Publicēts Valdības Vēstneša pielikumos:
Nr.

Datums

Ierakstu

Lpp.

numuri
1.-2.

1.-4.

241

22.10.1936

2.-22.

5.-20.

242

23.10.1936

22.-36.

21.-32.

278

7.12.1936

36.-51.

33.-46.

14

19.01.1937

51.-56.

47.-64.

33

10.02.1937

57.-80.

64.-72.

48

1.03.1937

80.-100.

73.-86.

49

2.03.1937

100.-105.

87.-100.

81

13.04.1937

105.-119.

101.-116.

84

16.04.1937

119.-123.

117.-122.

Krājumā ievietoti 9 (1.-9.ieraksts) 1935.gadā pieņemti spriedumi.
Krājumā no 89.-96.lpp. ievietoti 11 kopsēžu spriedumi, tādēļ 101.nolēmums beidzas 88.lpp.,
bet 102.nolēmums sākas 97.lpp.
Nolēmums lietā Nr. 810/1936 krājumā ievietots divas reizes:
vispirms kā 85.ieraksts, vēlāk kā 103.ieraksts.
Nolēmums lietā Nr. 833/1936 krājumā ievietots divas reizes:
vispirms kā 87.ieraksts, vēlāk kā 104.ieraksts.
Nolēmums lietā Nr. 966/1936 krājumā ievietots divas reizes:
vispirms kā 88.ieraksts, vēlāk kā 106.ieraksts.
Tādējādi krājumā ievietoti 111 1936.gada nolēmumi, 9 – 1935.gada nolēmumi
[1935.gada 157.ieraksts ir identisks ar 1936.gada 8.ierakstu – spriedums lietā Nr. 1775/1935;
158.ieraksts ir identisks ar 1936.gada 7.ierakstu – spriedums lietā Nr. 1587/1935],
bet krājumā ir 123 ieraksti. Tādējādi krājumā ir 111 1936.gada nolēmumu.

1936.
1. 1935. g. 24. maijā. Prasītāja Zachara un bezvalūtlbas vekseli atdos prasltājam
G r I n g ū t a kasācijas sūdzība par Rīgas atpakal, un ka savu ierunu viņš, prasītājs,
apgabaltiesas 1933. g. 18. maija spriedumu esot pamatojis uz savām tiešām attiecībām
Zachara Grīngūta praslbā pret Jāni Laz- ar vekseļu turētāju saskaoā ar Vekselu lidiņu un Jēkabu Ozoliņu par Ls 462,04 ar kumu 33. pantu. Prasītāja kasācijas sūdzlba ievērojama. Saskaņā ar Vekselu
proc. (L. № 547.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors ļ likuma 33. р., veksela saistībā atbildīga
persona. pret kuru vērsts veksela praslA. Lēbers; ref. senātorsV. Bukovskis.
jums,
var aizstāvēties tikai ar tādām ieruSenāts a t r o d : Apgabaltiesa uz viņas
nām,
kuras
pamatojas uz Vekselu likumu
spriedumā minēto apsvērumu un aprādito
noteikumiem,
vai uz m i n ē t ā s p e r datu pamata konstatējusi, ka atbildētāji
esot lūguši ieskaitlt no viņiem ar mierties- s o n a s t i e š ā m a t t i e c l b ā m a r
neša spriedumu par labu prasītājam pie- ļ v e k s e l a t u r ē t ā j u . Kaut gan pēc Kr.
spriesto summu vekseļa samaksā, kuru Senāta prakses ieruna par veksela bezvaprasītājs ir izdevis atbildētājam Jēkabam lfitību neesot pierādāma ar lieciniekiem,
Ozoliņam (II, 3). Prasītājs tādai ieskaitī- tomēr no 1902 g. Veks. lik. viedokla liecišanai nepiekrītot tāpēc, ka šis vekselis ir nieki ir jāpielaiž, jo valūtas apzlmējums
bezvalūtas vekselis, ко vioš gribēja pie- vairs nepieder pie veksela rekvizītiem un
rādīt ar lieciniekiem. Pēc apgabaltiesas vispār šl ieruna nav vairs vērsta uz vekdomām, prasltāja liecinieki šajā gadijumā seļa satura atspēkošanu (Nolkens, veks.
neesot pratināmi tāpēc, ka btarp prasltāju komm. pie 33. р.; Dr. Lēbers, vekseļtieun atbildētāju Jēkabu Ozoliuu v а г ē j а |sību pārskats 47. lpp.; Sen. CKD 27/726,
r.odibināties vekseltiesiskas attiecības arī 32/444). Šajā gadījumā liecinieki uzdoti no
b e z n a u d a s saoemšanas по Ozoliņa, prasītāja, lai noteiktu veksela bezvalūtību
jo atbildētāji apgalvojot, ka Jēkabs Ozo- un tās attiecības, kas pastāvēja starp vekliņš vekseli saņēmis no prasītāja kā sa- seļa devēju un vekseļa turētāju. Veksela
maksu par viņa pārdotiem meža materiā- bezvalūtības nozīme attiecas ne tikai uz
liem. Paši atbildētāji atzīstot, ka prasltājs tādu gadījumu, kad pret vekseli nav sanaudu pret Šo vekseli nav saņēmis, kas to- ļ ņemta nauda, bet arī uz tiem gadljumiem,
mēr nenozīmējot, ka starp prasītāju un at- kad nav saņemta vispār k ā d a p r e t bildētāju Ozoliņu nepastāv veksejtiesiskas v ē r t ī b a. Nepielaižot uzdoto Iiecinieku
mtiecības. Savā kasācijas sūdzībā pra- nopratināšanu, apgabaltiesa pielaidusi mosītājs aizrāda, ka saskaņā ar atbildētāja tīvēšanas nepareizību, Hdz ar to pārkāpOzoliņa iesniegto parakstu, 1932. g. 4. ap- jot Veks. lik. 33. p. un CPN 181. p.
rlli starp viuiem visas vekse[tiesiskās at- Ievērojot saclto un atrodot tādēļ, ka aptiecibas esot izbeigušās. Ja ievēro, ka gabaltiesas spriedums minēto likumu pāranullēti vekseļi ar maksāšanas termiņu kāpumu dēļ nav uzturams spēkā, Senāts
1931. g., tad nevar būt atstāts vekselpa- n о 1 ē m a: Rīgas apgabaltiesas 1933. gada
rāds ar termiou 1930. g. Ieskaitam iesniegto 18. maija spriedumu Veks. lik. 33. р., un
vekseli prāvnieki neesot ieveduši minētā CPN 181. un 196. p. pārkāpumu dē[ atcelt
sarakstā tikai tādēļ, ka Ozoliņš bija lie- un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izciniekjem izteicies, ka viņš šo draudzības spriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.
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2. 1935. g. 30. septembrī. Prasitājas
Latvijas koku akc. sab. (Latvian Tirnber
Company) kasācijas sūdzība par Tiesu palātas 1933. g. 27. septembra / 11. oktobra
spriedumu Latvijas koku akc. sab. (Latvian
Timber Со Ltd.) prasībā pret Magnusu CraiKh Bornlioltu un Emili - Zelmeri Jorgenscnu, kuri tirg. firmā „Р. Bonilioldt
un Со", summā Ls 2074,24 par liguma napnas atmaksu, un atbildētāju Макпияа Graigh Bornholta un Emila - Zclmera Jorgensena paskaidrojums. (L. № 1010.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors К.
Ozolii.iš; referē senātors F. Konradi.
Scnāts a t r a d a: Prasitaja apgalvo, ka
vitiai vajadzējis nosfitit uz C.arstonu, Anglijā, 45 standartus kokmateriala un tādēļ
1931. tf. 9. novembrī esot noslēgusi ar atbildētājiem līgumu, pēc kura tic „pardod"
frakti minētam kokmateriālu daudzumam
kuģī „Dundaga", t. i. atbildētāji esot sarunājuši kuģi „Dundaga" un tad ar zināmu
pelņu esot izfraktējuši tālāk nofraktcjtājiem
(to starpā prasītājai) par augstāku cenu
kuga tilpumu. Citiem vārdicm, prasītāja
apgalvo, ka atbildētāji šajā gadījumā esot
rīkojušies kā subizfraktētāji (savā vārdā),
bet prasītāja kā subnofraktētāja. Atbildētāji turpretim apgalvo, ka prasītāja esot
noslēgusi frakts līgumu ar „Dundaga" īpašnieci akc. sab. „Stars", kā izfraktētāju, bei
atbildētāji esot uzstājušics tikai kā akc.
sab. „Stars" aģenti. Tiesu palāta šo stridu
izšklrusi atbildētājiem par labu un sakarā
ar to atraidījusi prasību, kurā prasītāja lūdz
piedzlt no atbildētājiem Ls 1995,44. Šo
prasību prasītāja pamato uz to, ka viņa minēto summu samaksājusi atbildētājiem kā
frakts naudu, bet kuģis „Dundaga" neesot
izgājis jūrā tādēl, ka tas apķīlāts. (No pārējās prasibas daļas prasltāja procesa Raitā
atteikusies.)
Prasltājas kasācijas sūdziba ievērojama.
Atzīstot, ka atbildētāji rlkojušies kā akc.
sab. „Stars" aģenti uirka tādēļ tiešas attiecibas nobinājušās starp' šo akc. sab. un
prasītāju, Tiesu palāta vispirms aizrāda uz
to, ka tvaikonis „Dundaga" piederot akc.
sab. „Stars", ka prasītāja šo apstākli nevarejusi nezināt un ka vina to vismaz varējusi
noskaidrot Jūrniecības departamentā. Atbildētājiem piederot kuģu aģentūras {irma,

kas esot redzams no Rīgas pilsētas firmu
u'n tirdzniecības - rūpniecības uzuēmumu
saraksta, kāda firma slēdzot līgumus trešām pcrsonām. Šim Tiesu palātas aizrādījumam nav izšķirošas nozīmes strīdā esošā
jautājumā. jo nemaz nav prasāms, lai īrakts
ligurau noslēgtu taisni kuģa īpašnieks. Šāda
liguma kontrahents tāpat var uzstāties persona, kam pašai nekāds kugis nepieder un
kas, piein., kā subizfraktētajs, nofraktē kuģi
vai tā dalu un no sevis picuem no tirgotājiem preci (Scliaps, Das deutsche Seerecht
II izdcv., I sēj., 300. lpp.; Lēbers, Tirdzn.
tiesību pīirskats. 211. §, I, 2); pie tam kā
stibizfraktētājs var uzstāties tāpat arī
kuga aģents vai ku£a māklers (Schaps,
I. с 295. Ipp.). Tā tad prasītājas aizstāvēto uzskatu neapšauba nedz ku&a piederiba akc. sab. „Stars", nedz tas apstāklis,
ka atbildētāja ir ku&u aģentūras firma.
Neizšķir jautājumu ari Tiesu palātas aizrādīiums, ka pieņemot kravu atbildētāju
atvietotais ku£a īpašnieks esot prāvnieku
noslēgto līgumu apstiprinājis. Ja attbildētāji šajā gadijuniā būtu uzstājušies kā
subizfraktētāji — kāda alternātlva ar augšā minčticm Tiesu palātas motiviem pielaižama, — tad par prāvnieku llguma apstiprināšanu по vinu puses nevarētu būt
runas, jo tādā gadījumā ku£a īpašnieks
būtu iestājies patstāvigās liguma attiecībās
ar subizfraktētājicm, athildētājicm. Sava
uzskata pastiprināšanai Tiesu palāta, beidzot, atsaucas uz to, ka šajā Kadījumā prasītāja esot saņēmusi konosamentus, kas
parakstlti kuģa kapteiņa pilnvarā, bet līdz
ar konosair.entu izdošanu prasītājai esot
nodibinājušās tieŠas attiecības starp prasltāju no vienas puses un kuģa īpašnieku vai
kapteini no otras puses, ar ко atbildētāju
pienākumi un vinu atbildība esot izbeigusies. Šādā plašā nozīmē ari šis Tiesu palātas aizrādljums nav pieņemams. Pēc
vispārēja principa, konosaments nodibina
tiešas attieclbas tikai starp kuģa saim*
nieku (vai tā vietnieku) un preču-sapēmēju
(destinatāru), noteicot pēdējā tiesisko stāvokli, kamēr attiecības starp nofraktētāju
un izfraktētāju apspriežamas pēc noslēgtā
frakts līguma (Lēbers 1. c, 212. §, X,
211. §, VI 3). Modernu transportlīgumu
parasti vairs gan neslēdz kā atsevišķu
fraktslīgumu, bet gabalu transportlīguma

noslēgšana parasti sakrīt ar konosamenta! rljuma p r i e k s m e t u ; šajā gadljumā
izdošanu, kas šajā' zinā reprczentē arī 10. p. 1. piez. nebūtu piemērojama. 2iro
iraktslīgumu (Lēbers, 1. с 211. §, III). To- darījums pēc būtlbas nav nedz aizdevums,
mēr Ticsu palāta nav konstatējusi, ka kon- nedz depo.situm irregulare, bet ir lietvedīirētā gadijumā 'darījums būtu noritējis šā- bas darījums (Geschaftsbesorgungsverveidā (pretējais stāvoklis tomēr pie- trag) kā mandata paveids. Žiro darījumā
ams) un nav arī nemaz apgaismojusi banka atver klientam kontu; šajā kontā
■tājumu, vai prasītājas iesniegtais do- klients iemaksā zināmu summu, par kuru
tmerits (1,5) būtu vai nebīitu uzskatāms viņš tad var rīkoties. tomēr turot šo iegulr pierādījumu, ka konkrētā gadijumā to- dīto summu zināmā minimālā augstumā.
T
r tika noslēgts arl sevišķs frakts līgums. Bankas pienākums ir, uz klienta, kā konta
nīgi bez apsvēr.šanas Ticsu palāta at- rīkotāja, pieprasīiuma vai rīkojuma (par
usi arī prasitājas paskaidrojumus par to, rasti ar čekiem) no kontā esošām summām
atbiidētīfji minēto dokiimentu nav parak- izmaksāt viaam vai pārvest summas uz
'uši ar atrunu „as agents only" (ко vii.ii ci- citas personas konta. Pēc banku prakses,
gadījumos esot darīju.ši), un ka по Иса bankas savā laikā bija ierīkojušas pie sevis
ка Fauibauma lieclbas izrietot, ka pasi ārzemju valūtas kontus. levērojot по пи
ildētāji par frakti esot rnaksājuši tikai ра! aprakstītā žirodarījuma juridisko rakjšiliingus par slandartu, bet pārdevuši to sturu, jānāk pie apgabaltiesas un Tiesu paк par 46 šill. Šic apstākļi, pēc pra- lātas iztciktā atziiuima. ka žirodarījumā
a.ias domām, laisni pierādot, ka atbil- ārzemju valūta atzīstama taisni par šā daāji šajā gadtjumā esot rikojušies kā pat- rījuma p г i e к š m e t u, un ka tāpēc nevar
vīgi kontrahenti, bet nevis tikai kā akc. runāt par to, ka žirodarījums būtu uzskab. ,.Stars" aģenti.
tāms par slēgtu it kā ārzemes valūtā. Divpusīgs darijums būtu atzīstams par slēgtu
Atroclot. ka Tiesu palāta savā sprieduma ārzemes valūtā tikai lad, ja vienas puses
laidusi motīvēšanas nepilnību un ar to izpildījumam kā primāram izpildījumam
N 444., 816. p. pārkāpumus, kādēļ-vi- k o r e s p o n d ē j o š a i s o t r a s p u s e s
ias spricdums nav atstājams spēkā, Senāts i z p i 1 d I j и m s b ū t и i z d а г ā m s ā rn o l e n i j : Tiesu palātas 1933. g. 21. sep- z e m j u v a l ū t ā kā p i r m ā i z p i l d ī tembra /11. oktobra spricdumu atcelt CPN j u m a — p r i n c i p ā — a d e k v ā t s
444.. 816. panta pārkāpuma dēļ un !ictu no- p r e t e к v i v а 1 e n t s, t i., kad abi izpil;t Tiesu palātai izspriešanai no jauna cita dījumi būtu pēc būtlbas līdzvērtīgi. Runā
esošā gadījumā žiro danjumos, turpretim,
Besas sastāvā.
vienas puses, prasītāja, kā bankas klienta,
izpildījums bijis vicnīgi tas, ka viņam jā3. 1935. g. 15. jūnijā. Prasītāja Jechoka iemaksā otrai pusei. bankai, zināma nau(Icika) Ceitlina kasācijas sūdzība par Tiesu das summa ārzemes naudā, kā ieguldijums
palātas 1933. g. 13. novembra spriedumu un jātura ieguldījums bankā zināmā miniJechoka (Icika) Ceitlina prasibā pret Lat- mālā augstumā. Ar to starp abām pusēm
viešu akciju banku akc. sab., summa nodibinājusies vienota, ilgstoša attieciba.
Ls 9600— kursa starplbas. (L. № 1068.) Otras puses, bankas, atbildētājas, uzdeSēdi vada un referē priekšsēdētāja v. se- vums ir bijis, uz prasītāja pieprasījuma, izmaksāt viņam по ārzemes naudas ieguldīnātors A. Lēbers.
juma attieclgas summas vai nu čeka veidā
Senāts a t r a d a : Pēc 1922. g. 3. aug. uz ārzemes bankas korespondentu, vai
lik. 10. p. 1. piez., ā r z e m j u v a l ū t ā pārrēķinot izmaksu latos. Tādā kārtā, izLatvijā noslēgtos darījumos maksājumi iz- maksa, kādu izdara atbildētāja prasltājam,
darāmi pēc darījuma slēgšana dienas kur- n a v kāds по prasītāja
izdarāmam
sa. Sakarā ar šo ceļas jautājums par to, p r i e к š izpildījumam adekvāts p r e t vai žirodarījums patiesi atzlstams par da- e к v i v а 1 e n t s, bet gan vienkārši lietrijumu, kas s 1 ё g t s „ā r z e m j u v а 1 ū -vedība, darbība, izpildot žirodarljumā ietā", par kādu vien runā 10. p. 1. piezlme, ejošo prasltāja u z d e v u m u , p r o t i , rīun vai ārzemju valūta žiro darījumā nebūtu drlzāk uzskatāma tikai par žiro da-

с I b а р а г ieguldījumā esošo ārzemes juma līgumu (kur, p. piem., būtu prēmija?!),
naudu, t. i. riciba par paša ž i г о d а г ī - atzistama tikai blakus motīvu nozīme, un
j u m a p r i e k š m e t u . Те juridiskais stā- tie nevar iespaidot Tiesu palātas gala atvoklis būtu analoģisks tam, kad, piemēram, zinuma pareizību. Tiesu palāta nebija
starp pusēm noslēgtu pirkšanas - pārdo- spiesta apstāties pie katra prasītāja atsešanas līgumu tieši par ārzemes valūtu kā višķi izteiktā uzskata un paskaidrojuma.
par pašu pirkšanas - pārdošanas priekš- Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka
metu. Citāds stāvoklis iestājas, kad kāda Tiesu palāta gala atzinumā nav pārkāpusi
prece pārdota p r e t ārzemes valūtu, tādā minētos likumus, kādēl prasltāja kasācigadījumā pirkšanas - pārdošanas priekš- jas sūdziba atraidāma, Senāts n о 1 ē m a:
mets būtu p r e c e un ārzemju valūta būtu Jechoka (Icika) Ceitlina kasācijas sūdzību.
tās pretekvivalents un tad un tikai tad uz CPN 907. p. pamata, atstāt bez ievērīg a n varētu teikt, ka pirkšanas - pārdo- bas.
šana.s .līgums ticis n o l ē g t s ā r z e m e s
v а 1 ū t ā, bet nemaz n e „p а г" ārzemes
4. 1935. g. 25. oktobrī. Grienvaldes valūtu. Ja nu runā esošā gadījumā angļu
Iecavas krājaizdevu sabiedr. kasācijas sūmārciņas bijušas tikai
žirodarījuma
dziba par Tiesu palātas 1934. g. 17. janp r i e k š m e t s , bet nevis it kā kāda
vāra lēmumu lietā par Krišjāņa Būmaņa
priekšizpildījumam adekvāts - izpildījums,
Bauskas apr. Codes pag. „Zeltkalniņu"
tad nevar būt runas par 10. p. 1. piezīmes
māju ar hip. 8115. num. subhastāciju.
piemērojamību konkrētam žirodarljumam.
(L. № 1209.)
Šā žirodarljuma tālākā izpildīšanas gaitā,
atbildētāja, banka — saprotams — nav Sēdi vada priekšsēdētājs senātors A. Lēspiesta un nevar tajā ieguldlto ārzemes bers; referē senātors R. Alksnis.
naudu izmaksāt skaidrā ārzemes naudā Senāts a t r a d a : Tiesu palāta, sadalot
(min. lik. 1. р.), jo „efektīvai klauzulai" nav naudu, kas ieņemta par K. Būmanim piespēka; bet, no otras puses, klientain nav derošas nek. mantas pārdošanu publiskā
obligātoriski jāpieņem čeks ārzemes va- izsolē, atzinusi, ka Bauskas lauks. krājlūtā, jo „asignatio non est solutio" (CL aizdevu sabiedr. piederošās divas tiesu hi3588. р., Cvingm. spr. kr. II, 214). Ja nu potēkas ar 5839. un 5841. num. baudot
tomēr bankas klients čeku pieņem, tad, kā priekšrocību pret sūdzētājas hipotēkām tāpareizi aizrāda atbildētāja, bankas klien- pēc, ka, ja minētās Bauskas lauks. krājaiztam pārdodot čeku, banka pārrēķina bankā devu sabiedr. tiesu hipotēkas ingrosētas
aprādlto ārzemes valūtu latos pēc pārdo- pēc notikušās izsoles, tomēr tās esot stāšanas dienas kursa, un šādos apstāklos jušās atzlmju vietā, kuras ierakstītas jau
10. p. 1. piez., izrādītos tāpat par nepiemē- pirms izsoles 1931. g. 4. maijā, jo izsole norojamu. Tādā kārtā augšā ierosinātais tikusi tika' 1933. g. 7. jūnijā. Šāds Tiesu
jautājums izškirams otrai alternātīvai par palātas uzskats nav atzistams par pareizu.
labu jau uz tīri dogmātisko apcerējumu pa- Jo, ja vien izsole noturēta pareizi un tiesa
mata par žirodarījuma Isto juridisko rak- izsoli apstiprina, taisot adjudikācijas lēsturu un pēc tās juridiskās nozīmes, kādu mumu, tad pēc izsoles vairs nevar izdarīt
ārzemju valūta ieņem žirodarījumos. Ar to kautkādus ierakstijumus, kas grozītu kā
atspēkoti visiprasītājapaskaidrojumi kasā- kreditoru un parādnieka savstarplgās, tā
cijas sūdzībā, kuros tas neievēro princi- ari kreditoru savstarpīgās attiecības, jo
piālo izšķirību starp dažādām ārzemju va- jauna ieguvēja (nosolītāja) kreditoru un palūtas juridiskām lomām tirdzniecības vai rādnieka savstarpīgie pienākumi un tieslbanku juridiskos darījumos. Tiesu palā- bas nosakāmi uz izsoles dienu, no kādas
tas aizrādljumiem par žirodarijuma vai dienas jau parādnieks vairs nav atzislams
ārzemju valūtas saimnieclbas raksturu un par īpašnieku, ja vien izsoli apstiprina (sal.
tā it kā izšķirošo nozlmi, jautājumā par Sen. CKD 34/1493). Tādēļ atzistot, ka
īpašuma tiesibām uz ieguldljumu, kā ari Bauskas lauks. krājaizdevu sabiedr. hipotāpat par Tiesu palātas izvirzīto, pārdrošo tēkas, kas par hipotēkām pārvērstas tikonstrukciju, prezumējot kādu apdrošinā- kai pēc izsoles, kas no tiesas apstiprināta,
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apmierināmas pēc tās prioritātes, kādu šīm šajā gadījumā, kad par dalībnieci turpināhipotēkām piešķīra agrāk ierakstītas atzī- mā mantas koplbā ir atraitnes nepilngadīgā
mes, Tiesu palāta ir pārkāpusi CPN meita, atzīt atraitnei tiesības saņemt man:
1358. p. 6. pk. un 816. p.
tas kopībai pienākošos maksājumus tikai
I
So pārkāpumu dēļ Tiesu palātas lēmums gadījumā, ja viņa būtu konstatējusi, ka atnav uzuirams spēkā, kādēļ Senāts n о - ļ raitne ir iecelta par savas nepilngadīgās
l e m j : Tiesu palātas 1934. g. 17. janvāra i meitas aizbildni. То nedarot un tomēr atlēmumu CPN 816. un 1358. p. 6. punkta pār- ļ zīstot, ka atraitnei bija tiesibas sanemt
kāpumu dēļ atcelt un šo lietu nodot Tiesu ļ1 maksājumus, Tiesu palāta ir pārkāpusi CL
palātai izspriešanai по jauna citā tiesas sa- 286. pantu un 1825. pantu ar piezlmi. Nav
I pareiza ari Tiesu palātas atsaukšanās uz
stāvā.
j CL 3488. pantu, jo pēc šī panta izpildijuma
5. 1935. g. 23. oktobrī.
Atbildētājas ļ ir likumīgs spēks tikai tad, kad tas ir izMalvīnes H e r m a n, nepilng. Tonijas -I darīts kreditoram, vai viņa likumīgam vietMalvīnes Šo e 11 i n g s, kuras aizbildn. Zi- niekam. Kā tas izriet no sacītā. atraitne
gismunds Fronckevičs un mir. Šarlotes viena pati šajā gadījumā nebija kreditora
Š о e 11 i n g s m. m., kuras aizg. Alek- likumīgais vietnieks un tādēl arl vinas sasandrs Hermans, kasācijas sūdzība par ņemtiem maksājumiem nav likumiga Бра
Tiesu palātas 1933. g. 23. oktobra spriedu- ка. Tiesu palāta gan aizrāda uz to, ka
mu Emiļa Grapmaņa un citu prasibā pret atbildētāji neapgalvojot, ka atraitnes saMalvīni-šarloti Herman, šķ. Šven, Toniju- nemtie maksājumi nav nākuši par labu
Malvīni Šoeltings un mir. Šarlotes Šoel- mantas kopībai, vai ka noslēgtais darltings mant. masu, summā Ls 100,— par jums būtu tai neizdevīgs, bet Tiesu palāta
īpašuma tieslbām uz zemes gabalu. (L. nav apspriedusi atbildētāju aizrādljumu, ka
№ 1211.)
gadijumā, ja izpildījums būtu piedāvāts liSēdi vada priekšsēdētājs senātors 0. kumīgam vietniekam, viņam būtu bijušas
tiesibas celt pret to apcllācijas sūdzibā uzOzolins; refere senators M. Čakste.
rāditās ierunas un atkāpties no līguma, kas
Senāts a t r a d a: Tiesu palāta atzinusi, mantas kopībai būtu bijis izdevlgāki. Neka atraitnei katrā gadījumā ir tiesības pie apspricžot šo iebildumu, kam var būt noturpināmās mantas koplbas saņemt mantas zīme lietā, Tiesu palāta ir pielaidusi motivu
kopībai pienākošos maksājumus, ja ari par I nepilnību, pārkāpjot GPN 816. pantu. Tiesu
;
dallbnickiem mantas kopībā ir vinas ne- palāta atstāja bez apspriešanas arl atbildēpilngadīgie bērni. Pēc CL 286. panta, at- ! tāju pilnvarnieka iebildumu, ka iesēdējuma
raitne reprezentē savus nepilngadlgos bēr- laika tecēšana bija apturēta attiecībā uz
nus viņu tieslbās un pārvalda viņu mantu Sarloti Šoeltings ar vinas miršanu 1919. g.
tikai tad, ja vina ar tēva testamentu vai j 7. jūnijā. Senāts ir jau paskaidrojis (Sen.
bāriņtiesas rlkojumu ir iecelta saviem bēr- ļ CKD 29/494), ka CL 858. pantā minētais
niem par aizbildni, bet ja tas nav noticis, personu saraksts, kuras ir juridiski aizkaviņa tikai lieto bērnu mantu, būdama brlva vētas izlietot lietā savas tiesibas, nav pilпо norēķina. Pretēji Tiesu palātas domām, nīgs un nav iztulkojams per argumentum
šie Iikuma noteikumi atticcināmi ne tikai e contrario, un ka pie tādām personām ir
uz nepilngadīgo bērnu patstāvīgu mantu, pieskaitāma arl heriditas jacenas, ja par to
bet arī uz vinu iedomātām dalām turpi- nav iecelts aizgādnis. Šajā gadljumā atnāmā mantas koplbā un tādēl, ja atraitne bildētāju pilnvarnieks bija aizrādījis, ka par
pie turpināmās mantas kopības nav iecelta mir. Sarlotes Šoeltings mantojuma masu
par savu nepilngadlgo bērnu aizbildni, šo aizgādnis bija iecelts tikai 1931. g. 5. janbērnu intereses aizstāv un viņu mantu ļ vārī (I, 15, 38, o, p). Tiesu palāta nav
pārvalda aizbildņi uz vispārīgā pamata konstatējusi, ka tas bija noticis agrāk. Tā(Sen. CKD 29/952, 30/1006, Cvingmaņa kr. dēļ atbildētāju pilnvarnieka aizrādījumam
VIII 1527., VII 1287., Gurgens, Die Lehre uz iesēdējuma laika tecēšanas apturēšanu
v. d. ehel. Giitergemeinschaft 153. Ipp. pie pret Šarloti Šoeltings bija nozlme lietā.
9. par. piez.). Tādēl Tiesu palāta varēja Tiesu palāta, neapspriežot to, ir pielaidusi

motlvu nepilnību, pārkāpjot CPN 816. intereses atzīšanas praslbas celšanai arī
pantu. Pret atbildētāju, Toniju Šoeltings, par šo zemes gabala dalu. Sie konstatēTiesti palāta neatzina iesēdejuma laika te- jums un atzinums alticcas uz lietas faktisko
cēšanu par apturētu aiz tā iemesla, ka vina pusi un nav pārbaudāmi kasācijas kārtibā.
nav uzskatāma par mantas īpašnicci, bet Izejot no tā, Ticsu palāta varēja prasības
CL 858. pants attiecas tikai uz mantas dalu par šo zenies gabala daļu alraidlt.
ipašnieku. Senāts ir jau paskaidrojis (Sen. Pretēji prasītājas pilnvarnieka domām,
CKD 29/494), ka CL 857. pants neatstāj prasītājas tiesibu aizskaršana vipas zemes
šaubas, ka iesēdējums nav izvedams pret gabala vienā da|ā pati par sevi neaizskar
lictas īpašnieku, kam ir tiesiski škēršli iz- viņas tiesibas šā paša .^abala pārējās daļās,
ļietot lictā savas tiesības un ka CL 858. kaut arī pats zemes gabals ir viena hipopantā minētais personu saraksts, kuras ju- tēkāriska vienība, jo zemcs gabals dabā ir
ridiski ir aizkavētas lietā izlietot savas tie- dalāms un tādēl. atbildētājas darbiba, kurā
sības, nav pilnīgs. Kā tas jau ir konsta- izpaužas prasītā.ias tiesību aizskaršana,
tēts, Tiesu palāta šajā gadījumā nav nodi- var attiekties ari tikai uz vienu zemes gabinājusi, vai atraitne bija iecelta par aiz- bala dalu. Šā iemesla dēl nav pamata prabildni savai nepilngadīgai meitai, atbildē- sītājas pilnvarnicka aizrādljumam kasācitājai Tonijai Šoeltings, bet tādos apstāk- jas sfidzībā, ka Ticsu palātai bija jāapmieļos viņu nevar atzīt par savas meitas tie- rina prasības lūguma petituma 1. punkts
sību reprezentanti un mantas pārvaldītāju pilnā apmērā. Prasllājas pilnvarnieks apnn tādeļ viņa viena pati nevar reprezen- strīd Tiesu palātas sprieduma pareizību
tet mantas kopību. Jau tādēļ vien šajā bez tā vēl arī tāpēc, ka, pēc viņa domām,
gadījumā atticcibā uz šīs manta's kopības atbildētāja būtu varejusi aizi.icmt prasītāīpašnieku pastāvēja tiesiski šķēršļi izlietot jas zeini tikai tad, kad tā jau būtu bijusi
viņa tiesības uz šo mantu un tādē| šajā atsavināta, bet nevis, kā to atzina Tiesu
lietā laisni ir konstatējams OL 857. un palāta, pirms atsavināšanas. Šajā jautā858. panta piemērošanas prick.šnoteikums. jumā Ticsu paiāta ir konstatējusi. ka ar staAtzīstot pretējo, Tiesu palāla ir pārkāpusi tīītu 18. pantu atbildctajai bija piešķirtas
('L 857. un 858. pantu. Visu iepriekš mi- tiesības aizi.iemt ar; pirms aisavitiāšanas
nēto likumu pārkāpuinu dēļ Tiesu palātas procedūras iiobeigšanas dzelzceļa būves
spriedums nav atstājams spēkā, kādēļ Se- vajadzībām nepiccicšamos privātos zemes
nāts, nepārbaudot pārējos kasācijas iemes- gabalus. Apstāklus, ka atbfldētājas aizlus, n o l e m j : Tiesu palātas 1933. gada ņemtais prasītājas zemes gabals bija ne23. oktobra spricdumu CL 286. p. un piecie.šams dzelzceļam un ka tas bija ietil1825. p. ar piezīrni, 857. un 858. p. un CPN pināts apstiprinātā plānā kā atsavināms,
816. p. pārkāpumu dēļ atcelt un Hetu nodot prasītājas pilnvarnieks neapstrld. Bet tāTiesu palātai izspriešanai по jauna citā tie- dos apstākļos Tiesu pakātas atzinums, ka
sas sastāvā.
atbildētāja to aizņēma likumīgi, ir pareizs.
Pretēji prasītājas pilnvarnieka doinām, at6. 1935. g. 20. novembrī. Prasītājas bildētājas statūtu 18. panta saturs nedod
Annas K a s p a r s o n s - E z ī t s kasācijas pamatu atzinumam. ka tas, runajot. par prisūdzība par Tiesu palātas 1934. g. 22. feb- vātā zemes gabala aizrļemšanu, bija domāruāra / 8. marta spriedumu Annas Kaspar- jis tikai par šādu zemes gabalu pagaidu
sons prasībā pret Valmicras šaursliežu pie- aiznemšanu materiālu novietošanai līdz
vedecļu akc. sab., summā Ls 2500,— par būves pabeiKŠanai. Pirmām kārtām, šis
īpašuma tiesībām uz zemes gabalu. (L. pants nemaz nesatur vārdu pagaidām un
bez tā tas taisni runā par pievedcelam
№ 1320.)
un
tā piederumiem nepicciešamo zemes gaSēdi vada priekšsēdētājs senātors O.
balu
aizņetnšanu, bet nevis par materiālu
Ozolinš; referē senātors M. Cakste.
novietošanai
nepieciešamo zemes gabalu
Senāts a t r a d a : Tiesu palāta ir konstatējusi, ka par 750 kv. asu lielu prasītā- aiznemšanu. Tādēl Tiesu palātas atzijas zemes gabala dalu partu starpā nav nums jautājumā par atbildētājas tiesībām
strīda un ka tādēl prasltājai nav likumīgas aiznemt privātus zemes gabalus taisni
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dzeizceļa būvei saskan ar statūtu 18. p. atbildētāja to apzinājās, pats par sevi nesaturu. Bez tā jautājumu par prasītājas padara pašu šo pamatu par nelikumīgu.
temes gabala ekspropriāciju bez atbildētā- Atrodot, ka aiz aprādītiem iemesliem Tiesu
statūtiem, laikā, kad apstiprināja atbil- palāta nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā uzHājas statūtus, un kad vina, rīkojoties uz rādltos likumus, kādēl kasācijas sūdzlba
So statūtu pamata, ieņēma prasītājas zemes atraidāma, Senāts n o l ē m a : prasītājas
gabalu, rēgulēja agrākās Krievijas likumu Annas Kasparsons - Ezlts kasācijas sūdzlkopojuma X sēj. 1. d. noteikumi (CL 868. p. bu, uz CPN 907. p. pamata, atstāt bez ievē1. piez.; Bašmakovs, Основныя начала rības.
ипотечнаго права, 103. lpp.). Agrākā
X sēj. 1. d., tagad CL 595. panta 2. pie- 7. 1935. g. 14. decembrī. Atbildētājas
zlme. noteica, ka pievedcelu ierīkošanai Edes G a i I ī t i s kasācijas sūdziba par
vajadzīgo nekustamo īpašumu picspiedu Tiesu palātas 1934. g. 8. janvāra spriedumu
Etsavināšana noliek saskaņā ar satiksmes i .Elzas - Natalijas Stangulis, §ķ. Gailitis
1
ceļu nolikuma (Kr. lik. кор. XII sēj. 1. d.) (Gailis) prasībā pret Edu Gailītis (Gaili),
575. p. 3. piezlmes pielikumu. Ši pielikuma sunimā Ls 7200,— par alimentu izsnieg35. pants atļāva ietiemt atsavināšanai pa- šanu. (L. № 1587.)
redzētās privātās zemes arī pirms atsavi- Sedi vada un referē priekšsēdētājs senāšanas procedūras nobcigšanas. Tādēļ nātors O. Ozolinš.
prasītājas pilnvarnieka uzskats, ka atbildētāja bfitu varējusi icņemt prasītājas ze- Senāts a t r a d a : Gan atbildētāja savā
mes gabalu tikai pēc tā atsavinašanas, nav kasācijas sūdzībā pareizi aizrāda, ka, iepareizs un neatrod pastiprinājumu likumos, kams kopējā masa nav izdalīta, bērnu
kas tajā laikā bija spēkā. Tā ka vioš citus „ideālās daļas" turpinamā mantas kopībā
iemeslus, kuru dē| zemes gabala aizņemša- CL 1825. p. nozīmē vēl nav konkrētizetas
па по atbildētājas būtu atzīstama par ne- un kvantitāt'vi ir nenoteiktas un nenoteilikumīgu, neuzdod, bet atsaucas vienīgi uz camas (Sen. CKD 26/51). Bet no tā neizto, ka pirms atsavināšanas attbildētāja ne- riet, ka pārdzivojušā vecākā kopējās manvarēja zemi aizņemt un tā kā šis iemesls tas pārvaidīšanas un lietošanas tiesība viņu
pats par sevi nav pietiekošs, lai alzitu ze- ; atsvabinātu no alimentācijas pienākuma
mes aizņemšanu no afbildētājas par neli- pret bērnicm, kādu paredz CL 1825. p. un
kumīgu, tad jāatzlst.par nepama'otiem visi ; kāds likuma noteikums ir uzskatāms par
viņa apcerējumi jautājumā par prasītājas korreklivu taisni bērniem par labu (sal.
zemes gabala aiznemšanas nelikumību. Sen. CKD 29/952). Tādēl atbildētāja neBet ja atbildētāja zemes gabalu nav ieņē- var izvairities по sava uzturēšanas pienāmusi nelikumīgi, tad tas viņai vairs nav kuma it kā aiz tā iemesla, ka bērniem pēc
atņemams, un viņai ir tiesības ar to riko- CL 1825. p. pieder vienīgi tā sauktā „Anties savā labā, bet prasitāja ir zaudējusi wartschaft". Bet, kas attiecas uz atbilricības tiesības par to. kaut arl atbildētāja dētājas aizrādījumu, ka alimentācijas tiesīsavā laikā nebija iemaksājusi summu, kas ba pēc CL 1825. p. piederētu vienīgi neatbilstu zemes gabala vērtībar (Kr. Sen. pilngadīgiem bērniem, tad Senāts jau ir
CKD 74/485, 85/107). Tādē| Tiesu palāta paskaidrojis (Sen. CKD 29/952), ka CL
varēja atraidīt praslbu daļā par atbildētā- 1825. p. nešķiro bērnus pec tā, vai tie ir
jas izlikšanu no strīdā esošā zemes gabala. pilngadīgi vai iiepilngadīgi.
Kasācija's
Pretēji prasītājas pilnvarnieka domām, sūdzibas iesniedzēja gan apšauba Tiesu
Tiesu palāta ar savu konstatējumu, ka at- palātas sprieduma pareizību vēl no tā viebildētājas pusē trūkst par strīdīgo zemes dokļa, ka CL 1825. p. paredz b ē г n u un
gabalu iesēdējuma rekvizīti: titulus un nevis to d e s c e n d e n t u uzturēšanas
bona fides, nemaz neapgāž savu atzinumu pienākumu, bet arf no šā viedokļa konkrēpar to, ka atbildētāja aizņēma zemes ga- tais alimentācijas prasījums savā pamatā
balu likumīgā ce|ā. Tas apst^klis, ka at- nav apšaubāms. Saskanā ar CL 1826. p.
bildētājas rlcības likumigais pamats ne- mirušā bērna descendenti stājas turpināmā
varēja būt par iesēdējuma titulus, un ka mantas kopībā, tieši sava ascendenta vietā
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(Sen. CKD 27/604) un uz reprezentācijas ģ i m e ņ u tiesībām. Kas attiecas uz Tiesu
tiesibu pamata bauda visas tās tiesības, palātas konstatējumu. ka mazbērna māte
kādas bijušas viņa mirušam ascendentam, ir mazturīga un nevar sagādāt bērnam uzproti, vecākam, ja tas būtu bijis dzīvs un turu, tad mazturības apliecības saturu un
palicis turpināmā mantas koplbā (sal. Kr. pierādīšanas nozlmi atbildētāja zemākās
Sen. CKD 1902/26). Tādēl nevar būt šaubu, tiesu instancēs netika apšaubljusi, bet pēc
ka, ja likums pie turpināmās mantas kopl- būtības šis konstatējums par mazturību
bas neļauj mirt badā bērnam, tad tāpat tas ! attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārnelauj mirt badā bērna descendentam, kura baudāms kasācijas kārtībā.
vecākais nāves dēl izstājies no turpināmās Atrodot tādēl, ka iesniegtā kasācijas sūmantas koplbas un kurš pats iestājies tanīs dzība kā nepamatota noraidāma, Senāts
pašās mantas kopības attiecibās, kurās bija n o l e m j : Edes Gailītis kasācijas sūdzību,
vina mirušais ascendents. CL 1825. p. pa- uz CPN 907. p. pamata, atstāt bez ievēredzētais alimentācijas pienākums izriet rības.
netikdaudz no vecāku varas tiesībām, kā
taisni no pārvaldības un lietojuma (usu- 8. 1935. g. 14. decembrī. Atbildētājas
fructus) tieslbām, kas pārdzlvojušam vecā- Minnas Z i m z e kasācijas sūdzība par Tiekam ir uz mantas kopībā ietilpstošo mantu šu palātas 1934. g. 8. februāra spriedumu
(sal. Sen. CKD 29/952). Tādēl Tiesu pa- Andreja Zimzes prasibā pret Aleksandru
lāta pareizi ir taisījusi izškirību starp bēr- Zimzi un Minnu - Lizeti Zimzi summā
nu tieslbām uz uzturu pēc CL 199. p. un Ls 1778,— par dāvinājuma līguma atcelpēc CL 1825. p. Ja jautājums grozās ap šanu u. с (L. № 1775.)
pārdzīvojušā vecākā pienākumu izdot цо
viņa pārvaldibā un lictojumā esošās man- Sēdi vada priekšsēdētājs senātors O.
tas kādu mantas dalu uztura līdzekļu vei- Ozoliiiš; referē senātors F. Konradi.
dā, tad Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka Senāts a t r a d a: Ticsu palāta uz noprašāds pienākums izriet no vecākā m a n - tināto liecinieku liecību pamata n ā к u s i
t о š a n a s attiecībām un nevis no g i - pie k a s ā c i j a s k ā r t ī b ā n e p ā r m e ņ u attiecībām, jo vecmāmu[as pienā- b a u d ā m a a t z i n u r a a , ka atbildētājs
kums izdot savam mazbērnam dalu no Aleksandrs Zimze ir lauksaimnieks, t. i.. ka
mantas kopības masas pēc CL 1825. p. nav viņš apstrādā l a u k s a i m n i e c ī b u . uz
identificējams ar alimentu sniegšanu sa- ко tādēļ attiecināmi CPN 1120. un 1122.
vam mazbērnain pēc CL 199. p. Ar to pants. Pretēji kasācijas sūdzibas icsniepašu izškiras arl kasācijas sūdzlbā apstrī- dzējas aizrādljumam, šo likumu teksts nedētais jautājums par lietas piekritību, un apstiprina vioas uzskatu, ka apķīlāšanai
jautājums par to, kāda nozīme ir tam ap- nav padoti tikai lauku nekustama Ipašuma
stāklim, ka mazbērnam ir māte. kuras pie- ī p a š n i e k a lauksaimniecības inventārs;
nākums būtu savu bērnu uzturēt. CPN īstenībā no šo likumu viedokla ir irrele1460. р., kā izņēmuma noteikums. ir iztul- vanti, uz kādu juridisku attiecību pamata
kojams šaurā nozīmē (Sen. CKD 25/310) lauksaimnieks apstrādā lauksaimniecību,
un visa nodalījuma (kurā ietverts CPN jo šo likumu nolūks ir pasargāt parādnie1460. p.) saturs nepārprotami norāda, ka ku kā r a ž о j о š u s p ē к u (sk. Tiesl. min.
CPN 1460. p. attiecas uz tām alimentāci- paskaidr. pie 1931. g. 15. dec. lik.). Ievējām, kas izriet no gimeuu tiesību noteiku- rojot sacīto. Tiesu palātai bija likumīgs pamiem. Tādēļ Tiesu palāta pareizi norai- mats atzīt, ka prasltājs nevar vērst piedījusi piekritības strīdu, jo prasibas summa dziņu uz atbildētāja Aleksandra Zimzes
bija noteicama pēc vispārīgiem noteiku- lauksaimniecības inventāru; kasācijas sūmiem un nevis pēc speciālā CPN 1460. p. dzibas iesniedzēja arī neapstrīd to, ka praTāpat, ja prasījums izrietēja nevis no ģi- sītājs bija jau mēģinājis izdarlt piedzipu,
meņu tiesībārņ, bet no m a n t o š a n a s liekot aprakstīt atbildētāja inventāra dalu,
tiesībām, nebija izšķirošas nozīmes tam un ka šī piedzina bija nesekmīga, ievērojot
apstāklim, ka mazbērnam bija māte, uz 1931. g. 15. dec. lik. (Lkr. 249) iznākšanu.
kuru gulstas pienākums uzturēt bērnu pēc Ja nu citas mantas prasītāja pretenzijas
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rināšanai atbildētājam nav, tad pra- gabaltiesa, atrodot, ka piemērojams vekm bija tiesība uz 1916. g. 3. jūl. lik. se|u samaksas termiņa dienas (vai iepriekp. 1. pk. pamata apstrīdēt darījumu, ar šējās dienas) kurss, atraidījusi praslbu
i atbildētājs Aleksandrs Zimze savu ne- Tiesu palāta apmierinājusi prasību, atzlsnu īpašuum atdāvinājis savai sievai tot, ka vekseja summa esot aprēķināma
Mldētājai Minnai Zimze. Tādēl ir nepa- pēc veksela prasības celšanas dienas kursa,
toti visi atbildētājas paskaidrojumi vi- par Ig. kr. 100 = Ls 85,—. Tiesu palāta
s kasācijas sūdzibā par to, ka šis likums šajā ziņā atrod. ka lieta, „grozoties ap vekBnkrētā gadījumā neesot piemērojams tā- seli", kas izdots igauņu valDtā Tallinā ar
L ka prasītājs savu prasījumu varētu ap- maksāšanas vietu turpat; ka tādēl strīdā
■ierināt no atbildētāja Iauksaimniecības esošais vekselis neesot apspriežams pēc
rventāra, kas, kā jau aprādīts, ir maldlgs Veks. nol. 45. р., bet gan kā parādu dokuments uz vispārēja civlllikuma (3514.,
■ckats.
3660.
p.) un 1922. g. 10. augusta likuma par
Atrodot, ka iesniegtā kasācijas sūdzlba
ļ
naudu
(Lkr. 33/146. § 10. p.) pamata. Savā
nepamatota atraidāma, Senāts n о mj: Minnas Zimze kasācijas sūdzību ! kasācijas sūdzlbā atbildētāja, starp citu,
sz CPN 907. p. pamata atstāt bez ievērl- aizrāda: ka prasitājam esot izvēles tiesiba
starp vekseļa samaksas termiņa kursu un
bas.
prasības celšanas dienas kursu, ievērojot
9. 1935. g. 16. decembrī. Atbildētājas prasītāja pielaisto nokavējumu. Atbildētāakc. sab. „Kredit-Pank" kasācijas sūdzība ļjas kasācijas sūdzība jāievēro. Tiesu papar Tiesu palātas 1934. g. 30. augusta lātai nebija pamata atzlt, ka strīdā esošais
spriedumu Alvina Gucmaņa prasībā pret veksglis neesot apspriežams pēc Veks. liakc. sab. „Kredit-Pank" par Ls 1660,80. kumu 45. р., bet apspriežams kā parādu
ļ dokuments uz vispārēja Civīllikumu 3514.
'L. № 1831.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors un 3660. p. pamata. Saskaņā ar Veks. lik.
A. Lēbers; referē senātors V. Bukovskis. 45. р., p a r ā r z e m ē s , ā r z e m j u v a lūtā i z r a k s t ī t u v e k s e l i ar s а Senāts a t r a d a : 1932. g. 2. septembrī m a k s u L a t v i j ā vekse|a summa apakc. sab. „Estonia Film" izdevusi T а 1 - rēķināma Latvijas naudā pēc vekselī nol i n ā vekseli firmai „Film-Union A. Guc- rādltā kursa, bet, norādījumam trūkstot, —
man" par Ig. kr. 1200 ar maksāšanas ter- pēc samaksas vietas kursa, t. i. pēc kursa,
miņu Та 11 i n ā 1932. g. 2. decembrī. Vek-ļ kas samaksas termiņā pastāv samaksas
selis nesamaksas dēļ ticis protestēts Talli- vietā (sk. Kr. Senāta CKD 12/61 un Dr.
nas notāra J. Bergmaiļa kantorī, un 1934. g. Lēbera tirdzn. ties. pārskats 321. Ipp.
30. jūnijā akc. sab. „Kredit-Pank" iesnie- 155. § un Vekseļtiesību pārskats 49. Ipp.
gusi Rigas apgabaltiesai prasības sūdzlbu ļ 28. §). Veks. lik. 45. p. gan burtiski nepapiespiedu izpildīšanas kārtībā. Prasība ap- redz un arī nevarēja paredzēt t i e š i ārmrerināta, pie kam apgabaltiesas tiesnesis zemes vekseli, t. i. vekseli, kas izdots ārpiespriedis pēc šī veksela summu i zemēs, ārzemes valūtā, ar maksāšanas terLs 1660,80, aprēķinot 100 Ig. kronas par miņu ārzemēs, jo šis noteikums, gadījuLs 138,40 pēc samaksas dienas kursa. Ta- mietn, kad veksela izdošanas un izpildīšagadējā lietā prasītājs, atrodot. ka kon- nas vieta paredzēta ārzemēs, bija pavisam
krētā gadījumā, kur vekselis tika dots ār- lieks. Likumdevējam bija jāparedz tikai
zemēs, ārzemes valūtā, ar maksāšanas vie- gadījumi, kad vai nu veksela izdošanas
tu ārzemēs (Tallinā), — neesot piemēro- vai samaksas vieta ir noteikta valsts iekjams Veks. lik. 45. (46.) р., bet visaugstā- šienē, t. i. Latvijā. No tā tomēr nemaz
kais kurss prasibas celšanas laikā (Ig. kro- neizriet, ka tad, kad vekselis izdots ārzena = Ls 0,85) cēlis CPN 239. p. kārtībā mēs (Tallinā) ārzemes valūtā (kronās) ar
prasibu: atzit piespiedu izpildīšanas kār- samaksu ārzemēs (Tallinā) un vekseļa
tībā celto prasību par noraidāmu vai par saistību uzņēmusies persona izvairās по
apmierināmu pēc Igaunijas kronas kursa, samaksas ārzemēs, piespiežot vekseļa tukas pastāvēja prasības celšanas laikā. Ap- rētāju celt prasibu pēc parādnieka - atbilII

dētāja dzlves vietas Latvijā, — nebūtu piemērojams Vekselu lik. 45. p. Saskaņā ar
Kr. likumdošanās motlviem pie Veks. lik.
45. (46.) р., ст. 46, предусматривающая
написание векселя в иностранной ва
люте и порядок перевода ея на наши
деньги, — имеет в виду векселя,
н а п и с а н н ы е з а г р а н и ц е ю или
с
платежом
заграницею.
Veks. lik. 45. р. paredz normiilo stāvokli,
kad vekseli samaksā, termiņam iestājoties, bet tieši neizšķir jautājumu, kad vekseļturētājs spiests vekseļsummu pieprasīt
tiesas celā (Sen. CKD 26/97). Pēdējā gadījtimā jāievēro vispārējais princips par
to, ka parādnieks, neizpildot savu saistibu,
t. i. pielaižot nokavējumu, dod kreditoram
tiesibu praslt saistlbas objekta augstāko
vērtību (CL 3318. р., 3320. р. 2. teik.). Tāpec v e k s e 1 1 u r ē t ā j a m p i e d e r i z veles tiesība starp vekselasam a k s a s t e r m i ņ a k u r s u un p r a s l b a s с e 1Š a n a s k u r s u (Lēbers,
Tirdzn. ties. pārskats, 155. §, II, beigās;
Unif. veks. lik. 41. p. 1. d.). Tāpēc Tiesu
palāta, neatzlstot atbildētājam tiesību praslt vekseja summu pēc samaksas termiņa
kursa, pārkāpusi Veks. lik. 45. p. un CPN
816. р., kādēl arī viņas spriedums atcelams.
Aiz augšā minētiem apsvērumiem Senāts, nepārbaudot pārējos kasācijas iemeslus, n o l e m j : Tiesu palātas 1934. gada
30. augusta spriedumu Veks. lik. 45. p. un
CPN 816. p. pārkāpuma dē| alcclt un lietu
nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna
citā tiesnešu sastāvā.

(2163. р.), kas pilnīgi atvietojot akcijas. Par
to, ka kvlts neatvieto un nevar atvietot
pašas a k с i j a s, nevar būt šaubas. Ari
pats Nodokļu departaments savā kasācijas
sūdzība atzīst, ka kvītij tomēr nav akcijas
rakstura un to neatvieto, bet apgalvo, ka
kvītij esot vismaz pagaidu apliecības nozīme. Bet arī šis Nodokļu departamenta
uzskats ;iav pareizs un to noteikti atspēko
arī paša Nocioklu departamenta norādītā
Kr. Sen. spriedumā 1907. g. 110. num. (kādu Nodoklu dcpartaments I 2. о. р., nepareizi min. ar 10. num.) izteiktie apcerējumi par to, ka „при выпуске про
центных бумаг, гербовым сбором опла
чивается не акты и документы, а
самое право на выпуск их, вся фи
нансовая операция по данному пред
мету".
Jāievēro, ka krievu zimognodevu nolikuma
(Устав о гербов.
сборе 1903. g. izd.) 107., 108. р.
tieši atbilst rīkoj. par zimognod. 60., 61. p.
Tā tad Kr. Senāta spriedums tieši attiecināms arl uz mūsu 60., 61. p. Tāpēc, līdz kamēr akciju sabiedriba atrodas vēl dibināšanas stadijā, par akciju papīru, tā tad arī par
pagaidu apliecībū izlaišanu un lldz ar to
ari par zīmognodevas samaksu nevar būt
rimas. Par akciju tieslbu (objektivā izpratnē) avotiem atzistams netikvien CL
(kā nepareizi domā Nodoklu departaments), bet arī" statutārā prakse. Statutārā
prakse izpaužas galvenām kārtām un pirmā kārtā Finanču ministrijas izdotos parauga statīitos (sk. Bērziņš un Celmiņš,
Rokas grāmata akciju un paju sabiedrībām, Rigā, 1929. g. 83.-99. lpp.) vispār
un runā esošās akciju sabiedribas statutos
10. 1936. g. 22. janvārī. Finanču mi- atseviški. Paraugstatūtu 9. S un pašas
nistrijas Nodoklu departamenta kasācijas akciju sabiedrības statūtu 9. § noteikti šķlsūdzība par Tiesu palātas 1934. g. 26. ap-' ]ro: 1) kvlti „ar d i b i n ā t ā j u parakrīļa lēmumu lietā par dažādu summu zī- stiem, kas izsniedzama par naudas saņemmogsoda piedzīšanu no akc. sab. papīru I šanu; 2) aplieclbu, kas izsniedzama pēc
fabrikas „Eduards Brūns un Biedri" u. c, i tam un katrā ziņā ne vēlāk kā 3 mēnešu
laikā pēc sabiedribas darbibas atklāšanas,
kopsummā Ls 50.005,—. (L. № 15.)
t. i. jau pēc dibināšanas stadijas izbeigšaSēdi vada priekšsēdētājs senātors O. nās, proti pēc organu ievēlēšanas konstiOzoliņš; referē senātors A. Lēbers.
tuējošā pilnsapulcē; tā tad apliecību (paSenāts a t r a d a : Pēc Nodoklu departa- gaidu apliecibu) izdod jau v a l d e ; 3) akmenta domām, vienlgais likums, kas lldz ciju, kas izdodama (pagaidu) aplieclbas
šim vēl rēgulē akciju sabiedrību darbību, vietā „pēc pēdējās iemaksas", tā tad akesot CL, kurā nekādas pagaidu apliecības ciju tāpat izsniedz tikai valde. Dibināšaneesot paredzētas, bet gan tikai kvltis
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nas stadija bcidzas a r akciju sabiedribas
organu ievēlēšaiiu konstituējošā piln.sapulcē. Tā šajā lietā izškiramais jautājums
par to, vai runā csošais papīrs (kas gan
lietā nav iesniegts) ir apmaksājams pēc
39. p. 7. pk. un 60., 61. р., vai nē, atkarājas
по tā, vai dokumentu izdevusi jau valde
(proti, ja paplrs bīitu izdots jau akciju sabiedribas pabeigtā darbības stadijā) vai
dibinātāji (proti, ja papīrs būtu izdots tikai
dibināšanas stadijā). Tagadējā lictā Nodokļu departaments pat neapgalvo, ka ти
па esošo dokumentu būtu izsniegusi jau
valde; tāpēc Nodokļu deparianientam nav
tiesības dokumentu atzit par apmaksājamu
pēc 39. p. 7. pk., 60. р.. jo Šie panii paredz
vai nu akcijas, vai visniaz pagaidu apliecības, bet nemaz ne vicnkāršas kvitis, ко
izdod dibinātāji un kas nckad „neatvieto
akcijas". NeatkariKi no tā, par ī s t о „pagaidu apliccību" neapmaksu ar zīmognodevu atbild vienlgi pati akciju sabiedrlba,
bet ne atsevišķais akcionārs (sk. rīkoj. par
zlmognod. 61. р.; sk. arī minēto Kr. Senāta
CKD 1907. g. 110. num.).
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka
Tiesu palāta gala atzinumā nav pārkāpusi
likumu un ka tādēl Nodokļu departamenta
kasācijas sūdzlba atraidāma: Senāts по
и т ] : Finanču ministrijas Nodoklu departamenta kasācijas sūdzību uz CPN
907. p. pamata atstāt bez ievēribas.
11. 1936. g. 24. janvārī. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta kasācijas sūdzlba par Tiesu palātas 1933. g., 21. septembra / 5. oktobra lēmumu lietā par administrācijas nodibināšanu Chaima Rubina
uznēmumam ar firmu „Rubin un Dannenberg". (L. № 27.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senātors A. Lēbers.
Senāts a t r a d a : Apgabaltiesa savā
1933. g. 7./21. jūnija lēmumā (I, 86) Nodoklu
departamenta sūdzlbu nav ievērojusi uz
tā pamata, ka Nodoklu departamenta
prasījums administrācijas nodibināšanas
momentā konkursa gadljumā (?) pielīdzināms vienkār.šiem 2. škiras parādiem, un
ka izllgumam piekritošo 2. šķiras prasījumu kopsumma pārsniedz 75°/o un ka tāpēc
izlīgums esot saistošs arī Nodokļu depar-

tamenta prasījumiem. Apxabaltiesa skaidfi
nosaka, Ш kādiem nodokļu paradiem viņa
attiecina savu Iēnuimu. No kreditoru
1933. g. 5. maija pilnsapulces protokola
(I, 71. o, p.) redzams, ka Nodokļu departaments pieteicis: 1) nekustamas mantas
nodokļu prasljumu Ls 10.831,31, kas pieder līdzigās daļas mir. Rubina mantojuma
masai un J. Dannenbergam, un 2) Rubina
ienākuma nodokla, procentuālās peļiias noJokla uri krizes nodokļa parādus, kopsummā par Ls 2644,—. Krcditoru pilnsapulce
nav šaubījusies, ka pirmajam nodokļu prasījumam (Ls 10.831,31) jāpaliek ārpus likiima par adrninistrācijām un ka tāpēc izlīgums uz šo prasījumu neatticcas (protokola 2. Ipp. 2. punkts: I, 71. о. р.). Та tad
apgabaltiesai bija jāizšķir likai jautājums
par otro prasljuinu Ls 2.644,—. Apgabalticsas lēmums tādē| attiecināms vienigi uz
šo nodokļa prasijumu. Līdz ar to vienīgi
šajās robežās Senātā apspricžami Nodoklu
departametita blakus sfldzlba Tiesu palātai un pašas Tiesu palātas lēmums. Tiesu
palātas 1933. g. 21. septembra sēdē (II, 9)
firmas „Rubin uti Dannenbergs" administrātora pilnvarnieks noteikti atzinis, ka minētais Ls 2684,— nodokļu parāds i z.c ē 1 i e s
a d m i n i s t r ā c i j a s 1 a i к ā . Ja tā, tad
saskāūā ar Lik. par administrācijām 16. p.
I., 2. pk. (sk. arl CPN V piel. 86. p. 1. pk.),
minētie nodokļi, kas saistlti ar uzņēmuma
turpināšanu, apmicrināmi administrācijas
kārtībā taisni p i I n ā a p m ē r ā. Tā tad
uz viniem izlīgums n e v а г attiekties (sk.
arī CPN V piel. 104. р.). Neievērojot to
un atzīstot, ka i z 1 ī g и m s par minēto
Ls 2684,— prasījumu esot saistošs Nodoklu
departamentam, Tiesu palāta pārkāpusi
Lik. par administrācijām 16. p. un 37. p.
(1933. g. red.) un CPN 816. p. Nevar ari
pickrist Tiesu palātas apcerējumam par
to, ka Nodoklu departamentam neesot bijusi tieslba pārsudzēt kreditoru pilnsapulces lēmumu. Lik. par administrācijām
33. p. neparedz aprobežojumus it kā tajā
izprat'iē. ka pārsūdzams būtu tikai tāds
lēmums, kur verbis decisivis tieši pateiktu,
kādiem Isti kreditoriem izllgums būtu saistošs un kādiem nē. Izlīgumu parādnieks
piedāvājis un varēja piedāvāt vienīgi krediioriem, kas konkursa gadījumā saņemtu
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apmierinājumu pēc otrās šķiras un kas i dzējas domām, apgabaltiesai bija pilnīgs
paredzēti Lik. par administrācijām 15., 31., pamats atsaukties uz minēto Senāta sprie37. panta. Pilnīgi pietiek, ja no pilnsa- dumu, jo t a m ir p r i n c i p i ā l a un
pulces lēmuma, kurā izlīgums ticis pie- i v i s p ā r ē j a n o z i m e un tas ir attieciņemts, vispārēja satura (vēsturiskas dalas ļ nāms nevis tikai uz sabiedrību „Spēks",
ar motlviem), sakarā ar administrātora ibet uz k o o p e r ā t ī v ā m s a b i e d r i paskaidrojumiem uz Nodoklu departamenta bām v i s p ā r . Apgabaltiesas pareizo
blakus sūdzlbām, būtu redzams, ka, kā viedokli neatspēko arī kasācijas sūdzības
nenoliedz arī Tiesu palāta, kreditori un ad- iesniedzejas aizrāde uz lik. par kooper.
ministrātors taisni pamatojušies uz tā, ka sab. 8. p. 10. punktu un prasltājas statūtu
izlīgums esot saistošs Nodoklu departa- 59. p. Likuma par kooper. sab. 8. p.
mentam.
10. punkta prasījums, ka sabiedribas staAiz norādītiem iemesliem atrodot, ka ; tūtos jābūt aizrādījumam uz pelņas un zauTicsu palātas lēmums Lik. par administrā- dējumu izdalīšanas kārtību, nav saprotams
cijām 16., 33., 37. p. un CPN 816. p. pār- ; tā, kā to saprot prasītāja, un proti, ka kokāpumu dēļ atceļams, Senāts n o l e m j : operātiva sabiedrlba varētu — pretēji tās
Tiesu palātas 1933. g. 31. septembra / 5. ok- būtlbai un šā likuma citiem noteikumiem —
tobra lēmumu Likuma par administrācijām uz likuma 8. p. 10. punkta pamata vien
16., 33., 37. p. (1933. g. red.), CPN 816. p. savos statūtos paredzēt papildu piemaksu
pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot Tiesu ļ piedzīšanu no biedriem, pastāvot sabiedrīpalātai izspriešanai no jauna citā tiesas sa- bai. Pretēji prasitājas domām, arī vinas
stāvā.
statūtu 59. § to neparedz. Šā panta noteikumi par zaudējumu sadali tad, kad tos
12. 1936. g. 20. februāri. Prasltājas nevar segt ar rezerves kapitālu, paredz,
krājaizdevu sabiedrības pie Valkas vie- | ka „iztrūkstošā summa jāsamaksā visiem
slgās biedrlbas kasācijas sūdzība par Rī- biedriem kopā, pie kam pilnai sapulcei jāgas apgabaltiesas 1934. g. 10. uktobra noteic, s a s к a i.i ā a r 1 i к u m u, maksāspriedumu krājaizdevu sabiedrības pie Val- jamās summas sadališanas veids". Šis nokas viesīgās biedribas praslbā pret Jāni teikums aizrāda zaudējumu sadališanas
Pavloviču par Ls 957,60 ar procentiem. kārtību tam gadljumam, kad biedri labprātlgi piekrit papildu iemaksu izdarlša(L. № 31.)
nai, bet no tā vēl neizriet, ka zaudējumus
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors 0. varētu piedzīt no biedriem p r e t ē j i v i Ozoliņš; referē senātors F. Konradi.
ņ u g r i b a i pa sabiedrības pastāvešanas
Senāts a t r a d a : Apgabalticsa norai- laiku. Tas runātu pretim likumam, bet
dījusi prasību par papildu iemaksu piedzl- minētā .statūtu pantā paredzēta zaudējumu
šanu prasltājas kooperātlva sabiedrības sadale biedru starpā saskaņā ar likumu.
zaudējuma segšanai aiz tā iemesla, ka at- Šāda ar likumu saskanoša zaudējumu saradusi šādu papildu iemaksu pieprasījumu dale, ja biedri labprātlgi neizdara papildu
no kooperātīva sabiedrības biedriem, pa- iemaksas, izdarāma, vai nu izlietojot ies t ā v о t sabiedrībai, par pretēju kooperā- maksātās paiju naudas zaudējumu segšanai
un sadalot zaudējumus uz pajām, vai ari —
tīvu sabiedrības būtlbai un likuma par ko- ja pat par pajām iemaksātās summas izoper. sabiedr. noteikumiem, it sevišķi tā rādītos par nepietiekošām — likvidējot ko43. pantam. Šāds apgabaltiesas atzinums operātlva sabiedribu un pieprasot по biedīr pareizs, jo Hkuma par kooper. sa'oiedr. riem papildu iemaksas. То arl istenībā
noteikumi pēc sava tiešā jēguma, kā tas paredz prasītājas statūtu 59. § un nekā
aprādīts Senāta 1934. g. 13. j ū n i j a 2841. cita, kas nebūtu savicnojams ar likumu par
s p r i e d u m ā , n e p i e l a i ž p a p i l d u kooper. sabiedrlbām.
i e m a k s u ceļā p a a u g s t i n ā t biedru, s t a t ū t o s p a r e d z ē t o , a t b i l - Aiz augšā norādltiem iemesliem atzīstot
d l b a s a p m ē r u . Tādēl apgabaltiesa ka apgabaltiesa nav pārkāpusi prasltājas
šī apsvēruma dēl vien varēja prasību no- kasācijas sūdzībā minētos likuma un staraidlt. Pretēji kasācijas sūdzibas iesnie- tūtu noteikumus un sūdziba kā nepamatoa
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|170. р., par mantojuma masas kreditoru.
Izejot no norādītā un vadoties no CL
170. panta tiešā jēguma, nevar neatzīt ārlaullbas bērnam tieslbas saņemt uzturu arī
no ārlaulības tēva mantojuma masas vai
13. 1936. g. 22. janvārī. Prasītājasļ mantiniekiem, kaut ar to pasliktinātos tēva
Maigas - Valijas ī z ā к s kasācijas sūdzlba ļ likumīgo bērnu saimnieciskais stāvoklis.
par Rigas apgabaltiesas 1934. g. 27. sep-i Tādēl nav iespējams atraidīt ārlaullbas
:embra spriedumu Maigas - Valijas Izāks, bērna uztura prasību — kā to darījusi appraslbā pret mir. Eduarda Beirota m. m.' gabaltiesa par kādu laika sprldi — ar nopar Ls 1.000,— uztura naudas un Eduarda rādi uz likumīgo bērnu interesēm un lietBeirota m. m. aizgādna Jāņa štauera pa- derlbas un taisnības vienokļa dēļ. Tā rlkojoties, apgabaltiesa ignorējusi likuma tiešo
skaidrojums. (L. № 34.)
priekšrakstu, izteiktu CL 168., 170. pantā.
Sedi vada un referē priekšsēdētājs senāAtrodot tādel apgabaltiesas spriedumu
tors 0. Ozolinš.
pārsūdzētā da[ā par atceļamu CL 168. un
Senāts a t r a d a : Apgabaltiesa konstar 170. p. pārkāpuma dēj, Senāts n o l e m j :
tējusi, ka prasītāja ir atbildētāja ārlaullbas Rīgas apgabaltiesas 1934. g. 27. septembra
meita un ka viņai kā tādai ir tiesība uz spriedumu pārsūdzētā dalā atcelt CPN
uzturu. Tomēr apgabaltiesa piespriedusi 196. p. pārkāpuma dēļ un lietu nodot tai
uzturu tikai par laiku, sākot ar 1934. gada pašai tiesai izspriešanai atceltā daļā no
4. janvāri, t. i. no prasibas celšanas dienas, jauna citā tiesas sastāvā.
noraidot praslbu par pagājušo laiku. Par
šo sprieduma pēdējo dalu, ar ко praslba
daļā ir noraidīta, prasītāja iesniegusi kasā- 14. 1936. g. 22. janvāri. Prasītājas Kriscijas sūdzību, kas ievērojama. Apgabal- tlnes Večens kasācijas sūdzība par Rīgas
tiesas motlvs, ka alimentus par pagājušu apgabaltiesas 1934. g. 10. septembra sprielaiku var praslt tikai bērna māte, bet aiz- dumu Kristīnes Večens prasībā pret Aubildnis tikai tad, ja pierāda, ka viņš uztu- gustu Klaviņu par Ls 1000,— uztura naurējis bērnu „no saviem lldzekļiem", ir ne- das un atbildētāja Augusta Kļaviņa papareizs, — jo konkrētā lietā prasītāja ir skaidrojums. (L. № 38.)
pati ārlaulības meita un nevis aizbildnis. Sēdi vada un referē priekšsēdētājs senāNav atzlstams par pietiekošu apgabaltiesas tors O. Ozoliņš.
viedokļa attaisnošanai arī otrs apgabaltie- Senāts a t r a d a : Prasltāja lūdz piesas motlvs, ka praslbas apmierināšana spriest no atbildētāja uzturu viņas bērpar laiku lidz prasibas celšanai nav atzīs- nam, paskaidrojot, ka bērns piedzimis, vitama par lietderīgu un taisnīgu un apdrau- nai atrodoties likumlgā laulībā ar savu, tadētu atbildētāja mantojuma masu ar ga- gad jau mirušo vlru, bet ka bērna Istais
Iigu saimniecisku sabrukumu, atpemot at- tēvs esot atbildētājs, ar ко prasltājai bijuši
bildctāja likumīgiem bērniem eksistences miesigi sakari. Senāts jau paskaidrojis
fidzekļus. Likums neparedz, ka tiesa, at- (Sen. CKD 32/1596), ka šādas prasības,
rodot atbildētāja materiālos apstākļus par kaut tajās jautājums grozās ap alimentiem,
iktiem, varētu pašā pamatā atraidīt pra- īstenībā iziet uz bērna atzīšanu par ārlausību, kā tiesa konkrētā lietā to ir darljusi, lībā dzimušu, un tādu praslbu nevar celt
par zinārau laika sprīdi, sevišķi ja tiesa nedz bērns, nedz vioa māte. Ja bērns
nzsvērusi, ka strīds ir tikai par prasības ierakstits metrikā kā laulibā dzimis, tad
apmeru. CL 170. p. tieši paredz arī man- īstenībā jautājums grozās ap bērna dzlmtstojuma masas un mantojumu pieņēmušo stāvokla tiesībām, kuras likums aizsargā
mantinieku pienākumu, sniegt uzturu mi- vispārlbas labā. Šajā ziņā likuma mērķis
nišā mantu devēja ārlaulības bernam, kas ir stabilizēt pilsoqu dzimtsstāvokli, un
saskaņā ar CL 1871. un 1872. p. nav uz- faisni publisko interešu labā neviens no
skatāms par sava ārlaulības tēva manti- šlm tiesībām nevar atteikties, kaut arī
peku, bet gan, saskanā ar minēto CL mantiskā ziņā tas viņam liktos izdevīgi
noraidāma, Senāts n о 1 e m j : krājaizdevu
sabiedrlbas pie Valkas vieslgās biedrlbas
kasacijas sūdzlbu uz CPN 283. p. pamata
atstāt bez ievērlbas.
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(Kr. Sen. CKD 01/4; sk. arī Sen. CKD
34/411). Ja bērns, kas dzimis, likumīgai
laulībai pastāvot, ir atzīstams' par laullbā
dzimušu, tad iekams likuma prezumcija
nav apgāzta ar tiesas spriedumu uz vīra
vai viņa niantinieku prasibas pamata, tiesai nav pamata piemērot šādam bērnam
noteikumus par ārlaulībā dzimušiem. (Kr.
Sen. CKI) 97/49). Taisni tādēl. prasitājai
nav tiesības ierosināt tiesā jautājumu par
viiļas bērna piedzimšanu ārlaulibā. Tādos
apstākļos apgabaltiesai bija tieslba praslbu
noraidit, neinaz nenopratinot prasltājas uzdotos lieciniekus par to, vai atbildētājs ir
prasītājas bērna īstais tēvs.
Ar to atspēkoti visi prasltājas apcerējumi
viņas kasācijas sūdzībā, kuros viņa aizstāv pretēju viedokli, kādēļ vii.ias kasācijas
sūdzlba noraidāma kā nepamatota. Ievērojot teikto. Senāts n o l e m j : Prasitājas
Kristīnes Večens kasācijas sūdzību, uz
CPN 283. p. pamata, atstāt bez ievērības.
15. 1936. g. 20. februārl. Prasltājas Tukuma viesīgās biedrības krīijaizdevu kases
kasāciias siidziba par Tiesu palātas 1934. g.
15. oktobra spricdumu Tukuma viesīgiis
biedrības krājaizdevu kases praslbā pret
Teklu Saulīts, Jēkabu Kleinhofu u. с par
veksela parādu Ls 2160. (L. № 76.)
Sēdi vada prick.šsēdētājs senātors 0.
Ozoliņš; referē senātors F. Konradi.
Senāts a t r a d a : Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādljumam, Tiesu
palāta pareizi atzinusi, ka, saskaņā ar
Veks. lik. 74. (75.) pantu, avalists par vekseldevēja saistibu atbild tikai triju gadu
laikā. Šāda uzskata pareizibu Senāts atzinis jau savā 1933. g. spr. № 697 un uztur
to ari tagad. Ar to atspēkoti visi kasācijas
sfldzības icsniedzējas paskaidrojumi, kuros
vina cenšas pierādīt, ka minētais Veks. īik.
pants neattiecoties uz vekseldevēja avalistu. Arī Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka pēc
minētā triju gadu noilguma pārtraukšanas
(uz CPN 844. panta pamata) sāk tecēt no
jauna tas pats, bet ne CL paredzētais noilguma termiņš. Sen. CKD arl jau paskaidrojis (28/525), ka Veks. lik. 75. (76.) р., kas
paredz vekseļa noilguma pārtraukšanu,
ncpielaiž nekādu paplašinātu iztulkojumu
un tam nekad nav subsidiāri piemērojami
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civlllikumu noteikumi par civīltiesisko noilgumu. Tādēļ, pretēji kasācijas sūdzības
iesniedzējas domām, vekseļu noilguma
pārtraukšanas gadījumā CL 3629.—3631. p.
nav piemērojami. Ar to atspēkoti arī pārējie prasltājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzlbā.
Atrodot tādēl, ka prasītājas kasācijas
sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts
n o l e m j : Tukuma vieslgās biedrlbas
krājaizdevu kases kasācijas sūdzību uz
CPN 907. p. pamata atstāt bez ievērlbas.
16. 1936. g. 19. februārī. Atbildētāja
Žaņa E z e r a kasācijas sūdzība par Tiesu
palātas 1934. g. 12. jūlija spriedumu Kār|a
Zieda praslbā pret 2ani Ezeru par testāmcnta daļas atzišanu par spēkā neesošu.
(L. № 78.)
Sedi vada priekšsedetajs senators O.
Ozoliņš; refere senātors M. Cakste.
Senāts a t r a d a: Senāts ir jau paskaidrojis (Sen. CKD 23/225, 30/105), ka Kurzemcs zemnieku likumi uzlick testātoram pieiifikumu atstāt obligātorisko dalu neapejamiem mantiiiickicm taisni institūcijas ceļā,
t. i. ieceļot tos par mantiuickiem vismaz
līdz 130. pantā aprādīto obligātorisko dalu
apmēricm un atstājot viijiem vai nu kvotātlvo da|u no mantojuma, vai ieceļot neapejamo mantinieku par mantinieku ex re
certa. Ja testātors atstājis neapejamam
mantiniekam tikai skaidru naudu, kaut ari
tās summa sasniegtu obligātoriskās mantojuma dalas vērtību, tad tas vien nav atzistams par pietiekošu no Kurzemes zemnieku likumu viedokla. Tādā gadījumā
neapejamam mantiniekam ir ticsība prasīt
atzlt testāmentu dalā par spēkā neesošu,
par cik tas atoem vai ierobežo viņa Kurzemes zemnieku likumu 130. pantā paredzētās liesības. Šoreiz prasibu cēlis neapejamais mantinieks par mirušās Llbas
Ezers testāmenta atzīšanu attiecīgā daļā
par spēkā neesošu aiz tā iemesla, ka Llba
Ezers, testāmentu taisot, nav icvērojusi
Kurzemes zemnieku likumu 130. panta noteikumus. Tiesu palāta aiz augšminētiem
iemesliem varēja šo prasību apmierināt,
kaut ari Llba Ezers prasītājam testāmentā
bija novēlējusi Ls 500,—. Tiesii palāta varēja neievērot atbildētāja pilnvarnieka lū-

gtimu pārbaudīt pierādijumus vioa uzdotās ļ kad tiesa izsludina bezvēsts promesošos
parašas konstatēšanai, jo lieta bija izsprie- par mirušiem, tiesas lēmumiem ir tēlojoša
žama uz Kurzemes zemnieku likumu 130, lēmuma (Gestaltungsurteil) nozīme ar konpanta pamata. Atrodot, ka āiz norādītiem stitūtāru speku. Tāds lēmums nodibina
iemesliem Tiesu palāta nav pārkāpusi ka- zināmu juridisku stāvokli, kuram ir absosācijas sūdzībā norādltos likumus, kādē| lūta nozīme (sal. Sen. CKD 28/425). Bet
kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts no- taisni tādēl, ka tadu stāvokli nodibina til e m j : atbildētāja 2aņa Ezera kasācijas kai pats tiesas lērjiums, CPN 1473. pantā
sūdzību uz CPN 907. panta pamata atstāt paredzētā triju mēnešu termiņa sākums
bez ievēribas.
var skaitītics tikai no tiesas lēmuma spēkā
nākšanas dienas, jo pirm.s tāda lēmuma
bezvēsts promesošais vēl neskaitās par
17. 1936. g. 19. februārī. Prasītāja Jā- mirušu un aizgādnība par viņa mantu jozepa M a r k e v i č a kasācijas sūdzlba par projām pastāv (CL 522. p. 3. pk.). Tiesu
Tiesu palātas 1934. g. 15. oktobra spriedu- palāta, nākot pie cita atzinuma, ir pārkāmu Jāzepa Markeviča prasībā pret nepiln- pusi CL 526. pantu un CPN 816. un 1473.
gadigo Ānnu-Rozāliju Markevičs un mir. pantus. Šo likumu pārkāpumu deļ Tiesu
Marijas Markevičs tnant. masu par palātas lēmums nav atstājams spēkā, kāLs 200,--, un atbildētāju Annas-Rozālijas dē| Senāts n o l e m j : Tiesu palātas 1934.
Markevičs aizbildņa un mir. Marijas Mar- gada 15. oktobra spriedumu CPN 816. un
kevičs atst. mantas aizg. Jāņa Vilpluča pa- 1473. pantu un CL 526. panta pārkāpumu
skaidrojums. (L. № 79.)
dēl atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izSēdi vada priekšsēdētājs senātors 0. spriešanai no jauna cit.ī tiesas sastāvā.
Ozoliņs; referē scnātors M. Oakste.
Senāts a t r a d а: Prasītāja brālis Bren18. 1936. g. 20. februārl. Finanču micis Markevičs atzīts par mirušu ar Liepā- nistrijas Nodokļu departamenta kasācijas
jas apgabalticsas 1932. gada 21. novembra sūd/.Iba par Tiesu palātas 1934. g. 7. maija
lēmumu. 1933. g. 6. februāri prasītāja lemumu lietā par mir. Teodora - Kižena
pilnvarnicks ir cēlis prasibu par atbildētā- Braša (Brasch), arl Brašas, mantojumu.
ias Annas-Rozālijas Markevičs atzīšanu (L. № 84.)
par tagad jau mirušās prasltāja brā|a sie- Scdi vada un referē priekšsēdētājs senāvas. Marijas Markevičs, ārlaulības bērnu. tors O. Ozoliņš.
Tiesu palāta, icvērojot, ka tiesas 1932. g.
21. novembra lēmumā nav konstatēta pra- Senāts a t r a d a: Tiesu palāta, noteicot
ītāja brāļa miršanas diena, un atsaucotiesl mantojuma vērtlbu uz Ls 8446,67 un konuz CL 526. pantu, atzinusi, ka par prasītāja statejot. ka starp mantojuma atstājēju Tebrāla nāves dicnu pieņemama diena, kad odoru Brašu un mantinieci viņa sievu Teierosināta lieta par vina atzīšanu par mi- rēzi Brašs ir pastāvējusi mantu kopība, uzrušu. Šī diena, pēc Tiesu palātas atzinu- skatljusi par mantojumu tikai p u s i no
ma. iekritusi pirms 1932. g. 6. novembra, mantojuma vērtības. šādu atzinumu Tiesu
■n tādēl Tiesu palāta atzinusi prasību uz palāta varēja gūt acīm redzot tādēļ, ka
^PN 1473. panta pamata par noilgušu. mantojuma atstājēja meitas Elza Heykings
Tiesu palātas spriedums nav atzīstams par uii Alīse Ulrichs atteikušās no mantojuma
breizu. CL 526. pants nosaka tikai to, pēc sava tēva, jo saskaņā ar CL 1831. p.
pēc kāda momenta jānoteic mantinieku atraitnes da|a pie d i v ā m meitām iztaisa
personas, ja tiesa izsludina bezvēsts prom- tikai Vs no mantojuma, bet ja Tiesu palāta par atraitnes da|u uzskatījusi Чг по
esošo par mirušu, bet neizšķir jautājumu, mantojuma, tad, domājams, tādēļ, ka mei» kāda momenta bezvēsts promesošais tas izgājušas по mantu kopības attiecībām.
Aaitās par mirušu, ja tiesa šo momentu Šāda doma un tamlīdz arī tiesas atzinums
e v fiksējusi savā lēmumā, un it ipaši ne- par mantojuma p u s i kā atraitnes da|u.
tšķir jautājumu, no kāda momenta bfitu kas nebūtu apliekama ar mantojuma noĀaprēķina CPN 1473. pantā paredzetā triju devu, ir nepareizi. Atraitnes daļa arl pēc
eēnešu termiria sākums. Visos gadljumos.
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mantojuma atstājēja meitu atteikšanās по
mantojuma palika Vj mantojuma артега, bet pārējās 2/s pārgāja uz atraitni
kā uz lidzmantinieci pieauguma tieslbu
celā, kā atbrīvojusies mantojuma dala (CL
2884. р.). Tādēļ Tiesu palāta nepareizi ir
uzskatijusi par pārgājušu atraitnei tikai
mantojuma p u s i mantojuma nodevas samaksas ziņā. Ar to Tie'su palāta ir pielaidusi savā lēmumā motīvēšanas nepareizību, pārkāpjot CPN 816. p.
Teikto ievērojot, Senāts n o l e m j :
Tiesu palātas 1934. g. 7. maija lēmumu pārsūdzētā daļā atcelt CPN 816. p. pārkāpuma
dē| un lietu nodot tai pašai tiesai izlemšanai
по jauna citā tiesas sastāvā.

dētāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzlbas 3. punktā, ar kufiem tās cenšas pierādīt, ka konkrētā gadljumā nomas līguma
tālāka pastāvēšana uz agrākiem noteikumiem nevarējusi notikt tāpēc, ka llgumā
bijis paredzēts, kas tas izbeidzas bez uzteikšanas. Tāpat nepamatots ir atbildētāju
aizrādījums, ka noticis nomas līguma pārjaunojums (novatio), jo šai ziņā Tiesu palāta nākusi pie kasācijas kārtībā nepārbaudāma atzinuma, ka līguma pārjaunojums nav noticis (sal. Sen. CKD 29/164).
Atzīstot, ka arl pēc 1929. g. 1. septembra
starp partiem pastāvējuši spēkā agrākie
nomas līguma noteikumi, Tiesu palāta varēja uzlikt nomas samaksu abām atbildētājām solidāri (!ig. 2. §). Ta's vien, ka viena
19. 1936. g. 20. februārī. Atbildētāju ļ atbildētāja Latv. pat. biedrību savienlba
centrālās savienlbas „Konzums" zem ad- nav maksājusi nomas naudu pēc 1929. g.
ministr. un Latvijas patērētāju biedrību sa- 1. septembra, neatsvabina to по liguma pilvienības kasācijas sūdziba par Tiesu pa- dišanas, jo par nomas samaksu atbild abas
lātas 1934. g. 12. jūlija spriedumu akc. sab. ļ nomnieces solidāri (līg. 2. §). Tāpat nav
„Okeans" prasībā pret centrālo savienību 1 nozimes tam apstāklim, ka Latv. pat. bied„Konzums" tin Latvijas patērētāju biedrī- rlbu savienība jau 1930. g. 1. decembri atbu savienību, summā Ls 16.312,62 nomas brīvojusi nomas objektu iin pēc tam to
parāda par nekustamu Ipašumu, un akc. vairs nav lietojusi, jo ar 1930. g. 1. sepsab. „Okeans" likvidācijā pilnvarnieka pa- tembrī līgums по jauna stājies spēkā uz
skaidrojums. (L. № 111.)
vienu gadu, t. i. lidz 1931. g. 1. septembrim.
Nepamatots
ir atbildētājas savienības
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors 0.
„Konzums"
aizrādījums,
ka prasība pret
Ozolioš; referē senātors R. Alksnis.
Senāts a t r a d a : Tiesu palāta, pievie- to celta priekšlaicigi, jo, kamēr tā atrodonojoties apgabaltiesas sprieduma motl- ties zem administrācijas, pret to prasības
viem, apmierinājusi prasibu aiz tā iemesla, nevar celt. Lik. par administrācijām (Lkr.
ka atbildētājas izlietojušas ižnomāto ob- 31/128, 33/94, 34/108) 15. p. (1931. g. red.),
jektu pēc noslēgtā nomas llguma termina uz kuru atsaucas atbildētāja „Konzums",
notecējuma, un tā kā šai gadijumā starp noliedz vienīgi prasījumu r e ā l i z ē š a n u
kontrahentiem nekas par nomas maksu uz vispārējā Iiārtībā, bet nenoliedz celt praturpmāko laiku nav ticis norunāts, tad sības tiesā. Ar administrācijas nodibināpartu attiecības esot apspriežamas un no- šanu vienīgi aptur prasījuma piedzišanu
sakamas pēc agrākiem Hguma noteiku- (11., 12., 14. p. lik. par administrāciju), kāmiem. Šāds tiesu palātas uzskats atzīs- dēl ar vārdiem „prasījumus reālizēt" jātams par pareizu. Pec nomas līguma ter- saprot vienīgi prasījumu piedzlšana. Par
miņa notecējuma atbildētājas ir tālāk iz- pamatotu turpretim ir atzīstams atbildētālietojušas to pašu nomas objektu un par to jas savienības „Konzums" aizrādījums, ka
ir maksāta arl tā pati nomas nauda. No Tiesu palāta bez pamatota iemesla piešāda faktiska stāvokja Tiesu palāta varēja spriedusi по tās 3°/o līgumsodu par to laisecināt, ka ar to ir notikusi partu starpā ku, kamēr sabiedr. „Konzums" atrodas
vienošanās par nomas liguma turpināšanu zem administrācijas. Ar administrācijas
uz agrākiem noteikumiem (CL 4039. р.), jo nodibināšanu parādnieku uz laiku atsvapēc Tiesu palātas konstatējuma nav pierā- bina по viņa kreditora prasījumu pildīšadīts, ka pēc līguma izbeigšanās starp par- nas (11. un 14. р.). tādēļ ari nevar по раtiem būtu notikusi kāda cita vienošanās rādnieka prasit līgumsodu par to. ka vinš
par objekta nomu. Ar to atkrit visi atbil- termiņā nepilda savas saistlbas.
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Aiz norādttiem iemesliem Tiesu palātas
spriedums dalā, ar kuru no atbildētājas
centr. sav. „Konzums" piespriests 3% IIgumsods par nokavētiem maksājumiem par
laiku no administrācijas nodibināšanas dienas, CPN 816. p. pārkāpuma dēļ nav uzlurams spēkā, bet pārējā daļā atbildētāju
kasācijas sūdzlba kā nepamatota atraidāma.
Ievērojot sacito, Senats n ' o l e m a : Tiesu
palātas 1934. g. 12. jūlija spriedumu dalā,
ar kuru no atbildētājas Centrālās savienības „Konzums" piespriests 3*/o līgumsods
par nokavētiem maksājumiem par laiku no
administrācijas nodibināšanas par Centrālo savienību „Konzums", CPN 816. p.
pārkāpuma dē| atcelt un šo lietu nodot
Tiesu palātai izspriešanai no jauna atceltā
daļā citā tiesas sastāvā. Pārējā dalā Centrālās savienības „Konzums" zem administrācijas un Latvijas patērētāju biedrību
savienības- kasācijas sūdzlbu uz CPN
907. p. pamata atstāt bez ievērības.

noteiktais spaidu kurss piemērojams vienīgi d i v p u s l g i e m d a r ī j u m i e m ,
t. i. tā sauc. parāda līgumiem (CL 3105. р.),
bet nav attiecināms uz likumiskiem prasījumiem un prasījumiem, kas nodibināti
ar valsts iestāžu administrātīviem-aktiem.
Projektā noteiktie maksājumi ddmāti kā
palīdzlba naudā, pārcelot ēkas; ka šī palīdzība pēc apriņķa zemes ierīcības komitejas lēmumā izteiktā projekta 14. un 20. p.
2. d. izpratnes pienākas ēku pārcelšanas
laikā, un tā kā ēkas, saskaoā ar Centrālās
zemes ierīclbas komitejas 1928. g. 20. jūnija projekta papildinājumiem, bija pārceļamas līdz 1930. g. 1. maijam, tad minētai palldzībai jāatbilst 1930. g. 1. maija
apstakļiem, t. i. projektā noteiktie maksājumi izpildāmi Latvijas valūtā ne pēc
spaidu kursa, bet gan pēc to patiesās vērtības. Atbildētāju kasācijas sūdzība nepelna ievērlbu. Senāts jau daudzās lietās
(1930. g. 29. apr. № 660 — Kemnica lietā;
1927. g. 28. apr. № 111 — Pitka 1.; 1925. g.
30. sept. № 97 — Lācīša 1.) paskaidrojis,
20. 1936. g. 24. janvārī. Atbildētāju In- ka 1923. g. 17. marta Iikums jāiztulko visdriķa, Nikolaja un Pētera J a n s о n u ka- šaurākā nozīmē un ka šis likums paredz
sācijas sūdzība par Daugavpils apgabal- d i v p u s ī g u s d a r ī j u m u s , t. i. tā sautiesas 1934. g. 20./27. aprlla spriedumu Ре- camos parāda līgumus — Schuldvertrāge
тега Krūmioa prasībā pret Indriķa Jāņa d. (CL 3105. р.), bet nekad neattiecas uz
Jansona mantiniekiem: Indriķi, Nikolaju, v i e n p u s ī g i e m d a r ī j u m i e m . Šajā
Pēteri Jansoniem un Jēkabu Pauperi par gadljumā, kā to arl apgabaltiesa aizrādījusi, Daugavpils apriņķa zemes iericlbas
Ls 273,66 piedzišanu. (L. j>6 116.)
komitejas 1913. g. 26. oktobfa / 16. noSēdi vada priekšsēdētājs senātors A. Lē- vembra lēmums vai ar šo lēmumu apstipbers; referē senātors V. Bukovskis.
rinātais zemes ierlcības projekts, kaut gan
Senāts a t r a d a: Saskaņā ar Krustpils pamatots uz sādžas saimnieku vairākuma
pagasta Zīlanu sādžas zemes sadalīšanas lēmumiem, tomēr nav uzskatāms par d i vviensētās 1913. g. projektu prasītājam pie- p u s ī g u darījumu un tamdēl arī uz to nav
■ākas saņemt no atbildētājiem kā pabal- attiecināms 1923. g. 17. marta likums. Pre$tu pie ēku pārcelšanas 136,83 Kr. rbl. Ap- tēji atbildētāju aizrādījumam viņu kasācitabaltiesa uz vipas spriedumā norādlto jas sūdzībā — par vienpusīgu līgumu jāapsvērumu pamata atzinusi, ka Daugav- atzīst līgums, ar kuru tikai viena no pusēm
pils apriņķa zemes ierlcības komitejas uzņemas kādu saistību; par divpusīgu,
1913. g. 26. oktobra /16. novembra lēmumu, turpretim, uzskatāms Hgums, ar kuru abas
rai ar šo lēmumu apstiprināto zemes ierlcī- puses uzņemas zināmas saistības (Sen.
ias projektu, kaut gan tas pamatots uz sā- CKD 71/126, 788). Tādēl arl vienas puses
ēžas saimnieku vairākumu Iēmumiem, tomēr solljums (pollicitatio), ко pieņēmusi otra
■evar uzskatīt par llgumu, bet vienīgi par puse, atzlstams par vienpuslgu llgumu (sal.
administrātīvu aktu; ka 1923. g. 17. marta arī CL 2910., 3106. р.); šiem noteikuScumā par agrāko llgumu un parādu kār- miem ir vispārēja nozlme, un tādēl tie atešanu ir runa par p a r ā d i e m, kas cē- tiecināmi ari uz Latgali. Bet šajā lietā runa
hfies sakarā ar Krievijas vai Vācijas nau- ir par divpusīgu d a r I j u m u, kas nesačš noslēgtiem darījumiem. Minētā likuhiā krlt ar divpusīgu līgumu, jo divpusīgs da10

rijums var būt vienpusīgs līgums. Ka 1923.
gada 17. marta likums nav attiecināms uz
v i e n p u s i g i e m ligumiem, to neapstrīd
pasi atb'ildētāji kasācijas sūdzībā. Nepelna
ievēribu arl atbildētāju aizrādljums, ka zemes iericibas dalibnieku saistibas uzskatāmas t i k a i p a r l ī g u m a s a i s t ī b ā m .
Kaut gan, kā to savos motlvos uzsvērusi
arl apgabaltiesa, zemes ierīcības projektu
pamatoja uz sādžas saimnieku vairākuma
lēmumiem, tomēr šis projekts stājies spēkā
tikai ar tā apstiprināšanu apr. zemes ierīcības komitejā (Zemes ierīcības nolik.
103. р.). Tādēļ apgabaltiesa varēja atzlt,
ka šajā gadījumā esot jāievēro prasījums,
ka§ pamatots uz valsts iestādes administrātīvu aktu, kam nav piemērojams 1923. g.
17. marta likums. Atbildētāji kasācijas sūdzībā paši aizrāda, ka Latvijas Centrālā
zemes ierlcības komiteja atzinusi, ka agrākais zemes ierīcības komitejas 1913. gada
26. okt. / 16. nov. lēmums, uz kuru pamatota prasītāja prasiba — stājies spekā tikai 1926. g. 19. aprlll, un jau tādēļ 1923. g.
17. marta likums nav piemērojams.
Atzīstot tādēl, ka apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā minētos likumus
un ka tāpēc atbildētāju kasācijas sūdzība
atraidāma, Senāts nо 1 em j : Indriķa, Nikolaja un Pētera Jansonu kasācijas sūdzlbu
uz CPN 283. p. pamata atstāt bez ievērības.

vējs uzdod, apgabaltiesa atzinusi, ka atbildētājs ir atbildīgs prasltāja priekšā par
tiem izdevumiem, kas vinam, prasītājam,
cēlušies sakarā ar liegšanos izpildīt zināraus darbus, kuru veikšanai prasītājs bija
spiests algot citus strādniekus. Atbildetāja
kasācijas sūdzība ievērojama. Noteicot,
ka graudnieks atzīstams par vienkāršu
strādnieku, kas savu atalgojumu sanem
graudā iepriekŠ norunātā dalā no ražas,
apgabaltiesa nav ievērojusi, ka zināmos
gadijumos, kā to ari paskaidrojis Senāts
(Sen. CKD 22/14, 30 (kr. 14) 1930. g.
№ 341), — graudošanas līgums var pieņemt nomas līguma raksturu un nozīmi,
ja graudnieks visu zemi apsēj ar savu
sēklu, apstrādā visu zemi tikai ar savu inventāru un nomu atlldzina naudas vietā
ar zināmu daudzumu graudu, neatkarīgi
no ienākuma (CL 4034. р.). Šajā gadljumā
apgabaltiesa nav konstatējusi, kāds raksturs bijis noslēgtam partu starpā pusgraudnieka līgumam — vai atbildētājs apstrādājis visu prasltāja zemi ar savu inventāru un ar savu sēklu un tādēļ atzīstams par rentnieku - graudnieku, vai turpretim viņš pec liguma izmantojis tikai
prasītāja zemes vienu dalu ar prasltāja inventāru un atzistams par vienkāršu pakalpojuma izpildītāju. То neievērojot, apgabaltiesa pielaidusi motivu nepilnlbu, pārkāpjot līdz ar to CPN 181. un 196. p. Atrodot tādēl, ka jau šā pārkāpuma dēļ apgabaltiesas spriedums nav uzturāms spēkā,
Senāts, nepārbaudot pārējos kasācijas
iemeslus, n o l e m j : Liepājas apgabaltiesas 1934. g. 14. apriļa spriedumu CPN 181.
un 196. p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu
nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai
no jauna citā tiesnešu sastāvā.

21. 1936. g. 24. janvārī.
Atbildētāja
Jēkaba В r īi m a n a kasācijas sūdzība par
Liepājas apgabaltiesas 1934. g. 14. aprīla
spriedumu Matīsa Kampara praslbā pret
Jčkabu Brūmani par Ls 289,35. (L. № 132.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors A. Lēbers; referē senātors V. Bukovskis.
Senāts a t r a d a : Apgabaltiesa uz viņas 22. 1936. g. 23. janvārl. Atbildētāja Herspriedumā aprādīto apsvērumu, sevišķi uz mana R a d z i ņ a kasācijas sūdziba par
nopratināto Hecinieku liecibu pamata kon- Rlgas apgabaltiesas 1934. g. 5./6. novembra
statējusi, ka atbildētājs bijis prasītāja pus- spriedumu Pētera Rugena, Roberta Graugraudnieks (to atzinis arl atbildētāja piln- \diņa, Ernesta Ermana, Jāņa Kurja, Kārla
varnieks: I, 27. lpp.). Izejot по tā notei- ļEiduka, Kārļa Reismaņa, Jūlija Eiduka, Tekuņia, ka graudnieks atzistams par vien- odora Niedres, Pētera Ruģena, Eduarda
kāršu strādnieku, kas savu atalgojumu за Zarina, Jāņa Rozenberga, Kristīnes Erпет ne naudā, bet graudā iepriekš noru- mans, Mārča Zvirbula, Jāņa Bērziņa un
nātā daļā no ražas, un ka atbildētājam, kā Mārča Kurļa praslbā pret Hermani Radziņu
prasītāja kalpam, vajaga bez iebildumiem par Ls 580,35 ar proc. un prasitāju Pētera
pildīt visus tos darbus, ko viņam darba dc- Rugena u. с paskaidrojums. (L. № 136.)
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Sedi vada priekšsedetajs senātors О. atsaukšanas uz sabiedrības 1931. g. 2. auOzoliņš; referē senātors F. Konradi.
gusta protokolu, jo tas lietā neatrodas.
Atrodot tādēļ, ka atbildētāja kasācijas
Senāts a t r a d a : Ja, kā tas paredzēts
CL 4299. pantā, sabiedribas biedri lietu ve- sūdzība kā neparnatota atraidāma, Senāts
šanu ir uzdevuši kādam no sava vidus, n о 1 ē m a: Hermaņa Radziņa kasācijas sūtad — kā pareizi atzinusi apgabaltiesa — dzību uz CPN 283. p. pamata atstāt bez
biedrim-lietvedim jārlkojas pēc pilnvaro- ievērības.
juma līguma noteikumiem (WindscheidKipp, Lehrb. des Pandektenrechts 8. iz., 23. 1936. g. 21. februārl. Atbildētājas
II, 407. § 7. piez.). Konkrētā gadljumā Veronikas P r a n c ā n s kasācijas sūdziba
partu starpā noslēgtās sabiedrības lietu ve- par Tiesu palātas 1934. g. 10. oktobra spriešana bija uzticēta atbildētājam, un tādēļ dumu Staņislava, Kristines un Annas Pranapgabaltiesa viņu pareizi atzinusi par sa- cānu prasībā pret Veroniku Prancāns par
biedrības biedru pilnvarnieku un tāpat pa- mantošanas - īpašuma tiesību atzīšanu uz
reizi atradusi, ka viņa atbildības apjomu nekustamu mantu. (L. № 143.)
nosaka CL 4375. pants, pēc kura pilnvar- Sēdi vada priekšsēdētājs senātors A. Lēniekam jāatbild par mazāko neuzmanlbu. bers; referē senātors J. Grots.
Ar to atkrīt visi kasācijas sūdzības iesnie- Senāts a t r a d a : Tiesu palāta, pieviedzēja paskaidrojumi, kuros viņš mēgina nodamās apgabaltiesas sprieduma motīpierādīt, ka apgabaltiesai konkrētā gadī- viem, uz vioas spriedumā norādlto apsvējumā bija jāpiemēro nevis CL 4375. р., bet rumu pamata, sevišķi ievērojusi nopratigan 4278. p. Pēdējais pants neattiecas uz nāto liecinieku lieclbas un konstatējusi, ka:
gadījumu, kad — kā konkrētā lietā — vie- 1) starp prāvniekiem pastāv strīds par
nam biedrim bija uzdota sabiedrlbas lietu ī p a š u m a t i e s l b ā m uz viensētu;
vešana, un kad ir pietnērojams CL 4299. p. 2) viensēta ir 1906. g. mirušā Vincas Pranun līdz ar to arī 4375. p. Sā panta piemē- cāna atstātais mantojums; 3) uz strida
rošanas priekšnoteikumi ir nodibināti jau zemes visu laiku, apmēram lldz sādžas saar apgabaltiesas konstatētiem faktiem, ka dalīšanas darbu uzsākšanai, dzlvojuši
atbildētājs, pretēji līguma noteikumiem, ir i v i s i mirušā Vincas Prancāna mantinieatļāvis naudu par kulšanu iekasēt mašlnis- I ki, to starpā ari prasītājas. Šādi tiesas
tam un bez tam rīkojies neuzmanīgi, laikā konstatējumi attiecas uz lietas faktisko
neprasot no mašlnista iekasēto naudu. Ar pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kāršādu rīcibu atbildētājs neapšaubāmi ir pie- tībā. Pamatodamās uz saviem konstatēiaidis neuzmanlbu, un tādēļ apgabaltiesa jumiem, Tiesu palāta varēja atzlt, ka lieta
ireizi atzinusi, ka viņam jāatbild par to, piekrlt civlltiesai un ka prasitājiem atzisiekasēto naudu piesavinājies mašlnists. ļ tamas īpašuma tiesības uz strīdā esošo
Pretēji atbildētāja aizrādījumam, apgabal- viensētu attieclgās ideālās dalās. Pēc
tiesai bija pietiekošs pamats atzlt, ka at- 1924. g. 2. oktobra noteikumiem par zebildētājs nav no mašinista laikā pieprasljis mes ierlcību (Lkr. 24/157) 4. р., jautājumi,
iekasēto naudu, jo pats atbildētājs paskaid- kas pēc būtības saistlti ar z e m e s i e r l rojis, ka norēķinu pieprasījis tikai decembrī c I b u pēc zemes ierlcibas lietas ierosinā(II, 75. о. р.), tā tad vairākus mēnešus pēc šanas šajos jautājumos ir izņemti no viskulšanas darbu beigšanas. Atbildētājs vēl pārējo tiesu kompetences un izšķiļami tiapgalvo, it kā nopratinātie liecinieki esot kai apriņķa un Centrālā zemes ierīcības
apliecinājuši, ka kārtība, pēc kuras par komitejās. Šis noteikums, izņemot no ties'u
kulšanu maksāja mašīnistam, esot pastā- kompetences ar zemes lerīcību saistītos
vējusi jau s e n un ka prasītāji to esot z i- strldus, pēc sava satura un izpratnes neū ā j u š i, kādēl atbildētājs varot atsaukties attiecas uz strldu jautājumiem par Ipašuma
nz CL 4282., 3303. p. Šis vioa aizrādījums tiesibām, kas arl pēc minēto noteikumu iznav ievērojams, jo nopratinātie liecinieki došanas uz vispārējā pamata izšķirami tieatbildētāja uzsvērtos apstāklus n a v ap- su iestādēs. šo atzinumu pastiprina noteiHecinājuši. Atkrit, beidzot, arl atbildētāja kumu 5. pants, kurā izteikts, ka strldu jau21

tājumi par Ipašuma tiesībām, kas izšķirami
vispārējās tiesu iestādēs, neaptur uz šo noteikumu pamata izdarāmos zemes iericlbas
darbus. Tā tad likums nav domājis izņemt
no tiesu kompetences strldus par īpašuma
tiesībām uz zemēm, kas padotas 1924. g.
2. oktobra noteikumiem, bet nosaka tikai,
ka šādu strīdu ierosināšana tiesu iestādēs
nevar ietekmēt pašu i e r ī c ī b u darbu
pildīšanu (Sen. CKD kopsēdes 34/6). Konkrētā lietā starp prāvniekiem nav strīda
par ierīcības darbu pareizu vai nepareizu
izdarlšanu, bet ir strlds tikai par to, vai
по zemes ierlcības iestādēm viensētā izdalītā zeme atzīstama par prasltāju vai atbildētājas I p a š u m u. Saskaņā ar izteikto, šis strlds, kas pašu ierlcības darbu
rezultātu nemaz neaizskar, izšķirams tiesu
iestādēs, kā to pareizi atzinusi Tiesu palāta. Savu atzinumu, ka strida zemi prasītāji valdljuši (pieoemot mantojumu),
Tiesu palāta pamatojusi uz lietā iesniegtiem dokumentiem un liecinieku lieclbām.
Sāds atzinums attiecas uz lietas butibu, kas
nav pārbaudāma kasācijas kārtibā. Ar to
atkrit atbildētājas apsvērumi kasācijas sūdzlbā, kur viņa no sava viedokla kritizē
pierādījumus un apstrld Tiesu palātas atzinuma pareizlbu pēc būtības.
Atzlstot, ķa Tiesu palāta nav pārkāpusi
kasācijas sūdzībā minētos likumus un tādē| kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts
n o l ē m a : Veronikas Prancans kasācijas
sudzlbu uz CPN 907. p. pamata atstāt bez
ievērības.
24. 1936. g. 21. februāri. Atbildētājas
Ārlietu ministrijas kasācijas sūdzība par
Tiesu palātas 1934. g. 17. / 31. maija spriedumu Friča Grauda prasibā pret Latvijas
valsti, Arlietu ministrijas personā, summā
Ls 1410,67, par zaudējumu atlīdzību un
prasltāja Friča Grauda paskaidrojums.
(L. № 152.)
Sedi vada un referē priekšsēdētājs senātors A. Lēbers.
Senāts a t r a d a : Prasltājs lūdz piespriest viņam z a u d ē j u m u s L s 1.410,67
apmērā. Savu prasību prasītājs pamato
uz to, ka atbildētāja piedzinusi neapstrīdamā kārtībā no viņa konsulārās nodevas
norādītā apmērā un vērsusi piedziņu uz
prasītāja sauszemes mantu (uz prasītāja
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kapitālu bij. L. tirdznieclbas-rūpniecības
bankā); 2) ka prasitājs piedziņas laikā
vairs neesot bijis kuģa rēderis, jo jau
1932. g. 19. janvārī esot kuģi pārdevis. Atbildētāja eēlusi noraidījumu pēc CPN 1. p.
piez. un 675. p. 1. pk. (nevis piekritības
strldu, kā prasītājs nepareizi domā). Apgabaltiesa, kaut gan atzinusi noraidījumu
par pamatotu, tomēr prasibu atraidījusi
uz CPN 680. p. pamata it kā jau izspriestu
pēc butlbas ar Senāta Administrātīvā departamenta spriedumu. Tiesu palāta, atcelot apgabaltiesas spriedumu, atzinusi
lietu par piekrītošu civlltiesai un izspriedusi lietu pēc būtības, apmierinot prasibu.
Atbildētājas kasācijas sūdzlba ievērojama.
Prasltājs pareizi paskaidro, ka viņa praslba nav vērsta uz atbildētājas prasijuma
par konsulāro nodevu piedzīšanas atspēkošanu pēc būtības un ka jautājumi, ar kādu Isti mantu rēders atbild par konsulāro
nodevu un vai viņš nodevu piedzīšanas
laikā vēl bijis kuģa rēders, izšķirami vienīgi civīltiesā, bet nevis administātīvā kārtlbā. Tomēr tiesa aprāditos jautājumus
var izšķirt vienīgi tad, ja prasība taisni paf
to būtu celta. Runā esošā gadljumā, turpretim, prasltājs prasa tieši „zaudējumus"
no atbildētājas, kas prasltājam it kā esot
cēlušies sakarā ar konsulāfo nodevu piedzišanu no viņa, it kā „n e p a r e i z ā a tb i 1 d ē t ā j a". Šajā ziņā apgabaHiesa pareizi sava sprieduma motīvos bija uzsvērusi, ka privātpersonai nav tiesības praslt zaudējumu atlīdzību no administrātīvās
iestādes, kuras ricibas pareizību, piedzenot
nodeva^ no tagadējā prasītāja kā nodevas
atbildīgā maksātāja, jau atzinusi kompetenta administrātīva iestāde (Senāta Administrātīvais departaments).
Istenibā
lieta būtu piekritusi civīltiesai vienīgi tad,
ja prasītājs būtu cēlis nevis prasību par
zaudejumu atlldzibu, bet gan intervencijas
prasibu, kurā lūdzis tiesu atzīt, ka par minēto konsulāro nodevu samaksu prasītājs
neatbild ar savu sauszemes mantu (viņa
kapitālu minētā bankā), ka minētā manta
atsvabināma no piedziņas un ka atbildētājas piedzītā summa atmaksājama prasitājam. Vienīgi šādā formulējumā prasība
piekristu civiltiesas izspriešanai, pie kam
tad civīltiesai būtu arī jāizšķir jautājums,
vai un cik tālu būtu apmierināms šādas

prasības otrais petitums, ievērojot atbildētājas varbūtējo kompensāeijas ierunu sakarā ar jautājumiem, no vienas puses, no
kāda laika momenta izcēlies atbildētāja
nodevas samaksas prasijoms un, no otras
puses, kad prasītāja īpašuma tiesības uz
kuģi pārgājušas kuga pircējai. Katrā ziņā
praslba savā tagadējā formulējumā, t. i.
kā prasība, kas tieši vērsta pret konsulāro
nodevu piedzinēju, kā valsts varas nesēju, par z a u d ē j u m i e m , k a s p r a s l tājam c ē l u š i e s ar n o d e v u p i e d z ī š a n u , nepiekrit civiltiesai, bet ceļaraa tikai administrātīvā, t. i. instanču kārtībā. Tiešā z a u d ē j u m u prasība būtu
celama tikai pret atsevišķām vainlgām
amatpersonām (sk. prof. Bukovska CPN
māclbas grāmatas 133. §, 553., 554. lpp.),
bet nevis pret, administrātivām iestādēm.
Prasltāja norādītā Senāta CKD lietā
(34/447) prasiba celta taisni kā intervencijas, bet ne kā zaudējumu atlldzības praslba.

tāja nav apstrldējusi, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāmi kasācijas
kārtībā. No šādiem saviem konstatējumiem Tiesu palāta varēja atzlt ka preces
to pārkraušanas laikā Daugavpili nav bijušas sabojātas un ka tāpēc, ja preces izkraušanas laikā Polijas dzelzcelos nosūtīšanas stacijā ari būtu bijušas apsnigušas,
nav pierādlts, ka šis apstāklis būtu bijis
par cēloni tam, ka dala īinu sabojāta. Šādos apstākļos Tiesu palātai bija pietiekošs
iemesls noraidlt atbildētājas lūgumu nopratināt liecinieku par to, ka preces tikušas nosūtīšanas stacijā iekrautas apsnigušas un apledojušas. Senāts, pašas atbildētājas — norakstā — iesniegtā sprieduma
(34/145) noteikti uzsver, ka „no tā vien,
ka preču zlme nav publisks akts un tās
satura atspēkošanai būtu pielaižami liecinieku izteicieni, vēl neizriet, ka ar liecinieku lieclbām varētu nodibināt arī tādus
apstāklus, kuru konstatēšanai likums paredz formālus aktus". Saskaņā ar Bernes konvencijas (Lkr. 26/74) С I. M. 12. p.
Aiz norāditiem iemesliem atrodot, ka ta- 1. §, dzelzce|am, pieoemot pārvadāšanai
gadējā lieta civīltiesai nepiekrīt un ka tā- preces ar acīmredzamām boj^juma pazīpēc Tiesu palātai lieta bija jāizbeidz un ka mēm, ir tiesība praslt, lai preču stāvokli
Tiesu palāta, izspriežot civīltiesai nepiekrī- preču zlmē īpaši atzīmē. Tā tadj ja preču
tošu lietu, pārkāpusi CPN 1. p. 1. piez., zlmē tādas atzimes nav, tad dzelzceļam
516. р., kādēl viņas spriedums atcelams, nav tiesibas vispār atsaukties uz to, ka
Senāts n o l e m j : Tiesu palātas 1934. g. preces to izkraušanas laikā bijušas sabo17./31. maija spriedumu CPN 1. p. 1. piez., jātas. Saskaņā ar Bernes konvencijas
816. p. pārkāpumu dēļ atcel* un lietu nodot 26. p. 1. §, dzelzcelš, kas pieoēmis pārvaTiesu palātai izspriešanai no jauna citā tie- dāšanai preci lldz ar preču zīmi, atbild par
sas sastāvā.
pārvadāšanas izpildlšanu pa visu (nevis
„īsu", kā klūdaini teikts orīģinālā tekstā:
25. 1936. g. 24. janvāri. Atbildētājas ,,..Ae parcours t о t а 1") ceļu lidz preču
Dzelzcelu virsvaldes kasācijas sūdzlba izdošanai. Pretēji atbildētājas domām,
par Tiesu palātas 1934. g. 12. jūlija sprie- taisni v i о a i bija jāpierāda, ka preču bodumu Baltijas - Krievijas transporta un jājumi celušies no tiem apstākļiem, par
preču noliktavas akc. sab. „Baltrustra" kuriem viņa lūgusi nopratināt lieciniekus,
praslbā pret Dzelzceļu virsvaldi, summā kādi apstāk|i, kā bojājuma cēlooa nozīLs 1210 zaudējumu atlldzības. (L. № 169.) me, — pēc Tiesu palātas konstatējuma —
noteikti apgāzti ar minētiem 2 dokumenSēdi vada un referē priekšsēdētājs senā- tiem. Atbildētājas norādītais Bernes konlors A. Lēbers.
vencijas 28. p. 1. § 1it. „c" nemaz neattaisno
Senāts a t r a d a: Tiesu palāta, pievie- atbildētājas paskaidrojumu, it kā pierādīnojoties apgabaltiesas sprieduma motī- juma nasta gulstoties uz prasītāju. Lieta
viem, konstatējusi, ka Polijas preču zīmē nemaz negrozās ap nedrošibu, kas saistlta
n v atzīmes par preču nekārtīgu stāvokli, ar preču iekraušanu vai izkraušanu, kuras
ka preces pārkrautas Daugavpill citā va- būtu iekrāvis nosūtitājs vai izkrāvis saņējonā un ka aktā, kas sarakstits, pārkrau- mējs pēc tarlfu noteikumiem vai preču zijot preces Daugavpils I stacijā, nav пе mē uzrādītās vienošanās.
кари atzīmju par preču bojajumiem. Šādi
Tiesu palātas konstatējumi, kurus atbilde23

Aiz norādītiem iemesliem atrodot, ka! Aiz norādītiem iemesliem atrodot, ka
Tiesu palāta nav pārkāpusi likumu, kādēl | Tiesu palāta nav pārkāpusi likumu un
atbildētājas kasācijas sūdzība atraidāma, ka tāpēc sūdzētājas kasācijas sūdziba atSenāts n о 1 e m j : Dzelzcelu virsvaldes ka- raidāma, Senāts n o l e m j : Jaunauces
sācijas sūdzibu uz CPN 907. p. pamata at- krājaizdevu sabiedribas kasācijas sūdzību
uz CPN 907. p. pamata atstāt bez ievērlstāt bez ievērības.
bas.
26. 1936. g. 19. februārī.
Jaunauces
krājaizdevu sabiedrlbas kasācijas sūdzība 27. 1936. g. 21. februārī. Prasltāju Icika
par Tiesu palātas 1934. g. 8. oktobra lē- A r o n s o n a un Zalmaņa G u r e v i č a ,
mumu lietā par Kārla Matlava Jelgavas tirg. firmā „I. Aronsons un Z. Gurevičs",
apr. Jaunauces pag. „Sodenieku" māju ar kasācijas sūdzība par Tiesu palātas 1934. g.
hip. 4455. num. subhastāciju. un Latvijas 22. oktobra spriedumu Icika Aronsona un
Zalmaqa Gureviča, firmā „I. Aronsons un
bankas paskaidrojums. (L. № 236.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors 0. Z. Gurevičs" prasībā pret Dzelzcelu virsvaldi un cit'. summā Ls 2711,18 zaudējumu
Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
atlīdzības dēļ par sadegušiem koku mateSenāts a t r a d a : ' Tiesu palāta konsta- riāliem un atbildētāju Jāņa Kalniņa un
tējusi un sūdzētāja nenoliedz, ka: 1) atzime Dzelzceļu virsvaldes paskaidrojums. (L.
par sūdzētājas Ls 1000,— lielā prasljuma № 278.)
nodrošināšanu ierakstīta uz runā esošās Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senekustamās mantas zemes grāmatu reģis- nātors A. Lēbers.
tra folijas 4. d. 1. sl. 1926. g. 19. novembrī;
2) ka minētā nekustamā manta 1934. g. Senāts a t r a d a : Prasītāji savu prasību
7. februārī pārdota izsolē; 3) ka hipotēka cēluši solidāri pret abiem atbildētājiem.
par to pašu prasijumu, norāditās atzlmes Savu praslbu pret Dzelzceu prasītājs pavietā, tikusi sūdzētājai apstiprināta tikai mato uz Dzelzc. lik. 155. p. (Lkr. 27/127).
1934. g. 7. aprllī, t. i. tikai pēc tam, kad Šajā ziņā apgabaltiesa, kuras motīviem pienekustamā manta bijusi pārdota izsolē. vienojusies Tiesu palāta, pareizi aizrāda,
Šādos apstākļos Tiesu palāta pareizi atzi- ka 155. p. mērķis ir a t s v a b i n ā t
nusi, ka hipotēkas priekšrocību var oemt d z e . l z c e ļ u no atbildības par varbūtēvērā tikai no tās ierakstīšanas dienas ze- jiem ugunsgrēka vai citiem zaudējumiem,
mes grāmatu registrā, t. i. tikai no 1934. g. kas rastos šā iemesla dēļ, ja pārkāpti
7. aprīla, t. i. tikai p ē с tās hipotēkas, kas 155. p. paredzētie nosacijumi (155. p. 2. d.).
jau 1926. g. 4. decembrl uz obligācijas pa- Pēc 155. p. zemju īpašnieki, kuru īpašumu
mata tikusi apstiprināta Ls 20.000,— ар- robežas saietas ar dzelzcelu territoriju, n ev a r cclt zaudējumu atlidzības prasījumu
тега; minēto obligāciju ieguvusi Latvi- p r e t d z e l z c e l u , ja sakarā ar dzelzjas banka. Senāts jau paskaidrojis, ka ja ceļu ekspluatāciju izceltos ugunsgrēks uz
līdz immobīla pārdošanai izsolē atzīme dzelzcela territorijas un no tā minētie zemnav atvietota ar attiecigo hipotēku, prasi- ju īpašnieki ciestu zaudējumus savā īpajums, kas iepriekš bijis nodrošināts ar at- šumā. Runā esošā gadljumā ugunsgrēks
zlmi, n e bauda CPN 1358. p. 6. pk. pa- vispār nebija izcēlies dzelzcela darblbas
redzēto priekšroclbu. Saskaņā ar šo, (ekspluatācijas) lauka robežās, it kā sakarā
1358. p. 2. d. arī noteikti paredz, ka „pēc ar kādu notikumu, kas butu pierakstāms
tam atlikums izlietojams p ā r ē j о prasī- dzelzcela vainai; uz šādu vainu vien (bet
jumu n o d r o š i n ā š a n a i vai apmierinā- 1 nevis uz vedumllgumu) prasltājs būtu vašanai pēc viņu s a m ē г I b a s". Ka at-ļ rējis pamatot savu tagadējo praslbu. Ja
zlme, kā tāda, nenodibina priekšrocību un ļ nu, kā Tiesu palāta konstatējusi un prasltā tad nepārvērš ar to nodrošināto chiro- tāji nenoliedz, ugunsgrēks izcēlies neviš
grafārisko prasījumu par hipotēku, un ne- uz dzelzceļa, ekšpluatācijas lauka, bet uz
nodibina Šim prasljumam par labu kādu atbildētāja Kalniņa ieoemtās territorijas,
priekšrocību vai prioritāti, atzīst arī lite- tad, kā Dzelzceļu virsvalde (II, 11) parātūra (sk. Sen. CKD 34/1493; 35/1209).
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reizi aizrāda, vina būtu atbildīga prasītājiem tikai tad, ja no dzelzceļa lokomotīves
dzirkstelēm būtu aizdegušies Kalnina materiāli un no tiem uguns būtu pārnākusi uz
prasltāju materiāliem. Bet taisni šādi apstākli lietā nav konstatēti. Prasītāji nenorāda pamatu, kādēļ dzelzcelš būtu atbildīgs
par ugunsgrēka sekām, kas izcēlies uz Kalnina ieņemtās territorijas. Ja arl, kā minēts virskomisijas atžinumā (apgabalt.
akts № 1226, 32. Ipp.), Kalniņa koku zāģētava apdraudētu pārējos dzelzceļu nomas laukumus ugunsdrošības ziņā, tad no
tā vēl neizriet taisni dzelzcela atbildība
prasltājiem par ugunsgrēku, kas izcēlies
Kalniņa zāģētavā. Atrodot virskomisijas
atzinumu par nenozīmīgu norādītā jautājumā, Tiesu palātai nebija vajadzības ievērot prasītāju lūgumu pieprasīt no Dzelzceh» virsvaldes „visus administrātīvās izmeklēšanas aktus, kuri noderēja virskomisijai kā materiāli vinas atzinumam". Tāpēc Tiesu palātai bija pietiekošs iemesls
atzlt prasību pret Dzelzcelu virsvaldi par
nepamatotu. Tāpat Tiesu palāta, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motlviem, atzinusi, ka ugunsgrēks Kalniua koku
zagētavā izcēlies bez viņa vainas. Šāds
Tiesu palātas atzinums nav kasācijas kārnbā pārbaudāms. Izejot no šā sava atzinuroa, Tiesu palāta varēja arī atzlt, ka
Kalninš nav vainojams zaudējumu nodarīsanā prasītājiem, jo atlldzlbu par zaudējumiem var praslt tikai no vainīgā (CL 3284.,
3440., 3444. р.). Konstatējot, ka Kalniņa
nolaidiba nav šajā lietā pierādīta, Tiesu paSta jau tapēc vien varēja neapstāties pie
aomas līguma 13. § satura un nozlmes runā
esošā lietā.

to izdošanu un- Kīgas namīpašnieku krājaizdevu sabiedrības paskaidrojums. (L.
№ 311.)
Sēdi vada un refere priekšsedetāja v. senātors A. Lēbers.
Senāts a t r a d a: Senātam jāizšķir jautājums, vai blakus intervencija (CPN
763. p.) pielaižama pēc tam kad a b i parti
kopējā lūgumā pirmā instancē lūguši tiesu:
„sakarā ar panākto starp viņiem vienošanos, prasības lietu izbeigt uz visiem laikiem", ja pie tam partu paraksti uz lūguma
tiku.ši notāriāli apliecināti. Jautājums izšķirams atraidoši. Prasltājs var kurā katrā laikā atteikties no savas prasības un lūgt
prasības lietu izbeigt uz visiem laikiem.
Ja šādam lūgumam piekrīt atbildētājs, tad,
no vienas puses, atbildētājs nevar prasīt
lietas caurlūkošanu pec būtības (Sen. CKD
spried. krāj. 22/9),'un, no otras puses, prasitājs nevar vairs по šā sava lūguma atkāpties un nevar vairs šo savu 1 ū g u m u
atsaukt vai panākt tā atstāšanu bez caurlūkošanas. Tā tad, abiem partiem kopā
iesniedzot minēto lūgumu par prasības lietas izbeigšanu uz visiem laikiem, li6ta atzistama par gallgi izbeidzamu. Tāpēc ari
neviens no partiem šo lietu nevar vairs
atjaunot un vispār nevar vairs dot nekādu^
paskaidrojumus pēc lietas būtibas; arr
tiesa lietu pēc būtības nekad vairs nevar
lūkot cauri un nekāds tiesas spriedums
nav vairs domājams un pielaižams, jo procesa jeb strlda vairs nav. Šādos apstāklos nav vairs vietas blakus intervencijal.
Blakus intervencijas mērķis un nozlme izpaiižas tā parta atbalstā, kura pusē blakusintervenients vēlas iestāties procesā, un kura pusē blakusintervenients ierauga vislaAiz norādītiem iemesliem atrodot, ka bāko iespēju aizstāvēt savas intereses. Ja
Tiesu palāta nav likumu pārkāpusi, un ka nu paši parti kopā lūguši prasības lietu izādēl prasitāju kasācijas sūdzlba atraidāma, beigt uz visiem laikiem, tad īstenlbā nav
Senāts n о 1 e m j : Icika Aronsona un Zal- vairs prasības lietas, nav vairs arī partu,
рада Gureviča, tirg. firmā „I. Aronsons im nav vairs nedz prasltāja, kas velētos panākt
Z. Gurevičs", kasācijas sūdzību uz CPN savu tiesību atzlšanu tiesas ceļā, un nav
W. p. pamata atstāt bez ievērlbas.
vairs atbildētāja, kas pretotos kādām prasltāja pretendētām tiesībām. Tā tad, trūk28. 1936. g. 21. februāri. Augusta В ē r- stot prasības lietai, trūkstot partiem, trūk»ioa kasācijas sūdzība par Tiesu palātas stot strldam, kas vēl būtu izšķirams tiesā,
1935. g. 10. janvāra lēmumu Adolfa An- nav domājama ari blakusintervencija.
dersona praslbā pret Rīgas namu īpašnieku Blakusintervencija prasa un paredz, ka patrājaizdevu sabiedrlbu, summā Ls 50.000, stāv vēl prasības lieta, process, strīds, ka
par īpašuma tiesibām uz 5 obligācijām un ir vēl parti, t. i. prasītājs, kas uztur savu
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praslbu, un atbildētājs, kas šo pašū pra- s ī b u p r e t a b i e m p a r t i e m k ā izllsību apstrid. Ja nu, blakus intervencijas guma kontrahentiem. Bet arl principiālā
pieteikšanas momentā, visu šādu blakus intervencija konkrētā gadijumā, tagadējā
intervencijas priekšnoteikumu nav, tad tie- procesuālā stāvoklī, nav iespējama aiz tiem
sai blakusintervenienta lūgums jāatstāj bez pašiem jau norādltiem iemesliem, un proti,
caurlūkošanas, jo tada intervencija izrā- tāpēc, ka nav vairs ne prasības lietas (prodītos bez priekšmeta, un proti, pilnlgi ne- cesa), nedz partu, pret kuriem būtu celama
atkarīgi no tā, k ā d a parta pusē blakus- CPN 765. p. paredzētā prasība, ar kuru
intervenients domātu procesā iestāties. Ja vien principiālā intervencija būtu, izdarānav prasītāja, tad nav ari vairs atbildētāja; ma. Sūdzētāja stāvoklis, arī lietas tagaja nav vairs procesa, tad nevar ari pro- dējā stāvoklī, nemaz nav bez izejas, jo viņš
cesā iestāties (sk. Kr. Sen. CKD 96/99, Mal- vēl tagad var parastā praslbas kārtlbā celt
činska 1., kur Kr. Senāts tieši užsver, ka patstāvīgu prasību pret abiem bijušiem
3. personas stāvokHs dod iespēju viņai partiem par izlīguma atzlšanu par nesaisiestāties lietā „лишь до того време tošu sūdzētājam (sk. Sen. CKD 32/1784).
ни, пока происходит на суде спор Tiesu palātas aizrādījumam, ka apgabaltieмежду двумя лицами, и безуслов sai neesot bijusi tiesība lietu izbeigt un
но лишает его этой возможности reizē ar to nolemt sūdzētāja lūgumu atпосле того, как такой спор пере stāt bez caurskatīšanas un ka pirmajā lēстал существовать"). Tiesas lēmumam muma priekšlaicība sūdzētāja intereses
par lietas izbeigšanu sakarā un saskanā ar „netangējot", if tikai blakus motīvu nozīpartu kopējo lūgumu ir tikai formāla, dek- me, un tāpēc tas nevar ietekmēt Tiesu palarātiva, bet nevis konstitūtīva nozīme. lātas gala atzinuma pareizību par to, ka
Pie norādītā atzinuma jānāk, neatkarīgi sūdzētāja lūgumu nav izskatljusi partu
no tā, vai runā esošo iesniegumu atzltu strīda atkrišanas dēļ.
par vienkāršu kopīgu lūgumu par lietas izbeigšanu uz visiem laikiem, vai tieši par Aiz norādltiem iemesliem atrodot, ka
tniera līgumu, ievērojot šā iesnieguma ie- Tiesu palāta gala atzinumā nav likumu pārvada vārdus „sakarā ar panākto vienoša- kāpusi un ka tādēļ sūdzētāja kasācijas sūnos" (sk. arī Isačenko, Гражд. процесс dzība atraidāma, Senāts n о 1 e m j : Augus2. izd. 3. sēj. 778. lpp. XVII pie CPN 663. ta Bērzioa kasācijas sūdzibu uz CPN 9.07.
(tagad 763.) р.). jo arl no ša viedokļa p. pamata atstāt bez ievērlbas.
tiesas uzdevums ir vienigi pārliecināties,
vai parti labprātlgi vienojušies izlīgt, un
proti, konkrētā gadijumā jo vairāk tāpēc, 29. 1936. g. 20. februārī. Prasītāja Eduka partu paraksti uz izlīguma notāriāli ap- arda T г о d a kasācijas sūdzība par Rīgas
liecināti un iesniegumā nekādi sevišķi „iz- apgabaltiesas 1934. g. 11. oktobra spriellguma nosacījumi" nav norādīti. Trešā dumu Fduarda Troda praslbā pret Līnu
persona sūdzētājš un kasācijas sūdzlbas Trods un Lauteres - Viesienes krājaizdevu
iesniedzējs, atrod, ka tiesa, atstājot viņa sabiedrlbu par Ls 595 un Lauteres - Viesielūgumu bez caurlūkošanas, esot atņēmusi nas krājaizdevu sabiedrības paskaidrojums.
viņam iespēju. aizstāvēt savas tiesības un (L. № 379.)
it sevišķi apgāzt partu izlīgumu, it kā noslēgtu mala fide in fraudem creditorum. Sedi vada priekšsēdētājs senators 0.
Pretēji sūdzētāja domām, „apgāzt" miera 11- Ozolioš; referē senātors F. Konradi.
gumu sūdzētājs b 1 a k u s intervencijas cejā
nekad nevar, io b 1 a k u s intervenients, Senāts a t . r a d a : Atrodot, ka, saskaņā
dabiski, var tikai solidārizēties ar vienu no ar CL 41., 53. un 55. р., ir prezumējams,
partiem, un proti, ar to partu, kura pusē ka sievas manta pa laulības laiku atrodas
viņš iestājās. Ja turpretim sūdzetājs no- vira pārvaldlbā un lietošanā, pats kasācijas
domājis apgāzt pašu izligumu kā tādu, it sūdzības iesniedzējs tomēr pielaiž, ka šo
kā vērstu in fraudem creditorum, tad sū- prezumciju var apgāzt, pierādot, ka vīrs
dzētājs to var panākt t i k a i c e ļ o t p r a - ir atteicies no savām pārvaldības un lietošanas tiesībām uz sievas mantu. Konkrētā
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lietā apgabaltieša, pamatojoties uz liecinie-

ka Akmentiņa lieclbu, ir konstatējusi, ka
prasītājs, atbildētājas Līnes Trods vīrs,
nav pārņēmis savā pārvaldīšanā sievai piederošās mājas, kuras pārvalda un kurās rīkojas pati atbildētaja Llne Trods. Ar šādu
konstatējumu prasltāja norāditā prezumcija ir uzskatāma par apgāztu, jo apgabaltiesas konstatētais faktiskais stāvoklis norāda uz to, ka vlrs nepārvalda sievas mantu. Kasācijas sūdzlbas iesniedzēja domas,
ka viram no pārvaldīšanas jāatteicas pozitīvi, neatrod pamatu likumā, ar kura izpratni ir pilnlgi savienojams, ka vlrs no
pārvaldīšanas atsakās klusējot. Apgabaltiesas aizrādījums: ka prasitājs skolas mācību brīvlaikā ieradies pie savas sievas un
palldzējis viņai apsaimniekot māju, neapgāž augšā norādlto apgabaltiesas konstatējumu> ka par māju īsto pārvaldītāju un
rlkotāju uzskatāma tikai atbildētāja Llne
Trods.
Šādos lietas apstākļos apgabaltiesai bija
likumlgs pamats atzīt, ka prasītājs nevar
atsaukties uz CL 53. un 55. р., kas attiecas tikai uz vlra pārvaldīšanā esošo sievas mantu. Atrodot tādēļ, ka prasltāja kasācijas sūdzlba kā nepamatota atraidāma,
Senāts n o l e m j : Eduarda Troda kasācijas sūdzību uz CPN 283. p. pamata atstāt bez ievērības.
30. 1936. g. 20. martā. Atbildētāja Morica G a v r o n s k a kasācijas sūdzlba par
Jelgavas apgabaltiesas 1935. g. 3. februāra
spriedumu Otto Bērtaiša prasībā pret Moricu Gavronski par Ls 583,06, un prasītāja
Otto Bērtaiša paskaidrojums. (L. № 417.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors
F. Konradi; referē senātors M. Cakste.
Senāts a t r a d a : Apgabaltiesa atsvabinājusi prasltāju no samaksas pēc runā
esošā veksela, atzīstot, ka šim aktam nebijis piešķirams veksela spēks aiz tā ier
mesla, ka tas nebijis apmaksāts ar zīmognodevu. Apgabaltiesa atzinusi par pierārādītu, ka vekseļa blankets šajā gadījumā
bijis parakstīts 1907. gadā un ka paraksti
bijuši doti uz bij. Krievijas vekselu papīra,
kas bijis spēkā blanketa parakstīšanas
laikā. Tādējādi apgabaltiesa ir konstatējusi apstāklus, по kuriem izriet, ka blanke-

ta parakstišanas laikā zīmognodeva par
vekseli bijusi samaksāta. Pretēji tādiem
lietas apstākliem, apgabaltiesa tomēr atzinusi, ka blanketa turētājam, kad viņš
1931./1932. gados to izpildījis ar tekstu,
bija tā vēlreiz jāapmaksā ar zlmognodevu.
Apgabaltiesa pie tam atsaucas uz 1920. g.
16. jiilija likumu (Lkr. 20/191), ar kuru Krievijas vekselu blanketi atziti par nederigiem. Pretēji apgabaltiesas domām, šis likums iznēmis no apgrozības vlenīgi vēl
neizlietotos bij. Krievijas vekselu blanketus, bet tas ir atstājis pilnlgi neaizskārtus
tos blanketus, kas jau pirms šā likuma izdošanas bija izrakstīti kā vekseli vai blanko vekseļi. Zlmognodeva uz tādiem vekseļiem vai blanko vekseliem bija samaksāta jau ar pašu blanketu un nekāda papild'u apmaksa ar zlmognodevu nebija vajadzlga un bieži vien tā bija pat neiespējama. Tādēļ apgabaltiesas slēdziens,' ka
blanketa turētājam šajā gadījumā, kad viņš
to aizpildījis ar tekstu, vekselis bijis vēlreiz jāapmaksā ar zīmognodevu, nav atzlstams par pareizu. Apgabaltiesai šajā zinā
vajadzēja vienīgi pārbaudīt, vai vekselis
ir apmaksāts ar zīmognodevu tādā apmērā
un kārtībā, kādi pastāvēja vekseļa izdošanas laikā, par kādu ir atzīstams 1913. gada 3. janvāris, kad vekseli aizpildīja (Dr A.
Lēbers, Tirdzn. tiesibu pārskats, 149. §, III).
То nedarot, bet atzīstot, ka vekselis bija
pie aizpildlšanas vēlreiz jāapmaksā ar zlmognodevu, un tikai šī iemeslā dēļ vien atsvabināt prasltāju no samaksas pēc vekseļa, apgabaltiesa ir pielaidusi motlvu
nepareizibu, pārkāpjot CPN 181. un 196.
pantus. Šo likumu pārkāpumu dēl apgabaltiesas spriedums nav atstājams spēkā, kādēl Senāts n o l e m j : Jelgavas apgabaltiesas 1935. gada 8. februāra spriedumu
CPN 181. un 196. pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai
izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
31. 1936. g. 20. februāri. Prasltājas
slēgtās Latvijas mazsaimnieku savstarpējās apdrošināšanas biedrības likvidācijas
komisijas kasācijas sūdzlba par Rlgas apgabaltiesas 1935. g. 6. marta spriedumu
slēgtās Latvijas mazsaimnieku savstarpējās apdrošināšanas biedrības likvidācijas
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komisijas prasiba pret Eduardu Stiraju par
Ls 200,— ar procentiem. (L. № 580.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors О.
Ozoliņš; referē senātors R. Alksnis.
Senāts a t r a d a : Apgabaltiesa atraidījusi šo prasību aiz tā iemesla: 1) ka
atbildētājs neesot atzīstams par slēgtās
Latv. mazsaimnieku apdrošināšanas biedribas biedru tāpēc, ka viņš neesot iesniedzis pieteikumu par viņa- uzņemšanu biedrībā, viņam neesot darīti zināmi b-bas statūti un ar to vien, ka atbildētājs pieteicis
savas ēkas apdrošināšanai minētā biedribā, viņš vēl neesot izteicis gribu iestāties
par biedru apdrošināšanas biedribā, kādēl
jāatzīst, ka biedrības valde viņu vienpusīgi
uzņētnusi par savu biedru; un 2) ka arī
pats prasījums par biedru papildu atbildību biedrības statūtu noteiktās robežāš
esot nelikumīgs, jo likvidācijas komisijai
neesot tiesības lemt par biedru papildu atlidzību, bet to varot darlt vienlgi biedru
pilna sapulce. Nākot pie slēdziena, ka atbildētājs vienpuslgi bez viņa vēlēšanās
uzņemts par apdrošināšanas sabiedrības
biedru, apgabaltiesa tomēr nav apsvērusi
prasītājas aizrādījumu, ka atbildētājs, pieteicot savas ēkas apdrošināšanai, ir samaksājis Ls 2,— iestāšanās naudu. Šādu prasītājas aizrādljumu atbildētājs netika apstridējis, kādēl apgabaltiesai vajadzēja apsvērt, vai, samaksājot Ls 2,— iestāšanās
nandu, atbildētājs nav izteicis pozitivi savu
gribu un vēlēšanos, lai viņu uzņem par apdrošināšanas biedrlbas biedru. Tas vien,
ka biedrs nav parakstījis statūtos paredzēto reversālu par viņa papildu atbildības apmēru, nedeva tiesai iemeslu secināt,
ka viņŠ no jebkādas papildu atbildibas par
zaudējumiem būtu brivs. Šai ziņā Senāts
jau vairākkārt ir paskaidrojis, ka reversāla
neparakstīšana vien neatsvabina biedru no
papildu atbildlbas pēc biedrības statūtiem
(sal. CKD 31/885 u. c). No tā apstākļa
vien, ka atbildētājs uzņemts par biedrības
biedru vēlākā iaikā, nekā viņš pieteicis apdrošināšanai savas ēkas, nevar secināt, ka
Latv. mazsaimn. savstarpējā apdrošināšanas biedrība būtu apdrošinājusi nebicdru
mantu, jo tādā gadījumā, ja pēc biedribas
statīitiem varēia apdrošināt vienīgi bicdru
mantu, apdrošinājuma līgums būtu stājies
spēkā tikai no tā laika, kad atbildētāju uz28

ņēma par biedribas biedr'u. Tādos apstāklos arl atkrlt apgabaltiesas aizrādljums, ka
atbildētāja pieteikums ēku apdrošināšanai
nav uzskatāms par lldzvērtīgu lūgumam
uzņemt viņu par biedru it kā tāpēc, ka savstarpējā apdrošināšanas biedrība būtu apdrošinājusi nobiedru mantu (sal. arī Sen.
CKD 31/1082 — I, 7). Nepareizs ir apgabaltiesas uzskats arī tajā ziņā. ka slēgtās
Latv. mazsaimnieku apdrošin. biedrības
likvidācijas komisijai nebūtu tiesibas lemt
un noteikt biedru papildu atbildību. Saskaņā ar noteik. par kooperātlvu sabiedrību un to savienibu likvidāciju pēc slēgšanas ar ticsas lēmumu (Lkr. 28/77) ieceltai
likvidācijas komisijai ir tās pašas tiesibas,
kādas ir tām likvidācijas komisijām, kas
rīkojas pie kooperātīvām sabiedrībām labprātīgi likvidējoties (Not. par koop. sab.
un savienībām 47.—49. р., Lkr. 19/126).
Kred. nolik. X sad. 136. p. piezlme uz konkrēto gadījumu nemaz neattiecas, jo šī
piezīme nerunā par biedru atbildību likvidācijas gadījumā, un sabiedrības pilna sapulce ir sasaucama citam gadījumam, un
proti, lai biedrība nebūtu jālikvidē labprātlgi vai ari piespiedu kārtībā, biedriem ir
tiesība pilnsapulcē lemt par biedrības kapitāla papildināšanu Kred. nol. 118. p.
1. piezīmē paredzētā laikā un kārtībā. Bez
tam atbildētājs, lietu caurskatot, neaizrādīja, ka prasltāja nebūtu kompetenta noteikt papildu atbildības apniēru, kādēļ
tiesai ex officio nebija iemesla aizskart šo
jautājumu. Beidzot apgabaltiesa vēl aizrāda, ka apdro.šināšanas pieteikums esot
iesniegls pavisam citai biedrībai, ne Latv.
mazsaimn. apdrošināšanas biedrībai, bet
gan Latv. mazsaimn. u g u n s apdrošināsanas biedrībai. So jautājumu apgabaltiesa
pacēlusi tomēr pati bez kaut kāda norādījuma no atbildētāja puses, pretēji CPN
105. p. noteikumiem. Atsaucoties uz to, ka
apdrošināšanas pieteikums iesniegts citai
bicdrībai. apgabalticsa tomēr nav konstatējusi, vai tāda vispāri būtu pastāvējusi.
Tādējādi apgabaltiesas spriedums CPN
105.. 181. un 196. p. pākāpumu dēl nav uzturams spēkā, kādēl Senāts n o l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1935. g. 6. marta spriedumu CPN 105., 181. un 196. p. pārkāpumu
dē| atcelt un šo lietu nodnt tai pašai tiesai
izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.

33. 1936. g. 21. februāri. Prasltaja mir.
Jāņa J ā k o b s o n a mant. masas aizgādņa
Jāoa Andreja dēla В е г m а к а kasācijas
sūdzība par Liepājas apgabaltiesas 1935. g.
22. janvāra spriedumu mir. Jāna Jakobsona
mant. masas prasībā pret Ievu Kūlbergs
par Ls 550,—, un Ievas Kūlbergs paskaidrojums. (L. №1083.)
Senāts a t r a d a : Tiesu palāta atcēlusi Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors
izsoli vienlgi uz.tā pamata, ka sūdzētājas A. Lēbers; referē senātors V. Bukovskis.
pilnvarniekam, zv. adv. Valter-Vittenheimam izdotā pil.nvara nav bijusi s e v i š к а. Senāts a t r a d a: Apgabaltiesa, pieviePie šā atzinuma Tiesu paiāta nākusi uz tā nojoties miertiesneša sprieduma motīviem,
pamata, ka „по iesniegtās no viņa 4. augus- atradusi, ka, kaut gan ar mantinieku apta izsolē pilnvaras redzams, ka šī pilnvara stiprināšanu neizbeidzas mantojuma masas
tikusi vinam izdota 1933. g. 11. oktobrl un aizgādnība, bet turpinās lldz aizgādnības
tāpēc tā neattiecas uz doto izsoli Un nevar norēķinu nodošanai un formālai izbeigšabūt uzskatīta par sevišķu pilnvaru pieda- nai, — tomēr ar lēmumu par manlinieku
lities minētā izsolē". Pretēji Tiesu palātas apstiprināšanu un ar šā lēmuma spēkā nākdomām, CPN 1298. p. gan prasa, lai piln- šanu b e i d z e k s i s t ē t m a n t o j u m a
varā tiktu seviški izteikta tieslba „piedalī- m a s a kā j u r i d i s k a p e r s o n a . Tāties izsolē", bet neprasa, lai tiktu sevišķi dēl, ja arī mantojuma masas aizgādnis vēl
izteikta tiesība piedalīties k o n k r ē t ā , nebūtu formāli no saviem pienākumiem
speciā'ā izsolē. Tur, kur likums prasa spe- atsvabināts, tomēr turpmāk m a n t о j u ciālu pilnvaru noteiktai „konkrētai darbī- m a m a s a s vārdā uzstāties viņš vairs nebai", likums uz to noteikti aizrāda: piem., var, bet viuam gan jādod norēķins par savu
CPN 1459. p. „ . . . apzlmējot p a š u 1 i e t a sagrāko darbības laiku. Konstatējot, ka konp r i e к š m e t u"; CPN 1440. p. „ . . . va- krētā gadījumā aizgādnis iesniedzis prajadzīga sevišķa pilnvara a 11 i e с I g a s sību mantojuma masas vārdā 3 m ē n e š u s
1 i e t a s vešanai". Turpretim CPN 1298. р.,p ē c m a n t i n i e k u a p s t i p r i n ā š a tāpat kā 60., 352., 1427. р., domā nevis n a s , u n š i s l ē m u m s j a u s t ā j i e s
atsevišku konkrētai lietai izdotu pilnvaru, s p ē к ā, apgabaltiesa atzinusi, к a j a u n u
bet gan tikai pilnvaru, kur izteikts pilnva- p r a s ī b u m a n t o j u m a m a s a s v ā r rojums vest attiecīgas nozares (veida) lie- dā a i z g ā d n i s v a i r s n e v a r ē j i s
tas („Artvollmacht"), t. i. generālpilnva- с e 11 un ka tādēļ miertiesneša noraidoša;s
rojumu krievu likuma terminoloģijā, pre- spriedums atpstiprināms.
tēji speciālai pilnvarai, kas attiecas tikai
Prasītājas aizgādņa kasācijas sūdzlba
uz noteiktu atsevišķu aktu, darbu, lietu, nav ievērojama. Pretēji sūdzētājas aizuzdevumu (Sen. CKD 27/148). Ka tiesībai rādījumam, Senats kasācijas sūdzībā mipiedallties izsolē pietiek ar vispārēju aiz- nētā spriedumā Tuškaļejevas lietā (Sen.
rādljumu uz to pilnvarā, neapzīmējot pašu CKD 1927. g. № 853) paskaidrojis, ka pēc
konkrēto izsoli, netieši izriet arī по Sen. tam, kad tiesa jau apstiprinajusi mantinieCKD spriedumiem 34/2017, 2264 (Sen. CKD kus mantojuma tieslbās (CL 2598. p. un
spried. krāj. 1935. g. izd. 24. num. 26.127.CPN 1637. (2020.) p.) aizgādnlba nonāk tā
Ipp.); sk. arī Sen. CKD 32/1817. Nākot sakot „likvidacijas stadijā"; tādēļ aizgādpie pretēja sledziena, Tiesu palāta pārkā- nim no tā laika nav tiesības uzsākt jaunas
pusi CPN 1298. р., kādēl vioas lēmums at- lietas, bet viņam jāizpilda tikai visi aizgādcejams.
nības likvidēšanas pienākumi: jānodod gaAiz norādltiem iemesliem Senāts n o - līgs norēķins mantiniekiem un jānodod vil e m j : Tiesu palātas 1934. g. 13. decembra ņiem pats mantojums. Pretēji aizgādņa aplēmumu CPN 1298. p. pārkāpuma dēl at- galvojumam, viņa kā aizgādoa CPN 239. p.
celt un lietu nodot Tiesu palātai izsprie- kārtībā celta praslba pret atbildētāju Ievu
Kūlbergs, celta 3 mēnešus pēc tam, kad
šanai no jauna citā tiesu sastāvā.

32. 1936. g. 19. februārī. Akc. sab. „Rīgas Komercbanka" pilnvarnieka kasācijas
sūdzlba par Tiesu palātas 1934. g. 13. decembra lēmumu Zamuela Krupkina nekustama īpašuma pārdošanas lietā. (L. № 451.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors О.
OzoliņŠ; referē senātors A. Lēbers.

mir. Jâòa Jâkobsona mantinieki j au tikuði
apstiprinâti mantoj uma tiesîbâs un aizgâdnis pat nav mçì inâj is pierâdît , ka paðiem
mantiniekiem nebij is iespçj ams ðo prasîbu
cel t. Tas apstâklis vien, 'ka viòð kâ aizgâdnis j au pçc mantinieku apstiprinâðanas
mantoj uma tiesîbâs saòçmis izpildu pavçsti
saskaò â ar CPN 238. p., nekâdâ ziòâ nevarçj a but par ðíçrsli paðiem mantiniekiem
celt minçto prasîbu , un tas apstâklis , ka
mantinieki vçl nav saòçmuði galîgo norçíinu no aizgâdòa , pretçji viòa aizrâdîjumam , nevarçj a bût par ðíçrsli paðiem mantiniekiem aizstâvçt savas intereses, saòemot no aizgâdòa visus vaj adzîgos dokumentus savas prasîbas pierâdîðanai, un
tâdu dokumentu nodoðana mantiniekiem
bij a aizgâdòa tieðs pienâkums. Aizgâdnis
nav arî mçì inâj is pierâdît , ka lik umâ paredzçtâ 3 mçneðu laikâ viòam nebûtu bij is
iespçj ams nodot visus nepiecieðamos materiâlus mantiniekiem. , t urpretim nav ðaubas , ka ,. ja viòam paðam bijis iespçjams
celt tâdu prasîbu , — tad viòam bij is arî
iespçj ams nodot tos paðus materiâlus un
pier âdîj umus tâs paðas prasîbas celðanai
mantiniekiem. Nemaz nav apsverami Senâtâ aizgâdòa paskaidroj umi , ka lçmums
par mantinieku apstiprinâðanu mantoðanas
tiesîbâs viòam neesot bij is paziòots, un ka
paej ot ilgâks laiks , kamçr notiekot norçíinâðanâs ar mantiniekiem , jo ðos paskaidroj umus aizgâdnis dod pirmo reizi savâ kasâcij as sûdzîbâ (Sen. CKD 1920. g. JVl> 56).
Atrodot tâdçï, ka apgabaltiesa nemaz nav
p ârkâpusi kasâcij as sûdzîbâ minçtos likumus un ka aizgâdòa kasâcij as sûdzîba kâ
nepamatota noraidâma , Senâts n o l e m j :
mir. Jâòa Jâkobsona mant. masas aizgâdòa
Jâòa Bermaka kasâcij as sûdzîbu uz CPN
283. p. pamata atstât bez ievçrîbas.

vâ 1931. g. spriedumâ Ng 68 ir ieòçmis viedokli , ka noteikums par parâda atskaitîðanu ir saskaòoj ams ar . principu , ka ar n odokl i apliekama tikai mantas tîra vçrtîba.
Gadîj umos , kad dâvinâtâj s paturçj is sev
bla nkocedçtas obligâcij as , viò ð tâs var
ieíîlât vai citâdi izmantot un ðîs tiesîbas
viòam izriet no blankocedçtas obligâcij as
turçtâj u , stâvokïa. Pastâvot ðâdâm tiesîbâm , ir skaidrs, ka apdâvinâ tais nav ieguvis ar obligâcij âm apgrûtinâto immobîli tâ
pilnâ vçrtîbâ , bet gan .tikai atvelkot no tâs
obligâcij u summu. Ðâds Senâta principiâlais viedoklis atspoguïoj as arî vçlâkos
spriedumos (Sen. CKD 31/69, 32/288,
33/60, 33/348, 34/471), bet 1933. g. spriedums (Sen. CKD 33/175) ar vispârçj a rakstura saturu (atvelkami parâdi , bet nevis
apgrûtinâj umi) ir interpretçj ams saskaòâ
ar augstâk norâdîto principiâlo viedokli.
Òemot vçrâ blanko cedçtu obligâcij u tiesisko nozîmi un to pielietoðanas daþâdus
veidus , kâ arî to apstâkli , ka ar obligâcij as
palîdzîbu dâvinâtâj s bieþi mçdz ieturç t sev
daïu no dâvinâj uma obj ekta vçrtîbas , jâ atzîst , ka — prezumçj ot kontrahentu bona
fides — apdâvinâtam bieþi bûtu j âmaksâ
nodoklis nevis par dâvinâj uma obj ekta
neto , bet gan bruto vçrtîbu , ja obligâciju
vçrtîba netiktu atskaitîta no dâvinâj uma
obj ekta vçrtîbas. Tâdçï immobili apgrûtinoða obligâcij a principâ bûtu uzskatâma
par parâdu Nodevu nol. 226. p. nozîmç , neatkarîgi no tâ , kad obligâcij as turçtâj s to
reali zçj is , izòemot gadîj umus , kad tâ ir izdota f i k t î v i , ar nolûku atsvabinâties no
nodokïa. Fiktîvitâte tomçr , nav prezumçj ama, un tâ j ânodibina lietas apstâkïos..Konkrçtâ gadîj umâ nodokïu departaments pat
neapgalvo, ka runâ esoðâs obligâcij as bûtu
izdotas fiktîvi. Tâdçï un ievçroj ot sacîto ,
Tiesu palâta , atzîstot par atskaitâmu no atdâvinâtâ obj ekta vçrtîbas uz to ingrosçto
un uz zemes grâmatâs nedzçsto obligâciju
vçrtîbu , rîkoj usies saskaòâ ar likumu. Atrodot tâdçï, ka Nodok ïu departamenta kasâcij as sûdzîba kâ nepamatota atraidâma ,
Senâts n o l e m j : Finanèu ministrij as Nodokïu departamenta kasâcij as sûdzîbu uz
CPN 907. p. pamata atstât bez ievçrîbas.

