma pār- 1. punkts; 3) ka pēc Tiesu palatas pareiza
došanas lietā un Latvijas hipoteku bankas aizrādījuma bankas statutu 18. § neparedz
Pilnv. zv. adv. Zāmuela paskaidrojums. izsoles nederīgumu kā sankciju izsludināCL. № 1067.)
šanas nepareizībai; bez tam, saskaņā ar
Sēdi vada priekšsēdetajs senators K. CPN 1204. р., vispār par izsludināšanas nepareizlbu nav iespējams sūdzēties p ē с izOzoliņš; referē senators 0. Ozoliņš.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palata atstājusi soles notikšanas, kā to darījis šajā gadījumā
bez ievērlbas sūdzētāja blakus sūdzlbu par sūdzētājs, kas statutu 18. § pārkāpumu pirapgabaltiesas 1929. g. 26. novembra / 3. de- mo reizi min tikai Tiesu palatas 1930. gada
mbra lēmumu, starp citu, aiz'tā iemesla: 10. marta sēdē; ar to atkrlt kasacijas sūa) ka neesot pamata atzīt izsoli par nede- dzlbas 3. punkts; 4) ka tomēr Tiesu pau tādēl vien, ka tā atklāta pēc plkst. 10; lata nav apspriedusi sūdzētāja aižrādijumu,
В ка tiesu izpilditāja nenoteiktais paziņo- ka uzdevums Jūlijam Zvaigznem (CPN
.iims pircējiem nebija uzskatāms nedz par 1286) nav attiecināms uz izsoles lietu, kurā
rzsoles atcelšanu, nedz par solītāju norai- v a l s t s domā i e g ū t nekustamu mantu;
fišanu no dalības izsolē; c) ka Hipoteku šajā zinā Tiesu palata ir aprobežojusies
bankas pārstāvja pilnvarojums atbilstot vienlgi ar aizrādījumu, ka no apliecības satura (Tiesu izpild. akts, 247. lapp.) esot reTPN 1156. pantam; d) ka Hipoteku ban- dzams, ka Zvaigzne pilnvarots piedalities
- statutu § 18. neparedzot, ka sludināša- izsolē un lldž ar to ievērots CPN 1156. р.;
īas noteikumu pārkāpums padara izsoli par pretēji Tiesu palatas domām, no apliecības
■ederīgu; 2) ka no CPN 1047. un 1048. p. ļsatura taisni izriet, ka runā esošais pilnsatura izriet, ka izsoli gan nevar atklat ag- varojums dots „uzdevuma" veidā Latvijas
:. par plkst. 10 по rīta un vēlāk par hipoteku bankas p r o k u r i s t a m ; ja arī
fftst. 2 pēc pusdienas, bet šajā Iaika sprīdl Latvijas hipoteku bankas padomes un val•esu izpilditājs var atklāt izsoli katrā mo- des locekli būtu, varbūt, uzskatāmi kā
pentā, ja ierodas ne mazāk par 2 pircējiem; „valsts ierēdņi" (должностныя лица) CPN
bet ja plkst. 12 ierodas ne mazāk par 2 pir- 1286. р. nozlmē (sk. Latvijas hipoteku bancējiem, tad tiesu izpilditājam katrā ziņā kas statutu 56. р.), tad par tādu nav uzskaeatklāj izsole, ja to pieprasa ieradušies tāms Latvijas hipoteku bankas prokurists,
pircēji (Isačenko Гражданский процесс
V sēj. 446.—451. lapp.); tā tad starplaika
« palata, aizgādnības iecelšana nekādā
nevar iznlcināt viņas konstatēto manla pieņemšanas un pārejas faktu uz
■tiniekiem, ar kādu faktu, kā to Senats
■ paskaidrojis Tiesu palatas minētā CKD
.;mā (25./60) — ipso jure atkritusi
etojuma masas, kā jurļdiskas personas
ēšana, kura, protams, nevar atdzimt
r to vien, ka uz kāda mantinieka lūgumu
esas aizgādnība, nepārbaudot vispār
PBtājumu par to, vai tāda vispār vēl ра
бу; ar to atkrit kasacijas sūdzibas 2.
■nkts; 4) ka tā tad prasltājas kasacijas
sādzība kā nepamatota atraidāma, Senats
■ o l e m j : mir. Jāna K r u j a mantojuma
masas aizgādņa Vītola pilnvarnieka zv.
adv. Kēmaņa kasacijs sūdzību, uz CPN
793. p. pamata atstāt bez ievērības.
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kā tāds, t. i., ka viijš nav ierēdnis; piln- kā to dara šā panta pirmā dala; ja arl
varojums viņam, t. i. prokuristam, kā tā- pieijemtu, ka tālāk pilnvarojumā nepietiktu
dam varētu būt tikai p i 1 n v a r a s veidā ar pilnvarotāia parakstu apliecināšanu, bet
(sk. Isačenko, 1. с I sēj. 422. lapp. V); uz būtu iesniedzama pilnvara pēc analoģijas
pilnvarojuma trūkumiem taisni var aizrā- ar CPN 248. p. 1. punkta, tad tomēr jādīt arī parādnieks,. ja viņš ieinteresēts, lai ievēro, ka 1920. g. 12. marta (Lkr. 168) liizsoli atzltu par nederigu (Isačenko, 1. с kuma atvieglojums zv. advokatiem pilnVI sēj. 191. lapp. IV, pie CPN 1156. р.); varojuma zinā attiecas arl uz tām pilnvaneapsverot parādnieka šajā ziņā celtos ie- rām, kuras paredzētas CPN 348. p. 1. pk.;
bildumus pret Zvaigznes pilnvarojumu un tā tad likums vispār nostāda zvēr. advonenoskaidrojot, vai viņš ir ierēdnis, kam kata pilnvarojuma formalo pārbaudīšanu
var uzdot uzdevumu, bet aprobežojoties ar atkarlbā по pretējās puses iebilduma; pavienkāršu aizrādijumu, ka pilnvarojums celot ex o f f i c i o jautājumu par zv. adv.
atbilst CPN 1156. р., Tiesu palata ir pielai- pilnvarojuma formalo pareizību, un piemēdusi savā lēmumā motivēšanas nepilnlbu; rojot CPN 66. (53.) p. 2. pk., kaut gan no
5) ka 'tā tad Tiesu palata ir pārkāpusi CPN mājas kārtībā sastādītas pilnvaras bija re711. р., kādēļ tās lēmums nav uzturams dzams, ka ■ zv. adv. Vichmanis rlkojies
spēkā, Senats n о 1 e m j : Tiesu palatas taisni prasltājas vārdā, tiesa ir pārkāpusi
1930. g. 10. marta lēmumu pārsūdzētā dajā CPN 59. (47-a) p. piezīmi un 66. p. 2. punktu;
atcelt CPN 711. p. pārkāpumu dēl un lietu 3) ka neatkarlgi no teiktā, apgabaltiesai
nodot izlemšanai no jauna tai pašai tiesai vispār bija jāievēro, ka pietiek, kad pilncitā tiesas sastāvā.
vara izdota p i r m s attiecīga iesnieguma
(piem., prasības celšanas) iesniegšanas tiesā, kaut arl tā nav lietā pielikta (Senata
166. 1931. g. 4. junijā. Amālijas E i z e n- spried. 26./493; 29./111); vispār jautājumu
a r m s piinv. zv. adv. A. Vichmana lūgums par pilnvaras trūkumu nevar celt pirmo
atcelt Rīgas apgabaltiesas spriedumu Amā- reizi 2. istancē (Senata CKD spried. 23./160;
lijas Eizcnarms prasībā prct Luizi Plūmi. 30./74; 30./953); vēl mazāk šo jautājumu
var pacelt tiesa ex officio 2. instancē; rl(L. № Ю83.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. kojoties tam pretēji, apgabaltiesa ir pārkāpusi CPN 100. p. un 90. p. 5. pk.; 4) ka
Ozoliuš; referē senators 0. Ozolinš.
tā
tad CPN 59. (47-a) p. piezīmes, 66. p.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa izbeigusi
2.
pk.,
100. un 90. p. 5. pk. pārkāpumu dēl
lietu uz tā pamata: a) ka praslbas sūdzlbu
apgabaltiesas
lēmums nav uzturams spēkā,
iesniedzis zv. adv. Vichmanis uz zv. adv.
Senats
n
o
l
e
m j : Rlgas apgabaltiesas
Kalniņa izdotās substitutpilnvaras pamata,
1930.
g.
3.
septembra
lēmumu atcelt CPN
neiesniedzot pašas prasītājas zv. adv. Kal59.
(47-a)
panta
piezīmes,
66. p. 2. pk.,
niņam izdoto pilnvaru; b) ka tādēļ lietā
100.
p.
un
90.
p.
5.
pk.
pārkāpumu
dēl un
nav pierādījumu, ka zv. adv. Kalniņš valietu
nodot
tai
pašai
tiesai
izsp/iešanai
no
rēja izdarlt tāJāk pilnvarojumu zv. adv.
jauna
citā
tiesas
sastāvā.
Vichmanim; c) ka CPN 59. p. ar piezlmi
neparedz gadījumu, kad zv. adv. uzstājas
par prāvnieka pilnvarnieku uz substitut167. 1931. g. 28. februarī. Marijas un
pilnvaras pāmata; d) ka tā tad prasības
sūdzība uz CPN 66. p. 2. punkta pamata no Artura H e r m а о u pilnv. zv. adv. E. Knomiertiesneša bija izsniedzama zv. adv. pa lūgums atcelt Rigas apgabaltiesas sprieVichmanim atpakaļ, bet lietas tālākā iztie- dumu Artura un Marijas Hermans prasībā
sāšana uz CPN 100. un 90. p. 5. punkta pret Annu Kretcers. (L. № 1086.)
pamata izbeidzama;
2) ka CPN 59. Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
(47-a) p. piezīme paredz, ka pilnvara zvē- Ozolinš; referē senators F. Konrādi.
rinātam advokatam
jāapliecina 59. Ievērojot: • 1) ka apgabaltiesa, atraidot
(47-a) p. kārtībā tikai uz pretējās puses prasību, saskanā ar Lik. par telpu īri 32. p.
pieprasījumu pirmajā tiesas sēdē; CPN 2. piezīmi, uz tā pamata, ka prasītājam Ar59. (47-a) p. paredz „pilnvaras devēja" pa- turam Hermanim jau bijis cits dzivoklis
raksta apliecināšanu, neminot „prāvnieku", strīda namā, sagrozljusi lietā nopratināto
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lecinieku (Melkerta, Mucenieka un Lesing) 1928. g. 9. junija Likuma (Lkr. 134) 4. р.,
fcecibas, kuri gan apliecinājuši to faktu, ka Notar.
j
nolik. 154. p. 5. p. paredzētā aizlie:ra Hermaņa matei, Ildzprasītājai Ma- Iguma vietā, ievedami 315., 316. p. norārijai Herman, bijis p a t s t ā v I g s dzīvok-1 dītie ieraksti, pie kam gadljumā, ja hipo> namā (kāda fakta konstatēšana vaja-' tekara piekrišana nav dabūjama, 187. p.
irīga, lai piemērotu minēto likuma pantu),: paredzētās atlaujas vietā, prasāms tiesas
fcet ka Arturam Hermanim tāds dzivoklis j spriedums vai lēmums ievestās hipotekas
MV bijis, jo vipš tikai dzlvojis p i e m ā -1 dzēšanai; 3) ka tāpēc, imobila Ipašniekam,
: tā tad apgabaltiesa pārkāpusi CPN | lūdzot dzēst pantu par aizliegumu, jāie-... 196. (129., 142.) pantu; "2) ka apgabal-, sniedz tiesas spriedums vai lēmums, .ar
.;a prasību atraidījusi arī uz tā pamata, kuru lūdzējam tiktu atstāta tiesiba prasīt
neesot pierādlta Artura Hermaņa o b - hipotekas (aizlieguma) dzēšanu, ja vien
i к t i v a vajadziba pēc atbildētājas dzī- lūdzējam nav iespējams iesniegt hipotekara
nk\a; šajā ziņā vispirms jāaizrāda, ka Se- piekrišanu; 4) ka, preteji sūdzētāju doka viņi iemaksājuši tiesai
■ata CKD spried. 28./116. Ilsuma lietā (ne- mām, ar to vien,
CPN 14б0.-'я-37 р. paredzētā kārtībā zi29./ 1766, uz kuru atsaucas apgabal- nāmu sumu, kuru viņi uzskata par pietiefcsa), runājot par to, ka pēc Lik. par telpu košu hipotekas parāda segšanai, parāds
i 32. p. 7. punktu izīrētājam esot jāpie- tāpēc vēl nav atzlstams par dzēstu, lidz
rada, ka īrnieka telpas izirētājam о b j e k- kamer par to nav noticis tiesas spriedums
tivi nepieciešamas, domājis — kā tas re- vai lēmums; pēc CPN 1460«..p. 1. teik.,
izams no sprieduma motiviem — izteikt apgabaltiesa gan izdod aplieclbu par ieftai to, ka minētā likuma panta piemēro- maksātās sumas pieņem§anu, bet nemaz
ianai nepietiek, ka prasītājs p r e t e n d ē nepārbauda lūdzēja paskaidrojumu parei■z irnieka telpām, bet ka viņam pec lietas zību, tā tad arī nepārbauda jautājumu par
conkrētiem apstāk|iem jāpierāda telpu to, vai iemaksātā suma patiesi pietiek pēc
p a t i e s ā v a j a d z ī b a ; tomēr apgabal- nominalā apmēra vai pēc kursa prasitāja
tiesa šo jautājumu par dzivokļa faktisko kapitala un v a r b ū t ē j o p r o c e n t u
v a j a d z I b u Arturam Hermanim nav ne- sumu segšanai; tāpēc Tiesu palata, prasot,
eaz apspriedusi sakarā ar prasītāju ie- bez jau iesniegtās apliecības, vēl sevišķu
sniegtiem paskaidrojumiem un pierādīju- tiesas lēmumu, ar kuru hipotekas praslba
miem; ar to apgabaltiesa pielaidusi sprie- tiktu atzīta par dzēstu ar iemaksāto sumu,
duma motivu nepilnību, pārkāpjot minēto rikojusies pilnā saskaņā ar minēto 14603-. p.
CPN noteikumus; 3) ka minēto likumu un Notar. nolik. 187. р.; 5) ka sūdzētāju
pārkāpumu dēl apgabaltiesas spriedums minētie CPN 616., 621. p. runā par prasīlav atstājams spēkā, Senats n o l e m j : bas nodrošināšanu prasības kārtībā, bet uz
Rigas apgabaltiesas 1930 g. 16. julija sprie- tagadējā Iietā izšķiramo jautājumu nemaz
iumu atcelt CPN 181., 196. (129., 142.) neattiecas; bet, pretēji sūdzētāju domām,
īta pārkāpumu dē| un lietu nodot tai pa- pat no viņu minēto CPN viedokla, arī lai
apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā atceltu prasības nodrošināšanas kārtībā
■tsas sastāvā.
ievesto atzlmi, katrā ziņā prasāms tiesas
lēmums; 6) ka Tiesu palata savu iepriekšējo spriedumu kādā citā lietā atsaukusies
168. 1931. g. 4. junijā. Andreja un He- tikai kā uzblakus motivu, nemaz neatienas P a u r u lūgums atcelt Tiesu palatas zīstot to рдг saistošu viņai; 7) ka, neatīēmumu viņu, Andreja un Helenas Pauru, karīgi no visa tā, sūdzētāji pat nav mēgiādzībā par Latgales zemes grāmatu no- nājuši atspēkot Zemes grāmatu nod.
,|as priekšnieka lēmumu. (L. № 1117.) priekšnieka aizrādījumu, viņa paskaidroSēdi vada priekšsēdētājs senators K. jumā uz sūdzētāju sūdzlbu, uz to, ka pašā
jzoliņš; referē senators A. Lēbers.
aplieclbā nav teikts, ka tā būtu izdota
Ievērojot: 1) ka, pēc Notar. nolik. 187. р., iesniegšanai Zemes grāmatu nodalai hipokķllāšanas atzīmes dzēšana var notikt vai tekas parāda dzēšanai un „aizlieguma" at■u uz dzēšanas atlaujas panta pamata, vai celšanai un ka tajā nav arī pat atsauksmes
ar tās personas piekrišanu, kurai par labu
pants par aizliegumu ievests; 2) ka pēč
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uz Kr. LCL 1651. р.; īstenībā, jau šādi gādņa zv. adv. K. Pauļuka paskaidrojums.
Zemes grāmatu nod. priekšnieka apcerē- (L. № 1129.)
jumi vien pilnīgi attaisnotu viņa rīkojumu Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
par sūdzētāju
lūguma neievērošanu; Ozoliņš; referē senators O. Ozoliņš.
8) ka tā tad Tiesu palata, atrodot minēto Ievērojot: 1) ka Tiesu palata atraidījusi
priekšnieka lēmumu par pareizu, nav sū- prasību aiz tā iemesla: a) ka prasltājs fordzētāju minētos likumus pārkāpusi, kādēl ma!i nav rīkojies kā mir. Blūmberga manviou kasacijas sfidzlba kā nepamatota at-ļ tojunia aizgādnis un pēc būtības, darbus
raidāma, Senats n o l e m j : Andreja unļ izdarot, nav arī varējis kā tāds rīkoties,
Helenas Pauru kasacijas sūdzlbu. uz CPN jo par aizgādni viņš iecelts vēlāk; b) ka
793. p. pamata, atstāt bez ievērības.
prasltājs patvarigi uzņēmies atjaunot dzirnavu ēkas tādā laikā un tādos apstāklos,
169. 1931. g. 4. junijā. Finansu minis- ka jāšaubās, vai viņa rlcība saskanēja ar
trijas Nodoklu departamenta lūgums atcelt mantinieku patiesām interesēm un vai
Rīgas apgabaltiesas lēmumu attieclbā uz mantinieki tai būtu piekrituši; c) ka, spriedokumentu neizsūtīšanu par zīmogsoda uz- žot pēc lietas apstākļiem, prasītājs ir iejaulikšanu Oļegam Pochvalam. (L. № 1126.) cies svešās lietās priekš sevis un savā laSedi vada priekšsēdētājs senators K. bā, kādēļ, labākā gadījumā, prasību varētu
celt tikai par sumu, kādā mantojuma masa
OzoIiņŠ; referē senators 0. Ozoliņš.
levērojot: 1) ka apgabaltiesa atstājusi būtu iedzlvojusies no prasītāja rlcības, pie
bez ievērības Finansu ministrijas Nodokļu kam tas, kas nejauši zaudēts, nebūtu ierēdepartamenta blakus sūdzlbu par mierties- ķināms; d) ka tomēr tāda praslba nav celta
neša 1930. g. 19. julija lēmumu aiz tā ie- un, bez tam, pat nav konstatēts, ka manmesla, ka originaldokumentus, par kuriem. tojuma masa būtu iedzlvojusies, jo prasluzlikts no tiesas zlmogsods un taisīts at- tāja atjaūnotās dzirnavas ir nodegušas;
tieclgs uzraksts, tiesa var izsniegt atpakal 2) ka tā tad Tiesu palata izšķirošu nozlmi
Nodokļu departamentam vienīgi pēc attie- piešķīrusi tam apstāklim, ka remontus izcīgu norakstu iesniegšanas, kuriem jāpa- darot, prasltājs iejaucies svešās lietās
liek oriģinalu vietā; 2) ka Rīk. par zīmog- priekš sevis un savā labā un ka tādēl var
nodevu 108. p. taisni uzliek par pienākumu būt runa tikai par' iedzīvošanās prasibu,
tiesu iestādēm, pēc lēmuma par zīmogsoda kāda tomēr nav celta; uzstādot šādu izpiedzišanu, ex oficio izsniegt atpakaļ ak- šķirošu motivu savā spriedumā prasības
tus un dokumentus, par kuriem uzlikts zī- noraidīšanai un atceļot tā tad apgabaltiesas
mogsods. taisot uz tiem attiecigus parak- spriedumu, Tiesu palata tomēr nav ievēstus; minētie akti un dokumenti uzskatāmi rojusi to apstākli, ka viss apgabaltiesas
tikai kā corpus delicti, bet ne kā civilpro- spriedums, ar kuru prasība apmierināta,
cestiesiski pierādījumi, no kuriem būtu pamatojas uz to, ka visi dzirnavu atjaunojaatstāj lietā noraksti; 3) ka tā tad Rīk. šanai izliktie līdzekļi ir bijuši n e p i e с iepar zīmognod. 108. p. pārkāpumu dēl ap- š a m i izdevumi, kas atlīdzināmi ikviegabaltiesas lēmums nav uzturams spēkā, nam, izoemot zagli, un kurus tādēļ apgaSenats n o l e m j : Rlgas apgabaltiesas baltiesa arī ir pieprasījusi neatkarīgi no tā,
1930. g. 18. septembra lēmumu atcelt Rlkoj. uz kāda pamata prasītājs stājies pie dzjrpar zīmognodevu 108. p. pārkāpuma dēļ un navu remonta; šāds savukārt lietā izšķilietu nodot tai pašai apgabaltiesai izsprie- rošs motivs no apelatora nav otrā instancē
nopietni apstrīdēts, kādēļ Tiesu palata nešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
varēja apiet šo jautājumu un atstāt to bez
apspriešanas; pēc tām ierunām, kuras cē170. 1931. g. 16. decembrī. Adolfa F r e i- lis apelators, Tiesu palata gan varētu
m a ņ a pilnv. zv. adv. V. Kārkliņa lūgums nāmos apstākļos nākt pie slēdziena, ka
atcelt Tiesu palatas spriedumu Adolfa prasība ir priekšlaiclga norēķina neiesniegFreimaņa praslbā pret Rozaliju Kondrus !>anas dēļ, bet šādas ierunas pašas par se%i
u. с un atbildētāju Rozalijas Kondrus un vien nevarēja Tiesu palatai būt par pamati
prombūtnē esošā Kārja Blūmberga aiz- izšķirties par prasības noraidīšanu pēc bo114

» visā visumā; tā tad Tiesu palatas pielaiž likums, ir paredzēts 546. р., proii,
iriedums uzrāda kā motivēšanas neparei- zv. aizgādnim par labu, ar tajā pantā apnbu. tā arī motivēšanas nepilnibu, kādēl rādītiem noteikumiem; Kr'. Senats noteikti
pārkāpts CPN 711 pants; 3) ka. pēc paskaidrojis. ka kreditoru pilnsapulces !ēprasītāja pareiza aizrādījuma kasacijas sū- mums par atlldzlbas pieškiršanu konkursa
dzībā, Tiesu palata nevarēja apgabaltiesas valdei virs 548. p. aprādītās normas skaidri
spriedumu atcelt tajā daļā. kurā spriedums (явно) runā pretim minētam pantam (Sen.
vēršas pret Aldu Kurlis un kura palikusi CKD 79.1290. Dolgorukova lietā); kur pronepārsūdzēta apelacijas kārtlbā; prasītājs cesa likums vēlas atstāt ieinteresētiem brīgan ir lūdzis prasibu apmierināt s о 1 i - vību atlldzības normas noteikšanai, tur lid а г i, bet apgabaltiesa šādā veidā prasību kums tieši uz to arl aizrāda (piem., minētā
n a v apmierinājusi; tā tad spriedums at- 546. p. un Tiesu iek. lik. 320. p. sakarā ar
tiecībā uz atbildētāju Aldu Kurlis kā ne- 321. p. 2. pk.); 3) ka, pretēji sūdzētāju izpārsūdzēts bija stājies spēkā uu Tiesu pa- teiktam uzskatam, konkursa masa nekad
latai nebija pamata atcelt spriedumu visā neatrodas ..pilnīgi kreditoru sapulces rīvisumā un atraidit prasību arī pret Aldu cībā"; konkursā lielā mērā aizskartas neKuflis; atcejot spriedumu arī pret Aldu tikvien kreditoru, bet arī paša kridara. un
Kurlis, Tiesu palata ir pārkāpusi CPN arī vispār publiskās intereses, kādēļ, šaubu
892. p. 1. pk. un 893. p.;. 4) ka tā tad CPN gadljumā un principā. konkursa likumi pie711. р., 892. р. 1. pk. un 893. p. pārkāpumu der pie p u b 1 i s к ā m normām, bet ne pie
dēļ, Tiesu palatab spriedums nav uztu- dispozitivām normām; konkursa valde ir
rams spēkā, kādēl neielaižoties pārējo ka- apgabaltiesas zemākā instance (tirdzn.
sacijas iemeslu pārbaudīšanā, Senats по proc. lik. 438. p. 1. teik.). pie kam konkursa
и т ] : Tiesu palatas 1930. g. 10. februara valdei jārīkojas nevis tikai kreditoru intespriedumu atcelt CPN 711. р.. 892. р. 1. pk. resēs vien. bet vi'oai jāievēro arl kridara
un 893. p. pārkāpumu dēl un lietu noclot intereses un viņai kā oficialai iestādei
tai pašai tiesai izspriešanai по jauna citā (438. р.), vispār nav tiesības pat ar kreditoru (visu vai vairākuma) piekrišanu it kā
tiesas sastāvā.
brivi rikoties par konkursa masu; 4) ka,
171. 1931. g. 26. februari. Maksātnespē- kā nepareizs atzīstams arl sūdzētāju uzjīgā parādnieka Nochuma Š а 1 m а о а коп- skats. it kā apgabaltiesai un Tiesu palatai
kursa valdes un maksātnespējigā parād- neesot bijusi tiesība atcelt kreditoru pilnsanieka Nochuma Šalmana kreditoru: Jā- pulces lēmumu par atlīdzības piešķiršanu
zepa Teca pilnv. zv. adv. 0. Finkelšteina, konkursa valdei it kā tādēl, ka tas noticis
Rlgas Komercbankas pilnv. zv. adv. F. vienbalsīgi un ne по viena nav ticis pārMichelsona, akc. sab. „Latvijas Privatban- sūdzēts; saskaņā ar 445. р., apgabaltiesai
ka" pilnv. zv. adv. B. Petkoviča un Mo- p i e d e r u z r a u d z ī b a s f u n k c i j a par
zesa Maizela un Mendela Pevsnera pilnv. konkursu, kādēl, ja apgabaltiesa, skatot
B. Nolteina lūgums atcelt Tiesu palatas cauri kreditoru pilnsapulces lēmumus par
lēmumu lietā par Nochuma Šalmaņa atzī- konkursa slēgšanu. tajā lēmumā ierauga lišanu par maksātnespējlgu parādnieku. kumu pārkāpumu, viņai netikvien tieslba,.
bet arī pienākums atcelt uzraudzlbas kār(L. № 1137.)
Sedi vada priekšsēdētājs senators K. tībā to lēmuma dalu, kuru vina atzīst par
runājošu pretim likumam; 5) ka tagadējā
Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka, saskaņā ar Kr. firdzn. lieta grozās ap konkursu, bet ne ap kādas
1 i к v i d а с i j u,.
proc. lik. 549. р., konkursa valdei (kurato- sabiedrlbas vienkāršu
kura
gan
ar
zināmiem
priekšnoteikumiem
riem un priekšsēdētājam) piespriežama —
kopā — atlldzība par tās darbību 2% по varētu norisināties pēc likvidatoru vienovisas likvidētās konkursa masas; 2) ka, šanās ar biedriem vai kreditoriem un bez
pretēji sūdzētāju domām, minētam 548. p. tiesas uzraudzlbas tieši pēc privattieslbu
ir absoluti saistošas normas raksturs un tā normām, saskaņā ar statutiem; kurpretim
nav ar kreditoru pilnsapulces lēmumu gro- konkursa kārtībā padota vienlgi pubīiskām
zāma; vienigais izijēmums, kuru šajā ziņā normām un līdz ar to taisni tiesas uzrau115

dzībai; tam apstāklim, ka šajā lietā kre-ļ stiprinašanu viņai uz apgabaltiesas 1930. g.
ditoru pilnsapulces lēmumu parakstījis, 7. marta lēmuma pamata lūgusi Zemes grāstarp citu, arī Latvijas bankas pilnvarnieks, matu nodalas priekšnieku tikai 1930. gada
nav izškirošas nozīmes, jo šis pēdējais taiā 3. maijā, t. i. t'ajā laikā, kad attiecigā repašā laikā pieder arl pie konkursa valdes ģistra nodalījumā jau bija 1930. g. 23. maijā
un. kā redzams no protokola, pašā lēmumā ievestais ieraksts par šo māju apstiprinānav piedalījies, pie kam, no otras puses, šanu Marijai Novikovai; 2) ka šādos.apno lietas nav redzams, vai konkursa- valde stāklos Zemes grāmatu nodalas priekšnievai apgabaltiesa būtu izpildljusi 536. р. по- kam bija pietiekošs pamats sūdzētāja lūteikuinu, kāds paredz, ka, ja Latvijas ban- gumu alstāt bez ievērības, līdz kamēr
ka nesaņem pilnu apmierinājumu (piem., ar 1929. g. 23. maijā Marijai Novikovai par
to. ka no viņai piekrītošās sumas konkursa iabu ievestais ieraksts netiktu atzīts par
valdei par labu atvilkta lielāka suma par dzēšamu zemes grāmatās; 3) ka jau zeлоптш, par to ir jfipaziņo viņai tieši. kaut mes grāmatās ievestais ieraksts dzēšams
arl neviens nebūtu pilnsapulces lēmumu vienīgi p r a s l b a s ceļā. bet nekad ne
pārsūdzējis; 6) ka sūdzētāju minētiem Kr. sakarā ar blakus sūdzību par Zemes grāSenata Tiesu departamenta spriedumiem matu nodaļas priekšnieka lēmumu (Sen.
nav izšķirošas nozlmes. jo ar tiem nemaz'CKD spried; 30./1017): 4) ka tāpēc sūnav nobibināts, ka apgabaltiesai nebūtu tie- dzētājas kasacijas sūdzība nav Senatā iesība uzraudzības kārtībā atcelt kreditoru vērojama, Senats n o l e m j : Agrafenas
pilnsapulces lēmumu, a.r kuru konkursa Nikoīajevs pilnv. Aleksandra Musso kasavaldei pieškirla atlīdzība virs likumīgās cijas sūdzību, uz CPN 283. (186.) p. panormas; 7) ka tā tad Tiesu palata, atzīs- mata, atstāt bez ievērības.
tot likumā paredzēto atlldzības normu par:
absoluti saistošu un par negrozamu ar kre173. 1931. g. 27. novembrl. Mir. Pētera
ditoru pilnsapulces vienbalsigu lēmumu, \ D ā b о 1 a mant. masas pilny. zv. adv. E.
nav sūdzētāju minētos likumus pārkāpusi, Pētersona lūgums atcelt Tiesu palatas
kādēl viņa kasacijas sūdzība kā nepama-; spriedumu Līzes KussiņŠ un Mārtiņa Kartota atraidāma. Senats n о 1 e m j : maksāt- zana (Karsuma) mant. masas praslbā pret
nespējfgā parādnieka Nochuma Žalmaņa Pēteri Dābolu. un prasitajas Lizes Kussiņš
konkursa valdes, Jāzepa Teca pilnv. zv. un mir. Mārtiņa Karzana mant. masas aizadv. Finkelšteina, Rigas Komercbankas gādņa pilnv. zv. adv. K. Pauluka paskaidpilnv. zv. adv. Miķelsona, akc. sab. „Latvi- rojums. (L. № 1157.)
jas Privatbanka" pilnv. zv. adv. Petkoviča
Sēdi vada priekšsēdetājs senators K.
iin Mozesa Maizeja un Mendeļa Pevsnera: Ozoliņš; referē senators F. Konradi.
pilriv. zv. adv. Nolteina kasacijas sūdzlbu, ļ levērojot: 1) ka Tiesu palata, pievienouz CPN 793. p. pamata, atstāt bez ievērī- joties apgabaltiesas sprieduma motiviem.
bas.
; konstatējusi, ka. saskaņā ar ierakstījumu
zemes grāmatās. bij. mežsarga „Smolu172. 1931. g. 26. februarī. Agrafenas Dobol" mājas pieder mir. Kristapa KārN i k o l a j e v s pilnv. Aleksandra Musso suma mantošanas masai, ka prasltājas aplūgums atcelt Latgales apgabaltiesas lē- stiprinātas līdzigās dajās uz mir. Kristapa
mumu lietā par nekustamo īpašumu Ilūk- Kārsuma mantojumu un arī zemes grāmastes apr. Skrudalienas pag. zem. grām. reg. tās atzīmēias par māju īpašniecēm;- tādos
№ 520. koroborēšanas atraidlšanu un Ma- apstākļos Tiesu palata, pretēji atbildētājas
rijas Novlkovs paskaidrojums. (L. j\y 1141.): kasacijas sūdzībā izteiktam uzskatam, ri-;
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. [ kojusies pilnigi saskaņā ar CL 812. р., atOzolioš; referē senators A. Lēbers.
. zīstot prasltājas par māju leģitimētām
Ievērojot: 1) ka runā esošās mājas ap-1 īpašniecēm, kurām tiesība prasit atbildēstiprinātas Marijai Novikovai zemes grā-! tājas izlikšanu no mājām: tādēļ atkrīt kā
matās 1929. g. 23. maijā uz apgabaltiesas! nepamatoti atbildētājas aizrādījumi uz to,
1928. g. 7./14. junija sprieduma pamata, ļit kā pēc izpirkšanas akta atcelšanas, kas
kurpretim sūdzētāja par minēto māju ap-1 atbildētājām izdots no Zemkoplbas minisļie

