Oficials izdevums.
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Civilā kasacijas departamenta
1938. g. spriedumi.
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Publicēts Valdības Vēstneša pielikumos:
Nr.

Datums

Ierakstu
numuri

Lpp.

192

26.08.1938

1.-2.

3.-6.

193

27.08.1938

2.-10.

7.-14.

194

29.08.1938

10.-18.

15.-22.

195

30.08.1938

18.-26.

23.-30.

196

31.08.1938

26.-35.

31.-38.

235

15.10.1938

35.-43.

39.-46.

236

17.10.1938

43.-52.

47.-54.

239

20.10.1938

52.-61.

55.-62.

165

26.07.1939

61.-68.

63.-70.

176

8.08.1939

68.-75.

71.-78.

178

10.08.1939

75.-83.

79.-86.

183

16.08.1939

83.-91.

87.-94.

187

21.08.1939

91.-100.

95.-102

188

22.08.1939

100.-103.

103.-106.

1938.
1. 1938. g. 25.126. februarl. Prasltāja Alfreda T r i j e t с а kasacijas sūdzība
par Rlgas apgabaltiesas 1936. g. 9. oktobra spriedumu Alfreda Trijetca praslbā
pret Rīgas pilsētu par Ls 470,— ar % un atbildētājas Rīgas pilsētas pilnvarnieka
zv. adv. J. Volkova paskaidrojums. (L. № 1.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O. Ozolioš; referē senators F. Konradi.
Senats atrod:
Prasītājs lūdzis piespriest viņam par labu по atbildētājas Ls 470,—, paskaidrojot, ka 1934. g. 11. junijā prasītājam piederošam automobilim esot uzdrāzies virsū tramvaja vagons; no šīs sadursmes prasītāja automobilis ticis
stipri bojāts un bojājumu izlabošana maksājusi minēto sumu. Tramvaja vadītājs Eltermanis ar kriminaltiesas spriedumu esot atzīts par vainlgu neuzmanīgā braukšaha un vagona vadīšanā un sodīts, bet šofers attaisnots. Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motiviem, prasību atraidljusi,
nākot pic slēdziena, ka p r a s l t ā j s neesot pierādljis. ka, pienemot Eltermani
darbā kā ielu dzelzsceļu vagona vadītāju, atbildētāja nebūtu rlkojusies pietiekoši uzmanīgi, vai ka pa Eltermaņa kalpošanas laiku atbildētājas uzņēmumā
viņš būtu izrādljies par nespējīgu vai nepiemērotu sava darba izpildīšanai. Tādēl, pēc apgabaltiesas domām, konkretā gadījumā neesot piemērojams CL
(1864. g.) 3447. p. Neatkarlgi no sacītā, apgabaltiesa praslbu atraidījusi arī kā
priekšlaicīgu, jo saimnieka atbildlba par viņa zaudējumu nodarljušo darbinieku,
pie saimnieka culpa in eligendo, esot к u m u 1 a t i v a, pie kam primaru atbildību
nesot tie.šais vainīgais, konkretā gadījumā tramvaja vadītājs, un tikai nesekmīgas piedziņas gadljumā iestātos Rīgas pilsētas atbildība. Prasītāja kasacijas
sūdzlba pelna ievērību.
Nākot pie slēdziena, ka atbildētāja konkretā gadījumā neesot pielaidusi
culpa in eligendo un ka tādēl neesot piemērojams CL (1864. g.) 3447. р., apgabaltiesa tomēr nemaz nav apspriedusi prasītāja apgalvoto un atbildētājas neapstrldēto faktu, ka tramvaja vadītājs ar kriminaltiesas spriedumu ticis sodīts par
neuzmanīgu braukšanu un neuzmanīgu vagona vadīšanu. Šim kriminaltiesas
spriedumam var būt nozīme lietā, jo, kā to paskaidrojusi Senata apvienotā
sapulcc (37/33), pilsēta atbild par zaudējumiem, kurus nodarījis ielu dzelzscelu
vagona vadītājs ar kriminaltiesā pierādltu neuzmanlgu braukšanu, ja vien p i 1s ē t a saskaņā ar CL (1864. g.) 3304. p. nepierāda, ka zaudējumu cietēja tiesību aizskārums nav pieskaitams viņai par vainu. Neapspriežot šī sprieduma
nozlmi, apgabaltiesa pielaidusi motivēšanas nepilntbu un CPN 181., 196. p. pārkāpumu.
Sakarā ar apgabaltiesas sprieduma otro motivu, ar kuru prasība atzīta par
priekšlaicīgu, jāaizrāda, ka Senats jau paskaidrojis (35/422; 38/4), ka tiesa vispār rikojas inkonsekventi, ja vioa vienā un tanī pašā laikā prasību atzlst par
nepamatotu pēc būtlbas un par priekšlaiclgi celtu. Ja prasiba izrādās par n ep a m a t о t u, tad jautājums par tās priekšlaicīhu vispār nav ierosinams, jo tas
logiski var pacelties tikai tad, ja praslba p a m a t ā atzīta par d i b i n ā t u ,
bet tikai vēl neatrodas tādā stāvoklī, ka to tūliņ varētu apmierināt. Konkretā
gadljumā apgabaltiesa, uzskatot, no vienas puses, praslbu par priekšlaicīgi
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celtu, ar to pašu atzinusi prasltāja tiesību celt j a u n u prasību (ja piedziņa
pret Eltermani izrādītos par nesekmīgu), bet, no otras puses, atzīstot prasību
par nepamatotu arī pēc būtības, šādu praslbas tiesību noliegusi. Tā kā no šī
pēdējā viedokla (t. i. atzlstot prasibu par nepamatotu pēc būtlbas), jautājuras
par praslbas priekšlaiclbu vispār nebija paceļams, tad apgabaltiesas šai ziņā
(attiecībā uz prasības priekšlaicību) izteiktie motivi tagadējā lietas stāvoklī
atzīstami par liekiem un nenozīmīgiem un tie tādēl arī nevarēja novest pie prasības atraidīšanas. Atzīmējams, ka šie motivi (ja arī tos atzītu par pareiziem)
nedotu Senatam iespēju atzīt par pareizu tiesas gala slēdzienu (par prasības
atraidišanu). Ja — kā augšā aprādīts — apgabaltiesas motivējums par prasības nepamatotību pēc butlbas atzlstams par nepietiekoši motivētu, tad Senats nevar otro apgabaltiesas spriedumu motivu (par prasības priekšlaiclbu)
uzskatīt par p a t s t ā v ī g u iemeslu prasības atraidīšanai. Šādā gadījumā galīgi būtu atzlts. ka prasība atraidīta v i e n l g i p r i e k š l a i c ī b a s dēl, kas
dotu prasītājam tiesību celt jaunu prasību neskatoties uz to, ka jautājums
par praslbas pamatotlbu pēc būtības vēl nebūtu definitivi noskaidrots.
Atrodot, ka augšā minēto likumu pārkāpumu dēl apgabaltiesas spriedums
nav atstājams spēkā, un neielaižoties pārējo prasītāja kasacijas sūdzībā minēto
sprieduma atcelšanas iemeslu pārbaudīšanā, Senats n o l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1936. g. 9. oktobra spriedumu atcelt CPN 181., 196. pantu pārkāpumu
dēl un lietu nodot apgabaltiesai izspriešanai по jauna citā tiesas sastāvā.
2. 1938. g. 26. janvarī. Prasitāja Oto D u 1 b e r g a pilnvarnieka zv. adv.
J. Krūmiņa kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1936. g. 7. oktobra spriedumu
Oto Dulberga prasībā pret Stefaniju Slišans, Rozu un Jezupu Keišiem un Ludvigu Keišu par pirkuma-pārdevuma līguma atzīšanu par spekā neesošu un izjaksta dzēšanu zemes grāmatās un atbildētāju Stefanijas Slišans pilnvarnieka
%\. adv. V. Dāvja un Rozas un Jāzepa Keišu paskaidrojums. (L. №4.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators F. Konradi.
Senats atrod:
1935. g. 20. martā iesniegtā iesūdzības rakstā prasītājs paskaidrojis, ka
1930. g. 18. martā vioš esot nopircis по atbildētājiem Rozas, Jezupa un Ludviga
Keišiem Baltinavas pag. Slobodas sādžas viensētu № 1 0 par Ls 3000,—, по
kuriem Ls 2.700,— iemaksājis pie līguma noslēgšanas. Atbildētāju vainas dēl
galīgs llgums neesot ticis noslēgts. Sakarā ar to prasltājs 1933. g. 13. martā
iesniedzis praslbu pret pardevējiem par pirkšanas naudas un līgumsoda atmaksu par Ls 5.200,— un panācis prasības nodrošināšanu; bet kad viņš izpildu
rakstu iesniedzis zemes grāmatu nodalai atzīmes ievešanai zemes grāmatās, izrādljies, ka pārdevēji, lai ņemtu prasltājam iespēju piedzīt по viņiem parādu,
augšminēto īpašumu atsavinājuši atbildētājai Stefanijai Slišans. Tā kā ši atsavināšana notikusi par kaiti prasītājam, tad-vinam uz 1916. g. 3. julija likuma
pamata esot tiesība pieprasīt šā līguma anulēšanu. Prasība par iemaksātās naudas atmaksu esot apmierināta ar apgabaltiēsas 1934. g. 9. janvara spriedumu,
bet piedzīt piespriesto naudu neesot iespējams aiz tā iemesla, ka pārdevējiem,
izņemot Stefanijai Slišans atsavināto zemi, citas mantas neesot.
Ievērojot saclto, prasitājs lūdzis Daugavpils apgabaltiesu atzīt par spēkā
neesošu minēto starp KeiŠiem un Slišans.noslēgto pirkuma-pārdevuma līgumu,
kas apstiprināts по zemes grāmatu nodaļas priekšnieka 1933. g. 3. julijā, un
dzēst Jaunlatgales apriņķa zemes grāmatu registra folijā № 7984 ierakstu par
šā līguma koroborēšanu un īpašuma pārvešanu uz Stefanijas Slišans vārdu.
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Daugavpils apgabaltiesa praslbu atraidljusi un Tiesu palata apgabaltiesas
spriedumu apstiprinājusi. Prasītāja kasacijas sūdzība pelna ievērību. Tiesu
palata konstatējusi: a) ka apstrīdētais pirkuma llgums noslēgts jau pirms
1933. g. 20. maija, t. i. tās dienas, kad nodrošināta prasītāja prasiba pret Keiiiem par Ls 5.200,— pirkuma sumas un soda naudas samaksu, un b) ka minēto Ls 5.200,— piespriešana notikusi vēl vēlāk, proti, 1934. g. 9. jarivarī, kā
tas redzams no norakstā iesniegtā izpildu raksta (I 4), proti, arī vēl pēc minētā
pirkuma llguma apstiprināšanas, kas notikusi 1933. g. 3. junijā (I 5. о. р.). Раmatojoties uz šiem konstatējumiem, Tiesu palata atzinusi, ka runā esošā pirkuma
Hguma noslēgšanas brīdl prasītājs nemaz neesot bijis CPN VI pielik. 1. p. paredzētais kreditors, kam par labu uz viņa prasljumu pret parādniekiem, šinī
gadījumā pārdevējiem Keišiem, būtu taisīts tiesas spriedums; vēl vairāk — minētā llguma noslēgšanas brīdl pat prasltāja praslba neesot bijusi nodrošināta.
Sāds Tiesu palatas motivējums atzīstams par nepareizu. CPN VI pielik. 1. p.
1. pkts nosaka, ka tieslba celt prasību par in fraudem creditorum noslēgtā darījuma anulēšanu pieder kreditoram, kam par labu, uz vina prasljumu pret parādnieku, vai nu taisīts izpildamais tiesas spriedums, vai taislts uzraksts par
piespiedu izpildīšanu. Tā tad saskanā ar šo likumu ir gan vajadzīgs, lai p г as ī b a s i e s n i e g š a n a s l a i k ā : a) persona, kura cel prasību, būtu parādnieka kreditors, un b) lai šim kreditoram par labu būtu taisīts izpildamais tiesas spriedums vai uzraksts par piespiedu izpildlšanu. Saskaņā ar Sen. CKD
spr. 35/587, uz kuru atsaucas Tiesu palata (sk. arī Sen. CKD 32/818), ir gan
vajadzlgs, lai šl persona būtu par parādnieka к r e d i t о r u arl jau apstrldētā
d a r l j u m a n o l ē g š a n a s b r l d ī . Tomēr no minētiem Senata spriedumiem
un по 1916. g. 3. julija lik. 1. p. neizriet, ka parādnieka kreditoram rokās jau
d a r ī j u m a n o s l ē g š a n a s b r ī d ī būtu jābūt izpildamam tiesas spriedumam vai uzrakstam par piespiedu izpildīšanu. Tiesu palata ir nostājusies uz
nepareizu viedokli, it kā par parādnieka k r e d i t o r u būtu atzlstama tikai
tāda persona, kuras prasījumu tiesa jau apmierinājusi, kamēr patiesībā kreditors ir persona, kurai ir tiesiba praslt no otras personas — parādnieka — zināmas darblbas izpildīšanu, kurai ir materiala vērtība (pilnīgi neatkarīgi no tā,
vai šis prasījums būtu ticis apmierināts no tiesas). Tādā kārtā Tiesu palata,
atzlstot aiz minētiem motiviem, ka prasītājam neesot bijusi tiesība celt šo
prasību, pārkāpusi CPN VI pielik. 1. p. 1. pktu. Neatkarīgi по sacltā, Tiesu
palata praslbu atzinusi arī'par p r i e k š l a i c ī g u . Šai ziņā tiesu palata norāda, ka prasltājs neesot apstrīdējis atbildētājas Slišans paskaidrojumu, ka
atbildētājiem Keišiem esot vēl cita nekustama manta, proti, īpašums В i e 1 i n u
ciemā un „B e r e z о v s к а s" viensēta, kā arī kustama manta, uz ко ра dalai
no prasītāja vērsta jau piedzina (II 14, 19, 20), kas arl izrietot по norakstos
iesniegtiem aprakstes žurnaliem un pazinojuma (II 21—23). Praslba tādēļ, pēc
Tiesu palatas atzinuma, uzskatama par priekšlaiclgu, iekams aprakstltā no
prasītāja atbildētāju kustamā un nekustamā manta nav p ā r d о t a (kaut arī
uz to, kā prasltājs apgalvojot, vērsuši piedziņu vēl citi kreditori) un prasltājs
neesot vērsis piedziņu uz Keišu imobili В i e I i ņ u ciemā resp. neesot daudz
maz noteikti noskaidrojies, vai minētā parādnieku manta segs vai nesegs prasītāja pretenziju. Šāds Tiesu palatas motivējums neattaisno viņas slēdzienu
par prasības priekšlaicību.. Vispirms nav izšķirošas nozlmes Tiesu palatas konstatējumam, ka no prasītāja aprakstītā atbildētāju manta vēl neesot p ā r d о t a,
jo CPN VI pielik. 1. p. 1. pkts pielaiž šinī likumā minēto praslbu tad, kad uz
parādnieka mantu vērstā piedzina ir nesekmīga, kā arī, kad p ē c l i e t a s a ps t ā к 1 i e m izrādās, ka piedzinas vēršana uz mantu n e a p m i e r i n ā s p i l 5

n ī g i kreditora prasījumu. Tā tad konstatējums, ka ar parādnieka mantas
p ā r d o š a n u nav panākta kreditora apmierināšana, nav šīs prasības obligatorisks priekšnoteikums, bet tiesa to var pielaist ari tad, ja viņa, ievērojot citus
Iietas apstāklus, var konstatēt, ka piedziņas vēršana uz mantu nevarēs apmierināt pilnīgi kreditofa prasījumu. Pie šāda slēdziena tiesa varētu nākt, piemēram, arī tad, jā viņa nodibina, ka uz parādnieka mantu vērstā piedziuu suma,
acīm redzot, pārsniedz aprakstītās mantas vērtību. Prasītājs, apgalvojot visā
procesa gaitā, ka atbildētāju manta ir nepietiekoša viņa pretenzijas apmierināšanai (I 2. о. р., 21, 42. о. р., II 19), Tiesu palatas 1936. g. 7. oktobra sēdē
bija lūdzis izdot viņam aplieclbu ziņu saņemšanai no tiesu izpildītāja par to,
ka uz atbildētā-ju mantu esot vērstas arl vairākas citas piedziņas. Ar to prasītājs, acīm redzot, domājis pierādīt, ka atbildētāju aprakstltā manta ir nepietiekoša visu (tā tad arl prasltāja) uz to vērsto piedziņu apmierināšanai, kādam
apstāklim, saskaņā ar augšā sacīto, lietā var būt nozīme. Tiesu palatai tādēļ
nebija pietiekoša iemesla minēto prasītāja blakus lūgumu neievērot. Tiesu
palata savā spriedumā gan aizrāda. ka prasītājs neesot vērsis piedziņu uz atbildētāju i m o b i l i B i e l i ņ u s ā d ž ā , kādēl arī neesot noskaidrojams, vai atbildētāju manta segs vai nesegs prasītāja pretenziju. Šai ziņā Tiesu palata
tomēr nemaz nav apsvērusi: a) ka pirmā instancē paši atbildētāji Stefanija Slišans un Ludvigs Keišs ir paskaidrojuši (I 21, 41 о. р., 42), ka Bieliņu viensētu
pēdējais esot tikai a i z p i г с i s, un ka tā uz vioa vārda vēl neesot koroborēta,
sakarā ar ко tad viņi kā uz piedziņas objeklu aizrādljuši tikai uz viensētas ražu,
augliem, lopiem un lauksaimnieclbas inventaru, bet nevis uz pašu viensētu, un
b) ka prasītājs savukārt apgalvojis, ka uz da|u no šiem objektiem piedziqa, saskaņā ar likuma noteikumiem, neesot vēršama (I 31, 42. о. р.). Tiesu palataš
sēdē. at.bildētājas Slišans pilnvarnieks — pretrunā ar pirmā instancē dotiem
paskaidrojumiem — gan apgalvojis, ka atbildētājiem Keišiem p f e d e r o t īpašums (domāts, acīm redzot, nekustams īpašums) Bieliņu sādžā, uz ко varot- vērst
piedziņu, bet tā kā Tiesu palata savā spriedumā nemin apstākļus, ar kuriem šis
apgalvojums būtu pierādīts, tad tam tagadējā lietas stāvokll nav piešķirama
nozīme, līdz ar ко — tagadējās lietas stāvokll — atkrlt arī Tiesu palatas aizrādījums, ka prasītājs neesot vērsis piedziou uz pašu i m о b i 1 i Bieliņu sādžā.
Ja nu — kā tas redzams no atbildētāju iesnfegtā dokumenta (П 22) — prasltājs
piedziqu uz dažādu к u s t a m u mantu Bieliņu sādžā i r vērsis, pie kam atbildētāji otrā instancē nav apgalvojuši, ka prasītājs varot aprakstlt vēl kādu
citu atbildētājiem piederošo kustamu mantu (II 14), un ja, pēc prasltāja apgalvojuma, uz to pašu mantu ir vērsuši piedziņu arl citi kreditori (II 19. о. р.),
tad jāatzīst, ka arī Tiesu palatas sakarā ar imobili Bieliņu sādžā izteiktie apcerējumi (kuros viņa pārmet prasltājam piedziņas nevēršanu uz pašu imobili)
neattaisno prasītāja blakus lūguma neievērošanu, ar kuru viņš domājis pierādīt minēto apgalvojumu. Tādā kārtā arī Tiesu palatas motivējums par prasības priekšlaicību atzlstams par nepietiekošu.
Bez tam Senats atrod par vajadzīgu aizrādlt Tiesu palatai, ka viņa vispār
rīkojusies nepareizi tai ziņā, ka viņa, atzlstot prasibu par priekšlaicīgu, līdz ar
to prasību izskatījusi arī pēc būtlbas. Šai ziqā Senats jau vairākkārt paskaidrojis (CKD 35/422 u. c), ka procesuali šāda rīcība ir nepielaižama, jo prasiba ir
caurskatama pēc būtības tikai tad, ja viņa n a v priekšlaiclgi iesniegta.
Atrodot, ka Tiesu palata pielaidusi motivēšanas nepareizību un nepilnību.
pārkāpjot ar to CPN 444., 816. р., kādēl vitjas spriedums nav atstājams spēkā,
Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1936. g. 7. oktobra spriedumu CPN 444^
6

816. pantu parkapuma del atcelt un ljetu nodot Tiesu palatai izspriešanai по
jauna citā tiesas sastāvā.
3. 1938. gada 28. aprilī. Prasltāja Feliksa B r e d e r m a n a pilnvarnieka
zv. adv. J. Rēkšana kasacijas sūdzlba par Rigas apgabaltiesas 1937. g. 5. marta
spriedumu Feliksa Bredermaoa praslbā pret Latviešu akciju banku par
Ls 1.125,— ar «/о darba algas. (L. № 8.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators M. Cakste.
Senats atrod:
Prasītājs iesniedzis kasacijas sū.dzibu par to apgabaltiesas sprieduma daļu,
ar kuru atraidlta prasiba par virsstundu atlldzibu. Apgabaltiesa, atraidot praslbu šajā dalā, pamatojusies uz to, ka partu llgums bijis noslēgts par darbu,
kas bijis strādājams tikai svētdienās un svētku dienās, un ka prasītājara par šo
darbu nollgtais atalgojums Ls 40,— mēnesī saskanējis ar Likuma par darba
laiku 17. p. paredzēto paaugstinājumu (75°/o un 100%) svētdienu darba atalgojumam. Šo pēdējo atzinumu apgabaltiesa balstījusi uz apstākli, ka prasltājam,
kā vienkāršam sargam, nolīgtā alga bijusi lielāka, nekā parasti darba dienās
nopelnītu vienkāršs sargs. Apstākli, ka parti bija vienojušies par paušalalgu,
apgabaltiesa atzinusi par nenozīmīgu aiz tā iemesla, ka partu attiecību īpatnējos apstāklos algas specifikacija nemaz neesot bijusi icspējama, jo tādai specifikacijai trūcis izejas punkts, atlīdzība par normalo darba stundu, pēc kuras
ar 75% resp. 100% paaugstinājumu būtu aprēkinama atlldziba par virsstundām.
Pēc apgabaltiesas domām, šls specifikacijas trūkums tomēr nav radljis nekādu
neskaidrību partu attiecībās, jo prasītājs varējis pēc noligtās algas Ls 40 mēnesl aprēķināt stundas algas lielumu un pārliecināties par tās izdevīgumu. Bez
tam, pēc apgabaltiesas domām, jāpieņem, ka prasītājs, kuram bija jāzin likuma
par darba laiku noteikumi, līgumu slēdzot, zinājis, ka nollgta atlldziba pēc likuma bijusi apzīmējama nevis par darba dienu algu, bet gan par svētdienu atlīdzlbu. Šo iemeslu dēļ apgabaltiesa tomēr nevarēja atraidlt praslbas dalu par
virsstundu atlidzlbu. Apgabaltiesa, kā redzams, по viuas sprieduma motiviem,
pamatojusies pirmā kārtā uz to, ka prasltāja strādātais darbs bijis svētdienas
resp. virsstundu darbs, par kuru viņam arl maksāta paaugstināta, salldzinot
ar darba dienu, atlīdzība. Pretēji apgabaltiesas domām, prasltāja šajā gadījumā
strādātais darbs taisni nav atzīstams par svētdienas resp. virsstundu darbu
likuma par darba laiku nozlmē. Pati apgabaltiesa ir konstatējusi, ka prasītājs
bijis nolīgts darbam tikai svētdienās un svētku dienās. Bet Senats ir paskaidrojis (Sen. apv. sap. 38/1), ka gadljumā, ja darbinieks ir strādājis tikai svētdienās, tad svētdienu darbu pašu par sevi nevar atzīt par virsstundu darbu,
jo tādam darbam trūkst virsstundu darba pretstats — normalā laikā (darb■dienās) nostrādātais darbs. Tikai gadījumā, kad darbinieks, kas strādājis tikai
svētdienās, šajās dienās nostrādājis vairāk par 8 resp. 6 stundām, tad tāds
vairāk nostrādātais laiks uz vispārīgā pamata kvalificējams kā virsstundas
likuma par darba laiku nozīmē. Tādēl arl tikai tas prasītāja nostrādātais darbs,
kuru vinš bija strādājis virs 8 stundām dienā, kvalificējams kā virsstundu darbs.
Turpretim, pirmās astoņas stundās strādātais darbs nav virsstundu darbs, kaut
arī prasltājs to bija strādājis svētdienās un svētku dienās, jo prasītājs, kā to
konstatējusi apgabaltiesa, bijis nollgts t i к a i darbam svētdienās un svētku
dienās. Tādēl, pretēji apgabaltiesas domām, šajā gadljumā ir gan iespējama
normalās darba stundas algas aprēķināšana, jo prasltājs katrā ziņā nostrādātā dienā bija nostrādājis astonas normalas darba stundas. lstenībā prasītājam nolīgta alga Ls 40 mēnesī bijusi paušalalga, kas aptvērusi algu par astonām
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normalām darba stundām un virsstundām. Attiecībā uz tādu līgumu Senats Ir
jau paskaidrojis (Sen. CKD 34/2870, 34/2372 un citi) ka gadījumā, kad darba
ņēmējs ar darba devēju, noslēdzot darba līgumu, vienojušies par noteiktu virsstundu skaita strādāšanu katru dienu, mēneša atalgojumā ir nepieciešami paredzēt un noteikt, kāda atlldzība ir domāta par darbu normalā darba laikā un
kāda par virsstundu darbu. Tas ir nepieciešami tādēļ, lai ar aritmetisku aprēķinu
varētu konstatēt, vai atalgojums par virsstundām nerunā pretim likuma par
darba laiku 17. panta noteikumiem resp. vai tāda vienošanās uz CL (1864. g.)
2922. panta pamata nav atzīstama par nederīgu. Pie tam apstāklis, ka darba
ņēmējs, slēdzot llgumu, zinājis, ka viņam būs jāstrādā noteikts virsstundu darbs,
pats par sevi nevar būt par pamatu atzinumam, ka virsstundu darbs atlīdzināts ar
nolīgto paušalatalgojumu. Neņemot vērā augšminētos lietas apstākļus, it īpaši
to, ka prasītāja dienā nostrādātās pirmās astoņas stundas nav virsstundas
likuma par darba laiku nozīmē, un pamatojot savu spriedumu uz nepareizu
viedokii, ka viss prasltāja nostrādātais darbs kvalificējams kā virsstundu darbs,
apgabaltiesa pārkāpusi likuma par darba laiku 17. pantu un, pielaižot motivu
nepareizību, arl CPL 181. un 196. pantus. Šo likumu pārkāpumu dēl apgabaltiesas spriedums pārsūdzētā dalā nav atstājams spēkā, Senats n о 1 e m j : Rīgas
apgabaltiesas 1937. gada 5. marta spriedumu pārsūdzētā daļā Likuma par darba
laiku 17. panta un CPL 181. un 196. pantu pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot
tai pašai apgabaltiesai izpriešanai šajā daļā no jauna citā tiesas sastāvā.
4. 1938. gada 26. janvarī. Prasītāja Jāņa L i e p i ņ a kasacijas sūdzlba
par Tiesu palatas 1937. g. 5. maija spriedumu Jāqa Liepiņa praslbā pret mir.
Pēteri Zvaigzni viņa mantas aizgādnības personā un Ievu Zvaigzni par mir.
Pētera Zvaigznes privattestamenta apstiprināšanu izpildlšanai. (L. № 31.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Sterste.
Senats atrod:
Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motiviem, ir konstatējusi, ka mirušā Pētera Zvaigznes testaments nav testatora pašrocīgi rakstīts,
bet to testatora vietā un uz viņa lūguma ir uzrakstījis Kārkliņš, un ka testamentu
ir parakstījuši tikai 2 liecinieki, no kuriem neviens nav mācītājs. Atrodot, ka
pēc LCL 1048. panta noteikumiem, konstatētos apstākļos, kad testators testamentu pašrocīgi nav rakstljis, ir jābūt testamenta rakstītāja un bez tam vēl
triju. liecinieku parakstiem, Tiesu palata ir nākusi pie slēdziena, ka mir. Pētera
Zvaigznes testaments, formas ziņā, neatbilst likuma prasījumiem, un tādēļ tas
nevar tikts apstiprināts (LCL 10663. un 10664. р.). Šis Tiesu palatas slēdziens
ir pareizs un saskan ar lldzšinējo tiesu praksi (Sen. CKD spr. 37/816). Arī
Kr. Sen. CKD 91/70 spriedumā ir paskaidrots, ka triju liecinieku paraksta trūkums kā uz mājas, tā arī notarialā kārtlbā sastādītā testamenta ir tik svarlgs,
ka to trūkumu nevar novērst arī lūdzot testamentu apstiprināt praslbas kārtlbā.
Kasacijas sūdzibā norādītais Kr. Sen. CKD spr. 80/269 apspriežamā jautājumā
par triju liecinieku paraksta nepieciešamību uz testamenta nekādu stāvokli
nav ieņēmis, un tam tādēļ nav nekādas nozīmes lietā. Līdz ar to atkrit apsverumi kasacijas sūdzībā, kuros prasītājs apstrīd šl slēdziena pareizlbu pēc
būtības.
Atrodot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzlbā pievestos likumus, Senats n o l e m j : Jāņa Liepiņa kasacijas sūdzību uz CPN 907. p. pamata
atstāt bez ieverlbas.

5. 1938. gada 26. janvarl. Atbildētāias Elizabetes R о z 11 i s pilnvarnieka
zv. adv. E. Saltupa kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1937. g. 12. aprila
spriedumu Alises Vranckens prasībā pret Erichu Lange u. с sumā Ls 1258,24
par rokas ķllu tiesību atzlšanu uz aprakstīto labību un prasītājas Alīses
Vranckens pilnvarnieka zv. adv. A. Neihausa paskaidrojums. (L. Nr. 38)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators F.Konradi.
Senats atrod:
Tiesu palata, pamatojoties uz iesniegtiem dokumentiem un nopratināto
liecinieku liecībām, konstatējusi, ka 1934. g. beigās atbildētājs Erichs Lange
aizoēmies по prasltājas divos panēmienos kopā Ls 2.000,—, un šo aizdevumu
nodrošinājis a r r o k a s k l l u , n o d o d o t p r a s l t ā j a s
valdljumā
ieķīlāšanas aktos minēto labibu, miežus un auzas, kas atradušies Lestes muižā,
un to sauēmis glabāšanā šīs muižas pārvaldnieks Vilhelms Lange kā prasītājas
uzticības persona. Ar to, pēc Tiesu palatas atzinuma, prasītājas rokas kīlas
tiesības uz ieķilāšanas aktos un praslbas sūdzībā minēto īabību, kā 670 pudiem
miežu un 500 pudiem auzu, saskanā ar CL 1469., 1470., 641. un 645. p.
(1864. g.) noteikumiem atzīstamas par nodibinātām. Tiesu palata savā spriedumā gan nav izteikusies expressis verbis, ka konkrētīi gadījumā rokas ķīlas
nodibināšana būtu notikusi constitutum possessorium celā; tomēr, pretēji kasacijas sūdzlbas iesniedzējas aizrādījumam. Tiesu palata uēmusi vērā šādu
valdljuma iegūšanas veidu, jo tas izriet no Tiesu palatas atsauces uz Sen. CKD
spr. 35/1645, kurā ižtirzāti taisni constitutum possessorium būtība un priekšnoteikumi. Pēc kasacijas sūdzlbas iesnicdzējas domām, par šo valdījuma iegūšanas veidu konkrētā gadijumā nevarot runāt tādēļ, ka CL 648. p. (1864. g.)
prasot, lai attiecīgā persona būtu valdījusi par kīlas objektu s a v ā v ā r d ā un
tad sāktu valdit par to kādas citas personas vārdā, bet Vilhelms Lange par
strīdus labibu neesot valdljis, bet esot rīkojics tikai kā sava brāla, atbildetāja
Ericha Langes, algots darbinieks. No augšā minētiem Tiesu palatas motiviem
tomēr nemaz neizriet, ka vina Vilhelmu. Lange būtu atzinusi par lablbas valdītāju savā vārdā, jo Tiesu palata tikai konstatējusi, ka Vilhelms Lange, kā kīlas
nēmējas, prasltājas, uzticlbas persona, lablbu saņēmis g l a b ā š a n ā . Istenībā no Tiesu palatas motiviem izriet, ka pats atbildētājs Erichs Lange, kas
kā labības īpašnieks par to valdījis pirms ķīlas līguma noslēgšanas, p ē с labibas ieķīlāšanas ir sācis valdīt par to p r a s ī t ā j a s v ā r d ā, jo pēc Tiesu
palatas konstatētās valdījuma nodošanas pēdējai, viņš par labību protams s a v ā
vārdā vairs valdlt nevarēja. Lai nodibinātu rokas kīlu constitutum possessorium
ceļā, gan nepietika ar ķīlas devēja Ericha Langes konstatēto nodomu valdlt
par labibu prasltājas vārdā, bet bija prasams arl, Iai tiktu ievērots publicitātes
princips, t. i., lai prasītājas animus possidendi izteiktos arl ā r ē j i (Sen. CKD
35/325, 1645, 1576). Šai zinā gan ir nepietiekošs Tiesu palatas konstatējums,
ka Vilhelms Lange, kā prasītājas uzticibas persona, labību pieņēmis savā
g 1 a b ā š a n ā, jo ar glabāšanu vien, kamēr tā nav izpaudusies ūz ārienu, atklātības princips nav ievērots. Nekonstatējot apstāklus, по kuriem būtu janāk
pie slēdziena, ka šis princips konkretā gadījumā nav pārkāpts, Tiesu palata
pielaidusi motivēšanas nepilnlbu. Šis trūkums tomēr nevar novest pie Tiesu
palatas sprieduma atcelšanas, jo kasacijas sūdzības iesniedzēja, Elīzabete
Rozīte, pie lietas caurlūkošanas pēc būtības, nav apstrldējusi prasltājas otrā
instancē izteikto apgalvojumu (II 2. о. р., 18), ka prasltāja Vilhelmu Lange bija
norīkojusi par labības s a r g u (tā tad nevis tikai par glabātāju), un ka Lange
arl apņēmies miežus un auzas apsargāt priekš prasltājas. Bet Sen. CKD jau
paskaidrojis, ka rokas ķllas nodibināšanai ar constitutum possessorium pietiek
9

ar sarga pielikšanu ieķīlātai lietai (35/1576). Ar to tad, pretēji kasacijas. sūdzības iesniedzējas aizrādljumam, visi constitutum possessorium rekviziti konkrētā
gadījumā atzīstami par konstatētiem. Nepelna ievērību arl atbildētājas Rozītes aizrādījums, ka lietā neesot konstatēts rokas ķīlas instituta būtiskais
s p e c i a l i t a t e s princips, jo no ieķīlāšanasdokumentiem esot redzams, ka muižā
bez it kā ieķllātiem auzām un zirniem bijusi vēl cita tā paša veida labiba
(ieķīlāšanas dokumentā esot tieši teikts: „500 p. auzu un 100 p. pelēko zirņu
n о . . . šā gada ražas"). Ja ar to atbildētāja domājusi apgalvot, ka ķīlas līguma
noslēgšanas momentā ieķllātā (neizkultā) lablba bija i z d а 1 ā m а по pārējās
muižas labrbas, tad uz to jāaizrāda, ka nav likuma, kas prasltu šādu iekīlātā
priekšmeta ārēju norobežošanu, tādē| jāatzīst par pielaižamu arī tādu lietu
ieķīlāšana, kuras ieķīlāšanas brīdl patstāvlgi vēl nepastāvēja (sk. arī Vangerow.
Lehrbuch der Pandekten, 7. izd. I sēj. lp. 809). Atbildētāja tālāk norāda uz
to, ka neesot pierādljumu par to, ka i z к u 11 ā labība tikusi specificēta, un ka
tā neesot tikusi sajaukta kopā ar citu muižas lablbu. Šim apstāklim nav
nozīmes, jo atbildētāja par to runā vienīgi sakarā ar vinas pacelto jautājumu
par rokas ķīlas instituta būtiskas pazīmes (specialitates) trūkumu konkrētā gadījumā. Prasītājai ir tikusi iekllāta neizkulta labrba un, ja, kā augšā norādīts,
tās izdalīšana resp. specifikacija, nesastādīja ķīlas līguma nepieciešamo elementu
un šis līgums tādēl uzskatams par likumlgi noslēgtu, tad labibas event. v ē 1 ā к а
sajaukšana, kura būtu notikusi, to izkujot, atzīstama par irrelevantu atbildetājas
uzsvērtā sakarā, t. i. jautājumā par rokas ķilas instituta būtiskas pazīmes trūkumu, kāds jautājums protams izšķirams pēc apstākļiem, kas pastāvēja ķīlas
liguma slēgšanas momentā. Citus secinājumus по i z к u 11 a s labības event.
sajaukšanas kasacijas sūdzības iesniedzēja netaisa, kādēļ apspriežamais atbildētājas iebildums, kā nenozīmīgs, atstājams bez ievēribas. Ar sacīto atkrlt
visi ātbildētājas Rozītis paskaidrojumi viņas kasacijas sūdzības 1. un 2. punktos.
Jautājums par noslēgtā līguma f i к t i v i t ā t i kasacijas kārtlbā nav parbaudams
(Sen. CKD 26/112 un c), kādēl atkrīt arī atbildētājas apsvērumi viņas kasacijas
sūdzlbas 3. pktā, kuros viņa aizstāv viedokli, ka ieķīlāšana notikusi tikai izskata pēc. Nav, beidzot, ievērojams arī kasacijas sūdzības 4. pkts, kufā atbildētāja pārmet Tiesu palatai viņas iebilduma neapspriešanu par to, ka lieciniekiem Langem un Vrankenam nevarot piešķirt ticamibu. Tomēr Tiesu palata
naudas aizdošanas faktu atbildētājam Langem, par ко atbildētāja šinī sakarā
vienīgi konkrēti runā — atzinusi par pierādītu arī ar citu liecinieku lieclbām,
kuras kasacijas sūdzlbas iesniedzēja neapšauba. Tādēļ vien atkrlt arl šis kasacijas sūdzības punkts.
Atrodot, ka atbildētājas Rozitis kasacijas sūdzlba kā nepamatota atraidama,
Senats n o l e f n j : Ellzabetes Rozltis pilnvarnieka zv. adv. Saltupa kasacijas
sūdzību uz CPN 907. p. pamata atstāt bez ievērības. Tiesāšanās izdevumus
Ls 32,74 apmērā uzlikt atbildētājai Elīzabetei Rozltis prasltājas Allses Vrankens
labā.
6. 1938. gada 26. janvarī. Mir. Hindas H а 11 e r s mantojuma aizgādoa
zv. adv. A. Neihausa kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1937. g. 8. marta
lēmumu lietā par Hindas Hallers lūgumu Latvijas Sarkanā krusta loterejas
biletes № 131249 ser. „A" mortifikaciju. (L. № 59.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators F. Konradi.
Senats atrod:
Rigas apgabaltiesā iesniegtā lugumā Hinda Hallers paskaidrojusi, ka viņa
1936. g. sākumā esot nopirkusi Latvijas Sarkanā krusta naudas izlozes № 36
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lozi № 131249 ser. „A". Uz šo lozi esot kritis vinnests Ls 400,—, bet prasītājā
to nevarot saņemt, jo loze esot gājusi zudumā.
Atsaucoties uz 1919. g. 25. augusta likumu par nozudušu vai iznīcinātu uz
uzrādltāju izdotu vērtspapiru mortifikaciju (Lkr. 130), Hallers lūgusi: a) aizliegt Latvijas Sarkanam krustam minētā lozē izteiktās prasības izpildlšanu un
izdot lūdzējai apliecību iesniegšanai Sarkanā krustā par to, ka lūdzēja, uzdodoties par zudumā gājušās lozes Ipašnieci, ievadljusi izsludinājumu atzīt lozi par
nederīgu ar 1919. g. 24. augusta likumā paredzētām sekām; b) lemt par sludināšanu „Valdibas Vēstnesl", un c) pēc sludinājuma termiņa notecējuma atzlt
minēto lozi par iznīcinātu un nederīgu un lūdzēju par tieslgu saņemt tūllt uz
lozi kritušo vinnestu skaidrā naudā. Rīgas apgabaltiesa Hallers lūgumu noraidījusi un Tiesu palata atstājusi bez ievērlbas par apgabaltiesas lēmumir
iesniegto blakus sūdzību. Hindas Hallers kasacijas sūdzība nepelna ievērību.
Tiesu palata atzinusi, ka saskaoā ar Latvijas Sarkanā krusta izlozes № 36
noteikumiem („V. V." 35/207) zudumā vai bojā gājušās lozes nav mortificējamas.Pie šāda slēdziena Tiesu palata varēja nākt, ievērojot minētās izlozes noteikumu,.ka par lozes Ipašnieku skaitās tās uzrādltājs, kuram arl izmaksājams vinnests, un ka n e k ā d i i e b i l d u m i par lozes n o z a u d ē š a n u vai bojā eju
netiek ievēroti (Noteik. II nod. 6. p. un VII nod. 1. р.). Ar šādu noteikumu lozes
mortifikacija ir izslēgta, jo pielaižot zudumā gājušās lozes mortifikaciju, tās
īpašniekam tiktu dota iespēja izvest dzīvē savu iebildumu par lozes nozaudēšanu, ко minētie noteikumi taisni neatlauj. Nepamatoti kasacijas sūdzības iesniedzēja aizrāda, ka izlozes noteikumi uzskatami par spēkā neesošiem tais dalās,
kas nesakrīt ar 1919. g. 24. augusta likumu. Pēdējais nosaka, ka 1. pantā minētos vērtspapirus (pie kuriem pieder arī lozes, kā masas vērtspapiri) v а г
atzlt tiesas ceļā par nederīgiem, ja tie nozuduši vai iznīcināti. Šim likuma noteikumam tomēr nav piešķirts jus cogens raksturs un tas neaem tiesibu lozes
izdevējam izslegt tās mortifikaciju, ievietojot izlozes noteikumos attiecīgo klauzulu, kā tas ir bijis arī konkrētā gadijumā. Nopērkot lozi, lūdzēja ari piekritusi šādam vispārējai zināšanai izsludinātam noteikumam, kādēl viņai nay
likumīga pamata to apstrīdēt un lūgt nozaudētās lozes mortifikaciju.
Atrodot tādēļ, ka iesniegtā kasacijas sūdzlba kā nepamatota atraidama,
Senats n o l e m j : mir. Hindas Hallers mantojuma aizgādņa zy. adv. Neihausa
kasacijas sūdzlbu uz CPN 907. p. pamata atstāt bez ievērības.
7. 1938. g. 27. janvarī. Prasītājas Annas D a r a š k e v i č s kasacijas
sūdzība par Tiesu palatas 1937. g. 24. februara spriedumu Annas Andreja m.
Daraškevičs (Doroškevičs) praslbā pret Antonu Antona d. un Jāni Miķeļa d.
Daraškevičiem un mir. Konstantina Miķeļa d. Doroškeviča (Daraškeviča) m. m,
viņas aizgādnības personā- par mir. Konstantina Miķeļa d. Doroškeviča
(Daraškeviča) privattestamenta anulēšanu. (L. № 63:)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators A. Lēbers; referē senators P. Leitāns.
Senats atrod: ka pēc prasltājas vārdiem testators nebijis spējīgs testamentu sastādlt; viņš bijis vājprātīgs un miris psichiatriskā slimnlcā.
Šī praslba ir tikusi atraidlta.
,. Tiesu palata uz nopratināto liecinieku liecību un ekspertu atzinuma pamata
konstatējusi, ka testators testamenta sastādlšanas laikā izteicis savu gribu
pietiekoši skaidri un apzinājies savas rīcības nozlmi un sekas. Šāds Tiesu
palatas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc kasacijas
kārtlbā pārbaudams (Sen. CKD spried. 27/44, 28/386).
II