34. 1936. g. 20. martâ / 29. aprîlî. Finanèu ministrij as Nodokïu departamenta
kasâcij as sûdzîba par Tiesu palâtas 1934. g.
18. oktobra lçmumu Annas Mandelkorns un
Vsevoloda un Metas Pokrovsku dâvinâjuma lietâ un Vsevoloda un Metas Pokrovsku paskaidroj ums. (L. JS6 128.)
Sçdi vada un referç priekðsçdçtâj a v.
senators F. Konrâdi.
Senâts a t r o d : Jautâj umâ par nodevu
35. 1936. g. 21. februârî. Atbildçtâ j a
nolik. 226. p. piemçroðanu Senâta CKD sa- Rûdolfa Z î k m a ò a pilnvarnieka zv. adv.
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L. Grînberga kasâcijas sûdzîba par Tiesu
palâtas 1934. g. 11. jûnija spriedumu Rîgas
centrâlâs kopçjâs slimo kases prasîbâ pret
Jâni Freibergu un Rûdolfu Zikmani , par
Ls 1.587,91 zaudçjumu atlîdzîbu.
(L.
JN» 144.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators A. Lçbers; referç senators J. Grots.
Senâts a t r o d : Prasîtâj a Rîgas centrâlâ kopçj â slimo kase, pieprasîjusi no atbildçtâjiem izdevumu atlîdzîbu par sava
dalîbnieka Fçliksa Krauzes ârstçðanu, kur a
izrâdîjusies par nepiecieðamu sakarâ ar to ,
ka atbildçtâjiem piederoðais automobilis
atbildçtâja Freiberga vadîbâ sabraucis
Krauzi , kam ðinî katastrofâ lauzta kâj a.
Tiesu palâta , pievienojoties apgabaltiesas
motîv iem , ir atzinusi, ka prasîtâj a neatrodas nekâdâs attiecîbâs ar atbildçtâju Zikmani. Pçdçjâ — kâ automobiïa îpaðnieka —
a t b i l d î b a par prasîtâjas zaudçjumiem ,
pec Tiesu palâtas domâm , pamatota vienîgi
uz 1925. g. 5. j ûnija likuma 8. p. (Lkr.
1925. g. 114), kas nodibinot arî atbildçtâj a
Zikmaòa v a i n u . Tiesu palâta samainîj usi divus pilnîgi daþâdu j çdzienus : vainu
(Schuld) un atbildîbu (Haftung). Atbildçtâjs
Zikmans pçc lietâ noskaidrotiem datiem
nav atzîstams par v a i n î g u cietuðâm
Krauzem nodarîtos miesas bojâjumos uò
par atbildîgu zaudçjumu atlîdzinâðanâ uz
ðî pamata, bet atbild — n e a t k a r î g i n o
v a i n a s — uz tâ pamata, ka ta s kâ automobiïa îpaðnieks p u b l i s k â s satiksmes
droðîbas dçï a t b i l d solidâri ar auto va^
dîtâju t i e ð i e x 1 e g e, proti uz 1925. g.
5. j ûnija likuma pamata. Tâ tad ar ðî likuma 8. p. varçtu nodibinât atbildçtâja
Zikmaòa tieðo atbildîbu paðam cietuðâm,
bet nekad ne viòa atbildîbu slimo kasei,
kas nav atzîstama nedz par cietuðu, nedz
par cietuðâ vietnieci vai sukcesoru. Attiecîbas starp cietuðo un slimo kasi dibinâs
uz tîri publi skiem , juri diskiem pamatiem ' un
pat ne uz apdroðinâjuma attiecîbâm ,, bet
gan tikai uz sociâlâ, t. i. publiska pienâkuma , kas ipso jure gulstas uz slimo kases
kâ sociâlâs apgâdes orgâna. Tâpçc . par
slimo kases tie sîbu celt privâttiesisku regresa pr asîj umu pret it kâ „ vainîgo nevai
runât , pat ja atzîtu , ka atbildçtâj s Zikmans bûtu uzskatâms par vainîgu. Tâpçc
prasîtâjas prasîjums ir bez j ebkâda pa-

mata. Tiesu palâta, apmierinot prasîbu ,
Pârkâpusi 1925. g. 5. jûnija likuma 8. p.
(Lkr. 1925. g. 114), 1930. g. lik. 4. p. (Lkr.
1930. g. 114) un CPN 816. p., kâdçï viòas
spriedums nav atstâj ams spçkâ un Senâts
n o l e m j : Tiesu palâtas 1934. g. 11. jûnija
spriedumu 1925. g. (Lkr. 1925. g. 114) 8. p.,
19.30, g. lik, (Lkr. 1-930. g. 114) 4. p. un CPN
816. p. pârkâpumu dçï atcelt un lietu nodot
Tiesu palâtai izsprieðanai no jauna citâ
tiesas sastâvâ.
36. 1936. g. 24. janvâri / 21, februârî.
Prasîtâjas a. s. Rîgas ârçjâs tirdzniecîbas
bankas pilnvarnieka zv. adv. E. Magnusa
kasâcijas sûdzîba par Tiesu palâtas 1934 .
g. 11./25. oktobra spriedumu a. s. „Rîgas
ârçjâs tirdzniecîbas banka " prasîbâ pret
Latvijas banku summâ Ls 80.000 par vekseïa atdoðanu, un Latvijas bankas pilnvarnieka zv. adv. K. Pauïuka paskaidrojums .
(L. Ne 239.) .
Senâts a t r o d : Tiesu palât a , apsprieþot
apgabaltiesas spriedumu , uzskata prasîbu
par atraidâmu uz tâ pamata: 1) ka, pati
prasîtâja atzinusi , ka viòa, saskaòâ ar
1924. g. vienoðanos runâ esoðos vekseïus
iedevusi atbildçtâjai nevis,-kâ g alvoj umu ,
bet kâ rokas íîlu , 2) ka atbildçtâjai tâpçc
piederot retentio Gordiana pret tagadçj o
prasîtâju arî par visiem saviem ar rokas
íîïu pat nenodroðinâtiem prasîjumiem
(CL 1487. p.) ; 3) ka prasîtâja ðâdas atbildçtâjai piederoðâs tiesîbas otrâ instancç
vairs neesot apstrîdçjusi; 4) ka minçtie
vekseli bijuði iedoti ne tikai Ls 350.000 lielâ
aizdevuma nodroðinâðanai, bet arî a. s.
„Lini" on call konta Nq 79 nodroðinâðanai;
5) ka netikai pats on call kredits , bet arî
nodroðinâjums vekseïos bijis domâts bez
limita; 6) ka tâpçc prasîtâjas íîla (runâ
esoðie vekseïi) atbildot atbildçtâjai par visu
prasîtâjas parâdu on call kreditâ; 7) ka uz
prasîtâjas on call konta debetâ lîdz tagadçj âs prasîbas iesniegðanas dienai biju ði
Ls , 1.604.603,50 un
samaksâti
tikai
Ls 953.284,52, kâdçï, pat pieskaitot a. ' s.
„ Caïders Latvij â " iemaksâtos £ 10.000,
prasîtâja s parâds tomçr neesot segts, neatkarîgi no , tâ ,, vai tâds parâds bûtu atzîstams par tieði nodroðinâtu ar runâ esoðiem
vekseïiem.; . 8) ka, îstenîbâ , , pat minçto
summu £ ' 10.000 ' a. ð-ba „CaIdçrs Latvijâ "
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atbildçtâj ai iemaksâj usi nevis prasîtâj as
parâda segðanai, bet tikai a. s. „Lini" parâdu kârtoðanai, kâdçï prasîtâj ai nav tiesîbas ðo summu ieskaitît sev par labu. Prasîtâj a nupat norâdîto Tiesu palâtas konstatçj umu un apsvçrumu pareizîbu savâ
kasâcij as sûdzîbâ nemaz neapstrîd , bet dibina savu kasâcij as sûdzîbu vienîgi uz to ,
ka Tiesu palâta nepareizi neesot pieðíîrusi
saistoðu spçku 1926. g. moratorij am, kas
pçc prasîtâj as apgalvoj uma esot grozîj is
viòai par labu minçto , 1924. g. starp partiem noslçgto, vienoðanos.
Ðaj â ziòâ no lietas redzams, ka: 1) p rasîtâj a j au savâ iepriekðçj â , pret tagadçjo
atbildçtâj u Rîgas apgabaltiesâ celtâ prasîbâ (I 354) bij a, starp citu, lûgusi atzît , ka
atbildçtâj ai pçc prasîtâj as, piespied u izpildîðanas kârtîbâ iesûdzçtiem 5 vekseïiem
nav tiesîbas izdarît piedzîðanu no prasîtâj as pirms 1929. g. 29. aprîï a; 2) ka prasîtâj a savu toreizçj o prasîbu pamatoj usi
uz to: a) ka atbildçtâj a pieðíîrusi prasîtâj ai 3 gadu moratorij u saskaòâ ar 1926. g.
aprîïa mçnesî panâkto vienoðanos, pçc kuras atbildçtâj ai minçtie vekseïi bijuði jâiz sniedz prasîtâjai atpakaï, un b) ka atbildçtâj a tomçr turpinot piedzîðanu; 3) ka
atbildçtâj a minçto prasîb u nav atzinusi
aizrâdot: a) ka moratorij s ticis pieðíirts
prasîtâj ai tikai ar nosacîj umu , starp citu,
ka visi a. s. „Lini" (ar kuru prasîtâj a tuvi
saistîta savâs financiâlâs interesçs) lielâkie
kerditori , savu prasîj umu pret a. s. „Lini"
vietâ , saòems tâs akcij as un ka, tâ tad,
atbildçtâj a paliktu vienîgais ðîs a. s. kreditors; b) ka prasîtâj a atbildç uz atbildçtâj as 1926. g. 30. marta vçstuli paziòoj usi
atbildçtâj ai ar 7. aprîïa rakstu , ka vienoðanâs ar a. s. „Lini" kreditoriem jau esot
panâkta un ka viòa pârçj iem atbildçtâj as
vienoðanâs noteikumiem piekrîtot; c) ka
vçlâk tomçr izrâdîj ies, ka prasîtâj as uzdotie a. s. „Lini" kreditori netikvien nav savu
prasîj umu vietâ saòçmuði tâs akcij as, bet.
taisni otrâdi , savus prasîj umus pret a. s.
„Lini" pieteikuði tâs konkursâ , d) ka tâdâ
kârtâ atbildçtâj a esot tikusi no prasîtâj as
maldinâta un vienoðanâs par moratoriju
neesot galîgi notikusi , jo augðminçtais atbildçtâj as uzstâdîtais nosacîj ums neesot no
prasîtâj as ievçrots un tâpçc neesot iestâj ies; 4) ka apgabaltiesa minçto pras Tbu bij a
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apmierinâj usi. Tiesu palâta, atceïot toreizçj o apgabaltiesas spriedumu , prasîbu bija
atraidîj usi , starp citu konstatçj ot: 1) ka
saskaòâ ar partu sarakstu , it seviðíi ar prasîtâj as 1926. g. 30. marta vçstuli (I 6) un
atbildçtâj as 7. aprîïa (II 23), 10. aprîï a un
14. aprîïa vçstulçm (II 21), viens no galvenâkiem un svarîgâkiem moratorij a pieðíirðanas nosacîj umiem un priekðnoteikumiem
bij is tas, ka a. s. „Lini", un it seviðíi arî
prasîtâj as kreditori , savu prasîj umu vietâ
saòems a. s. „Lini" akcij as par ðo prasîj umu
summu; 2) ka taisni prasîtâj a uzòçmusies
ðo pienâkumu gâdât , lai kreditori aprâdîto
oper âcij u izpildîtu; 3) ka kreditori tomçr
savu prasîj umu vietâ nav saòçmuði a. s.
„Lini" akcij as , bet gan pieteikuði savus
prasîj umus a. s. „Lini" konkursâ; 4) ka
atbildçtâj a sagaidîdama , ka prasîtâj a izpildîs moratorij a nosacîj umu un priekðnoteikumu , gan pârtraukusi piedzîðanu 1926. g.
14. febru ârî , bet atj aunoj usi to tikai 1928. g.;
5) ka Senâts pirmâ prasîbas lietâ , 1932. g.
14. decembra 1933. g. 24. j anvâra spriedumâ , starp citu , atzîstot nupat norâdîtos
Tiesu palâtas konstatçj umus par kasâcij as
kârtîbâ nepârbaudâmiem , atstâj is prasîtâj as toreizçj o kasâcij as sûdzîbu bez ievçrîbas.
Pretçj i prasîtâj as paskaidroj umiem viòas
tagadçj â lietâ iesniegtâ kasâcij as sûdzîbâ ,
Tiesu palâtai bij a pietiekoðs pamats atzît ,
ka j autâj ums par moratorij a nesaistoðo
spçku atbildçtâj ai , galîgi izðíirts ar Tiesu
palâtas pirmo spriedumu lietâ starp tiem
paðiem partiem un par to paðu — pçc bûtîbas — priekðmetu. Pie tam nav nozîmes,
vai Tiesu palâta pirmâ lietâ izteikusies
par moratorij a nesaistoðo spçku paðâ rezolûcij â vai motîvos. Taj â lietâ nedz prasîtâj a bij a cçlusi prasîbu par moratorij a atzîðanu par saistoðu atbildçtâj ai , nedz atbildçtâj a bij a cçlusi pretprasîbu par moratorij a atzîðanu par nesaistoðu atbildçtâj ai.
Tâpçc skaidri , ka paðâ r e z o l û t î v â daïâ
Tiesu palâta nevarçj a izteikties par to , ka
moratorij s nav saistoðs. Tomçr Tiesu palâta bij a par to paðu noteikti izteikusies
sprieduma motîvos. Prasîtâj a pirmâ prasîbas lietâ, tâpat kâ savâ tagadçj â, bij a vienkârði likusi moratorij u s a v a s p r a s î b a s p a m a t a . Toreizçj â prasîbas lietâ
atbildçtâj a ierunas ceïâ aizstâvçj usies pret

toreizçj o prasîbu , apstrîdot vienoðanos par
moratorij u , kâ noslçgtu ar suspensîvu nosacîj umu , kas nav iestâj ies, un kâ viòai
nesaistoðu, Tiesu palâta toreizçj â prasîbas
lietâ prasîtâjas prasîbu atraidîjusi taisni
tâpçc, ka moratorij s nav stâj ies spçkâ un
nav tâpçc atbildçtâj ai saistoðs. Tâpçc
Tiesu palâtas atzinums toreizçj â prasîbas
lietâ par moratorija atkriðanu ir pats par
sevi saistoðs prasîtâjai arî tagadçjâ prasîbas lietâ. Gan sprieduma motîvi kâ tâdi,
paði par sevi nestâjas spçkâ, tomçr motîvi
un apsvçrumi , kas atrodas tik cieðâ un neðíiramâ sakarâ ar rezolûcij u , ka citâdu apsvçrumu gadîj umâ rezolûcija seku ziòâ
iegûtu pavisam citu nozîmi, stâj as likumîgâ
spçkâ , jo tiesas spriedums var stâties likumîgâ spçkâ tikai tanî nozîmç , kâdâ to taisîj usi tiesa; prasîbas noraidîðanas pamats,
kas izteikts tikai tiesas apsvçrumos , bet
ne rezolûtîvâ daïâ , nav no pçdçj âs atdalâms un arî stâj as likumîgâ spçkâ, u n tâdçï j auna prasîba par îpaðuma tiesîbu uz
to paðu priekðmetu, starp tâm paðâm personâm , bet uz cita (piem. formâla dokumenta) pamata ir pilnîgi pielaiþama (prof.
Bukovskis, Civilprocesa mâcîbas grâmata ,
441.—442. lpp. ; Senâta CKD 32/559, 689 ;
34/368, 1118, 1082). Saskaòâ ar ðo, Tiesu
palâta pareizi atzîst , ka sprieduma rezolûtîvâ daïa ir tikai iepriekðçjo konstatçjumu
loì isks un kauzâls secinâj ums un bez motîviem daþreiz pat nav saprotama un katrâ
ziòâ rezolûcij as konstatçjums netieði apstiprina motîvos izteiktos argumentus un
atzinumus. Tâ tad, ja spriedums ir palicis
neapgâzts, tad implicite ir palikuði neapgâzti arî tâ iepri ekðçj ie konstatçjumi , tas
ir motîvi. Tâpçc, ja agrâk taisîtais spriedums, kas stâj ies spçkâ , savos motîvos satur konstatçjumus , kas ir cieði saistîti ar
sprieduma rezolûtîvo daïu , tad arî ðie konstatçj umi resp. motîvi ir saistoði uz CPN
1019., 1021. p. pamata. îstenîbâ , ja Tiesu
palâta ar spriedumu nodibinâj usi , ka runâ
esoðais moratorij s, kâ noslçgts tikai nosacîti , nav stâj ies spçkâ tâpçc, ka nav izpildîj ies suspensîvais nosacîjums, tad ar ir
galîgi nodibinâjuðâs zinâmas juridiskas attiecîbas starp tiem paðiem partiem ðajâ
paðâ j autâj umâ par moratorij a saistoðo
spçku un proti , izðíi rot j autâj umu atraidoði. Prasîtâj a operç nepareizi ar exceptio

rei j udicatae formâlâ , p r o c e s u â l â izpr atnç. Ap to lieta negrozâs ,; j o atbildçtâj a neatsaucas uz to, ka tagadçjâ lieta
bûtu tikusi formâli izspriesta visumâ ar
pirmo Tiesu palâtas spri edumu; bet lieta
gan grozâs vienîgi ap to, ka pirmâm spriedumam piemît zinâma prejudiciâla nozîme
starp partiem taisni nupat norâdîtâ jautâju mâ, t. i. ap res j udicatae m a t e r i â l â
izpratnç. Tâpçc, tagadçj â lietâ nav nozîmes, vai tagadçj ais prasîbas tieðais priekðmets (prasîbas petitums: Sen. CKD 28/425.)
bûtu pilnâ mçrâ identisks ar iepriekðçjâs
prasîbas priekðmetu, ja vien abu prasîbu
tieðais vai netieðais pamats, t. i. partu juridiskâs attiecîbas (Sen. CKD 28/425) bûtu
identisks. Ðî identitâte pçc Tiesu palâtas
konstatçjuma , kas kasâcij as kârtîbâ nav
pârbaudâms , taisni ir iepriekðçjâ un tagadçjâ lietâ. Proti , prasîtâjas abâs lietâs kâ
prasîbu pamats u z d o t s prasîtâj as apgalvotais moratorij s. Tomçr ðis pats moratorij s ne pirmâ, nedz tagadçjâ lietâ par prasîbas pamatoj umu nevarçj a un nevar bût ,
j o nebija izpildîti tie nosacîj umi , no kuriem
viòa saistoðais spçks bij a atkarîgs pçc
toreizçj âs vienoðanâs. Ja
kontrahentu
piem. kâds prasîtâjs (intestâtmantinieks),
kas testamentu apstrîdçj is (1/12) daïâ, kur â
mâj a bij usi novçlçta bezbçrnu atraitnei , un
panâcis testamenta atcelðanu ðaj â daïâ , tad
tâds pats prasîtâj s nevar vçlâk ar j aunu
prasîbu prasît testamenta atcelðanu visumâ it kâ aiz formâliem iemesliem, un proti
— starp citu , — taisni arî aiz rei j udicatae
iemesliem , jo pirmais spriedums biji s „tçloj oðs" spriedums (Gestaltungsurteil), kas
atzinis testamentu par spçkâ esoðu tajâs
11/12 daïâs, kur âs tas pats prasîtâjs testamentu nebij a apstrîdçjis savâ pirmâ prasîbâ (Sen. CKD 28/425).
Tagadçjâ prasîtâja savâ tagadçj â lietâ
atrod , ka viòai esot c i t i v a i j a u n i pierâdîj umi , ar kuriem viòa varot pierâdît , ka
moratorij a noslçgðanas priekðnoteikumi
esot izpildîti. Tomçr fakts , ka prasîtâj am
bûtu citi vai j auni pierâdîjumi , nevar noderçt par pamatu prasîtâjai celt tagad jaunu
prasîbu var petitum , kas izrietçtu no moratorij a spçkâ esamîbas, ja agrâkais, starp
tiem paðiem partiem taisîtais, spriedums
pamatojas taisni uz to , ka tas pats moratorij s atbildçtâj ai nav saistoðs. Senâts
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(CKD 34/368), atsaucoties uz Kr. Senâta
CKD spriedumu 79/87, noteikti paskaidroji s, ka atbildçtâjam pret viòu celtâs prasîbas apgâðanai jâiesniedz visi viòa rîcîbâ
esoðie pierâdîjumi; pçc sprieduma , kas stâji es likumîgâ spçkâ , atbildçtâjs var izlietot
pirmâ lietâ neiesniegtos pierâdîjumus vienîgi lûgumâ par sprieduma jaunu caurlûkoðanu, ja ðâda pierâdîjuma viòam nav bijis
pirms spri eduma , vai tas ticis pazaudçts un
atrasts pec sprieduma taisîðanas (CKD
891., 893., 894., 794. p.), b e t a t b i 1 d ç t â ja Ïtnuz j a u n a t k l â t o p i e r â d î j u mu p a m a t a n e k a d nav t i e s î b a s
celt pret prasîtâju pr asîbu par
tâs s u m m a s p i e s p r i e ð a n u viò a m a t p a k a ï , k u r a t i k u s i no
v i ò a p i e s p r i e s t a (sk. arî Isaèenko ,
Fpa>KAaHCKHH nponecc, 3. sçj. 358. lpp.). Tie
paði apcerçjumi pilnâ mçrâ piemçroj ami arî
gadîjumam , kur prasîtâjai visi savi- pierâdîj umi (par moratorij a it kâ spçkâ stâðanos) bij a j âiesniedz laikâ. Bet, ja viòai
tâdu pierâdîjumu pirmâ procesa laikâ vçl
nebûtu bijis , tad viòai bij a (pastâvot pârçji em priekðnoteikumiem) jâiesniedz lûgums
par pirmâ sprieduma atcelðanu jaunatklâtu
apstâkïu dçï. Ðâdu lûgumu prasîtâja tomçr
nav iesniegusi. Jau tâpçc vien atkrît paðas
tagadçj âs prasîbas pamats un visi prasîtâj as kasâcij as sûdzîbâ izteiktie paskaidrojumi un atsauce uz tur minçtiem Senâta
un Kr. Senâta spriedumiem. Aiz norâdîtiem
iemesliem atrodot , ka Tiesu palâta savâ
atzinumâ nav pârkâpusi likumu , kâdçï prasîtâjas kasâcijas sûdzîba atraidâma , Senâts n o l e m j : a. s. Rîgas ârçjâs tirdzniecîbas bankas pilnvarnieka zv. adv. Magnusa kasâcij as sûdzîbu uz CPN 907. p.
pamata atstât bez ievçrîbas.
37. 1936. g. 21. februârî. Atbildçtâj a
Frièa Grauda pilnvarnieka zv. adv. J. Kliesmeta kasâcijas sûdzîba par Rîgas apgabaltiesas 1934. g. 12. decembra spriedumu
Pçtera Tikana prasîbâ pret Frici Graudu
par Ls 290,— ar procentiem darba algas.
(L. .No 270.)
Sçdi vada priekðsçdçtâja v. senators
A. Lçbers ; referç senators J. Grots.
Senâts atrod: Apgabaltiesa uz lietâ noskaidroto datu pamata seviðíi òçmusi vçrâ
lietâ iesniegto Latvij as ìenerâlkonsula
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Norvçìijâ apliecinâjumu (II 20), ir konstatçj usi , ka tvaikonis „EvergUnar ", uz kura
kalpoja prasîtâjs , ir avarçjis uri pârdots kâ
veca dzelzs. Pamatodamâs uz saviem konstatçjumiem , apgabaltiesa ir atzinusi , ka
tvaikonis „Evergunar " uzskatâms par bojâ
gâj uðu un ka prasîtâjam saskaòâ ar 1925. g.
8- jûn ij a konvenciju (Lkr. 1925. g. 119) ir
tiesîba prasît no atbildçtâja bezdarba atlîdzîbu. Latvijas ìenerâlkonsul a Norvçìi j â
apliecinâto apstâkïu pareizîbu atbildçtâjs
apgabaltiesâ nebija apstrîdçjis (viòð tikai
aizrâdîjis savâ rakstiskâ paskaidroj umâ
(II 25), ka konsuls nav kompetents noteikt ,
ka kuìi nav vçrts izlabot. Tâdçï apgabaltiesa , pretçji kasâcij as sûdzîbâ izteiktâm
domâm , varçja atzît , ka tvaikonis „Evergunar " ir gâjis boj â. Tas apstâklis , ka arî
bojâ gâjuðam kuìim var bût zinâma vçrtîba un to iespçjams pârdot , neiespaido jautâj umu par bezdarba atlîdzîbas izmaksas
pienâkumu. Ðî atlîdzîba nav „jûras prasîba ", kâdu par edz kuìu hipotçkas un j ûras prasîbu likuma 55. p. 2. punkts (Lkr.
1928. g. 126), kur â ir runa par jau nopelnîtu
personâla atalgojumu un pie tam tikai par
p ç d ç j i e m 3 mçneðiem vai par p ç d ç j o
b r a u c i e n u , turpretim bezdarba atlîdzîba paredzçta kâ seviðía kompensâcija
par bezdarbu , kas cçlies sakarâ ar kuìa
boj â ej u. Senâts savâ 1933. g. 24. februâra
spriedumâ JNy 1648 j au ir paskaidrojis , ka
bezdarba atlîdzîbas prasîba ir s e v i ð í a
uz likuma pamatota prasîba , kas vçrðama
taisni pret j ûrnieka lîguma kontrahentu.
Atbildçtâjs nepareizi pârmet apgabaltiesai ,
ka tâ neesot apsvçrusi jautâjumu , vai konvencij a Latvij â tiek piemçrota. Apgabaltiesa ðo jautâjumu ir apsvçrusi. Senâts
j au minçtâ spriedumâ ir paskaidrojis , ka
konvencijas 2. p. Latvijâ p i e m ç r o j a m s
p i l n â m ç r â . Noteikumu par jûrniekiem
39; p. vecâ redakcijâ (Lkr. 1930. g. 38) ne: saskançj a ar konvencijas noteikumiem , bet
1930. gadâ pieòçma pârgrozîjumus Noteikumu par jûrniekiem 39. pantâ (Lkr.
1930. g. 94). Ðinî pantâ (jaunâ redakcij â)
paredzçtâ bezdarb a atlîdzîba ir tâ pati , kas
minçta konvencijas 2. pantâ. Nav ieraugâma pretruna arî tajâ apstâklî , ka konvencij as tulkoj umâ valsts valodâ tâs 2. pantâ
noteikts , ka kuìa bojâ ieðanas gadîjumâ
bezdarba atlîdzîba esot jâmaksâ a r m a -

t i e r a m (nevis rederam). Gan konvencijas franèu tekstâ par personu , kur ai j âmaksâ bezdarba atlîdzîba , apzîmçts ,,1'armateur ou la pçrsonne , avçc laquelle le
marin a passç un contrat" . Bet pçc franèu
likumu terminoloìijas vârds „armateur "
taisni ' nozîmç „rederu " (sk. Lvon — Caen
et Renault , Trait ç de droit commercial
5. çd., 5. sçj. 1. d. J\e 171). Konvencijas
tulkojumâ tâpçc franèu „armateur " bija
jâp ârtulko ar „reders ", bet nekad ne ar
a rròatiers", kas pçc mûsu un vâcu terminoloìijas gan nenozîmç rçderu , bet personu , kas vada un ekspluatç sveðu kuìi uz
paða rçíina uz nomas lîguma pamata (Ausrûster), kas tâ tad lieto sveðu kuìi un pie
tam tikai u z z i n â m u l a i k u (sk.
Wûstendorfer , Schiffahrtsrecht , Ehrenberg,
VII. 2. d. 294.-297. lpp.). Tâ tad pçc bûtîbas nav nekâdas nesaskaòas starp konvencijas 2. p. un 1928. g. likuma 39. p.,
1930. gada redakcijâ , jo abos likumos runa
ir par „r e d e r a" pj enâkumu maksât bezdarba atlîdzîbu.
Ar augðâ sacîto atkrît visi kasâcij as sûdzîbâ izteiktie apsvçrumi , kâdçï Senâts ,
atzîstot , ka apgabaltiesa nav pârkâpusi kasâcijas sûdzîbâ minçtos likumus , n o l e m j :
Frièa Grauda pilnvarnieka zv. adv. J.
Kliesmeta kasâcijas sûdzîbu uz CPN 283. p.
pamata atstât bez ievçrîbas.

tçva nodokïu parâdiem un ka arests uz
viòa kustamo mantu uzlikts nepareizi un
atceïams. Miertiesnesis atraidîjis prasîbu ,
bet apgabaltiesa grozîj usi miertiesneða
spriedumu , atzîstot , ka prasîtâjs atbild tikai par pusi sava miruðâ tçva Kârïa Geðeïa
parâdu. Prasîtâja kasâcijas sûdzîba pelna
ievçrîbu. Prasîtâjs atrod , ka viòð savâs
attiecîbâs ar fisku ðinî lietâ uzskatâms p a r
t r e ð o p e r s o n u , kurai tâdçï nevar noliegt tiesîbu aizstâvçt savas mantiskâs intereses pret fisku civîltiesâðanas kârtîbâ.
Prasîtâja miruðâ tçva nesamaksâtais ienâkuma nodoklis par 1922./23. g. ir viòa parâds. Saskaòâ ar CL 2639. p., ar mantoj uma pieòemðanu un iegûðanu visas mantoj uma atstâjçja tiesîbas un pienâkumi , ciktâl tie neizbeidzas ar viòa personu , pâriet
uz mantinieku , bet saskaòâ ar CL 2646. p.
ar mantojuma iegûðanu uz mantinieku pâriet lîdz ar mantojuma atstâjçja tiesîbâm , arî
visi viòa pienâkumi , izòemot tîri personiskos. Ka miruðâ mantoj uma devçj a nesamaksâtais ienâkuma nodokïa parâds bûtu
atzîstams par tîri personisku pienâkumu , —
to pats prasîtâjs neapgalvo. Prasîtâjs tamdçï atzîstams n e v i s p a r t r e ð o p e r s o n u , bet par mantoj umdevçj a tiesîbòçmçju , kuram pçc minçtiem CL 2639. un
2646. p. jâatbild par mantojumdevçja parâdiem. Tomçr , kâ prasîtâj s savâ kasâcijas sûdzîbâ pareizi aizrâda , apgabaltiesa
38. 1936. g. 21. februârî. Prasîtâj a Ni- pielaidusi CPN 1699. p. pârkâpumu. Prakolaja G e ð e ï a pilnvarnieka zv. adv. p. sîtâjs atsaucies uz ðo CPN pantu , aizrâdot ,
V. Sticinska kasâcijas sûdzîba par Rîgas ka Nodokïu departaments viòa tçva manapgabaltiesas 1934. g. 7./14. decembra tojuma lietâ savu prasîjumu proklamâ paspriedumu Nikolaja Geðeïa (Goeschej) pra- . redzçtâ laikâ neesot pieteicis un ka tâdçï
sîbâ pret Finanèu ministrijas Nodokïu de- ðis departamenta prasîj ums esot atzîstams
partamentu par Ls 391,—. (L. N> 291.)
par dzçstu sakarâ ar apgabaltiesas 1929. g.
Sçdi vada priekðsçdçtâja v. senators 22. oktobra prekluzîvo lçmumu. ApgabalA. Lçbers ; referç senators V. Bukovskis. tiesa savâ spriedumâ pievienojusies mierSenâts atrod: Nodokïu departaments tiesneða sprieduma motîviem , atrodot , ka
1933. g. 30. augustâ uzdevis piedzît no Ni- nodokïu maksâðanai piemîtot publiska piekolaja Geðeïa k â K â r ï a G e ð e ï a m a n - nâkuma raksturs , kâdçï uz nodokïu prat i n i e k a uz pçdçjo papildus uzlikto ienâ- sîjumiem neesot attiecinâmi noteikumi par
kuma nodokli par 1922./23. g. Ls 201,50 to pieteikðanu proklamas laikâ , jo pçdçjie
lîdz ar procentiem un soda naudu un attiecoties tikai uz tâdiem prasîj umiem , kas
1933. g. 29. novembri Nodokïu departa- izðíi rami civilprocesa 1. p. paredzçtâ kârmenta piedzinçjs ðâ nodokïa nesamaksas ï tibâ. Tomçr nedz miertiesnesis, nedz apdçï apr akstîjis Nikolaja Geðeïa kustamo gabaltiesa nav òçmuði vçrâ , ka p u b mantu. Sakarâ ar to Nikolaj s Geðelis cçlis l i s k i - t i e s i s k â s attiecîbas starp fisprasîbu pret Nodokïu departamentu , lûdzot ku, Nodok ïu departamenta personâ , un priatzît , ka viòð neatbild par sava miruðâ vâtpersonâm nodibinâj âs tikai tad , ja pç-
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dejâ atzîstama p a r n o d o k ï u t i e s u blanko indosamentu pârtrauktu vai nepârm a k s â t âj u . Tâdas attiecîbas arî no- trauktu rindu vispâr nevar runât. Ja pçdibinâj uðâs savâ laikâ starp miruðo Kârli dçjais indosaments ir blanko , tad vispâr
Geðeli kâ ienâkuma nodokïa maksâtâju un nekâds tâlâks indosaments nav prasâms,
fisku , un strîds starp viòiem gan nepie- lai leìitimçtu personu , kuras rokâs vekselis
kristu civîltiesai. Konkrçtâ gadîj umâ , tur- atrodas. Tiesu palâta vispâr nav noskaidpr etim, Nodokïu departaments prasa ienâ- rojusi , kâdâ veidâ vekselis vispâr aizpilkuma nodokïa parâda samaksu nevis no dîts , kas îsti apzîmçts kâ vekseïòçmçj s.
personas, kurai uzlikts nodoklis , t. i. Kârïa Tiesu palâta nav arî noskaidroj usi , vai perGeðeja, kas miris 1928. gadâ , bet no viòa sona , uz kuras vârda vekselis ir aizpildîts ,
m a n t i n i e k a — Nikolaja Geðeïa, kam figurçjusi vekselî kâ pirmais indosants;
jâ atbild par mantoju ma atstâj çj a parâ- tikai apstiprinoðâ gadîjumâ prasîtâjs bûtu
diem u z c i v i l l i k u m u p a m a t a . Tâ- atzîstams par indosaritu, kas atbildçtu uz
dçï te ir nozîme nevis publiski tiesiskâm 23. p. pamata. Tâ tad vienîgi tikai tad , ja
attiecîbâm , bet privâttiesiskâm un proti Tiesu palâta par pirmo vekseïòçmçju uzmantoðanas tiesîbâm , kâpçc prasîtâjam bija skatîtu Johannu Treij s, kas uzrakstîj usi
pamats un tiesîba atsaukties uz CPN pirmo indsamentu (I , 26. o. p.), vispâr va1699. p. Neòemot to vçrâ , apgabaltiesa rçtu runât par to, ka prasîtâjs bûtu atzîspielaidusi motîvu nepareizîbu , pârkâpjot tams par kâdu (tâlâku) indosantu. Dibinot
lîdz ar to minçto CPN noteikumu , kâ ari spriedumu uz ðâdiem nesakarîgiem, ne181. un 196. p.
skaidriem un nepareiziem motîviem , Tiesu
Atrodot tâdçï, ka j au so pârkâpumu dçï palâta pielaidusi Veks. nolik. 3., 33. p. un
apgabaltiesas spri edums nav atstâjams CPN 816. p. pârkâpumus. Neatkarîgi no
spçkâ , Senâts , nepârbaudot pârçjos kasâ- tâ, atbildçtâj s bij a lûdzis (apellâcij as sûcijas iemeslus, n o l e m j : Rîgas apgabal- dzîbâ un Tiesu palâtas sçdç) nopratinât
tiesas 1934. g. 7./14. decembra spriedumu liecinieci Annu Elti par apellâcijas sûdzîbâ
CPN 1. p. piezîmes 1699., 181. un 196. p. uzdotiem apstâkïiem. Tiesu palâta ðo lûpârkâpumu dçï atcelt un nodot lietu tai gumu nav ievçrojusi un pat nav apspriepaðai apgabaltiesai izsprieðanai no jauna dusi , ar ko tâ pârkâpusi CPN 454., 816. p.
citâ sastâvâ.
Aiz aprâdîtiem iemesliem atrodo t, ka
39. 1936. g. 28. aprîlî. Atbildçtâja Jâ- Tiesu palâta pârkâpusi Veks. nolik. 3.,
zepa K e i r â n a kasâcijas sûdzîba par Tie- 33. p. un CPN 454., 816. p., kâdçï viòas
su palâtas 1934. g. 29. oktobra sprie dumu spriedums nav uzturams spçkâ , Senâts,
Jâòa Bería prasîb â pret Jâzepu Keirânu , nepârbaudot pârçjos atbildçtâja kasâcijas
summâ Ls 1052,— par vekseïa atzîðanu par sûdzîbâ minçtos kasâcijas iemeslus, n ol e m j : Tiesu palâtas 1934. g. 29. oktobra
nemaksâjamu. (L. Ny 320.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators 0. spriedumu Veks. nolik. 3., 33. p. un CPN
454., 816. p. pârkâpumu dçï atcelt un lietu
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Senâts atrod: Lietâ nav nedz vekseïa nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no jauna
nedz pat vekseïa noraksta, kaut gan vek- citâ tiesas sastâvâ.
seïa norakstu prasîtâj s bija saòçmis sa40. 1936. g. 20. martâ. Prasîtâj as Latskaòâ ar CPN 238. p. 1. punktu lîdz ar iz- vijas bankas pilnvarnieka zv. adv. J. Dampildu pavçsti. Tiesu palâta mçìinâjusi re- bekalna kasâcijas sûdzîba par Jelgavas apkonstruçt vekseïa saturu un formu vienîgi gabaltiesas 1934. g. 15. oktobra spriedumu
uz nopratinâto liecinieku liecîbu pamata, Latvijas bankas prasîbâ pret a. s. „M. Bçrnemaz nepieprasot no prasîtâja minçto no- mans ", Vili - Jâni Dzirnieku un Alvîni Tîðs
rakstu vai no atbildçtâj a — paðu vekseli. par Ls 700,— par rokas íîlu tiesîbâm uz
Ðâdos apstâkïos Senâtam atòemta iespçj a aprakstîtu mantu. (L. JVe 356.)
pârbaudît tâ Tiesu palâtas slçdziena pareiSçdi vada priekðsçdçtâj s senators F.
zîbu , ka vekselî neesot ievçrota Vekseïlik. Konrâdi; referç senators M. Èakste.
n epârtrauktâ vekseïa
Senâts atrod: Apgabaltiesa atzinusi
23. p. paredzçtâ
blanko pârvede (?)". Ðis Tiesu palâtas par pierâdîtu, ka Ventspils pilsçtas banka
motîvs pats par sevi nav saprotams. Par bij a ieguvusi rokas íîlas tiesîbas uz ap-
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rakstîtâm maðînâm un ka viòa ðîs maðînas slçgas, kurâs manta atrodas. Tâdçï arî
bij a pâríî lâj usi tâlâk prasîtâj ai, nododot vi- ðaj â gadîj umâ ir izðíiroðs vienîgi apstâkòai arî ieíîlâðanas aktu. Apgabaltiesa ir lis, vai prasîtâj ai bij usi nodota telpu atslçga.
ari konstatçj usi, ka maðînâm bij uði pielikti Apgabaltiesa gan aizrâda uz to, ka telpu
plakâti, ka tâs pâríîlâtas Latvij as bankâ. otrâ atslçga atradusies pie maðînu îpaðnieTomçr viòa nav atzinusi par pierâdîtâm kiem. Bet, kâ to pareizi aizrâda prasîtâprasîtâj as rokas íîlas tiesîbas uz tâm, jo j as pilnvarnieks savâ kasâcij as sûdzîbâ ,
p çc apgabaltiesas atzinuma prasîtâj a ma- pati apgabaltiesa atzinusi, ka ðis apstâklis
ðînas nekad savâ rîcîbâ nebij a saòçmusi. nevarçj is bût par ðíçrsli rokas íîlu tiesîbu
Apgabaltiesa ir konstatçj usi , ka telpai, kurâ nodibinâðanai uz tâm paðâm maðînâm un
maðînas bijuðas novietotas , bij uðas divas taj âs pat telpâs Ventspils pilsçtas bankai
atslçgas, no kurâm viena atradusies ma- par labu. Ja j au ðis apstâklis, pçc apgabalðînu îpaðnieka rîcîbâ , bet otra rokas íîlas tiesas atzinuma , vienâ gadîj umâ nevarçj a
turçtâj as, Ventspils pilsçtas bankas , rî- bût par ðíçrsli rokas íîlu tiesîbu nodibicîbâ. Kad , pâríîlâ j ot maðînas prasîtâj ai , nâðanai, tad apgabaltiesai vaj adzçj a katrâ
Ventspils pilsçtas banka gribçj usi nodot ziòâ paskaidrot , kâdçï tas, pâríîlâjot maviòas rîcîbâ esoðo telpu atslçgu prasîtâj ai , ðînas prasîtâj ai , kïuvis par ðíçrsli rokas íîlu
pçdçj â esot atteikusies to saòemt. Atslçgu tiesîbu nodibinâðanai. Apgabaltiesa aizrâda
pçc apgabaltiesas atzinuma Latvij as ban- vçl ari, ka pieliekot pie maðînâm plakâtu ,
kas Ventspils nodaïas pârvaldnieks Cau- ka tâs pâríîlâtas prasîtâj ai, pçdçjâ neesot
nîts esot atstâj is Ventspils pilsçtas' bankas ieguvusi rokas íîlas tiesîbas uz maðînâm.
direktora Zolmaòa uzglabâðanâ. Bet j a Bet apgabaltiesa nav òçmusi vçrâ Latvij as
j au Latvij as bankas Ventspils nodaïas pâr- bankas statûtu (Lkr. 23/65) 8. pantu, kurð
valdnieks atslçgu no telpâm, kurâs maðî- nosaka, ka zîmj u , plombju un uzrakstu uznas atraduðâs, bij a atstâj is direktora Zol- likðana íîlai ir rokas íîlu nodibinâðanas
maòa uzglabâðanâ, tad p çdçj ais atslçgu priekðnoteikums par labu Latvijas bankai,
vairs neturçj is savâ vârdâ , bet gan prasî- pat j a viòa atstâj rokas íîlu aizòçmçj a lietâj as vârdâ , kurai arî bij usi tiesîba ar ðo toðanâ vai glabâðanâ. Pretçji apgabaltieatslçgu rîkoties , pieprasot to kaut kurâ sas domâm, zîmj u resp. plombj u un uzraklaikâ no Zolmaòa. Tâdâ kârtâ apgabaltie- stu uzlikðana íîlai nav katrâ ziòâ jâizdara
sas atzinums , ka atslçga nebij usi nodota bankas ierçdòiem. Tâdçï apgabaltiesa aiz
prasîtâj as rîcîbâ , runâ pretim viòas paðas viòas apr âdîtiem iemesliem nevarçja nekonstatçtiem apstâkïiem. Apgabaltiesa gan pieðíirt nozîmi lietâ apstâklim , ka aprakatsaucas uz to , ka prasîtâj a neesot nevie- stîtâm maðînâm bij uði pielikti uzraksti , ka
nam no saviem ierçdòiem , nedz arî direk- tâs pâríîlâtas Latvij as bankâ. Visu notoram Zolmanim uzdevusi ieíîlâto maðînu râdîto iemeslu dçï apgabaltiesa ir pielaidusi
un telpu uzraudzîbu un pârzinâðanu, bet motîvu nepilnîbu , pârkâpjot CPN 181. un
ðim apstâklim nav izðíiroðas nozîmes lietâ. 196. pantus. Ðo likumu pârkâpumu dçï apRokas íîlas tiesîbas nodibinâj âs ar kusta- gabal tiesas spriedums nav atstâj ams spçkâ ,
ma s ma n tas n odoðanu k r editora m ( CL kâdçï Senâts n o l e m j : Jelgavas apga1469. p.), pie kam nodoðanai j ânotiek sa- baltiesas 1934. gada 15. oktobra spriedumu
skaòâ ar vispârîgiem noteikumiem par CPN 181. un 196. pantu pârkâpumu dçï
valdîðanas nodoðanu (CL 1470. p.). Tâdçï atcelt un lietu nodot tai paðai apgabaltiesai
ðaj â gadîj umâ svarîgi bij a konstatçt tikai, izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
vai maðînu nodoðana prasîtâj as valdîðanâ
bij a notikusi saskaòâ ar vispârîgiem notei- 41. 1936. g. 28. aprîlî. Atbildçtâj a Rukumiem par nodoðanu valdîðanâ, bet j autâ- bina M a r g o 1 i s a pilnvarnieka zv. adv.
j umam, vai pçc tâdas nodoðanas íîl as tu- J. Elj aðeva kasâcij as sûdzîba par Tiesu
rçtâj s íîlu vçl îpaði uzraudzîjis ar citu per- palâ tas 1934. g. 1. novembra spriedumu
sonu palîdzîbu , nav izðíiroðas nozîmes. Kaulu dedzinâðanas un pârstrâdâðanas fabCL 641. panta 6. punkts taisni nosaka, ka riku sab-bas prasîbâ pret Rubinu Margokustamas mantas nodoðana uzskatâma par lisu, tirg. zem. firmas „R. Margolis ", summâ
notikuðu, kad ieguvçj am nodotas telpu at- Ls 1100,— par preèu nozîmes atzîðanu par
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spçkâ neesoðu un izòemðanu no apgrozîbas ,
un prasîtâj as Kaulu dedzinâðanas un pârstrâdâðanas fabriku ' sab-bas pilnvarnieka
zvçr. adv. A. Gutmaòa paskaidroj ums.
(L. M 367.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators 0.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Senâts atrod: Tiesu palâta , apsverot
abiem partiem aizsargâto preèu nozîmju
ârçjos izskatus, to raksturîgâs un uzkrîtoðâs daïas, aiz viòas paskaidrotiem iemesliem secinâjusi : 1) ka i r iespçjam s samainît partu preèu nozîmes, ko uzrâda ,
iespieþ vai piestiprina precçm un iesaiòoj umiem, etiíetes etc, 2) ka, preèu apgrozîbâ , ar atbildçtâj am (1933. g. reì istrçtâm)
preèu nozîmçm viòas preces nav pietiekoði
individualizçtas un atðíirtas no prasîtâjas
precçm un tai j au 1927. g. pieðíirtâm preèu
nozîmçm un 3) ka, lietoj ot ðâdas nepietiekoði atðíirî gas uzkrîtoði lîdzîgas preèu zîmes atbildçtâjs pierâda savu pozitîvo ïauno
nolûku (dolus) maldinât publiku par preèu
raþoðanas vietu (fabriku) . Ðâdi Tiesu palâtas konstatçjumi un secinâjumi attiecas
uz lietas faktisko pusi un nav tâdçï pârbaudâmi , kasâcij as kârtîbâ (Sen. CKD
33./1707 ; 35./6S2). Ar to nav pamata visiem
atbildçtâja paskaidrojumiem kasâcijas sûdzîbâ , kur os tas apstrîd minçto Tiesu palâtas konstatçjumu un secinâj umu pareizîbu
pçc bûtîbas un kur os izsmeïas gandrîz viss
kasâcijas sûdzîbas saturs. No saviem konstatçj umiem un secinâj umiem Tiesu palâta
varçja nâkt pie sava tâlâkâ atzinuma , ka
atbildçtâjs , uzrâdot (uz savâm precçm , iesaiòoj umos , sludinâj umos , ' faktûrâs , rçíinos etc.) preèu nozîmes , kas pietiekoði neatðíi ras no prasîtâjam aizsargâtâm preèu
nozîmçm , apzinâti maldina publiku (Rûpn.
nolik. 126. p. 2. pk., 131. p. 2. pk.), un ka
tâpçc prasîtâjam tiesîba prasît atbildçtâjam
reìistrçtâs preèu nozîmes atzîðanu par
spçkâ neesoðu, dzçðamu preèu nozîmju sarakstâ un iznîcinâðanu no izstrâdâj umiem
saskaòâ ar Rûpn. nol. 142. p. un Noteik.
par negodîgas konkurences apkaroðanu
14. p. (Lkr. 27./174) vai 12. p. (Lkr. _33./110),
Ðie pçdçjie Noteikumi bij a j au speí a prasîbas celðanas laikâ. Minçtie Noteikumi
(kâ 1927. g. tâ arî 1933. g. red.) taisni attiecinâmi arî uz preèu nozîmçm , kâ tas izriet
no 5. p. 1. teik. („.. .vai kâdu citu apzîmç38

j umu ; sakarâ ar 14. p. (1927. g. red.) vai
12. p. (1933. g. red.), kuri (2. d. beigâs) tieði
runâ pâr preèu nozîmçm. Tâpçc Tiesu palâtai bij a pietiekoðs iemesls atsaukties uz
to, ka atbildçtâj s pârkâpis arî norâdîtos
Noteikumus. Tiesu palâta atsaukusies uz
Senâta CKD 33./1707 nevis tâpçc, lai uzsvçrtu, ka tâs lietas apstâkïi bûtu pilnîgi
identiski ar tagadçjâ s lietas apstâkïiem , bet
vienîgi tâpçc, lai attaisnotu savu atzinumu ,
ka preèu nozîmju tiesîbu pârkâpumâ izteicâs negodîga konkurence. Ðâds Tiesu palâtas uzskats pilnîgi saskan ar iepriekð
citçtiem 12. p. resp. 14. p. un Senâta praksi
(CKD 33./1707, un 3S./652).
Aiz aprâdîtiem iemesliem atrodot , ka
Tiesu palâta nav pârkâpusi likumu un ka
tâpçc atbildçtâja kasâcijas sûdzîba atraidâma , senâts n o l e m j : Rubina Margolisa
pilnvarnieka zv. adv. J. Elj aðeva, kasâcijas
sûdzîb u uz CPN 907. p.' pamata atstât bez
ievçrîbas.
42. 1936. g. 28. aprîlî. Nodokïu departamenta kasâcij as sûdzîba par Tiesu palâtas
1934. g. 3. oktobra lçmumu lietâ par mir.
Grigorij a Aksj ukova privâtt estâmenta apstiprinâðanu un mir. Grigorij a Aksj ukova
mantinieku: Jevdokij as , Jepistinij as un
Miciiaila Aksj ukovu paskaidrojums. (L.
N> 383.)
Referç priekðsçdçtâjs senators O. Ozoliòð.
Senâts atrod: Tiesu plâta konstatçjusi ,
ka mantoj ums pastâv no Kaunatas pagastâ ,
Kaunatas b i e z i a p d z î v o t â v i e t â
esoða zemes gabala M> 117F, 0,07 ha platîbâ , ar dzîvojamu çku. No ðâ konstatçj uma Tiesu palâta secinâjusi , ka ir runa
par l a u k u z e m i , kas padota 1914. g.
4. oktobra lik. 1. panta un tâ piezîmes noteikumiem. Nâkot pie ðâda atzinuma , Tiesu
palâta tomçr tuvâki nav paskaidro| jusi, kâdçï 0,07 ha liels zemes gabals Kaui nâtas b i e z i a p d z î v o t â v i e t â atzîstams par l a u k u zemi , jo Senâts jau
ir paskaidrojis , ka lai piemçrotu 1914. g.
| lik. 1. p. un tâ piezîmi , nepietiek konstatçt
vienîgi to , ka immobilis atrodas p a g a s t â
(Sen. CKD 35./860; 35./1545). Tiesu palâta
gan atsaucas uz to , ka Nodokïu departaments neesot pierâdîj is, ka çkai bûtu uzlikts valsts vai paðvaldîbas nodoklis atse-

viðíi no zemes, bet arî sai j autâj umâ viòa
nav apsvçrusi nodokïa inspektora apliecîbu
(1., 5.) un nav paskaidroj usi, vai tanî minçtais novçrtçj ums Ls 1450,— valsts un
paðvaldîbas nodokïu òemðanai attiecas tikai uz z e m i 0,07 ha platîbâ , vai arî u z
ç k â m , nerunâjot nemaz par to, ka vispâr Tiesu palâtas atsaukðanâs uz 1914. g.
4. oktobra lik. 1. p. piezîmes noteikumu in
fine bûtu Vietâ tad , ja pats Tiesu palâtas
atzinums par l a u k u zemes raksturu
bûtu neapðaubâms. Tâdâ kârtâ Tiesu palâta ir savu lçmumu nepilnîgi motivçjusi ,
pâr kâpjot ar to CPN 816. p.
Atrodot tâdçï, ka CPN 816. p. pârkâpuma dçï Tiesu palâtas lçmums nav uzturams spçkâ , Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas 1934. g. 3. oktobra lçmumu atcelt
CPN 816. p. pârkâpuma dçï un lietu nodot
tai paðai tiesai izlemðanai no j auna citâ
tiesneðu sastâvâ .
43. 1936. g. 30. aprîlî. Atbildçtâjas a. s.
„Krievijas-Baltij as tvaikoòu kuì niecîbas
sab-ba " pilnvarnieka zv. adv. p. V. Sticinska kasâcij as sûdzîbu par Rîgas apgabaltiesas 1934. g. 19. decembra spriedumu
Georga Jaunzema prasîbâ pret Krievij asBaltijas tvaikoòu kuì niecîbas sabiedrîbu
par Ls 157,38 ar procentiem darba algas.
(L. JNs 397.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s F. Konrâdi; referç senators J. Grots.
Senâts atrod: Apgabaltiesa , konstatçj ot ,
ka prâvnieku darba lîguma grozîjumi nav
reìistrçti pie vaterðauta, nav attiecîgi apliecinâti un reì istrçti no kâda Latvij as konsula un nav arî ierakstîti munstrullî likumâ
paredzçtâ kârtîbâ , secinâj usi , ka dienesta
lîguma pârgrozîj umi (attiecîbâ uz prasîtâj a algas pazeminâðanu) nebija prasîtâj am
saistoði. Atbildçtâj as kasâcij as sûdzîba
nav ievçroj ama. Konvencij as par vietu apgâdâðanu j ûrniekiem (Lkr. 25./120) 7. p. nosaka, ka j ûrnieku pieòemðanas lîgumos j âbût visâm vaj adzîgâm garantijâm , kas nodroðina ieinteresçtâs puses un jûrniekam
j âdod iespçja izskatît ðo lîgumu pirms un
pçc parakstîðanas. Lîguma parakstîðanu
lîgumslçdzçj as puses izdara p e r s o n î g i
Latvjj as ostâ pie vaterðauta, bet kur vaterðauta nav , tur ostas valdç (Not. par vaterðautiem 2., 5. p. — Lkr. 30./19; Instrukcijas

zvçrinâta vaterðauta darbvedîbai 3.—7. p.
— V. V. 1930. g. M 181). Lîgumslçdzçj u
parakstîto dienesta, lîgumu apliecina vaterðauts vai ostas valde un ieraksta to lîgumu
reìi strâ . Tâdçjâdi apliecinot dienesta lîgumu , privâttiesiskas dabas ' kuìa kalpotâj u , dienesta lîgums iegûst publisku ticamîbu un publiski-tiesisku spçku un tiek
uzskatîts par oficiâlu kuì a dokumentu.
Teiktais attiecinârnV ari uz pârgrozîj umu
ierakstîðanu kuìu kalpotâju dienesta lîgumos. Ârzemçs vaterðauta pienâkumus attiecîbâ uz Latvijas tirdzniecîbas kuìi em
pilda Latvijas konsuli (Kons. regl. 133. -p.
— Lkr. 25./17), kam , saskaòâ ar Instrukcij as zvçrinâta vaterðauta darbvedîbai
34. p. (V. V. 30./181; 33.162), jûrnieku piemunsturçðana un nomunsturçðana, tâpat
pârgr ozîj umu apliecinâðana dienesta lîgumos, jâizdara piemçroj oties ðîs instrukcijas un noteikumu par vaterðautiem nosacîj umiem. Tâdçï konkrçtâ lietâ apsprieþamie dienesta lîguma pârgrozîjumi , kas
nebij a ierakstîti kuìu kalpotâju dienesta
lîgumâ , nebija saistoði prasîtâjam , k â to
j au norâdîjis Senâts savâ 1934. g. 26. oktobr a rîkoj umâ (Seri. CKD 34./1648) ðai
lietâ. Nav arî pamata atbildçtâjas atsaukðanâs uz CL XXXVI p., jo slçdzot kuìu
kalpotâju dienesta lîgumus un ierakstot
tanîs pârgrozîjumus , jâievçro norâdîtie
s p e c i â l i e noteikumi. Atrodot , ka apgabaltiesa nav pârkâpusi kasâcijas sûdzîbâ
minçtos likumus un ka tâdçï kasâcij as sûdzîba atraidâma , Senâts n o l e m j : a. s.
„Krievijas-Baltijas tvaikoòu kuìniecîbas
sabiedrîba " pilnvarnieka zvçr. adv. V. St i cinska kasâcijas sûdzîbu uz CPN 283. p.
pamata atstât bez ievçrîbas.
44. 1936. g. 20. martâ. Atbildçtâju Emilija s un Adriana O b e r m i l l e r u kasâcij as sûdzîba par Rîgas apgabaltiesas 1934.
gada 4. j ûlij a spriedumu Kapitoïinas 2ukovskis prasîbâ pret Emilij u un Adrianu
Obermilleriem par Ls 343,— ar procentiem
un prasîtâj as Kapitoïinas Zukovskis paskaidrojum s. (L. Nq 403.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s F. Konrâdi; referç senators M. Èakste.
Senâts atrod : Apgabaltiesa uz viòas
spriedumâ aprâdîto datu pamata un aiz viòas paskaidrotiem iemesliem ir konstatç39

jusi, ka prasîtâj ai izîrçtais dzîvoklis nav
bij is lietoj amâ stâvoklî un ka prasîtâj as izdarîtie remonti , pa r kuriem miertiesnesis
viòai piespriedis atlîdzîbu , bij u ði nepiecieðami. Ðie konstatçj umi attiecas uz lietas
fak tisko pusi un nav pârbaudâmi kasâcij as
kârtîbâ. Izej ot no tiem, apgabaltiesa varçj a uz CL 578. panta pamata prasîbu viò as piespriestâ daïâ ajïtnierinât. Pretçj i
atbildçtâj u domâm, apgabal tiesa aiz tâ iem esla , ka prasîtâj a nebij a griezusies pie
îres valdes ar lûgumu konstatçt remontu
vaj adzîbu un apmçrus un dot tiesîbas tos
izdarît , nevarçj a prasîbu atraidît. Senâts
ir j au paskaidroj is (Sen. CKD 34./1038), ka
lik. par telpu îri 39. pantam nav tâ nozîme ,
ka îrnieks remontu varçtu izdarît tikai tad,
j a îres valde bûtu konstatçj usi remonta
nepiecieðamîbu un apmçru , jo tas runâtu
pretim CL 578. pantam, pçc kura nepiecieðamie izdevumi j âatlîdzina ik katram , izòemot zagli. Tâdçï îrniekam ir tiesîbas
izdarît nepiecieðamo remontu , ja iestâjusçs vaj adzîba to darît un j a namsaimnieks
no remonta izdarîðanas atteicies , un ar remontu izdarîðanu viòam rodas tiesîbas uz
atlîdzîbu par tiem. Likuma par telpu îri
39. panta 2. un 3. teikumi nosaka tikai
priekðnoteikumus, kuriem pastâvot îrnieks
var kompensçt îres maksas prasîj umu ar
viòa izdarîto remonta izdevumu prasîj umu un ðâdas kompensâcij as izdarîðanas
kârtîbu. Ar to atkrît atbildçtâj u atsaukðanâs kasâcij as sûdzîbâ uz lik. par telpu îri
39. panta pârkâp ðanu. Konstatçj ot no sevis, ka remonti, par kuriem miertiesnesis
bij a piesp riedis prasîtâj ai atlîdzîbu , bij a
nepiecieðami, apgabaltiesa varçj a atzît atbildçtâj u lûgumu izdarît ekspertîzi , lai noskaidrotu , kâdi remonti bij a nepiecieðami
un kâdi derîgi , par nenozîmîgu un neapspriest to sîkâk savos motîvos. Par to , ka
krâsns izkrâsoðana ir greznuma izdevums ,
ka ðî izdevuma apmçrs bij a nosakâms ar
ekspertiem un atskaitâms no prasîtâj ai piesprieþam âs summas , atbildçtâj i pirmo reizi
runâ kasâcij as sûdzîbâ , kâdçï ðis viòu aizrâdîj ums Senâtâ nav òemams vçrâ. Pretçj i atbildçtâj u domâm , apgabaltiesa s pienâkums ðaj â gadîj umâ nebij a piemçrot CPN
106. pantu , ja viòa atzinusi atbildçtâj u uzdotos lieciniekus par nepelnoðiem ticamîb u ,
jq ðî panta piemçroðanas priekðnoteikums
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ir pierâdîj umu neiesniegðana par kâdu lietâ
nozîmîgu apstâkli , turpretim , atbildçtâj i
pierâdîj u mus bij a iesnieguði, resp. viòi bij a
uzdevuði lieciniekus (Sen. CKD 33./1823).
Nav saskatâma arî pretruna apgabaltiesas
spried umâ aiz tâ iemesla , ka viòa ar liecinieka Apsîða liecîbu atzinusi par pierâdîtu , ka p rasîtâj as dzîvoklis , to saòemot ,
bij a darbnîcas telpas. Ðis apstâklis pats
par sevi neizslçdz , ka telpas bij a iespçj ams izlietot arî kâ dzîvokli un ka tâs prasîtâj ai izîrçtas kâ dzîvoklis un no viòas
arî kâ dzîvoklis izmantots. Apgabaltiesas slçdziens j autâj umâ par liecinieka Jurevièa apliecinâtâ ap stâkïa , ka d z î vo klî
10 gadu laikâ nav taisîts remonts , nozîmi ,
at tiecas uz lietas faktisko pusi un nav pârbaudâms kasâcij as kârtîbâ. Par to, ka lieciniekam Jurevièam nav vaj adzîgo zinâðanu tâdas liecîbas doðanai, atbildçtâj i pirmo reizi runâ kasâcij as sûdzîbâ , kâdçï ðis
viòu aizrâdîj ums Senâtâ nav òemams vçrâ.
Aiz aprâdîtiem iemesliem atzîstot , ka ap gabaltiesa nav pârkâpusi kasâcij as sûdzîbâ minçtos likumus , kâd çï kasâcij as sûd zî ba a tr aidâma , Senâts n o l e m j : atbildçtâj u Emilij as un Adriana Obermilleru
kasâcij as sûdzîbu uz CPN 283. panta pamata atstât bez ievçrîbas. Uzlikt tiesâðanas izdevumus kasâcij as instancç atbildçtâj iem Emîlij ai un Adrianam Obermilleriem
par labu prasîtâj ai Kapitoïinai Þukovskis.
45. 1936. g. 27. maij â. Prasîtâj u Juliannas M â 1 i ò ð, Lizetes B a u m a n i s un
Darij as D u b o k s pilnvarnieka zv. adv.
M. Antona kasâcij as sûdzîba par Tiesu paï âtas 1934. g. 12. novembra spriedumu Julia nnas Mâliòð u. c. prasîbâ pret Jâni Cauni
summâ Ls 1100 ,— par miruðâs Annas Caunes atstâto mantoj umu , un atbildçtâj a Jâòa
Caunes pilnvarnieka zv. adv. M. Elj aðova
paskaidroj ums. (L. JMa 427.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators O.
Ozoliòð ; referç senators R. Alksnis.
Senâts atrod: Tiesu palâta, pievienoj oties apgabaltiesas sprieduma motîviem ,
prasîbu atraidîj usi aiz tâ iemesla , ka Annai
Caunei piederoðâ nekustamâ manta, kas
pastâv no Vs id. daïas no îpaðuma, kas
viòai novçlçts ar viòas tçva P. Baumaòa
spçkâ gâj uðo testamentu , neesot uzskatâma par viòas atseviðí o mantu , bet t â

esot ietilpusi laulâto mantas kopîbâ. So
savu slçdzienu , ka no tçva mantotâ nekustamâ manta neesot bij usi Annas Caune atseviðía manta, Tiesu palâta dibina uz sekoðiem apsvçrumiem. Pçc CL 79. un 80. p.
ar laulîb u — starp laulâtiem nodibinoties
mantu kopîba un saplûstot vienâ kopîgâ
masâ visa tâ manta : a) kas laulâtiem pieder çjusi pirms laulîbas , un kur u viòi ienesu ði la u lîb â, b) ka s par laulîbas laiku piekritusi vienam vai otram laulâtam , un
c) kuru viòi atseviðíi vai kopîgi ieguvuði
laulîbai pastâvot. No ðîs mantu kopîbas
esot izòemta tâ manta , kurai laulâtie ar
laulîbas lîgumu pieðíîruði atseviðí as mantas raksturu , un tâ manta , kas uz likuma
pamata (CL 27) esot uzskatâma par katra
laulâtâ atseviðí o mantu. Konkrçtâ gadîj umâ starp laulâtiem Caunçm laulîbas lîgums neesot slçgts un arî uz likuma pamata no tçva mantotâ manta neesot atzîstama par Annas Caune atseviðí o mantu ?—
aiz tâ iemesla: 1) ka CL 27. p. 3.—5. pk.
paredzçtie gadîj umi uz konkrçto lietu neattiecoties; 2) ka tâpat neattiecoties CL
21. p. 2. punktâ paredzçtais gadîj ums , jo
tçvs P. Baumanis neesot novçlçj is savai
meitai Annai Caune testamentâ apr âdîto
îpaðumu ar nosacîj umu to pârvaldît un lietot paðai, un 3) ka neesot piemçroj ams ðai
lietâ arî CL 27. p. 1. punkts , jo, ja Anna
Baumans (prec. Caune) bûtu vçlçj usies paturçt no tçva mantoto nekustamâs mantas
daïu vienîgi savâ pârvaldîb â un lietoj umâ ,
tad par to viòai vaj adzçj is slçgt ar savu
vîru laulîbas lîgumu (CL 36. p.). Ðâdi Tiesu
palâtas apsvçrumi ir pareizi , saskaòâ ar
attiecîgo likumu noteikumiem un attaisno
arî viòas gala slçdziena pareizîbu. Ðâdus
apsvçrumus prasîtâj i savâ kasâcij as sûdzîbâ pat neap strîd , bet tikai aizrâda savas
kasâcij as sûdzîbas 3. punktâ , kâ konkrçtâ
gadîj umâ gan neesot bij is noslçgts formâls
(CL 36. p.) laulîbas lîgums par strîdus nekustamâs mantas izòemðanu no mantas
kopîbas , bet starp laulâtiem Caunçm ticis
noslçgts mâj as kârtîbâ neformâls lîgums ,
pçc kura Anna Caune paturçj usi mantoto
nek. îpaðumu savâ pârvaldîðanâ un lietoðanâ. Ðâda lîguma noslçgðanu prasîtâj i
vçlçj uðies pierâdît ar liecinieku liecîbâm ,
bet Tiesu palâta bez dibinâta iemesla esot
noraidîj usi uzdoto liecinieku pratinâðanu.

Ðâdi prasîtâj u paskaidroj umi tomçr nepelna
ievçrîbu ; ðai gadîj umâ strîds nav starp
laulâtiem un treðâs personas var atsaukties
tikai uz laulîbas lîgumiem , kas noslçgti likumâ (CL 36. p.) paredzçtâ kârtîbâ un ir
izsludinâti. Nedibinâts ir prasîtâj u paskaid roj ums viòu kasâcij as sûdzîbas 2. pk.,
it kâ strîdus nek. îpaðums neietilptu laulâto mantas kopîbâ tâpçc, ka Annai Caune
bij is noliegts ðo nek. îpaðumu atsavinât.
Ja ari Gurgens (Ehel. Gûtergemeinschaft
76. 1. p.) aizrâda , ka mantas kopîbâ var ietilpt tikai atsavinâmas mantas un tiesîbas,
tad te ir domâtas tâdas mantas un tiesîbas , kas pçc savas j uridiskâs struktûras
nav atsavinâmas, bet ne tâs, ko no lied z is
atsavinât mantoj uma devçj s un pie tam
tikai uz zinâmu laiku. Kas attiecas uz prasîtâj u paskaidroj umiem viòu kasâcij as sûdzîbas 1. punktâ , it kâ pçc P. Baumaòa
nâves viòam piederoðais nekustamais îpaðums, neskatoties uz to, ka tas ar spçkâ
stâj uðos testamentu novçlçts mûþa lietoj umâ atraitnei Lizetei Baumanis un meitâm îpaðumâ — katrai Vs id. daïâ, bûtu
atradies turpinâmâ mantas kopîbâ (CL
1822. un sek. p.), tad tie kâ minçti pirmo
reizi tikai kasâcijas sûdzîbâ , Senâtâ nemaz
nav apsprieþami. Teikto vçrâ òemot Senâts n o l e m j : Juliannas Mâliòð, Lizetes
Baumanis un Darij as Dubaks pilnvarnieka
zv. adv. M. Antona kasâcijas sûdzîbu uz
CPN 907. p. pamata atstât bez ievçrîbas ;
tiesâðanas izdevumus kasâcijas instancç
uzlikt prasîtâj âm atbildçtâj am par labu.
46. 1936. g. 30. aprîlî. Hermaòa U s s 1 eb e r a kasâcij as sûdzîba par Rîgas apgabaltiesas 1935. g. 5. februâra lçmumu viòa
blakus sûdzîbâ par tirdzniecîbas reìistru
tiesneða 1934. g. 28. decembra lçmumu
firmas „ Hermann Ussleber " reì istrâcij as
lie tâ. (L. .No 439.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj a v. senators
F. Konrâdi; referç senators V. Bukovskis.
Senâts atrod: Apgabaltiesa atstâj usi
bez ievçrîbas Vâcij as republikas pilsoòa
Hermaòa Usslebera blakus sûdzîbu , kurâ
pçdçj ais lûdzis uzdot tirdzniecîbas reì istra
tiesnesim ierakstît reì istrâ vienpersonîgo
tirgotâj u ar firmu „ H erman n U ssleb e r " saskaò â ar viòa 1934. g. 19. augusta pieteikumu, neòemot vçrâ likuma noteikumus
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par vârdu un uzvârdu rakstîbu dokumentos. Sûdzçtâj a kasâcij as sûdzîba nepelna
ievçrîbu. Pretçj i sûdzçtâj a domâm , jâat zîst, ka likums par vârdu un uzvârdu rakstîbu dokumentos piemçroj ams nevien Latvij as pilsoòiem , bet arî Latvij â dzîvoj oðiem
ârzemniekiem. Pats sûdzçtâj s atzîst , ka
likumâ nekâds izòçmums ðaj â j autâj umâ
nav paredzçts un ka uz viòu kâ ârzemnieku
attiecas likumi un noteikurni par tirdzniecîbas reì istru un par firmu , bet viòð neatzîst to noteikumu piemçroðanu viòam,
kas paredzçti likumâ par vârdu un uzvârdu
rakstîbu dokumentos. Ðâds sûdzçtâj a uzskats atzîstams par maldîgu. Likums par
vârdu un uzvârdu rakstîbu dokumentos ir
f o r m â l s l i k u m s , kas j âievçro Vispirms
tâm Latvij as administratîvâm un tiesu iestâdçm, kas izraksta zinâmus dokumentus
un kas tâdçï nevar taisît lçmumus , pârkâpjot likumu. Ja pats sûdzçtâj s atzîst ,
ka uz viòu kâ ârzemnieku attiecas noteikumi par tirdzniecîbas reì istru un par firmu , kurus ved Latvij as valsts iestâdes pçc
L a t v i j a s l i k u m i e m un n o t e i k u m i e m , tad viòam arî j âpadodas tiem likumiem un noteikumiem par vârdu un uzvârdu rakstîbu r e ì i s t r â , kas tirdzniecîbas reìistra tiesnesim jâved stingri turoties pie minçtos noteikumos noteiktas pareizrakstîbas. ' Ârzemnieki gan nav padot:
tâdiem nacionâliem publiskiem valsts un
politiskiem likumiem , kas speciâli radîti
Latvijas pilsoòiem , kâ savas dzimtenes
bçrniem un pavalstniekiem , bet visâs citâs
attiecîbâs ârzemnieki , kas dzîvo u n k a m ç r v i ò i d z î v o L a t v i j â , padoti
Latvijas valsts varai un viòas likumiem .
izòemot gadîj umus , kur piemçroj ams eksteritoriâlit âtes princips. Sûdzçtâj a piemçri, ar kuriem viò ð grib atspçkot apgabaltiesas lçmuma pareizîbu , attiecas tieði
uz ðâ eksteritoriâlitâtes principa piemçroðanu vai uz personâm, k a s n e a t r o d a s L a t v i j â un nav padotas Latvij as
iekðzemes likumiem un j au tâdçï nav piemçrojami sûdzçtâj am , kâs nepieder pie
eksteritoriâlitâtes tiesîbas principu baudoðâm person âm un dzîvo Latvij â. Tas apstâklis, uz kuru beidzot aizrâda sûdzçtâj s ,
ka ja dokumentâ viòa vârds apzîmçts ne
gluþi tâ, : kâ tas rakstîts viòa personîbas
dokumentâ — ârzemes pasei — tad viòð
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it kâ nevarçðot pierâdît identitâti starp
abiem atðíirîgiem apzîmçj umiem , — òemts
vçrâ paðâ likumâ , jo saskaòâ ar likuma par
Vârdu un uzvârdu rakstîbu dokumentos
(Lkr. 1927. g. 31) 4. pantu — uz vçlçðanos
ikkatras personas vârds un uzvârds iekavâs rakstâms viòa parastâ rakstîbâ. Atrodot tamdçï, ka apgabaltiesa nav pârkâpusi kasâcij as sûdzîbâ minçto likumu un
ka sûdzçtâj a kasâcij as sûdzîba nepelna ievçrîbas , Senâts n o l e m j : Hermaòa Usslebera kasâcij as sûdzîbu uz CPN 283. p. pamata atstât bez ievçrîbas.
47. 1936. g. 27. maij â. Zelmas B ç r t i ò ð - B ç r z i ò ð kasâcijas sûdzîba par
Tiesu palâtas 1935. g. 14. j anvâra lçmumu
lietâ par Zelmas Bçrtiòð-Bçrziòð nekustamas mantas pârdoðanu. (L. JMu 445.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators O.
Ozoliòð; referç senators R. Alksnis.
Senâts atrod: Pçe CPN 1291. p. 2. teik.
divas nedçïas pirms izsoles dienas tiesu
izpildîtâj s iesûta savu piedziòas lietu apgabaltiesai , pie kuras izdarâma pârdoðana.
Tâ tad , 1291. p. nenosaka , ka pi edziòas lietai bûtu j âbût apgabaltiesâ divas nedçïas
pirms izsoles dienas , oet nosaka tikai kâ
tiesu izpildîtâj am j ârîkoj as ar piedziòas
lietu , proti , ka viòa pienâkums „ i e s û t î 1
savu lietu apgabaltiesai divas nedçïas
pirms izsoles dienas". No tiesu izpildîtâj a
þurnâla (akts 34./1632) 2. lp. o. p., kâ arî
no paða tiesu izpildîtâja raksta 1632. num.
(apgab altiesas akts 1. lp.) redzams, ka
tiesu izpildîtâjs savu piedziòas akti „iesûtîj is " apgabaltie sai 3. septembrî (tâ tad
12 dienas pirms iz'soles). Tam ap stâklim ,
ka akts saòemts apgabaltiesâ tikai 8. septembrî , nav izðíiroðas nozîmes , jo svarîgs
ir iesûtîðanas, nevis saòemðanas moments.
Jâj au tâ, kâds raksturs ir CPN 1291. p. izteiktai normai , vai tas ir absolûts , proc esuâls priekðraksts , vai tikai vienkârða instrukcij a tiesu izpildîtâj am , kuras neizpildîðana vârçtu novest vienîgi pie tiesu izpildîtâja atbildîbas uzraudzîbas (disciplinârâ)
kârtîbâ. Ðaj â ziòâ vispirms jâpiezîmç , ka
CPN nav paredzçta tieða sankcij a par 1291.
panta neizpildîðanu. Pareizi gan, ka CPN
1324. p. uzskaitîtie gadîj umi nav izsmeïoði.
Tomçr 1324. p. neuzskaitîtie gadîj umi var
novest nie izsoles atzîðanas par soçkâ ne-

esoðu tikai tad , ja tiesu izpildîtajâ pie- dusies viòa piedziòas akts kopð sludinâjulaistie pârkâpumi uzskatâmi par svarîgiem ma iespieðanas (1934. g. 7. j ûlij â) lîdz
konkrçtâ lietâ (Sen. CKD 28./671; 32./1323; 2. sep tembrim, kad viòð savu akti iesûtîj is
36./30 u. c). Tâ .pie m., Senâts atzinis par Rîgas apgabaltiesai. Varbûtçj iem nopietnesvarîgiem gadîj umus , kad sludjnâj umâ niem Rîgâ dzîvoj oðiem pircçj iem katrâ
nav minçts lîdzîpaðnieka vârds , ja vien tas ziòâ bij a nekustamâ manta j âapskata Cçpar izsoli zinâj is (27.7853; 28.7671); kad iz- sîs un uz vietas j âiepazîstas ar visiem atsoles lap â nav minçts , ka notiks dubulta tiecîgiem saimnieciskiem apstâkïiem un
izsole , ja vien par to pasludinâts izsoles lîdz ar to arî ar tiesu izpildîtâj a piedziòu
sâkumâ (32.71323) ; kad tiesu izpildîtâj s nav akti esoðiem datiem, nemaz nenogaidot paievçroj is Lik. par nek. mant. âtsav. (Lkr. ðas akts atsûtîðanu Rîgas apgabaltiesâ. Ar
28./129), 28. p. (32.72121, 34/2262 , 35./10) ; to atkrît visi sûdzçtâj as paskaidroj umi vikad nek. manta pârdota daþas stundas òas kasâcij as sûdzîbas 1. punktâ. Kas atpirms . Rîgas hip . biedr. statûtu 87. § pare- tiecas uz sûdzçtâj as aizrâdîj umu , it kâ tiesu
dzçtâ 2 mçneðu termiòa (33.Z2366) ; kad izpild îtâj s uz ,.otrreizçj u solîðanu", esot iesludinâj umâ nav minçti v i s i piedzinçj i radies, ne pîkst. 12 dienâ, bet 30 min. vç(34./2065) ; kad. tiesu izpildîtâj s pielaiþ kâdu lâk , un ka tâpçc izsole esot atzîstama par
nepareizîbu izdarot CPN 1339. p. apr adîto spçkâ neesoðu CPN 1315. p. (2. d.) pârkâda r bîb u, ja ðâ nepareizîba nav atstâj usi puma dçï, tad ,, vispirms , ðâds gadîj ums
iespaidu uz lietas materiâlo stâvokli 1324. p. " nav paredzçts un , kâ augðâ aiz(35.7962) ; kad tiesu izpildîtâj s izsludinâj is râdîts , vispâr nav attiecinâms uz gadîjuun pârdevis divas zemnieku mâj as, kaut mie m, kam bûtu svarîga nozîme lietâ un
arî uz abu mâj u zemes atrodas viena íi e- kas it íâ tâpçc varçtu bût par pamatu izì eïfabrika (35.71997). Vispâr , ârpus CPN soles atzîðanai par spçkâ neesoðu. îstenîbâ ,
1324. p. paredzçtiem gadîj umiem , izsoli var 1315, p. nosaka tikai , ka , ja pîk st. 10 neatzît par spçkâ neesoðu tikai kâdos 4 ga- ierodas neviens , kas vçlçtos solît , vai iedîjumos , kurus izsmeïoði Senâts uzskaita rodas tikai viens , tad tiesu izpildîtâjam
savâ CKD kopsçdes spr. 35.76, un kuros j â n o g a i d a p i r c ç j u
ieraðanâs
îstenîbâ , izsoles atcelðanai nav sakara ar l î d z p î k s t . 12. Tas nozîm ç, ka ðaj â
CPN 1324. p., bet , kâ Senâts paskaidro , gadîj umâ tiesu izpildîtâjam nav tiesîbas
nupat minçtâ spriedumâ ir pielaistas tâdas atj aunot solîðanu p i r m s pîkst. 12, bet
nepareizîbas , kuru dçï izsole vispâr neva- tas nenozîmç , ka tiesu izpildîtâj am nebûtu
rçja notikt. Runâ esoðais gadîj ums tur- tiesîba solîðanu atjaunot arî pusstundu vçpr etim nav pieskaitâms nevienam no ðaj â lâk , ja patiesi tas tâ arî bûtu noticis, par
spriedumâ norâdîtiem gadîj umiem.
Tâ ko nekâdas atzîmes izsoles lapâ nav, kur
tad , òemot vçrâ , ka t as fak t s, ka tiesu iz- apliecinâts , ka „Rîgas apgabaltiesâ l i k u pildîtâj s nav, 2 nedçïas , bet tikai 12 dienas , m â p a r e d z ç t â l a i k â solîtâj i netika
pir ms izsoles iesûtîj is savu piedziòas akti pieteiku ðies". Ja , pçc sûdzçtâj as domâm,
apgabaltiesai , nay nedz CPN 1324. p., nedz tiesu izpildîtâjs patiesi bûtu nokavçj ies izkâdâ citâ CPN pantâ minçts kâ iemesls iz- soles dienâ par 30 minûtçm , tad katra iesoles atzîðanai par spçkâ neesoðu, un tas interesçta .persona bûtu varçjusi prasît , lai
nav ari uzskatâms par tik svarîgu konkrç- to atzîmçtu izsoles lapâ , kas tomçr nav
tâ lietâ , j âsecina, ka tiesu izpildîtâj a nepa- noticis. Sûdzçtâja pat neapgalvo, ka izsoreizai rîcîbai , neievçroj ot CPN 1291. p. no- les telp u, t. i, apgabaltiesas zâles, durvis
teikto 2 nedçïu laiku , varçtu sekot vienîgi bûtu bij uðas slçgtas lïdz pîkst. 12.30 min.
viòa discipli nâra atbildîb a, bet nevis visas vai ka . kâds no atnâkuðiem solîtâj iem bûtu
izsoles atzîðana par spçkâ neesoðu. Taèu ieradies pîkst. 12 un bûtu atkal aizgâjis
runâ esoðâ nek. manta atrodas Cçsîs, kur tâpçc, ka tiesu izpildîtâjs nebûtu bij is klât
atrodas arî zemes grâmatu nodaïa , Cçsu precîzi pîkst. 12. Pretçj i sûdzçtâj as domâm ,
pilsçtas valde , kas . pârzina pilsçtu nodokïu CPN 1315. p. nemaz neprasa , lai tiesu izlietu , kâ arî nodok ïu inspektors , kas pârzin pildîtâjs d e þ û r ç t u p a ð â s i z s o l e s
valsts nodok ïu - lietas,-un kur dzîvo arî pats t e l p â s no pîkst. 10 lîdz pîkst. 12, un ka
tiesu izpildîtâj s, pie kura tad arî bij a atra- viòam nebûtu tiesîb a pagaidâm atstât tel-
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pas lîdz pîk st. 12. Tiesu izpildîtâj s tikai tad
pielaistu dienesta pienâkuma pârkâpumu ,
j a viòð nemaz nebûtu atgriezies , vai bûtu
atgriezies tik vçlu , ka pçc konkrçtiem apstâkïiem nevarçtu sagaidît , ka solîtâj i vçl
bûtu palikuði zâlç, gaidot izsoles atjaunoðanu. Bet 30 minûðu nokavçj umam vien ,
pat j a tâds patiesi bij is, nav izðíiroðas nozîmes, ja nav augðâ norâdîto seviðío apstâkïu , kuru esamîbu sûdzçtâj a tomçr pat
neapgalvo. Ar to atkrît arî sûdzçtâj as paskaidroj umi kasâcij as sûdzîbas 2. punktâ.
Aiz aprâdîtiem iemesliem atrodot , ka
Tiesu palâta nav likumu pârkâpusi , kâdçï
sûdzçtâj as kasâcij as sûdzîba atraidâma ,
Senâts n o l e m j : Zelmas Bçrtiòð-Bçrziòð
kasâcij as sûdzîbu , uz CPN 907. p. pamata,
atstât bez ievçrîbas.
48. 1936. g. 28. aprîlî . Atbildçtâj a Jâòa
E z e r g a i ï a kasâcij as sûdzîba par Rîgas
apgabal tiesas 1934. g. 14; decembra spriedumu Lûcij as Peès prasîbâ pret Jâni Ezergaili par Ls 480 ,— uztura naudas. (L.
Ne 449.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators 0.
Ozoliòð; referç senators R. Alksnis.
Senâts atrod: Apgabaltiesa atraidîj usi
atbildçtâja celto noraidîj umu , ka prasîtâj ai
neesot tiesîbas prasît un atbildçt tiesâ
(CPN 90. p. 4. pk.) aiz tâ iemesla, ka ðis
noraidîj ums esot celts tikai otrâ instancç,
un ka tas arî pçc bûtîbas esot nepamatots
tâpçc, ka ðai lietâ tiekot prasîts uzturs
ârlaulîbas bçrnam no viòa tçva, kâdçï esot
piemçroj ami CPN 1455. un 1458. p. noteikumi un prasîtâja varçj usi celt ðo prasîbu ,
kaut gan prasîbas iesniegðanas laikâ un
tiesai izsprieþot lietu pçc bûtîbas , viòa vçl
nebij a sasniegusi 21 gada vecumu. Ðâds
apgabaltiesas uzskats nav atzîstams par
pareizu. Kas attiecas uz noraidîj umu par
prasîtâj as procesuâlâs rîcîbspçj as trûkumu ,
tad ðâdu noraidîj umu var celt kurâ katrâ
lietas stadij â (CPN 101. un 675. p.) un Senâta spriedumos (CKD 22.753 un 23.719),
uz kuriem atsaucas apgabaltiesa , ir runa
par cita veida noraid îjumu un proti , par
to, kas paredzçts CPN 90. p. 2. pk. vai
CPN 661. p. 2. pk. Tâpat nedibinâts ir tiesas aizrâdîj ums , ka ðai lietâ j âpiemçro CPN
1455. un 1458. p. Tagadçj â prasîba ir celta
par ârlaulîbas bçrna uzturu un ârlaulîbas