koroborēts uz atbildētāja vārdu, natā nemaz nav apspriežams; 4) ka noteiu-Dobol" mājas pārgājušas atpakaļ cot atbildētājai par izdevumiem pienāclgo
ipašumā, kādēl prasību par atbildē- atlīdzību, Tiesu palata varēja no atlldzības
izlikšanu it kā varētu celt vienīgi Zem- sumas atvilkt atbildētājai izmaksāto valsts
»s ministrija; 2) ka par nepamatotu neatmaksājamo pabalstu Ls 200,—. jo, preistami arī prasitāju paskaidrojumi par tēji atbildētājas aizrādījumam viņas kasacika Tiesu palata, apmierinot vienā daļā jas sūdzlbā, šis pabalsts nav izsniegts attfdētāja pretprasibu par izdevumiem, bildētājam p e r s o n ī g i , bet gan noposcēlušies „Smolu-Dobol" māju ēkas uz- tlto ēku a t j a u n o š a n a i ; 5) ka par
it kā juridiski nepareizi esot kvalifi- pamatotu turpretim atzīstams prasitāju
;i šo prasību, aprēķinot atbildētājam' aizrādījums uz to, ka Tiesu palata nepaācīgo atlidzību ne par izdevumiem ēkas ļ reizi noraidījusi atbildētāja lūgumu par
vai remontējot,' bet pēc pašu ēku ļ māju i e n ā к u m u norēķināšanu по būvtibas, un neizšķirot jautājumu par to,! darbu izdevumiem uz tā pamata, ka šī at■ atbildētāja izdarītie darbi bijuši nepie- bildētāja ieruna esot celta uz nenoteiktu
rfami vai tikai derīgi, vai pat pilnigi sumu un tādēl atzlstama pai nederīgu
kompensacijai saskaņā ar CL 3552. р.; šajā
ki; pretēji prasītāju apgalvojumam,.Tie- zinā Tiesu palata, pēc pareiza prasltāju pai palata šo pēdējo jautājumu tieši izšķī- skaidrojuma, nav ievērojusi, ka prasītājas
s l konstatējot, ka visi atbildētājas izde- apgalvojot, ka ar ienākumiem segti v i s i
uzskatāmi par „ n e p i e c i e š a - būvizdevumi, līdz ar to pietiekoši skaidri
liem s a i m n i e c l b ā " ; tādēļ atkrīt visi pateikušas, ka vinas šos ienākumus noosītāju aizrādījumi uz CL 579. un 582. р., saka pretprasībā prasītās sumas apmērā;
attiecas vienigi uz d e r I g u izdevumu Tiesu palata šajā zinā pielaidusi CPN 339.,
ību; saskaņā ar minēto Tiesu pala- 711. p. pārkāpumu; 6) ka tos pašus likukonstatējumu, šajā lietā piemērojami mus Tiesu palata pārkāpusi arī ar to, ka
578. panta noteikumi, pēc kuriem nepie- viņa, atzīstot, ka lietā neesot datu par to,
mie izdevumi atlldzināmi ikvienam, ka atbildētājs p a g r a b u būtu taisījis no
ot tikai zagli; pie tam Tiesu palata, jauna; nemaz nav apspriedusi liecinieka
fķinot atbildētājam par izdarītiem iz- Dzenīša liecību, kas — kā pareizi aizrāda
icvumiem pienāclgo atlīdzības sumu, pa- atbildētāja savā kasacijas sūdzībā — apEtzi izgājusi no atbildētāja uzcelto ēku liecināiis, ka atbildētājs „u z с ē 1 a otro
Crtības, jo — kā tas izriet no CL. 580. p. klēti un stalli, kā arl p a g r a b u " ; 7) ka,
- pie atlīdzības aprēķināšanas par izde- beigās, par pareiziem atzīstami arī prasīliem vispār jāievēro ar izdevumiem tāju paskaidrojumi par to, ka Tiesu palata,
iegtais v ē r 11 b a s paaugstinājums, aprēķinot atbildētājam pienāclgo atlīdzību
kam tikai pie d e r i g u izdevumu at- apmēru, nevarēja ēku vērtibu noteikt augIšanas jāaprobežojas ar faktiski izda- stāk, nekā prasīts pašā pretprasībā; šajā
izdevumu praslšanu, ja. vertības pa- ziņā Tiesu palata pielaidusi nepareizības
stinājums pārsniedz šos izdevumus; ja, tajā ziņā, ka viņa atbildētājam par dzīvoretitn, kā konkretā gadijumā, lieta gro- jamās ēkas piebūvi un par klēti piesprieap nepieciešarniem izdevumiem, tad dusi 1400. resp. Ls 900, lai gan atbildētājs
ā ziņā var prasīt v i s u vērtības paaug- | prasljis tikai 1000, resp. Ls 500 un b).ka
'jumu, t. i. ja strlds ir par jaunu ēku vina, aprēķinot kūts vērtibu, izgājusi RO
to daļu uzcelšanu, v i s u to patieso vēr- ekspertu noteiktās vērtības Ls 1300, ka(konkretā lietā abu prāvnieku kasaci- mēr pats atbildētājs kūts vērtību noteicis
uz Ls 1040; ar šādu rīcību Tiesu palata
sūdzībās ir runa taisni par šīs pēdējās pārkāpusi CPN 706. pantu; 8) ka minēto
egorijas izdarītiem darbiem); 3) ka uz likumu pārkāpumu dēļ Tiesu palatas spriekā jautājums par atbildētāja pretpra- dums par pretprasibu atcelams uz abu
s noilgumu būtu apspriežams sakarā ar prāvnieku kasacijas sīīdzibām, — Senats
ājumu par viņa labticību vai ļaunticību, n o l e m j : uz prāvnieku kasacijas sūdzīsītājas zemākās instancēs nav aizrā- bām Tiesu paiatas spriedumu par pretprašas, kādēļ šis pirmo reizi prasltāju kaijas sūdzibā iekustinātais jautājums Se117

sību atcelt CPN 339., 706. panta pārkāpumu i 175. 1931. g. 30. oktobrl. Andreja Radēl un lietu nodot Tiesu palatai izsprieša- m a ņ a lūgums atcelt Tiesu palatas lēmunai по jauna šajā dalā citā tiesas sastāvā; mu par Emmai Ramans u. с piederošo
rair. Pētera Dābola mantošanas masas Jaun-Pekstinu mājas pārdošanu un Pētera
pilnv. zv. adv. Pētersona kasacijas sūdzlbu Elkšņa pilnvarnieka E. Grīnberga paskaidpar pamatprasibu, uz CPN 793. p. pamata, rojums. (L, № 1162.)
atstāt bez ievērības.
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
Ozoliņš;
referē senators F. Konrādi.
174. 1931. g. 24. aprilī. Osipa G a b r i-;
Ievērojot:
1) ka Tiesu palata atzinusi
1 о v i č a pilnv. zv. adv. pal. Ē. Vilenčika;
par
nenotikušu
izsoli par „Jaun-Pekstinu"
lūgums atcelt Rīgas apgabaltiesas spriedu-:
mājāin,
atcelot
apgabaltiesas lēmumu, ar
mu Pauļa Jochova praslbā pret Osipu Gab- i
kuru
minētās
mājas
tikušas apstiprinātas
riloviču. (L. № 1158.)
pircējam
Jānim
Apsltim;
2) ka pircējs
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
Apsītis
šo
Tiesu
palatas
lēmumu
nav pārOzoliņš; reierē senators.F. Konrādi.
sūdzējis,
bet
tam
padevies,
kamēr
sūdzī'
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa savā 1930.
par
Tiesu
palatas
lēmumu
ienākusi
tikai
no
gada 10. septembra sēdē uz prasītāja ареkreditora
Andreja
Ramaņa,
kas
savā
kalacijas sūdzibas pamata lietu izspriedusi
pēc būtlbas, nemaz neapspriežot tā ap- ļsacijas sūdzlbā cenšas pierādlt, ka apgastākla nozlmi, ka prasltāja pilnvarnieks baltiesas lēmums bijis atstājams spēkā;
savā 1930. g. 18. augusta lūgumā, pazino-ļ 2) ka Andreja Ramaņa kasacijas sūdzība
jot, ka prāvnieki esot izllguši un ka viņš! atstājama bez caurskatišanas, jo nav piepraslbu atsaucot, lūdzis lietu ieskatīt parļ laižams, ka kreditoram būtu tieslba pārsūizbeigtu; ar šādu rlcību apgabaltiesa pie- dzēt tiesas. lēmumu, ar kuru atcelta notilaidusi spriednma motivu nepilnību, ar to kusē nekustamā īpašuma pārdošana izsolē,
pārkāpjot CPN 181. (129.) pantu; 2) ka^ ja pats nekustamas mantas pircējs šo фе
bez tam apgabaltiesa pielaidusi nepareizību тиши nav pārsūdzējis; ar to pašu pircējs
ari tajā zinā, ka vina lietu izspriedusi pēc atteicies no imobila iegūšanas, kādos ap-ļ
būtlbas, lai gan parti tikuši aicināti uz sē- stāklos kreditoram nav piešķirama tiesība
di (kā tas redzams no pavēstēm) tikai j a u- pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru izsole
t ā j u m ā p a r l i c t a s i z b e i g š a n u ; atcelta, jo pretējā gadījumā varētu rasties
sanemot tādu pavēbti un zinot par minētā pilnlgi nenormals stāvoklis, ka šā lēmurat
prasītāja lūguma iesniegšanu tiesā, atbil- atcelšanas gadījumā imobils tiktu atzlts parļ
dētājs, pēc viņa pareiza aizrādījuma kasa-; apstiprināmu \\z pircēia vārdu pretēji viņ^
cijas sūdzībā, varēja būt pārliecināts, ka. gribai, lai gan vioš по imobila iegūšanz
1930. g. 10. septembra sēdē skatīs cauri atteicies sakarā ar notikušo otrās tie
tikai jautājumu par lietas izbeigšanu. bet instances lēmumu par izsoles atcelša
lietu nelūkos cauri pēc būtibas, kādos ap-ļ Senats n o l e m j : Andreja Ramana
stāklos atbildētājs nebija spiests ierasties! sacijas sūdzlbu atstāt bez caurskatlšanas.
tiesā prasības b ū t ī b a s atspēkošanai; tā
tad apgabaltiesa, izspriežot tomērlietu pēc j
būtības, ierobežojusi atbildētāja aizstāvē-l 176. 1931. g. 23. septembrī. An
šanā pret prasltāja celto praslbu. ar kādu В г a č a lūgums atcelt Rīgas apgabaltie
ricību apgabaltiesa pārkāpusi CPN 102. lēmumu lietā par mantojuma llguma
(81.) pantu; 3) ka minēto likumu pārkā- dzešanu zemes grāmatās uz „Braču" "
pumu dēļ apgabaltiesas spriedums nav at- jām. (L. № 1163.)
stājams spēkā, neielaižoties citu kasacijas Sēdi vada priekšsēdētājs senators
sūdzlbā minēto sprieduma atcelšanas ie- Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa, pr
meslu pārbaudīšanā. Senats n o l e m j : RIsūdzētāja
domām, gan varēja atzlt, ka Z
gas apgabaltiesas 1930. g. 10. septembraļ
grām.
nod.
priekšniekam tjesība neizpi
spriedumu atcelt CPN 102., 181. (81., 129.)
apgabaltiesas
pirmo, 1930. g. 11. junija,
parita pārkāpumu dēl un lietu nodot tai ра
mumu,
jo,
kā
pareizi aizrāda apgabalti
за! apgabaltiesai izspriešanai no jauna cita
savā
tagadējā
lēmumā, pēc Zem. gr
tiesas sastāvā.
nod.
priekšnieka
pirmā, 1930. g. 25. таги
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ia, a p s t ā k ļ i b i j a g r o z ī j u - tuētie varēja jau s a v ā v ā r d ā lūgt manapstākļu grozīšanu apgabaltiesa tojuma llguma papildinājumu ievest zemes
ieraudzlt iekš tā, ka taisni tas Zem. grāmatās saskauā ar sūdzētāja jau iepriekš
akts, kas satur pašu mantojuma II- izteikto piekrišanu; apmierinot šādu subun uz kura neiesniegšanu bija aiz- stituēto mantinieku lūgumu, Zemes grām.
Zem. grām. nod. priekšnieks savā nod. priekšnieks, un apgabaltiesa, atzlstot
ajā. 1930. g. 25. marta, lēmumā, ticis viņa rīcibu par pareizu, nav sūdzētāja miнп zināms p ē с viņa pirmajā lēmuma nēto.s likumus pārkāpusi; 3) ka tā tad sūp ē c apgabaltiesas pirmajā lēmuma; dzētāia kasacijas sūdzība kā nepamatota
IĪ uz tā paša Zem. grām. akta izrādl- atraidāma, Senats n о 1 e m j : Andža Brača
papildinājums, ar kuru mantojuma lī- kasacijas sūdzību, uz CPN 283. (186.) p.
■a slēdzēji (t. i. sūdzētājs un viņa pēc pamata, atstāt bez ievērības.
mirušais dēls) bija vienojušies par to,
ifadījumā, ja dēls mirtu pirms sūdzētāja,
177. 1931. g. 27. martā. Mārtiņa R ā lētā, instituētā, dēla vietā, par viņa c e ņ a līigums atcelt Rlgas apgabaltiesas
itutiem tiek iecelti viija mantinieki, spriedumu Emilijas Rācenis prasībā pret
un 2 dēli; pie tam vēl p i r m s jau- Mārtiņu Rāceni un prasītājas Emilijas Rā1930. g. 21. junija, lēmuma taisīšanas, cenis paskaidrojums. (L. № 1172.)
iditais papildinājums ticis ievests zem.
latās; šādos apstākļos paši par sevi Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
ituši abi pirmie, kā zem. grām. nod. Ozoliņš; referē senators F. Konrādi.
Ievērojot: l) ka apgabaltiesa uz a b u
ekšnieka, tā arī apgabaltiesas lēmumi,
prāvnieku
paskaidrojumu pamata konstanedz priekšnieks nebija saistīts ar aptējnsi,
ka
parti
k o p ā n e d z l v o ; tādos
iltiesas pirmo lēmumu, nedz pati apapstāklos
apgabaltiesa,
izliekot atbildētāju,
iltiesa nebija saistīta ar. to; tāpēc at. t У.sūdzētāja aizrādljums, it kā apgabal- prasītājas vīru, no prasitājai piederošā neesot pārkāpusi savā jaunā lēmumā kustamā īpašuma nav pārtraukusi — vairs
891., 893. р.; 2) ka apgabaltiesa, at- nepastāvošo — prāvnieku laulības kopiot, ka sūdzētāja minētais CL 2497. p. dzīvi un tā tad ar savu spriedumu arī nav
šajā lietā piemērojams, ievērojot CL pārkāpusi CL 7. р., pēc kura laulātiem jā546. p. sakarā ar minēto papildinājumu dzivo kopā; prasltājas celtā prasiba nav
substitutu iecelšanu, nebija spiesta vēl atzīstama ari par nemoralisku it kā tādēļ,
išķi apstāties pie visiem sūdzētāja ap- ka ar to tiktu aizskarts laulības pamatfaksrējumiem viņa sūdzlbā par zem. grām. tors, laulāto kopdzīve; tāda taču, pēc apJ. priekšnieka lēmumiem; sūdzētājs ne gabaltiesas konstatējuma, konkrētā gadī/ā nupat minētā sūdzlbā, ne savā taga- jumā nemaz nepastāv, kādēl un ievērojot
iējā kasacijas sūdzībā, nenoliedz, ka lietai apgabaltiesas konstatētos prāvnieku nepiemērojams taisni Privat. lik. 2846. p. un normalās savstarpējās attiecības, nevar arī
aemaz arl nepārmet apgabaltiesai, ka tā būt runas par to, it kā a t b i l d ē t ā j a
■epareizi esot piemērojusi šo pantu; sub- i z l i k š a n ā s d ē | viņš būtu spiests dzī«ituētiem taisni bija tiesiba izīietot viņiem vot ārpus savas ģimenes un it kā tiesas
par labu pašā papildinājumā paredzēto spriedums saturot likumlgu iemeslu laullsubstituciju un, atsaucoties uz tajā izteikto bas šķiršanai uz Laul. lik. 50. panta pasūdzētāja piekrišanu, panākt papildinājuma mata; 2) ka no vīra tiesibas noteikt sieievešanu zemes grāmatās; no minētā vas dzlves vietu, nemaz neizriet, it kā vi2846. p. sakarā ar 2500. p. tieši izriet, ka ņam būtu tiesiba, pret sievas gribu, dzlvot
mantojuma līgumā ar instituēto mantinieku ļ sievas nekustamā mantā, kura sastāda vivar paredzēt ari substituciju, pie kam tā ņas a t s e v i š ķ u mantu, ar kuru viņa var
iad paši substiuētie nemaz nav uzskatāmi ' rīkoties pēc savas gribas (CL 27. р.); praiT mantojuma llguma slēdzējiem; tādēļ | sltāja arl neapstrīd, ka viņas vlram, atbiļiv svarigi, vai substiuētie šāda llguma ļ dētājam, tiesība prasit, lai viqa dzīvotu koslēgšanas laikā bija nepilngadīgi; pievie- ļ pā ar viņu tādā mājā, kur atbildētājs sev
nojoties pie mantošanas llguma, substi- izvēlēs dzlvokli, bet prasīt, lai par tādu
dzlvokli būtu taisni prasltājas atsevišķa
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manta, al'bildētājam nav likumlga pamata;
ar to atkrlt ari kasacijas sudzibas 4. un
6. pk.; 3) ka atbildētāja paskaidrojumiem
viņa kasacijas sūdzības 5. punktā par to,
ka no apgabaltiesas viedokļa sievai esot
iespējams noslēgt laulības līgumu ar nolūku konflikta gadījumā sevi atbilvot no
vīra, nav nozīmes konkretā lietā, jo atbildētājs neapgalvo, ka prasitāja šajā lietā
bfitu noslēgusi ar vīru laulības llgumu ar
l a u n u n o d o m u — iznīcināt laullbas
kopdzīvi; šie atbildētāja paskaidrojumi
Senatā tādēl tuvāk nav apspriežami; 4) ka
tā tad atbildētāja kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j :
Mārtiņa Rāceņa kasacijas sūdzību, uz CPN
283. (186.) panta pamata, atstāt bez ievēribas.
178. 1931. g. 4. junijā. Indriķa - Rūdolia
T r e i b e r g a - G o d k a l n a lūgums atcelt Rīgas apgabaltiesas lēmumu par kasacijas sūdzības izsniegšanu atpakal akc.
sab. „Merkatura" prasības lietā pret viņu.
(L. № 1175.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka kasacijas termiņš izbeidzies 1930. g. 20. oktobrī, kādā termiņā
arl iesniegta kasacijas sūdzlba; 2) ka tomēr kasacijas sūdzībai nebija pielikta kasacijas drošlbas nauda; 3) ka šl pēdējā
iesniegta tikai 21. oktobrl Latvijas bankas
kvltē, no kuras redzams, ka arl pati kasacijas drošlbas nauda iemaksāta tāpat tikai
21. oktobrī; 4) ka tāpēc apgabaltiesa pareizi izsniegusi kasacijas sūdzlbu atpakal;
5) ka, pretēji atbildētāja domām, 1930. g.
1. julija Likums pārgrozījis 285. p. 1923. g.
redakcijā vienlgi tajā ziņā, ka tas saskaņots ar jauno, tajā pašā 1930. g. likumā
ievesto, 181Ч р.; tomēr 286. p. palicis negrozīts, pēc kura, drošības naudas neiesniegšanas gadījumā kasacijas termiņā,
kasacijas sūdzība izsniedzama atpakaļ, bet
nemaz nav tikai atstājama bez tālākvirzīšanas (Sen. CKD spried. кг. 23./48 u. c ) ;
6) ka tā tad apgabaltiesa, izsniedzot atbildētājam kasacijas sūdzību atpakaļ aiz kasacijas drošības neiemaksas attieclgā kasacijas termiņā, nav atbildētāja minētos
likumus "pārkāpusi, kādēļ viņa kasacijas
sūdzlba kā nepamatota atraidāma, Senats
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n o l e m j : Indriķa - Rūdolfa TreibergaGodkalna kasacijas sūdzību, uz CPN 283.
(186.) p. pamata. atstāt bez ievērlbas.
179. 1931. g. 26. februarī. Oto Zeidela
pilnv. zv. adv. H. Rūša lūgums atcelt Tiesu
palatas lēmumu par Antonijas Heils, Liepājas nekustamas mantas ar zem. grām.
1088. num. pārdošanu publiskā izsolē. (L.
№ 1179.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
OzoliņŠ; referē senators O. OzoliņŠ.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palata atstājusi
bez ievērības Oto Zeideļa blakus sūdžību
par apgabaltiesas 1930. g. 3. marta lēmumu
aiz tā iemesla: a) ka CPN 1871. p. nosacījumi attiecināmi kā uz pirmo, tā arī uz otro
izsoli, kādēļ arl otrai izsolei jāsākas ar novērtēšanas sumu, ja tā lielāka par priekšrocību baudošu prasījumu sumu; b) ka
otrā izsolē gan imobili var pārdot par
priekšrocību baudošo prasījumu sumu, ja
tā zemāka par novērtēšanas sumu, bet
imobiļa paturēšana iespējama tikai par
augstāko sumu, no kuras bija jāsākas izsolei, t. i. šādā gadījumā no novērtēšanas
sumas; c) ka sūdzētājs izdarīto novērtējumu nav apstrīdējis CPN 1860. p. kārtlbā,
kādēļ. novērtēšanas suma Ls 30.000 ari
viņam ir saistoša; 2) ka CPN 1885. p. gan
nosaka, ka otrā izsolē var p ā r d о t ari
zem novērtēšanas sumas, bet neko nemin
par kreditora p a t u r ē š a n a s tieslbām;
par tām runā CPN 1880. un 1881. р., pie
kam 1880. p. nosacijums, ka kreditors var
p a t u r ē t imobili par to sumu, no kur a s s ā k u s i e s i z s o l e , attiecināms ari
uz CPN 1881. p. paredzēto otro izsoli (Кг.
Sen. CKD spried. 10./80); sumu, no kur a s s ā k ā s izsole, noteic CPN 1871. р.,
pie kam šis pants attiecas arl uz о t г о
izsoli (Kr. Sen. CKD spried. 10./80); CPN
1871. p. ir 1151. p. grozījums, un šis grozījums izskaidrojams ar to, ka novērtēšanas suma var izrādlties m a z ā k a par hipotekarisko parādu sumu, pie kam tādā
gadljumā. saskaņā ar CL 1434. p. un hipotekarisko prasijumu prioritates principu,
pārdošana nevarētu notikt z e m priekšroclbu baudošo prasijumu sumas (sal. Hasman un Nolken 1889. g. nov. 2. izd. 119.
lapp.); no tā izriet, ka par CPN 1871. p.
paredžūto izsoles sumu principā atzīstan

tēšanas suma (sal. Hasman un Nolken
113. lapp.) un tikai tās pārsniegšanas
īā, priekšrocību baudošo prasījumu
un vienīgi šādā nozlmē saprotama
les suma CPN 1880. pantā; ka starp
1885. un 1881- p. nav tās sakarlbas,
uzsver sūdzētājs, proti, ka pāfdošana
novērtējuma sumas eo ipso dod kreIram tiesību p a t u r ē t Imobili z e m
rērtējuma, norāda jau šā panta avoti:
CPN 1182. p. paredz mantas pārdošanu
i izsolē zem novērtējuma, bet CPN
j. p. atjauj paturēt imobili vienīgi par
irērtējamo sumu, ja pats kreditors nav
šolljis augstāku sumu (Isačenko Граж■ский процесс VI sēj. 263. lapp.); коп
еек!, ka Parčika n o s o l ī j u m s otrā
d ē par Ls 14.000, t. i. zem novertējuma
is, bet augstāk par priekšrocību bauprasljumu sumu, nestāv sakarā ar
zētāja tieslbu p a t u r ē t imobili par
IU, kuru patstāvīgi noteic CPN 1880. р.,
konkreti apzīmē CPN 1871. р., saskaņā
kuru par imobila paturēšanas sumu jāita novērtešanas sumu Ls 30.000 kā
stāko, Tiesu palata, pretēji sūdzētāja
im, nav nonākusi motivu pretrunā; ar
itkrīt sūdzētāja atsaukšanās uz to, it kā
palata būtu nepareizi iztulkojusi
1885. p. un nepareizi piemērojusi CPN
р.; 3) ka neatkarlgi no teiktā, jāievēka CPN 1880. p. atbilst 1171. pantam,
1885. p. — 1175. pantam; CPN 1171.
it 1880.) p. tieši teikts, kādā sumā jāxr imobils (sumā, no kuras sākusies
zsole, t. i. no Hovērtēšanas sumas); CPN
75. (tāpat 1885.) p. par paturēšanas sumu
skas nav teikts (II izsole); tāpēc, un ieērojot, ka CPN 1175. (1885.) p. atkāpšaBS no 1171. (1880.) p. uzstadlta principa
leparedz, šis pēdējais princips (1171.
1880.) p.) taisni jāpiemēro arī II izsolē (Kr.
sn. spried. 53 — 1890. g.); 4) ka izejot
tā, ka tiesība n o s o l ī t īpašumu un
ssība p a t u r ē t imobilu ir divas šķirun patstāvīgas tiesibas, kuras katru
ilē atsevišķs likuma nosacljums, Tiesu
lata varēja nākt pie slēdziena, ka, samā ar CPN 1885. р., Parčiks kā s о 11ā j s varēja iegūt imobili par Ls 14.000,
et sūdzētājs kā p a t u r ē t ā j s , saskaņā
ar CPN 1880. un 1871. р., varēja iegūt imobilu vienlgi par Ls 30.000; pretēji sūdzē-

tāja domām, šāds slēdziens nebūt nesatur
motivu neskaidrību, un šajā slēdzienā Tiesu
pal^ta nebūt nav pateikusi, ka sūdzētājam
„bijis jāsola" par imobili Ls 30.000; ar to
atkrīt aizrādījums kasacijas sūdzlbā, it kā
Tiesu palata būtu pārkāpusi CPN 1885. р.;
5) ka, bez tam, Tiesu palata ir konstatējusi,
ka sūdzētājs pats piekritis novērtējumam
(CPN 1860. р.); ar šādu novērtējumu viņš
ir saistīts (Kr. Sen. CKD spried. 90./53);
sūdzētājs pat nav mēģinājisapstrīdēt šajā
ziņā Tiesu palatas slēdzienu; 6) ka aizrādījumam uz Nodokļu departamenta pieteikumu ir tikai blakus motiva nozīrae, jo
tiesas gala slēdziens pamatojas uz patstāvīgu konstatējumu, ka sūdzētājs varēja
imobili paturēt tikai par novērtējumu sumu Ls 30.000; ar to atkrīt visi pārējie
aizrādījumi kasacijas sūdzībā; 7) ka tā tad
Tiesu palata savā lēmumā nav pielaidusi
sūdzētāja aprādlto likumu pārkāpumus
un iesniegtā kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : Oto
Zeideļa pilnv. zv. adv. Rūša kasacijas sūdzlbu, uz CPN 793. p. pamata, atstāt bez
jevērības.
180. 193ī.g. 23. aprilī. Krājaizdevu sabiedrības „Klints" pilnv. zv. adv. V. Holcmaņa lūgums atcelt Tiesu palatas spriedumu Jāņa Rezovska prasibā pret krājaizdevu sabiedr. „Klints" un prasītāja Jāņa
Rezovska pilnvarnieka privat. adv. A.
Melnbārda paskaidrojums. (L. № 1182.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palata konstatējusi: a) ka vekseldevējs Lankovskis 1926.
gada novembrī parakstljis runā esošo vekseli kā blanketi, kufā suma ierakstīta vienīgi ar cipariem un proti Ls 100; b) ka uz
Lankovska lūgumu uz vekselblanketi uz- ■
likuši savu žiro kāds Jukmenčuks un pēc
tā prasītājs, un vēl 3 citas personas, pie
kam vekseļblankete palikusi Lankovska
rokās; c) ka Lankovskis, aizpildījis vekselblanketi ar veksela tekstu uz sumu
Ls 21.000, apzīmējot to ar burtiem, un tajā
pa^ā laikā pārtaisijis ar cipariem ierakstīto sumu (Ls 100) par Ls 21.000, bet kā
pirmo vekselnēmēju ierakstījis kādu Skulti, kas arī uzlicis uz vekseļa pirmā vietā
savu žiro; d) ka vekselis izrādās par ap121

maksātu ar zīmognodevu par Ls 42,20, bet burtos apzīmētās vekselsumas pārtaisīšane ar Ls 42, kā vekselis būtu bijis jāap- na, kā arī tas, ka vekselis apmaksāts ar tāmaksā, ja tas būtu izdots jau tieši par du zīmognodevu, kura atbilst sumai
Ls 21.000; e) ka pēc tā Lankovskis aiz- 21.000 '+ 100 Ls, tad prasītājam bez šaupildīto vekseli nodevis atbildētājai, lai no- ļbām tieslba atsaukties uz aprādīto, at- ļ
drošinātu savu žirokontu; f) ka iepriekš, bildētājas pielaisto mala fides (vekseltievekselblanketē, ciparos ierakstītā suma siskā nozīmē), kura atsvabinātu prasltāju
Ļs 100 pārtaisīta par Ls 21.000 tik neveikli, no vekseltiesiskās saistības p ā r i p a r t о
un ciparu „pārlabojums" bijis tik acīs krī- s u m u , kurā viuš, savā laikā indosējot
tošs, ka atbildētājai nevarējušas nerasties neaizpildīto vekseli, bija uzņēmies, t. L
šaubas par vekseļa nepareizo aizpildīšanu; pāri par Ls 100,—; aizrādot uz vekseja
2) ka šādi Tiesu palatas konstatējumi at- apmaksu ar paaugstināto zīmognodevu,
tiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc Tiesu palāta acimredzot izteikusi, ka vekpārbaudāmi kasacijas kārtibā; no saviem selis no paša sākuma pareizi ticis apmaksāts pēc tā īstās vekselsumas Ls 100,—,
konstatējumiem Tiesu palata varēja nākt t. i. ar zīmognodevu 20 sant. apmērā (ar
pie sava slēdziena par to, ka atbildētāja, 20 sant. zīmogmarku) un ka tikai vēlāk
nepārbaudot šo vek§eli tuvāk, rlkojusies Lankovskis, aizpildot vekseļblanketi un
neuzmanlgi; 3) ka atbildētāja savā ka- pārtaisot tajā cipariem ierakstīto sumu, uzsacijas sūdzībā nemaz neapstrīd minēto lipinājis vēl klāt zlmogmarkas par Ls 42,
kohstatējumu pareizību pēc būtības, bet t. i. pēc faktiski burtiem aizpildltās sumas
atrod tikai, ka viņai, pieņemot vekseli, un vēlāk ciparos, pārtaisītās, apzīmētās
esot bijis jāpārbauda vienīgi vekselrekvizi- sumas; Tiesu palātai bija pilnlgs pamats
ti no formālās puses, ka prasītajam, kā ži- atsaukties uz CL. 3441. р., jo tas izteic visrantam, kas ar atbildētāju nepastāvot tie- pārējo principu par to, ka „quod quis ex
šās juridiskās attiecībās, neesot tieslbas culpa sua damnum sentit non intellegitur
celt ierunas aiz veksēla nepareizās aizpil- damnum sentire'" (I. 203. D. R. I.), kāds
dīšanas vai — ar burtiem apīmētās — vek- avots minēts arl zem 3441. р.; šis pats
selsumas pārtaisīšanas un ka Tiesu palā- princips, piem., izteikts arl 3244., 2943. p.
tas minētais CL. 3441. p. neesot piemēro- noteikumos; kā pareizi aizrāda prasltājs
jams lietā, jo tas zlmējoties tikai uz atlldzī- savā paskaidrojumā uz kasacijas sūdzību,
bas jautājumu par „likumiskiem" zaudēju- 3441. p. nemaz neattiecas vienlgi uz „likumiem; '4) ka šādi atbildētājas apcerējumi miskiem" zaudējumiem, bet gan arl uz tāuzskatāmi par nepareiziem; pēc Vekseļu diem, kuri celas sakarā ar līgumiem un cilik. 33. p. parādnieks gan var celt tikai tā- tiem darijumiem, jo, kā tieši uzsvērts
das ierunas, kuras izriet no paša vekseļa 3450. pantā, noteikumi par zaudējumu atakta (dokumenta) vai piekrīt viņam aiz tie- lidzlbu piemērojami arl līgumu attiecībās,
šām attiecībām pret vekselturētāju, bet to- tā tad arī attieclbās, kuras celas sakarā ar
mēr taisni pie šādām tiešām, uz parādnieku vekse|sumas nepareizu piedzīšanu; tagaattieclbām pret vekselturētāju pamatotām dējā prasība taisni zlmējas uz zaudējumu
novērsanu, kuri cēlušies prasītājam ar
ierunām pieder aizrādījums uz vekselturē- vekselsumas nepareizo piedzlšanu по viņa
tāja ļauno ticlbu; §1 pēdējā — no civīltie- ar iepriekšējo, atbildetājas celto vekseļprasiskā viedokļa — izteicas netikvien ļaunā slbu; 5) ka atbildētāja gan pareizi aizrāda
nodomā (dolus), bet arl rupjā nolaidlbā, un uz to, ka ar cipariem apzīmētās vekselproti, netikvien tiešā zināšanā par apstāk- siimas „izlabošana" nenoved pie paša vekļiem, kuri paši par sevi jau neatzltu veksel- sela atzlšanas par nederīgu, jo Vekseļu lik.
turētāja praslbas tiesību, bet arl tādā ne- 13. p. 2. teik. attiecas tikai uz ar burtiera
zināšanā par minētiem apstākliem, kura iz- apzīmēto vekseļsumu; tomēr šajā ziņā
skaidrojama vienīgi ar rupju nolaidibu (no- jāievēro, ka runā esošā gadījumā „izlabolaidīgā nezināšanā); no civīltiesiskā vie- jums" ciparos apzīmētā sumā n a v a t z ī- I
dok|a, dolus pielīdzināms lata culpa (CL. m ē t s v e k s e l a t e k s t ā , kā to prasa
3297. р.); ja nu Tiesu palāta nodibinājusi, 13. p. 1. teik., kādēļ, saskaoā ar 14. m
ka atbildētāja, pienemot vekseli, rlkojusies
neuzmanlgi, jo viņai būtu bijis jānovēro
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., pats runā esošais dokuments v i s 9 а г nav u z s k a t ā m s par v e k s e ja tā, tad prasītājs, kā žirants vispār
tbildigs, jo šāds dokuments, kas nav
wekselis un tāpēc nav arl orderpapirs, nav
■dosējams; ar'to atkritis prasītāja žīro
r visām sekām, tā tad arī ar tā garantis funkciju un vekselis vispār .nebija proestējams, bet pats protests bija nederlgs;
: šā pamata vien jau Tiesu palāta būtu
»arējusi prasību atzīt par apmierināmu; 6)
i tā tad Tiesu palāta galaslēdziena ziņā
■av atbildētājas kasācijas sūdzībā minētos
Bmmus pārkāpusi, kādēj kasācijas sūdzība
Itā nepamatota atraidāma, Senāts n o i e m j : krāj-aizdevu sabiedrības „Klints"
pflnv. zv. adv. Holcmaņa kasacijas sūdzīЫ, uz CPN. 793. p. pamata atstāt bez
:bas.

drojot vienīgi jautājumu par to, vai pieprasltais dzīvoklis prasltājai Melli (Māles)
Dvolaickis ir v a j a d z l g s personlgai
lietošanai; 3) ka tā tad apgabaltiesa, atraidot praslbu aiz minētiem motlviem, pielaidusi Lik. par telpu īri 32. p. 7. punkta
pārkāpumu, kādēļ viņas spriedums nav atstājams spēkā, Senāts n о 1 e m j : Rīgas
apgabaltiesas 1930. g. 27. septembra spriedumu atcelt lik. par telpu Iri 32. p. 7. punkta pārkāpumu dē| un lietu nodot tai pašai
apgabaltiesai izspriešanai nojauna citā tiesas sastāvā.