No šāda sava konstatējuma Tiesu palata varēja atzīt, ka pēc CL (1864. g.)
1984. un 1985. p. testatoram bija spēja taisīt testamentu.
Prasltāja nepareizi aizrāda, ka CL (1864. g.) 498. р. по vienas puses un
CL (1864. g.) 2106. p. ho otras izejot no dažādām juridiskām premisēm. Jāpasvītro, ka CL (1864. g.) 2106. p. ir ievietots nodalījumā, kas runā par testatora
brlvu gribu. Ja šī panta pirmā daļa vēl reiz norāda uz testēšanas spēju, par
ко jau runā 1984. un turpm. р., tad tikai kā uz vienu по brīvas gribas rekvizitiem. Tādēļ 2106. p. neizteic nekādus citus noteikumus (attieclbā uz testamenta taisišanas spēju) nekā tie, kas atrodami 1984. un turpm. p. Turpretim, CL
(1864. g.) 498. p. paredz to gadījumu, kad par garā slimiem iecelama aizgādnība.
Lai gan šis pants tieši neattiecas uz konkreto gadljumu, tomēr priekšnoteikums
abos runā esošos gadījumos ir viens un tas pats — nespēja apzināties un izteikt
savu gribu. Salīdzinot 498. p. ar 1984. p. un Ipaši ar 1985. р., nav pamats pieoemt, it kā no šo pantu sakopojuma izrietētu, ka testatoram vajadzlgs vairāk
gara spēju, taisot testamentu, nekā pārvaldot savu mantu. No otras puses,
abos minētos gadījumos personas darījumu likumlba atkarājas no viena un tā
paša priekšnoteikuma esamības, t. i. spējas apzināties un izteikt savu gribu,
kas izriet по CL (1864. g.) 503. un 1988. p. izpratnes un bez tam vēl sevišķi no
tā, ka 1988. p. tieši atsaucas uz 503. p.
Ar to arl atkrīt prasltājas apcerējumi par gribas izpaušanas nozīmes starpību konkretā gadījumā un citos tiesiskos darljumos.
Pārējie prasītājas iebildumi attiecas uz tiesas apsvērumiem par nopratināto
liecinieku izsacījumu svaru un nozīmi, kas kā tādi kasacijas kārtībā nav pārbaudami (Sen. CKD spried. 24/46, 25/167 u. c).
Atzīstot, ka Tiesu palata kasacijas sūdzībā norādītos likuma pantus nav
pārkāpusi, Senats n o l e m j : prasltājas Annas Daraškevičs kasacijas sūdzību
uz CPN 907. p. pamata atstāt bez ievērības.
8. 1938. g. 27, janvarī. Atbildētājas Jūlijas R a č к о kasacijas sūdziba par
Tiesu palatas 1937. g. 3./17. marta spriedumu Antona, Jāua un Miķeļa Račko
un Reginas Utāns prasībā pret Jūliju Račko par mir. Aleksandra Račko notarialā testamenta atzīšanu par daļā neesošu un prasltāju Antona un Jāņa Račko
pilnvarnieka zv. acK'. D. Hibšmaņa, paskaidrojums. (L. № 64.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators A. Lēbers; referē senators P. Leitāns.
Senats atrod:
Pēc prasītāju vārdiem mirušam Aleksandram Račko nebijusi tiesība novēlēt visu savu mantu atbildētājai Jūlijai Račko. Novēlētā manta esot ciltsmanta. Tādēl testators varējis pēc likuma novēlēt savai sievai - atbildētājai
šinl lietā — tikai 4i. d. no šās mantas, bet pārējā dalā testaments esot nelikumigs.
Tiesu palata, apmierinot prasību, atcēlusi testamentu visumā. Atbildētāja
Jūlija Račko par šo spriedumu ir iesniegusi kasacijas sūdzību.
Tiesu palata, ņemot vērā partu paskaidrojumus, liecinieku liecības un mir.
Franciskas Račko testamenta noteikumus, ir konstatējusi, ka mir. Aleksandrs
Račko īnantojis no savas mātes to Saldu māju dalu, kufU viņš ar savu testamentu novēlējis atbildētājai Jūlijai Račko. Šī dala gan bijusi mazliet lielāka
samērā ar pārējo trīs brālu daļām, kādēļ māte, nolīdzinot dalu vērtību, uzlikusi
Aleksandram Račko par pienākumu izmaksāt Antonam un Jānim Račko katram
pa 500 rbl. kopā 1000 rbļ., kas pēc kursa līdzinās Ls 2660, bet, atvelkot šo
sumu no Aleksandra Račko dalas vērtlbas, izrādās, ka pēdējam novēlētas dalas
vērtība ir pat mazāka nekā pārējiem brāliem. Uz šo konstatējumu pamata
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Tiesu palata ir atzinusi, ka minētā Aleksandra Račko mantota manta ir uzskatatna par ciltslpašumu (LCL 399. p. 2. pkt.) un, izuemot 4i. d., kas pienākas
atbildētājai (tā paša lik. 1148. р.), pāriet uz nelaiķa brāļiem un māsu. Šā viedokļa pareizību pastiprina bij. Kr. Senata prakse, jo Senats ir vairākkārt paskaidrojis, ka testatora (šinī gadījumā Franciskas Račko) labiegūtā manta paliek
mantiniekiem par ciltsmantu un pie tam tikai tai daļā, kas katram pienāktos
pēc likuma (79/3,) 97/68, 907/90 u. c, Koment. pie LCL 399. р.).
Nepelna ievērlbu atbildētājas iebildums, ka Tiesu palata, noskaidrojot
mantinieku daļu vērtību (LCL 1128. р.), nevarējusi uzskatīt par mantojumā
ietilpstošām Juragvo mājas tik tāpēc, ka šās mājas mantojuma atstājēja jau
agrāk piešķlrusi Antonam un Jānim Račko uz dāvinājuma līguma pamata.
Atbildētāja nav uēmusi vērā, ka minētās Juragvo mājas pēc Franciskas Račko
testamenta noteikumiem tomēr ir bijušas pieskaitamas pie atstātā mantojuma,
kādiem noteikumiem savā laikā Antons un Jānis Račko, lūdzot šo testamentu
apstiprināt, ir piekrituši. — То juridisko attieclbu, kas nodibinājās uz dāvinājuma
līguma pamata, parti taču varēja grozlt vai atcelt. Dāvinājuma llguma dzēšana
zemes grāmatās, kas pēc atbildētājas domām būtu vajadzīgs, lai Juragvo mājas
pieskaitltu mairtojumam, nozīmētu tikai šo pārmaiou izpaušanoš uz ārieni.
Tiesu palata minētos testamenta noteikumos ir saskatijusi norādījumu, ka
līgums, kas slēgts dāvinājuma akta veidā, satur mantinieku atšķiršanas līgumu
(LCL 1000. р.), jo tieši šinī pēdējā gadljumā pieņemams, ka izdalltā dala ir
līdzīga likumīgai daļai (Kr. Sen. CKD 78/14 spried., koment. pie 996. р.). Citos
spriedumos Kr. Senats ir izteicies, ka šāds izdalījums nav nekas cits kā iepriekšējs mantojums (88/91, 94/95, 906/15, koment. pie 994. р.). Tādā kārtā jāatzīst,
ka Tiesu palatai, ievērojot nopratināto liecinieku liecības, bet īpaši testamenta
ņoteikumus, pēc kuriem Juragvo mājas novēlētas Antonam un Jānim Račko,
bija pietiekošs pamats dalu apmēru noskaidrošanai iziet no abu, t. i. Juragvo
un Saldu māju kopējas vērtības.
Tāpat ievērlbu nepelna iebildums, ka Tiesu palata, izdarot visas nekustamas mantas novērtēšanu, vadījusies no tagadējās mantas vērtības. Gluži
otrādi. Tiesu palata, kā redzams no tās motiviem, ir ņēmusi vērā notikušās
pārmaiņas mantas vērtlbā un attieclgi kopējovērtību samazinājusi(II 140). Ja atbildētāja atrada, ka ievestais tiesas korektivs nav pietiekošs, tad viuai uz to bija
tieši jāaizrāda un arī jāpaskaidro, aiz kādiem iemesliem, bet pēdējā to nav
darljusi.
Turpretim pareizs ir atbildētājas iebildums, ka Tiesu palata nevarēja atcelt
testamentu visumā, jo prasība bija celta par tā atcelšanu tikai attieclgā dalā.
Atcelot testamentu visumā, Tiesu palata ir pārkāpusi CPN 808. un 816. p.
Aiz aprādītiem iemesliem, Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1937. g.
3./17. marta spriedumu CPN 6. un 808. p. pārkāpumu dēl atcelt dalā, ciktāl mir.
Aleksandra Račko 1932. g. 26. julijā notarialā kārtlbā taisltais testaments par
testatora mantotās mantas novēlēšanu Jūlijai Račko vairāk par sešām septītām dalām mantotā mantā atzlts par spēkā neesošu un nodot lietu Tiesu palatai
atceltā daļā caurlūkošanai no jauna citā tiesas sastāvā; pārējā dalā Jūlijas
Račko kasacijas sūdzību uz CPN 907. p. pamata atstāt bez ievērības.
9. 1938. g. 24. maijā. Viļakas pagasta pašvaldības kasacijas sūdzība par
Daugavpils apgabaltiesas 1937. g. 16. augusta lēmumu Izaka Bobrova prasibas
lietā pret Vilakas pagasta pašvaldību par Ls 600,—. (L. № 69.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators M. Cakste.
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Senats atrod:
Miertiesnesis bija iesniedzis atpakal Vijakas pagasta pašvaldībai apelacijas
sūdzibu, kuru šl pašvaldība bija iesniegusi par viņa spriedumu. Miertiesnesis
pamatojoties uz to, ka apellacijas sūdzība bijusi iesniegta bez pietiekoša pilnvarojuma, jo nav bijis pagasta padomes lēmums, kas pilnvarotu pagasta valdi,
kas sūdzību parakstījusi, iesniegt šādu sūdzību. Apgabaltiesa atstājusi bez
ievērlbas par miertiesneša lēmumu iesniegto sūdzību, nākot pie slēdziena, ka
pagasta valde bez pagasta padomes lēmuma nevar izdot pilnvaru lietas vešanai tiesā, un tā kā šajā gadljumā nav bijis pagasta padomes lēmums par pilnvaras izdošanu, tad pagasta valde nav ātzīstama par pilnvarotu iesniegt apellacijas sūdzibu pagasta pašvaldības vārdā. Apgbaltiesas viedoklis nav atzlstams
par pareizu. Šaskaņā ar Likuma par pagastu pašvaldibu 36. panta piezīmi
(Lkr. 33/68) pagasta pašvaldības lietās izdodamās pilnvarās bija jānorāda
padomes lēmums, uz kura pamata pilnvara izdota. No tāda likuma nosacījuma
bija secinams, ka pati pagasta valde nebija kompetenta izdot pilnvaru lietu
vešanai tiesās. Šis likuma nosacījums bija attiecināms arl uz civillietām, jo
to vešanai tiesās likums nebija paredzējis izoēmumu.
Stāvokli tomēr grozljis Likums par pagastu pašvaldību darbības ierobežošanu izņēmuma stāvokļa laikā (Lkr. 34/203). Šī likuma 3. panta izsmeloši
uzskaitījis lietas, kas piekrlt pagastu padomes kompetencei. Šajā uzskaitījumā
nav minētas pagasta padomes tiesības taislt lēmumus par pagasta valdes izdodamām pilnvarām lietu vešanai tiesās. Ņemot, no otras puses, vērā likuma
4. pantu, kas noteicis, ka visas citas padomes funkcijas, kas paredzētas likumā
par pagasta pašvaldību, pāriet uz pagasta valdi, jānāk pie slēdziena, ka arī
pilnvaru izdošanas funkcijā lietu vešanai tiesā pārgājusi uz pagasta valdi.
Šie apcerējumi neattiecas uz pilnvarām, kuras pagasta pašvaldības izdod
administrativo lietu vešanai, jo, izlemjot jautājumu par pilnvarām administrativo lietu vešanai, jāņem vērā vēl arī citi likuma noteikumi, kuru dēl taš izšķirams citādi nekā jautājums par pilnvarām civillietu vešanai. Senata Administrativā depart. spriedums 35/97 (pēc oficialā izdevuma numeracijas) агГ
attiecināms tikai uz pilnvarām administrativo lietu vešanai.
Aiz šiem iemesliem apgabaltiesa, atzīstot, ka pagasta valde nav bijusi
kompetenta izdot pilnvaru pagasta pašvaldības c i v i l l i e t a s vešanai tiesā,
pārkāpusi Likuma par pagasta pašvaldību darbības ierobežošanu izoēmuma
stāvokla laikā (Lkr. 34/203) 3. un 4. pantus. Šo likumu pārkāpumu dēl apgabaltiesas lēmums nav atstājams spēkā, jo apstāklim, ka apelacijas sūdzību
bija parakstījuši pagasta vecākais, pagasta valdes locekļi un darbvedis, pats
par sevi nevarēja būt par iemeslu apelacijas sūdzības nepieņemšanai (sal. Sen.
CKD 24/403).
Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : Daugavpils apgabaltiesas 1937. gada
1.6. augusta lēmumu Likuma par pagastu pašvaldību darblbas ierobežošanu
izņēmuma stāvokla laikā (Lkr. 34/203) 3. un 4. pantu pārkāpuma dēl atcelt, un
lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izpriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
10. 1938. g. 25. februarī. Pētera В e ķ e r a lūgums par Rīgas apgabaltiesas 1936. g. 22. februara sprieduma jaunu caurlūkošanu jaunatklājušos apstāklu dēl Alfreda Trijeca, Haima Šērmaņa u. с prasības lietā pret Pēteri
Beķeri par izlikšanu un Haima Šermaoa paskaidrojums. (L. № 90.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Stērste.
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Senats atrod:
Atbildētājs Beķers iesniegtā lūgumā, paskaidrojot, ka prasītāji ar Rīgas
apgabaltiesas 1936. gada 22. februara spriedumu panākuši viņa izlikšanu no
prasītāju namā īrētā dzīvokla uz Lik. par telpu īri 32. p. 7. pkta pamata, lai
gan, kā tas noskaidrojies vēlak kriminallietā, tas dzlvoklis prasītāju vajadzībām
neticis izlietots, bet gan izlrēts trešām personām, par kādu tiesas maldināšanu
Soels un Meiša Šermaņi kriminaltiesā atzlti par vainīgiem, lūdz apgabaltiesas
1936. gada 22. februara spriedumu kriminallietā jaunatklāto apstāklu dēl atcelt.
Šis lūgums pelna ievērlbu. Lik. par telpu īri 6. pantā ir paredzēta publiska
rakstura sankcija — sods izīrētājam, starp citu, par šī likuma 32. p. 7. pktā
paredzēto tiešību izlietošanu tiesas vai īrnieku maldināšanas nolūkā. Prasītāji pareizi norāda, ka Irniekam tādā gadljumā nav tieslbas praslt agrāko
juridisko attiecību atjaunošanu ar izīrētāju, t. i. atpakaļielikšanu agrākā dzīvokll (Sen. CKD spr. 29/152), bet viņi nepareizi domā, ka atbildētājam tādēl
nebūtu tiesība lūgt sprieduma jaunu caurlūkošanu jaunatklātu apstākļu dēl.
Šai konkrētā lietā atbildētājs Beķers ar iesniegto kriminaltiesas spriedumu ir
pierādījis, ka prasītāji, iesniedzot šo prasību par atbildētāja Beķera izlikšanu
no dzīvokļa, ir maldinājuši tiesu, apgalvojot, ka dzīvoklis vajadzīgs izīrētājiem
resp apsūdzētam Šoelim šermanim, lai gan patiesībā tādas vajadzlbas viņiem
nav bijis. Šim jaunatklātam.apstāklim, ka atbildētāja dzlvoklis nav bijis vajadzīgs
izīrētāju vajadzībām, varēja būt izšķlroša nozīme, taisot spriedumu šai lietā.
Tā kā šis jaunatklātais apstāklis atbildētājam ir nācis zinams tikāi pēc sprieduma taisīšanas šai lietā un viņš savu lūgumu iesniedzis likuma noteiktā termiņā, tad atbildētājs ir ievērojis CPL 284. pantā paredzētos priekšnoteikumus
sprieduma jaunai caurlūkošanai jaunatklātu apstāklu dēl, kādēļ Senats n о 1 e m j :
Rīgas apgabaltiesas 1936. gada 22. februara spriedumu nz CPN 284. panta
pamata atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā
tiesnešu sastāvā.
11. 1938. g. 27. janvarī. Rlgas pilsētas pilnvarnieka zv. adv. J. Volkova
kasacijas sūdzlba par Rīgas apgabaltiesas 1937. g. 8. oktobra lēmumu lietā par
Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodalas priekšnieka lēmumu. (L. № 100.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators Ā. Lēbers; referē senators J. Grots.
Senats atrod:
Saskaņā ar Lik. par dažiem ierakstu grozījumiem zemes grāmatās un bez
pārvaldes palikušo labdarības iestāžu pabalstīto personu nodošanu pašvaldību
apgādībā (Lkr. 36/60) nekustama manta, kas ierakstīta zemes grāmatās uz dažādu socialās palīdzības vai l a b d a r i b a s i e s t ā d ī j u m u v ā r d u , ja viņu
pārvaides organus sastādījušas vai vēlējušas likumos par Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru vai Latvijas amatniecības kameru minētās likvidējamās biedrības un organizacijas, pārrakstama zemes grāmatās uz attiecīgo
pilsētu vai lauku pašvaldību, baznīcu vai draudžu vārdu, uz iekšlietu ministra, saziņā ar zemkopības un finansu ministriem, izdotas apliecības pamata,
Konkretā lietā ir iesniegta iekšlietu ministra apliecība (II 13), ka minētā likuma
noteikumi „ir izpildīti" un ka nekustama manta, kas ierakstrta zemes grāmatās uz Johana Kīla vārda pārrakstama Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā.
Z«mes grāmatu nodaļas priekšnieks ir atstājis bez ievērības Rīgas pilsētas valdes lūgumu par Johana Kīla nekustama īpašuma pārvešanu zemes grāmatās
nz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda, un par šp lēmumu iesniegto blakus sūdzību
apgabaltiesa arī atstājusi bez ievērlbas. Minētais 1936. g. 7. maija likums runā
par nekustamu mantu, kas ierakstīta zemes grāmatās uz iestādījumu vārda, bet
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strīdus īpašums arvien vēl skaitās uz mirušā Kīla vārda. Pēc mirušā Kīla
testamenta šis nekustamais īpašums gan novēlēts nodibinamam „Vecākā Klla
dibinājumam", tomēr šis „dibinājums" kā juridiska persona neeksistēja un neeksistē; testaments palicis neizpildīts un „dibinājums" nav nodibināts likumā
(CL (1864. g.) 2351. p.) paredzētā kārtībā. Ar testamenta atzīšanu par spēkā
gājušu nav vēl izšķirts jautājums par testamenta izpildīšanu. Tāpēc bāripu
tiesai bija jāgādā par testamenta izpildīšanu, t. i. jāiecel aizgādnis mir. Kīla mantojuma masai un jāizved „dibinājums" (CL (1864. g.) 2353. р.). Tas nav izdarlts
un tādēl attiecībā uz strldus īpašumu vēl arvien pastāv mir. Kīla mantojuma
masa. Aiz šiem iemesliem konkretā gadījumā minētais 1936. g. 7. maija likurns nav piemērojams. Bez tam jāaizrāda uz to, ka lūguma iesniegšanas laikā
(1937. g. 10. septembrī) strīdus nekustamu īpašumu jau bija atsavinājusi valsts
ar 1937. g. 22. julija likumu. Tāpēc, atrodot, ka Rīgas pilsētas pašvaldības
kasacijas sūdzlba atraidama, Senats n o l e m j : Rlgas pilsētas pilnvarnieka
zv. adv. J. Volkova kasacijas sūdzlbu uz CPN 283. p. pamata atstāt bez
ievērības.
12. 1938. g. 24. februarī. Alberta R u d z ī š a un Teodora F о g e 1 a pilnvarnieka zv. adv. pal. N. Vologina kasacijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas
1937. g. 25. oktobra lēmumu lietā par aizlieguma ieraksta ievešanu Rīgas-Valmieras zemes grāmatu registrā uz Rīgas pils. III hip. iec. imobili ar zemes gr.
reg. № 2485. (L. № 127.)
Sedi vada un refere priekšsēdētaja v. s.enators A. Lēbers.
Senats atrod:
Pēc pašu sūdzētāju paskaidrojuma, vipi piedalās komanditsabiedrībā kā
komanditisti; viņi vien lūguši ievest aizlieguma atzlmi uz imobili Rigā III 2485.
Nedz no līguma, nedz no sūdzētāju lūguma nav redzams, kam imobilis piederētu, t. i. kāda Isti ir tā persona, pret kuru sūdzētāju lūgtā aizlieguma atzīme
biitu vērsta. Tādā kārtā sūdzētāji nav izpildījuši Notar. nolik. 340. p. 2. pkt. noteikumus. Neatkarīgi no tā, sūdzētāji nepareizi atrod, ka tās personas piekrišanu, pret kuru vērsta lūgtā aizlieguma atzīme, varētu izteikt ārpus Notar. nolik. 344. p. 2. pkt. paredzētās kārtlbas, un it kā pietiktu ar to, ka piekrišana būtu
izteikta sabiedrības biedru privatā kārtā sastādītā 1936. g. 8. decembra „pilnas
sapulces protokolā". Likums (Notar. nol. 344. p. 2. pkt.) kategoriski nosaka,
ka, ja piekrišana ir jādod privatai personai, tad piekrišana jāizteic notarialā
aktā vai apliecināšanai uzrādītā aktā, vai parakstot lūgumu par koroborāciju
(konkretā gadljumā par aizlieguma atzīmes ievešanu). Sūdzētāji netikvien nav
aizrādljuši, pret kādu īsti personu viņu lūgtā aizlieguma atzīme būtu vērsta. So
personu nemaz nenosaucot, bet arl nekādu, Notar. nolik. 344. p. 2. pkt. minētu,
aktu nav iesnieguši. Aprādītais protokols likuma prasījumam neatbilst. Sūdzētāju apgabaltiesas 1937. g. 25. oktobra sēdē iesniegtai tirdznieclbas registra nodalas 1937. g. 27. septembra aplieclbai nav nozīmes lietā, jo reģistrā ticis pieteikts un atzlmēts par sabiedribas llguma un pašas sabiedrības pārvēršanu komanditsabiedrībā nevls uz minētā 1936. g. 8. decembra protokola pamata, bet
tikai uz sabiedrlbas līguma 1935. g. 19. septembra papildinājuma pamata. Tā
tad, trūkstot apfādltā imobila Ipašnieka vai īpašnieku piekrišanai, izteiktai likumā paredzētā kārtlbā un formā, zemes grāmatu nodalas priekšniekam bija
likumigs pamats sūdzētāju lūgumu atraidīt, un apgabaltiesa pareizi atstājusi
bez ievērības sūdzētāju blakus sčdzību. Pamatojolies uz tiesu iekārtas lik.
172. p. 1. pkt. xm 174. p. 1. pkt., Senats atrod par vajadzīgu aizrādīt Rīgas tirdzniecības registra tiesnesim, ka komanditsabiedrības firmā komanditistu uzvārdi
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nav uzņemami (Noteikumu par firmu 6. p. 2. teik.: Lkr. 33/236), un ka tāpēc komanditista Rudzīša uzvārds nevar palikt firmā; ja arī Rudzītis savā laikā, izstājoties по firmas kā atklāts biedris, devis piekrišanu tam, ka viņa uzvārds
paliktu firmā (Noteikumu 13. р.), tad tomēr, vinam iestājoties firmā kā komanditistam, vina uzvārds ir по firmas dzēšams, jo, dibinoties jaunai firmai, proti,
jaunai komanditsabiedrībai, tai jābūt īstai.
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka apgabaltiesa nav likumu pārkāpusi,
kādēl sūdzētāju kasacijas sūdzlba atraidama, Senats n o l e m j : Alberta Rudzīša un Teodora Fogela pilnvarnieka zv. adv. pal. Vologina kasacijas sūdzību
uz CPN 283. p. pamata atstāt bez ievērības.
13. 1938. g. 25. februarī. Prasltāja Andreja P a u č a kasacijas sūdzība par
Jelgavas apgabaltiesas 1937. g. 6. oktobra spriedumu Andreja Pauča prasībā
pret Augustu-Johanu Mauriņu par Ls 180,—. (L. № 132.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators F. Konradi.
Senats atrod:
Sen. CKD jau paskaidrojis (30/571), ka zirga pārdevēja atbildības apjoms
nav noteicams pēc CL (1864. g.) 3252. р., ja pārdevējs pie pārdošanas pielaidis
dolus CL 3257. p. 1. teik. nozīmē, t. i., ja viņš, piemeram, ar nodomu noklusējis
viņam zināmos lietas trūkumus, vai, tos apslēpis, vai noteikti apgalvojis, ka viņai
ir zinamas īpasības; šādos apstākļos zirga pārdevējs atbild nevis tikai par CL
3252. p. minētiem trūkumiem, jo ar launu nodomu nodarltais zaudējums atlīdzinams pilnā apmērā. Iztirzājot savā spriedumā jautājumu, vai atbildētājs
galvojis par pārdotā zirga īpašībām, apgabaltiesa, acīm redzot, ir nostājusies
uz to pašu viedokli. Apgabaltiesa tomēr atzinusi, ka konkretā gadījumā neesot
konstatējams atbildētāja galvojums CL- 3251. un 3254. p. nozīmē, jo apgalvojot
pie zirga pārdošanas, ka tas ir vesels, atbildētājs esot tikai pārdoto preci izcēlis,
slavinājis (CL 3255. р.). Šāds apgabaltiesas uzskats atzīstams par nepareizu.
Ja atbildētājs ir izteicies, ka zirgs ir vesels, tad vinš ar to tieši apgalvojis, ka
zirgam vesellbas ziņā nav trūkumi. Tādēl šādā gadījumā ir piemērojams CL
3251. р., bet nevis CL 3255. р., jo apspriežamā gadljumā par slavēšanu „vispārējos izteicienos" nevar runāt, bet gan jārunā par pilnīgi konkretu un noteiktu galvojumu (sk. arī Cvingmaņa spr. kr. III № 353 b).
Atrodot, ka apgabaltiesa savā spriedumā pielaidusi motivēšanas nepareizību, pārkāpjot CL (1864. g.) 3251. p. un CPN 196. р., kādēļ viņas spriedums
nav atstājams spēkā, Senats n о 1 e m j : Jelgavas apgabaltiesas 1937. g. 6. oktobra spriedumu CL (1864. g.) 3251. р., CPN 196. panta pārkāpumu dēl atcelt
un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai по jauna citā tiesas sastāvā.
14. 1938. g. 25. februarī. Annas B a l k i n s , Kurta-Johana B a l ' k i n a ,
Herberta-Georga В а 1 к i n a un Dagmāras В а 1 к i n s pilnvarnieka zv. adv,
M. Krona kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1937. g. 25. augusta lēmumu mir.
Jāņa-Jēkaba Balkina testamenta lietā. (L. № 149.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Stērste.
Senats atrod:
Tiesu palata ir ieverojusi Nodoklu departamenta iesniegto blakus sūdzību
par mantas bezatlīdžlbas pārejas nodevas palielināšanu par 1038 latiem, bet
Annas Balkins un citu blakus sudzību atstājusi bez caurskatīšanas alz tā iemesla, ka CPN neparedz pretblakus sūdzlbu iesniegšanu. Annas Bālkins un citu
iesntegtā kasacijas sūdzība pelna ievērību. CPN ir paredzēts, ka katfam lietas
dālībniekam ir tiesība likumā noteiktā kārtlbā un laikā pārsūdzēt pirmās instan.7

ces spriedumus vai lēmumus, vai nu apelacijas vai arl blakus sūdzlbas kārtībā,
atkarlbā по pārsūdzības priekšmeta dabas: materialtiesiskas vai arl procesualas. Lai gan blakus sūdzību instituta mērķis ir papildināt un vienkāršot
pārējos likumā paredzētos pārsūdzības līdzekjus, tad tomēr CPN blakus sūdzībām tiek ierādīta svarīga, patstāvīga, loma un tām ir daudz kopēja ar apelacijas sūdzlbām. Blakus sūdzības ir pielaižamas ne tikai par tādiem tiesas
lēmumiem, ar kurierh tiek izšķirti. tīri procesualas dabas jautājumi, bet arī par
tādiem, ar kuriem tiek pēc būtības gallgi izšķirti dažādi tiesību jautājumi (p. p.
adjudikacijas, testamenta un mantinieku-apstiprināšanas u. t. t. lēmumi). Ne
reti nāk priekšā gadljumi, ka viens по partiem apmierinās ar tiesas spriedumu
vai lēmumu tikai tādēl, ka otrs parts to nepārsūdz. Par pretējā parta nodomiem šai jautājumā viņš uzzin tikai ar pārsūdzlbas noraksta saņemšanu, kas
parasti iekrlt pēc likumā noteiktā pārsūdzības termina notecēšanas. Netaisni
būtu at|aut vienam pārsūdzēt tiesas spriedumu tai dalā, ar kuru viņš nav apmierināts, bet otram, kurš spriedumu terminā nav pārsūdzējis, neatlaut to tikai
tādēl, ka viqš apmierinātos ar spriedumu, ja ari pretējā puse to nepārsūdzētu.
šādos gadījumos izlīdzinošo taisnību var atrast pretapelacijā, ja spriedums pārsūdzams apelacijas kārtībā. Nebūtu nekāda pamata tādas pat pretblakus sūdzlbas pārsūdzlbas tieslbas nepiešķirt tam partam, kurš ar tiesas lēmumu būtu
apmierinājies, ja pretējā puse neiesniegtu blakus sūdzlbu по savas puses, un
pie tam tādās lietās, kurās ar tiesas lēmumu tiek galīgi izšķirti materialtiesiskas
dabas jautājumi. Tā kā blakus sūdziba ir viens по pārsūdzības Hdzekļiem, kas
vienkāršo un papildina vispārējo pārsūdzību apelacijas kārtībā, tad, izšķirot jautājumu par to, vai blakus sūdzību instituts pielaiž pretblakus sūdzību iesniegŠanu, ir jāvadās по CPN 11. panta, kurā ir noteikts, ka visām tiesu iestādēm lietas jāizspriež pēc pastāvošo likumu tiešā jēguma, bet, ja gadītos, starp citu,
nepilnība likumos, tad spriedums jāpamato uz likumu vispārējo izpratni. Izejot
по šiem apsvērumiem, ir jāatzīst, ka tam partam, kura intereses tiek aizskārtas
ar pretējās puses blakus sūdzlbas iesniegšanu, ir tiesība, pēc analogijas ar
apelacijas sūdzībām, iesniegt arī pretblakus sūdzibu (salīdz. Isačenko CPN
koment. pie CPN 789. p. 1. tezi, Aņenkovs CPN koment. IV483-. lp. un likumu
pārstrādāšanas komisijas motivus, ievietotus Tjutrumova 13. tezē pie 783. р.).
Neņemot visu to vērā, Tiesu palata ir pārkāpusi CPN 11. un 876. p.
Atrodot, ka šī likuma pārkāpuma dēļ Tiesu palatas lēmums ir atcejams,
Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1937. g. 25. augusta lēmumu CPN 11., 876. p.
pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu palatai izspriešanai по jauna citā
tiesnešu sastāvā.
15. 1938. g. 25. februarl. Atbildētāju Alfreda un Marijas V e i d e pilnvarnieku zv. adv. V. Holcmaņā un zv. adv. pal. V. Nakela kasacijas sūdzlba par
Tiesu palatas 1937. g. 21. aprila spriedumu Johana Stafsberga prasībā pret
Alfredu Veidi u. с sumā Ls 5.000,— par īpašuma tiesībām uz nekustamu mantu
un Johana Stafsberga pilnvarnieka zv. adv. A. Vichmaņa paskaidrojujms.
(L. №150.)
Sedi vada priekšsedetaja v. senators F. Konradi; referē senators M. Cakste.
Senats atrod:
Tiesu palata uz viņas spriedumā norādīto datu pamata un aiz viņas paskaidrotiem iemesliem atzinusi par pierādītu, ka strīdū esošo zemes gabalu по
tā īpašniekiem, Gozīšiem, nopircis prasītājs, un ka tikai formas pēc pirkšanaspārdošanas Hgums noslēgts ar atbildētājiem un apstiprināts zemes grāmatās
uz atbildētāju vārdiem. Zemes gabalu prasītājs esot valdījis kā „faktiskais īpaš18

nieks" uz viņam izdotās atbildētāju ģeneralpilnvaras pamata, kādu pilnvaru
atbildētāji izdevuši prasltājam, lai viņš varētu rīkoties un pārvaldlt gruntsgabalu kā savu. Atbildētāji šo pilnvaru atsaukuši, ar kādu apstākli, pēc Tiesu
palatas atzinuma, nodibinājies moments, kad prasltājs var prasit no atbildētājiem
pildlt līgumu, kuru Tiesu palata kvalificējusi kā fiduciaru līgumu, un pārvest
īpašumu zemes grāmatās uz savu vārdu, kādēļ Tiesu palata apmierinājusi prasību, atzlstot prasltāja īpašuma tiesības uz zemes gabalu un nospriežot to nostiprināt zemes grāmatās uz prasītāja vārdu. Atbildētāju pilnvarnieki, kaut
gan viņi kasacijas sūdzibā aizrādljuši uz to, ka prasitājam vajadzējis pierādlt
fiduciarā llguma saturu, jo prasltājs savas tiesibas varētu atvasināt tikai по
noslēgtā ar atbildētājiem llguma, tad tomēr Tiesu palata augšminēto konstatējumu pareizību, par cik tie attiecas uz partu līguma saturu, vini kasacijas sūdzībā neapstrīd, bet ar šiem konstatējumiem Tiesu palata taisni ir nodibinājusi
partu fiduciarā līguma saturu, pamatojoties uz kuru, Tiesu palata atzinusi prasību par apmierinamu. Kas, turpretim, attiecas uz atbildētāju pilnvarnieku aizrādljumu, ka prasītājam vajadzējis iesniegt viņa apgalvoto fiduciaro līgumu
rakstiska projekta veidā un celt prasību par šl llguma ietērpšanu koroborēšanai derīgā formā un par tā apstiprināšanu zemes grāmatās, tad tas atzīstams
par nepamatotu. Fiduciarās attiecībās jāizšķir: pamatdarljums, kas izteic
taisni pašu fiduciaro darijumu, un kuru var slēgt arl mutiski, un izpildu darljumsr
kas pēc būtlbas ir fiduciarā darljuma sekas, un kas raksturojams par fiduciara
darljuma izpildījumu (A. Lēbers, Fiduciari darljumi, Tiesl. Min. Vēstn. 33. g.
№ 9/10). Sajā Hetā, kā tas izriet no Tiesu palatas sprieduma motiviem, izpildu
darījums bijis tas pirkšanas-pārdošanas līgums, kuru atbildētāji bija noslēguši
ar Gozīšiem. То darot, atbildētāji izpildījuši partu noslēgto fiduciaro darījumu,
pie kam no ši līguma izpildu darījuma nemaz nav jābūt redzamam, kas tas ir
fiduciara līguma izpildu darījums, kā arī kas ir fiduciarā llguma kontrahenti.
Pats fiduciarais darljums, kā tas izriet no Tiesu palatas sprieduma motiviem,
partu starpā noslēgts mutiski, un saskaņā ar to, atbildētāji tikai formas pēc
noslēguši savā vārdā pirkšanas-pārdošanas llgumu uz strldū esošo zemes gabalu, bet faktiskais zemes gabala pircējs bijis prasitājs. Tādēļ partu attiecībās
prasitājs atzlstams par zemes gabala vienlgo, kaut arl neformalo īpašnieku.
Fiduciara līguma izpildīšanu prasītājs kā fiduciants varēja prasīt ar vindikacijas
prasību un viņam nebija jācel prasība par llguma ietērpšanu rakstiskā formā un
tā koroborēšanu (Sen. CKD 32/400, 35/1141). Un prasība pēc tās petituma satura šajā gadījumā arl bija kvalificējama kā vindikacijas praslba. Ar to atkrlt
tie apcerējumi kasacijas sūdzībā, ar kuriem atbildētāju pilnvarnieki aizstāv viedokli, it kā prasītājam bijusi jāceļ prasība par rakstiska līguma noslēgšanu un
tā koroborēšanu. Nevietā atbildētāju pilnvarnieki atsaucas uz Sen. CKD 37/97,
jo lietas apstākli, kuros dots šis spriedums, nav analogi ar apstākliem šajā
lietā. Tajā lietā trešā persona bija prasījusi fiducianta un fiduciara starpā viqam par labu noslēgtā llguma pildlšanu, kas ar vindikaciju nebija panākams, un
tādēl Senats atzinis, ka trešai personai bija jāprasa tāda llguma ietērpšanu
attiecīgā formā. Šajā lietā, turpretim, pats fiduciants prasa ar fiduciaru noslēgtā līguma pildīšanu, ко var panākt ar vindikacijas prasību.
Aiz norādītiem iemesliem atzlstot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas
sūdzībā norādītos likumus, kādēļ kasacijas sūdzlba kā nepamatota atraidama,
Senats n o l e m j : atbildētāju Alfreda un Marijas Veide palnvarnieku zv. adv.
V. Holcmaņa un zv. adv. pal. V. Nakeļa kasacijas sūdzību uz CPN 907. panta
pamata atstāt bez ievērlbas. Tiesāšanas izdevumus kasacijas instancē Ls 111,30
(simtu vienpadsmit trīsdesmit) apmērā uzlikt atbildētājiem prasītāja labā.
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16. 1938. g. 24. februarī. Prasltājas biedrlbas „Krievu pareizticīgo studentu
vienība" pilnvarnieka zv. adv. E. Jostsona kasacijas sūdzība par Rlgas apgabaltiesas 1937. g. 10. septembra spriedumu biedrības „Krievu pareizticīgo studentu
vienība" prasībā pret Nikolaju Litvinu, Teodoru Cvirko, Jevgeņiju Blūmentāls,
Jāni Blumentālu, Vladimiru Kosinski, Anatoliju Šaļinu, Nikolaju Vilumanu un
Antoņinu Preobraženskis par Ls 810,03 ar °/o un atbildētāju Jāņa un Jevgeņijas
Blumentālu, Nikolaja Litvina, Teodora Cvirko un Vladimira Kosinska pilnvarnieka zv. adv. A. Neihausa paskaidrojums. (L. № 160.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators A. Lēbers.
Senats atrod:
Apgabaltiesa atraidījusi prasību visumā uz tā pamata, ka biedru pilnsapulce
gan nav pieņēmusi revizijas komisijas „ziņojumu" un nav arī atsvabinājusi valdi
(un revizijas komisiju) no atbildlbas, bet tas tomēr esot j ā p r e z u m ē , jo pilnsapulce bez debatēm pārgājusi uz nākošo dienas kārtības punktu. Vispirms,
šajā ziņā jāpiezīmē, ka dienas kārtībā bijis nevis valdes „ziņojums", bet gan
valdes p ā r s k a t s („otčot", t. i. norēķins), proti, pārskats par tās darbību
pagājušā gadā. Otrkārt, pilnsapulees uzdevums bijis izteikties nevis par „revizijas komisijas ziņojumu", bei tieši par v а 1 d e s sniedzamo p ā r s к atu.
Turpretim, revizijas komisijas atzinums (nevis ziņojums) varējis būt tikai par
pamatu pilnas sapulces lēmumara: pieņemt valdes sniegto pārskatu, un, Hdz ar
to, atsvabināt v a l d i no atbildības par darbību pagājušā gadā; turpretim
pilnai sapulcei nemaz nebija jāizteicas par revizijas komisijas ziijojumu. Pretēji apgabaltiesas domām, pilnai sapulcei kā biedribas, t. i. juridiskas personas,
organam, jautājumā par valdes sniedzamo pārskatu un valdes atsvabināšanu
no atbildības, b i j a n o t e i k t i un k a t e g o r i s k i j ā i z t e i c a s s e v i š ķ ā
l ē m u m ā , jo tikai sevišķā lēmumā pilnā sapulce varēja ārēji izteikt un protokolā f'ik&ēt savu gribu. Bet pilnas sapulces (t. i. pašas biedrlbas) griba nav
noteicama ar kādiem viņas „konkludentiem darbiem". Tikai protokolā ierakstītais lēmums dotu pamatu spriest par biedrības īsto gribu, pie kam pati pilnas
sapulces griba konstatējama tikai ar balsosanu (Statutu 12. paragr., 13. paragr.
a, e pkt., 20. paragr.; 25. paragr. e pkt.; Likuma par biedrībām 11. p. 3. pkt.
tieši nerunā par 1 ē m u m a pieņemšanas kārtību), fiksējot balsošanas rezultatu
ar attiecīgo lēmumu. Apgabaltiesa apspriež jautājumus par biedrības darbībū
un tās kontroli it kā pēc dispozitivu tiesību normām, aizmirstot, ka noteikumiem
par biedrībām un tās darbību ir p u b 1 i s к о tiesību, t. i. absoluti stingra, saistošo tiesību (ius cogens) nozīme, kuru tīri formalais raksturs nekad nav grozams
ar pašu biedru vēlēšanos vai izturēšanos pilnā sapulcē. Tā tad, konkretā lieta
apspriežama nevis pēc privattiesību (CL) normām, bet gan pēc publisko tiesību
normām (biedrības statutiem, noteikumiem, kas nosaka biedrības sastādīšanu,
lēmumu pieņemšanas kārtību). Prasot protokolā fiksēto 1 ē m u m u, starp citu.
ari par valdes sastādamo darbības pārskatu (statutu 25. paragr. e pkt.; 13. paragr. e pkt.), jau paši biedrības statuti pilnīgi izslēdz iespēju par to, vai valde
sastādījusi un iesniegusi pilnai sapulcei darbības pārskatu un pilnā sapulce pieņēmusi to, — spriest pēc pilnas sapulces „konkludentiem darbiem", t. i. pēc
biedru izturēšanos vien, „bez tieša mērka izteikt gribu taisni šajā izpratnē*
(sal. CL (1864. g.) 2939. р.); pie tam, jau no privattiesību (CL) viedokļa, ti
kliisējot izdarīts gribas izteikums, kaut tas arī būtu pilnīgi skaidrs, nav pietiekošs, ja likums nosaka gribas izteikumam zinamu formu (sk. CL 2940. р.). Jāpiezīmē vēl, ka pat no privattieslbu viedokla, norēķins (pārskats) jāizgatavo
sīkā s a r a k s t a veidā par visiem ieņēmumiem un izdevumiem, tā tad katii
zioā rakstiskā formā (sk. CL 4459. р.), bet nekad ne vienkārša mutiska referati
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veidā, ко valdes priekšsēdētājs sniedz pilnā sapulcē. Tacu, ja pārskata vietā
valdes priekšsēdētājs, savā mutiskā referatā, sniedz tikai kādus ciparus, par kuriem pilna sapulce pat nebija izteikusies, jo nekāda balsošana nav bijusi un
nekādu lēmumu nav taisījusi, tad paliktu pilnīgi atklāts jautājums, vai tieši
šādi cipari bija doti pašai revizijas komisijai, un viņa tos bija pārbaudījusi
pēc iesniegtiem pierādījumiem. Tāds „pārskata" sniegšanas veids un tāda pilnas sapulces noturēšanas kārtība, kādi tika ievēroti un piemēroti konkretā gadljumā, atzīstami par tik primitiviem un — varētu teikt — naiviem, ka pašai
pilnai sapulcei nav itin nekādas juridiskas nozīmes. Tādēl atbildētājiem nekad
nav tiesibas atsaukties uz to, ka pilna sapulce būtu sankcionējusi un apstiprinājusi izdevumus, kuriem nav attaisnojošu dokumentu, un kuru sumas, tā tad,
palikušas nepierādītas. Apgabaltiesas uzskats, ka nedz biedrības statuti, nedz
īikums neparedzot, cik ilgi biedrību organiem jāuzglabā attaisnojošie dokumenti,
runā pretim biedrlbas statutiem, kuru 35. p. 3. teik. kategoriski nosaka, ka,
biedribas likvidacijas gadījumā grāmatas un d o k u m e n t i nododami uzglabāšanai apgabaltiesai. Tā tad tie katrā ziņā jāuzglabā, bet nekad nav iznlcinami; citādi dokumentus taču nevarētu nodot apgabaltiesai. Apgabaltiesas
apsvērumiem par biedrības nodalas darbibu Latgaīe nav nozīmes, jo apgabaltiesa nepaskaidro, kādā veidā ar to tiktu pierādlti strīdū esošie izdevumi un
viņu suma.
Aiz norādltiem iemesliem atrodot, ka apgabaltiesa pārkāpusi CPN 181.,
196. р., kādēļ viņas spriedums atceļams, Senats, neielaižoties pārējo, prasītājas
norādito kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, n о 1 e m j : Rlgas apgabaltiesas 1937. g.
10. septembra spriedumu CPN 181., 196. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot
tai pašai apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
17. 1938. g. 25. februarī. Prasītājas Palsmanes evaņgeliski-luteriskās draudzes pilnvarnieka zv. adv. L. Zagara kasacijas sOdzība par Tiesu palatas 1937. g.
19. apriļa spriedumu Palsmanes evaņģeliskbluteriskās draudzes prasībā pret
Elfrldu Lazdioš, sumā Ls 101,— par Ipašuma tiesibām uz „Palsmanes dzirnavu
kapsētu". (L. № 178.)
Sēdi vada priekšsēdētaja v. senators F. Konradi; referē senators P. Stērste.
Senats atrod:
Palsmanes ev.-lut. draudzes pilnvarnieks iesniegtā praslbā paskaidro, ka
1798. g. 13. oktobrī toreizējais muižas īpašnieks Albedills atdāvinājis prasltājai
1,3 ha lielu zemes gabalu kapsētas ierīkošanai. Šo dāvinājumu prasltāja pieņēmusi un ierīkojusi kapsētu ar nosaukumu „Palsmanes dzirnavu kapsēta".
Palsmanes muiža tikusi ieskaitlta Valsts zemes fondā, bet kapsēta kā neatsavināta palikusi prasltājas īpašumā. Sadalot Palsmanes muižu, neatsavinamā dalā
ietilpstošās ūdens dzirnavas tikušas pieškirtas muižas pēdējam īpašniekam,
kurš tās pārdevis atbildētājai. Prasītāja sava laikā kapsētu neesot pieprasījusi
pārvest zemes grāmatās uz viņas vārda, kādēļ' tā palikusi neatsavinamās dalas
planā, un sakarā ar šo viņa lūdz tiesu: atzlt prasītājai Ipašumtiesības uz minēto kapsētu un to izdalīt no neatsavinātās muižas dalas. Apgabaltiesa, atrodot, starp citu, ka prasītāja īpašumtiesības uz kapsētu nav pierādījusi ne uz
neatminamā valdījuma pamata (CL 703. р., 1864. g. izd.), nedz arī uz īpašumtiesību ieilguma pamata, jo nav pierādlts justuš titulus, ir nākusi pie slēdziena,
ka prasītāja nav pierādījusi, ka kapsētas zeme būtu atdāvināta, urt nevis nodota
draudzes īietošanā. Tiesu palata apgabaltiesas spriedumu kā pareizu apstiprināja, atzīstot, starp citu, ka prasītāja nav pierādījusi, ka īpašumtiesības uz kapiem viņa vispāri būtu ieguvusi no atbildētājas zemes gabala priekštečiem. Šis
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tiesas slēdziens, kā dibināts uz lietas apstākļu apsvērumu pēc būtības, kasacijas kārtībā nav pārbaudams, un tas jau pats par sevi bija pietiekošs prasibas
atraidīšanai, kādēl atkrit tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros prasltāja apstrīd šl tiesas slēdziena pareizibu pēc būtlbas. Tiesu palatas apsvērumi par to,
ka tā jautājuma izšķiršana, vai prasītājai ir bijušas kādas tieslbas uz kapsētas
zemi uz Agr. ref. likuma pamata un vai tā bija jākoroborē uz viņas vārda, piekrlt administrativām iestādēm, būtu pareizi tai gadījumā, ja partu starpā būtu
strlds par to, vai kapsētas zeme uz Agr. ref. lik. pamata bija atsavinama uņ
ieskaitama valsts zemes fondā. Tāda strīda šai gadljumā nav, jo kapu zeme,
kas ietilpst prasītājai piešķirtā muižas neatsavinamā daļā, uz Agr. ref. lik. 1. d.
1. nod. 3. pkta pamata nemaz nebija atsavināta un līdz ar to arl nebija ieskaitīta
valsts zemes fondā. Sfe konkretās prasības priekšmets ir civiltiesiska rakstura
strīds par Ipašumtiesibām uz realās robežās apzīmētu zemes gabalu, kādēļ tā
izškiršana piekrīt civiltiesai (CPL 1. pkts). Ja arl uz šī zemes gabala atrodas
ierīkotā kapsēta un to ir lietojusi prasltāja, tad šis apstāklis pats par sevi lietotājai vēl nedod sevišķas tieslbas to iegūt savā Ipašumā. Pretēji kasacijas sūdzlbas iesniedzējas aizrādljumam, īpašumtiesības uz kapsētas zemi var piederēt
arī fiziskai personai, un tās var pastavēt vienā laikā ar lietošanas tieslbu piede-rlbu citai personai. Šis aprādītais nepareizais Tiesu palatas apsvērums, ka
konkretā strīda izšķiršana piekristu administrativām iestādēm, uz viņas gala
slēdzienu tomēr nekādu iespaidu nevarēja atstāt, jo prasība, kā minētās, bija atraidama jau tādēļ, ka nebija pierādlts ieguvuma justus titulus. Līdz ar to kā
nenozīmīgi atkrlt tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros prasītāja apstrid šī
tiesas slēdziena pareizibu. Arī Tiesu palatas atsauksmei uz CL 942.—943. p.
(1864. g. īzd.) nav nekādas nozlmes lietā, jo Tiesu palatas apsvērumi šai ziņā
attiecas uz viņas varbūtējo secinājumu, kādas tiesības prasltāja uz kapsētu būtu
varējusi iegūt no agrākā miiižas īpašnieka, bet šīs varbūtējās tiesības prasības
pamatā tomēr nav liktas. Līdz ar to atkrīt arī tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros prasītāja pārmet Tiesu palatai CL 942.—943. p. piemērošanu.
Atrodot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzībā pievestos likumus,
Senats n o l e m j : Paīsmanes evaņgeliski-luteriskās draudzes pilnvarnieka zv.
adv. L. Zagara kasacijas sūdzību uz CPL 907. p. pamata atstāt bez ievērlbas.
18. 1938. g. 25. martā. Atbildētājas Lauksaimniecības ekonomiskās sabbas „Gauja" pilnvarnieka zv. adv. M. Minca kasacijas sūdzlba par Rīgas apgabaltiesas 1937. g. 28. septembra / 5. oktobra spriedumu Kārļa Paukšis prasībā
pret Lauksaimniecības ekonomisko sab-bu „Gauja" par Ls 462,38 ar °/o darba
algas un nepilngadīgā Kārla Paukšis aizbildņa Hermaņa Paukšis pilnvarnieka
zv. adv. pal. J. Dzirkaļa paskaidrojums. (L. № 189.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Stērste.
Senats atrod:
Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstākliem, ir konstatējusi: 1) ka parti ir sastāvējuši darba uzņēmuma līguma attiecībās; 2) ka prasītājs kā māceklis ir strādājis atbildētājas veikalā, saņemot laikā no 1936. gada
9. junija lldz tā paša gada 1. decembrim Ls 30,— un no aprādltā laika līdz
1937. g. 1. junijam Ls 35,— lielu algu mēnesī; 3) ka uz prasltāju ir attiecinami
Lik. par darba laiku 10. panta noteikumi, t. i., ka pusaudžus no 15-tā līdz 16-tara
gadam aizliegts nodarbināt ilgāk par 6 stundām dienā; 4) ka atbildētāja ir atzinusi, ka prasītājs ir strādājis vairāk par 6 stundām dienā. Izejot no šiem konstatējumiem, apgabaltiesa ir atzinusi, ka prasītājam par strādātām virsstundām
pienākas saņemt viņas aprēķināto atlīdzlbu. Šis apgabaltiesas slēdziens ir pa22

reizs. Atbildētāja neapstrīd, ka prasītājs kā māceklis ir bijis pie vioas darbā
tikko sasniedzis piecpadsmito dzīvības gadu, bet atrod, ka uz mācekliem Lik.
par darba laiku 10. panta noteikumi nav attiecinami. Šis atbildētājas norādījums
būtu pareizs, ja māceklis šī vārda Istā nozīmē būtu atradies pie atbildētājas
tikai teoretiskā apmācībā, kas nebūtu saistīts ar fiziska darba izpildījumu.
Šai ziņā prasītājs savā apelacijas sūdzībā jau bija norādljis, ka vipa māclšana
pastāvējusi vienīgi pamācībā strādāt veikalā darbu. Šos prasītāja norādījumus
nav apstrīdējusi arl atbildētāja. Arl apgabaltiesa ir konstatējusi, ka prasītājs ir
strādājis darbu atbildētājas veikalā, sauemot no sākuma Ls 30,— un vēlāk
Ls 35,— lielu algu mēnesī. Tas apstāklis, ka atbildētāja bez dotās pamācības ir
maksājusi prasītājam algu, norāda, ka pati atbildētāja ir atzinusi prāsītāja darbu
vērtīgāku par to pamācību, kādu viņa ir devusi prasītājam. Tādēj, pretēji atbildētājas norādījumam kasacijas sūdzlbā, prasītājs savu darbu atbildētājas veikalā ir izpildijis ne tik daudz kā pakalpojumu par viņam sniegto pamāclbu, bet
gan vairāk pašas atbildētājas materialās interesēs. Lai gan prasītājs ir bijis
māceklis atbildētājas uzņēmumā, tad tomēr, maksājot viņam noteiktu algu mēnesl par pastrādāto darbu veikalā, pati atbildētāja viņu ir kvalificējusi arī kā
algotu strādnieku, kādēl nav nekāda pamata šāda pusaudža darbu nepaklaut
Lik. par darba laiku 1. resp. 10. panta noteikumiem un tikai tādēl, ka vioš tai
pat laikā ir bijis arī māceklis (sal. Sen. CKD spr. 34/2109). Pusaudža-mācekļa
stāvoklis darbā nevar būt sliktāks par to pusaudžu darba stāvokli, kas darbu
strādā jau kā izmācīti aroda pratēji, un kurus likums aizliedz riodarbināt ilgāk
par 6 stundām dienā. Tādēl apgabaltiesa pareizi ir atzinusi, ka arī pusaudžumācekļu fiziskā darba laiks ir normēts ar minētā 10. panta noteikumiem. Lai
gan Lik. par darba laiku 11. pantā, starp citu, ir noteikts, ka pusaudžus ir aizliegts nodarbināt pie virsstundu darba, tad tomēr tas nenozīmē, ka šl likuma pārkāpējiem, kas pusaudžus tomēr ir nodarbinājuši virsstundu darbā, par strādātām virsstundām nebūtu nekas jāatlīdzina. No šīs materialās atbildības uzņēmējus neatsvabina arī likumā paredzētā soda sankcija, kas nāk valsts labā par
likuma pārkāpumu. Ja jau pieaugušo strādnieku virsstundu darbs ir sevišķi
atalgojams, tad jo vairāk tas ir sakams par pusaudžiem, kuru organisms nav
tik norūdīts un izturigs darbā kā pieaugušajiem. Tādēļ arī pieaugušiem, fiziski
stiprākiern, normalais darba laiks ir noteikts uz 8 stundām, bet pusaudžiem,
kā vājākiem, uz 6 stundām dienā. Kā vieniem, tā otriem virsstundu darbs iesākas pēc normalā darba laika nostrādāšanas, kas pieaugušiem iesākas pēc
8 stundu un pusaudžiem pēc 6 stundu nostrādāšanas. Līdz ar to atkrīt visi tie
apsvērumi, kuros atbildētāja apstrld apgabaltiesas slēdziena pareizlbu par to,
ka arī pusaudžiem par strādātām virsstundām jāsaņem Lik. par darba laiku
17. pantā paredzētā seviškā atlīdzība, iesākot to maksāt jau pēc 6 nostrādātām
normalām darba stundām.
Šādos apstākļos kasacijas sūdzība kā nepamatota atstājama bez ievērības,
kādēl Senats n о 1 e m j : Lauksaimnieclbas ekonomiskās sabiedrības „Gauja"
kasacijas sūdzību uz CPL 283. panta pamata atstāt bez ievērlbas. TiesāŠanas
izdevumus kasacijas instancē uzlikt atbildētājai prasītāja labā Ls 8,75 apmērā.
19. 1938. g. 24. februarī. Prasitāja Pētera S ī l ī š a kasacijas sūdzība par
Rīgas apgabaltiesas 1937. g. 17. septembra spriedumu Pētera Sllīša prasībā pret
mir. Jēkaba Paegllša mant. masu par Ls 647,— ar °/o. (L № 193.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators A. Lēbers.
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Senats atrod:
Apgabaltiesa neatzīst runā esošo dokumentu par vekseli uz tā pamata, ka
vekseļa tekstā tagad esošā vārda „Pēterim" vietā iepriekš bijis kāds „Jānim"
un tā tad veksela teksts ticis šajā vietā izlabots, bet izlabojums nav ticis atrunāts. Tomēr apgabaltiesa nav konstatējusi, ka izlabojumu būtu taisījis p a t s
v e k s e l d e v ē j s ; pēc tiesekspertizes atzinuma vekseldevēja paraksts nav
taisīts ar to pašu tinti, ar kādu izrakstīts veksela teksts. Tā tad vekseļnolik.
13. p. nav lietā. piemērojams (Sen. CKD 34/1836: spried. ofic. 1934. g. 19. num.).
Starp partiem nav strīdu, ka vekselis ticis izdots kā blankovekselis, tā tad
vekselņēmējam bija tiesība vekseli aizpildīt ar tekstu pēc sava ieskata, nepārkāpjot sumu. Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka starp partiem būtu bijušas
sevišķas norunas par veksela teksta saturu. Ja nu vekseloēmējam bija tieslba
tekstu aizpildīt vekseļdevējam klāt neesot un nezinot par p i r m a t n ē j ā tekstā kā vekseļņēmēju norādīto personu, tad apgabaltiesai būtu tieslba minēto
izlabojumu uzskatīt it kā par viltojumu vienīgi tad, ja apgabaltiesa būtu konstatējusi, ka vekseldevējam bijis noteikti zinams vekseja pirmatnējais teksts, kurā
vekseļņēmējs bija nosaukts par „Jāni", un ka vēlākais izlabojums noticis bez
veksejdevēja piekrišanas (sk. citēto Senata spriedumu). Nekonstatējot tikko
minētos, vienīgi izšķirošos lietas apstāklus un tomēr neatzīstot dokumentiem
veksela spēku, apgabaltiesa pārkāpusi vekselnolik. 14. р., CPN. 196. р., kādēl
vien viņas spriedums atcelams, Senats, neielaižoties pārējo prasltāja norādīto
kasacijas iemeslu apspriešanā, n o l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1937. g. 17. septembra spriedumu Vekselnolik. 14. р., CPN 196. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu
nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
20. 1938. g. 29. aprilī. Prasītāja Eduarda Karlsona pilnvarnieka zv. adv.
A. Birznieka kasacijas sūdzība par Liepājas apgabalttiesās 1937. g. 28. s.eptembra
spriedumu Eduarda Kalsona praslbā pret Oskaru Kolbi par Ls 197,—. (L. № 195.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators J. Grots.
Senats atrod:
Iesūdzības rakstā prasītājs paskaidro, ka atbildētāja izdoto vekseli par
Ls 224,— viņŠ esot ieguvis izsolē par Ls 27,— un ņemot vērā, ka atbildētājs jau
iemaksājis tiesas depozitā Ls 27,—, lūdz piedzīt no atbildētāja Ls 197,— ar %.
Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītājs vekseli ieguvis ārpus Vekseļlikumā
(23. p.) paredzētās vekseļu pārejas kārtības, nākusi pie slēdziena, ka pēc 1864. g.
CL 3482. p. prasītājs var prasīt ne vairāk kā viņš pats samaksājis par vekseli,
un ka tādēl prasība atraidama. Prasītāja kasacijas sūdzība pelna ievērlbu.
No, tā, ka konkrētā gadljumā nav piemērojams Veks. lik. 23. р., neizriet —
pretēji apgabaltiesas domām — ka prasītājs nebūtu v e к s e 1 a turētājs.
Veksela iegūšana ir iespējama ne tikai Veks. lik. 23. pantā aprādītā kārtlbā,
bet arl uz citiem pamatiem (sk. Kaminka, Veks. lik. koment. 25., 26. tezes pie
Veks. lik. 23. panta; Sen. CKD kops. spr. 37/12). Par tādu vekseja iegušanas
pamatu atzīstama arī tā iegūšana publiskā izsolē, kā tas bijis konkrētā gadījumā. Bet ja s'trīdū esošais dokuments ir v e к s e 1 i s, tad apgabaltiesa nevarēja atsaukties uz 1864. g. CL 3482. р., jo tas vekseliem nav piemērojams.
Nākot pie pretēja slēdziena, apgabaltiesa ir nepareizi iztulkojusi 1864. g. CL
3482. p. un pārkāpusi CPL 196. p. Atrodot, ka apgabaltiesas spriedums minētā
pārkāpuma dēl nav atstājams spēkā, Senats n o l e m j : Liepājas apgabaltiesas
1937. g._28. septembra spriedumu 1864. g. CL 3482. p. un CPL 196. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai tiesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā.
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21. 1938. g. 24. martā. Grīvas pilsētas valdes pilnvarnieka Krišjāņa Lielausa kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1937. g. 16. junija lēmumu lietā par
Nodoklu departamenta uzrēķinu un Finansu ministrijas Nodokļu departamenta
paskaidrojums. (L. № 201.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators A. Lēbers; retere senators M. Cakste.
Senats atrod:
Grīvas pilsētas pašvaldlba uz pirkšanas-pārdošanas līguma pamata ieguvusi zemes gabalu tirgus laukuma ierīkošanai. Atsaukdamies uz Likuma par
atsavināšanas nodevu (Lkr. 34/228) 3. panta 2. punktu, pilsētas pilnvarnieks
kasacijas sūdzībā apstrīd Tiesu palatas lēmuma pareizlbu, ar kuru Tiesu palata
apstiprinājusi Nodoklu departamenta lēmumu par atsavinašanas nodevas aprēķināšanu par minēto darljumu. Kasacijas sūdziba nepelna ievērlbu. Likuma
par atsavināšanas nodevu 3. panta 2. punkts nosaka, ka no atsavināšanas nodevas atsvabināti akti, ar kuriem pašvaldlbas iegūst nekustamu mantu pašos
aktos norādītām labierīcības, audzināšanas, labošanas un izglītības iestādēm
un patversmēm. No tādiem likuma noteikumiem nepārprotami izriet, ka jautājums par to, vai akts būtu atsvabināts no atsavināšanas nodevas, izšķirams
nevisatkarlbānotā, k ā d a m m ē r ķ i m pašvaldība iegūstnekustamumantu,bet
gan no tā, кam viņa iegūst nekustamo mantu. Ja viņa to iegūst p a š o s a k t o s
n o r ā d ī t ā m l a b i e r ī c ī b a s , a u d z i n ā š a n a s , l a b o š a n a s un i z g l l t l b a s i e s t ā d ē m un p a t v e r s m ē m , tad akts ir atsvabināts no atsavināšanas nodevas. Šajā gadījumā Grlvas pilsētas pašvaldība grib panākt
atsavināšanu no atsavināšanas nodevas tikai tādēļ, ka viņa zemes gabalu ieguvusi. zinamam mērķim— tirgus laukuma ierlkošanai. Šis apstāklis tomēr pats
par sevi, kā tas izriet no augšminētā, nav pietiekošs, lai viņa varētu tikt atsvabināta no atsavināšanas nodevas uz likuma (Lkr. 34/228) 3. panta 2. punkta
pamata (CKD 38/247).
Aiz šiem iemesliem kasacijas sūdzlba kā nepamatota atraidama, kādēl
Senats n о 1 ē m a: Grīvas pilsētas valdes pilnvarnieka, Krišjāņa Lielausa, kasacijas sūdzību uz CPN 907. p. pamata atstāt bez ievēribas.
22. 1938. g. 24. martā. Trešās personas atbildētājas pusē Annas-HermīnesMartas Z e m g ū n e s pilnvarnieka zv. adv. F. Alberta kasacijas sūdzība par
Tiesu palatas 1937. g. 31. maija spriedumu Mildas Siliņš prasibā pret mir. Llzes
Zelmenis mant. masu Ls 400,— vērtībā par līguma parakstlšanu un prasitājas
Mildas Siliņš pilnvarnieka zv. adv. A. Kūmiņa paskaidrojums. (L. № 202.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O. Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod:
Tiesu palata, apsverot lietā esošos dokumentus un partu paskaidrojumus
un pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motiviem, aiz viņas paskaidrotiem
iemesliem nākusi pie slēdziena, ka runā esošā gadljumā praslba celta nevis
par īpašuma tiesibu atzīšanu uz „Kalna-Šantipu" mājām, bet gan tikai par gallga
pirkuma līguma noslēgšanu. Sūdzētāja nav mēģinājusi apstrīdēt šā slēdziena
pareizību. Nākot pie minētā slēdziena, Tiesu palatai bija pietiekošs iemesls
vispār atstāt atklātu jautājumu par to, vai CL (1864. g.) 799. p. būtu attiecinams arī uz n e kustamu mantu, aizrādot, ka katrā ziņā jautājumam par traditio, kā īpašuma pārejas priekšnoteikuma, nav nekādas nozīmes, jo praslba
nav celta par Ipašuma tiesību atzišanu. Istenlbā, nav šaubu, ka CL (1864. g.)
799., 809. p. nedomā nekustamu mantu. Tas izriet jau no CL (1864. g.) 814. р.,
pēc kura ievešana iegūtās nekustamas mantas valdījumā tiesas celā nav nepie25