bçrna tçva pienâkums neizriet no l a u l î b a s a t t i e c î b â m , bet CPN 1455. p.
nosaka, ka no laulîbas attiecîbâm izrietoðie
uztura prasîj umi padoti 1456. un sek. pantu
noteikumiem. Ðai ziòâ Senâts j au ir paskaidroj is (CKD 25.7310), ka 1455., 1458. p.
neattiecas uz uztura prasîbu , kuru ceï ârlaulîbas bçrna mâte pret ðî bçrna tçvu.
Vienîgi lîdz 1935. g. 20. maij a likuma izdoðanai ârlaulîbas bçrna uztura prasîba bij a
novçrtçj ama tâpat, kâ tâs uztura prasîbas ,
kas izriet no laulîbas attiecîbâm (CPN
1460. p. piezîme) . Stâvoklis gan ir mainîj ies pçc 1935. g. 20. maij a CPN pârgrozîj umu spçkâ stâðanâs, jo pçc CPN 1455. p.
(1935. g. red.) visâs lietâs par likumiskiem
alimentiem , tâ tad to starpâ arî ârlaulîbas
bçrna alimentu lietâs, ir piemçroj ami CPN
1456., 1465. p. noteikumi. Ðî novçla tomçr
konkrçtâ gadîj umâ nav piemçroj ama un
prasîtâj as rîcîbspçj a apsprieþama pçc tâ likuma noteikumiem , kas pastâvçj a spçkâ
darbîbas izdarîðanas laikâ (sal. Pr. V. Bukovska civilprocesa mâc. gr. 129. lp.).
Tamdçï, atzîstot prasîtâj ai tiesîbu iesniegt
ðo prasîbu , apgabaltiesa ir pârkâpusi CPN
90. p ., 196. un 1455. p. (1932. g. red.) un
apgabaltiesas spriedums j au ðo pârkâpumu
dçï vien nav uzturams spçkâ.
Ievçroj ot sacîto, Senâts n o l e m j : Rîgas apgabaltiesas 1934. g. 14. decembra
spri edumu CPN 90., 196. un 1455. p. (1930.
gada red.) pârkâpumu dçï atcelt un ðo lietu
nodot tai paðai apgabaltiesai izsprieðanai
no j auna citâ tiesas sastâvâ.
49. 1936. g. 20. martâ 7 29. aprîlî. Atbildçtâj u Hermînes un Reinholda R e n b e r g u pilnvarnieka zv. adv. A. Hamaòa
kasâcij as sûdzîb a par Jelgavas apgabaltiesas 1935. g. 19.726. februâra spriedumu Jelgavas namnieku krâj aizdevu sabiedrîbas
prasîbâ pret Hermîni un Reinholdu Renbergiem par traucçtas valdîðanas atj aunoðanu Ls 200,— vçrtîbâ un prasîtâj as Jelgavas namnieku krâj aizdevu sabiedrîbas
pilnvarnieka zv. adv. B. Tâlberga paskaidroj ums. (L. No 457.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj a v. senators F.
Konrâdi; referç senators M. Èakste.
Senâts atrod: Prasîtâj a pilnvarnieks
iesûdzîbas rakstâ paskaidroj is, ka atbildçtâj i ceï savas jaunbûvçjamâs çkas deg-

mūri tik tuvu pie prasītājas dzlvojamās iTādēl arī viņas prasība par traucētās valēkas, ka gadijumā, ja tas būs uzbūvēts dišanas atjaunošanu nav dibināta pašā papļānā paredzētā augstumā, degmūris aiz- i matā. Bez tam, kā tas izriet no iesūdzības
segs prasitājas dzlvojamās mājas otrā stā- I raksta, prasītāja neapgalvo, ka viņa atva logus. tā ka prasītājai nebūs iespējams I bildētājiem celot degmūri jau būtu izstumta
atvērt sava nama pirmā un otrā stāva lo- I no valdīšanas, bet aizrāda, ka tas notiks
gus un iepludināt istabās gaisu. Tādēļ pra- i tad, kad degmūris aizsegs viņas mājas losītāja lūgusi atjaunot viņas traucēto valdi- ļ gus. Tādos apstāklos prasītāja nevarēja
šanu un uzlikt atbildētājiem pienākumu no- prasīt iau zaudētās valdīšanas atjaunojaukt degmūri uz viņu gruntsgabala, bet ja ļ šanu (CL 693. р.), bet gan pastāvošas valatbildētāji to liegtos darlt, tad atļaut pra- dīšanas aizsardzību (CL 684., 685. un
sītājai izdarīt degmīira nojaukšanu uz at- 686. р.). Pēc CL 686. panta var prasīt valbildētāju rēkina. Vēlāk prasītājas pilnvar- ļdīšanas aizsardzibu pret tāļākiem traucēnieks grozljis petitumu tādā veida, ka iū- I jurnicm un tiesa šo aizsardzlbu izdara, piedzis uzlikt atbildētājiem pienākumu atbīdit draudot ar sodu vai arl to uzliekot. Tādēl
degmūri par 50 cm no prasītājas nama. Ap- i pat gadījumā, ja arl atzītu, ka prasītāja ir
gabaltiesa apinierinājusi praslbu jaunā for- kaut ко valdljusi atbildētāju Ipašumā, vimulējumā. Apgabaltiesa ir konstatējusi, ņai nebūtu tiesības prasīt degmūra pārcelka prasitāja ieguvusi „gaisa tiesību" valdī- šanu, kas būtu iespējams tikai tad, ja atšanu uz 50 cm gaisa joslas, ко viņa lietojusi bildētāji ar degmūri jau būtu izstūmuši pralogu atvēršanai un kas bijusi vajadzīga Sītāju no valdīšanas (sk. Erdman, I,
gaisa ieplūšanai istabā. Tā kā, pēc viņas 287. lpp.; Bruns, Die Besitzklagen des rom.
atzinuma, atbildētāji, uzcelot uz sava un heutigen Rechts, 50., 51., 62., 65., 78. 81.,
gruntsgabala degmūri plānā paredzētā ! 82. lpp.).
augstumā, traucēs prasītājas „gaisa tiesī- Aiz norādītiem iemesliem apgabaltiesa,
bu" valdīšanu, tad apgabaltiesa atzinusi I apmierinot šo prasību, ir pielaidusi motlvu
prasību par apmierināmu. Tādā kārtā ap- nepilnību un nepareizību, pārkāpjot CPN
gabaltiesa par prasītājas valdīšanas priekš- 181. un 196. pantu. Šo likumu pārkāpumu
metu atzinusi tiesības, bet par šo tieslbu dēļ apgabaltiesas spriedums nav atstājams
priekšmetu gaisu. Bet gaiss brlvā dabā spēkā. kādēļ Senāts n o l e m j : Jelgavas
pats par sevi vispārīgi nevar būt par ci- ! apgabaltiesas 1935. gada 19./26. februāra
vīltiesību objektu un jau t^dēl vien prasī- ;spriedumu CPN 181. un 196. pantu pārkātāja nevarēja iegūt civīltiesības uz gaisu pumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai
un arl valdlšanu par tādām tiesībām (sal. ' apgabaltiesai izsprie.šanai no jauna citā tieL. Enneccerus, Th. Kipp un M. Wolf, Lehr- : sas sastāvā.
buch des Burgerlichen Rechts, III sēj.
177. lpp. 7. piezīme). Apgabaltiesa neno- 50. 1936. g. 27. maijā. Nodokļu deparHedz, ka atbildeāji runā esošo degmūri cel tamenta kasācijas sūdzlba par Tiesu palāoz savas zemes. Pēc CL 873. panta īpaš- tas 1934. g. 5. novembra lēmumu Nodokļu
iiekam ir tiesības valdīt un lietāt vioam i departamenta lūgumā aprēķināt bezatlīdzlpiederošo lietu pēc saviem ieskatiem vi- i bas pārejas nodevas Zemkopības ministrisādos veidos, kaut ari no tā rastos zaudē- i jas un Pētera un Jāņa Karro dāvinājuma
]nmi citai personai. Pēc CL 879. panta 1 līguma lietā. (L. № 497.)
īpašniekam nav aizliegts celt uz savas zeSēdi vada priekšsēdētājs senātors 0.
■es starp citu arī būves arl tad, ja viņš ar Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
» atņemtu kaimiņam gaismu un skatu. Senāts atrod: Senātam jāizšķir jautāŠis tiesības var ierobežot vienīgi ar ēku jums, vai bezatlīdzības nodeva (dāvināju«āvēšanas un lietošanas noteikumiem vai ma līgumā) par nekustamu mantu ņemama
iri ar kaimiņam piederošām servitūtu tie- jau dāvinājuma ligumu noslēdzot, jeb tikai
ibām (CL 1196.—1198. р.). Prasītāja šai ietērpjot līgumu attiecīgā formā notāriālā
ījumā neapgalvo, ka vipai piederētu uzrādlšanas kārtlbā. Runā esošā gadijumā
itūta tiesība un ka taisni tāda servi- dāvinājuma llgums noslēgts mutiski; vislia tiesība no atbildētājiem būtu traucēta. maz lietā nav norādījuma, ka 1918. gada
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18. martā starp iepriekšējo miiižas ipaš1- Tiesu palātas 1934. g. 5. novembra lēmumu
nieku Menzenkampfu, no vienas puses, un Nod. nol. (1914. g. red.) 228. p. un CPN
Pēteri Karro, по otras puses, noslēgtie lī- 816. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot
gumi jau tajā laikā būtu ietērpti attieclgā Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā tieformā. Ja dāvinājuma mērķis ir nodot sas sastāvā.
apdāvinātam īpašumu vai citu lietisku tiesību uz nekustamu mantu, tad pie tam jā- 51. 1936. g. 24. septerabrī. Atbildētāju
ievēro šim nolūkam noteiktās formas (CL Valijas S t r ū t s un Johannas T ī d e piln4472., 809., 3004. р.), un proti, ierakstīšana varnieka zv. adv. O. Borkovska kasācijas
zemes grāmatās. Lai dāvinājuma aktu ie- sūdzfba par Tiesu paiātas 1934. g. 22. derakstītu zemes grāmatā, tam jābūt notāriāli cembra spriedumu Lūcijas Tide prasībā
apliecinātam vismaz uzrādīšanas kārtībā pret Valiju Strūts un Johannu Grons par
(Notār. nolik. 340., 341., 344. р.). Bezat- jLs 1278,—. (L. № 501.)
līdzības nodeva ņemama uzrādot dāvināju- Sēdi vada priekšsēdētājs senātors
ma llgumu notāram apliecināšanai (Sen. Ozoliņš; referē senātors R. Alksnis.
CKD 31./70, 32./288). Noslēdzot dāvinā-( Sensts atrod: Ar šo prasību prasītāja,
juma līgumu mutiski un neuzrādot to ap- kā mantojuma atstājēja bezbērnu atraitne,
liecināšanai notāram, trūktu formālais pa- prasa no testāmenta mantiniecēm '/» daļu
mats minētās nodevas aprēķināšanai vai no atstātās mantas tīriem ienākumiem par
ņemšanai. Nod. nol. (1914. g. red.) 1893. g. vienu gadu. Šādu prasibu prasītāja pa8. jūnija likuma 228. p. (Kr. lik. kr. 116. num. mato ar to, ka vioai pēc mirušā vlra tes950. р.), nav jāsaprot burtiski, bet tikai tā, tāmenta kā legāts atstātas tikai 2/$ daļas
ka minēto nodevu (tāpat kā atsavināšanas no mantas ienākumiem, bet vioai kā atraitnodevu: sk. Nod. nolik. 268. p.) saņem no- nei uz CL 1783. un 1784. p. pamata esot
tārs, kad ligumu uzrāda vigam apliecinā- tiesība sao.emt visus tiros ienākumus no atšanai (sk. augšā aprādītos Sen. CKD sprie- stātās mantas atraitnes gada laikā;
dumus). Tāpēc; pretēji Tiesu palātas do- 2/s dalas vioa saoemot kā Iegātu, kādēl vimām, arī no intertemporāla likuma vie- ņai pienākoties vēl Vi daļa no tlriem ienādokla i ž š ķ i r o š a ir d i e n a , k a d dā- kumiem. Tiesu palāta, pievienojoties apv i n ā j u m a l ī g u m s u z r ā d ī t s n o - gabaltiesas sprieduma motiviem, šo prat ā r a m apliecināšanai, arl jautājumā par slbu apmierinājusi aiz tā iemesla, ka atto, kādos apmēros un pēc kādas aplieka- raitnes gada lietošanas tiesība (CL 1783.
mās nekustamās mantas vērtības, bezat- p.) Istenībā nemaz nedibinoties uz mantolīdzlbas nodeva ir oemama. Bet nav iz- šanas tieslbām, bet šī tieslba — valdlt vlra
šķiļ-ošas nozlmes dienai, kad dāvinājuma atstāto mantu un saoemt no tās ienākumus
līgums noslēgts vai kluvis perfekts, vai vēl gadu pēc vīra nāves — atraitnei piedienai, kad manta faktiski nodota apdāvi- krītot kā sevišķa no laulības izrietoša patnātam. Moments, kad dāvinājuma llgums stāvīga tiesiba. šāds Tiesu palātas MZklust perfekts, t. i. saistošs pašiem kontra- skats atzīstams par pareizu. Pretēii atbilhentiem, izšķir tikai materiāli tiesiskās at- dētāļu paskaidrojumiem viņu ķasācijas sū>
tiecibas starp kontrahentiem, bet neizšķir dzībā, arī atraitne Kurzemē ir neatraidāma
fiskāli- (tā tad publiski-) tiesisko jautājumu mantiniece un saskaņā ar CL 2022. p. \a\ipar bezatlīdzības nodevas aprēķināšanas lātam nevar atņemt bez pietiekoša iemesla
un ņemšanas laiku. Ja nu, kā konstatē "Ле viņam piederošas mant. tiesības vai 1 а ей palāta, runā esosie dāvinājuma līgumi b u m u s (sk. CKD 36./И75). Atraitnes
ietērpti attiecigā formā tikai 1934. g. 28. gada tieslbas nav mantošanas tiesība (sal.
februārl, tad taisni pēc šā datuma jānoteic V. Bukovska komentārus pie 1742. p.
dāvinājuroa objektu vērtība un jāapreķina a punkta), bet gan CL Ш grāmatas II sadalas 2. nodalā paredzētais I a b u m s. Tābezatlidzibas nodeva.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka dēļ arī prasltāja konkrētā gadījumā var
Tiesu palāta pārkāpusi Nod. nol. (1914. g. praslt šo labumu nn tas nerunā pretim CL
red.) 228. р., CPN 816. р., kādēl Tiesu pa- 1701. р., jo, kā jau aizrādīts, atraitnes gada
lātas lēmums atcelams, Senāts n o l e m j : tiesības nav mantošanas tiesibas. Ar
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u gan tiek aizskārts zināmā dajā arī
tā testāmenta spēks, tomēr konkrētā
Ijumā prasltāja nebija spiesta lūgt exssis verbis atcelt arl šai dalā testāntu, jo по prasības lūguma un petituma
'dri izriet, ко prasītāja vēlas panākt ar
prasību. Bez tam saskaņā ar CL 2793. p.
sitāja varēja tieši lūgt, Iai papildina to,
viņai kā atraitnei pienākas. Nav izij-ošas nozīmes tam apstāklim, ka praāja nav pieteikusi šo savu pretenziju
stāmenta proklāmas laikā, jo pēc tiesas
nstatējuma testāmenta mantiniekiem
da prasitājas pretenzija bijusi zināma,
dēl tiesa varēja secināt, ka ar proklāmas
noslēgumu testāmenta lietā prasltājas pretenzija nav tikusi dzēsta (sal. CKD 32./914,
Э5./522).
Uz šo apsvērumu pamata atrodot, ka iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota
«oraidāma, Senāts n o l e m j : Valijas
Strūts un Johannas Tīde pilnvarnieka zv.
|dy. 0. Borkovska kasācijas sūdzību, uz
CPN 907. p. pamata, atstāt bez ievēribas.

ne kā pret trešo personu, bet kā pret t ā d u
v e k s e ļ t u r ē t ā j u , ar к у r u v i ņ š
visu laiku a t r a d i e s t i e š ā s juridiskās attiecībās
(atbildētājs
bijis prasītāja mājas pārvaldnieks) un kam,
kā to apgalvojis prasltājs, vienmēr bijis
labi zināms. ka vekselis bijis bez valūtas
no paša sākuma; 4) ka Tiesu palāta, pamatojoties uz veks. lik. 33. р., atradusi, ka
šis likums aizsargā labticlgu vekseļprasītāju un ka konkrētā gadījumā atbildētāja
kā vekseļturētāja mala fides neesot pierādita; 5) ka Tiesu palāta tomer nav nēmusi vērā, ka atbildētājs konkrētā gadījumā n a v a t z ī s t a m s p a r t ā d u
t r e š o p e r s o n u , kufas labticību vekseļu likums vienmēr aizsargā un kuras
ļaunticiba prasītājam jāpierāda, bet ka prasltājs savu ieriinu pret atbildētāju cēlis uz
veks. 1 i k. 33. р. к ā p r e t t ā d u p e rsonu (savas mājas
pārvaldnieku), ar kuru v i ņ š v i e n m ē r
a t r a d i e s t i e š ā s a t t i e c l b ā s un
kufš gribējis izlietot bezvalūtas vekseli,
Jai segtu savu prasljumu pret prasītāju, kas
52. 1936. g. 30. aprill. Rrasītāja Adama pamatots uz citiem pušu darījumiem; 6) ka
К r i e v i ņ a pilnvarnieka zv. adv. A. Pet- ar to Tiesu palāta pārkāpusi vekseju lik.
revica kasācijas sūdzība par Tiesu palātas 33. p. un CPN 816. р.; 7) ka kaut gan Se1934. g. 10. decembra spriedumu Adama nāts savā 1927. g. spriedumā № 726, uz
Krievina praslbā pret Teodoru Apini par kuru Tiesu palāta atsaucas, tiešām atzinis,
1888,— un atbildētāja Teodora Apiņa ka Ista bezvalūtības ieruna nav pielaipilnvarnieka zv. adv. V. Dāvja paskaidro- žama, bet Senāts tomēr tanl pašā spriejnms. (L. № 508.)
, dumā pielaidis ierunu, ka vekselis izdots
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors F. : fiktlvi resp. ka veksejdevējs vispār nebija
Konrādi; referē senātors V. Bukovskis.
domājis uzoemties vekseļtiesisku saistibu,
Nemot vērā: 1) ka saskanā ar Veks. lik. bet izdevis vekseli citiem nolūkiem.
33. p. vekseļa saistībā atbildīgā persona,
Atrodot, ka jau minēto pārkāpumu dēļ
fret kuru vērsts veksela prasījums, var Tiesu palātas spriedums nav uzturams
aizstāvēties tikai ar tādām ierunām, kas spēkā, Senāts nepārbaudot pārējos kasāpamatojas uz vekselu likumu noteikumiem cijas iemeslus, n o l e m j : Tiesu palātas
vai uz minētās personas tiešām attiecībām j 1934. g. 10. decembra spriedumu Veks. lik.
ar veksela turētāju; 2) ka pie šlm pēdējām 133. p. un CPN 544. un 816. p. pārkāpumu
itrunām pieder ari ieruna p a r v e k s e l a dē| atcelt un lietu nodot Tiesu palātai izb e z v а 1 ūt I b u, kuru vekseļparādnieksspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
var celt pret vekseļturētāju, ar kuru vinš
atrodas tiešās juridiskās attiecībās, bet pret 53. 1936. g. 30. aprlll. Finanču ministrit r e š o p e r s o n u tikai tad, ja tā bū tu jas Nodokļu departamenta kasācijas sūdzia t z l s t a m a p a r ļ a u n t i c ī g u vek- ba par Liepājas apgabaltiesas 1935. gada
se 1 1 u r ē t ā j u (Sen. CKD spr. 1927. g. 19. februāra lēmumu lietā par zlmogsoda
Л° 895 Bartes lietā un 1928. g. № 144 (444) uzlikšanu notāram 2anim Kaupinam Ls 95
Bobrovska lietā; 1930. g. № 1377; 35. g. apmērā. (L. № 595.)
.4 547; 1936. g. № 198); 3) ka konkrētā
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors F.
Ketā prasītājs cēlis ierunu pret atbildētāju 1 Konrādi; referē senātors J. Grots.
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Senāts atrod: Saskaoā ar Rlkoj. par blakus llgums paredzēts arī CL 3943. pantā,
zīmognodevu 5. p. par katru darljumu tai- pie kam konkrētā gadijumā, kā jau aizrāsāms atsevišķs akts vai dokuments. J а dits, šis blakus līgums ir nodrošināts iev i e n ā a k t ā v a i d o k u m e n t ā ie- rakstot zemes grāmatu registra folijas
tilpst v a i r ā k darījumu,
t a d III dalā 1. slejā attieclgu pantu par pārdoz l m o g n o d e v a m a k s ā j a m a p a r tās nekustamās mantas apgrūtināšanu, nok a t r u no t i e m a t s e v i š ķ i . Kon- dibinot ar to lietiskas tiesības pārdevējam
krētā gadljumā pirkšanas-pārdošanas II- par labu un aprobežojot pircēja īpašuma
gumā paredzētie alimenti Ls 4750 apmērā tiesības uz to pašu nekustamo mantu. Kaut
nodrošināmi par labu pārdevējam, viņa gan abi darljumu (pirkšanas-pārdošanas
sievai un meitai ar ierakstu zemes grāma- līgums un alimentu izsniegšanas līgums)
tās. Nevar bOt šaubas, ka tas ir atsevišķs tieši saistīti savā starpā vienā un tani pašā
darījums, kas rada pārdevējam, vina sievai. aktā — pamatdarījumā — pirkšanas-pārdoun meitai jaunu prasljumu, kas nodrošināts, šanas llgumā, —tomēr katrs no šiem abiem
ierakstot zemes grāmatu reģistra folijas darijumiem rada katram по kontrahentiem
III dalā 1. slejā attiecīgu pantu par pārdo- atsevišķas patstāvlgas lietiskas tieslbas:
tās nekustamās mantas apgrūtināšanu, no- pircējai — Ipašuma tiesības uz pārdoto nedibinot ar to lietiskās tiesības. Ja nu ar kustamo mantu, bet pārdevējam, viņa siešādu atševišķu nosacījumu, kas nemaz nav vai un meitai alimentu tiesības līdz pēdējo
atzīstams par pafasta pirkuma-pārdevuma mūža beigām, kas bez tam nodrošinātas
līguma sastāvdaļu, — pircēja apņemas dot ierakstot pantu zemes grāmatu reģistrā
pārdevējam, vhja sievai un meitai Hdz vinu III dalā 1. slejā. Šo savu tieslbu uz alimenmūža galam llgumā paredzētos alimentus, tiem vienmēr var reālizēl netikai pats pārnostiprinot tos kā lietisku tiesību uz pār- devējs lldz mūža beigām, bet arī viņa sieva
doto nekustamo mantu, — tad jautājums un meita, kurām kā trešām personām par
par to, к ā d ā r e g i s t r a d а 1 ā š Ilabu alimenti arl paredzēti (CK 3116. р.).
l i e t i s k ā t i e s ī b a i e r a k s t ī t a , — Tādā kārtā un pretēji apgabaltiesas domām
atzīstams par irrelevantu. Svarlgi ir tas, Rlkoj. par zīmognod. 39. p. 1. pk. konkrētā
ka ar to pārdevējam, vina sievai un meitai gadljumā piemērojams. Tam nerunā pretim
par labu ir radīts j a u n s p r a s ī j u m s , Senāta CKD spr. 1934. g. 18. apr. № 745
kas apgrūtina pārdoto nekustamo mantu Čulkava lietā, jo šajā spriedumā ir runa
ar jaunu lietisku tieslbu (Not. nol. 322. p. par tiesībām ar absolūtu raksturu. Tāpat
1. pk.). Kā Senāts (Sen. CKD 1935. gada pretēji apgabaltiesas domām Rīkojuma par
24. janv. № 1218 Krastina I.) jau paskaidro- zlmognod. 5. pants neparedz patstāvigus
jis, — Hetiskās tiesibas uz alimentiem pēc darījumus (sal. Sen. CKD 30./547). Tādu
sava satura visvairāk tuvojas uzufruktam noteikumu gan paredzēja agrākais Krievu
(CL 1208. р.), t. i. personālservitūtam (sal. zīmognod. lik. 5. pants, bet ne Latvijas
Kr. Sen. 1913. g. spr. Kalnina lietā min. Rlk. par zīmognodevu. Apgabaltiesa savā
pie 1090. p. Bukovska izd.). Pati apgabal- lēmumā starp citu aizrāda, ka jaunā likumtiesa savā spriedumā atrod, ka īpaša zī- projektā par zīmognodevu 6. p. paredzot,
mognodeva maksājama, ja līdz ar pamat- ka gadījumā, ja nekustamās mantas īpadarījumu (pirkšanas-pārdošanas līgumu) šuma tieslbu pārējas celā. vai citādā veidā
riodibināts ī p a š s b l a k u s d a r l j u m s , nodibina alimentus, kas ierakstāmi zemes
no kura izriet atsevišķa patstāvlga tiesība. grāmatās, — tad par šo nosacljumu ierakKonkrētā gadījumā pašā pamatdarljumā stīšanu zeraes grāmatās zīmognodeva nav
(pirkšanas-pārdošanas līgumā) nodibināts oemama. Tas tomēr tikai pierāda, ka litāds blakus llgums par alimentu izsniegša- kumdevējs ar šādu j a u n u n o t e i k u nu netikai pārdevējam, bet arī vina sievai m u grib tādu blakus llgumu atbrīvot no
un meitai par labu lidz viņu mūža galam, atsevišķas zīmognodevas samaksas un tā
un по šī blakus līguma izriet atsevišķs pār- kā t ā d a n o t e i k u m a p a s t ā v o š ā
devēja kā ari viņa sievas un meitas pra- 1 i к u m ā n a v, zīmognodeva maksājama
sījums, kuru viņi var pircējai to nepildot, saskaņā ar Rīkoj. par zīmognodevu 5. un
patstāvīgi reālizēt arī tiesas ceļā: Tāds 39. p. 1. pk.
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Atrodot tamdēl, ka apgabaltiesa savā lē- dljumos ari testāmentu taisīšanu bez kāmumā pielaidusi Rikojuma par. zīmognod. dām formālitātēm un ka tādā gadījumā pie5. un 39. p. 1. pk., kā arī CPN 181. p. un tiek ar pārlieclbu, ka teiktie vārdi patiesībā
196. p. pārkāpumu un ka tamdēļ apgabaltie- ir testātora pēdējā griba (CL 2092. р.), lāi
sas lēmums nav uzturams spēkā, Senāts atzltu mutisku testāmentu par spekā esošu
п о 1 e m j : Liepājas apgabaltiesas 1935. g.arl pēc Vidzemes pilsētu tiesībām. Prasī19. februāra lēmumu Rīk. par zīmognodevu tāju kasācijas sūdzība pelna ievērlbu. Sa5. un 39. p. 1. pk. un CPN 181. un 196. p. skaņā ar CL 2095. р., Vidzemes pilsētās
pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai privātie testāmenti, izņemot tikai briesmu
pašai tiesai izspriešanai no jauna citā tie- un posta gadījumus, nemaz nav pielaižami,
bet minētos apstāklos taisltie testāmenti
sas sastāvā.
uzskatāmi par spēkā esošiem uz 2091. un
2092.
panta pamata pat arī tad, ja tos tai54. 1936. g. 25. septembrl. Prasītājii
sot
nav
ievērotas nekādas formālitātes.
Karolines L e i n e r t s un Zenijas E ķ i s
ļ
CL
2091.
р., uz kuru atsaucas 2095. р., aizpilnvarnieka zv. adv. J. Kēmaoa kasācijas
ļ
rāda,
ka
pēc
Vidzemes un Kurzemes zemes
sūdzība par Tiesu palātas 1935. g. 14. jantiesībām
uzskatāmi
par privilēģētiem, t. \.
vāra spriedumu Karolines Leinerts u. с
par
tadiem,
kas
ir
spēkā
arl bez liecinieka
praslbā pret Ievu Abolts un mir. Kārla
paraksta,
—
testāmenti,
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taisa manAbolta (Abola) m. m., summā Ls 1040,—
tojuma
atstājējs
v
i
s
p
ā
r
e
j
u
briesmu
un
par mir. Kārla Vila d. Abolta mutiskā tesposta
laikā.
Kā
to
prasītāji
pareizi
aiztāmenta atcelšanu, un atbildētājas Ievas
Abolts pilnvarnieka zv. adv. K. Dzelzīša rāda savas kasācijas sūdzības I punktā,
subjektlvais jebkura atsevišķa pilsoņa
paskaidrojums. (L. № 606.)
posta stāvoklis normālos vispārējos apSēdi vada priekšsēdētāja v. senātors F. stāklos, pēc šī panta jēguma nav nekāds
Konrādi; referē senators V. Bukovskis. izoēmums no tā noteikuma, ka Vidzemes
Senāts atrod: Prasltājas cēlušas praslbu pilsētās privāti testāmenti nctick pielaisti.
atzīt viou mir. brāja dēla, Kārļa Ābolta, Pats Dr Fr. Bunge, kas kā zināms bijis
mutisko testāmentu, af kuru viņš visu savu viens no galveniem mūsu CL kodifikātomantu novēlējis savai sievai Ievai Abolts, riem. savā „Das liv- und estlāndische Pripar spēkā neesošu. Apgabaltiesa apmieri- vatrecht" II sēj. 433. lpp. — pamatojoties
nājusi prasību atrodot, ka apstrldētais tes- uz Rīgas statūtu II gr. tit. 5 § 3. — exprestāments.runā pretim CL 20°5. p. un tadēļ sis verbis aizrāda, ka „Das Rigasche Stadtatce|ams, bet Tiesu palāta šo apgabaltiesas recht kennt nur offentliche und keine Prispriedumu atcēlusi un prasību noraidījusi vattestamente, in dem es ausdrucklich voratrodot: 1) ka saskanā ar nopratināto lie- schreibt, dass Testamente durchaus nur
cinieku izteicieniem (Rlgas apgabaltiesas von dem Obersekretār oder WeisengeПГ Civ. nod. lieta № 1806/34. g.) mir. Kārlis richtssekretār verfertigt, widrigenfalls
olts jau sen domājis un runājis par to, aber fur nichtig erkannt werden sollen.
taisīšot pie notāra testāmentu par labu | Die Praxis in Riga gestattet iibrigens iit
savai sievai, iecelot to par universālman- Fāllen der Gefahr oder Nbth die Errichtinieci; 2) ka šai nolūkā vipš kādreiz pa- tung von Privattestamenten und hat uberaēmis no iiecinieka Saveljeva pasi un vē- haupt d i e g a n z e g e m e i n r e c h t l i 6k 1933. g. marta sākumā lūdzis šoferu, c h e L e h r e von privilegirten Testamenten recipirt", — по kā fzriet, ka pielaižot
cinieku Upmali, lai tas vinu aizvedot pie I briesmu un posta gadījumos privilēģēto
tāra; 3) ka ceļā mir. Abols tomēr ap- ! testāmentu, Rlgas pilsētu tiesības pieņēturējis šoferi un, laikam sajutot, ka pie- mušas to uz tiem p a š ie m p a m a t i e m ,
"cis nāves brldis, — rādot ar roku uz kas pieņemti pēc Vidzemes un Kurzemes
:vu, šoferim teicis: „tā ir mana sieva, zemes tiesībām (2091. p. 3. pk.), t. i. v i s vinai es novēlu savu mantojumu". No šā- p ā r ē j u briesmu un posta laikā. Arī Erddiem saviem konstatējumiem Tiesu palāta mans savā „System des Privatrechts der
nākusi pie slēdziena, ka tas ir Ists briesmu Ostseeprovinzen" III sēj. 185- lpp. aizrāda,
Sadījiens (echte Not), par kuru runā CL
2095. р., pielaižot b г i e s m u un posta ga49

ka „das einzige Privattestament, welches tas p ē d ē j ā i e g ū š a na notikusi m a nauch im l i v l a n d i s c h e n S t a d t - t o š a n a s c e l ā". Vērtibas pieauguma nor e с h t z u 1 ā s s i g i s t das zur Zeit doklis pēc minētā likuma ņemams nevis tia l l g e m e i n e r Noth und Gefahr errich- kai gadījumā, kad „pēdējā iegūšana" notikutete Testament". Pamatojoties uz minē- si taisni uz „atsavināšanas llguma" pamata,
tiem zinātniskiem darbiem, arl Krievu kā maldigi domā Tiesu palāta, bet gan viSenāts savā plašā uti izsmeļošā 1913. gada sos gadijumos, kad tagadējais atsavinātājs
№ 100. spriedumā Tamma lietā atzinis, ka uz patstāvīga pamata ieguvis tagad atsapēc Vidzemes pilsētu tiesībām privāti tes- vināto nekustamo mantu, vai nu singulāras,
tāmenti kā izņēmums pielaižami tikai vis- vai universālas sukcesijas ce|ā, pie kam,
pārēju briesmu un posta laikā. Arī Latvi- ļ ja p ē d ē j ā iegūšana notikusi ar universāljas Senāts savā 1923. g. spried. № 143 (pēc ļ sukcesiju, tad taisni arī tā jāņem vērā, apspr. kr. № 34) Zariņa lietā, pamatojoties ļ rēķinot atsavināmās nekustamas mantas
starp citu uz minēto Krievu Senāta 1913. g. vērtlbu saskaoā ar 6. p. Likuma 1. p.
spr. № 100, paskaidrojis, ka ar privilēgē- 14. pk. piemērojams vienīgi tad, kad tatiem testāmentiem vispār jāsaprot testā- gadējā atsavināšana bijusi p i r m ā pirms
menti, kas taisīti v i s p ā r ē j u b r i e . s m u tam, kad tagadējais atsavinātājs atsavina
J a i к ā. Atrodot tamdēl, ka Tiesu palāta, nekustamo mantu. Saprotams, 1. p. 14. pk.
neņemot visu to vērā, nepareizi motīvējusi neparedz iespēju, ka viena un tā pati perspriedumu, pārkāpjot līdz ar to CL 2095. p. sona atsavinātu vienu un to pašu nekustaun CPN 816. р., un ka jau šo pārkāpumu I mo mantu vairākas reizes un būtu atsvabidēl vi'oas .spriedum.s nav uzturams spekā, nāta no vērtības pieauguma nodokla tikai
Senāts, nepārbaudot pārējos kasācijas ie- ļpirmo reizi, bet 1. p. 14. pk. gan paredz,
meslus, n o l e m j : Tiesu palātas 1935. g. ika atsavinātājs nav atsvabināts no minētā
14. janvāra spriedumu CL 2095. p. un CPN ļnodokla, ja piešķirtā nekustamā manta jau
816. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot bija reiz pārgājusi, un proti uz tagadējo
atsavinātāju, un tas, tā tad, nekustamo
Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā
mantu „ieguvis" uz patstāvlga pamata,
sastāvā.
proti mantošanas ceļā; un taisni šis m a nt о § a n a s с e l š tad nu ir „pēdējā iegūSana", kā to paredz 6. p. (sk. arl CKD
55. 1936. g. 23. septembri. Finanču mi- 35./993).
nistrijas Nodokļn departamenta kasācijas
sūdzība par Tiesu palātas 1935. g. 18. febr. Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka
lēmumu Otilijas - Jūlijas Juškevičs iebil- Tiesu palāta nepareizi iztulkojusi Lik. par
dumā par Nodokhj departamenta aprēķi- nek. mantas atsavin. (Lkr. 1928. g. 129)
nāto vērtības pieauguma nodokli. (L. 1. p. 14. pk., 6. р., kādēl viņas lēmums at№ 654.)
celams. Serāts n o l e m j : Tiesu palātas
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors O. 1935. g. 18. februāra lēmumu Lik. par nek.
mantas atsav. (Lkr. 1928. g. 129) 1. p.
Ozolirjš; reterē senātors A. Lēbers.
Senāts atrod: Pretēji Tiesu palātas do- ■14. pk., 6. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu
mām, svarigi nevis tas, vai nekustama nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna
manta savā laikā tikusi piešķirta atsavinā- citā tiesas sastāvā.
tāja mantojuma atstājejam, bet gan tas, ka
atsavinātājs pats šo nekustamo mantu savukārt ieguvis nevis tieši piešķiršanas ceļā, ļ 56. 1936. g. 23. septembri. Libas К г abet gan uz p a t s t ā v l g a pamata, proti ģ i s pilnvarnieka zv. adv. A. Lauka kasāmantošanas celā. Ka taisni arī mantošanas j cijas sūdzība par Tiesu palātas 1935. gada
celš uzskatāms par nekustamas mantas ie- ; 1. aprlļa lēmumu Friča - Bernharda Krāģa
gūšanas veidu. Likuma par nekustamas (Freimaņa) mantojuma lietā. (L. № 706.)
mantas atsavināšanu izpratnē (Lkr. 1928. g.' Sēdi vada priekšsēdētājs senātors O.
129), tieši izriet по šā likuma 6. p. b paittā Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
paredzēts nekustamas mantas novērtēša-1 Senāts atrod: Nod. nol. (1903. g.) 203. p.
nas veids gadījumā, ja „nekustamas man- 1. pk. (1918. g. izd.) gan nerunā, kā Tiesu
m

palāta maldīgi domā tikai par r a d i n i e- | pa visu lietas gaitu n a v apstrīdējis prasīk i e m vien, jo paredz, ka mantojuma no- tāju Ipašuma tiesības. Tas apstāklis, kādoklis pemams minētā pantā paredzētā ар- das ierunas a t b i 1 d ē t ā j s faktiski cēlis,
тега {24t*h) par mantojuma pāreju arī vai nav cēlis, nav izšķirošs, jautājumā par
uz pabērniem, uz bērnu laulātiem un adop- to, kā būtu jākvalificē p r a s ī b a. Šajā
tētiem bērniem. Tomēr par pareizu atzīs- pēdējā ziņā svarīgi ir uz ко paši prasītāji
tams Tiesu palātas atzinums, ka 203. p. pamato praslbu un ко v i n i prasa. Viņa
I. pk. paredzētā norma n a v piemērojama, pretējais apgalvojums kasācijas sūdzībā
mantojumam pārejot uz adoptētājiem - ve- neatbilst lietā nodibinātiem apstākļiem..
cākiem. 203. p. 1. pk. gan, no vienas pu- Senāts jau paskaidrojis, ka CL 874. p. dod
ses, paredz gadījumu, kad mantojums pār- prasltājam kā īpašniekam tiesibu aizliegt
iet uz tiešās lejupējās un a u g š u p ē j ā s citām personām lietot bez juridiska pamata
l ī n i j a s r a d i n i e k i e m , bet, no otras viņa īpašumu un panākt ar negatorijas prapuses, runā vienīgi par adoptētiem b ē r - slbu sava Ipašuma atbrlvošanu no tiem ien i e m (tā tad „lejupējā līnijā"), n e minot robežojumiem, kuros izteikusies svešas
par mantojuma pāreju uz a d o p t ē t ā - personas resp. atbildētāja rlcība par šo
j i e m - v e c ā k i e m („augšupējā līnijā") prasftāja īpašumu (sal. Sen. CKD 32./821).
Ievērojot to, ka fiskālie likumi nav jāiz- Lldz ar to atkrīt atbildētāja pārmetumi aptulko paplašināti, Tiesu palātai bija pietie- gabaltiesai par CL 874. un 897. p. pārkāpukošs pamats atzīt, ka по sūdzētājas , kā miem. Apgabaltiesa nav arl pārkāpusi CL
adoptētājas mātes, mantojuma nodoklis 695. p. Šis pants, pēc pareiza apgabaltieaprēķināms pēc 203. p. 4. punkta, t. i. sas uzskata, kā izņēmuma noteikums nav
iztulkojams paplašināti un piemērojams ti24% apmērā.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka kai vindikācijas prasibām. CL 695. p. paTiesu palāta nav likumu pārkāpusi, kādēl plašinātā iztulkošana un tā piemērošana
sūdzētājas kasācijas sūdzlba atraidāma, negatorijas prasībām netikvien sarežģītu
Senāts n o l e m j : Llbas Kraģis pilnvar- stiprā mērā šo pēdējo prasibu sekmīgu un
nieka zv. adv. Lauka kasācijas sūdžību, ātru izšķiršanu, bet runātu pretim arl CL
uz CPN 907. p. pamata, atstāt bez ievērī- 871. un sek. p. izteiktam principam par
Ipašnieka ekskluzlvo un pilnīgo rīclbas unt
bas.
pārvaldlšanas iespēju par savu īpašumu.
57. 1936. g. 11. jūnijā. Atbildētāja Leon- Izejot no prasības kvalifikācijas kā actio
harda B e r g h ā n a kasācijas sūdzība par negatoria, tiesa pareizi uzlikusi atbildētāJelgavas apgabaltiesas 1935. g. 12. aprija jam pienākumu pierādīt viļja ierunu, ka
spriedumu Aleksandra Kalēja un Elizabetes viuš valdot Jaun-Degaiņu mājas uz tiesisErmans praslbā pret Leonhardu Berghānu ka pamata. Pēc kasācijas kārtlbā nepārpar izlikšanu Ls 110,— vērtībā. (L. № 721.) baudāma apgabaltiesas atzinuma atbildēSēdi vada priekšsēdētājs senātors O. tājs to nav pierādījis. Atbildētāja atsaukOzoliņš; referē senātors V. Bukovskis. šanās vioa kasācijas sūdzībā uz Jelgavas
Senāts atrod: Apgabaltiesa apmierinā- apgabaltiesas 1935. g. 1. IV spriedumu piljusi prasītāju u'z CL 874. p. pamata celto I nlgi nevietā: izspriežot lietu par traucētas
.egatorijas praslbu par atbildētāja izlik- valdīšanas atjaunošanu resp. aizsargāšanu,
šanu no prasitāju Jaun-Degainu mājām, at- tiesa nepārbauda valdišanas tiesisko parodot par pierādītu: a) ka Jaun-Degainu matu (CL 688. р.), tādēl viņas prasību apmāju īpašnieki ir prasītāji, b) ka atbildētājs mierinošais spriedums nevar npderēt par
alda un apsaimnieko šīs mājas bez jeb- valdišanas tiesiskā pamata apstiprinājumu.
Atrodot aiz augšā aprādītiem iemesliem,
kāda tiesiska pamata. Pretēji atbildētāja
ka
apgabaltiesa nav pārkāpusi atbildētāja
kasācijas sūdzībā izteiktam uzskatam, prakasācijas
sūdzībā minētos likumus, un pēsitājiem nebija jācel vindikācijas prasība.
dējā
tādēļ,
kā nepamatota, noraidāma, SeŠāda prasība vēršas pret neiikumīgo lietas
valdltāju, kas a p s t r ī d prasītāja Ipašuma nāts n o l e m j : Leonharda Berghāna katiesības (sal. Bukovska koment. pie CL sācijas sūdzibu, uz CPN 283. p. pamata,
897. p. zem burta a). Atbildētājs turpretim atstāt bez ievērības.
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58. 1936. g. 23. septembri. Atbildētāja vijas Rīkojuma par zīmognodevu. Ar to
Alvina G u t с m a ņ a pilnvarnieka zv. adv. tad atkrīt visi atbildētāja paskaidrojumi
J. Ķuzis kasācijas sūdzlba par Tiesu pa- : viņa kasācijas sūdzībā, kuros tas noliedz
lātas 1934. g. 10. decembra spriedumu fir- 1 vekselim vekselspēku it kā uz tā pamata,
mas „Norddeutsche Kreditbank" praslbā ka vekselis nav ticis, viņa izrakstīšanas
pret firmas „ Film-Unions A. Gutzmann" (izdošanas) momentā, apmaksāts ar zīmogīpašnieku
Alvinu Gutcmani, summā nodevu pēc L.atvijas vekselnolikuma resp..
Ls 1.100,— pēc neprotestēta vekseļa (pa- Latvijas Rīkoj. par zīmpgnodevu. Šajā sarāda zimes). (L. № 736.)
karībā jāatzīmē, ka Tiesu palātas galveSēdi vada priekšsēdētājs senātors О. nais arguments ir sprieduma motīvs, it kā
p ā r v e d u vekselis vispār, pēc Latvijas
Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
I
Senāts atrod: Runā esošo pārvedu vek- vekselnolikuma, nebūtu atzīstams Latvijā
seli (tratu) izrakstījusi firma „Atlanta- par spēkā neesošu aiz tā iemesla, ka tas
Film" G. m. b. H. par 840 vācu markām, nav apmaksāts ar attieclgozimognodevu.
kā vekseli paša orderim Berlīnē, 1932. g. Šādu nepareizu tezi Tiesu palāta dibina uz
23. novembrī uz A. Gutzmaņa kā maksā- to, ka 86. p. nesaturot sevi atsauci uz V. 1.
tāja vārdu Rīgā, ar samaksas vietu Berlīnē, 3. p. Gan 86. p. nemin 3. р.; tomēr 86. p.
un ar samaksas termiņu 1932. g. 31. de- atsaucas uz 84. p. Taču 3. p. paredz v i e ncembrl. Vekselis tajā pašā izrakstīšanas k ā r š a vekseļa rekvizītus; ir pilnigi sadienā apmaksāts ar zīmognodevu 90 vācu protams. ka 86. p. nevar atsaukties uz 3. p.
f. apmērā. A. Gutzmanis vekseli akceptē- Turpretim 84. р., uz kuru gan atsaucas 86.
jis (bez datuma). Šo vekseli minētā firma р., paredz p ā r v e d u vekseļa rekvizītus
indosējusi in blahco. Izrakstot un ari in- un tāpēc 86. p. varēja atsaukties taisni tikai
dosējot vekseli, minētā iirma atsvabinājusi uz 84. p. Sis 84. p. par pārvedu veksevekseļturētāju no pienākuma vekseli pro- liem, taisni tāpat kā 3. p. par vienkāršiem
testēt, kā tas redzams no uzrakstītiem vār- i vekseļiem, sākas ar noteikumu, ka arī pārdiem: „o. Kosten" („ohne Kosten", pēc '■ vedu vekselis rakstāms uz attieclgas vērvācu vekseļnolikuma 1908. g. red., „Wech- : tibas vekseļa vai vienkārša papīra, nomakselordung", 42. p.); ar to izskaidrojams, ka sājot attiecīgo zlmognodokli (domāts novekselis palicis neprotestēts nesamaksas devu) markās. Tomēr, minētais Tiesu padēļ. Pārvedu vekselis skaitās par pabeig- lā(as nepareizais arguments nevar būt par
tu jau ar izrakstlšanu (CKD 28./1368), tā iemeslu atcelt Tiesu palātas spriedumu, jo
tad. runā esošā gadījumā ar izrakstīšanu tam taisni nav izšķirošas nozlmes; Tiesu
ārzemēs, Vācijā; tāpēc viņa izrakstīšanas palāta, gala slēdziena ziņā, pareizi atzinusi.
formālie nosacījumi apspriežami pēc vācu ka runā esošais vekselis nebija, kā augšā
vekselnolikuma („Wechselordung", kas aprādīts, jau izrakstīšanas vai akceptēšavekseļa izrakstīšanas laikā 1932. g. bija nas momentā apmaksājams ar zīmognospēkā). Saskaņā ar to, vekselis biia jāap- devu pēc L a t v i j a s Rlkojuma par zīmaksā un tika apmaksāts ar zlmognodevu mognodevu. Pie tam jāaizrāda vēl uz to,
pēc vācu likuma par vekseļzīmognodevu. ka 3. p. 3. p i e z ī m e nepareizi, kodifikāAtbildētājs neapgalvo, ka vekselis nebūtu cijas celā. pievienota 3. pantam un ka, tāpareizi apmaksāts ar zīmognodevu pēc pat arl atsauce uz 3. p. 3. piezlmi nepareizi
vācu likumiem. Neatkarlgi no tā, pēc vācu kodifikācijas celā ievietota 84. pantā. 3. p.
vekselnolikuma (kā vispār pēc Vakareiro- 3. piezime ir Rlk. par zlmognodevu 71. р..
pas veksellikumiem) vekseļa neapmaksa kas runā netikvien par vekseliem, bet arī
ar attieclgo zīmognodevu nekad neietek- par „visiem citiem dokumentiem"; gan komē vekseļa spēku. Tā tad, minētais vekse- difikācijas nodaļa, pārņemot 71. pantu —
lis, kas stājies spēkā pēc vācu veksejnoli- 3. pantā (kā 3. piez.), drusku grozījusi 71. р.,
kuma, paliek spēkā kā vekselis arī pēc atstājot tajā tikai aizrādījumu uz veksetam, kad uz viņa pamata celta praslba Lat- ļiem. Bet kodifikācijas nodala aizmirsusi
vijā pret Latvijā dzīvojošo parādnieku, pie galveno, proti, ka zīmognod. 71. pantā (un
kam, iesniedzot vekseli, prasitāja apmak- sakarā ar to ari 3. p. 3. piezīmē) taisni
sājusi to ar attiecīgo zīmognodevu pēc Lat- n a v a i z r ā d i j u m a , ka Rik. p a r zi52

l o g n o d e v u 71. р. n o t e i k u m u neievērošana atnemtu vekselim
▼ e k s e l a s p ē k u , kurpretim tāda sanka gan ir paredzēta Rīkoj. par zlmognod.
63. p. (3. teik.), kurš ievietots 3. p. 2. piezīmē. Tāpēc pilnīgi nepareizi 84. р. savā
ievadā atsaucas ari uz 3. p. 3. piez., šo atsauci nesatur sevl pat pats 3. panta ievads.
Tādā kārtā, Rikoj. par zīmognod. 71. p. un
vekselnolik. 3. p. 3. piezīmes noteikumu
neievērošana nekādā ziņā и eatņem veksela spēku tādiem veksel.iem. kas izdoti
ā r z e m ē s un iesūtlti Latvijā vai nu piedzīšanai vai akceptēšanai, kaut arī tie nebūtu apmaksāti ar zīmognodevu pēc Latvijas Rikojuma par zlmognodevu. Ja minētie, ārzemēs izdotie (izrakstitie) vekseli
tiktu iesniegti tiesā piedzīšanai, neapmaksājot tos ar zīmognodevu pēc Rīkojuma par
zīmognodevu, tad vienīgā sankcija būtu tikai zlmogsods saskaņā ar Rīk. par zimognod. 89. un turpm. p. Runā esošā gadījumā vekselis, i e s n i e d z o t t o t i e s ā ,
pareizi apmaksāts ar zlmognodevu pēc
Latvijas likuma. Ja nu runā esošais vekselis reiz ieguvis vekselspēku un ir īsts
vekselis, tad viņš vekselspēku patur arī
turpmāk attiecībā pret akceptantu kā tiešu
vekselparādnieku, tm proti, pilnīgi neatkarlgi no tā, vai tas ticis protestēts nesamaksas dēl vai nē, kā tieši teikts arī Latvijas
vekseļnolikumā (54. р.). 'l'as nozimē, ka
tiešam vekselparādniekam tieslba celt ierunas pret vekseļturētāju tikai vekselnol.
33. p. robežās, t. i. tiešam parādniekam
nav tieslbas veksela pamatā esošo materiāli-tiesisko attieclbu dēl celt ierunas pret
turētāju, kam vekselis pārgājis ar indosamentu, un proti, p i l n ī g i n e a t k a r ī g i
notā, v a i v e k s e l i s ticis prot e s t ē t s v a i n ē . Pretēji atbildētāja domām, protests nekad nepieder pie veksela
rekvizltiem. Protests prasāms vienīgi
regresam (vekseļnol. 48. р.), t. i., lai paturētu prasību pret regresatbildīgām personām (trasantu, indosantiem). Akceptants,
t. i. tiešais vekseļparādnieks, turpretim,
atbild nevis uz regresa pamata, bet tiesi,
kā tiešs parādnieks. Šāda teze pieder pie
vekseļtiesību elemeutārām normām un
slkāka motlvācija nav vajadzīga. Ar to
atkrīt visi pārējie sūdzētāja paskaidrojumi
un apcerējumi kasācijas sūdzībā par.to.

ka tagadējais pārvedu vekselis, kā neprotestēts nesamaksas dēļ, esot zaudējis vekseļa spēku un pārvērties par „vienkāršu
parādzlmi", ka tādēl indosamentam esot
tikai civīltiesiskas cesijas nozlme, un ka
tāpēc atbildētājam esot tiesība pret tagadējo vekseļturētāju (prasitāju) celt ierunas
uz materiāli-tiesisko attiecību pafnata, kas
pastāvējušas starp atbildētāju un pirmo
vekseļturētāju (indosantu). Sūdzētājs savā
apellācijas sudzībā bija atsaucies uz Sen.
CKD spr. 31./828 Bluma lietā; šo spriedumu
sūdzētājs savā kasācijas sūdzībā vairs nemin. Šajā ziņā iāaizrāda, ka sūdzētājs minēto spriedumu pilnlgi pārpratis. Senāts
minētā spriedumā nemaz nav domājis kaut
kādā veidā grozlt lldzšinējo praksi un atgriezties pie krievu tiesu prakses. kas bija
nodibinājusies sakarā ar Kr. v e с о 1893. g.
vekselnolikumil; taisni otrādi, rninētā
spriedumā Senāts noteikti uzsver, ka veksells, kuram nav' vekseļa rekvizīta (par
neprotestētu vekseli tur vispār nav runas), ar to nekad nepārvēršas vienkāršā
parāda zīmē; tāda konversija tāpēc taisni
nav atzlstama. Istenībā, dokuments, kam
nav vekseļa rekvizlta, varētu zināmos gadījumos noderēt tikai kā pierādījuma dokuments, bet nevis kā vērtspaplrs, par
kādu atzīstams vekselis. Ar to pilnlgi sabrūk atbildētāja izvirzītā argumentācija,
it kā runā esošais neprotestetais vekselis
esot zaudējis vekseļa spēku, nerunājot nemaz par to, ka ar aprādīto klauzulu „o.
Kosten" (bez protesta) vekselturētājs taisni
atzīstams par atsvabinātu no protesta izdarīšanas saskaņā ar vācu vekseļnolikumu.
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka
Tiesu palāta gala atzinumā nav pārkāpusi
likumu, kādēļ sūdzētāja kasācijas sūdzlba
kā nepamatota atraidāma, Senāts п о 
и т ] : Alvina Gutcmana pilnvarnieka zv.
adv. Ķuzis kasācijas sūdzību, uz CPN
907. p. pamata, atstāt bez ievērības.

59. 1936. g. 11, jūnijā. Prasītāja Jāņa
V i r b и 1 a kasācijas sīidzlba par Jelgavas
apgabaltiesas 1935. g. 12. aprl[a spriedumu
Jāņa Virbuļa prasībā pret Rlgas pilsētas
valdi par Ls 700,—. (L. № 757.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētājs senātors 0. Ozoliņš.
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Senāts atrod: Apgabaltiesa uz lietā no- Atzistot aiz minētiem iemesliem, ka apdibināto datu pamata ir konstatējusi, ka gabaltiesa nav pārkāpusi prasītāja kasāciprasltāja brālis, Mārtiņš Virbulis, apsaim- jas sūdzībā norādltos likumus, un pēdējā
nieko prasītāja un tā līdzmantinieku kop- noraidāma, Senāts n o l e m j : Jāņa VirIpašumā atrodošās Virgulanu mājas un iz- bula kasācijas sūdzibu, uz CPN 283. p. panomājis atbildētājai šo māju starpgabalu mata, atstāt bez ievēribas.
Melnacari, rlkojoties pie tam bez prasītāja
— viņa līdzīpašnieka — piekrišanas. Uz
60. 1936. g. 28. aprlll. Firmas „B. Lešī kasācijas kārtībā nepārbaudāmā konsta- vensons" Liepājā, kuras īpašniece ir Zara
tējuma pamata, un ievērojot CL 929. p. no- Levensons, pilnvarnieka zv. adv. A. Blanteikumus, apgabaltiesa nākusi pie slēdzie- kensteina kasācijas sūdzību par Rīgas apna, ka pfasītāja brāļa rlcība, iznomājot šo gabaltiesas 1935. g. 27. marta lēmumu par
zemes gabalu, uzliek viņam pienākumu sa- blakus sūdzibas atstāšanu bez ievērības,
karā ar šo' rīclbu cēlušos zaudējumus at- sabiedrības ar aprobežotu atbildibu Krautzlīdzināt pārējiem Ildzīpašniekiem, bet n e - berger, Мауег & 'Purkert prasībā pret
dod pēdējiem, tā tad arl prāsītājam nē, Zaru Levensons, un prasltājas, sabiedrlbas
tiesību pieprasit zaudējumus no atbildētā- ar aprobežotu atbildību Krautzberger,
jas, kā trešās personas, kas noslēgusi lī- Мауег & Purkert pilnvarnieka zv. adv.
gumu ar prasītāja brāli. Šis apgabaltiesas A. Neihausa paskaidrojums. (L. № 759.)
slēdziens atzlstams par pareizu. CL 929. p. Sēdi vada priekšsēdētājs senātors 0.
gan paredz, ka viena līdzipašnieka rikojumi Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
attiecībā uz kopīpašumu bez'pārējo līdzSenāts atrod: Apgabaltiesa savā 1935. g.
īpašnieku piekrišanas atzlstami par spēkā 27. marta lēmumā konstatējusi, ka principā
neesošiem. Šis noteikums tomēr nav iz- pēc partu vienošanās atzlmē uz pašas faktulkojams tā, ka uz viņa pamata varētu tūras (II 7) prasība bija jācel T e p l i c ā
uzlikt līdzīpašnieka — rīkotāja kontrahen- (Čehoslovaķijā). Tomēr apgabaltiesa nātam pienākumu atlldzināt pārējiem līdzīpaš- kusi pic slēdziena, ka parti šo vienošanos
niekiem radušos zaudējumus, kā to nepa- esot grozljuši ar to, ka atbildētāja savā
reizi domā prasltājs. CL 929. p. regulē 1934. g. 16. oktobra rakstā (II 9) esot aplidzipašnieku s a v s t a r p ē j ā s attiecī- ņēmusies parādu nomaksāt Rlgā, prasltābas un taisni noteic, ka par zaudējumiem jas pilnvarniekam, pēc dienas kursa. Šajā
pārējiem līdzīpašniekiem atbild tas līdz- ziņā apgabaltieSa tālāk konstatējusi: 1) ka
īpašnieks, kas rikojies bez pārējo piekriša- atbildētāja faktiski samaksājusi v i ņ а га
nas. Izšķirošais tomēr ir apgabaltiesas parāda daļu, proti summu Ls 393,—, un
konstatējums, ka konkrētā gadījumā ze- 2) ka prasitājas pilnvarnieks šo summu piemes gabalu valdijis un izmantojis Mārtioš ņēmis tikai ar nosacījumu, ka minētā sumVirbulis. Ar to atkrlt prasītāja pārmetumi! ma atmaksājama atpakaļ atbildētājai, ja
viqa kasācijas sūdzībā par CL 929. p. pār- ■prasltāja nepiekristu kursam, pēc kura iekāpumu. Ari pārējie prasltāja aizrādījumi maksājums izdarīts un liegtos saqemt pirviņa kasācijas sūdzlbā ir nepamatoti. Par. kuma summu bez nokavējuma procentiem.
liecinieku ticamlbu spriež tiesa, kas izskata j Apgabaltiesa pie tam konstatējusi, ka šāds
lietu pēc būtības un Senātā šis jautājums (suspensīvs) nosacijums n a v iestājies, jo
nav iztirzājams; pie tam apgabaltiesa, kā i prasītāja iemaksājumu pieņemšanai n a v
miertiesneša otrā instance, nav spiesta piekritusi, kādēļ prasltājas pilnvarnieks
savu attiecīgo slēdzienu motīvēt. Savā minēto summu izmaksājis atbildētājai ataizrādē uz atbildētājas pilnvarnieka apgal-1 pakal. Apgabaltiesas lēmums atcelams.
vojuma nepareizlbu attiecībā uz Senāta Vispārējais forums ir forum domicilii, t. L
spriedumu agrākā Hetā prasltājs nemaz ne- atbildētāja dzlves vieta (CPN 39. р.). Арpaskaidro, kādā sakarībā šim apstāklim gabaltiesa nav konstatējusi, ka atbildētājas
būtu piešķirama nozīme tagadējās lietas domicils būtu Rīgā, vai ka parti, slēdzo:
izšķiršanā, kamdēl šis prasītāja aizrādījums ligumu, būtu noteikuši Rīgu (CPN 44. р.).
nav tālāk pārbaudāms Senātā.
kā forum solutionis, bet dibina savu slē54
dzienu, ka prasība pareizi celta Rigā, tikai

spriestiem % un izdevumiem (Ls 107,40
apmērā) un jauniem °/o un izdevumiem tāpat CPN 3651. (433.) p. paredzētā kārtlbā.
Šādu, pēdēji piespriesto summu Treimanis piedzen по prasltāja. Tādā kārtā izrādas, ka Treimanis, neizlietojot savas pēdējā indosanta un tagadējā cesionāra (vekselnol. 51. p.) tiesibas vienkārši uz tā paša
izpildu uzraksta pamata izdarlt piedziņu
pret Tobiju, cēlis jaunu vekselpraslbu pret
Tobiju, pret kuru vekselis jau tika piespriests Treimaņa tiesībdevējai (minētai
biedrlbai) par labu un pie tam vēl CPN
453. p. kārtlbā. Vispirms CPN 453. p. paredzētā kārtlbā nav šajā gadījumā piemērojama, jo CPN 229. p. 4. pk. piešķir tādu
tiesību tikai galviniekam. Otrkārt, vispār,
ar pirmo, 1930. g. 29. septembra CPN 453.
Aiz apraditiem iemesliem atrodot, ka ap- pantā paredzētā kārtībā taisīto spriedumu
gabaltiesa pārkāpusi CL 3172. р., CPN 181., lieta ir jau „resudicata" attiecībā uz Tobiju
196., 334. p. un ka tāpēc apgabaltiesas lē- un Treimani kā biedrlbas cesionāru; tāpēc
mums atcelams, Senāts п о 1 e m j : Rlgas vien jau tiesnesim nebija tiesības pēc tā
apgabaltiesas 1935. g. 27. marta lēmumu paša vekseļa piespriest tagad Treimanim
CL 3172. р., CPN 181., 196., 334. p. pārkā- reiz jau viņa cedentei piespriesto summu.
pumu dej atcelt un lietu nodot tai pašai ap- Tādēl 1930. g. 13. novembra spriedums
gabaltiesai izspriešanai по jauna citā tiesas vispār nav uzturams spēkā. Neatkarīgi по
sastāvā.
, visa tā, Tiesu palāta uz vinas aprādīto lietas apstāklu pamata un aiz viņas paskaid61. 1936. g. 23. septembrī. Atbildētāja rotiem iemesliem konstatējusi, ka pēc runā
Hermana T r e i m a ņ a pilnvarnieka zv. esošā veksela Tobijs naudu vispār nav saadv. E. Grlnberga kasācijas sūdzība par ! ņēmis, un ka Treimanis to zinājis, t. i. ka
Tiesu palātas 1935. g. 25. tnarta spriedumu vekselis bijis bez valūtas un Treimanim kā
Pētera Tobis prasībā pret Hermani Trei- launticlgam vekselturētājam pēc tā nav
mani Ls 2000,— pēc vekseļa CPN 239. р. prasījuma pret Tobiju. Šādi Tiesu palātas
īrtībā. (L. № 760.)
konstatējumi nav kasācijas kārtlbā pārSēdi vada priekšsēdētājs senātors О. baudāmi; ar to atkrīt visi Treimaņa paOzoliņš; referē senātors A. Lēbers.
skaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, ar kuSenāts atrod: Pēc runā esošā protestētā riem tas apstrld Tiesu palātas konstatēvekseļa Valmieras biedribas krāj-aizdevu jumu pareizibu pēc būtlbas. Tiesu palāta,
sabiedrfbai par labu Rlgas apgabaltiesas atzīstot vekseli — attieclbā pret Treimani
4. civīlnodalas tiesnesis 1930. g. 29. sep- — par bezvalūtas vekseli un uzskatot Treismbrī CPN 3651. p. (tagad 453. p.) kār- mani par launticīgu vekselturētāju, varēja
за, piespriedis по Treimaņa (tagadējā at- neievērot Treimaņa Iūgumu nopratināt liebildētāja), Tobija (tagadējā prasītāja) u. с ciniekus par to, ka „runā esošā nauda esot
lidāri Ls 2000,— ar % un izdevumiem. prasītāja, kā atklātā biedra dallbas nauda"
skanā ar 1930. g. 21. oktobra uzrakstu (II 7); Treimanis šajā zioā nav pat mēģiveksela, minētā-biedrlba cedējusi vek- nājis atspēkot tā prasltāja Tobija, aizrādīseli Treimanim, kas kā žirants, veksela juma pareizību, ka dallbas naudas atmaksa
-vērtību" viņai samaksājis. Pēc tā veksela esot jāpanāk citādā ce|ā.
apgabaltiesas 4. civīlnodalas tiesnesis tad
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka
1930. g. 13. novembrl piespriedis Trei- Tiesu palāta nav pārkāpusi likumu, kādēļ
inim par labu по tā paša Tobija atkal atbildētāja Treimaņa kasācijas sūdzlba atpašu summu Ls 2000 lidz ar jau pie- raidāma, Senāts n o l e m j : Hermaņa
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uz to, ka parti par to esot vienojušies
(forum prorogatum) pēc CPN 334. р., kas
piemērojams arl miertiesu iestādēs (Kr.
Sen. CKD 76./17; 92./73). Forum prorogatum ir iznēmuma forums, kas tiesai jāievēro tikai tad, ja tiesa noteikti konstatējusi partu absolūtu un nenosacltu vienošānos par to. Konkrētā lietā, turpretim, pati
apgabaltiesa konstatējusi netikvien to, ka
partu vienošanās par forum prorogatum
notikusi tikai nosacīti, t. i. ja prasltāja ratihabēs šādu iemaksu, bet arl to, ka šāds
suspenslvs nosacijums taisni n a v i e s t ā i i e s, jo prasītāja iemaksai nav piekritusi. Tāpēc, pretēji apgabaltiesas domām, galīgi atkritusi tieslba tagadējo praslbu celt Rlgā, it kā forum prorogatum (sk.
CL 3172. р.).

Treimaņa pilnvarnieka zv. adv. Grinberga aprādīto likumu pārkāpumu dēļ, Senāts
kasācijas sūdzibu, uz CPN 907. p. pamata, 1 n о 1 e m j : Rīgas apgabaltiesas 1935. gada
atstāt bez ievēribas.
8./14. februāra spriedumu atčelt CPN 181.,
196. p. pārkāpumu dēl un lietu nodot tai
62. 1936. g. 28. augustā. Prasītājas Eli- pašai apgabaltiesai izspriešanai no jauna
zabetes R о z 11 s pilnv. zv. adv. B. Krie- citā tiesas sastāvā.
viņa kasācijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas 1935. g. 8./14. februāra spriedumu
63. 1936. g. 28. maijā. Mir. Stauislava
Elizabetes Rozlts prasībā pre Elizabeti R i с h 1 i с к a mant. masas aizg. Nikolaja
Kenigsšteters par Ls 860,— ar procentiem. Blodzinga kasācijas sūdzība par Baltinavas
(L. № 815.)
iecirkņa miertiesneša 1935. g. 22. maija lēSēdi vada un referē priekšsēdētāja v. se- mumu mir. Staoislava Richlicka mantas
aizgādnības lietā. (L. № 923.)
nātors F. Konrādi.
Senāts atrod: Prasitāja cēlusi atlldzības
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors 0.
prasību par atbildētājas namā izdarītiem Ozoliņš; refcrē senāters J. Grots.
nepieciešamiem remontiem, pamatojot pra- Senāts atrod: Mirušā Staņislava Richslbu uz CL 578. p. Apgabaltiesa, pārbau- ļicka mantojuma masas aizgādnis Nikolajs
dījusi lietā noskaidrotos apstāklus, atzinusi, Blodzings ir iesniedzis kasācijas sūdzību
ka prasītājas minētie remonti nav uzska- par Baltinavas iecirkņa miertiesas lēmumu
tāmi par nepieciešamiem izdevumiem CL aizgādnības lietā. Senāts ir jau paskaidro577. p. izpratnē, kamdēl prasību noraidī- jis (Sen. CKD 29./335; 35./1393; 36./483),
jusi. Tomēr apgabaltiesa pati konstatējusi, ka miertiesas lemumi aizbildnības lietās
ka šie izdevumi — ja tie tikai izrādītos par jautājumā par pagasttiesas, kā bāriou tienepieciešamiem CL 577. p. nozīmē — būtu sas, rīkojumu likumību vai lietderību nav
jāatlldzina prasītājai. īres valdes aicināto ļ pārbaudāmi kasācijas kārtibā, bet tādiem
ekspertu atzinumam par remontu raksturu ; lēmumiem jāpiemēro pagasttiesu lik. notei(IV — 30), kas atrodas lielā un uz kuju ļkumi par uzraudzības kārtību, kas pareprasitāja bija aizrādljusi, tiesa nav piešķī- ļ dzēti šā likuma 30.—33. pantos (sk. arī šo
rusi nozlmi aiz tā iemesla, ka minētais eks- 'lik. 104. p. in fine 1934. g. red.).
pertu atzinums — pēc apgabaltiesas uzAiz šiem iemesliem atrodot, ka sūdzētāja
skata — esot dots, lai noteiktu remontu I kasācijas siidzība Senātā nav caurskatāma,
vajadzlbu lik. p. telpu Iri 39. p. nozimē. •Senāts n o l e m j : mirušā Staņislava RichL i., vai remonts nepieciešams, lai telpas ! ļicka mantošanas masas aizgādņa Nikolaja
būtu derīgas apdzlvošanai un lietošanai, j Blodzinga kasācijas sūdzību atstāt bez
un nevis, lai noteiktu, vai remonts vaja- caurskatlšanas.
dzīgs, lai paglabātu vai aizsargātu lietas
būtību no pilnīga zuduma, sabrukuma vai 64. 1936. g. 28. augustā. Atbildetajas
izpostījuma, t. i. lai noteiktu nepieciešamos ļLeas D o l g o p o ļ s k i s kasācijas sūdzlizdevumus CL 577. p. nozīmē, par kuriem ' ba par Rīgas apgabaltiesas 1935. gada
prasība celta. šis tiesas uzskats nav at- 13./16. aprila spriedumu biedrības „Tora
zistams par pareizu, jo tas runā pretim Vderech Erec" prasībā pret Leju Dolgolik. par telpu Iri 39. pantam. Senāts savā poļskis par izlikšanu. (L. № 938.)
spriedumā 34./1038 aizrādījis, ka lik. par
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. setelpu īri 39. p. runā taisni par nepiecieša- nātors F. Konrādi.
miem izdevumiem, ar kuriem tiek paglābta
Senāts atrod: Prasiba par atbildētājas
vai aizsargāta lietas būtība no pilnīga zu- izlikšanu no prasītājas nama pamatota ar
duma, sabrukuma vai izpostijuma. Tam- dzlvokla vajadzību prasītājas nama pārdē| noraidot svarlgu pierādījumu — eks- valdniekam (lik. par telpu īri 32. p. 8. pk.).
pertu atzinumu — kā nenozīmīgu apgabal- Atbildētāja, starp citu, aizstāvējusēs pret
tiesa nepareizi motīvējot spriedumu pār- prasību ar aizrādījumu, ka nama pārvaldkāpusi CPN 181. un 196. p.
nieks prasltājas namā agrāk ieņēmis dzlAtzīstot aiz minētiem iemesliem apga- vokli № 3, kādēļ, saskaņā ar lik. par telpu
baltiesas spriedumu par atceļamu augšā Iri 32. p. 2. piez., jaunam pārvaldniekam
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varot ierādīt tikai to pašu dzīvokli. So pārvaldnieks un ka šāda vajadzība būtu
ierunu apgabaltiesa atzinusi par icvērību atzīstama par objektīvu un neprasltu īpašu
nepelnošu, konstatējot, ka dzlvoklis № 3 pierādīšanu. Protams, nav izslēgta nampārvērsts par skolas telpām un tagad, ag- īpašnieka iespēja norādlt zināmos gadljurāku 7 istabu vietā, sastāv по б istabām, mos uz ueiespējamību pārvaldīt namu un
kādēļ esot jāatzīst, ka šis dzīvoklis vairs pierādīt pārvaldnieka vajadzlbu, bet to neneeksistē tādā pašā veidā kā agrāk. Šāds var nodibināt uz prezumpcijas pamata. Atkonstatējums pats par sevi tomčr nav pie- teicoties pārbaudīt atbildētājas iebildumu,
tiekošs iemesls lik. par telpu īri 32. p. ka speciāls pārvaldnieks nav vajadzlgs
2. piez. nepiemērošanai. Senāts savā 1930. konkrētā lietā, kā arī atsakoties apsvērt šo
gada spriedumā № 1977. atzinis, ka minē- jautājumu uz abu partu sniegto paskaidrotais pants nebūtu piemērojams. ja izrādī- jumu un pierādījumu patnata, apgabaltiesa
tos, ka telpas ir p l a š ā m ē r ā pārtai- pārkāpusi lik. par telpu Iri 32. p. 8. punktu.
sītas vai arī vispār d a b ā v a i r s n e e к s i s t ē. Pie tam Senāts paskaidrojis, Ievērojot sacīto, apgabaltiesas spriedums
ka tādos apstākļos izīrētājam nevarētu no- nav uzturams spēkā, kādēļ Senāts . n о liegt ticsību piepraslt pēc savas izvēles l e m j : Rlgas apgabaltiesas 1935. gada
citu sčtnieka vajadzlbām p i e m ē r o t u 13716. aprīla spriedumu atcelt lik. par telpu
dzīvokli. No tā izriet, ka tikai tādas dzl- īri 32. p. 2. piez. un 32. p. 8. punkta pārkāvokļa pārbūves, kas pārbūvētā dzfvokja puma dēl un lietu nodot tai pašai apgabalizlietošanu agrākām vajadzībām padara tiesai izspricšanai по jauna citā tiesas sapar neiespējamu vai plašā mērā neizde- stāvā.
vigu, var noderēt par icmeslu cita — piemērotāka — dzīvokļa pieprasīšanai. Ka —
65. 1936. g. 29. maijā. Jēkaba-Johana
konkrētā lictā — strīdus dzīvokļa izlieto■
M
i ķ e ls о n a kasācijas sfidzlba par Jelšana skolas vajadzībām un divu istabu sagavas
apgabaltiesas 1935. g. 25. apriļa lēvienošana vienā istabā ir atzīstams par tik
mumu
Jēkaba-Johana iMiķelsona sūdzības
lielām un ievērojamām pārmaiņām. ka tās
lietā
par
Jelgavas-Bauskas zemes grāmafu
kavētu šī dzlvokļa ierādīšanu jaunam pārnodaļas
priekšnieka
1935. g. 13. februāra
valdnickam un rastos vajadzība pieprasīt
lēmumu,
jautājumā
par
tiesu hipotēkas iecitu piemērotāku dzīvokli, apgabaltiesa
j
vešanu
atzīmes
vietā.
(L.
№ 950.)
nav konslatējusi. Neatzīstol tādos apstākjos minētās pārmaiņas par iemeslu lik. par
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. setelpu īri 32. p. 2. piez. piemērošanai, ap- nātors F. Konrādi.
gabaltiesa pārkāpusi minēto pantu. Tālāk
Senāts atrod: Jelgavas-Bauskas zemes
apgabaltiesa ir atzinusi pčc Sen. CKD spr. igrāmatu nodaļas priekšnieks ar 1935. gada
28./385 analoģijas, ka tas, ka pilsētas na- 113. februāra lēmumu atstājis bez ievērlbas
mos esot vajadzlgs pārvaldnieks, esot ! Jēkaba-Joliana Miķelsona lūgumu. ievest
objektīvs apstāklis, kas tālāk nav jāpie- i tiesu hipotēku uz Annai Clrulis piederošām
rāda. Sāds viedoklis nav atzīstams par 1 Mencendorfas muižas „Maz-Skurbu" māpareizu. Sētnieka pienākumu pildlšanu, jām ar zemes grām. № 394. atzīmes vietā,
iuri ir nepieciešami sakarā ar nama eks- kas ievesta 1934. g. 23. februārl ar № 1682.
pluatāciju, nevar sagaidīt pēc sava rak- Savu lēmumu zem. grām. nod. priekšnieks
stura по namlpašnieka, it sevišķi ja tas ir
."aridiska persona. Par nama pārvaldnieku pamatojis uz to, ka šīs nekustamās mantas
airpretim tas pats nav sakāms, jo ir pil- reģistra folijā ir ievests aizliegums bez
■igi iespējams, ka namīpašnieks, kas pats Valsts zemes bankas atļaujas minēto imizīvo savā namā, vai namīpašniece — ju- mobili atsavināt un apgrūtināt, bet iesnieridiska persona, kurai paša namā ir sava , gumam tādas atlaujas klāt nav. Jēkabafcanceleja (kā konkrētā lietā), var labi veikt Johana Miķelsona blakus sūdzlbu par zepārvaldlšanas uzdevumus, kas faktiski arl mes grām. nod. priekšnieka lēmumu Jelgabieži notiek. Tamdēl nevar p г e z u m ē t vas apgabaltiesa ar 1935. g. 25. aprlļa lētādos gadījumos, ka ir vajadzlgs speciāls mumu atstājusi bez ievērības.
Miķelsona kasācijas sūdzība pelna ieverību.
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Apgabaltiesa pareizi iziet no tā, ka kon- mus, kādēļ viņas lēmums nav atstājams
krētā gadījumā ir runa par notār. nolik. spēkā, Senāts tādēļ n o l e m j : Jelgavas
321. p. 2. dalas „b" punktā paredzēto atzīmi apgabaltiesas 1935. g. 25. aprila lēmumu
(bet ne pantu, kā domā apgabaltiesa — sk. CL 959., 1357., 1385., 3833., 3954. р., notār.
Bašmakovs, hipotēku tieslbu pamatprin- nolik. 321. p. pārkāpuma dēļ ātcelt un lietu
cipi, lp. 122.), proti, par aizliegumu atsa- nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai
vināt nekustamu mantu, kas noteikts ar no jauna citā tiesas sastāvā.
l ī g u m u . Minētais likums tieši atsaucas
uz CL 959. pantu un tādēļ aprādltā aizlie- 66. 1936. g. 27. maijā. Prasītājas Olgas
guma spēks un nozime nosakāmi saskaņā ; M e ž r a u p s, dzim. Dančauskis kasācijas
ar šo pēdējo likumu. CL 959. р., saskaņā sūdziba par Rīgas apgabaltiesas 1935. g.
ar tā skaidro tekstu, paredz tikai, ka 4. aprlļa spriedumu Olgas Mežraups, dzim.
ī p a š n i e к a rīclba par nekustamu man- Dānčauskis, prasibā pret Ernestu Lagatu
tu ir aprobežota (sk. arī Erdmann II, lp.34., par Ls 933,97 ar procentiem. (L. № 980.)
sek., -Cvingmaņa spried. krāj. VIII № 1521. Sēdi vada priekšsēdētājs senātors 0."
lp. 44., Bašmakovs, prakt. vad. Baltzemes
grām. nod. lp. 83. sek.), t. i. tikai nekustama ļ Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
īpašuma l a b p r ā t ī g u atsavināšanu vai Senāts atrod: Apgabaltiesa uz viņas apieķīlāšanu (CL 1385. p. ar piez.). Tādā rādīto lietas apstāklu pamata un aiz vinas
kārtā šis likiima pants, pretējiapgabaltiesas paskaidrotiem iemesliem konstatējusi, ka
domām, nav attiecināms uz- p i e s p i e d u no prasītājas uzdotām 32 lietām 11 lietas
kārtā zemes grāmatās ierakstāmo tiesas hi- atkritušas, kurās nelaiķ. Dančauskis, kas
potēku (CL 1412. р.). Sacītam-nerunā pre- miris 1930. g. 9. decembrī, nekādu dalību
tim apgabaltiesas minētie CL 1357., 3833., nav ņēmis; ka uz honorāra rēķina mir.
3954. р., jo šie likuma panti paredz vienigi Dančauskis saņēmis no atbildētāja Ls 104,
neiespēju atsavināt vai ieķīlāt lietu atka- un proti bez kvītlm; ka apgabaltiesas ar
rlbā no pašas lietās I p a š l b a s , piem., savu 1934. g. 12. martā taislto un Tiesu
atkarlbā no tā, ka tā ir res extra commer- palātas apstiprināto spriedumu apmierinācium (sk. Erdmann, II, lp. 334. sek., IV, jusi atbildētāja pret tagadčjo prasitāju
lp. 293., 332.; teze „6" pie CL 3834. p. Bu- Ls 1090,87 apmērā celto praslbu pēc diviem,
kovska izd.), bet tie nedomā regulēt šo 1928. un 1929. g. mir. Dančauska atbildējautājumu atkarlbā no īpašnieka rīclbas tājam izdotiem vekseliem, kopā par summu
tiesībām par lietu un šo tiesību ierobežoju- Ls 500,— un — bez tam — par summas
miem; šie likuma panti tādēļ nevar pastip- Ls 600,— atmaksu, ко mir. Dančauskis pierināt apgabaltiesas uzskatu, ka tie likuma dzinis atbildētājam par labu, bet viņam
noteikumi, kas domāti vienīgi lietas I a b - nav nodevis; ka tagadējā prasība celta nep r ā t l g a i atsavināšanai vai ieķīlāšanai, ilgi vēlāk, 1934. g. 25. jūlijā, taisni par
būtu piemērojami arī konkretā gadljumā, lietām, ко mir. Dančauskis vedis tāpat
kur ir runa par tiesas hipotēkas ierakstī- 1928. un 1929. g.; ka minētā, atbildētāja
šanu zemes grāmatās p i e s p i e d u kār- prasības lietā tagadējā prasītāja nekādu
pretpraslbu par mir. Dančauskim it kā pietlbā.
nākošos honorāru un vispār nekādus noteiktus iebildumus nav cēlusi. Šādi apgaBeidzot, jāaizrāda uz to, ka no apgabal- baltiesas konstatējumi, kas pamatoti uz
tiesas aizstāvētā viedokla, parādniekam apgabaltiesas spriedumā minētiem dokubūtu viegli iespējams izvairīties zināmā mentāriskiem datiem, nav Senātā pārbaumērā no savu saistību nokārtošanas, ap-! dāmi. Ar to atkrīt visi prasītājas loti plašā
robežojot savu rlclbas tiesibu par nekusta- kasācijas sūdzlbā izteiktie paskaidrojumi,
mu īpašumu ar šim nolūkam noslēgto II- kuros viļja apstrīd apgabaltiesas konstatēguiriu un tanī ievesto aizliegumu šo Ipašu- jumu pareizību pēc būtibas. No šādiem samu atsavināt un ieķllāt. Tāds stāvoklis viem konstatējumiem apgabaltiesa varēja
protams nav pielaižams.
secināt, ka mir. Dančauskis honorāru saIevērojot saclto, Senāts atrod, ka apga- ņēmis arī bez kvītīm; ka mir. Dančauskis,
baltiesa pielaidusi CL 959., 1357., 1385., ļja vioam par atbildētājam 1928. un 1929.. g.
3833., 3954. р., notār. nol. 321. p. pārkāpu58