182. 1931. g. 29. janvarī. Amālijas R о z e n t ā 1 s pilnv.zv. adv. A. Ozola lūgums
atcelt Rlgas apgabaltiesas lēmumu attieclbā uz lietas gaitas apturēšanu Oskara
R e i n v a l d a praslbā pret Amāliju R o z e n t ā 1 s un prasltāja Oskara R e i n v а 1 da pilnv. zv. adv. E. Grīnberga paskaid181. 1931. g. 28. februārl. Hajas, Abe- rojums. (L. Nr. 1197.)
L Males, Beilas un Rubina D v о 1 a i с к и, Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
R i c h t e r s un Minnas Кu 1 m a n s Ozoliņž; referē senators 0. Ozoliņš.
fcv. zv. adv. pal. J. Vilenčika lūgums at- Ievērojot: 1) ka Amālijas Rozentāls blaeh Rlgas apgabaltiesas spriedumu Chajas, kus sūdzību, par miertiesneša lēmumu šaAbela, Mellis (Males), Velas (Beilas) un jā lietā par lietas.apturēšanu, apgabaltiesa
Rubina D v о 1 a i с к u, Rīvas R i с h t e r s atstājusi bez ievērlbas, starp citu, aiz tā
ш Minnas K u l m a n s prasībā pret Vil- iemesla: a) ka miertiesnesis apturējis lietu uz pašas atbildētājas lūgumu; b) ka lieIrimu L ē m a n i. (L. Nr. 1183.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. tas apturēšana uz CPN 90. p. 2. pk. pamata attaisnojama ar lietā aprādlto abu prasiOzoliņš; referē senators F. Konrādi.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesas uzskats, bu ciešo sakaru; c) ka prasītāja Reinvalda
fca Likums par telpu īri 32. p. 7. punkts no- interese šajā lietā ir daudz plašāka, nekā
akot, ka izirētājam esot tiesība prasīt Ir- trešās personas Reinvalda interese otrā
■īeku izlikšanu tikai tad, ja telpas vajadzl- lietā, kādēl nav iemesla liegt trešai persoias izīrētāja u n viņa gimenes personīgai nai tiesību celt patstāvīgu prasību pret atletošanai, atzlstams par nepareizu, jo pēc bildētāju; 2) ka pēc CPN 792. p. tiešās
Lik. par telpu Iri 32. p. 7. punkta pareizās izpratnes tikai par tādiem otrās instances
īzpratnes pietiek ar to, k a p a š a m i z - lēmumiem ir pielaižamas kasācijas sūdzlI r ē t ā j a m v a i arī kādam no izīrētāja bas, ar kuriem gallgi tiek izšķirts jautāfcimenes locekliem Privātlik. 262. panta no- jums par kāda tiesībām, un pēc kuj-iem tajā
zīmē, ir vajadzigas īrnieka ieņemtās telpas pašā lietā nevar nākt lēmums pēc būtības
personigai izlietošanai, lai izīrētājs varētu (Senāta CKD spried. 24/31; 30/1150); pie
prasīt Irnieku izlikšanu (Sen. CKD spried. šādiem lēmumiem nav pieskaitāms tiesas
26/332.); 2) ka tādēļ apgabaltiesa līdziz- 1930. g. 15. jul. lēmums par lietas apturēšaīrētājas un lldzprasltājas Melli (Māles) nu; 3) ka tādēļ, kasācijas sūdzība par apDvolaickis tiesibu prasīt atbildētāja izlik- gabaltiesas 1930. g. 17./24. septembra lēmušanu uz lik. par telpu Iri 32. p. 7. punkta mu, ar kuru atstāts bez ievērlbas lūgums,
pamata, nevarēja nostādlt atkarībā no tā, 1930. g. 15. julija lēmumu atcelt un lietu
ka viņai k a v i e n t u l i g a i personai n a v turpināt, vispāri nav skatāma cauri по Seg i m e n e s CL 262. p. ņ о z ī m ē, bet bija nāta, Senāts n о 1 e m j : Amālijas R о z e nšajā lietā strldā esošais jautājums jāizšķir t ā l s pilnv. zv. adv. A. Ozola kasācijas
pilnīgi neatkarlgi no šā apstākļa, noskai- sūdzlbu atstāt bez caurskatīšanas.
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183. 1931. g. 27. februārī. Finansu minis- p a r e i z i i e s n i e g t o lūgumu (801. p.
trijas Nodokļu departamenta lūgums atcelt 1, d. 3. teik.); 4) ka tā tad Tiesu palātas
Tiesu palātas priekšsēdētāja rikojumu at- priekšsēdētājam nebija likumīga pamata,
tiecībā uz iesniegtās par Tiesu palātas lē- Nodokļu departamenta iesniegto kasācijas
mumu kasācijas sūdzības virzīšanu apturē- sūdzību atstāt bez tālākvirzišanas aiz tā
šanu lietā par zīmogsoda piedzīšanu no iemesla vien, ka Nodokļu departaments
Bišumuižas papīru fabrikas akc. sab. (L. nav tai pielicis pārsūdzētā lēmuma norakNr. 1206.)
istu; 5) ka tāpēc minētais Tiesu palātas
Sēdi vada priekšsedētājs senators K. priekšsēdētāja rīkojums, kā runājošs preOzoliņš; referē senātors A. Lēbers.
tim CPN 801. р., uzraudzibas kārtībā atceIevērojot: 1) ka tiesas priekšsēdētāja . lams, Senāts n о 1 e m j : Tiesu palātas
rīkojums par kasācijas sūdzības atstāšanu priekšsēdētāja rlkojumu uzraudzības kārtībez tālākvirzīšanas nav pārsūdzams kasā- bā atcelt.
cijas instancē, jo ar to lietas gaita nav izbeigta; Senātam būtu pārsūdzami tikai
184. 1931. g. 26. februārī. VulfaKapvai nu rlkojumi par kasācijas sūdzības at- 1 a n a lūgums atcelt Rlgas apgabaltiesas
došanu atpakal (Piem., aiz CPN 756. p. ! spriedumu Jāna V e i 1 a n d a prasībā pret
269. p. 3. pk. neizpildīšanas), vai par kasā- Vili (Vulfu) К a p I a n u. (L. Nr. 1216.)
cijas sūdzības nepieņemšanu; 2) ka tāpēc
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
tagadējā sūdzlba nav Senātā skatāma cau- Ozolinš; referē senātors O. Ozolinš.
ri parastā blakus sūdzības kārtibā; 3) ka
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa, apstipri- ļ
tomēr Senāts atrod par vajadzigu, minēto not miertiesneša spriedumu, apmierinājusi
sūdzību izspriest u z r a u d z ī b a s kārtī- prasību aiz tā iemesla: a) ka parādu pierābā uz Tiesu iek. lik. 174. p. 2. pk. pamata; da paša atbildētāja izdarlta beidzamā atzlšajā ziņā по lietas redzams, ka Tiesu pa : me prasītāja darba grāmatinā par Ls 427;
lātas priekšsēdētājs, atsaucoties uz CPN b) ka pēc tiesas apsvēruma galigs ierakstī801. р., atstājis Nodokļu departamenta ka- jums grāmatiņā nozlmē pastrādātā darba
sācijas sūdzību bez tālākvirzīšanas uz tā pieņemšanu par derigu; c) ka partu attiepamata, ka tajā nav pielikts pārsūdzētā cības gan kvalificējarrfs pēc darbuznēmuma
lēmuma noraksts; tomēr minētais 801. p. līguma, bet tas neatoem atlidzībai par paneattaisno pārsūdzēto rīkojumu; 801. p. strādāto darbu darba algas raksturu; d)
1. daļa 2. teik. attiecībā uz lūgumiem par ka kompensācijai pieteiktie prasltāja nodagala sprieduma atcelšanu, pretēji da|as ritie zaudējumi par 10 pāru apavu un maspriedumam, paredz tāpat kā arī šā 801. p. teriālu sabojāšanu palikuši nepierāditi; 2)
iepriekšējā redakcija to, k a s šā lūguma ka uz liec. Gultnieka izteicienu pamata tiei e s n i e d z ē j a m jāievēro, iesniedzot to; sa varēja nākt pie slēdziena, ka ierakstlturpretim, 801. p. 1. d. 3. teik. noteic to, jums grāmatinā attiecas uz to darbu, kas
kas jāizpilda t i e s a i, pienemot minētos ir pieņemts kā derlgs un ir apmaksājams;
līīgumus, un proti, ka kopā ar kasācijas šads slēdziens, kā pamatots uz liecinieku
sūdzību j ā п о s ū t a Senātam arl pār- izteicienu un grāmatiņas ierakstu nozlmes
zūdzētā sprieduma noraksts; šāds darbs, apsvēruma, attiecas uz lietas faktisko pusi.
saprotams, nav jāizpilda minētā lūguma kura kasācijas kārtībā nav pāfbaudāma
iesniedzējam, bet gan vienlgi tikai pašai (Sen. CKD spried. 23/12); ar to atkrīt visi
tiesai, kurai tā tad arl būtu jārūpējas par atbildētāja apcerējumi kasācijas sūdzības
sprieduma noraksta izgatavošanu, lai to 1. punktā, kura nolūks ir atspēkot šādu tienosūtītu Senātam; 801. p. 2. d. paredz sas slēdzienu pēc būtības; 3) ka apgabalsankciju tikai par to noteikumu neizpildl- tiesa, rīkojoties kā miertiesneša otrā inšanu, kufi zīmējas uz paša lūgumu iesnie- stance, var novērtēt un apspriest liecinieki
dzēja darbību, t. i. uz gadījumu, ja tas ne- izteicienus un to ticamibu pēc sava ieskaizpilda noteikumus par lūgumu i e s n i e g - ta, neminot atsevišķus pamatus par savie^j
š a n a s kārtibu (801. p. 1. d. 2. teik.), bet slēdzieniem, taisni pretēji CPN 411. |
nekad nevar attiekties uz darbību, kura kurš ir saistošs tikai vispārējāni ti
būtu jāizpilda pašai tiesai, pieņemot jau iestādēm (Sen. CKD spried. 20/42);
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ot ticamību liec. Kolam. Vulfovičam, vertības pieaugums nevar but saskana ar
un Levinam, tiesa varēja, uz vinas 1928. g. Likuma (Lkr. 129) 1. p. 13. pk.; 2)
apsvērumu pamata, nākt pie slē- ka, pēc Nodoklu departamenta pareiza aizka par sabojātiem apaviem pra- rādljuma, 1928. g. likuma par nekustamas
tūliņ pie ierakstlšanas ir atrēķinā- mantas atsavināšanu 1. p. 13. pk. attiecas
r
umi un ka galigais ierakstījums uz gadījumiem, kad nekustama manta —
nā attiecas vienlgi uz derīgiem apa- neatkarigi no iegūšanas pamata — koroarl šis slēdziens kasācijas kārtībā borēta zemes grāmatās pirms 1915. g.
ārbaudāms; ar to atkrīt kasācijas 1. julija; šā likuma 14. p. 3. pk. jāiztulko
3., 4. un 5. pk.; 4) ka apgabaltie- sakarā ar 1. p. 13. pk.; tāpēc 14. p. 3. pk.
ētie apcerējumi par to, ka darbuz- piemērojams tikai tad, ja vērtības pieaugua līgums pielaiž darba algas prasī- ma nodoklis vispār ņemams, t. i. ja dalīšapaši par sevi nav pareizi; gan CL nas akts būtu koroborēts p i r m s 1915. g.
p. un turpm. p. runā par „maksu" 1. julija; ja nu dalīšanas akts koroborēts
„плата"), bet tā nav „alga" pēc tā, tad vērtības pieauguma nodoklis
būtu jāņem un pie tam nodokļa apmērs
tlohn, Gehalt, жалованье), kuru būtu aprēķināms saskaņā ar 14. p. 3. punkCL 4174. р.; analoģija ar pakalpo- tu, t. i. uz mantojuma atstājēja miršanas
līgumu (4227. p.) nenozīmē, ka visi dienu; no lietā iesniegtās apliecības (Tiesu
Jjuma llguma institūti būtu vienkār- paiātas akts, 4.1p. p.) redzams, ka neviena
rmērojami uzņēmuma ligumam, bet koroborācija nav notikusi p i r m s 1915. g.
tik tālu, kā tas savienojams ar uz- 1. julija, tā tad vērtības pieauguma nodoka līguma būtlbu (piem., izbeigšanās lis katrā zinā bija ņemams; bet tomēr no
Ii, izņemot atteikšanu u. t. t.); šajā apliecības nav redzams, ka jautājums groapgabaltiesas minētie apcerējumi to- zltos taisni ar d a l ī š a n a s llgumu, jo api r p i l n ī g i l i e k i , un to nepareizī- liecībā ir runa par p i r k š a n a s līgumu,
satricina tiesas gala slēdziena parei- kādā gadljumā 14. panta 3. pk. vispār nejo, konstatējot, ka ar atbildētaja pie- būtu piemērojams; 3) ka tā tad, atrodot,
u nederīgā prece dota prasltājam at- ka par mir. Pētera Kakara dalu immobila
n e ierakstot to grāmatinā, un ka vērtības pieauguma nevar būt, un atsaucosti turpināti, samaksājot ,,a conto", ties šajā ziņā uz 1928. g. likuma 1. panta
varēja nākt pie praslbu apmierinoša 13. punktu un 14. panta 3. punktu, Tiesu
slēdziena;, 5) ^ca tad apgabaltiesa palāta ir pārkāpusi šos likuma noteikumus,
gala slēdzienā nav pielaidusi atbildē- kādēļ tās lēmums nav uzturams spēkā, Seaprādīto likumu pārkāpumus un nāts n o l e m j : Tiesu palātas 1930. g.
'egtā kasācijas sūdzlba kā nepamatota
z
dāma, Senāts n о 1 e m j : atbildētāja 25. septembra lēmumu atcelt 1928. g. likuа К а р 1 a n a kasācijas sūdzlbu, uz ma par nekustamas mantas atsavināšanu
283. (186.) p. pamata, atstāt bez ievē- 1. pantu 13. pk. un 14. panta 3. pk. pārkāpumu dēļ un lietu nodot tai pašai tiesai izlemšanai no jauna citā tiesas sastāvā.
1931. g. 23. septembrī. Finansu mi186. 1931. g. 21. maijā. Maksātnespējl"as Nodoklu departamenta lūgums atgās
parādnieces akc. sab. „Lini" konkursa
Tiesu palātas lēmumu Eduarda К а valdes
priekšsēdētāja zv. adv. G. Rūbinг a nekustama Ipašuma pārdošanas liešteina
lūgums
atcelt Tiesu palātas lēmu(L. Nr. 1225.)
r
mu
akc.
sab.
„Lini"
piederošo „Trimpudi vada priekŠsedetājs senātors K.
lu"
82F
māju
pārdošanas
lietā. (L. Nr. 1227.)
liņš; referē senātors 0. Ozolinš.
verot: 1) ka Tiesu palāta atradusi, ka
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
obija vērtība nodibināma uz mantoju- Ozolinš; referē senātors F. Konrādi.
atstājēju Pētera un Annas Kakaru mir- īevērojot: 1) ka Senāts jau paskaidros laiku, bet tā kā Pēteris Kakars mi- jis (CKD spried. 30./1228), ka 1925. g.
pirms 1915. g. 1. julija, tad par to dalu, 26. maija Lik. (Lkr. 110) un 1928. g. 15. maipārnākusi no mir. Pētera Kakara, ja Lik. (Lkr. 90) nekādus pārgrozījumus
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par d a r b a a l g a s prasljumu p i e t e i к - noteik. par tirdzniecības kuģu aplūkošanu
š a n a s k ā r t ī b u nav ienesis CPN (Lkr. 213), uz kuriem Tiesu palāta arī
1890. pantā un ka tāpēc arī turpmāk jāpa- atsaucas; šo noteikumu 4. pants tieši
liek spēkā p a m a t n o t e i k u m a m , ka pieskaita pie к u ģ i e m p r ā m j u s, ja kuizsole sākas vai nu no novērtēšanas su- gi dzen ārpus viņa esošais dzinējs; šis
mas, vai no to prasljumu kopsumas. kuri pants par prāmjiem nesatur nekādus izņēapmierināmi pirms visiem uz nekustamo mumus, kādēļ nav pamata pienemt, — kā to
mantu vērstiem prasljumiem atkarībā по domā prasltājs — ka pie kuģiem būtu pietā, kāda по šīm sumām ir augstāka; tā- skaitāmi tikai tādi prāmji, kuri lemti viedēļ, lai noskaidrotu sumu, по kuras izso- nlgi p r e č u p ā r v a d ā š a n a i ; tas aplei būtu jāiesākas, nepieciešami vajadzīgs, stāklis vien, ka prāmjiem ir p r e č u kugu
ka izsoles aktā (торговый лист)tiktu skaid- n o s a u k u m s (pretstatā p a s a ž i e r u
ri atzīmēti visi tie prasījumi, kurus pa- kuģiem — noteikumu 4, 8, 35, 36, 37. р.),
redz 1871. p. (tā tad arī darba algas pra- nevar noderēt par prasltāja aizstāvēta uzsijumi); 2) ka Tiesu palāta, uostājoties skata pareizlbas pierādījumu; nav nozimes
uz tā paša viedokla, tā tad nav maksāt- arī kasācijas sūdzlbas iesniedzēja aizrādlnespējlgās akc. sab. „Lini" konkursa val- jumam uz 8., 35., 36., 37., 64. panta noteikudes kasācijas sūdzībā minētos likumus pār- miem par prāmju apgādāšanu ar burām,
kāpusi, kādēl šī sūdzība kā nepamatota at- glābšanas riņķiem, ārstniecības līdzekļiera
raidāma, Senāts n о 1 e m j : maksātnespē- un pārsienamiem materiāliem, jo, по viejigās parādnieces akc. sab. „Lini" konkur- nas puses, prasītājs zemākās instancēs nesa valdes priekšsēdētāja zv. adv. Rūbin- maz nav apgalvojis, ka šie noteikumi konšteina kasācijas sūdzību, uz CPN 793. p. pa- krētā gadījumā nebūtu ievēroti, bet, по
mata, atstāt bez ievērības.
otras puses, to neievērošanu neatņemtu kugim tā raksturu kā kuģi, bet varētu tikai
būt par pamatu Noteikumu 73. pantā pa187. 1931. g. 2. junijā. Brūno M i d u n - redzētā soda uzlikšanai vainlgam; tāpat
s к a pilnv. privātadv. P. Rēķa lūgums at- šajā jautājumā (attiecībā uz atbildētājas
celt Tiesu palātas spriedumu Brūno M i - prāmja rakstura noteikšanu) nav nozlmes
d u n s к a praslbā pret Rlgas biržas komi- 1928. g. 30. oktobra „noteikumu par jūrteju un atbildētājas Rīgas biržas komitejas niekiem" (Lkr. 212) II. panta ievērošann
pilnv. zv. adv. G. Rīzenkampfa paskaidro- vai neievērošanu; 4) ka Tiesu palātas viejums. (L. Nr. 1230.)
dokla pareizību apstiprina arī: a) 1929. g.
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. 25. janv. Noteikumi par kugu vadltājiem
un mašīnistiem uz tvaikoņiem ieksējo ūdeOzoliņš; referē senātors F. Konrādi.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palāta atraidījusi ņu braucienos (V. V. 23. num.), kuri (1. p.J
prasītāja prasību par virsstundu atlīdzību, runājot par к u ģ u vadltājiem un maākonstatējot, ka prasltājs strādājis uz atbil- nistiem uz zemessmēlējiem un zemessūcēdētājas p r ā m j a Daugavas padzilinā- jiem, ar to pašu pēdējos pielīdzina kuģiem.
šanas (bagarēšanas) darbos, un ka tādēl un b) 1930. g. 22. marta likums par kuģi
Likums par darba laiku uz prasltāju, kā uz nodokli по kuģiem piekrastes braucienos
k u ģ a kalpotāju, neattiecoties (Likuma (Lkr. 44), kas tieši nosauc par к u ģ i e m —
19. р.); 2) ka strīdlgo šinī lietā jautājumu z e m e s s ū c ē j u un z e m e s s m ē l ē par to, vai prasltājs uzskatāms par kuģa j u karāvānas (5. p. 5. pk.); bez tam Ti
kalpotāju, gan neizškir Tiesu palātas minē- su palāta savu uzskatu pastiprināšanai
tie 1935. g. 24. marta Noteikumi par jūras rēja atsaukties arī uz iesniegto kuģu
kuģu, mazāku par 20 brutto reg. tonnu til- (nevis flagas patentu, uz kuru, pretēji
pības, laivu un visu ostas un upju ūdens sltāja aizrādljumam, Tiesu palāta vis
satiksmes. lldzekļu reģistrāciju („Vald. V." neatsaucas), pie kam, kā pareizi aizr"
69. п.), jo šie noteikumi kuģa jēdziena defi- atbildētāja, nav nozīmes, vai prasltājs s
bagarprāmj
nīciju nesatur un tajos minētos zemessmē- dājis taisni uz tā
(Nr.
44),
kam
pase
izdota,
bet svarigi
lējus un 'zemessūcējus tieši par kuģiem
ir
tas,
ka
pastāvošā
prakse
vispār
nenosauc; 3) ka Tiesu palātas uzskats tomēr pilnā mērā attaisno 1928. g. 30. okt.
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erprāmjus atzīst par kugiem, kam izdoda- liedzies at|aut nocelt ēkas; Tiesu palāta
■15 kuģu pases; beigās Tiesu palātai bi- šajā ziņā gan atsaucas uz atbildētāja
i ari pamats atsaukties u z p a š a p г а - paskaidrojumiem apgabaltiesas 1924. g. 24.
t ā j a iesniegto atbildētājas aplieclbu februāra sēdē, bet no šās tiesas sēdes pror to, ka prasltājs pie atbildētājas strā- tokola redzams, ka atbildētājs apspriežamā
ijis par m a t г о z i ; 5) ka tā tad prasī- jautājumā vispār nekādus paskaidrojumus
āja kasācijas sūdziba kā nepamatota at- nav devis; 4) ka tā tad Tiesu palāta, nā■dāma, Senāts n о 1 e m j : Brūnp Mi- kot aiz minētiem nepareiziem un ar lietas
taska pilnv. pr. adv. Rēķa kasācijas apstākļiem nesaskanošiem motiviem pie
ādzību, uz CPN 793. p. pamata, atstāt bez slēdziena, ka prasītājam tagadējā lietas
stāvoklī pieškirama tieslba uz atlldzību par
:bas.
materiala vērtlbu, pārkāpusi CPN 711. р.,
kādēl viņas spriedums nav atstājams spē188. 1931. g. 2. junijā. Pētera P u t n i - kā, Senāts n о 1 e m j : Tiesu palātas 1930. g.
i a pilnv. zv. adv. J. Vāgnera lūgums at- 21. augusta spriedumu atcelt CPN 711. pan: : Tiesu palatas spriedumu Pētera Lei- ta pārkāpuma dēļ un lietu nodot Tiesu pa■aņa prasībā pret Pēteri Putniņu. (L. latai izspriešanai no jauna citā tiesas sap . 1238.)
stāvā.
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
)zoliijš; referē senātors F. Konrādi.
189. 1931. g. 29. oktobri. Kosas laukIevērojot: 1) ka Tiesu palātas slēdziens
*ar to, ka prasiba nav uzskatāma par res saimniecības mašīnu koplietošanas b-bas
■Klicata, nav kasācijas kārtībā pārbaudāms „Vienots Spēks" likvidacijas komisijas
(Sen. CKD spried. 25/92 u. с), аг ко atkrīt pilnvarnieka privatadv. P. Rēķa lūgums atsi kasācijas sūdzības iesniedzēja paskaid- celt Tiesu palātas spriedumu Kosas laukrojumi, kuros viņš apstrld minēto Tiesu pa- saimniecības mašlnu koplietošanas b-bas
Stas slēdzienu pēc būtības; 2) ka tāpat „Vienots Spēks" likvidācijas komisijas, kusav kasacijas kārtlbā pārbaudāms Tiesu pa- ras sastāvā ir: Augusts Zvirgzdinš, PēteStas uz iesūdzības raksta satura iztirzā- ris Ukrejs un Oto Bisnieks prasībā pret
fanu pamatotais slēdziens par to, ka pra- Ernestu Jansonu. (L. Nr. 1264.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
sbas priekšmets ir atlīdzības piespriešana
par prasības rakstā minētās ēkas ieliktiem Ozoliņš; referē priekšsēdētājs.
i z d e v u m i e m ; pretēji kasācijas sūdzī- Ievērojot: 1) ka, saskaņā a.r Tiesu iek.
4
bas iesniedzēja domām, tas apstāklis, ka lik. 334 (406 ) panta tiešo saturu un izprasītājs savu praslbu (nepareizi) kvalifi- pratni, advokāts, kam saskaņā ar attiecl3
:ējis kā z a u d ē j u m u praslbu, nevarēja gas tiesu iestādes (Tiesu iek. lik. 332/406 )
piespiest Tiesu palātai sekot šādai neparei- p. izdotu apliecību, ir tiesība vest lietas
zai kvalifikācijai un atzlt šo prasibu par miertiesās, apgabaltiesās vai Tiesu palātā,
(it kā uz CL 3284. p. pamatotu) zaudējumu var atsevišķu lietu vest Senātā, un tāpēc
prasību, lai gan viņa pēc būtlbas, pēc Tie- iesniegt par otrās instances — apgabaltiesu palātas atzinuma, izriet no CL 577. р.; sas vai Tiesu palātas — spriedumu kasā3) ka Tiesu palāta, nākot pie sledziena, ka cijas sūdzlbu tikai tajā gadījumā, ja viņš
pēc konkrētās lietas apstākļiem prasītājam šo lietu vedis tiesā, tiesai lietu izspriežot
piešķirama tikai CL 582. pantā paredzētā pēc būtlbas; 2) ka šajā gadljumā privāttiesība atņemt lietā izdarltos uzlabojumus advokāts P. Rēķis iesniedzis Senātam Ko(jus tollendi), gan, kā tas izriet no spriedu- sas lauksairaniecības mašīnu koplietošanas
ma, izgājusi no pareiza viedokla, ka pra- biedrības „Vienots Spēks" likvidācijas kosīt (šā jus tollendi vietā) izlietotā m a t e - misijas vārdā uz viņam-1930. g. 9. julijā
r i ā l a v ē r t ī b u prasītājs varētu tikai izdotās pilnvaras pamata kasācijas sūdzltad.. ja būtu pierādīta atbildētāja pretoša- bu par Tiesu palātas 1930. g. 8. maija sprienās ēku nocelšanai; tomēr pēc pareiza dumu lietā, k'uju viņš nav vedis ne pirmā,
kasācijas sūdzibas iesniedzēja aizrādljuma, ne otrā instancē, bet gan pēc šās lietas izTiesu palāta nav konstatējusi tādus faktus, spriešanas pēc būtības Tiesu palātā, viņš,
kuri pierādītu, ka atbildētājs vispārīgi būtu privātadvokāts Rēķis, iesniedzot pēdējai
127

pilnvaru 1930. g. 15. julijā, ir tikai lūdzis n e pastāv mantas koplba (Kr. Senāta CKD
izsniegt viņam spriedumu norakstu galīgā spried. 1900./59); Senāta CKD spried.
veidā un atjaunot termiņu kasācijas sūdzī- :24./125; pastāv tikai f o r m ā l a mantu
bas iesniegšanai; 3) ka tā tad privātadvo- ' kopiba) un bezbērnu atraitne, sanemot atkātam Rēķim nebija tiesība uz lietas veša- pakal savu pūru, uz pārejo vīra mantu (iznu Senātā un no vina iesniegtā kasācijas ņemot mantotu nekustamu ipašumu) ir
sūdzlba atstājama bez caurskatīšanas (sk. l l i k u m ī g a maņtiniece, kura tomēr n a v
arī Senāta CKD spried. 26./337; 27./184) i ieskaitlta n e a p e j a m o s mantiniekos
Senāts n о 1 e m j : prasītājas Kosas lauk-! (Vidžemes Z. Lik. 1006. p.) un kurai, tā tad
saimniecības mašīnu koplietošanas biedrī- ļ n a v aizbruņota likumīga puse no mantobas „Vienots spēks" likvidācijas komisijas juma pēc Vidz. Zemn. Lik. 994. р.; CL
pilnv. privātadv. P. Rēķa kasācijas sūdzi- 2022. p. nav piemērojams Vidzemes zembu atstāt bez caurskatlšanas.
niekiem, jo šis pants atsaucas uz laulātā
mantošanas tiesībām, par kurām min CL
190. 1931. g. 19. maijā. Otīlijas T.iltiņ 1709. — 1868. р., un sl pantu piemērošana
pilnv. zv. adv. J. Kēmana lūgums atcelt Vidzernes zemniekiem neattaisno arl Vidz.
Tiesu palātas spriedumu Annas Jakobsons i Zemn. Lik. 1010. р.; pēdēji minētais pants
prasibā pret Mārtiņu, Mariju - Leontini un : paredz n e a p e j a m o mantinieku atstumPēteri Tiltiņu un Otīliju Tiltiņš un prasltā- , šanu no p i e n ā k u m a dalas, jo pie cijas Annas Jakobsons pilnv. zv. adv. M. An- ļ tas šā panta izpratnes 1006. pantam nebūtona paskaidrojums. (L. Nr. 1267.)
; tu nekādas nozimes; atrodot, ka 924. p.
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. paredzētā bezbērnu atraitnes likumīgās
mantošanas da[a ir vinai aizbruqota neatOzolinš; referē senātors 0. Ozolinš.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palāta apmierinā- karīgi no 1006. p. ar 1010. p. noteikumu,
jusi prasību aiz tā iemesla: a) ka, saskaņā Tiesu palāta ir nepareizi iztulkojusi 994.,
ar Vidz. zemn. lik. 1010. р., Vidzemes zem- 1006. un 1010. р.; 3) ка savā 1922._g.
nieks ar testāmentu nevar bez sevišķiem spried. Nr. 8. Senāts proklamējis visparcjo
likumīgiem iemesliem atņemt savai bez- principu, ka Vidz. zemnieks var brivi rīkobērnu atraitnei tai pēc likuma (994. p.) pie- ties par savu iegūto un iemantoto īpašumu
nākošos mantojuma dalu; b) ka 1006. p. uz nāves gadījumu, izņemot tikai neatņegan nemin par atraitni kā neapejamu man- jmamo daļu (указная часть) asinsradnietinieci, bet pēc būtības- atraitne ir neapeja- kiem; neatņemama dala nav paredzēta at-;
ma mantiniece un pie tam sevišķi privilē- raitnei un tā varēja pastāvēt tikai likumisģēta, jo neapejamiem mantiniekiem - asins- kās mantošanas dalas dalā (sk. 1006., 1007.
radiniekiem ir aizbruņota tikai zināma da- р.); Vidz. zemes tiesību (CL 2022., 1750,
ļa по mantojuma, bet atraitne sanem sa- 1751. p.) noteikumi par neatņemamo dalu
vu „portio statutaria" visā visumā bez kā- bezbērnu atraitnei nav piemērojami zeradiem ierobežojumiem; šādu vinas stāvokli nieku tiesībām, CL ievada XII. pants panodrošina 1010. р., kura pareizam iztulko- redz tikai s u b s i 1 i ā r u piemērojamlbu:
jumam jāmin 1009. un 989. р.; с) ка at- šāds princips iztulkojams šaurākā nozlmē
bildētāju iebildums, it kā prasība bija vēr- (CL ievada XV р.); 4) ka pretēji kasāc
šama arī pret legātāriem, nav pamatots, jas sūdzības iesniedzējas domām, tiesa
jo testaments tiek apstrldēts tikai da[a, bet rēja atstāt bez ievērlbas aizrādījumu
legātāru intereses un tieslbas netiek to, ka praslbā nav uzrādīta mazgadī
aizskartas; 2) ka pretēji Tiesu palātas Mārtina, Marijas un Pētera Tiltiņa
domām, nav vedama paralela starp bez- bildoi, jau tādēļ vien, ka par likumfgo p"
bērnu atraitnes stāvokli pēc Vidz. pils. tie- stāvi prasībā ir uzrādīta nepilngadīgo
sībām (CL 1819. p.) un Vidz. zemn. lik. te Otllija Tiltio, kurai taisni pieder ties
(994.) р.: pēc Vidz. pilsētu tiesībām atraitne atbildēt tiesā savu bērnu vietā (
taisni n a v sava vīra mantiniece un saņem 27. р.); turpretim, atzlstams gan par
paušālu atlīdzibu par kopējā masā ienesto reizu kasācijas sūdzības iesniedzējas aizr
mantu (Senāta CKD spried. 29./754), kur- dījums uz to, ka praslba bija jāvērš
pretim pec Vidz.- zemn. lik. starp laulātiem pret legātāriem Mencu un Landbergs:
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tieslbas no testamenta taisni var atkollīzijā ar prasijumu atzīt testaeatu par spēkā neesošu, kaut arī tikai
ienā dalā: neievērojot šādu atbildētāju
īiumu, Tiesu palāta ir pārkāpusi CPN
pantu; 5) ka uz Ю apstākli, ka vie* P prasībā
,
nepareizi esot apvienoti trīs
sfjumi par: a) testamenta atzīšanu dapar nederīgu, b) mantošanas tiesību atBanu un c) mantojuma daļas izdošanu,
«sācijas sūdzības iesniedzēja pirmo reizi
krāda tikai savā kasācijas sūdzībā, kādēl
■ien jau Tiesu palātai nebija iemesla šo
■tājumu seviški apsvērt; bet arī pēc būfcas šāds prasījumu apvienojums vienā
Bsībā nerunā pretīm likumam (CPN
p.); 6) ka tā tad Tiesu palāta savā
iedumā ir pielaidusi CPN 6. (4.) p. un
Iz. zemn. lik. 994., 1006. un 1010. p. pār)umus. kādēļ tās spriedums nav uztuns spēkā, Senāts n о I e m i : Tiesu paas 1930. g. 17. februāra spriedumu CPN
(4.) p. un Vidz. zemn. lik. 994., 1006. un
И10. p. pārkāpumu dē| atcelt un lietu nob t tai pašai tiesai izspriešanai no jauna
titā tiesas sastāvā.