ciešama Ipašuma tiesību pārejai pat, ja tā iegūta izsoles celā; tā tad vēl mazāka
nozīme ir ievešanai valdljumā ārpus tiesas. Ipašuma tiesības, kā lietiskas tieslbas, uz nekustamu mantu pāriet un ārēji izteicas tikai nostiprinot tās zemes
grāmatās ieguvējam (sk. arl paskaidrojumi pie 1889. g. novelas 170. p. Civilprocesa novelas Gasmapa un Nolkena 2. izd. 153. lp.). CL (1864. g.) 809. p. tāpēc
arī uzskata ievešanu valdījumā par pilnīgi indiferentu aktu, kas īpašuma tiesības
nepārnes. Tāpat, pēc 813. p. lidz nekustamas mantas nostiprināšanai ieguvējam pēdējais nekādas tieslbas attieclbā pret 3. personām neiegūst, bet tikai
var celt praslbu pret savu kontrahentu par koroboraciju (CL (1864. g.) 3015. р.).
Tā izteicies arl Sen. CKD spr. 22/300 (Leimaņa 1.) un jau Kr. Senats 1901. g.
33. num. (Piipa 1.); ja Kr. Senats agrākā 1. (94/81) piezīmē, ka īpašuma tiesību
piesavināšanās dēļ („dļja usvojeņija"), bez Hguma slēgšanas, esot prasama
1) lietas nodošana (?), un 2) juridiskā pamata ierakstlšana zemes grāmatās,
tad uz to Kr. Senats tajā spriedumā aizrāda tikai garām ejot, nemaz ne ex
professo apsverot jautājumu par nodošanas juridisko nozīmi, bet gan tikai iztirzājot vienīgi jautājumu par nekustamas mantas nostiprināšanu zemes grāmatās. Tāpēc tikko minētam Kr. Senata īsam aizrādijumam un visam agrākam spriedumam šajā ziņā un šajā jautājumā nav precedenta nozīmes, jo mazāk
tāpēc, ka Senats vēlākā spriedumā, slki apstājoties pie nodošanas juridiskās
nozīmes un atsaucoties uz CL (1864. g.) 808., 809., 814. р., nācis pie noteiktā slēdziena, ka nekustamas mantas nodošanai nav juridiskas nozlmes pie īpašuma
tiesību pārejas. Nekustamas mantas nodoŠana valdījumā prasama tikai tik tālu,
cik ieguvējs a t s a u c a s u z s a v u v a l d ī j u m u , it sevišķi p o s s e s o r ā
p r ā v ā (sk. Erdmann, System, 2. sēj. 116. lp. 3. par. piez.; ja Erdmans, turpat 116. lp. tekstā, apgalvo, ka bez kordboracijas būtu vajadzīga traditio ari
I p a š u m a tiesību pārcjai, tad Erdmanim nekad nevar piekrist!). Ar to atkrīt
sūdzētājas paskaidrojumi kasacijas sūdzlbas I pktā, un līdz ar to arī sūdzētājas
paskaidrojums kasacijas sūdzības II pktā par to, ka līguma projekts neatbilstot
partu ar priekšlīgumu raditai attiecībai. Nesaskaņu sūdzētaja ierauga projektā
uzņemtā frazē: „llguma priekšmets ir jau nodots pircējas valdīšanā un lietošanā pirms šī līguma parakstlšanas", kurpretim pašā priekšlīgumā esot teikts,
ka „ar šī priekšīlguma parakstīšanu līguma priekšmets ir nodots pircējas valdlšanā un lietošanā". Ja, kā jau uzsvērusi Tiesu palata, jautājumam par llguma
priekšmeta nodošanu kā tādu nav nekādas nozlmes šajā lietā, tad Tiesu palatai nebija nekādas vajadzlbas vispār tuvāki apstāties arl pie sūdzētājas iebildumā par līguma projekta nesaskaņu ar priekšlīgumu, aprādītā priekšlīguma
dalā. Tiesu palata apsvērusi sūdzētājas iebildumu par to, ka prasltāja esot zinājusi par mirušās Llzes Zelmenis drlzi sagaidamo miršanu; Tiesu palata šajā
zipā nākusi pie slēdziena, ka ne prasītāja, ne pati Llze Zelmenis, priekšllgumu
slēdzot, nav varējušas paredzēt, kad iestāsies slimnieces nāve; šāds Tiesu
palatas slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudams
kasacijas kārtībā. Nākot pie minētā slēdziena, Tiesu palata varēja nākt arī pie
sava tālākā slēdziena par to, ka prasītājas darbība nav atzīstama par runājošu pretim labiem tikumiem. Tiesu palata arl paskaidrojusi, kādēļ viņa atzinusi, ka prasītāja izpildījusi viņai ar priekšlīgumu uzlikto pienākumu. Ar to
atkrlt arī sūdzētājas kasacijas sūdzlbas III pkts.
Aiz norādltiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi likumu,
kadēļ sūdzētājas kasacijas sūdziba atraidama, Senats n o l e m j : Annas-Hermīnes-Martas Zemgūnes pilnvarnieka zv. adv. Alberta kasacijas sūdzlbu uz CPL
907. p. pamata atstāt bez ievērības un uzlikt viņai tiesāšanas izdevumus kasacijas instancē desmit latu apmērā Mildai Siliņš par labu.
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23. 1938. g. 25. martā. Annas С e p u r It i s pilnvarnieka zv. adv. M. Antona kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1937. g. 4. oktobra lēmumu lietā par
Annas Cepurītis maksātnespēju un a. s. „Ernst Plates" pilnvarnieka zv. adv.
B. Klota paskaidrojums. (L. № 204.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Stērste.
Senats atrod:
Tiesu palata ir konstatējusi, ka a. s. „Ernst Plates" 19371 g. 17. marta rakstā
(I, 17) ir atteikusies no piedziņas uz Annas Cepurltis veikala iekārtu ar precēm
un dzlvokla iekārtu, un ka ar tiesu izpildltāja rakstu (II, 11) pierādlts, ka
kreditore ir paturējusi spēkā jau vērsto piedziņu uz Ires naudam, un ka atteikšanās по piedziņas ir attiekusies tikai uz zinamām mantām. Līdz ar to kā nedibināti atkrlt tie apsvērumi kasacijas sūdzlbā, kuros Cepurits, sagrozot lietas
apstāklus, iziet по tā maldīgā ieskata, ka kreditore būtu atteikusies vispārīgi
по predziņām pēc vekseliem attiecībā uz visām vinas mantām, izņemot Ires
naudu. 1937. g. 17. marta rakstā kreditore ir atbrīvojusi по aprakstes Cepurīts
veikala iekārtu un preces, atļaujot viņai šls mantas pārdot. Cepurīts ir atzinusi, ka šīs mantas vina ir pārdevusi (I, 19). Pie tādiem apstākjiem, kad aprakstltā manta pēc atbrīvošanas по aresta ir jau pārdota, pretēji kasacijas sūdzībā
izteiktam norādījumam, nevar vairs būt runa par tās ieskaitišanu konkursa
masā. Tāpat nedibināts ir Cepurīts norādljums kasacijas sūdzībā, ka arī по
aresta atbrlvoto dzīvokla iekārtu varētu ieskaitlt konkursa masā, jo Anna Cepurltis atzinusi (I, 19), ka vinai vispār n e к ā d a s mantas (tā tad arl dzīvokļa
iekārtas) nav. Tādēl kā nepamatots atkrīt kasacijas sūdzlbas 1. pkts. Tiesu
palata ir jau konstatējusi, ka kreditore ir paturējusi tiesību vērst piedziou uz
visām citārh mantām, kādas vien Cepurlts rīclbā atrastos, izqemot vienīgi
17. marta rakstā uzskaitītās, kādēl bez nozīmcs ir tie vinas apcerējumi kasacijas
sūdzības 2. pktā, kuros vina pārmet kreditorei solījuma nepildīšanu un llguma
Jaušanu. Cepurīts kasacijas sūdzībā vēl norāda,. ka viņu nevarot atzīt par maksātnespējīgu tirdzniecībā, jo kreditore piedzinu uz tirdznieciska rakstura mantām izbeigusi. Šai sakarlbā Senats ir jau paskaidfojis (36/58), ka Tirdz. proc.
nol. 386. pants neprasa, lai parādnieka maksātnespēja izceltos sakarā ar tirdznieciska rakstura operacijām. Tāpat minētais pants pie maksātnespējas rakstura noteikšanas neprasa, lai tā manta, uz kuru kreditori var vērst piedzinu,
būtu iegūta tirdzniecibā. Lldz ar to kā nedibināti atkrlt arī tie apsvērumi кат
sacijas sūdzlbā, kurus Cepurlts dibina uz tā nepareizā ieskata, ka tirdznieciskā
maksātnespēja ir atkarīga по parādnieces pārpalikušās mantas rakstura.
Atrodot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzlbā aprādltos likumus, Senats n o l e m j : Annas Cepurīts pilnvarnieka zv. adv. M. Antona kasacijas sūdzību uz CPL 907. p. pamata atstāt bez ievērlbas.
24. 1938. g. 24. martā. Prasītājas Elvīras L a m s t e r s pilnvarnieka zv.
adv. E. Tomsona kasacijas sūdzība par Daugavpils apgabaltiesas 1937. gada
16./23. oktobra spriedumu Elvīras Lamsters praslbā pret Gaigalovas pagasta
pašvaldlbu, Finansu ministriju un Stepanu Baginski par aprakstīto mantu uņ
Finansu ministrijas Nodoklu departamenta paskaidrojums. (L. № 207.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators A. Lēbers; referē senators M. Cakste.
Senats atrod:
Prasītāja ar CPN 1234. panta kārtībā celto praslbu lūgusi atzīt viņas Тра
хита tieslbas uz 29 kaudzēm siena, kas bijušas aprakstītas par atbildētāja
S. Baginska nodoklu parādiem. Šo sienu prasītāja, pēc vioas paskaidrojumiem
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praslbas lūgumā, atzinusi par savu īpašumu tādēļ, ka tas bijis plauts plavā, kas
viņai piederējusi jau по 1924. gada. Tā tad prasltāja, acīm redzot, bija pamatojusi praslbu uz LČL 425. pantu. Vēlāk prasītāja vairs nav atsaukusies uz savām īpašuma tiesībām uz plavu, bet savas īpašuma tiesības uz plavā nopjauto
sienu viņa atvasinājusi по apstākla, ka siena noplaušanas un ievākšanas laikā,
1936. gadā, pļava atradusies viņas valdlšanā. Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, praslbu atraidījusi. Apgabaltiesa pamatojusies uz to, ka prasītāja uz cesijas akta pamata nav varējusi iegūt valdīšanas tiesibas uz runā
esošo pļavu, jo prasitājai cedētas Ellzes Budēvics tiesibas pēc 1924. gada 3. aprilī starp viņu un atbildētāju noslēgtā aizpārdošanas līguma, bet aizpārdosanas
Hgums nav varējis dot Elīzei Budevics valdīšanas tiesības uz plavu. Bez tam
apgabaltiesa uz vinas spriedumā norādīto datu pamata un aiz vinas paskaidrotiem iemesliem nākusi pie slēdziena, ka prasītāja nav arī pierādījusi, ka viņa
1936. gadā faktiski valdījusi runā esošo pļavu un ka siens apķīlāšanas brīdī
būtu atradies viņas valdīšanā. Prasītājas pilnvarnieka kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Kā jau aizrādīts, prasība ir celta par Ipašuma tiesībām uz sienu.
Tā tad prasītājai bija jāpierāda savas Ipašuma tieslbas uz sienu. Tā kā viņas
pilnvarnieks kasacijas sūdzlbā vairs neatsaucas uz prasītājas īpašuma tiesī"bām uz plavu, по kurām viņa varētu atsavināt savas Ipašuma tieslbas uz pļavā
noplauto sienu. bet atsaucas uz prasitājas valdījumu par plavu kā pamatu viBas Ipašuma tiesībām uz sienu, tad atzlmējams, ka valdljums pats par sevi ne
vienmēr var būt par pamatu valdītāja tiesībām uz ražu, kas saņemta по valdījumā esošā objekta. Tikai 1 a b t i с ī g s valdltājs iegūst tiesībasuz jau ievākto
ražu (LCL 626. pants, Šeršeņēvičs, Mācības grāmata, XI izd., § 20., VI, 2., b,
276. lp.). Tādēl prasltāja šajā gadljumā varētu iegūt tiesības uz.ražu tikai tad;
ja viņa bijusi labticīga valdītāja LCL 529. panta nozīmē. Prasītājas pilnvarnieks
kasacijas sūdzībā atsaucas uz 1924. gada 3. aprilī starp atbildētāju un Elīzi Budevics noslēgto līgumu, по kura prasītāja atvasinot savas tieslbas valdīt pļavu.
Viņš apstrld apgabaltiesas šim līgumam doto kvalifikaciju, aizrādot, ka šis līgums esot gallgs pirkšanas-pārdošanas līgums. Ja nostātos uz prasltājas pilnvarnieka viedokļa un atzītu, ka šis līgums ir galīgs pirkšanas-pārdošanas līgums,
tad, ievērojot, ka tā objekts ir nekustams īpašums, šis līgums saskaņā ar LCL
1417. pantu bija noslēdzams notarialā akta kārtlbā (Sen. CKD 37/169). 1924. g.
3. aprila līgums (I, 15) tādā kārtlbā nav noslēgts, un tādēl, ja to kvalificētu kā
galīgu pirkšanas-pārdošanas Hgumu, tad tā iemesla dēl, ka tas nav noslēgts
likuma paredzētā kārtlbā, šis llgums nevar radlt kontrahentu nodomātās tiesiskās sekas (šeršeņēvičs, § 41., II, 2.). Tādēl šis līgums, ja to pat kvalificētu
kā galīgu pirkšanas-pārdošanas llgumu, nevarēja būt par pamatu prasītājas
labticīgai valdīšanai. Par pareizu tomēr atzīstams apgabaltiesas viedoklis, ka
šis līgums kvalificējams kā aizpārdošanas līgums LCL 1679. panta nozīmē.
Prasītājas pilnvarnieks kasacijas sūdzībā atzīst, ka llguma slēdzēji to apzīmējuši
par priekšlīgumu, bet по līguma 4. panta (I, 15) ir redzams, ka viņi tieši paredzējuši gallga līguma noslēgšanu, un по līguma 5. panta, ka pārdotās pļavas
pāriet tikai pircējas valdlšanā un' nevis īpašumā. Senats ir jau paskaidrojis
(Sen. CKD 36/59, 26/23), ka valdījums, kas nodibinājies uz aizpārdošanas llguma
pamata, nav uzskatams par labticīgu. Tādēl arī prasītājas valdīšana, kuru viņa,
pēe viņas pilnvarnieka paskaidrojumiem, atvasina по 1924. gada 3. apriļa līguma, ja arī tā būtu pierādīta, tomēr nevar tikt kvalificēta kā labticīga, un līd?
ar to prasītāja nevarēja iegūt tiesības uz runā esošo sienu.
Aiz šiem iemesliem prasltājas pHnvarnieka kasacijas sūdzība atzīstama
par nepamatotu un atraidama, kādēl Senats n o l e m j : prasītājas Elvīras Lam-

sters pilnvarnieka zv. adv. E. Tomsona kasacijas sūdzlbu uz CPN 283. panta.
pamata atstāt bez ievērlbas.
25. 1938. g. 24. martā. Prasītājas Emmas В a n к a pilnvarnieka zv. advi
L. Zagara kasacijas sūdzlba par Tiesu palatas 1937. g. 6. oktobra spriedumu
Emmas Banka prasibā pret Jaungulbenes krāj-aizdevu sab-bu „Spēks" sumā
Ls 2.092,49 par atmaksu pēc 2 vekseliem un atbildētājas Jaungulbenes krājaizdevu sab-bas pilnvarnieka zv. adv. K. Dekerta paskaidrojums. (L. № 211.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O. Ozoliņš; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod:
Apsverot lietas apstākļus, it sevišķi liecinieku liecibas, partu iesniegtos
dokumentus un paskaidrojumus kā tagadējā lietā, tā arī viņai pievienotās lietās, Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motiviem, aiz viņas
paskaidrotiem iemesliem, konstatējusi: 1) ka prasītāja lūdz: atzit par nepareizi
piedzltu no prasītājas naudu pēc prasītājas dēla, Arvida Banka, vekseļiem par
Ls 1.050,— un par Ls 800,— ar °/o un protesta izdevumiem; 2) ka prasītāja
savu prasību pamato uz to, ka viņas, it kā pirmās indosantes, paraksti uz vekseliem esot viltoti; 3) ka prasītāja prasības pamatu, proti, vioas indosamentu
parakstu viltojumu, nav pierādījusi; 4) ka minētos Vekselus parakstījis kā vekseļdevējs minētais Arvids Banks un tos ar prasītājas un sekojošo indosamentu
iesniedzis atbildētājai 1927. g. vai 1928. g. un pēc vekseliem saoēmis no atbildētājas attiecīgo valutu; 5) ka prasltājai jau 1930. g. pavasarī ticis pazinots, ka
Arvida Banka parāds, ко prasītāja uzoēmusi uz sevi, ir vekselu parāds, starp
citu, arī parāds pēc runā esošiem 2 vekseliem; 6) ka prasītāja pati atzinusi par
pareizu liecinieka Vitmaņa lieclbu, kas noteikti apliecinājis, pēc pašas prasltājas
vārdiem, viņas indosamentu īstumu; 7) ka to pašu apliecinājis arī liecinieks
Dzinējs, prasltājas znots, ко kā liecinieku uzdevusi pati prasltāja; 8) ka liecinieku Upīša un Meiera liecības nepelna ticamību. šādi Tiesu palatas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudami kasacijas kārtībā.
Ar to atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi kasacijaS sūdzlbā, kuros tā no sava
viedokja attēlo lietas apstāklūs, analizējot un kritizējot nopratināto liecinieku
liecības un apstrīdot minēto konstatējumu pareizibu pēc būtības. No saviem
konstatējumiem Tiesu palata varēja nākt pie slēdziena, ka prasiba atraidama,
kā nepierādīta pašā pamatā. Pretēji prasītājas domam, Tiesu palata varēja
atzlt par spēkā esošiem vekselus, ко vekseldevējs (konkretā gadljumā prasltājas dēls, Arvids Banks), pirms nodošanas atbildētājai, licis indosēt citām personām (to starpā — pirmām kārtām — pašai prasītājai) un tad vekselus jau
ar gataviem indosamentiem nodevis atbildētājai attieclgās valutas saņemšanai.
Istenībā, sagādājot sev vispirms vajadzīgos indosamentus, veksejdevējs nemaz
vēl neizdara veksela „izdošanu" Vekselnolikuma 15., 16. p. izpratnē, pie kam
vekselu īstā „izdošana" (nodošana, Begebung) notiktu tikai, iedodot tos pirmajam vekseļņēmējam; šajā ziņā iau izteikusies Senata konstantā prakse (CKD
34/1016,1122; 35/452,580,581; 37/162,203). Tāpat, pretēji prasltājas domām,
ar to vien, ka sekojošie pēc viņas indosaraenti abos vekselos būtu atzīstami
par viltotiem, indosamentu rinda (starp prasltāju un atbildētāju) nekad nav atzīstama par pārtrauktu (sk. Vekselnol. 27., 28., 32. р.; Nolkena koment. 1913. g.
izd. pie Vekseļnol. 32. р.: koment. 4. § un 9. § „b": „podložnosķ vekseļnoj
podpisi ņe uņičtožaet ņeprerivnosk rjada nadpisej v smisļie osnovaņija dļja
legiķimacii vekseledaķelja"; citādi būtu, ja indosaments tiktu svītrots: 23. р.;
sal. Loebers, Vekseltiesību pārskats, § 19 V). Par nepamatotu atzīstams prasitājas pārmetums Tiesu palatai, ka tā nepareizi esot noraidījusi prasltājas lū28

gumu uziikt atbildētājai par pienākumu iesniegt tiesai vekseli par Ls 1050,—,
par ко esot runa „prokurora" lietā (īstenībā i z m e k l ē š a n a s t i e s n e š a L
par Dzinēja un Danefelda parakstu viltošanu uz vekseliem par Ls 1.050,— un
Ls 1.000,—) № 3146/31. Šajā ziņā prasltāja, pēdējā Tiesu palatas sēdē (II 29)
gan lūgusi uzlikt atbildētājai pa'r pienākumu iesniegt vekseļus par Ls 1.050,—
un Ls 1.000,—, kas „vinai" esot tikuši izsniegti atpakaļ; bet prasītāja netikvien.
nav motivējusi šādu savu lūgumu, bet arī nav pat mēģinājusi apstridēt atbildētājas paskaidrojumu. pareizību par to, ka strīdū esošie 2 vekseli par
Ls 1.050,— un Ls 800,— nemaz nav identiski ar tiem vekseļiem, par kuriem
runa ir minētā izmeklēšanas tiesneša lietā (II 26. о. р., V pktā). Šādos apstākļos
Tiesu palatai nebija ne mazākā iemesla apmierināt un pat apspriest prasītf jas.
liigumu. Aiz tiem pašiem iemesliem Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas
sprieduma motiviem, varēja apmierināties ar atbildētājas iesniegtiem izvilkumiem no atbildētājas protokola grāmatām un vekselu grāmatu izrakstiem, atrodot, ka ar oriģinaliem prasītāja meģinājusi pierādīt tikai kādus blakus apstākļus, kuriem nav izšķirošas nozīmes lietā, kur prasītāja nav pierādījusi prasibu pašā pamatā; prasītāja arī neapgalvo, ka no protokolu grāmatām būtu
redzams, ka atbildētāja būtu nolēmusi atmaksāt prasitājai no tās piedzīto sumu. Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motiviem, nākusi pie
kasacijas kārtibā nepārbaudamā slēdziena, ka prasītājas apgalvojums, it kā viņa
par veksejiem nekā neesot agrāk zinājusi, ir apgāzts ar apgabaltiesas norādītiem
lietas apstākliem. Tiesu palata arī paskaidro, aiz kādiem iemesliem vina atradusi par lieku nopratināt zv. adv. Grīnbergu par to, ka tas prasltājai neesot
ziņojis par to, ka izsoles lietā pret vinu vērsti strīdus vekseli. Ja arl zv. adv.
Grlnbergs nebūtu par to zinojis prasltājai, tad ar to vispirms nav izslēgts, ka
prasltāja par tiem vekseļiem tomēr zinājusi no citiem apgabaltiesas minētiem
datiem;. otrkārt, kā pareizi uzsver Tiesu palata un aizrāda arl atbildētāja savā
paskaidrojumā uz kasacijas sūdzlbu, jautājumam par dies scientiae attiecībā
uz vekseliem nav izšķirošas nozīmes lietā. Prasltājas paskaidrojumi kasacijas
sūdzības beigās attiecas tikai uz lietas būtlbu un tiem vispār nav nozīmes
lietā.
Aiz norādltiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palata nav likumu pārkāpusiT
kādēl prasītājas kasacijas sūdzība atraidama, Senats n о 1 e m j : Emmas Banka
pilnvarnieka zv. adv. 2agara kasacijas sūdzlbu uz CPL 907. p. pamata atstāt
bez ievērlbas un uzlikt Emmai Banka tiesāšanās izdevumus kasacijas instancē
Ls piecdesmit četri 13 sant. atbildētājas labā.
26. 1938. g. 24. martā. Atbildētāju Marijas D i n b e r s un Lavīzes, Annas
un Hugo M a u z e s (Mauzlšu) pilnvarnieka zv. adv.. A. Sūnas kasacijas sūdzība
par Tiesu palatas 1937. g. 22. februara / 8. marta spriedumu'Karlīnes Stepanovs
u. с prasibā pret Mariju Dinbers u. с sumā Ls 11.861,17 par pirkuma naudas
atmaksu un prasītāja Aleksandra Stepanova tieslbu ņēmēju-mantinieku: Karlīnes Stepanovs un vinas nepilngadlgo bērnu Olgas-AIeksandras Stepanovs,
Edites Stepanovs, Lonijas Stepanovs un Alijas-Alīses Stepanovs pilnvarnieka
zv. adv. H. Rūša paskaidrojums. (L. № 215.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators A. Lēbers; referē senators M. Cakste.
Senats atrod:
Prasītājs prasības lūgumā paskaidrojis, ka viuš 1921. gadā nopircis по atbildētājiem kā mir. Kārja Mausita maTitiniekiem, kas mantošanas tieslbās vēl
nebija apstiprinājušies, nekustamo Ipašumu Rlgā, Dāvida ielā № 4, iemaksājot
uz pirkuma sumas rēķina 25.000 rub|us. Ipašums tiodots vina rīclbā un viņš
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tajā izvedis plašus kapitalremontus, paceļot ēku vērtību uz Ls 11.361,17. Vēlāk izrādījies, ka daži mantinieki bijuši prombūtnē un ka pārdevēji nav gribējuši
pārdošanu nokārfot un padarijuši to par neiespējamu, kādēļ prasītājs lūdzis piedzlt solidari no atbildētājiem Ls 11.861,17, t. i. Ls 11.361,17, kas izdoti iebūvēm,
un Ls 500,—, kas bijuši iemaksāti uz pirkuma'sumas rēķina. Tiesu palata, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, nospriedusi piedzlt no atbildētājiem
Ls 5.624,—, kādā apmērā iietpratēji noteikuši prasltāja izvesto remonta darbu
vērtību (I 111, 112). Tiesu palata pamatojusies uz to, ka prasltājs bija panācis
vienošanos ar visiem atbildētājiem, to starpā arī ar Hugo un Vilhelmlni Mausits,
par objektu un cenu. Šie konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav
pārbaudami kasacijas kārtlbā. Ar to atkrlt apcerējumi kasacijas sūdzlbā, par
cik atbildētāju pilnvarnieks apstrīd ar tiem šo konstalējumu pareizību pēc būtības, pie kam, pretēji viņa apgalvojumam, Tiesu palata nav sagrozījusi liecinieces Karlīnes Stepanovs liecību. Ja Tiesu palata uz šīs liecinieces apliecināto
apstāklu pamata nākusi pēc būtibas pie citiem slēdzieniem, nekā atbildētāju
pilnvarnieks, tad tas nenozlmē, ka Tiesu palata šo liecibu būtu sagrozījusi. Par
to, ka Tiesu palatai bijis jāņem vērā, ka lieciniece Karlīne Stepanovs, izbeidzoties mantojuma masai, vēl pirms sprieduma taisīšanas bija kļuvusi par prasītāju, kā arl par to, ka viņas lieclba ir pretrunā ar lietā esošo dokumentu, atbil•dētāju pilnvarnieks runā pirmo reizi tikai kasacijas sūdzlbā, kādēļ šie viua aizrādījumi Senatā nav qemami vērā. Tālāk Tiesu palata ir konstatējusi, ka prasītājam sarunās par Iīguma noslēgšanu ir ticis apgalvots, ka atbildētāju divi
brāļi, mir. K. Mausita pārējie mantinieki, krituši karā, kādē| prasitajs varējis
būt pārliecībā, ka pircis namu no īstiem un vienīgiem mantiniekiem. Arl šie
Tiesu palatas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudami kasacijas kārtlbā. Pamatojoties uz augšminētiem konstatējumiem, Tiesu palata
varēja, pretēji atbildētāju pilnvarnieka domām, atzlt prasītāju par labticīgu valdītāju CL (1864. g.) 680. panta nozīmē, jo, ja prasītājs, pēc Tiesu palatas konstatējuma, bija panācis vienošanos par līguma objektu un cenu un bijis pārliecībā,
ka viņš šo vienošanos panācis ar visiem mantiniekiem, tad taisni vioam bijusi
tā pārlieciba, ka citam nevienam nav bijusi lielāka tiesiba uz mājas valdīšanu,
kādu pārliecību CL (1864. g.) 680. pants prasa no valditāja, lai tas būtu labticlgs. Konstatējot, ka partu starpā bijusi panākta vienošanās par objektu. un
cenu, Tiesu palata, ievērojot CL (1864. g.) 3859. pantu, varēja partu līgumu
kvalificēt kā galīgu, bet apstāklim, ka atbildētāji vēl nebija apstiprinājušies
mantošanas tieslbās, šai ziņā nebija nozīmes, jo ir saistošs arl tāds pārdevuma
līgums, ar kuru pārdota sveša manta gadljumam, ja tā paries pārdevēja Тра
хита (CL (1864. g.) 3840. pants, Erdmaņa, IV sēj. 296. lpj, kā tas arī bijis šajā
gadījumā. Tiesu palata prasību piespriestā daļā apmierinājusi uz CL (1864. g.)
579. un 580. pantu pamata. Sakarā ar to atbildētāju pilnvarnieks kasacijas sūdzibā aizrādījis, ka Tiesu palata nav ņēmusi vērā apstākli, ka pateicoties prasītāja izdaritiem izdevumiem lldzīgu labumu guvušas visas sešas lldzmantinieku
daļas, bet prasība piespriesta tikai no četriem lldzmantiniekiem. Šis atbildētāju
pilnvarnieka aizrādījums tomēr nav atzīstams par pamatotu. Tiesu palata, kā
jau aizrādīts, konstatējusi, ka visi atbildētāji noslēguši ar prasītāju gallgu pirkšanas-pārdošanas Hgumu, ar kuru viņi pārdevuši prasītājam nekustamu Ipašumu, par kuru atbildētājiem vieniem pašiem nav bijušas tiesības rīkoties, jo
bez viņiem bijuši vēl divi citi līdzmantinieki, un ka prasītājam šis apstāklis,
slēdzot līgumu, nav bijis zinams. Atbildētāju pilvnarnieks tomēr neapgalvo, ka
atbildētāji nav zinājuši, ka nekustamā manta bez vioiem piederējusi vēl arī citiem diviem līdzmantiniekiem, kas nav ņēmuši dalību llguma slēgšanā. Tādos
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apstāklos konstatējami CL (1864. g.) 3838. panta otrā teikuma piemērošanas
priekšnoteikumi, proti, gadījums, kad pircējs, prasītājs, viens pats nav zinājis,
ka atbildētājiem nav bijušas tiesibas pārdot nekustamo mantu. Bet tādā gadījumā viņam saskaņā ar jau minēto likumu ir tiesība praslt taisni no atbildētājiem, kas ar viņu bija slēguši līgumu, zaudējumu atlīdzību. Tiesu palatas piespriestā suma taisni ir kvalificējama kā prasītāja zaudējums, jo viņš, iegūldot
savu naudu svešā īpašumā, šīs sumas apmērā ir samazmājis savu mantibu (CL
(1864. g.) 3437. р.). Atbildētāju lūgumu dzēst prasltājam piespriesto sumu ieskaita celā ar nama ienākumiem Tiesu palata noraidījusi aiz tā iemesla, ka šie
ienākumi lietā nav noskaidroti un ka to noskaidrošana lieki novilcinātu lietu,
un ka atbildētāji pat nevar noteikt nama ienākumu apmēru. Tiesu palatas konstatējumi, ka nama ienākumi nav noskaidroti, ka to noskaidrošana novilcinās
lietu un ka paši atbildētāji nevar noteikt nama ienākumus, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudami kasacijas kārtībā. Pamatojoties uz tiem un ievērojot CL (1864. g.) 3552. pantu, Tiesu palata varēja noraidīt atbildētāju lūgumu
izdarīt ieskaitu. Atbildētāju pilnvarnieka kasacijas sūdzības piektā daļā izteiktais viedoklis, it kā ieskaita izdarīšanai pietiktu tikai ar nama bruto ienākumu
nodibināšanu, jo prasltāja pienākums tad būtu pierādīt izdevumus, nav atzlstams
par pamatotu jautājumā, vai ieskaits šajā gadījumā bija pielaižams. Atbildētājiem eventuali varētu būt tiesības prasīt resp. arl ieskaitlt, kā to atzīst arl viņu
pilnvarnieks kasacijas sūdzlbā, nama tīro ienākumu. Tādēļ, lai izdarltu ieskaitu,
bija nodibinams nama tlrais ienākums. Bet taisni šl ienākuma nodibināšana, kā
to noskaidrojusi Tiesu palata, lieki novilcinātu lietu, un šis iemesls jau pats.
par sevi, ievērojot CL (1864. g.) 3552. pantu, bijis pietiekošs pamats ieskaita
noraidlšanai. Atbildētāju pilnvarnieka aizrādījums, ka iemaksātie Ls 500,—
bijuši piespriežami tikai no tiem atbildētājiem, kas so sumu bija saņēmuši, atkrīt jau tādēļ vien, ka Tiesu palata šo sumu nemaz nav piespriedusi prasltāja
labā.
Aiz norādītiem iemesliem atzīstot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas
sūdzībā uzrādītos likumus, kādēl kasacijas sudziba atraidama, Senats n o l e m j : atbildētāju Marijas Dinbers un Lavīzes, Annas un Hugo Mauzes (Mauzīšu) pilnvarnieka zv. adv. A. Sūnas kasacijas sūdzību uz CPN 907. panta pamata atstāt bez ieVērlbas. Tiesāšanas izdevumus kasacijas instancē Ls 117,84
(Ls simtu septiņpadsmit astoņdesmit četrus) apmērā uzlikt atbildetājiem prasītāja labā.
27. 1938. g. 24. martā. Sīmaņa Z a l o ž i n s k a kasacijas sūdzība par
Tiesu palatas 1937. g. 9. junija lēmumu lietā par Sīmaņa Založinska nekustamas
mantas pārdošanu. (L. № 232.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senators M. Cakste.
Senats atrod:
Kasacijas sūdzības iesniedzējs apstrld Tiesu palatas lēmuma pareizibu viua
nekustamās mantas pārdošanas lietā vienīgi aiz tā iemesla, ka viņš savu parādu,
kura dēļ nekustamā manta bijusi nolikta pārdošanā izsolē, jau pirms izsoles
bija samaksājis kreditorei Tilžas pagasta valdei. Šī iemesla dēl Tiesu palatas lēmums tomēr nav atzīstams par nepareizu. Tiesu palatas konstatējuma
pareizību, ka tiesu izpildītājam pirms izsoles noturēšanas nav bijis zinams, ka
kasacijas sūdzības iesniedzējs savu parādu Tilžas pagasta valdei bija samaksājis un ka pēdējā izsoli atsaukusi, kasacijas sūdzibas iesniedzējs neapstrīd.
šis konstatējums bija pietiekošs pamats Tiesu palatai sūdzības atraidīšanai, jo
parāda samaksas fakts pirms izsoles noturēšanas pats par sevi nevar novest pie
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izsoles atzīšanas par spēkā neesošu vai tās atcelšanas (Sen. CKD 22/7). Saskaņā ar CPL 1085. pantu, tiesu izpildltājam nav tiesība apturēt jau iesākto
izpildīšanas darbību, ja par to nav tiesas lēmrnna vai sevišķas piedzinēja rakstiski izteiktas piekrišanas, vai ja parādnieks neiesniedz policijas, notar'a vai
miertiesneša apliecinātu piedzinēja kvlti par to, ka a'r spriedumu piespriestā
suma viņam jau samaksāta. Šajā lietā tādi apstākļi, kas dotu tiesu izpildltājam
tiesību apturēt izsoles noturēšanu, taisni nav pastāvējuši, un tādēl tiesu izpildītājs, noturot izsoli, nekādu likumu pārkāpumu nav pielaidis. Tādēl arī nav li'
kumīga pamata izsoles atcelšanai un tās atzīšanai par spēkā neesošu. Apoemšanās atlīdzināt ieguvēja zaudējumus no apspriežamā jautājuma viedokla nav
izšķiroša, jo priekšnoteikums izsoles atzlšanai par spēkā neesošu vienmēr ir
likuma pārkāpums, kāds šajā nav noticis.
Aiz norādītiem iemesliem atzīstot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas
sūdzībā norādltos likumus, kādēl kasacijas sūdzība, kā nepamatota, atraidama,
Senats n o l e m j : Sīmaņa Založinska kasacijas sūdzību uz CPN 907. panta
pamata atstāt bez ievērības.
28. 1938. g. 24. martā. Prasītāja Augusta R e i n s o n a kasacijas sūdziba
par Tiesu palatas 1937. g. 17. marta spriedumu Augusta-Gotharda Reinsona
prasībā pret Emiliju-Ivu Reinsons, dzim. Gērics, par laullbas šķiršanu.
(L. № 242.)
Sedi vada un referē priekšsedetajs senators 0. Ozoliņš.
Senats atrod:
Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motiviem, ir šķīrusi
prāvnieku laulību uz Lik. par laulību 49. p. pamata prasltāja vainas dēļ. •Prasītāja v.ainu tiesa ir nodibinājusi uz atbildētājas i e b i 1 d u m u pamata. Senats
jau ir paskaidrojis, ka saskaņā ar Lik. par laulību 49. р., tas no laulātiem, kas
viens pats vainlgs laulJbas dzlves izārdīšanā, nevar prasīt laulības šķiršanu uz
49. p. pamata, un ka atbildētājas lūgumu šķirt laulību prasltāja vainas dēl tiesa
nevar ievērot, ja nav celta p r e t p r a s ī b a (Sen. CKD spried. 37/718). Tādēl
arī konkretā gadījumā, kur nav celta pretpraslba par laullbas šķiršanu prasī~
tāja vainas dēļ, Tiesu palata nevarēja vienīgi uz iebildumu pamata šķirt laullbu
paša prasltāja vainas dēļ. Bez pretprasības par laullbas šķiršanu prasītāja vainas dēļ varētu iztikt vienīgi gadījumā, ja tiesa konstatētu, ka laullba šķirama
a b u iaulāto vainas dēļ, kā tas izriet no 49. p. pēdējā teikuma (sal. Sen. CKD
spried. 32/2538).
Atrodot, ka Lik. par laullbu 49. p. un CP 816. p. pārkāpumu dēļ Tiesu palatas spriedums nav uzturams spēkā, Senats, neielaižoties pārējo kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, n o l e m j : Tiesu palatas 1937. g. 17. marta spriedumu
Lik. par laullbu 49. p. un CPL 816. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai
pašai tiesai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
29. 1938. g. 24. martā. Finansu ministrijas Nodokļu departamenta kasacjjas sūdzlba par Tiesu palatas 1937. g. 7. oktobra lēmumu lietā par atsavināšanas nodevas aprēķināšanu no „J. G. Krāsu rūpnieclbas a. s." un Liepājas pilsētas pašvaldības par atsavināto nekustamo riiantu. (L. № 247.)
Sēdi vada priekšsedētājs senators 0. Ozoliņš; referē senators M. Cakste,
Senats atrod:
Tiesu palata atzinusi, ka Liepājas pilsētas noslēgtais pirkšanas-pārdošanas
līgums uz Likuma par atsavināšanas nodevu 3. panta 2. punkta pamata bija
atzīstams par atsvabinātu no atsavināšanas nodevas. Tiesu palata konstatējusi,
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ļta pircēja'Liepājas pilsēta llgumā fiksējusi, ka viņa nekustamo Ipašumu iegūst
gada tirgū, izstāžu un citu lielāku sarlkojumu vajadzībām. Ar to Liepājas pilsēta, pēc Tiesu palatas atzinuma, esot ligumā atzīmējusi mērķi, kura sasniegšanai īpašums iegūts, un šis mērķis nepārprotami esot pieskaitams pie pilsētas
labierīcībām. Tādēl līgums, pēc Tiesu palatas domām, bijis atsvabinams no atsavināšanas nodevas. Tāds Tiesu palatas viedoklis nav atzlstams par pareizu.
Saskaņā ar Likuma par atsavināšanas nodevu (Lkr. 34/228) 3. panta 2. un
3. punktiem, pašvaldlbu stāvoklis attiecībā uz pienākumu maksāt atsavināšanas
nodevu nav vienāds ar valsts stāvokli. Valsts kā nekustamas mantas ieguvēja
uz aktu vai tiesas spriedumu pamata ir gan vienmer atsvabināta no atsavināšanas nodevas (3. panta 1. pujikts). Pašvaldības stāvoklis, turpretim, ir dažāds
atkarlbā no tā, uz kāda pamata pašvaldība iegūst nekustamo Ipašumu. Ja tas
notiek publiskā izsolē, vai paturot īpašumu pēc nenotikušas izsoles, vai uz noilguma pamata, tad tiesas spriedumi, ar kuriem pašvaldiba iegiist Ipašumu, ir
atsvabināti no atsavināšanas nodevas (3. panta 3. punkts). Ja pašvaldiba, turpretim, iegūst nekustamo ipašumu ar aktu, tad tāds akts atsvabināts no atsavināšanas nodevas tikai tad, ja pašvaldība īpašumu iegūst labierīcības, audzināsanas, labošanas un izglltibas i e s t ā d ē m un p a t v e r s m ē m , kas norādītas pašā aktā (3. panta 2. punkts). Tādā gadījumā apstāklis, ka nekusta'mās
mantas ieguvēja ir pašvaldība, nedz ari mērķis, kādam viņa iegūst Ipašumu, nav
izšķiroši jautājumā par to, vai atsavināšanas nodeva ir vai nav jāmaksā. No
svara ir vienīgi tas, ka pašvaldlba iegūst Ipašumu labierīclbas, audzināšanas,
labošanas un izglltības iestādēm un patversmēm un ka attiecīga iestāde vai
patversme ir norādīta pašā aktā. Attiecinot šos apsvērumus uz konkreto gadījumu", jāatzlst, ka Tiesu palata tikai tādēļ vien, ka ligumā bijis atzīmēts mērķis,
kuram īpašums icgūts, un ka šis mērkis, pēc viuas domām, pieskaitams pilsētas
labierīcībām, nevarēja atzīt līgumu par atsvabinātu no atsavināšanas nodevas.
Tikai nodibinot, ka pašvaldība īpašumu ieguvusi Likuma par atsavināšanas nodevu 3. panta 2. punktā minētām iestādēm un patversmēm, un ka šīs iestādes
vai patversmes norādītas pašā līgumā, Tiesu palata būtu varējusi atzīt, ka runā
esošais līgums bija atsvabinams no atsavināšanas nodevas (Sen. CKD spr.
38/201). Ieņemot citu viedokli, Tiesu palata pārkāpusi Likuma par atsavināšanas nodevu (Lkr. 34/228) 3. panta 2. punktu, kādēļ viņas lēmums nav atstājams
spēkā.
levērojot sacīto, Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1937. g. 7. oktobra lēmumu Likuma par atsavināšanas nodevu (Lkr. 34/228) 3. panta 2. punkta pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu palatai izlemšanai no jauna citā tiesas
sastāvā.
30. 1938. g. 24. martā. Atbildētāja Izaka Borde pilnvarnieka zv. adv.
A. Neihausa kasacijas sūdziba par Rlgas apgabaltiesas 1937. g. 17. septembra
spriedumu 2aņa Villas praslbā pret Oskaru Auniņu, Vulfu un Joseli Levinsoniem un Izaku Borde par Ipašuma tieslbām uz aprakstīto mantu, vērtībā
Ls 650,—, un prasltāja 2aqa Villas pilnvarnieka zv. adv. T. Bramaņa paskaidrojums. (L. № 259.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozolioš; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod:
Apgabaltiesa, apsverot lietas apstāklus, aiz viņas paskaidrotiem iemesliem,
konstatējusi: 1) ka pēc prasltāja ar Oskaru Auniņu noslēgtā llguma, Iaboratorijas inventars. aparati - mašinas un citi piederumi, kas pirkti ar prasītāja naudu
pēc šā liguma parakstīšanas, pāriet prasītāja Ipašumā; 2) ka strldū esošais de34

stilacijas aparats ticis pirkts pēc llguma noslēgšanas ar prasītāja naudu?
3) ka ar llgumu nav nodibināta mantu koplba starp līgumslēdzējiem par minētiem laboratorijas aparatiem, iekārtu un mašinām; 4) ka Ires llgumu ar atbildētāju Bordi noslēdzis tikai Auniņš pats savā vārdā. Šādi apgabaltiesas
konstatējumi, lāpat kā arī apgabaltiesas slēdzieni par nopratināto liecinieku
liecību saturu un nozīmi, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudami kasacijas kārtlbā. Ar to atkrīt visi atbildētāja Bordes paskaidrojumi
kasacijas sūdzlbā, kuros tas apstrld minēto konstatējumu pareizību pēc būtlbas
un no sava viedokla apgaismo liecinieku Martas Auniņš un Bīrioa dotās liecības.
Savos paskaidrojumos zemākās instancēs un kasacijas sūdzlbā atbildētājs
Borde sajauc divus pilnīgi atsevišķus jautājumus, proti: 1) jautājumu par pr'asītāja īpašuma tiesībām uz zinamu, konkretu priekšmetu, ко tas ienesis sabiedrībā kā tās biedris un 2) jautājumu par prasltāja atbildību par sabiedrlbas kā
tādas saistībām ar zinamu, viņam piederošu individualu mantu (runā esošo
aparatu). Šajā ziņā vispār jāpasvītro, ka, pretēji atbildētāja Bordes domām,
minētais sabiedrlbas līgums nav atzīstams par tirdzniecības (pilnas) sabiedrības
llgumu, jo parti pat neapgalvo, ka tāda sabiedrība būtu tikusi pieteikta un kā
tāda ierakstlta vai bijusi jāatzīst par ierakstamu tirdznieclbas reģistrā. Vienkārša laboratorija nepaiet zem Noteikumu par tirgot. 1. p. 2. d. ('sk. 2. №)
minētiem uzņēmumiem un tāpēc arl tās īpašnieks nav atzlstams par tirgbtāju.
Tā tad, pēc lietā konstatētiem lietas apsākliem sabiedrība atzlstama tikai par
civiltiesisku sabiedrlbu, kurā prasītājs ienesis zinamu individualu priekšmetu,
strīdū esošo aparatu. Pēdējais tāpēc, saskaņā ar CL (1864. g.) 4296. p. arī
turpmāk paliek ieguldītāja, t. i. prasītāja, īpašumā, kā Bīriņa iegūts prasltājam
uz pēdējā rēķina un pēdējā vārdā nodots Auniņa detencijā. Tāpēc, kā pareizi
aizrāda apgabaltiesa. par minēto aparatu starp prasltāju un Auniņu nepastāvēja
kopīpašums, un tādē! prasltājam bija tieslba ar savu tagadējo praslbu v i n d i с ē t
sev minēto aparatu no trešām personām uz viņam vienam pašam piederošo
Ipašuma tieslbu pamata. Šajā intervencijas procesā nav apsverams un izšķirams pilnlgi cits jautājums par prasītāja atbildību ar savu paša mantu (t. i. ar
minēto aparatu) par viņa sabiedrības parādiem atbildētājam Bordem. Š i s
pēdējais jautājums nav izšķirams, no Ipašuma tiesību viedokja, uz vienkārša,
atbildētāja Bordes iebilduma pamata, bet gati būtu izspriežams tikai sakarā
ar kādu patstāvlgu praslbu, kuras mērķis būtu konstatēt, vai zinama persona
atzlstama par atbildīgu ar savu mantu par parādu, ко kāds cits tās pašas sabiedrlbas biedris (konkretā gadljumā atbildētājs Auniņš) uzuēmies uz īres līguma pamata ar kreditoru, atbildētāju Bordi, kas vērsis savu piedziņu uz prasftājam piederošo mantu (t. i. minēto aparatu). Ar to atkrlt, kā nenozīmīgi, visi
atbildētāja Bordes aizrādījumi kasacijas sūdzībā uz to, ka no vioa apķīlātais
aparats esot apķīlājams viņam par labu uz izpildu raksta pamata, kas izdots
ne pret prasltāju. Aiz tiem pašiem iemesliem atkrīt arī atbildētāja Bordes
atsauce uz viņa norādītiem Senata CKD spriedumiem, it sevišķi arl uz spried.
29/264, 1088. un Senata CKD kopsēdes spr. 36/58. Minētos spriedumos bijuši
pavisam citi lietas apstākļi, un proti, vai nu pastāvējusi atklāta sabiedrība, vai
arī uzņēmums bijis tirdzniecisks; bet katrā ziqā tajos nav paredzēts gadljums,
kad sakarā ar intervencijas prasibu, atbildētājs - kreditors būtu cēlis iebildumu
par to, ka prasītājs - intervenients būtu atbildīgs atbildētājam - kreditoram ar
pēdējā apķīlāto prasītāja mantu.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka, gala slēdziena ziņā, apgabaltiesa nav
likumupārkāpusi, kādēļ atbildētāja Bordes kasacijas sūdzlba atraidama, Senats
n o l e m j : Izaka Borde pilnvarnieka, zv. adv. Neuhausa, kasacijas sūdzlbu uz
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CPL 283. р. pamata atstāt bez ievērības un uzlikt Izakam Borde tiesāšanas
izdevumus kasacijas instancē par labu 2anim Villam, Ls sešpadsmit 25 sant.
apmērā.
31. 1938. g. 25. martā. Atbildētājas Latvijas bankas pilnvarnieka zv. adv.
F. Gailīša kasacijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas 1937. g. 14. oktobra spriedumu a./s. „Huta. Bankova" praslbā pret Latvijas banku par Ls 710,— ar °/o
un firmas „Huta Bankova" pilnvarnieka zv. adv. V. Holcmaņa paskaidrojums.
(L. № 279.)
Senats atrod:
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motiviem un pamatojoties uz Francijas - Polijas bankas nodaļas 1937. gada 5. maija rakstu, ir
konstatējusi, ka prasltāja по Finansu ministrijas viņai pienākošo naudas sumu
iekasēšanu pēc praslbā minētiem parāda rakstiem ir nodevusi Francijas - Polijas
bankas nodalai Katovicā, bet pēdējā šos parāda rakstus nodevusi tālāk savam
korespondentam Latvijas bankai ar uzrakstu „payez a l'ordre de Latvijas banka,
Rīgā", un ka īpašumtiesības uz parāda rakstiem paturējusi prasītāja. Izejot по
šiem apstākļiem, apgabaltiesa ir nākusi pie slēdziena, ka minētais uzraksts uz
parāda rakstiem ir inkaso uzraksts, kas ir brīvs по zlmognodevas. Iesniegtā
kasačijas sūdzībā atbildētāja apstrīd šl apgabaltiesas slēdziena pareižību, norādot, ka uzraksts „payez ā l'ordre de Latvijas banka, Rlgā" nesatur inkaso
uzdevumu atbildētājai, bet ka tas pēc sava satura un ārējās formas ir cesijas
darījums, kas bija apmaksājams ar attiecigo zīmognodevu. Apgabaltiesa savu
slēdzienu par uzraksta juridisko kvalifikaciju ir dibinājusi uz tiem konstatējumiem, kas izriet по a./s. „Huta Bankova" tiešām attiecībām ar Francijas-Polijas
banku. Šai zinā apgabaltiesa nemaz nav apsvērusi atbildētājas paskaidrojumā
(II 3) izteiktos apsvērumus, ka Latvijas bankai pie zīmognodevas ieturēšanas
bija jāvadās vienīgi по pēdējā uzraksta, kas по Francijas-Polijas bankas bija
adresēts Latvijas bankai un ārēji bija ietērpts cesijas formā. Pie šī uzraksta
juridiskās kvalifikacijas ir svarīgi vienīgi uzraksta saturs, kurš nebija papildinams ar tām Francijas-Polijas bankas iekšējām attiecībām ar prasītāju, kas
ārēji uzrakstā uz parāda rakstiem nebija izteiktas. Minētais uzraksts „Payez
a l'ordre de Latvijas Banka, Riga", preteji apgabaltiesas domām, pēc savas
ārējās formas un iekšējā satura ir kvalificējams kā cesijas uzraksts, un nevis
kā inkaso uzdevums, jo šis uzraksts par inkaso funkcijām nekā nerunā.
Atrodot, ka apgabaltiesa savā spriedumā ir pielaidusi motivu nepilnlbu un
nepareizību, pārkāpjot līdz ar to CPN 181., 196. р., kādēļ viņas spriedums aprādītā likuma pārkāpuma dēļ spēkā nevar palikt, Senats n o l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1937. gada 14. oktobra spriedumu CPL 181. un 196. pantu pārkāpumu
dēl atcelt un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai по jauna eitā tiesas
sastāvā.
32. 1938. g. 25. martā.. Prasītāja Movša О к ц ņ a kasacijas sūdzlba par
Daugavpils apgabaltiesas 1937. g. 17. decembra spriedumu Movša Okuņa prasībā
pret Frici Kasparu par Ls 1000,— piedzišanu. (L. № 292.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators F. Konradi.
Senats atrod:
Apgabaltiesa prasību atraidījusi, nenopratinot prasītāja uzdotos lieciniekus.
Apgabaltiesa konstatēju'si, ka prāvnieku starpā ticis noslēgts tā saucamais
m ā k l e r a līgums, kas esot uzskatams раг Кг. Ик. кор. X sēj. 1. d. 2201. p.
7. pktā paredzēto personisko darba līgumu, kas bijis slēdzams r a k s t i s k l
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Savu uzskatu pastiprināšanai apgabaltiesa atsaucas uz Kr. Sen. CKD spr. 1911. g.
«№ 67 (doniāts 1910. g. № 67). Tomēr Kr. Sen. CKD vēlākā spriedumā
(1912. g. № 26) по spr. 1910/67 izteiktiem uzskatiem ir atkāpies, atzlstot, ka
personiska darba llgumi slēdzami rakstiski tikai tad, kad rakstiska forma
konkretam līguma veidam likumā tieši paredzēta. Tomēr, īstenlbā, māklera
līgums — pretēji Kr. Senata domām — nemaz nav atzīstams par personisko
darba llgumu (sk. Sen. CKD 24/321; 34/834). No Kr. lik. X sēj. 1. d. viedokla
tas uzskatams par ligumu sui generis, kas — ко atzlst arī apgabaltiesa sprieduma citā vietā — šinl likumā vispār nav paredzets (sk. arī Isačenko, Dogovori
posredņičestva; „Pravo" 1913. g. № 9, lp. 518 sek.). Ar to atkrīt apgabaltiesas
motivejums, aiz kura vina nākusi pie slēdziena, ka prāvnieku līgums obligatoriski bijis slēdzams rakstiski.
Atrodot, ka apgabaltiesa savā spriedumā pielaidusi motivēšanas nepareižibu un CPL 181., 196. p. pārkāpumus, Senats n o l e m j : Daugavpils apgabaltiesas 1937. g. 17. decembra spriedumu CPL 181., 196. pantu pārkāpumu dēļ
atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai по jauna citā tiesas
sastāvā.
33. 1938. g. 29 aprill. Prasītājas a./s. „Latvijas kreditbanka" pilnvarnieka
pr. adv. K. Dzenīša, kasacijas sūdziba par Daugavpils apgabaltiesas 1938. g.
5. janvara spriedumu a./s. „Latvijas kseditbanka" prasibā pret Stanislavu
Umbraško par Ls 231,94 piedzīšanu. (L. № 337.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Leitāns.
Senats atrod:
Ka prasltāja šo zaudējumu praslbu secina по atbildētāja Umbrasko nepareizas rīclbas parāda piedzlšanas lietā по Kajetana un Emmas Bizaniem par
labu prasītājai. Pēc prasltājas vārdiem Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
bankas Daugavpils nodaļa, kuras lietas un mantu uz likuma pamata pārņēmusi
prasītāja, savā laikā nodevusi Aulejas pagasta valdei vekseli ar uzrakstu par
piespiedu izpildīšanu parāda piedzīšanai по minētiem Bizaniem. Aulejas pagasta valdes priekšsēdētājs Staņislavs Umbraško, kā viņš atzinies tiesā, aiz
pārskatfšanās vekseli ar uzrakstu par piespiedu izpildlšanu izsniedzis bez
samaksas parādniekiem Bizaniem. Šo prasību apgabaltiesa ir atraidījusi, paskaidrojot, ka nepareiza vekseja un piespiedu izpildīšanas uzraksta izsniegŠana
parādniekiem vēl neatsvabina pēdējos по sprieduma izpildlšanas, jo prasitāja,
piemērojoties pēc analoģijas CPL 1059. р., varot liigt izdot piedziņas dokumentu norakstus, vai celt pret parādniekiem jaunu praslbu. Šāds apgabaltiesas
viedoklis ir nepareizs.
Pēc kasacijas sūdzības iesniedzējas pareiza aizrādljuma, atdodot vekseli
ar piespiedu izpildīšanas uzrakstu parādniekiem, viņai ir nemta iespēja parādu
piedzīt pēc šiem dokumentiem. Šādos apstāklos nekāda analoģija ar CPL
1059. p. paredzēto gadljumu nav saskatāma, jo piedziuas dokumenti nav nozaudēti. Tāpat pareizs ir kasacijas sūdzības iesniedzējas aizrādljums, ka vinai
nav iemesla uzsākt prāvu ar Bizaniem un uznemties risku, nezinot pie tam,
kādas attieclbas pastāv starp Umbraško un Bizaniem sakarā ar vekseļa un
piespiedu izpildīšanas uzraksta atdošanu pēdējiem. No tā, ka atbildētājs vekseli līdz ar attieclgu uzrakstu aiz klūdas atdevis parādniekiem radās cita, pilnīgi patstāvīga attieclba starp atbildētāju un Bizaniem. Šinl attiecībā prasitāja
nekādu dallbu neoem. Tādēļ arī prasītāja uz šo attieclbu nevar atsaukties un
nevar по tās secināt nekādus prasljumus. No otras puses, tās prasītājas tiesības, kas izrietēja по vekselattieclbām starp viņu un Bizaniem, bez minētiem
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piedziņas dokumentiem vairs nav realizējamas. Tas vien jau, ka atbildētājs,
kam bija jāizdara piedziņa, atdevis piedzioas dokumentus parādniekiem un
ņēmis prasītājai iespēju parādu piedzīt piespiedu izpildīšanas kārtībā, ir pats
par sevi prasītājas tiesību aizskārums, no kā izriet, ka vainīgais, šinl gadījumā
Umbraško, atbild par nodarītiem zaudējumiem (LCL 684. р.).
Neievērojot augstāk aprādītos partu tiesiskās attieclbas un sekas, kas no
šām attiecībām izriet, apgabaltiesa ir pielaidusi motivu nepareizlbu un ar to
pārkāpusi CPL 181. un 196. p.
Pamatojoties uz izteikto, Senats n o l e m j : Daugavpils apgabaltiesas
1938. g. 5. janvara spriedumu CPL 181. un 196. p. pārkāpumu dēl atcelt un nodot lietu tai pašai apgabaitiesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas
sastāvā.
34. 1938. g. 28. aprilī. Finansu ministrijas Nodoklu depart. kasacijas sūdzlba par Tiesu palatas 1937. g. 6./13. oktobra lēmumu mir. Kristapa Grlnberga
mantojuma lietā un Jūlijas un Kristapa Grīnbergu pilnvarnieka zv. adv. pal.
V. Kaijgara paskaidrojums. Z, M> ■ 3 H§
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozolioš; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod:
Nodoklu departaments savu iebildumu pret Sofijas Brusbārdis un Veras
Legzdiņš prasījumu atskaitīšanu no mantojuma masas vērtlbas pieteicis pirmo
reizi tikai kašacijas sūdzībā, tomēr Tiesu palatas pienākums bija, arī bez
seviška Nodoklu departamenta iebilduma pārbaudlt, vai minētie prasījumi bija
tādi, kuru atskaitījumu paredz un pielaiž pats likums (Nod. nolik. 1914. g. izd.
213. p. 5. pkts). Šajā ziņā Senats, konstantā praksē (CKD spr. 35/2036; 37/212; sk.
arī35/1253; 32/2099), uzsvēris, ka mantiniekiem par parādiem-saistībām jāiesniedzpierādijumi, un ka nepietiek ar to personu kailu apgalvojumu par prasījumu
esamību, kas uzdodas par mantudevēja kreditoriem, ja pie tam nav iesniegts
pierādījums un pat nav aizrādīts uz prasījumu pamatu.
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palata pārkāpusi Nod. nol.
1914. g. izd. 213. p. 5. pkt. un CPL 816. р., kādēl viņas lēmums atcelams, Senats
n о 1 e m j : Tiesu palatas 1937. g. 6./13. oktobra lēmumu, mir. Kristapa Grīnberga
mantojuma lietā, Nod. nol. (1914. g. izd.) 213. p. 5. pkt. un CPL 816. p. pārkāpumu
dēl atcelt un lietu nodot Tiesu palatai izspriešanai no jauna ci'tā tiesas sastāvā.
35. 1938. g. 24. maijā, 15/16. junijā. Atbildētāja Richarda D ē 1 a n d а
kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1937. g. 2./9. decembra spriedumu Nodokļu
departamenta prasībā pret Richardu Dēlandu par Ls 1350,— un prasltāja
Finansu ministrijas Nodoklu departamenta pilnvarnieka A. Kupča paskaidrojums.
(L. № 378.)
Sedi vada priekšsedetāja v. senators M. Cakste; referē senators P. Stērste.
Senats atrod:
Tiesu palata, atcelot apgabaltiesas spriedumu, ir konstatējusi: 1) ka Депсе
Pinkovičs ir nonācis faktiskā maksātnespējas stāvoklī un vipam periodiski
pienākas saņemt no dzirnavu nomnieka Richarda Dēlanda nomas naudu;
2) ka atbildētājs Dēlands uz 1936. gada 7. decembrl izsniegto pavēsti (14) devis
atsauksmi, ka 1937. gada 25. februarī viņam ir pienākums maksāt Bencem Pinkovičam 1350 latus nomas naudas un ka viņš apņemas šo naudu ieturēt un
iemaksāt Nodoklu departamenta kasē, un 3) ka pēc aresta uzlikšanas atbildētājs Dēlands ir turpinājis nomas naudu izmaksāt Pinkovičam. Šie tiesas konstatējumi attiecas oz lietas faktisko pusi un kasacijas kārtībā nav pārbaudāmL
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Līdz ar to atkrlt tie apsvērumi, kurus pie tam atbildētājs izteic pirmo reizi ka•sacijas sūdzībā, ka 600 latus nomas naudas viņš ir izmaksājis Pinkovičam pirms
aresta uzlikšanas un ka, kvlti izrakstot, notikusi klūdīšanās datuma apzlmējumā.
Tāpat pirmo reizi kasacijas sūdzībā atbildētājs norāda, ka minētā apstākja pieTādīšanai uzdevis un lūdzis nopratināt liecinieku Pinkoviču, kādēļ Senatā nav
apspriežami tie pārmetumi Tiesu palatai, kurus atbildētājs izteic sakarā ar
liecin. Pinkoviča nenopratināšanu. Izejot no minētiem konstatējumiem, Tiesu
palata varēja nākt pie slēdziena, ka ja atbildētājam bija kāds ieskaitams pretprasījums no Pinkoviča, tad, lai nestātos saistošās attiecibās ar prasītāju, viņam
bija pienākums to tieši deklarēt atsauksmē, bet tā kā to viņš nav darljis, tad
atbildētāja atbildība atsauksmes robežās vairs nevar samazināties. Šis Tiesu
palatas slēdziens ir pareizs. Tās naudas sumas, par kurām iet runa CPL
728. pantā, lidz aresta uzlikšanai atrodas trešās personas brīvā rlclbā, bet
pēc atsauksmes došanas un aresta uzlikšanas trešā persona par šīm naudas
sumām nevar vairs brīvi rīkoties un tās, kā tas kategoriski noteikts CPL
729. pantā, jāizmaksā kreditoram-piedzinējam. Nepieteicot savu jau pastā-vošo pretprasljumu dotā atsauksmē, trešā persona zaudē tiesību savu pretprasījumu apmierināt pirms atsauksmē aprādītās naudas sumas samaksas kreditoram-piedzinējam. Pēc aresta uzlikšanas trešā persona savas pretprasījuma
tiesības var realizēt tikai tad, ja tās viņai izcēlušās p ē с aresta uzlikšanas, par
ко tad ir jāziņo piedzinējam (salidz. Isačenko kom. VII tezi pie CPL 635., 636. p.
resp. 728., 729.). Atbildētājs, apstrīdot minētā Tiesu palatas slēdziena pareizību,
kasacijas sūdzībā norāda, ka pie aresta uzlikšanas 1936. gada 7. decembrī viņš
nevarējis zināt, kādi ieskaitami pretprasījumi viqam būs pret Pinkoviču 1937. g.
25. februarī. Šie atbildētāja apsvērumi tomēr nepelna ievērību, jo pats atbildētājs 1937. g. 22. oktobra lūgumā (II 9, 10) ir paskaidrojis gluži pretējo, un proti,
ka ieskaitamais pretprasljums Ls 2140,— apmērā par nenodotām skaidām ir
jau iesācies 1936. gada 2. oktobrī, Ls 470,48 lielais pretprasījums par izvestiem
kapitalremontiem ir izcēlies laikā no 1936. gada 11. junija līdz 1937. gada
26. martam un Ls 800,— lielais pretprasījums par piegādāto lokomobiles enerģiju
ir izcēlies 1936. gadā. Tādēl, pretēji atbildētāja apgalvojumam kasacijas sūdzībā, viņam atsauksmes došanas laikā vajadzēja zināt pašam par saviem
īeskaitamiem pretprasījumiem, ja tādi vispāri pastāvēja, un tie viņam bija
jāpieteic dotā atsauksmē. Atbildētājs netikvien kā atsauksmē nav pieteicis
savus pretprasījumus, bet kā to ir konstatējusi Tiesu palata, viņš pat pēc aresta
uzlikšanas ir turpinājis maksāt Pinkovičam nomas naudu, kas nebūtu noticis,
ja atbildētājam tiešām būtu bijis kāds ieskaitams pretprasījums atsauksmes
došanas laikā. Šai sakarlbā Tiesu palata ir vēl atzinusi, ka atbildētāja iebildumi par it kā pastāvošiem pretprasījumiem pēc būtības ir netaisrii. Cik
lielos apmēros atbildētājam pretprasījums būtu radies pēc aresta uzlikšanas,
par to viņš zemākās instancēs nekādus paskaidrojumus nav devis, kādēļ kā
nepamatoti atkrīt tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros atbildētājs pārmet
Tiesu paļatai, ka viņa pie sava slēdziena taisīšanas nav ņēmusi vērā atbildē1āja norādījumus par ieskaitamo pretprasījumu līdz 1937. gada 25. februarim.
Atbildētājs, atsaucoties uz 1864. g. CL 4075. pantu, pārmet Tiesu palatai, ka
viņa neesot apsvērusi viņa paskaidrojumus, ka 450 latus nomas naudas mēnesī
viņš maksājis Pinkovičam par dzirnavām un apkurināšanu kopā, kādēl, nepiegādājot apkurināšanai skaidas, viņam nebijis vairs pienākuma maksāt Pinkovičam noīīgto Ls 450,— nomas naudu mēnesī. Šāds iebildums aprādītā formulējumā ir celts pirmo reizi kasacijas sūdzībā, kādēl tas Senatā nemaz nav
apspriežams. Atbildētāja apsvērumi kasacijas sūdzlbā par to, ka prasītājs
39