;stām lietām pienākto.s no atbildētāja vēl un proti ne tikai ar pašu klientu u n а г
idi honorāri, nebfitu atbildētājam izdevis 1 p r i v ā t p e r s о n ā m, bet arl ar tiesas un
i sevis vekseļus par summu Ls 500,—, citām iestādēm, iemaksājot tajās izdevui. bīitu no atbildētāja pieprasijis hono- mus, nodevas etc. Sakarā ar to advokāts,
iru, un ncbūtu tajā pa.šā laikā vēl aiznē- ; по vienas puses, saņem по sava klienta
ies по atbildētāja naudu; ka pēc lietas ap- i avansu uz paredzamo izdevumu, eventuāli
ikļiem prasltāja savu taKadējo prasibu honorāra rēķina, iekasē по pretējās puses,
Shisi vienīgi tamdēļ, lai ar to paralizētu piedzītās vai citādi, klientam pienākoH!gi pirms tā, tagadējā atbildētāja pret šās summas, bet, по otras puses,
pu celto prasību. pret kuru prasītāja to- advokātam jāizmaksā arī uz klientu rēķina
Jz nekādu pretprasību par honorāru пе zināmas summas etc. Visas šādas summas
га cēlusi; ka, bez tam, tas fakts, ka pra- kārtīgi jāieved vai nu kases dēbetā (ienātāja savu tagadējo praslbu par honorāru kumos) vai kases kreditā (izdevumos). pēc
psi tikai apm. 4 gadus pēc mir. Dan- kā minētās summas jāpārnes по kases grāwska nāves, un ka viņa bijusi spiesta pati matas vismaz klientu (reskontro) grāmatā.
imazināt to по Ls 933.97 līdz summai Tikai tad, ja по reskontra (t. i. klientu
5 742,68, liek šaubīties par prasības no- konta) būtu noteikti redzams, kad, par ко,
etnību. Izejot по šādiem apsvērumiem, uz kāda pamata, kādā lietā, etc. izpaudies
(gabaltiesa varēja savā gala slēdzienā at- advokāta darbs konkrētā lietā klfentam par
t par ticamu atbildētāja apgalvojumu, ka labn, advokāts varētu arī atsaukties uz
pš visu mir. Dančauskim picnākošos ho- savām minētām grāmatām un tajās izda>rāru samaksājis, kaul arī samaksas faktu rītiem ierakstiem. lai ar tiem pierādītu siivarot pierādit ar kvītim, kas viņam ne- kākus izdevumus un viņam pienākošos hoot nedz pieprasltas, nedz izsniegtas; un norāru apmēru, n e iesniedzot bez tā vēl
i, по otras puses, arī prasltāja nav pie- atsevišķus pierādijumus par katru atsegfijusi, ka atbildētājs būtu mir. Dančaus- višķu sīku posmu. Tikai kārtīgi vestā klim vel kaut ко palicis parādā; ka tāpēc enta kontā izteicas jau pats n о r ē ķ i n а
asība kā nepamatota atraidāma. Pretēji v a i r ē ķ i n a p a m a t s , ко klients var
asītāias domam, uzticlbas attieclbas. kas prasīt по advokāta, kā по sava mandātāra,
pnālos apstāklos pastāv stārp advokātu uz vispārēja pamata (CL 4458. p. un sek.).
mandātāru un klientu kā mandantu (Sen. Pieprasot honorāru kā tādu, advokātam
KD 33./1453), nevar novest pie tā, ka ad- vispirms jāsastāda slks norēķins (vai rē>kāts, kam nav kārtīgi vestu kases un kli- ķins) par savu darbu, uzdodot pie tam ari
itu kontu grāmatu, varētu vienkār.ši pie- avansa veidā sanemtās summas. Vienīgi
asīt honorāru par zināmā agrākā Iaik- gadījumā, ja pēc sevišķas norunas ar advoetā vestām lietām pēc lakses, apgalvojot, kātu, pēdējais по klienta būtu saņēmis liei klients to neesot samaksājis. Acīm re- tas vešanai kādu paušālu summu, ar kuru
:ot nepietiek, ka advokāts kādā kases advokātam jāsedz savs Iionorārs un lietas
adē (H 26) ieraksta kādas summas, ко izdevumi, viņš būtu atzīstams par atsvaņš saņēmis по nenoteikti apzimētām per- binātu по pienākuma nodot sīku noreķinu.
nām, nemaz nenorādot, par ко, kādā Bet, katrā ziņā, advokātam, kas nav vedis
:tā un kādā nolūkā. Tādu kases kladi kārtlgas grāmatas, nav tiesības prasīt at:var atzīt par īstu ..norēķinu grāmatu" seviški honorāru pēc takses un uzlikt pie
lientu reskontro grāmatu), kurai varētu tam vienkārši savam klientam par pienā1 kaut kāda nozīme, kā pareizi norāda kumu pierādlt honorāra samaksu; pirrnizigabaltiesa (II 34). Lietas vešana nenorit pildījuma pienākums (norēķina nodošana
enā aktā. bet parasti prasa sarežģītu uz savu grāmatu pamata) gulstas uz advo;stošu procedūru; tā tad nav domājams, kātu un tad tikai tas var praslt sev atll[ advokātam piekrīt honorars it kā „Zug dzību (sk. CL 3213. р.). Uz publisku uztin Zug" jau ar vienu pašu soli vai sa- camlbu un ticamlbu advokāts var pretenkstītu papīru. Kases grāmatā jāatspo- dēt tikai tad un tik tālu, cik advokāts saiļoias advokāta saimnieciskal darbībai, vukārt izpilda visus pienākumus kārtigas
ņa dažādām kases (naudas) operācijām, liet- un darbvedības ziņā, un tikai tajā iz59

pratnē, ka advokāts atsvabināts no pienā- das kārtības ievešanu lūguši paši darbiniekuma, kuru katru savā rēķinā uzdotu sīku ki, un ka ik pāris dienās nostrādātās 2 virsposteni apstiprināt ar tiešiem dokumentā- stundas kompensētas ar mazāk par 8 stunriskiem pierādījumiem (sk. Sen. CKD dām nostrādāto laiku priekšpusdienas mai28./41). Konkrētā gadījumā, turpretim, pra- oā, apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka
sltāja aprobežojusies ar vienas, loti primi- atbildētājai nav pienākuma maksāt virstīvi vestas kases klades iesniegšanu, pat stundu darba atlīdzību par to, ka autobusa
neapgalvojot, ka mir. Dančauskis būtu ve- līnijas darbinieki ik pāris dienās strādādis arl klientu kontus (reskontro) un būtu jiiši pēcpusdienas maioā 10 stundas 8 stuniedevis atbildētājam norēķinu vai rēķinu du vietā, t. i. 2 stundas vairāk par Iikumā
par sava honorāra prasljumu. Šādos ap- noteikto normālo darba'laiku. Izšķirot jaustāklos, mir. Dančauska darbība, cik tālu tājumu, vai paši darbinieki ar darba depar to varētu spriest pēc prasltājas iesnieg- vēja piekrišanu var grozīt darba laiku satiem dokumentiem un datiem, nevar nodi- vās interesēs pretēji noteikumiem par norbināt tos priekšnoteikumus, kuros varētu mālo un virsstundu darba sadalljumu, за
uz uzticlbas pamata, uzlikt pretējai pusei пет vērā, ka likums par darba laiku ir
par pienākumu, no savas puses pierādīt I publiski-tiesiska norma. kas nav grozāma
.savu iebildumu, proti. advokāta honorāra 1 ar privātu vienošanos (Sen. CKD 26./118;
samaksu. Ar to atkrlt visi pārējie prasītā- ļ31./1894). Šās normas uzturēšanā ir ieinjas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā. ļ teresēta visa sabiedrība, kā tāda, kādēl
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka Tie- apgabaltiesa nevarēja operēt ar labumu.
palāta nav pārkāpusi likumu, Senāts n о - kāds rodas pašam darbiniekam, kā arl ar
1 e m j : Olgas Mežraups, dzim. Dančauskis, to, ka darba kārtibu, kaut arī bez rlkojuma.
kasācijas sūdzību, uz CPN 283. p. pamata, tomēr ar darba devēja atļauju. icveduši
atstāt bez ievērlbas.
paši darbinieki. Privāttiesiskais princips
„volenti non fit injuria" taisni nav piemē67. 1936. g. 28. maijā. Prasltāja Valde- rojams attieclbām, kuras regulē publiskimāra G г a b a pilnvarnieka zv. adv. N. tiesiskas normas. Senāts jau ir paskaidroValtera kasācijas sūdzlba par Rīgas apga- jis, ka nav pielaižams sadalīt darba laiku
baltiesas 1935. g. 5. jūlija spriedumu Valde- pēc darba devēja vai abu kontrahentu iemāra Graba prasibā pret Rīgas pilsētu par skatiem pretēji lik. par darba laiku 1. p.
Ls 814,56 ar procentēm darba algas. (L. noteikumiem, t. i. ka nav pielaižams stāvoklis, kad strādnieks, lai sagādātu sev
№ 994.)
.Sēdi vada un referē priekšsēdētājs se- brlvu laiku un lai kompensētu darba pārtraukumu, apņemas strādāt nākošā dienā
nātors 0. Ozoliņš.
ilgāk
par 8 stundām dienā, saijemot tomēr
Senāts atrod: Apgabaltiesa ir konstatēpar
šo
daibu atlīdzību tikai kā par norjusi, ka pilsētas autobusa līnijas šoferiem
mālo
darba
laiku; šāds stāvoklis nav pieun kasieriem darba laiks bijis sadalīts divās maiņās pa 8 stundām katrā: pirmai laižams tādēl, ka normālais darba laiks nemaiņai no 7 lldz 15, otrai no 15—23, pie var pārsniegt 8 stundas dienā un tālākais
kam nomainīšanās laiks bijis plkst 15 dienā. darba laiks dienā kvalificējams vienīgi kā
Uz pašu darbinieku lūgumu pilsēta esot at- virsstundu darbs, pie kam atzīstams par
lāvusi nomainīties jau plkst 13, pie kam irrelevantu, vai gala rezultātā iznāktu, ka
pēcpusdienas maiņā nostrādātās 10 stun- strādnieks nedēlā nostrādājis ne vairāk
das (8 stundu vietā) kompensējušās ar nā- par 48 stundām (Sen. CKD 32./734). Tādā
košā dienā mazāk par 8 stundām nostrā- kārtā apgabaltiesa, atzīstot par pielaižamu
dātām darba stundām priekšpusdienas tādu privātu vienošanos, ka vienā dienā
maiņā. Šādu kārtību ieveduši paši darbi- tiek strādāts ilgāk par 8 stundām, lai otrā
nieki savās interesēs, ar darba devēja at- dienā iegūtu zināmu brīvu laiku, un atroļauju, bet bez viņa rīkojuma. Atrodot, ka dot, ka ilgāk par 8 stundām nostrādātais
pastāvot šādai kārtībai, labums rodas vie- laiks (2 stundas ik pāris dienās) nav uznīgi pašiem darbiniekiem, kas bijuši iein- skatāms par virsstundu strādāšanu, bet it
teresēti garākā brlvā pēcpusdienā, ka šā- kā par normālās 8 stundu darba dienas
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?»šu iekartošanas un apreķinašanas veidu,
r pārkāpusi savā spriedumā lik. par darba
aiku 1. p. un CPN 196. p.
Atrodot tādēl, ka Iik. par darba laiku 1. p.
n CPN 196. p. pārkāpumu dēļ apgabaltieos spriedums nav uzturams spēkā, Senāts
o l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1935. gada
. jūlija spriedumu atcelt lik. par darba laifcn 1. p. un CPN 196. p. pārkāpumu dēļ un
ietu nodot tai pa.šai tiesai izspriešanai no
juina citā tiesas sastāvā.

pildu atbildibas piemaksu zaudējumu segšanai 1930. g. — Ls 400,— un 1931. g. —
Ls 533,—, kamdēl nav nekāda pamata prasltājai prasīt šo papildu atbildības piemaksu no atbildētāja vēl trešo reizi, neskatoties uz to, ka atbildētājs tagad ir izstājies
no sabiedrlbas.
Prasītājas kasācijas sūdzība pelna ievērību. Saskaņā ar noteik. par koop. sabiedrībām un viņu savienībām (Lkr. 1919. g.
126) 19. pantu biedri, kas izstājušics no sabiedribas, kā ari viņu mantinieki ir atbil68. 1936. g. 29. fflaijā. Prasītājas Maz- dīgi lidz statūtos noteiktam termiņam, bet
ipnieku un amatnieku krājaizdcvu sahied- ja tāds nav noteikts, tad viena gada laikā,
i>as pilnvarnieka-valdes priekšsēdētaja skaitot no izstā.šanās dienas. Bljušais biedrs
1
lārla Zariņa kasācijas sūdzība par Rīgas atbild kopā ar citicm biedriem par prasījuipgabaltiesas 1935. g. 5./12. jūnija sprie- miem pret sabiedrību, kas cēlušies pirms
Arniu Mazrūpnieku un amatnicku krājaiz- viņa izstāšanās. Kooperātlvajā likumā nav
Jcvu sabiedrības prasibā pret Vilhclmu speciāla tiorādījuma par norēķināšanos
)ombrovski par Ls 821,— ar procentiem. starp aižejošo biedru un kooperātlvu. Tomēr nevar būt šaubu, ka iada norēķināšanās
| t - № 1070.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors F. vispār ir vajadzīga, jo citādi nevarētu pildīt
kooper. likuma 20. p. noteikumu, pēc kura
[onrādi; referē senātors V. Bukovskis.
tSenāts atrod: Mazrūpnieku un amat- bijušam biedram vai vioa maritiniekiem pēc
■eku krājaizdevu sabicdrība 1933. g. ir ; bij. biedra atbildības notecēšanas — izmakdetusi zaudejumus Ls 15.292,71 apmērā, sājamas viņa iemaksātās pajas, atskaitot
akarā ar ко un saskaņā ar sabiedrības attieclgos zaudējumus vai picskaitot pienas biedru sapulces 1934. g. 25. iebruāra ; nācīgo pelņas tiesu. No tā izriet, ka libiedra
anutnu katrain atbildību nesošam biedrl- i kums paredz a i z g ā j u š ā
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ājam picderošām 20 pajām ir Ls 796,60;
) suinmu prasītāja lūgusi piespriest по noilgumam (kooper. lik. 19. pants). Tā tad
tbildētāja kā bijušā sabicdrības bicdra, arl pēc kooper. likuma, kā arī pēc prasītāļs izstājies no sabiedrlbas. Miertiesnesis jas statūtu й 12. un 13. ar aizejošo biedru
■mierinājis prasību, bet apgabaltiesa to jāizdara norēķins, pēc kura vai nu jāateraidījusi, atsaucoties uz Senāta 1934. g. maksā bij. biedram viņa paja, vai jāpiedzen
13. jūnija spricdumu № 2841. sab. „Spēks" j1 viņa atbildības daļa (sal. arī Pētera Berga:
.sības lietā pret Klaustiņu un atrodot, biedru atbildība kooperātīvās organizāci' ka no kooperācija.s teorija.s viedokļa nav jās 56. un 57. lp. un Evlanovs; kooper. tieSibas Ip. 79.). Sava spriedumā 1934. gadā
lielaižams biedrus saukt pic atbildibas,
№ 28. krājaizdevu sabiedrības „Spēks"
tamēr kooperātivam pašam vēl ir manla,
lietā, uz kuru galvenā kārtā apgabaltiesa
г ко segt zaudējumus un ka likumā par
pamatojusi savu spriedumu, — Senāts izDoper. § 12. paredzētā papildu atbildības šķlris jautājumu par sabiedribā p а 1 i tības pildīšana no kooperātīvā biedru к u š ā biedra, bet ne par a i z g ā j u š ā
peses iestājas tikai sabiedrības darbību iz- biedra. atbildību. Kontrētā gadljumā apgaxidzot, lai apmierinātu sabiedrības kre- baltiesa nav apsvērusi gadījumu par g a ttorus; 2) ka konkrētā gadījumā sabied- l ī g u n o r ē ķ i n ā š a n o s a r a t b i l l>as pilnsapulce vienbalsīgi nolēmusi d ē t ā j u kā i z s t ā j u š o s
biedru,
%.—3. lpp.) sabiedrlbas darbību turpināt; kā arī nav apsvērusi kādās robežās vioam,
• ka atbildētājs jau divas reizes ir maksā- kā bijušam biedram. jāatbild. Ar to apprasītājai statūtu 11. § parcdzēto pa6!

gabaltiesa pielaidusi motivu nepilnibu, parkāpjot arl CPN 181. un 1%. p.
Atrodot tādēļ, ka jau šo pārkāpumu dēl
apgabaltiesas spriedums nav uzturams
spekā, Senāts, neielaižoties pārējo kasāCijas iemeslu parbaudīšanā, n o l e m j :
Rīgas apgabaltiesas 1935. g. 5./12. jīīnija
spriedumu CPN 181. un 196. p. pārkāpumu
dēl atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspricšanai no jauna citā tiesas sastāvā.

tni nepārsniedz slkuznemuma apmērus.
Pretēji sūdzētāju apgalvojumam viņu kasācijas sūdzībā, noteikumu par tirdzn. reģistra 11. pants nemaz neparedz, ka ar
vienpersonīgicm tirgotājiem būtu domāti
arī viena uzņēmuma līdzīpašnieki, jo šā
panta 2. punktā aizrādīts, ka reģistrā ierakstāms t i r g o t ā j a
(īpašnieka)
vārds, uzvārds un dzimšanas victa vienskaitlī. bet ne daudzskaitlī. Saskaņā ar
vairākkārtīgiem Senāta spriedumiem (sal.
Sen. СКП 1933. g. 26. okt. spr. № 62 Zel69. 1936. g. 29. maijā. Dāvīda L e v i n а meņa 1.; 1933. g. № 487 un cit.), „ja divas
un Gimpela R a b i n o v i č a kasācijas sū- ļ pcrsonas profesijas vcidā kopā nodarbojas
dzjba par Daugavpils apgabaltiesas 1935. g. ar rūpniccības uzņēmuma vešanu, ко vini
9. augusta lēmumu lietā par tirgotāju I)ā- kopā ierīkojuši, tad tās atzīstamas par tirvlda Levina un Gimpeļa Rabinoviča sodī- gotājiem, kas kopā ved uzņēmumu, kam
Šanu par iirmas nepieteikšanu registrāci- jāpiemēro tirdzniccības tieslbas. LTdz ar
to pēc tirdzniecibas tiesībām apspriežama
jai. (L. № 1088.)
arī tā sabiedrība. kas savā starpā, v i s Sēdi vada priekšsēdētāja v. •senātors m a z k l u s u c i e š o t . pastāv un kurā
F. Konrādi; referē senātors V. Bukovskis. darbojas abi šī uzņēmuma dalibnieki". No
Senāts atrod: Tirdzniecības registra tā apstākļa vien. ka sūdzetāji nav noslēgušī
tiesnesis ar savu 1935. g. 30. aprīlī taisīto savā slarpā r a k s t i s k u l ī g u m u — ve!
lēmumu uz Not. par tirdzn. rcģ. 2. un 46. p. neizriet, ka vini neatrastos sabiedriskās
pamata sodījis Dāvīdu Levinu un Gimpeli atticcībās, bet izrict tikai tas, ka vii.iiem
Rabinoviču ar naudas sodu Ls 25,— ар- šāds līgums jānoslēdz. Tādēl nav paraata
тега katru par firmas savlaicīgu nepie- visiem sūdzētāju kasācijas sūdzībā minēteikšanu registrācijai. Apgabaltiesa atstā- tiem paskaidroiumicin.
jusi sūdzētāju blakus sūdzību bez ievērības, atrodot: 1) ka sūdzētāji ir gērētavas Atrodot tādēļ. ka ap.^abaltiesa atzlstot.
kopīpa.šnieki un pārstradā preces citicm; ka konkrētā gadījumā sūdzētāji nodibinā2) ka viņu kā ģērētavas kopīpašnieku vie- juši atklātu tirdzniecības sabiedrību, ka$
nošariās vai llgums saskaoā ar Kr. tirdzn. bija registrčjama saskaņā ar not. par
nol. 62. p. atzīstams par pilnas (atklātas) tirdzn. reg. 2. р., nav pārkāpusi kasācija?
sabiedrības līgumu; 3) ka viņi izpirkuši sūdzībā minētos likumus un ka sūdzētā
savai koplgi piederošai ģerētavai kopēju, kasācijas sūdzība atstājama bez ievērības
uz abu vārdiem izrakstltu, V katēgorijas Senāts n о 1 e m j : Dāvīda Levina un G
rūpniecības zīmi; 4) ka viņi rīkojušies peļa Rabinoviča kasācijas sūdzību, uz С
pret III personām kā pilna sabiedrība un 283. р. pamata, atstāt bcz ievērības.
5) ka šādai pilnai vai atklātai sabiedrībai
saskaņā ar Not. par tirg. I. p. 2. d. 2. punktu, 4. un 5. pk. piemērojami Noteikumi par
tirgotājiem, bet saskaņā ar Not. par tirdzn. 70. 1936. g. 29. maiiā. Prasītāja J"
rcģ. 2. p. minētā sabiedrība bija ierakstā- G e n a v a pilnvarnieka zv. adv. N.
ma tirdzniecības registrā. un по ierakstī- kina kasācijas sūdzība par Tiesu palā'
šanas atsvabināti tikai vicnpersonīgi tir- 1935. g. 3. jūnija sprieduniu Jāņa Gen
gotāji. Sūdzētāju kasācijas sūdzība пе prasibā pret Mildu Gutmans par Ls 15"
реча icvēribu. Saskaņā ar Noteikumu par цп atbildētājas Mildas Gutmanis pilnvan
tirdzniecības registru 2. pantu tirdznieclbas ka zv. adv. J. Šneidera paskaidroju:
reģistrā ierakstāmi visi tirgotāji, kas uz- (L. № 1175.)
skatāmi par tādiem saskaņā ar noteiku- Sēdi vada prickšsedetaia v. senāi.
miem par tirgotājicm, iznemot v i e n p e r- F. Konrādi; referč senātors M. Cakste.
s о n I g о s t i r g o t ā j u s , kuru uzņēmu- Senāts atrod: Prasitājs prasības lūgu
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paskaidrojis, ka atbildētāja, viņa те

esot iesniegusi apgabaltiesai lugumu apstiprināt mirušās Marijas Genavs, prasītāja
sievas un atbildētājas mātes, mutisko testāmentu, ar kuru atbildētāja iecelta par
savas mir. mātes vienlgo mantinieci. Atsaucoties uz CL 1788. pantu un aizrādot,
ka vipa likumīgā mantojuma da|a šai gadījumā, kad rņantojuma devējai bija tikai
viens bērns, ir puse no visa mantojuma
un ka, saskaņā ar CL 2022. pantu, viņa
mantošanas tiesības nevar tikt viņam atoemtas vai ierobežotas, piasltājs lūdzis
apstiprināt viņu mantošanas tiesībās uz
pusi по sievas mantojuma, atzīstot viņas
testāmentu attieclgā dalā par atceltu un
spēkā neesošu. Apgabaltiesa, atzlstot, ka
prasitājam ir tieslbas uz neatņemamo dalu,
šo daļu aprēķinājusi saskaņā ar CL 2007.
pantu un apmierinājusi prasību tikai atiiecībā uz Ve dalu no mantojuma, resp. pusi
по Vs. Tiesu palāta, atzistot, ka atraitna
neatnemamā dala pēc Kurzemes pilsētu
tiesībām nosakāma saskaņā ar CL 2007.
pantu tāpat kā bērniem, apstiprinājusi apgabaltiesas spriedumu, atstājot prasītāja
apellācijas sūdzibu bez ievērlbas. Prasītāia kasācijas sūdzlba pelna ievērlbu. Atraitņa neatņemamā da[a sievas mantojumā
pēc Kurzemes pilsētu tieslbām nav nosakāma uz CL 2007. panta pamata. Uz Kurzemi ir attiecināms CL 2022. pants, kā to
tieši nosaka CL 2003. panta piezīme (sk.
arī Šīmaņa un prof. Erdmaņa viedokļus,
kā arī pfof. Bukovska viedokli, kas atrodami CL Bukovska izd. I sēj. 812. un 819.
lpp.). Saskanā ar CL 2022. pantu, ar testāmentu nevar bez dibināta iemesla ne sašaurināt laulātam pēc otra laulātā nāves
likumīgi piederošās mantojuma tiesibas un
labumus, ne ari tās viņam pavisam atnemt. Viņam piekrītošā daļa nav vis tikai
kāda noteikta dala no likumīgās mantojuma
daļas, bet gan taisni pati likumlgā mantojuma da|a, no kuras neko nevar atņemt ar
testāmentu (prof. Bunge, Das Kurlāndische Privatrecht. § 270, 542. lpp.). Tādēl
Tiesu palāta nevarēja noteikt prasltāja neatnemamo daļu uz CL 2007. panta pamata,
bet tā bija nosakāma saskanā ar CL 1788.
pantu. Rīkojotier» citādi, Tiesu palāta ir
pārkāpusi CL 1788., 2007. un 2022. pantus
m CPN 816. pantu.

Šo likumu pārkāpumu dēl Tiesu palātas
spriedums pārsūdzētā dalā nav atstājams
spēkā, kādēļ Senāts n o l e m j : Tiesu palātas 1935: gada 3. jūnija spriedumu pārsūdzētā dalā CL 1788., 2007. un 2022. pantu
un CPN 816. panta pārkāpumu dēļ atcelt
un lietu sai dalā nodot Tiesu palātai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.

71. 1936. g. 28. augustā. Prasītajas
Bauskas latviešu krājaizdevu kases pilnvarnieka zv. adv, K. Pauļuka kasācijas sūdzība par Jelgavas apgabaltiesas 1935. g.
15. oktobra spriedumu Bauskas latviešu
krājaizdevu kases praslbā pret Annu Ozoliņš un Jāni un Hermīni Auniņiem par
Ls 1000,—. (L. № 1205.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v.
senātors F. Konrādi.
Senāts atrod: Apgabalticsa konstatējusi,
ka lietā iesniegto vekseli uz rakstītnepratējas Annas Ozoliņš lūgumu viņas vietā parakstījusi Hermīne Auniņš un ka pēdējās
parakstus apliecinājusi pagasta valde. Apgabaltiesa atzinusi ka minēto parakstu varēja apliecināt vienīgi notārs, bet tā kā
tas nav izdarits, tad vekselim nav vekseļa
spēka pret Annu Ozoliņš. Šis apgabaltiesas slēdziens atzistams par pareizu un izriet no Veks. lik. 9., 15. pantiem un instrukcijas par vekseļu protestēšanu („Vald.
Vēstn." 1924. g. 218. num.) 3. panta 3. punkta, pēc kura nav protestējami vekseli, kuros nav notāriālā kārtlbā apliecināti to personu paraksti, kuras parakstījušas par rakstītnepratēju. Vekseļu likums ir speciāls
likums un nav paplašinoši iztulkojams. Tādēļ jautājums par to, kas var apliecināt uz
veksela parakstus rakstltnepratēja vietā, ir
izšķirams vienīgi pēc vekseļu likuma noteikumiem. Ja nu atbildētāja Ozoliņš konkrētā gadljumā neatbild pēc veksela likuma
solidāri ar citiem atbildētājiem, tad, pēc
prasītājas pareiza norādījuma kasācijas
sūdzībā apgabaltiesai bija jāapspriež jautājums, vai Ozoliņš neatbild vismaz attiecigā dalā pēc vienkāršas saistības uz vispārējo civīllikumu pamata (sk. Nolken,
Veks. lik. koment. pie 9. р.; Кг. Sen. 93./72;
80./257). Sakarā ar saclto apgabaltiesai
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bija arī jāapsver prasītājas lūgums nopratināt lieciniekus tā apstākla pierādīšanai,
ka atbildētāja Ozoliņš devusi Hermīnei
Auniņš piekrišanu parakstīties viņas vietā.
Neapsverot šos apstākļus, apgabaltiesa ir
spriedumu nepilnīgi motīvējusi. pārkāpjot
CPN 196. p.
Atrodot, ka apģabaltiesas spriedums pārsūdzētā daļā, t. i. attiecibā uz atbildētāju
Annu Ozoliņš, minētā parkāpuma de| nav
uzturams spēku, Senāts n o l e m j : Jelgavas apgabaltiesas 1935. g. 15. oktobia
spriedumu CPN 196. p. pārkāpuma dēl
pārsūdzētā dalā atcelt un lietu nodot tai
pašai ticsai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
72. 1936. g. 11. jūnijā. Atbildētāja 2aqaJēkaba L ā č a pilnvamieku zv. adv. A.
Hāmaņa un zv. adv. N. Kronberga kasācijas sūdzība par Tiesu palātas 1935. gada
29. maija spriedumu Anetes - Otilijas Lācis prasībā pret Žatji - Jēkabu Lāci šķirt
laulību. (L. № 1234.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors 0.
Ozoliņš; referē senātors V. Bukovskis.
Senāts atrod: Garā slimās Anetes Otilijas Lācis aizgādnis zv. adv. Matisons
cēlis pret Anetes Lācis vīru Žani - Jēkabu
Lāci prasību par viņu iaulības šķiršanu.
Apgabaltiesa apmierinājusi prasibu un Tiesu palāta apstiprinājusi
apgabaltiesas
spriedumu, noraidot atbildētāja uz CPN
667. p. 3. punkta dibināto noraidījumu un
atrodot, ka „garā slimā aizgādnim ir jārūpējas par slimā personisko labklājību un jāaizstāv ar slimibu ierobežotās tiesības tādā
mērā, kā slimā persona būtu rīkojusies vesela būdama". Pēc Tiesu palātas domām,
ja nostātos uz atbildētāja ieņemto viedokli
un noliegtu garā slimās aizgādņa tiesību
celt minēto prasību par laullbas šķiršanu.
tad garā slimam, kas laullbā atrodas zem
otra laulātā varas nepanesatnā un nonievātā stāvokll, būtu ņemta katra iespēja
aizstāvēt cilvēka personiskās tiesības pret
nelikumlbām, starp citu arl prasīt šķirt laulību. No šāda atzinuma Tiesu palāta nākusi
pie slēdziena, ka arī garā slimā aizgādnim
ir t i e s ī b a un p i e n ā k u m s a i z s t ā 64

v ē t a r ī slimā p e r s o n i s k ā s tiesib ā s , k a s i z r i e t по l a u l l b a s līgum a un vajadzības gadljumā ir tiesība lūgt
laulības šķiršanu, pasargājot tādā kārtā
slimā laulātā personību no otra laulātā pārestibām. Tādā kārtā Senātam jāizšķir
jautājums, vai aizbildnim ar garā slimo personu vispār ir pārstāvības tiesības attiecībā
uz tādām aizbilstamās personas tiesibām
uti interesēm, kurām ir stingri personisks
raksturs un, starp citu, vai viņam ir tiesiba sava aizbilstamā vārdā lūgt šķirt pēdējā laulību. Šis jautājums, pretēji Tiesu
palātas domām. izšķirams negātīvi. Nevar
būt šaubas, ka ir vesela rinda tādu tiesību,
kuras var izlietot tikai tā persona, kurai
šīs tiesības piedcr. nemaz nepiclaižot pārstāvlbu. ncdz līgumisku. nedz arl likumisku. Tā saskaņā ar CPN 574., 576., 581. p.
tikai puse personlgi var dot piekrišanu
lietas izšķiršanai ar zvērestu, kā arī dot šo
zvērestu: pēc CPN 1523. p. iesniegt lūgumu legitimēt ārlaullbā dzimušo bēnm caur
pārstāvi nav pielaižams. Nevar būt šaubu,
ka lūgumu par adopciju nevar iesniegt aizbilstamā vārdā garā slimās personas aizgādnis. Viņš nevar ari laisīt aizbilstamā
vārdā testāmentu (CL 1984., 1988. р.).
slēgt mantinieka iecelšanas līgumu (sal.
CL 2483. p. otro da|u). Saskanā ar bij.
Kr. Senāta paskaidrojumiem (S. CKD
1906. g. № 29) aizgādnim par garā vājā
personu un mantu nav tieslbas garā vājam
dzlvam esot cel't prasibu atzīt viņa bērnu
par dzimušu ārlaulibā, ja bērns piedzimis
aizbilstamā sievai laulībai pastāvot. No
visa minētā izriet, ka garā slimā personīgā
civīlstāvoklī aizgādnis pēdējo nevar aizvietot. Saskaņā ar likuma par laulību
45. р., laulātam tiesība prasīt laullbas šķiršanu, ja o t r s l a u l ā t a i s slimo ar ilgstošu, grfiti dziedināmu gara vājību vai
tādu pašu lipīgu slimibu. No šā likuma
burtiskā teksta, kas kā s'peciāls likums nav
iztulkojams paplašināti, — izriet, ka minētā gadījumā tiesiba celt prasību par laulības šķiršanu (pretēji BGB 1336. p. un
ZPO 612. p.) ir tikai vienam laulātam, un
proti, tatn, kas ir vesels. Vācu likumā, kur
aizbildnim zināmos gadījumos dota iespēja
celt pras'ibu par laulības šķiršanu, šāda
tieslba tomēr likumā pozitīvi izteikta un
pielaižama ar Ipašu bāriņu tiesas piekri-a
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nu (BGB 1336. un ZPO 612. р.). Kā jau Senāts atrod: Ar miertiesneša 1926. g.
skaidrojis bij. Кг. Senāts augšā minetā 7. septembrī taislto aizmugurisko sprieriedumā 1906. g. № 29, garā slimā, kuram dumu piespriesti pēc neprotestēta veksela
pieciešama vienigi uzturēšana un uz-' no vekseļdevēja Iļjas Jukmenčuka, Jāņa
udzība, aizbildna resp. aizgādņa kompe-; Grinfelda un galvinieka Jēkaba Silenieka
ncē neietilpst tādu aizbilstamam piede- isolidāri Tukuma viesīgās biedrības krājaizšo tiesību aizsardzība, kas tik cieši un ļ devu kasei par labu Ls 500,— ar procenatdalāmi saistītas ar pašu tiesību sub- ļtiem un tiesu izdevumiem. 1933. g. 13. noktu, ka tās nevar tikt reālizētas likumī- vembrl tiesu izpildītājs iesniedzis p г а S pārstāvības kārtībā. Nevar atzlt parļ s ī t ā j a m J ē k a b a m S i l e n i e k a m
pareizām arī Tiesu palātas domas, ka ga- uzaicinājumu samaksāt piespriesto summu
dijumā, ia noliegtu garā slimās aizgādņa i un apkīlājis viņa mantu. Sakarā ar to, ka
tiesjbu celt prasību par laullbas šķiršanu, spriedums ir aizmugurisks un nodots iztad garā slimam, kas ir laulībā un atrodas pildīšanai pret prasītāju-galvinieku tikai
zem otra laulātā varas. būtu tiemta katra 1933. g. 13. novembrī, t. i. pēc CPN 844. p.
īespēja aizstāvēt cilvēka personiskās tie- paredzētā laika, kaut gan pret vekse|desības pret otra laulātā nelikumībām un pā- vēju Ilju Jukmenčuku spriedums nodots izrestībām. Kā jau Kr. Senāts paskaidrojis pildei savlaicīgi, — prasītājs cēlis pret Tusavā 1910. g. 16. okt. spriedumā Vasmutu kuma viesīgās biedrlbas krājaizdevu kasi
Jietā (Bukovska koment. pask. zem II un prasību atzīt minēto miertiesneša 1926. g.
501. p.) par garā slimo ieceltam aizgādnim 7. septembrī taisīto spriedumu par zaudēsaskaņā ar CL 501. p. jārūpējas par slimā jušu spēku un neizpildāmu pret vinu. Mierpersonu un veselibu ar ticsību vajadzības tiesnesis apmierinājis šo prasibu, bet apgadījumā ievietot sievu ārstniecības iestā- gabaltiesa to atcelusi un prasību noraidīdē vai citā vietā atsevišķi no vīra. pat uz ju.si, atrodot, ka piedziņas vēršana pret
vlra rēķina, kuram jādod vajadzīgie līdzek- i Ilju Jukmenčiku pārtraukusi ČPN 844. p.
|i, neatrunājoties ar atŠķirtu dzīvi. Tādā paredzētā termiņa tecējuniu arī attiecībā
kārtā, nenemot šādus apsvērumus vērā, uz tā solidāro līdzatbildStāju Jēkabu SiTiesu palāta spriedumu motīvējusi nepil- lenieku. Prasltāja kasācijas sūdzība pelna
nigi un nepareizi, pārkāpjot līdz ar to CPN ievērību. Vispirms jāaizrāda, ka prasība
816. p. Atrodot tamdē|, ka jau šā pārkā- pamatota uz CPN 844. р.. pēc kura aizmupuma dē! Tiesu palātas spriedums nav at- gurisks spriedums, kuru izpildīt prasītājs
stājams spēkā, Senāts, nepārbaudot pā- nav lūdzis triju gadu laikā, zaudē jebkuru
rējos kasācijas sūdzības iemeslus, п о  ļ speku. Šajā (844.) pantā minētais termioš
и т ] : Tiesu palātas 1935. g. 29. maija ir procesuāls un pie tam prekluzivs terspriedumu CPN 816. p. pārkāpuma dē| at- minš (sal. arl Кг. Sen. CKD 1882. g. № 140.
celt un lietu nodot izspriešanai no jaima un 80. g. № 298.) un tamdēļ šā panta noteikums, piemērojams attiecībā uz katru по
Tiesu palātai citā tiesas sastāvā.
atbildētājiem, ja tikai visi atbildētāji neatrodas savā starpā tādās cieši saistošās ma73. 1936. g. 25. septembrī. Prasltāja teriālās attiecibās, ka izpildot spriedumu
Jēkaba S i 1 e n i e к a pilnvarnieka pr. adv. attiecībā uz vienu no solidāriem atbildētāA. Mazvērsīša kasācijas sūdziba par Jelga- jiem (resp. iesniedzot izpiidu pavēsti vievas apgabaltiesas 1935. g. 25. oktobra nam atbildētājam) jāatzīst, ka spriedums
sprieduinu Jēkaba Silenicka prasībā pret līdz ar to izpildāms arī attiecībā uz pārēTukuma viesīgās biedrības krājaizdevu jiem. kā, piem., ja apmierināta vindikācijas
kasi par Ls 500,— un Tukuma vieslgās prasība, kas vērsta pret lietas dažādiem
biedribas krājaizdevu kases pilnvarnieka koīpašniekiem. Sinī gadījumā prasītājs Jēzv. adv. B. Tālberga paskaidrojums. (L. kabs Silenieks uzņēmies vekseltiesisku galvojumu par vekse|devēju Ilju Jukmenčuku
№ 1244.)
un lamdēl, apgabaltiesa, pamatojoties uz
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors Veks. lik. 58. p. noteikuiniem, atrod, ka praF. Konrādi; referē senātors V. Bukovskis. sltājs ir atbildlgs gluži tāpat kā avalats —
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Jukmenčuks. Šāds apgabaltiesas ieskats likumdošanas motīviem, atšķirībā no agšinī gadljumā atzīstams tomēr par nepa- rākiem vekseļu likumiem, 30. pantā noteireizu. CPN 844. p. piemērošana atkarājas kuši visu pēc vekseļa atbildigo personu
tikai no tā, vai atbildētāji ir solidāri at- s о 1 i d ā r u a t b i 1 d i b u, bet ne tanl nobildlgi no m a t e r i ā l i s k ā v i e d o k l a . zimē, ka viņiem visiem ir savstarpēja atJa tā ir, tad 844. p. nav piemērojams, ja bildlba pēc principa „viens par visiem, visi
turpretim šādas solidāritātes nav, — tad par vienu", bet tanī ziņā, ka katrs no vek844. p. ir piemērojams. Konkrētā gadijumā seļa Iīdzparādniekiem a t b i 1 d t i k a i
CPN 844. p. bija piemērojams taisni tādēļ, p a r s e v i, pie tam neatkarīgi no vinu
ka atbildētāju starpā no materiāli-tiesiskā savstarpējiem aprēķiniem (вексельная от
viedokļa patiesībā nav solidāru attieclbu ветственность представляется совмест
(sal. ari Nolkena paskaidr. pie CPN 641. р.). ною, ибо касается одного и того же
Apgabaltiesa savos motlvos gan atsaucas векселя, одной и той же суммы и зависит
uz to, ka miertiesnesis, taisot savu aizmu- от выбора векселедержателя: в этом
gurisko spriedumu, nodibinājis visu triju только смысле она может называться
līdzatbildētāju solidāru atbildību. No tā солидарною, но не в смысле взаим
gan izriet, ka šāds spriedums dod piedzi- ной о т в е т с т в е н н о с т и „всех за
nējam tieslbu pieprasīt visu piespriesto одного и одного за всех", ибо
summu no •kura katra līdzatbildētāja, bet к а ж д о е лицо отвечает только за себя
šāda tiesas konstatēta atbildētāju solidāri- и притом независимо от каких либо меж
tāte pēc veksela neatsvabina picdzinēju no ду ответственными лицами разсчетов).
pienākuma, vēršot piedziņu, iesniegt kat- Ja nu arī pēc materiālām tieslbām — vekram atsevišķam atbildētājam, uz kura man- seļu likumu 30. un 58. pantiem — galvitu vinš vērš piedziņu, — atsevišķu izpildu nieka atbildība pēc veksela ir patstāvīga
pavēsti, un pie tam likumā paredzētā laikā. (sal. arī Dr. Lēbera tirdzn. tieslbu pārskats
Kriev. Senāts savos 1906. g. spriedumos 335. lpp.) un nav saistlta ar vekseldevēja
№ 60. un 61. uz kuriem atsaucies arī prasī- 1 atbildlbu, - tad nevar būt šaubas, ka viņš,
tājs, paskaidrojis, ka pat dažādu vekselpa- ] kā patstāvīgs atbildētājs var izlietot arl
rādnieku (pēc agrākā vekselnolikuma) so- (visus tos p r o c e s u ā l o s n o t e i k u lidāra atbildlba pēc būtības atzīstama par i m u s, kas paredzēti procesa nolikumā vikatra parādnieka p a t s t ā v ī g u a t b i l - j ņam par labu un starp citu arī CPN 844. p.
d ī b u pilnā vekseļa summā (самая соли i noteikumus. Neņemot visu to verā, apgaдарная ответственность вексельных baltiesa spriedumu nepareizi motīvējusi.
должников в сущности сводится к само pārkāpjot ari CPN 181., 196. un 844. p.
стоятельной
ответственности
к а ж д а г о из них в полном раз Atrodot tādēl, ka jau šā pārkāpuma deļ
мере
вексельнаго
д о л г а ) , apgabaltiesas spriedums nav uzturams
un ka tamdēl CPN 844. р. noteikums pie- spēkā, — Senāts nepārbaudot pārējos kamērojams attiecībā uz katru atsevišķu so- i sācijas iemeslus, n о 1 e m j : Jelgavas aplidāru iīdzatbildēlāju pēc veksela. Sis prin- Igabaltiesas 193,5. g. 25. oktobra spriedumu
cips piemērojams pēc 1902. g. vekseļnoli- CPN 181., 196. un 844. p. pārkāpumu deļ
kuma arī attiecībā uz lldzatbildētāju galvi- ļ atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai
nieku jeb avalistu, kas kaut gan pēc veks. izspriešanai no jauna citā sastāvā.
lik. 58. p. ir atbildlgs gluži tāpat kā tā persona, par kuru viņš galvojis, bet kam ir,
kā tas ari burtiski aizrādīts likumdošanas 74. 1936. g. 25. septembrī. Atbildētājas
motīvos pie šā panta, tāda pati p a t s t ā - Martas К a m p e s kasācijas sūdzlba par
v I g a a t b i 1 d ī b a, kā arl tai personai,Rigas apgabaltiesas 1935. g. 18. oktobra
par kuru viņš galvojis (поручитель несет spriedumu Pētera Prllapas prasibā pre:
не дополнительную, но самостоя Martu Kampe par Ls 105,— ar procentiem.
т е л ь н у ю о б я з а н н о с т ь , как и то (L. №1334.)
лицо, за которое он поручился). Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors F.
1902. g. vekselu likumi, kā tas redzams no Konrādi; referē senātors V. Bukovskis.
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Senāts atrod: Prasltājs cēlis prasību pret teikumu, ka lidz attieclbu nokārtošanai 9.
atbildētāju pār Ls 105,— nomas naudas, un 10. panta kārtībā agrākām nomas attiekas vioam pienākas par iznomātām „An- cībām jāturpinās. Saskaņā ar CL 868. p.
čaugu" mājas 22/s pūrvietām zemes. Mier- 6. punktu pirms pašas atsavināšanas notiesnesis apmierinājis prasibu un apgabal- kārtošanas ipašniekam jāsaoem atlldzība,
tiesa apstiprinājusi miertiesneša spriedu- k a s n o t e i c a m a uz 1923. g. 24. m а i mu, atrodot: 1) ka ar 1931. g. likumu par j а 1 i к u m a pamata (Lkr. 23./59). Viss tas
oekustamas mantas atsavināšanu (Lkr. prasa zināmu laiku un sakarāartolikumde119) ir atsavināts prasltājam piederošais vējs arī radījis minēto speciālo likumu kam
zemes gabals, bet tas vēl lldz šim nav pār- ir liela praktiska nozlme, dodot Zemkopibas
rakstlts zemes grāmatās uz Zemkopibas ministrijai iespēju nokārtot viņas šinī liministrijas vārdu (zemes grāmatu nodalas kumā paredzētās attiecibas pēc zināmas
apliecība II 21) un Zemkopibas ministrija kārtas. Ar to atkrlt visi kasācijas sfiЮ nav arl vēl pārdevusi atbildētājai; 2) ka dzībā minētie paskaidrojumi, kuros atbiltamdēļ saskanā ar Pilsētu zemju likuma dētāja apstrīd apgabaltiesas sprieduma pa(Lkr. 28752) 10. p. 1. piezīmi.turpinās no- reizlbu. Tā kā atbildētāja nav pierādījusi
mas attieclbas starp prasitāju un atbildē- un savā kasācijas sūdzībā pat neapgalvo,
tāju; 3) ka Hdz ar to prasītājam tiesība ka Zemkopības ministrija būtu jau nokārsaņemt "nomas maksu no atbildētājas līdz tojusi prāvnieku attiedbas un būtu jau pārtam laikam, kamēr strīdus zemes gabals devusi atbildētājai minēto zemes gabalu,
būs pārgājis Zemkopības ministrijas īpa- tad apgabaltiesa uz minētā likuma pamata
fumā un to pirkšanas ceļā būs ieguvusi at- varēja apmierināt praslbu. Nepelna ievēIdētāja. Atbildētājas kasācijas sūdzība rlbu arl atbildētājas atsauksme uz CL
4109. р., pēc kura nomas llgums izbeidzas
:pelna ievērlbas.
pats
по sevis, kad izbeidzas tiesības, kas izKonstatējot, ka kaut gan ar 1931. g. likumantotājam
piederējusi uz līguma priekšmu (Lkr. 31./119) prasītājam piederošais
metu.
Kā
jau
aizrādlts un kā to uzsvēlemes gabals atsavināts, bet tas vēl līdz
rusi
apgabaītiesa,
saskaņā ar speciāla pilprasības celšanas dienai nav pārrakstlts
Zemkoplbas ministrijas vārdu un ka sētu zemju likuma 10. p. 1. piezīmi agrākās
mkopības ministrija arī vēl minēto ne- nomas atliecības ar formāla likuma izdokustamo mantu nav pārdevusi atbildētājai, šanu par nomas objekta atsavināšanu nav
apgabaltiesa uz Pilsētu zemju Iikuma (Lkr. izbeigtas, bet turpinās līdz prāvnieku un
./52) 10. p. 1. piezīmes pamata varēja Zemkopības ministrijas juridisku attiecību
kt pie slēdziena, ka starp prasītāju un pilnlgai nokārtošanai. Ar to atkrīt visi kaatbildētāju turpinās nomas attiecības un sācijas sūdzībā minētie paskaidrojumi.
ka prasītājam ir tieslba sanemt prasības
sādzībā minēto nomas maksu. Ari pēc
Atrodot tādēl, ka apgabaltiesa nav pār1. g. likuma par prasītāja nekustamas kāpusi kasācijas sūdzībā minētos likumus
ntas atsavināšanu — Pilsētu zemju li- un ka pēdējā nepelna ievērlbas, Senāts
cjma 10. p. 1. piezīmes n о t e i к u m s n o l e m j : Martas Kampes kasācijas sū? а г t o, k a l ī d z j a u n u a t t i e c l b u dzību, uz CPN 283. p. pamata, atstāt bez
■ o k ā r t o š a n a i 9. un 10. p. k ā r - jevērības.
:ibā t u r p i n ā s a g r ā k ā s n o m a s
11 i e с I b a s — n a v a t с e 11 s, b e t
f а 1 i e к s p ē к a un tas apstāklis vien, 75. 1936. g. 25. septembrī. Tatjanas
ka no Pilsētu zemju likuma izdošanas jau P1 a u d i s pilnvarnieka zv. adv. M. Anpagājuši vairāk par 7 gadiem, nemaz ne- tona kasācijas sūdzība par Rīgas apgabalpoza šā likuma nozlmi. Vel vairāk, proti, tiesas 1935. g. 20. novembra lēmumu Tattamdē|, ka likumdevējs labi zinājis, ka no- janas Plaudis blakus sīīdzības lietā par RIkārtot Pilsētu zemju likuma 9. un 10. pantos gas-Valmieras zemes grāmatu nodalas
redzētās attiecības atkarībā no iesniegto priekšnieka 1935. g. 23. oktobra lēmumu par
igumu skaita, var praslt daudz pūļu un atzīmes neierakstlšanu zemes grāmatās.
:a. viņš jau iepriekš noteicis minēto no- (L. № 1336.)
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Sedi vada priekšsedetaja v. senators F. matu nodalas priekšniekam bija jāturas pie
miertiesneša lēmuma redakcijas, k a s
Konrādi; referē senātors V. Bukovskis.
b i j a v i ņ a m s a i s t o š a (Sen. CKD
Senāts atrod: Miertiesnesis nodrošinā- spr. 1931. g. 22./IV Grundes mant. m. 1.
jis Tatjanas Plaudis nākamo prasību pret № 798). Not. nol. 317. р., uz kuru apgabalatbildētāju Kirilu Plaudi 4000 latu apmērā, tiesa pamatojusi savu noraidošo lēmumu,
aizliedzot. viņam atsavināt un apgrūtināt paredz tikai atsevišku atzlmju sekas, bet
ar parādiem nekustamā īpašuma ideālo nemaz neizšķir jautājumu, kādā folijas daļā
pusi, kas atrodas Rtgas Jūrmalas pilsētā, bija ierakstāms miertiesneša lēmums, kas
Buļļos, Lielā un Meža prospektā uz 6. ze- pēc sava satura un rakstura (aizliegt atmes gabala, kas atdalits по zemes gabala bildētājam atsavināt un apgrūtināt ar pa3211 F, ierakstīt atzlmi par minēto summu rādiem nekustamas mantas ideālo pusi)
Rīgas-Vaimieras zemes grām. registra 657. bija ierakstāms otrās dalas otrā slejā. Neņemot to vērā, apgabaltiesa savu spriedufolijā.
mu nepareizi un nepilnlgi motīvējusi, pārRīgas-Valmieras zemcs grāmatu nodalas kāpjot arī CPN 709. p. un Not. nol. 317. p.
priekšnieks nolēmis: ievest zemes grām.
Atrodot, ka jau šo pārkāpumu dēļ apgareģistra № 657. IV dalā 1. ailē atzīmi: „sabaltiesas
lēmums nav uzturams sp_ēkā, Seskanā ar Rlgas apr. 1. iec. miertiesneša
nāts,
nepārbaudot
pārējos kasācijas ie1935. g. oktobra mēn. izpildu rakstu № 685.
par Tatjanas Plaudis nākamās prasibas no- meslus, n o l e m j : Rīgas apgabaltiesas
drošināšanu 4000' latu apmērā ir atzimēts 1935. g. 20. novembra lēmumu CPN 181.,
(žurn. № 7063.). Lūgumu da|ā par atzīmes 196. un 709. p. un Not. nol. 317. p. pārkāierakstīšanu, ka nekustamas mantas dom. ļ pumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai appusi aizliegts atsavināt un apgrūtināt ar gabaltiesai izspriešanai по jauna citā tiesas
parādiem, atstāt bez ievēribas". Apgabal- sastāvā.
tiesa atstājusi sūdzētājas blakus sūdzibu
bez ievērības, atrodot, ka miertiesneša lēmumu tajā dalā, ar kuru vioš aizliedzis at- 76. 1936. g. 23. septembri. Prasītāja Robildētājam atsavināt un apgrūtināt ar pa- mana L о m a ņ a kasācijas sūdzība par
rādiem nekustamas mantas dom. pusi ne- Rlgas apgabaltiesas 1935. g. 10./17. maija
varēja ierakstlt reģistrā kā runājošu pretim spriedumu Romana Lomana prasībā pret
Not. nol. 317. pantam, jo saskanā ar šo pilnas sabiedrlbas zem firmas „Brāli Seepantu atzīme par praslbas nodrošināšanu berg" vienlgiem atklātiem biedriem Arturu
ar nekustamu mantu nepielaiž īpašniekam un Eiženu Seebergiem par Ls 217,07 ar proto atsavināt vai apgrūtināt ar parādiem centiem darba algas, un Artura un Eižena
tikai tad, ja celta praslba par īpašuma tie- Seebergu pilnvarnieka zv. adv. H. Liepiņa
slbām uz nek. mantu.
paskaidrojums. (L. № 1353.)
Sūdzētājas kasācijas sūdzlba pelna ievēribu. Saskaoā ar CPN 709. p. ne tikai, kad
prasības priekšmets ir ipašuma tiesība uz
nekustamu mantu, bet arl, kad prasība ir'
vērsta uz korroborācijas izdarīšanu — šādas prasības nodrošinājums izdarāms ierakstot nekustamas mantas zemes grāmatu
reģistra attiecīgas folijas otrā dalā atzīmi,
kas aizliedz korroborēt nekustamās mantas
īpašnieka labprātīgi nodibinātas tieslbas
uz šo mantu. Izpildu rakstā, kuru sūdzētāja
iesniegusi zemes grāmatu nodalas priekšniekam, nekas nav teikts par kādu nākamo
prasību ir runa un jau tamdēļ zemes grā68

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors 0.
Ozolinš; referē senātors M. Čakste.
Senāts atrod: Apgabalticsa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motiviem, konstatējusi, ka atbildētāju kuģis „Vaidava"
28. maijā pārlūzis vidū pušu un ka kuģa
mašinas pieplūdušas ar ūdeni, un uz ši konstatējuma pamata atzinusi kuģi'par. gājušu
bojā. Šī slēdziena pareizlbu prasītājs kasācijas sūdzlbā starp citu apstrid arī ar
aizrādījumu, ka apgabaltiesa viijas konstatētam kuģa stāvoklim nevarēja piemērot
likuma par jūrniekiem 39. pantā paredzēto
pirmo gadījumu, lai noleiktn liešā bezdarba

sākumu, proti: „ja kuģis aiziet bojā",
Senāts atrod: Prasitājs prasības lūgumā
kuģis aizgājis bojā, pēc prasītāja do- paskaidrojis, ka atbildēlājs, izrokot Preļkas
, tikai tad, kad tas aizgājis bojā pa- upes sen aizaugušo gultni pie savām mā-i un lidz ar to dabīgi izbeigusēs tā jām un ceļot aizdambējumus pie grāvjiem,
lāvēšana. Šāds prasītāja viedoklis nav novadljis šls upes ūdeni jaunā virzienā. Ar
īstams par paieizu. Ncdz likums par to atbildētājs esot atņēmis ūdeni prasltājam
iekiem, nedz ari likutns par kugu lii- piederošai spirta dedzinātavai un līdz ar
tēkām un jūras prasibām nedod kuga to iespēju šai dedzinātavai darboties. Atjā iešanas jēdzienu. Agrākā tiesu prak- saucoties uz savām privātās līdzdarbības
un juridiskā literātāra (Šeršenevfčs, tieslbām, prasītājs lūdzis atjaunot viņa priфс торговаго права, III sēj., .376. Ipp.) vātās līdzdalības ticsības, uzliekot atbildēinušas, ka kuģa bojā eju raksturo divi tājam par pienākumu pienācīgi aizbērt
menti: 1) kuģa stāvoklis, kad nedz ku- Prelkas upes zemāko dalu aiz grāvja un
pats sev, nedz arī cits kād.s, nevar pa- atbrivot aizsprostojumus virsējā daļā tādā
ēt, un 2) kuga atrašanās apstāklos, kas veidā, lai ūdens netraucēti varētu tecēt pa
ud to iznīcināt. Apgabaltiesa, konsta- ! grāvi, bet šī pienākuma nepildīšanas gadlt, ka atbildētāju kugis bija pārlūzis vidū juinā atļaut to pašu izdarīt prasītājam uz
u un kā kuga mašīnas bija pieplūdušas ļatbildētāja rēkina. Procesa gaitā prasltājs
ūdeni, nodibinājusi kuga atrašanās stā- : atteicies no prasības da|as par aizsprostoklī un apstākļus, kas raksturo kuģa bojā ijutnu atbrīvošanu virsējā daļā (1, 37. о. р.).
anu, un tādēl apgabaltiesas atzinuins, ļ Apgabaltiesa atraidījusi praslbu, atzlstot,
kugis atzīstams par bojā gājušu, ir pa- ļ ka privātās lldzdalības tiesībām jābūt no8s. Līdz ar to apgabaltiesa varēja atzit, ;dibinātām vai nu ar likumu. vai līgumu.
likunia par jūrnickiem 39. pantā pare- ļ vai ar tiesas spriedumu, un konstatējot, ka
ēlais tiešais bezdarba laiks sācies jau prasītājs nav pierādījis, ka viņš šīs tiesīmaijā. Apstāklim, ka prasītājs un kuga bas ieguvis ar llgumu, tiesas spriedumu,
manda vēl kādu laiku pēc 28. maija tur- , un ka no LCL 442. un 451. pantiem šādas
āju.ši uzturēties uz kuģa un pildīt dažus Iviņa ticslbas neizriet. Bij. Krievijas Senāts
nākumus, nav izšķirošas nozlmes no ap- ir jau paskaidrojis (Kr. Sen. CKD 02./126),
tāinā jautājuma viedokļa, jo tikai kuga ka likums izsmeļoši neuzskaita tos aprojā iešanas moments ir izšķirošs no liku- | bežojumus, kurus uzliek privātās Ildzdallpar jūrniekiem 39. panta viedokļa jaubas tiesības apzīmējot šis tiesības arl par
'umā par tiešā bezdatba laika sākumu.
kaimiiju tiesībām, un ka likurnu noteikumi
Aiz norādītiem iemesliern atzīstot, ka ap- par šīm tiesībām balstās uz viniem kopīgu
altiesa nav pārkāpusi kasācijas sOdzlbā principu, pēc kura neviens nevar brīvi izrādītos likumus, kādēļ kasācijas sūdziba lietot savas tieslbas tā, lai ar to traucētu
aidāma, Senāts n o l e m j : prasltāja otru lietot viņa tiesibas. Savā laikā Latviīana Lomaņa kasācijas sūdzlbu, uz jas Senāts ir jau konstatējis (Sen. CKD
N 283. panta pamata, atstāt bez ievē- 34./1037), kādi gadljumi pēc bij. Krievijas
Senāta prakses atzīstami par privātās Ildzdalības tiesībām uz likuma pamata, un
proti, tiesības prasit, lai aizliegtu augšā
7. 1936. g. 23. septembrl. Prasītāja Zo- esošās nekustamas mantas īpašniekam noha F e l d h ū n a kasācijas sūdzlba par vadīt ūdeni no upes vai diķa (Kr. Sen.
ugavpils apgabaltiesas 1935. g. 4./11. de- CKD 81./84; 76./152; tiesības praslt ūdens
bra spriedumu Zoraclia Feldhūna pra- lietošanu no svešas zemes avota (Kr. Sen.
a pret Adamu Pētera d. Švalbu un trešo CKD 71./660); tiesības praslt, lai aizliegtu
sonu Alīdu Sīmanis par traucētu privā- dīķa Ipašniekam pievadīt sev ūdeni, kurš
Hdzdalības tiesību atjaunošanu. (L. no dlķa tecējis uz prasītāja zemi un viņa
1416.)
dzirnavām (Kr. Sen. CKD 76./152). Visi
ēdi vada priekšsēdētājs senātors 0. šie gadijumi LCL noteikumos par privātās
lii.iš; referē senators M. ("'akste.
lldzdalības tiesibām nav uzskaitlti un to69

mēr agrākā tiesu prakse tos kvalificējusi,
78. 1936. g. 23. septembrī. Zemkopības
kā privātās līdzdalības tiesības, izejot no ministrijas pilnvarnieka vecākā sevišķu
jau minētā bij. Krievijas Senāta šīm tiesī- uzdevuma ierēdna Roberta P e t e r s o n a
bām atzītā kopīgā principa. Attiecībās lūgums uzraudzlbas kārtībā par Daugavstarp augstāk un zemāk gar upi esošo ne- pils apgabaltiesas 1936. g. 28. janvāra lēkustamu īpašumu Ipašniekiem privātās mumu Zemkopības ministrijas prasibā pret
līdzdallbas tiesībās izpaužas princips par Pēteri Tropinu par Ls 10,26 piedzīšanu.
status quo uzturēšanu. Neviens no viņiem (L. № 1425.)
nedrlkst padarlt otram zaudējumus, paceSēdi vada priekšsēdētājs senātors 0.
ļot ūdens llmeni upe, resp. to pazeminot.
Ozolioš;
referē senātors A. Lēbers.
un tādēļ neviens no viņiem nav tiesigs grozīt faktisko stāvokli, kāds pastāvēja pirms
Senats atrod: Zemkopības ministrija
strīda izcelšanās (Šeršaņevičs, Учебник
lūdz
atcelt apgabaltiesas lēmumu uzrauрусскаго гражданскаго права, XI izd.,
dzības
kārtībā. Kā Senāts jau vairākkārt
1. sēj. 301. Ipp.). Aiz visiem šiem iemesI
paskaidrojis,
tiesas lēmumi vai spriedumi
liem apgabaltiesas viedoklis jautājumā par
nav
uzraudzibas
kārtībā atcelami, ja tie ir
LCL 442. un 451. pantu saturu nav atzīstams par pareizu, jo saskaņā ar agrāko pārsūdzami civīlprocesā paredzētā kārtibā,
tiesas praksi un zinātniskās litcrātūras no- vai ari ja civīlprocess viņu pārsūdzību tieši
dibinātiem principiem, kas ir LCL 442. līdz nepielaiž. Tāpēc Zemkopības ministrijas
451. pantos paredzēto privātās līdzdallbas lūgums atstājams bez ievērlbas. Tomēr
tiesību pamatā, zemāk pie upes esošā ne- Senāts atrod par vajadzīgu uzraudzlbas
kustamā īpašuma īpašniekam pieder pri- kārtlbā aizrādīt apgabaltiesai uz viņas pievātās līdzdalibas tiesības, kas ierobežo laisto CPN 253. p. nepareizu iztulkošanu.
augstāk esošā īpašuma īpašnieku viņa tie- Pēc CPN 1407., 1408. p. tiesas spriedums
sibās pacelt vai pazemināt udens limeni, pasludināms abām pusēm uz vispārēja paja no tā pirmam ce[as zaudējumi. Ap- mata: bet n e a t k a r ī g i no tā, tiesa no«
stāklim, ka šai gadījumā ar atbildētāja rl- sūta sprieduma norakstu valsts pārvaldeū
cību, padziļinot upes gultni, pazeminājies pie kam termiuš apellācijas sūdzības ieūdens līmenis nevis kādā citā upē, bet sniegšanai skaitāms valsts pārvaldei no
grāvī, kurš pievadijis ūdeni prasītāja tās dienas, kad viņa saņēmusi sprieduma
spirta dedzinātavai, nav izšķirošas nozf- norakstu. Minētie panti nav grozīti ari ar
mes no apspriežamā jautājuma viedokla, 1935. g. 20. maija likumu (Lkr. 87). CPN
ja tik vien atbildētājs ar savu rīcību bija 253. p. 1. d. (1935. g. red.) gan paredt
grozījis pirms strīda pastāvējušo status apellācijas sūdzībām 2 nedēļu laiku;
quo un bija ņēmis prasītājam iespēju iz- gadījumā, ja parts lūdzis sprieduma nolietot vina tieslbas sanemt savai spirta de- rakstu, tad apellācija iesniedzama mēnešs
dzinātavai ūdeni no minētā grāvja, kas to laikā. Valsts pārvaldei nav iemesla visvienmēr bija apgādājis ar ūdeni. Aiz no- pār lūgt izsniegt sprieduma noraksty taisaš
rādltiem iemesliem apgabaltiesa ir pārkā- tāpēc, ka tie jānosūta viņai jau ex officia
pusi LCL 442. un 451. pantus un CPN 181. Tāpēc CPN 253. p. 2. d. paredzētā privi
lēģija, kas saistlta ar sprieduma norakst»
un 196. pantus.
pasūtīšanu un sanemšanu, partam, kaj
lūdzis izsniegt norakstu, pieder jau ips»
jure
tieši uz CPN 1407. р., 1408. р. pamatļ
Šo likumu pārkāpumu dēl apgabaltiesas
kadē|
sūdzētājas apellācijas sūdziba, k»
spriedums nav atstājams spēkā, kadēl neiesniegta
1408. p. paredzētā 1 mēnea
pārbaudot pārējos kasācijas iemeslus, Setermiņa,
bija
atzīstama par laikā iesniegn
nāts n o l e m j : Daugavpils apgabaltiesas
1935. g. 4-/11. decembra spriedumu LCL
Aiz aprāditiem iemesliem Senāts no
442. un 451. pantu un CPN 181. un 196. p. l e m j : Zemkoplbas ministrijas pilnvarpārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai nieka vecākā sevišķu uzdevuma ierēdņa
pašai apgabaltiesai izspriešanai no jauna Koberta Pētersona īūgumu atstāt bez iecitā tiesas sastāvā.
vērlbas.
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1936. gada 28. oktobrī. Atbildētāja atbildētāja paskaidrojums nav nemaz SeGeorga Klimova kasācijas sūdzība par Tie- nātā apspriežams. Neatkarīgi no tā, mūsu
su palātas 1934. g. 12. novembra spriedumu CL iekīlāšanu kā tādu atzlst par līgumu,
Dzelzceļu virsvaldes prasībā pret Arnoldu proti, par ķilas līgumu (CL 1384. р.), kādu
Kūli un Georgu Kļimovu, kā bij. firmas tieši paredz CL 3829., 3830. p. (Erdmans,
.Kūle un Kļimovs" īpašnickiem par System, 4. sēj. 290. lapp.). Pēc CL 3829. p.
Ls 6164,55 atmaksu. (L. № 434.)
no šā ķīlas līguma izriet noteiktas tieslbas
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors 0. un saistibas, kuras nokārto CL 1335. un
Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers.
sek. p. noteikumi. It sevišķi taisni uz ķīlas
Senāts atrod: Senāts savā 1929. gada līguma pamata rodas actiones pigneraticiae
7. februara sprieduma šajā lietā (II 27) in personam, proti: no v i e n a s puses
paskaidrojis: 1) ka skaidrā naudā dotais ķīlas dcvējam pieder actio pigneraticia
nodrošinājums (drošības nauda, zalogs, directa pret ķīlas ņēmēju par ieķllātās manCaution), tāpat kā parastas, ķermeniskas tas atdošanu nekavējoši pēc nodrošinātā
mantas ieķīlāšana, atzistams par (akceso- prasījuma apmierināšanas (CL 1484. p.) un
risku, blakus) līgumu, kas uzliek ķīlas ņē- по о t г a s puses, ķilas ņēmējam pieder
mējam par pienakurnu, saņemot apmieri- actio pigneraticia contraria (CL 1353. р.),
nājumu pēc nodrošinātā prasījuma, ķllas kas, starp citu, vērsta, piem., uz atlīdzību
priekšmetu nodot atpakal iekllātājam, t. i. par ķīlā paņcmto mantu. К о к a S ķīlas,
izmaksāt viņam drošības naudu; 2) ka kā ķermeniskas niantas, nodošana (tradiskaidrā naudā iemaksātā drošības nauda, tio) nodibina tikai lietiskas tiesības izcelkā res fungiblis, pāriet saņēmēja, kā ķīlas šanos (CL 1469. р.), un var notikt — saņēmēja īpašumā (Windscheids, Pandekten) protams — tikai sakarā ar iepriekšēju vie7. izd. 1. sēj. § 226-a, № 2); 3) ka pra- nošanos starp abiem kontrahentiem. Bet
sijums par drošības naudas atpakaļdošanu tur, kur rokas ķīlas priekšmets ir nevis
(atmaksu) raksturojams kā drošības nau- ķermeniska manta, bet naudas summa
das devēja (ieķllātāja) personlgs prasījums (drošības nauda), tur nodibinājas t. s. pigpret tās saņēmēju; 4) ka Latvijas zelta nus irregulare: drošības nauda, kā atvieirankos icmaksātā drošlbas nauda izmak- tojama manta, pāriet ķīlas saņēmēja ī p asājamā tās devējam (ieķīlātājam) atpa- š u m ā, pie kam, saskaņā ar drošlbas naukal, aprēķinot drošibas naudu saskaoā ar das summas nodošanas pamatā esošo ķilas
1921. g. 14. jūnija likuma (Lkr. 116) 2. p. Hgumu, šādas ķīlas saņēmēja pienākums
pēc tās i z m а к s a s (nevis iepriekšējās ie- ir: saņemto drošibas naudu atmaksāt (izmaksas) kursa. Sekojot Senāta paskaid- maksāt atpakal) drošlbas naudaš (kā kīrojumiem, kas Tiesu palātai saistoši sa- las) devējam, tiklīdz pēdējais savukārt apskaņā ar CPN 930. р., Tiesu palāta atzi- mierinājis saņēmēju (kā nodrošinātā pranusi, ka atbildētājiem tieslba prasīt, lai sījuma kreditoru), par ко tad kīlas (drošī14250 zelta frankos iemaksātā drošības bas naudas) devējam pieder minētā actio
nauda tiktu izmaksāta vioiem atpaka! Lat- pigneraticia directa, kas vērsta uz noteikvijas rublos tikai tajā vērtībā, kāda zelta : tas naudas summas (drošlbas naudas) atirankam i r i z m a k s ā š a n a s dienā, proti, ; maksu. Pat ķermeniskas mantas nodošanevis pēc proporcijas 71 : 1 (kāda bijusi ļ na (ķīlas traditio) pati par sevi nenodibina
iemaksāšanas dienā), bet gan tikai pēc pro- 1 ķīlas saņēmēja pienākumu, šo pašu mantu
porcijas 50 : 1 (kāda bija izmaksāšanas nodot atpakal šās mantas devējam; jo
dienā). Savā kasācijas sūdzibā atbildētājs šim pēdējam — saprotams — tieslba atpraKļimovs izvirza tezi, it kā kustamas man- i sīt to no saņēmēja tikai tad, ja un cik tālu
tas iekllāšana nozīmējot nevis llgumu vai I nodošanas paraatā esošais ķīlas Iīgums
darījumu, bet gan tikai juridisku notiku- ■ rada, konkrētā gadijumā, šādu tiesibu. Gan
mu, kas izpaužoties vienkāršā tradicijā. pēc romiešu tieslbām, pignus (tāpat kā
Minēto iebildumu atbildētājs cel pirmo reizi mutum, commodatum, depositum) atzlts
tikai kasācijas instancē, pēc tam, kad lieta j par reālu līgumu (contractus, qui re fiunt:
jau 2 reizes bija Senātā un 3 reizes Tiesu ļ Windscheid, Pandekten, 7. izd. § 312,
palātas apspriešanā. Tāpēc vien jau šāds | № 4), un arl pēc mūsu CL rokas ķlla (CL
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1469. р.), tāpat kā aizdevums (CL 3641. р.),
patapinājums (CL 3737. p.) un glabājums
(CL 3778. р.), uzskatāma par reāllīgumu
(sk. arl Erdmans, System, 4. sēj. 256. lpp.).
Sādu reālligumu kodols pastāv iekš tam, ka
viņi b e z v i e n o š a n ā s (аг ко apmierinājas konsensuālie līgumi) prasa а г I mantas nodošanu. Tā tad, arī realligumi ir īsti
līgumi un izriet no vienošanās starp kontrahentiem, bet skaitās par notikušiem tikai ar mantas nodošanu. Erdmans šajā
ziņā noteikti uzsver (256/257. lpp): „Damit"

atbildētaja kasācijas sūdzība atraidāma,
Senāts n o l e m j : Georga Klimova pilnvarnieka, zv. adv. Dmitrijeva kasācijas
sūdzību uz CPN 907. p. pamata atstāt bez
ievērības.

80. 1936. g. 25. septembri / 30. oktobri.
Prasītāja Jāņa VI к s n i ņ a kasācijas sūdzība par Tiesu palātas 1935. g. 10. janvāra
spriedumu Jāņa Vīksniņa prasībā pret Jān;
Grinfeldu un Vasiliju Kārkliņu, sumr.
Ls 2184,06 par zaudējuma atlīdzlbu un tre(ka līgums izcejas tikai ar mantas nodo- šās personas atbildētāju pusē maksātnešanu) soll nun keineswegr. gesagt sein, spējīgās Latvijas privātā lombarda krājdass zur Abschliessung der Vertrāge kein aizdevu sab-bas konkursa masas pilnvarConsens der Parteien erforderlich ist. Das nieka paskaidrojums. (L. № 651.)
letztere zeigt sich eben in der bei dem Geben resp. Nehmen der Sache stillschwei- Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors F.
gend geāusserten Absicht der Parteien. Konradi; referē senātors V. Bukovskis.
Senāts atrod: lesūdzības rakstā praAuch hier ist daher diese Uebereinstimmung notwendiges Requisit des-Rechtsge- sītājs paskaidro, ka 1928. g. aprlļa mēnesi
schāfts. Aber das letztere ist erst ge- viņš esot lūdzis atbildētāju, tiesu izpildlschlossen mit dem Augenblick der Hingabe tāju Grīnfeldu, vērst piedzlšanu pret Latvider Sache." Saskaņā ar šo arī mūsu CL jas privātā lombarda krājaizdevu s-bu. Uz
pieskaita ķīlas llgumu taisni pie līgumiem privātā lombarda aizgādņa un likvidācijas
(3829, 1384. p.) un savā 1469. p. uzsver komisijas pieprasījumu tiesu izpildītājs esot
mantas nodošanas n о 1 ū к u, proti, prasī- apturējis piedzišanas lietu un nodevis to
juma nodrošināšanai, vai nu šāds nolūks likvidācijas komisijai. Šādu tiesu izpildltiktu izteikts tieši, vai klusu ciešot. Vēl tāja ricību tiesa esot atzinusi par nepavairāk, minētam pignus irregulare (drošī- reizu. Caur atbildētāju nepareizo rīclbu
bas n a u d a s nodošanai) pat nebūtu pie- viņš nedabūjis visas pretenzijas apmierinājumu, bet saņēmis no konkursa valdes
mērojama traditio. Istā vārda nozīmē tur tikai daļu, zaudejot Ls 2184,06. Tādēl lūdz
nav runas par k e r m e n i s k u mantu, ku- piedzīt šo summu solidāri, no abiem atbilrai vien tradicijas jēdziens vispār būtu do- dētājiem. Rīgas apgabaltiesa prasību atmājams (CL 799., 637. р.); lieta grozās raidījusi un Tiesu palāta apgabaltiesas
vienkārši ap naudas summas iemaksu uz spriedumu apstiprinājusi. Prasltāja kasāķ l l a s l ī g u m a p a t n & t a . Tā tad, dro- cijas sūdzība nepelna ievērlbas. Par tiesu
šlbas naudas iemaksāšanas pamatā, arī izpildltāja Grlnfelda riclbu prasltājs bija
runā esošā gadījumā, ir bijis līgums, darl- iesniedzis sūdzību apgabaltiesai. Pēdējā
jums, kas, ja nodrošinātais prasījums ir minēto sudzlbu atstājusi bez ievērības, atdzests, no saņēmēja puses izpildāms ar to, rodot, ka saskaņā ar 1928. g. 12. aprlļa noka tas saqemto summu atmaksā devējam. teikumiem par kooperātīvu sabiedribu ua
Šāda atmaksa tad nu ir ķīlas līguma izpil- to savienību likvidāciju pēc slēgšanas ar
dīšanas veids (no saņēmēja puses) un tā- tiesas lēmumu (Lkr. 77) tiesu izpilditājam
pēc tā pilnā mērā pakļauta 1921. g. 14. jū- bijusi tiesība piedzīšanas lietu „nodot" ienija likumam. Ar to sabrūk visa atbildē- celtam aizgādnim saskanā ar CPN V pieL
tāja ar atsauci uz rakstu („Jurista" 1934. g. (pie 1396. p.) 12. p. Tiesu palāta atcēluā
8./9. num.) izvirzītā argumentācija, ar kuru apgabaltiesas lēmumu, atzīstot tiesu izpilatbildētājs cenšas pierādīt, ka runā eso- dītāja rīcibu par nepareizu. Par Tiesas pašam ķīlas llgumam 1921. g. 14. jūnijā likums lātas lēmumu iesniegto kasācijas sūdzīb»
Senāts atstājis bez ievērības. No saciti
neesot piemērojams.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka izriet, ka tiesu izpildltājs ir nepareizi rīkoTiesu palāta nav likumu pārkāpusi. kādēl
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. n e p a r e i z i i z t u l k o j o t liku81. 1936. g. 29. oktobri. Prasltājas Rīu, tāpat kā apgabaltiesa. Pēc CPN gas amatnieku krājaizdevu sab-bas kasa5. panta tiesu izpildītājs nes materialu cijas sūdzība par Tiesu palatas 1934. gada
ildlbu par nolaidlbām sprieduma izpil- 10. decembra spriedumu Rlgas amatnieku
nā, ja aiz viņa nolaidības notikusi man- ļ krājaizdevu sab-bas prasībā pret Pēteri
vai paša parādnieka slēpšana. Kon- Veitinu u. с. summā Ls 3280.— par rokas
tā gadījumā, kur tiesu izpildītājs tikai ķīlas tiesibām uz kustamu mantu. un atbilareizi iztulkojis likumu, vii.ia rīcība nav dētājas
maksātnespējīgās
parādnieces
īstama par nolaidibu CPN 1086. р. по- s-bas „Golts un Jurjans" konkursa masas
ē. Nav arī notikusi mantas vai paša pilnvarnieka paskaidrojums. (L. Хч 711.)
ādnieka slēpšana, bet visa по aprakstīSēdi vada priek.šsēdētājs senators 0.
mantas ienemta nauda nonākusi pa- Ozoliņš; referē senators M. Cakste.
nicka Latvijas privātā lombarda krājSenats atrod: Prasītāja lūgusi atzit videvu sab-bas konkursa masa. Ja mi i iias rokas kīlas tieslbas uz praslbas lugumā
da nonakusi likvidējamās sabiedrības minētām mantām. Tiesu palata aiz vinas
nkursa masā. pateicoties ticsu izpildītā- spriedumā paskaidrotiem iernesliem nāneparcizai ricībai un sakarā ar sabiedrl- kusi pie slēdziena. ka prasltājai 1931. gada
s aizgādna tiesu izpildītajam iesniegto beigās un 1932. gada sākumā bijušas rokas
umu, tad prasitājs pilnīgi pareizi darl- ķīlas tiesības uz runā esošām mantam, jo
griežoties pic likvidācijas komisijas ar prasītāja tās ieguvusi savā juridiska valumii apmierināt viņa pretenziju, bet kad df.šanā, pieliekot tām zīmes ar uzrakstu par
vidaci.ias koinisija vioa lūgumu neievē- ■ rnantu ieķllāšanu prasītājai. Prasību tiesu
ja, tad viņš varēja par to iesniegt sū- ■' palata tomēr atraidījusi, konstatējot, ka
ību likumāparedzēlā kārtībā uneventuali prasītājas mantām pieliktāS zīmes biju.šas
ērst tos zaudējumus, par kuriem viņš, norautas, vai noņemtas, un vēlāk palikuis tagadējo prasību. Ticsu izpildītāja at- šas nepieliktas. un ka tām nav bijis pielikts
dība šinl gadljutnā nav pamatojama arī, arī sargs, jo liecinieks Ozoliijš, kuram bija
CPN 1425. panta piez., jo augšā ap- ļ uzdots uzskatīt ieķīlātos priekšmetus, tikai
ītā ticsu izpildītāja rīcība konkrētā ga-1 pa retam, pat ne katru mēnesi, tos apskaumā nav atzīstama par tādu nepareizu tījis. Uz šo konstatējumu pamata, Tiesu
fbu (šī panta nozīmē), par kuru vii.iam palata nākusi pie slēdziena, ka mantu aptu jānes matcriala atbilaība. Atticcibā rakstfšanas brīdi tārn nav bijušas nekādas
otru atbildētāju — Vasiliju Kārkliņu — ārējās zīmes. nedz ari sarga, kas liecinātu
izrāda, ka par vii.ia ricibu prasītājs ne- par rokas ķilas esamību, un ka prasltāja
du sūdzlbu nav cēlis, bet sūdzējies vie- bija zaudējusi par tām savu juridisko vali par ticsu izpildīiāja rīcību. Senāts dīšanu, kādēļ viņas rokas ķilas tiesības bija
ā sprieduma minētā sūdzības lietā gan izbeigušās. Šī iemesla dēļ Ticsu palata
ā arl par aizgādna Kārkliņa „rlkoju-' prasību atraidīja. Prasitājas kasacijas sū". tomēr Senata lietotais apzīmSjums : dziba pelna ievēribu. Uz ('L 1492. panta
saprotams kā „rJkojums", vārda tech-! pamata noteikumi par ķīlas tiesību izbeigkā nozīmē; ar to jāsaprot aizgādņa • šanos (CL 1414. un turpm. panti) ir spēkā
su izpildltajam iesniegtais lūgums, kura ļ arī uz rokas ķīlas tieslbām. Kā tas izriet
ērošana vai neievēro.šana atkarājas по i по CL 1423. panta un tā piezīmes satura,
su izpildītāja. Šāda (kaut arl nepama- rokas ķīlas iziešana по ķllas turētāja valdīa) lūguma iesnicgsana protams nevar I šanas pati par sevi vēl nav atzīstama par
dibināt Kārklii.ia materialu atbi'dību iemeslu rokas ķīlas tiesību izbeig.šanai.
sltājam pretim. Atrodot, ka Tiesu pa- ļ Tādā gadljumā, proti, ja rokas ķīlas turēta sava gala slēdziena ziijā nav pārkāpusi tājs izlaidis kllu по savām rokām, rokas
^kumu un ka tādēl prasitāja kasācijas sū- kīlas tiesības izbeidzas, kad rokas ķīlas tuIzība atraidāma, Senats n o l e m j : Jāi.ia rētājs palaidis likumā paredzēto noilgumu
Vīksnina pilnvarnieka, zvēr. adv. pal. T. prasības celšanai par viņa rokas ķllas tieBramai.ia kasaciias sūdzību uz CPN 907. p. sību atzlšanu (sal. arī Sen. CKD 34/420). Tāpamata atstāt bez ievēribas.
dē[ pat gadljumā, ja Tiesu palatas konstatē73

jums, ka aprakstīšanas brīdl mantas vairs
neatradās prasltājas valdīšanā, būtu pareizs, tas pats par sevi, kā tas izriet no
augšminēto likumu nosacījumiem, nebīitu
pietiekošs, lai atzītu, ka prasītājas rokas
ķilas tiesības uz mantām bija izbeigušās.
Bez tā, kā to pareizi aizrāda prasītājas
pilnvarnieks kasacijas sūdzībā, Tiesu palatas konstatējumi nebija pietiekoši, lai taisltu slēdzienu, ka prasītāja bija zaudējusi
valdīšanu par iekīlātām mantām. CL 660.
pants nosaka, ka valdīšanas zaudēšanai
vajadzlga darblba, kas ir pretēja vienam
vai otram valdīšanas iegūšanas veidam.
Tas nozlmē, ka jāmainās valdītāja gribai,
un proti tai ziņā, ka viņam vairs nav gribas valdlt mantu, vai ari, lai viņa fiziskā
ricība par mantu pārvērstos neiespējā tieši
rlkoties ar mantu (Erdmans, II, 101. lpp.).
CL 661. pants paredz gadījumus, kādos
fiziskā ricība par mantu skaitās par neesošu un līdz ar to valdīšana par izbeigušos. Tiesu palata, kaut arī viņa atzinusi
prasītājas valdīšanu par ieķīlātām mantām
par izbeigušos, tomēr nav konstatējusi nevienu no šiem gadljumiem, kā vipa arī nav
konstatēiusi prasltājas animus'a pārmaiuu.
Tiesu palata pat nav konstatējusi, ka pats
kīlas turētājs noņētnis vai norāvis ieķilātām mantām pieliktās zīmes. Aiz visiem
šiem iemesliem Tiesu palata atzīstot, ka
prasītāja valdlšanu par ieķīlātām mantām
bija zaudējusi tikai tādēl vien, ka zīmes no
Šlm mantām bija norautas, vai noņemtas,
un ka Ozolioš, kam bija uzdots uzskatit
mantas, tikai pa retam, pat ne katru mēnesi, tās apskatījis, pielaidusi motivu nepilnību, pārkāpjot CPN 816. pantu. Bet,
atzīstot, ka lldz ar valdlšanas zaudešanu
prasltāja bija zaudējusi arī rokas ķīlas tiesības, Tiesu palata ir pārkāpusi ari CL
1492., 1423. pantus un piezimi pie pēdējā
panta. Šo likumu pārkāpumu dēļ Tiesu
palatas spriedums nav atstājams spēkā,
kādēl Senats n o l e m j : Tiesu. palatas
1934. gada 10. decembra spriedumu CL
1492. panta un 1423. panta ar piezlmi un
CPN 816. panta pārkāpumu dēļ atcelt un
lietu nodot Tiesu palatai izspriešanai no
jauna citā tiesas sastāvā.

jas sūdzība par Tiesu palatas 1934. gada
22. novembra / 13. decembra spriedumu
Vilhelma Mozebacha prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi, summā Ls 1643,— par vešanas pārmaksas atmaksu un Vilhelma Mozebacha pilnvarnicka paskaidrojums. (L
№ 779.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0.
Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod: Pretēji atbildētāja domām,
Bernes konvencijas CIM 31. p. 4. § (Lkr.
26/74) nemaz nenosaka, ka „dzelzcelš neatbild, ja preces iztrūkums varēja notikt
rūsas dēl". Minētais 4. § paredz gadījumu.
kad „prece nozaudēta pavisam", kas šajā
lietā nemaz nav bijis. Tiesu palata jau
Oēmusi vērā 31. p. 1. § noteikumu, kas
vienīgi ir piemērojams runā esošā gadījumā un, proti, atzīstot dabiskā iztrūkuma
vērtibu l°/o apmērā saskaņā ar 1. § 1it. „b",
Dzelzcela ļaunam nodomam vai nolaidlbai
ir nozlme tikai tad, ja prasītājs, pierādot
šādus apstākļus, prasa zaudējumu pilnos
apmēros lidz 29., 32., 35. p. paredzēto maksimalo summu dubultiem apmēriem (36.
р.); tā tad uz 31. p. nupat norādītais 36. p.
vispār neattiecas. Pēc 31. p. skaidrā teksta, Dzelzceļa atbildība nemaz neaprobežojas ar viņa launo nodomu vai nolaidību
vien.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka
Tiesu palata nav pārkāpusi likumu, kādēl
atbildētājas kasacijas sūdzība atraidāma.
Senats n o l e m j : Dzelzceļu virsvaldes
pilnvarnieka, juriskonsulta Melnbārda kasacijas sūdzibu uz CPN 907. p. pamata atstāt bez iev&rfbas.