I

191. 1931. g. 22. aprilī. Havas O p e . š ;in pilnv. zv. adv. M. Hillmaņa lūgums
Mcelt-Tiesu palātas spriedumu Latvijas
banka.s prasībā pret Chavu Opeškin un
tvijas bankas pilnv. zv. adv. Fr. Gailīša
paskaidrojums. (L. Nr. 1271.)
Sēdi vada priekšsēdetājs senātors K.
Ozoliņ.š; referē senātors A. Lēbers.
levēroiot: 1) ka, pretēji atbildētājas domām. procesa laikā taisītic tiesas blakus
ēmumi par blakus jautājumiem nemaz nesaista tiesu izspriežot lietu pēc būtlbas; tāpēc, ja arī Tiesu palāta pielaidusi pierādljumu iesniegšanu, atbildētājas vīra kā kīh s devēja parāda sumas nodibināšanai,
tad. pats par sevi Tiesu palāta tomēr varēja pašā spriedumā parāda sumu tāpēc
atzīt par nenozīmīgu; tāpat nav šajā ziņā
EŠķirošs. ka Tiesu palāta nav pielaidusi
apgabaltiesas sprieduma iepriekšēju izpildišanu; 2) ka Tiesu palātai bija pietiekošs
iemesls Iietas vešanas izdevumus — principā — piespriest pēc vispārējām normām,
bet ne pēc CPN 251. p. 1923. g. izd., jo šaīā Iietā atbildētāja taisni nebija atzinusi prasibu, kādā gadljumā, kā tieši aizrādīts mi-

nētā 251. р., atlidzība par lietas vešanu
piespriežama ne pēc 250. р.; 3) ka atbildētāja atzīstot, ka runā esošās obligācijas
nodotas prasltājai ar atbildētājas piekrišaiiu kā nodrošinājums trešās personas kīlas devēja, parādiem, prasltājai par labu;
atbildētāja vienīgi apgalvo. ka minētās obligācijas varot prasītājas kā ķīlu ņēmējas
rokās noderēt kā nodrošinājums nodrošināmā parāda robežās; 4) ka šis pēdējais
apgalvojums atzīstams par pareizu tikai
tajā ziņā, tad, ja pēc ķīlas reālizācijas un
parāda pilnīgas segšanas izrādltos atlikums, tas izdodams ieķīlātājam: bet ar to
nemaz nav teikts, ka tomēr ķīlu ņēmējs nevarētu pilnā mērā reālizēt savu ķilu un ka,
ia ķīla pastāv no parāda dokumenta, šāds
kīlu veids nebūtu reālizējams taisni iesūdzlbas celā (CL 1490., 1466. р.); 5) ka pie
tam. pretēji atbildētājas domām, ķllu ņēmējs nav piespiests ieķīlāto parāda dokumentu iesūdzēt taisni tikai nodrošinātā parāda sumas robcžās, bet gan viņam tieslba rīkoties it kā šā paša parāddokumenta
kreditoram; minētais 1466. p. netikvien
neparedz šajā ziņā nekādus ierobežojumus,
bet pat tieši piešķir kīlu ņēmējam tieslbu,
ieķīlāto prasljumu (t. i. ja par to ir parāda
dokuments) pārdot prasījumu vai pašu dokumentu tieši ar cesiju, t, i. pat no brīvām
rokām, kas varētu notikt, saprotams, tikai šā prasījuma p i l n ā sastāvā: 6) ka
vienīgais pienākums, kas šajā gadijumā
gulstas uz ķīlu ņēmēja, ir, ka viņam jānodod norēķins ieķīlātājam par ķīlas reālizāciju un varbūtējais atlikums jāizdod tam
(1455. р.); 7) ka tāpēc, ja nu, kā atzīst pati atbildētāja, minētās obligācijas var noderēt kā nodrošinājums prasītājai, tad jau
ar to vien viņas nav bezvalūtīgas un atbildētāja, kura neapstrld, ka obligācijas tiktu nodotas prasītājai ar atbildētājas piekrišanu, nevar pretoties obligāciju reālizācijai prasības ce|ā taisni tā parāda segšanai,
kura nodrošināšanai tās savā laikā tika nodotas prasitājai; 8) ka šajā ziijā nemaz
nav svarigi, ka viena no tām obligācijām
vēl palikusi uz pašas prasltājas vārdu un
ka atbildētājas vīrs iekīlājis to bez kādas
blankocesijas un ka tā tad vii.iš nevarējis
uzstāties kā šls obligācijas formālais īpašnieks vai rikotājs; 9) ka vispirms, likums
tieši paredz iespēju ieķllāt ari svešu mantu
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ar šās pēdējās Ipašnieka piekrlšanu
(1364. р.); 10) ka šajā gadījumā, kur ieķllātā obligācija skaitās tieši uz ķīlu ņēmējas
vārdu, notika ieķllāšana fidūcijas veidā,
t. i. pārnesot uz kllu ņēmēju Ipašuma tieslbas, sparotams, neatsvabinot viņu ar to по
parastiem ķīlu ņēmēja pienākumiem pret
ieķīlātāju, kura stāvoklis pēc būtlbas netiek
ar to grozīts; 11) ka tā tad, prasītājas stāvoklis pret nupat minēto obligāciju (kas
skaitās uz prasītājas vārda), ir pilnīgi tas
pats, kāds pastāv pret pārējām obligācijām, uz kurām ir blankocesijas; 12) ka Tiesu palāta gan konstatē, ka, saskaņā ar
ekspertīzi, ieķilātāja parāds ir lielāks par
minētās vārda obligācijas sumu; bet ar
šādu konstatējumu ir attaisnots tikai tas,
ka prasītājai bijusi tiesība iesūdzēt, bēz šādas obligācijas, vēl vienu vai vairākus по
ieķllātām obligācijām; 13) ka tomēr, nekonstatējot, ka ieķllātāja parāds sniegtos
taisni līdz pārējo ieķīlāto obligāciju sumām, vai vismaz lidz kādas по pārējām
obligācijām, sumām, nevarēja nākt pie noteikta slēdziena par to, ka prasltājai esot
tiesības,
ieķilātāja parāda segšanai,
iesūdzēt taisni v i s a s 5 obligācijas; 14)
ka, saskanā ar 1344. р., „ja prasljums, kas
nodrošināts ar ķllu tiesībām uz vairākām
lietām, apmierināts tikai pa dalai, kreditors
patur savas ķīlu tiesības uz visām vinam
ieķīlātām lietām, tā ka katra по tām atbild
par visu prasljumu pilnīgi"; bet no tā izriet tikai tas, ka ķīlu ņēmējam nav jāizsniedz pārējās viņam ieķīlātās lietas un ka
vinam atliek vēl tiesības reālizēt šādas pārējās lietas, ja vien viņa prasījums netiktu
nākotnē apmierināts; tomēr no minēto
1344. p. nemaz neizriet, ka ķilu ņēmējam
būtu tiesibas uzreiz reālizēt v i s a s viņam
ieķllātās lietas neatkarlgi по tā, vai prasījums būtu. vai nebūtu jau sedzams kaut arl
ar vienu jeb dažām по ieķilātām lietām;
15) ka šajā ziņā kīlu uēmējam jāievēro paša parādnieka intereses un viņam nav tiesības reālizēt ķllu tieslbas pāri par tiešo
vajadzību (sk. 1484. р.); 16) ka ķllu ņēmējs,
kā svešas lietas valdītājs, atbild par levis
culpa un custodia (1478., 3300. р.); piešķirt
viņam tiesību reāližēt ķīlu tiesības p i r m s
jautājuma noskaidrošanas par to, vai nodrošināmais parāds nebūtu jau segts ar vienas pašas ieķīlātās lietas reālizāciju, nozī130

mētu atzīt vioam tiesību rlkoties vienīgi ar
nolūku nodarlt parādniekam zaudējumus
neiegūstot по šādas rlcības kaut kādu labumu sevim; tamlīdzīgu izturēšanos likums noteikti aizliedz (3444. p. 2. teik.);
17) ka sekojot tam pašam principam, likums
atļauj parādniekam t: s. beneficium excussionis realis (CPN 977., 1873. р.); 18) ka
tā tad Tiesu palāta, pielaižot v i s u prasitājai ieķīlāto obligāciju vienreizējo reālizāCiju un nenodibinot pie tam, ka nodrošināmais parāds patiesi sniegtos lldz p ē d ē j ā s obligācijas sumai, pārkāpusi CL 1490.,
1344., 1484. p. un CPN 339., 711. р., kādēl
viņas spriedums atceļams, Senats n o 1 e m j : Tiesu palātas 1930. g. 19. maija/
2. junija spriedumu CPN 711. p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu palātai
izspriešanai по jauna citā tiesas sastāvā.
192. 1931. g. 28. oktobrī. Leopolda В е г nš t e i n a lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu lietā par viņa, Bernšteina, atzlšanu par
maksātnespējlgu parādnieku. (L. Nr. 1277.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palāta konstatē.
ka pēc šai lietai pievienotā apgabaltiesas
aktī (par naudas sadalīšanu starp Bernšteina kreditoriem) esošiem datiem prasības
pret Bernšteinu tiesā tikušas celtas kopsumā vairāk par Ls 2000,—; šādu apstākli sūdzētājs arl neapstrīd, bet apgalvo
tikai, ka tās prasības neesot bijis jāņem vērā aprēķinot likumā prasāmo prasījumu т ы
nimālo kopsumu; 2) ka sūdzētāja uzska
nav par pareizu atzlstams; Kr. Senātt
prakse nemaz nav nodibinājusi tādu tēzt
ka konkurss būtu atklājams tikai tad, m
taisni 1 ū g u m u par konkusa atklāšani
iesniegtu kreditori, _ kuru
prasījue
kopsuma jau sastādītu minēto sumi
(= rub. 1500); īstenlbā, Kr. Senāts atr*-|
da par pietiekošu, ja Iūguma (par konkursa
atklāšanu) ienākšanas laikā, tiesas priekļ
būtu parāda kopsuma vairāk par Rub. 15i
(sk. • Nosenko,ycTaB о несостоятельности
pie Tirdzn. proc. nolik. 1893. p. 479. р. коя
mentāra 5. § 1. pk. un tur zem 15. пш
minētos Senāta spriedumus); turpree
sūdzētājā (pēc Dobrovoļska spried. krāji
ma) minētie Senāta spriedumi neattaisi
sūdzētāja uz tiem taisīto atsauksmi; J

tāpēc, pretēji sūdzētāja domām, Tiesu apstākli, ka atbildētājs tikai dažas rei'zes
tai bija pietiekošs pamats atzit sūdzē- mēnēsl ieradies dzīvoklī pie Dr. Lūša. un
par maksātnespējīgu; 4) ka tomēr, nav pat paturējis pietiekoši mēbelu. kas
attiecas uz jautājumu par to, vai sūdzē- liecinātu par dzīvokla normālu apdzivošaQS būtu atzlstams par maksātnespējlgu ļ nu no atbildētāja puses, tiesa parēja nākt
l i s n i t i r d z n i e c l b ā , tad šajā ziņā I pie slēdziena, ka atbildētājs faktiski telpas
u palāta pat nav mēģinājusi minēt ; nelieto, un ka šāds stāvoklis radies jau по
t kādus datus; tas apstāklis, ka sūdzē- 11928. g., kādēl piemērojams Lik. par telpu
is izdevis vai indosējis vekselus, pats par ļīri 32. p. 5. pk.; 3) ka apgabaltiesa, rīkonemaz nepierāda, ka tas nodarbotos ' joties kā miertiesnešu (resp. Ires valdes)
fesijas veidā ar tirdzniecību, vai ka vek- | otrā instance, var novērtēt un apspriest
e|i būtu izrietējuši no tirdzniecības vai j liecinieku izteicienus un to ticamlbu pēc
sava ieskata, neminot atsevišķus pamatus
akarā ar tirdzniecības operācijām (sk. No- saviem slēdzieniem (CPN 181. (129), 135..
ko 1. с 3. § „a"); nenodibinot nupat (102) p. — pretēji CPN 411. pantam, kurš
ētos faktiskos apstāklus, Tiesu palāta ir saistošs tikai vispārlgām tiesām (Sen.
Brkāpusi CPN 711. р., kādēļ š a j ā d а I ā CKD lpried. 20./42); atbildētājs pat nepārīlesu palātas spriedums atceļams, bet pā- met tiesai Нес. Lūša liecibas sagrozīšanu,
rējās daļās sūdzētāja kasācijas sūdzība kā viņš tikai apgalvo, ka tiesa nepareizi salepamatota atraidāma, Senāts n о 1 e m j : pratusi un novērtējusi šā liecinieka liecīfiesu palātas 1930. g. 28. augusta lēmumu bu; tiesas slēdziens par liecinieka izteicieēaiā attieclbā uz Leopolda Bernšteina atzī- nu nozīmi, liecības iztulkošana un novērtēfanu par maksātnespējlgu t i r d z n i e с ī - šana attiecas uz. lietas faktisko pusi, kura
bā atcelt CPN 711. p. pārkāpuma dēļ un nav pārbaudāma kasācijas kārtībā (Sen.
fajā dalā lietu nodot Tiesu palātai izsprie- CKD spried. 24746); ar to atkrīt kasāciJanai по jauna citā tiesas sastāvā, bet pa- jas sūdzības 2. punkts; 4) ka apgabaltiesa,
ā daļā Leopolda Bernšteina kasācijas kā miertiesu iestāde, nav spiesta kritizēt
sādzību, uz CPN 793. p. pamata, atstāt bez un apsvērt katra liecinieku izteicienus atsevišķi (Sen. CKD spried. 22./109); pretēji
ievērības.
atbildētāja domām, apgabaltiesa ir gan ņē193. 1931. g. 19. maijā. Artura К о п с а musi vērā liec. Dulkeita un Švarca lieclBgums atcelt Rīgas apgabaltiesas spriedu- bas, jo vioa šos lieciniekus min sava spriemu Feodosijas Lebedevas prasībā pret Ar- duma vēsturiskā dalā, un savu slēdzienu
par dzivokļa nelietošanas faktu pamato uz
tnru Koncu. (L. Nr. 1278.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. v i s u lietas apstāklu kopibas; 5) ka miertiesnesis Lemke gan ir piedalījies kā īres
Ozoliņš; referē senātors 0. Ozoliņš.
valdes
priekšsēdētājs 1930. g. 16. apriļa sēIevērojot: 1) ka apgabaltiesa apmieridē,
bet
šim apstāklim nevar būt nozīmes
nājusi prasību aiz tā iemesla: a) ka izliklietā,
jo
lieta izspriesta pēc būtlbas pirmā
šanas iemesli pēc Lik. par telpu īri 32. p.
instancē
bez viņa; atbildētājs pie lietas
6. un 9. pk. atkrīt, jo lietā nav nodibināts,
izspriešanas
otrā instancē pat nav aizrādīka atbildētājs būtu izīrējis dzīvokli vai tā
jis, kādā ziņā priekš viņa nevēlamu iespaidalu apakšīrniekiem; b) ka, turpretim, ir du uz lietu atstātu tas, ka lietas izspriešapierādīts dzivokla n e lietošanas fakts no nā otrā instancē piedalās miertiesnesis
atbildētāja, kādēl prasība par izlikšanu ir Lemke, kurš pirmā instancē piedalījies sēapmierināma saskaņā ar Lik. par telpu īri dē. kurā lietas caurlūkošana atlikta; 6) ka
32. p. 5. pk.; c) ka tas apstāklis vien, ka tā tad apgabaltiesa savā spriedumā nav
atbiīdētājs atstājis dzīvokll dažas mēbeles, pielaidusi atbildētāja aprādito likumu pāron tur dažas reizes mēnesī ieradies, nepie- kāpumus un iesniegtā kasācijas sūdzība kā
rāda, pēc tiesas apsvēruma, dzīvokla lieto- nepamatota atraidāma, Senāts n о 1 e m j :
šanas faktu; 2) ka konstatējot no liec. An- atbildētāja Artura Konca kasācijas sūdzinas un Jāņa Raudu un Šarlotes Treilands bu, uz CPN 283. (186) p. pamata, atstāt
liecībām to apstākli, ka jau 1928. g. atbil- bez ievērības.
dētājs izvācies ar mantām no dzivokļa un
nodevis to Dr. Lūša lietošanā, kā arī to
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194. 1931. g. 21. maijā. Augusta К1 ē t - 195. 1931. g. 19. maijā. Jāņa С а р а
n i e k a lūgums atcelt Rīgas apgabaltiesas , pilnv. zv. adv. pal. E. Vilenčika lūgums at
spriedumu Hirša un Jāzepa Gordonu u. с ; celt Rīgas apgabaltiesas spriedumu Jāņa
praslbā pret Augustu Klētnieku un prasī- Capas prasībā pret Augustu Kepki. (L.
tāju H. Gordona u. с pilnv. zv. adv. pal. .№ 1314.)
Z. Lēvenberga paskaidrojums. (L. 1293.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
Sēdi. vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senators 0. Ozoliņš.
Ozolioš; referē senātors F. Konrādi.
Ievērojot: 1) ka, pretēji kasācijas sūdzl- Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa, apstipbas iesniedzēja aizrādījumam, no Lik. par rinot Ires valdes spriedumu, noraidījusi
telpu Iri 32. p. 2. piez. neizriet, ka gadiju- prasību par atbildētāja izlikšanu aiz tā
mā, ja izīrētāja namā agrāk vairāki dzī- iemesla: a) ka praslbas celšanas laikā pravokļi bijuši sētnieka lietošanā, izlrētājam ļ .sītāj'a namā bijis brīvs sētnieka vajadzībām
būtu sevišķi jāpierāda, ka tas dzīvoklis, ! piemērots dzīvoklis, кщи prasltājs varējis
кщи viņš pieprasa priekš jauna sētnieka, ; izlietot sētnieka vaj'adzībām; b) ka tādēj
būtu šajā ziņā piemērotāks, nekā citi dzī- nav pierādīts, ka taisni atbildētāja dzīvokvokļi, kuros a g r ā к а г I dzivojuši sēt- lis bijis vajadzlgs sētnieka dzīvoklim;
nieki; par pareizu turpretim atzlstams ap- 2) ka no Lik. par telpu īri 32. p. 8. punkta
gabaltiesas uzskats, ka izlrētājam tādā ga- un 2. piezīmes pie 32. p. gan izriet, ka namdījumā pieder izvēles tieslbas un tādēļ viņš saimnieks ir aprobežots dzlvokļa izvēlē
var pieprasīt to dzīvokli, kurš pēc viņa do- sētniekam tajā ziņā, ka viņš sētnieka vajamām vairāk piemērots sētnieka vajadzī- dzībām nevar izlikt Irnieku no dzīvokļa,
bām; tādēļ, ja arī pieņemtu, ka apgabal- ja tajā pašā namā sētnieks kādreiz jau ir
tiesai nebija pamats (kā apgalvo atbildē- ieņēmis с i t u dzlvokli (Senata CKD spried.
tājs) atzīt, ka 24. dzīvoklis agrāk nebijis 25.Z554), bet likums neierobežo namsaimsētnieka dzīvoklis, tam tomēr nebūtu no- nieku telpu brīvā izvēlē, ja namā nav konzlmes, jo apgabaltiesa nākusi pie kasācijas kreti fiksēts sētnieka dzīvoklis, un nepakārtībā nepārbaudāma slēdziena, ka 51. dod tiesas pārbaudišanai jautājumu par to,
dzlvoklis, kuru ieņem atbildētājs, agrāk ļ kādas telpas namā ir piemērotas sētnieka
arl bijis sētnieka dzīvoklis; tā tad apga- vajadzlbām; .3) ka no tā apstākļa vien, ka
baltiesa, saskaņā ar saclto, varēja izlikt at- ļ prasības cel.šanas laikā prasītāja namā bibildētāju no viņa ieņemtā dzīvokļa arī tad, jis brīvs cits sētnieka vajadzībām it kā
ja 24. dzīvoklis būtu bijis sētnieka dzlvok- piemērots dzīvoklis, tiesa nevarēja nākt
īis; 2) ka atbildētājs otrā instancē ap- pie prasību noraidoša slēdziena, ja viņa
robežojies ar nenoteiktu frazi, ka Ko- pie tam nav nodibinājusi, ka namā ir bijis
lesņikovas un Ešmita liecības esot pret- konkreti fiksēts sētnieka dzlvoklis; nenprunīģas, bet tuvāk nemaz nav paskaidro- skaidrojot pēdēji minēto apstākli, un tojusi pretrunas šo liecinieku lieclbās; uz mēr nākot pie slēdziena, ka prasitājam vēl
pretrunām, kuras it kā būtu konstatē- sevišķi jāpierāda vajadzība pēc atbildētāja
jamas liecinieku Kolesņikovas un Baus- dzīvokļa sētniekam, apgabaltiesa ir pielaikas liecībās, atbildētājs zemākās in- dusi savā spriedumā motivēšanas nepareistancēs vispār nav aizrādljis; tādos ap- zību, аг ко pārkāpusi CPN 181. (129.) un
stāklos atkrīt un Senātā nemaz nav ap- 196. (142.) р.; 3) ka tā tad CPN 181. (129.)
spriežami atbildētāja paskaidrojumi viņa un 196. (142.) p. pārkāpumu dēļ apgabalkasācijas sūdzības2.punktā, kurā viņš sīki tiesas spriedums pārsūdzētā daļā nav uzmotlvē savu uzskatu par minēto liecinieku turams spēkā, kādēl neielaižoties pārējo
liecību pretrunību un pārmet apgabaltiesai kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, Senats
šo pirmo reizi kasācijas sūdzībā uzdoto n o l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1930. g.
pretrunu neapspriešanu; 3) ka tā tad at- 29. oktobra spriedumu pārsūdzētā daļā atbildētāja kasācijas sūdzlba kā nepamatota celt CPN 181. (129.) un 196. (142.) p. pārkāatraidāma, Senāts n о 1 e m j : Augusta pumu dēļ un lietu nodot tai pašai apgabalKlētnieka kasācijas sūdzlbu, uz CPN_ 283. tiesai izspriešanai no jauna citā tiesas sa(186.) panta pamata, atstāt bez ievērības. stāvā.
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0f. 1931. g. 25. martā. Anša D r u - dziena zinā, apgabaltiesa savā lēmumā nav
s к а 1 n a pilnv. privatadv. A. Blūma lū- pielaidusi sūdzētāja aprādīto likumu pār■s atcelt Liepājas apgabaltiesas lēmumu kāpumus un iesniegtā kasacijas sūdziba kā
Eša Druvaskalna praslbā pret Erichu nepamatota atraidāma. Senats n o l e m j :
Anša Druvaskalna pilnv. privatadv. A.
■e-endu. (L. № 1316.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. Blīīma kasaciias sfidzību, uz CPN 283.
(186.) p. pamata, atstāt.bez ievērlbas.
J!IOŠ; referē senators 0. Ozoliņš.
fcvērojol: 1) ka apgabaltiesa ir konsta197. 1931. g. 24. septembrī. MaksātneĪBsi: a) ka starp partiem pastāv persobka darba līguma attiecības; b) ka no šīm spējīgās Latvijas Privatā Lombarda krājDūecibām izriet prasltāja prasījums pēc aizdevu s-bas zvērinātu kuratoru zv. adv.
■lgojuma par akorda darbu; c) ka CPN V. Kārkliņa, E. Grlnberga un K. Dzelzlša
D*. p. piezīme neattiecas uz akorda darba lugums atcelt Tiesu palatas lēmumu lietā
■ru. kādēļ prasība par to pēc CPN 303. p. par Latvijas Privatā Lombarda krājaizdepk. nav atsvabināma no nodevas samak- vu s-bas atzlšanu par maksātnespējīgu pad) ka tādēļ miertiesnesis pareizi rādnieci. (L. № 1361.)
■epieņēmis prasības lūgumu bez nodevu
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
■naksas, un blakus sūdzība par mierties- Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
Ka lēmumu ir atstājama bez ievērlbas;
Ievērojot: 1) Senats (CKD spried.
I ka CPN 303. p. otrās dalas 1. pk. atsva- i31./1259), iztulkojot Tirdzn. proc. lik. 548. p.
■а по nodevas samaksas uz paša likuma attiecībā uz atlidzību konkursa valdes lopnata prasības par neizmaksātu darba cekliem, aizrādījis, ka 548. pantam ir absoша, pie kam šis punkts atsaucas uz CPN ļ luti saistošas normas raksturs, un tas nav
P . p. piezīmi, kura nosaka, ka par d a r- ar kreditoru sapulces lēmumu grozāms, un
Ьа а 1 gu uzskatāma a t l ī d z ī b a p a r ka tikai iznēmuma veidā likums (546. p.)
o s t r ā d ā t o d a r b u , neizlietoto a t - nosaka, tai paredzētā gadljumā, atlidzlbu
» а 1 i n ā j u m u un atlaišanu по darba bezzvērinātam kuratoram uz vienošanās paspriekšējas u z t e i k š a n a s ; šīs piezī- mata ar kreditoriem; 548. p. principā, t. L
■es nozīme tā tad ir apvienot d а г b а а 1- normas absolutās saistības rakstura nos jēdzienā arī dažus citus p r a s ī j u - zimē, neatšķiras no 545. p. noteikuma, kas
■ us, kufi izriet iz personiska darba II- atlīdzību nosaka zv. kuratoram; tāpēc mina attiecībām; tādēļ nav pamata pie- nētais Senata spriedums un tajā izteiktais
•emt, ka CPN 300'. p. piezlmē likumdevējs uzskats par atlīdzlbas apmēra normas rak•itu atkāpies по tā darba algas jēdziena, sturu pilnā mērā analoģiski piemērojams;
arī atlīdzibai zvērinātiem kuratoriem; Selerš jau bija paredzēts Lik. par darba nats arl tagad neatrod par iespējamu attaiku 18. pantā (1930. g. redakc. Lkr. 73; kāpties no savā iepriekšējā spriedumā iz&. arī Lkr. 194); šajā likuma pantā likum- teiktā uzskata; tajā pašā spriedumā Seeevējs atlīdzību par a k o r d a d a r b u nats arl atzinis apgabaltiesai un lldz ar to-ni nosauc par d a r b a a l g u ; 3) ka arī tās augstākai instancei, Tiesu palatai^
lomēr, gala slēdziena zioā, apgabaltiesas uzraudzibas tiesības pa.r konkursa valdi
ums, ar kuru noraidlta blakus sūdzība tajā nozimē, ka tiesai tiesība neatzīt par
par miertiesneša lēmumu, ir pareizs; no spēkā esošu tādu kreditoru sapulces lēiesniegtā prasības lūguma ir redzams, ka mumu, kas piešķif apgabaltiesai padotai
leta grozās nevis ap personiska darba II- iestādei, konkursa valdei, atlldzlbu pāri
fuma attiecībām, bet gan ap d a r b u z ņ ē - par likumā obligatoriski un absoluti saistoю u m a līgumu, no kura sūdzētājs atvasina šā veidā paredzēto normu (sk. Kriev. Sen.
sev tieslbu uz Ls 156 par padarito darbu; CKD spried. 76./545 Cerkosova 1.); tas pats
sūdzētājs gan apgalvo, ka nollgtai maksai princips piemērojams arī zv. kuratoriem,
ir darba а 1 g a s raksturs, bet taisni prasl- kuri līdzīgi padoti apgabaltiesas uzraudzīāja pielaistā līguma un praslbas nepareizā bai (428. р.; Kriev. Sen. 4. dep. spr.
kvalifikacija deva miertiesnesim pamatu 77./65S, 1018; 85./278); 2) ka Tiesu palata
atteikties pieņemt praslbu bez attieclga slki un skaidri motivējusi atlidzības apmēasas nodokla; 4) ka tā tad, gala slē133

ru, kuru viņa aprēķinājusi pēc viņas aprāditiem datiem par konkursa masas aktiva
sumu; šādi Tiesu palatas aprādltie dati
nav no sūdzētājiem apstrldēti; uz šo datu
pamata Tiesu palata varēja, pieturoties pie
īikumā (545. p.) paredzētās atlldzibas normas, atlīdzību noteikt viņas lēmumā apzīmētā sumā; šī suma, pretēji sūdzētāju domām, nemaz nav paaugstināma ar to, ka
šajā lietā tikuši iecelti vairāk par 2 zv.
kuratoriem, jo šajā gadījumā jārīkojas pec
547. p. analogijas (sk. arl Tiesu iek. lik.
321. p. IV pielik. 15. р.); likums (Tirdzn.
proc. lik. 420 p. 2. teik.) vispār neatzīst
iespēju iecelt vairāk par 2 zv. kuratoriem;
ja tāpēc tika iecelti vairāk, tad visiem viHiem jau no paša sākuma jārēķinājas ar atHdzibas samērīgu samazināšanu katram;
3) ka tā tad Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzibā minētos likumus, kādēl viņu
kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senats n o l e m j : maksātnespējlgās
Latvijas Privatā Lombarda krājaizdevu
sabiedrlbas zvērināto kuratoru zv. adv.
Vasilija Kārkliņa, Kārla Dzelzīša un Ernesta Grlnberga kasacijas sūdzību, uz ČPN
793. p. pamata, atstāt bez ievērības.

nēja (sk. paskaidrojumus pie 1880. (143.) p.
Hasrrfaņa un Nolkena 2. izd. 126. lapp.);
3) ka sūdzētājas minētie Kr. Senata spriedumi neattiecas tieši uz runā esošo jautājumu un nemaz neattaisno sūdzētājas uzturēto tezi it kā pēc 1880. p. svarlgi esot
vienlgi pretenziju apmērs; iztulkojot šo
1880. р., krīt svara vārds „k a t r s" (каж
дый), kāarl tas, ka 1880. р., kā uzsver ari
motlvi pie tā, izteic principu, ka priekšrocība pieder, un proti a b s o l u t i , piedzinējam, pretēji 1064. р.; vienlgi šo pēdējo (1064.) pantu oēmis vērā sūdzētājas
sevišķi minētais Кг. Senata CKD spriedums 94./82, kā ari Isačenko savā komentarā (VII sēj. 257. lapp.); 4) ka tā tad Tiesu
palata, atstājot sūdzetājas blakus sūdzlbu
bez ievērlbas, nav sūdzētājas minētos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas kasacijas
sūdzlba kā nepamatota atraidāma, Senats,
atstājot bez caurskatlšanas Amālijas Mīlmans iesniegto „papildinājumu pie kasacijas sūdzibas", n o l e m j : Amālijas Mflmans kasacijas sūdzību, uz CPN 793.
pamata, atstāt bez ievērības.

199. 1931. g. 21. maijā. Pētera В ī r i о а
lūgums atcelt Rīgas apgabaltiesas spr:
198. 1931. g. 25. novembrī. Amālijas dumu Pētera Bīriņa praslbā pret Hi
M11 m a n s lūgums atcelt Tiesu palatas lē- Frīdlenderu. (L. № 1405.)
mumu Nikolajam Alksnltim piederošo „Go- Sēdi vada priekšsēdētājs senators
diņu № 10" māju pārdošanas Iietā un Ar- Ozoh'oš; referē senators F. Konrādi.
vlda Kripena paskaidrojums. (L. № 1380.)
Ievērojot: 1) ka Senats jau paskaidro
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. jis (1926. g. CKD spried. № 199 Rasmaņa
lietā), ka strādnieka atalgojumam, pat P
Ozolioš; referē senatprs A. Lēbers.
fevērojot: l) ka sūdzētāja nenoliedz, ka tas būtu noteikts kāda mēneša a/gā, tomēr
viņa nav uzskatāma kā piedzinēja; 2) ka, katrā ziņā jāpiemērojas(npHypo4HBaeTCfl)
pretēji sūdzētājas domām, pēc CPN 1880. darba laika iedalījumam normalā darbā un
p. skaidrā teksta priekšrociba starp vairā- virsstundās, un ka katra pretēja vienošakiem kreditoriem, izsolē pārdotā imobila nās nav pielaižama; tādēl Senats tajā
paturēšanas tiesību ziņā, pirmā kārtā pie- spriedumā nācis pie slēdziena, ka vienoder taisni piedzinējam; tikai p ē с t a m li- šanās starp darba devēju un darba oēmēji
kums piegriež vērību jaunākam, apmieri- par kādu paušalu algu, kas aptver atalgonāšanas kārtlbā, kreditoram un tikai bei- jumu kā par normalo darbu, tā arī par virsdzamā vietā kristu svarā prasījumu ap- stundām," uzskatāma vienkārši par neesoš»
mērs; tas princips, ka pirmā kārtā izšķi- aiz tā iemesla, ka šāda alga nav piemēroti
rošs ir, vai kreditors, kas pretendē uz imo- darba iedalīšanai normalā un virsstundi
bila paturēšanu, ir piedzinējs — tiek atzīts darbos; 2) ka konkretā lietā apgabaltiesa
arl- CPN 1064. (1094.) р.; 1880. р. аг no- pretēji izteiktiem principiem atzinusi par
domu bija pārņēmis šo pašu principu, gan pielaižamu un likumīgu prāvnieku līgumn.
papildinot CPN 1064. p. ar minētiem tā- pēc kura prasītājam, kā strādniekam, bilākiem nosacījumiem, kuri visi runā esošā jusi nolīgta Ls 190 liela alga mēnesl ne tika
gadījumā atkrlt, jo sūdzētāja nav piedzi- par 8 stundu garu darba dienu, bet par
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f a k t i s k i n o s t r ā d a t o l a i k u , t. i. panta pamata un pielaist atpakalizpildišanu
эаг virsstundām; sakarā ar to apgabal- tikai attiecībā uz tiesāšanās izdevumiem,
•esa nākusi pie slēdziena, ka ar minētiem bet pārējā dalā sprieduma atpaka|izpildīLs 190 prasītājam esot samaksāta atlīdzlba šanu nepielaist, aizrādot, starp citu, uz to,
•e tikai par normalām darba stundām, bet ka dzīvoklis pēc atbildētāja aiziešanas tip a m a t m a k s a par nostrādātām cis no prasītājiem izīrēts jaunam Irniekam
' i r s s t u n d ā m , kādēļ prasltājam par (Heinricham Bernsteinam); 4) ka tāpat
&n virsstundām pienākoties saņemt tikai apgabaltiesa ar 1931. g. 31. janv. / 7. febr.
fcrniā par darba laiku paredzēto p i e - lēmumu aistājusi bez ievērības prasltāju
: s u par virsstundām; 3) ka šāds ap- 1931. g. 14. janvara lūgumu paskaidrot Rifabaltiesas slēdziens ir pretrunā ar izskaid- gas prefekturas 7. iec. priekšniekam, ka ap■to lik. par darba laiku 17. panta īsto sa- gabaltiesas 1929. g. 14. augusta lēmums
•mi, kādēļ apgabaltiesas spriedums pār- par sprieduma apgriešanu neattiecas uz
■dzētā daļā (t. i. attiecibā uz praslbas at- Heinrichu Bernsteinu un pret viņu nav izraidito dalu par virsstundu atlīdzību) at- pildāms; 5) ka prasītāji savā kasacijas
celams minētā likumā pārkāpuma dēl, ne- sūdzībā lūdz kā apgabaltiesas 1930. g.
ielaižoties citu kasacijas sūdzlbā minēto 13./20. decembra, tā arī viņas 193L gada
sprieduma atcelšanas iemeslu pārbaudb 31. janv. / 7. febr. lēmumu atcelšanu;
fanā, Senats n о 1 e m j : Rīgas apgabaltie- 6) ka apgabaltiesa ar savu 1930. g. 13./20.
sas 1930. g. 4. decembra spriedumu pār- decembra lēmumu nav likumu pārkāpusi,
sādzētā dalā atcelt lik. par darba laiku jo — kā to Senāts jau paskaidrojis (1929. g.
17. panta pārkāpuma dēl un lietu nodot tai CKD spried. № 1693) un kā to apgabaltiejašai apgabaltiesai izspriešanai no jauna sa arī pareizi atzinusi konkrētā lietā — tas
apstāklis, ka strīdā esošās telpas tagad
citā tiesas sastāvā.
ieņem trešā persona, pats par sevi nav
200. 1931. g. 24. aprilī. Jāņa un Val- uzskatāms par iemeslu atraidlt atbildētāja
iemāra L u k a s a , Alfrēda
T r i j e c a lūgumu par sprieduma atpakaļizpildīšanu,
pilnv. zv. adv. R. Sade lūgums atcelt Rī- jo atbildētājs katrā ziņā ieinteresēts, ka apjas apgabaltiesas lēmumus Jāņa un Val- gabaltiesa taisītu lūgto lēmumu, jo ar to
demāra Lukasa un Alfrēda Trijeca pra- atbildētājs iegūtu jau tūliņ tiesību launākā
gadījumā (t. i. gadījumā, ja sprieduma fakabā pret Jāni Ezergaill. (L. № 1452.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. tiska atpakaļizpildīšana Istenībā izrādītos
par neizvedamu), celt prasibu pret tagadēOzoliņš; referē senators F. Konrādi.
Ievērojot: 1) ka ar Rīgas apgabaltiesas jo prasltāju par zaudējumu atlīdzību зака
1927. g. 30. (7. apriļa) maija spriedumu at- та ar telpu nenodošanu atbildētājam; tā
bildētājs ticis izlikts no prasltāju namā ie- tad prasītāju kasācijas sūdzība, ciktālu tā
•emtām telpām, kāds spriedums ticis izpil- vērsta pret apgabaltiesas 1930. g. 13./20.
ālts; 2) ka šis spriedums ticis no Senata decembra lēmumu, atraidāma kā nepamaatcelts, pēc kam apgabaltiesa ar 1929. g. tota; 7) ka turpretlm, pretēji apgabaltie29. maija spriedumu praslbu atraidijusi, sas domām, ar šo lēmumu vēl nemaz nav
bet 1929. g. 14. augustā uz atbildētāja lū- izšķirts jautājums par to, vai lēmums par
tumu nolēmusi, apgriežot apgabaltiesas sprieduma atpakal izpildīšanu būtu faktiski
1927. g. 7. apriļa sprieduma izpildīšanu, pie- izvedams pret trešo personu, ja pēdējā —
dzit no prasītājiem atbildētājam par labu kā konkrētā gadljumā — tam pretojas; šaLs 68 tiesāšanās izdevumu un izlikt prasl- jā ziņā apgabaltiesa nepareizi atrod, ka šis
Jājus ar līdziedzlvotājiem un mantām un jautājums esot izšķirts apstiprinoši jau ar
■o vfņiem a t k a r ī g ā m personām no prasltāju nepārsūdzēto lēmumu par spriedā esošām telpām, nododot dzlvokli at- duma atpakalizpildīšanu, ar kuru nolemts
pakaļ atbildētāja lietošanā; 3) ka ar 1930. izlikt no prasltājiem a t к а г I g a s perso«ada 13./20. decembra lēmumu apgabal- nas, pie kurām pieskaitāms arī jaunais Irtiesa atstājusi bez ievērlbas prasltāja Jāņa nieks, kas telpas ieņēmis pēc atbildētāja
Lukasa iesniegumu, kurā vioš lūdz grozlt izlikšaņas; nav pielaižams, ka Irnieks, kas
1929. g. 14. augusta lēmumu uz CPN 891. noīrējis strldā esošās telpas un attiecibā
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uz kuru — kā konkrētā gadījumā — pat
nav noskaidrots, ka viņš, noīrējot telpas,
būtu zinājis, ka par tām starp prasltāju un
atbildētāju pastāv strīds, varetu izlikt no
telpām blakus lūguma celā, sprieduma izpildīšanas stadijā, Iai gan viņš pats kā
parts lietā nav piedalijies (sk. augšā minēto Senāta spried.); šāds īrnieks vispār nav
uzskatāms par personu, kura būtu a t к аr ī g a vienīgi по izīrētājiem, kuri — pastāvot likumam par telpu īri — no vienas puses nevarēja atteikties bez pamatotiem
iemesliem izirēt atbrlvojošos dzlvokli, un,
по otras puses, nevar panākt īrnieka izlikšanu, vienkārsi uzteicot tam; šajā zinā
īrnieku aizsargā lik. per telpu īri noteikumi, ku'ri (bet ne namsaimnieks) svarlgākos
jautājumos regulē īrnieka tiesibas un pienākumus un pielaiž Irnieka izlikšanu tikai
aiz šajā likumā paredzētiem iemesliem; 8)
ka lā tad apgabaltiesa, atraidot ar savu
1931. g. 31. janv./7. februāra lēmumu prasitāju 1931. g. 14. janvāra lūgumu (kas, pretēji apgabaltiesas domām, pamatojas nevis
uz.CPN 964., bet gan uz CPN 962. р.), pielaidusi lēmuma motīvu nepareizibu, ar to
pārkāpjot CPN 181., 196. (129., 142.) pantu,
kādēļ šis lēmums nav atstājams spēkā,
Senāts n о 1 e m j :
Rīgas apgabaltiesas
1931. g. 31. janv./7. februāra lēmumu atcelt
CPN 181., 196. (129., 142.) panta pārkāpumu dēļ un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai по jauna šajā dalā citā tiesas sastāvā; pārējās daļās Jāna un Voldemāra Lukasu, Alfrēda Trijeca pilnv. zv.
adv. Sades kasācijas sūdzību, uz CPN 283.
(186.) pantā pamata, atstāt bez ievērības.