būtu grozījis prasibas pamatu, pārejot no nobnas naudas prasījuma uz zaudējumu prasījumu pēc CL 729. panta, ir nedibināti un atspēkoti ar Tiesu palatas
konstatējumu, ka praslba ir celta uz CPL 729. panta pamata. Turpretim, kas
attiecas uz Tiesu palatas slēdzienu, ka kreditora prasījuma tiesibas uz CPL
729. panta dibinās uz trešās personas atsauksmē izteiktā solījuma nepildīšanu
pēc CL (1864. g.) 3276. panta, tad šāds Tiesu palatas slēdziens ir nepareizs.
Senats ir jau paskaidrojis (34/761 un citi), ka trešās personas atbildībai pret
piedzinēju par CPL 728., 729. panta noteikumu neizpildlšanu ir līdzīga atbildībai par CPL 725., 726. p. neievērošanu, kādēl trešās persdnas atbildība pēc
729. panta pamatojas uz zaudējumu atlldzības principa (CL (1864. g.) 3444. р.),
bet nevis uz solījuma, kā to maldīgi domā Tiesu palata (salīdz. Isačenko koment.
IV tezi pie CPL 635., 636. p. resp. 728., 729. р.). Sis Tiesu palatas nepareizais
slēdziens par trešās personas atbildības pamatojumu uz solījumu pēc CPL
729. panta tiesas gala slēdzienu par prasības piespriešauu nevarēja iespaidot,
jo Tiesu palata sava sprieduma II nodalījumā ir atzinusi, ka prasība ir pierādīta
pamatā un apmērā tādēl, ka atbildētājs nav pildījis atsauksmē izteikto pienākumu izmaksāt prasītājam atsauksmē minētās naudas sumas. Vai prasītājam
bija tieslba praslt arestēto naudu uz zaudējuma vai arī uz solījuma pamata, nav
izšķirošas nozīmes, jo abos gadījumos prasība bija piespriežama. Tādēļ kā
nenozīmīgi atkrīt paši par sevi tie atbildētāja apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros
vioš noTādīja uz Tiesif palatas slēdziena nepareizību. Beidzot/ Senats ir jau
paskaidrojis (27/714), ka Nodoklu departaments, kā valsts pārstāvis fiska lietās,
ieņem patstāvīgu procesualtiesisku stāvokli, kādēl nedibināts ir atbildētāja
iebildums, ka Nodoklu departaments nebaudītu patstāvlgas processpējas šai
lietā, kura ir izcēlusies sakarā ar Pinkoviča nesamaksāto nodokļu piedziņu no
atbildētāja.
Atrodot, ka Tiesu palata gala slēdziena ziņā kasacijas sūdzībā aprādītos
likumus nav pārkāpusi, Senats n o l e m j : Richarda Dēlanda kasacijas sūdzlbu
uz CPL 907. panta pamata atstāt bez ievērības.
36. 1938. g. 29. aprilī. Prasītājas Rēzeknes Pilsētas pašvaldības kasacijas
sūdzība par Daugavpils apgabaltiesas 1938. g. 17. janvara spriedumu Rēzeknes
pilsētas pašvaldības praslbā pret Antoqinu Tučs par Ls 772,18 piedzīšanu.
(L. № 400.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Leitāns.
Senats atrod:
Ierosinātais jautājums par to, vai šī lieta piekrīt civiltiesas caurlūkošanai,
izšķirams noraidoši. Prasītāja ir lūgusi piedzīt по atbildētājas vioai kā skolotājai bez pamata izmaksāto dzīvokļa naudu 772 lati 18 sant. un šo prasību
juridiski pamatojusi uz to, ka atbildētāja iedzīvojusies uz sveša rēķina (LCL
574. р.). Šāda prasibas kvalifikacija neatbilst lietas apstākliem, jo strīdamās
izmaksas izdarltas prasītājai kā Rēzekneš pilsētas pašvaldlbas skolotājai un
tā tad strīdamai attiecībai ir publiski-tiesisks raksturs. Tādēl saskaņā ar
Senata CKD 33/996 spriedumu, kas taisīts lldzīgā gadījumā, šī lieta civiltiesas
izŠķiršanai nepiekrīt. Aiz aprādītiem iemesliem jāatzīst, ka apgabaltiesa, izbeidzot šo lietu nepiekritības dēl, likumu nav pārkāpusi. Pamatojoties uz izteikto, Senats n о 1 e m j : prasītājas Rēzeknes pilsētas pašvaldības kasacijas
sūdzību uz CPL 283. p. pamata atstāt bez ievērlbas.
37. 1938. g. 25. maijā. Finansu ministrijas Nodoklu departamenta kasacijas sūdziba par Rlgas apgabaltiesas 1937. g. 27. oktobra lēmumu lietā par
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zlmogsoda uzlikšanu notaram Borisam Zemgalim un Rīgas notara Borisa Zemgaja paskaidrojums. (L. № 409.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators F. Konradi.
Senats atrod:
Apspriežamā gadljumā noslēgtā dalīšanas Hguma paredzētie alimenti nodrošinami ar ierakstu zemes grāmatās. Pretēji apgabaltiesas domām, šis
•darījums saskaņā ar Rīk. par zīmognod. 5. p. bija atseviški apmaksājams ar
zīmognodevu. Uz šādu viedokli Sen. CKD jau ir nostājies savā spriedumā
30/441, pie kam nav izšķirošas nozlmes, ka konkretā gadījumā šis darījums
ietilpst dalīšanas līgumā, bet sprieduma 30/441 apskatltā gadījumā tas bija ievests
pirkuma-pārdevuma līgumā.
Atrodot, ka apgabltiesa, nākot pie pretēja slēdziena un tādēļ atsvabinot
notaru no viņam uzliktā zīmogsoda, pārkāpusi Rīk. par zīmognodevu 5. р.,
kādēj viņas lēmums nav atstājams spēkā, Senats n о 1 e m j : Rlgas apgabaltiesas
1937. g. 27. oktobra lēmumu Rīk. par zlmognod. 5. p. pārkapuma dēļ atcelt un
lietu nodot tai pašai apgabaltiesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā
tiesas sastāvā.
38. 1938. g. 24. maijā. Prasītājas Gizelas P ī l a t s kasacijas sūdziba par
Rīgas apgabaltiesas 1937. g. 5./12. novembra spriedumu Gizelas Pllats prasība
pret Avotiņu par Ls 553,— ar % darba algas un pretprasībā par Ls 342,31
ar°/<>. (L. №411.)
Sēdi vada un refpre priekšsēdētāja v. senators M. Cakste.
Senats atrod:
Prasītāja iesniegusi kasacijas sūdzību par apgabaltiesas spriedumu, ar kuru
atraidlta praslba par atlīdzlbu par virsstundām. Apgabaltiesa praslbu šajā
dalā atraidljusi aiz tā iemesla, ka prasītaja, pēc apgabaltiesas atzinuma, bijusi
atbildētāja darbā uzticības persona Lik. par darba laiku 19. panta nozlmē,
Pievienojoties miertiesneša sprieduma motiviem, apgabaltiesa šai ziņā nodibinājusi, ka prasitāja viena pati rlkojusēs atbildētāja turētā dzelzsceju stacijas
bufetē. saņēmusi pārdodamās preces, ieoemusi par tām naudu un patstāvīgi norēķinājusēs ar atbildētāju. Šādi konstatējumi paši par sevi tomēr nav pietiekoši,
lai atzltu prasltāju atbildētāja darbā par uzticības personu Likuma par darba
laiku 19. panta nozlmē. Senata konstanta prakse (Sen. CKD 37/585; 31/1072;
29/668 un citi) nodibinājusi, ka par uzticlbas personām Likuma p'ar darba laiku
19. panta nozimē atzīstamas tādas personas, kas pieoemtas darbā ar seviški
rūpīgu izlasi, kurām darba devējs dāvājis sevišķu uzticību un kuru darbam pēc
tā rakstura un būtlbas jābūt tādam, kas nav ierobežojams ar noteikta darba
laika notecēšanu. Ieņemot uzticības vietu, darbiniekiem jābūt gataviem pielikt
darbu vienmēr, kad tas izrādās par nepieciešamu uzņēmuma sekmlgai funkcionēšanai vai attīstībai. Tādēļ apgabaltiesa, lai atzītu prasītāju atbildētāja.darba
par uzticības personu Likuma par darba laiku 19. panta nozīmē, bija jānodibina
partu attiecībās augšminētās pazīmes, kas raksturo darbinieku par ūzticības
personu Likuma par darba laiku 19. panta nozīmē. То apgabaltiesa taisni nav
darījusi. Viņas atsaukšanās uz to, ka prasītāja viena pati rīkojusēs bufetē,
saņēmusi pārdodamās preces, ieņēmusi par tām naudu un norēķinājuses ar
atbildētāju, pati par sevi nav atzīstama par pietiekošu, jo šie apstākļi vēl nepierāda, ka atbildētājs bija dāvājis prasītājai sevišku uzticību un ne tikai parasto
uzticlbu, kādu dāvā, piem., kaut kuram komijam, tāpat kā tie arī nenodibina
pārējās pazīmes partu attieclbās, kas pēc augšminētās Senata prakses raksturo
uzticības personu Likuma par darba laiku 19. panta nozīme. Tādēl apgabaltiesa,
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atzīstot ar viuas noradītiem iemesliem prasītaju par uzticlbas personu, parkāpusi Likuma par darba laiku 19. pantu un, pielaižot motivu nepilnlbu, ari
CPL 181. un 196. pantus.
Šo likumu pārkāpumu dēl apgabaltiesas spriedums pārsūdzētā daiā nav
atstājams spēkā, kādēļ Senats n o l e m j : Rlgas apgabaltiesas 1937. gada
5./12. novembra spriedumu pārsūdzētā daļā Likuma par darba laiku 19. panta
un CPL 181. un 196. pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai izspriešanai šajā dalā no jauna citā tiesas sastāvā.
39. 1938. g. 28. aprill. Atbildētāja Alfonsa K a l p a k a kasacijas sūdzība
par Rīgas apgabaltiesas 1937. g. 3. decembra spriedumu Frīdas Šērmanis prasībā pret Alfonsu Kalpaku par Ls 155,— ar °/o un prasltājas Frīdas Šērmanis
paskaidrojums. (L. № 414.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš.
Senats atrod:
Saskaņā ar Pārejas laika noteikumu 3. p. (Lkr. 37/202) civilprocesa likumā
paredzēto termiņu grozījumi apspriežami pēc Likuma par civillikuma spēkā
stāšanās laiku un pārejas laika noteikumiem 48.—52. p. Saskaņā ar šā pēdējā
likuma 50. p. termiņš, kas vēl nav notecējis, pārvēršas jaunā likuma noteiktā
īsākā termiņā, kurš skaitams no jaunā likuma spēkā stāšanās dienas. Tādēl
arī jaunais CPL 287. p. noteiktais 1 mēneša termiņš kasacijas sūdzības iesniegšanai bija piemērojams arī šajā lietā, kurā kasacijas termiņš likuma spēkā nākšanas dienā, t. i. 1938. g. 1. janvarī, vēl nebija notecējis. Pēc prasītājas pareiza
aizrādljuma paskaidrojumā uz kasacijas sūdzlbu, kasacijas sūdzlbas termiņš
notecēja 1938. g. 1. februarī, kādēl 1938. g. 3. februarl iesniegtā kasacijas sūdzība
uzskatama par iesnieglu pec terrniua un atslājarna bez eaurlūkošanas (CPL
288. p. 1. pkts).
Teikto ievērojot. Senats n o l e m j : atbildētāja Alfonsa Kalpaka kasacijas
sūdzību atstāt bez caurlūkošanas.
40. 1938. g. 28. aprilī. Atbildētāja Pētera E n n e s kasacijas sūdzlba par
Rīgas apgabaltiesas 1937. g. 27. septembra spriedumu Paullnes Enne praslbā
pret Pēteri Enni par Ls 240,— uztura naudas un prasltājas Paulines Ennes paskaidrojums. (L. № 415.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš.
Senats atrod:
Apgabaltiesa apmierinājusi prasību par uzturu, atrodot prasītāju par trūcīgu Lik. par laulību 60. p. nozlmē. Atbildētāja iebildumu par prasītājas vainu
tiesa noraidījusi ar norādījumu, ka alimentu lietā jautājums par prāvnieku vainu vairs nav pārbaudams un spriedums Iaullbas šķiršanas lietā vainas jautājumam ir prejudicials. Kasacijas sūdzībā atbildētājs aizrāda, ka tiesai vajadzējis
šai lietā pārbaudlt vainas jautājumu, jo agrākā laulības šķiršanas lietā vainas
jautājums nemaz neticis apskatīts. Pretēji atbildētāja domām, tas apstāklis
vien, ka pašā laaulibas šķiršanas lietā nav izšķirts vainas jautājums, vēl neatoem šķirtam laulātam tiesību uz uzturu, kuru tas zaudē vienīgi tad, ja laulība bija š ķ i r t a viņa vainas dēl. Tā tad jautājumu par vainu ieinteresētam
laulātam bija jāpaceļ pašā laulības šķiršanas procesā un to nevar vairs pacelt
un izšķirt alimentu prāvā, jo šāds stāvoklis neatbilstu Lik. par laulību 60. p.
.2. dalai, pēc kuras uztura tieslba atkrīt tikai tad, ja pašā šķiršanas procesā laulātais atzlts par vainīgo pusi. Tādēl apgabaltiesai, atsaucoties uz Sen. CKD
spried. 33/1340, bija pamats nenopratināt atbildētāja uzdotos lieciniekus.

Atrodot, ka iesniegtā kasacijas sūdzlba kā nepamatota noraidama, Senats
n o l e m j : atbildētāja Pētera Ennes kasacijas sūdzibu uz CPL 283. p. pamata
atstāt bez ievērības.
41. 1938. g. 24. maijā. Prasltāju Ilzes M ā r t i n s о n s, mir. Ievas Mārtinsons un mir. Jāņa Mārtinsona mant. masu pilnvarnieka zv. adv. V. Holcmana
kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1937. g. 28. oktobra spriedumu Ilzes Mārtinsons, mir. Ievas Mārtinsons un mir. Jāna Mārtinsona mant. masu praslbā pret
mir. Jēkaba Mārtinsona mant. masu u. с sumā Ls 200,— par mir. Jāoa Mārtinsona testamentu un по tā izrietošām nekustamas mantas īpašuma tiesībām.
(L. № 418.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod:
Senatam šajā lietā jāizšķir vienlgi jautājums par to, vai VZL 994. p. 2. teik.
paredzētais, vecākiem piešķirtais praecipium attiecinams tikai uz kustamu, vai
arī uz nekustamu mantu. Senats savā CKD spriedumā 31/54, kas CPL 938. p.
kārtībā tika izsludināts pielikumā pie V. V. 1937. g. 72. num., atsaucoties uz CKD
spr. 26/412, jau paskaidrojis, ka 994. p. 2. teik. attiecinams tikai uz к u s t a m u
mantu. Spriedumā 26/412, Senats vēl sevišķi apzīmē šo kustamo mantu un
proti kā „individualu" kustamu mantu. Senats vārdu „individualu" pārņēmis
no Erdmana (System, III 126. lp., 1. parindu piez.). Aizrādot, ka abiem vecākiem tieslba iepriekš („vorweg zunehmen") saqemt по bērna atstātā mantojuma
to mantu, ко mantudevējs по viņiem bija saņēmis, bet tikai tik tālu, cik tā vēl
atrodama ( „ . . . so weit es noch vorhanden ist"), Erdmanis minētā vietā uzsver: „Daher sind offenbar nur korperliche individuelle bestimmte Sachen
diesem Riickforderungsrecht unterworfen, nicht aber Geldsummen und Ersatzanspriiche". Tā tad, Senats savā CKD spr. 26/412, runājot par „individualām"
mantām, pievienojies šajā zioā Erdmaoa uzskatam. Ka likums ar minēto frazi
domā taisni „individualu к u s t a m u mantu", tieši izriet по minētās frazes tālākiem vārdiem: „ c i k t ā l u t ā v ē l a t r o d a m a " . Šādu frazi uz nekustamu
mantu nekad nevar attiecināt. Taču nekustama manta nevar vienkārši pazust,
piem., bojā vai zudumā ejot, vai iznīcinot to ar patērējumu (CL 1864. g. izd.
534. р.), vai nododot tālāk tradicijas ceļā ar mutisku līgumu etc, neatstājot nekādas formali fiksējamas pēdas. Taisni tikko minētais arguments, uz kuru netieši aizrāda arī atbildētāji savā paskaidrojumā uz prasītāju apelacijas sūdzību
(II 9), ir izšķirošs, iztulkojot 994. p. pēc tā Istās izpratnes. Jāņem vērā vēl, ka
994. p. 2. teik. noteikums, piešķirot vecākiem minēto „praecipuumu", jāiztulko
kā izņēmuma norma, šaurākā nozlmē. Tiesu palata gan šo iztulkojumu neatzīst, bet prasību atraidījusi aiz tā iemesla, ka 994. p. 2. teik. domājot kolacijas
korelatu (?). Šāds iztulkojums ir nepareizs un pie tam vēl saistīts ar Hetas apstāklu sagrozījumu. 1864. g. CL 2745. p. paredzētā kolacija ir b ē r n u (lejupejo) p i e n ā к u m s, kas grib mantot по vecākiem, pievienot mantojumam
to, ко v i ņ i bija по kāda по vecākiem saņēmuši, tiem dzīviem esot. Turpretim, vispirms по lietas faktiskās puses, konkretā gadījumā mantojuma atstājējs,
Jēkabs Mārtinsons, bijis nevis sava tēva, Jāņa Mārtinsona, mantinieks, bet gan
otrādi, pēdējais, t. i. Jēkaba tēvs, p ā r d z ī v o j i s s a v u d ē l u J ē k a b u un
bijis sava dēla, Jēkaba Mārtinsona, mantinieks. Tāpēc jau, par tēva, Jāņa
Martinsona, kolacijas p i e n ā k u m u nevar būt runa un kolacijas instituts šajā
lietā nemaz nav piemērojams. Par nepareizu atzlstama arī Tiesu palatas tālākā
argumentacija, ka konkretā gadijumā runā esošās mājas neesot padotas kolacijai
tāpēc, ka pēc CL 2757. p. japievieno tikai lielāki dāvinājumi, kurpretim kon43

kretās mājas esot apgrūtinātas ar uzlikumu trešai personai par labu, kas samazinot māju vērtību. Uz šādu argumentu atbildētāji nav aizrādījuši un viņiem nebija arī iemesla aizrādīt, jo kolacijas institutam nav nekā kopēja ar
994, p. paredzēto vecāku praecipiumu. Tiesu palatai vispār nebija tiesības jautājumu par māju mazvērtību no sevis ierosināt un izšķirt it kā tāpēc, lai attaisnotu savu gala slēdzienu; pretēji Tiesu palatas domām, viņas gala slēdziens
tieši ar aprādītiem argumentiem nekad nav attaisnojams. Tā tad, par nepareiziem atzīstami: pirmkārt, Tiesu palatas mptivs, ar kuru tā vēlas a p g ā z t
apgabaltiesas sprieduma motivus, un, otrkārt, Tiesu palatas motivs, ar kuru viņa
vēlas u z t u r ē t apgabaltiesas sprieduma motivus. Tomēr, ievērojot to, ka
Tiesu palata pareizi atstājusi bez ievērības prasltāju apelacijas sūdzlbu, Senats,
atrodot, ka Tiesu palata, gala slēdziena ziņā, nav Hkumu pārkāpusi, kādēl
prasītāju kasacijas sūdzība atraidama, n o l e m j : Ilzes Mārtinsons, mir. Ievas
Mārtinsons un mir. Jāņa Mārtinsona mantojumu masu pilnvarnieka zv. adv.
Holcmaņa kasacijas sūdzibu uz CPL 907. p. pamata atstāt bez ievērības.
42. 1938. g. 24. maijā. Prasītāja Friča Veinberga pilnvarnieku zv. adv.
A. Veismaņa un zv. adv. pal. A. Novacka kasacijas sūdzība par Tiesu palatas
1937. g. 15. septembra spriedumu Friča Veinberga prasibā pret Johanu Ratermani atzlt llgumu par saistošu Ls 5.000,— vērtībā, un atbildētāja Johana Ratermaņa paskaidrojums. (L. № 420.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators M. Cakste.
Senats atrod:
Tiesu palata konstatējusi sekošus lietas apstākļus. 1929. gada 18. junijā
tagad jau mirušais Ernests Fogels pārdevis caur savu pilnvarnieci 2/з idealās
daļas no Smildziuu mājām prasītājam, noslēdzot par to galīgu un formalu ligumu. Šis līgums palicis nenostiprināts zemes grāmatās. 1929. gada 19. junijā pārdevējs Ernests Fogels miris. Atbildētājs uz E. Fogeļa 1925. gada 8. augustā sastādītā testamenta pamata apstiprinājies par pēdējā mantinieku uz vioa
atstāto mantojumu, kurā ietilpusi arī augšminētā Smildziņu māju daļa un
1933. gada 20. februarī nosiprinājis šo māju daļu zemes grāmatās uz savu vārdu.
Prasītājs, vēlēdamies realizēt viņam no 1929. gada 18. junija llguma izrietošās
tiesības resp. nodibināt lietišķas tiesības uz S.mildziņu māju dalu, ar tagadējās
prasības petitumu lūdzis atzlt 1929. gada 18. junija līgumu par saistošu atbildētājam un uzlikt pēdējam pienākumu taisīt uz šī līguma uzrakstu par viņa piekrišanu nostiprināt Smildziņu māju Vi idealās dajas zemes grāmatās uz prasītāja
Vārdu. Bez tam Tiesu palata ir konstatējusi, ka atbildētājs apstrldējis 1929. g.
18. junija līgumu. Tiesu palata prasību atraidījusi. Tiesu palata pamatojusies
uz to, ka prasītājs ir cēlis divas prasības: atzīšanas praslbu un kondemnacijas
prasību. Atzīšanas prasība, pēc Tiesu palatas atzinuma, bijusi atraidama tādēl,
ka prasītāja tiesību aizskārums jau bija noticis, kādēl prasītājs vairs nav varējis celt atzīšanas praslbu, jo tā pielaižama tikai tad, kad tiesību aizskārums
nav noticis. Kondemnacijas prasību Tiesu palata atraidljusi aiz tā iemesla, ka
prasītājam, pēc viņas atzinuma, bijusi jācel prasība par ieraksta dzēšanu zemes
grāmatās, ar kuru īpašuma tiesības uz strīdū esošo māju dalu bijušas nostiprinātas uz atbildētāja vārdu. Tiesu palatas spriedums nav atzīstams par pareizu. Vispirms, Tiesu palata, pretēji CPL 890., 808., 6. pantiem, minētos jautājumus pacēlusi pati no sevis, bez tā, ka atbildētājs būtu cēlis tādus iebildumus.
Neatkarīgi no tā, Tiesu palatas motivi nepareizi arī pēc būtības. Tiesu palata
Jiav paskaidrojusi, kādu iemeslu dēļ viņa prasību kvalificējusi starp citu arī kā
atzīšanas prasību. Ja Tiesu palata savu viedokli balstījusi uz to, ka prasības
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lūguma petitums starp citu saturējis arī lūgumu atzīt 1929. g. 18. junija ligumu
par saistošu atbildētājam, tad šl petituma dala, pretēji Tiesu palatas domām,
neattaisno viņas viedokli. Praslbas lūguma petitums, par cik Tiesu palata uz
to atsaukusies sprieduma motivos, šajā gadījumā ir nedalams, un tai petituma
dalai, kuiā Tiesu palata, domājams, saskatljusi atzīšanas praslbu, nav patstāvlgas nozīmes, jo tā ir tikai ievads un stāv ciešā sakarā ar pārējo petituma daļu,
kuru Tiesu palata pareizi kvalificējusi kā kondemnacijas prasību. Tādēļ Tiesu
palata nevarēja petituma pirmo daļu atdallt no pārējās petituma dalas, piešķirt
tai patstāvlgu nozīmi un kvalificēt to kā atsevišķu, no kondemnacijas prasibas
neatkarigu, atzlšanas prasību. Pats atbildētājs apelacijas sūdzībā (II 3. o. p.)
noteikti atzist, ka „ . . . praslbas priekšmets ir līguma pildlšanas prasījums".
Nav pareizs arī Tiesu palatas viedoklis, it kā prasltājam bijusi jāceļ prasība par
ieraksta dzēšanu zemes grāmatās, ar kuru Smildziau māju strldū esošā daļa
nostiprināta uz atbildētāja vārda. Šis ieraksts nav šķērslis tagadējās prasibas
apmierināšanai, jo praslba taču ir celta pret atbildētāju, uz kura vārda māju
strīdū esošā dala nostiprināta zemes grāmatās. Bez tam Tiesu palata pati ir
konstatējusi, ka atbildētājs ir prasltāja kontrahenta, Ernesta Fogela, mantinieks, kas uz testamenta pamata apstiprinājies mantošanas tiesībās un ka imobils nostiprināts atbildētājam tieši kā prasltāja kontrahenta, Fogeļa, mantiniekam. Ievērojot CL (1864. g.) 2639. un 2646. pantus, uz viņu pārgājušas ne
iikai Ernesta Fogela tiesības, bet arī pienākumi, izņemot tlri personiskos, par
kādiem šajā gadījumā nav runas. Tādēļ uz atbildētāju pārgājuši arī Ernesta
Fogeļa pienākumi, kādus viņam uzlicis 1929. gada 18. junija līgums, ja izrādltos, ka šis līgums bijis saistošs Ernestam Fogelam, un ka atbildētāja pret to celtie iebildumi nav pamatoti. Tādā gadījumā prasītājs var prasit šī līguma pildīšanu taisni no atbildētāja resp. viņš var prasīt arl atbildētāja piekrišanu līguma
nostiprināšanai zemes grāmatās uz viņa vārda, kāda atbildētāja piekrišana
šajā gadījumā ir nepieciešama tādēļ, ka Ipašums zemes grāmatās nostiprināts uz
viņa vārda. Arī praslbas celšana pret atbildētāju bijusi nepieciešama, jo pati
Tiesu palata konstatējusi, ka atbildētājs apstrīd runā esošo llgumu. Tiesu palatas atsaukšanās uz it kā kontinuitates trūkumu, ко Tiesu palata saskatljusi
apstāklī, ka prasītājs savas tiesības atvasinājis nevis no atbildētāja tiesībām,
bet gan no tām tiesībām, kas piederējušas Ernestam Fogelam, ir nepareiza.
Atbildētājs kā Ernesta Fogeļa mantinieks turpina viņa juridisko (mantisko)
personību (vermogensrechtliche Personlichkeit (sal. Sen. CKD 32/233). Tādēl
Tiesu palata nevar runāt par kontinuitates trūkumu tai ziņā, it kā pastāvētu kāda
starpība starp Ernesta Fogela un atbildēāja tiesībām uz runā esošo īpašumu
prasltāja priekšā. Šajā gadījumā taču notikusi universalsukcesija un pats atbildētājs savas tieslbas uz runā esošo īpašumu atvasinājis no Ernesta Fogeļa
tiesībām kā pēdējā mantinieks. Ieņemot citādu viedokli, Tiesu palata pārkāpusi
CL (1864. g.) 1693. un 2639. pantus, kā arl CPL 816., 6., 808., 890. pantus. Šo
likumu pārkāpumu dē| Tiesu palatas spriedums nav atstājams spēkā, kādēl
Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1937. g. 15. septembra spriedumu CL (1864. g.)
1693. un 2639. pantu un CPL 6., 808., 816. un 890. pantu pārkāpumu dēl atcelt
un lietu nodot Tiesu palatai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.

43. 1938. g. 28. aprilī. Prasītāja Arona-Bēra В о m z e s pilnvarnieka zv.
adv. H. Kiršfelda kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1937. g. 29. novembra /
6. decembra spriedumu Arona-Bēra Bomzes prasībā pret Bellu Bomze, dzim.
Diamant, par laullbas šķiršanu. (L. № 430.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētājs senators O. Ozoliņš.
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Senats atrod:
Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja domām, Tiesu palatas slēdziens par
atbildētājas pilnvarnieka zv. adv. N. Valtera pilnvaras derlgumu lietas vešanai
ir pareizs. Saskaņā ar CPL 1440. р., laulību lietās pilnvarniekam vajadzīga s ev i š к а pilnvara a 11 i e с ī g a s lietas vešanai. Prasītājs nenoliedz, ka atbildētājas pilnvarniekam ir bijusi „sevišķa" pilnvara, kurā minēts par tiesibu vest
partu laulības šķiršanas prāvu, bet atrod, ka nav pilnvaras „attiecīgas lietas"
vešanai, t. i. pilnvara izdota laikā, kad konkretā lieta vēl nebijusi iesākta, un,
pēc prasītāja domām, sevišķa pilnvara vajadzlga katras atsevišķas laullbas šķirŠnas prāvas vešanai. Šāds viedoklis nav uzskatams par pareizu, jo spriežot
pēc CPL 1440. p. atrašanās vietas likuma sistemā, šā panta pirmās dalas vārdi
„attiecīgas Iietas vešanai" saproiami vienīgi kā dažādo l a u l ī b a s l i e t u šķirojums (CPL 1431. р., 1438. p.),bet ne kā konkretu laulibas šķiršanas procesu šķirojums pēc laulības šķiršanas iemesliem resp. pēc prasības pamatiem. Pieoemot
pretējo viedokli, nozīmētu atzīt, ka līdz ar prasības pamata grozīšanu pēc CPL
1442. p. būtu jāmaina arī pilnvara, kāds viedoklis neatbilst likuma īstai domai.
Tāpat nav nozīmes kasacijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumiem uz trūkumiem
Tiesu palatas sprieduma motivos jautājumā par mazturības tiesību piešķiršanu
pretējai pusei, vienkārši tādēl, ka tiesas lēmumu par mazturības tieslbu piešķirŠanu prāvniekam pretējā puse vispār nevar pārsūdzēt. Šajā ziņā Senats piekrīt
bij. Krievijas Senata spriedumam 69/981 un it sevišķi tā izšķirošam motivam
par to, ka prāvnieka juridiski aizsargājamā interese un viņa procesualais stāvoklis ar mazturības tiesību piešķiršanu pretiniekam netiek aizskārti. Viedokli,
kas izteikts spriedumā 32/2606, Senats neuztur spēkā.
Tiesu palatas spriedums tomēr nav uzturams spēkā.
Prasītājs savā kasacijas sūdzībā aizrāda, ka Tiesu palata nepareizi noraidījusi Нес. Strījera un Rivlina nopratināšanu, sevišķi pēdējā liecinieka nopratināšanu, kura liecībai vajadzējis nodibināt, ka atbildētājas ārkārtējā apelacijas
sūdzība iesniegta pēc termiņa un tā vispār nebija pieoemama caurlūkošanai.
Tiesu palata ir lēmusi par abu liecinieku nopratināšanu (II 27, 43), bet savu lēmumu nav izpildījusi, aizrādot, ka prasītāja gauslba norādot, ka liecinieki uzdoti nevis lietas apstāklu noskaidrošanai, bet lietas vilcināšanas nolūkā. Lietas vilcināšana, pierādījumus sniedzot, var gan būt par pamatu parta sodīšanai,
ja priekš tā ir vajadzīgie priekšnoteikumi, bet tā nevar būt par pamatu pierādījumu noraidīšanai, ja tiesa šos pierādījumus n a v atzinusi par nenozīmīgiem lietā. Konkretā gadījumā Tiesu palata nav konstatējusi, ka apstāklira,
par kuru uzdots Нес. Rivlifts, nav nozīmes lietā. Tāpat Tiesu palata nav paskaidrojusi, uz ко Isti viņa pamato praslbas noraidīšanu šajā lietā, izspriežot Hetu
pēc būtības. Tiesu palata gan paskaidro, ka laulības šķiršanas iemesls pēc Lik.
par laul. 49. p. nav pierādīts. Tomēr par galveno laulības šķiršanas iemeslu pēc
Lik. par laul. 50. р., Tiesu palata paskaidro vienīgi to, ka atbildētājas iebildums
ar aizrādljumu uz divām paralelām praslbām par vienu un to pašu priekšmetu
ir pareizs. Ja Tiesu palata ar to ir domājusi pieņemt exeptio litis pendentis
pēc CPL 667. p. 1. pkt., tad viņa vispār nevarēja izspriest lietu pēc būtības, bet
tai vajadzēja, raugoties pēc apstākļiem, vai nu lietu apturēt vai (atcelot pirmās
instances spriedumu) lietu izbeigt. Ja tiesa pieoem noraidljumu, celtu uz CPL
667. p. 2. pkt. pamata, tad tiesa nevar vairs izšķirt lietu pēc būtības, kā to jau
paskaidrojis bij. Kriev. Senats savā spried. 76/374, kādam viedoklim piekrīt
arī Latvijas Senats. Ja, turpretim, Tiesu palata ir domājusi praslbu pēc 50. р..
noraidlt tādēļ, ka nav pierādīta partu 3 gadu atšķirta dzīve, tad Tiesu palatai
vajadzēja tuvāk paskaidrot, kādu iespaidu uz 3 gadu termioa notecējumu atstāj
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partu iepriekšējā lieta. Šajā ziņā Tiesu palatas sprieduma motivu nepilnlba
ņem Senatam iespēju pārbaudlt Tiesu palatas slēdzienu pareizlbu.
Atrodot, ka CPL 816. p. pārkāpuma dēļ Tiesu palatas spriedums nav uzturams spēkā, Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1937. g. 29. novembra / 6. decembra spriedumu CPL 816. p. pārkāpuma dē| atcelt un lietu nodot tai pašai
tiesai fzspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
44. 1938. g. 28. aprill. Atbildētāja Ādama Aniņa kasacijas sūdzlba par
Liepājas apgabaltiesas 1937. g. 7. decembra spriedumu Vilhelma Ceberga prasībā pret Ādamu Aniou par Ls 334,— un prasītāja Vilhelma Ceberga paskaidrojums. (L. № 448.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētājs senators 0. Ozolioš.
Senats atrod:
Apgabaltiesa uz viņas norāditu datu pamata un aiz viņas paskaidrotiem
iemesliem atzinusi, ka zirgs nobeidzies aiz atbildētāja nemākullgas rīcības un
viņa pielaistas rupjas neuzmanības. Jautājumā par 1864. g. CL 3441. p. piemērošanu, apgabaltiesa atsaucas uz to, ka 3441. p. nav attiecinams uz prasītāju
tādēļ, ka rupja neuzmanība pēc 1864. g. CL 3297. p. pēc savām sekām esot
pielldzinama ļaunprātībai. Šis apgabaltiesas viedoklis nav pareizs, jo 3441. p.
otrais teikums izslēdz no panta noteikuma iedarblbas tikai tlšu tiesibu aizskārumu, bet ne rupjas neuzmanibas gadljumus. Atbildētāja pilnvarnieks pēdējā
tiesas sēdē (II 38. o. p.) aizrādījis uz paša prasltāja neuzmanību, kas pielaista,
uzdodot zirga kastrēšanu atbildētājam, kuram pēc noteikumiem nav bijis tieslbas
izdarlt šādu darbu. Uz to apgabaltiesa aizrāda, ka aizlieguma pārkāpējs nevar atkratīties no vainas ar vienkāršu norādljumu uz aizlieguma pastāvēšanu.
Šāds apgabaltiesas motivs nav pietiekošs, jo savās konsekvencēs apgabaltiesas viedoklis neizslēdz jautājumu par culpa mixta prāvnieku attieclbās. Tādēļ apgabaltiesa nevarēja paiet garām jautājumam, vai zaudējumu nodarījumā
nav konstatējama arī paša prasītāja vaina resp. neuzmanība un vai nevar pacelties jautājums par culpa mixta prāvnieku attiecībās. Neapspriežot šos jautājumus, apgabaltiesa ir pielaidusi savā spriedumā motivēšanas nepilnlbu, bet
nepareizi piemērojot CL 3441. р., pielaidusi arī motivēšanas nepareizību.
Atrodot tādēļ, ka CPL 196. p. pārkāpuma dēl apgabaltiesas spriedums nav
uzturams spēkā, Senats n o l e m j : Liepājas apgabaltiesas 1937. g. 7. decembra
spriedumu atcelt CPL 196. p. pārkāpuma dē| un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
45. 1938. g. 24. maijā. Zemkopības ministrijas pilnvarnieka zv. adv. J.
Kliesmeta kasacijas sūdzība par Daugavpils apgabaltiesas 1938. g. 14. janvara
lēmumu lietā par naudas sadalīšanu starp Mečislava Gracholska kreditoriem.
(L. № 453.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators M. Cakste.
Senats atrod:
Miertiesnesis lietā, kas bijusi ierosināta par naudas sadallšanu starp Mečislava Grachoļska kreditoriem, konstatējis, ka no parādnieka piedzltās sumas
pilnīgi sēdz pieteiktās prasības, kurām bijušas tiesības uz apmierinājumu, kādēl
nolēmis piedzītās naudas sadallšanu starp kreditoriem neizdarīt, bet uzdot pagasta tiesai izmaksāt kreditoriem piespriestās sumas. Zemkopibas ministrijas
pieteikto pretenziju miertiesnesis atzinis par atstājamu bez apmierinājuma, jo
šī pretenzija bijusi par nomas naudas un soda naudas piedzlšanu no Mečislava
Gracholska sakarā ar valsts Dunakļu ezera iznomāšanu viņam. Šo nomas nau47

das un soda naudas piedzīšanu Ludzas valsts zemju inspekcija bija ievadljusi
neapstrldamu prasījumu piedzīšanas kārtlbā, uz ко viņai, pēc miertiesneša atzinuma, nav bijušas tiesības, jo šīs sumas bijušas piedzenamas vispārējā tiesāšanas kārtlbā. Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības par miertiesneša lēmumu
iesniegto Zemkoplbas ministrijas sūdzību, pievienojoties miertiesneša viedoklim, ka nomas un soda nauda šajā gadījumā nav piedzenama neapstrldamu prasījumu piedzīšanas kārtībā. Apgabaltiesas viedoklis atzīstams par pareizu.
Pretējā viedokla apstiprināšanai Zemkoplbas ministrijas pilnvarnieks atsaucas
uz CPL 1419. pantu, bet šis likums viņa viedokli neapstiprina. Šis pants ievietots CPL trešās grāmatas pirmās sadalas otrā nodalā, kas runā par tiesāšanas
kārtību lietās, kas cēlušās sakarā ar llgumiem par darbiem un piegādēm valsts
vajadzībām un valsts mantas vai tiesību nomas līgumiem. CPL 1411. pants,
kas ievietots šīs nodalas sākumā, nosaka, ka lietas starp valsts iestādēm un privatām personām, kas cēlušās sakarā ar līgumiem par valsts darbiem un piegādēm, kā arī valsts mantas vai tiesību nomas līgumiem, i z t i e s ā v a l s t s
p ā r v a l ž u l i e t ā m p a r e d z ē t ā k ā r t ī b ā , ar sekojošos pantos minētiem
izņēmumiem. No šī panta satura izriet, ka visas tajā minētās lietas iztiesājamas
prasības kārtlbā, jo taisni prasības kārtībā iztiesājamas valsts pārvalžu lietas
(CPL 1397.—1409. р.). TādēJ arī nomas nauda, kas valstij pienākas par valsts
ezera iznomāšanu, piedzenama prasības kārtībā pēc vispārējiem CPL noteikumiem ar likumu īpaši valsts pārvalžu lietām noteiktiem izuēmumiem (CPL
1398. pants). Kas attiecas uz CPL 1411. pantā minētiem izņēmumiem tiesāšanas kārtlbā lietām, kas cēlušās sakarā ar ligumiem par valsts darbiem un piegādēm, kā arī valsts mantas vai tiesību nomas līgumiem, it īpaši arl uz CPL
1419. pantā minētām sūdzībām un prasībām, tad tie paredzējuši valsts kontrahentiem dažādus pārsūdzēšanas veidus valsts iestāžu rīcībai gadījumos, kad
valsts iestāžu rīcības dēļ šajās lietās kontrahentu starpā radušies strīda jautājumi. Bet izoēmumi šo lietu iztiesāšanas kārtībā nemaz nav skāruši jautājumu
par to, kādā kārtībā valsts realizē savus prasījumus pēc līgumiem par darbiem
un piegādēm valsts vajadzībām un valsts mantas un tiesību nomas līgumiem.
Šos prasījumus valsts, kā jau aizrādīts, var realizēt tikai praslbas kārtībā pēc
vispārējiem CPL noteikumiem ar izoēmumiem, kas likumā Ipaši paredzēti valsts
pārvalžu lietām. Un tikai CPL 1420. pantā paredzētos gadljumos likums taisījis
izņēmumu no šīs kārtibas un noteicis, ka pārmaksātās sumas piedzenamas neapstrīdamu prasljumu kārtibā. Aiz šiem iemesliem Zemkoplbas ministrijas
pilnvarnieka viedoklis nav atzīstams par pareizu, kādēļ viņa kasacijas sūdzlba
kā nepamatota atraidama. Ievērojot sacīto, Senats n о 1 e m j : Zemkopības ministrijas pilnvarnieka zv. adv. J. Kliesmeta kasacijas sūdzlbu uz CPL 283. panta
pamata atstāt bez ievērlbas.
46. 1938. g. 15. junijā. Mades G r i n b e r g s pilnvarnieka zv. adv. A. Rotberga kasacijas sūdzlba par Tiesu palatas 1937. g. 24. maija / 7. junija lēmumu
lietā par mir. Jāņa Blumberga mantinieku apstiprināšanu un levas Kalniņš,
Pētera Avotiņa, Eduarda Avotioa pilnvarnieka zv. adv. J. Breikša paskaidrojums. _ (L. № 458.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod:
Uz mantojumu pēc izsludinātā par mirušā Jāņa Blumberga (arī Muižnieka)
pieteikušās mantošanas tieslbās divas pretendentu grupas: 1) Ieva Kalniņš
(pēc pirmā vlra Blumbergs, arl Muižnieks, pēc otrā vīra Avotiņš, pēc trešā vlra
Kalniņš) un viņas otrā laulibas dēli Pēteris un Eduards, un 2) minētā Jāņa
48