83. 1936. g. 28. oktobrī. Atbildētājas
Dzelzcelu virsvaldes pārstāvja kasacijas
sūdzība par Tiesu palatas 1935. gada
7./14. februara spriedumu Abrāma Levina
pfasībā pret Dzelzcelu virsvaldi, summā
Ls 3154,— par vešanas pārmaksas atmaksu
un Abrāma Levina pilnvarnieka paskaidrojums. (L. № 785).
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O.
Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod: Tiesu palata atzīst par nepiemerojamu Preču tarifa I dalas 14. §
transittarifam (43. §) uz tā pamata, ka „vie82. 1936. g. 28. oktobrī. Atbildētājas tējais" tarifs neesot subsidari piemērojams
Dzelzcelu virsvaldes pilnvarnieka kasaci- transittarifam, jo vietējais tarifs neesot ne74

ds vispārējs tarifs, abi tarifi esot koor- pārstāvja, juriskonsulta Prēvalda, kasacinēti un pamatojoties uz dažādiem prin- jas sūdzību uz CPN 907. p. pamata atstāt
cipiem. Šāds Ticsu palatas uzskats atzis- bez ievērības.
tams par pareizu. Gan Preču tarifa I d.
neizšķir: 1) vispārēju un 2) vietēju tarifu;
84. 1936. g. 28. oktobrī. Finanču tninisīstenībā tarifa I d. iedalita 4 nodaļās, по
kurām I nodaļa paredz nevis it kā „vispā- trijas Nodoklu departamenta kasacijas sūrējā tarifa noteikumus un normas", bet dzība par Tiesu palatas 1935. g. 6. marta
fian vispārējos tarifa (t. i. it kā viena paša lēmumu par Nodoklu Departamenta blakus
tarifaj noteikumus un normas, un 4. nodaļa sīīdzības atstāšanu bez ieveribas, Kārļa
paredz izņēmuma tarifus. Tā tad 1. no- Trušina un Staņislava Pūš|a imobiļa pārda|a — visumā - aptver taisni tarifa v i s- došanas lieta. (L. № 790.)
p ā r ē j o s noteikumus, kuricm tāpēc arī
Sēdi vada priekšsēdētājs senators ().
piemīt vispārējs raksturs un kuriem līdz Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
ar to — principā — arl subsidiara nozīme
Senats atrod: Rlkojuma par zmiogno'e noteikumiem par izņēmuma tarifiem;
devu
110. p. (sākumā) nosaka, ka „pārmak§ 2. d. arī ietilpst minētos „vispārējos"
sāto
zīmonodevu
vai zīmogsodu atmaksā",
iarifa noteikumos. Tomēr taisni 14. §, kas
bet
111.
p.
1.
d.
—
ka „zīmosnodeva makparedz vedummaksas likmes, jau pēc sasātāja
klūdas
dē|
pārmaksāto
zlmog.ioclevu
vas būtības attiecināms tikai uz vietējo
satiksmi, jo 14. § nosaka, ka vedummaksa atmaksā, ja attiecīgo lūgumrakstu iesniedz
aprēkināma pēc „z e m ā к i e v i e t о t ā Nodokļu departamentam divu mēnešu laikā
t a b u l ā ' * paredzētām likmēm. Tabula pa- pēc tādas pārmaksas". Katram по citēredz vedummaksu par 1G0 kg santimos at- tiem pantiem ir savs saturs un nozime.
karīgi по attāluma, sākot ar 1—8 km, un 110. pantā (sākumā) izteikts vispārējs prin■oteic pirmo likmi par 46 līdz 2 sant., ska- cips, ka ne tikai pārmaksātā zlmognodeva,
toties pēc klasēm. Turpretim 43. §. kas t. i. zīmognodcva. kas samaksāta virs liparedz „tarifu kravu pārvadāšanai transitā kumīgi maksājamās normas, atmaksājama,
pa dzelzceļieni", savā 3. pk. nosaka ve- bet atmaksājama arī tā zimognodeva, kas
dummaksas likmes — atkarībā по grupām vispār iemaksāta n e p a r e i z i, piem., kad
— par attālumu jau tieši tikai līdz 230 km tā pēc likuma nemaz nebij maksājama, vai
m virs 230 km un pie tam atsevišķi I un samaksāta uz kādas^. iestādes pieprasījumu,
I grupā (piem. I grupā 0,488 sant. par bet vēlāk pamats. uz kura nodeva iemakkatru km līdz 230 km attālumam), bet sāta, atkritis u. 1.1. Ja jau Rīk. par zīmogШ grupā — pēc „vispārējā" tarifa. Tā tad nodevu (110. p.) nosaka, ka atmaksājama
šajā ziņā 43. S pienemtā terrninoloģija „vis- p ā r m a k s ā t ā zlmognodeva, t. i. virs
prējais" farifs (nevis tarifa vispārējie no- normas samaksātā nodevas dala, tad nevar
leikumi) atšķiras по tarifa I d. 1. nodaļā neatzīt, ka atmaksājama arī lā zīmognofīeņemtās terminologijas; vēl vairāk, 43. S ! deva, kas samaksāta bez likumīga pamata
9. pk. jau tie.ši runā par „vispārējo i e к - j vai kad tāds pamats vēlāk atkritis.
i ē j o tarifu", aclm redzami domājot tarifa
Rikojuma par zīmognodevu 111. p. zīmē«ispārējos noteikumus, kas ievietoti Tarifa : jas tikai uz tiem gadījumiem, kad maksātājs
d. 1. nodalā. Tāpēc ievērojot 14. § 2. d. i samaksājis nodevu lielākā apmērā nekā
teikumu sevišķo saimniecisko un teeh- 1 pēc likuma pienācās maksāt un to izdarīšsko nozīmi (sk. prasītāja paskaidrojumu ļ jis aiz s a v a s к | ū d I š а п ā s. Tā tad šis
kasacijas sūdzību), Tiesu palatai bija pants paredz tikai tādus nodevas maksājutiekošs pamats atzīt, ka atbildētājai mus, kuri izdarīti uz likumīga pamata, un
T runā esošo transitsūtljumu nav tieslbas ķad šis pamats joprojām pastāv, bet tikai
it vedummaksu par pilniem 8 km.
! samaksāts vairāk nekā pienācās, pic kam
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka pārmaksas vienīgais cēlonis ir maksatāja
resu palata nav pārkāpusi Iikumu, kādēļ k ļ ū d ī š a n ā s . Šis 111. pants pilnlgi i/,ildētājas kasacijas sūdzība atraidāma, slēdz ne tikai vlsus citus zīmognodevas
ats n o l e m j : Dzelzcelu virsvaldes j p ā r m a k s a s с ē 1 о ņ u s. bet arī tos ga75

dījumus, kas paredzēti 110. pantā. Šo se- kāpusi Nodokju departamenta minētos licinājumu apstiprina ne tikai 111. panta kumus, kādēļ Nodoklu departamenta kasauz apgabaltiesas pieprasījuma. Kā pareizi cijas sūdzība atraidāma, Senats n о 1 e m j :
1. daļas teksts, bet arī šl panta 2. da[as Finanču ministrijas Nodoklu departamenta
nosacījums, pēc kura pārmaksātājam viņa kasacijas sūdzību uz CPN 907. p. pamat
klūdīšanās dēļ jācieš zināms zaudējums — atstāt bez ievēribas.
5°/o atvilkuma veidā n.o pārmaksātās summas. 110. pantā tāds atvilkums nav paredzēts. Lūgums dēļ pārmaksātās zīmog- 85. 1936. g. 28. oktobrī. Dāvja Ozola
nodevas atmaksas 111. pantā paredzētā ga- kasacijas sūdzlba par Tiesu palatas 1935. g.
dljumā iesniedzams Nodoklu departamen- 4. marta lēmumu lietā par Dāvja Ozola
tam divu mēnešu laikā pēc tādas pārmak- Vilces pagasta Blankenfeldu muižas „Eisas. Turpretim 110. pantā sevišķs termioš žagtu" māju ar hip. № 10830 subhastaciju.
atmaksas pieprasījumam nav paredzēts, un Alberta Freiberga paskaidrojums.
kāpēc siem gadījumiem piemērojami vis- (L. № 810.)
pārēji nosacljumi par noilgumu.
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O.
Personas, kas nosolījušas nekustamu Ozolitjš; referē senators A. Lēbers.
mantu publiskā izsolē, iemaksā zīmognodevu parasti jau iesniedzot līigumu par ne- Senats atrod: Lietā nav strīdus par to,
kustamas mantas adjudikāciju. Tāda zl- ka hipotekāram kreditoram Mozusam LImognodevas iemaksa nav uzskatāma par bermanim bez Tieslietu ministra atļaujas
maksātāja к 1 ū d u, jo viņa rēķinājas ar to, nav bijusi tieslba i e g ū t runā esošo neka tiesa viņai nekustamo mantu piesprie- kustamo mantu. Bet no tā — pretēji sūdls. Ja tiesa vēlāk atzlst notikušo izsoli ! dzētāja domām — vēl neizrict, ka Līberpar spēkā neesošu, tad atkrlt arl pamats zī- manim tieslietu ministra atlauja būtu jāmognodevas ņemšanai un tas notiek neat- iesniedz tiesai jau lldz ar pieteikumu pakarlgi no nosolltāja gribas. Zīmognodevas t u r ē t nekustamo mantu, jo palurēšanas
iemaksas pamats tādā kārtā šajos gadlju- tiesību pieteikums vēl nenozlmē tiesu lūmos atkarīgs no tiesas lēmuma. Tāpēc tie- gumu apstiprināt nekustamo mantu uz pasai uz nosolītāja lūgumu jālemj arl par sa- turēšanas tiesību pamata. Sakarā ar šo
maksātās zīmognodevas atmaksu, ja šls tad, apgabaltiesa, atrodot, ka lūdzējam tienodevas oemšanas pamats vēlāk atkrīt, sība paturēt nekustamo mantu izsoles neresp. ja tiesa atzlst notikušo izsoli par зра notikšanas dēļ (CPN 1316. р.), savā 1934. g.
ка neesošu. Tāds spēkā stājies tiesas lē- 8. oktobra lēmumā (I 21), likusi lūdzējam
mums par zīrnognodevas atmaksu Nodokļu priekšā iemaksāt pirkšanas cenu un nodepartamentam jaizpilda saskaņā ar Rik. dokļus, kā ari iesniegt tieslietu ministra atpar zlmognodevu 110. p. nosacījumiem. lauju. Ja paturēšanas tiesības tikušas atNeatkarīgi no tiesas lēmuma, Nodokļu de- zltas lūdzējam, Mozusam Lībermanitn, ar
partaments nevar izlemt zīmognodevas at- tiesas lēmumu, tad nav šķēršlu, ka tas samaksas jautājumu šādās lietās, jo tādu tie- vu prasījumu, t. i. savas kreditora tiesības,
sibu vai pienākumu 110. pants viņam nav kas ietver sevi ari paturēšanas tiesibas
piešķīris un, otrkārt, tiesa šo jautājumu, kā (I 35, 31) nodotu tālāk citai personai (sL
viņai piekrītošu, ir jau izlēmusi, tikai pati CKD 35/426). Nododot šādas tiesibas tāto izpildīt nevar. tāpēc ka nauda iemaksāta lāk, Lībermans pārnesis uz cesionāru taisni
citas iestādes (Nod. departamenta) ienā- šādas, ar CPN 1316. p. viņam nodrošinākumos. Rīk. par zlmognodevu 111. p. uz tas, paturešanas tiesības, kuru sastāvā nešādām nodevas atmaksām nav attiecināms, maz neieiet p u b l i s k a rakstura tieslba,
jo tas, kā jau augšā aprādīts, paredz citā- kas izrietētu no administrativas iestādes
dākus nodevas atmaksas gadījumus (Sen. izdodamas atļaujas i e g ū t nekustamu
apv. sap. 1936. g. 8. oktobra lēmums lietā mantu; tiesība šaņemt atlauju no Tieslietu
№ 19).
ministrijas vispār nav civiltiesiskas cesijas
cejā tālāk nododama. Tāpēc, ja ari LlberAiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka manim būtu tikusi izdota atlauja jau p;
Tiesu palāta, gala slēdziena ziiļā, nav pār76

rēšanas pieteikuma laikā, tad tomēr šāda spiedu izpildišanas kārtībā taisltā sprietnrē
atļauja
vai no tās izrietošas tieslbas nekad duma pārsūdzēšanai un atcelšanai, un
atla
nebūtu pārgājušas uz to personu, kurai Lī- proti, vienlgi 239. p. tninēto atbildētāja prabermans cedējis savas paturēšanas tiesī- slbu. šāda praslba pēc savas procestiebas un cesionāra pienākums katrā ziņā siskās būtības ir pārsūdzības lldzeklis un,
būtu iegādāties no sevis attiecīgu atļauju pie tam, vienlgais un tā nav atvietojama
$ev pašam. Tā tad sūdzētāja norādītais ar kādu citādi formuletu prasibu. Piespiedu
princips: nemo plus juris in alium transfere izpildlšanas kārtlbā taisītais spriedutns,
potests quam ipse habet, nav piemērojams kas nav paredzēts ar CPN 239. p. parerunā esošā gadljumā, kur Lībermans node- dzeto praslbu šai pantā paredzētā 3 mēvis savam cesionāram, Albertam Freiber- nešu termiņā, stājas spēkā un nav ne ar
gam, tikai savas tieslbas, kuras Līberma- kādu citu praslbu atspēkojams. Sprienim atzinusi apgabaltiesa ar minēto 1934. g. dums, ко prasītāja apstrid tagadējā lietā,
8. oktobra lēmumu. Senats atzinis (apv. i iziet no tā, ka runā esošais vekselis ir
sap. 1933. g. spried. № 3), ka izsolē iegu- Ists, t. i. prasītājas parakstīts. Tāpēc pratās tiesības var nodot tālāk ar cesiju, un sītājai nav tiesibas ar prasibu, kas celta
tas pats sakāms arl par nekustamas man- jau p ē с CPN 239. pantā paredzētā termiņa
tas paturēšanas tiesibām un, proti, pilnīgi notecēšanas, panākt tā paša veksela atneatkarlgi no tā, vai cedentam tajā brīdī, ļ zīšanu par viltotu un prasltāju par neatbilkad apgabaltiesa vinam atzinusi paturēša- ļ digu pēc šā veksela. Pati prasītāja netieši
nas tiesības, bijusi vai ne tieslietu ministra I atzist, ka aprādltais spriedums bija jāatatļauja, jo cedēt var arl suspensivi nosa- spēko taisni ar CPN 239. p. paredzēto pra::tus prasījumus (CL 3467. р.).
sibu, jo prasltāja atrod, ka 239. p. paredzē!
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka tais 3 mēnešu termiņš esot ticis pārtraukts
Tiesu palata nav pārkāpusi likumu, kādēļ pieteicot civilpraslbu krirainallietā (praslsūdzētāja kasacijas sūdziba atraidāma, Se- tājas paskaidrojumi Tiesu palatai (II 24) un
nats n о 1 e m j : Dāvja Ozola kasacijas sū- kasacijas sūdzlbā), pie kam prasltāja savā
dzlbu uz CPN 907. p. p'amata atstāt bez ' sūdzlbā izmeklēšanas tiesnesim (akts
<№ 11/34, 5. lpp.) ticši aizrāda, ka viņa neievēribas.
! esot spējīga tagad iesniegt civiiprasību saļ skapā ar ('PN 239. р., jo viņai neesot II86. 1936. g. 28. oktobrī. Prasītājas Ir- dzeklu izdevumiem, un ka viņa tāpēc piemas D u m p e pilnvarnieka kasacijas sū- teicot civilprasību kriminallietā par vekdzlba par Tiesu palatas 1935. g. 25. feb- seļa atzīšanu par spēkā neesošu un vinai
ruara / 11. marta spriedumu Irmas Dumpe nesaistošu. Istenībā, par rahiēto termiņa
prasībā pret savstarpīgo kreditbiedribu pārtraukšanu nupat aprādītā ceļā, nevar
-Izstāde" u. c, summā Ls 1330,— par at- būt runas, jo, pretēji prasltājas domām,
svabināšanu no atbildlbas pec protestēta ļ terminš kā procesuals ir taisni preklusivs
vekseļa un pēdējā atzīšanu рай viltotu, un : un tāpēc nav nedz pārtraucams, nedz apsavstarplgās kreditsabiedrlbas „Izstāde" turams, tāpat kā nav pārtraucami vai aptupilnvarnieka paskaidrojums. (L. № 818.) rami termiui parasto pārsūdzību iesniegšanai. Gan viltojuma strldu var pieteikt jebSēdi vada priekšsēdētājs senators 0. kurā lietas stāvoklī (CPN 645. р.), bet taOzoliņš; referē senators A. Lebers.
; gadējā prasības lieta taisni nav tā lieta,
Senats atrod: Prasītāja praslbas peti- ■ kurā viltojuma strīdu vēl būtu iespējams
tumā lūdz: atzīt, ka uz runā esošā vek- ļ celt, jo prasiba celta jau p ē с 239. р. рагеseļa ar apgabaltiesas tiesneša izpildu uz- ' dzētā termiņa notecēšanas un likums nerakstu, prasītājas paraksts ir viltots un ka pielaiž citu kārtibu, nekā to noteic 239. р.,
prasītāja nav atbildīga pēc minētā vekseļa. j lai atspēkotu piespiedu izpildīšanas kārtībā
Ar to. kā pareizi atzinusi Tiesu palata, pra- i taisītu spriedumu. Pati prasītāja arī nenosītāja taisni cel CPN 239. p. paredzēto pra- liedz, ka kriminallieta tikusi izbeigta, kādēl
sfbu „lai apgāztu prasljuma būtību". Li- arī viņai nav iespējams iet CPN 908. p.
kums paredz tikai vienu pašu lldzekli pie- 1. pk. minētā kārtlbā. Pretēji prasītājas
77

domām, nav arī nozīmes tam, ka pati prasītāja tiesas nodevu šajā lietā samaksājusi
apgabaltiesā parastā (nevis pus) apmērā;
prasītāja pati bija tā r'ikojusies, bet nevis
aizrāda atbildētāja savā paskaidrojumā uz
kasacijas sūdzību, tiesas nodevu samaksar>
fakts parastā apmērā dotu prasītājai vienīgi tiesību lūgt atmaksāt viņai lieki iemaksāto nodevas summu. Tiesu palata atraidījusi prasību aiz vinas patstāvīgi norādītiem motiviem, nemaz neatkārtojot apgabaltiesas sprieduma motivus un neaizskarot arī jautājumu par to, vai prasītāja varētu atsaukties uz civilprasības pieteikšanu
kriminallietā. Istenlbā, civilprasības pieteikums kriminallietā uzskatāms runā esošā
gadījumā par formali pilnīgi indiferentu jau
tāpēc vien, ka kriminallieta likusi izbeigta
un prasltājas ierosinātais viltojuma strīdus
nav ticis izspriests vai konstatēts kriminallietā.

latas kriminaldepartamenta spriedums, ar
kuru atbildētāji tikuši notiesāti par runā
esošo noziedzlgd nodarījumu, t. i. no 1931. g.
Prasītājas uzskats nav atzlstams par pareizu. Saskanā ar CL 3626. р., prasītāja
nezināšana nenovērš noilgumu (iznemot
3627. p. norādīto gadījumu, parādnieka
prombūtni, par kuru lietā nav runas). Tā
tad. uz vispārēja pamata noilgums nav
skaitāms a die scientiae. Prasitājas norādītais Kr. Senata CKD spr. 80/111 Nogotkova lietā uzsvev tikai to, ka tiesai neesot
tieslbas lūkot cauri(„входить в разсмотреHHe")prasību par zandējuma atlidzību, kas
izcēlies no noziedzīga nodarijuma, līdz kamer pēdējais nav konstatēts ar kriminal»
tiesas spriedumu. Tomēr, ar to nemaz nav
teikts, ka civiltiesā nevarētu u z s ā к t civilprasību par zaudējumn atlīdzlbu arī
pirms un neatkarīgi no kriminaltiesas
sprieduma. Saskaņā ar CPN 7. p. civilpraslbu par zaudējumu atlldzību, kas nodarīti
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka ar noziedzlgu nodarījumu, var celt krimiTiesu palata nav pārkāpusi likumu, kādēļ naltiesā iztiesājot kriminallietu, vai ari atprasitajas kasacijas sūdzība atraidāma, St- sevišķi no tās, c i v i l t i e s ā , i e k a m nonats n о 1 e m j : Irmas Dumpe pilnvarnieka t e с ē j i s n о i l g u m a l a i к s. Vicnīgās
zv. adv. V. Kārkliņa kasacijas sūdzību uz sekas, kas varētu ie.stāties, ja tamlīdziga
CPN 907. p. pamata atstāt bez ievēribas. prasi'ba celta civiltiesā pirms kriminaltiesas
sprieduma notikšanas, ir tās, ka minētā gadījumā, civiltiesa stājas p i e i z 87. 1936. g. 28. oktobri. Prasītājas t i e s ā š a n a s tikai pēc tam, kad pabcigDzelzceļu virsvaldes pārstāvja kasacijas ta kriminaltiesā.šana par to priekšmetu, no
sūdziba par Tiesu palalas 1935. g. 4. feb- kura prasiba celas (CPN 8. р.). Tādā kārruara spriedutnu Dzelzceļu virsvaldes pra- tā, prasība civiltiesā nekādā ziņā nav uz
sibā pret Jāzepu Kārkliņu un Jāni Lauciņu skatāma par priekšlaicīgu it kā tāpēc
par Ls 2976,24 lidz ar proc. piedzlšanu, un vien, ka kriminallieta tajā laikā nebūtu vēl
atbildētāja Jāzepa Kārkliņa pilnvarnicka izspriesta vai citādi pabeigta. bet civffl
tiesa gan nevarētu, līdz nupat atzīmētam
paskaidrojums. (L. № 833.)
momentam. savu civillietu iztiesāt un izSēdi vada priek.šsēdētājs senators 0. spriest, t. i. civillieta bfitu līdz tam tikai
Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
j ā a p t u r, saskaņā ar CPN 10. p. Tāpēc
ari
prasītājai nav tiesības prasības necelSenats atrod: Senatam jāizšķir jautāšanu
noilguma laika robežās izskaidrot vai
jums, по kāda momenta sākas noilgums
attaisnot
ar to, ka līdz noilguma notecēšaprasījumam par zaudējumu atlīdzību. kas
nai
kriminallieia
neesot tikusi izspriesta un
izcēlušies no noziedzīga nodarljuma. Tiesu
prasltājai
neesot
bijis zināms, pret ко ia
palata, pievienojoties apgabaltiesas sprieviiļai
būtu
jāce!
prasība.
Prasītājam vienduma motiviem, noilguma sākumu attiecina
mēr
pašam
jāzina,
kas
pārkāpis
viņa tiesiuz noziedzlga nodarījuma izdarīšanas mobas
un
devis
pamatu
prasībai;
kriminaltiementu. Turpretim, prasītāja skaita noilgumu no tās dienas, kad vii.mi par atbildē- sas spricdums pat n e v i e n m ē r ir vietāju nelikumīgo rīcību nācis zināms (t. i. nigais pamats vai pierādijums prasibal
no 1925. g., kad prasītāj'a saņēmusi по jo prasītājs nezaudē tiesibu celt prasībe
valsts kontroles ziņojumu par to), vai pat civilliesā, kaut ari apsūdzētais ar krimina!no tās dienas, kad stājies spēkā Tiesu pa78

sas spriedumu nebūtu atzlts раг vai- redz gadījumu, kur tiesa pat ex officio izaigu, ja no viņa darbibas prasītājam cēlies beidz lietu, tādeļ jo vairāk tiesai bija pakaitējums vai zaudējums (CPN 9. р.). Tā- mats un pienākums izbeigt lietu uz mantidēļ Tiesu palatai, konstatējot, ka atbildētāji I nieces lūgumu. Minētais likuma pants atdeliktu nodarījuši 1922. g. novembra mē- ; tiecas netikai uz lūgumiem par mantinieku
■esī, bet prasltāja savu prasību cēlusi tikai apstiprināšanu pēc likuina, bet arī uz ga1933. g. marta mēnesī, bija pietiekošs pa- ļ dljumiem, kad mantinieki uzaicināti ar pubmats prasljumu atzīt par dzēstu ar noil- likaciju lietā par testamenta pasludināšanu
gumu un aiz šl iemesla atraidlt prasību. i par spēkā nākušu (CPN 1584. p. sk. prof.
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka Bukovska CP māc. gr. 704. Ipp.). Pretēji
Tiesu palata nav likumus pārkāpusi, kādēl Tiesu palatas domām, no tā apstākļa, ka
prasītājas kasacijas sūdzība atraidāma, Se- ir iesniegts lūgums par testamenta pasluts n о I e m j : Dzelzcelu virsvaldes pār- dināšanu par spēkā nākušu, neizriet, ka
stāvja, juriskonsulta pal. VI. Matsona ka- pasludināšanai bīitu jānotiek uz CL 2452.
sacijas sūdzibu uz CPN 907. p. pamata un CPN 1583. p. pamata arl tad, ja šis lūgums būtu atsaukts. Jo CPN 1583. p. tieši
tāt bez ievērības.
nesaka, ka pasludināšana izdarāma tikai
uz ieinteresēto personu lūgumu; tā tad tie88. 1936. g. 27. novembrī. Natālijas ļ sai šai ziņā nekāda iniciative nav jāizrāda
D r e š m a n i s pilnvarnieka kasacijas sū- i un bez ieinteresēto lūguma viņa CPN
dziba par Tiesu palatas 1935. g. 21. februara 11583. p. aprādlto lēmumu taislt nevar (sk.
Jēmumu mir. Jāņa-Aleksandra Augusta d. iarī Tatarin, Die Legitimation des Erben
Drešmaņa testamenta lietā. (L. № 966.) ļ nach russ. un baltischem Recht, 42. 8 B,
46. § V). Nākot pie pretēja slēdziena, TieSēdi vada priekšsēdētāja v. senators su palata ir nepareizi iztulkojusi likumu,
;
-. Konrādi; referē J. Grots.
pārkāpjot CPN 1583., 1700., 816. p. AtroSenats atrod: Atraitne Natālija - Aurora dot, ka Tiesu palatas lēmums minēto pārDrešmane, līdz ar lūgumu par mirušā Jāņa kāpumu dēl nav uzturams spēkā, Senats
Drešmaņa testamenta apstiprināšanu, ie- n o l e m j : Tiesu palatas 1935. g. 21. febr.
sniegusi apgabaltiesai ziņojumu, par man- lēmumu CPN 1583., 1700., 816. p. pārkā»juma sastāvu un vērtlbu, kurā deklarē, pumu dē|, atcelt un lietu nodot Tiesu paka viņa atstāto mantojumu ;au picņēmusi. I latai izlemšanai no jauna citā tiesas saPublikacijas iaikā M. Paris ir pieteikusi ali- stāvā.
■lentu prasljumu mirušā Drešmaņa ārlauu a s bērnam. Pēc tam mantiniece Drešnane savā 1934. g. 29. decembra rakstā 89. 1936. g. 28. oktobrī. Atbildētājas firiņo, ka viņa no mantojuma atsakās un mas „Industrie textile alsacienne Arthur
apgabaltiesu lietu izbeigt. Apgabal- Battegay" pilnvarnieka kasacijas sūdzība
šo lūgumu atstājusi bez ievērības un par Tiesu palatas 1935. g. 11. aprila sprieHesu palata par apgabaltiesas lēmumu dumu Josifa Danenberga prasībā pret fir:-niegto pārsūdzibu arl atstājusi bez iefērības, atrodot, ka mantiniecei, kas jau mu „Industrie textile alsacienne Arthur
pīeņēmusi mantojumu, neesot tiesibas no Battegay", summā Ls 1020,— par noslēgtā
i atteikties. Kasacijas sūdzlba ievēroja- izllguma atzišanu par saistošu atbildētājai,
иа. Lūgums par lietas (par testamenta un Jozefa Danenberga pilnvarnieka un mir.
»sludināšanu par spēkā nākušu) izbeigša- Haima Rubina rhantojuma masas aizgādņa
■u nav identificējams ar jautājumu par man- S. Michaloviča pilnvarnieka paskaidrojums.
āiieka tieslbām atteiktics no mantojuma. (L. № 1015.)
lietas izbeigšanu nemaz netiek izšķirts Sēdi vada priekšsēdētājs senators O.
"jums, vai mantiniekam ir tieslba at- Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
ties no mantojuma un vai mantinieks
Senats atrada: Starp partiem nav strīda,
atsvabināts по atbildības par mantoa atstājēja paradiem. CPN 1700. p. pa- ka prasltājs bijis bij. firmas (atklātās sabiedrlbas) „Rubin u. Dannenbergs" lidz79

ļpašnieks. Kā bijušais sabiedrības atklātais
biedrs, prasītājs arī pēc izstāšanās atbild
par sabiedribas parādiem, kas izcēlušies
pirms šā biedra izstāšanās, un proti, solidari ar sabiedribā palikušo biedru; to nenoliedz arī atbildētāja. Gan administracija
šajā lietā tika nodibināta tikai pēc prasītāja izstāšanās un tāpēc administracija kā
tāda tieši nerada sekas attieclbā uz personu, kas vairs neskaitās par sabiedrības
biedru un uzņēmuma līdzipašnieku, un arl
neierobežo viņas rīcības apjomu. Tomēr
bijušais biedrs un līdzipašnieks, kā solidars
Hdzatbildētājs, arī p ē с izstāšanās nes atbildību tās pašas sabiedrības kreditoru
priekšā (lik. par peļņas uzņ. administr.
(Lkr. 31/128) 13. р.), tajā ziuā, ka ja piespiedu izlīgumā (37. p.) paredzēts, ka izllgumā noteikto akorda kvotu saņemot,
kreditori atteicas no visiem tālākiem prasījumiem, netikvien pret sabiedribā un uzņēmumā palikušo īpašnieku, bet arī pret
bijušo biedru un lldzīpašnieku, kas tāpat
bijis to pašu kreditoru parādnieks, tad šāda
kreditoru atteikšanās saistoša kreditoriem
arī attiecibā uz bijušo biedru, prasītāju šajā lietā, un šim pēdējam tieslba sev.par
labu atsaukties uz to pašu izlīgumu. Tas
izriet noCL 3116. р., uz kuru atsaucas apgabaltiesa un Tiesu palata, kā arī no
3610. р., saskaņā ar kuru, kaut ari principā
izlīgums neskar trešās personas, tad tomēr
izlīgums ir spēkā arl blakus saistlbu nesējiem tik tāļu, par cik ar to s a m a z i n ā s
v i о u s a i s 11 b a. Tā tad prasītājam tiesība atzit sevi par atsvabinātu no sava parāda akorda kvotu pārsniedzošā dajā attiecībā uz visiem kreditoriem, ari tiem, kas
nav izteikuši piekrišanu izlīgumani un palikuši mazākumā (37. p. 2. d.). Pretēji atbildētājas domām, izlīguma noteikums par
to, ka tas attieeināms arī uz prasītāju, tāpat saistošs visiem kreditoriem, kā arl pārējais izlīguma saturs; prasltājs atbild bij.
sabiedrlbas (uzņēmuma) kreditoriem tāpat kā sabiedrlbā (uzņēmumā) palikušais
ipasnieks un paradnieks, jo izstājušos biedra atbildiba par parādiem. kas izcēlušies
pirms prasītāja izstāšanās no sabiedrības,
pret bij. sabiedrības kreditoriem pēc būtības ne ar ко neatšķiras no palikušā īpašnieka atbildibas. Atbildētāja nenoliedz, ka
prasības līigumā minētie prasltāja kapitali
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palikuši pašā uzoēmumā, tā tad, kā pareiz
uzsver prasītājs savā paskaidrojumā uz kasacijas sūdzību, prasltājs arī pēc izstāšanās palicis zināmās tiesiskās attieclbās
ar uzoēmumu, jo tas savu dalu no sabiedribas nebija saņēmis.
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka
Tiesu palata, gala slēdzienā, nav likumu
pārkāpusi, kādēl atbildētājas kasacijas sūdziba atraidāma, Senats n о 1 e m j : firmas
,.Industrie textile alsacienne Arthur Battegay" pilnvarnieka, zv. adv. Antona kasacijas sūdzību uz CPN 907. p. pamata atstāt bez ievērības.
90. 1936. g. 27. novembrl. Finanču ministrijas Nodokļu departamenta kasacijas
sūdziba par Tiesu palatas 1935. g. 11. julija
lēmumu mir. Andreja Krasta mant. masas
praslbā bret Andžu Krastu, summā
Ls 1200,— par ipašuma tiesibām uz zemes
gabaliem un liguma noslēgšanu uz tiem.
(L. № 1077.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators
F. Konrādi; referē senators V. Bukovskis.
Senats atrada: Ar savu 1935. gada
11. februara spriedumu Tiesu palata apmierinājusi mir. Andreja Krasta mant. masas pret Andžu Krastu celto prasību un atzinusi mir. Andreja Krasta mantojuma masas ipašuma tiesības uz 2 amatnieku saimnieclbas zemes gabaliem, kuri atdallti n:
Madonas apriņķa Mētrienes pagasta „VecAres-Krasta № 166" mājām ar zemes grāmatu reg. № 1260. Ar savu 1935. g. 11. a
lija lēmumu Tiesu palata pēc tam aprēķinājusi no Andreja Krasta mantojuma masas pienākošos atsavināšanas node\i
Ls 36,— apmērā, atrodot, ka, trūkstot datiem par likumiskiem novērtējumiem, a:savināšanas nodeva aprēķināma no pras»bas summas Ls 1200. Šāds Tiesu palatas
lēmums atzlstams par nepareizu un nesaskanošu ar Hkumu. Kā pareizi aizrāda N^
dok|u departaments savā kasacijas sūdzibi
likuma par atsavināšanas nodevu 5. p. paredz kā vienu no likumiskiem novertē^
miem — novertējumu aplikšanai ar nod
valstij un pašvaldībai par labu, bet ga
jumā, ja runā esošā nekustamā manta
dokla ņemšanai nemaz nav novērtēta.

iv novērtēta atsevišķi, kā dotā gadījumā,
tad saskaņā ar tā paša likuma 6. pantu,
rērtību atsavināšanas nodevas ņemŠanai
■oteic nodoklu inspektors. Tādos apstāk|BS, trūkstot datiem par likumiskiem novērtējumiem, Tiesu palatai nebija tiesības
aprēķināt atsavināšanas nodevu no praabas summas. Neatkarīgi no tā Tiesu
palata nekonstatējot, ka piešķirtie zemes
tabali izmantojami l a u k s a i m n i e c i s ki, nevarēja arī aprēķināt atsavināšanas
■odevu 3°/o apmērā, kā viņa to darijusi.
Atrodot tamdēļ, ka Tiesu palata ar savu
1935. g. 11. julija lēmumu pielaidusi likuma
par atsavināšanas nodevas 4.-6. pantu
pārkāpumu, un ka šo pārkāpumu dēļ vi•as lēmums nav atstājams spēkā, Senats
■ o l e m j : Tiesu palatas 1935. g. 11. juhja likuma par atsavināšanas nodevu 4.-6.
p. pārkāpuma dēl atcelt un lietu nodot Tiesu palatai izspriešanai no jauna citā tiesas
sastāvā.

tādi kā pret atlidzlbu. Taisni šo pēdējo
apstākli tiesa konkrētā lietā nav atradusi
par apstiprinātu, bet konstatējusi pretējo,
kamdēl vioai nebija pamata CL 4175. p.
piemērošanai (sal. Sen. CKD spried.
34/1647; 34/2631). Ar sactto atkrlt prasitājas apcerējumi vioas kasacijas sūdzlbā
un tā, kā nepamatota, noraidāma, kamdēl
Senats n o l e m j : prasitājas Annas Lāditis, dzim. Segliņš, kasacijas sūdzību uz;
CPN 283. p. pamata atstāt bez ievērības.
92. 1936. g. 29. oktobrl. Atbildētāja
Augusta К u č a pilnvarnieka kasacijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas 1935. gada
9. oktobra spriedumu Augusta Bitltes praslba pret Augustu Kuču par Ls 715,20 ar
proc. darba algas un prasītāja Augusta Bitītes paskaidrojums. (L. № 1261.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O.
Ozolioš; referē senators M. C a k s t e .

Senats atrada: Prasitāja aizrādljums
paskaidrojumā uz kasacijas sūdzibu, ka kasacijas sūdzība būtu atstājama bez caurlūkoŠanas aiz tā iemesla, ka atbildētāja
pilnvarniekam neesot speciala pilnvara šls
īietas vešanai, nav pamatots. Pēc prasltāja domām, atbildētāja pilnvarniekam uz
CPN 25. p. 2. piezīmes pamata šls darba
algas praslbas vešanai bija vajadzlga speSedi vada un refere priekšsēdētājs sena- ciala pilnvara. Šāds viedoklis nav atzīstams par pareizu. Darba algas prasības
tors 0. Ozoliņš.
lietas nav prasāma speciala pilnvara, jo
Senats atrada: Pretēji prasītājas kasa- CPN 1459. pants, uz kura atsaucās CPN
djas sūdzībā izteiktām domām, apgabal- 25. panta 2. piezlme, tādu specialu pilnvatiesa taisni ir apsvērusi prasitājas iekus- rojumu paredz tikai CPN 1455. pantā notināto jautājumu, vai lietā būtu piemero- rādītām lietām, starp kurām darba algas
jams CL 4175. p. Pamatojoties uz lietā no- prasības lietas neatrodas. Ja CPN 25. panta
skaidrotiem apstākļiem, apgabaltiesa pie 2. piezīme vispārlgi atsaucas uz CPN
am nākusi pie atzinuma, ka prasītājai ar 1458. un 1459. pantiem, tad gan tikai tadēļ,
itbildētāju nav pastāvējis tāds personiska lai uzsvērtu, ka darba algas prasības Не—
darba Iīgums, kas viņai dotu tieslbu praslt tas vešanai pilnvaru var izdot pats prāvatlīdzību saskaoā ar CL 4175. p. Sāds tie- nieks, ja vigš ir nepilngadlgs, bet sasnie$as konstatējums pēc būtlbas nav pārbau- dzis jau 16 gadu vecumu. Tādēļ atbildētāja
dāms Senatā. Par maldīgu atzlstams pra- pilnvarnieka pilnvara nav atzlstama par
sitājas uzskats, ka darba strādāšanas fakts nepietiekošu šls lietas vešanai aiz prasītāja
vien pats par sevi jau pietiekošs CL 4175. p. uzdotiem iemesliem. Apgabaltjesa konstapiemērošanai. Minētais pants paredz tikai tējusi, ka pats atbildētājs pieņēmis prasīalgas noteikŠanu pēc tiesas ieskata tajos tāju darbā caur Spuravu, pieteicis viņu ви
fadījumos, kad pie lietas apstākļiem darba т о kasē kā savu darbinieku, turējis pie se^pildlšana nebūtu iespējams sagaidīt ci- vis prasitāja darba grāmatiou un caur Spu91. 1936. g. 29. oktobrl. Prasītājas Anaas L ā d ī t i s, dzim. Segliņš, kasacijas sūdzība par Jelgavas apgabaltiesas 1935. g.
8. novembra spriedumu Annas Segliqs praabā pret Mārtiņa Grikovska mant. masu
par Ls 2400,— darba algas, un atbildētājas
Mārtiņa Grikovska mant. masas aizgādņa
Jāņa Zarumbas paskaidrojunis. (L. № 1206.)
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ravu izmaksājis viņam algu, izdarot no tās
attieclgos atvilkumus slimo kasei par labu.
Uz šo konstatējumu pamata apgabaltiesa
nākusi pie slēdzieniem, ka atbildētāja iesniegtam līgumam ar Spuravu nav izšķirošas nozīmes lietā un ka līguma attiecības
pastāvēja starp prasītāju un atbildētāju.
Sie konstatējumi un uz tiem pamatotie
slēdzieni attiecas uz lietas faktisko pusi un
nav pārbaudāmi kasacijas kārtībā. Ar to
atkrit apcerējumi kasacijas sūdzībā, ar kuriem atbildētāja pilnvarnieks apstrīd to
pareizību pēc būtibas. Apgabaltiesa paskaidrojusi, kādēļ viņa atzina Iiecinieka
Golta pratināšanu par nevajadzīgu, un viņas slēdziens šai jautājumā attiecas uz liebildētāja pilnvarnieks, kas slēdzis ar Spuravu lietai pievienoto līgumu, atbildētāja
pilnvarnieks pirmo reizi runā tikai kasacijas sūdzībā, kādēl šis viņa aizrādījums
Senatā nav ņemams vērā.

tēvs, esot slēdzis Hgumu (I, 23), pēc kura
prasītājai pienākoties uzturs, kādēl šāds
ligums esot uzskatāms par tādu, kas slēgts
trešai personai par labu; 2) ka no prasitājas, kā trešās personas, atkarājies pieņemt vai nepieņemt līgumā paredzēto uzturu, un 3) ka no prasitājas paskaidrojumiem šai lietā esot redzams, ka viņa no uztura saoemšanas pēc minētā liguma atsakoties. Ir pareizs apgabaltiesas uzskats,
ka noslegtais uztura līgums atticcibā uz
prasltāju uzskatāms kā llgums, kas slēgts
trešai personai par labu. Tomēr nākot pie
slēdziena, ka ari tagadējā lietas stāvoklī
prasītāja vienpusīgi varētu atsacīties no
līguma, apgabaltiesa nav apsvērusi visus
šis lietas apstāklus. Partu starpā nav strida par to, ka prasltāja ar sevišķu praslbu
jau bija prasījusi liguma pildlšanu. Ar tādu
ricību prasltāja jau bija deklarējusi, ka viija pievienojas minētam līgumam (CL
3117. р.). Prasltājai gan bija tieslba atteikAiz norādītiem iemesliem atzīstot, ka ap- ties no tā labuma, kas viņai pienācās pēc
gabaltiesa nav pārkāpusi kasacijas sūdzībā līgutna pirms viņa bija pievienojusies šim
uzrādltos likumus, kādēl kasacijas sūdziba līgumam, bet lldz ar pievienošanos līguatraidāma, Senats n o l e m j : atbildētāja mam, prasītājas tieslbas uz liguma pildīAugusta Kuča pilnvarnieka, zv. adv. J. šanu kluva p a t s t ā v i g a s un neatkarlDambekalna, kasacijas sūdzību uz CPN gās no to gribas, kam apsolījums bija dots
283. panta pamata atstāt bez ievērlbas.
(CL 3117. р.). Tamdēļ ar pievienošanos
tas faktisko pusi un nav pārbaudāms ka- llgumam prasltāja uzskatāma par liguma
sacijas kārtibā. Par to, ka Golts bijis at- dallbnieci, kurai ir saistoši Hguma noteikumi (CL 3209. p.) un kura tāpēc vairs nevar vienpusigi atsacīties no līguma. Va93. 1936. g. 24. septembrī / 29. oktobrī. rētu vēl pacelties jautājums, vai vispān
Atbildētājas Teklas L ē p e ! i s kasacijas šāds llgums var būt par šķērsli praslt uzsūdzlba par Daugavpils apgabaltiesas 1935. turu pēc likuma. Tomēr šāds līgums nekā
gada 9. decembra spriedumu Elizabetes pretlikumīg- nesatur, jo likutns tikai paredz
Daudzvārds prasībā pret Teklu Lēpelis par bērna pienākumus uzturēt vecākus. No tā
uzturu, un prasltājas Elizabetes Daudz- vēl neizriet, ka par šo pienākumu i z p i 1d ī š a n a s v e i d u nevarētu slēgt līgumus
vārds paskaidrojums. (L. № 1393.)
(sal. CKD 35/738), un ja panākta partu
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. vienošanās par to, kādā veidā māte saņems
OzoliņŠ; referē senators R. Alksnis.
uzturu no meitas, tad tā priekš viņām ir
spēkā.
Neapsverot šos apstākļus, apgabalSenats atrada: Ar šo prasibu prasītāja
tiesa
ir
pārkāpusi CPN 181. un 196. p.
prasa no savas meitas likumisko uzturu uz
CL 209. p. pamata. Atbildētāja, aizstāvoties pret praslbu, aizrādījusi, ka prasītāja
Jau šo pārkāpumu dēl apgabaltiesas
nevarot no viņas prasit uzturu uz likuma spriedums nav uzturams spēkā, kādēļ neiepamata, jo vioa esot noslēgusi llgumu par laižoties pārējo kasacijas iemeslu pārbaudē.
prasitājas uzturēšanu un tamdēl viņa varot Senats nо 1 e m j : Daugavpils apgabaltiesas
praslt tikai noslēgtā līguma izpildīšanu. 1935. g. 9. decembra sprieduiyiu CPN 18L
Apgabaltiesa atradusi par nepamatotiem un 196. p. pārkāpumu dēl atcelt un šo lieti
šāduš atbildētājas iebildumus aiz tā iemes- nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešaiai
la: 1) ka prasītājas vīrs, resp. atbildētājas no jauna citā tiesas sastāvā.
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94. 1936. g. 27. novembrī. Finanču ministrijas Nodok|u departamenta kasacijas
sūdziba par Rīgas apgabaltiesas 1935. g.
1. novembra lēmumu Nodokļu departamenta blakus sūdzībā pret Rīgas pilsētas
14. iec. miertiesneša 1935. g. 12./16. sep'.embra lēmumu par nepietiekoša zlmogsoda uzlikšanu a. s. „Varonis" un a. s.
,Transtred". (L. № 1437.)

95. 1936. g. 30. oktobrī. Sofijas T r i b i ž s blakus sūdzlba par Rlgas apgabaltiesas priekšsēdētāja 1936. g. 11. februara lēmumu izsniegt viņai atpakal kasacijas sūdzību, Ļubovas Tribižs aizbildnlbas lietā,
vecāku varas atņemšanas jautājumā. (L.
№ 1519.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v.
sentors Fr. Konradi.

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators Senats atrada: Ar 1936. g. 22. janvara
F. Konrādi; referē senators J. Grots.
lēmumu Rīgas apgabaltiesa apstiprinājusi
Rīgas pilsētas bāriņu tiesas 1935. gada
Senats atrada: Miertiesnesis atzinis, ka 23. decembra lēmumu par Sofijas Tribižs
Betā iesniegtām muitas kvltēm ir dispozi- vecāku varas izbeigšanu par viņas meitu
cijas papiru raksturs un ka tādēl tājāk do- tubovu Tribižs. Par apgabaltiesas lēmumu
fenas uzraksti, cedējumi uz viņām aplie- Sofija Tribižs iesniegusi kasacijas sudzību,
kami ar zīmognodevu pēc Rīk. par zīmog- bet Rlgas apgabaltiesas priekšsēdētājs
nodevu 15. p. 13. pk. Par miertiesneša lē- 1936. g. 11. februarī nolēmis kasacijas sūmumu' iesniegto Nodoklu departamenta dzību izsniegt Tribižs atpakal uz CPN
blakus sūdzību apgabaltiesa atstājusi bez 914. panta pamata drošības naudas neieievērības. Muitas kvīte nav pielldzināma maksas dēl Ls 150,— apmērā.
preču zīmei un nav uzskatāma par dispozi- Sofijas Tribižs blakus sūdzība pelna iepapiru. Leģitimēties par preču īpaš- vērlbu. Pretēji apgabaltiesas priekšsēdē■ieku mandats var vienlgi ar tā dokumenta tāja domām, sūdzētājai konkrētā gadījumā
c e s i j u , kas tika izdots personīgi spedi- nebija jāiemaksāLs 150,—, jo drošības nautīeram, saijemot un pieņemot
s a v ā da šādā apmērā prasāma tikai T i e s u
T ā r d ā dokumenta aprādltās preces, по p a l a t a s sprieduma, resp. lēmuma pārauitas iestādes. Līdz šādai cesijai leģi- sūdzēšanas gadljumā. Ja turpretim — kā
timētais dokumenta un tai aprādīto preču konkretā gadījumā — kasacijas sūdzība ir
jormēlais īpašnieks iT vienīgi pats spedi- iesniegta par a p g a b а 11 i e s a s, kā otfiers. Mandants ar kvlti un precēm, savu- rās instances, lēmumu, tad jāiemaksā tikai
kārt, var rlkoties ne citādi, kā uz kāda Ls 40,— drošibas naudas (CPN 286. р.). No
a t s e v i š ķ a (no speditiera izgājuša) dis- tā apstākļa vien, ka konkrētā gadījumā lietu pirmā instancē nav izlēmis miertiesnesis,
pozitiva akta pamata, ar kuru speditiera bet bāriņu tiesa, nevar secināt, ka CPN
īormalās tieslbas pārietu uz mandantu 286. p. šinī gadījumā nebūtu piemērojams
|5en. CKD 33/499). Tādēļ uzraksts par un ka sūdzētājai būtu bijis jāiemaksā
preču nodošanu uz muitas kvīts uzskatāms Ls 150,— drošības naudas, kāda summa,
par atsevišķu aktu, kas apliekams (ja pre- kā jau teikts, iemaksājama v i e n ī g i pāra vērtlba nav uzradīta) ar zimognodevu sūdzot T i e s u p a l a t a s spriedumu, resp.
pēc Rlk. par zīmognodevu 13. p. un nevis lēmumu.
•ēc 15. p. 13. pk. Nākot pie pretēja slēIevērojot saclto, Senats n o l e m j : Rī^oena, apgabaltiesa ir pārkāpusi Rlk. par
nmognodevu 13. р., 15. р. 13. pk., CPN gas apgabaltiesas priekšsēdētāja 1936. g.
В . , 196. р. Atrodot, ka apgabaltiesas lē- 11. februara lēmumu atcelt.
mans minēto pārkāpumu dēļ nav uzturams
ppēkā, Senats n o l e m j : Rīgas apgabalpcsas 1935. g. 1. novembra lēmumu Rlk. 96. 1936. g. 30. oktobrī. Miķeļa P u к u | а
par zlmognodevu 13. р., 15. р. 13. pk., CPN sūdzlba uzraudzības kārtībā par Liepājas
apgabaltiesas 1936. a. 12. marta lēmumu
■., 196. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu Miķeļa Pukula praslbā pret mir. Jēkaba
Bdot tai pašai tiesai izlemšanai no jauna Jāņa d. Pukuļa mantojuma masu par
Ls 2.000,—. (L. № 1531.)
tiesas sastāvā.
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Sēdi \ada priekšsēdētāja v. senators
F. Konradi; referē senators V. Bukovskis.
Ievērojot, ka, saskaņā ar Sen. CKD
19.33. g. 15. decembra spriedumu № 2299
Kugrena lietā un bij. Kriev. Sen. apv. sap.
spriedumu 1880. g. № 25, uzraudzības ticsas tiesiba atcelt' lēmumus un rīkojumus
nav attiecināma uz to padotās iestādes
proccsualo darbību, kas pēc tiesāšanas kārtības noteikumiem nav atceļama vai grožāma citādi, kīī gadījumos un kārtībā, kas
noteikti pašā tiesāšanas kārtibā; ka pēc
Tiesu iek. lik. 174. (250.) p. ticšās izpratnes, augstākā tiesa nevar atcelt zemākās
tiesas spricdunui vai lēmumu, kad tie nonākuši augstākā tiesā ne tai kārtībā, kādā
likums paredz tiesas spriedumu vai lēmumu atcelšanu vai izlaboŠanu, un ka gadijumā, ja pārsūdzība likumā nav paredzēta, uzraudzlba pēc savām sekām nevar
novest pie ticsas lēmuma atcelšanas vai
grozīšanas; ka tamdēļ atstājama bez caurskatīšanas arl Miķeļa Pukula sūdzība, kuru
viņš iesniedzis uzraudzības kārtībā, par
apgabaltiesas it kā nepareizu lēmumu prasības vērtības noteikšanā, jo lēmums, saskaņā ar CPN 379. р., uzskatāms par gallgu un nav parsūdzams.
Aiz minētiem iemesliem Senats n o l e m j : Miķela Pukuļa sūdzību atstat bez
caurskatī.šanas.
97. 1936. g. 29. oktobrī. Prasītājas Klaudīnes В i e r a n d s kasacijas sūdzlba par
Liepājas apgabaltiesas 1936. g. 12. decembra spriedumu Klaudīnes Bierands prasībā
pret Hermani Bierandu par Ls 360,—.
(L. № 1535.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0.
Ozolirjš; referē senators M. Cakste.
Senats atrada: Prasītāja, atsaukdamās
uz CL 9. pantu un apstākli, ka viņa 1933. g.
augusta mēnesī bijusi spiesta aiziet no atbildētāja. viņas vira, pēdējā nepanesamās
apiešanās dēļ, Iūgusi piespriest по atbildētāja uzturu. Apgabaltiesa, konstatējot,
ka prasītāja labprātīgi atstājusi savu viru,
aizejot dzīvot pie kāda cita vīrieša, resp.
atsaucoties uz pašas prasltāias vainu partu
atšķirtā dzīvē, prasību atraidija. Apgabaltiesas sprieduma pareizību prasītāja kasa84

Cijas sūdzlbā apstrīd ar aizradijumu, ka apgabaltiesai vajadzējis šai lietā balstīties uz
atzinumiem un motiviem, kas minēti likumīgā spēkā gājušā tiesas sprieduma, ar kuru šķirta partu laulība, no kāda spricduma
esot redzams, ka atbildētājs radījis apstākļus, kas spieduši prasltāju aiziet по vina.
un ka laulība šķirta atbildētāja vainas dēU
Pretēji prasītāias apgalvojnmam, no mi-ļ
nētā tiesas spricduma gan nav redzams.
ka tiesa laulibu šķīrusi atbildētāja vainas
dēl, bet gan, ka laulība šķirta neatkarigi
no laulāto vainas, jo prasitājas (tajā liefi
atbildētājas) lūgumu par laulības šķir.šanu
atbildētaja (tajā lietā prasītāja) vainas d^
apgabaltiesa nebija ievērojusi. Tomēr apgabaltiesa nevarēja paiet garām šim spriej
dumam un iieijemt vērā. ka (ai lietā tagadējais atbildētājs bija lūdzis šķirt laulībn
tagadējās prasitājas vainas dēl un ka apgabaltiesa tai lietā lūgumu par prasītājas
vainu atraidījusi, atzīstot par pierādltu, ka
tagadējā prasītāja 1933. gadā bija spiesd
aizict no atbildētāja taisni viņa nežēlīgās
apiešanās dēļ ar prasītāju, un ka pēdejās
kopdzivc ar kīidu Kazumovski nav pierādīta. Ar to jautājuiiis par to, ka prasltājt
nav vainojania partu atšķirtā dzīvē, ia-i
spriests ar tiesas spriedumu, kas, kā to atzīst arl apgabaltiesa, stājies likumlgā spēkā. Ievērojot C'PN 1019. pantu. šis tiesa$
spriedums arī šai jautājumā bija saistoļ
partiem un tādēl apgabaltiesa šai lietā ne-ļ
varēja citādi izšķirt jautājumu par pras
jas vainu (sk. Senata CKD 23/57 un Sei.
CKD kops. 36/29). Bet ja prasltājas vain»
šai lietā nevarēja vairs tikt nodibināta. tad
arl atbildētājs nav atsvabināts но pienākema dot prasītājai uztu.ru, jo, kā to Senati
ir jau paskaidrojis (Sen. CKD 28/214).
ir brlvs no uztura pienākuma tikai t a i
kad sieva ir vienlgā vainlgā atšķirtā dzlvē.
Tādēļ tiesa nevarēja aiz vinas spriedunā
norādītiem iemesliem atraidīt prasibu par
uzturu par laiku lldz partu laulības šķiršanai, līdz kādam laikam prasītājai ir
sības prasīt uzturu uz CL 9. panta pamaia.
uz ко prasība arī ir pamatota. Aiz norādlliem iemesliem apgabaltiesa pielaiduā
motivu nepilnību, pārkāpjot CPN 181. щ
196. pantus. §o likumu pārkāpumu dēļ apKabaltiesas spriedums nav atstājams spēkL
kādēl Senats n o l e m j : Licpājas apga

sas 1935. gada 12. decembra sprieCPN 181. un 196. pantu pārkāpumu
atcelt un lietu nodot tai pašai apgabalizsprješanai по jauna citā tiesas sa-

pamalojas uz publiskām tiesībām un apspriežama tikai pēc publiskām tiesībām,
bet nepiekrīt civiltiesai (Sen. CKD 34/2582,
kopsēdes 36/16). Atrodot, ka apgabaltiesa,
atstājot bez ievērlbas prasltāja blakus sūdzību par miertiesneša lēmumu, ar kuru
lieta izbeigta nepiekritlbas dēļ, nav pārkāpusi kasacijas sūdzlbā norādītos likumus,
un ka tādēl kasacijas sūdzlba atraidāma,
Senats n o l e m j : Roberta Lapsas kasacijas sūdzību uz CPN 283. p. pamata atstāt
bez ievēribas.

1936. g. 27. novembrl. Prasltāja
jrta Lapsas kasacijas sūdzlba par Rīapgabaltiesas 1936. g. 7. februara lēiu vipa, Roberta Lapsas, blakus sfi. par lietas izbeigšanu, Roberta Lapsas
)ā pret Latvijas valsti, Finanču mirijas Jūrniecības departamenta perpar Ls 1150,80 ar proc. darba algas,
99. 1936. g. 28. oktobrl. Finanču miaibildētājas Latvijas valsts, Finanču mi- nistrijas Nodoklu departamenta kasacijas
htrijas Jūrniecības departamenta perso- sūdzība par Liepājas apgabaltiesas 1935. g.
L pilnvarn. paskaidrojums. (L. № 1630.) 12. decembra lēmumu Nodokļu departaSēdi vada priekšsēdētāja v. senators menta blakus sūdzībā par Saldus iec. miertiesneša 1935. g. 19. oktobra lēmumu Mi. Konradi; referē senators J. Grots.
ķela Dambja prasībā pret Jāni Rusuli par
Senats atrada: Prasītājs pamato savu Ls 20.—. (L. № 1631.)
■aslbu uz to, ka vinš prasības rakstā noSēdi vada priekšsēdētājs senators 0.
ādīto laiku kalpojis uz atbildetājas zemes- Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
■ēla „Rāpulis" kā sargs uz brlva liguma
■nata ar algu pēc XX kat. I рак. —
Senats atrada: Senats jau paskaidrojis,
i 84,— mēnesī, pie kam atbildētāja vi- ka nomas ligums, kurā nomas maksa noa neesot atlīdzinājusi par virsstundu teikta skaidrā naudā un bez tam vēl prohrt)u. Prasītājs tādā veidā pamato savu duktos, uzskatāms par ligumu ar noteiktu
"i>Ibu uz viņa publiskā dienestā attiecī- summu, saskanā ar Rīk. par zimognod.
fcn ar Finanču ministriju, pret kuru arl 43. p. 1. pk. piez., t i k a i t a d , ja pašā IIfcsta viņa prasība. Pretēji kasacijas sū- gumā pūrvietu skaits tieši atzlmēts (Senata
ftas iesniedzēja aizrādījumam, valsts CKD kopsēdes 1936. g. 22. oktobra sprierildienestā skaitās netikai štata darbi- dums 1, 36/59). Runā esošā gadljumā, tur"dci, bet arl valsts civildienesta lik. 5. p. pretim, pūrvietu skaits nav atzlmēts. Apgapunktā „c" minētie brīva liguma darbi- baltiesa, nenoliedzot, ka llgumā pūrvietu
«ki; prasltājs neapgalvo, ka ši panta skaits nav atzlmēts, nomas objekta platību
«mērošanas priekšnoteikumi konkrētā noteikusi pēc Sātiņu pagasta lauku пек.
•ffijumā nebūtu konstatējami. Nav по mantas vērtēšanas veidlapas; šādu pūrвез ari tatn apstāklim, ka prasītājs по vietu skaita noteikšanu'Rīk. par zīmognod.
134. g. 1. sept. lldz 1934. g. 1. dec. bijis neparedz. Tāpec runā esošais llgums uz»ga pagaidu vietas izpildītājs, jo valsts skatāms par noslēgtu ar nenoteiktu summu
vildienesta likums attiecas arī uz vietas un tas apmaksājams ar zīmognodevu pēc
agaidu izpildītājiem, izņemot 111. pantā Rlk, par zlmognod. 13. p. paredžētās likaredzētos gadljumos, par kura piemēro- mes.
■ш prasītājs nerunā (valsts civildien. lik. Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka ap2. pk. „a" un „b"). Pēc CPN 1. p. gabaltiesa pārkāpusi Rīkoj. par zlmognod.
jsai piekrlt tikai strīdi par civiltiesi- 13. р., 29. р., 43. р. 1. pk piez., CPN 196. р.,
■D, bet ne strldi par publiski-tiesiskām kadēl viņas lēmums atcelams, Senats n oieclbām. Tamdēl praslba, kura izriet по l e m j : Liepājas apgabaltiesas 1935. gada
^sltāja dienesta attiecībām pret valsti un 12. decembra Iēmumu Rīkoj. par zīmognod.
uz viņa tiesību izvešanu pret valsti, 13. р., 29. р., 43. р. 1. pk. piez., CPN 196. p.
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pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pa- apsūdzētā". Kr. Sen. Krim. kas. dep.
šai apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā spriedums (1892. g. № 29), uz kuru atsautiesas sastāvā.
cas apgabaltiesa, saskaņā ar Šramčenka
komentaru pie KPN 427. p. (1914. g. izd.)
— nemaz neattiecas uz galvcjumu un ne100. 1936. g. 28. oktobrl. Prasītāja Fi- atbilst arī Šramčenka formulētai tezei, bet
nanču ministrijas Muitas departamenta zīmējas uz gadījumu, kur traktiera komijs
kasacijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas apvainots akc. nolik. 628., 629. p. pārkā1936. g. 13. janvara spriedumu Finanču mi- pumā. Minētā Šramčenka piezīmē gan
nistrijas Muitas departamenta prasībā pret runa ir par galvojumu, bet tikai par tādu,
Mironu Kanavinu par Ls 550,— ar proc. kas paredzēts KPN 427. p. (1914. g. i z j ļ
(L. № 1668.)
t. i. galvojumu Ipaši pret apsūdzētā izvaiSēdi vada priekšsēdētājs senators 0. rlšanos (sk. arī KPN 94. p. (78.). Bet taisni
to n e paredz Muitas nolik. 1139. p. Ar
Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
galvojumu pēc Muitas nolik. 1139. p. galviSenats atrada: No Iietas redzams, ka nieks nemaz neuznemas uz sevi apsūdzēKonstantlns Mjaetalo ticis 1934. g. 9. augus- tam uzlikto sodu it kā stājoties apsūdzētā
tā aizturēts par Muitas nol. 1045. p. pārkā- vietā un atsvabinot šo pēdējo no soda, kž
pumu. Saskanā ar Muitas nolik. 1139. p. maldīgi domā apgabaltiesa. Galvojums, kā
(1929. g. 17. janv. likuma (Lkr. 15) red.), intercesijas veids, i r a k c e s o r i s k a saisValkas muitnlca pieprasljusi no apsūdzētā tība, kas tieši paredz gа 1 v e n ā s saistības
galvojumu paredzamās soda naudas ар- tālākpastāvēšanu (CL 450.5. р.). Galvojurai
тега, t. i. summā Ls 550,—. Tajā pašā die- var uzņemtics par visāda veida parāda
nā, uz Mjaetalo lūguma, galvojumu par saistibām, arl par d e 1 i к t u parādiem m
viņu uzņēmies atbildētājs šajā lietā, Ka- ari par n o s a c ī t i e m parādiem (CL
navinš. Ar apgabaltiesas apstiprināto mier- 4507. р.). Par tādu, runā esošā gadljurai
tiesneša 1934. g. 6. novembra spriedumu uzskatāms soda naudas parāds, kas, galMjaetalo par Muitas nolik. 1045., 1055., vojuma uznemšanās momentā, bija tika
1065. p. pārkāpumiem sodlts ar naudas „paredzams", tā tad nebija vēl uzlikts (M»sodu muitas nodokla 5-kārtigā apmērā, tas nolik. 1139. p. 1. teik.). Tāpēc Muite
t. i. summā Ls 550,—. Mjaetalo izrādljies nolik. 1139. p. paredzētais galvojums pēt
par nespējīgu minēto summu samaksāt. būtibas ir tlri civiltiesisks galvojums. bc
Uz šā pamata Valkas muitnīca cēlusi pra- nevis KPN 94. (78.), 467.-475. (422.-Ч29.
sību pret galvinieku Kanavinu. Apgabal- p. paredzētais galvojums par to, lai apsi
tiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, dzētais neizvairitos no tiesas. Ar to t
atrod prasību par nedibinātu aiz tā iemes- sabrūk visa apgabaltiesas argumentac»
la, ka saskaņā ar Krim. proc. nol. 19. (15.) р., par to, ka nmitas iestādei neesot tiesibfc
kriminallietās katrs esot atbildlgs tikai galvojuma summu piedzīt no atbildiētāji
pats par sevi, ka Mjaetalo uzliktais sods galvinieka. Muitas nolikuma 1139.
pēc būtības esot kriminalsods, ко tam uz- (2. teik.) arī atspēko miertiesneša aizrā*
likusi kriminaltiesa un kas tāpēc neesot juniu par to, ka atbildētājam - galvimetai
„pārnesams" uz citu personu, un ka no at- neesot bijis nekādas intereses uzuemut
bildētāja galvojums esot bijis pieprasāms galvojumu par apsūdzēto Mjaetalo.
un dots tikai kā nodrošinājums pret ap- pirms, šim pēdējam taisni bija interes*
vainotā, Mjaetalo izvairīšanos no izmeklē- lai paredzamā soda naudas samaksa „neia
šanas un tiesas. Prāsītāja kasacijas sū- vējoties" (1139. p. 1. teik.) tiktu nodrofr
dzlba ievērojama. Preteji apgabaltiesas nāta ar galvojumu, jo citādi apsūdzēt*
domām, Muitas nolik. 1139. p. paredzētais būtu nodots „vietējās policijas uzraudzibi
galvojums pieprasāms un dodams nevis (1139. p. 2. teik.). Tāpēc apsūdzētam, к
pret apsūdzētā izvairīšanos no izmeklēša- vinš netiktu nodots policijas uzraudzi
nas un tiesas, bet gan, kā tieši teikts mi- bija tūliņ jārūpējas par galvinieku. Kā
nētā 1139. pantā, lai nodrošinātu „pare- interese (moraliska, sociala vai materiai
dzamās soda naudas p i e d z ī š a n u по bijusi savukārt atbildētājam uznemtiei а
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jmu par apsūdzēto, lietā nav noskaidun nav ari jānoskaidro, jo psicholoģisam motivam tiesiskos darījumos nav noā n e s (sk. CL 2965. p.) Apgabaltiesa —
vretēji miertiesneša sprieduma motīvam —
-<enoliedz, ka Muitas nolik. 1045., 1054.,
1065. p. paredzētam sodam piemīt „к о mk i n ē t s r a k s t u r s " , proti, viņš sevl
rtver arī valstij nodarltā zaudējuma atIdzību, kā to atzinusi ari Senāta Apv. sap.
1928. g. 9. marta lēmumā (II 3). Saskaņā
«г Senata paskaidrojumiem nupat minētā
fcnumā, runā esošā gadījumā, kur naudas
edziņai nebija tlri kriminals raksturs, bet
„kombinēts raksturs", muitnīca taisni va■ē.a neizlietot tiesību, apsūdzētā maksāt■espējas dēl soda naudu tūliņ atvietot ar
apsūdzētā arestu, bet viņa varēja piedziņu
t n r p i n ā t civilprocesa kārtībā pret galvinieku.

baltiesa apmierinājusi tikai viena mēneša
algas apmērā, atraidot to pārejā dalā. Apgabaltiesa konstatējusi, ka partu starpā pastāvējis konlektivs darba līgums, kāds IIgums uz likuma par slimo kasu un to savienību pārvalžu darbību izoēmuma stāvokla laikā (Lkr. 34/204) 3. panta pamata
anullēts, un ka pēc šl līguma anullēšanas
partu turpmākās attieclbas bija nokārtojamas saskaņā ar ciyillikumiem, kas neparedz 3 mēnešu uzteikšanas termiņu. Uz
šo konstatējumu pamata apgabaltiesa
apmierināja šo prasības dalu tikai
viena mēneša algas apmērā. Pēc pareiza prasītāja aizrādljuma kasacijas sūdzībā, partu starpā pastāvēja nevis kolektivais darba llgums, bet gan viņu starpā
noslēgtais individualais darba līgums. Saskaņā ar noteikumu par kolektivu darba
llgumu (Lkr. 27/173) 1. pantu, kolektivu
darba
līgumu slēdz atsevišķs darba devejs
Sādos apstāklos apgabaltiesa, atraidot
vai
darba
devēju organizacija no vienas
praslbu, pārkāpusi Muitas nolik. 1139. р.,
puses
un
algotu
darbinieku organizacija no
KPN 19. р., CL 4505., 4507. р., CPN 181.,
Юб. р., kadēļ viņas spriedums atceļams. otras. Saskaņā ar to pašu noteikumu
5. pantu, šāda llguma objekts var būt noAiz aprādītiem iemesliem Senats no - sacījumi par atalgojumu, darba laiku" darba
l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1936. g. 13. apstākļiem un citi nosacijumi, kas regulē
anv. spriedumu Muitas nolik. 1139. р., attiecības starp darba devēju un algotiem
CL 4505.L 4507. р., KPN 19. р., CPN 181., darbiniekiem. Tā ir kolektivā darba llguma
196. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu no- tā saucamā normativā dala, kas satur ob*>t tai pašai apgabaltiesai izspriešanai no jektivus priekšrakstus turpmāk slēdzajauna citā tiesas sastāvā.
miem individualiem darba Hgumiem. ŠI
dala kā tāda nepiešķir subjektivu tiesību
un neuzliek subjektivu pienākumu atseviš101. 1936. g. 29. oktobrī. Prasītāja ķam darba devējam, resp. darba ņēmējam,
Kārla Š t r e n g e s kasacijas sūdzība par kā to paredz individualais darba Hgums
Bgas apgabaltiesas 1936. g. 7. februara (Privatdoc. P. Mucenieks rakstā „Noteikuspriedumu Kārla štrenges prasībā pret Rl- mi par kolektiviem darba Hgumiem" Tieslas centralo kopējo slimo kasi par Ls 682,08 lietu Min. Vēstnesl 1929. g. № 11/12, 410.
darba algas. (L. № 1712.)
lapp.). Tādēl nav pareizs apgabaltiesas
Sēdi vada priekšsēdētājs senatcrs O. viedoklis, ka partu attieclbas regulēja kolektivais darba līgums. Patieslbā partu
Ozoliņš; referē senators M. Cakste.
attiecības regulēja individulais darba IISenats atrada: Prasītājs kasacijas sūdzī- gums, kas bija noslēgts saskaoā ar kolekfeā gan lūdz atcelt apgabaltiesas spriedumu tivā darba līguma noteikumiem. Tādēļ
visā tai daļā, kuru atraidīta daļa prasības, konstatējums, ka kolektivais darba llgums
bet iemeslus, kuru dēl būtu atzistama par ar likumu anullēts, pats par sevi nebija pie■epareizu prasības dalas atraidīšana par tiekošs šis prasības da|as atraidlšanai, bet
MUdzibu par virstrundām, viņŠ neuzdod, apgabaltiesai vajadzēja vēl nodibināt arī
kādēļ Senatam nav iemesla atzīt šai dalā to, vai lldz ar kolektivā darba līguma anul::gabaltiesas spriedumu par nepareizu.
Prasības dalu par atlīdzību trīs mēnešu al- lēšahu atkritis ari partu individualais IItas apmērā par atlaišanu no darba apga- gums, jo taisni pēdējais bija spēkā partu
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starpā. Kā tas izriet no jau minētā 1934.
gada likuma № 204 trešā panta satura,
tad individualie darba līgumi netika atcelti
lidz ar kolektivo darba llgumu anullēšanu,
vai nu tas bija noticis uz paša likuma pamata, vai ar tautas labklājības ministra rīkojumu. Šis likums piešķīra tautas labklājlbas ministrim vienlgi tieslbas anullēt
arī individualos darba līgumus, no kāda likuma nosacījuma izriet, ka līdz tam, kamēr
tautas labklājības ministris šos līgumus nav
anullējis, tie palikuši spēkā. Tikai pēc to
anullēšanas ar tautas labkljībae ministra
rīkojumu šāda llguma slēdzēju turpmākās
tiesiskās attiecības bija nokārtojamas saskaņā ar civillikumiem. Tādēl kolektivā
llguma anullēšana saskaņā ar augšminētā
likuma nosacljumiem pati par sevi vēl nenozīmēja arl individuala llguma anullēšanu,
kādēļ arl apgabaltiesa uz viņas konstatē-
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juma pamata vien nevarēja atraidlt šo pra
sības daļu. Aiz visiem šiem iemesliem ap
gabaltieba, atraidot prasības daju par at
līdzību par atlaišanu no darba, pielaidus
motivu nepilnību, pārkāpjot CPN 181. ш
196. pantus.
5o likumu pārkāpumu dēl apgabaltiesa
spriedums šai daļā nav atstājams spēkā
kādēļ, neielaižoties pārējo kasacijas iemes
lu pārbaudlšanā attiecībā uz šo špriedurr
daju, Senats n o l e m j : Rīgas apgabaltic
sas 1936. g. 7. februara spriedumu, ai
kuru atraidīta prasibas dala par atlīdzībv
par atlaišanu no darba, CPN 181. un 196.
pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu šai
daļā nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai по jauna citā tiesas sastāvā, pārējā
dalā prasītāja Kārla Štrengas kasacijassūdzību uz CPN 283. panta pamata atstāt bez
ievērlbas.