kādēļ adopcijas līgums esot saistošs priekš
kontrahentiem; b) ka likums neparedzot
māsai, resp. sūdzētajai, protestu tiesības
pret brā[a, resp. adoptetāja, izdarltu adopciju; 2) ka, pretēji kasācijas sūdzlbas
iesniedzēja domām, tam apstāklim, ka adoptetājs, Voldemārs Stilbinš, ir miris 1930. g.
28. martā, t. i. pirms notikušās adopcijas
apstiprināšanas pagasta tiesas sēdē,
1930. g. 8. aprill, nav izšķirošas nozlmes
Hetā; adopcija paredz vienošanos starp
adoptētāju (tēvu) un pašu adoptējamo, kāda
vienošanās notikusi pagasta tiesas 1930. g.
20. marta sēdē, kurā abi kontrahenti pieteikuši lūgumu apstiprināt adopciju; adopcijas a p s t i p r i n ā š a n a varēja noteikt
arl pēc adoptētāja nāves, jo likums п е 
р г а s а adopcijas dalībnieku klātbūtni tiesas sēdē (CPN 1910. р., Pagasta tiesu lik.
109. р.); analoģiju adopcijas apstiprināšanā varētu redzēt noslēgtā līguma koroborācijā: šl pēdējā izdarāma arl pēc viena
vai pat abu kontrahentu nāves, ja vien koroborācijas lūgums jau ticis iesniegts ze-ļ
mes grāmatu nodalā; 3) ka tā tad miertiesa savā lēmumā nav pielaidusi sūdzētājas aprādīto likumu pārkāpumus un iesniegtā kasācijas sūdzlba kā nepamatota atraidāma, Senāts n о 1 e m j : Almas Krūze kasācijas sūdzību, uz. CPN 283. (186.) p. pamata, atstāt bez ievērības.

202. 1931. g. 25. novembrl. Finansu ministrijas Nodokļu departamenta lūgums щ
celt Tiesu palātas lēmumu par atsavināš
nas nodevas aprēķināšanu no Jura Ivar
va par iesēdējuma ceļā iegūto nekustan
mantu. '(L. № 1463.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors
201. 1931. g. 22. aprilī. Almas К r ū z e
lūgums atcelt Valkas apr. 1. iec. mierties- Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
neša lēmumu Martas Sarkanbārdis adopciSenāts atrod: Sakarā ar lietas par
jas lietā un Martas Sarkanbārdis pilnv. zv. esošiem apstākjiem — Nodokļu depar
adv. A. Bušēvica paskaidrojums. (L. menta iesniegtās kasācijas sūdzības rc
№ 1461.)
žās Senātam jāizšķir jautājums par to.
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. kādas immobila vērtibas oemams ats
nāšanas nodoklis gadljumā, ja immc
Ozolinš; referē senātors 0. Ozolioš.
Ievērojot: 1) ka miertiesa ar savu pāriet iesēdējuma ceļā.
1931. g. 14. janvāra lēmumu atstājusi bez
Ipašuma tieslbas uz ieilguma par
ievērības Almas Krūze blakussūdzību par pāriet uz valdītāju ipso jure jau ar ieils
Kārķu pagasta tiesas lēmumu Martas Sar- ma laika notecējumu, t. i. neatkarigi no tiekanbārdis adopcijas lietā, starp citu, aiz sas lēmuma; šajā ziņā nav starpibas staiļ
tā iemesla: a) ka piekrišanu adopcijai' CL un LCL (sk. arl Senata CKD spriec
p a g a s t a t i e s ā devušas a b a s puses. ļ 1910.). Atsavināšanas nodoklis nemams.
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ar to pašu Kr. Senāta sprienevis par īpašuma tiesību pāreju,
n no „krepost (vai viņam pielīdzināa", t. i. по d о к u m e n t a, kuru —
gadījumā — izsniedz tiesa, atīpašuma tieslbas uz iesēdējuma paIztulkojot Nodoklu nolik. 235. p.
ar nākošiem pantiem, jāatzīst, ka
nodoklis ņemams taisni pie „krepostas" pārmaiņas. Tāpat, kā izsoles
par „krepostvaldlšanas" pārmaiņu
tāms apgabaltiesas lēmums par imadjukdikāciju (bet ne izsole kā tātad iesēdējuma lietās par „krepostvals" pārmaiņu uzskatāms apgabaltielēmums par īpašuma tiesibu atzīšanu
valdīšanas noilguma". Arl praktiski
izeja nav domājama: atsavināšanas
li (krepostnodokli) noteic un nem
ersona (piem., notārs) vai» iestāde
I sakarā ar akta apliecināšanu vai
atzlšanu, kamēr privātpersona по
nesastādot aktu, tādu nodokli pati
leic un. no sevis arl nemaksā. Ja
"tos uz to viedokli, ka minētais nodok"tu jāmaksā jau ieilguma pabeigšanas
vai luūguma iesniegšanas dienā (par
тпа ticsību atzlšanu uz ieilguma patad būtu jānāk pie slēdziena, ka
l ā k a nodokļa maksāšana novestu pie
naudas uzlikšanas uz lūdzēju, kādu
kvenci Tiesu palāta tomer nav vilBez tā, lūguma iesniegšanas moments,
ir pilnīgi nejaušs un kas nekad пе
та pats par sevi „krepostvaldīšanas"
ainu, atzlstams par nenozlmīgu jautāpar iegūstamā, ar ieilguma, immobila
'rtēšanu. Otrkārt, ja atzītu par izšķiiesēdējuma termina notecešanas то
ги. tad jānem vērā,. ka iesēdējuma pašanās moments parasti paliek immoieguvējam nepamanīts; citādi būtu
Ist immobila ieguvēja p i e n ā k u m s
āvīgi sekot ieilguma tecējumam, kas
kārt varētu izslēgt hipotezu par iegubona fides, un ar to vispār izslēgtu
emot Latgali) iesēdējumu kā īpašuma
"šanas pamatu.
āpēc atsavināšanas nodokļa oemšanai
izšķirošu atzīstama vienīgi tā vērtiba,
fara immobilam ir tiesas lēmuma taisišaIss laikā, kā pareizi aizrāda Nodok[u de■rtaments. Aiz pieviestiem iemesliem at-

rodot, ka Tiesu palāta, aprēķinot runā stāvošā immobila vērtību pēc Iūguma iesniegšanas laika, pārkāpusi Nodokju nolik.
235. p. un CPN 711. р., kādēl vinas spriedums pārsūdzētā dalā atceļams, Senāts
n о 1 e m j : Tiesu palātas 1930. g. 9. oktobra lēmumu Nodoklu nolik. 235. р., CPN
711. p. pārkāpumu dē[ atcelt un lietu nodot
Tiesu palātai izspriešanai по jauna citā
tiesas sastāvā.
203. 1931. g. 17. decembrī. Personīgi
priekš sevis un kā sava brāla Gustava
G a r s e l a pilnv. Alfrēda Garseļa lūgums
atcelt Tiesu palatas spriedumu attiecībā uz
mir. Roberta Beldava mantojuma dalīsanu
un Bertas Kēman, Elzas Romanovski un
Kārla Beldava pilnv. zv. adv. J. Kēmaņa
paskaidrojums. (L. № 1475.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
Ozolinš; referē senātors A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka apgabaltiesa ar savu
1930. g. 8. julija lēmumu uzdevusi attiecigam tiesu izpildītājam pārdot publiskā izsolē Valmieras aprinķa Rūjienas pagastā
esošās Krancīču un Pomplšu mājas pēc vispārējiem CPN 2027. p. noteikumiem uz tā
pamata, ka daži mantinieki izteikuši vēlēšanos saņemt viņiem piekrītošās daļas dabā, bet pārējie prasa māju pārdošanu publiskā izsolē un neviens nav vēlējies paturēt visas mājas dabā; 2) ka apgabaltiesas
lēmumu pārsūdzējuši Alfrēds un Gustavs
Garsēlis, atrodot, ka apgabaltiesai esot bijis jāatstāj viņiem viņu mantošanas dala
dabā, jo katrs по mantiniekiem varot dabūt dabā pāri par 10 ha zemes; Tiesu palāta sūdzību atstājusi bez ievērības uz tā
pamata, ka pēc CL 2706. p. nekustamas
mantas dalīšana dabā esot pielaižama tikai ar visu mantinieku piekrišanu, kāda šajā lietā neesot tikusi panākta; 3) ka sūdzētāji savā kasācijas sūdzībā atrod, ka Tiesu
palāta nepareizi esot piemērojusi CL
2706. р., jo tagadējā dalīšanas lietā neesot
runa par visu objektu nodošanu viņiem
dabā, bet gan tikai par 2 līdzmantinieku
izdallšanu dabā; 4) ka, pretēji sūdzētāju
domām, CL 2706. p. neizslēdz tiesas tiesību, ja starp mantiniekiem nav panākta
vienošanās par mantojuma dallšanas veidiem vispār un par tā dalīšanu dabā, по
sevis pēc sava ieskata, apsverot lietas ap137

stāklus, noteikt dallšanas kārtību un vis- boviča liecību, ka sprieduma motīvos galpārēja pamata pēc CL 941. p. un CPN venā kārtā uzsver tikai to liecības daļu,
2027. р., t. i. nolikt dalāmo nekustamo man- kurā liecinieks apliecinājis, ka prasltājs
tu uz pārdošanu publiskā izsolē, kā parei- esot teicis atbildētājam, ka „negribot vairs
zi rīkojusies apgabaltiesa; 5) ka tā tad būt par dalībnieka uzoēmumā"; pie tam
Tiesu palāta ga!a slēdzienā nav sūdzētāju Tiesu palāta tomer nepietiekoši un nepilminētos likumus pārkāpusi, kādēl viņu ka- nīgi apspriedusi šls liecības pārējās daļas,
sācijas sūdzlbu kā nepamatota, atraidāma, kujās liecinieks izteicies, ka prasītājs pie
Senāts п о 1 e m i :Alfreda Garsela priekš tam pieprasījis visu ieguldīto naudu, kamēr
sevis un ka Gustava Garsela pilnv. kasā- atbildētājs vioam piedāvājis tikai 4.000.000
cijas sūdzību, uz CPN 793. p. pamata, at- rbļ., pēc kā prasītājs „aizgājis dusmās", t. Л
stāt bez ievērības.
priekšlikumu nav pieoēmis; ja, kā atzlst
arl Tiesu palāta „nekāda vienošanās nav
204. 1931. g. 25. novemrbī. Friča S t r a- notikusi", tad Tiesu palāta nevarēja lldz
d i ņ a pilnv. zv. adv. K. Pauluka lūgums ar to nākt pie slēdziena, ka tomēr ar praatcelt Tiesu palātas spriedumu Oskara sltāju vienkāršo un vienpuslgo izteicienu
Treija (Trejas) praslbā pret Frici Stradiņu. pati sabiedrība būtu uzskatāma par iz(L. № 1478.)
beigtu; līdz ar to sabrūk ari Tiesu palāSedi vada priekšsedetājs senātors K. tas tikai uz Geiboviča liecības pamatota
Ozolipš; referē senātors A. Lēbers.
slēdziens par to, it kā prasitājs esot no nzlevērojot: 1) ka Tiesu palāta pietiekoši ņēmuma izstājies un ka sabiedrība esot tā-ļ
motīvējusi savu slēdzienu par to, ka pra- pēc uzskatāma par izbeigtu; 4) ka, neatsltājs, iepriekš prasot tās sumas atpakal, karlgi no tā, Tiesu palāta nepareizi iztulkokuras tas iemaksājis dzirnavu uzņēmumā, \ jusi CL 4310. р., šis pants nemaz neatzisi
finansējot to, bet vēlāk uzturot prasibu kā vienam biedrim, pat sabiedrības izbeigšavērstu uz ieguldījuma atpraslšanu, kādu nās gadījumā, tiesibu vienkārši atprasit
tas izdarījis sabiedrlbā, nav prasības pama- otrā biedra savu ieguldlto naudu; tais
tu grozljis, bet tikai juridiski kvalificējis ļ otrādi, 4310. p. tieši aizrāda, ka biedrim jāpraslbu; _ šāds Tiesu palātas slēdziens jau-! cieš zaudējuma atvilkums; tā tad. ja zautājumā par praslbas grozīšanu attiecas uz ' dējuma apmērs netiktu jau iepriekš piliā
lietas faktisko pusi un nav tapēc pārbau- ļ mērā un ar saistošu spēku otram biedrim
dāms kasācijas kartībā; ar to tā tad at- ļ nodibināts, tad prasība par ieguldījuma aikrlt atbildētāja paskaidrojumi viņa kasāci- maksu katrā ziņā būtu uzskatāma visr
jas sūdzlbā, kuros tas apstrīd Tiesu palātas slēdziena pareizibu pēc būtibas; 2) ka, par priekšlaicīgu, ja vien prasītājs iepriei
pretēji atbildētāja domām, tas Tiesu palā- nebūtu pieprasljis norēķinu, kaut arī ārj
tas 1930. g. 25. septembra sēdē bija lūdzis tiesas, un nebūtu pierādljis, ka atbildētā
nopratināt liecinieku Smugge nevis jau no- nav norēķinu nodevis (Senāta CKD spriei
pratinātā liecinieku Geiboviča liecibas at- krāj. 21./61), vai ka norēķins bijis nepieti
spēkošanai, bet gan tā apstākla apgāšanai, košs; ja prasītājs būtu izpildljis šādu
ka atbildētājs būtu prasītāju izstūmis no vas tagadējās prasības priekšnoteikumu
uzņēmuma; šajā ziņā Tiesu palāta nav ne- atbildētājs — biedrs nebūtu attiecīgu
maz pamatojusies uz to, ka it kā atbildē- rēķinu devis, tad gan prasltājam būtu
tājs būtu prasītāju izstūmis no uzuēmuma slba no sevis tieši piepraslt no atbildē
un pat arl to nav konstatējusi; tāpēc Tie- i ja to šumu, kuru prasitājs atzīst par
su palātai nebija sevišķa iemesia apstāties • krītošu viņam, pie kam no atbildētāja
pie jautājuma par minēto Smugge noprati- jkarātos, pašā procesā, pretprasibas
nāšanu kā liecmieku, jo vairāk tāpēc, ka i iebilduma ce|ā, atkarībā no konkrētās
atbildētājs nav tieši lūdzis nopratināt to; ! tas juridiskā stāvokla, izvest un noskaic
ar to atkrīt arl prasltāja paskaidrojumi vi- ļ varbūtējos izdevumus un zaudējumus.
ца kasācijas sūdzības 2. punktā; 3) ka, ļ kuriem samazinātos prasltāja piepras
pēc atbildētāja pareizā aizrādījuma, Tiesu ieguldījuma suma pateicoties uzņēmt
palāta tajā ziņā sagrozījusi liecinieku Gei- operacijām; Tiesu palata aprādltos iei
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i aav konstatējusi; tāpēc Tiesu palātai
feftija likumīga pamata atzit prasītājam
pbu celt tiešu prasību par ieguldltās suatmaksu viņam; 5) ka tā tad Tiesu
ta pārkāpusi CL 4310. p. un CPN 339.,
IL. 711. р., kādēļ viņas spriedums aiz šā
■»esla atceļams, Senāts, neielaižoties pāo atbildētāja aprādīto kasācijas iemeslu
frbaudīšanā, n о 1 e m j : Tiesu palātas
К. g. 25. septembra spriedumu, CL
р., CPN 339., 411., 711. p. pārkāpumu
jelt un lietu nodot Tiesu palātai izriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
215. 1931. g. 27. novembri. Voldemāra
i Alines R o ž u l a u k u lūgums atcelt
Ēgas apgabaltiesas spriedumu Kristīnes
sons prasibā pret Voldemāru un Alīi Rožulauks un prasītājas Kristīnes MarBons paskaidrojums. (L. № 1490.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
OBOIUIŠ; referē senātors 0 . Ozoliņš.
fevērojot: 1) ka apgabaltiesa, apstiprit īres valdes spriedurrfu, apmierinājusi
u par izlikšanu aiz tā iemesla: a) ka
■ ш jau 9 gadus pastāvējusi kārtlba, ka
»i īrnieki aptlra trepes un trepju telpas;
t ka ar to nodibināts viens no kopdzīvei
■raā namā nepieciešamiem noteikumiem;
I ka atbildētāji, pārtraucot šā noteikuma
lidīšanu, pārkāpuši kopdzlvei nepieciešaЮ5 noteikumus un izliekami uz Lik. par
ittpu īri 31. p. 3. pk.; 2) ka Senāts jau ir
pekaidrojis (Sen. CKD spried. 30./1979),
a izīrētājs pēc Lik. par telpu īri 37. panta
ipratnes par īrnieku lietošanā nodotām
■ipām var prasīt tikai šajā likuma pantā
Itfedzēto īres maksu, kādēļ īres līguma
Meikums, ar kuru irniekam uzlikts par
pttākumu bez īres maksas vēl tīrlt nama
■epes, atzīstams par neesošu saskaoā ar
I paša likuma 2. pantu, un ka šāda neesoa ires Hguma noteikuma neizpildīšanu no
^ildētāja puses nevar uzskatīt par Lik.
щг telpu Iri 31. p. 3. pk. kopdzlvei paredzē■ nepieciešamo noteikumu pārkāpšanu; 3)
Q runā esošā gadljumā apgabaltiesa pat
nodibinājusi, uz kāda pamata namā
n s t ā v kārtība, ka paši īrnieki aptīra trepes: ja jau nav saistošs līgumisks pienā■ n s tīrīt trepes, tad 'nav saistoša priekš
Ь е к а arī labprātīgi izvesta trepju tīrlЩЕЛ; piešķirot tomēr trepju tīrīšanai

saistoša noteikuma nozīmi un pielīdzinot
šā noteikuma neizpildīšanu Lik. par telpu
īri 31. p. 3. pk. kopdzīvei vienā nama paredzēto nepieciešamo noteikumu pārkāpšanai, apgabaltiesa ir pielaidusi sprieduma
motlvu nepareizlbu, pārkāpjot ar to CPN
196. (142.) р.; 4) ka tā tad. CPN 196.
(142.) p. pārkāpuma dēļ apgabaltiesas
spriedums nav uzturams spēkā, Senāts
n o l e m j : Rlgas apgabaltiesas 1931. g.
10./17. janvara spriedumu atcelt CPN 196.
(142.) p. pārkāpumu dēļ un lietu nodot tai
pašai tiesai izspriešanai no jauna citā tiesas
sastāvā.
206. 1931. g. 20. maijā. Kuldigas pilsētas pilnv. zv. adv. V. Buša lūgums atcelt
Liepājas apgabaltiesas lēmumu Kuldīgas
pilsētas blakus sūdzlbu lietā par Kuldigas
zemes grāmatu nodalas priekšnieka lēmumu atklāt jaunas folijas un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz nekustamu īpašumu.
(L. № 1556.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
Ozolioš; referē senātors A. Lēbers.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palāta, praslbā,
kuru Kuldīgas pilsēta cēlusi prct „RumbeFreiman" māju (№ 13. zem. gr. 2762. num.),
„Rumbe - Šteinberg" māju (№ 14. zem.
grām. 2771. num.) un „Zegle" māju (№ 64.
zem. gr. 3401. num.) īpāšniekiem, nolēmusi: atzīt prasltājai īpašuma tiesības uz nekustamo mantu, kas atsavināta vrņai par
labu uz 1905. g. 20. junija ukaza pamata
no minētām mājām un sastāvošo no Ventas kanāļa un zemes gabaliem ar piederumiem, kopplatībā 3 des. 1584 kv. as. pēc
1902. g. 29. novembra plāna; 2) ka, pamatojoties uz minēto Tiesu palātas spriedumu, Kuldīgas pilsēta lūdz Zemes grāmatu
nodaļas priekšnieku: a) aprādītai nekustamai mantai kopplatībā 3 des. 1584 kv. as.
atklāt jaunu foliju; b) apstiprināt Kuldīgas pilsētai īpašuma tiesības uz aprādīto
nekustamo mantu; 3) ka Zemes grāmatu
nod. priekšnieks iūgumu atraidljis uz tā
pamata, ka: a) ne no plāna, ne no Tiesu
palātas sprieduma nav redzams, kāda zemes platība būtu atdalāma no „RumbeFreiman" un „Rumbe - Šteinberg" mājām,
un b) ka Tiesu palātas spriedumā nav aizrādīts, ka tai rhinētai nekustamai mantai
būtu jāatklāj jauna folija; 4) ka apgabal139

tiesa atraidījusi Kuldīgas pilsētas blakus- iesniegusi; tāpēc apgabaltiesai, gala
sūdzību uz tā pamata, ka: a) nav iesnieg- slēdziena ziņā, bija iemesls sūdzētājas lūta to personu piekrišanu, no kurām ne- gumu atzīt par ievēribu nepelnošu; ka tā
kustamā manta atsavināta, kāda piekriša- tad sūdzētājas kasācijas sūdzlba kā nepana nebūtu vajadzīga tikai tad, ja Tiesu pa- matota atraidāma, Senāts n о 1 e m j : Kullāta būtu sevišķi nolēmusi par jauno foli- dīgas pilsētas pilnv. zv. adv. pal. BuŠa kajas atklāšanu, un b) ka nav datu par to, sācijas sūdzlbu, uz CPN 283. (186.) p. pacik daudz no katras по minētām mājām un mata, atstāt bez ievērības.
kurā vietā ir atsavinātas un par cik daudz
un kādā da|ā tās samazinājušās; 5) ka, 207. 1931. g. 30. oktobri. Gustava Rapretēji apgabaltiesas domām, gan nav pra- s i ņ a un Emilijas Leitons pilnv. zv. adv.
sams, ka Tiesu palāta būtu sevišķi nole- T. Lemberga lūgums atcelt Tiesu palatas
musi atklāt atsevišķu foliju jaunnodibinā- spriedumu Gustava Rasiņa un Emilijas
tai nekustamai mantai, jo Tiesu palāta at- Leitons prasībā pret Madi Rasinš, mir.
zinusi Kuldīgas pilsētai īpašuma tiesības Zana-Pētera Rasiņa un mir. Friča Rasiņa
uz minēto jaunnodibināto nekustamo man- mant. masām. (L. № 1575.)
tu, kādēl, ievērojot CL 3004. p. 2. piez. Sēdi vada priekšsēdētājs senators Kļ
un arī to, ka apstiprināt jaunnodibinātu Ozolinš; referē senators F. Konrādi.
Ievērojot: 1) ka pēc CL 516., 517.
nekustamu mantu jaunam Ipašniekam uz
tiesas lēmuma pamata, techniski nav iz- aizgādnieclbas par promesošo iecelšanas
darāms, neatklājot pie tā šai nekustamai priekšnoteikumi ir: a) ka šī persona aizmantai jaunu foliju; 6) ka no Tiesu palā- gājusi no savas patstāvlgās dzlves vietas,
tas sprieduma gan redzams, kāda ir jaun- b) ka viņa nav atstājusi savā vietā pilnnodibinātās nekustamās mantas kopplatl- varnieku un c) ka tiesa atzinusi šfs persoba, b e t t o m ē r n a v r e d z a m s , cik nas pārstāvlbu attieclgā gadījumā par ned a u d z b ū t u j ā a t d a l a a t s e v i š k i pieciešamu; 2) ka tādēl jāatzlst par pano „ R u m b e - F r e i m a n " ūn a t s e - reizu Tiesu palatas uzskals, ka ieceltā aizv i š ķ i no „ R u m b e - Š t e i n b e r g " gādna rīkojumu (arl attieclbā uz promm ā j ā m ; šajā zioā jāatzīmē, ka abām esošam piekrltošo mantojumu, CL 520. pj
šādām mājām piederēja kopējais zemes- spēks nestāv atkarībā no tā, vai pēc aizgabals platlbā 9,69 des. un proti r e ā l ā s gādnlbas iecelšanas izrādītos, ka iecelšada|ās („Rumbe - Freiman" mājai 4,84 des. nas momentā promesošais jau bija miris;
un „Rumbe - šteinberg" mājai 4,85 des. ar promesošā nāvi likums saista tikai diplatlbā), bet tomēr nav nodibināts, cik vējādas sekas: a) pēc noteikto ziou sa
daudz taisni no katras reālās daļas minētā ņemšanas par vina nāvi aizgādnība izkopējā zemesgabalā būtu j ā a t d а 1 a Kul- b e i d z a s (CL 522. p,), ar ко, protams,
dīgas pilsētai par labu zemes grāmatās un nav aizskarts pirms tādas izbeigšanās nocik tā tad p а 1 i к t u katrai no minētām tikušo rīkojumu spēks, un b) mantojuma
2 mājām no savas reālas daļas minētā ko- pieņemšanas nozīme no aizgādņa puses atpējā zemes gabalā; aizrādot, ka nav krlt tikai tad, ja tiktu pierādlts, ka proraredzams „kufā vietā zeme ir atsavināta", esošais bija miris jau mantojuma a t k l ā - ļ
apgabaltiesa izteikusi, ka Kuldigas pilsēta š a n ā s b r ī d ī (CL 520. p.); par to konnav iesniegusi plānus nedz uz jaunnodibi- kretā lietā tomēr nav riinas; 3) ka kasanāto nekustamo mantu, nedz uz tām 3 mā- cijas sūdzības iesniedzēju aizrādljums, ka|
jām, kuras zemes platlba samazinājusies ar Tiesu palatas uzskats runājot pretim pri:
attiecīgo gabalu atsavināšanu Kuldlgas pil- cipiem „quod ab initio vitiosum est, noi
sētai par labu; pēc Notār. nolik. 320. p. potest tractu temporis convalescere", пат1
1. pk. 1it. „d" reģistra 1. nodal. 1. slejā pamatots, jo likums aizgādņa iecelšanu par
ieraksta nekustamās mantas platību, un pec promesošo konkretās lietas apstākļos par
2. pk. 1it. „a" reģistrā ieraksta atdalītos ze- „vitium" neuzskata: 4) ka tā tad Tiesu pames gabalus, saprotams tāpat atzimējot ša- lata nav pārkāpusl prasītāju minētos lijā vietā atdallto gabalu platību; 7) ka kumus, kādēļ viuu kasacijas sūdzlba kā nesūdzētāja minētos faktiskos datus nav pamatota atraidāma, Senats n о 1 e m n
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Rasiņa un Emilijas Leitons pilnv. zlmognod. 12. pantam citu nozīmi, apgabalLemberga kasacijas sūdzibu, uz tiesa ir pārkāpusi šo pantu. Atrodot, ka
panta pamata, atstāt bez ievērl- Rīk. par zīmognod. 12. p. pārkāpuma dēl
apgabaltiesas lēmums nav uzturams spēkā,
Senats n o l e m j : Jelgavas apgabaltiesas
1931. g. 23. septembri. Lutriņu 1931. g. 13. februara lēmumu atcelt rīkoevu s-bas pilnv. privatadv. A. juma par zīmognodevu 12. panta pārkālūgums atcelt Jelgavas apgabaltie- puma dēl un lietu nodot tai pašai tiesai izmumu par pilnvaras noraksta apmak- lemšanai no jauna citā tiesas sastāvā.
zīmognodevu viņas, s-bas, prasības
ret Kārli Cauni, Robertu Matisonu
209. 1931. g. 25. novembrī. O t o B ē r ustu Apīni. (L. № 1579.)
t i ņ - B ē r z i ņ a pilnv. zv. adv. G. Rūbinvada priekšsēdētājs senators K. steina lūgums atcelt Tiesu palatas lēmumu
: referē senators 0. Ozoliņš.
ļ lietā par Oto Bērtiņ - Bērziņa nekustama
:s atrod: Miertiesnesis ar savu ļ īpašuma pārdošanu. (L. № 1582.)
g. 16. decembra lēmumu atteicies izSēdi vada priekšsēdētājs senators K.
pilnvaras oriģinalu, iekams tā vietā Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
gtais noraksts nav apmaksāts ar zīdevu Ls 1 apmērā. Apgabaltiesa at- Senats atrod: Pēc CPN 1285. р., valsts
i bez ievēribas blakus sūdzlbu par šo • iestādes uzstājas tiesā kā prasītājas un atiesneša lēmumu aiz tā iemesla: a) ka | bildētājas, atsevišķu pilnvarotu personā,
rik. par zīmognod. 12. p. noraksti ap- par kādiem ieceļ attieclgā resora ierēdsājami tādā pat apmērā, kā oriģinali, ņus; pēc 1286. p. šie pēdējie leģitimējas
pants nesatur norādījumu, ka likuma ar rakstisku pilnvarojumu. Minētie panti
kšraksts neattiektos ari uz pilnvarām : gan pēc to burtiskā teksta runā par prasī"tiesās; b) ka pilnvarnieka paša ap- ļ bas lietām to iztiesāšanas stadijā pašā tieāts pilnvaras noraksts nav leģitima- ļ šā, bet tomēr arl 245. un turpm. p. ievietoti
akts, bet turpina būt par pamatu visā ļ CPN II grāmatas I sadalījumā, kurā pare"•sa gaitā un piešķir pilnvarniekam j dzēti noteikumi taisni par prasības lietām.
u izdarīt visāda veida procesualu dar- i Tomēr nav šaubas, ka tie paši noteikumi
Senats jau vairākkārtīgi paskaidro- attiecināmi arl uz II grāmatas V sadalljuШ. CKD spried. 24./369; 287626; sk.! mu, t. i. uz noteikumiem par spriedumu iz247472; 257347; 267399), ka parta piln- pildīšanu. Sūdzētājs nenoliedz, ka runā
ieka pilnvaras noraksts, kuru tas ie- esošā Latvijas bankas 1930. g. 8. janvara
dzis miertiesnesim kopā ar originalu rakstā minētā persona nebūtu Latvijas banpats apliecinājis, nav apmaksājams ar kas, kā valsts iestādes, ierēdnis. Jautājumā
ognodevu. Pēc sava burtiskā teksta par minētā raksta saturu Tiesu palata kon. par zīmognod. 12. p. vispār runā par statē, ka tas satur sevī CPN 1156. p. pareumentu un aktu norakstiem, kuri pat- dzēto specialo pilnvarojumu; šāds Tiesu
vīgi atvieto oriģinalu, bet tādas nozī- palatas konstatējums attiecas uz lietas faknav pilnvaras norakstam, kam ir tīri tisko pusi un nav tāpēc pārbaudāms kasacespapira nozīme un kas vispār neat- cijas kārtlbā. Tiesu palata gan nepareizi
to oriģinalu. Pati pilnvara iesniedzama min, ka tagadējā lieta esot attiecināma uz
nevis prasības pierādlšanai pēc būtī- apsardzibas kārtības lietām, bet šādam
, bet tikai pilnvarnieka leģitimacijai, t» i. Tiesu palatas apcerējumam nav izšķirošas
tzskatāma par lūguma pielikumu. Taisni
papiri, kuri lietā pielikti nevis kā pierādi- nozīmes. Istenībā, tagadējā lieta nav iziumi. bet kā vienkārši procespapiri, mier- tirzājama apsardzlbas kārtībā, tādē| Setiesu lietās ir atsvabināmi uz Rīk. par nats neatrod par vajadzlgu ielaisties jauzīmognod. 46. p. 10. pk. b vispār no zīmog- tājuma apspriešanā par to, vai 1286. p.
■odevas, izņemot pilnvaras oriģinalu vai būtu attiecināms arī uz apsardzības lietām.
tādu norakstu, kam jau pašā iesniegšanā ir Sūdzētāja kasacijas sūdzlba, dalā par Latpatstāvīga nozīme, un piešķirot rlk. par vijas bankas savam ierēdnim izdotā pilnvarojuma spēku, nepelna ievērlbu. Sūdzētājs nenoliedz, ka visas 6 hipotekas (proti,
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par Ls 20.000, uz kuras pamata tikusi vēr- bāšanā, tomēr būtu piešķirama atlīdzība,
sta piedzīšana uz runā esošiem 3 imobi- ar ко patieslbā vina varētu bez pamata
ļiem, un pārējās 5 hipotekas, viena par iedzīvoties uz parādnieka rēķina Pretēji
Ls 600.000, divas par Ls 400.000, un divas i sūdzētāju Vitenberga, Broža un Skuja dopar Ls 100.000) tikušas ingrosētas v i e n ā mām, Tiesu palata varēja atsaukties, sava
u n t a j ā p a š ā d i e n ā , t. i. 1927. gada uzskata pastiprināšanai, uz Kr. Senata
25. julijā, un tāpēc visas minētās 6 hipo- CKD spried. 83./75, kurā Kr. Senats uzsver,
tekas apmierināšanas ziņā bauda līdzīgu ka atlldzlba glabātājam pienākas taisni par
priekšrocību (Notar. nolik. 349. р.). Tāpēc viņa izrādītām p ū 1 ē m, pie kam, protams,
nav nekādas nozīmes tam apstāklim, pēc nav nekādas nozlmes, vai šā sprieduma
kādas īsti hipotekas (obligacijas), minēto krišanas laikā jau pastāvēja vai nepastā6 hipoteku skaitā, piedzīšana būtu tikusi vēja 1015. p. paredzētā takse, jo pēdējā ievērsta uz pārdodamo imobilu, t. i. vai nu spaido tikai izmaksājamās atlīdzības а р pēc pirmās vai pēdējās, augšā minētā rin- т е г и , bet nemaz neaizskar jautājumu par
dā; tādēļ neieslēdzot novērtējumā neviena to, vai vispār un principā šl atlīdzība izпо minētām 6 hipotekām, tiesu izpildītājs maksājama. Konkretā lietā Tiesu palata
nav CPN 1871. p. pārkāpis; pie tam nav nākusi pie kasacijas kārtlbā nepārbaudāma
svarīgi, vai minētās 6 hipotēkas apgrūtina atzinuma par to: а) ка В г о ž e un S к и j а
vienu vai visus 3 pārdotos imobilus. At- n e к о (mantas glabāšanas zinā) n a v d arodot tādēl, ka Tiesu palata, atzīstot tiesu rīju.ši, un ka v i s u g l a b ā š a n u paizpildītāja rīcību par saskanošu ar likumu, t i e s l b ā i z d a r i j i s L a t v i j a s b a n nav sūdzētāja minētos likumus pārkāpusi, k a s p ā r s t ā v i s , un b) k a V i t e n kādēļ viņa kasacijas sūdzība kā nepama- b e r g s aprakstītās mantas glabājis tikai
tota atraidāma, Senats n o l e m j : Oto vienu mēnesi (no 1928. g. 14. maija llc
Bērtin-Bērziņa pilnv. zv. adv. Rūbinšteina 1928. g. 15. junijam); tādos apstākļos
kasacijas sūdzlbu, uz CPN 793. p. pamata, ievērojot izteikto, Tiesu palāta rlkojusie
atstāt bez ievērlbas.
pilnīgi pareizi, atzīstot, ka Brožam un Skii
jam nekāda atlldzība nepienākoties,
210. 1931. g. 2. junijā. Voldemāra V i- Vitenbergam pienākoties atlīdzība vienij
t e n b e r g a, Kārļa В г о ž a un Kārla par vienu mēnesi, kādu atlidzī'ou pēc sa>
S к u j a s pilnv. zv. adv. pal. V. Dreibanta ieskata noteikusi uz Ls 200. Sūdzētā
un Oto B ē r t i ņ - B ē r z i n a pilnv. zv. Vitenberga, Broža un Skuja paskaidrojui
adv. G. Rūbinšteina lūgums atcelt Tiesu jautajumā par to, no kāda laika piemēroja
palatas lēmumu, Latvijas bankas pilnv. zv. mi 1929. g. 30. marta noteikumi par та
adv. Fr. Gailīša paskaidrojums uz kasa- tas glabāšanas maksu („Vald. Vēstn.1
cijas sūdzībām un kontrkasaciju lietā par 29776.) neprasa apspriešanu, reiz Broža
Oto Bērtiņ-Bērziņa nekustama īpašuma un Skujam n e к ā d a atlīdzlba nepienāka
pārdošanu. (L. № 1584.)
bet Vitenberga glabāšanas laiks neapstr
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. dēti attiecas uz laiku p i r m s šo noteil
Ozolinš; referē senators F. Konrādi.
mu izdošanas. Tādēl Vitenberga, Broi
Senats atrod: CPN 1014. p. noteiktās un Skuja kasācijas sudzība kā nepamatc
atlīdzības maksāšanas priekšnoteikums atraidāma. Tāpat nepelna ievēribu
ir aprakstltās mantas glabātājam uzliktā Latvijas bankas kasācijas sūdzība par
pienākuma faktiskā, realā izpildīšana no tenberga noteikto atlīdzību, jo: a) lai
glabātāja puses, jo tikai pēdējā attaisno at- ļ fabrikas mašīnas vispārigi skaitās
līdzības izmaksu, bet nevis jau tas fakts fabrikas, t. i. nekustamas mantas pieder
vien, ka kāda persona tikusi nozīmēta par mu (CL 573. р.), tad tomēr ir arī iespē.U
glabātāju no tiesu izpildltāja, vai arl tas ka tās šo raksturu zaudē (CL 560., 561.
apstāklis, ka šai personai jānes zināma tādēļ Tiesu palāta, nākot pie kasācijas
atbildība par glabājamo mantu; pretējais tlbā nepārbaudāma slēdziena, ka konkr
uzskats novestu pie nepielaižama stāvokļa, gadljumā mašīnas taisni uzskatāmas
ka par glabātāju nozlmētai personai, kas к и s t а т и mantu (tā tad nevis par
izrādījusi pilnigu bezdarbību mantas glakustamas mantas piederumu), varēja
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rgam noteikt atlldzibu uz CPN 1009.
irpm. p. pamata, b) par to, ka mantas
'šanu varot nodot trešai personai tiad, ja prāvnieku starpā nav panākta
šanās par glabātāju, ka glabāšanas
vajadzējis noteikt jau mantas not giabāšanai un ka arī atlīdzības apneesot pierādīts, kasācijas sūdzības
idzēji runā pirmo reizi kasācijas
ībā, kādēļ šie aizrādījumi Senātā nenav apspriežami, un c) tas apstāklis,
Vitenbergs'bijis fabrikas pārvaldnieks,
iza tiesu izpildītājam nozlmēt viņu
glabātāju (CPN 1012. р.). Beigās atīa bez ievērības arī Bērtiņ - Bērziņa
:ijas sūdzība. Šajā sūdzībā Bērtiņr
nš vispirms pārmet Tiesu palātai, ka
neesot apspriedusi vina aizrādijumu
ka par tiesu izpildītāja rīclbu pie
- Bērziņa nekustamu īpašumu novēr, noteikšanas izsolē un pašu izsoli
iesniegtas sūdzlbas, kuras skatītas
Tiesu palātā. Tādēļ un ievērojot, ka
palātas lēmumu Bērtin - Bērziņš
zēšot Senātā, apgabaltiesai esot biaida līdz minēto sūdzību galīgai izai Senātā. Pretēji Bērtiņ - Bērziņa
"diiumam, Tiesu palāta šo viņa aizrāu gan apspriedusi, bet nākusi pie
iena, ka apgabaltiesai nebija iemesla
:ēt lietu, jo по lietas neesot redzams.
izsoles būtu bijušas pārsūdzētas taisni
CPN 1180. p. pamata; šo Tiesu palāCPN 1205. p. pamatoto slēdzienu kasūdzības iesniedzējs pat nemēģina
kot, kādēļ atkrlt visi vina paskaidrokasācijas sūdzībā par to, it kā tomēr
būtu bijusi apturama. Nevar novest
Tiesu palātas lēmuma atcelšanas arī
apstāklis, ka viņa nav apspriedusi Bēr- Bērziņa paskaidrojumus par to, ka tieizpildltājs nepareizi pielaidis piedalities
lē Latvijas bankas ierēdni Kalepi bez
1156. pantā minētās sevišķās pilnvajo CPN 1285., 1286. p. esot piemērojatikai strlda lietās. Minētie 1285.,
р., pēc to burtiskā teksta, gan runā
prasibas lietām to iztiesāšanas stadijā
tiesā, bet tomēr arī 245. u. turpm. p.
:toti CPN II grāmatas I. sadalījumā,
paredzēti noteikumi taisni par prasīlietām; tomēr nav šaubu, ka tie paši
ikumi attiecināmi arl uz II grāmalas