Blumberga asinsradiniece Made Grinbergs (kasacijas sūdzības iesniedzēja). Pie
minētā mantojuma pieder Ungurmuižas pagasta Stepu-Muižnieku sādžas zeme
(vēlākāviensēta № 6). Jautājums par to, kādai pretendentu grupai pieder mantošanas tiesības, atkarājas по tā, vai minētā zeme uzskatama par labiegūtu vai
par cilts zemi. Pēc Senata konstantās prakses (CKD 26/20; 27/297; 33/1383),
pieškirtās zemes gabali nevar būt par ciltszemi. Starp partiem nav strīdu, ka
Janis Blumbergs bijis sava tēva, Indriķa Blumberga (arī Muižnieka), vienīgais
mantinieks uz minēto zemi. Jautājums tikai, vai Indriķim Blumbergam viņa
nāves brldī, t. i. 1888. gadā, minētā zeme jau piederējusi v i e n a m p a š a m
pilnigā personīgā Ipašumā, kā viņa individualizētā manta. Šajā ziņā sūdzētāja
Made Grinbergs atsaucas uz Indriķim Blumbergam по bij. Dinaburgas apriņķa
tiesas 1870. g. 31. julijā izsniegto „dannuju" (dannaja) ar № 3450. par ко gan
apliecināts Ungurmuižas pagastā mājsaimnieku saraksta norakstā ierakstītā
protokolā (II 65/70), bet kura lietā nav iesniegta. Made Grinbergs atrod, ka
minētam dokumentam esot zemes grāmatu akta („krepostakta") raksturs. kas it
kā tieši nodibinātu individualu personīga īpašuma tiesību uz zemi. Šāds uzskats nav par pareizu uzskatams. Gan, vispār, dannaja (dannaja krieposk), ко
izdeva uz Kr. CL 1508. p. sakarā ar tiesas lēmumu par izsoles apstiprināšanu,
vai uz Kr. CL 593. p. sakarā ar administrativas iestādes lēmumu par nekustamas mantas piespiedu atsavināšanu, — atzīstama par īpašuma tiesību tieši nodibinošu aktu uz individualu nekustamu mantu (sk. Kr. Senata CKD rīcības
sēdes spriedumu, kas iespiests sprieduma krājumā 1881. g. 94. num.). Tomēr,
šādas nozīmes nav aktam, ко izdeva sakarā ar to, ka zemnieks izpirka, p i r m st e г m i о a izpirkšanas kārtībā, izdalamu по sabiedriskā kopvaldījumā (obŠčinnoje vlaģienije) esošās piešķirtās zemes, zinamu zemes gabalu (dosročno vikuplennije učastki). Pēc kr. Senata nodibinātās prakses: CKD spr. 1881. g.
(nevis 1889. g., kā nepareizi citē Tiesu palata) 161. num. Zabotina 1.; 1882. g.
147. num. Bobikova 1.; 1893. g. 91. num. Škļejiikovu 1.), pirmstermiņa izpirktie
zemes gabali pārgājuši nevis izpircēja individualā, personīgā pilnīgā īpašumā,
bet gan tikai v i s a s v i o a s s a i m e s k o p ē j ā (solidarā) I p a š u m ā , sastādot
„zemnieku sētu" („krestjanskij dvor"). Būdama vēl tādā stāvoklī, zeme turpināja
būt par piešķirtu zemi, lldz kamēr tā nav sadallta viensētās uz 1910..g. 14. junija likuma pamata (Senata CKD spr. 26/20). Tāpēc arī minētā dokumentā (II
65/70) runa iet tikai par tajā minētās zemes „mājas s a i m n i e к i e m" („domohozjajevam"), bet nevis par viņas Ipašniekiem, kā pareizi uzsver arī Tiesu
palata. Ja nu vēl tajā brīdī, kad miris mantudevējs tēvs, Indriķls Blumbergs,
t. i. 1888. gadā, minētā zeme nebija sastādījusi pēdējā individualo, personīgo,
pilnlgo fpašumu, tad arī šī pati zeme nekad n e v a r ē j a pāriet Jānim Blumbergam p i l n l g ā , i n d i v i d u a l ā , p e r s o n ī g ā I p a š u m ā . Turpretim,
lai zinama nekustama manta būtu spējīga pārvērsties par ciltsmantu, viņai
katrā zinā būtu jābūt individualizētai un sastāvošai attiecīgās personas pilnīgā,
personīgā īpašumā. Ja arī, vēlāki, uz 1906. g. 9. novembra pavēles un 1910. g.
14. junija likuma pamata (47. p.) minētā zeme būtu uzskatama par individualizētu un pārgājušu Jāņa Blumberga personlgā īpašumā, un ar to arī zaudējusi
piešķirtās zemes raksturu, tad tomēr zeme ar to nevarēja, it kā ar atpakalejošu spēku, ex post, pieņemt ciltsmantas raksturu. Tač.u, katrā ziņā, izšķirošs ir un paliek zemes raksturs tanī bridī, kad tā pāriet tās personas individualā un pilnīgā īpašumā, по kuras attiecīgie mantinieki domā atvasināt savas
mantošanas tiesības uz nekustamo mantu kā cilts mantu. Jāpiezīmē vēl, ka
Jānis Blumbergs nav paspējis iegūt „privatā" īpašuma tiesības uz minēto zemi
uz 1924. g. 20. junija un 2. oktobra likumu (Lkr. 97, 157) pamata (Sen. CKD
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spr. 1929. g. 69., 175., 209., 309., 339., 484., 589. num.). Tā tad, tajā momentā,
kad Janis Blumbergs butu uzskatams par mirušu, t. i., kad tikusi ierosināta lieta
par vioa atzīŠanu par mirušu, 1930. g. 24. novembrī: sk. 1864. g. CL 526. p. (Latgales apgabaltiesas 1932. g. 1157. num. lp. 13), minētā zeme nav pat piederējusi
viņa „privatā" īpašumā. Ja nu runā esošā nekustamā manta nav atzīstama par
cilts mantu, tad atkrlt tas vienīgais pamats, uz ко sūdzētāja dibina savas mantošanas tiesības; lldz ar to atkrīt sūdzētājas paskaidrojumi kasacijas sūdzlbas
1.—4. pktos. Pretēji sūdzētājas domām, Daugavpils apgabaltiesas 1928. gada
20./27. janvara spriedumā levas Kalniņš p'rasības Iietā pret kādu Vuškanu un
Jāņa Blumberga aizgādņiem, par mantošanas tiesībām pēc viņas vlra, Indriķa
Blumberga, nav izšķirošas nozīmes konkretā lietā, kur runa iet par viņas d ē 1 a,
Jāņa Blumberga, mantojumu. Tiesu palatai bija pietiekošs iemesls atsaukties
arl uz Sen. CKD spr. 26/30, jo, pretēji sūdzētājas domām, tajā sprieduma, tāpat kā arl pārējos Senata spriedumos (27/297; 33/1383), runa iet taisni par izdalītiem zemes g a b а 1 i e m. Ar to atkrīt arl sūdzētājas paskaidrojumi kasacijas sūdzibas 5. pktā.
Aiz aprāditiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palata, gala slēdziena ziņā, nav
likumu pārkāpusi, kādēļ sūdzētājas kasacijas sūdzlba atraidama. Senats п о 
и т ] ' : Mades Grinbergs pilnvarnieka zv. adv. Rotberga kasacijas sūdzlbu uz
CPL 907. p. pamata atstāt bez ievērlbas.
47. 1938. g. 24. maijā. Finansu ministrijas Nodoklu departamenta kasacijas
sūdzlba par Daugavpils apgabaltiesas 1937. g. 10. decembra lēmumu lietā par
zīmogsoda uzlikšanu Amandam Bitānam un Teodoram Genšenam. (L. № 471.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod:
Finansu ministra 1928. g. 3. maija Noteikumu par dzīves iekārtas etc. atsvabināšanu no muitas nodokla (V. V. 102. num.) 6. p. 2. teik. paredz 3 normas:
1) ka muitas nodeva nav цетата no mantām, kas pieder pie iebraucēja dzīves
iekārtas, pūra vai mantojuma mantas, 2) ka muitas nodeva tomēr jāmaksā arī
no minētām mantām, ja tās iebraucējam nepieder, vai kad iebraucējs tās lieto ne
savām vajadzlbām vai pārdod, un 3) ka iebraucējam minētās mantas izdodamas bez muitas nodevas tikai, ja viņš pie mantu izdošanas dod uz maptu saraksta parakstu par to, ka mantas pieder vinam, ka viņš tās lietos tikai savām
vajadzībām un nepārdos bez muitas nodevas iepriekšējās samaksas. Tā tad,
noteikumi nosaka, ka minētās mantas atsvabinamas no muitas nodevas: 1) ja
tās pieder iebraucējam un 2) bez tam, zem rezolutiva, negativa, potestativa nosacījuma, ka iebraucējs tās nelieto ārpus savām vajadzībām vai nepārdos. Sakarā ar šo jāatzīst, ka paraksta mērķis ir tikai: 1) konstatēt faktu, ka ievestās
mantas tiešām pieder iebraucējam: tas taču ir iebraucēja vienkāršs apliecinājums, kura nepareizība uzliek viņam kriminalu atbildlbu pēc Sodu lik. 420. р.;
un 2) vēl sevišķi dot iebraucējam saprast, ka mantas atsvabinātas no muitas
nodevas tikai tad, ja viņš tās neizmanto komercialos nolūkos. Turpretim, un
tas ir jautājuma kodols, paraksts n enodibina nekādas saistības un neparedz
nekādu sankciju kādas saistības neizpildīšanas gadījumam; taču, gadījumā, ja
iebraucējs tomēr izlietos mantas komercialos nolūkos, tad viņam tas nav aizliegts, un viņam par to arl nav jāmaksā muitas sods; bet tad vienkārši iestātos minētais rezolutivais, negativais, protestativais nosacijums, proti, a t к г ī t
m a n t u a t s v a b i n ā j u m s no muitas nodevas, t. i. iebraucējam tad nu būs
jāmaksā muitas nodeva (bet nekad ne muitas sods). Bet par kādu civiltiesisku
(obligacijas, līguma) saistibu te nevar būt runas, kuras izpildīšanu muitas iestādē
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varētu prasīt tiesas celā, kā nepareizi domā Nodoklu departaments: muitas
nodevu piedzen administrativā kārtibā kā neapstrīdama rakstura prasījumu
valsts, kā publiskas varas nesēja. Taču muitas nodeva ņemama tieši uz publiska likuma pamata, valstij par labu, bet nebūt ne uz kāda darljuma vai līguma,
vai citādas vienošanās jeb saistlbas pamata ar muitas iestādi. Tādā kārtā runā
esošiem „parakstiem" nav piemērojams vispirms Rlkoj. par zlmognod. 44. p.
1. pkt., kas attiecas uz „ l l g u m i e m un n o s a c ī j u m i e m par īpašuma tiesībām uz kustamu mantu un tās lietošanu"; konkretā gadljumā, turpretim, taisni
par „līgumiem un nosacījumiem" nav runas. Otrkārt, aiz tiem pašiem iemesliem
nav piemērojams arī 13. p. (1. pkt.), jo tas atkal attiecinams tikai uz s a i s t ī b a s rakstiem (uz nenoteiktu sumu), tā tad uz divpuslgiem d a r ī j u m i e m, kurpretim runā esošie paraksti s a i s t ī b a s n e n o d i b i n a , bet, kā augšā aprādīts, nosaka tikai to, zem kādiem nosacījumiem a t к r ī t normalais tādu mantu
atsvabinājums no muitas nodevas.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka apgabaltiesa nav pārkāpusi likumu.
kādēļ kasacijas sūdziba atraidama, Senats n o l e m j : Finansu ministrijas Nodoklu departamenta kasacijas sūdzlbu uz CPL 283. p. pamata atstāt bez ievērlbas.
48. 1938. g. 24. maijā. Atbildētājas a./s. Latvijas kreditbanka pilnvarnieka
zv. adv. E. Strautnieka kasacijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas 1937. g.
20. oktobra spriedumu Rīgas pilsētas praslbā pret a./s. „Latvijas kredibanka"
par Ls 220,90 ar °/o, un prasltājas Rlgas pilsētas pilnvarnieka zv. adv. J. Volkova,.
paskaidrojums. (L. № 475.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod:
CL (1864. g.) 1306. p. attiecas ne tikai uz brīvu pārdošanu, bet arī uz
pārdošanu, izsolē, kā tieši nosaka CL 3967. p. 2. teik., uz ко atsaucas pati
sūdzētāja. Tāpēc sakrājušies lldz izsolei resp. izsoles apstiprināšanas dienai
obroka maksājumu parādi arl p ē c notikušās izsoles turpmāk apgrūtina pārdoto nekustamo īpašumu un nav tāpēc dzēšami — pretēji hipotekām un hipoteku parādiem (Sen. CKD spr. 34/619; 35/1534; Sen. CKD kops. spr. 37/43;
turpretim Senats savu CKD spr. 35/1889 nav uzturējis. Pretēji sūdzētajas domām, CPL 1358. p. paredzētā kārtlba, par izsolē ienākušās sumas sadali starp
vairākiem parādnieka (pārdotā nekustama īpašuma īpašnieka) kreditoriem, neizšķif tagadējā lietā izšķiramo jautājumu par to, vai izsolē pārdotais nekustamais īpašums arī turpmāk atbild par realnastas (dzimts obroka) parādiem (CL
(1864. g.) 1306. р.). Nav izšķirošas nozīmes ari CPL 1259. р., jo tas par realnastu parādiem nemaz nerunā; tāpēc, ja arī lietā nav ziņu par realnastu parādiem (piem., tādēl, ka tie nav līdz izsoles dienai pieteikti, vai par tiem nav
ievāktas ziņas), tad izsolē ienākušās sumas sadalīšanas kārtibā (CPL 1358. p.)
tie arl nav apmierinami no izsolē ienākušas sumas. Tā tad, tikai personai, kas
nodomā iegūt nekustamu īpašumu izsolē, pašai iepriekš jāpārliecinās par
realnastu parādiem. Kā būtu jāsadala un no kādas mantas būtu jāapmierina
realnastu parādi konkursa gadījumā, Senats jau izteicies savā CKD spr.
37/924.
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka apgabaltiesa, gala slēdziena ziņā, nav
likumu pārkāpusi, kādēl sūdzētājas kasacijas sūdzība atraidama, Senats
n o l e m j : Latvijas kreditbankas pilnvarnieka zv. adv. Strautnieka kasacijas
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sūdzību uz CPL 283. p. pamata atstāt bez ievērlbas un uzlikt atbildētājai tiesāšanas izdevumus kasacijas instancē p.ieci latu 22 sant. apmērā prasītājas
labā.
49. 1938. g. 16. junijā. Prasītājas mir. Mārtina A u g u s t a mant. masas
pilnvarnieka pr. adv. A. Frīdenberga kasacijas sūdzība par Tiesu palatas
1937. g. 25. novembra spriedumu mir. Mārtina Augusta m. m. prasībā pret
Jāni-Rūdolfu Kreicu u. с sumā Ls 2500,— par mir. Lotes Kreics mutiska testamenta atzīšanu par spēkā neesošu un atcelamu u. c, un atbildētāja Jāna Kreica
pilnvarnieka zv. adv. M. Antona paskaidrojums. (L. № 481.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Stērste.
Senats atrod:
Tiesu palata, pievienojoties apgabltiesas sprieduma motiviem, nākusi pie
slēdziena, ka mir. Lotes Kreics mutiskais testaments ir apspriežams pēc Vidzemes zemnieku likumiem, kuri satur izsmelošus noteikumus par testamentu
taisīšanu attieclbā uz tām personām, kuras padotas šiem likumiem, un nevis
pēc 1864. g. CL 1995. un 1996. pantiem, jo ar šī likuma 960.—978. pantu atcelšanu
1925. gadā (Lkr. 25/187) mantotās mantas jēdziens vispāri vairs nepastāv.
Tādēl arī prasītājas uz tā paša likuma 1991. panta dibinātais iebildums, kā šai
konkretā gadījumā pie testamenta taišīšanas vajadzlgs piedalities padomdevējam, esot nedibināts, jo Vidzemes zemnieku likumi padomdevēja klātbūtni pie
testamenta taisīšanas neprasot. Sie tiesas slēdzieni atzīstami par pareiziem.
Senata CKD iau paskaidrojis (28/789, 26/502), ka likumdevējs, atcelot augšminētos pantus, ir iznīcinājis mantoto nekustama īpašuma institutu, ar ко ipso
jure ir atzīstami par spēkā neesošiem arī visi expressis verbis neatceltie likuma
noteikumi, kas šķiroja mantoto un labiegūto mantu, to starpā arī 1995. pantu,
kas noteic tiesāšanas tiesību ierobežojumus attieclbā un mantotiem imobiliem
Vidzemē, pie kam 1995..pants izteic principā to pašu jau atceltā CL 966. pantā
paredzēto aizliegumu mantoto mantu jebkādā veidā atsavināt, pie kam ar atsavināšanu ir saprotama arī atsavināšana uz testamenta pamata. Tādā kārtā kā
nedibināti atkrit visi tie apsvērumi kasacijas sūdzība, kuros prasītāja. apstrfd
šo tiesas, uz Senata praksi dibināto, slēdzienu pareizlbu pēc būtlbas, norādot,
ka mir. Lotes Kreics testaments apspriežams pēc 1864. g. CL 1991., 1995.,
1996. pantu noteikumiem, un ka testatoram arī pēc minētā likuma 960.—978. p.
atcelšanas nav testēšanas tiesības par mantoto mantu. Tiesu palata uz Нес.
Almas Krivēns un Annas Krievans liecību pamata (I, 283—285) ir konstatējusi,
ka Lote Kreics 1934 g. 23. aprilī šo liecinieču klātbutnē skaidri un noteikti ir
izteikusi savu pēdējo gribu novēlēt savam vīram pusi no „Menģelu" mājām un
visu kustamo mantu. Šāds konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un
kasacijas kārtībā nav pārbaudams. Izejot no šierri lietā nodibinātiem apstākliem,
Tiesu palata varēja nākt pie slēdziena, ka Lote Kreics savu pēdējo gribu ir
izteikusi mutiska testamenta veidā, kurš по formalās puses ir pareizi sastādīts
pēc Vidzemes zemnieku likumu 1013. panta noteikumiem. Līdz ar to atkrit visi
tie apsvērumi kasacijas sūdzībā; kuros prasītāja apstrīd šā tiesas slēdziena
pareizību. Tiesu palata, pamatojoties uz minētiem slēdzieniem, praslbu kā
nedibinātu ir atraidījusi, kādēl viņas tālākiem apsvērumiem par to, vai
ieceltais testamenta mantinieks ir ieguldījis kādas naudas sumas mantotās
jnājās, kas iegūta no pārdotās vina saimniecības, ir tikai blakus motivu nozīme,
kura atspēkošanai kasacijas sūdzībā aprādītie apsvērumi Senatā, kā nenozīmīgi, nav apsvērami. Tāpat kasacijas kārtībā nav pārbaudāms Tiesu palataS
slēdziens jautājumā par Helenes Parols pārpratināšanu (Sen. CKD spr. 23/84).
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Līdz ar to atkrit arī tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros prasītājs pārmet
tiesu palatai šīs liecinieces nepārpratināšanu. Tiesu palata ir pareizi atzinusi,
kā, gadījumā, ja testamenta saturs pie izpildīšanas izrādlsies neskaidrs, tā saturs būs iztulkojams tiesā, jo šai lietā tas jautājums nav izšķirams, kādēļ atkrīt
arī tie apsvērumi, kuros prasītāja apstrld šī tiesas slēdziena pareizību.
Atrodot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzībā aprādltos likumus, Senats n о 1 e m j : mir. Mārtiņa Augusta mant. masas pilnvarnieka pr. adv.
A. Frīdenberga, kasacijas sūdzību uz CPL 907. panta pamata atstāt bez ievēTlbas. Tiesāšanās iždevumus Ls 61,30 apmērā kasacijas instancē uzlikt Jāņa
Kreica labā prasltājam.
50. 1938. g. 24. maijā. Prasītājas Dores M i c h e l s o n s pilnvarnieka zv.
adv. A. Neuhausa kasacijas sūdziba par Daugavpils apgabaltiesas 1937. g.
22. decembra /1938. g. 3. janvara spriedumu Dores Michelsons praslbā pret
Giršu Rubinu par Ls 100,73 piedzīšanu. (L. № 485.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod:
Apgabaltiesa, apsverot lietā esošos dokumentus un pievienojoties miertiesneša sprieduma motiviem, aiz viņas paskaidrotiem iemesliem konstatējusi,
ka atbildētāja iesniegtie 2 vekseli i z d о t i no Leona Jakheima atbildētājam
1935. g. 14. resp. 28. junijā. t. i. pirms lietā minētās cesijas, tā tad arī pirms
cesijas denunciacijas izdarīšanas. Pretēji prasltājas domām, apgabaltiesa nemaz
nenorāda un arī neatrod par pierādītu, ka vekseli atbildētāja rokās būtu „nonākuši" tikai pēc 1935. g. 1. augusta, bet konstatē vienkārši faktu: 1) ka vekseļi
izdoti no Leona Jakheima atbildētājam (t. i. uz atbildētāja vārda) un 2) iesniegti
lietā no tā paša atbildētāja. Saskaņā ar Vekselnolik. 16. р., vekselis uzskatams
par vekseļdevēja (Leona Jakheima) izdotu vekseļa ņēmējam (atbildētājam), ja
tas atrodas pēdējā valdījumā. Konstatējot, ka atbildētājs minētos vekseļus
i e s n i e d z i s lietā, apgabaltiesa ar to pašu konstatējusi arī, ka vekseļi atradušies un atrodas atbildētāja valdījumā. Prasītāja nenoliedz, ka CL (1864. g.)
3480. p. 2. teik. parādnieks (atbildētājs kā debitor cessus) savus pretprasījumus,
kas viņam ir pret cedentu tajā laikā, kad viņam paziņots (denunciatio) par
cesiju, var vērst ieskaitam arī pret cesionaru (prasltāju). Prasītāja tikai maldās,
domājot, it kā a t b i l d ē t ā j a m būtu jāpierāda, „kad tas īstenībā un uz kāda
pamata viņš ieguvis runā esošos vekselus". Pretēji prasītājas. domām, atbildētājam nav jāpierāda tas, kas jau pēc likuma skaitās par pierādītu ar likumā
paredzēto prezumpciju, runā esošā gadījumā ar Vekselnolik. 16. p. paredzēto
prezumpciju par to, ka pirmais veksebjēmējs, kura valdījumā atrodas vekselis,
atzīstams par likumīgo vekselturētāju. Ja tādēl prasltāja vēlas atspēkot minēto prezumpciju, t. i. apgalvo, ka konkretā gadījumā vekseli būtu izdoti atbildētājam nevis vekselos atzīmētās dienās, bet kādā vēlākā laikā, t. i. ka atbildētājam minētās dienās tomēr vekseļprasījumi vēl neesot bijuši, tad, uz vispārējā pamata, prasltājai šāda ieruna ir jāpierāda. Taču prasltāja nenoliedz, ka
tajā laikā, kad atbildētājs „vērsis" ieskaitam savus pretprasījumus (t. i. 1936. g.
10. novembrī I 47), pēdējiem samaksas termiņi jau bija pienākuši (CL. 1864. g.,
3561. р.). Apgabaltiesas slēdziens par to, ka atbildētāja vekseļprasījumi uzskatami par likvidētiem un tāpēc par ieskaita spējīgiem, nav kasacijas kārtlbā
pārbaudami. Tapēc apgabaltiesa varēja atzīt prasītājas praslbu par dzēstu'
sumā Ls 100 apmērā ieskaita ceļā ar atbildētāja pretprasljumu un uz šā pamata
atraidit prasītājas prasību sumā Ls 100 un piedzīt no atbildētāja tikai atlikumu
— 73 sant. артета ar °/o.
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Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka apgabaltiesa nav likumu pārkāpusi.
kādēl prasltājas kasacijas sūdzība atraidama, Senats n o l e m j : Doras Michelsons pilnvarnieka zv. adv. Neihausa kasacijas sūdzību uz CPL 283. p. pamata
atstāt bez ievērības.
51. 1938. g. 25. maijā. Atbildētāja Adama A n i ņ a kasacijas sūdziba par
Liepājas apgabaltiesas 1937. g. 8. decembra spriedumu Jēkaba Ivanovska praslbā pret Adamu Aniņu par Ls 668,34. (L. № 505.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Leitāns.
Senats atrod:
Ka prasltājs lūdzis piedzlt no atbildētāja zaudējumu atlīdzību par nobeigušos zirgu, kuru atbildētājs nemākullgi kastrējis.
Apgabaltiesa uz lietā nodibināto datu pamata ir konstatējusi, ka atbildētājs
uzņēmies kastrēt prasītāja ērzeli, bet operaciju izvedis nepareizi un ērzelis
aiz ša iemesla nobeidzies. Apgabaltiesa runā arī par atbildētāja doto galvojumu,
bet savu spriedumu uz minēto apstākli nav dibinājusi, jo uzskata, ka atbildētājs esot atbildīgs pēc 1864. g. CL 3444. p. Turpretim, kā pareizi aizrāda kasacijas sūdzlbas iesniedzējs un apgabaltiesa nenoliedz, prasītājs zinājis, ka atbildētājam nebija tieslba izdarīt lopiem operacijas un ka tādēļ prasītājs, uzaicinot atbildētāju kastrēt ērzeli, pats pielaidis neuzmanlbu, kas pēdējam dodot
tiesību atsaukties uz CL 3441. p. Apgabaltiesa ir nostājusies uz pretējo viedokli, atzlstot, ka atbildētājs pielaidis rupju neuzmanību un ka tādēļ šinl gadījumā minētais 3441. p. nebūtu piemērojams. Pretēji apgabaltiesas uzskatam
CL 344. p. pēdējā daļa piemērojama tikai tīša tieslbu pārkāpuma gadljumā. Kā
jau nodibināts agrākā tiesu praksē (sk. komentarus pie 3297. р., Bukovska CL
izdevumā, 1305. un 1306. lp. a, b un g pkt.) 3441. p. pēdējā dala bez šaubām
paredz launu nolūku un nav attiecinama uz rupjas neuzmanības gadījumiem.
Tādu launu nolūku tiesa konkretā gadījumā nav konstatējusi, kas tomēr 3441. p.
pēdējās dalas piemērošanai bija nepieciešams. Apgabaltiesa tādēl rīkojusies
nepareizi, pamatojot atbildētāja atbildlbu par v i s i e m zaudējumiem uz CL
3444. p. un 3441. p. pēdējo dalu. Tiesu prakse gan atzinusi, ka gadījumos, kur
atbildētājs ir pielaidis rupju neuzmanlbu, bet līdz ar to arī prasītājs vainojams
neuzmanībā, eventuali var būt runa par zaudējumu sadalīšanu, kas cēlusies aiz
abu partu kopējas vainas. Apgabaltiesai tādēļ no šī viedokja bija arī jāapsver,
vai nebūtu taisnlgi atzīt, ka šinī gadljumā ir culpa mixta (koment. pie 3441. р.,
Bukovska CL izdevumā 1396. lp., „i" pkts).
Neapsverot šos apstākļus, apgabaltiesa ir pielaidusi motivu nepilnību un ar
to pārkāpusi CPL 196. р., kādēl Senats n o l e m j : Liepājas apgabaltiesas
1937. g. 8. decembra spriedumu CPL 196. pārkāpuma dēļ atcelt un Hetu nodot
tai pašai apgabaltiesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas
sastāvā.
52. 1938. g. 25. maijā. Prasītājas Minnas Baumanis pilnvarnieka zv. adv.
pal. J. Baloža kasacijas sūdzlba par Jelgavas apgabaltiesas 1938. g. 16. februara
spriedumu Minnas Baumanis praslbā pret Stelpes savstarpējo apdrošināšanas
biedrību par Ls 1.000,—. (L. № 519.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Leitans.
Senats atrod:
Prasītāja lūgusi piedzlt no atbildētājas atlldzīb.u par viņas apdrošināto un
1937. g. 1. janvarī nodegušo labibas šķūni. Šī prasība ir tikusi atraidīta. Prasītājas kasacijas sūdzība pelna ievērlbu. Starp partiem nav strīda par to, ka
54

nodegušais šķūnis pie atbildētājas bijis apdrošināts uz laiku no 1936. g. 1. janvara līdz 1937. g. 1. janvarim. Strīdus pastāv tikai par to, kādā stundā 1937. g.
1. janvarī izbeidzās minētais apdrošinājuma līgums. Atbildētāja, atsaucoties uz
polises noteikumiem, aizstāvas ar to, ka apdrošinājuma līgums izbeidzies 1937.
gada 1. janvarī plkst. 12-os dienā, bet ugunsgrēks noticis minētā dienā pēc
pulksten 12-tiem, kādēl arī viņa atteikusies atlīdzināt vērtību, par kuru šķūnis
bijis apdrošināts. Pēc pareiza prasltājas aizrādljuma polises noteikumi, ievērojot to, ka polise nemaz nav tikusi izsniegta, nedz piedāvāta, prasītājai nav saistoši. Polises vietā vioai ir ticis izsniegts šai lietai pievienotais aprēķins —
kvīte (II—8), kas pēc atbildētājas statutu§ 29 atvieto polisi. Minētā aprēķinā —
kvltē ir atbildētājas apliecinājums, ka nodegušais šķūnis bijis apdrošināts laikā
no 1936. g. 1. janvara līdz 1937. g. 1. janvarim. Šinī dokumentā, kā pareizi
aizrāda kasacijas iesniedzējs, nav norādījuma, ka apdrošinājuma līgums izbeigtos 1937. g. 1. janvarī, pulksten 12-tos dienā. Atkrltot šim ierobežojumam, jāņem vērā, ka apdrošinājuma līgums bija vēl spēkā 1937. g. 1. janvarī; šī diena
saskaņā ar (1864. g.) CL 3048. p. skaitās no vienas pusnakts lldz otrai. No tā
izriet, ka apdrošinājuma līgums bija spēkā vēl pulksten 24-os un tā tad bija izbeidzies tikai pēc ugunsgrēka notikšanas. Apgabaltiesa, neoemot vērā augstāk
aprādltos apstākļus, ir .pielaidusi motivu nepareizlbu un ar to pārkāpusi CPL
196. p. Pamatojoties uz izteikto, Senats n o l e m j : Jelgavas apgabaltiesas
1938. g. 16. februara spriedumu CPL 196. p. pārkāpuma dēl atcelt un lietu nodot
tai pašai apgabaltiesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā.
53. 1938. g. 24. maijā. Atbildētāja Mārtiņa Skultes kasacijas sūdzība par
Tiesu palatas 1937. g. 9. decembra spriedumu Annas Skulte prasībā pret Mārtiņu Skulti un Rīgas pilsētu par juridisku attieclbu konstatēšanu. (L. № 546.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod:
Prasltāja lūdz atzīt, ka Rīgas pilsēta noslēgusi 1920. g. 26. martā nomas
līgumu par runā esošo zemes gabalu ar atbildētāju kā mirušā Andreja Skultes
mantinieku, pamatojoties uz mir. Andreja Skultes mantinieku starpā 1920. g.
20. martā noslēgto dalīšanas llgumu. Tā tad, prasītāja cēlusi CPL 3. (1801.) p.
paredzēto „atzīšanas" praslbu. Kā nenoliedz arī Tiesu palata, ar savu prasibu
prasītāja lūdz atzlt zinamu, noteiktu f а к t u un vēlas panākt šā fakta konstaiēšanu tiesas sprieduma celā, p r o t i , tā f a k t a k o n s t a t ē š a n u , ka Rīgas
pilsēta, 1920. g. 26. martā iznomājot atbildētājam minēto zemes gabalu kā viņa
t.ēva mantiniekam, ņēmusi vērā starp pēdējā mantiniekiem 1920. g. 20. martā notikušo mantojuma dalīšanas līgumu. Atzīšanas praslbas kodols un būtība ir,
lia tā p e r s o n a , — kurai ir likumīgas intereses, lai jautājums par zināmas
j u r i d i s k a s a t t i e c ī b a s jeb t i e s ī b u e s a m ī b u v a i n e e s a m l b u
tiktu nekavējoties izšķirts ar tiesas spriedumu pirms šo tiesību pārkāpšanas,
īk a s dod pamatu prasit apmierinājumu, — v a r 1 ū g t tiesu apstiprināt (... podtveržģeņije) juridiskās attieclbas jeb tiesību esamlbu vai neesamību. Tam līdzīga prasība aprobežojas vienlgi ar jautājumu izšķiršanu par t i e s I b a s u n
ju'ridiskas attiecības esamības vai neesamības pastiprin ā š a n u, bet neieiet jautājumā par apmierinājumu (Paskaidrojumi pie 1889. g.
novelas 64. р., tagadējā CPL 3. р., Gasmaņa un Nolkena 2. izd., 56. lp.). Tā tad,
atzīšanas (t. s. prejudiciala) prasiba, pretēji kondemnacijas praslbai, pielaižama
tikai tad, ja prasītājs ieinteresēts j a u t ā j u m a v i s d r ī z ā k ā i z š ķ i r š a n ā
p a r to, v a i p a s t ā v j e b n e p a s t ā v z i n ā m a p r e t ē j ā s p u s e s a p s l r i d ē t a t i e s i b a v a i j u r i d i s k a a t t i e c l b a , pirms pretējā puse pie55

laidusi kādu pārkāpumu. Turpretim, tikai z i n ā m a f a k t a v i e n n o d i b i n ā š a n a i jeb a p s t i p r i n ā š a n a i t i e s a s ceļā, a t z ī š a n a s p r a s ī b a v i s p ā r n a v p i e l a i ž a m a (Sen. CKD spr. 21/45, 6. un 11. punktos:
Sen. spr. krāj. 21/18 num., 25., 26. lp.). Prasltāja, savu tagadējo prasibu pamatojot uz to, ka Rīgas pilsēta esot iznomājusi zemes gabalu pamatojoties uz atbildētāja ar prasītāju un citiem lldzmantiniekiem noslēgto dalīšanas līgumu,
iziet no tā, ka viņai esot „likumīga interese" panākt to, ka ticsa nodibinātu jeb
pastiprinātu tikko minēto faktu. Tā tad, prasītāja nelūdz, lai tiesa atzltu zinamas juridiskas attiecības jeb tiesības esamlbu vai neesamību. Tāpēc vien, tagadējā prasiba nav apmierinama (sk. minēto Sen. CKD spriedumu 21/45).
Bez tam, ja prasltājai arī būtu interese minētā fakta konstatējumā, tad tas
nevar būt par pamatu atzīšanas prasibas celšanai, bet gan tikai par iemeslu un
motivu kondemnacijas prasības celšanai, tajā lūdzot atcelt nomas llgumu vai
anulēt runā esošā zemes gabala pieškiršanu atbildētājam. Tomēr, prasltāja.
nedz vienu, nedz otru prasību nav cēlusi (sk. Rlgas pils. paskaidr. II 7). Istenībā, tagadējās prasības mērķis bijis tikai, māksllgā veidā, radīt „jaunu apstākli", uz kura pamata prasītāja nodomājusi lūgt atcelt minētā Senata administrativā departamenta spriedumu Lik. par adm. tiesām 57. p. (sk. Tiesu palatas spr., II 54) kārtlbā. Tomēr prasītāja varētu panākt Senata adm. dep-ta
sprieduma atcelšanu (ar kuru atbildētājam zemes gabals atzīts par pareizi piešķirtu, viņas un atbildētājas sūdzība tika atraidīta) tikai Lik. par adm. tiesām
57. p. kārtlbā, un tikai tajos pantos paredzētās robežās, t. i., ja „jaunais apstāklis" pastāvējis jau pirms minētā sprieduma, bet atklājies tikai pēc tam. Istenībā, „jaunais apstāklis" (proti, nomas līguma noslēgšana un viņa prasītājas
interesēm it kā kaitīgais raksturs) ne tikai atklājies, bet arī noteikti bijis zinams
prasītājai jau sen pirms minētā sprieduma notikšanas, nerunājot nemaz par to,
ka Lik. par adm. tiesām 58. p. paredzētais termiņš sen jau būtu notecējis. Tagadējā prasība nepamatota arī tāpēc, ka prasltāja nevar atsaukties uz to, ka
viņai būtu interese vispār kaut kādas juridiskas attiecības t ū 1 ī t ē j a i („nekavējoties" kā izteicas paskaidrojumi) pastiprināšanai (Sen. CKD spr. 27/13; pēc
spried. krāj. 2. num.). Bez tam, taisni no pašas prasltājas paskaidrojumiem izriet, ka viņa savas „likumlgās intereses" pati atzlst par jau a i z s к ā r t ā m, t. i..
par pārkāptām ar to pašu minēto nomas Ilgumu; arī tāpēc vioai vairs nav tiesības celt tagadējo prasibu (sk. Sen. CKD spr. 27/13; pēc spried. krāj. 2. num.)f
bet viņai būtu bijusi laikā jācel jau attiecīgā kondemnacijas prasība. Jautājumam.par tagadējās praslbas noilgumu nav vairs izšķirošas nozimes,' atkrītot
pamatam visai prasībai, kā celtai atzīšanas prasības veidā. Kā pareizi aizrāda
atbildētājs un savā laikā arī Rlgas pilsēta un atzinusi apgabaltiesa, tagadējā atzīšanas prasība būtu uzskatama par noilgušu tieši aiz tiem pašiem jau norādītiem iemesliem, aiz kuriem būtu uzskatama par noilgušu arī varbūtējā kondemnacijas prasība par nomas līguma atcelšanu, un, proti, no nomas līguma noslēgšanas vai, vēlākais no tās dienas, kad prasltaja kopā ar citiem mantiniekiem iesniegusi prasību par dallšanas llguma atcelšanu (1926. g. 12. augusta), jo,
kā pareizi aizrādījusi Rlgas pilsēta (II 7), iesniedzot tikko minēto prasibu, prasltāja ar to pašu atzinusi, ka dallšanas līgums, it sevišķi tā noteikums par nomas tiesību atstāšanu atbildētājam, aizskarot prasītājas tieslbas, un tāpēc ar
to, taisni no v i о a s viedokļa, būtu radusies viņai „likumīga interese" tagadējās prasības celšanā. Istenlbā, viņai vispār nav un nebija tādu likumā aizsargājamu interešu, kādas attaisnotu atzīšanas praslbas celšanu.
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palata pārkāpusi CPL 3., 816. р.,
kadej viņas spriedums atceļams, Senats neieeiot pārējo, atbildētāja kasacijas
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sfldzībā izteikto kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, n o l e m j : Tiesu palatas
1937. g. 9. decembra spriedumu CPL 3., 816. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu
nodot Tiesu palatai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
54. 1938. g. 16. junijā. Mir. Jēkaba M e n g о t a mant. masas aizg. Gustava
Lejmalnieka kasacijas sūdzība par Bauskas apriņķa II iecirkņa miertiesas 1938.
gada 11. marta lēmumu lietā par aizgādņa atlldzibas noteikšanu. (L. № 550.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Stērste,
Senats atrod:
Ar 1938. g. 19. janvara lēmumu Jaunsaules pagasttiesa nolēmusi atsvabināt
Gustavu Lejmalnieku no mir. Jēkaba Mengota mantojuma masas aizgādņa pienākumiem un ir noteikusi viņam atlldzlbu par mantas pārvaldīšanu Ls 55,72 артега. Vēlēdamies panākt lielāku atlldzlbu, Gustavs Lejmalnieks šo Jaunsaules
pagasttiesas Jēmumu pārsūdzējis Bauskas apr. 2. iecirkqa miertiesai un pēdējā,
atrodot, ka aizgādnis mantojuma masas pārvaldības lietās nekādu atlīdzību
nevar saoemt, uzraudzības kārtlbā Jaunsaules pagasttiesas 1938. g. 19. janvara
lemumu atcēlusi. Miertiesa, atsaucoties uz Lik. par CL spēkā stāšanās laiku un
pārejas laika noteikumu 3. pantu, ir atzinusi, ka pagasttiesai, izspriežot atlldzlbas jautājumu aizgādnim par pūlēm pirms 1938. g. 1. janvara, bija jāvadās no
tajā laikā spēkā bijušā Kurzemes zemnieku likuma, un nevis no CL normām.
Šie miertiesas apsvērumi ir nepareizi. Lik. par CL spēkā stāšanās laiku un
Pārejas laika noteikumu 3. pantā ir gan paredzēts, ka tiesiska attiecība, kas
uz likuma pamata radusies pirms CL spēkā stāšanās, apspriežama pēc lldzšinējiem likumiem, bet по ši vispārējā principa tā paša likuma 15. pantā, starp
citu, aizgādnības lietās, ir paredzēts izņēmums, nosakot, ka tiesiskās attiecības
aizgādnības lietās, kaut arī tās ir radušās uz līdzšinējo likumu pamata, turpmāk
ir apspriežamas pēc CL noteikumiem. Tā tad tās tiesiskās attieclbas aizgādnības lietās, kas bija izcēlušās uz līdzšinējo likuma pamata un nebija realizētas līdz
CL spēkā stāšanās laikam, ir apspriežamas pēc CL normām. Tā kā šai konkretā gadījumā mir. Jēkaba Mengota mantojuma masas aizgādnlba tika likvidēta 1938. gada 19. janvarī, t. i. pec CL spēkā stāšanās, tad lldz ar to arl visas
tiesiskās attiecības likvidējamā aizgādnības lietā, to starpā arī aizgādņa atlldzlbas jautājums par mantojuma masas pārvaldību, bija apspriežams pēc CL normām (664., 307. р.). Izspriežot Gustava Lejmalnieka sūdzlbu par viņa pūlēm
piemērotas atlfdzlbas nepiespriešanu sakarā ar mir. Jēkaba Mengota mantojuma
masas pārvaldīšanu ne pēc CL 664., 307. pantu noteikumiem, Miertiesa ir pielaidusi motivu nepareizlbu, pārkāpjot aprādltā likuma pantus, kā arl Lik. par
CL spēkā stāšanās un Pārejas laika noteikumu 15. pantu.
Atrodot, ka jau šo aprādito likumu pārkāpumu dēl Miertiesas lēmums atcelams, Senats n о 1 e m j : Bauskas aprigķa II iec. Miertiesas 1938. gada 11. marta
lemumu CL 307., 664. pantu un Lik. par CL spēkā stāšanās un Pārejas laika noteikumu 15. panta pārkāpumu dēl atcelt un īietu nodot Bauskas apriņķa I iec.
miertiesai izspriešanai no jauna.
55. 1938. g. 16. junijā. Prasltājas Almas-Amālijas-Margrietas R ū s i s kasacijas sūdzība par Liepājas apgabaltiesas 1938. g. 1. februara spriedumu Almas-Amālijas-Margrietas Rūsis prasībā pret Ernestu Dumpi par Ls 300,— uztura naudas un atbi'.dētāja Ernesta Dumpja paskaidrojums. (L. № 554.)
Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators F. Konradi.
Senats atrod:
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Apgabaltiesa ar savu 1938. g. 1. februara spriedumu atraidijusi praslbu par
prasltājas ārlaullbas bērna uzturu, atzīstot par pierādltu ar nopratināto liecinieku
liecībām, ka prasītāja kritiskā laikā uzturējusi sakarus ne tikai ar atbildētāju,
bet arī ar citiem vlriešiem. Šis apgabaltiesas atzinums attiecas uz lietas faktisko
pusi un tādēl kasacijas kārtlbā nav pārbaudams. Pretēji kasacijas sūdzības
iesniedzējas aizrādljumam, apgabaltiesai saskaņā ar CPL 135. p. (agr. red.) nebija sevišķi jāmotivē, kādēļ viņa nav piešķīrusi ticamību liecinieku Leimaņa un
Rūša lieclbām. Prasltāja šai ziņā nepamatoti atsaucas uz CPL 135. pantu
1937. g. 14. dec. lik. red., jo saskaņā ar šā lik. pārejas laika noteikumu 7. pantu
CPL 135. pants šā likuma redakcijā piemēroja'ms tikai lietās, kuras izspriež
pirmās instances tiesa pēc šā likuma spēkā stāšanās (t. i. pēc 1938. g. 1. janv.).
Konkreto lietu tomēr pirmās instances tiesa izspriedusi 1937. g. 22.126. janvarī.
Atrodot tādēl, ka prasītājas kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidama,
Senats n o l e m j : Almas-Amālijas-Margrietas Rūsis kasacijas sūd'zību uz CPL
283. panta pamata atstāt bez ievērlbas.
56. 1938. g. 16. junijā. Atbildētāja Edmunda A b e 1 ī t e s pilnvarnieka zv.
adv. J. Matisona kasacijas sūdzība par Jelgavas apgabaltiesas 1938. g. 25. februara spriedumu Almas-Rozalijas Ābelītes praslbā pret Edmundu Abelīti par
Ls 2.520,—, un prasltājas Almas-Rozalijas Abelītes pilnvarnieka zv. adv. P. Pavlova paskaidrojums. (L. № 561.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senators P. Stērste.
Senats atrod:
Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstākliem, ir konstatējusi, ka atbildētājs ir uzturējis intimus sakarus ar citām sievietēm, un nākusi
pie slcdziena, ka prāvnieku atšķirīās dzīves nodibināšanā ir vainojams vienīgi
vīrs, kurš uzturējis intimus sakarus laullbas pastāvēšanas laikā ar citām sievietēm. Atbildētājs pārmet apgabaltiesai, ka tā neesot konstatējusi CĻ 84. p.
2. dalā paredzētos priekšnoteikumus CL 95. p. 3. dajas piemērošanai šai lietā.
Šis atbildētāja iebildums ir nepamatots. CL 95. p. 3. daļā ir paredzēts, ka, ja
laulātie dzīvo šķirti CL 84. panta 2. dajā paredzēto iemeslu dēl, tad tas laulātais,
kas par šķirto dzīvi nav vainojams, var praslt no otra laulātā, samērā ar pēdējā
mantas līdzekliem, vai nu attiecīgu pabalstu vai arī līdzeklus uzturam, pie kam
CL 84. p. 2. daļā paredzēts, ka aizgājušais laulātais nav vainojams šķirtas dzīves
nodibināšanā, ja šādai džīvei ir par iemeslu, starp citu, tāds apstāklis, kas dotu
šim aizgājušam laulātam likumlgu iemeslu prasīt laulības šķiršanu. Apgabaltiesa ir jau konstatējusi, ka atbildētājs ir pārkāpis laullbu, kāds apstāklis jau
pats par sevi dod iemeslu laulības šķiršanai uz CL 70. p. pamata.. Tā tad pretēji atbildētāja norādljumiem kasacijas sūdzībā, apgabaltiesa CL 95. p. 3. daļas
piemērošanai tieši ir nodibinajusi CL 84. p. 2. dajā paredzētos priekšnoteikumus,
kādēl, kā nedibināti atkrlt tie apsvērumi kasacijas sūdzlbā, kuros atbildētājs
apstrīd šos tiesas pozitivi nodibinātos apstāklus. Attieclbā uz prasības apmēru
apgabaltiesa, ievērojot lietā nodibinātos partu materialos apstāklus, ir nākusi pie
slēdziena, ka prasītājas labā no atbildētāja ir piespriežami 20 lati uztura naudas
mēnesī. Šis tiesas slēdziens, kā dibināts uz lietas apstāklu apsvērumu pēc būtības, kasacijas kārtībā nav pārbaudams (sal. Sen. CKD spr. 23/210 un cit.).
Līdz ar to atkrīt tie apsvērumi kasacijas sūdzlbā, kuros atbildētājs apstrīd
šī tiesas slēdziena pareizlbu pēc būtības. Atbildētāja atsaukšanās uz CL 85.
pantu Iietas apstāklus negroza, jo šai pantā izteiktie principi ir piemērojami laulāto kopdzīves laikā, bet ne atšķirtās dzīves laikā, kā tas ir konkretā lietā. At58

bUdētāja riorādījums kasacijas sūdzībā, ka prasltāja būtu piedevusi atbildētājam
laullbas pārkāpšanu, Senatā nemaz nav apspriežams, jo atbildētājs par to runā
pirmo reizi tikai savā kasacijas sūdzībā.
Atrodot, ka apgabaltiesanav pārkāpusi kasacijas sūdzībā aprādītos likumus,.
Senats n о 1 e m j : Edmunda Abelītes pilnvarnieka zv. adv. J. Matisona kasacijas
sūdzību uz CPL 283. panta pamata atstāt bez ievērlbas. Tiesāšanās izdevumus
kasacijas instancē Ls 60,40 apmērā Almas Abelītes labā uzlikt Edmundam Abelltim.
57. 1938. g. 15. junijā. Mir. Ata B a u e r a mant. masas aizgādņa zv. adv.
V. Dāvida kasacijas sūdzība par Kandavas iecirkņa miertiesas 1938. gada
10. marta lēmumu jautājumā par kasacijas sūdzlbas nepieņemšanu aizgādņa atlīdzības nepiešķiršanas lietā. (L. № 576.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senators P. Leitāns.
Senats atrod:
Miertiesas lēmums par kasacijas sūdzlbas nepieņemšanu ir nepareizs. Miertiesai nebija likumīga pamata uzskatīt, it kā kasacijas sūdzlbas par miertiesas
lēmumu nav pielaižamas, jo Pagasttiesu lik. 291. p. (sal. 1937. g. 22. dec. lik.)
tieši nosaka, ka pārsūdzības instance miertiesai ir Senala Civildepartaments.
Jelgavas apgabaltiesas izdotās instrukcijas 48. р., uz kuru atsaucas miertiesa,
nav spēkā. Arī minētās instrukcijas 48. panta pieņemšanas laikā pastāvēja likuma noteikums, ka kasacijas instance visās lietās ir Latvijas Sehats (1919. g.
Lkr. 10. § 7. р.; Sen. CKD kopsēdes spried. 37/39).
Ievērojot izteikto, Senats n o l e m j : Kandavas iecirkņa miertiesas 1938. g.
10. marta lēmumu Pagasttiesu lik. 291. p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot
Tukuma iecirkņa miertiesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai.
58. 1938. g. 15. junijā. Atbildētājas a. s. „Ziemelu Baltijas Zāģētava" likvidacijā pilnvarnieka zv. adv. M. Kurzemnieka kasacijas sūdzlba par Rīgaš apgabaltiesas 1937. g. 1. decembra spriedumu Jāzepa Sauleslejas praslbā pret
a. s. „Ziemelu Baltijas Zāģētava" Hkvidacijā par Ls 240,— ar % darba algas,
(L. № 587.)
Sedi vada priekšsēdetaja v. senators M. Cakste; refere senators P. Leitāns.
Senats atrod:
Prasītājs lūdzis piedzīt no atbildētājas mēneša algu viņa atlaišanas dēļ no
darba, bez iepriekšējas uzteikšanas. Runa iet par to, vai šinī gadljumā apgabaltiesa varēja piemērot Noteik. par jūrniekiem 13. p. III d., uz kuras pamata tā
atzinusi prasītājam tiesību saņemt atlldzlbu par 14 dienām. Nav strlda par
to, ka prasītājs atteicies līdzbraukt kugim „Salaca", kurā iekrauta municija, lielgabali un granatas, uz Valensijas valdlbas ostu karojošā Spanijā. Tāpat nav
strīda, ka prasītājam piesollts 100% algas paaugstinājums, bet kad prasītājs
atteicies to pieņemt, tad viņa un arī citu kalpotāju vietā, kas negribējuši šo braucienu turpināt, pieņemta cita kuģa komanda. Aiz šiem iemesliem apgabaltiesa
ir nākusi pie pareiza atzinuma, ka paši parti, ievērojot nevisai parasto kuģa
kravu un cela merķi, uzskatījuši pastāvošos līguma noteikumus par nepiemērotiem, un tādēļ atbjldētāja piesolljusi jaunus noteikumus (divreiz lielāku algu).
No tā vien, ka prasītājs jaunos noteikumus nav pieņēmis, pretēji atbildētājas
pilnvarnieka uzskatam, nevar secināt, ka prasītājs būtu lauzis pastāvošo Ilgumu.
Tā kā nav strīda arī par to, ka atbildētāja atvietojusi prasītāju bez iepriekšējas uzteikšanas ar citu personu, tad apgabaltiesai bija tieslba piemērot Noteik. par jūrniekiem .13. p. III d. No teiktā redzams, ka apgabaltiesa, pretēji
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kasacijas sūdzības iesniedzēja uzskatam, ir apsvēmsi un izšķīrusi jautājumu par
to, vai prasītājam bija ti'esība atteikties no runā esošā brauciena. Šinl ziņa
tiesa ir balstījusies uz tādu lietas momentu, ко kasacijas sūdzības iesniedzēja
nosauc par papildu llguma noteikumiem un kas stāv ciešā sakarā ar praslbas
lūgumā aprādītiem apstākliem. Tādēl arī tiesai nebija vajadzība vēl Ipaši izteikties par runā esošā brauciena pretlikumību. Atbildetājas pilnvarnieka apcerējumi, kuros viņš no sava viedokla kritizē tiesas apsvērumu pareizību par
nopratināto liecinieku lieclbu nozīmi, pēc būtības attiecas uz lietas faktisko pusi
un kasacijas kārtlbā nav pārbaudami.
Atzistot tādā kārta, ka apgabaltiesa ksaacijas sūdzībā norāditos likuma pantus nav pārkāpusi, Senats n o l e m j : atbildētājas a. s. Ziemelu Baltijas Zāgētavas likvidacijā pilnvarnieka zv. adv. M. Kurzemnieka kasacijas sūdzību uz
CPL 283. p. pamata atstāt bez ievērlbas.
59. 1938. g. 15. junijā. Atbildētājas firmas „Svenska Entrepenad Aktiebolaget" pilnvarnieka zv. adv. M. Antona kasacijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas 1937. g. 10. novembra spriedumu Jēkaba Bundžas prasībā pret firmu
„Svenska Entrepenad Aktiebolaget" par Ls 304,80 ar °/o darba algas un prasltāja Jēkaba Bundžas paskaidrojums. (L. № 597.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators M. Čakste; referē senators A. Lēbers.
Senats atrod:
Ņemot vērā: 1) ka pēc Lik. par darba laiku 19. р., minētais likums nav
attiecinams uz satiksmes lldzekļu darbiniekiem; 2) ka ar satiksmes līdzekliem
iāsaprot tikāi p u b 1 i s к a s satiksmes līdzekli, kas kalpo vispārējai satiksmei,
un, principā, pieejami publikai un izlietojami vispār pret noteiktu pārvadāšanas maksu pēc takses un kuri obligatoriski izdara iepriekš noteiktus maršrutus
noteiktā laikā, pēc iepriekš noteikta saraksta (Sen. CKD spr. 24/169; pēc spried.
krāj.. 24/68, 162. lp.); 3) ka atbildētāja pat neapgalvo, ka prasītāja vadltais
smagais automobilis kalpotu vispārējai satiksmei un bīītu pieejams vispār publikai un izlietojams pret noteiktu parvadāšanas maksu pēc takses vai izdarītu
noteiktus maršrutus, vai ka atbildētāja uzturētu, profesijas veidā, kādus publiskas satiksmes līdzeklus; 4) ka apgabaltiesa, pretēji atbildētājas domām, tieŠi
apspriedusi atbildētājas iesniegto „protokolu" (II 7), t. i. privatu izrakstu iz kādas Ķeguma spēka stacijas būves inspekcijas apspriedes protoko'la, bet pareizi
atradusi par nenozīmlgu, jo šajā „protokolā" apliecinātā „apspriedē" nekad nevar grozīt Likuma par darba laiku, kā publisku tieslbu nolikuma, noteikumus;
5) ka apgabaltiesas apsvērumiem par to, ka uz prasītāju 19. p. nevarot attiecināt
tāpēc, ka prasītājs pārvadāja atbildētājas darbiniekus tikai „starp citu", piešķifama tikai blakus motiva nozīme, kas nav ietekmējis apgabaltiesas gala slēdziena pareizlbu par to, ka uz prasltāju vispār 19. p. nav attiecinams; 6)' ka
tādā kārtā atbildētājas kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidama, n o l e m j :
„Svenska Entrepenad Aktiebolaget" pilnvarnieka zv. adv. Antona kasacijas
sūdzību uz CPL 283. p. pamata atstāt bez ievērlbas un uzlikt Svenska Entrepenad Aktiebolaget septiņus latus sešdesmit sant. tiesāšanās izdevumus kasacijas instance par labu Jēkabam Bundžam.
60. 1938. g. 15. junijā. Prasītāja Helmuta J o r d ā n a dabiskās aizbildnes
Lidijas Jordāns kasacijas sudzlba par Rlgas apgabaltiesas 1938. g. 2. marta
spriedumu Helmūta Jordāna praslbā pret Maksi Jordānu par Ls 520,— uztura
naudas, un atbildētāja Makša Jordāna paskaidrojums. (L. № 659.)
Sēdi vada priekŠsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senators P. Leitāns-