102 , 1936. gada 27. novembri / 18. decemb rî. Emîla Matîsa pilnvarnieka lûgums
par tiesu palâtas 1933. g. 6.121. apriïa sprieduma j aunu caurlûkoðanu j aunatklâj uðp s
apstâkïu dçï Oto Lâèa prasîbâ pret Emîlu
Matîsu summâ Ls 26342,— p çc lîguma
(L Ni 484.).
Sçdi vada priekðsçdçtâj a v. senators
F. Konrâdi , referç senators V. Bukovskis.
Senâts atrod: ka no Oto Lâèa prasîbas
lietas pret Emîlu Matîsu redzams , pçdçj ais
iesniedzis Rîgas apgabaltiesai kâ pierâdîj umu par to , ka prasîtâj s saòçmis no viòa ,
Emîla Matîsa , Ls 6000 ,— ; prasîtâj a Oto
Lâèa parakstîtu kvîti. Prasîtâj s ðo kvîti
apstrîdçj is kâ viltotu , apgalv odams , ka
viòð esot saòçmis no atbildçtâj a tikai
Ls 1000,— un par ðo summu viòð arî esot
parakstîj is minçto kvîti: ka cipars ,, 1000"
esot pârtaisîts par ,,6000" un tâpçc kvîts
esot atzîstama tikai par Ls 1000 ,—. Rîgas
apgabaltiesa uz zinâtniskas eksp ertîzes atzinuma pamata atzinusi kvîti par viltotu
par Ls ,5000,— un pieòçmusi ðo kvîti kâ
pierâdîj umu tikai Ls 1000,— apmçrâ ; ðo
summu atzinis pats kvîtes izdevçj s Oto
Lâcis. Tiesu palâta arî atzinusi , ka ar
ekspertîzi ir noskaidroj ies prasîtâj a apgalvoj ums , ka minçtâ kvîts viltota par
Ls 5000,— , kâdçï viòa pieòemama kâ pierâdîj ums tikai Ls 1000 ,— apmçrâ. Tâ tad
civiltiesas lçmums , ar kuru kvîts atzîta par
viltotu par Ls 5000 ,— stâj ies likumîgâ
spçkâ. Lîdz ar to Emîls Matîss un viòa
dçls Gerhards ir saukti pie kriminâlatbildîbas uz sodu lik. 415. un 424. p. pamata
par mi nçtâs kvîts viltoðanu. Rîgas apgabal tiesas kriminalnoda ïa ari atzinusi viòus
par vainîgiem viltoðanâ , be t Tiesu palâtas
kriminaldepartaments , iztiesâj ot minçto
lietu , sava 1934. g. 30. novembra spriedumâ
atradis , ka ekspertu izskaidroj umam ir psicholoì isks pamats un ka bez Oto Lâèa
izteicieniem , ka kvîts teksts pârgrozîts ,
lietâ nav nekâdu citu obj ektîvu pierâdîj umu , ka kvîts viltota un tamdçï Tiesu palâta
abus apsûdzçtos atzinusi par attaisnotiem.
Pamatoj oties uz ðo 1934. g. 30. novembra
kriminâltiesas spriedumu , Emîls Matîss
aizrâdot, ka prasîtâj am ar Tiesu palâtas
civildepartamenta 1933. g. 6.Z27. apriïa
spriedumu piespriests par Ls 5000 vairâk ,
nekâ viòam pienâktos , — 1935. g. 25. j an-

vâ rî iesniedzis Senâtam lûgumu par sprieduma j aunu caurlûkoðanu , kurâ lûdz minçto Tiesu palâtas civildepartamenta
1933. g. 6.Z27. apriïa spriedumu atcelt un
lietu nodot tiesu palâtai izsprieðanai no
j auna citâ tiesas sastâvâ. Sakarâ ar to ,
ka viens un tas pats j autâj ums par minçtâs
kvîts îstumu vai viltoj umu , izðíirts daþâdi
civiltiesâ , kas atzinusi to par viltotu par
Ls 5000 un kriminâltiesâ , kas attaisnoj usi
abus apsûdzçtos un lîdz ar to atzinusi , ka
kvîts viltoj ums nav pierâdîts , — Senâtam
j âizðíi r j autâj ums, kâdam no ðiem diviem
spried umiem , civiltiesas vai kriminâltiesas ,
ir priekðrocîbas nozîme. Sakarâ ar CPN
(653. p. 1) j a tas, kas pieteicis aktu viltoj uma
strîdu , tieði vaino kâdu ðaj â viltoj umâ un
viltoðana nav dzçsta ar noilgumu vai
vainotâ nâvi , ka arî 2) j a a k t s p ç c p â rb a u d î j u m a c i v i l t i e â a t z î t s par
v i l t o t u un t â l a b par i z m e k l ç j a m u ,
tad tiesa savu lçmumu ðaj â lietâ kopâ ar
paðu aktu piesûta prokuroram. Saskaòâ ar
CPN 654. p. nododot prokuroram lietu par
viltoj umu , kur â kâds tieði vainots , tiesa
vai nu aptur pie sevis visu civiltiesâðanu ,
kamçr lieta beidzas kriminalkârtîbâ , vai
arî uz vienas vai otras puses lûgumu
turpina lietas iztiesâðanu taj âs dalâs , kurâs spriedums neatkarâj as no apðaubîtâ
akta. No ðiem likuma pantiem izriet , ka
viltoj uma strîdu gadîj umos civiltiesâ nodod
ap ðaubîtu vai par viltotu atzîtu aktu prokuroram divos gadîjumos : 1) kad prâvnieks , kas pieteicis aktu viltoj uma strîdu ,
tieði vaino kâdu ðaj â viltoj umâ: ðaj â gadîj umâ civiltiesâ aptur pie sevis civiltiesâðanu, kamçr lieta nav izðíirta kriminâltiesâ , pie kam ðâds kriminâltiesas galîgs
spriedums — j autâj umâ par to , vai viltoj ums tieðâm noticis un vai tas ir bij is
tiesâj amâ nodarîj ums — sakarâ ar Kr. pr.
lik. 35. p. ir saistoðs civiltiesai: 2) kad akts
CPN 646.—651. p. kârtîbâ j au pârbaudîts
civiltiesâ un no ðîs civiltiesas atzîts par
viltotu; ðaj â gadîj umâ , kas saistîts ar CPN
10. p., lie ta nododama caur prokuroru kriminâltiesai , lai tâ atrastu vainîgo akta
viltoj umâ , bet nevis lai tâ vçl reiz pârbaudîtu , vai akts tieðâm ir viltots vai ne.
Kriminâltiesa attiecîbâ uz civiltiesu nav
a ugstâka tiesas instance, kas varçtu no
j auna pârbaudît j autâj umu , vai civiltiesas
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par viltotu ir pareizs vai ne. Ðis jautâjums ï
j au izðíirts likumâ paredzçtâ kârtîbâ (CPN
646.—651. p.) no kompetentas civiltiesas un
j a civiltiesas spriedums pçc tam nav pârsûdzçts un atcelts no augstâkâs civiltiesas
instances, — tad tas stâjies likumîgâ
spçkâ. Tamdçï ari ð i n i p ç d ç j â gad î j u m â kriminâltiesai , kurai caur prokuroru nodots civiltiesas lçmums kopâ ar
paðu par viltotu atzîto aktu , — nemaz nav
jâapsprieþ no jauna jautâj ums, vai no civiltiesas j au par viltotu atzîtais akts tieðâm
viltots vai ne. Tas nozîmçtu , ka kriminâltiesa no j auna izðíirtu j autâj umu, ko kompetenta civiltiesâ likumâ paredzçtâ kârtîbâ j au g a 1 î g i i z ð í î r u s i , un t amdçï
arî tâda j auna akta pârbaudîðana vairâk
nav pielaiþama. Kâ jau aizrâdîts ðaj â gadîj umâ kriminâltiesa s uzdevums ir tikai
izðíirt j autâjumu , vai akta viltoj ums ir
bijis t i e s â j a m â n o d a r î j u m s v a i
n e un tikai ðaj â j autâj uma robeþâs kriminâltiesai jâizðíir lieta.
Ðaj â gadîjumâ , saprotams , nevar bût
runas par kâdu kolliziju starp civiltiesas
un kriminâltiesas lçmumiem vai spriedumiem. Bet nav tomçr izslçgta iespçja ,
ka ðinî gadîjumâ , tiesâj amo viòam inkriminçtâ noziegumâ — viltoj umâ , — lîdz ar to
varçtu nâkt pie slçdziena , ka viltoj uma
vispâr nav bijis , vai ka tas nav pierâdîts.
Ðajâ gadîj umâ tomçr jâòem vçrâ , ka j autâj ums par akta viltojumu j au izðíirts
civiltiesâ viòas kompetences robeþâs likumâ paredzçtâ kârtîbâ (CPN 646. —
651. p.) un ka ðis lçmums vai spriedums jau
stâjies likumîgâ spçkâ un ka, no otras
puses , kriminâltiesas lçmumam ðaj â j autâjumâ nav izðíiroða nozîme civiltiesai ,
j o kriminâltiesai ðis j autâj ums pçc tam , kad
civiltiesas lçmums par akta viltojumu viòai
bij a CPN 653. p. (in .f ine) nodots , — nemaz
nebija jâapsprieþ un tikai garâm ej ot
atrodot , ka tiesâj amais attaisnojams viòam
inkriminçtâ viltoj umâ — kriminâltiesa nâkusi pie slçdziena , ka viltoj ums vispâr nav
pi erâdîts. Tamdçï arî , kâ to paskaidrojis
Kr. Senâts savâ spriedumâ (Sen. CKD spr.
1901. g. N> 75), — tâds akts. ko civiltiesâ
atzinusi par viltotu , izslçdzams no pierâdîju mu skaita , kaut arî Kriminâltiesa atzîtu
Pie tâ
akta viltoj umu par nepierâdîtu.
paða slçdziena pieturas arî CPN komen98

tatori Isaèenko (1036. un 1037. Ip.), Annen kovs (OnbîT KOMenTapn a 460., 461. Ip.),
Nolkens (ycT. rp. cyfl. *p. 499.). Pamatoj oties uz ðâdiem saviem apsvçrumiem ,
Senâts atrod , ka Emîla Matîsa lògums par
sprieduma j aunu caurlûkoðanu atstâj ams
bez ievçrîbas , jo , kâ tas izriet no augðminçtiem apcerçjumiem , — tas apstâklis vien ,
ka kriminâltiesa attaisnoj usi Emîlu Matîsu
un viòa dçlu Gerhardu Matîsu viòiem inkriminçtos noziegumos , atrodot , ka augðâ
minçtâs kvîts viltoj ums nav pierâdîts ,
nemaz neatspçko civiltiesas likumîgâ spçkâ
stâj uðos spriedumu , ar kuru ðî kvîts atzîta
par viltotu par Ls 5000. Kaut gan saskaòâ ar
CPN 908. p. lûgumi par spriedumu jaunu
caurlûkoðanu pielaiþami , kad atklâti j auni
apstâkïi , vai arî kad aktos, uz kur iem
spri edums dibinâts , ir uziets viltoj ums, bet
kâ no CPN 922. p. redzams likums ðaj â gadîj umâ paredz tâdus jaunus apstâkïus , kas
varçtu iespaidot civiltiesas taisîto spriedumu un atspçkot tâ pareizîbu pçc bûtîbas.
Ja nu , kâ j au augðâ aizrâdîts , — kriminâltiesas spriedums par tiesâjamo attaisnoðanu uz to pamata , ka viltoj ums nav pierâdîts — nevar iespaidot civiltiesas spriedumu par akta viltojumu , — tad arî ðis
kriminâltiesas spriedums nav atzîstams par
tâdu j aunu apstâkli , kas saskaòâ ar CPN
908. p. dotu tiesîbu lûgt sprieduma jaunu
caurlûkoðanu. Atrodot tamdçï, ka ðajâ gadîj umâ saskaòâ ar CPN 922. nav pielaiþams
lûgums par sprieduma jaunu caurlûkoðanu ,
Senâts n o l e m j : Emîla Matîsa pilnvarnieka lûgumu par sprieduma jaunu caurlûkoðanu uz CPN 908. un 922. p. pamata
atstât bez ievçrîbas , uzliekot atbildçtâj am
prasîtâjai par labu tiesâðanas izdevumus
kasâcij as instancç.
103. 1936. g. 28. oktobrî. Dâvja Ozola
kasâcijas sûdzîba par Tiesu palâtas 1935.
gada 4. marta lçmumu lietâ par Dâvj a
Ozola Vilcas pagasta Blankenfeldu muiþas
„Eiþâtu " mâj u ar hip. JM» 10803 subhastaciju , un Alberta F r e i b e r g a paskaidrojums (L JSTe 810.).
priekðsçdçtâjs senators
Sçdi vada
O. Ozoliòð, referç senators A. Lçbers.
Senâts atrod: Lietâ nav strîdus par to,
ka hipotekâram kreditoram Mozusam Lîbermanim bez tieslietu ministra atlau-

jas nav bijusi tiesîba i e g û t runâ esoðo
nekustamo mantu. Bet no tâ — pretçji
sûdzçtâj a domâm — vçl neizriet , ka
Lîbermanim Tieslietu ministra atïauja
bûtu j âiesniedz tiesai j au lîdz ar pieteikumu p a t u r ç t nekustamo mantu , jo
paturçðanas tiesîbu pieteikums vçl nenozîmç tieðu lûgumu apstiprinât nekustamo
mantu uz paturçðanas tiesîbu pamata. Sakarâ ar to , apgabaltiesa , atrodot , ka lûdzçj am
tiesîba paturçt nekustamo mantu izsoles
nenotikðanas dçï (CPN 1316. p.), runâ esoðâ
g adîj umâ , savâ 1934. g. 8. oktobra lçmumâ
(I 21). likusi lûdzçj am priekðâ iemaksât
pirkðanas cenu un nodokïus , kâ arî
iesniegt tieslietu ministra atïauju. Ja paturçðanas tiesîbas lûdzçjam Mozusam Lîbermanim atzîtas ar tiesas lçmumu , tad
nav ðíçrðïu , ka tas savu prasîjumu , t. i.
savas kreditora tiesîbas , kas ietver sevî
arî paturçðanas tiesîbas (I 35,31) nodotu
tâlâk citai personai (sk. CKD 35.7426).
Nododot ðâdas tiesîbas tâlâk , Lîbermans
pârnesis uz cesionaru taisni ðâdas, ar CPN
1316. p. viòam nodroðinâtas paturçðanas
tiesîbas , kuru sastâvâ nemaz neieiet
o u b l i s k i - t i e s i s k-a rakstura tiesîba ,
kas izriet no administratîvas iestâdes izdodamas atïauj as i e g û t nekustamo mantu: tiesîba saòemt atïauju no Tieslietu ministrij as vispâr nav civiltiesiskas cesij as
ceïâ tâlâk nododama. Tâpçc ja arî Lîbermanim bûtu tikusi izdota atïauja jau
paturçðanas pieteikuma laikâ , tad tomçr
ðâda atïauj a vai no tâs izrietoðas tiesîbas
nekad nebûtu pârgâjuðas uz to personu ,
kurai Lîbermans cedçjis savas paturçðanas
tiesîbas un cesionara pienâkums katrâ
ziòâ bûtu iegâdâties attiecîgu atjauju sev
paðam.
Tâ tad sûdzçtâja norâdîtais
princips: „nemo plus juris in alium transferre potesto quam ipse habet " nav piemçroj ams runâ esoðâ gadîj umâ , kur Lîbermans nodevis savam cesionaram Albertam
Freibergam tikai tâs tiesîbas, kuras Lîbermanim atzinusi apgabaltiesa ar 1934. g.
8. oktobra lçmumu. Ja , kâ Senâts atzinis
(apv. sap. 1933. g. spried. <N« 3), izsolç
iegûtâs tiesîbas var kâ tâdas nodot tâlâk ar
cesij u , tad tas pats sakâms ari par nekustamas mantas paturçðanas tiesîbâm un
proti pilnîgi neatkarîgi no tâ , vai cedentam
tajâ brîdî , kad apgabaltiesa viòam atzinusi

paturçðanas tiesîbas , bij usi vai ne tieslietu
ministr a atïauj a , jo cedçt var arî suspensivi nosacîtus prasîj umus (CL 3467. p.)
Aiz aprâdîtiem iemesliem atrodot ka
Tiesu palâta nav pârkâpusi likumu , kâdçï
sûdzçtâj a kasâcij as sûdzîba atraidâma ,
Senâts n o l ç m a : Dâvja Ozola kasâcij as
sûdzîbu uz CPN 907. p. pamata atstât bez
ievçrîbas.
104. 1936. g. 28. oktobrî . Prasîtâj as
pârstâvja
Dzelzceïu Virsvaldes
kasâcij as sûdzîba par Tiesu palâtas 1935.
gada 4. februâra spriedumu D z e l z c e ï u
prasîbâ pret
Jâzepu
Virsvaldes
K â r k 1 i ò u un Jâni L a u c i ò u par
Ls 2976,24 lîdz ar proc. piedzîðanu, un
atbildçtâj a Jâzepa Kârkliòa pilnvarnieka
paskaidrojums. (L M> 833).
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators
0. Ozoliòð, referç senators A. Lçbers.
Senâts atrod: Senâtam j âizðíi r j autâjums , no kâda momenta sâkas noilgums
prasîjumam par zaudçjumu atlîdzîbu , kas
izcçluðies no noziedzîga nodarîj uma.
Tiesu palâta, pievienojoties apgabaltiesas
sprieduma motîviem , noilguma sâkumu attiecina uz nozieguma nodarîjuma izdarîðanas momentu. Turpretim , prasîtâja skaita
noilgumu no tâs dienas , kad viòai par
atbildçtâj u nelikumîgo rîcîbu nâcis zinâms
(t. i. no 1925. g., kad prasîtâj a saòçmusi
no Valsts kontroles ziòojumu par to) vai
pat no tâs dienas , kad stâj ies spçkâ Tiesu
palâtas kriminaldepartamenta spriedums ,
ar kuru atbildçtâji tikuði notiesâti par runâ
esoðo noziedzî go nodarîjumu , t. i. no
1931. g. Prasîtâjas uzskats nav atzîstams
par pareizu. Saskaòâ ar CL 3626. p.,
pra sîtâja nezinâðana nenovçrð noilgumu
(izòemot 3627. p. norâdîto gadîjumu , p a râdnieka prombûtni , par kuru lietâ nav
runas). Tâ tad , uz vispârçja pamata noilgums nav skaitâms adie scientiae. Prasîtâj as norâdîtais Kr. Senâta CKD spr.
80./111 Nogotkova lietâ uzsver tikai to ,
ka t i esai nav tiesî b as l ûkot cauri („ Bxo/tHTb
b pascMCTpenne ") prasîbu par zaudçjuma
atlîdzîbu , kas izcçlies no noziedzîga nodarîj uma , lîdz kamçr pçdçjais nav konstatçts ar kriminâltiesas spriedumu. Tomçr ,
ar to nemaz nav teikts , ka civiltiesâ nevarçtu uzsâkt civilprasîbu par zaudçju mu

99

atlîdzîb u ari pirms un neatkarî gi no kri- èu ministrij as prasîba pret Jâni J o n i n u
minâltiesas sprieduma. Saskaòâ ar CPN par Ls 2402,80. (L Kq 913).
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators
7. p., civilprasîbu par zaudçj umu atlîdzîbu
kas nodarîti ar noziedzî gu nodarîj umu , var O. Ozoliòð, referç senators A. Lçbers.
celt kriminâltiesâ iztiesâj ot kriminâllietu , Senâts atrod: Kâ pareizi aizrâda atbilvai arî atseviðíi no tâs, ci v i l t i e s â , dçtâj s savâ kasâcij as sûdzîbâ , ar KPN
i e k a m n o t e c ç j i s n o i l g u m a 1 aiks. 216.—221. p. kârtîbâ taisîto spriedumu taVienîgâs sekas, kas varçtu iestâties , ja 1 gadçj ais atbildçtâj s ticis nosodîts pçc Sodu
tamlîdzîga prasîba celta civiltiesâ pirms lik. 236. p. 1. pkt., t. i. tikai par to , ka t as
kriminâltiesas sprieduma , ir vienîgi tâs, p â r k â p i s d r o ð î b a s l i k u m a noka civiltiesâ stâtos p i e i z t i e s â ð a n a s s a c î j u m u s , smçíçj ot kûtî paða satîtus
tikai pçc tam, kad pabeigta kriminaltiesâ- papir osus , kuru neizsmçíçtos galus metis
ðana par to priekðmetu, no kura prasîba turpat kûtî (zemç), un ðîs neuzmanîbas
ceïas (CPN 8. p.). Tâdâ kârtâ , prasîba sekas bij uðas cietuðâm Pçterim Lej am pieciviltiesâ nekâdâ ziòâ nav uzskatâma par deroðâs kûts nodegðana. Tâ tad atbildçtâj s
priekðlaicîgu it kâ tâpçc vien , ka kriminâl- sauk ts pie atbildîbas un sodîts tikai pçc
lieta taj â laikâ nebûtu vçl izspriesta , vai Sodu lik. 236. p. 1. pkt. paredzçtâ pârkâcitâdi pabeigta , vienîgi civiltiesâ nevarçtu , puma pazîmçm , be t nevis pçc 568. p. 1. d.
lîdz nupat atzîmçtam momentam , savu ci- paredzçtâ noziedzîgâ nodarîj uma pazîmçm.
villietu iztiesât un izspriest , t. i. civillieta Tâpçc miertiesnesim pat nebij a tiesîbas izbûtu lîdz tam laikam tikai j âaptur , tirzât j autâj umu, vai kûts nodegðana bij usi
saskaòâ ar CPN 10. p. Tâpçc arî prasîtâ- Sodu lik. 236. p. 1. pkt. paredzçtâ pârkâj ai nav pamata prasîbas necelðanu noilguma puma sekas, jo ðâdu seku iestâðanâs nemaz
laika robeþâs izskaidrot vai attaisnot ar neietil pst minçtâ pârkâpuma pazîmçs.
to, ka lîdz noilguma notecçðanai kriminâl- Tâdçï miertiesneða sprieduma pçdçj ai daïai
lie ta neesot tikusi izspriesta un prasîtâj ai nav izðí iroðas nozîmes j autâj umâ par kauneesot bij is zinâms , pret ko îsti viòai bûtu zalo sakaru starp paðu pârkâpumu un kûts
j âceï prasîba. Prasîtâj am vienmçr paðam nodegðanu. Tâ tad , miertiesneða izteiktais
j âzin , kas pârkâpis viòa tiesîbas un devis konstatçj ums ðaj â ziòâ nav saistoðs civilpamatu prasîbai ; kriminâltiesas spriedums t iesai , pçdçjai iztirzâjot jautâjumu par
ne vienmçr ir vienîgais pamats vai pie- kauzalo sakaru. Tiesu palâta, turpr etim ,
râdîj ums prasîbai , jo prasîtâjs nezaudç tie- savukârt nemaz nav izðíîrusi un pat nav
sîbu celt prasîbu civiltiesâ , kaut ari apsû- pacçlusi ðo j autâj umu , bet aprobeþoj usies
dzçtais ar kriminâltiesas spriedumu bûtu ar vienkârðu atsauci uz KPN 35. p., izlaiattaisnots , ja no viòa darbîbas prasîtâj am þot no acîm , ka 35. pantâ domâti tikai tâdi
cçlies kaitçj ums vai zaudçj ums (CPN 9. p.). kriminâltiesu spriedumi , kuros pçc attiecîgâ
Tâdçï Tiesu palâtai , konstatçj ot , ka atbil- noziedzîgâ nodarîj uma rakstura , tiesai bij a
dçtâj i deliktu nodarîj uði 1922. g. novembra tiesîba un pienâkums izðíirt pçc bûtîbas
mçnesî , bet prasîtâj a savu prasîbu cçlusi j autâj umu par kauzalitâti. Tâpçc Tiesu patikai 1933. g. marta mçnesî , bij a pietiekoðs lâtai bij a pienâkums paðai no sevis izðíirt
pamats, prasîjumu atzît par dzçstu ar noil- j autâj umu par kauzalo sakaru un, tikai
apstiprinoðâ gadîj umâ , uzlikt atbildçtâj am
gumu un aiz ðî iemesla atraidît prasîbu.
Aiz aprâdîtiem iemesliem atrodot , ka civiltiesisko atbildîbu par viòa nodarîto
Tiesu palâta nav likumus pârkâpusi , kâdçï pârkâpumu. Bet, neatkarî gi no visa tâ ,
prasîtâj as kasâcij as sûdzîba atraidâma , lietâ nodibinâts , ka cietuðais Pçteris Lej a
Dzelzceïu virsvaldes pçc apdroðinâj uma atlîdzîbas bij a griezies
Senais nolemj :
pârstâvj a kasâcij as sûdzîbu uz CPN 907. p. Finanèu ministrij â , kas viòa prasîjumu apmierinâj usi. No tâ vçl , pretçji prasîtâjas
pamata atstât bez ievçrîbas.
Finanèu ministrij as , domâm , neizriet , ka
prasîtâj ai bûtu regresa tiesîba pret atbildç105. 1936. g. 25. novembrî . Atbildçtâj a tâj u , pat j a atzîtu , ka tas bij is vainîgs, ka
J âòa .] o n i ò a kasâcij as sûdzîbu par Tiesu izcçlies ugunsgrçks. Prasîtâj a , apdroðinâpalâtas 1935. g. 1. apriïa spriedumu Finan- tâj a, izmaksâj ot cietuðâm aproðinâj uma
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atlîdzîbu , nav rîkojusies un nevarçj a rîkoties it kâ cietuðâ vietâ, bet gan kâ apdrokontrahents , izpildot
ðinâj uma òçmçj a
apdroðinâjuma lîgumu. Atbildçtâjs nekâdâs juridiskâs attiecîbâs ar prasîtâju nav
Prasîtâj a , izmaksâj ot cietuðâm
atradies.
apdroðinâj uma atlîdzîbu , ir izpildîj usi savu
saistîbu , kas izrietçj a no apdroðinâj uma
lîguma , ko prasîtâj a noslçgusi ar cietuðo.
Ðis lîgums neuzliek un nevar uzlikt , kâ res
inter alios acta , atbildçtâj am nekâdas saistîbas vai pienâkumus prasîtâjai par labu.
Ja atbildçtâj s arî bûtu padarîji s nelikumîgu
darbu , un ar to bûtu nodarîjis zaudçjumus ,
tad atbildçtâj s tomçr nodarîj is zaudçjumus
nevis prasîtâjai , bet gan tieði c i e t u ð â m
(CL 3444. p.). Tikai t a m ir tiesîba prasît
atlîdzîbu no vainîgâ par nodarîto tiesîbu
aizskârumu (CL 3284. p.). Tâpçc prasîtâja
pret atbildçtâju nevar celt zaudçjumu prasîbu , pamatojot savu prasîbu uz vainîgâ
atbildçtâj a nodarîto nelikumîgo darbu (t.
i. deliktu), j o ' ar ðâdu vainîgâ darbu pârkâptas nevis apdroðinâtâja (prasîtâjas)
tiesîbas , bet gan apdroðinâjuma òçmçja
(cietuðâ, t. i. treðâs personas) tiesîbas.
Taisni tâpçc, ka atbildçtâjs (vainîgais) par
savu nelikumîgo darbu ir atbildîgs c i et u ð a m , t. i. ap droðinâj uma òçmçj am,
atbildçtâj s n a v atbildîgs apdroðinâtâjaiprasîtâjai. Bet prasîtâjai nav ari regresa
prasîbas; izmaksâjot apdroðinâjuma atlîdzîbu s a v a m k o n t r a h e n t a m , apdroðinâj uma òçmçj am (cietuðâm), prasîtâjs nemaz nepilda vainîgâ (atbildçtâja)
pienâkumu atlîdzinât zaudçj umus cietuðâm
it kâ vainîgâ vietâ , kâ vainîgâ negotiorum
gestor (Ðerðeneviès, Kyp c ToprOBaro
npasa , 41. izd. 2. sçj. 424.75, lp. ; Hagen ,
Ehrenberga Handbuch
8. sçj . 1. grâm.
659. Ip. ; Bruck , Das Privatversicherungsrecht (1930. g.) 44. § VI) ; Kr. 1899. g, civillik. 5. gr. proj . pask. 5. sçj . 80.—82. Ip.).
Cietuðâm ir divi paralleli prasîj umi : 1) pret
vainîgo, uz pçdçj â viòam nodarîtâ d el i k t a pamata un 2) pret savu kontrahentu , apr oðinâtâj u , uz noslçgtâ ar pçdçj o
apdroðinâj uma l î g u m a pamata , tâ tad
uz diviem , pilnîgi daþâdiem pamatiem.
Realizçj ot savu pr asîj umu pret vainîgo,
cietuðâm gan vairs nav tiesîbas celt tâdu
prasîbu pret apdroðinâtâju, un proti jau
tâpçc vien , ka apdroðinâtâj s ir brîvs no

sava 1 î g u m i s k â atlîdzîbas pienâkuma,
j a cietuðais j au saòçmis apmierinâj umu.
Tomçr , no otras puses, cietuðais, kas saòçmis apdroðinâjuma atlîdzîbu no sava
apdroðinâtâj a , var
kontrahenta
celt
delikta atlîdzîbas prasîjumu pret vainîgo;
ðâdâ gadîj umâ gan apdroðinâtâj am savukârt nevarçtu noliegt tiesîbu celt kondîcij as pr asîj umu pret savu kontrahentu
•(cietuðo) uz tâ pamata , ka pçdçj ais netaisni
iedzîvojies uz apdroðinâtâj a , rçíina , t. i.
condictio pçc CL 3724. p. (sk. Ðerðeneviès,
1. c. 424., 426. Ip. ; Hagen 1. c. 649., 659. Ip.).
îstenîbâ , apdroðinâtâj s tikai tad varçtu
celt tieðu prasîb u pret paðu vainîgo, ja apdroðinâtâj s , apmierinot savu kontrahentu ,
apdroðinâj uma òçmçju , cietuðâm 1 i c i s c ed ç t v i ò a m , apdroðinâtâj am , apdroðinâj uma òçmçja atlîdzîbas prasîjumu pret
vainîgo. Ja tâda cesij a notikusi , tad apdroðinâtâjam bûtu prasîj ums pret vainîgo nevis
uz regresa tiesîbu pamata (kâdu . prasîbu
prasîtâja tagad cçlusi pret vainîgo), bet gan
taisni zaudçjum a prasîjums , kas pârgâjis uz
apdroðinâtâju kâ cesionaru. Tâdâ ceïâ
apdroðinâtâjs varçtu realizçt paðam cietuðâm agrâk piederçjuðo delikta atlîdzîbas
prasîjumu.
Mûsu 1932. g. 30. j anvâra
„Vispârçjie ugunsapdroðinâðanas noteikumi" ðaj â ziòâ tieði paredz (45. § 6. d.), ka
„apdroðinâj uma òçmçj a tiesîbas saòemt
zaudçj uma a t l î d z î b u . no treðam personâm „automatiski' , i. i. j uridiski sakot , îps o
j ure) pâriet apdroðinâtâjam tâdâ apmçrâ,
kâdâ tas izmaksâj is a t l î d z î b u pçc apdroðinâj uma lîguma. Ðaj â pantâ (45. §
6. d.) gan nav — vismaz terminoloìij as
ziòâ — noteikti izðíirti divi , pilnîgi daþâdi
j uridiski j çdzieni: „zaudçjuma atlîdzîba "
pçc apdroðinâj uma lîguma (kuru apdroðinâtâj s izmaksâ apdroðinâjuma òçmçj am uz apdroðinâjuma lîguma paun
tâ
puses,
mata)
no
vienas
zaudçjumu atlîdzîbas „tiesîba " (domâts
„prasîjums "), kas pçc minçtâ 45. § 6. d. ipse
j ure skaitâs par pârgâjuðu uz apdroðinâtâj u un kas apdroðinâjuma òçmçj am
piederçj a pret vainîgo un kas tâpçc vien
pâriet un varçja pâriet uz ap droðinâtâj u uz
45. § 3. d. paredzçtâs cessio legis pamata
(sk. Ðerðeneviès 1. c. 425. lp. 2., 3. par. pie
piez. ; Hagert 1. c. 295. § 649. I p.; Bruck 1. c.
§ 44 III 1.). Vâcu Versicherungsvertrags101

gesetz (1901. g. 12. maija: 67. § 1. d. ma. Lûgums par lietas (kurâ lûdz testamen1. teik.) tieði paredz tâdu paðu cessio tu pasludinât par spçkâ nâkuðu) izbeigðanu
legis, tâpat kâ arî citu valstu likumi , ko nav identificçj ams ar j autâj umu par manuzskaita Ðerðeneviès (1. c. 2. par. piez.). tinieka tiesîbâm atteikties no mantoj uma.
Runâ esoðâ gadîj umâ prasîtâja lietâ nav Ar lietas izbeigðanu nemaz netiek izðíirts
iesniegusi ne savus apdroðinâj uma notei- jautâjums , vai mantiniekam ir tiesîba atkumus, nedz paðu polisi un ari pat neat- teikties no mantoj uma un vai mantinieks
saucas uz to, ka viòai par labu vispâr bûtu tiek atsvabinâts no atbildîbas par mannotikusi cessio legis augðâ norâdîtâ izpratnç toj uma atstâj çj a parâdiem. CPN 1700. p.
un , galvenais, vispâr cçlusi tagadçjo pra- L paredz gadîjumu , kur tiesa pat ex officio
sîbu nevis kâ viòai pârgâjuðu no cietuðâ izbeidz lietu , tâdçï j o vairâk tiesai bija
(uz cessio voluntâria vai cessio legis pamats un pienâkums izbeigt lietu uz manpamata) prasîjumu , bet cçlusi tikai r e- tinieces lûgumu. Minçtais likuma pants
g r e s a p r a s î b u . Bet ðâds „regress " i attiecas netikai uz lûgumiem par mantiprasîtâj ai nekâdâ ziòâ nepieder un Tiesu nieku ap stiprinâðanu pçc likuma , bet arî uz
palâtai uz ðâ pamata nebija pamata apmie- gadîj umiem , kad mantinieki uzaicinâti ar
rinât prasîbu , nedz kâ zaudçj uma prasîbu publikâciju lietâ par testamenta pasludinânedz kâ regresa prasîbu. Aiz aprâ dîtiem ðanu par spçkâ nâkuðu (CPN 1584. p. sk.
iemesliem atrodot , ka Tiesu palâta pârkâ- prof. Bukovska CP mâc. gr. 704. 1. p.).
pusi CL 3284., 3444. p., CPN 816. p., kâdçï Pretçj i tiesu palâtas domâm , no tâ apviòas spriedums atceïams, Senâts n o 1 ç- stâkïa , ka ir iesniegts lûgums par testam a: Tiesu palâtas 1935.1. apriïa spriedumu menta pasludinâðanu par speí a nakusu ,
CL 3284., 3444. p., CPN 816. p. pârkâpumu neizriet , ka pasludinâðanai bûtu j ânotiek uz
dçï atcelt un lietu nodot Tiesu palâtai iz- CL 2452. un CPN 1583. p. pamata arî tad,
j a ðis lûgums bûtu atsaukts. Ja CPN 1583. p.
sprieðanai no jauna citâ tiesas sastâvâ.
tieði nosaka , ka pasludinâðana izdarâma
tikai uz ieinteresçto personu lûgumu; tâ
106. 1936. g. 27. novembri. Natâlij as tad tieði ðai ziòâ nekâda iniciative nav
kasâcij as jâi zdara un bez ieinteresçto lûgumu viòa
pilnvarnieku
Dre ðmanis
sûdzîba par Tiesu palâtas 1935. g. 21. feb- CPN 1583. p. aprâ dîto lçmumu taisît nevar
ruâra lçmumu mir. Jâòa-Aleksandra Au- (sk. arî Tatarin , Die Legitimation des Ergusta d. D r e ð m a ò a testamenta lietâ ben nach russ. und baltischem Recht , 42.
§ B, 46. § V). Nâkot pie pretçja slçdziena
(L Jfe 966).
Sçdi vada priekðsçdçtaj a v. senators Tiesu palâta ir nepareizi iztulkoj usi likumu ,
pârkâpj ot CPN 1583., 1700., 816. p. AtroF. Konrâdi , referç senators J. Grots.
Senâts atrod: Atraitne Natâlij a-Aurora dot , ka Tiesu palâtas lçmums minçto pârDreðmane, lîdz ar lûgumu par miruðâ Jâòa kâpumu dçï nav uzturams spçkâ , Senâts
ap stiprinâðanu nolemj ": Tiesu palâtas 1935. g. 21. februâra
Dreðmaòa
testamenta
iesniegusi apgabaltiesai ziòojumu , par lçmumu CPN 1583., 1700., 816. p. pârkâmantoj uma sastâvu un vçrtîbu , kur â dek- pumu dçï atcelt un lietu nodot Tiesu
larç , ka viòa atstâto mantoj umu j au pie- palâtai izlemðanai no jauna citâ tiesas
òçmusi. Publikâcijas laikâ M. Paris ir sastâvâ.
pieteikusi alimentu prasîjumu miruðâ Dreð107. 1936. gada 25. novembrî. Atbildçmaòa ârlaulîbas bçrnam. Pçc tam mantiniece Dreðmane savâ 1934. g. 29. decembra tâja Moþa T a u b i n a pilnvarnieka kasârakstâ paziòo , ka viòa no mantoj uma at- cijas sûdzîbu par Tiesu palâtas 1935. gada
sakâs un lûdz apgabaltiesu lietu izbeigt. 13. jûnij a spriedumu Thomasa Hancocka
Apgabaltiesa ðo lûgumu atstâj usi bez un Vladimira Kleinmichela , zem firmas
ievçrîbas , un Tiesu palâta par apgabaltie- „Hancock & Kleinmichel " prasîbâ - pret
sas lçmuma iesniegto prasîbu arî atstâjusi Mozu Taubinu par preèu apzîmçjuma liebez ievçrîbas , atrodot , ka mantiniecei, kas toðanas tiesîbâm. (L. N> 1019.)
j au pieòçmusi mantojumu , neesot tiesîbas
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators O.
no tâ atteikties. Kasâcij as sûdzîba ievçroj a- Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
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Senâts atrod: Prasîtâj s, starp citu, lûdz
atzît , ka atbildçtâj am reì istrçtâ preèu nozîme nedod viòam tiesîb u to lietot un lûdz
uzlikt atbildçtâj am par pienâkumu izòemt
no apgr ozîj uma raþoj umus , uz kuriem atrodas preèu nozîme , kas lîd zîga prasîtâj u
p reèu nozîmei. Atbildçtâj s cçlis iebildumu ,
ka prasîba esot noilgusi saskaòâ ar Rûpn.
nol. 138. p. j o tâ neesot celta 3 gadu laikâ
no sludinâj uma , ka prasîtâji savas preèu
nozîmes tiesîbas esot ieguvuði bez attiecîgâ uzòçmuma un ka prasîtâj u firma kâ
tâda nepastâvot. Apgabaltiesa apmierinnâj usi prasîbu augðâ aprâdîtâs robeþâs.
Tiesu palâta apstiprinâj usi apgabaltiesas
spried umu. Atbildçtâj a kasâcij as sûdzîba
nav ievçroj ama. Gan Tiesu palâta nepar eiz i a t rod , it kâ prasîtâj a bûtu varçj usi
tagadçj o prasîbu celt uz 1927. g. 4. oktobra
Noteikumu (174.) pamata par negodîgas
konkurences apkaroðanu, un ðâda prasîba
nebûtu noilgusi. Pretçj i Tiesu palâtas domâm , cietuðâm nepieder it kâ izvçle starp
prasîbu pçc Rûpn . nol. 142. p. un prasîbu
pçc 1927. g. Noteik. 14. un sek. p. No preèu
nozîmes tiesîbâm no vienas puses, un no
negodîgas konkurences apkaroðanas tiesîbâm no otras puses , izrietoðâs prasîbas
likums aizsargâ no pilnîgi daþâdiem vodokïie m un uz daþâdiem pamatiem, un
tâpçc abas prasîbas nav paralçli izlietoj amas. Preèu nozîmes tiesîbas gan ierindoj amas konkurences tiesîbâs , kas ir plaðâkas par pirmâm, bet konkurences tiesîba
(no 1927. g. Noteikumiem izrietoðâ prasîbas tiesîba) aizsargâ cietuðo tikai tik tâlu ,
cik tâl vainîgais , kam ir reì istrçtas preèu
nozîmes tiesîbas , izlie to ðâdu tiesîbu tâdâ
seviðíâ veidâ un ar tâdiem darbîbas paòçmieniem , kas tieði paredz çti 1927. gada
Noteikumu 1. p. par ì enerâlo klauzulu.
Tâ tad , 1927. g. Noteikumi reaì ç tikai pret
preèu nozîmes tiesîbu negodîgo i z l i e t o ð a n u („Missbrâuchliche Benutzung ":
sk. Pinner-Elster , komentârs pie vâcu
1909. g. 7. j ûnij a likuma pret negodîgo konkurenci ( Gesetz gegen den umlauteren
Weltbewerb) 8. izd. 1927. g. 58., 75., 183.
lpp.), ar î P isko , Das Kaufmânnische Unterneh m en , — Ehrenber ga Handbuch' a 2. sçj .
354. lp, beigâs). Turpretim , priekðnotei ku m i , pçc kuriem preèu nozîme bauda likuma aizsardzîbu , kâ ari aizsardzîbas

veids un apjoms, apsprieþami vienîgi pec
lik uma par preèu nozîmi (Rûpn. nol. 124.
lîdz 146. p. ar 1922. g. 1. maij a likumu (100)
papil dinâj umiem un pârgrozîj umiem). Ja
tâpçc tiesa piemçrotu preèu nozîmj u tiesîbâm 1927. g. Noteikumus par negod. konkure nces apkaroðanu, tad tiesai noteikti
j âkonstatç ðo pçdçj o Noteikumu piemçroðanas priekðnoteikumi, t. i. vainîgâ seviðí â darbîba un atseviðíi negodîgi paòçmieni , ar kuriem tas n e g o d î g i i z l i e t o ,
izmanto viòam piederoðâs un atzîtâs preèu
nozîmj u tiesîbas. Bet kur cietuðais ap strîd
pçc bûtîbas vienîgi paðas preèu nozîmes
t i e s î b a s k â t â d a s , tur cietuðâm
pieder tikai tâ prasîba , ko dod viòam speciâlie noteikumi par preèu nozîmçm , t. i.
vienîgi prasîba , ko pared z Rûpn. nol. 138.
pants. Tagadçj o prasîbu prasîtâj s cçlis un
varçj a celt vienîgi uz Rûpn. nol. 138. p. pamata , bet ne uz 1927. g. Noteik. 14. p. un
sek. p. pamata. 138. p. nosaka minçtai
prasîbai prekl usîvu (nevis noilguma) termiòu , proti 3 gadus no sludinâj uma. Nav
strîda , ka prasîtâj a ðo preklusivo termiòu
nav ievçroj uði un ka tâpçc, pati par sevi,
prasîba bûtu atkritusi , l omçr , pra sîtâj i
a t saucas u z t o , ka atbildç tâj s preèu nozîmes reì istrâcij u panâcis ïaunprâtîgi , mal di not publiku un paðu reì istrâcij as iestâdi ,
noklusçj ot to , ka prasî tâj iem , Anglij as pilsoòiem , jau 5 gadus agrâki tikusi reì istrçta lielâ mçrâ lîdzîga preèu nozîme Anglij â ,
ka prasîtâj u preèu nozîme daudz agrâk
par atbildçtâj a preèu nozîmes reì istrâcij u
Latvij â (1928.) j au bij a pazîstama Latvij â ,
un ka atbildçtâj s, savas p reces bij a laidis
apgrozîbâ nevis tûliò pçc preèu nozîmes
apstiprinâðanas viòam , bet tikai 3 gadus
pçc tam , t. i. nogaidot 138. p. paredzçtâ
3 gadu termiòa notecçj umu. Tiesu palâta
tikk o aprâdîto apstâkïu esamîbu noteikti
konstatçj usi. Ðâdi Tiesu palâtas konstatçj umi nav kasâcij as kârtîbâ pârbaudâmi.
Ðaj â sakarîb â prasîtâj a aizrâda uz atbildçtâj a tieðo nolûku minçtâ 3 gadu laikâ
neizsaukt prasîtâj a protestu vai prasîbu.
Atbildç tâj s ðo savu nolûku nav apstrîdçj is. Tâpçc Tiesu palâta varçj a atzît , ka
atbild çtâj a rîcîbâ saskatâmas ïaunprâtîbas
pazîmes. Saskaòâ ar 1932. g. 22. j ûnij a
Latvij as un Lielbritânij as tirdzniec îbas un
kuì niecîbas lîguma (Lkr. 23.795) 22. p.
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„katras lîgumslçdzçj as valsts pavalstnieki
vai pilsoòi attiecîbâ uz tirdzniecîbas preèu
nozîmçm bauda otras valsts teritorijâs
tâs paðas tiesîbas , kâdas pieðíir vai varçtu
pieðíirt attiecîgas valsts lîkumi saviem
pilsoòiem vai pavalstniekiem ". Pçc Rûpn.
nol. 131. p. 2. pk. nav reìistrçjamas tâdas
preèu nozîmes, kas nepietiekoði atðíi ras
no agrâk reìi strçtâm preèu nozîmçm.
Taisni ar tâdu noteikumu ir aizsargâtas ,
kaut arî tikai administratîvâ kârtîbâ personu intereses , kuru preèu nozîmes tiesîbas j au apstiprinâtas viòu vienîgai lietoðanai (sk. Ðerðeneviès, Kypc TOp rosaro
npaea , 4. izd. II sçj. 17. lpp. VII 1.) Ja nu
Lielbritânij as pilsoòi bauda tâs paðas tiesîbas preèu nozîmj u aizsardzîbâ kâ Latvij as pilsoòi , tad 131. p. 2. pk. Latvijas pilsoòiem nodroðinâtâ administratîvâ aizsardzîba nâktu par labu arî Lielbritânij as pilsoòiem. Tâpçc , ja mûsu reì istrâcij as iestâdei , saòemot atbildçtâj a reì istrâcij as
lûgumu , bûtu bij is zinâms par Lielbritânij as pilsoòa j au agrâk apstiprinâtâm tiesîbâm uz preèu nozîmi , kas izplatîtas un pazîstamas Latvijâ lîdz ar precçm , t. i. j a
atbildçtâj s nebûtu ðo apstâkli tîði noklusçj is, tad mûsu reìistrâcijas iestâdei nebûtu
bij usi tiesîba reìi strçt atbildçtâj a pieteikto
preèu nozîmi , kas lielâ mçrâ lîdzîga atbildçtâj as preèu nozîmei. Tiesa varçj a iziet no
atbildçtâja ïaunprâtîbas , kas konkrçtâ gadîj umâ j o spilgtâki izteicas tai apstâklî ,
ka viòð 3 gadu laikâ atturçj ies no savas
preèu nozîmes izlietoðanas, neizlaiþot apgrozîjumâ preces ar savu preèu nozîmi ,
lai neizsauktu prasîtâju prote stu vai prasîbu minçto 3 gadu laikâ Ðos prasîtâj u
apgalvoj umus atbildçtâj s pat nav ap strîdçj is. Mûsu likumi neaizsargâ formâlas
tiesîbas, kas iegûtas ar ïaunprâtîbu , un seviðíi tad, kad citu personu tiesîbu un prasîjumu prekluzij a panâkta tîði, ïaunticîgi ,
lûdzçjam , t. i. prekluzij as ierosinâtâj am nokarsçj ot par tiem faktiem , kas par prekludetâm tiesîbâm viòam bija noteikti zinâmi ,
un kad lûdzçja tiesîbas nebûtu tikuðas atzîtas , kamçr pastâv spçkâ prekludetâs tiesîbas. .Tâ P- Piem., CPN 1701., 1702. p.
pielaiþ iespçju prekluzij as lçmumu apstrîdçt blakus sûdzîbas vai atseviðías prasîbas cçlâ , ja lûdzçj s (uzaicinâj uma ierosinâtâjs) nav pieteicis viòam zinâmas iein104

teresçtâs personas un ar to noklusçjis par
viòâm piederoðâm tiesîbâm un prasîj umiem (CPN 1696. p.) Tâpat arî vekseïnolikuma 33. p. neizslçdz vekseïatbildîgâs
personas iebildumu pret tâdu formâlu vekseïturçtâj u , kas vekseli ieguvis ar indosamentu , pat uz materiali-tiesisku attiecîbu
pamata, kuras vekselatbildîgai personai
bij a ar iepriekðçjo vekseïturçtâju , ja vien
tagadçj ais Vekseïturçtâjs zinâjis par ierunâm , kas vekselatbildîgai personai ir uz
viòas materiali-tiesisko attiecîb u pamata
pret iepriekðçjo vekseïturçtâj u (Sen. CKD
27.7895; 28.7572; 444.,_ 30/713, 1385, 630).
Tâ tad , izej ot no norâdîtâ principa , ka likums neaizsargâ ïaunprâtîgu darbu (CL
2922. p. sk. ari Bgb. 826. §) un neaizsargâ
personu , kas savas formâlâs tiesîbas ieguvusi ar ïaunprâtîbu („Nemo suo delicto
meliorem suam conditionem facere potest ":
1. 134. § 1, D de R. .1. 50, 17; arî 1 12 § 1.
D de furtis 47, 2), j âatzîst, ka atbildçtâj am
nav tiesîbas celt pret tagadçjo prasîb u
iebildumus par to, ka tâ bûtu uzskatâma
par prekludçtu uz Rûpn. nol. 138. p. pamata. Pretçji atbildçtâja domâm , arî pçc
mûsu likumiem (tâpat kâ piem., pçc vâcu
likuma: Pisko, I. c. 358. lpp.) administratîvâs iestâdes lçmumam par reìi strâcij u
nav konstruktîva , bet ir tikai deklaratîva
nozîme (sk. Ðerðeneviès 1. c. 16.717. lpp .
VII ). Tâpçc arî „ar reì istrâcij u formalizçtâs atbildçtâj a tiesîbas" nav absolûtas
un tâs nevar pilnîgi atraisît no materialitiesiskâm attiecîbâm , kas bij uðas ' viòa
preèu nozîmes reìi strâcij as pamatâ. Tâdâ
kârtâ Tiesu palâta , atrodot , ka uz Rûpn.
nolik. 138. p. atbildçtâjam nav tiesîbas atsaukties runâ esoðâ gadîjumâ , g a l a
s l ç d z i e n â i r pareizi atzinusi , ka
138. p. nav izðíiroðs ðâs lietas konkrçtos
apstâkïos. Ar to atkrît atbildçtâj a kasaciias sûdzîbas 1. punkts. Jautâj ums , vai
preèu nozîmes tiesîbas pareizi pârgâjuðas
uz prasîtâjiem , izðíirams taisni saskaòâ
ar CL ievada 35. un 36. p. un proti tâdçj âdi, ka darîj uma (cesij as) spçks apsprieþams pçc tâ likuma , pçc kur a darîj ums , t. i.
cesija , bij a izpildâms , proti Anglijas likuma, jo Anglijâ ir dzîvojuði cedents un
cesionars, tur taisîts cesij as akts un tur
arî cesij a realizçj ama. Atbildçtâjs neapgalvo , ka ari Anglijâ bûtu spçkâ 139. pan-

tam lîdzîgs ierobeþojums. Uz cesijas akta
atrodas Latvij as konsulâta Londonâ izdarîts cesij as akta legalizâcij as uzraksts par
to, ka akts taisîts saskaòâ ar LielbritâniAkta legalizâcij a
j as likumiem (1, 2).
nodibina vismaz prezumciju par akta satura likumîbu. Ðâdu akta likumîbu atbildçtâj s pat nav mçì inâji s atspçkot. Ja pçc
vietçjiem Lielbritânijas (Anglij as) likumiem
preèu nozîmes tiesîbas var pâriet neatkarîgi no uzòçmuma , tad cesij a taisni ir palikusi spçkâ , kaut arî pçc Rûpn. lik. 139. p.
cesij a , Latvijas valsts robeþâs, var notikt
tikai lîdz ar paðu uzòçmumu. Tiesu palâta savu slçdzienu , ka prasîtâj u firma faktiski pastâv, dibina uz viòas aprâdîtiem
lietas apstâkïiem , un proti uz to , ka Londonas tirdzniecîbas kamera savâ rakstâ
(11 20) pat nenorâda paðas firmas nosaukumu. Ðâds Tiesu palâtas slçdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pârbaudâms kasâcij as kârtîbâ. Neatkarîgi no
tâ , atbildçtâj s pat nav mçì inâj is pierâdît ,
ka tirdzniecîbas kamera vispâr bûtu tâ
kompetentâ iestâde, kur obligatoriski jâreì istrçj as tirdzniecîbas firmâm. Atrodot
lietu norâdîtâ j autâj umâ par pietiekoði noskaidrotu , Tiesu palâta varçj a neapmierinât atbildçtâj a lûgumu pieprasît ziòas vçl
caur Ârlietu ministrij u , jo vairâk tâpçc, ka
atbildçtâj s nav pat mçìinâjis pierâdît , ka
mûsu Rûpn. nol. 139. p. noteikumiem lîdzîgi noteikumi bûtu spçkâ ari Anglij â.
Bez tam atbildçtâjs nemaz neapstrîd cesij as dokumenta pârçjo saturu , proti , ka
par cesijas priekðmetu bijusi lîdz ar preèu
nozîmes tiesîbâm arî cedenta klientela
(goodwill , t. i..tirdzniecîbas uzòçmuma vissvarîgâkâ sastâvdaïa), tirgoniskâ iekârta ,
preèu iesaiòojumi (uz kuriem taisni atzîmçta pati preèu nozîme) un pelòa (11 16) ;
tâ tad konkrçtâ gadîjumâ ar cesiju pârgâjuðas nevis abstraktas preèu nozîmes tiesîbas, bet taisni ar tâm saistîtie konkrçtie
reâlie (materiâlie) labumi un lietas. Ar to
atkrît arî atbildçtâj a paskaidroj umi viòa
kasâcijas sûdzîbas otrâ punktâ.
Aiz aprâdîtiem iemesliem atrodot , ka
Tiesu palâta — gala slçdzienâ nav likumu
pârkâpusi , kâdçï atbildçtâj a kasâcij as sûdzîba atraidâma , Senâts n o l e m j : Moþa
Taubina pilnvarnieka kasâcij as sûdzîbu uz
CPN 907. p. pamata atstât bez ievçrîbas.
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1936. gada 25. novembrî . Atbildçtâj a Frîdricha B a 11 s e r a pilnvarnieka kasâcij as sûdzîba par Tiesu palâtas
1935. g. 6. maija spriedumu Zâlmana Frîdmaòa prasîbâ pret akc. sab. „ Neptun " kapteini Frîdrichu Baltseru , summâ Ls 2714,—
zaudçjumu atlîdzîbu , un Zalmana Frîdmaòa
nilnvarnieka uaskaidroj ums. (L. JV& 1071.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators O.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Senâts atrod: ar ledus klauzulu kapteinim tiek dota iespçja un tiesîba apmeklçt
citu ostu , preèu izkrauðanai, nenogaidot
ðíçrðïu (ostas aizsalðanu) atkriðanu (Pappenheim , Handbuch des Seerechts, 2. sçj .
(1918.) 153. lpp. 3. N.). Tiesu palâta pareizi atrod , ka izðíi roðs ir j autâj ums par
to , kâ jâsaprot ledus klauzulas formulçj ums : „If after arrival the Master , for fear
of Vessel being frozen in , d e e m s i t
a d v i s a b l e to sail , he shall b e a t
1 i b e r t y to leave without cargo ,
charter
shall
the
in which
case
be cancelled. . .", t. i. vai kapteinim
tiesîb a pçc sava i e s k a t a v i e n noteikt priekðnoteikumu esamîbu baþâm, ka
„Vessel being frozen in ", jeb vai priekðnoteikumu esamîba jânoteic pçc zinâmâm
obj ektîvâm pazîmçm , kas varçtu katrâ
prâtîgâ kapteinî modinât dibinâtas baþas ,
ka kuìis iesals pirms kapteinis pabeigs
preèu iekrauðanu Tiesu palâta pareizi izðíîrusies par pçdçjo tçzi, kas saskan netikvien ar vispârçjo juridisko praksi un teor ij u , bet arî ar vispârçjo likumos , to starpâ
arî CL, pieòemto principu. Ðai ziòâ Schaps
savâ darbâ „Das deutsche Seerecht ", Komentârâ pie vâcu Hgb 4. grâm. (2. izd.
1921.), pie 592.§5. N., 374. lpp. izteicas tâdi:
„fûr die Annahme , dass der Fall der Eis. klausel vorgelegen hat , ist nicht der Beweiss der absoluten Unmoglichkeit der
Erreichung des Bestimmungsorts zu fordern , sondern der Nachweis d a s s d i e
E i s v e r h â 11 n i s s e d e r a r t i g -w a r e n , d a s s in i h n e n v o m S t a n d verstândigen
punkt
eines
eine
Gefahr
fur
Schiffers
un d Ladun g gefunden
Schiff
w e r d e n k o n n t e ". Tâ tad , no vienas
puses, gan n a v prasâms, lai bûtu absolûti konstatçts , vai kuìi s var sasniegt adreses vietu, bet no otras puses , nav arî
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dçï, ka tie uzlikti par laiku lîdz mantoj uma
devçja nâvei — 1934. g. 7. novembrim , hipotekariskie parâdi — tâdçï, ka obligâcij as
lîdz viòu dzçðanai zemes grâmatâs apgrûtina imobili kâ hipotçka. Ðâdu Tiesu palâtas atzinumu Nodokïu dep-ts ap strîd no
tâ viedokïa: a) ka atvilkt nodokïus varçja
vienîgi Ls 7.183 apmçrâ , jo nevar atvilkt
tos nodokïus, kuriem m a k s â ð a n a s
t e r m i ò ð iestâj as pçc mantoj uma atstâjçj a nâves, b) ka nav atvelkams hipotekarisks parâds , j a kreditors, kuram par labu
parâds ingrosçts zemes grâmatâs, a p l i e c i n a , ka parâda nav. Tiesu palâtas konstatçjumus , ka mir. J. Purgala nesamaksâtie nodokïi attiecas uz laiku lîdz mantoj uma atstâj çj a nâvei, t. i. lîdz 1934. gada
7. novembrim , ir faktiskas dabas konstatçjums , kas nav pârbaudâms kasâcij as kârtî bâ. Izej ot no ðâ konstatçj uma un ievçroj ot Nodevu nolik. 213. p. 3 pk., Tiesu palâta varçj a atzît , ka izðíi roða nozîme ir
laikam , uz kuru nodokïi attiecas , bet ne
maksâðanas termiòiem , kâdos nodokïa samaksa tiek sadalîta. Tâdçï ðai daïâ Nodokïu dep-ta kasâcijas sûdzîba nav ievçroj ama. Turpretim , daïâ par hipotekansko
parâdu atskaitîðanu kasâcij as sûdzîba ir
ievçrojama.
Senâts j au ir paskaidrojis
(Sen. CKD 36.7128), ka noteikums par parâdu atskaitîðanu saskaòojams ar principu , ka
ar nodevu apliekama mantas tîrâ vçrtîba;
tâdçï tanî lietâ Senâts atrada par pareizu ,
ka Tiesu palâta atskaitîja zemes grâmatâs
nedzçsto obligâcij u vçrtîbu. Tomçr ðâdi apsvçrumi attiecas vienîgi uz b 1 a n k o cedçtâm obligâcij âm , ievçroj ot to tiesisko nozîmi
un pielietoðanas veidus. Konkrçtâ gadîjum â Tiesu palâta nav nodibinâj usi , ka
obligâcijas -bûtu b I a n k o cedçtas, bet no
ierakstiem zemes grâmatâ (I , 24) redzams
pretçj ais. Ja , tâdâ gadîj umâ , kreditieði
109. 1936. g. 16. decembri Nodok ïu depaziòo , ka viòam pçc obligâcijâm
pators
par
Tiesu
sûdzîba
kasâcij
as
partamenta
lâtas 1935. g. 18.725. j ûnij a lçmumu mir. nekas nepienâkas (II , 8), Tiesu palâta neJâòa Purgala (Purgala) mantojuma lieta. varçj a aprobeþoties ar vispârçja rakstura
aizrâdîj umu , ka hipotçka apgrûtina im(L. Kq 1140.)
. Sçdi vada un lietu referç priekðsçdçtâjs mobili , kaut arî bûtu atkritis tâs materiâlais pamats, bet tai bij a jânodibina parâda
senators 0. Ozoliòð.
faktiskâ pastâvçðana. Tiesu palâta gan
citu
,
starp
,
palâta
Senâts atrod: Tiesu
atzinusi , ka no mantojuma vçrtîbas atskai- aizrâda , ka paða pamata atkriðana nav
tâmi : a) mir. J. Purgala nenomaksâtie no- ,.noteikti" pierâdîta. Tomçr , ja kreditors ,
dokli Ls 13.771 apmçrâ; b) hipotekariskie kam par labu parâds ingrosçts, apliecina ,
parâdi Ls 6.333,36. Nodokl i atskaitâmi ta- ï ka parâda nav , prezumcija runâ pret man-

pielaiþams, ka kapteinim vien , kâ tâdam ,
j au bûtu tiesîba ,pçc sava brîva , it kâ nepârbaudâma (diskrecionâra) ieskata izðíirties ,
vai ir vai nav pamats viòa baþâm, ka kuì is
- iesals. îstenîbâ j âbût pietiekoðâm objektîvâm pazîmçm , pçc kurâm saprâtîgam
(„verstândig ") kapteinim bûtu jânâk pie
pârliecîbas par iesâkðanas briesmu esamîbu. Ja gribçtu atstât runâ esoðâ j autâjuma izðíirðanu kapteiòa brîvam , nepârbaudâmam ieskatam , tad tas nozîmçtu pieðíirt viòam tiesîbu , pçc sava ieskata izpildît vai atcelt („ cancelling ") paðu èarterlîgumu , un tâdâ kârtâ brîvi atsvabinâties
no ðâ lîguma saistîbas ; taisni ðâdu brîvîbu
likums lîgumâ saistîtam kontrahentam
n e a t z î s t (CL 2923., 3165. p.) Tâpçc
Tiesu palâtai bija pietiekoðs pamats no
sevis pârbaudît , vai konkrçtâ lietâ atbildçtâj a baþâm-bij is d i b i n â t s iemesls.
Uz viòas norâdîto faktisko datu pamata
par ledus stâvokli Rîgas ostâ un lîcî , par
toreizçj o temperatûru un pârçjiem atmosfçras apstâkïiem un aiz viòas paskaidrotiem iemesliem Tiesu palâta nâkusi pie slçdziena , ka atbildçtâj a-kapteiòa baþâm
nav bijis p i e t i e k o ð a pamata.
Ðâds Tiesu palâtas konstatçjums un slçdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un
nav tâpçc pârbaudâms kasâcijas kârtîbâ.
Ar to atkrît visi atbildçtâj a paskaidrojumi
kasâcijas sûdzîbâ , kuros tas apstrîd Tiesu
palâtas konstatçj uma un slçdziena pareizîbu pçc bûtîbas. Aiz aprâdîtiem iemesliem atrodot , ka Tiesu palâta nav likumu
pârkâpusi , kâdçï atbildçtâj a kasâcij as sûdzîba atraidâma , Senâts n o l e m j : Frîdricha Baltsera pilnvarnieka kasâcij as sûdzîbu uz CPN 907. p. pamata atstât bez
ievçrîbas.
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lemj oðâ orgâna , t. i. akcionâru pilnsapulces
balso ðan â , izteikto gribu. Kâ akcionâru
tiesîbu kontroles lîdzekli , statûti un likums
paredz to akcionâru sarakstu , kam ir
b a 1 s t i e s î b a pilnsapulcç un kas pie tam
izteikuði vçlçðanos pi edalîties
p i l n s a p u l c ç (prasîtâj as statûtu 63.,
64. §. Pagaidu noteikumu 2., 5. p.). Saskaòâ ar statûtu 63, §, a k c i o n â r u s ar a k s t u izgatavo uz statûtu 60., 61. un 62. §
minçtiem pamatiem, t. i, ierakstot sarakstâ
visus akcionârus , kam ir vârda akcij as ,.
j a tâs, vçlâkais 1 mçnesi pirms pilnsapulces , ir ie rakstîtas akcij u sabiedrîbas grâmatâs uz attiecîga akcionâra vârda
(statûtu 61. § 4. teik.) ; b) akcionârus , kas
.110. 1936. g. 25. novembri. Atbildçtâj as savas uzrâdîtâj u akcij as iesnieguði valdei
a k c i j u b a n k a s piln- vçlâkais 2 nedçïas pirms pilnsapulces (staLatvieðu
varnieka kasâcij as sûdzîba par Tiesu pa- tûtu 61. § 1.—3. teik.) ; c) akcionâru pilnlâtas 1935. g. 22. augusta spriedumu Jâzepa varniekus (kam tâpat j âbût akcionâriem),
B a 1 i n s k a prasîbâ pret akc. sab. L a t - j a par tiem paziòots valdei vçlâkais 7
v i e ð u a k c i j u b a n k a summâ Ls 1200 dienas pirms sapulces (62. § 2. teik.).
par kâ rtçj as akcionâru sapulces lçmumu Minçtais balstiesîgo akcionâru saraksts
j âizgatavo „pirms " pilnsap ulces (pçc staatcelðanu. (L K> 1174).
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators tûtu 63. § 1. teik.) un jâizli ek 4 dienas pirms
pilnsapulces (Pagaidu noteikuma 2. p. 1.
O. Ozoliòð, referç senators A. Lçbers.
Senâts atrod: Senâtam jâizðíi r j autâ- teik.). Sarakstâ atzîmç akcionâru iesniegto
j ums , vai persona , kas uzrâdîtâj u akcij as (uzrâdîtâj u) akcij u numurus , tâ tad atzînav pieteikusi , pielai þama òemt dalîbu mçj ot arî paðus akcionârus. Prasîtâj s
akcionâru pilnsapulcç , ja viòa akcij as uz- seviðíi atsaucas uz 62. § 1. teik., pçc kura
râda valdei pie ieej as pilnsapulces telpâs , „katram akcio nâram tiesîba bût klât pilun vai ðâdas personas nepielaiðanas dçï nâs sapulcçs un paðam vai caur pilnvarvar atzît pilnsapulci par nelikumî gu un nieku piedalî ties pie apsprieþamo j autâj umu
visus viòas lçmumus par spçkâ neeso- ! iztirzâðanas"; no ðâ noteikuma prasîtâj s
ðiem. Abi j autâj umi izðíi rami noraidoði secina, ka viòam esot tiesîba prasît , lai
kâ uz akcij u sabiedrîbas statûtu , tâ subsi- vhj u pielaistu pilnsapulcçs neatkarî gi no
di â ri , arî uz 1901. g. 21. decembra Pagaidu tâ , vai viòð akcij as , kuras viòð uzrâda pie
noteikumu (LCL 2158. p. 1. piez. pielikuma) ieej as pilnsapulces telpâs, ieprie kð pieteipamata. Teorçtiski gan j âizðíi r piedalîða- cis j eb ne. Ðâds prasîtâj a uzskats ir
nâs, t. i. klâtbûðana pilnsapulcç , un bal- maldîgs. Saskaòâ ar 63. § 1. teik. akcisoðana pilnsapulcç un , sak a r â ar to , t i e- onâru saraksts izgatavoj ams netikvien uz
s î b a piedalî ties , t. i. bût klât pilnsapulcç , 60. un 61., b e t a r î u z 62. § minçtiem
no vienas puses , un t i e s î b a nodot balsi pamatiem , t. i. sarakstâ ierakstâmas vispâr
pil nsapulcç , no otras puses, pie kam ti esîba visas akcij as , uz kuru pamata konkrçtâ
bût klât (piedalîties apspriedç) aptver arî pilnsap ulcç akcionâri vispâr vçlas piedabalsoðanas tiesîbu. Bet ðâda teorçtiskâ lîties "; bet akcija s ir ðaj â ziòâ òemamas
izðíirîba starp minçtiem 2 j çdzieniem at- vçrâ vienîgi tikai tad, ja viòas kâ uzrâdîzîstama tikai tik tâlu , cik tâ saskaòojama ar tâj u akcij as iepriekð iesniegtas valdei 61. §
pozitiva lik uma un akcij u sabiedrîbas sta- paredzçtâ kârtîbâ un laikâ, be t k â vârda
tû tu noteikumiem un it seviðíi ar tajos akcij a s iesniegtas ne vçlâk kâ 1 mçnesi
paredzçt âm akcionâru kontroles tiesîbâm i pirms pilnsapulces un ierakstîtas akcij u
un kontroles procedûru , kas nepiecieðama, i grâmatâs uz konkrçtâ akcionâra vârda.
lai nodibinâtu akcij u sabiedrîbas , viòas Jçdziens ..piedalî ties pilnsapulcç" ir plaðâks

t inieku , un pçdçj am taisni j âpierada parada
pastâvçðana (Sen. CKD 34.7236). Tâdâ
kârtâ Tiesu palâta ðaj â lçmuma dala ir pielaidusi motivçðanas nepareizîbu , pârkâpj ot
CPN 816. p.
Teikto vçrâ òemot, Senâts n o l e m j :
Tiesu palâtas 1935. g. 18.725. j ûlij a lçmumu
CPN 816. p. pârkâpuma dçï atcelt daïâ, ar
kuru no mantoj uma vçrtîbas atskaitîti
hipo tekariskie parâdi Ls 6333,36 apmçrâ un
lie tu nodot tai paðai tiesai izlemðanai no
j auna citâ tiesas sastâvâ atceltâ daïâ; pârçj â daïâ Nodok ïu departamenta kasâcij as
sûdzîbu uz CPN 907. p. pamata atstât bez
ievçrîbas.
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par j çdzienu „balso t", un statûti , kâ izrâ- pçc vien, ka valdei uz vietas nav iespçj ams
dâs, lieto abus j çdzienus promiscue. Sa- pârbaudît visu pri ekðnoteikumu esamîbu ,
skaòâ ar 60. §, k a t r a a k c i j a dod uz kuru pamata akcij as bûtu ierakstâmas
tiesîbu uz vienu balsi , tâ tad nav domâj ams , sarakstâ: îstenîbâ , saraks tam ir v i s ka var çtu pilnsapulcç piedalîties akcionârs, s v a r î g â k â j u r i d i s k â n o z î m e , jo
t. i. persona, kas vai nu skaitâs kâ vârda vienîgi uz viòa pamata pilnsapulce var
akcij as îpaðnieks akcij u grâmatâ 61. § 5. sp riest vai persona , kas sevi uzdod par
teik. paredzçtâ laikâ , vai kas savas uzrâ- akcionâru , patiesi par tâdu bûtu atzîstama
dî tâj u akcijas pieteicis 61. § 1.—4. teik. un pielaiþama paðâ pilnsapulcç. Citu krinoteiktâ kârtîbâ un laikâ , un k u r a m ne- tçrij u statûti neatzîst un nepielaiþ. Taisni
b û t u t a j â p a ð â l a i k â a r î b a l s s ar to arî izskaidroj ams , ka statûtu 64. §
t i e s î b a s . Taèu arî prasîtâj s neapgalvo , nosaka j au minçto , saraksta pareizîbu gaka pilnsapulces telpâs varçtu bût klât kura rantçj oðo, procedûru. Tâ tad , 64 § pakatra nepiederîga persona; pats prasîtâj s redzçtâ kârtîbâ pârbaudîtais akcionâru samçì inâj is leì itimçties kâ akcionârs , tikai rakst s iegûst it kâ likumîgu spçku un tas
ðâds viòa mçì inâj ums nav izdevies un noder kâ vienîgais pamats un avots prenevarçj a izdoties , jo saskaòâ ar statûtu zences listei par klâtesoðo akcionâru balsu
60.—63. § akcionâru leì itimâcij a piln- skaitu (64. § beigâs). Minçto sarakstu pçc
sapulcç ir atkarîga no zinâmu formalitâðu tam vairs nevar nedz grozît , nedz . p apilievçroðanas, kas garantçtu , ka pil nsapulce dinâ t, piem., ierakstot taj â tikai pilnsapulizteiktu paðas akcij u sabiedrîbas îsto ces dienâ îsi pir ms tâs atklâðanas pirmo
gribu , tâpçc visâm personâm , kas skaitâs reizi uzârdîtâs akcij as , pilnîgi neatkarîgi
par akcionâriem , vispirmâ kârtâ j âpierâda no tâ , vai tas „ techniski" bûtu vçl iespçðâda kvalifikâcij a. Ja personai ðâda kvali- j ams j eb nç. Statûti nepazîst tâdu „prefikâcij a ir, t. i. j a viòa pierâda , ka viòai ir zences listi" , kas bûtu izgatavoj ama bez
kaut arî viena pati akcij a , kas ir ie rakstîta un neatkarî gi no minçtâ 63., 64. § paredzçtâ
63. § minçtâ sarakstâ ar attiecîgo akcij as saraksta. Persona , kas pie ieejas pilnsanumuru , tad ar to pietiek: viòa var pieda- pulces telpâs uzrâda j aunas, saraks tâ nelîties pilnsapulcç va; nu tikai apsprieðanâ, minçtas akcij as , a t r a s t o s â r p u s a t vai arî balsoðanâ. Nav domâj ams , ka pil n- t i e c î g i e m , s t a t û t o s v i e n î g i a t sap ulcç varçtu kaut kâdâ veidâ piedalîties , z î t i e m s a r a k s t i e m u n l i s t ç m
kaut arî uz pilnvaras pamata (62. § 3. un izrâdîtos par pilnîgi sveðu, nepiederîg u
teik.) persona , kas nebûtu akcionârs. Bet personu , kurai nav vietas pijnsapulcç. Nav
leì itimçties kâ akcionârs persona var tikai sapro tama Tiesu palâtas argumentâcij a , it
63. § paredzçtâ kârtîbâ , t. i. atsaucoties uz kâ no statûtu 62. § izriet , e contario , ka
sarakstu. Statûti (64. §) pieðíi r vissvarî- „perso nîgâ piedalîðanâs neprasa iepriekku nozîmi taisni ðim sarakstam , noteicot , ðçj u pieteikðanu ". Kâ pareizi aizrâdîts j au
ka tas vçl seviðíi jâpârbauda revizij as ko- Sen. Krim. kas. dep . 1935. g. 9. marta
misij ai kopâ ar 2 pilnsapulcç izvçlçtiem spriedumâ , 62. § norâda tikai uz to , ka katakcionâriem. Statûti nemaz neparedz citu ram akcionâram ir tiesîba piedalîties pilnleì itimâcij as lîdzekli , kâ tikai paðu sarak- sapulcç , òemt tajâ dalîbu („bût klât ") izstu. Pats prasîtâj s atzîst , ka ar vienk ârðu tirz âj amo j autâj umu apsprieðanâ paðam
apgalvojumu, ka viòð esot akci onârs , ne- personîgi vai arî „caur pil nvarniekiem ",
pietiek , lai leì iti mçtos kâ akcionârs. Tikai un nosaka pie tam , kâ pçdçj â gadîj umâ rîtas leì itimâcij as veids , kuru viòð izvelç- koties; tâ tad 62. § nemaz neattaisno Tiej is, nav attiecîgais , statûtos paredzçtais: su palâtas izvirzîto argumentâcij u e conproti , s t a t û t i n e p a z î s t ( u z r a d i - : trario . Jâpieteic nevis personas, bet akt â j u ) a k c i j u v i e n k â r ð u u z r â d î - cij as ; persona leì itimçj as a r p i e t e i k ð a n u v a l d e i p i e i e e j a s p i l n s a - t â m uzrâdîtâj u akcij âm , iesniedzot tâs
p u l c e s t e l p â s . Pretçj i prasîtajâ do- ( vai apliecîbu par to glabâðanu) valdei 61. §
mâm , ðâds prasîtâj a izvçlçtais leì itimâci- noteiktâ kârtîbâ ; vârda akcijas vispâr nav
j as lîdzeklis nav pieòemams nevis tikai aïz jâpieteic , nedz j âiesniedz. Tiesu palâta netechniskiem iemesliem vien , t. i. it kâ tâ- ] paskaidr o un neizskaidro , ar ko tad îsti
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persona, kas uzdodas par „akcionâru ", pra- a k c i j u s k a i t u ". Ja nu pçc statûtu
sot pielaiðanu pilnsapulces telpâs, varçtu 60. § katra akcij a dod vienu balsi, tad ar
leì itimçties kâ akcionârs. Atbildçtâj a pa- frâzi „repre zentçto akcij u skaits ", jâsaprot
reizi aizrâda , ka pie ieej as pilnsapulces tel- taisni „reprezentçtais b a l s u s k a i t s".
pâs uzrâdîtâm akcij âm tâdâ gadîj umâ bûtu Ðâdu slçdzienu tieði apstiprina statûtu 69. §,
pieðíi rama it kâ tikai „ieej as biïeðu" rak- kas, nosakot balsu kvalificçto vairâkumu ,
sturs , un ðâda nozîme , saprotams , akcij âm tieði runâ par « k l â t e s o ð â m b a l s î m ".
nekad nepiemît. Tiesu palâtas pielaistâ Tâ tad statûti ne vienmçr pieturas pie viepamatkïûda ir taisni tâ , ka viòa ignorç nâdas terminoloì ij as, un kâ tas izriet , sa63. § noteikumus un taj â paredzçtâ sarak- lîdzinot 67. § ar 69. §, runâj ot par to , ka
sta izðíi roðo j uridisko nozîmi , ar ko t ad j âbût « r e p r e z e n t ç t a i ne mazâk kâ
pilnîgi sabrûk viòas uz nepareizâs premisas p usei no visa akcij u kapitâla " (67. § 2. teik.),
uzbûvçtâ argumentâcij a. Tikai p ç c sa- vai par to, ka otra pilnsapulce ir pilntier a k s t â ierakstîto akcij u skaita j âizðíi r , sîga «neskatoties uz r e p r e z e n t ç t o
j autâj ums par pilnsapulces kvorumu un a k c i j u s k a i t u " (67. § 3. teik.) vienmçr
balsu vairâkumu. Kvorums, saskaòâ ar ! un vispâr domâts reprezentçto «b a l s u
67. p. 1. teik., noteicams pçc pilnsapulcç skai ts". Kâ pareizi uzsvçrts j au Senâta
reprezentçtâm (paðu akcionâru vai to piln- Krim. kas. departamenta 1935. g. 9. marta
varnieku personâ) akcij âm samçrâ ar visu spriedumâ (II 10, 11) nedz minçtie Pagaidu
akcij u skaitu. Saraksts taisni ir vienîgais noteikumi , nedz atbildçtâjas statûti vispâr
dokumen t s, kas dod atbildi uz j autâj umu, neðíiro pilnsapulèu dalîbniekus: balsstiekas ir ierakstâms prezences listç. Ja skai- sîgos, pilntiesîgos un nepilntiesîgos , t. i.
tîtu lîdzi nevis balsis kâ tâdas , t. i., kon- balsstiesîgos un tâdos , kam nebûtu balsskrçti runâj ot , balsstiesîgos akcionârus , bet t ies î bas , bet kas varçtu piedalîties pilnsaarî tâdus , kuriem nebûtu balsstiesîbas (kâ pulcçs it kâ ar padomdevçju tiesîbâm , bez.
neierakstîtus sarakstâ un tâ tad arî pre- lemðanas tiesîbâm. Saprotams , ir pil nîgi
zences listç), tad varçtu izrâdîties , ka piln- piel aiþams, ka atseviðíos gadîjumos klâtsapulcç bûtu atzîstama par „pilntiesîgu " un esoðais, vispârîgi kâ balsstiesîgs sarakstâ
lemðanas spçjîgu neatkarîgi no klâtesoðo ierakstîts akcionârs balss tiesîbu nevar in
balsstiesîgo akcionâru skaita , t. i. neatka- casu izlietot (piem., valdes locekïi pçc
rîgi no reprezentçtâm balsîm.
Ja arî 73. §), paliekot tomçr pilnsapulces telpâs
67. g 1. teik. pilnsapulces kvorumu nosaka un òemot arî dalîbu j autâj uma ap sprieðanâ
it kâ pçc tâ , vai taj â piedalâs akcionâri ar par gada pârskata apstiprinâðanu. Piedapilnvarâm , kas reprezentç ne mazâk par lîðanâs tiesîbas kâ plaðâks jçdzi ens vienVr, dalu no kapitâla, tad ar to domâtas piln- mçr aptver arî balsoðanas tiesîbas (izòesapulcç reprezentçtas b a l s i s , ko d o d n e mot tikko atzîmçtos izòçmuma gadîj umus).
mazâk kâ Vs daïa no akcij u kapitâla. Ci- Kas nav ierakstîts sarakstâ , tam nav pietâdi , ja nav klât taisni pietiekoðais b a l s u dalîðanâs tiesîbas , jo viòam nav balss tieskaits, tad taisni tâpçc nevarçtu konkrçto sîbas , bet nevis otrâdi , kâ maldîgi domâ
pilnsapulci atzît par spçj îgu lemt , un taisni prasîtâj s (sk. arî Staub' s Komentâru pie
tâpçc j âsasauc otra sapulce , kas ir spçj îga vâcu Hgb (32.-35. piez. pie 252. §). Tâpat
lemt neatkarîgi no repr ezentçto balsu ka vâcu Hgb , tâ arî mûsu likums (minçto
skaita. 67. § paredz netikvien parasto kvo- Pagaidu noteikumu 2., 5.-8. p. un statûtu
rumu , bet atseviðíos gadîjumos arî kvali- 60.—64., 67., 69. §), skaidri un tieði neizðíi r
ficçtu kvorumu (piem., statûtu grozîðanas piedalîðanâs un balss tiesîbas , un minçtos,
j autâj umâ) : ðaj â ziòâ 67. § 3. teik. j au tieði pantos un statûtu §§ domâtas taisni balss
un noteikti paredz, „vai kad pie lietu ap- tiesîbas. Ja nu valdei , in casu , bij a tiesîba
sprieðanas vispârçj â sapulcç nav panâkts nepielaist prasîtâju piedalîties pilnsapulcç,
statûtos noteiktais b a l s u v a i r â k u m s , tâdçï ka viòð nav varçj is leìitimçties kâ
tad ... izsludina otru sapulci... ". Pçc akcionârs statûtos un likumos paredzçtâ
67. § 4. teik. „Ðî otra sapulce tiek atzîta par kartîbâ un veidâ , tad ar to vien jau atkrît
p i l n t i e s î g u un viòas lçmumi par ga- viss pamats prasîbai , kas vçrsta uz pilnsalîgiem neskatoties uz r e p r e z e n t ç t o pulces atzîðanu par nelikumîgu un viòas
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lçmumu atzîðanu par spçkâ neesoðiem. Tâdçï Tiesu palâtas spriedums nav uzturams
spçkâ LCL 2158. p. 1. piez. pielik. 2., 3.,
4. p., atbildçtâj as statûtu 60.—63., 67. §,
CPN 816. p. pârkâpumu dçï.
Aiz aprâdîtiem iemesliem Senâts n o l e m j : Tiesu palâtas 1935. g. 22. augusta
spriedumu LCL 2158. p. 1. piez. pielik. 2.,
3., 4. p. un Latvieðu akciju bankas statûtu
60.—63., 67. §, CPN 816. p. pârkâpumu dçï
atcelt un lietu nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
111. 1936. g. 27. novembrî. Finansu
ministrij as Nodok ïu dep-ta kasâcijas sûdzîba par Rîgas apgabaltiesas 1935. g. 1. novembra lçmumu Nodok ïu dep-ta blakus sûdzîbâ pret Rîgas , pils. 14. iec. miertiesneða
1935. g. 12.716. septembra lçmumu par nepietiekoða zîmogsoda uzlikðanu akc. sab.
« Varonis " un akc. sab. «Transtred" .
<L. Kq 1437.) .
Sçdi vada priekðsçdçtaja v. senators
F. Konrâdi; referç senators J. Grots.
Senâts atrod : Miertiesnesis atzinis , ka
lietâ iesniegtâm muitas kvîtçm ir dispozîcijas papiru raksturs un ka tâdçï tâlâk doðanas uzraksti , cedçj umi uz viòâm , apliekami ar zîmognodevu pçc Rîk. par zîmognodevu 15. p. 13. pk. Par miertiesneða lçmumu iesniegto Nodok ïu departamenta blakus sûdzîbu apgabaltiesa atstâjusi bez ievçrîbas. Muitas kvîte nav pielîdzinâma
preèu zîmei un nav uzskatâma par dispozîcij as papiru. Leìitimçties kâ preèu îpaðnieks mandants var vienîgi ar tâ dokumenta c e s i j u, kas tika izdots personîgi
speditieram , saòemot un pieòemot s a v â
v â r d â no muitas iestâdes dokumenta aprâdîtâs preces. Lîdz ðâdai cesij ai vienî g i
leì itimçtais dokumenta un tai aprâdîto
preèu formâlais îpaðnieks ir vienîgi pats
speditiers. Mandâts ar kvîti un precçm, savukârt , var rîkoties ne citâdi , kâ uz kâda
a t s e v i ðí a (no speditiera izgâjuða) dispozitiva akta pamata , ar kuru speditiera
formâlâs tiesîbas pârietu uz mandantu
(Sen. CKD 33.7499). Tâdçï uzraksts par
preèu nodoðanu uz muitas kvîtes uzskatâms par atseviðíu aktu , kas apliekams (ja
preèu vçrtîba nav uzrâdîta) ar zîmognodevu pçc Rîk. par zîmognodevu 13. p. un
nev is pçc 15. p. 13. punkta. Nâkot pie pre310