V sadalijumu, t. i. uz noteikumiem par
sprieduma izpildīšanu. Kasācijas sūdzības
iesniedzējs neapgalvo, ka Kalepim izdotais
raksts nesaturētu sevī CPN 1156. p. paredzēto speciālo pilnvaroiumu; tādos apstāklos nepelna ievēribu kasācijas sūdzības
iesniedzēja paskaidrojumi par Latvijas bankas savam ierēdnim doto pilnvarojuma
spēku. Pārgrozot apgabaltiesas lēmumu
t i к a i attieclbā uz atlīdzibas izmaksāšanu par mantas glabāšanu un attieclbā uz
Eduarda Šutkas darba algas prasības apmierināšanu, Tiesu palāta ar to pašu atstājusi spēkā apgabaltiesas lēmumu pārējās
tā dajās, tā tad arī atieieclbā uz izsoles
apstiprināšanu; tas apstāklis, ka Tiesu paIāta to nav sevišķi izteikusi lēmuma rezolūtivā dalā, pats par sevi nevar, pretēji
Bērtin - Bērziņa domām, novest pie vinas
lēmuma atcelšanas (Kr. Sen. CKD spried.
72./490. un c), Senāts n о 1 e m j : Voldemāra Vitenberga, Kārla Broža un Kārļa
Skujas pilnv. zv. adv. pal. Dreibanta, Otto
Bērtiņ - Bērzina pilnv. zv. adv. Rubinšteina un Latvijas bankas pilnv. zv. adv. Gaillša kasācijas sūdzibas, uz CPN 793. p. pamata, atstāt bez ievērības.
211. 1931. g. 25. septembrī. Jāņa Š n e id e r a lūgums atcelt Liepājas apgabaltiesas spriedumu Jāņa Šneidera praslbā pret
Irmu Rubens un atbildētājas Irmas Rubens
paskaidrojums. (L. № 1633.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
Ozoliņš; referē senātors O. Ozolioš.
Senāts atrod: Apgabaltiesa atraidījusi
praslbu, starp citu, aiz tā iemesla: a) ka
prasltājs nav pamatojis prasibu uz tā pamata, ka līdzšinējais dzīvoklis viņam par
šauru, un ka tādēļ vioam vajadzīgs atbildētājas dzīvoklis viņa mājā; b) ka namsaimnieka ērtības motīvi vien nevar būt
par pamatu dzīvokļa atņemšanai irniekam,
kādēļ tas vien, ka prasītāja bērniem tālu
jāiet uz skolu, nav uzskatāms par iemeslu
atcelt Ires ligumu ar atbildētāju; c) ka nav
ticams, ka prasītājs faktiski grib pārnākt
dzīvot uz atbildētājas dzīvokli, bet ari tādā gadījumā vioš varētu pieprasīt vienigi
to dzīvokli, kurā dzīvojuši agrākie namsaimnieki. Saskanā ar Likuma par telpu
īri 32. p. 7. pk., izīrētājs var prasīt īrnieka
izlikšanu, ja telpas v a j a d z ī g a s viņa
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vai viņa ģimenes personīgai lietošanai. zv. adv. pal. E. VHenčika lūgums atcelt
Prasltājs savā prasībā taisni atsaucas uz Rīgas apgabaltiesas spriedumu Chajas,
Lik. par telpu īri 32. p. 7. pk. un paskaidro, Mellis (Māles), Veļas (Beilas) un Rubina
kādēj viņam vajadzīgas telpas paša namā; Dvolaicku, Rlvas Richters un Minnas Kulta tad prasības pamats ir noteikti uzdots, mans prasībā pret Vilhelmu Lēmani. (L.
un tiesai bija jānodibina, vai prasltājam № 1681.)
patstāvigs dzīvoklis namā faktiski ir va- Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
jadzlgs, vai nē (Sen. CKD spried. 29./1766.). Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi.
Šajā ziņā tiesa nevarēja aprobežoties ar
Senāts atrod: Lik. par telpu īri 36. p.
varbūtību, ka prasltājs nemaz nepārnāks attiecas vienīgi uz īres valdi, bet nevis
uz dzlvi savā namā no agrākās dzlves vie- arī uz apgabaltiesu. Tāpēc apgabaltiesa,
tas, bet viņai bija noteikti jāpasaka, vai, dodot atbildētājam 36. p. mihēto vienu mēspriežot pēc lietas apstākliem, prasltāja nesi pārsniedzošu terminu telpu labprātīizteiktā vajadzlba pēc dzlvokla faktiski gai atbrīvošanai, nav šo likumu pārkāpusi,
pastāv, vai nē. Nedodot uz šo jautājumu kādēļ prasītāju kasācijas sūdzība kā nepanoteiktu atbildi, tiesa ir pielaidusi savā matota atraidāma, Senāts n о 1 e m j : Chaspriedumā motīvēšanas nepilnību, ar ко jas, Abela, Māles, Veļas un Rubina Dvopārkāpusi CPN 196. (142.) р.. Atraidot pra- laicku un с pilnv. zv. adv. pal. Vilenčika
sību, starp citu, arī aiz tā iemesla, ka, kasācijas sūdzību, uz CPN 283. (186.) p.
saskanā ar Lik. par telpu Iri 32. p. 7. pk. pamata, atstāt bez ievērības.
un 2. piezlmi pie šā panta, prasītājs, arl
pie nodibinātas vajadzības pēc dzlvokla,
213. 1931. g. 25. septembrl. Katrlnas
varētu par tādu izvēlēties vienlgi to dzīŠ
m
i t s pilnv. zv. adv. pal. E. Vilenčika
vokli namā, kuru apdzlvojuši agrākie па
lūgums
atcelt Rīgas apgabaltiesas sprieduт а Ipasnieki, apgabaltiesa ir pārpratusi
mu
Katrīnas
Šmits prasībā pret Kārli,
minētā likuma nozīmi. Lik. par telpu īri
Emmu
un
Arvīdu
Šmitu par traucētas val32. p. 2. piezīmes pēdējā dalā (trešais teidīšanas
atjaunošanu
un zaudējumiem. С
kums), kas runā tikai par to, ka jaunam
№
1698.)
pārvaldniekam vai nama apkalpotājam
ierādāmas tās pašas telpas, kuras apdzlvo- Sedi vada priekšsēdētājs senātors K.Ozoja agrākais pārvaldnieks vai apkalpotājs, linš; referē senātors 0. Ozeliņš.
taisni neattiecas uz gadījumu, kad notikuSenāts atrod: Apgabaltiesa, apstiprinot
si pārmaiņa namsaimnieku personās (Sen. miertiesneša spriedumu, atraidījusi prasiCKD spried. 29./1582.); tā tad namsaim- bu aiz tā iemesla: a) ka partu starpā
nieku, kuram namā nekad nav bijis dzl- pastāv Ires līgums par strīdā esošo 12. dzīvoklis, likums taisni neierobežo dzlvoklu vokli, uz kādu līgumu dzīvokļa remonts
izvēlē savā namā; nākot pie pretēja neatstāja iespaidu, jo prasltāja saņēma īres
slēdziena, apgabaltiesa ir pārkāpusi lik. maksu arl par laiku, kad dzivoklis tika repar telpu īri 32. p. 2. piezlmi. Atrodot, ka montēts; b) ka, bez tam, atbildētāji dz:Lik. par telpu Ires 32. p. 2. piezīmes un CPN vokli nav galīgi atbrlvojuši, jo paturējuS
196. (142.) p. pārkāpumu dēļ apgabaltiesas dzlvokla atslēgas un dažas mantas dzīspriedums nav uzturams spekā, kādēl, ne- vokli; c) ka tādēļ valdīšana par dzlvoki
ielaižoties pārējo kasācijas iemeslu pārbau- palika atbildētājiem, un šo valdišanu pradīšanā, Seņāts n о 1 e m j : Liepājas apga- sltāja nevarēja atņemt ar jaunas atslēgas
baltiesas 1931. g. 10. februāra spriedumu pielikšanu dzīvoklim, lai atbildētāji nevaatcelt Lik. par telpu Iri 32. panta 2. piezl- rētu dzlvokli ietikt. Konstatējot to apstākmes un CPN 196. (142.) D. pārkāpurnu dēļ li, ka atbildētāji ir strldā esošā dzlvokla №-\
un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai nieki, un ka Ires līgums partu starpā
по jauna citā tiesas sastāvā.
pastāvējis arl pa remonta laiku, tiesa, ait
viņas paskaidrotiem iemesliem, varēja nākt
pie slēdziena, ka arl, izbeidzoties remontam, atbildētāji ir paturējuši par dzīvoki
212. 1931. g. 2. julijā. Chaijas, Abe|a, Mā- valdlšanu, kā tiesībām atbilstošu faktiski
les, Veļas un Rubina D v о 1 a i с к u, Rlvasvaru, kuru vienkāršs fakts — jaunas atslēR i c h t e r s un Minnas K u l m a n s pilnv.
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pielikšana durvlm — nevarēja parali- gabaltiesai nebija pienākuma apsvērt taisJa arī tiesa klūdaini izteikusies, ka ni no §ā viedokļa atbildētāja Masīša apātāja „atuēmusi valdīšanu" atbildētā- uenišanās nozīmi. Konstatējot, ka atbildē■ un nepareizi atsaukusies uz CL 688. р., tājs Masītis p i l n l g i p a t s t ā v i g i apШ tomēr, gala slēdziena ziņā, tiesas sprie- Uēmies samaksāt šofera nodarītos zaudēju■s ir pareizs, jo konstatē, ka vienkāršs mus, par kuriem, bez tam, uz delikta pa5 — atslēgas pielikšana — nav nodibi- mata atbild arī pats šoferis, tiesa nebija
5 prasitājai valdlšanu ar dzīvokli, bet spiesta Masīša atbildību uzskatit kā galyolūdētāju pašaizstāvība savas valdīšanas jumu. Tiesa gan nepareizi apzīmē atbilsargāšanā (CL 683. p.) nav bijusi savie- dētāju atbildību no dažādiem pamatiem par
Ma.ar valdlšanas atņemšanu prasītājai s о 1 i d ā r u, kaut gan Istenlbā runa vaB. 681. p. nozīmē, un ar to atkrīt visi ap- rētu būt vienīgi раг к u m u 1 a 11 v u atsrējumi, kas minēti kasācijas sūdzībā un bildlbu, bet gala slēdziena ziņā tiesas sprieDet no tā, it kā tiesa būtu konstatējusi pra- dums ir pareizs. Kasācijas sūdzibas
tājai pēdējo valdīšanu par strldā esošo iesniedzēja aizrādījums uz to, it kā tiesa
kjektu. Atrodot tādēļ, ka gala slēdziena liec. Rauša liecības novērtēšanā nav ievērojusi liecības pretrunu ar paša prasītāja
«ā apgabaltiesa savā spriedumā nav pie- paskaidrojumiem, nav ievērojams jau tāHdusi prasītājas aprādīto likumu pārkāpu- dē[ vien, ka tas pirmo reizi minēts tikai
■HS un iesniegtā kasācijas sūdzlba kā ne- kasācijas sūdzību. Bez tam, liecību novērftināta atraidāma, Senāts n о 1 e m j : Kat- tēšanā miertiesu instances pat nav spiesmas Šmits pilnv. zv. adv. pal. E. Vilenčika tas minēt atsevišķus pamatus saviem
fasācijas sūdzību, uz CPN 283. (186.) p. slēdzieniem (Sen. spried. 42./20.) un katrā
pamata, atstāt bez ievēribas.
ziņā tiesas atzinumi par lieclbas spēku un
nozīmi attiecas uz lietas faktisko pusi, ku214. 1931. g. 16. decembrī. Kārla Ma- ra kasācijas kārtībā nav pārbaudāma (Sen.
iiša pilnv. privātadv. A. Frldenberga lū- СКГ) spried. 46./20.). Savu iebildumu par
fHms atcelt Rīgas apgabaltiesas spriedumu prasibas pamata grozīšanu atbildētājs pirJēkaba Bukses prasibā pret Kārli Maslti mo reizi cel tikai kasācijas sūdzlbā, kādēļ
m Johanu Ozolu. (L. № 1717.)
vien šis iebildums Senātā nav apsverams.
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ielaišanos sacīkstē bez ierunām pret praslbas grozlšanu tiesa taisni var uzskatlt par
Ozoliņš; referē senātors 0. Ozoliņš.
Senāts atrod: Apgabaltiesa, grozot mier- piekrišanu grozlšanai (CPN 332. p. in fine).
tiesneša spriedumu, apmierinājusi praslbu Atrodot, ka apgabaltiesa nav atbildētāja
arī pret atbildētāju Masīti aiz tā iemesla, aprādltos likumus pārkāpusi, kādēļ atbildēka pēdējais atzinis savu pienākumu atlldzi- tāju kasācijas sūdzība kā nepamatota at•āt prasltājam nodaritos zaudējumus un ap- raidāma, Senāts n о 1 e m j : Kārla Masīša
solijis tos segt. Pretēji kasācijas sūdzlbas pilnv. privātadv. A. Frīdenberga kasācijas
īesniedzēja domām, apgabaltiesa viņa at- sūdzību, uz CPN 283. (186.) p. pamata, atbildibu nebūt nav pamatojusi uz 1925. g. stāt bez ievērības.
fflcuma (Lkr. 114.) 8. p. par automobiļai
ipašnieka atbildību. Par izšķirošu lietā tie- ļ
sa ir atradusi to, ka atbildētājs Masītis ir
215. 1931. g. 25. novembrī. Voldemāra
atzinis savu pienākumu atlīdzīnāt zaudēju- M i n k e v i č a u n atbildētājas III Vidzemes
mus un apsolījis tos segt; no šāda konsta- Savstarpīgas kreditbiedrlbas pilnv. zv. adv.
tējuma tiesa varēja nākt pie slēdziena par V. Alkšņa lūgums atcelt Tiesu palātas
to, ka praslba pietiekoši pamatota arl pret' spriedumu Voldemāra Minkeviča prasībā
atbildētāju Masīti. Par to, ka atbildētājs pret II Vidzemes Savstarpējo kreditbiedrīMasītis it kā būtu apņēmies samaksāt pra- ļ bu pilnas sapulces lēmuma atzīšanā par nesitājam zaudējumus vienīgi tajā gadījumā, ļ likumigu. (L. № 1807.)
ja krimināltiesa šoferi būtu atzinusi par! Sēdi vada priekšsēdetajs senators K.Ozovainīgu satiksmes noteikumu pārkāpumā,; liņš; referē senātors A. Lēbers.
kasācijas sūdzības iesniedzējs pirmo reizi Senāts atrod: Tiesu palāta apmierināmin tikai savā kasācijas sūdzlbā, kādēļ ap- ļjusi prasību daļā, attiecībā uz atbildētājas
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pilnsapulces lēmuma atzīšanu par neliku- ! bildētājas pilnsapulces, bet galu galā t
mīgu, ar kuru prasītājs ticis no biedru skai- j izškirams tiesā atkaribā no lietas katrre
ta izslēgts; savu spriedumu šajā dalā ! zējiem apstākļiem pēc tiesas ieskata (Er
Tiesu palāta pamato uz to. ka atbildētājas mans, System 4. d. 423. lpp. 6. piez.). Tiestatūti noteikti paredzot (15.. 24. $) tos ga- • su palāta, neatzistot atbildētājai tiesību
dījumus. kad biedru izslēgšana būtu pielai- ! prasītāju izslēgt no biedru skaita aiz ārpus
žama un ka runā esošais izslēgšanas | statūtu 15., 24. § p. aprādītiem iemesliem.
iemesls, proti. ka prasītājs rikojies pretim '. pārkāpusi kā minētos paragrafus, tā arl
sabiedrības interesēm. nesekmējis viņas 'CPN 339., 711. p. Pēc atbildētājas statūdarbibu. pielaidis varmācibu pret biedrības tu 45. § 1. teik. biedrības valde pastāv no
darbinieku, izplatījis viņai nelabvēlīgas i 5 locekļiem un 3 kandidātiem, kurus pilnbaumas. nedz statūtos, nedz
CL ' sapulce ievēl no s a v u v i d u s ; tā tad
4294. — 4316. p. neesot paredzēts kā iz- ļ tikai sabiedrības biedrs var ieņemt valdes
slēgšanas iemesls. Pretēji Tiesu palātas ļlocekla amatā; no ta izriet, ka, ja biedrs
domām, minētie statūtu paragrafi nav uz- vairs neskaitās par biedri, pilnīgi neatkaskatāmi par apmierinošiem, bet, kā parei- rīgi no iemesliem, tad tas netikvien nebūzi aizrāda atbildētāja, min tādus izslēgša- tu ievelams par valdes locekli, bet arī, ka,
nas iemeslus, kuri uzliek sabiedrībai tiešu ja viņš jau būtu par tādu, vioš automatiski
p i e n ā k u m u biedri vispār neciest šavā zaudē tieslbu ieņemt šo amatu. Tā tad
vidū; kurpretlm ar to nemaz nav teikts, jautājums par to, vai runā esošā gadījumā
ka sabiedrība varētu atzīt savas intereses būtu atcelams atbildētājas pilnsapulces lēun mērķus par apdraudētiem arī sakarā ar mums, ar kuru prasītājs atcelts no valdes
citiem biedra darbiem. Šajā ziņā atbildē- locekļa amata. izškirams atkarīgi no tā.|
tāja pamatoti atsaucas, piem., uz Kreditno- vai prasītājs likumīgi izslēgts no biedra
likuma X sadalījuma 39. р., kas nodibina skaita; kaut ari Tiesu palāta — jautājukonkurences aizliegumu biedriem. Gan pa- mā par prasītāja atcelšanu no valdes loreizi ir, ka CL nesatur notcikumus par sa- cekļa amata — nākusi pie slēdziena, ka
biedrības tiesībām izslēgt no sevis kādu prasība a t r a i d ā m a , attieclbā uz atbilbiedru, tomēr CL 4327. p. 2. teik. beigās dētājas pilnsapulces lēmuma atzīšanu par
nodibina to vispārējo principu, ka biedrs nelikuniīgu, ar kuru prasītājs atcelts no
var arī pirms sabiedriska līguma termioa valdes locekļa amata, tomēr Tiesu palātas
notecējuma uzteikt sabiedrībai, ja ir „pa- spriedums atceļams v i s u m ā, jo Žis pēmatoti iemesli" (sk. arī 41891. р.). Ja nu dējais jautājums ir Tiesu patātai jāizšķir
vienam biedram tieslba vienpusigi uzteikt sakarā ar pirmo un galveno jautājumu par
sabiedrībai aiz „pamatotiem" iemesliem, prasītāja izslēgšanu no atbildētājas biedn
tad pēc analogijas (CL ievad. XXI p.) tas skaita. Aiz minētiem iemesliem Tiesu papats princips piemērojams ari sabiedrlbas lātas spriedums atcelams atbildētājas statiesībai savukārt uzteikt savam biedram, tūtu 15., 24. § un CPN 339., 711. p. pārkāt. i. izslēgt to no biedru skaita; ka taisni pumu dēl, Senāts n о l e m j : Tiesu palāneattiecīga rikošanās sabiedrības lietās kā tas 1930. g. 15. decembra spriedumu III Vidarī piedraudēšana ar varmācību un vēl vai- zemes Savstarpējās kreditbiedribas statārāk varmācības darbi no biedra puses ir tu 15., 24. § un CPN 339., 711. p. pārkā
uzskatāmi par uzteikšanas iemesliem, at- ; mu deļ atcelt un lietu nodot Tiesu palātai
zīst arī vietējo tiesu prakse (sk. Cvingma- izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
ņa III 411., 433., Senāta CKD spried.
28.1278.); tā tad tie paši iemesli piemēro- 216. 1931. g. 25. novembrī. UzrauddJ
jami arl sabiedrlbai attiecībā pret vainīgo bas kārtībā Helenes Z a r a n s lūgums atbiedri. Tiesu palāta nenoliedz, ka tie fak- celt Latgales apgabaltiesas lēmumu parļ
tiskie dati, uz kujiem atsaucas atbildētā- kasācijas sūdzības atpakal izsniegšanu vM
ja, patiesi nebūtu pareizi pēc būtlbas. ņas, Zarans, praslbas lietā pret Staņish
Saprotams, jautājums par to, vai konkrētā Zaranu un Jankeli Švarcs. (L. № 1853.)
gadljumā izslēgšanai bijuši „pamatoti" Sēdi vada priekšsēdētājs senātors Kjj
iemesli, būtu izšķirams nevis galīgi no at- Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
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nāts atrod: Blakus sūdzētāja nav Se- sēdētāja 1931. g. 3. julija rīkojumu izsniegpieprasītos blakus sūdzibas norakstus ta atpakal kasācijas drošlbas naudas negusi noteiktā 7 dienu termiņā, kādēļ iemaksāšanas dēļ. Pretēji sūdzētāja dos blakus sūdzība, saskaņā ar CPN b9., mām, CPN 801. p. pēdējais teikums nav
262., 259. р.. jāizsrtiedz vigai atpakal. grozits ar 1930. g. likumu (Lkr. 100.) un tā
Senats atrod par vajadzīgu, saka- saturs ir nodibināts ar agrākiem Senata
apgabaltiesas 1931. g. 18. maija lē- spriedumiem (Sen. CKD spried. 23./48;
■o. lietu skatīt cauri uzraudzibās kārtl- 20./55; 21./20; 23./171); arī pēc 1930. g.
potājumā par to, vai tiesai tiesība ka- likuma izdošanas (Lkr. 100.) CPN 800. p.
5 sūdzību izsniegt atpakal vienīgi satur noteikumu, ka kasācijas sūdzība bez
iemesla, ka kasācijas drosības nau- drošības naudas netiek pieņemta. Sūdzēemaksāta neattiecigas tiesas, un pro- tāja aizrādijums uz to, ka kasācijas termipalātas. depozītā, un ka neesot ņa pēdējā diena, 29. junijs, Latgalē ir svia iespēja, ka minēto naudu izmaksās nama diena, kad Latvijas bankas nodaļa
tājai no Tiesu palātas depozita. Ša- ir slēgta, nav svarīgs, jo vietējās svinamās
vispirms nevietā apgabaltiesas at- dienas var attiekties vienīgi uz vietējām
me uz Кг. Senāta CKD spried. tiesu iestādēm (CPN 823. р.), un ja pie tam
Bl., kas uz runā esoša jautājumu ne- vietējās tiesu iestādes butu slēgtas, kādēl
neattiecas; otrkārt, ja по kvīts par termiņš kasāzijas sūdzībai, kura bija
s iemaksu tiesas depozitā redzams, iesniedzama Tiesu palātai, kurai 29. junijs
Seta grozās ap kasācijas drošības nau- i nav svinama diena, ar vietējo svinamo (Це
»ašas apgabaltiesas lietā, kā tas ir коп- | пи nav pagarināts; bez tā, sūdzētājam
gadījumā. tad apgabattiesas izteik- jbija iespejams drošības naudu nosūtīt pa
bažas. ir nevietā, jo Tiesu palāta būtu ļ pastu. Aiz aprādītiem iemesliem priekšjusi šo naudu atmaksāt tieši sūdzētā- ļ sēdētāja rīkojums par kasācijas sūdzlbas
i sakarā ar pašas Tiesu palātas vai izsniegšanu atpakaļ neuzrāda likuma pārta lēmumu. Katrā ziņā, apgabaltiesa ļ kāpumus, kādēļ blakus sūdzlba kā nepamavarējusi šādu iespēju novērst jau tū- tota atraidāma, Senāts n о 1 e m j : Eduarpēc aprādītās kvīts saņemšanas, sazi-1 da Akmentiņa pilnv. zv. adv. Krūmiņa blas ar Tiesu palātu, t. i. lūdzot viņu mi- kus sūdzibu atstāt bez ievērības.
drošlbas naudu pārskaitīt apgabaltiedepozitā, kā nepareizi iemaksātu Tiepalātas depozitā. Tāpēc apgabaltiesas 218. 1931. g. 27. novembrī. Judela
ms uzraudzlbas kārtlbā atceļams, Se- H i r š b e r g a pilnv. zv. adv. pal. P. Frann о 1 e m j : uzdot Latgales apgabal- ka lūgums atcelt Liepājas apgabaltiesas
i rūpēties, lai Helenes Zarans 1931. g. spriedumu Leizera Stiris prasībā pret Juijā Latvijas bankas Daugavpils noda- deli Hiršbergu un prasītāja Leizera Stic 11189. kvits, Tiesu palātas depozitā ļ ris likumlgās aizbildnes Johannas Stīris
;aksāto drošības naudu Ls 40 pārskaitī-! paskaidrojums. L. № 1894.)
Latgales apgabaltiesas depozitā un pēc | Sedi vada priekšsēdētājs senātors K.OzoHelenes Zarans kasāciias sūdzībai dot; liņš; referē senātors F. Konrādi.
:īgo virzienu.
Senāts atrod: Par to, it kā prasība esot
contra bonos mores. atbildētājs runā pirmo
reizi kasācijas sūdzībā, kādēl šis aizrādljums
Senātā nemaz nav apspriežams. LiM7. 1931. g. 23. septembrī. Eduarda
kumam
par darba laiku, ко atzlst arī kasā: m e n t i ņ a pilnv. zv. adv. J. Krūmiņa
cijas
sūdzības
iesniedzējs, ir publisku norjms atcelt Tiesu palātas priekšsēdētāmu
raksturs,
kādēļ
šā likuma noteikumi ar
i rīkojumu par kasācijas sūdzības atpakaļ
kontrahentu
vienošanos
nav grozāmi; tāliegšanu Akmentiņa prasības lietā pret ■
dēl
nav
grozāms
ar
kontrahentu
vienošaibu Stepanovu. L. № 1879.)
nos
publiskās
interesēs
izdotais
darba
aizīdi vada priekšsēdetajs senators K.Ozo-;
sardzibas
kardinalais
noteikums,
kas
izreferē senators 0. Ozoliņš.
teikts
Likumā
par
darba
laiku
1.
un
2.
panšenāts atrod: Termiņā iesniegtā EduarAkmentiņa kasācijas sūdzība ar priekš- tā un nosaka, ka n о r m ā 1 a i s darba laiks
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strādniekiem noteikts uz 8 vai 6 stundām noslēgts ar nolūku ņemt prasītājai iespē
d i e n ā, izņemot likumā sevišķi minētos piedzīt uzturu bērnam no atbildētāja Jāņ
gadījumus (par kuriem konkrētā lietā nav Blūmberga; b) ka atbildētājs Jānis Blūmrunas), no kā tad izriet, ka darbs, kas bergs patiesi arī izrādījies par faktiski nenostrādāts virs šā normālā darba laika spējlgu izsniegt bernam piespriesto uzturu,
(t. i. virs 8 vai б stundām dienā) atalgo- kādēl, saskaņā ar CL 4494. р., prasītājai
jums kā v i r s s t u n d u darbs (lik. 6. р.). atzīstama tieslba apmierināt uztura prasiSaskaņā ar izteikto jānāk pie slēdziena, bu no atbildētājai Lizei Blūmbergs atdāvika pēc likuma par darba laiku nav pielai- nātas mantas. Konstatējot to apstākli, ka
žams sadallt darba laiku pēc darba devēja, bērnu uzturēšarias pienākums atbildētājam
vai рёс abu kontrahentu ieskatiem ne- Jānim Blūmbergam pastāvēja jau dāvināsaskaņā ar minēto noteikumu, ja ari pie šā- šanas liguma noslēgšanas laikā, un ka IIdas sadalīšanas nostrādātais laiks nepār- gums noslēgts taisni ar nolūku izvairīties
sniegtu 48 stundas nedēlā. Nav tādēļ pie- . no šā pienākuma pildīšanas, tiesa varēja
laižams tāds stāvoklis (kas konstatēts ša-. nākt pie atzinuma, ka uzturēšanas pienājā lietā), ka strādnieks, kas (kaut arl aiz kums, neatkarigi no tā, ka viņš parāda veireliģiskiem motīviem) strādā tikai 5 die- dā gallgi konstituējies tikai vēlāk, jan
nas nedēļā, un lai kompensētu darba pār- dāvināšanas momentā apgrūtināja parādtraukumu sestā darba dienā, apņēmies nieku mantu, un ka, saskaņā aij
strādāt pārējās nedēlas dienās i I g ā к р а г CL 4494. р., dāvinātāja
kreditors
8 s t u n d ā m d i e n ā , tomēr par šo dar- var pieprasīt sev apmierinājumu no
bu saņemtu atlidzību tikai kā par n о г - atdāvinātās mantas. lai segtu uztura pram ā l o darba laiku; tāds stāvoklis runā- sību. CL 4494. p. taisni paredz īpašu pratu pretim likuma par darba laiku minētam sību, kura pamatojas uz apdāvinātā netaispamatprincipam, pēc kura normālais dar- nu iedzīvošanos uz kreditora rēķina (Sen.
ba laiks nevar (attiecībā uz fizi.skiem strād- CKD spried. 29736.). Pretēji atbildētājas
niekiem) pārsņiegt 8 stundas d i e n ā , pie domām, Privātlik. 4494. p. neaizskar jautākam šajā ziņā atzistams par irreleventu, jumu par kreditoru intereses aizskarošā
vai strādnieks strādā, vai nestrādā katru dāvinājuma nederīgumu, bet gan uzliek apdienu nedēlā un vai gala rezultātā iznāk-' dāvinātam par pienākumu atbildēt par dātu, ka strādnieks nedēļā nostrādājis ne vai- vinātāja parādiem tajās robežās, par cik'
rāk par 48 stundām (šim pēdējam faktam! viņš iedzīvojies, un izdot dāvinātājam va
nozīme tikai Lik. par darba laiku 4. p. pie- ļvii.ia kreditoram tādu daļu no saņemtā dāzimē minētā gadljumā, par kuru konkrētā \ vinājuma. kāda vajadzlga parāda segšanaī
gadijumā nav runas). Aiz aprādītiem iemes-, (Cvingmans V. 865.). Tiesas slēdziens par
liem, apgabaltiesa, pieturoties pie tā paša to, ka dāvināšanas līgums slēgts ar nolānupat izvirzītā uzskata, nav atbildētāja | ku izvairīties no bērnu uzturē.šana.s, attieminētos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa ka- i cas uz lietas faktisko pusi. kura kasācijai
sācijas sūdzlba kā nepamatota atraidāma, kārtībā nav pārbaudāma; tāpat ticamīl
Senāts n о 1 e m j : Judeļa Hiršberga pilnv. piešķiršana lieciniecei Leinics un viņas lie-ļ
zv. adv. pal. Franka kasācijas sūdzību, uz clbas nozīmes apsvēršana piekrlt tiesaL
CPN 283. (186.) p. pamata, atstāt bez ievē- kas lietu izspriež pēc būtības (Sen. СКЦ
rības.
ļ spried. 20. 42.). Uz to apstākli, ka atdā>
219. 1931. g. 25. novembrī. Līzes В1 ū m- nātās mantas vērtība ir daudz mazāka. n©*
b e г g s lūgums atcelt Liepājas apgabal- kā piespriestā prasiba, un ka prasltāja š
tiesas spriedumu Edas Blūmbergs prasibā matitas vērtību nav pierādījusi, ka ari
pret Jāni Blūmbergu un Līzi Blūmbergs. to apstākli, ka dāvinātāja mantā vēl pab<L. № 2033.)
kušas tādas mantas sastāvdaļas, no kurā
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. piedzišana būtu iespējama bez dāvināj
Ozolinš; referē senātors 0. Ozoliņš.
atprasišanas. atbildētāja pirmo reizi aiz
Senāts atrod: Apgabaltiesa apmierinā- da tikai savā kasacijas sūdzibā, kādēl
jusi praslbu, starp citu, aiz tā iemesla: a) jau šie apstākli apgabaltiesai nebija jāaj
ka 1928. g. 18. janvara dāvināšanas llgums sver. un tādēļ tie nav arl pārbaudāmi
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bet, neatkarīgi по tā, prasītajam. personai izdevumi sakarā ar parāda noiesniedz uz CL 4494. p. pamatotu pra- kārtošanu; c) ka testamenta noteikumi
. nebūt nav jāpierāda dāvinātāja for-. iztulkojami par labu legātārei, kādēļ pēdēmaksātnespēja, bet gan vienīgi fak- jai nebija pienākuma sekot atbildētājai uz
maksātnespēja. Konstatējot по tiesu lauku mājām, lai Uir saņemtu novēlēto uzītāja akts, ka atbildētājs Jānis Blūm- tura lēgātu in natura; tādēļ legātāres atnav bijis spējīgs samaksāt bērnam teik.šanās sekot atbildētājai neatbrlvoja pēriesto uzturu, tiesa to varēja atrast dējo по uzturēšanas pienākuma. Jēdziens
pietiekošu pierādījumu tam, ka dāvinā- par negotiorum gestio noteikti prasa. lai
m nekādas mantas nav, un varēja tais- negotiorum gestor pārzinātu svešas lietas,
по atbildētājas sagaidlt pierādījumus vai izpildītu kādus darbus, vai по saviem
ējam; ar to atkrīt visi apcerējumi, Ildzekliem segtu kādus izdevumus taisni
I atbildētāja minējusi savā k a s ā c i j a s ļ a t v i e t o j a m ā s personas i n t e r e s ē s
ībā. Likums neparedz nekādus rak- (CL 4423. р.; Sen. CKD spried. 29.145).
s papildinājumus kasācijas sūdzībai, Tiesu palata šajā gadījumā gan konstatē,
arl zemākās instancēs nebijušu pierā- ļ ka legatares uzturēšanas pienākumu prau caurskatī.šanu kasācijas instancē,\sītāja uznēmusies n o l ū k ā i z p a l ī d z ē t
atbildētājas 1931. g. 27. oktobrī rak-i atbildētājai un savu konstatējumu pamato
is iesniegums līdz ar visiem pieliku- j uz to, ka prasītājas rīcība bijusi 1 i e t d eir atstājams bez caurskatīšanas. Aiz' r ī g a atbildētāiai. Sāds konstatējums ganītiem iemesliem apgabaltiesa savā neizriet по pašas tiesas minētiem datiem
edumā nav pielaidusi atbildētājas ap- par sarunām un strīdiem, kas notikuši jauto likumu pārkāpumus, kādēl kasācijas tājumā par uzturēšanas pienākuma veikIba kā nepamatota atraidāma. Senāts šanas veidu un kuros atbildētāja taisni pae m j : Līzes Blūmbergs kasācijas stāvējusi uz savu testamenta izpratni un
ību, uz CPN 283. (186.) p. pamata, at- vēlējusies ņemt Annu Rolimanis lldz uz
bez ievērības.
savām lauku mājām, kādu vēlēšanos. pēc
Tiesu palatas konstatējuma, prasītāja nav
1931. g. 16. decembrī. Konstances uzskatījusi par nopietni uemamu. Tāds
i s s pilnv. zv. adv. P. Nikanorova lū-, konstatējums neizriet arl по pašas prasīs atcelt Tiesu palātas spriedumu Elīza-' tājas paskaidroiumiem, kurus Tiesu palata
s (Betijas) Jansons prasībā pret Kon-:- min sprieduma vēsluriskā daļā, по kuriem
ci Veiss un prasītājas Elīzabetes Jan- ; izriet, ka prasitāja p a t i по s e v i s uzņēpaskaidrojums. (L. № 2037.)
' miisies uzturēt Annu Rollmanis viyas vedi vada priekšsēdētājs senātors K. cuma nespeka un kroplības dēļ aiz radnieliņš; referē senātors 0. Ozolinš.
ciskām un tīri cilvēciskām jūtām, pamudināts atrod: Tiesu palāta, apstiprinot nāta по sirdsapzinas un taisni t ā d ē l , ka
baltiesas spriedumu, apmierinājusi atbildētāja savu pienākumu nepildija. Tāibu, starp citu, aiz tā iemesla: a) ka dos apstāk[os. pēc kasacijas sūdzības iemdamās atbildētājas vietā pienākumu sniedzējas pareiza aizrādījuma, Tiesu parēt un apkopt legātāri Annu Rollmanis, latai nebija pamata prāvnieku attiecibas
itāja rlkojusies kā atbildētājas nego- uztura jautājumā pielīdzināt negotiorum
m gestor CL 4423. p. nozīmē, kādēl gestio attiecībām un apmierināt prasību uz
jai pienākums atlīdzināt visus ar Roll- CL 4449. p. pamata. Tāpat ir nepareiza
is uzturēšanu un apkopšanu saistltos. Tiesu palatas atsaukšanās uz CL 3487. р.,
'eciešamos izdevurņus pēc tā paša kurš gan dod tiesību trešai personai
.р.; b) ka pat tajā gadījumā, ja prasi-, d z ē s t saistību, bet neparedz vinai tiesību
nebūtu uzskatāma par negotiorum pēc sava ieskata iejaukties parādnieka un
or, praslba ir apmierināma uz CL kreditora attiecībās (Sen. CKD spried.
. p. pamata, jo prasījumu var izpildit j 414/24.); arī šajā gadījumā trešai persotrešā persona, pat bez parādnieka zi- j nai ir jārlkojas parādnieka vārdā, un, prinun piekrišanas, pie kam izpildišanas cipā, a.r saistības dzēšanu viņa neiegūst
jumā parādniekam jāatlīdzina trešai ■■ kreditora tiesibas; parādnieks taisni var
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aizrādīt trešai personai, ka viņas iejaukša- Knicis prasibā pret Zelmu Jēkaba m. Kn
nās ir pret viņa interesēm (Erdman, IV, cis, dzim. Gīze, un Zelmas Knicis paskaid218. lapp.). Nākot pie slēdziena, ka prasī- rojums. (L. № 2069.)
tāja šajā gadījumā varēja pret atbildētājas Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.
gribu un pēc sava ieskata izvest alimen- Ozolioš; referē senators A. Lēbers.
tacijas pienākumus par labu Annai Rollma- Senats atrod: Prasltājs cēlis prasību
nis un ka ar to pašu viņa ieguvusi tiesību pret atbildētāju par viņu laullbas šķiršanu
praslt no atbildētājas visus alimentacijas uz Lik. par laul. 49., 50. p. pamata, t. L
izdevumus uz CL 3487. p. pamata, Tiesu tāpēc. ka laulības dzlves esot bijusi tik izpalata ir pārpratusi šā panta īsto saturu un ārdīta, ka nevar prasīt kopdzīves turpinozimi. Tiesu palatas spriedums viņas nāšahu un ka laulāto atšķirtā dzīve turpinodibinātos apstāklos nav attaisnojams arl nājusies nepārtraukti 3 gadus. Savā praло nepamatotas iedzlvošanās viedokļa, uz sības rakstā prasltājs aizrādljis, starp citu,
kuru atsaucas apgabaltiesa, jo tiesa šai arl ari uz to, ka atbildētāja sagājusies ar
zioā nemaz nav nodibinājusi iedzlvošanās vlriešiem un dzlvojusi vieglprātlgi. Atbilfaktiskos priekšnoteikumus un pamatu; dētāja no savas puses cēlusi pretprasību uz
vienas personas iedzrvošanās nemaz nav tā paša Lik. par laul. 49., 50. р., aizrādot,
identiska ar otras personas izdarltiem iz- ka prasltājs esot viņu atstājis lldz ar meidevumiem, bet gan šai otrai per'sonai (pra- teni un pārgājis uz citu dzīvokli. Apgabalsītājai) jāpierāda atsevišķi tāda iedzīvo- tiesa pamatprasību atraidījusi, bet pretšanās (CL 3736. р.). Ja Anna Rollmanis prasibu apmieritiājusi, un Tiesu palata apnav vēlējusies saņemt alimentaciju dabā stlprinājusl apgabaltiesas spriedumu, atroatbildētājas mājās, un ja prasltāja bez at- dot, ka vainīgā puse pie partu laubildētājas piekrišanas devusi Rollmanis lības dzlves izārdišanas un partu atšķiruzturu savā mājā, vai novietojusi viqu tās dzlves esot bijusi nevis atbildētāja, bei
slimnīcā, tad prasltājas izdevumi vēl ne- gan vienigi p.rasītājs. Prasītājs'iesniedzis
nozīmē atbildētājas „netaisnu" iedzīvoša- lūgumu par Tiesu palatas sprieduma atcelnos. Neatkarlgi no tā, lai dibinātu pra- šanu jaunatklājušos apstākļu dēļ un savi
sību uz nepamatotu iedzlvošanos, prasītā- lūgumu prasltājs pamato uz to: a) ka vijas pienākums bija jau no paša sākuma, uz- ņam tagad, 1931. g. 26. janvarl esot ti"
ņemoties alimentaciju, paziņot par to atbil- zināms, ka atbildētāja jau pirms 1920.
dētājai un tūlio noskaidrot stāvokli, t. i. un ari pēc 1923. g. pārkāpusi laulību i
ar to nostādīt atbildētāju nbkavējumā. Šajā turpinājusi intimus sakarus Hdz pat 1928. t,J
ziņā Tiesu palata pat nav noskaidrojusi, kādu apstākļu pierādīšanai prasitājs lū^
vai prasltāja v i s p ā r i r u z a i c i n ā j u s i nopratināt viņa uzdotos 2 lieciniekus,
atbildētāju uzturēt Annu Rollmanis. Tādos kuriem atbildētāja esot pārkāpusi lauir
apstākjos Tiesu palata ir pielaidusi savā aprādītos laikmetos; kā arl atsaucās
spriedumā ne tikai motivēšanas neparei- 2 iesniegtām šo 2 liecinieku vēstuP
zību, bet arī lietas apstākļu noskaidroša- ļ b) ka tā tad atbildētāja esot vainīgā pnas nepilnlbu, pārkāpjot tā tad CPN 711. p. ipie laulības dzīves izārdīšanas, bet nei
Aiz aprādltiem iemesliem CPN 711. p. pār-l prasltājs, un c) ka tāpēc prasītāja аргь
kāpuma dēl Tiesu palatas spriedums nav ditie apstākļi varot atstāt iespaidu jautiuzturams spēkā, kādēļ, neielaižoties pārējo juma izškiršanā par to, kāds no parti<
kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, Senats bijis vainigs pie partu laullbas dzīves
n o l e m j : Tiesu palatas 1930. g. 20. no- '<
ārdišanas. Lūgumi, skatīt cauri lietu
vembra spriedumu atcelt CPN 711. p. pār- jauna, jaunatklātu apstākļu dēļ, pielaiž
kāpumu dēl un lietu nodot tai pašai tiesai j tikai izņēmuma veidā un vienīgi tad,
izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā. lūdzējs pierāda, ka jaunais apstāklis
neapšaubāmi iespaidot Iietas izspriešani
ka šis pats jaunais apstāklis bijis jau pirn
221. 1931. g. 16. decembrl. Friča К n i- sprieduma, bet ticis viņam zināms tikai
c i s pilnv. zv. adv. J. Ķuzis lūgumsparl sprieduma, un tā tad pirms sprieduma
bijis viņam zināms. Turpretim runā e
Tiesu palatas sprieduma caurlūkošanu no
jauna jaunatklājušos apstākļu dēl Friča
150