Senats atrod:
Strldus pastāv par to, vai atbildētājam pienākas uzturēt partu dēlu Helmūtu
arī pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas. Apgabaltiesa prasību ir atraidījusi. Prasītāja savā kasacijas sūdzlbā ir norādījusi, ka apgabaītiesa nevarējusi secināt no
tiesas rezolucijas agrākā lietā, ar kuru dēlam Helmūtam uzturs piespriests
tikai līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai, it kā ar to jau atzits, ka zēns pēc minētā vecuma varēs pats sevi apgādāt. Šis iebildums ir uzskatams par pareizu,
jo no konkretās lietas nav redzams, aiz kādiem iemesliem tiesa agrākā lietā
atbildētāja pienākumu dot uzturu ierobežojusi ar bērna 16 gadu vecuma sasniegšanu. Tomēr minētais apstāklis nevar novest pie sprieduma atcelšanaš.
Prasltāja savā praslbas lūgumā, kā pareizi aizrāda apgabaltiesa un arl atbildētājs, nav pat paskaidrojusi, ka prasijumu par uzturu secina no atbildētāja pienākuma apgādāt dēlu Helmūtu tieši tāpēc, ka vioš pats to nespēj (sal. 1864. g.
CL 199. р., CL 179. p. un pārejas laika noteik. 4. pkt.). Pretēji kasacijas iesniedzējas uzskatam, zēna nespēja sevi apgādāt pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas
pati par sevi nav prezumējama. Par to, ka Helmūts Jordāns nebūtu spējlgs sevi
apgādāt arl pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas, prasītāja pirmo reizi runā kasacijas sūdzlbā, kādēļ šāds paskaidrojums kasacijas instancē nav apspriežams
(Sen. CKD spr. 20/36 u. c). Turpretim praslbas lūgumā prasītāja pamato savu
prasljumu ar to, ka vēlas, lai dēls Helmūts apmeklē vidusskolu un lai atbildētājs
maksā pa 40 Ls mēnesī. Prasītāja kasacijas sndzībā ir arl atsaukusies uz CL
184. p. Tomēr, interpretējot kopīgi CL 179. un 184. р., jāatzīst, ka vecāku pienākumi, par ко runā šie panti, ir dažādi un viena otru nesedz. Ja saskaņā ar
184. p. vecākiem pienākas rūpēties par nepilngadīgu bērnu sagatavošanu derīgai
darbībai, kā arī pēc iespējas jāievēro bērnu miesas un gara spējas un tieksmes,
tad 179. p. uzliek pienākumu sniegt bērniem vajadzīgo uzturu. Tādā kārtā, ja
praslba, kā šinī gadljumā, celta par uztura sniegšanu, tad partu tieslbas un pienākumi jāapspriež pēc 179. p. un jākonstatē bērna pašuzturēšanās nespēja, bet
uz šādu apstākli prasītāja konkretā lietā prasību nemaz nav pamatojusi. Prasltāja savā kasacijas sūdzībā ir gan paskaidrojusi, ka, .ievērojot dēla Helmūta
labās sekmes, sūtījusi viņu ģimnazijā un ar to izpildljusi CL 184. p. noteikumus.
Tomēr jāpasvltro, ka 184. p. jautājumu, līdz kādam momentam dodams uzturs,
nemaz neskar. Bet ja runa var būt par to, ka pēc 184. p. izpratnes atbildētājam
uzliekams pienākums dot arl lidzekļus dēla Helmūta skološanai un pie tam lldz
viņa pilngadlbai, tad jāņem vērā šā panta pēdējā dala, kas nosaka, ka bērnu
miesas un gara spējas un tieksmes jāievēro pēc iespējas. Sakarā ar teikto apgabaltiesa, uz lietā nodibinātu datu pamata, ir atzinusi, ka atbildētāja materialais stāvoklis ir ļoti grūts un viņam nav iespējams sūtlt dēlu Helmūtu vidusskolā. Šāds tiesas atzinums attiecas uz lietas fakisko pusi un tādēl tas kasacijas kārtībā nav pārbaudams. Aiz aprādītiem iemesliem apgabaltiesa varēja atzīt, ka šī praslba ir nepamatota. Ar to atkrlt kasacijas sūdzības 1. un pa dalai
2. pkts. Ievērojot teikto, kasacijas iesniedzējas apcerējumi, kuros iet runa par
prasības apmēru, ir nenozīmīgi. Ar to atkrlt kasacijas sūdzības 2. pkta II dala.
Atzlstot tādā kārtā, ka apgabaliesa lietu izspriedusi pareizi, Senats n o l e m j :
prasītāja Helmūta Jordāna dabiskās aizbildnes Lidijas Jordāns kasacijas sūdzību
uz CPL 283. p. pamata atstāt bez ievērības.
61. 1938. g. 30. septembrī. Atbildētāja Voldemāra G г о s s a pilnvarnieka
zv. adv. E. Jostsona kasacijas sūdzrba par Tiesu palatas 1937. g. 31. maija
spriedumu mazg. Aleksandra Grossa prasībā pret Voldemāru Grossu u. с sumā
Ls 606,— par mir. Osvalda - Jūlija Grossa testamenta atzīšanu par spēkā ne61

esošu, atcelamu u. c, un Marijas Gross, dzim. Birziqs, kura rīkojas kā sava mazgadīgā dēla Aleksandra Grossa da'biskā aizbildne un viņas līdzaizbildņu padomdevēju Anatolija Bakoņina un Jāzepa Bastena pilnvarnieka, zv. adv. А. Воčagova, paskaidrojums. (L. № 394.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senatori J. Grots un
M. Cakste.
Senats atrod:
'Prasītājs prasības lūgumā paskaidrojis, ka viņa tēvs, sastādot testamentu,.
ar kuru viņš visu savu mantu novēlējis savam brālim, atbildētājam Voldemāram
Grossam, uzliekot pēdējam pienākumu izmaksāt dažus legatus, to starpā arī
prasītājam Ls 1500, pārkāpis 1864. g. CL 2001. pantu. Pēc šī panta testatora
pienākums bijis atstāt prasftājam, kas tēva nāves dienā bijis tikai 7 g. 2 mēn.
vecs, līdzeklus uzturam un audzināšanai, kuru apmēru prasītājs lldz 18. dzīvības gadam noteicis Ls 7.740. То testators neesot darijis, kādēl prasītājs
lūdzis atzlt testamentu par spēkā neesošu un apstiprināt prasītāju par viņa tēva
vienīgo mantinieku. T.iesu paflata, pamatojoties uz 1864. g. CL 2001. pantu
un 2789. panta 4. pktu, prasību apmierinājusi. Tiesu palatas spriedums nav atzīstams par pareizu. Atbildētāja pilnvarnieks kasacijas sūdzībā gan nepareizi
aizrādijis, ka praslba par testamenta atzlšanu par spēkā neesošu bijusi ceļama
arī pret mantojuma masu, jo Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD 23/282), ka
prasība par testamenta atcelšanu celama taisni pret mantiniekiem, bet nevis
pret mantojuma masu. Tādēl Tiesu palata, atzīstot, ka praslba pareizi celta
pret mantiniekiem, nav likumu pārkāpusi. Tomēr Tiesu palata rīkojusies nepareizi, atzīstot, ka šajā gadijumā bijis likumīgs pamats testamenta atcelšanai.
Partu starpā, kā to konstatējusi Tiesu palata, nav strīda par to, ka šajā gadijumā piemērojamas Vidzemes pilsētu tiesības. Pēc 1864. g. CL. 2788. panta atsevišķas rīkojuma nepareizības un pretlikumības testamentā Vidzeine nekādi
neatceļ testamenta spēku ne visumā, iie visās tā pārējās dalās. Tikai viss tas,
kas testamentā ir nepareizs un pretļikumīgs, tiek izmests un saskaņots ar likumiem, bet visi citi testamenta rlkojumi un sastāvdalas paliek pilnlgi spēkā. Šajā
gadijumā, kā to nodibinājusi Tiesu palata, testators pielaidis tikai vienu nelikumību, proti, 1864. g. CL 2001. panta pārkāpumu, nenosakot savam mazgadīgam
dēlam, prasītājam, pietiekošus līdzekļus uzturam un audzināšanai. Ja tas tā
tiešām ir bijis, tad šis apstāklis, ievērojot 1864. g. CL 2788. pantu, nekādā ziņā
nevar novest pie visa testamenta atcelšanas, jo Tiesu palata nav nodibinājusi,
ka testaments arī citādi saturētu kādas nepareizības un pretlikumlbas. Tādēl'arī nav iemesla atcelt testamentu visumā. Ja testators nav noteicis savam
mazgadīgam dēlam pēc 1864. g. CL 2001. panta pietiekošus līdzeklus uzturam
un audzināšanai, tad tādēļ, ka CL tieši nav paredzējuši to, kādā kārtībā pēdējais tos varētu saqemt, jautājums par to, kādā kārtībā vioš šos līdzeklus varētu
saņemt, ievērojot 1864. g. CL ievada XXI pantu, izšķirams pēc to pašu likumu
2795. panta. Šis pants noteicis, ka gadijumā, ja Vidzemē testators rlkojies ar
savu mantoto īpašumu vai mantu saviem tuvākiem likumiskiem mantiniekiem.
par launu vai arī bez likumīg'a 'iemesla atstūmis tos no mantojuma, tad viņi var
tikai prasīt, lai izdod vitiiem raantoto īpašumu vai mantu; visās pārējās attieclbās testaments paliek spēkā, cik tālu tas šajos apstāklos iespējams. Ja nu likums attiecībā uz mantotiem Ipašumiem un mantu Tioteicis, ka apietie likumiskie
mantinieki var prasīt tikai mantoto īpašumu vai mantu izdošanu un nevis visa
testamenta atcelšanu, tad nevar šiem pašiem mantiniekiem gadijumā, ja testators nav novēlējis viņiem pēc 1864. g. CL 2001. panta pienākošos līdzeklus uzturam un audzināšanai, piešķirt tiesības šī iemesla dēj prasīt visa testamenta
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atcelšanu un viņu apstiprināšanu mantošanas tiesībās pēc likuma. Šis pēdējais
gadijums no apspriežamā jautājuma viedokla pēc būtlbas ir analogs ar gadijumu, kad testators, rīkojoties ar mantotiem Ipašumiem un mantu, apgājis savus likumiskos mantiniekus, jo abos gadijumos li'kumiskais mantinieks nav saņēmis to, kas viņam uz likuma pamata ņienācies. Tādēļ tas arī izšķirams pēc
analoģijas ar 1864. g. CL 2795. ipantu. Aiz šiem iemesliem prasltājs var prasīt
tikai to, kas viņam pēc likutna pienākas, bet viņš nevar prasīt visa testamenta
iznīcināšanu un viņa apstiprināšanu par mantinieku uz li'kuma pamata. Aiz šiem
iemesliem Tiesu palata, atcelot viņas konstatētos apstākļos runā esošo testaraentu, pārkāpusi 1864. 'g. CL 2788. un 2795. pantus un ievada XXI pantu, bet,
pielaižot motivu nepareizlbu, arl CPL 816. pantu. Šo likumu pārkāpumu dēl
Tiesu palatas spriedums nav atstājams spēkā, kādēl, neielaižoties pārējo kasacijas iemeslu pārbaudlšanā, Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1937. gada
31. maija spriedumu 1864. g. CL ievada XXI pantu, 2788. un 2795. pantu un
CPL 816..panta pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu palatai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā.
62. 1*938. g. 30. septembrī. Prasītāja Dāvīda M i c h e l s o n a kasacijas
sūdzlba par Tiesu palatas 1937. g. 28. julija spriedumu Dāvlda-Ditricha Michelsona prasībā pret Latvijas valsti, Finansu ministrijas nodakļu departamenta
personā, un mir. Emmas Michelsons m. m., sumā Ls 1631,— par kustamas mantas atsvabinā.šanu no aresta un atzīšanu, ka tā neatbild par nodokļu-parādiem,
«n Finansu ministrijas Nodoklu departamenta pilnvarnieka Arnolda Kupča paskaidrojums. (L. № 397.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senatori J. Grots,
M. Cakste.
Senats atrod:
Prasltājs prasības lūgumā paskaidrojis, ka Nodoklu departamenta piedzinējs
par viņa mirušās mātes Emmas Michelsons nodokļu parādiem aprakstijis prasītājam piederošu firmas „Blutners" fliģeli. Aizrādot, ka māte viņam nekādu
mantojumu nav atstājusi un ka no viņa nevarot piedzīt mātes nodoklu parādus,
prasltājs lūdžis atzlt, ka vioa manta neatbild par Emmas Michelsons nodoklu
parādiem, un atcelt uz fliģela uzlikto arestu. Tiesu palata, atcelot apgabaltiesas
spriedumu, prasību atraidijusi. Tiesu palata pamatojusies uz to, ka prasltājs ar
savu māti sastāvējis turpinamā mantas kopībā un ka nodoklis uzlikts par ienākumiem no šīs mantas, kādēl arī prasītājs uz 1864. g. CL 1827. panta pamata
esot atbildīgs par šo parādu ar savu daļu mantas koplbā. Bez tam Tiesu palata atzinusi, ka gadijumā, ja piedziņa būtu bijusi vērsta uz mantu, kas nav ietilpusi mantas kopībā, prasltāja pienākums bijis iesniegt sūdzlbu Noteikumu par
nodoklu un neapstrīdamu naudas sumu piedziņu 6. panta kārtlbā, bet nevis celt
prasību apgabaltiesā. Prasītāja kasacijas sūdzība nepelna ievēribu. Tiesu paīatai gan vajadzēja noskaidrot, kas bijis nodokla tiešais maksātājs. Sai zioā Tiesu
palatai vajadzēja ņemt vērā, ka pats Nodoklu departaments apelacijas sūdzībā
runājis par Emmai Michelsons uzlikto 1931., 1932. g. un 1934. g. ienākuma nodokli, un ka arī Rīgas V iecirkņa nodokļu inspektors savā rakstā (II-4) atsaucies uz to, ka ar ienākuma un krizes apkarošanas nodokli bijusi aplikta Emma
Michelsons. Tā tad nodokju tiešā maksātāja bijusi Emma Michelsons un tikai
ar viou valstij Nodoklu departamenta personā bija nodibinājušās publiski tiesiskas attieclbas (Sen. CKD 36/291). Prasītājs, turpretim, nav bijis oiodoklu tiešais maksātājs, un tādēļ starp viciu im valsti Nodokju departamenta personā sakarā ar Emmai Michelsons uzliktiem nodokliem piībliski tiesiskās attiecības nav
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■nodibināiušās. IstenJbā šajā lietā izšķirams tīri civilt'iesisks strlds par to, vai
prasītājs ar fliģeli, kurš, kā vinš to apgalvojis, bijis vina Ipašums, atbild par
Emmas Michelsons runā esošiem nodokļu parādiem. Šis strīds, pretēji Tiesu
palatas domām, bijis izšķirams taisni civiltiesāšanas kārtībā. Ja Emma Michelsons bijusi aplikta ar nodokli par ienākumiem, kurus viņa saņēmusi no mantas,
kura atradusies vinas un viņas bērnu, to starpā arl prasītāja, turpinamā mantas
kopībā, tad, kā to pareizi nodibinājusi Tiesu palata, šis tiodokļu parāds atzīstams
par parādu, par kuru uz 1864. g. CL 1827. panta pamata atbildēja kopējā manta.
Atlīdzība par šo parādu, ievērojot norādltā panta beigu dalu, tādā pat mērā
'krita uz toērnu resp. arl prasītāja domājamām daļām, kā arī uz viņa mātes
daju. Ja arī prasītājs pēc savas mātes nāves, kā viuš to apgalvojis praslbas.
lūgumā un turpina apgalvot kasacijas sūdzlbā, neko nav mantojis, t. i. ja viņš
nav pieņēmis savu daļu no mātes mantojuma, kas sastāvējis no mātes daļas ко
рена mantā, tad šis apstāklis pats par sevi vēl Tiav izšķirošs šīs lietas liktenim.
Prasītājs kasacijas sūdzībā taču nenoliedz, ka viņš savu domājamo dalu kopējā
raantā pēc mātes nāves nav zaudējis. Šī dala pēc tam, kad turpinamā mantas
kopība izbeigusies ar mātes nāvi, palikusi par viqā kā lldzīpašnieka Istu idealo
daju. Tā kā šī daļa, kamēr tā turpināja sastāvēt turpinamā mantas koplbā, uz
1864. g. CL 1827. panta pamata bija atbildīga par Emmas Michelsons runā esošiem nodokļu parādiem, tad tā ar Emmas Michelsons nāvi kā tādu nav un nevarēja tikt atsvabināta no šls atbildības. Tādēl prasītājs savas tagadējās idealās
dalas robežās kopējā mantā turpina būt arbildīgs par Emmas Michelsons runā
esošiem nodokļu parādiem, kaut arl viņš no viņas neko nav mantojis, un Nodokļu
departaments šajās robežās varēja vērst šī parāda piedzīšanu uz prasltāja mantu.
То, ka ar šādu piedziņu Nodoklu departaments būtu izgājis no prasītāja atbildības robežām tai ziņā, ka piedzenamo nodokļu parāds pārsniedz vina idealās
daļas vērtību, prasītājs 'kasacijas sūdzībā neapgalvo. Tādā lietas stāvoklī nav
izšķirošas nozlmes apstāklim, ka Nodoklu departaments piedzinu vērsis uz
prasītāja fliģeli, kas, pēc viņa apga'.vojumiem, neesot ietilpis kopējā mantā, jor
kā jau aizrādīts, Nodoklu departaments ar tādu piedziņu nav pārkāpis prasitāja
atbildību vioa idealās dalas vērtlbas robežās, un prasltājs nav ari uzdevis iemeslus, kuru dēl viņam būtu interese, lai Nodokļu departaments vērš piedziņu
uz viņa idealo dalu kopējā mantā un nevis uz citu kādu maiitu. Apstāklim, ka
otras atbildētājas, mir. E. Michelsons mant. masas, aizgādnis prasību atzinis,
pretēji prasltāja domām, nav nekādas nozīmes lietā, jo tāda atzlšana nav saisioša Nodoklu departamentam. Aiz norādītiem iemesliem atzlstot, ka Tiesu palata gala slēdziena ziņā nav pārkāpusi kasacijas sūdzībā norādltos likumus, kādēļ kasacijas sūdzība atraidama, Senats n o l e m j : prasitāja Dāvlda Michelsona kasacijas sūdzību uz CPL 907. panta pamata atstāt bez ievērlbas.
63. 1938. g. 15. julijā. Finansu ministrijas nodokļu departamenta kasacijas
sū'dzība par Rīgas apgabaltiesas 1937. g. 25. novembra lēmumu lietā par zīmogsoda uzlikšanu Skaistkalnes muitnīcas priekšniekam Mārtiijam Saulltim.
(L. № 606.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; reiere senatori M. Cakste, P. Leitans.
Senats atrod:
Finansu ministra 1928. g. 3. maija Noteikumu par dzīves iekārtas etc. atsvabināšanu no muitas nodokja (V. V. 102. num.) 6. p. 2. teik. paredz 3 normas:
1) ka muitas nodeva nav oemama no mantām, kas pieder pie iebraucēja dzlves
iekārtas, pūra vai mantojuma mantas, 2) ka muitas nodeva tomēr ir jāmaksā
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arl по minētām mantām, ja tās iebraucējam nepieder, vai kad iebraucējs tās
lieto ne savām vajadzībām vai pārdod, un 3) ka iebraucējam minētās mantas
izdodamas bez muitas nodevas tikai, ja viņš pļe mantu izdošanas dod uz mantu
saraksta parakstu par to, ka mantas pieder viuam, ka vinš tās lietos tikai savām
vajadzībām un nepārdos bez muitas nodevas iepriekšējās samaksas. Tā tad,
noteikumi nosaka, ka minētās mantas atsvabinamas по muitas nodevas: 1) ja
tās pieder iebraucējam un 2) bez tam, zem rezolutiva, negativa, potestativa nosacijuma, ka iebraucējs tās nelieto ārpus savām vajadzībām vai nepārdos. Sakarā ar šo, jāatzīst, ka paraksta mērķis ir tikai: 1) konstatēt faktu, ka ievestās
mantas tiešām pieder iebraucējam: tas taču ir iebraucēja vienkāršs apliecinājums, kura nepareizība uzliek viņam kriminalu atbildību pēc Sodu lik. 320. р., un
2) vēl sevišķi dot debraucējam saprast, ka mantas atsvabinātas по muitas nodevas tikai tad, ja viņš tās neizmanto komercialos nolūkos. Turpretim, un tas
ir jautājuma kodols, paraksts nenodibina nekādas saistības un neparedz пе
кари sankciju kādas saistības neizpildīšanas gadijumam; taču, gadijumā, ja
iebraucējs tomēr izlietos mantas komercialos nolūkos, tad viņam tas nav aizliegts, un viņam par to arī nav jāmaksā muitas sods; bet tad vienkārši iestātos
minētais rezolutivais, negativais, potestativais nosacijums, proti, a t k r ī t
m a n t u a t s v a b i n ā j u m s по muitas nodevas, t. i. iebraucējam tad nu būs
jāmaksa muitas nodeva (bet nekad ne muitas sods). Bet par kādu civiltiesisku
(obligacijas, līguma) saistību te nevar būt runas, kuras izpildīšanu muitas iestāde
varētu prasīt tiesas celā: muitas nodevu piedzen administrativā kārtlbā kā
neapstrldama rakstura prasijumu valsts, kā publiskas varas nesēja. Taču muitas nodeva ņemama tieši uz publiska likuma pamata, valstij par labu, bet nebūt
ne uz kāda darijuma vai llguma, vai citādas vienošanās jeb saistības pamata
ar muitas icstādi. Tādā kārtā runā esošiem „parakstiem" nav piemērojams
vispirms Kīkoj. par zīmognod. 44. p. 1. pkt., kas attiecas uz „ l ī g u m i e m un
n o s a c i j u m i e m par Ipašuma tiesībām uz kustamu mantu un tās lietošanu";
konkretā gadijumā, turpretim, taisni par „llgumiem un nosacijumiem" nav runas. Otrkārt. aiz tiem pašiem iemesliem nav piemērojams arl 13. p. (1. pkt.),
jo tas atkal attiecinams tikai uz s a i s 11 b a s rakstiem (uz nenoteiktu sumu),
tā tad uz divpusīgiem da r i j и m i em, kurpretim runā esošie paraksti s a i s t l b a s n e n o d i b i n a , bet, kā augšā aprādlts, nosaka tikai to, zem kādiem
nosacijumiem a t к r 11 normalais tādu mantu atsvabinājums по muitas nodevas.
Ievērojot izteikto, nav nozīmes Nodoklu departamenta paskaidrojumam par to
personu loku, kas atbild par zlmognodevas savlaicīgu nesamaksu.
Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka apgabaltiesa nav pārkāpusi likumu,
kādēl, kasacijas sūdzība atraidama, Senats n o l e m j : Finansu ministrijas Nodoklu departamenta kasacijas sūdzību uz CPL 283. p. pamata atstāt bez ievērības.
64. 1938. g. 15. julijā. Atbildētājas akc. sab. „Ilgeciema manufaktura"
pilnv. zv. adv. pal. J.. Bergmaņa kasacijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas
1937. g. 27. oktobra spriedumu Voldemāra Sneidera prasibā pret akc. sab. „IIģeciema manufakturu" par Ls 601,91 ar proc. darba algas. (L. № 617.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senatori M. Cakste,
P. Leitans.
Senats atrod:
Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasltājs bijis atbildētājas celojošais a ģ e n t s
ar in kasso riesībām, viņš piedāvājis preces, atbildētājas fabrikas ražojumus,
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un saņēmis pasūtijumus uz precēm, un prasltāja atalgojums pastāvējis provizijā, 5°/o apmērā no viņa i e k a s ē t ā m p ā r d o š a n a s s u m ā m . No saCītā vispirms redzams, ka, pretēji atbildētājas apgalvojumam, apgabaltiesa ir
pilnīgi noteikti izšķīrusi jautājumu, vai prasltājs atzlstams par atbildētājas celojošu к о mi j u vai par celoiošu a g e n t u. Savos tālākos motivos apgabaltiesa gan atzinusi, ka prasltaja tiesiba uz proviziju par runā esošiem darijumiem nestāv atkarībā no šā jautājuma izšķiršanas, kādēļ vina to atzinusi par
nenozlmīgu. Atbildētāja savā kasacijas sūdzībā aizstāv pretējo viedokli un,
uzs'katot prasītāju par afbildētājas ceļojošo к о m i j u, t. i. par atbildētājas kalp o t ā j u , prasltāja tieslbu uz pieprasīto atlldzlbu noliedz tādēļ, ka prasitājam
atalgojums pienākoties vienīgi par nokalpoto laiku un ka ar prasltāju noslēgtais pakalpojuma llgums, saskanā ar prasltāja uzteikšanas rakstu, esot izbeidzies
1936. g. 31. decembrl, kādā laikā prasītājs pirkšanas sumas pēc runā esošiem
darijumiem vēl nebijis iekasējis. Atlīdzība prasltājam, pēc atbildētājas domām,
pienāktos tikai tad. ja viņš būtu uzskatams par celojošu a ģ e n t u, jo agenta
a 11 i e с I b ā s dominējot darba u z n ē m u m a līguma, bet nevis p а к а 1 p oj u m a llguma pazīmes, kā tas esot ceļojoša к о m i j a attieclbās. Ši-s atbildēīājas uzskats atzlstams par nepareizu pašā pamatā, jo, pretēji vinas domām,
aģentu attieclbas apspriežamas pēc a g e n t u r a s llguma. kas ir p a k a l p o j u m a liguma nozare (sk. Lēbers, Tirdzn. ties. pārsk. § 37, I, 4; Sen. CKD spr.
24/266. 30/742; sal. arī 34/2078). Sava pretēja uzskata apstiprināšanai atbildētaja nepareizi atsaucas uz Miiller-Erzbacha darbu „Deutsches Handelsrecht",
kurā, pretēji atbildētājas apgalvojumam, izteikts uzskats, ka aģenta attiecībās
d o m i n ē pakalpojuma līguma pazīmes (.,Das Agenturverhāltnis steht einem
D i e n s t v e r h ā l t n i s am nāchsten", sk. 1. с lp. 150), bet nevis uzņēmuma
līguma pazlmes, lai gan — pa daļaī — šīs pēdējās esot atrodamas arl aģenturas
līgumā. Ar to atkrit visi atbildētājas paskaidrojumi viuas kasacijas sūdzibā,
kuri pamatoti uz viņas uzsvērto, bet patiesībā nepastāvošo izšķirlbu celoiošo
aģentu un komiju attieclbu starpā. Tādēļ jāatzīst, ka apgabaltiesa nākusi pie
— gala slēdziena zioā — pareiza slēdziena. ka prasitāja tieslba uz atlīdzību neatkarājas no jautājuma izšķiršanas, vai prasltājs būtu uzlūkojams par ceļojošo
aģentu vai komiju, bet gan no noslēgtā līguma satura. Šai ziņā apgabaltiesa
nenoliedz, ka prasltājam atlīdzība — principā — pienākas no viņa i e к a s ē t ā m
pārdošanas sumām. Ņemot tomēr vērā. 'ka konkretā gadijumā atbildētāja, pēc
apgabaltiesas konstatējuma, nav atjaunojusi prasītājam pilnvaru (I 7) un ar to
pati ņēmusi vioam iespēju iekasēt vēl 1937. g. 1. janvarl izstāvējušās sumas,
apgabaltiesa varēja atzlt prasītāja tiesību uz proviziju arl no viņa vēl neiekasētām sumām, pēc tam. kad prasltājs bija veicis sava uzdevuma svarigāko dalu
un to nebija pa'beidzis pašas atbildētājas vainas dēļ. Kas attiecas uz prasītāja
rakstisko uzteikumu uz 1937. g. 1. janvari (I 19—21), tad apgabaltiesa nakusi
pie slēdziena. ka tas nepierādot, ka prasītājs būtu atteicies arī no izstāvošo
maksājumu iekasēšanas par по viua lldz tam laikam saDemtiem preču pasūtijumiem. Šāds apgābaltiesas slēdziens par mraiētā raksta saturu un nozīmi
attiecas uz lietas faktisko pusi un tādēļ kasacijas kārtibā nav pārbaudams. Ar
to atkrlt arī atbildētājas paskaidrojumi, kuros viņa cenšas pierādit. ka uzteikums
esot pilnīgs, jo prasītājs tani neesot sev rezervējis vēl kādas tieslbas. Apgabaltiesas uz 1864. g. CL 3734. pantu pamatotiem apsvērumiem ir tikai blakus motivu nozīme, kas viijas sprieduma galu siēdzienu nav iespaidojuši.
Atrodot, ka atbHdētājas kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidama,
Senats n o l e m j : a.'s. „Hgeciema manufaktura" pilnvarnieka. zv. adv. pal.
Bergmaņa, kasacijas sūdzlbu uz CPL 283. p. pamata atstāt bez ievērības.
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65. 1938. g. 15. julijā. Jāua Z u n d e s blakus sūdzība par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja biedra 1938. g. 1. marta lēmumu jautājumā par viņa blakus
sūdzības nepieņemšanu lietā ar Pulcheriju Sefers par Ls 55. (L. № 618.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senatori M. Čakste,
P. Leitans.
Senats atrod:
Rigas apgabaltiesas II civilnodaļas priekšsēdētājs 1938. g. 26. janvarī nolēmis izsniegt atpakaļ Jānim Zundem kasacijas sūdzību, kuru Jānis Zunde bija
iesniedzis par apgaba'ltiesas 1937. gada 24. novembra lērrramu aiz tā iemesla, ka
kasacijas sūdzībai nav bijusi pielikta 'kasacijas drošibas nauda (11-36). Par šo
lēmumu J. Zunde bija iesniedzis apgabaltiesai Senatam adresētu blakus sūdzlbu,
kuru apgabaltiesas II civilnodaļas priekšsēdētājs ar 1938. gada 15. februara
lēmumu atstājis bez virziena līdz sūdzības noraksta iesniegšanai un Ls 2,30
zīmognodevas samaksai (11-39). Kad J. Zunde termiņā nebija iemaksājis pieprasito zīmognodevu, apgabaltiesas II civitaodalas priekšsēdētājs nolēmis izsniegt viņam atpakal blakus sūdzību (11-41), kuru J. Zimde sauēmis atpakal
1938. gada 4. martā (11-42). Par bla'kus sūdzības atpakalizsniegšanu J. Zunde
iesniedzis Senatam tagadējo blakus sūdzību, ar kuru viņš apstrld šīs sūdzības
atpakalizsniegšanas pareizību aiz tā iemesla, ka vioam nav bijis pienākuma
maksāt par sūdzlbu zīmognodevu. Apgabaltiesas lēmums, par kuru J. Zunde
bija iesniedzis vioam atpa'kalizsniegto kasacijas sūdzību, bija taislts lietā par
mazturības tiesību piešķiršanu viņam. Tādēl šajā lietā izšķirams jautājums, vai
lietā par mazturības tiesību piešķiršanu Senatam adresētās blakus sūdzības uz
vispārēja pamata (Rrk. par zīmognodevu 16. p. 1. pkt.) ir apmaksājamas ar zīmognodevu jeb vai tās no zlmognodevas ir atsvabinātas. Pēc Rīkojuma par
zīmognodevu 46. panta 11. pkta no zīmognodevas atsvabināti to personu raksti,
kurām tiesa atzinusi mazturības tiesības, tajās lietās, kurās šls tieslbas atzltas,
Šis p'ants nevar būt par pamatu J. Zundes atsvabināšanai no zlmognodevas
samaksas Šajā lietā, jo šajā 'lietā viņam mazturības tiesības vēl nav piešķirtasun viņš taisni grrb panākt tādu tieslbu piešķiršanu. Pēc tā paša panta 12. pkta
no zīmognodevas atsvabinātas nabadzības aplieclbas un lūgumraksti par to
izdošanu. Tās, acīmredzot, ir CPL 1005. pantā minētās aplieclbas un lūgumraksti dēļ to izdošanas. Citus izoēmumus no pienākuma samaksāt zīmognodevu
Rīkojums par zīmognodevu personām, kas grib panā'kt mazturības tiesību piešķiršanu, nav taisijis. Tā kā šajā gadijumā jautājums grozas ap Senatanv adresētu blakus sūdzību, un tā kā Rīkojums par zīmognodevu nav atsvabiiiājis
personas, kas grib panākt šādu tiesību piešķiršanu, no rikojuma 16. panta
1. p*ktā paredzētā pienākuma apmaksāt šādas sūdzības ar zīmogriodevu, tad arī
Jānim Zundem šajā gadijumā bija pienākums apmaksāt vioam atpakalizsnieg'to
sūdzību ar zīmognodevu, un tā kā viņš to noliktā termiņā nebija darljis, tad
viņam sūdzība izsniegta atpakal uz lrkumlga 'pamata. Jāņa Zun-des sūdzlbā
norādltais Rīkojums par zīmognodevu 46. panta 34. punkts šo jautājumu neizšķir, jo tas attiecas uz lūgumiem p a r p a b a l s t i e m nelaimes gadijumosr
nabadzlbas dēl un par uzņemšanu bezmaksas socialā apgādlbā, bet nevis uzsūdzībām, kas iesniegtas lietās par mazturlbas tieslbu piešķiršanu. Aiz norādītiem iemesliem J. Zundes blakus sūdzlba atzlstama par nepamatotu un
atraidamu, kādēl Senats n o l e m j : Jāņa Zundes blakus sūdzlbu atstāt bez
ievērības.
66. 1938. g. 28. septembrī. Atbildētājas Elizabetes L e г с h s pilnvarnieka
pr. adv. P. Rēķa kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1937. g. 11. oktobra sprie67