tçj a slçdziena , apgabaltiesa ir pârkâpusi
Rîk. par zîmognodevu 13. p., 15. p., 13. pk.,
CPN 181., 196. p. Atrodot , ka apgabaltiesas lçmums minçto pârkâpumu dçï nav uzturams spçkâ , Senâts n o l e m j : Rîgas apgabaltiesas 1935. g. 1. novembra lçmumu
Rîk. par zîmognodevu 13. p., 15. p. 13. pk.,
CPN 181., 196. p. pârkâpumu dçï atcelt un
lietu nodot tai paðai tiesai izlemðanai no
jauna citâ tiesas sastâvâ.
112. 1936. g. 30. oktobrî. Prasîtâj a Jozefa D e c o u t e r a pilnvarnieka kasâcij as
sûdzîba par Rîgas apgabaltiesas 1935. g.
29.' novembra spriedumu Jozefa Decoutera prasîbâ pret Aleksej u Levitinu par
Ls 307,42 ar °/o , un Aleksej a Levitina paskaidroj ums. (L. J\R> 1443.)
Sçdi vada priekðsçdçtâja v. senators
F. Konrâdi; referç senators V. Bukovskis.
Senâts atrod: Apgabaltiesa , pievienoj oties miertiesneða sprieduma motîviem , noraidîj usi prasîbu , atrodot: 1) ka prasîbas
pamatâ ir likta ârzemju ðíîrçj tiesas spriedums (1-3-8 lapp.) ; 2) ka atbildçtâj am
uz pirkuma - pârdevuma lîguma (II—8—9 .
lapp.) ðíîrçj tiesas klauzulas (lîguma §§ 13
un 15) pamata domstarpîbu un strîdu novçrðanai bij a «j ânozîmç" ðíîrçjtiesnesis , ko
atbildçtâj s neesot darîjis; 3) ka saskaòâ
ar atbildçtâj a paskaidrojumiem ðíîrçj tiesa
iecelta vienpusîgi , ka viòð taj â neesot òçmis nekâdu dalîbu , ka viòð pat neesot piekritis ðíîrçjtiesas iecelðanai un ka tâs lçmums viòam neesot saistoðs; 4) ka atbildçtâj s ir atteicies pildît pirkuma - pârdevuma klauzulu par ðíîrçjtiesu un 5) ka ðo
ðíîrçjtiesas spriedumu tâdçï nevarot izpildît pçc CPN 1517. p. uz vispârçja pamata.
Prasîtâja kasâcijas sûdzîba nav ievçrojama. Tikai savâ kasâcijas sûdzîbâ viòð
pirmo reizi aizrâda uz to , ka ðinî gadîjumâ
ir runa nevis par formâlo ðíîrçjtiesu , kas
darbotos uz procesuâlo noteikumu pamata ,
bet par a r b i t r â þ a s klauzulu , kas nav
atkarîga no procesuâliem noteikumiem par
ðíîrçj tiesâm un no kuras (t. i. arbitrâþas)
atzinuma ievçroðanas tirgonim nav tiesîbas
izvairîties. Ir liela starpîba starp ð í î r ç j t i e s a s s p r i e d u m u , kas izðíir
t i e s i s k u s j a u t â j u m u s un speciâlistu - lietpratçju atzinumu (arbitrium boni

viri), pie kuriem prâvnieki grieþas , lai no- bas grozîðanu, Tiesu palâta varçj a to ievçskaidrotu zinâmus f a k t i s k u s j a u t â - rot un atzît , ka prasîba nav apsprieþama
j u m u s (sal. Dr. Lçbera das Schiedsge- kâ actio quanti minoris.
Atrodot tamdçï, ka prasîtâj a kasâcij as
richtswesen in Lettland , Internationales
Jahrb uch fiir Schiedsgerichtswesen 1931. g. sûdzîba kâ nepamatota noraidâma , Senâts
III sçj . lapp . 27—29 un Bukovskis , civil- n o l e m j : Jozefa Decoutera pilnvarnieka
procesa mâcîbas gr. 579. lapp .). Uz arbit- kasâcij as sûdzîbu uz CPN 283. p. pamata
râþas lietpratçj u domâm prâvnieki varçtu atstât bez ievçrîbas un tiesâðanas izdevuatsaukties t i e s â , pie kam , òemot vçrâ mus kasâcij as instancç uzlikt prasîtâj am
lîgumâ izteikto vienoðanos, tâdu lietpratçj u atbildçtâj am par labu.
uzskats par f a k t i s k i e m datiem bûtu
113. 1936. g. 25. novembrî 7 16. decemstrîdus dalîbniekiem saistoðs. Konkrçtâ
gadîj umâ tomçr , kâ to konstatçj usi apga- brî . Prasîtâj a Antona K o z l o v s k a pilnbal tiesa , prasîtâjs pamatojis savu prasîbu varnieka kasâcij as sûdzîba par Tiesu palânevis uz lietpratçj u atzinumu par f a k t i s - tas 1935. g. 30. oktobra 7 13.727. novembra
k i e m d at iem , bet uz ðíîrçjtiesas s p r i e - spriedumu Antona Kozlovska prasîbâ pret
d u m u k â t â d u , kurâ izðíirts t i e s i s k s Dimitrij u Poklikaj evu un Daugavpils pilj autâj ums. Uz to, ka ðinî gadîj umâ ir runa sçtas paðvaldîbu, pilsçtas valdes personâ ,
nevis par ðíîrçjtiesas spriedumu , kurâ iz- par dzimtsnomas tiesîbu atzîðanu uz neðíirts arî t i e s i s k a i s j a u t â j u m s , kustamu mantu aiz valdîðanas noilguma.
bet par vienkârðu arbitrâþas atzinumu — ( L. K 1577.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators 0.
prasîtâj s nav aizrâdîj is nedz I, nedz II instancç un tamdçï ðis jautâjums nav ' apsve- Ozoliòð; referç senators R. Alksnis.
rams arî Senâtâ (Sen. CKD 1920. g. JNe 56). Senâts atrod: Ar ðo prasîbu prasîtâj s
Tiesas slçdziens par liecinieka izteicienu lûdz atzît dzimts lietoðanas tiesîbas uz ieticamîbu , liecîbu iztulkoðana un novçrtç- ilguma pamata uz strîdus gruntsgabalu.
ðana atiecas uz lietas faktisko pusi , kas nav Tiesu palâta , apstiprinot apgabaltiesas
pârbaudâma kasâcij as kârtîbâ (Sen. CKD spriedum u , pra sîbu atraidîj usi , nâkot pie
1924. g. K 22). Prasîtâj a aizrâdîj ums uz slçdziena , ka pçc LCL dzimtslietoðanas tielîguma 15. p., ka viòð lîguma izpildîðanas sîbas nevar iegût ieilguma ceïâ. Ðâds Tiesu
laikâ bij is pârdevçj u - atbildçtâj u pârstâ- palâtas uzskats atzîstams par pareizu. Pçc
vis , kâ aì ents, un rîkoj ies viòu vârdâ , kam- LCL var iegût ieilguma ceïâ tikai îpaðuma
dçï viòam bij usi tiesîba atbildçtâj a vietâ tiesîbas uz íerm enisku lietu , bet nevis tiepiek rist ðíîrçjtiesas iecelðanai , arî nav ap- sîbu uz sveðu lietu. Konkrçtâ gadîj umâ ir
sverams Senâtâ , jo arî ðos paskaidroj u- runa par dzimts lietoðanas tiesîbâm uz zemus prasîtâj s dod pirmo reizi savâ kasâci- mi , t. i. par lietiskâm tiesîbâm cita mantâ.
j as sûdzîbâ. Nepelna ievçrîbas ari pçdç- Ðîs tiesîbas , saskaòâ ar izteikto , nav iegûsj ais p rasîtâj a iebildums viòa kasâcij as sû- tamas ieilguma ceïâ. Ðâdu uzskatu Senâts
dzîba , it kâ apgabaltiesa nevarçj a nâkt pie j au ir izteicis savâ 1935. g. spriedumâ
slçdziena , ka prasîtâjs , pârejot uz actio (CKD kopsçdes 1. 35.718) un arî tagad nequanti minoris , bûtu neatïauti grozîj is pra- atrod dibinâta iemesla atteikties no ðî viesîbas pamatu. Jau pirmâ instancç (I—58. dokïa. Aiz aprâdîtiem apsvçrumiem , atrolapp .) atbildçtâj s pareizi aizrâdîj is , ka pra - dot , ka iesnieg tâ kasâcij as sûdzîba kâ nesîbas pamatâ l i k t s ð í î r ç j t i e s a s pamatota atraidâma , Senâts n o l e m j :
s p r i e d u m s kâ t â d s , bet j a prasîtâj s i Antona Kozlovska pilnvarnieka kasâcij as
pçc tam gribçtu uzturçt savu prasîbu uz sûdzîbu uz CPN 907. p. pamata atstât bez
tâ pamata , ka koki nebij a pietiekoði labi , ievçrîbas.
tad atkârtoti protestçjot pret ðâ apgalvo114. 1936. g. 29. oktobrî . Prasîtâj a
j uma pareizîbu , a t b i l d ç t â j s i r c ç l i s
i e b i l d u m u p r e t ð â d u p r a s î b a s Aleksandra Jaunzema pilnvarnieka kasâcip a m a t a g r o z î ð a n u (CPN 435. p.). j as sûdzîba par Rîgas apgabaltiesas 1936. g.
Pamatoj oties uz prasîtâj a j au pirmâ instan- 10. j anvâra spriedumu Aleksandra Jauncç izteikto noteikto iebildumu pret prasî- zema prasîbâ pret Rîgas centrâlo kopçj o
lll

slimo kasi par Ls 480,— ar °/o darba algas. ( L. M 1595.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj s senators 0.
Ozoliòð; referç senators M. Èakste.
Senâts atrod: Prasîtâj s lûdzis piespriest
no atbildçtâj as sakarâ ar viòa atlaiðanu no
darba atlîdzîbu 3 mçneðu algas apmçrâ saskaòâ ar viòa lîguma noteikumiem. No
prasîtâj a lîguma grâmatiòas (I—5) redzams , ka viòa lîgums ar atbildçtâj u bij a
noslçgts saskaòâ ar pçdçj âs kolektivo lîgumu ar Latvij as strâdnieku kopçj o arodbied rîbu (1—6—18). Apgabaltiesa , izej ot
no viedokïa, ka partu attiecîbas regulç tieði
kolektivais lîgums , un konstatçj ot , ka ðis
kolek tîvais lîgums anullçts j au pirms lîguma uzteikðanas prasîtâj am uz likuma par
slimo kasu un to savienîbu pârvalþu darbîbu izòçmuma stâvokïa laikâ (Lkr.
34.7204) 3. panta pamata, pra sîbu atraidîj a.
Pçc pareiza prasîtâj as pilnvarnieka aizrâdîj uma kasâcij as sûdzîbâ , pa rtu attiecîbas
regulçj a nevis ' kolektivais darba lîgums ,
bet gan viòu starpâ noslçgtais individuâlais darba lîgums. Saskaòâ ar noteikumu
pâr kolektîvu darba lîgumu (Lkr. 27.7173)
1. pantu , kolektîvu lîgumu slçdz atseviðís
darba devçj s , vai darba devçj u organizâcij a no vienas puses un algotu darbinieku
organizâcij a no otras. Saskaòâ ar to paðu
noteikumu 5. pantu , ðâda lîguma obj ekts
var bût nosacîj umi par atalgoj umu , darba
laik u , darba apstâkïiem un citi nosacîj umi ,
kas regulç attiecîbas starp darba devçj u
un algotiem darbiniekiem. Tâ ir tâ saucamâ kolektîvâ darba lîguma normatîvâ
daï a, kas satur obj ektîvus priekðrakstus
turpmâk slçdzamiem individuâliem darba
lîgumiem. Ðî daïa kâ tâda nepieðíi r subj ektîvu tiesîbu . un neuzliek arî subj ektîvu
pienâkumu atseviðíam darba devçj am ,
resp . darba òçmçj am , kâ to paredz individuâlais darba lîgums (privatdoc. P. Mucenieka raksts «Noteikumi par kolektîvie m
darba lîg umiem ", Tiesl. Min. Vçstn. 1929. g.
Kj 11/1 2 , 410. lapp.). Tâdçï nav pareizs
apgabalties as viedoklis , ka partu at tiecîbas
regulçj a tieði kolektivais lîgums , kas bij a
noslçgts starp atbildçtâj u un Latvij as
strâdnieku kopçj o arodbiedr îbu. Patiesîba
par tu attiecîbas regulçj a individuâlais darba lîgums , kas bij a noslçgts saskaòa ar
kolektivâ darba lîguma noteikum iem. Ta112

dçï konstatçj ums , ka kolektivais darba lîgums ar likumu anullçts , pats par sevi vçl
nebij a pietiekoðs, lai atraidîtu prasîbu , bet
apgabal tiesai vaj adzçja vçl nodibinât ari
to, vai lîdz ar kolektivâ lîguma anullçðanu
atkritis arî partu individuâlais lîgums , jo
taisni pçdçj ais, kâ tas j au aizrâdîts , regulçj a partu attiecîbas. Kâ tas izriet no j au
minçtâ likuma par slimo kasu un to savienîbu pârvalþu darbîbu izòçmuma stâvokïa laikâ (Lkr. 34.7204) 3. panta , tad lîdz
ar kolektîva darba lîguma anullçðanu , kas
bij a notikusi vai nu uz paða likuma pamata,
vai arî ar tautas labklâjî bas ministra rîkoj umu, individuâlie darba lîgumi netika atcelti. Ðis likums pieðíîra tautas labklâjî bas
ministrim vienîgi tiesîbas anullçt arî ðos
lîg umus , un gadîj umâ , ja tas bij a noticis,
tad ðo lîgumu slçdzçj u turpmâkâs tiesiskas
attiecîbas bij a nokârtoj amas saskaòâ ar civillikumiem. Zinâms , ka lîdz ar kolektivâ
darba lîguma anullçðanu , kad partu starpâ
tika restituçta lîguma brîvîba , kur u kolektivais darba lîgums bij a ierobeþoj is, par ti
brîvas vienoðanâs ceïâ varçj a atcelt vai
grozît agrâkâ individuâlâ lîguma noteikumus , kas pamatoj âs uz kolektivâ lîguma
normativo daïu. Bet apgabaltiesa nav
konstatçj usi , ka partu individuâlais darba
lîgums tâdâ ceïâ bûtu ticis grozîts vai atcelts. Aiz visiem ðiem iemesliem apgabaltiesas konstatçj umi paði par sevi nebij a
pietiekoði prasîbas atraidîðanai un tâdçï ap- •
gabaltiesa , atraidot prasîbu aiz viòas norâdîtiem iemesliem , pârkâpusi CPN 181.
un 196. pantus. Ðo likumu pârkâpumu dçï
apgabalties as spriedums nav atstâj ams
spçkâ , kâdçï neielaiþoties pârçj o kasâcij as
iemeslu pârbaudîðanâ, Senâts n o l e m j :
Rîgas apgabaltiesas 1936. g. 10. j anvâra
spriedumu CPN 181. un 196. pantu pârkâpumu dçï atcelt un lietu nodot tai paðai
apgabaltiesai izsprieðanai no j auna citâ
tiesas sastâvâ.
115. 1936. g. 27. novembri. Atbildçtâj a
Alfrçda P r i e dî ð a kasâcij as sûdzîba par
Rîgas apgabaltiesas 1936. gada 31. j anvâra
7 7. februâra spriedumu Broòislavas Danès
p rasîbâ pret Alfrçdu Priedîti par Ls 2045,68
ar "' o darba algas. (L. JMq 1674.)
Sçdi vada priekðsçdçtâj a v. senators
F. Konrâdi ; referç senators V. Bukovskis.

Senâts atrod: Prasîtâj a strâdâjusi kâ
viesu apkalpotâja atbildçtâja çdienu veikalâ, pie kam pçc slimo kases datiem (II ,
21) prasîtâjas normalalga noteikta Ls 92,—
mçnesi (Ls 80 — alga + Ls 12 — uzturs).
Tomçr faktiski prasîtâja saòçmusi kâ atlîdzîbu par darbu no çdienu veikala apmeklçtâj iem prasîtâjai dotâs dzer amnaudas.
Òemot vçrâ , ka prasîtâj ai bij a j âstrâdâ atbildçtâja çdienu veikalâ ari virsstundas :
katru nedçïu 3 dienas , katru dienu 4 virsstundas un arî katru otro svçtdienu bija
jâstrâ dâ no pîkst. 10 rîtâ lîdz pîkst. 21 vakarâ , — prasîtâja cçlusi par ðo virsstundu
atlîdzîbu prasîbu pret çdienu veikala îpaðnieku , lûdzot pieðíirt viòai Ls 1941,68 atlîdzîbas par virsstundâm un Ls 104,— atvaïinâjuma atlîdzîbas. Apgabaltiesa, pamatoj oties uz slimo kases datiem (II , 21),
pieðíîrusi prasîtâjai
par virsstundâm
Ls 197,34 (Ls 120.06 par darbdienu virsstundâm + Ls 77,28 par svçtdienu virsstundâm).

atlîdzîba par kârtçj âm darba stundâm , tad
arî par virsstundu darbu no viòa nevar
prasît atlîdzîbu. Virsstundu atlîdzîbas apmçrs likumâ paaugstinâts no tâ viedokïa ,
ka darba devçj am ir seviðía interese , lai
darbinieks vçl strâdâtu ilgâk par normâlâm 8 vai 6 stundâ m un par ðo darbu , kur â
seviðíi ieinteresçts darba devçj s un kui;u
darbinieks strâdâ kâ seviðíu ârpus normâlâ laika darbu , — darba devçjam arî
j âmaksâ procentuâli paaugstinâta atlîdzîba (sal. Lik. par darba laiku 17. p.). Turpretim tur , kur darbinieks vai kalpotâjs
nesaòem nekâdu algu no saimnieka un kur
viòð kâ darba atlîdzîbu saòem dzeramnaudu no treðam personâm — apmeklçtâjiem ,
— paðam darba devçj am nav seviðías
intereses , lai tas pats darbinieks vai kalpotâj s strâdâtu virsstundas, jo viòð vienmçr varçtu pavairot darbinieku vai kalpotâju skaitu , dodot viòiem iespçj u mainîties
un sadalot darba laiku tâdâ veidâ un kârtâ ,
ka katram bûtu j âstrâdâ tikai normâlâ kârtçj â darba laikâ. Bçt darbiniekiem vai
Atbildçtâja kasâcijas sûdzîba ievçrojama. kalpotâjiem gluþi otrâdi ir liela interese
Sakarâ ar to , ka pr asîtâj a , saòemot no strâdât arî virs normâlâ kârtçj â darba laiçdienu veikala apmeklçtâj iem atlîdzîbu ka , j o 'viòi par ðîm „virsstundâm " saòem
dzer amnaudas veidâ , bet no çdienu veikala lieku atalgojumu no apmeklçtâjiem dzeîpaðnieka nekâdu normalalgu nav saòçmusi ramnaudas veidâ. Konkrçtâ gadîjumâ apun pçc vienoðanâs arî nevarçja saòemt , — gabaltiesa nemaz" nav apsvçrusi atbildçtâja
Senâtam j âizðíi r j autâj ums, vai ðâdos ga- paskaidrojumus (II , 19), ka viòam neesot
dîj umos darbiniekam ir tiesîba prasît virs- bijusi nekâda interese , lai prasîtâja strâstundu atlîdzîb u no lâda darba devçja , no dâtu virsstundas, bet ka pati prasîtâja nekura viòð pçc vienoðanâs nekâdu algu par gribçjusi , lai atbildçtâj s pieòemtu vairâkus
normaldarbu nesaòem . Nevar bût ðaubas, viesu apkalp otâj us. Ðo atbildçtâj a apgalka virsstundu atlîdzîb a ir papildu atlîdzîba , voj umu apstiprinâju ðas ari liecinieces Alise
kas pienâkas darbiniekam par darbu , kuru Upatnieks (I, 20) un Grieta Ulrichsons
viòð strâdâ virs normâlâ darba laika Virs- (II , 39. o. p.), kuras liecinâj uðas, ka prasîstundu atlîdzîba tik cieði saistîta ar kâr- tâja negribçjusi , ka pieòem treðo apkalpotçj u darba stundu atlîdzîbu , ka viòas pro- tâj u „te divâm nav darba , kur tad 3 strâcentuâlais apmçrs atrodas cieðâ sakarâ ar dâs ". Neò emot visu to vçrâ , apgabaltiesa
normâlâs algas atlîdzîbu un izrçíinâms pielaidusi motîvu nepilnîb u un nepareizîbu,
procentuâli pçc kârtçjas darba stundas at- pârkâpjot arî CPN 196. p.
Atrodot tamdçï, ka jau ðo pârkâpumu
lîdzîbas (sal. Likuma par darba laiku 17. p.).
J au no tâ izriet , ka virsstundu atlîdzîba sa- dçï apgabaltiesas spriedums nav uzturams
òemama no tâ paða darba devçja un tâ j â- spçkâ, Senâts , neielaiþoties pârçjo kasâcimaksâ tam paðam darba devçj am , kas j as iemeslu pârbaudîðanâ, n o l e m j : Rîmaksâ normâlo algu par kârtçjâ m darba gas apgabaltiesas 1936. g. 31. j anvâr a /
stundâm. Virsstundu atlîdzîba ir papildu 7. februâra spriedumu CPN 196. p. pârkâsaistîba , kuras apmçrs tieði un cieði saistîts ï puma dçï atcelt tanî daïâ , kur a attiecas uz
ar galveno saistîbu un ar pçdçjâs apmçru, ï virsstundu atlîdzîbu , un nodot lietu izsprieJa nu pçc kontrahentu vienoðanâs darba ðanai no j auna ðai daïâ tai paðai apgabaldevçj am paðam nebij a jâ maksâ nekâda tiesai citâ tiesas sastâvâ.
lîs

116. 1936. g. 25. novembrî. Atbildçtâ- ï
j as Latvij as bankas pilnvarnieka kasâcijas
sûdzîba par Rîgas apgabaltiesas 1936. g.
29. j anvâr a spriedumu Alberta Eglîða prasîbâ pret Latvij as banku par Ls 336,80.
(L. .No 1715).
Sçdi vada un lietu referç priekðsçdçtâjs
senators 0. Ozoliòð.
Senâts atrod: Atbildçtâj a , atsaucoties
uz to, ka pçc runâ esoðâ vekseïa miertiesnesis piespiedu izpildîðanas kârtîbâ taisîjis
spri edumu s o l i d â r i pret vekseïdevçju
un þlrantu (prasîtâju), atrod , ka piedziòas
uzsâkðana pret vienu no solidâriem atbildçtâj iem pârtrauca noilguma tecçðanu ari
pret otru atbildçtâju.
Senâts j au ir paskaidroj is (Sen. CKD spr. 36./1244) , ka
pçc vekseïa neatsvabina piedzinçj u no pienâkuma, vçrðot piedziòu, izsniegt atseviðíu
izpildu pavçsti katram atseviðíam atbildçtâja m , uz kur a mantu viòð vçrð piedziòu ,
un ka vekseïparâdnieku „solidârâ" atbildîba pçc bûtîbas atzîstama par katra parâdnieka p a t s t â v î g u atbildîb u pilnâ
vekseïa summâ. îstenîbâ katras vekseïatbildîgas personas atbildîba ir k u m u 1 a11 v a (kopîga , co BOKvnnaH OTBeTCTBen
HOCTb), s o 1 i d â r a tâ bûtu tikai starp personâm , kas savâ starpâ saistîtas ar civiltiesisku lîgumu (piem. vairâki vekseïdevçji), bet ne starp vekseïdevçju un
indosantu (sal. bij . Kriev. Sen. CKD
spr. 1906. g. M 60.—61.). Vekseïlik. 30. p.
latviskais teksts ðajâ ziòâ nepareizi lieto
vârdu „solidâri" , jo katra vekseïatbildîga
persona atbild tikai par sevi, kâdçï vekseïlik. 30. p. krievu teksts ar nodomu izvairâs no vârda „co/iH,n,apHo ", lietoj ot vârdu
,, C0BOKynHO " (sal. Lçbers, Tirdzn. tiesîbu
pâr skats, 313. 1. p.). Bij kr. Sen. CKD
spried. 1906. g. N> 66 izteikts „ B npoiHBOnoj iOKHOCTb co^HAapnoMy o6H3aTe.nbCTBy,
seKcej ib npe^cTaB^HCT coèoio coBOKynHOCTb OT\a,e;ibHbIX H BnOJIHC CaMOCTOH TeJIbHbIX 06H3axeJIbCTB , pa3H0BpeMe HH0 B03HHKaiouinx c Ka>KflOH oco6oh na h6m noflriHCH... rio3T0My cainas „coj iH,a,apHaH
OTBeTCTBeHHOCTb "BeKCeJîbHbIX JIO^ >KHHKOB
B CyUïHOCTH CBOJHTCH K C3M0CT0 HT6 ^ bHOH OTBeTCTB6HHOCTH K3)K,H arO H3 HHX
b nc/iHOM pasMepe BeKcej ibnaro AO^ra ,
ycxaHOB JieHHOH b saKone no npaKTHhcckhm coo6 pa>KHeHHHM , b BHj i,ax 06114

j ienieHHH BeKcej ibnaro oopanienHH h
yKpenj ieHHH BeKcej ibnaro Kpe^Hia , ho
HC
HM6IOIIIHM HHK3KOrO
OTHOOieHHH
K
COJIH AapHbIM
06$I3aTe.flbCTBaM. . ."

(sal. Nolkena koment. pie vekseïlik. 30. p.).
Tâdâ kârtâ , izejot no vekseïatbildîbað j uridiskâ rakstura un no tâ, ka vekseïatbildlgâs
personas nav saistîtas tai nozîm ç, ka darbîba pret vienu attiecinâma ari pret otru
(sal. ari CPN 23. p.), atbildçtâj a no tâ fakta
vien , ka viòa bij a ierosinâjusi piedziòu pret
vienu vekseïatbildîgo personu , nevarçj a
secinât, ka piedziòa attiecas arî uz otru
atbildîgo personu , un ka tâdçï ari pret
pçdçjo noilgums bijis pârtraukts.
Taisni tâdçï, ka prasîtâj a vekseïatbildîba
bij a p a t s t â v î g a , noilgums piedziòâ pret
viòu turpinâj a tecçt neatkarîgi no piedziòas
pret citu vekseïatbildîgu personu.
Tâdâ
kârtâ , gala slçdzienâ , apgabaltiesas spriedums atzîstams par pareizu un kasâcijas
sûdzîba par nepamatotu.
Teikto vçrâ òemot , Senâts n o l e mj :
Latvijas bankas pilnvarnieka kasâcijas
sûdzîbu uz CPN 283. p. pamata atstât bez
ievçrîbas.

117. 1936. g. 28. oktobri / 25. novembrî.
Atbildçtâj as akc. sab. « P i r m a i s p r i v â t a i s l o m b a r d s " likvidâcijas komisijas pilnvarnieka kasâcij as sûdzîba par
Tiesu palâtas 1936. g. 30. j anvâra spriedumu
Kârïa Z u m e n t a prasîbâ pret akc. sab.
„P i r m a i s p r i v at a i s l o m b a r d s "
par sapulces lçmuma atcelðanu, un prasîtâja
Kârïa Z u m e n t a pilnvarnieka paskaidrojums. (L JYo 1827).
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators
O. Ozoliòð, referç senatojs J. Grots.
Senâts atrod: Tiesu palâta konstatçjusi ,
ka Librechts iesniedzis lombardam prasîtâja akcij as prasîtâj a u z d e v u m â. Bet
Tiesu palâta nav konstatçju si , ka Librechts
bûtu akcij as iesniedzis prasîtâj a vârdâ kâ
prasîtâj a p i l n v a r i e k s . Kaut gan akcij as bij a uzrâdîtâj a akcij as , tomçr balstiesîbas pilnsapulcç var piederçt tikai tam ,
kas laikâ savâ vârdâ iesniedzis akcijas
valdei. Vai valdei bijis privâtâ kârtâ zinâms , ka îstenîbâ akcij as pieder kâdai citai
personai , tam nav nozîmes. Uzdevums
nav identisks ar pilnvarojumu. Uzdevuma
piekðmets var bût pavçle mandatâram

uzstâties savâ (mandatâra) vârdâ. Seviðíi tas notiek tad , kad akcijas nodod
citai personai „ad legitimationem " cessio
vai traditio ad legitimationem) ; ar akcijâm
leìitimçtai personai eo ipso pieder — attiecîbâ pret akcij u sabiedrîbu tiesîba realizçt balstiesîbu pilnsapulcç , pilnîgi neatkarîgi no tâ , kam patiesîbâ akcijas piederçtu
îpaðumâ, ja akcijas ir uz uzrâdîtâja , kâ tas
bij a konkrçtâ gadîj umâ (sk. Senâta spr. 28./
1092. 6. pkt., kur Senâts tieði izskaidrojis ,
ka tiesîba realizçt balsstiesîbas , leìitimçjoties ar akcij âm , vçl neizðíi r j autâj umu par
îpaðuma tiesîbâm uz ðîm akcijâm). Tâ tad
Librechts , kâ akcij u uzrâdîtâjs , ir formâli
leìitimçts realizçt balsstiesîbas , pie kam
nemaz nav svarîgi, vai akcijas patiesi
pieder îpaðumâ, vai viòð akcij as iesniedzis
citas personas u z d e v u m â " (kurai akcijas piederçtu îpaðumâ), ja vien viòð akcij as iesniedzis savâ vârdâ. Citâdi bûtu , ja
Librechts bûtu akcijas iesniedzis prasîtâja
vârdâ , ko Tiesu palâta taisni nav konstatçjusi . Tâpçc ir pilnîgi lieki Tiesu palâtas
apcerçj umi par to, vai valdei par patiesiem
lietas apstâkïiem (t. i. par to, ka akcij as
pieder prasîtâjam) bijis zinâms vai ne. Neatkarîgi no tâ, vai valdei ðis apstâklis ir
zinâms vai ne, nevar spriest pçc tâ , vai
valdes „maj oritâtei" ðis apstâklis bûtu
zinâms. Valde ir akc s-bas orgâns, un tas
reprezentç akc. s-bu tikai savâ likumîgâ
sastâvâ uz attiecîgâ lçmuma pamata; lçmumu , saprotams , taisa pçc maj oritâtes
principa; bet konkrçtâ gadîjumâ Tiesu palâta lçmuma esamîbu taisni nav konstatçj usi. Tâpçc no tâ apstâkïa vien, ka valdes
locekïu maj oritâtei (t. i. vairâkiem atseviðíiem locekïiem) kâds fakts bijis zinâms ,
vçl nevar nâkt pie slçdziena , ka valde kâ
tâda bûtu òçmusi stâvokli konkrçtâ j autâj umâ. Tiesu palâta rîkoj usies arî nekonsekventi: lai apietu Librechtam tiesîbu
atpr asît akcij as , Tiesu palâta prasa no viòa ,
lai prasîtâjs viòu bûtu attiecîgi p i 1 n v ar o j is; bet lai Librechts varçtu reprezentçt
prasîtâj u pilnsapulcç , Tiesu palâta atzîst
par pietiekoðu vienkârðu prasîtâj a u zd e v u m u Librechtam. îstenîb â, nevar
bût ðaubu, ka, ja Librechts akcijas iesniedzis s a v â vârdâ (kaut ari prasîtâj a uzdevumâ un rîkoj oties kâ ðâ pçdçjâ kluss
vietnieks), Librechtam ir tiesîba saòemt

..

akcijas arî tâpat savâ vârdâ. Ar to tiesu
palâta ir pielaidusi motivu nepareizîbu;
pârkâpjot CPN 816. p. Atrodot , ka Tiesu
palâtas spriedums minçtâ pârkâpuma dçï
nav uzturams spçkâ , Senâts n o l e m j :
Tiesu palâtas 1936. g. 30. janvâ ra spriedumu
CPN 816. p. pârkâpuma dçï atcelt un lietu
nodot Tiesu palâtai izsprieðanai no jaun a
citâ tiesas sastâvâ.
118. 1936. gada 16. decembrî . Atbildçtâja Frîdricha J a n s o n a kasâcijas sûdzîba par Liepâjas apgabaltiesas 1936. g.
7. apriïa spriedumu Klâras-Melitas Jansons
prasîbâ pret Frldrichu Jansonu par
Ls 941,50. (L. JMb 1872.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators O.
Ozoliòð; referç senators M. Èakste.
benats atrod: Pretçji atbildçtâja domâm , par t r û c î g u likuma par laulîbu
60. panta nozîmç atzîstama ne tikai persona , kurai nav nekâdu lîdzekïu uzturam ,
Senâts ir jau paskaidroj is (Sen. CKD kops.
35.127), ka vârdam „t r û c I g s" no likuma par laulîbu 60. panta viedokïa nevar
pieðíirt absolûta trûcîguma nozîmi , un ka,
noskaidrojot jautâjumu par laulâtâ trûcîgum u, jâòem vçrâ laulâto sociâlais un mantas stâvoklis. Tâdçï tas apstâklis , ka prasîtâj a , atbildçtâja ðíirtâ sieva, saòem no
savas mâtes Ls 50,— mçn esi, pats par sevi
nav izðíiroðs jautâjumâ par prasîtâjas trûcîgumu; ðis jautâjums , kâ tas jau minçts,
izðíirams atkarîba no partu sociâlâ un
mantas stâvokïa. Taisni to, ka prasîtâja ,
kaut viòa arî saòem Ls 50,— mçnesî no
savas mâtes, nebûtu trûcîga , izej ot no partu sociâlâ un mantas stâvokïa, atbildçtâjs
kasâcijas sûdzîbâ neapgalvo. Saskaòâ ar
likuma par laulîbu 60. pantu , viens no
pri ekðnoteikumiem, kur am pastâvot ðíirtais laulâtais var prasît no otra uzturu , ir
lai ðis laulâtais bûtu trûcîgs. Apgabaltiesa
uz viòas spriedumâ minçto datu pamata ari
atzinusi prasîtâju par trûcîgu , kaut arî
prasîtâj a pçc apgabaltiesas atzinuma , saò em no 'savas mâtes Ls 50,— mçnesî. Tomçr apgabaltiesa nav nopratinâjusi atbildçtâj a uzdoto liecinieku Kisleru , kuram ,
pçc atbildçtâj a apgalvojuma , vaj adzçja pierâdît , ka viòð regulâri katru mçnesi sûta
zinâmu summu prasîtâjai. Ðî liecinieka liecîbai , kur ai vajadzçja noskaidrot prasîtâ115

j as materiâlo stâvokli , katrâ ziòâ bija nozîme jautâjumâ par prasîtâjas trûcîgumu ,
pie kam ðaj â j autâjumâ izðíiroðs ir taisni
apstâklis , ka prasîtâja saòem no saviem
bçrniem pabalstus , un ðo apstâkli ðim lieciniekam vajadzçja , pçc atbildçtâja apgalvoj uma apliecinât , tâ ka jautâjums par to,
kam ir pienâkums pirmâ kârtâ dot uzturu
prasîtâj ai , atbildçtâjam , viòas ðíirtam vîram, vai prasîtâjas bçrniem , ðajâ gadîjumâ
nemaz nav izðíirams , ja pçc atbildçtâja
apg alvoj uma , kuru viòð gribçja pierâdît ,
prasîtâjas bçrni j au labprâtîgi dod prasîtâjai uzturu. Nenopratinot liecinieku Kisleru ,
apgabaltiesa pârkâpusi CPN 102. un 181.
pantus. Sakarâ ar atbildçtâja aizrâdîjumu
kasâcij as sûdzîbâ , ka apgabaltiesa nevarçja uz CPN 115. panta pamata atsvabinât
no liecîbas doðanas Kristiânu Leienbergu ,
atzîmçjams, ka atbildçtâjs kasâcijas sûdzîbâ atzîst , ka ðim lieciniekam vajadzçja apliecinât , ka prasîtâj ai ir lîdzekli un ienâkumi. Tie nav apstâkïi , par kuriem ir runa
CPN 115. pantâ iri fine. Ðis pants in fine
nosaka , ka 1.—3. punktos minçtâs personas nevar atteikties no' liecîbas doðanas
par apstâkïiem , kas „ zîmçjâs uz tâdâm attiecîbâm , kuras izriet no ìim enes tiesîbâm ", bet kâdas personas lîdzekïi un ienâkumi, resp. mantas stâvoklis , nav apstâkïi ,
kas „zîmçjâs uz tâdâm attiecîbâm , kuras
izriet no ìimenes tiesîbâm ". Tâdçï Kristiânim Leienbergam, kâ prasîtâjas brâlim ,
bija tiesîba no liecîbas doðanas atteikties ,
ko viòð, kâ tas redzams no tiesas sçdes
protokola , arî bij a darîjis. Augðminçto likumu pârkâpumu dçï apgabaltiesas spriedums nav atstâjams spçkâ, kâdçï, neielaiþoties pârçjo kasâcijas iemeslu pârbaudîðanâ, Senâts n o l e m j : Liepâjas apgabaltiesas 1936. gada 7. apriïa spri edumu CPN
102. un 181. pantu pârkâpumu dç! atcelt un
lietu nodot tai paðai apgabaltiesai izsprieðanai no jauna citâ tiesas sastâvâ.
119. 1936. gada 16. decembrî . Atbildçtâj as Latvijas valsts, Tieslietu ministrij as personâ, pilnvarnieka, Tieslietu ministrij as juriskonsultacijas locekïa kasâcij as
sûdzîba par Rîgas apgabaltiesas 1936. gada
29. janvâ ra spriedumu mir. Reinholda Kûkuma mant. masas prasîbâ pret Latvijas
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valsti , Tieslietu ministrijas personâ , par
Ls 600,42 ar %> , un prasîtâjas mir. Reinholda Kûkuma mant. masas pilnvarnieka
paskaidroj umi. (L. No 1886.)
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators O.
Ozoliòð; referç senators A. Lçbers.
Senâts atrod: Apgabaltiesa nenoliedz , ka
pagasta tiesa pieder pie paðvaldîbas iestâdçm, bet savu uzskatu , ka valstij esot jâatbild par pagasttiesas priekðsçdçtâj a noziedzîgu nodarîjumu: uzticçt âs naudas piesavinâðanu, pamato ar to, ka apgabaltiesai
pi ekrît augstâkâ uzraudzîba par pagasttiesâm un kâ apgabaltiesa izdod pagasttiesâm
instrukciju par naudas glabâðanas kârtîbu
un kases veðanu (pagasttiesu lik. 33., 435. p.
1924. g. izd.) Tomçr , apgabaltiesa nav
konstatçjusi , ka pats pagasttiesas 1933. g.
8. j ûnija lçmums, ar kuru tâ uzdevusi toreizçjam pagasttiesas priekðsçdçtâj am noguldît runâ esoðâs naudas summas uz Kûkuma mantoðanas masas vârda , maz bûtu
biji s nelikumîgs. Apgabaltiesa arî neuzskata , ka pagasttiesas priekðsçdçtâjs atrastos valsts civildienestâ . Pretçj i apgabaltiesas domâm , tas apstâklis vien , ka
valsts iestâdei , apgabaltiesai un miertiesai,
pi ekrît augstâkâ (ne tuvâkâ) uzraudzîba
par pagasttiesâm, nevar pats par sevi nodibinât apgabaltiesu vai miertiesu kâ tâdu.
un lîdz ar to arî valsts , materiâlo atbildîbu
par pagasttiesas priekðsçdçtâja noziedzîgu
nodarîjumu , t. i. par pagasttiesâ iemaksâtâs naudas piesavinâðanos. Ja arî runâ
esoðâ gadîjumâ pats pagasta tiesas priekðsçdçtâjs nevar sevi paðu revidçt , tad tomçr pagasta paðvaldîbas sastâvâ ir paredzçta arî revizijas komisija (Likuma par
pag. paðvald. 52.-63. p.; Lkr. 22./U9).
Pçc minçtâ 52. p., revizijas komisijas uzdevums, starp citu , taisni ir revidçt pagasta iestâþu amatpersonu darbîb u, tâ ta d
arî pagasttiesas priekðsçdçtâja darbîbu.
Izdarot „tuvâko " reviziju , revizijas komisij ai jâdarbojas netikvien pagasta darbîbas
gada nobeigðanâs laikâ (58. p.), bet , attiecîgos gadîjumos , pçc vajadzîbas , arî kur â
katrâ laikâ (59. p.) Neatkarîgi no tâ, lai
pasargâtu pagasta paðvaldîbu no zaudçjumiem (sí . Sen. -GKD 33./1135), pagasta
paðvaldîbas revizijas komisijas pienâkums
bij a laikâ revidçt un pârbaudît ari pagasttiesas priekðsçdçtâj am uzdotâ rîkoiuma

(iemaksât naudu krâj aizdevu kasç) izpildî- otrâdi , miertiesas , tâpat kâ arî paðas paðanu. Katrâ ziòâ , pagasta paðvaldîba sa- gasttiesas padotas apgabaltiesai un kâ pçvukârt n e v a r ç t u izvairîties no sava dçj â , tâ arî miertiesa ir , kâ valsts iestâdes,
pi enâkuma : atlîdzinât cietuðâm zaudçj u- pagasttiesai sveðas iestâdes. Turpretim ,
mus, kas viòam raduðies ar pagasta pað- pagasta paðvaldîbas revizij as komisij a,
valdîbas orgâna (pagasttiesas priekðsçdç- kurai vispirmâ kârtâ piekrît tuvâkâ revîtâj a noziedzîgo nodarîjumu) it kâ uz tâ pa- zija , ir paðas pagasta paðvaldîbas orgâns.
mata , ka a p g a b a l t i e s a vai m i e r - Apgabaltiesa , runâjot par vietçjâs apgat i e s a , t. i. valsts iestâdes , nebûtu izda- baltiesas resp . miertiesas uzraudzîbas
rîjuðas (augstâko, r'esp. tuvâko) revizij u. funkcij âm , nepaskaidro , aiz kâdiem îsti ieTaèu pagasta paðvaldîbai un tâs orgâniem mesliem viòa tâm pieðíi r nozîmi lietâ: vai
attiecîgos gadîj umos , pçc valsts atbildîbas tâpçc, ka tâs ir v a l s t s i e s t â d e s
analoì ij as , likumos paredzçtâs robeþâs un ka tâpçc valsts bûtu atbildîga par papaðiem j au bûtu j âatbild par savu orgânu gasttiesas priekðsçdçtâj a noziedzîgo nodanelikumîgo rî cîbu. No otras puses, arî pa- rîjumu un ar to izsauktiem zaudçj umiem ,
ðam cietuðâm nav tiesîbas celt prasîbu pret ?' vai tâpçc, ka vietçj â apgabaltiesa un miervalsti uz tâ pamata, ka , piem., valsts iestâ- tiesa bûtu pielaiduðas kâdu vainu it kâ uzdei pçc likuma esot tiesîba izdarît (aug- i raudzîbas j eb revizij as orgâni. Izej ot no
stâko) pçc Pagasttiesu lik. 36. p. revizij u. ! pirmâs hipotçzes , apgabaltiesai bûtu jâPagasttiesa ietilpst pagasta paðvaldîbâ: motivç tçze, ka valsts atbild visos gadîjupagasttiesu priekðsçdçtâju, kâ arî pârçj âs mos, kad kâdai valsts iestâdei piekrît funkpagasta amatpersonas , ievçl pagasta pa- cij a revidçt vai uzraudzît paðvaldîbas iedome no pagas,ta iedzîvotâj iem (pagast- stâdes ; ðaj â ziòâ apgabaltiesa aprobeþotiesu lik. 11. p.; Lik. par pag. paðvald. 13. j as ar aizrâdîj umu , ka pçc Senâta apviep. a pk.); kâ pagasttiesas rakstvedis ipso notâs sapulces sprieduma 32J2 valsts atj ure rîkoj as pagasta darbvedis (pagasttiesu bild par privâto personu un iestâþu mantu ,
lik. 18., 19. p.) ; atlîdzîbu priekðsçdçtâj am ko savâ rîcîbâ saòçmuðas v a l s t s amanoteic pagasta padome (pag. tiesu lik. ta personas uz likuma noteikumu vai
37. p.). Gan pagasttiesas priekðsçdçtâj s priekðrakstu pamata un kas gâjusi bojâ ,
nepârzin pagasta paðvaldîbas lietas un ne- resp. piesavinâta vai izðíçrdçta valsts
izteic viòas gribu , bet savâ darbîbas ap- amatpersonu vainas dçï. Ar tâdu apcerçlokâ , kâ p a g a s t t i e s a s priekðsçdç- j umu varçtu tikai motivçt v a l s t s attâjs, viòð tomçr pieder pie pagasta paðval- bildîbu zinâmos gadîj umos par valsts iedîbas darbiniekiem. Tâpçc taisni pagasta stâdes vai v a l s t s ierçdòa , bet nekad
par p a ð v a l d î b a s amatpersonu
paðvaldîba ir atbildîga treðai personai , kas n e
savu naudu uzticçj usi pagasttiesai kâ bâ- privâtâm personâm nodarîtiem zaudçjuriòu tiesai (Pagasttiesu lik. 73.—107. p.), miem. Apgabaltiesa pie tam izteicas, ka
un kur as naudu pagasta tiesas priekðsçdç- lielâkâ daïa pagasttiesas darbîbas noteiktâj s, kâ pagasta paðvaldîbas darbinieks ðanas un kontroles esot pakïauta miertieun ierçdnis, nav iemaksâji s pçc piederîbas , sai resp. apgabaltiesai un ka t â p ç c
bet piesavinâji es, nodarot tâ noziedzîgo „indirekti", seviðíi naudas lietâs , pagastnodarîjumu (Pagasttiesu lik. 39. p.; Sen. tiesas darbinieki esot „pielîdzinâti" valsts
CKD 35./S67). Apgabaltiesa ðaj â lietâ nav amatpersonâm. Ðâda apgabaltiesas tçze
konstatçj usi un vispâr neiziet no tâ , ka neprasa nopietni atspçkoðanu. Ja apgabalvietçj â apgabaltiesa bûtu kaut kâdâ veidâ tiesa patiesi nodibina savu tçzi par valsts
pârkâpusi vai nebûtu izpildîjusi savu „aug- atbildîbu uz vietçj âs apgabaltiesas vai
stâko uzraudzîbu " par pagasttiesu. Tâpçc miertiesas nepietiekoði izdarîto kontroli
arî no ðâ viedokïa atkrît pamats uzlikt taisni par vainîgo pagasttiesas priekðsçvalstij atbildîbu par pagasta paðvaldîbas dçtâju , tad apgabaltiesas pienâkums bij a
tiesas orgâna , tâs priekðsçdçtâja, nozie- vispirms nodibinât kauzalo sakaru starp
dzîgo nodarîjumu. Pretçj i apgabaltiesas kontroles nepietiekoðo izdarîðanu un paðu
domâm, tuvâkâ uzraudzîb a par pagasttie- minçtâs pagasttiesas amatpersonas izdasâm nemaz nepi ekrît miertiesâm: taisni rîto noziedzîgo nodarîj umu , t. i. vismaz no117

dibinât to apstâkli , ka valsts iestâdçm bij is
iespçjams laikâ izdarît kontroli un ka ar
pçdçjo bûtu konkrçtâ gtdîjumâ novçrsts
pats noziedzîgais nodarîjums. Apgabaltiesa tomçr nav pat mçì inâj usi nodibinât
tikko minçtos faktus. Ar to vien sabrûk
visa apgabaltiesas argumentâcij a , kâ ari
prasîtâjas apcerçjumi paskaidrojumâ uz
kasâcij as sûdzîbu , kuros tâ pievienoja s apgabaltiesas uzskatam. It seviðíi atkrît viòas atsauce uz Kr. sen. krim. kas. dep.
spriedumu 92736, kur iztirzâts gadîj ums ,
kam nav nekâ kopçja ar tagadçjo lietu.
No tâ , ka pagasttiesas funkcijas aizbildnîbas lietâs nav paðvaldîbas, bet tiesas funkcij as , — pretçji prasîtâjas domâm — nemaz neizriet, ka minçtâs funkcij as bûtu
valsts iestâdes , un ne paðvaldîbas iestâdes
funkcij as. Arî prasîtâja neapgalvo , ka
pagasttiesas lçmums, ar kuru ' toreizçj am
priekðsçdçtâj am uzdots ieguldît runâ esoðo
summu krâj aizdevu kasç, bûtu bij is nelikumîgs un kâdçï îsti, un ka miertiesas revîzij a bûtu novçrsusi lçmuma izpildîðanu,
t. i. summas nodoðanu toreizçj am pagasttiesas priekðsçdçtâjam. Culpa in eligendo
ir tîri civiltiesisks j çdziens un nekad nav
piemçroj ams publiski-tiesiskâs attiecîbâs .
uz kur âm dibinâj âs pagasttiesas priekðsçdçtâj a iecelðana, ap stiprinâðana vai atcelðana un vispâr viòa, kâ pagasta paðvaldîbas un seviðíi pagasttiesas darbinieka ,
darbîba; tâpçc prasîtâj ai nav tiesîbas operçt ar minçto j çdzienu, lai konstruçtu valsts
atbildîbu.
Aiz aprâdîtiem iemesliem atrodot , ka
apgabaltiesa pielaidusi motivu nepilnîbu
un nepareizîbu un ar to pârkâpusi Pagasttiesu lik. 33., 36., 39., 52. p., CPN 181. un
196. p., kâdçï viòas spriedums atceïams,
Senâts, neielaiþoties pârçj o atbildçtâj as
kasâcij as sûdzîbâ izteikto kasâcij as iemeslu
pârbaudîðanâ, n o l e m j : Rîgas apgabaltiesas 1936. g. 29. j anvâr a spriedumu Pagasttiesu likuma 33., 36., 39., 52. p., CPN
181., 196. p. pârkâpumu dçï atcelt un lietu
nodot apgabaltiesai izsprieðanai no jauna
citâ tiesas sastâvâ.

sûdzîba par Daugavpils apgabaltiesas 1936.
gada 26. marta spriedumu mir. Jâòa A l e k s a n d r o v a mant. masas aizbildòu Pelagej as A l e k s a n d r o v a s un Nikandra
I m e n i n o v a prasîb â pret tirdzniecîbâ
maksâtnesp, parâdnieces Baltinovas krâj aizdevu sab - bas konkursa valdi par
Ls 839,32 piedzîðanu. (L K 1904).
Sçdi vada priekðsçdçtâjs senators
O. Ozoliòð, referç senators A. Lçbers.
Senâts atrod: Prasîtâj a pamato savu prasîbu uz to, ka 1) ka mir. Aïeksandrovs biji s
parâdâ krâj aizdevu sabiedrîbai pçc vekseïa Ls 780,—, 2) ka viòð pat vairâk par ðo
summu samaksâji s sabiedrîbai daþâdâs
summâs un termiòos, 3) ka sabiedrîba vekseli tomçr nav atdevusi , bet to ieíîlâ j usi
Latvij as bankâ (Rçzeknes nodaïâ), 4) ka
sabiedrîba no mir. Aleksandrova saòemtâs
summas Latvijas bankâ nav iemaksâj usi ,
5) ka Latvij as banka , nesaòemot samaksu
no mir. Aleksandrova, cçlusi prasîbu pret
viòu un indosantu pçc minçtâ vekseïa , vçrðot piedziòu uz Aleksandrova kustamo
mantu. Miertiesnesis prasîbu apmierinâjis.
Apgabaltiesa prasîbu atraidîj usi kâ priekðlaicîgu uz tâ pamata, ka Latvij as banka
parâdu vçl nav piedzinusi, un prasîtâj ai
zaudçj ums vçl neesot nodarîts.
Prasîtaj âs kasâcij as sûdzîba ievçroj ama.
Tagadçjâ prasîba nav celta kâ regresa
prasîba un arî ne kâ zaudçj umu prasîba ,
Aïeksanbet gan kâ condictio indebiti.
drovs samaksâj is parâda summu sabiedrîbai pârliecîb â, ka tâ ir attiecîgâ kreditore ,
t. i. îstâ vekseïturçtâj a un sabiedrîba saòemot maksâj umu arî uzstâj usies par vekseïturçtâj u. Vçlâk izrâdîjies , ka sabiedrîba
tomçr nav bij usi taj â momentâ îstâ vekseïturçtâj a , jo vekselis bijis ieíîlâts Latvij as
bankâ , kas, nesaòemot no sabiedrîbas
apmierinâj umu , savukârt realizçj usi savas
íîlu òçmçjas-kreditores tiesîbas un pieprasîjusi vekseïsummu no vekseïdevçj a Aleksandrova. Tâ tad izrâdâs , ka tagadçjâ
prasîtâja samaksâjusi vekseïsummu neattiecîgam kreditoram , t. i. sabiedrîbai , kurai
nebij a tiesîbas saòemt parâda summu un
120. 1936. g. 16. decembrî . Prasîtâjas paturçt to sine causa un kurai tâpçc j âatnelikumîgi saòemtâ
mir. Jâòa A l e k s a n d r o v a mant. ma- maksâ prasîtâj ai
sas aizgâdòu Pelagej as A l e k s a n d r o - summa. Bez tâ atbildçtâj a nelikumîgi
v a s un Nikandra I m e n i n o v a kasâcij as iedzîvoj usies uz prasîtâj as rçí ina un tâpçc
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atbildçtâj ai saòemtâ summa jâatmaksâ
cietuðâm (sk. Ðerðeneviès, yHe6HHK pyccK.
rpa>KA. npasa , 11. izd. 2. sçj . 53. § 111,
257. lp.). Par tagadçj âs prasîbas priekðlaiclbu nevar bût runas.
Lai pamatotu
prasîbu , pietiek pierâdît , ka sabiedrîbai nav
bij is tiesîbas saòemt parâdu samaksu , ka
vekseïa îstâ turçtâja bij usi Latvij as banka
un ka taisni v i ò a uzstâju sies kâ vekseïturçtâja un kâ tâda j au cçlusi vekseïprasîbu
un uzsâkusi piedziòu.
Aiz apr âdîtiem
iemesliem atrodot , ka apgabaltiesa pârkâpusi CPN 181., 196. p, kâdçï viòas spriedums
atceïams, Senâts n o l e m j : Daugavpils
apgabaltiesas 1936. g. 26. marta spriedumu
CPN 181., 196. p. pârkâpuma dçï atcelt un
lietu nodot tai paðai apgabaltiesai izsprieðanai no j auna citâ tiesas sastâvâ.
121. 1936. g. 25. novembri. Augusta
I n k a un Gotfrîda S t r a z d i ò a kasâcij as
sûdzîba par Daugavpils apgabaltiesas 1936.
gada 24. apriïa lçmumu Daugavpils pilsçtas
paðvaldîbas prasîbâ pret Kazimiru Ðè e tk o v s k i par Ls 23 piedzîðanu. (L JN1> 1908).
Sçdi vada un lietu referç priekðsçdçtâj s
senators 0. Ozoliòð.
Senâts atrod: Gan nepareizs ir kasâcijas
sûdzîbas iesniedzçj u apgalvojums , ka runâ
esoðais lîguma noraksts (par kur a apliecinâðanu sûdzçtâj iem uzlikts zîmogsods) ir
uzskatâms par procespapîru , kur ð miertiesneða lietâs bûtu brîvs no zîmognodevas.
No prasîbas lûguma satura un lûgumâ minçtiem pielikumiem tiesa varçj a nâkt pie
slçdziena , ka lîguma noraksts, kuru Daugavpils pilsçtas paðvaldîba izsniedza ar
pilsçtas valdes apliecinâjumu savam pilnvarniekam iesniegðanai tiesâ , ir patstâvîgs
p i e r â d î ð a n a s dokuments , bet ne procespapîrs. Senâts jau ir paskaidrojis , ka
proespa pîri
miertiesneðu
vienîgi
lietâs ir brîvi no zîmognodevas , bet ne papîri , ko paðvaldîbas izsniedz saviem pilnvarniekiem iesniegðanai tiesâ pierâdîjumu
veidâ (Sen. CKD 30./374; sal. arî 2S./626).
Tâdçï lietâ iesniegto lîguma norakstu tiesa
varçja uzskatît par „patstâvîgu "dokumentu.
Tomçr sûdzçtâj u kasâcij as sûdzîb a ievçroj ama sekoj oðu iemeslu dçï. Apgabaltiesa ir
konstatçj usi , ka nomas lîguma oriìi nâls bija
apmaksâjams ar proporcionâlo zîmogno-

devu 18 sant. apmçrâ , bet tâ kâ lîguma
3. p. saturçj a lîgumsoda noteikumu uz n en o t e i k t u summu (3°/o mçnesî no nesamaksâtâs summas, pie kam laiks nav noteicams), tad pçc rîk. par zîmognod. 13. p.
4. pk. lîgums jau p i e t â n o s l ç g ð a n a s
bij is apmaksâj ams bez proporcionâlâs zîmognodevas (18 sant.) vçl ar vienkârðo
zîmognodevu (Ls 6,—). Tâ kâ oriìinâlâ
lîguma zîmognodeva pârsniedza Ls 5,— ,
tad pçc rîk. par zîmognod. 37. p. un 14. p.
8. pk. noraksts bij a apmaksâj ams ar zîmognodevu Ls 5,— apmçrâ , par kâdu pârkâpumu pie noraksta apliecinâðanas sodâmas paðvaldîbas amatpersonas , kas lîgumu
apliecinâju ðas. Ðâdi apgabaltiesas apsvçLikums iziet
rumi visumâ nav pareizi.
(42. p.) no lîgumsodiem , kas sastâdîti
a t s e v i ð í a l î g u m a veidâ , un no tâdiem , kas i e t i l p s t p a ð â l î g u m â , kâ
blakus noteikums (CL 3370. p.). Apgabaltiesa neapgalvo , ka nolîgums par lîgumsodu ðaj â gadîj umâ bij a slçgts atseviðía
lîguma veidâ, vai tam pçc rik. par zîmognod. 5. p. pirmâs daïas bija jâietilpst atseviðíâ aktâ. Bet rîk . par zîmognod. 13. p.
4. pk., kas runâ par lîgumsoda nolîgumu
apmaksu ar vienkârðo zîmognodevu j au
p i e l î g u m a s l ç g ð a n a s , attiecinâms
vienîgi uz lîgumsoda nolîgumiem , kas tiek
noslçgti a t s e v i ð í â a k t â . Tas izriet
kâ no rik. par zîmognod. 13. p. 4. pk. burtiskâ teksta (kas arî attiecîbâ uz lîgumsodu
runâ par l î g u m a noslçgðanu), tâ ari no
avotiem, kas guï 13. p. 4. pk. (un arî 14. p.
7. pk.) pamatâ (Tep6. ycx. 13. p. 18. pk.,
18. p. 4-b pk.). Tâdçï lîgumsoda nolîgumi ,
kas i e t i l p s t p a ð â a k t â , taisni nav
apmaksâj ami j au pamatlîgumu noslçdzot
(par kâdu pamatlîgumu atseviðíi tiek nomaksâta proporcionâlâ zîmognodeva no
akta summas), bet gan tikai pie izpildîðanas vai prasîbas iesniegðanas tiesâ
(42. p.), kâ to j au paskaidrojis Senâts savâ
1932. g. sprie dumâ Roguïa lietâ (Sen. CKD
32./2402). Gan apgabaltiesa aizrâda , ka
ðâdu viedokli neatbalsta Senâta 1934. g.
spriedums (Sen. CKD 34./500), kurâ Senâts
izteicies , ka vienkârða zîmognodeva òemama j a u p i e l î g u m a n o s l ç g ð a n a s, kad lîgumsods bij is uz n e n o t e i k t u summu. Tomçr tanî spriedumâ
Senâta apsprieðanâ nav bijis tieði ðis j au119

tajums , bet gan j autâjums par lîgumsodiem
122. 1936. g. 18. decembri. Atbildçtâjas
atseviðía lîguma veidâ. Tâdçï bez tieða mir. Donata C a k u ï a m. m. aizgâdòa
sakara ar apsprieþamo jautâjum u, un , tâ pilnvarnieka kasâcijas sûdzîba par Dausakot , garâmejot izteiktâ frâze „ja tie no- gavpils apgabaltiesas 1935. g. 24. maija
slçgti uz nenoteiktu summu" ir interpre- spriedumu Helçnas Molnieks , Zuzannas
tçjama sakarâ ar tâlâkiem apsvçrumiem , Tomiòð un Teklas Cakuls prasîbâ pret Dokuros Senâts netikvien neapðauba 32./2402 natu Cakulu par traucçtas valdîðanas atsprieduma pareizîbu , bet pat tieði uz to at- j aunoðanu uz zemi un . Ls 232,— zaudçjumu
saucas. Tâdâ kârtâ , pretçji apgabaltiesas atlîdzîbu. (L. JMe 1917.)
domâm, no Senâta 34./500 sprieduma nevar
Sçdi vada priekðsçdçtâja v. senators F.
atvasinât vadoðo viedokli uzskatam , ka Konrâdi ; referç senators *R. Alksnis.
rîk. par zîmognod. 13. p. 4. pk. attiecas arî
Senâts atrod: Apgabaltiesa uz viòas
uz tâdiem lîgumsodiem , kas ietilpst pamat- spriedumâ norâdîto datu pamata un aiz
lîgumâ kâ blakusnoteikums , vienkârði tâ- viòas paskaidrotiem iemesliem konstatçdçï, ka ðâdâ nozîmç Senâts j autâj umu ju si: 1) ka 1933. g. vasarâ prâvnieki sadanemaz nav apspriedis , bet pieturçjies sa- lîj uði savâ starpâ viòu kopîpaðumâ esoðo
vos apsvçrumos arî pie agrâkâ 32./2402 zemes gabalu , pie kam pçc ðî sadalîjuma
sprieduma. Ja nu lîgumsods nebija mak- atbildçtâjs atmçrîjis un nodevis prasîtâju
sâj ams lîgumu slçdzot , tad nevar par tâ vienîgâ rîcîbâ 5,5 ha lielu zemes gabalu
nenomâkðu sodît , bet tas ir pieprasâms pie gar A. Salinieka robeþu un vçl vienu atprasîbas iesniegðanas tiesâ (Sen. CKD seviðíu zemes gabalu 2 ha platîbâ; 2) ka
3S./2458). Tâdçï nomas lîguma noraksta pçc tam 1933. g. prasîtâjas minçtos zemes
apliecinâðanas momentâ sûdzçtâjiem va- gabalus saòçmuðas savâ valdîjumâ un . tâ
rçj a pârmest zîmognodevas noteikumu ne- paða gada rudenî pirmo zemes gabalu apievçroðanu vienîgi par tik , par cik viòi strâdâj uðas, bet otrâ iesaluðas kvieðus, bet
bij a apliecinâj usi norakstu neievçrojot uz 1934. g. pavasarî pirmâ zemes gabalâ Staoriì inâla nomaksâto zîmognodevu 18 sant. òislavs Cakulð prasîtâju uzdevumâ iesçjis
apmçrâ , jo lîgumsoda apmaksai ar zîmog- 12 pudu mieþu un. 18 pudu auzu , un 3) ka
nodevu vçl nebija pienâcis termiòð. Ar atbildçtâj s patvaïîgi izaris ðos sçj umus pçc
prop orcionâlo zîmognodevu apmaksâtâ divâm nedçïâm un apsçjis no ja una ar savu
oriì inâla noraksts apmaksâjams tâpat kâ sçklu, noganîjis prasîtâjâm nodoto pïavu
oriìinâls( 36. p.), pie kam 37. p. nav pie- 2 ha un 1 ha âboliòa un nopïâvis arî pramçrojams tâdçï, ka zîmognodeva nesa- sîtâju iesçtos kvieðus. Ðâdi apgabaltiesas
sniedz 5 latus. 37. p. paredz privilçìiju konstatçjumi attiecas uz lietas faktisko
apliecinâtiem norakstiem, kâda privilçìija pusi, kas nav pârbaudâma kasâcijas kâratkrît , ja maksâjamâs zîmognodevas ap- tîbâ. No aprâdîtiem konstatçjumiem tiesa
mçrs ir zemâks par privi lçìij â paredzçto varçja secinât, ka atbildçtâjs ir traucçjis
normu. Tâdçï tiesa, sodot amatpersonas prasîtâj âm norâdîto zemes gabalu valdîpar noraksta apliecinâðanu, varçj a iziet j umu un tamdçï tiesa varçja ðo prasîbu
vienîgi no nesamaksâtas uz noraksta j par traucçta valdîjuma atjaunoðanu apzîmognodevas 18 sant. apmçrâ , bet nevis mierinât un piespriest arî no atbildçtâja
no 5 latiem. Rîkojoties pretçji tam, tiesa tos zaudçjumus , kurus viòð ar savu rîcîbu
pielaidusi motivçðanas nepareizîbu un bij a nodarîjis prasîtâjâm. Nepareizs ir atrik. par zîmognod. 13. p. 4. pk. pârkâpumu. bildçtâja uzskats , ka prasîtâjas kâ zemes
Atrodot , ka rîk. par. zîmognod. 13. p. lîdzîpaðnieces nevarçj a pret viòu kâ lîdz4. pk. un CPN 196. p. pârkâpumu dçï ap- îpaðnieku celt posesorisku prasîbu. Ðai
gabaltiesas lçmums nav uzturams spçkâ , gadîj umâ uz prâvnieku vienoðanâs pamata
Senâts n o l e m j : Daugavpils apgabal- prasîtâju vienîgâ faktiskâ valdîjumâ un
tiesas 1936 g. 24. apriïa lçmumu atcelt rîk. lietojumâ bija nodoti aprâdîtie zemes gapar zîmogn. 13. p. 4. pk. un CPN 196. p. bali. Ar savu patvaïîgu rîcîb u atbildçtâjs
pârk âpumu dçï un lietu nodot tai paðai tie- ir traucçjis prasîtâjas un tâs nav varçjusai izlemðanai no jauna citâ tiesas sa- ðas izmantot savas tiesîbas , un tamdçï tieði
stâvâ
ar posesorisku prasîbu viòas varçja pa120

nâkt savu tiesîbu atjaunoj umu , ja vien nebij a notecçjis CPN 37. p. 1. punktâ paredzçtais termiòð. Arî Krievijas Senâts savâ
sîki motivçtâ spriedumâ Kostmeckas lietâ
(84/92) ir aizrâdîjis , ka pçc LCL noteikumiem kopîpaðnieks pret savu lîdzîpaðnieku
var celt posesorisku prasîbu. Par to ka,
apgabaltiesai bûtu bijis j ânodibina tuvâki
1933. g. pavasarî notikuðâs vienoðanâs saturs, atbildçtâjs aizrâda pirmo reizi savâ
kasâcijas sûdzîbâ , kâdçï ðâds aizrâdîjums
Senâtâ nemaz nav apsprieþams. Bez pamata atbildçtâjs pârmet apgabaltiesai liec.
Caunes nepârpfatinâðanu, jo viòð nav pat
lûdzis pârpratinât minçto liecinieku. Pretçj i atbildçtâja paskaidrojumiem viòa kasâcijas sûdzîbas 4. punktâ , apgabaltiesa
varçj a piespriest prasîtâj am visus tos zaudçj umus , kas prasîtâjam cçluðies no tâ, ka
atbildçtâjs patvaïîgi nebij a pieïâvis izmantot prasîtâjâm visu viòâm nodalîto zemes
gabalu , bet ne tikai V?. daïas no Ðiem zaudçjumiem — ðais daïâs prasîtâjâm ir îpaðuma tiesîbas , — jo ar aprâdîto zemes gabalu nodoðanu vienîgi prasîtâj u rîcîbâ , vi enîgi viòâm piederçja ienâkumi no ðîs zemes, un ja prasîtâjs ar savu rîcîb u neïâva
viòam ienâkumus saòemt , tad viòð atbild
par nodarîtiem zaudçjumiem. Bez tam ðis
iebildums pret prasîbas apmçru ir pacelts
pirmo reizi tikai kasâcijas sûdzîbâ.
Aiz
aprâdîtiem apsvçrumiem atrodot , ka iesniegtâ kasâcijas sûdzj ba kâ nepamatota
atraidâma , Senâts n o l e m j : miruðâ Donata Cakula mantojuma masas aizgâdòa
A. Stroda pilnvarnieka kasâcijas sûdzîbu
uz CPN 283 p. pamata atstât bez ievçrîbas.
123. 1936. gada 18. decembrî . Atbildçtaj âs Marfas D e s j a t ò i k o v s kasâcijas sdzîba par Daugavpils apgabaltiesas
1936. g. 13./20. maij a spriedumu Daugavpils vecticîbnieku draudzes prasîbâ pret
Marfu Desjatòikovs un Arkâdiju Devjatòikovu par traucçtas valdîðanas atjaunoðanu.
(L. Kq 1963.)
Sçdi vada priekðsçdçtâja v. senators F.
Konrâdi; referç senators R. Alksnis.
Senâts atrod: Apgabaltiesa uz viòas
spriedumâ aprâdîto datu pamata konstatçj usi: a) ka strîdus zemes gabals atradies
prasîtajâs faktiskâ vadîjumâ un b) ka pr a-

sîtâjas valdîjumu par strîdus zemes gabalu
esot traucçjuði atbildçtâji patvaïîgi pârceïot setu un uzbûvçjot ðíûòa dalu uz strîdus zemes gabala. Ðâdi tiesas konstatçj umi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas
nav pârbaudâmi kasâcijas kârtîbâ . No minçtiem konstatçjumiem un LCL 531. p. apgabaltiesa varçja nâkt pie slçdziena, ka prasîba ir apmierinâma. Tas vien, ka ðíûnis
uzcelts ar pilsçtas valdes atjauju un piekriðanu, vel nemaz nepierâda , ka ðíûòa uzcelðana nebûtu uzskatâma par atbildçtâja
patvaïîgu rîcîbu pret prasîtâju , jo izòemt
zemi no prasîtâj as valdîjuma un nodot to
atbildçtâjam varçja tikai l i k u m î g a
v a r a , t. i. tâdas personas , kas uz to pilnvarotas. Ðai gadîj umâ pilsçtas paðvaldîba ,
resp. viòas mçrnieks vai bûvtechnikis nav
uzskatami par tâdam amatpersonâm , kuram bûtu tiesîba i z ò e m t zemi no vienas personas valdîjuma un nodot to otras
personas valdîjumâ. Viòi var gan savu
kompetenèu robeþâs norâdît vietu , kur ceïams ðíûnis saskaòâ ar attiecîgiem noteikumiem , vai arî norâdît attiecîgas zemes
robeþas, bet ar to viòi neizðíi r prâvnieku
strîdu par zemes gabala valdîjumu; ðîs pçdçj ais piekrît tiesas izðíirðanai. Apgabaltiesa savâ spriedumâ sîki paskaidro , kâpçc
nav nozîmes tam apstâklim, ka gan prasîtâj a, gan arî atbildçtâji nav pilnîgi zemes
îpaðnieki, bet tikai dzimts nomnieki. Ðos
apgabaltiesas apsvçrumus , kas vien jau attaisno viòas slçdzienu , neatspçko atbildçtâjas Desjatòikovs paskaidrojumi viòas kasâcij as sûdzîbâ. Ðai ziòâ apgabaltiesa pareizi aizrâda, ka arî Latgalç prasîbâs par
traucçta valdîjuma atj aunoðanu ir svarîgi
noskaidrot , ka strîdus zemes gabals pirms
prasîbas celðanas ir atradies prasîtâja faktiskâ valdîjumâ un ka ðâdu valdîjumu atbildçtâjs patvaïîgi traucçjis (sal. CKD
21./102). Nav pareiza kasâcijas sûdzîbas
iesniedzçjas aizrâdîjums , it kâ prasîtâja savas tiesîbas uz traucçtâ valdîjuma atjaunoðanu dibinâtu uz ieilgumu (iesçdçjumu),
j o uz to prasîtâj a nav aizrâdîjusi ne iesûdzîbas rakstâ , nedz arî tâlâkâ prâvas gaitâ
abâs instancçs. Apgabaltiesa varçja nerçíinât ies ar prof. Ðerðenevièa izteiktâm domâm (V 4c6hhk pyccK. rpaKfl. npasa IX hsa
345. lpp.) j autâj umâ par to, vai dzimtsnomniekiem ir tiesîba uz posesoru prasîbu,
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vai ne. Ja arî Ðerðeneviès ir nâcis pie
negativa slçdziena ðai j autâj umâ, tad tomçr pats Ðerðeneviès turpat atzîst , ka
viòa domas nesaskan ar valdoðo uzskatu
literatûrâ ðai j autâj umâ. Turpretim Kr.
Senâts atzinis (75./122 un cit.), ka posesora
prasîba pieder pat p a g a i d u v a l d î t â j a m . Kâdçï ðâdas tiesîbas j o vairâk
pieder dzimtsnomas valdîtâj am. Nepareizs
ir kasâcij as sûdzîbas iesniedzçj as aizrâdîjums, it kâ Isaèenko Savos komentâros
„MHpoBOHCyA " 241. lpp. bûtu aizrâdîjis , ka
dzimtsnomnieki nevarçtu viens pret otru

celt posesoru prasîbu , jo minçta vieta sen.
Isaèenko , atsaucoties uz Senâta praksi ,
vienîgi aizrâda , ka prosesora prasîba nepieder rentniekam pret îpaðnieku un vienam rentniekam pret otru rentnieku , ja
zemi abiem rentniekiem izrentçj is viens
îpaðnieks. Par tâdu gadîj umu tomçr konkrçtâ lietâ nav runas.
Aiz aprâdîtiem apsvçrumiem atrodot ,
ka iesniegtâ kasâcij as sûdzîb a kâ nepamato ta a t raidâma , Senâts n o l e m j : Marfas Desj atòikovs kasâcij as sûdzîb u uz CPN
ï 283. p. pamata atstât bez ievçrîbas.

Likumu rādītājs
Senata Civilā kasacijas departamenta 1936. gada spriedumietn.
Likumi sakārtoti alfabetiski. Pirmie skaitļi nozīmē attiecīgo likumu resp. noteikumu pantu, otrie — sprieduma numuru pēc „Valdības Vēstnesī" publicēto spriedumu krājuma.
Likums par pelnas uznēmumu administraciju (Lkr. 31/128).
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74
91
. '.
21
22

4299
4363
4359
4375
4458
4505
4507

22
117
105
22
66
100
100

Latgales Civillikums (LCL).
1324
14
442
. 77
451
77
531
122, 123
533
. 113
574
120
595. p. 2. piez
6
2158. p. 1. piez. piel. 2. p. 110
3. p. 110
4. p. 110
Civilprocesa nolikums (CPN).
1
23, 24, 38,
98
3

6

7
8

87, 104
87, 104

9

87, 104

10
23
25. p. 2. piez

87,102,104
116
92

39

60

60
90
106
115
229
239
253
286
334
352
453
653
654
709
763
765
844
908
922
1019
1021
1086

\ 32
48
44
118
61
86
..
78
95
60
. . . . . . . . . .32
.
61
102
102
75
28
28
... '
73
86, 102
.102
36, 97
.36
80

i

1120
1122
1291
1298 .
1315
1316
1324
1358. р. 6. pkt
1396. р. V piel.
86. р. 1. рк.
1407
1408
1425. р. piez
1427
1440
1455
1456
1459
1460
1465
1468
1473
1488
1583 :
1699
1700

8
8
47
32
47
85, 103
47
4, 26
. 11
78
78
80
32
32
48
48
32, 92
7
48
14
17
112
88, 106
38
88, 106

Likums par darba laiku (Lkr. 22/74).
1
67
17
115
Dzelzsceļu likums.
155
27
Noteikumi par jūrniekiem (Lkr. 30/94).
39
37, 76
Konvencija par vietu apgādāšanu
jūrniekiem (Lkr. 25/120).
7
43
Konvencija
par vietu apgādāšanu
jūrniekiem (Lkr. 28/119).
2
37
Noteikumi par kolektivu darbu ligumu
(Lkr. 27/173).
1
101, 114
5
101, 114
Noteikumi par kooperativām sabiedrībām
un viņu savienlbām (Lkr. 19/126).
8. p. 10. pk
12
19. p
68
43. p
12

Noteikumi par kooperativu sabiedribu
un to savienibu likvidaciju (Lkr. 28/77),
4
31
Kriminalprocesa nolikums.
35
105
Kuģu un jūras prasibu likums (Lkr.
28/126).
55. p. 2. pk
37
Likums par laulibu (Lkr. 21/39)
45
72
60
118
Muitas nolikums.
1045
100
1054 . . . ;
100
1065
100
1139 (1929. g. red. Lkr. 15) 100
Noteikumi par naudu (Lkr. 22/146).
1
3
10. p. 1. piez
3
Noteikumi par negodīgas konkurences
apkarošanu (Lkr. 27/174).
14
41, 107
1914. g. 4. oktobra noteikumi par mantas
likumisko novērtējumu nodevu ņemšanai
bezatlīdzības pārejas gadiiumo's (Lkr.
14/2870).
1
42
Nodevu nolikums (kr. lik. кор. V sej.).
203. p. 1. pk
56
213
109
226
34
228
50
Notariata nolikums.
317
75
321
65
Pagasttiesu likumi.
30
31
32 . . . .
33
36
39 . . .
52

.63
63
63
63, 119
119, 120
119
119

Pilsētu zemju likums (Lkr. 28/52).
10. p. 1. piez
74
3

Rūpniecības nolikums (kr. lik. кор. fiesu iekārtas likums.
XI sēj. 2. d.).
174. p
96
126. p. 2. pkt
41
321. p. IV piel. 1. p. . . 66
131. p. 2. pk
41, 107
Likums par uzvārdu rakstību doku138
107
mentos
(Lkr. 27/31).
139
107 •
1
46
Satiksmes un celu nolikums (kr. lik. кор.
4
46
XII sēj. 1. d.).
Vekseļu likums.
575. p. 3. piez. piel. 35. р. б
3
39
3.
p.
3.
piez
58
Likums par satiksmes uzturēšanu uz
9
71
ielām, šosejām un zemes ceļiem ar auto15
71
mobiļiem un citiem satiksmes līdzekļiem
23
39
(Lkr. 25/114).
30
73, 116
8
35
33
1, 39, 52
Likums par slimo kasu un to savienību
pārvalžu darbību izņēmuma stāvokļa laikā
(Lkr. 34/204).
3
101, 114
Noteikumi par slimo kasētn (Lkr. 30/114).
4
35

45
48
58

9
58
73

74
75 . .
84
86

15
15
58
58

Noteikumi par zemes iericibu (Lkr.
Starptautiska konvencija par preču pār- 24/157).
vadāšanu (Lkr. 26/74).
4
23
5
23
С J. M. 12. p. 1. § , . . . 25
С J. M. 31. p. 1., 4. § . . 82
Kurzemes zemnieku likums.
С J. M. 36. p
82
130
16
1920. g. 16. julija papildinājums pie Rīkojums par zīmognodevu (Lkr. 21/165)
likuma par štempelnodokli (Lkr. 91).
5
53
113
30
13
94, 99, 111
13. p. 4. pk
121
Valsts dzelzsceļu tarifs („V. V." 28/170).
15. p. 13. pk
94, 111
14. §
83
37
121
43. §
83
39. p. 1. pk
53
39. p. 7. pk
10
Likums par telpu īri (Lkr. 24/91).
42
121
43. p. 1. pk
99
32. p. 8. pk
64
60
10
32. p. 2. piez
64
61
10
39. p
44, 62
63
58
Noteikumi par tirdzniecības reģistri
71
58
<Lkr. 34/145).
86
58
2

11. p. 1. pk
11. p

69

46
69

89

58

110 . . . . . . . . . . 84
111
. 84