i*mā pats prasītājs jau savā prasības spried. 27./33); 2) ka tā tad neatminamā
ī paskaidrojis, ka atbildētāja, viņa valdīšana nozimē vienīgi to valdīšanas tie■a. esot laullbu pārkāpusi, un tomēr sisko pamatu, kas var novest pie Ipašuma
■bu pamatojis nevis uz to, bet gan ti- iegūšanas ar i e i 1 g u m u, ja vien būtu
iz Lik. par laul. 49., 50. р.; tādēļ vien klāt arī pārējie iesēdējuma priekšnoteikuapstāklis, ka viņam tagad esot pierādi- mi (829. р.); tā tad, īpašuma iegūšana Rīi (liecinieku liecibas), ka atbilaētāja pa- gas pilsētai par labu notikusi un varēja noi esot pārkāpusi laullbu, nekad nevar tikt vienīgi uz ieilgumu pamata, pie kam
■pšaubāmi iespaidot tagadējās lietaš iz- 829. p. paredzētais ieilguma rekvizīts,valdī■ešanu viņam par labu. Neatkarlgi no šanas tiesiskais pamats, uzskatāms par pie.jrasītājs pašu jauno apstākli nav ar viņa rādītu jau ar, tiesas lēmumu atzīto, Rigas
■egtiem dokumentiem (2 vēstulēm) pie- pilsētas neatminamo valdlšanu; taisni šā-. kuru saturs tā nenoteiktlbas un ne- du juridisko konstrukciju atzinusi arl pati
rtdrības dēl nevar noderēt par pierādī- sūdzētāja, savā apgabaltiesai iesniegtā lū■u tam, ka prasītāja uzdotie liecinieki gumā pareizi lūdzot: „atzīt, ka Rīgas pilBiesi apliecinās vioa apgalvoto apstākli, sēta, valdot kā Ipašniece no neatmināmiem
maz nerunājot par šo 2 vēstuļu autenti- laikiem par gruntsgabalu 38 grupā № 55.,
tates pierādījumu trūkumu. īstenibā, ieguvusi to ipašumā uz i e s ē d ē j u m a
isītājs, pēc būtības, savā lūgumā atsau- p a m a t a " ; lietas stāvokli negroza tas
i nevis uz jaunu apstākli CPN 794. p. apstāklis, ka apgabaltiesa un arl Tiesu pa■īmē, bet gan tikai uz kādu jaunu pierā- lāta nepareizi runā par īpašuma iegūšanu
■ m u tādam apstāklim, uz kuru viņš pra- ar neatminamu valdīšanu, jo, pēc būtības,
feo nav pamatojis un kuram jau tāpēc vien arl Tiesu palāta, atzlstot Rīgas pilsētas īpaevar būt izšķirošas nozīmes lietā, jo ma- šuma tieslbas, atrod par piemērojamu Nod.
k tāpēc, ka arl atbildētāja šajā lietā cē- nolik. 235. р.; 3) ka, ja nu, juridiski Rīi pretpraslbu par laullbas šķiršanu aiz gas pilsēta ieguvusi Ipašuma tieslbas taiss dzīves izārdīšanās paša prasltāja vai- ni ar ieilgumu, pie kam tiesiskais valdiša■s dēļ un taisni šādu a t b i l d ē t ā j a s nas pamats bija tiesas atzltā neatminamā
b l t o p r e t p r a s l b u apgabaltiesa ap- valdlšana, tad, no v i e n a s puses, gan
■erinājusi, šķirot laullbu uz minēto 49., atkrlt kā nenozīmīgi Tiesu palātas apcerēL p. pamata. Tāpēc prasltāja lūgums jumi par analoģiju starp neatmināmu val■v apmierināms, un Senats nolemj: Friča dīšanu un ieilgumu, bet, по о t r a s puses,
■icis pilnv.'zv. adv. Ķuzis lūgumu, uz Tiesu palāta, gala slēdziena ziņā, pareizi
PN 794. p. pamata, atstāt bez ievērības. izškīrusi nodoklu jautājumu, atzīstot, ka
atsavināšanas nodoklis ir oemams; pati
222. 1931. g. 28. oktobrl. Rlgas pilsētas sūdzētāja nemaz nenoliedz, ka šāds nodok0av. zv. adv. pal. J. Volkova lūgums at- lis katrā ziņā ņemams ieilguma gadījumā;
dt Tiesu palatas lēmumu Rīgas pilsētas 4) ka tādā kārtā Tiesu palāta, gala slēdzieletā dēl Ipašuma tieslbām no neatmina- na ziņā, pareizi piemērojusi Nod. nolik.
rtem laikiem už gruntsgabalu № 38, grupa 235. р., kādēl sndzētājas kasācijas sūdzība
kā nepamatota atraidāma, Senāts n о « 55. (L. № 2091.)
Sēdi vada priekšsedētājs senators K. 1 e m j : Rīgas pilsētas pilnv. zv. adv. pal.
Volkova kasācijas sūdzlbu uz CPN 793. p.
Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
levērojot: 1) ka, pretēji sūdzētājas do- pamata atstāt bez ievērības.
■ām, neatminamā valdīšana pati par sevi
■ckad nevar novest pie īpašuma iegūšanas 223. 1931. g. 16. decembrl. Miķela VIm nemaz nenodibina' jau Ipašuma pāreju t о 1 a lūgums atcelt Jelgavas apgabaltiesas
к valdītāju, bet gan, kā noteikti aizrāda spriedumu Jāņa Mozgis - Mazgis prasībā
CL 700. р., neatminamā valdīšana nodibina pret Miķeli Vītolu. (L. № 2133.)
i4ai prezumpciju par to, ka valdīšana ieSēdi vada prieķšsēdētājs senātors K.
Cūla likumīgi, pie kam neatminamā valdl- Ozoliqs; referē senātors O. Ozoliqs.
tanā tā tad atvieto katru cita viņas likumlIevērojot: 1) k'a apgabaltiesa apmieribas pierādījumu (CL 706. p. 1. d., Sen. CKD nājusi prasību, starp citu, aiz tā iemesla:
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а) ка, iegūstot Lindes mājas savā īpašumā, ļ nlgi panti, uz kuriem apgabaltiesa ir atsau
prasītājs pārņēmis agrākā īpašnieka slēgto kusies, apmierinot prasibu: tiesa ir norānomas līgumu ar atbildētāju; b) ka atbil- dljusi arī uz CL 4116. p. un nodibinājusi šī
dētājs nenoliedz, ka nomas llgums viņam ; panta piemērošanai nepieciešamos faktisjāizpilda pret prasītāju, bet vienlgi neat- kos apstākjus lietā; atbildētājs neapstrld
zīst prasītāja pieprasītos līgumiskos pienā- tiesas konstatējumu, ka noma nav maksākumus satura un apmēra ziņā; c) ka at- ļ ta un ka arī tādēl, starp citu, prasītājam ir
bildētājs nav pildījis nomas ligumā pa- ļtiesība prasit nomas līguma atcelšanu; jau
redzētos pienākumus, kā arl nav maksājis ļ šis motīvs pats par sevi vien ir pietiekošs
nomas naudu, kādēļ prasītājam ir tiesiba | prasības apmierināšanai, kādēļ, gala slēpraslt llguma atcelšanu; 2) ka, pretēji at- dziena pareizības ziņā, nekrīt svarā, vai
bildētāja domām, no CL 4128. p. satura \ pārējie nomnieka pārkāpumi pēc savas
nebūt n e izriet, ka nomas līgums pāriet uz juridiskās kvalifikacijas pavedami zem CL
īpašuma jauno ieguvēju it kā tikai uz īpaša 4118. un 4119. p. jeb nē; ar to atkrīt kasāc e s i j a s akta pamata; šis pants taisni paredz, ka nomas līgums pāriet uz paša ļ cijas sūdzlbas 4. punkts; 5) ka tādā kārtā
likuma pamata uz jauno ieguvēju, ja viņš : apgabaltiesa savā spriedumā nav pielaiduvēlas līgumu uzturēt spēkā; konstatējot, si nekādus likuma pārkāpumus un iesniegka prasītājs ir pārņēmis uz sevi nomas lī- j tā kasācijas sūdzlba kā nepamatota atraigumu, apgabaltiesa varēja nākt pie slēdzie- dāma. Senāts n о 1 e m j : atbildētāja Mina, ka prasītājs atrodas tanīs pašās nomas ! ķela Vltola kasācijas sūdzlbu uz CPN 283.
līguma attieclbās ar atbildētāju, kurās tas : (186.) p. pamata atstāt bez ievēribas.
atradās ar agrāko ipašnieku, un ka prasītājam pieder visas agrāka īpašnieka tiesl- 224. 1931. g. 26. novembrī. Finansu mibas pēc nomas līguma; atbildētāja atsauk- nistrijas Nodoklu departamenta lūgums atšanās uz Erdmaņa IV. sēj. 368. Ip. ir ne- celt Latgales apgabaltiesas lēmumu lieti
vietā; jo: a) pat pēc CL 4127. p. (kurš par mir. Jāoa Vasilija d. S u c h a r e v a
tagad atcelts) Ipašuma pārdosana neatcel mantinieku apstiprināšanu mantošanas tienomas līgumu; b) Erdmans, taisni otrādi, sībās. (L. № 2168.)
pareizi iztulko CL 4128. p. un tikai konSēdi vada priekšsēdētājs senātors K.
strukcijas ziņā, aizrāda, ka CL 4128. p. no- Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
teikums izskaidrojams ar cesiju (cessio leIevērojot: 1) ka Nodokļu departamen»
gis); ar to atkrlt visi apcerejumi, kurus griezies pie Rēzeknes - Ludzas - Jaunlaiatbildētājs pievedis kasācijas sūdzības 1. gales zem. grām. nod. priekšnieka ar |j
un 2. punktos; 3) ka, izejot no tā apstāk- gumu ievest, saskaņā ar spēkā stājuše
|a, ka nomas attiecību turpināšana ar jau- Latgales apgabaltiesas lēmumu, uz Noiar.
no mājas ieguvēju neprasa sevišķu cesijas nolik. 316. p. 4. pk. pamata, pantu par щ
aktu, ir pats par sevi irrilevants jautājums, lu tiesībām sumā Ls 107,83 mantojuma nevai atbildētājam ir izdarīts kāds cesijas pa- dokla uz mantojumā ietilpstošo immobe
ziņojums vai nē; par to, ka nepaziņošana ar zemes grām. № 1094.; 2) ka zem. gr.~
par pirkšanas - pārdošanas llgumu dotu nod. priekšnieks ievedis vienlgi sunoi
atbildētājam tiesību atturēties no savu pie- Ls 107,83 nodrošināšanas atzīmi, bez kl
nākumii pildišanas prasltājam pēc nomas tiesībām, bet pārējā daļā lūgumu atstāj
līguma, atbildētājs pirmo reizi runā tikai bez ievērības uz tā pamata, ka Latgalē spi
savā kasācijas sūdzlbā, kādēl tiesa varēja kā esošie materialie likumi tiesas hipoteiai
tādu jautājumu arī neapspriest, seviški vēl neparedzot un CL 1383., 1412. p. uz L
ņemot vērā, ka, kā to konstātē tiesa, atbil- gali nav attiecināti; 3) ka apgabaltij
dētājs savus pienākumus pret prasītāju nav Nodokļu departamenta blakus sūdzību г
noliedzis, bet tikai atsaucies uz to, ka no- stājusi bez 'ievērības uz tā pamata, ka N
mu nav maksājis tādēļ, ka nezinājis prasī- doklu nolik. 216. p. paredzētais nodroša
tāja dzlves vietu; ar to atkrlt kasācijas jums esot apspriežams pēc 215. p. paredj
sūdzības 3. punkts; 4) ka, pretēji atbildē- tiem noteikumiem par nodrošināšanas ^
tāja domām, CL 4118. un 4119. p. nav vie- diem un proti ar aizlieguma ieraksta \ещ
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pāreju uemams mantojuma nodoklis rināšanu valstij un prasljuma nodrošināa šāds aizliegums pēc savas būtības šanu taisni hipotekas veidā uz parādnieka
ņ atbilstot Notar. nolik. 316. p. 4. pk. imobiļa; ja pievestais 316. p. 4. pk. tieši
dzētai atzīmei, kura arī ietverot aiz- paredz iespēju tai minēto „atzlmi" pārvērst
mu rikoties par šo immobilu; 4) ka par „pantu", tad tas var nozīmēt tikai, ka
s, . pretēji apgabaltiesas domām, ar atzīmi pagaidām nodrošihātās tiesrbas
gums, par kuru domā Nod. nolik. pārvēršas (pēc to galīgas nodibināšanās,
216. р., seku ziņā nemaz neatbilst piem., ar spēkā gājušu tiesas vai adminisI nolik. 316. p. 4. pk. minētai atzīmei, trativas iestādes lēmumu) jau par gallgām
pēdējā, kā arī 3.—6. punktos minētās tiesībām, un proti, par ķīlu tieslbām, jo
es (izņemot vienīgi atzlmes sakarā kādas citas tieslbas attieclbā uz n a u d ā
īdiem par īpašuma tiesībām uz immo- izteiktām prasibām nav domajamas; piei) nemaz nekavē immobila atsavinā- vestais 1928. g. Likums attiecinājis minēto
vai apgrūtināšanu; tāpēc vien jau 316. p. uz Latgali bez kautkādiem ierobebaltiesas ieņemtais izejas punkts at- žojumiem, tā tad attiecina uz Latgali arl
ms par nepareizu, kādēļ ari sabrūk vi- tā 4. punktu; attiecinot uz Latgali arī
uz to dibinātais slēdziens; 5) ka tā- 315. р., tas pats likums noteikti šķiro ieatzīstams par nepareizi arī zem. grām. rakstus kā atzlmi no vienas puses un pantu
priekšnieka uzskats it kā Notar. nolik. no otras puses un lldz ar to atzīst par piep. 4. punktā paredzētā atzīme nevarot mērojamiem arī 317. un 325. р., kuri palē novest pie ķīlu tieslbām; Senāts redz ierakstu sekas un ierakstu ievešanas
30./793) jau aizrādījis un nedz zem. kārtibu; ievērojot 316. p. 4. punkta nonod. priekšnieks, nedz apgabaltiesa teikumu par to, ka atzlme spējīga pārvērliedz, ka vispār arī administratīvu sties par pantu, uii 315. p. noteikumu, kas
žu praslbas, kurām likums piešķir paredz netikvien atzīmes, bet taisni arl
trīdīgu prasību raksturu, ir nodrošinā- pantus, apgabaltiesa rīkojas nekonsekventi
ar atzīmi un ka tā var novest pie ķīlu atzīstot tikai atzīmes vien, bet ne pantuSf
ibu nodibināšanas attiecīgai administra- vispār būtu jājautā, kāda nozīme būtu ati iestādei par labu; no tā, ka CL 1383.. zīmei, kura nebūtu spējīga pārvērsties Par
2. p. un CPN 1846. p. nav tieši attiecināti galīgu ierakstu, t. i. par pantu, jo imobila
Latgali, neizriet, ka tomēr ari Latgalē pārdošanas gadījumā Nodoklu departae nevarētu pārvērsties par pantu, ments uz atzimes pamata vien nevarētu
nodibinātu ķīlu tiesibas; 1928. gada! saņemt viņam piekrltošo sumu pirms pājunija likums (Lkr. 134) vispirms pa- ļ rējiem (sekojošiem pēc viņa) kreditoriem;
H z , ka jaunievestās vienības padotas 6) ka gan pievestais 1928. g. Likums nav
■tar. nolik. 6. sadalai; tā tad viņām pie- attiecinājis tieši uz Latgali CL 1383.,
■črojami visi noteikumi par zemes grāma- 1412. p. noteikumus, bet tas arl nebija va■ ~. to iekārtu un zem. grām. lietu iztir- jadzīgs, lai piemērotu Latgalē Notar. nolik.
Kanu, kuri spēkā pārējā Latvijā; pat ja 315., 316. р., jo ar šo pēdējo pantu ievešanu
i runā stāvošo imobilu neattiecinātu uz Latgalē implicite ievesti arī tie juridiskie
■nierikotām vienībām, tad tomēr saska- instituti, kuri vispār atzīstami par minēto
i ar tā paša likuma 4. р., Notar. nolik. pantu piemērošanas priekšnoteikumiem;
e t p. 5. punkts a t v i e t o t s ar 315., jāņem pie tam vērā arī tas, kas tiesas hi-r
К. р.; tāpēc „aizliegums" pēc Nodokļ. potekai ne tikdaudz materiala, privattie■fik. 215., 216. p. tagad ari Latgalē nav siska instituta nozīme, nekā formala, pub•*»irs piemērojams un katrā ziņa arī Lat- liski-tiesiska instituta raksturs, kas tiek resdē tagad nav izslēgts, ka Nodoklu depar- gulēts ar procesualo likumu (sk. arī CPN
bnents varētu uz Notar. nolik. 316. p. 4. pk. 1846. р.), pie kura, bez šaubām, pieder
■mata prasit: vispirms atzīmes ievešanu, Notar. nolik. noteikumi par zemes grāmatii
pēc tā, vai arī iepriekš, neprasot atzī- lietu iztirzāšanas kārtļbu; pie šādiem proievešanu, tūliņ prasīt panta ievešanu cesualiem noteikumiem pieder arl vienlģais
valstij piekrītošo nodokļa sumu, ar Notar. nolik. pants, kas nokārto tiesu hi1
nodibinot nodokl'a sumas galigo apstip- poteku ievešanas kārtību zemes grāmatās,
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proti, 341. р. 4., 5. teik.; 7) ka Nodokļu
departamenta pieprasitam ierakstam piešķirama arl vislielākā praktiska, fiskalipolitiskā nozlme; ja Nodoklu departamenta
prasibas priekšmets ir valsts nodokla piedzišana, tad tāda nodokla prasība pati par
sevi (izņemot nekustamas mantas nodokli)
n e bauda priekšrocību pie izsolē pārdotā
imobila ienākušās naudas sadallšanas starp
kreditoriem, nedz specialā, nedz generalā
konkursā; tāpēc Valsts fisks (Nodoklu departamenta personā) tieši ieinteresēts savu
nodokļa pfasību likt nodrošināt atzlmes
vai (attiecīgā gadījumā) panta ievešanā
(t. i. hipotekas apstiprināšanā) uz parādnieka imobila, lai ar to panāktu priekšrocību, attiecīgā vietā, par zemākās kategorijās ievietojamām prasībām, un proti:
specialā konkursā — 6. vietā (CPN
1890. p. 6. pk., 1931. g. red.) un ģeneralā
konkursā — separacijas cejā, konkurējot ar
pārējiem separatistiem ex jure crediti (turpat 1899. p. pielik. 22. p. 2. pk.); taisni šādas šanses nodrošināmas valstij ar Notar. nolik. 316; p. 4. pk.; administrativu
iestāžu bezstrldīgas prasības var ievest
zemes grāmatās atzlmes veidā kā naudas
prasījumus lidz atzīmju atvietošanai ar pantu; ja likumdevējs šai vietā paredz atzlmes atvietošanu ar pantu, tad tas taisni
nozlmē, ka panta tiesiskais saturs ir ķīlu
tieslbas, jo kā atzlmes pēc 316. p. 4. pk„
tā ar uz šo atzlmju pamata vēlāki nodibinātās ķīlu (hipoteku) tiesības ierakstāmas
(un proti pēdējās — panta veidā) zemes
grāmatā 4. d. 1. slejā (323. p. 1. pk. 1it.
„a"); atzīmei nav vispār patstāvlgas vai
gallgas nozlmes, jo viņas uzdevums ir tikai nodrošināt kreditoram vietu (locus)
hipotekariju rindā attiecībā pret tiem kreditoriem, kuru prasības tiktu apstiprinātas
zemes grāmatās vēlāki, t. i. p ē с atzīmes
ievešanas (sk. Notar. nolik. 31. p. 2. teik.);
tāpēc atzīme zaudētu pilnīgi savu raison
d'etre, ja to nevarētu pārvērst par pantu,
t. i. par galīgo ķllu tiesību (h.ipoteku);
9) ka tādā kārtā apgabaltiesa, neatzīstot
Nodoklu departamentam tiesību savas riodokla praslbas nodrošināšanai ievest pantu
ar ķllu tieslbām (hipoteku) uz parādnieka
imobilu, pārkāpusi Notar. nolik. 316. p.
4. pk. (1928, g. redakc.) un CPN 181., 196.
(129., 142.) р., kādēl viņas lēmums atce154