dumu Latvijas bankas prasībā pret Pēteri un Elizabeti Lerchiem sumā
Ls 10.000,— par kreditoram par ļaunu noslēgto darijumu atzlšanu par spēkā
neesošiem u. с, un Latvijas bankas pilnvarnieka zv. adv. E. Saltupa paskaidrojums. (L. № 641.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senatori M. Cakste,
F. Konradi.
Senats atrod:
Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motiviem, starp citu,
irkonstatējusi: a) ka atbildētājs Lerchs publiskā izsolē nosolijis imobili un izsolē
iegūtās tieslbas cedējis savai sievai; b) ka cesija izdarlta laikā, kad cedents jau
bija piesavinājies Latvijas bankas lldzekļus ievērojamā daudzumā; с) ка Latvijas bankas prasijumi Ls 113.000,— apmērā varētu segties ar atbildētāja Lercha
īpašumiem vislabākā gadijumā tikai Ls 27.000,— apmērā; d) ka atbildētāja
Elizabete Lerchs nav pierādijusi savu nezināšanu par vlra launo nolūku nodarīt
zaudējumus Latvijas bankai; e) ka blankocedētā obfigacija uz runā stāvošā
imobila atrodas pašas parādnieces - atbildetājas rokās, un tā nebija laista apgrozībā. Šos konstatējumus un uz to pamata taisītos slēdzienus par to: l ) k a
cesija izdarīta un obligacija izgatavota nolūkā kaitēt kreditorei Latvijas bankai;
2) ka līdzatbildētājai Elizabetei Lerchs par šo nolūku bijis zinams, un 3) ka
tādēl kreditorei Latvijas bankai atļaujams vērst piedzišanu uz līdzatbildētājas
Elizabetes Lerchs imobi'li, dzēšot ingrosēto obligaciju, atbildētāja Elizabete
Lerchs savā kasacijas sūdzībā apstrid vienigi no tā viedokļa: a) ka Tiesu palata
parkāpusi CPL 816. p. ar to, ka vioas spriedums rezo'lutivā dalā neatbilst sprieduma motiviem, b) ka Tiesu palata ir pārkāpusi CPL 454. p. ar to, ka nav
noskaidrojusi, vai ar Elizabetes Lerchs rīcību prasltājai Latvijas bankai ir nodarlts zaudējums Ls 10.000,— apmērā.
Abi uzdotie sprieduma kasacijas iemesli nepelna ievērības. Kas attiecas
uz aizrādijumu par sprieduma rezolutivās dalas nesaskaņu ar motiviem, tad
tādas īiesaskanas nemaz nav, jo atlauja piedzīt Ls 10.000,— zaudējumu no
lidzatbildētājas Elizabetes Lerchs imobila jau ietver sevl cesijas darijuma anulēšanu attiecībā uz k o n k r e t u kreditori Latvijas banku, bet saskaņā ar
1916. g.3.jul. lik. 6. p. 1. pkt. (CPL VI piel.) kreditors taisni var prasīt mantas
vērtības nodošanu tādā apmērā, kāds nepieciešams, 'lai apmierinātu kreditora
prasijumu no parādnieka. Bez tā līdzatbildētāja Lerchs otrā instancē vispār
nebiia pacēlusi jautājumu par rezolucijas nesaskaou ar motiviem im nebija no
šl viedokla apstrldējusi apgabaltiesas sprieduma pareizību. Kas attiecas uz
aizrādijumu, ka nav pierādlts, vai Elizabete Lerchs ir nodarijusi zaudējumu
Ls 10.000,— apmērā, tad jāievēro, ka zaudējumu nodarlšanu likums prasa ti'kai
no parādnieka, bet no trešām personām prasa tikai zināšanu par nolūku nodarīt
zaudējumus. Ka parādnieks Lerchs ir nodarijis arī runā esošo Ls 10.000,—
apmērā zaudējumus Latvijas bankai, tas izriet no Tiesu palatas konstatējumiem
par Latvijas ban'kas prasijumiem pret Lerchi, par Lerches mantiskām iespējām
prasijumus segt, un no atbildētājas neapstridētiem prasltājas paskaidrojumiem,
ka Vinķu Ц № 15 mājas ar parādiem neapgrūtinātas dalas vērtība var sasniegt
Ls 10.000,—. Lieta negrozas ap nosollšanas tieslbu vērtību, bet ap paša imobila vērtlbu, jo nosolīšanas tiesības šai konkretā gadijumā ietvēra un.nodibināja
arī tieslbas uz pašu imObili, bet ja atbildētāja kā pretvertību imobila vērtlbai
ir kaut ко maksājusi no saviem lldzekliem, tad Tiesu palata jau ir paskaidrojusi, ka to, ко viņa būtu maksājnsi vlram, viņa varētu atpraslt tikai 1916. g.
3. jul. lik. 7. p. 1. d. (CPĻ VI piel.) kārttbā, bet pārējo viņa varētu praslt pie
īpašuma pārdošanas по Latvijas bankas: tomēr šāda pretpretenzija, ja viņa nav
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uzstādīta pretprasības veidā, nevar kavēt darijuma anulēšanu. Šo pēdējo Tiesu
palatas motivu atbikdētāja savā kasacijas sūdzībā pat nemēģina apstrīdēt.
Tā'dēl nav pamata pārmest Tiesu palatai arl CPL 454. p. pārkāpšanu.
Atrodot, ka kasacijas sūdzlbā aprādītos likumus Tiesu palata nav pārkāpusi,
Senats n o l e m j : Elizabetes Lerchs pilnvarnieka pr. adv. P. Rēķa kasacijas
sūdzību uz CPL 907. panta pamata atstāt bez ievērlbas; tiesāšanas izdevumus
kasaeijas instancē simtsešdesmit (160) latu apmērā uzlikt atbildētājai Elizabetei Lerchs prasītājas la'bā.
67. 1938. g. 31. augustā. Augusta C l r u l a pilnvarnieka zv. adv. M. Antona kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1937. g. 1./15. decembra lēmumu mir.
Annas - Marijas Cīrulis mantojuma lieta, un Bruno Kampusa pilnvarnieka zv.
adv. A. Neihausa paskaidrojums. (L. № 649.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators A. Lēbers; referē senatori J. Grots,
P. Stērste.
Senats atrod:
Apgabaltiesa ar savu 1937. g. 15. septembra lēmumu apstiprinājusi mantošanas tieslbās uz mirušās Annas-Marijas Clrulis, šķ. Kampuss, dz. Bērziņš, mantojumu, attiecrbā uz mantojumā ietilpstošo imobili Rīgā tikai viņas dēlu Bruno
Kampusu kā vienīgo mantinieku, bet attiecībā uz kustamo mantu līdzīgāš daļās minēto Kampusu un viņas otrās laulības atraitni Augustu Cīruli. Tiesu palatai iesniegtā blakus sūdzlbā Augusta Cīruļa pilnvarnieks lūdza apgabaltiesas
lēmumu pārgrozīt un apstiprināt mantosanas tiesībās arī uz mir. Annas Cīrulis
nekustamo mantu Augustu Cīruli un Bruno Kampusu lldzīgās daļās. Lietā nav
strīda par to, ka mantojumā ietilpstošais nekustamais īpašums 1913. gadā ierakstlts zemes grāmatās uz mantojuma devējas vārda kā viņas atsevišķa manta
un ka šis ieraksts palicis negrozits arī pēc viņas ies'tāšatiās otrā laulibā ar
Augustu Cīruli. Tiesu palata, konstatējot, ka Augustam Cīrulim bijis zinams, ka
imobilis ir koroborēts kā viņa sievas atsevišķa manta un ka, pastāvot lauKbai,
šis imobilis palicis korofeorets kā sievas atsevišķa manta, atzinusi, ka imobilis
ir paturējis savu atsevišķas mantas raksturu. Jau uz šā atzinuma pamata vien
Tiesiī palata varēja blakus sūdzību atstāt bez ievērības (Sen. CKD 31/823). Ja
imobilis, pastāvot pirmai laulībai, jau pēc grāmatām atzīmēts kā sievas atsevišķa
manta, tad imobilis šo īpašību patur un proti netikvien attiecībā pret pirmās
laullbas vīru, bet arī pret tajā laulībā dzimušiem bērniem vai, ja tādu nebūtu,
tad pret sievas radiniekiem. Ja nu sieva devusies otrā laullbā saqemot līdzi
savu imobili kā atsevišķu mantu un nedzēšot attiecīgo atzīmi, vai neliekot atzlmēt zemes grāmatās par imobiļa pievienošanu kopmantai, tad pats par sevi
skaidrs, ka imobils arī joprojam patur sev savu atsevišķas mantas raksturu.
Nekāda „deklaracija", CL izpratnē, nebija vajadzīga no sievas puses, tai iedodoties otrā laullbā. Jāpiezīmē vēl, ka atsevišķas mantas īpašlbas paturēšanu
zinamai konkretai lietai (piem. imobilim), pretēji sūdzētāja domām (apel. sūdzībā: II 3), nenozīmē „nodibināt laulāto šķirtu mantu": ja „laulāto šķirta
manta" 'būtu bijusi konkretā lietā, tad vispār par CL 1834. p. piemērošanu nevarētu būt runa. Kasacijas sūdzibas iesniedzējs nepareizi atsaucas uz Sen.
CKD 32/83. spriedumu, jo šai spriedumā Senats atzinis, 'ka tie imobiļi, kas koroborēti uz viena laulātā vārda, ietilpst 'kopmantibā; bet konkretā gadijumā
ir runa par imobili, kas zemes grāmatās ierakstīts kā viena laulātā a t s e v i š ķ a manta. Ne ar ко nav pamatots sū'dzētāja viedoklis, ka atsevišķas mantas raksturs būtu jāpierāda tikai praslbas kārtlbā. Aiz Šiem iemesliem atradot,
ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzībā rainētos likumus un ka tādēļ
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kasacijas sūdzība atraidama, Senats n o l e m j : Augusta Cīruļa pilnvarnieka
zv. adv. M. Antona 'kasacijas sūdzību uz CPL 907. p. pamata atstāt bez ievērības.
68. 1938. g. 29. septem'brī. Prasītāja Mikela 'arl Michaila B o b r o v a
pilnvarnieka zv. adv. M. Hilmaoa kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g.
3. februara spriedumu Miķela arī Michaila Bobrova prasībā pret apdrošināšanas un transporta a./s. „Latvija", sumā Ls 9750,— par zaudējumu atlīdzību par
nodegušām ekām, un apdrošināšanas un transporta a./s. „Latvija" pilnvarnieka
zv. adv. L. Zagara paskaidrojums. (L. № 650.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors F. Konradi; referē senatori P. Leitans,
A. Rumpeters.
Senats atrod:
Prasltājs Miķelis (Michails) Bobrovs 1934. gadā apdrošinājis pie atbildētājas apdrošināšanas un transporta a./s. „Latvija", starp citu, 3 ēkas par
Ls 11.000, kas tagad nodegušas. Pēc prasītāja paskaidrojuma par šīm ekām
tas bijis parādā Valsts zemes bankai Ls 1250, kamdēl min. banka, nodrošinot
šo savu prasijumu bez viņa, Bobrova,.ziņas, tās apdrošinājusi Finansu ministrijā (pareizāk, tās apdrošmāšanas nodalā), kura tagad piekrītot Ls 1250 lielai
zaudējumu atlīdzības segšanai. Atlikumu, kas rodas šos Ls 1250 atskaitot no
nolīgtās ar atbildētāju apdrošināšanas sumas Ls 9780 prasītājs lūdzis
piedzīt no atbildētāja šai lietā, atsaukdamies uz atbildētāja HegŠanos
atlīdzināt viņam šādā apmērā zaudējumus vai uzcelt nodegušās ēkas,
itjaunojot tās pirmatnējā veidā.
Apgabaltiesa prasību apmiertnājusi.
Tiesu palata apgabaltiesas -spriedumu pārgrozijusi. Proti, zīmējoties uz
nodegušo ēku vērtību; tā oēmusi vērā eksperta vec. doc. Krūmiņa
slēdzienu, kas atzinis, >ka nodegušo ēku vērtība varējusi būt no Ls 3570 Hdz
Ls 3950 liela un atradusi par taisnlgu nodegušo ēku vērtību ekspertu atzinumā
ņemt matematiski vidējo starp eksperta pievestām sumām resp. Ls 3760. Atskaitot по šīs pēdējās sumas, pēc paša prasītāja paskaidrojuma, jau no Finansu
ministrijas apdrošināšanas nodaļas saņemtos Ls 1250, Tiesu palata tad arī praslbu apmierinājusi atlikuma Ls 2510 apmērā, pārējā daļā to atraidot. Par Tiesu
palatas spriedumu prasības atraidītā dalā iesniegta kasacijas sūdzība no prasītāja Miķeļa Bobrova pilnvarnieka zv. adv. M. Hilmaņa. Savas kasacijas pirmā
punktā prasītāja pilnvarnieks atrod, ka apdrošināšanas sabiedrībai, kas noteikusi
caur savu priekšstāvi - agentu apdrošinamo ēku vērtlbu (šinī gadijumā par
Ls 24.000), vienojusies ar apdrošinājuma ņēmēju par sabiedrības atlīdzlbas robežu ugimsnelaimes gadijumā (šinī gadijumā par Ls 11.000) un saņēmusi par šo
Ls 11.000 lielo apdrošināšanas sumu nolīgto premiju, — nav vairs tiesības apstrīdēt šo sumu (kā tādu, kas pierāda apdrošinājuma ņēmēja zaudējumus),
iebilstot, (ka nodegušo ēku patiesā vērtlba ir 'bijusi vēl zemāka par to. Šāds
prasltāja pilvarnieka ieskats nepelna ievērības. Senata CKD jau savos spr.
28/1215 un 34/1215 ir paskaidrojis, ka polisē uzdotais apdrošinātā priekšmeta
novērtējums nav atzlstams par šī priekšmeta patiesās vērtības n e a p s a u b a m u pieradijumu, kādēl apdrošinātājs to var atspēkot, pierādot nodegušo
ēku patieso vērtību. Sacītais attiecinams arī uz polise norādlto apdrošināšanas
sumu, kas pati par sevi domāta apdrošinātāja atlīdzības augstākā apmērā norādīšanai (kāda vienīgi konkretā gadijumā uzrādlta prasītājam izdotā polisē);
kaut arī tā būtu zemāka par apdrošinātā priekšmeta novērtējumu (sal. CKD
spr. 36/1536). Vēl jo vairāk tas sakams konkretā gadijumā, izejot no prasltājam
izsniegtā apdrošināšanas polisē norādītiem vispārējiem ugunsapdrošināšanas
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noteikumiem (I, 6). Senats jau paskaidrojis, ka gadijumā, ja šie noteikumi
iespiesti polisē un minēti polises tekstā, tad tie atzīstami par apdrošinājuma
līguma sastāvdalu, kuriem apdrošinājuma ņēmējs klusu ciešot izteicis savu piekrišanu, pieņemot polisi, kā apdrošinājuma līguma pierādijumu un apliecinājumu
(CKD 35/88). Tāpēc arl tie konkretā lietā saistoši prasītājam. Bet šo noteikumu
8. §, starp citu, nosaka: 1) ka apdrošinājuma oēmējam izmaksājamās atlldzlbas
apmēru nosaka apdrošinātā o b j e k t a v ē r t l b a z a u d ē j u m u g a d i j u m a d i e n ā, 2) ka apdrošinājums p a t s p a r s e v i, kā tāds
n e v a r n o d e r ē t par līdzekli apdrošinātas mantas esamības un
v i ņ a s a t l ī d z i n a m ā s v ē r t ī b a s pierādīšanai un 3) ka apdrošināšanas suma norāda v i e n l g i
apdrošinātāja
atlīdzlbas
a u g s t ā k o a p m ē r u katrai atsevišķai polisē apzīmētai pozicijai vienalga, vai
apdrošinātās mantas apskate vai novērtēšana iepriekš notikusi, vai ne. Tāpēc
arī min. noteikumu § 30 „c" punkts zaudējuma gadijumā paredz apdrošinātāja
tiesības izdarīt ikkatru izmeklējumu starp citu attiecībā uz zaudējumu cēloni
un apmēru un apdrošināto p r i e k š m e t u v ē r t l b u . Arī no šiem noteikumiem nepārprotami izriet, ka apdrošināšanas suma nekādā ziņā nesaista atbildētāju tanl nozīmē, ka atbildētāja pēc notikušā ugunsgrēka apdrošinātā objekta
pilnīgas bojā ejas gadijumā nevarētu vairs noskaidrot šl objekta patieso vērtību
ugunsgrēka dienā un apdrošinātāja prasības gadijumā pierādlt, ka objekta patiesā
vērtlba resp. prasītāja zaudējumi ir mazāki par prasīto apdrošināšanas sumu.
Pretējo nemaz neapstiprina Sen. CKD spr. 32/351 un Ķr. Sen. CKD spr. 74/213, uz
kuriem prasltāja pilnvarnieks atsaucas savā kasacijas sūdzības pirmā punktā.
Pirmā no tiem norādīts, ka par pazaudēto, sakarā ar ugunsgrēku, priekšmeta
vērtību šaubu gadijumā jāatzīst apdrošināšanas suma. Bet šāds atzinums taču
nemaz neizslēdz visus CPL paredzētos pierādijumus un fo pārbaudlšanas veidus
varbūtējai šai zipā šaubu izkliedēšanai. Vienlgi, ja pēc visu pierādijumu iesniegŽanas un pārbaudlšanas rastos tiesai vēl dibinātas šaubas par nodegušā priekšmeta vērtību, tad tikai būtu javadas no minētā atzinuma. Bet vai šādām šaubām
ir vieta, tas ir jautājums, ко konstatē tās tiesas ins'tances, kas lietu izspriež pēc
būtības, atkarībā no katrā atseviškā lietā noskaidrotiem faktiskiem apstākliem.
Tāpat arī kasacijas sūdzībā pievestais Kr. Sen. CKD spr. 74/231 nemaz neapstiprina prasltāja pilnvarnieka viedokli, jo lietā, kurā šis spriedums taisīts,
nemaz nav gājis starp pusēm strldus par apdrošināto priekšmetu v ē r t ī b u
z a u d ē j u m u g a d i j u m a d i e n ā . Šāda vertība, kurā izteicas visa objekta
nodegšanas gadijumā zaudējumu apmērs, nav nemaz pilnlgi noteikti iepriekš
nosaukuma (sal. iur. Lēbera „Tirdznieclbas tiesību pārskatu" § 233 II, 40).
Tāpēc Tiesu palata, ievērojot atbildētājas lūgumu par liecinieku pratināšanu un
«kspertizes izdarlšanu, lai nodibinātu patieso prasītāja nodegušo ēku vērtību,
un vadoties no eksperta atzinuma, nav pārkāpusi CL 3209. p. Ar to atkrlt prasītāja pilnvarnieka kasacijas sūdzlbas pirmais punkts. Tomēr šī kasacijas sūdzība pelna ievēribu. Kā to pareizi norādijis prasltāja pilnvarnieks savas kasacijas sūdzības otrā punktā, tad eksperts, pieņemot nodegušo ēku vecumu no
36—56 gadiem, izgājis no tiem datiem, kuri fiksēti lietā iesniegtā izziņā (II, 56)
un nodegušo ēku situacijas plana novilkumā (II, 57) un s m e l t i n o V a l s t s
z e m e s b a n k a s 1928. g. 20. j u l i j ā s a s t ā d ī t ā p l a n a un a p r a k s t a
(II, 71). Bet 1938. g. 3. februara tiesas sēdē prasītāja pilnvarnieks iebildis, ka
minētā Valsts zemes 'bankas 1928. g. aprakstā norādītās ēkas esot tikušas nojauktas un tā vietā uzceltas jaunas, kas esot redzams no lietā nopratināto liecinieku Sflova, Hlomova un Eroa liecībām (II, 76). Šo prasītāja pilnvarnieka iebildumu Tiesu palata nemaz nav apsvērusi, tāpat kā tā apstiprināšanai norādltās
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liecinieku liecības. Ar to pielaista motivu nepilnlba un pārkāpts CPL 816. p.
Bez-tam tani pašā tiesas sēdē prasītāja pilnvarnieks, atsaucoties uz to, ka Isi
pirms ugunsgrēka nodegušās ēkās izvesti dažādi remonti (kas по viņa sīkāki
turpat norāditi,) par ко prasltājs samaksājis apm. Ls 4000, ir lūdzis nopratināt
par šo apstākli kā lieciniekus amatniekus Ščeglovu, Niziņu un Katenščikovu un
pēc tam izdarit jaunu ekspertizi nodegušo ēku vērtlbas noteikšanai, kurā būtu
ņemti vērā augstā'k aprādltie apstākli. Šo prasītāja pilnvarnieka lūgumu Tiesu
palata atstājusi bez ievērības, pirmkārt, tamdēļ, ka pats prasītājs, 1937. g,.
30. septembra tiesas sēdē esot atteicies по tālāko pierādijumu iesniegšanas un,
otrkārt, tāpēc ka pats prasītājs esot parakstijis aktu № 74 (II, 55)'un atzīto
viņam ar liecinieku liecībām nenākoties atspēkot. Šie minētā prasītāja lūguma
neievērošanas motivi nevar tikt ieskatīti par dibinātiem, vismaz par tādiem,
kas deva Tiesu palatai pietiekošu pamatu runā esošo lūgumu atstāt bez ievērības. Tiesu palatas 1937. g. 30. septembra sēdē prasltāja pilnvarnieks nav vis
„atteicies по tālāko pierādijumu iesniegšanas", bet tikai devis noraidošu atbildi'
uz tiesneša referenta jautājumu, vai pusēm ir iesniedzami vel kādi pierādijumi,
ja izdarltu ekspertizi. Šāda atbilde nekādā zinā nevar saistlt partu tālākā iietas
gaitā tai nozīmē, ka tas nevarētu turpmāk vairs uzdot jaunus pierādijumus^
Vēl jo vairāk tas sakams konkretā gadijumā, kur pēc izdarltās ekspertizes
noskaidrojās, ka eksperts izgājis по tādiem datiem, kurus prasitājs neatzlst
un vēlas atspēkot. Pēdējo viņam nevarēja liegt. То nevarēja darīt arī atsaucoties uz to, ka prasītājs pats parakstijis lietā iesniegto aktu № 74 (s;k. II, 55)
un atzlto (domāts, šķiet, šai aktā atzīto) viņam ar liecinieku lieclbām nenākoties
atspēkot. Proti, Tiesu palata n e m a z n a v n o r ā d i j u s i , 'ko tad tādu būtu
prasltājs šinl aktā atzinis, k a s i z s l ē g t u v i o a u z d o t o l i e c i n i e k u
p r a t i n ā š a n u par izdarltiem remontiem. Tāpēc, atstājot bez ievērības
prasītāja pilnvarnieka lūgumu par liecinieku pratināšanu, kuru lieclbām varēja
būt nozlme eksperta slēdziena pareizības atspēkošanai un nepievedot di'binātu
un pilnlgu motivējumu šl lūguma atraidīšanai, Tiesu palata ir pārkāpusi CPL
454., 460. un 816. p.
Tādēl atrodot, ka Tiesu palatas spriedums nav atstājams spēkā CPL 454.,
460. un 816. p. pārkāpuma dēļ, Senats n о 1 e m j : Tiesu palatas 1938. g. 3. februara spriedumu CPL 454., 460. un 816. p. pārkāpuma dēļ atcelt prasības atrai~
dītā daļā un šai dajā lietu nodot Tiesu palatai izspriešanai по jauna, citā tiesnešu
sastāvā.
69.1938. g. 28. septembrī. Atbildētājas Pirmās Vidzemes Kreditbiedrības pilnvarnieka zv. adv. P. Berģa kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 24. janvara spriedumu Augusta Krau^la prasībā pret Pirmo Vidzemes Kreditbiedrībupar pilnas sapulces lēmuma daļas atcelšanu un prasitāja Augusta Kraukļa paskaidrojums. (L. № 651.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O. Ozolioš; referē senatori M. Čakste
un F. Konradi.
Senats atrod:
Prasītājs, atsaucoties uz prasības lūgumā norādītiem apstākļiem, lūdzis atcelt atbildetājas pilnas sapulces lēmumu dalā par viņa izslēgšanu по atbildētājas
biedru skaita. Tiesu palata, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, apmierinājusi prasību. Tiesu palata, uz viņas spriedumā norādlto datu pamata, kā arl иг
apgabaltiesas spriedumā konstatēto datu pamata, kurus viņa atzinusi par pareiziem, atzinusi par pierādītu, ka saskaņā ar atbildētājas statutu § 81., biedra
izslēgšanai vajadzlga vairāk par pusi по nodotām balslm un ka, balsojot pilna
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sapulcē par prasltāja izslēgšanu no atbildētājas biedru skaita, par prasltāja izslēgšanu nodotas 43 balsis un pret izslēgšanu arl 43 balsis, kādel jautājums par
prasītāja izslēgšanu bija atzīstams par noraidltu. Tomēr pēc pirmās nobalsošanas sapulces vadltājs licis to-pašu priekšlikumu vē'l otro un trešo reizi uz
nobalsošanu, pie kam otru reizi tas dabūjis 43 balsis par un 43 balsis pret, bet
trešo reizi 43 balsis par un 41 pret. Pēc tiesas atzinuma, jautājums par prasltāja izslēgšanu no atbildētājas biedru skaita jau bijis izšķirts noratdoši pirmā
balsošanā, pie kuras nekādas nelikumības nav pielaistas, kādēļ sapulces vadltājam nav bijušas tiesības likt to pašu priekšlikumu par prasltāja izslēgšanu
uz balsošanu otro un trešo reizi. Aiz šiem iemesliem Tiesu palata atzinusi
prasību par apmierinamiu. Atbildētājas pilnvarnieka kasacijas sūdzlba nepelna
ievērlbu. Šajā sūdzlbā vioš balstas uz viedokla, it kā atbildētājas pilnaii sapulcei būtu tiesības vairākas reizes balsot par prasltāja izslēgšanu no biedru skaita, atsaucoties pie tam, starp citu, uz fiziskas personas gribas veidošanas procesu, kas būtu attiecinams arī uz juridtskas personas gribas veidošanu. Šāda
atsaukšanās tomēr ir nepareiza, jo atbildētājas kā juridiskas personas griba
tiek veidota resp. izteikta no viuas organiem, kuriem jādarbojas statutu paredzētā kārtlbā un robežās. Fiziskas personas, tunpretim, gribas veidošanā ne ar
kādiem statutiiem nav saistītas. Jautājums par pilnas sapulces tiesībām balsot
par prasltāja izslēgšanu no biedru skaita vienu vai vairākas reizes īstenībā
izlemjams uz atbildētājas statutu pamata. Kā to nodibinājusi Tiesu palata, atbildētājas statutu 81. pants tikai vienā gadijumā paredzējis vairākkārtēju balsošanu, proti izdarot vēlēšanas. Pārējos gadijumos, kad balsojot nekādas nelikumības nav pie'laistas, kā tas, pēc Tiesu pahatas atzinuma, bijis arī šajā gadijumā, otrreizējā balsošana statutos nav paredzēta un tādēļ tāda pfincipā nav
pielaižama. Pirmā balsošana, kādā jautājumā, izņemot jau minētās vēlēšanas,
ja tā notikusi statutu paredzētā kārtlbā un robežās un ja tajā nekādas nelikumlbas nav pielaistas, taču jau iztelkusi atbildētājas gribu šajā jautājumā un līdz
ar to radijusi šajā jautājumā zinamas tiesiskas sekas, kuras ir saistošas pašai
atbildētājai. Saprotams, ar to nemaz nav teikts, ka atbildētāja ar balsošanas
rezultatu bīītu negrozami saistīta uz visiem laikiem un ka viņa nevarētu jau
izlemto jautājumu pārlemt no jauna. То viņa principā, ja nav citu likumlgu
šķēršlu, var darlt, 'bet tam jānotiek statutu iparedzētā kārtībā un robežās, proti
sasaucot jaunu sapulci un liekot jautājumu no jauna dienas kārtlbā, jo tikai
tādā kārtībā atbildētāja varētu grozlt savu šajā jautājumā izteikto gribu, kas
izpaudusēs ar nobalsošanu likumrgi npturētā pilnā sapulcē. Bet tas nav panākams ar vienkāršu pārbalsošanu tajā pat sapulcē, jo tāda pārbalsošana, kā jau
aizrādlts, atbildētājas statutos nav paredzēta, un bez tam tā runātu pretim atbildētājas statutu noteikumiem par pilnas sapulces sasaukšanas kārtību un dienas kārtibu (statutu §§ 75 un 76), jo runā esošās 'pilnas sapulces dienas kārtlbā
nav bijis uzņemts jautājums par pilnas sapulces lēmuma atcelšanu, ar kuru
noraidlts priekšlikums par prasltāja izslēgšanu no atbildētājas biedru skaita,
Aiz šiem iemesliem atbildētājas pilnvarnieka kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidama, kādēl Senats n o l e m j : atbildētājas Pirmās Vidzemes Kreditbiedrības pilnvarnieka zv. adv. P. Berģa kasacijas sūdzību uz CPL 907. panta pamata atstāt bez ievēribas. Tiesāšanās izdevumus kasacijas instancē
Ls 37,50 (trīsdesmit septiņus latus 50 sant.) uzlikt atbildētājai prasītāja labā,
70. 1938. g. 28. septembrī. Atbildētājas miltu rūpnieclbas un tirdzniecības
akc. sab. ,,A. Rank un Ко." pilnvamieka zv. adv. D. Eljaševa kasacijas sūdzlba
par Tiesu palatas 1938. g. 27. janvara/3. februara spriedumu Kārla. un Irēnes
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Spriogu praslbā pret miltu rupniecibas un tirdznieclbas akc. sab. „A. Rank un
Ко." par 1937. g. 23. augusta akcionaru sapulces atzlšanu par nelikumlgu.
(L. № 652.)
Sēdi vada priekšsedetājs senators 0. Ozolioš; refere senatori M. Cakste
un F. Konradi
Senats atrod:
Prasītāji prasības lūgumā, starp citu, paskaidrojuši, ka viņi bija pieteSkuši
atbildētājas statutos paredzētā kārtībā savas akcijas. lai piedalītos Irēne Spriņģis personīgi, bet Kārlis Spriņģis caur pflnvarnieku J. Preisbergu, 1937. gada
23. augustā aibildētājas akcionaru sapulcē. Atbildētājas valde irn vēlāk pati
akcionaru sapulce tomēr neesot pielaidušas prasītājus ņemt dallbu šajā sapulcē. Tādēl prasītāji lūguši atzīt atbildētājas 1937. gada 23. augusta akcionaru
sapulci par nelikumīgu un tās pieņemtos lēmumus un Izdarītās vēlēšanas par
atceltiem un spēkā neesošiem. Apgabaltiesa prasību apmierinājusi. Apga'baltiesa atzinusi par pierādīlu, ka atbi'ldētājas akcijas vēl nav iespiestas ua izdalītas akcio-nariem, bet atbildētājas akcionaru grāmatā, uz prasītāja Kārļa
Spriņga vārdu skaitas 65 akcijas, uz prasltājas Irēnes Spriņģis vārdu 80 akcijas un uz Jāņa Preisberga vārdu 8 akcrjas. Attiecībā uz Irēni Spriņģis apgabaltiesa nodibinājusi, ka viņa savas 80 akcijas nodevusi akc. sab. „Liepājas banka" īpašumā, kādēl viņai kā nesastāvošai vairs par atbildētājas akcionari, pēc
apgabaltiesas atzinuma, nav bijušas tiesības piedallties runā esošā akcionaru
sapulcē nedz personlgi, nedz ari kā akc. sab. „Liepājas banka" pilnvarniecei.
Turpretim, prasītāja Kārļa Spriņģa nepielaišanu akcionaru sapulcē apgabaltiesa atzinusi par neHkumlgu. Šai ziņā apgabaltiesa nodibinājusi, ka atbildētājas akcionars Jānis Preisbergs 1937. gada 11. augustā prasltāja Kārļa Sprioža
pilnvarā pieteicis uz atbildētājas 1937. gada 23. augusta akcionaru sapulci Kārla Spriņģa 65 akcijas, kādēļ viņš, pēc apgabaltiesas atzinuma, bija pielaižams
ņemt dalību akcionaru sapulcē. Atbildētājas iebildumus pret akcionara Jāoa
Preisberga kā Kārļa Spriņģa pilnvarnieka pielaišanu akcionaru sapulcē, proti
ka tiesu izpildītājs 1937. gada 11. februarl bija uzlicis arestu uz Kārļa Spriņga
65 akcijām un kā Kārlis Spriņģis nebija personīgi pazioojis valdei par piedalīšanos akcionaru sapulcē, apgabaltiesa atzinusi 'par nenozīmīgiem. Šai ziņā
apga'baltiesa nodibinājusi, ka ar aresta uzlikšanu Kārlis Spriņģis savas Ipašuma tiesibas uz akcijām un 'lldz ar to tiesības oemt dallbu akoionaru sapulcē
nebija zaudējis, un ka afbildētājas statuti neparedzot, ka akcionaram būtu
personlgi jāpaziņo valdei par piedallšanos akcionaru sapulcē. Par apgabaltiesas spriedumu apelacijas sūdzību Tiesu palatai bija iesniegusi atbildētāja.
Tiesu palata šo sūdzlbu ievērojusi tikai daļā attieclbā uz tiesāšanās izdevumiem, bet apgabaltiesas spriedumu pēc būtibas apstiprinājusi. Arl Tiesu palata aiz viņas spriedumā norādītiem iemesliem nākusi pie slēdziena, ka tiesu
izpildltāja uz Kārja Spriņģa akcijām uzliktais arests nav atņēmis viņam tieslbas oemt dalību akcionaru sapulcē. Bez tam Tiesu palata nodibinājusi, ka Kārlis Spriogis bijis vārda akciju īpašnieks un ka viņš šīs akcijas pieteicis statutos paredzētā kārtībā, pie kam arl pēc Tiesu palatas atzinuma uz atbildētājas
statutu § 52. pamata nevarot taisīt slēdzienu, ka būtu aizliegts pieteikt akcijas
caur prlnvarnieku. Vēl Tiesu palata nodibinājusi, ka arl gadijumā, ja Kārla
Spriņģa akcijas atzltu par turētāju akcijām, tās aiz spriedumā norādītiem
iemesliem būtu atzīstamas par pieteiktām atbildētājas statutos paredzētā kārtībā. Atbildētājas pilnvarnieka kasacijas sūdzība nepelna ievērību. Vispirms,
atzīstama par nenozīmlgu viņa atsaukšanās uz apstākli, ka sapulces sasaukšanas laikā atbildētājas akcijas nav bijušas iespiestas un izdalītas akcionariem,
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un ka tādēļ Tiesu palata nevarējusi atzlt Kārli Spriņģi par vārdu akciju īpašnieku, kādu apstākli, pretēji Tiesu palatas konstatējurham, atbiļdetaja neesot
atzinusi. Tiesu palata, atzīstot apgabaltiesas spriedumu par pareizu pēc būtības un lldz ar to solidarizējoties ar apgabaltiesas sprieduma motiviem, starp
citu, ir arī nodibinājusi, ka atbildētājas akcionaru grāmatā uz Kārļa Spriuģa
vārdu skaitijušās 65 akcijas. Tā kā pati atbildētāja atzīst, ka pašas akcijas vēl
nav bijušas iespiestas un izdalltas akcionariem, resp. ka atbildētāja nav izpildijusi un arl nav varējusi izpildīt akcionaru vēlēšanos pēc statutu § 13. izdot
viņiem vārdu vai uzrādītāju akcijas, tad ir skaidrs, ka pati akcija, vārda vai
uz uzrādītāju, šajā gadijumā nevarēja būt par pamatu akcionara leģitimacijai
pret at'bildētāju, bet par tādu pamatu varēja būt ieraksts atbi'ldētājas akcionaru
grāmatā, pēc kura uz Kārla Spriņģa vārdu skaitijušās 65 akcijas. Atbildētājas
pilnvarnieks kasacijas sūdzlbā gan aizrādijis, ka Kārlis Spriņgis būtu atzlstams
par uzrādltāju akciju īpašnieku. Bet tādam viedoklim nav nekāda pamata, jo
afbildētāja akcijas vispārīgi, tā tad arī uzrādītāju akcijas, nebija iespiedusi un
izlaidusi, un tā-dēļ arī Kārli Spriņgi nevar atzlt par atbildētājas uzrādltāja akciju īpašnieku, resp. nevar atzīt uzrādītāju akciju par pamatu viņa leģitimacijai
pret at'bildētāju, kādas akcijas viņš taču nemaz nevarēja nedz uzrādīt, nedz
iesniegt, jo tādas nemaz neeksistēja. Kā jau aizrādīts, par legitimacijas pamatu
šajā gadijumā bija atzīstams ieraksts atbildētājas akcionaru grāmatā, kurš legitimēja Kārli Spriņģi pret atbildētāju ar tiesībām uz 65 akcijām, un, lai piedalltos akcionaru sapulcē, Kārlis Spriņgis šls savas tieslbas varēja tikai pieteikt,
bet iesniegt atbildētājai akcijas, Iai ar tām legitimētos, viņam nemaz nebija
iespējams, jo tādas akcijas tajā laikā vēl nemaz nepastāvēja. Pretēji atbildētājas pilnvarnieka domām, ar aresta uzlikšanu akcijām akcionars savas līdzdallbas (akcionara) tieslbas vēl nav zaudējis. Tās viņš zaudē ar akcijas atsavināšanu, bet ar tiesu izpildltāja uzl'ikto arestu akcijas vēl nav atsavinātas. Nevietā atbildētājas ipilnvarnieks atsaucas uz CPL 1216. pantu, jo tiesu izpildltājs šajā gadijumā arestu bija uzlicis nevis izpildot galīgu tiesas spriedumu,
bet gan, kā to nodibinājusi apgabaltiesa, kuras spriedumu Tiesu palata atzinusi par pareizu, nodrošinot labības biroja prasību pret Kārli Spriņģi. Nav pamatots arl atbildētājas pilnvarnieka aizrādijums, i't kā paziņojums par vēlēšanos piedalīties akcionaru sapulcē jāiesniedz pašam akcionaram un ka to nevar darlt viņa pilnvarnieks. Pēc vispārīgā principa (1864. g. CL 2917. p.) taislt
tiesiskus darijumus var katrs nevien personīgi, bet arī caur Vietniekiem. Atbildētājas statuti, it Ipaši to § 52., šo principu nav a'tcēluši. Ja šajā pantā pilnvarnieks īpaši nav minēts, bet minēti itkai akciju īpašnieki, uz kādu apstākli
atsaucas atbildētājas pilnvarnieks sava viedokla pasttiprināšanai, tad tas nozīmē taisni to, ka statuti vispārīgo principu nav atcēluši, jo citādi par to tieši
būtu minēts statutos. Tā, piem., statutu § 50, atcelot vispārīgo prracipu, ka ak'
cionaru sapulcē var piedalīties tikai akcionari (sk. Dr. A. Lē'bers, Tirdzniecības tiesu pārskats, § 66, II, lapp. 141), Ipaši minējis, ka šajā sapulcē var piedalīties arī akcionaru pilnvarnieki.
Aiz norādītiem iemesliem atzīstot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzībā norādītos likumus, kādēļ kasacijas sūdžība kā nepamatota atraidama, Senats n o l e m j : atbildētājas miltu rūpniecibas un tirdznieclbas akc.
sab. „A. Rank un Ко." pilnvarnieka zv. adv. D. Eljaševa kasacijas sūdzlbu uz
CPL 907. panta pamata atstāt bez ievēr!bas.
71. 1938. g. 31. augustā. Atbildētāja Jāņa G o l d š t e i n a pilnvarnieka
zv. adv. A- Ķēniņa kasacijas sūdziba par Jelgavas apgabaltiesas 1938. g.
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18. marta spriedumu Teodora - Kristapa Sedlioa praslbā pret Jāni Goldšteinu
par Ls 1000,— un prāsītāja Teodora Sedliņa pilnvarnieka zv. adv. pal. V. Kaijgara paskaidrojums. (L. № 668.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O. Ozoliņš; referē senatori J. Grots un
P. Stērste.
Senats atrod:
Apgabaltiesa, atcelot miertiesneša spriedumu, ir konstatējusi, ka saskaņā
ar partu starpā 1936. gada 19. janvari noslēgtā llguma 3. § noteikumiem (12)
pārdotā lokomobile pāriet pircēja īpašumā pēc pēdējo 500 latu samaksas līgumā
noteiktā termiņā, 1936. gada 15. decembrī, bet tā kā pircējs šo pirkuma cenas
atlikušo sumu termiņā neesot samaksājis, tad pārdevējs, vēršot piedziņu uz
pašam piederošo lokomobili un arl to nosdot izsolē, esot pircis pats savu mantu,
kādēļ tāds pirkums saskaņā ar 1864. g. CL 3841. p. neesot derīgs, un pārdevējam, kurš lldz ar to esot 'lauzis noslēgto llgumu, uz 1864. g. CL 3904. panta
pamata esot pienākums atmaksāt pirkuma cenas segumam samaksātos 1000 latus. Šis apgabaltiesas viedoklis ir nepareizs. CL 3904. p. ir ievietots pirkuma
blakus llguma I nodaļā, kurā 'iet runa par p i e l l g t ā m llguma atcelšanas tiesībām pirkuma cenas nesamaksas dēļ. Apgabaltiesa nav kanstatējusi, ka šai
konkretā gadijumā būtu pielīgta tiesība atcelt līgumu pirkuma cenas nesamaksas dēļ,. kādēl konkretā prasība uz CL 3904. p. pamata nebija apmierinama.
Turpretim no apgabaltiesas sprieduma motiviem ir gan redzams, ka pārdevējs
runā esošā līgumā bija pielldzis tiesibu paturēt savā Ipašumā pārdoto lokomobili līdzpirkuma cenas galīgai samaksai, kāds juridisks stāvoklis tieši ir paredzēts 1864. g. CL 3942. pantā. Šādam piellgumam ir blakus llguma nozrme, kas
satur suspensivu nosacijumu īpašumtiesību pārejai uz pircēja pirkuma cenas
samaksas gadijumā. Šāda piellgtā pactum reservati dominii tiesība vienlgi
nodrošina pārdevējam uz kredita pārdotās mantas pirkuma cenas samaksu. No
šādām nollgtām nodrošinājuma tiesībām pārdevējs var vienpuslgi atteikties kurā
katrā laikā un tādā gadijumā, atkrītot tam nosacijumam, no kura iestāšanās
atkarājas pircēja īpašumtiesību iegūšana uz pirkto mantu, pircējs pirkto mantu
iegūst savā Ipašumā (1864. g. CL 3171. р.), pie kam līgums paliek spēkā arī
neatkarlgi no tā, ka pārdevējs pieprasa ptfkuma cenas atlikuma samaksu (salīdz.
prof. Bukovska komentarus pie 1864. g. CL 3942. р.). Tādā kārtā, pretēji
apgabaltiesas atzinumam, atbildētājs, vēršot piedziņu uz prasltājam pārdoto
lokomobili, partu starpā noslēgto līgumu nav lauzis un izsolē viņš nav pircis
pats savu, bet gan prasītājam piederošo 'lokomobili.
Neņemot visu to vērā, apgabaltiesa ir pielaidusi motivu nepareizlbu, pārkāpjot lldz ar to 1864. g. CL 3904. p. un CPL 196. pantu, kādēl Senats n о 1 e m j :
Jelgavas apgabaltiesas 1938. gada 18. marta spriedumu 1864. gada CL 3904. p.
un CPL 196. partta pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai tiesai izspriešanai по jauna citā tiesas sastāvā.
72. 1938. g. 28. septembrī. Prasltājas Rundāles savstarpējās apdrošināšanas biedrības pilnvarnieka zv. adv. 2. Zakenfelda kasacijas sūdzība par Tiesu
palatas 1938. g. 7./21. feforuara spriedumu Rundāles savstarpējās apdrošināšanas
biedrlbas prasībā pret Mežotnes mašinu kop'lietošanas biedrību „Lielupnieks"
par zaudējumiem Ls 1100,— un atbildētājas Lielupnieku lauksaimnieclbas mašinu koplietošanas biedribas pilnvarnieka zv. adv. K. Paultfka paskaidrojums.
(L. № 700.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O. Ozoliņš; referē senatori M. Čakste
un F. Konradi.
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Senats atroa:
Tiesu palata pareizi aizrādijusi, ka apdrošinātājs tiešu prasibu pret vainlgo
var celt tad, ja cietušā atlīdzības prasijums ir cedēts apdrošinātājam (Sen. CKD
spr. 36/913). Tomēr, ja Tiesu palata pate pacēlusi cesijas jautājumu, viņa nevarēja tādēl vien noraidīt cesijas jautājuma noskaidrošanu, ka prasltāja nav
iesniegusi apdrošināšanas noteikumus un polisi, un-ka prasitāja nav atsaukusies
uz cesiju. Prasitājas pilnvarnieks bija lūdzis dot termiņu cesijas jautājuma
noskaidrošanai un, nepamatoti noraidot šo lūgumu, Tiesu palata ir pārkāpusi
savā spriedumā CPL 458. p. Ar cesiju apdrošināšanas attieclbās, vai nu tā
būtu cessio voluntaria vai cessio legis (kad pēc apdrošināšanas noteikumiem
cietušā atlīdzības prasijums pret III personām pāriet ipso jure — sa'l. Sen. CKD
spr. 36/913), uz apdrošinātāju parasti pāriet cietušā zaudējumu prasijums
netikvien pret tiešo vainīgo, bet arī pret citām personām, kuru rīcibas dēl ir
radies zaudējums. Tādēl tas vien, ka konkretā zaudējumu atlldzības prasība
ir celta uz culpa in eligendo pamata pēc 1864. g. Civ. lik. 3447. p. ne pret tiešo
vainīgo, bet pret personu, kura atbild par tiešo vainlgo, nedeva pamatu Tiesu
palatai noraidlt cesijas jautājuma noskaidrošanu. Arl šajā zinā Tiesu palatas
spriedums uzrāda motivēšanas nepareizību.
Atrodot, ka CPL 458. un 816. p. pārkāpuma dēļ Tiesu pakitas spriedums
nav uzturams spēkā, Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1938. g. 7./21. februara
spriedumu atcelt CPL 458. un 816. p. pārkāpuma dēl un lietu nodot tai pašai
tiesai caurlūkošanai un izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
73. 1938. g. 15. jOlijā. Jāņa A p i ņ a pilnvarnieka zv. adv. pal. K. Brože
kasacijas sūdzība par Viesltes iecirkna miertiesas 1938. g. 29. marta lēmumu
lieiā par mir. Annas un Pētera Apiņa atstātās mantas apsargāšanu. {L. № 708.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senatori M. Cakste
un P. Leitans.
Senats atrod:
Saskanā ar Pagasttiesu lik. 83. p. 3. p'kt. un 105. p. mantojuma masas
aizgādnim tiesība ātri maitājošās jeb pūstošas lietas un darbā esošas tirdzniecības, amatnieclbas vai rūpniecības iestādes priekšmetus vai saimniecības ražojumus pārdot b e z pagasttiesas atļaujas, bet pārējo mantojumā ietilpstošo kustamo mantu tikai izlūdzot pagasttiesas a 11 a u j u. Ar to atkrlt kasacijas sūdzības iesniedzēja uzskats, ka Pagasttiesu lik. atlaujot tikai ātri maitājošas lietas
pārdošanu publiskā izsolē. Šo uzskatu neapstiprina sūdzētāja citētais Pagasttiesu lik. 69. р., по kura izriet tikai tas, ka ātri maitājošas lietas pagasttiesai
jāpārdod n e k a v ē j o t i e s , un proti jau mantojamās mantas apsardzības stādijā (Pagasttiesu lik. 48.—70. р.); šis likuma pants nebūt neierobežo aizgādoa
tieslbu pārdot — ar pagasttiesas atlauju — tādu mantojumā ietilpstošo kustamo
mantu, kuras pārdošana izrādas par vajadzīgu. Miertiesas slēdziens, ka konkretā gadijumā kustamas mantas pārdošana по saimnieciskā viedokla bija
atzīstama par Iietderlgu, kasacijas kārtībā nav pārbaudams. Ar to atkrīt pārējie sūdzētāja kasacijas sūdzībā izteiktie apcerējumi. Atrodot tādēļ, ka šl
sūdzlba, kā nepamatota atraidama, Senats n о 1 e m j : Jāņa Apiņa pilnvarnieka
zv. adv. pal. Brože kasacijas sūdzību uz CPL 283. p. pamata atstāt bez
ievērības.
74. 1938. g. 30. septembrī. Vila L e i n e r t a pilnvarnieka zv. adv.
T. Bramana kasacijas sūdzība par Rlgas apgabaltiesas 1938. g. 18. marta lēmumu
Viļa Leinerta blakus sūdzības lietā par apelacijas termiņa neatjaunošanu lietā
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ar Jani Klaviņu par Ls 635,— ar %> darba algas, un Jaņa Kļaviņa paskaidrojums.
(L. № 711.)
Sedi vada priekšsedetajs senators 0. Ozolinš; refere senatori J. Grots un
P. Stērste.
Senats atrod:
Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD spr. 37/65), ka likumdevējs 1935. gadā
atkāpies по CPL 895. р. agrākās redakcijas, un, nolūkā novērst lietu vilcināšanu
ar pārsūdzJbas termiņiem, ievedis terminu salsinājumu, paredzot, ka tiesai uz
priekšu pie pārsūdzTbas termiņa atjaunošanas jāskaitas ar to, kas notiek agrāk,
vai tiesas lēmums par atjaunošanu vai sprieduma noraksta saņemšana. Līdz
ar to likumdevējs ievedis jaunu noteikumu, ka pārsūdzības tiesrba atjaunojama
katrā zinā, ja spriedums nav izgatavots noteiktā laikā (CPL 892. р.). Tādā
kārtā, ja prāvnieks nav saņēmis laikā sprieduma norafcstu, viņš noteikti zin,
ka pārsūdzības tieslba viņam tiks atjaunota. Bet tāpat vinš zin, ka tiesa viņam
dos saīsinātu terminu, kurš skaftīsies по sprieduma sanemšanas dienas, ja tā
iekritīs pirms tiesas lēmuma dienas. Tādos apstāklos, kā to atzinis Senata
CKD spr. 37/65, prāvniekam jānodrošrna savs stāvoklis ar pārsūdzības iesniegšanu, kaut arī vēl nebūtu taisīts lēmums par termioa atjaunošanu. Šāds stāvoklis prāvniekam nekādas neērtlbas nevar radlt, jo, по vienas puses, pārsūdzības iesniegšanai vajadzīgie sprieduma motivi vinam ir jau zinami ar noraksta saņemšanu un, по otras puses, vinš ir drošs par to, ka pārsūdzfbas
termiņš tiks atjaunots sprieduma noraksta nesaņemSanas dēl laikā. Tā tad,
pretēji atbildētāja domām, notei'kumi par pārsūdzības tiesību atjaunošanu pietiekoši garantē pārsūdzības tiesību realizēšanu. Visi apsvērumi, kaš izteikti
по CPL 892. un 895. p. viedokla attiecīgi piemērojami arī CPL 2652. un 2654. p^
kuros izvests tas pats princips par pārsūdzības termiqa salsināšanu termioa
atjaunošanas gadijumos un prāvnieka pienākumu rūpēties arī pašam, lai viņa
pārsūdzlba tiesai ienāktu pasteidzinātā kārtā. Par termiņa izbeigšanos
31. janvarī sūdzētājs nebija aizrādijis otrā instancē, kādēļ Senatā šis jautājums
nav apspriežams.
Atrodot, ka iesniegtā kasacijas sūdzība kā nepamatota noraidama, Senats
n o l e m j : Viļa Leinerta pilnvarnieka zv. adv. T. Bramana kasacijas sūdzību
uz CPL 283. p. pamata atstāt bez ieverības.
75. 1938. g. 15. julijā. Emīlijas-Luizes К а 1 n i ņ š un Herberta К ļ a v i n а
kasacijas sūdziba par Tiesu palatas 1938. g. 3./17. februara lēmnmu mir. Laura
Saulīša mantojuma lietā, un Kristīnes Saulīts pilnvarnieka zv. adv. J. Volkova
paskaidrojums. (L. № 713.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senalori M. Cakste
un P. Leitans.
Senats atrod:
Tiesu palata nāķusi pie slēdziena, ka pēc 1864, g. CL 960.—978. pantu
atcelšanas ar 1925. g. 27. Oktobra likumu (Lkr. 187) ir atzlstams par iznīcinātu
viss m a n t o t a s m a n l a s i n s t i t u t s , kā pretstats labiegūtas mantas jēdzienam, un ka tikai ar kodifikacijas klūdu ir izskaidrojams tas fakts, ka daži
likuma noteikumi šo institutu vē'l piemin. Šāds Tiesu palatas slēdziens atzīstams par pareižu un saskanošu ar Senata šinī jautājumā jau nodibināto praksi
(Sen. CKD spried. 28/789). Ja nu mantotas mantas instituts, kā tāds ar minēto
likumu ir ticis atcelts, tad arī Tiesu palata nākusi pie pareiza slēdziena, ka
mantotas mantas jēdziens nepastāv vairs arī Vidzemes zemn. likumos. Šinīs
Iikumos (994., 1006. pp.) nav atrodama mantotas mantas jēdziena definicija,
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kādēļ sas'kaņā ar Vidzemes zemn. lik. 938. p. šl definicija smeļama no Vidzemes
zemes tieslbām, t. i. no 1864. g. CL 960. p. Bet lldz ar šl pēdējā likuma atcelšanu mantotas mantas jēdziena saturs nav vairs konstatējams arl pēc Vidz.
zemn. likumiem un par tā spēkā pastāvēšanu vairs nevar būt runas. Pretēji
kasacijas sūd'zības iesniedzēju aizrādijumam, 1925. <g. 27. oktobra pārgrozijumu
nolūks — vismaz attieclbā uz noteikumiem par mantotu mantu — nebija vienlgi
partikularisma iznīcināšana civillikumos, jo no paskaidrojumiem pie šī likuma
projekta redzams, ka ar to bija domāts — n e a t k a r l g i no 960.—978. p.
partikularisma — šo institutu vispār atcelt kā n o v e c o j o š o s (sk. ari Rig.
Zeitschr. fūr Rechtswissenschaft IV g., lp. 124).
Atrodot tādēl, ka iesniegtā 'kasacijas sūdziba, kurā sūdzētāji aizstāv pretējo uzskatu, kā nepamatota atraidama, Senats n o l e m j :
Emīlijas-Luizes
Kalniņš un Herberta Kļaviņa kasacijas sūdzlbu uz CPL 907. p. pamata atstāt
bez ievērlbas.
76. 1938. g. 31. augustā. Juliusa Š t e i n b e r g a pilnvarnieka zv. adv.
V. Lazdiņa kasacijas sūdzJba par Jelgavas apgabaltiesas 1938. g. 8. apriļa lēmumu firmas „Pēteris Veinbergs" registracijas lietā. (L. № 743.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0 . Ozoliņš; referē senatori A. Lēbers
un P. Stērste.
Senats atrod:
Sūdzētājs lūdz atcelt Jelgavas apgabaltiesas tirdznieclbas nodaļas tiesneša
lēmumu uz tā pamata, ka tajā namā, Jēkabpilī, Jaunā ielā 27, kur tagad vienpersonīgais tirgotājs Pēteris Veinbergs panācis savas firmas „Pēteris Veinbergs" ar atzlmi 2. ailē „kartupelu cietes ražošanu" reģistraciju, jau p i r m s
tam, 1934. g., tikusi reģistrēta firma: „Stērķelu fabrika P. Veinbergs un J. A.
Šteinbergs", ar tādu pašu atzlmi reģistra 2.ailē. Kā pareizi norāda apgabaltiesa,izspriežotsūdzētājablakus sūdzību, sūdzētājs nenorāda, kādu isti likumu tiesnesis
būtu pārkāpis, reģistrējot minēto vienpersonlgā tirgotāja firmu. Sūdzētājs pat
neapgalvo, ka, registrējot sūdzētāja apstrldēto firmu, būtu tikuši pārkāpti noteikumi par firmu (Lkr. 33/236) vai par negodlgās konkurences apkarošanu
(Lkr. 33/110). Not par firmu (9. p. 2. d.) nosaka, ka katrai jaunai firmai skaidri
un noteikti jāatšķiras no visām firmām, kas ierakstltas tanl tirdzniecības reģistrī, kur jāieraksta jaunā firma. Not. par negodīgās konkurences apkarošanu
5. p. aizliedz 1 i e t о t tādu firmu, kuru varētu samainīt ar kāda konkurences
uzņēmēja firmu. Sūdzētājs nenorāda un neapgalvo, ka viņa apstrīdētā firma
skaidri ип noteikti neatšķirtos no pirms tam registrētās, atklātās sabiedribas
firmas, vai ka tiesnesis nebūtu pieprasijis no jaunās firmas pieteicēja Not. par
tirdzn. registru 12. p. 10. pktā paredzēto parakstu. Kā pareizi aizrāda apgabaltiesa, tas apstāklis vien, ka jaunreģistrētās firmas uzņēmums atrodas tajā pašā
namā. nevar būt par iemeslu tiesnesim noraidlt šls jaunās firmas registraciju.
Ja sūdzētājs atrod, ka jaunās firmais pieteicējs nepareizi 1 i e t о firmu, ar to
pārkāpjot sūdzētājam piederošās firmas tieslbas, tad sūdzētājam bija jāceļ Not.
par firmu 15. p. 2. d. un Not. par negod. konkur. apkaroš. 15. p. paredzētās pra•sFbas, liekot tam pamatā jaunās firmas 1 i e t о t ā j a it kā piekopto negodīgo
■konkurenci.
Aiz aprādltiem iemesliem atrodot, ka apgabaltiesa nav likumu pārkāpusi,
"kādēļ sūdzētāja sūdzlba atraidama. Senats n o l e m j : Juliusa Šteinberga
pilnvarnieka zv. adv. Lazdioa kasacijas sūdzību uz CPL 283. p. pamata atstāt
bez ievērības.
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77. 1938. g. 31. augustā. Atbildētāja Aleksandra В i še s kasacijas sūdzība
par Rīgas apgabaltiesas 1938. g. 27. janvara spriedumu Austras Feldbergs praSlbā pret Aleksandru Biši par Ls 330,—. (L. № 752.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators A. Lēbers; referē senatori J. Grots
un P. Stērste.
Senats atrod:
Apgabaltiesa ir 'konstatējusi: 1) ka atbildētājs ir aizmirsis Operas kafejnīcā naudas paciņu ar Ls 1000,—; 2) ka atbildētājs nav noteikti apzinājies, k u r
viņš naudas paciņu atstājis; 3) ka naudas paciņu atradusi prasītāja - kafejnlcas
apkalpotāja. Šos apgabaltiesas konstatējumus atbildētājs savā kasacijas sūdzībā pat nemēģina atspēkot. Pamatodamās uz šietn konstatējumiem, apgabaltiesa
varēja nākt pie slēdziena, ka minētā nauda uzskatama par nozaudētu 1864. g.
CL 733. p. nozīmē un ka prasītājai pienākas likumā (1864. g. CL 734., 738. p.)
pareuzētā atlldzība. Pretēii kasacijas sīidzības iesniedzēja apgalvojumam apgabaltiesa ir apsvērusi to apstākli, 'ka prasītāja bija kafejnlcas atfkalpotāja, bet
nākusi pie pareiza atzinuma, ka tam nav izšķirošas nozīmes konkretā gadijumā.
Ja arī pielaistu to, ka atbildētājs ir apzinājies, ka viņš naudu aizmirsis kafejnlcā,
tad tam navizšķirošas nozlmes.jo tur pastāvīgi mainas publika un tādēl albildētājs
nevarēja būt pārliecināts, ka naudu atradusi taisni kafejnlcas apkalpotāja. Tādēl
atbildētaja aizmirstā nauda atzīstama par nozaudētu lietu 1864. g. CL 733. p.
nozlmē (sal. Cvingman, IV № 498). Apgabaltiesa varēja nenopratināt apelacijas sūdzībā uzdotos lieciniekus tā apstākla pierādīšanai, ka atbildētājs naudu
atstājis uz divana un, projām ejot, to aizmirsis. Par to, ka atbildētājs naudu
aizmirsis lietā nav strīda, bet tam apstāklim, ka viņš apzinājies, kur naudu
atstājis, kā jau aizrādīts, nav nozīmes. Aiz šiem iemesliem, atrodot, ka atbildētāja kasacijas sūdzrba kā nepamatota atraidama, Sciiats n о 1 e m j : atbildētāja Aleksandra Bišes kasacijas sūdzību uz CPL 283. p. pamata atstāt bez
ievērības.
78. 1938. g. 15. jūlijā. Atbildētājas Elzas B l a u kasacijas sūdziba par
Tiesu palatas 1938. g. 2. marta spriedu'mu Martas Petrovas prasibā pret mir.
Marijas Grinbergs m. m. u. c, sumā Ls 2257,— parāda pēc vekseļa saistlbas.
(L. № 759.)
Sedi vada priekšsedētāja v. senators F. Konradi; referē senatori M. Cakste
un P. Leitans.
Senats atrod:
Tiesu palata, izspriežot lietu no jauna, apmierinājusi prasrbu arī pret atbildētāju Elzu Blau uz 1864. g. CL 4494. panta pamata. Tiesu palata nodibinājusi,
ka atbildētājas Elzas Blau pilnvarnieks vairs neesot uzturējis iebildumu par
to, ka dāvinājuma līguma noslēgšanas laikā prasitāja neesot 'bijusi dāvinātājas
Marijas4Grin!bergs kreditore un ka Marija Grinbergs neesot atdāvinājusi atbildētājai Elzai Blau visu savu mantu. Arī iebildumu par to, ka pēc 1864. g. CL
4494. panta apdāvinātam jāatbild par. dāvinātāja parādiem tikai tādā apmērā,
kada viņš ar dāvanu iedzīvojies, Tiesu palata šinī gadijumā atzinusi par nepamatotu. Šai ziņā Tiesu palata nodibinājusi, ka zemes grāmatu nodaļas apliecrba
pierādot, ka dāvinājuma vērtibā bijusi noteikta uz Ls 19.305. Dāvinājums bijis
apgrūtināts ar Ls 15.195 lielu hipotekarisku parādu, kādēļ aktivs, ar kuru apdavinatā iedzīvojusies, iztaisot Ls 4111. Tiesu palata nenoliedz, ka atbildētāja
Elza Blau nokārtojusi dāvinātājas Marijas Grinbergs privatos parādus par
Ls 4298,44, tomēr šo apstākli Tiesu palata atzinusi par nenozlmlgu aiz tā
iemesla, ka atbildētāja Elza Blau atstājusi bez apmierinājuma prasītājas preten80

ziju, bet prasītājas intereses nedrīkstot ciest resp. viņas stāvoklis ncdiikstot
pasliktināties atbildētājas rīcības dēl, kas, sedzot dāvinātājas parādus par
Ls 4298,44, atstājusi prasītājas pretenziju bez apmierinājuma. Tāds Tiesu palatas viedoklis nav atzīstams par pareizu. Pēc 1864. g. CL 4493. panta visas
mantas dāvinājuma gadijumā šī manta nepāriet uz apdāvināto kārtībā, kāda
noteikta mantošanai, un apdāvinātais neatbild par dāvinātāja parādiem pēc
noteikumiem, kas ir spēkā mantiniekiem. Tādēļ, dāvinātāja parādi, izņemot
dāvanas lietišķus apgrūtinājumus, ipso jure nepāriet uz apdāvināto (Erdmans,
IV, lp. 460). Pēc 1864. g. CL 4494. panta, manta gan skaitas par atdāvinātu
tikai par tik, par cik по tās atskaititi dāvinātāja parādi, kādēl dāvinātāja kreditori, pastavot šajā pantā paredzētiem priekšnoteikumiem, var prasīt apmierinājumu no atdāvinātās mantas, bet šis pants arl nospraudis robežu, cik tālu
dāvinātāia kreditori var iet savu praslbu apmierināšanā, proti viņi var prasīt
apmierinājumu t i k a i n o a t d ā v i n ā t ā s m a n t a s . Attiecinot šādus likuma
nosacijumus uz Tiesu palatas konstatētiem apstākliem, jāatzlst, ka Tiesu palatai nebija likumlga pamata apmierināt prasibu arī pret atbrldētāju Elzu Blau.
Ja atdāvinātās mantas vērtība, pēc Tiesu palatas atzinuma, bijusi Ls 19.305, ja
šo mantu apgrūtinājuši hipotekarisiki parādi par Ls 15.195, ja dāvanas' neto
vērtī'ba bijusi tikai Ls 4111 un, ja apdāvinātā Elza Blau jau bija samaksājusi
dāvinātājas parādus par Ls 4298,44 — Tiesu palata nenoliedz, ka šie Ls 4298,44
maksāti tādiem dāvinātājas Marijas Grinbergs kreditoriem, kuriem uz 1864. g.
CL 4494. panta pamata bija tiesibas prasit apmierinājumu no.atdāvinātās mantas — tad Tiesu palatai taisni nebija pamata apmierināt prasību pret Elzu Blau
pēc 1864. g. CL 4494. panta. Dāvinātās mantas vērtiba tad jau bijusi izsmelta
ar maksājumiem, kurus apdāvinātā Elza Blau bija izdarijusi dāvinātājas Marijas
Grinbergs kreditoriem, tā ka pārējiem Marijas Grinbergs kreditoriem, to starpā
arī prasitājai, vairs nav iespējams vērst uz šo mantu savu prasijumu piedziņu.
Nostājoties uz citu viedokli, būtu jāatzlst, ka apdāvinālā Ē!za Blau atbildētu
ar savu personīgo mantu par dāvinātājas Marijas Grinbergs parādiem, kas tomēr
saskanā ar 1864. g. CL 4493. un 4494. pantiem nav pielaižams. Tādēl Tiesu
palata, apmierinot vinas konstatētos apstākļos prasību pret atbildētāju Elzu
Blau. pārkāpusi 1864. g. CL 4493. un 4494. pantus, bet pielaižot motivu nepilnību
ari CPL 816. pantu. Šo likumu pārkāpumu dēļ Tiesu palatas spriedums nav
atstājams spēkā, kādēļ Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1938. gada 2. marta
spriedumu GL (1864. g.) 4493. un 4494. pantu un CPL 816. panta pārkāpumu
dēl atcelt un lietu nodot Tiesu palatai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.
79. 1938. g. 28. septembrī. Prasltāja Hugo M e i r a kasacijas sūdzība par
Rīgas apgabaltiesas 1938. g. 11. marta spriedumu Hugo Meira prasībā pret
Babītes pagasta pašvaldlbu par Ls 307,92 ar °/o. (L. № 809.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senatori M. Cakste
un F. Konradi.
Senats atrod:
Prasltājs prasības lūgumā aizrādijis, ka vinam, kā vecākam policijas kārtībniekam, pienācies saņemt no atbildētājas, Babītes pagasta pašvaldības, dzlvokli, sastāvošu по divām istabām un virtyves. Atbildētāja vinam tādu neesot
nodevusi un tādēl viņam pienākoties no atbildētājas Ls 16 mēnesī par vienu
nesanemtu istabu. Šo atlīdzību prasltājs lūdzis piedzit no atbildētājas par laiku
no 1937. gada 1. aprila līdz 1937. gada 1. novembrim kopsumā Ls 112,—.
Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasības pamatā nav liktas privattiesiskas attiecības, lietu izbeigusi kā nepiekrltošu civiltiesai. Prasltāja kasacijas sūdzība
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nepelna ievēribu. Kā to pareizi nodibinājusi apgabaltiesa, partu starpā, attieclbā uz dzīvokli, nepastāv privattiesiskas attiecības. Pats prasītājs prasības
lūgumā aizrādijrs, ka viņam dzīvoklis pienākas uz noteikumu pamata par
policijas darbinieku telpām („V. V." 37/151), tā tad nevis uz privattiesis'ka darijuma pamata ar atbildētāju.
Šie noteikumi izdoti uz Policijas iekārtas
(Lkr. 33/111) 8. panta pamata, kurš uzlicis pašvaldībām publiski tiesisku pienākumu gādāt par 'kārtības im kriminalās policijas amatpersonām vajadzlgām
telpām, kas minētas šajā pantā, un dzivokliem. Tādēl partu starpā attiecibā
uz dzīvokli nepastāv privattiesiskas attiedbas, no kurām prasītājs varētu atvasināt sev privatas tiesības praslt atlīdzību par to, ka atbildētāja nav izpildijusi
savu publiski tiesisko pienākumu dot prasītājam tādu dzivokli, kāds paredzēts
noteikumos. Ja atbildētāja šo savu pienākumu nebija izpildijusi, tad par atbildētājas rlcību bija iespējama vienlgi sūdzība administrativā kārtībā. Prasītāja
īesniegtais rakstiskais kasacijas sūdzības papildinājums Senatā atstājams bez
caurlūkošanas, jo CPL neparedz tādus kasacijas sūdzības papildinājumus. Aiz
šiem iemesliem apgabaltiesa varēja uz CPL 1. panta pamata Uetu izbeigt, kā
nepiekrītošu civiltiesai. bet prasītāja kasacijas sūdziba, kā nepamatota, atraidama, kādēļ Senats n o l e m j : prasltāja Hugo Meira kasacijas sūdzību uz CPL
283. panta pamata atstāt 'bez ievērlbas.
80. 1938. g. 28. oktobrl. Prasītāja Friča S p r o ģ a pilnvarnieka zv. adv.
L. Peiča kasacijas sūdzlba par Tiesu palatas 1938. g. 17. marta spriedumu Friča
Sproga prasībā pret Fridrichu Bolšteinu Ls 300,— vērtībā par robežām (Zemkopības ministrija kā 3. persona atbildētāja pusē), un atbildētāja Fridricha Bolšteina pilnvarnieka zv. adv. L. Svempa paskaidrojums. (L. № 832.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senatori J. Grots
jin A. Rumpēters.
Senats atrod:
Tiesu palata ex officio prasību atstājusi bez caurskatīšanas, kā nepiekrītošu
vispār tiesu iestāžu izšķiršanai, norādot, ka saskaoā ar CPL 336. p. katras tiesu
iestādes pienākums ir e x o f f i c i o p ā r b a u d l t j e b k u r ā l i e t a s s t a dijā, vai i z s p r i e ž a m ā l i e t a v i ņ a i piekrīt.
§o pēdējo viedokli,
pēc pareiza prasītāja pilnvarnieka norādijuma viņa kasacijas sūdzlbā. gan iieattaisno CPL 336. р., kas attiecas uz piekritību s t а г p t i e s u i e s t ā d ē m, kā
to paredz jau tā nodalijuma pirmās daļas. kurā tās atrodas, virsraksts (sk.
Isačenko, I, lp. 302). Tomēr Tiesu palatas viedoklis ir pareizs un to attaisno
CPL 675. p. 1. pkts. Pēc šī panta izpratnes tiesa ex officio nevar pieņemt savā
izspriešanā ne tikai tādu lietu, kura ietilpst citas tiesu iestādes kompetencē pēc
savas šķiras, bet ari tādu, kas ietilpst attieclgas administrativas iestādes 'kompetencē un kā tāda, vispār, izoemta no tiesu iestāžu kompetences (Kr. Sen.
<?KD 93/28, 09/89 u. c ) . Pie tam, ja zemākā instance šādu, tai resora ziņā
nepiekrltošu lietu būtu pieņēmusi savā iztiesāšanā, šī nepareizlba augstākai
tiesas instancei ex officio jānovērš (Kr. Sen. CKD 01'71 un cit.), proti, zemākās
instances spriedums tai jāatceļ. Tāpēc gala slēdziena ziņā Tiesu palata pareizi
izšķlrusi apstiprinoši apskatamo jautājumu, t. i. par viņas pienākumu ex officio
pārbaudlt šls lietas piekritlbu. Ar to atkrlt prasltāja pilnvarnieka 'kasacijas
sūdzības pirmais nodalijums, kurā pārmesta Tiesu palatai šai jautājumā motivacijas nepareizfba un kurā kasacijas sūdzPbas iesniedzējs nāk pie pretēja slēdziena. Pārejot pie kasacijas sūdzibas otrā nodalijuma, kurā tiek apstrīdēts
Tiesu palatas viedoklis par šīs lietas nepiekritlbu civiltiesas izspriešanai, norādams sekošais.
Kā tas izriet no prasītāja praslbas lūguma satura un tās
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petituma, tad prasltājs šai lietā ir cēlis praslbu par robežu noteikšanu (actio
finium regundorum), pie kam tam apstāklim, ka vipš bez attiecīgas robežu
ierādīšanas starp viņa mājām un atbfldētāja ūdensdzirnavām ir vēl lūdzis atzlt
tam īpašuma tiesības uz to dzirnavu dīķa dalu, kas pēc viņa apgalvojuma
ietSIpst tā robežās, negroza nebūt vēl šīs prasības raksturu, jo katra prasība par
robežu noteikšanu ietver sevī arī strldu par Ipašuma tieslbām uz to zemes
gabalu, ко ieklauj strldamās robežas (sk. Kr. Sen. mērniec. dep. 1894. g. spr.T
kas pievests Konradi un Valtera 1864. g. CL izd. zem 827. р., teze 2). Turpretim agr. ref. lik. 12*. р., uz kuru dibinājusi savu spriedumu. Tiesu palata, uz
robežu strrdiem, kā tādiem, vismaz tieši neattiecas. Šī panta pirmā daļa, no
kuras iziet Tiesu palata, paredz vienīgi strīdus par to, vai attiecīgi Ipašumi uz
šl likuma pama'ta ir atsavināti un likumlgi ieskaitīti Valsts zemes fondā. Bet
šajos strīdos, kuri piekrlt Senata administrativā departamenta izšķiršanai,
parasti nemaz nav tieši izšķirams jautājums par to, kādas īsti ir strīdamā īpa~
šuma robežas (resp. tā īpašuma robežas, par kuru ie't strīdus, vai tas ieskaitlts
vai nav ieska'itīts Valsts zemes fondā), 'kas gan savukārt neizslēdz to, ka atsevišķos gadijumos ar šiem strldiem var arī tikt izšķirts jautājums par strldamo
īpašumu robežām, ciktāl tas cieši saistīts ar pašu šo atsevišķo strldu izšķiršanu
un šais strldos no intresentiem pacelts. Tomēr vispār robežstrīdi, kā agrālk, tā
arī tagad var tikt izšķirti kā civi'ltiesā, tā arī zemes ierīcJbas kārtībā. Proti,
saskaņā ar agr. Noteikumu par zemes āerīcību (Lkr. 24/157, 27/147, 28/143
un 162) 1. p. zemes ierīclbas kārtlbā varēja tikt, starp citu, izvesta robežu
ncyteiksana, neraugoties uz to, 'kādā kārtā attiecīgas zemes resp. Ipašumi iegūti,
Robežu noteikšana var būt divējāda, proti: zemju viēnību n o r o b e ž o š a n a ,
kas notiek, ja šīs robežas jau nostiprinātas uz attiecīgo likumu pamata, un robežu a t j a u n o š a n a , ja uz attiecīgi nostiprinātām robežām ir izniķušas rabežu zīnies (6. р.). Pie tam runā esošo noteikumu 10. un sek. p. paredz kārtibur
kādā mērnieks noskaidro robežstrīdus un nevienošanās gadijumā starp interesentiem sastāda strldūs izškiršanas projektu, bet Noteikumu 33. un sek. p,
paredz, kādā kārtlbā vispār zemes ierlcības projekti, arī par robežstrīdiem, tiek
skatīti cauri — apstiprināti zemes ierīclbas iestādēs un pārsūdzēti Senatā,
Tāpat tagad sa^kaņā ar jauno Lik. par zemes ierlclbu (Lkr. 37/106) 1. p. 1. pk.
zemes ierīcības kārtībā var notikt zemes vienību robežu noteikšana un lldz ar
to izšķirti robežstrīdi, раг ко tuvāki runā 15.—22. р., tāpat saprotot ar robežu
noteikšanu gan zernju vienību n o r o b e ž o š a n u , gan arī a t j a u n о š a n u
(15. р.), kā arl paredzot, kādā kārtrbā mērnieka strīdus gadijumā starp zemju
vienību Ipasmiekiem sastāda strīdu izšķiršanas projektu (19.—22. р.), kuru caurskatlšana un apstiprināšana savukārt noteikta 50.—58. pantos. Bet kā agrākie
Noteikumi par zemes ierīclbu n e 1 i e d z a, tā arī tagadējais Lik. par zemes ier,
n e 1 i e d z interesentiem cdt prasību par robežu noteikšanu, resp. atjaunošanu
augstāk norādltā nozīmē, civiltiesā. V i e n ī g i t a d vairs šāda prasības celšana civiltiesā nevarēja pēc agr. Noteikumiem notikt, ja p a r r o b e ž u n o t e i k š a n u b i j a j a u i e r o s i n ā t a l i e t a z e m e s i e r ī c ī b a s kārtībā
(4. р.). Bet pēc tag. Lik. par zemes ierīcību šādas prasības celšana nevar civiltiesā vairs notikt, kad zemes ierīcības iestādes saskaņā ar min. lik. 4. p. ir
t a i s i j u š a s l ē m u m u par robežnoteikšanas darbu izpildisanu zemes ierī-cības kārtībā. Pie tam vēl piemetinams, kz arī saskaņā ar Lik. par zemes ier.
1. p. pēdējo dalu, starp citu, robežu noteikšanas darbi un līdz ar to robežstridu
izšķiršana šī Hkuma paredzētā kārtībā var notikt starp visāda veida ārpus
pilsētu administrativām robežām esošiem imobiliem, neatkarīgi no tā, к ā d ā
k ā r t ā tie i e g ū t i , tā tad arī starp vecsaimniecību un jaunsaimniecību resp.
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prrvato un fonda zemi. Tādējādi t i e š i robežstrīda, kā t ā d a, izšķiršanu zemes ierlcības iestādes un Senata administrativā dep-tā, kā to kasacijas instancē, kā agrāk paredzēja, tā arī tagad paredz, pavisam citi li'kumi, 'bet nevis agr.
ref. likuma 12V pants. Tāpēc atzl.stams, ka agr. ref. lik. 12'. p. p a n t s p а г
s e v i vēl gan neizņem no tiesu kompetences prasības par robežu notei'kšanu,
kāda celta 'konkretā gadijumā. Tomēr t ā d ā g a d i j u m ā , ja pie agr. ref. lik.
12*. p. paredzētā strīda izšķiršanas būtu jau izšķirts jautājums par strīdamā
imobila robežām, kas attiecīgā gadijumā cieši saistlts ar min. strīdu, tad tikai
lldz ar to interesents nevarētu vairs civiltiesā celt praslbu par robežu noteikšanu, jo šādā gadijumā jautājums par robežu noteikšanu būtu ieskatams par
iau galīgi izšķirtu un izņemtu uz min. panta pamata no civiltiesu kompetences.
Pārejot pie konkretās Hetas, redzams, ka Tiesu palata savā spriedumā ir
konstatējusi, ka prasītājs iau savā laikā ir cēlis to pašu strldu, ко šai lietā zemes ieiicības iestādēs, un zaudējis lietu Senata administrativā departamentā
(I, 13). Pretēji Tiesn palatas spriedumā norādītam, no lietas gan nav redzams,
ka šis prasītāja strīds būtu izšķirts tieši agr. ref. lik. 121. p. paredzētā kāiiībā,
resp. ne kā toreiz spēkā esošos Noteikumos par zemes ierīcību tieši paredzētais robežstrids. Tomēr tam nav izšķiroša nozīme lietā, jo kādā no minētām
kārtlbām arī nebūtu ticis ižšķirts jautājums par strīdamām robežām, prasītājs
saskaņā ar augstāk norādlto nevar vairs civiltiesā celt prasību par šo robežu
noteikšanu. Tāpēc Tiesu palatas viedoklis, ka konkretā lie'tā celtā prasība nepiekrlt civiltiesas izspriešanai, gala slēdziena ziņā ir pareizs, jo tanl celtais robežstrīds ar tā ierosināšanu un izšķiršanu zemes ierīclbas iestādēs ir izņemts
no civiltiesu kompetences. Ar to atkrīt prasltāja pilnva:nieka kasacijas sūdzlbas otrais nodalijums.
Tādējādi, atrodot, ka Tiesu palata gala slēdziena ziņā Ukumu nav pārkāpusi, Senats n o l e m j : prasltāja Frīda Sproģa pilnvarnieka zv. adv. J. Peiča
kasacijas sūdzību uz CPL 907. p. pamata atstāt bez ievēribas; tiesāšanās izdevumus kasacijas instancē Ls 8,80 apmērā uzlikt minētam prasītājam atbildētāja
Fridricha Bolšteina labā.
81. 1938. g. 28. o>ktObrī. Savienoto ādas fa'briku akc. sab. „Oskars Vildenbergs" pilnvarnieka zv. adv. V. Bržezinska kasacijas sūdzība par Tiesu palatas
1938. g. 7. aprila lēmumu lietā par zīmogsoda piedzlšanu. (L. 845.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senatori J. Grots
un A. Rumpēters.
Senats atrod:
Nodokļu departaments, kā fiska pārstāvis, atzīstams par ieinteresētu pusi,
Tcas var pārsūdzēt tiesas 'lēmumus instanču kārtībā, a r l t a n l s l i e t ā s , kurās tas pats ir taisijis Rlkojuma par zīmognod. 105. p. ikārtlbā lēmumu par zīmogsoda uzīikšanu un kuras līdz ar sodītās personas iebildumu ir nonākušas
tiesu iestāžu izlem§anā tā paša rik. 106. p. kārtībā. Tāpēc Nodokļu departaments tālākā lietas gaitā, proti, lietai nonākot tiesā, jau kā ieinteresētā puse
var uzlikto zlmogsodu uzturēt a r l i z e j o t по c i t a a p r ē ķ i n a un p a m a t o j o t i e s uz c i t i e m Rik. p a r z l m o g n . n o t e i k u m i e m , nekā
tas pievests viņa lēmumā, un tiesai tādā gadijumā ar šajā lēmutnā pievesto
aprēķinu nav vairs jārēķinājas. Ar to, kā pareizi norāda Tiesu palata, netiek
skārtas nedz materialās, nedz procesualās sodītās personas intereses. Protams, Nodokļu departaments nevar tikai rciz uzlikto no viņa zīmogsodu paaugstināt, kas arī no viņa šinī lietā nav darīts. Tāpēc konkretā gadijumā Tiesu
palata varēja ieskatīt par pilnīgi pareizu apgabalticsas lēmumu, ar kuru savu84