lams, Senats n o l e m j : Latgales apgabaltiesas 1931. g. 18. julija lēmumu Notar.
nolik. 316. p. 4. pk. (1928. g. redakc.)
CPN 181., 196. (129., 142.) p. pārkāpumu
dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
225. 1931. g. 18. decembrl. NeU
Kurta L e v e n š t e r n a atstatas man
aizgādoa pilnv. zv. adv. E. Valter-Vitte"
heima lūgums atcelt Tiesu palatas lēmu
mir. Elizabetes Levenšterns mantoša
lietā. (L. № 2239.)
Sēdi vada priekšsedetajs senators K.O
lioš; referē senators F. Konrādi.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palata šajā И
atzinusi, ka pēc 1914. g. 30. janvarī mir
Oto Levenšterna vioa atraitne Elizab
Levenšterns un bērni Kurts Levenšte
Marija Grinevaldts un Sofija Brimmers
juši apstiprināti kā vioa mantinieki ar
gas apgabaltiesas 1916. g. 12. oktobra
mumu CL 1711. p. paredzētās tiesibās,
pēc tam Elizabete Levenšterns mirusi
izdarot 1722. p. minēto dalīšanu, ka tā
atraitnes F^lizabetes Levenštems man
šanas tieslbas uz vīra atstāto imobilu
jušas izbeigušās saskaņā ar 1738. pair
kādos apstākļos nevarot vairs būt rur
par Elizabetes Levenšterns mantojumu
tiedbā uz Kokneses muižas neatsavir
dalu, jo šis- imobils esot taisni Oto Lev
šterna mantojuma sastāvdala un šim i
bilam tādēl esot jāpāriet uz Oto Lev
šterna bērniem, kuri savā Iaikā savas
tošanas t;esības pieteikuši; šī pēdējā n'
kusi taisni tagad, t. i. pēc Elizabetes
venšterns nāves, jo viņas dzīvlbas
Oto Levenšterna mantojums atradies
dentā stāvokli tai ziņā, ka pati mantoš
tas ir mantojuma pāreja bijusi pali'
pendenta Ildz atraitnes miršanas brīdij
2) ka Saskaņā ar pievestiem apcerējumie
kuru pareizibu kasacijas sūdzlbas iesmi
dzējs neapstrīd — Tiesu palata tālāk pareizi atzinusi, ka kasacijas sūdzlbas iesoā
dzējs nevar pretendēt uz 1897. pantā рая
dzēto mantojumā ietilpstošās muižas n«
savinātās dalas divkāršu dalu; šai
Tiesu palatā pareizi aizrāda, ka lldz
597. un sek, p. atcelšanu (1925. g.) а
tams par automatiski atceltām visas

s priekšroclbas un izņēmumi, kas stāv šo objektu, bez kā vispār nav iespējama
ā ar L. с. 1. II grām. pirmās daļas apstiprināšana tiesas celā mantošanas tiea!ljumā minēto zemes šķiru katego- slbās pēc likuma (CPN 2019. р.); šai ziņā
. it īpaši arl „Landgiiter" kategorija Tiesu palatai bija jāapsver kasacijas sūdzirarda techniskā nozīmē, kādēļ atzīstami bas iesniedzēja apgalvojums, ka Irma Rors
atkritušiem arī 1897—1899. p. pare- uz minēto objektu nekad (t. i. nedz 1916.
ie izņēmumi attiecībā uz minēto zemes g., nedz tagadējā mantojuma lietā) savas
goriju un tāpēc runā stāvošais ob- mantošanas tiesibas nav pieteikusi, bet tāmantošanas ceļā piekrltot īpašnieka das tiesības pieteikusi tikai uz kustamo
iem līdzīgās daļās; pretēji kasacijas mantu pēc Vidzemes pilsētas tieslbām;
Ibas iesniedzēja domām, konkretā ga- Tiesu palatai arl bija jāapspriež tā apstākla
ā nav по svara, ka 1916. g. 12. ok- nozime, ka ar 1916. g. 12. oktobra lēmumu
, t. i. augšā minētā apgabaltiesas lē- Irmas Rors tiesības uz tēva mantojumu ata taisišanas laikā vēl pastāvējis zltas par dzēstām un ka viņa nav lūgusi šī
dgut Kokenhusen", jo pēc pievestā' lēmuma atcelšanu likumā paredzētā kār'tā;
u palatas pareiza uzskata Ista manto- 5) ka tādā kārtā Tiesu palata, atzlstot Irpāreja notikusi nevis 1916. g. (no ap- mu Rors par Oto Levenšterna mantinieci
ibaltiesas lēmuma arī redzams, ka ar (attiecībā uz Kokneses muižas neatsaviЙ16. g. lēmumu atraitne un bērni tikuši nāto daļu), nav ievērojusi visus lietas apapstiprināti tikai uz atraitnes un bērnu ■stāklus, ar to pārkāpjot CPN 339., 711. р.,
T a l d l š a n a s tiesību pamata — на kādēļ viņas lēmums šajā dalā nav atstājams
:rapt полнаго вдовы вм-ЬсгЬ С детьми spēkā, Senats по 1 e m j : Tiesu palatas
ыадБшя всвмъ недвижимымъ имуще- 1931. g. 11. junija lēmumu atcelt, cik tālu
OB?Mb),bet gan tikai pēc Elizabetes Le- ar šo lemumu atzlts, ka Kokneses muižas
Tenšterns nāves, kura iestājusies 1929. g. neatsavināmās da|as XU daļa pārgājusi uz
L junijā, t. i. tad, kad muižas (Landgut) Irmu Rors, CPN 339., 711. p. pārkāpumu
idziens CL vispār. vairs nepastāvēja; dēļ, un lietu nodot Tiesu palatai izsprie9 ka tādā kārtā Tiesu palata pareizi atzi- šanai no jauna šajā daļā citā tiesas sastā»si, ka Kokneses muižas neatsavināmā vā; pārējās daļās nel. Kurta Levenšterna
iala pārgājusi uz Oto Levenšterna bēr- atstātās mantas aizgādņa pilnvarnieka, zv.
яет, kuri savā laikā savas mantojuma tie- adv. Valtera - Vittenheima kasacijas sūsbas pieteikuši, I ī d z I g ā s d а 1 ā s, kā- dzību uz CPN 793. panta pamata atstāt bez
dēl kasacijas sūdziba, ciktālu tā vērsta pret ievērības.
šā Tiesu palatas lēmuma dalu, kā nepamaMta atraidārha; 4) ka par dibinātu tur- 226. 1931. g. 28. oktobrī. Michaila N e spretim atzīstams kasacijas sūdzības iesnie- t e г о v a pilnv. zv. adv. G. Rubinšteina
dzēja aizrādījums, ka Tiesii palatai viņas un Annas Nesterovas lūgums atcelt Tiesu
konstatētos lietas apstākļos nebija pamata palatas lēmumu attiecibā uz Jelgavas pils.
itzlt par Oto Levenšterna mantinieci (at- tiesu izpildītāja rīcibu un Ļubovas Kaptiecībā uz Kokneses muižas neatsavināmo pings pilnv. Valdemāra Kappinga paskaiddaļu) arī mantojuma atstājēja meitu Irmu rojums. (L. № 2243.)
Rors; šai zinā jāatzist par nepārliecinoSēdi vada priekšsēdētājs senators K.OzoSem Tiesu palatas apsvērumus par to, ka liņš; referē senators 0. Ozoliņš.
1916 g., t. i. Pasaules kara laikā Irma Rors
Ievērojot: 1) ka Tiesu palata atstājusi
tikai kara laikā Krievijā pastāvošo pret bez ievēribas Annas un Michaila Nesterovu
Vācijas pavalstniekiem •vērsto noteikumu blakus sūdzības par Jelgavas apgabaltiesas
dēļ bijusi spiesla atturēties no mantojuma 1930. g. 28. apriļa lēmumu, aiz tā iemesla:
pieņemšanas, tā ka vioas klusēšana man- a) ka sūdzētāji nebija likumlgā laikā iesnietojuma lietā 1916. g. nevarot tikt atzīta par guši savas sūdzlbas, bet Vladimira un Geatteikšanos no savām mantošanas tiesī- orga Nesterovu blakus sūdzībām tie piebām; pie tam Tiesu palata tomēr nav no- vienoties nevarēja, jo likums neparedz
dibinājusi, ka Irma Rors vispār būtu lū- pievienošanos blakus sūdzībām, bet CPN
fusi atzīt vinu par mantinieci uz runā eso- 766. p. ir izņēmuma nozīme; b) ka tādēļ
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sūdzētājus nevar atzlt par tādiem lietas n o l e m j : Michaila Nesterova pilnv. zv.
dalibniekiem, par kādiem runā CPN 23. adv. G. Rubinsteina un Annas Nesterovas
(154.),p.; c) ka otrā instancē var izsoli at- kasācijas sūdzlbas uz CPN 793. p. pamata
žīt par nenotikušu vienīgi gadījumā, ja par atstāt bez ievērlbas.
to ienāk blakus sūdzlba (CPŅ 1205. p. paredzētā laikā; 2) ka, pretēji sūdzētāju do- 227. 1931. g. 25. novembrī. Finansu mimām, noteikums par pievienošanos ape- mistrijas Nodoklu departamenta un Ernesta
lacijas sūdzībai nav attiecināms uz tiem H ū n a lūgums atcelt Tiesu palātas lēmugadījumiem, kad notiek pievienošanās bla- mu attieclbā uz Priekules pag. „Pole" mākus sūdzībai; Isačenko gan atrod, ka CPN jas zem. krep. № 1507 pārdošanu vairāk766. p. esot piemērojams blakus sūdzībām solē, un Jāoa Hūna paskaidrojums. (L.
tāpēc, ka esot pielaižamas arl pretblakus № 2268.)
sūdzlbas (^асепко.ГражданскШ процессъ Sēdi vada priekšsēdetajs senators K.OzoIV sēj., 487. lapp.); šis arguments tomēr liņš; referē senātors 0. Ozoliņš.
nav pārliecinošs, jo likums gan pielaiž
levērojot: 1) ka Nodoklu departamenta
p r e t k a s a c i j a s s ū d z l b a s , bet ne- blakus sūdzlbu dalā par Ls 34,30 papildu
pielaiž pievienošanos pie kasacijas sūdzī- zlmognodevas nepiedzlšanu un Ernesta Hūbām; pats Isačenko uzsver (ibidem), ka na blakus sūdzlbu par apgabaltiesas 1930. g.
iztiesāšanai pēc blakus sūdzlbām jānotiek 3. julijā lēmumā izdarīto naudas sadalīšaar sevišķu ātrumu; tāpēc nevar pilnīgi at- nu Tiesu palāta atstājusi bez ievērības aiz
tiecināt visus noteikumus par apelacijas sū- tā iemesla: a) ka saskaņā ar Rik. par zidzlbām uz blakus sūdzlbām; 3) ka, neat- mognod. 20. p. 3. pk. zlmognodeva līdzigi
karīgi no teiktā, sūdzētāji neievēro, ka Vla- atsavināšanas nodevai aprēķināma pēc
dimira un Georga Nesterovu likumīgā ter- vērtēšanas sumas Ls 8430 vienīgi tanl gamiņā ienākušās blakus sūdzibas tika no pē- dījumā, kad īpašums pārdots izsole, turdējiem atsauktas; ar Vladimira un Georga pretim runā stāvošā gadījumā imobils izsolē
Nesterovu atteikšanos no savām blakus nav pārdots, bet piešķirts kreditoram uz pasūdzlbām p a š a s p a r sev.i a t k r i t sū- turēšanas tieslbu pamata par Ls 5000, kādēi
dzētāju blakus sūdzlbas, jo pievienotām zlmognodeva bija aprēķināma l°/o apmēri
blakus sūdzlbām nav patstāvlga rakstura no pēdēji minētās sumas; b) ka J ā n e
(kā, piem., kontrapelacijai, kura gan uztu- Hūnam par labu nostiprināta Ls 2000 hiporāma arī tad, ja apelators atsakās — blj. teka alimentu nodrošināšanai pēc dāvināKriev. Sen. CKD spried. 91.19; 05./8), un šanas akta, kādēj apgabaltiesa pareizi i
tas vispar ienakušas pec likumīga termiņa; sumu atstājusi tiesas depozltā; c) ka
tādā kārtā par izšķirošu lietā Tiesu palata sūdzētāja Ernesta Hūna apgalvojums, ka
pareizi atradusi to apstākli, ka sūdzētāji pirkšanas sumā ieskaititā Valsts Zemes
nevar sev atvasināt nekādas tiesības no tā bankas prasiba faktiski esot mazāka parj
fakta, ka, neiesniedzot likumlgā termiņā Ls 1966,89, palicis nepierādīts; 2) ka prepatstāvlgas blakus sūdzības, viņi tikai pie- tēji Tiesu palātas domām, Rik. par zlraofJ
vienojušies citām, vēlāk atsauktām blakus dodevu 20. p. 3. pk. attiecināms arī uz tiea
sūdzībām, kuru atsaukšana iznīcināja jeb- gadījumiem, kad izsoles rezultātā kreditoi
kādu nozlmi pievienotām blakus sūdzlbām; ir paturējis immobilu: Rlkoj. 20. p. 3.
ar to atkrīt visi apcerējumi, kuri pievesti atbilst krievu „Герб. Уставъ" 28. panta
sūdzētāju kasācijas sūdzībās; 4) ka Lubo- kuru bij. Krievijas Senāts ir atzinis
vas Kappings Senatam iesniegtais paskaid- piemērojamu arī tad, kad bezsekmlgas
rojums pēc sava satura ir pievienošanās soles rezultātā kreditors ir paturējis imr
sūdzētāju kasācijas sūdzlbām, kādu pievie- bilu (Kr. Sen, CKD spried. 09./117.);
nošanos likums neparedz; tādēļ šis paskaid- savināšanas uz zlmoģa • nodevu aprēķin
rojums atstājams bez caurskatīšanas; šanas ziņā taisni nebūtu saskatāma pri»
5) ka tādā kārtā Tiesu palata savā lēmumā cipiela starpība starp immobila nosolītāji
nav pielaidusi sūdzētāju aprāditos likumu un immobila paturētāju publiskā i z s «
pārkāpumus un iesniegtās kasācijas sūdzl- pieturoties pie pretējā viedokla, Tiesu pafi
bas kā nepamatotas atraidāmas, Senāts ta ir pārkāpusi Rīk. par zlmognodevu 20. |
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; 3) ka konstatējot to apstākli, ka pēc
grāmatu datiem uz runā stāvošā
iobila ir ievesta folijas IV dalā Jānim
■am par labu hipoteka Ls 2000 apmērā
ntu tiesības nodrošināšanai uz folijas
1 1 slejā nostiprinātā 1925. g. 12. maivināšanas akta pamata, Tiesu palāta
i nākt pie slēdziena, ka apgabaltiesa
:ekas sumu pareizi atstājusi tiesas de■itā; runā stāvošai hipotekai taisni ir
īadzīgais pamats, proti, saistlbu tieslba
. alimentu prasljums, kurš Jānim Hūi pieder pēc 1925. g. 12. maija dāvinā■as akta, un, pretēji sūdzētāja Ernesta
faa domām, ķīlu tieslbu nodibināšana ne: nav atkarīga no tā, vai ķīlas pamatā
saistlbu tieslba jau pastāv „aktlva
ijuma" veidā, t. i. ka prasījumam bū:
enācis termiņš, vai iestājušies visi по
кипи, kas vajadzigi prasības celšanai
ļ (CL 1338. р.); ar to atkrīt visi apjumi kasācijas sūdzlbas 1. punktā, kusūdzētājs pievedis ar nolūku apšaublt
stāvošās hipotekas pamatu; 4) ka
~r Tiesu palāta nevarēja atstāt bez
rlbas sūdzētāja aizrādījumu par to, ka
es bankas centrāle aiz klūdas uzdevu"sai savu pretenzijulielākā apmērā, nefaktiski parādniekam izsniegts Zemes
as Liepājas nodalā; gan šī apstākla
dīšana piekrlt sūdzētājam, bet Tiesu
ta nevar teikt, ka sūdzētājs nebūtu neus pierādījumus pievedis; sūdzētājs
i ir atsaucies uz zioām Zemes bankas
ājas nodaļā par to, ka no Ls 1000 pie.ā aizdevuma un ierakstltās hipotekas
Ls 1000 pēc obligacijas№ 1491., paieks bija faktiski saņēmis Ls 500, jo
jie Ls 500.— tika aizturēti un vēl līdz
glabājās Zemes bankas Liepājas no; ja šis apstāklis ir pareizs, tad tiesa
rēja ieskaitlt pirkšanas sumā parādu
es bankai pēc obligacijas № 1491 uz2 Ls 857,73 apmērā; saskauā ar CPN
, p. 1930. g. redakcijā (Lkr. 100), tiesai
vai nu jāpieprasa prāvnieka norādltās
s ex officio vai jāizsniedz apliecība
izdabūšanai; atstājot bez ievērlbas
ētāja norādījumu uz ziqām un lūgumu
s pieprasīt, Tiesu palata ir pārkāpusi
l 452. р.; 5) ka tādā kārtā Rīk. par
ognod. 20. p. 3. pk. un CPN 452. p. pārumu dēļ Tiesu palatas lēmums nav uz-

turams spēkā, kādēļ, neielaižoties pārējo
kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, Senats
n o l e m j : Tiesu palatas 1930. g. 27. novembra / 11. decembra lēmumu • atcelt:
a) Nodoklu departamenta pārsūdzētā dalā
par papildu zimognodevas aprēķināšanu
Rīk. par zlmpgnod. 20. p. 3. pk. pārkāpuma
dēļ; b) Ernesta Hūna pārsūdzētā daļā par
Ls 857,73 ieskaitīšanu pirkšanas sumā kā
parādu Valsts zemes bankai pēc 1926. g.
31. marta obligacijas, CPN 452. p. pārkāpuma dēļ un nodot lietu tai pašai tiesai izlemšanai šais dalās no jauna citā tiesas
sastāvā; pārējā dalā Ernesta Hūna kasacijas sūdzību uz CPN 793. p. pamata atstāt bez ievērlbas.
228. 1931. g. 30. oktobrl. E l z a s S m u k k а 1 n s pilnv. zv. adv. J. Krūmiņa lūgums
atcelt Tiesu palatas lēmumu attieclbā uz
Sergeja Staprana nekustamas mantas pārdošanu. (L. № 2276.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.Ozoliņš; referē senators O. Ozolioš.
Ievērojot: 1) ka Tiesu palata atstājusi
bez ievērības sūdzētājas blakus sūdzību
par apgabalticsas 1931. g. 17. februara lēmumu aiz tā iemesla: a) ka saskaoā ar
CPN 1048. р., konstatējot, ka ir ieradušies
vairāki pircēji, tiesu izpildītājam bija pienākums atklāt izsoli vēl pirms plkst. 12
dienā; b) ka vilciena nokavēšanās dēļ
tiesu izpilditājs varēja noturēt izsoli plkst.
11 dienā; c) ka ierodoties izsolē plkst. 10
un neatrodot tiesu izpildītāja, sūdzētāja tomēr nevarēja aiziet, nenogaidljusi izsoles
atklāšanu; 2) ka Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD spried. 31./1067), ka no CPN
1047. un 1048. p. satura izriet, ka izsoli gan
nevar atklāt agrāk par plkst. 10 no rita un
ne vēlāk par plkst. 2 pēc pusdienas, bet
šinl laika sprldī tiesu izpildltājs var atklāt
izsoli katrā momentā, ja ierodas ne mazāk
par 2 pircējiem; bet ja plkst. 12 ierodas
ne mazāk par 2 pircējiem, tad tiesu izpilditājam katrā ziņā jāatklāj izsole, ja to pieprasa ieradušies pircēji (sal. IsaČenko
Гражданск1й процессъ V sēj. 446.—451.
lapp.); 3) ka tā tad starplaikā no plkst. 10
lldz 12 tiesu izpildītājs atklāj izsoli ex
officio pēc sava ieskata, un tikai plkst.
12-os bez tam vēl uz pircēju pieprasljuma;
4) ka izsoles atklāšanu vēlāk par plkst. 10,
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bet tomēr likumā paredzētā laika robežās, rušā Kopštāla mantošanas masu tika iecelts
nekādā gadljumā nevar uzskatīt par pircēja jau' 1929. g. 7. augustā, t. i. pirms minētā
noraidīšanu CPN 1180. p. 2. pk. nozīmē (Kr. apgabaltiesas 1929. g. 16. septembra lēSen. CKD spried. 91./77; 93./100); 5) ka muma; 3) ka tā tad nedz prasibas celtādējādi pircējiem bija jāgaida līdz plkst. šanas, nedz aizgādpa iecelšanas laikā lū12, jo lldz šim termiņam izsoles atklāšanas dzēji vēl nebija apstiprināti mantošanas
momenta noteikšana atkarājas no tiesu tiesibās pēc mirušā Kopštala; 4) ka CPN
izpildītāja; 6) ka konstatējot, ka sūdzētāja 795. p. paredzētam pārsūdzlbas līdzeklim ir
tīilig pēc 10 aizgājusi, nenogaidot izsoles ārkārtigs procesuals raksturs un tāpēc šis
atklāšanu plkst. 11, Tiesu palata pareizi at- 795. p. iztulkojams visšaurākā nozīrnē un
zinusi sūdzētājas aizrādljumus par neparei- sakarā ar šo tas piemērojartis tikai visšauzībām izsoles atklāšanā par nepamatotiem; rākās robežās; 5) ka tāpēc lūdzējiem nav
7) ka konstatējot to apstākli, ka plks. 11-os tieslbas, ar iesniegto pēc CPN 795. p. lūtiesu izpildltājam pieteikušies divi pircēji: gumu panākt apgabaltiesas sprieduma atLatvijas hipoteku banka sava pilnvarnieka celšanu, jo par lietā dalību neņēmušām perZvaigznes personā un Finansu ministrija sonām varētu uzskatlt tikai tādus parādsava pilnvarnieka Akmentiņa personā, tie- nieka - atbildētāja mantiniekus, kuri mansa varēja atrast, ka tiesu izpildītājs pa- tošanas tieslbās būtu tikuši apstiprināti
reizi atklājis izsoli plkst. 11; sūdzētāja savā p i r m s tā, kad prasība iesniegta un aizkasacijas sūdzībā arl nenoliedz, ka abi pir- gādnis iecelts (Kr. Senata CKD spried.
cēji reģistrējušies pie tiesu izpildltāja, bet 12./79 Kopilova lietā); 6) ka, pēc pašu lūvienīgi apgalvo, ka viens no tiem ieradies dzēju atzīšanas viņu lūgumā, vioiem par
tikai skaita pēc, bez nopietna nolūka gūt tagadējās prasītājas pieteiktām pretenzijām
īpašumu; par šo pēdējo apstākli sūdzētāja bijis zināms jau p i r m s minētā šprieduma
vispār pirmo reizi min tikai savā kasacijas taislšanas, jo prasītāja savu pretenziju piesūdzībā, tādēl vien jau Tiesu palatai šis teikusi, mirušā Kopštala mantošanas lietā.
apstāklis ,nebija jāapsver; 8) ka tādā 1929. g. 5. janvarī, bet apgahaltiesas spriekārtā Tiesu palata savā lēmumā nav pār- dums prasības lietā noticis tikai 1931. j
kāpusi sūdzētājas aprādltos likumus un 24./31. martā; tādēļ lūdzējiem būtu bija
iesniegtā kasacijas sūdzība kā nepamatota iespējams tai prasības lietā iestāties kā
atraidāma, Senats n о 1 e m j : Elzas Smuk- tre.šām personām uz CPN 665. p. pamats:
kalns pilnv. zv. adv. J. Krūmiņa kasacijas bet tagadējos lietas apstākļoš lūdzējiem atsīīdzību uz CPN 793. p. pamata atstāt bez liktu vienīgi celt patstāvīgu prasību d^
ievērlbas.
apgabaltiesas sprieduma atzlšanas par nesaistošu viņiem un tā atcelšanu; 7) ka tādi
kārtā lūdzēju lūgums uz CPN 795. p. pa229. 1931. g. 26. novembri. Lizes un mata atstājams bez ievērības kā nepamaHermaņa K o p š t a l u pilnv. zv. adv. J. tots, Senats n o l e m j : Līzes un Hermaje
Kalniņa lūgums atcelt Liepājas apgabaltie- Kopštalu pilnv. zv. adv. Kalnioa lūgurai
sas spriedumu Marijas Starosts praslbā uz CPN 795. p. pamata atstāt bez ievēripret mir. Johanna - Frīdricha - Guido - bas.
Hugo Kopštala mantošanas masu un prasltājas Marijas Starosts pilnv. zv. adv.
N. Malkina paskaidrojums. (L. № 2353.)
230. 1931. g. 16. decembrī. 2aņa S к ui
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.Ozo- r a s (Skudrlša) pilnv. zv. adv. A. Buševi
liņš; referē senators A. Lēbers.
lūgums atcelt Jelgavas apgabaltiesas spri
Ievērojot: 1) ka prasiba pret mirušā Jo- dumu 2aņa Skudras (Skudrlša) prasl
hanna Kopštala maņtošanas masu šai lietā pret Jāni Bašķi. (L. № 2393.)
tika celta 1929. g. 23. maijā, t. i. tai laikā,
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.O*
kad vēl nebija noticis apgabaltiesas 1929. g. liņš; referē senators 0. Ozoliņš.
16. septembra lēmums, ar kuru lūdzēji tika
Ņemot vērā: 1) ka apgabaltiesa izbc
apstiprināti par mirušā Johanna Kopštala gusi lietu aiz tā iemesla: a) ka savā, Cl
mantiniekiem; 2) ka arī aizgādnis par mi- 239. p. kārtībā iesniegtā, prasībā prasīti
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ne tikai atsvabināt vinu no maksāšapēc veksela, bet arī по piedzīšanas pēc
sprieduma uzraksta uz vekseļa;
prasība dēl atsvabināšanas по piedziietver sevl bez kapitala sumas
.000,— arl piespriestos pēc vekseļa
ntus un tiesas izdevumus, kādēļ prapēc savas vērtības pārsniedz miertieskompetenci; 2) ka runā stāvošā gaā piedzinējs pēc vekseļa piespiedu
dīšanas kārtībā ir aprobežojies ar vekkapitalsumas un procentu pieprasljuno iesūdzības dienas, noteicot sava praa vērtību uz Ls 1.000,—; ja nu vekrādnieks CPN 239 (161».) p. kārtlbā
prasību, tad ši praslba taisni ir versta
kpriekkšējā piespiedu izpildīšanas kārceltā prasljumu apgāšanu resp. atspēiu pēc būtlbas; tādā kārtā CPN 239.
■*.) p. kārtlbā. vērstās prasības priekšstāv visciešākā sakarā ar piespiedu
IdīŠanas kārtlbā celto prasījumu, kurā,
ādā, taisni neietilpst p. piem. procesuprocenti un tiesas izdevumi, kuri samaterialā prasījuma procesualas setādā kārtā atspēkošanas prasībā pēc
239. (16111.) p. nav jāvēršas pret proliem procentiem un tiesas izdevuin, b e t v a r aprobežoties ar paša praia atspēkošanu pēc būtības; ka tas
tzriet по tā apsvēruma, ka pēc piespiedu
dīšanas kārtlbai padot'em dokumenvar celt prasību arl vispārējā prasīkārtībā (šal. CPN 249. (161".), 251.
".) р.), pie kam šādā prasībā atbildētājs
s atspēkojumos, vai nu ierunas vai
raslbas ceļā, var aprobežoties vienīgi
paša prasījuma atspēkošanu, un vinam
pienākuma vērsties arī pret procesuprasijumiem, kā procentiem un tiesu
vumiem: tie atkritīs paši по sevis, ja
menta prasījums būs atspēkots; ja nu
Ijums piespiedu izpildlšanas kārtībā
veksela ir novērtēts uz Ls 1.000,—, tad
nekāda pamata šada prasījuma atspēu novērtēt uz augstāku sumu it kā
procentu un tiesas izdevumu pieskaitlCPN 239. (161") p. taisni n e p a bez piespiedu izpildīšanas kārtībā fortā prasijuma atspēkošanas pienākuma
I atsevišķi atspēkot procentus un tiesas
vumus; ja nu prasītājs šādā prasībā
tzgājis vienīgi uz prasījuma atspēkošanu.

bet faktiski it kā gūst lielāku interesi, atbrlvojoties ari по procesualiem procentiem un tiesas izdevumiem, tad tas vien
nevar būt par pamatu novērtēt vina prasību pāri atspēkojamā prasījuma vērtlbai;
neatkarigi по tā, pelna ievērlbu arī prasītāja aizrādījums uz to, ka atbildētājs nav
cēlis ierunu pret praslbas novērtējumu pirmā tiesas sēdē; šāds strldus taisņi atkristu
kā novēlots; 3) ka konkretā gadījumā apgabaltiesa, izejot по iesniegtās praslbas
petituma formulējuma, ir atradusi, ka prasītājs lūdz netikvien atsvabināt viņu по
maksāšanas pēc veksela, bet arl по piedzinuma pēc tiesas sprieduma uzraksta uz
vekseļa, pie kam pēdējā daļā praslba sastādās по visu piedzenamo sumu kopsumas, kas pārsniedz apstrldētā vekseļa par
Ls 1.000,— vērtību; Istenlbā gan atbrīvošana по vekselsaistibas CPN 239. (16111.) p.
kārtlbā nozīmē reizē ar to arī atbrlvošanu
по sprieduma piespiedu izpildīšanas kārtibas, kādēļ, pēc kasacijas sūdzlbas iesniedzēja pareiza aizrādījuma, lūgums atsvabināt по CPN 236. p. kārtībā dotā sprieduma nekādu jaunu patstāvlgu prasibu
nesastāda, bet gan izriet kā sekas по
lūguma par atsvabināšanu по saistlbas;
tādēl arī praslbas novērtējums varēja attiekties vienīgi uz CPN 239. (16111.) p. paredzētā atspēkojuma interesi, kura pēc
sava satura aptver atspēkojamo prasījumu, kā viņš formulēts pie lietas iesniegšanas piespiedu izpildīšanas kārtlbā; nepiegriežot vērlbu atspēkojamā prasljuma vērtībai, bet izejot по spriedumā minēto posteņu kopsumas un tādā kārtā izņemot по miertiesneša kompetences lietu, kas pēc atspēkojamā prasījuma vērtlbas taisni piekristu
šai kompetencei, apgabaltiesa ir nepareizi
iztulkojusi CPN 239. (161.) р., kā arl pielaidusi savā spriedumā motivu nepareizibu, 'pārkāpjot ar to CPN 196. (142.) р.;
4) ka tādā kārtā CPN 239. (161.) p. un 196.
(142.) p. pārkāpumu dēļ apgabaltiesas
spriedums nav uzturams spēkā, kādēļ,
neielaižoties pārējo kasacijas iemeslu
pārbaudīšanā, Senats n о 1 e m j :
Jelgavas apgabaltiesas 1931. g. 31. julija
spriedumu atcelt CPN 239. (161".) p. un
196. p. pārkāpumu dēļ un lietu nodot tai
pašai apgabaltiesai izšpriešanai по jauna
citā tiesas sastāvā.
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231. 1931. g. 18. decembrī. Mendela
P e v z n e r a un Zamuela G u t k i n a ,
tirg. zem firmas „Koku apstrādāšanas fabrika „Zunde" M. Pevzners un Z. Gutkins"
pilnv. zv. adv. L. Rubinšteina lūgums atcelt Rīgas apgabaltiesas spriedumu Rudolfa
Rudža-Rudzīša prasībā pret pilnas sabiedribas zem firmas „Koku apstrādāšanas fabrika „Zunde" M. Pevzners un Z. Gutkins"
atklātiem biedriem Mendeli Pevzneru un
Zamueli Gutkinu. (L. № 2423.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K.Ozoliņš; referē senators F. Konradi.
Nemot vērā: 1) ka Senats gan paskaidrojis kasacijas sūdzības iesniedzēju oitētā
spriedumā (CKD spried. 31./664), ka generalkvites izdošana arī no strādnieku puses noved pie CL 3537. panta aprāditām
sekām; no ši sprieduma tomēr neizriet, ka
tiesai nebūtu tiesības konkretos lietas apstāklos neatzīt izdoto kvīti par ģeneral-

l&O

kvīti, ja arī tanī būtu runa par galigu aprēkinu; minētā lietā Senats Tiesu palatas
spriedumu bija atcēlis tikai tādēļ, ka viņa
nebija konstatējusi pazīmju trūkumus, kas
nepielaistu izdotās kvītes kvalifikaciju kā
generalkvlti; 2) ka konkretā lietā turpretim apgabaltiesa savā spriedumā pievedusi
motivus, kādēl viņa izdotai kvltei nav piešķīrusj ģeneralkvītes raksturu, pie kam
kasacijas sūdzības iesniedzeji pat n e m ēģ i n a a t s p ē k o t šo motivu nepareizību;
tādē] vien atkrit visi kasacijas sūdzības
iesniedzēju paskaidrojumi, kuros viņi cenšas pierādit, ka izdotā kvīte atzīstama par
ģeneralkvīti L. с 1. 3537. pantā aprādītā
nozīmē; 3) ka tādā kārtā atbildētāju kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidāma.
Senats n o l e m j : Mendela Pevznera un
Zamuela Gutkina pilnv. zv. adv. Rubinšteina kasacijas sūdzlbu uz CPN 283.
(186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