kārt atstāts spēkā Nodoklu departamenta lēmums p a r L s 1 0.8 6 0,— z ī m o g s o d a u z l i ' k š a n u , pamatojoties n e v i s uz šī pēdējā lēmuma motivacijā pievesto aprēķinu un Rīk. par zīmognodevu noteikumiem, bet gan — uz
aprēķinu un minētā rīkojuma noteikumiem, uz kuriem atsaudies Nodokļu departaments pirmo reizi apgabaltiesā. Līdz ar to tiesa konkretā gadiju-mā izgājusi pavisam no cita zīmognodevas iztrūkuma, nekā tas uzdots atmestā no viņas, Nodoklu departamenta, lēmuma motivacijā. Tāpēc nepelna ievērību Oskaта Vikienberga savienoto ikhl fabriku akciju sabiedrības pilnvarnidka kasacijas sūdzībā celtais formalais iebildums, ka tiesa savu lēmumu pamatojusi uz
citu aprēķinu, nekā tas pievests Nodokļu departamenta lēmumā, resp. tā motivaeijā, un ka, i z e j o t n о p ē d ē j ā n o r ā d l t ā z ī m o g i i o d e v a s i z t r ū k - u m a , 2,8-kārtIgs zīmogsods, kādu uzlikusi tiesa, iznāk mazāks par
viņa pilnvaras devējai šajā lietā uzlikto sodu Ls 10.860,— apmērā. Tāpat ir
nedibināts minētās akc. sab. pil'nvarnieka kasacijas sūdzībā celtais iebildums,
ka visi lietā esošie dokumenti, par kuriem vipa pilnvaras devejai uzlīkts minētais zlmogsods, ir tirdznieciska korespondence, kas no zlmognodevas līdz
1934. g. 30. augustam ir bijusi brlva. Vispirms, apgabaltiesa minētos dokumenlus pareizi kvalificējusi par viou izdošanas 'laikā spēkā esošā Rīk. par zīmognodevu 43. p. 1. punktā paredzētiem dokumentiem, resp. saistības rakstiem
par darba izpildīšanu. Otrkārt, lldz 1928. g. 16. jūnija minētā rik. pārgrozijuma
spēkā nākšanai (Lik. kr. Nr. 147) pēdējos paredzētā tirdzniecis'kā korespondence nemaz nebija no zīmognodevas atbrlvota, kas jau vien secinams no Rlk.
par zīmogn. 46. p. papildināšanas pēc šiem pārgrozijumiem ar 55. punktu par
tur paredzētās tirdznieciskās korespondences atbrīvošanu no apmaksas ar zimognodevu. Kas zīmējas vēl uz kasacijas sūdzībā pievestiem Senata CKD
spr. 31/1040 un 31/1039, tad tanls vlenlgi norādits, ka saskaoā ar minēto Rīk.
par zīmognod. 46. p. 55. pkt. ir brlva no apmaksas ar zīmognodevu tirdznieciskā
korespondence, kurā viens no kontrahentiem apstiprina otram preču pārdošanu, bet šie spriedumi nemaz neapskata stāvokīi, kāds bija attiecībā uz tirdznieciskās korespondences apmaksu ar zīmognodevu p i r m s 1928. g. 16. jūnija
pārgrozijumu spēkā nākšanas.
Tādā kārtā atrodot, ka Tiesu palata savā lēmumā nav lfkumu pārkāpusi,
atstājot bez ievērības Oskara Vildenberga savienoto ādas fabrikas akc. sab.
blakus sūdzību par apgabaltiesas lēmumu šajā lietā, Senats n o l e m j : Oskara
Vildenberga savienoto ādas fabriku akciju sabiedrlbas pilnvarnieka zv. adv. V.
Bržezinska kasacijas sūdzlbu uz CPL 907. p. pamata atstat bez ievērības.
82. 1938. g. 28. oktobrī. Nodo»klu departamenta kasacijas sūdzība par
Tiesu palatas 1938. g. 26. janvara/9. februara lēmumu mir. Tamaras Segals
mantinieQcu apstiprināšanas lietā un Mozusa Segala, Idela-Meiera Segala, Mikela Segala, Raeles Kupsiks, dzim. Segals, Taubes-Feigas Rozenbergs, dzim.
Segals, un Nechamas Stekols, dzim. Segals, pilnvarnleka zv. adv. B. Krupa
paskaidrojums. (L. 858.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senatori J. Grots
un A. Rumpēters.
Senats atrod:
Saskaņā ar paša Nodokļu departamenta iesniegtā kasacijas sudzībā pievesto Senata spriedumu izpratni (CKD 29/899, 32/131), bet it sevišķi saskaņā
ar Sen. CKD spriedumā 33/76 paskaidroto, 'obligacijas, kas apgrūtina nekustamu īpašumu Rīgā, ja nav pretējas klauzulas tanīs, a t z ī s t a m a s p a r p a rādu, kas a p g r ū t i n a tajā pašā laikā arī v i s u p a r ā d n i e k a
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m a n t ī b u , jo pēc 1864. g. CL 1456. un 1597. p. ar hipotekas, 'kā tādas, dzēšanu personīgais kīlu deveja parāds pats par sevi vēl neizbeidzas un atkrlt vienīgi hipoteka, kā tāda. Tāpēc, protams, šādi hipotekariskie paradi, saskanā ar
minētiem Senata spriedumiem, ir atskaitami no v i s a s m a n t o j u r a a v ē r t ī b a s. Bet pats par sevi ir saprotams, ka visā mantojuma vērtibā ietilpst visu
mirušā atstāto imobilu vērtība, kādā Latvijas daļā tie arl neatrastos. Tāpēc,
no vienas puses, konkretā gadijumā visā mir. Tamaras Sega'ls mantojuma vērtibā ietilpst arī viņas Daugavpill atstātā imobila vērtība, bet по otras puses no
visas viņas mantojuma vērtlbas, arl ciktāl tā sastāv no minētā Daugavpils
īpašuma vērtības, ir atskaitami tie hipotekariskie parādi, kas apgrūtina Rīgā
atrodošoš imobili, un tJkai gadijumā, ja minētās mirušās Daugavpilī atstāto
Ipašumu apgrūtinātu kāds hipotekarisks parāds, tad šādu parādu saskaņā ar
augstāk pievesto Senata spriedumu izpratni iwi burtisko Nod. lik. 213. p. 4. pkt.
tekstu nevarētu atskaitlt no vigas atstātā mantojuma vērtlbas, bet gan no šls
vērtības tās daļas, kuru reprezentē min. Daugavpils imobila vērtiba. Ar to
atkrlt Nodoklu departamenta pārmetums par Nod. lik. 213. p. 4. pkt. pārkāpumu no Tiesu palatas. Tāpat nedibināti Nadokļu departaments norāda, ka Tiesu
palata savā lēmumā nav ievērojusi iesniegtās tai blakus sūdzības robežas, ar
ко tā esot pārkāpusi CPL 816. р., jo Tiesu palata taču ir paaugstinājusi piedzenamo no mantiniekiem mantas bezatlīdzības pārejas nodevas sumu, salīdzinot ar apgabaltiesas aprēķināto. Pie tam saskanā ar Sen. CKD spr. 33/436
un Kr. Sen. CKD spr. 03/109 izteiktiem apsvērumiem Tiesu palata, aprēķinot
šo p a a u g s t i n ā t o nodevas apmēru, nav saistīta ar tām apgabaltiesas motivos pielaistām n e p a r e i z ī b ā m nodevas aprēķinā, kuros mantinieki, bOdami apmierināti ar aprēķināto nodevas apmēru, nav pārsūdzējuši, un kuras
pašas par sevi vien nevarēja nemaz pārsūdzēt. Vienlgi tajā gadijumā, ja Tiesu
palatas pareizais aprēķins novestu pie apgabaltiesas aprēkmātā nodevas артега s a m a z i n ā š a n a s , tad Tiesu palata, ņemot vērā mantinieku pārsūdzības iztrūkumu (resp. samiermāšanos ar aprēķināto nodevas apmēru), nevarētu šo apga'baltiesas aprēķināto nodevas apmēru, saskanā ar CPL 885. p.
izteikto principu, samazināt, un tai atliktu vienīgi Nodoklu departamenta blakus sūdzību atstāt bez ievērības. Sacltam nerunā arī pretim Nodokļu departamenta pievestais 1935. g. Senata spriedums Neilanda mantojuma lietā Nr. 1313
(nevis 1315, kā uzdevis Nodokļu dep-ts), jo tanī Tiesu palata bez attieclgas
mantinieku pārsūdzibas bija tieši samazmājusi apgabaltiesas aprēķināto nodevas sumu. Tāpēc, atrodot, ka apgabaltiesa nav pārkāpusi lrkumu, Senats n о l e m j : Nodo'kļu departamenta kasacijas sūdzrbu uz CPL 907. p. pamata atstāt
bez ievērības.
83. 1938. g. 26. Oktobrī/23. noventbrī. Prasītāja Pētera B i r n ī š a pilnvarnieka zv. adv. T. Skreijas kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. gada
30. marta spriedumu Pētera BirnīŠa prasībā pret Jēkabu Jēkabsotm aizliegt
uzturēt satiksmi pāri Ram^u mājas zemei, un atbildētājas mir. Jēkaba Jēkabsona mant. masas aizg. Kārla Jackeviča pilnvarnieka zv. adv. H. Rūša paskaidrojums. (L. 859.)
Sēdi vada pridcšsēdētājs senators O'. Ozolinš; referē senatori F. Konradi
un M. Cakste.
Senats atrod:
Prasītājs savā iesūdzības rakstā 'lūdzis atzīt, ka prasltājam piederošās
„Rambu" mājas ar hip. Nr. 2305 n a v a p g r ū t i n ā t a s a r p i e n ā k u m u
pielaut atbildētājam u z t u r ē t s a t i k s m i pāri „Rambu" māju zemei, un
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aizliegt tamdēļ atbildētājam līdz ar pie viņa piederīgām personām uz priekšu
uzturēt satiksmi pāri „Rambu" māju zemei. No šāda prasības formulējuma izriet, ka konkretā gadijumā partu starpā ir strldus par c e ļ a
servituta
pastāvēšanu atbildētāja labā, jo minētais prasltāja petitums saprotams tā, ka
■viņš lūdzis: a) tā fakta atzlšanu, ka atbildētājam nav tādas tieslbas uz prasītāja īpašumu, ar kuru pēdējais būtu aprobežots atbildētājam par labu attieclbā
uz īpašuma lietošanu (piešķirot atbildētājam tiesību uzturēt satiksmi pāri minētā īpašuma zemei) (1864. g. CL 1Q89. р., 1104. р.) un b) aizliegt atbildētājam
uzturēt satiksmi pāri šai zemei aprādītās tieslbas nepastāvēšanas dēl. Praslbas liktenis tādēļ atkarājas no jautājuma izšķiršanas, vai atbildētājam pieder
c e ļ a s e r v i t u t s attiecībā uz prasītāja īpašumu (1864. g. CL 1118. р.). Tiesu
palata prasību atraidijusi, atzlstot par pierādltu ar liecinieka Vilemsona lieclbu,
ka sakarā ar ceļa strldu prāvnieki reiz bijuši pagasta valdē un tad viņi vienojušies, ka prasītājs dos ceļu atbildētājam apkārt „Rambu" māju ēkām. Šāds
Tiesu palatas konstatējums tomēr neattaisno prasības atraidīšanu, jo saskaņā
a r 1864. g. CL 1264. pantu ar servitutu savienotā lietiškā tieslba atzīstama par
nodibinātu un spēkā stājušos a'bām pusēm ti'kai pēc servituta i e v e š a n a s
a t t i e c l g ā z e m e s g r ā m a t ā , 'bet līdz tam viou starpā pastāv tikai
p e r s o n i s k a a t t i e c l b a , kas dod tiesību prasīt saistības ievešanu zemes
grāmatās. Tādēļ arī konkretā gadijumā prasltājam tieslba neatzīt atbildētāja
tiesību uzturēt satiksmi pāri prasītāja zemei, kamēr atbildētājs nav panācis
Tiesu pa'lalas konstatētās vienošanās ievešanu zemes grāmatās (Erdmans,
Sistem,
II, 261. р., tezes
„b"
pie
1262.
panta
Bukovska
izd., Kr. Sen. apv. sap. spr. 94/7). Neattaisno praslbas atraidlšanu
arī Tiesu palatas norādijums uz 1892. g. 10. jūnijā koroborēto pirkuma līgumu
attiecībā uz „Rambu" mājām, no kura esot redzams, 'ka vedošie caur pirkto
zemes gabalu ceļi ir svabadi ne tikai pārdevējam, bet arl pircējam un tiesību
Tjēmējiem vispārīgi nav tiesības aizliegt ceļa izmantošanu arī citām nepiederīgām personām. Šim Tiesu palatas aizrādijumam nav nozīmes, jo Tiesu palata
nav konstatējusi, ka ar mmēto līgumu atbildētājam par labu būtu nodibinātas
cela servituta tieslbas a u g š ā a p r ā d l t ā k ā r t ī b ā .
Atrodot, ka Tiesu palata savā spriedumā pielaidusi 1864. g. CL 1264. р.,
CPL 816. panta pārkāpumu, kādēl viņas spriedums nav atstājams spēkā, Senats n о 1 e m j : Tiesu palatas 1938. g. 30. marta spriedumu 1864. g. CL 1264. р.,
CPL 816. panta pārkāpuma dēl atcelt un lietu nodot Tiesu palatai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā.
84. 1938. g. 28. oktobrī. Prasltāja Friča O d r i i j a pilnvarnieka zv. adv.
V. Kaijgara kasacijas sūdzfba par Tiesu palatas 1938. g. 17. marta spriedumu
Friča Ddriņa prasibā pret Dundagas Krāj-Aizdevu Sabiedrlbu par Ls 1095.—
CPL 239. p. 'kārtlbā un atbiļdētājas Dundagas Krāj-Aizdevu Sabiedrības pilnvarnieka zv. a'dv. A. Rotberga paSkaidrojums. (L. 864.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senatori J. Grots
un A. Rumpēters.
Senats atrod:
CPL 239. p. kārtlbā 1937. g. 23. aprill celtā praslbā prasītājs lūdzis atzit,
ka viņš nav atbildlgs pēc vekseļa, kas ar viņa un Kārja Pēterfelda parakstu izdots Dundagā 1931. g. 25. jūlijā par Ls 1095,— ar termiou 1932. g. 22. aprilī, un
ka viņam pēc šī veksela atbildētājai nekā vairs nav jāmaksā. Prasltājs paskaidrojis, ka viņš vekseli esot parakstijis ti'kai kā galvotājs par Pēterfelda
aizņēmumu un ka galvojuma uzraksts neesot taisīts tikai tāpēc, ka pēc pastā87

vošās uz vietas parašas šo uzrakstu atbildētāja neesot prasijusi. Atbildētāja
pret prasltāju prasību cēlusi 1937. g. 4. janvarl, kad jau bija pagājuši Veks. lik.
74. pantā paredzētie 3 gadi no vekseļa samaksas termiņa iestāšanās dienas
(1932. g. 22. aprill). Sakarā ar to prasltājs no šl vekseļa samaksas esot atsvabinams.
Tiesu palata atzinusi, ka, pretēji atbildētājas aizrādijumam, prasītājam bijusi tieslba atsaukties uz lieciniekiem sava apgalvojuma pierādīšanai, ka viņš
neesot veksela izdevējs, bet gan galvinieks, jo prasitājs esot atradies tiešās
attiecTbās ar atbildētāju (Veks. lik. 33. р.). Tiesu palata tomēr prasību atraidijusi, atzīstot prasltāja apgalvojumu par nepierāditu pēc būtlbas.
Prasītāja 'kasacijas sūdzrba nepelna ievēribu.
Veks. lik. 56. p. nosaka, ka vekseļa galvojums dodams ar galvotāja parakstu sevišķā u z r a ' k s t ā , kuru sauc par galvojuma uzrakstu (avalu). Tādā
kārtā likiims prasa veksela galvojuma г а к s t i s к u apliecinājumu, un tādēi
tas ar liecinieku 'liecībām nav pierādams (CPL 497. р., sal. arl Kr. Sen. CKD
spr. 064819 Hačkuruzova I., cit. Kaminskas veks. lik. izdev. 149. lapp.). Tā
kā prasltājs ir atsaucies tikai uz liecinieku liecibām sava apgalvojuma pierādīšanai, tad šī atsauce nebija oemama vērā, un viuš uzskatams nevis par veksela galvinieku, bet, saskaņā ar vekseja tekstu, par vekseldevēju, to arī atbildētāja, pretēji prasltāja aizrādijumam, noteikti apgalvojusi savā paskaidrojumā uz
apelacijas sūdzību. Ja nu prasītājs atzīstams par vekseļdevēju, tad viņš no samaksas pēc veksela nav atsvabinams, jo viņš pats atzinis, :ka Veks. lik. 72. p. aprādīto termiņu atbildētāja nav nokavējusi. Tā kā prasība bija atraidama aiz
jau minētiem iemesliem, tad ir nesvarīgs jautājums par Tiesu palatas spriedumā izteikto motivu pareizību vai nepareizību, kādēļ arī Senatā nav apspriežami prasltāja pret šiem motiviem vērstie paskaidrojumi.
Atrodot tādēļ, ka Tiesu palata — gala slēdziena ziņā — nav likumu pārkāpusi un ka tādēļ prasītāja kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidama, Senats n o l e m j : Friča Udriņa pilnvarnieka zv. adv. pal. Kaijgara kasacijas sūdzību uz CPL 907. panta pamata atstāt bez ievērības. Tiesāšanās izdevumus
kasacijas instancē Ls 28,67 apmērā uzlikt prasītājam Fricim Ūdriņam atbildētājas Dundagas Krāj-Aizdevu Sabiedribas labā.
85. 1938. g.29. septembrī. Prasltāja Venceļa K ī s l i n g a , tirg. zem firmas
„V. С Kiessling" pilnvarnieka, zv. adv. P. Kleista, kasacijas sūdzība par Rigas
apgabaltiesas 1938. g. 4. marta spriedumu Vencela Klslinga prasībā pret Jāni
Bērziņu par Ls 1000,— (L. № 920.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senatori P. Leitāns
un A. Rumpēters.
Senats atrod.
Ka konkretā gadijumā jāizšķir jautājums, vai īpašniekam, ja viuš kādu
savu kustamu lietu izīrējis un īrnieks to atsavinājis, ir tiesība šo lietu atpraslt
no trešās personas. Prasltājs ir paskaidrojis, ka viņš izlrējis Jēkabam Sluckinam pianino. Pēc tam Sluckins pianino pārdevis Jānim Leimanim un pēdējais
to tālāk pārdevis atbildētājam, pret kuru prasītājs cēlis vindikacijas prasību.
Apgabaltiesa, piemērojot 1864. g. CL 923. р., prasibu ir atraidījusi. Kasacijas
sūdzibas iesniedzējs, atsaukdamies uz juridisko literaturu, ir paskaidrojis, ka
minēto 923. p. nevarot piemērot, ja izīrēto lietu, kā šinl gadijumā, atsavinājis
īrnieks; bez tam pēc kriminallikumiem ar noziedzīgu nodariiumu icgūta lieta
atņemama arī trešai personai. Pēc CL 923. p. satura šī panta piemērošanai ir
svarlgi, ka īpašnieks lietu „uzticējis" citai ipersonai. No šī viedokja Bunges
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paskaidrojumi (Liv- und estl. Privatrecht, I 288. lp.). uz kuriem atsaucas kasacijas sūdzības iesniedzējs, ka 923. р. neattiecas uz izīrētām un pēc tam atsavinātām lietām, nav pārliecinoši. Bunges uzskatu, ka 923. p. piemēro.šanai būtu
vajadzējis dāvāt I p a š u uzticibu, neattaisno ne minētā panta burtiskais teksts,
nedz arl tā izpratne. Kā minēts, svarīgi ir tikai, vai lieta uzticēta. Pēc apgabaltiesas pareiza norādijuma „bez lietas uzticēšanas citai personai nenotick ari
izīrēšana"; tādēl arī šis gadijums ir apspriežams pēc principa, kas izteikts minētā 923. p. Teiktais, bez šaubām, izriet no 923. p. burtiskā teksta, kas parcdz
lietas nodošanu ne tikai patapinājumā, glabājumā un ķīlā, bet arl к ā с i t ā d i.
Tā tad lietas nodošana var notikt dažādos veidos, bet gadijumi. kas minēti
923. р., ir uzskaitīti tikai kā piemēri. Ar to atkrīt kasacijas sūdzības icsniedzēja
iebildums, ka 923. p. nebūtu attiecinams uz izīrētām lietām, kuras atsavinājis
īrnieks. Tāpat tas vien, ka pēc kriminallikumiem noziedzīgā celā iegūta lieta
atdodama viņas agrākam saimniekam, neizšķir jautājumu, kam uz šo lietu pieder
īpašuma tiesibas. Ar šādu vicdokli pilnlgi saskan, kā agrākā. tā aii tagadējā
tiesu prakse (Kr. Sen. apv. sap. spr. 06/26; 96/21; Latv. Sen. C'KD spr. 26/113).
Lldz ar to atkrīt kasacijas sūdzibas iesniedzēja apcerējumi, kuros viuš, atsaukdamies uz kriminallikumicm, kā arl CL 826. р.. aizstāv pretējo viedokli. Kasacijas sūdzlbas iesniedzējs neapstrīd, ka atbildētājs, pērkot pianino, rlkojies labticlgi, bet gan paskaidro, ka pēc miertiesneša konstatējuma Leimanim, kas
pianino pārdevis atbildētājam, šis pianino ķijis nodots komisijā, lai gaii Leimanim komisijas veikals, atbilstošs noteikumiem par komisijas un starpniecibas
uzoēmumiem, neesot bijis; tādēļ pēc sūdzētāja domām 923. p. konkretā gadijumā
neesot piemērojams. Šie iebildumi ir uzskatami par nenozīmlgiem jau tādēļ,
ka attiecas uz tādas personas rīcibu, kas procesā kā parts neņem dalību. Atzīstot tādā kārtā, ka apgabaltiesa kasacijas sūdzībā norādītos likuma pantus nav
pārkāpusi, Senats n о 1 e m j : prasītāja Vencela Kīslinga, tirg. zem firmas „V. С
Kiessling", pilnvarnieka, zv. adv. P. Kleista kasacijas sūdzību uz CPL 283. p,
pamata atstāt bez ievērlbas.
86. 1938. g. 27. oktobrī. Atbildētāja Pētera О z о 1 a pilnvarnieka zv. adv,
J. Krūmipa kasacijas sūdzlba par Daugavpils apgabaltiesas 1938. g. 20. maija
spriedumu Jāņa Ozola praslbā pret Pēteri Ozolu par Ls 525.— uztura naudas un prasītāja Jāņa Ozola paskaidrojums. (L. № 934.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozo'liņš; referē senatori P. Stērste
un P. Leitans.
Senats atrod:
Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja domām, ari no LCL 172. p. neizriet,
ka vecāku pienākums uzturet bērnus attiecas vienīgi uz nepilngadīgicm bērniem. Bij. Kr. Senats ir paskaidrojis, ka uzturēšanas pienākums, par ко runā
172. р., attiecas arl uz pilngadīgiem bērniem, ja tiem vajadzīga vecāku palīdzlba
(Kr. Sen. CKD spr. 93/106). Tādēļ apgabaltiesa, starp citu, atsaukdamās uz
Sen. CKD spried. 32/590, 'kas iztulkojis 1864. g. CL 199. p. ir tikai uztvērusi
abiem likuma panticm kopīgo principu, ka vecāku pienākums uzturēt savus
bērnus nestāv atkarībā no vecāku varas par bērniem un neizbeidzas kalrā
gadijumā ar bērnu pilngadību. Kas attiecas uz tiesas konstatējumiem un slēdzienicm par to, cik tālu prasītājs ir uzskatams par nespējīgu darbam, tad tie
nav pārbaudami kasacijas kārtībā, io tie attiecas uz lietas būtlbu. Tiesas slēdziens, ka atbildētājam ir iespējams maksāt no saviem lldzekļiem Ls 18 mēnesī
prasitāja uzturam, nav pārbaudams kasacijas kārtībā (Sen. CKD spried. 23/210).
Tādēļ atkrit kā nenozlmlgi aizrādijumi kasacijas sūdzības 3. pktā.
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Atrodot, ka iesniegtā kasacijas sūdzlba, kā nepamatota noraidama, Senats
t i o l e m j : atbildētāja Pētera Ozola pilnvarnieka zv. adv. J. Krūmiņa kasacijas
sūdzību uz CPL 283. p. pamata atstāt bez ievērības; tiesāšanas izdevumus
kasacijas instancē Ls 14,45 apmērā uzlikt atbildētājam prasltāja labā.
87. 1938. g. 28. oktobrī. Atbildētāju Annas un Jāņa G ū t m a ņ u kasacijas
sūdzlbas par Tiesu palatas 1938. g. 10./17. marta spriedumu Jēkaba Pēiersona
u. с. praslbā pret Jāni Gūtmani u. с. sumā Ls 2200,— zaudējuma atlidzibas.
(L. № 938.)
Sedi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; refere senatori J. Grots
un A. Rumpēters.
Senats atrod:
Tiesu palata uz viņas spriedumā norādīto datu pamata, sevišķi ņēmusi vērā
nopratināto liecinieku lieclbas, ir konstatējusi: 1) ka atbildētāju nepilngadīgais
dēls ir nodedzinājis prasltāju šķūni ar sienu; 2) 'ka atbildētāju zēnam bijis
paņēmiens spēlēties ar uguni; 3) ka atbildētājs pēc ugunsgrēka izteicies, ka
viņam esot jācieš par dēla nerātnībām, un ka viņš palīdzēšot prasltājam;
4) ka lietā nav pierādlts, ka pats prasīlājs resp. viņa sievas tēvs būtu vainojams
notikušā ugunsgrēkā, smēkējot šķūnī. Šādi tiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudama kasacijas kārtībā. Pamatodamās uz
minētiem konstatējumiem, Tiesu palata varēja nākt pie slēdziena, ka vecāki
bija pielaiduši nolaidību sava dēla audzināšanā un pielaiduši uzraudzības trūkumu (1864. g. CL 3298. p.) un tādēļ zēna tēvam - atbildētājam Jānim Gūtmanim
uzliekama atbi'ldība par prasltājiem nodarltiem zaudējumiem (1864. g. CL 3284. p.
ar piez., 3288. р.). Pēc CPL 499. p. liecinieku liecību nozīmi, spēku un ticamību
nosaka tā tiesa, kas izspriež lietu pēc būtibas, un viņas slēdziens šai ziņā nav
pārbaudams kasacijas kārtībā. Ar to atkrlt visi tie apsvērumi atbildētāja Jāņa
Gūtmaņa kasacijas sūdzlbā, kuros atbildētājs no sava viedokļa.kritizē liecinieku
lieclbas un apstrid Tiesu palatas slēdzienu pareizibu pēc būtības. Pretēji atbildētāja kasacijas sūdzlbā izteiktām domām Tiesu palata nebija spiesta sevišķi
apsvērt viņa norādijumu uz 1864. g. CL 222. р., jo Tiesu palata pamato atbildētāja atbildību par prasītājiem nodarltiem zaudējumieīn uz atbildētāja pielaisto
uzraudzības trūkumu, t. i. uz viņu pielaisto p a t s t ā v ī g u vainu, uz kādu
gadijumu 1864. g. CL 222. p. neattiecas. Atbildētāja Jāoa Gūtmaua uzskats, ka
par bērnu darbību, kas vecāki par 7 gadiem, vecāki neatbildot arī tad, ja no
viņu puses būtu pielaista nolaidlba bērnu audzināšanā, nav savienojams ar
1864. g. CL 3288. p. un arl nesaskan ar Erdmaņa viedokli, uz kuru viņi atsaucas.
Erdmans šinī jautājumā burtiski izsakas šādi (System, I, lp. 492, 2. piez.):
„Ubrigens haften Eltern auch fiir Deliktsschulden des К i n d e s, wenn sie dabei
in culpa oder dolo versieren, Z. B. wegen direkter vernachlassigung ihrer
Erziechungspflichten. Prov. R. III, Art. 3288". Pretēji atbildētāja aizrādijumam, Erdmans š i n l s a k a r ā nemaz nerunā par bērniem, kas vecāki par
7 gadiem, bet, atsaucoties uz 1864. g. CL 222. pantu, domā vispār nepilngadīgus
bērnus. (Piezlme pie 222. panta Bukovska izdevumā nav preciza). Nevar būt
saubu, ka nolaidība bērnu audzināšanā kvalificējama kā bezdarblba, par kuru
runā 1864. g. CL 3284. p. piez., kādēļ atkrīt ari atbildētāja uzskats, ka ar 1864. g.
CL 3288. p. minēto „paļaušanu" neesot domāts audzināšanas trūkums, bet gan
tikai gadijums, pēc kura tēvs b i j i s к 1 ā t un varējis ar savu iejaukšanos aizkavēt bērna pārkāpumu. Par to, ka atbildētājatfl nav bijis agrāk zinams zēna
paņēmiens spēlēties ar uguni, atbildētājs runā pirmo reizi tikai savā kasacijas
sūdzlbā, kādēļ šis jautājums Senatā nav apspriežams. Aiz tā paša iemesla nav
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apspriežams Senatā atbildētāja norādijums, ka prasltāju siena šķūnis stāvējis
bez uzraudzības un ar atvērtām durvlm, ka ar to «prasītāji paši pielaiduši neuzmanlbu. Pretēji kasacijas sūdzlbas iesniedzēja norādijumam Tiesu palata
taisni ir apsvērusi arī liecinieka Gusta lieclbu. Aiz šiem iemesliem atbildētāja
Jāņa Gūtmaņa kasacijas sūdzība atstājama bez ievērlbas. Atbildētājas Annas
Gūtmanis kasacijas sūdzība ir pamat'ota. Sava sprieduma motivos Tiesu palata
paskaidro, ka praslba pret Annu Gūtmanis ir jānoraida. Tomēr Tiesu palata nav
piespriedusi tiesāšanas izdevumus Annas Gutmanis labā u-n vispār nav apsvērusi viņas lūgumu uzlikt prasītājiem tiesāšanas izdevumus.- Ar to Tiesu palata
ir pielaidusi motivu nepilnību un pārkāpusi CPL 816. р., kādēļ uz atbildētājas
Annas Gūtmanis kasacijas sūdzības pamata Tiesu palatas spriedums atceļams
daļā, ar 'kuru atstāts bez ievērlbas Annas Gūtmanis lūgums par tiesāšanās
izdevumiem. Aiz šiem iemesliem Senats n о le m j : atbildētāja Jāņa Gūtmaņa
kasacijas sūdzlbu uz CPL 907. p. pamata atstāt bez ievērības; uz atbildētājas
Annas Gutmanis kasacijas sūdzlbas pamata Tiesu palatas 1938. g. 10./17. marta
spriedumu CPL 816. p. pārkāpuma dēļ atcelt tai daļā, ar kuru atstāts bez ievērības Annas Gutmanis lūgums piespriest viņas labā tiesāšanas izdevumus;
pārējā dalā Annas Gutmanis kasacijas sūdzību uz CPL 907. p. pamata atstāt
bez ievērības.
88. 1938. g. 27. oktobrī. Zaras G о 1 d š m i t s kasacijas sūdzība par Tiesu
palatas 1938. g. 17. februara lēmumu lietā par Arona-Nochuma Goldšmita atzīšanu par maksātnespējīgu parādnieku un Arona Goldšmita • paskaidrojums.
(L. № 966.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senatori M. Cakste
un P. Stčrstc.
Senats atrod:
Apgabaltiesa 1937. g. 22. dec, starp citu, nolēmusi atzīt Arona-Nochuma
Goldšmita maksātnespēju par vienkāršu bankrotu, viņa konkursu slēgt, AronuNochumu Goldšmitu atsvabināt no apcietinājuma un par likvidatoru-pilnvarnieku apstiprināt zv. adv. M. Hilmani. Savā lēmumā apgabaltiesa pamatojusēs
uz to, ka zvērmātam aizgādnim bijis pietiekoši daudz laika noskaidrot parādnieka mantas stāvokli un realizēt viņa mantu un ka nav likumīga pamata turpināt konkursu, lai uzmeklētu vēl nezinamu parādnieka mantu un prasības, kuru
realizēšana atstājama likvidatoram. Bez tam apgabaltiesa konstatējusi, ka lietā
neesot pazīmes, ka parādnieks būtu konkursu radijis ar nolūku nodarlt kreditorei zaudējumus. Tiesu palata atstājusi bez ievērības kreditores Zaras Goldšmits par apgabaltiesas lēmumu iesniegto sūdzlbu. Jautājumā par konkursa
slēgšanu Tiesu palata atsaukusēs uz apgabaltiesas konstatējumu, kuru viņa
atzinusi par pareizu, ievērojot parādnieka nesarežģīto mantas stāvokli. Tāpat
Tiesu palata atzinusi arī par pareiziem apgabaltiesas konstatējumus jautājumā
par maksātnespējas raksturu un īpaši apskatijusi kreditores pārsūdzībā norādītos apstākļus, kas, pēc vioas domām, norādot uz Jaunprātīga bankrota pazlmēm, nākusi pie slēdziena, ka !lietā nav launprātīga bankrota pazlmes. Šis
Tiesu palatas slēdziens jautājumā par maksātnespējas raksturu attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudams kasacijas kārtībā (Sen. CKD 34/217,
36/696). Ar to atkrīt apcerējumi kasacijas sūdzībā, ar kuriem kreditore Zara
Goldšmits apstrīd šī slēdziena pareizlbu pēc būtības, ar kādiem apcerējumiem
izsmeļās kasacijas sūdzlbas otrā dala. Kas attiecas uz jautājumu par konkursa
slēgšanu, tad, kā jau aizrādīts, Tiesu palata atzinusi par pareiziem apgabaltiesas
konstatējumus, bet apgabaltiesa atzinusi, ka nav likumīga pamata turpināt
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konkursu, lai uzmeklētu v ē l n e z i n a m u parādnieka mantu. Tā tad, pretēji
kasacijas sūdzības iesniedzējas domām, tiesa jautājumā par konkursa slēgšanu
pamatojusēs uz to, ka parādnieka visa zinamā manta ir jau sameklēta un ka
nav pamata turpināt konkursu v ē l n e z i n a m ā s parādnieka mantas uzmeklēšanai. Tiesas slēdziens par to, ka parādnieka zinamā manta ir sameklēta,
attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudams kasacijas kārtībā. Pamatojoties uz šo slēdzienu, Tiesu palata varēja konkursu slegt, jo pēc TPN 526. panta
tiesai jāizvairas no l i e k a s k o n k u r s a t u r p i n ā š a n a s , bet par lieku
konkursa turpināšanu būtu atzlstama konkursa turpināšana parādnieka v ē 1
n e z i n a m ā s mantas sameklēšanai. Pretēji kasacijas sūdzlbas iesniedzējas
domām, CPL 10. pants nav piemērojams maksātnespējas lietām. Kā to nosaka
CPL V piel. (pie 1396. p.) 1. pants, maksātnespēju lietas iztiesājamas pēc Tirdznieclbas procesa nolikuma noteikumiem ar šajā pielikumā norādītiem pārgrozijumiem un papildinājumiem, bet nedz Tirdzniecības procesa nolikums, nedz arī
CPL V pielikums ne tikai neatsaucas uz CPL 10. pantu, bet vispārlgi neparedz
iespēju apturēt maksātnespējas lietas gaitu. Lietas gaitas apturēšana arl nav
savienojama ar maksātnespējas lietu būtību, nedz arī ar šo lietu iztiesāšanas
kārtību, kura paredz tādas lietas nepārtrauktu kārtošanu lldz konkursa slēgšanai. Pat gadijumā, ja iztiesājot maksātnespējas lietu nāk gaismā pierādijumi
par ļaunprātīgu bankrotu, pec CPL V pielikuma 14. panta lietas gaita nav vis
apturama, bet tiesa rīkojās uz KPN 32. panta pamata. Tādēl, pretēji kasacijas
sūdzības iesniedzējas domām, tas apstāklis, ka viņa bija iesniegusi prokuroram
sūdzlbu pret parādnieku, apvainojot viņu mantas slēpšanā, nevarēja būt tiesai
par pamatu maksātnespējas lietas apturēšanai. Aiz norādltiem iemesliem atzīstot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzlbā norāditos likumus, kādel
lcasacijas siidzība, kā nepamatota atraidama, Senats n o l e m j : Zaras Goldšmits kasacijas sūdzību uz CPL 907. panta pamata atstāt bez ievērlbas.
89. 1938. g. 26. oktobrl. Maksātnespējīgās parādnieces Annas E к e r t s
Tconkursa masas pilnvarnieka zv. adv. K. Pilpa blakus sūdzība par Tiesu palatas
1938. g. 2. jūnija.lēmumu par kasacijas sūdzības nepieoemšanu Annas Ekerts
praslbas lietā pret Pēteri Martinsonu un Hermani Gaujeru sumā Ls 7458,— un
atbildētāju Pētera Martinsona un Hermaoa Gaujera pilnvarnieka zv. adv.
V. Matsona paskaidrojums. (L. № 986.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozolioš; referē senatori F. Konradi
un M. Cakste.
Senats atrod:
Pretēji blakussudzības iesniedzējas domām, par sprieduma pasludināšanas
dienu nav uzskatama diena, kad f a k t i s k i izgatavots un pasludināts spriedums, jo CPL 819. p. par sprieduma pasludināšanas dienu nosaka to dienu, kas
CPL 806. p. kārtībā noteikta sprieduma izlaslšanai. Par šādu dienu konkretā
gadijumā noteikts 1938. g. 30. aprilis. Ja, kā to aizrāda sūdzētāja, spriedums
gallgā veidā šai dienā nebija izgatavots, tad saskaņā ar CPL 892. p. prāvnieks
iegūst tieslbu praslt kasacijas termiņa atjaunošanu (CPL 910. p. piezīme), zem
nosacijuma, ka par to lūgums iesniegts ne vēlāk, kā 7 ,dienu laikā no dienas,
kad izbeidzās kasacijas termiņš. Šadu lūgumu atjaunot kasacijas termiou sūdzētāja nav iesniegusi, kādēl Tiesu palatas priekšsēdētājs kasacijas sūdzlbu
pareizi izsniedzis atpakal.
Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : maksātnespējīgās parādnieces Annas
Ekerts konkursa masas pilnvarnieka blakussūdzlbu atstāt bez ievērības.
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90. 1938. g. 24. novembrī. Atbildētāja Adama B e r g m a ņ a pilnv. zv.
adv. J. A. Kalniņa kasacijas sūdzlba par Tiesu palatas 1938. g. 28. marta spriedumu Aleksandra Stendera praslbā pret Adamu Bergmani par Ls 1010,— un
prasīfāja Aleksandra Stendera ipilnvarnieka zv. adv. A. Rotberga paskaidrojums.
(L. № 987.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senatori P. Stērste
un A. Rumpēters.
Senats atrod:
Prasltājs lūdzis atzīt Elizabetes-Annas Ernsons arl Ernstsons 1935. g. julija
mēnesī Kuldigas slimnīcā sastādīto mutisko testamentu par spēkā neesošu un
nederīgu. Tiesu palata, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, praslbu apmierinājusi. Tiesu palata uz viņas spriedumā norādīto datu pamata un aiz viņas
paskaidrotiem iemesliem atzinusi par pierādltu, ka testatore Anna Ernstsons
vairākus gadiis apmeklējusi skolu un beigusi proģimnazijas 3. klasi, ka viņa
tekoši .un skaidri rakstijusi vairākās valodās un 'bijusi arl spējīga rakstīt vēstules. It īpaši apsverot atbildētāja iesniegto līgumu grāmatiņu, kurā ierakstijumi,
pēc Tiesu palatas atzinuma, izdarīti ar testatores roku, Tiesu palata atzinusi to
par pierādijumu tam, ka testatore varējusi rakstīt bez grūtlbām, jo ierakstijumi
grāmatioā esot izdarlfi skaidrā un tekošā rokrakstā. Tālāk Tiesu palata noskaidrojusi, ka 1935. g. 12. julijā, kad testatore taisijusi mutisko testamentu,
vioa bijusi spējlga rakstlt un vioas slimlba nav bijusi tam par šķērsli. Testatores parakstu zirgu pasē Tiesu palata nav atzinusi par pierādijumu tam, ka
testatore testamenta sastādlšanas laikā, 1935. g. 12. julijā, nebūtu bijusi spējīga
rakstīt, jo, pēc Tiesu palatas konstatējuma, šo parakstu testatore devusi tikai
1935. g. 27. julijā, t. i. dienu pirms miršaras, un tā kā viņa mirusi 28. julijā ar
smadzequ iekaisumu, tad taisrti šī slimība atstājusi iespaidu uz viņu arī dienu
pirms nāves. Visi šie konstatējumi, 'kā pamatoti uz lietas apstākļu iztirzāšanas
pēc būtības attiecas uz ļietas faktisko pusi un nav pārbaudami kasacijas kārtlbā.
Ar to atkrlt apcerējumi kasacijas sūdzM, ar kufiem atbildētāja pilnvarnieks
apstrīd šo konstatējumu pareizību pēc būtlbas, pie kam par to, ka Dr Bērziņš
nodevis savu liecibu kā liecirtieks un nevis kā eksperts un ka tādēl vioa domām
Tiesu palata nevarējusi piešķirt pierādijurria tiozlmi, atbildētāja pilnvarnieks
runā pirmo reizi tikai kasacijas sūdzībā, kādēl šis viņa aizrādijums Senatā nav
ņemams vērā. Pamatojoties uz koņstatējumiem, ka testatore bijusi rakstītpratēja un ka mutiskā testamenta sastādršanas laikā viņa bijusi spējlga rakstlt,
Tiesu palatai, ievērojot Kurzemes zemnieku lik. 133. pantu, bija prasība jāapmierina. Pie tam, kā tas redzams no augšminētiem Tiesu palatas konstatējumiem, Tiesu palata atzinusi testatori par personu, kas pratusi rakstiski izteikt
savas domas, pieškirot ar to jēdzienam „rakstītpratējs" tādu nozīmi, kādu tam
jau piešķīris Senats (Sen. CKD 31/65). Apstāklim, ka testatore taisijusi mutisku
testamentu nolūkā atllldzināt atbildētājam par darbiem un pakalpojumiem, uz
ко atbildētājs bija atsaucies zemākās instancēs, Tiesu palata varēja nepiešķirt
nozīmi un īpaši neapspriest sprieduma motivos, jo testamenta spēks nav atkarīgs no motiviem, kas izsaukuši tā sastādīšanu, bet gan no attiecīgo likumu noteikumiem, kas jāievēro, lai testamentam varētu piešķirt likumīgu spēku. Nepamatoti atbildētāja pilnvarnieks atsaucas uz CL 460. pantu un Likuma par
civillikuma spēkā stāšanos laiku un pārejas laika noteikumu 46. pantu. Šis
pēdējais pants uz testamentiem nemaz nav attiecinams, jo par testamentu formu
runā Pārejas laika Tioteikumu 23. pants. 23. pants noteicis, ka gadijumā, j а
m a n t o j u m s a t k l ā j i e s p ē c CL s p ē k ā s t ā š a n ā s , bet pēdējās gribas
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rīkojums taisīts, nodots glabāt vai atcelts pirms CL spēkā stāšanās, tad formas
prasības apspriežamas pēc līdzšinējā likuma, bet rlkojums vai akts, kas neatbilst līdzšinējo CL formas prasībām, uzturams spēkā, ja tas šajā ziņā atbilst
CL praslbām. Tā tad, pēc 23. panta, lai rlkojuma vai akta formas praslbas
varētu apspriest pēc CL, ir vajadzīgs, lai rlkojums vai ākts būtu taisīts pirms
CL spēkā stāšanās un l a i m a n t o j u m s a t k l ā j i e s p ē c CL s p ē k ā
s t ā š a n ā s . Šajā gadijumā, kā to konstatējusi Tiesu palata, testatore mirusi
1935. g. 28. julijā. Tā tad mantojums atklājies jau pirms CL spēkā stāšanās un
tādēļ testamenta forma ir apspriežama nevis pēc CL, bet gan pēc agrāk spēkā
bijušiem likumiem. Tā kā Tiesu palata varēja prasību apmierināt uz Kurzemes
zemnieku lik. 133. 'panta pamata, tad viņas pārējiem apsvērumiem, kuru dēļ
viņa atzinusi testamentu par atcelamu, ir tikai blakus motivu nozīme, kādēļ arī
atkrlt kasacijas sūdzības 5. daļa, ar 'kuru atbildētaja pilnvarnieks apstrid šo
blakus motivu pareizību pēc būtlbas. Aiz norādītiem iemesliem atzlstot, ka
Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzlbā norādītos likumus, kādēl kasacijas sūdzība, kā nepamatota atraidama, Senats n o l e m j : atbHdētāja Adama
Bergmaņa pilnv. zv. adv. J. A. Kalniņa kasacijas sūdzību uz CPL 907. panta
pamata atstāt bez ievērlbas. Tiesāšanas izdevumus kasacijas instancē Ls 26,55
(divdesmit sešus latus 55 sant.) uzlikt atbftdētājam prasītāja labā.
91. 1938. g. 27. oktobrī. Finansu ministrijas nodokļu departamenta kasacijas sūdzība par Rigas apgabaltiesas 1938. g. 31. marta lēmumu par zīmogsoda
uzlikšanu Aleksandra Grlnbauma praslbas lietā pret Jāni Vasku un Arnoldu
Bekeru par Ls 236,56 darba algas. (L. № 999.)
Sēdi vada iprie'kšsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senatori P. Sterste
un P. Leitans.
Senats atrod:
Miertiesnesis 1938. g. 20. janvarī nolēmis piedzlt no A. Grīnbauma, J. Vaska
un A. Bekera no katra Ls 24 zīmogsoda par līguma neapmaksāšanu ar zīmognodevu. Šī līguma vērtibu miertiesnesis atzinis par nenovērtējamu naudā.
Apgabaltiesa atcēlusi miertiesneša lēmumu attiecībā uz J. Vaski un A. Bekeri,
kas to bija pārsūdzējuši. Apgabaltiesa pamatojusēs uz to, ka darba līgumi pēc
rīkojuma par zīmognodevu 46. p. 38. pk. atsvabināti no zīmognodevas, bet
attiecībā uz A. Bekeri arī uz to, ka lietā neesot nekādu norādijumu, ka viņš
būtu ņēmis dalibu līguma sastādlšanā. Nodokļu departaments kasacijas sūdzībā
apgabaltiesas lēmumu, -par cik tas attiecas uz A. Bekeri, neapstrld, kādēl Senatam lēmuma pareizlba šajā dalā nav jāpārbauda. Pārējā dalā apgabaltiesas
lēmums nav atzīstams par pareizu. Pēc rlkojuma par zīmognodevu 46. panta
38. pk. no zīmognodevas atsva'binātas strādnieku un citu algotu darbinieku
a l g a s u n d a r b a g r ā m a t i ņ a s u n b u r t n ī c a s , kā arī k o l e k t i v l e
d a r b a l ī g u m i , kurus noslēdz uz Noteikumu par kolektiviem darba līgumiem
un Noteikumu par slimo kasēm pamata. Šajā gadijumā nav runas par kolektivo
darba līgumu un arī apgabaltiesa nav atzinusi runā esošo llgumu par atsvabinātu no zīmognodevas aiz tā iemesla, it kā tas būtu kolektivais darba llgums,
bet gan tādēl, ka tas ir darba (individualais) llgums. Pēc vispārīgā principa,
kas izteikts rīkojuma par zīmognodevu 43. panta 2. pk., kalpošanas llgumi resp.
darba līguma apliekami ar 0,50/o proporcionalo zīmognodevu. Izņēmumu no šī
principa rikojuma par zīmognodevu 46. panta 38. pk. pielaidis attiecībā uz
strādnieku un citu algotu darbinieku a l g a s un d a r b a g r ā m a t i ņ ā m u n
b u r t n ī c ā m . Kā izņēmuma norma šis 46. panta 38. pkt. noteikums nav
iztulkojams paplašinoši, un tādēl tas attiecinams tikai uz tajā pare94

dzētiem gadijumiem, proti a l g a s un d a r b a g r ā m a t i ņ ā m
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b и r t n ī с ā m. Turpretim, ja darba līgumu noslēdzot, nav izdota algas vai
darba grāmatiņa vai burtnīca, bet vienošanās ir fiksēta citāda veida dokumentā,
tad tāds dokuments pēc vispārīga principa apmaksājams ar zīmognodevu, pie
kam nodevas 'likme atkarībā no dokumenta satura nosakama vai nu pēc
43. panta 2. pk., vai 13. panta 4. pk. (sal. Sen. CKD 34/833, 553). Apgabaltiesa,
nenodibinot šādus rlkojuma par zlmognodevu 46. panta 38. pk. piemerošanas
priekšnoteikumus un tomēr atsvabinot runā esošo līgumu no zīmognodevas,
pārkāpusi rlkojuma par zlmognodevu 46. panta 38. pk., kā arl CPL 181. un
196. pantus, kādēl vinas lēmums pārsūdzētā daļā nav atstājams spēkā. Ievērojot
sacīto, Senats n o ' l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1938. gada 31. marta lēmumu
pārsūdzētā dalā Rīkojuma par zimognodevu 46. panta 38. pimkta un CPL 181.
un 196. pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai jaunai
caurlūkošanai un izlemšanai šajā dajā citā tiesas sastāvā.
92. 1938. g. 27. oktobrī. Ellas Š t о t s pilnvarnieka zv. adv. N. Valtera
kasacijas sūdzība par Rlgas apgabaltiesas 1938. g. 27. apriļa lēmumu viņas blakus sūdzībā par piespriestās sumas sadallšanu maksāšanas terminos lietā ar
Viktoru Štotu par Ls 7260,— uztura naudas. (L.. № 1030.)
Sēdi vada prie'kšsēdētājs senators 0. Ozolinš; referē senatori M. Čakste
un P. Stērste.
Senats atrod:
Miertiesnesis ar savu 1938. gada 5. februara spriedumu šajā lietā piespriedis
по Viktora Štota Ellas Stots labā partu laulībā dzimušā bērna Veltas uzturam;
starp citu, 120 latus mēnesī Hdz bērna pilngadībai, sākot ar 1938. gada 1. janvari, un рат pagājušo laiku nesamaksāto uztura naudu 5790 latu apmērā. Apsverot atbildētāja lūgumu atļaut vioam maksāt pa daļām par notecējušo laiku
prasltājas labā piespriestos 5790 latus, miertiesnesis ar savu 1938. gada 29. marta
lēmumu ir atļāvis atbildētājam šo naudas sumu maksāt pa 20 latiem mēnesī,
bet apģaba'ltiesa prasītājas blakus sūdzlbu atstājusi 'bez ievērlbas. Prasltāja
pareizi norāda kasacijas sūdzlbā, ka apgabaltiesai, pielaižot piespriestās naudas
sumas samaksu pa daļām vairākos termiņos, bija jāņem vērā, lai māte ar piespriesto naudu varētu laikā segt bērna uzturu, apgērba, izglltlbas un citus
nepieciešamos dzdevumus, bet šim nolūkam piespriesto naudas sumu sadalot
tik mazās dalās, ka māte to varēs sanemt tikai vairāk kā pēc 25 gadiem, kad
alimentējamā bērna uzturam un izglītībai tā vairs nevarēs tikt izlietota, ši nauda
zaudē to mērķi, kāda sasniegšanai tā 'bija piespriesta. Bez tam, saskaņā ar
CPL 186. panta noteikumiem, noliekbt piespriestās sumas sama'ksu vairākos
termiņos, apgabaltiesai bija jāņem vērā p i e d z e n a m ā s s u m a s l i e l u m s
u n p a r ā d n i e k a m a k s ā t s p ē j a s . Nevienu no šiem svarlgiem momentiem
apgabaltiesa šai konkretā gadijumā nav ņēmusi vērā, pielaižot līdz ar to motivu
nepilnību un nepareizību un pārkāpjot CPL 186. un 196. pantus, kādēl Senats
n o l e m j : Rlgas apgabaltiesas 1938. gada 27. apriļa lēmumu CPL 186. un
196. pantu pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai tiesai jaunai caurlūkošanai un izlemšanai citā tiesas sastāvā.
93. 1938. g. 26. oktobrī. Nodoklu departamenta kasacijas sūdzlba par
tiesu palatas 1938. g. 25. aprila lēmumu Kārļa-Augusta Abola mantojuma lietā.
(L. № 1031.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O. Ozolinš; referē senatori F. Konradi
un M. Cakste.
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Senats atrod:
Tiesu palata konstatē, ka Nodevu nolik. 203. p. 2. pkt. gan neesot tieši
teikts, ka tur paredzētā nodevas norma ņemama arl no a d о p t i v i e m pusbrāliem un pusmāsām, bet pie tāda s'lēdziena esot jānāk uz loģisku secinājumu
pamata. Ar adopciju adoptētā persona iestājoties adoptētāja ģimenē ar bērna
tiesībām; mirstot kādam no bērniem, adoptēto nevarot attālināt un padarlt viņu
svešu, aprēķinot no viua nodevu par iegūto no adoptētiem pusbrāliem vai pusmāsām mantojumu nevis 10°/o, bet 24% apmērā, kā no svešas personas. Tādēl.
Tiesu palata atradusi, ka Nodevu nolīk. 203. p. 2. pkt. esot piemērojams ari
a d o p t i v i e m pusbrāliem un a d o p t i v ā m pusmāsām. Šis Tiesu palatas
viedoklis ir uzskatams par nepareizu. Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD
spried. 35/505, 36/706), ka Nodevu 'nolikuma noteikumi nav iztulkojami paplašinoši. Tādēļ civiltiesiskie noteikumi par adoptēto mantošanu nevar ietekmēt
specialā-s Nodevu īiolikuma normas. Ja savā 1936. g. spriedumā (36/706) Senats
ir iztelcies par a d o p t ē t ā j i e m - v e c ā k i e m (kuriem saskaņā ar 1864. g. CL
1876. p. principā pieder mantošanas tiesības pēc adoptētā), ka tiem piemērojams
Nodevu nolik. 203. p. 4. pkt. pie mantojuma pārejas no adoptētā aiz tā iemesla,.
■ka 203. p. 1. punkts min vienīgi par a d o>p t ē t i e m b ē r n i e m, tad jo vairāk
203. p. 4. punkts piemērojams a d o p t i v i e m pusbrāiiem un pusmāsām, par
kuriem 203. p. 2. punkts neka nemin. Nodevu nolik. 203. p. 4. ņunkta redakcija
neatstāj šaubu, ka 203. p. iepriekšējo punktu uzskaitijums ir izsmelošs un ka
tajos neminētās personas krit zem 203. p. 4. pkt. paredzētās npdevas 24°/o артега. Atrodot, ka Nodevu nol. 203. p. 2. un 4. pktu, kā arl CPL 816. р., pārkāpumu dēļ Tiesu palatas ļēmums nav uzturams spēkā, Senats n o l e m j :
Tiesu palatas 1938. g. 25. aprila 'lēmumu atcelt Nodevu nolik. 203. p. un 2. un
4. pkī., kā arī CPL 816. p. pārkāpumu dēļ un lietu nodot tai pašai tiesai caurlfikošanai un izlemšanai no jauna citā tiesas sastāvā.
94. 1938. g. 27. oktobrī. Mir. Ata В a u e r a mant. masas bij. aizgādņa
zv. adv. V. Dāvīda kasacijas sūdzība par Kandavas iecirkņa miertiesas 1938. g.
31. janvara lēmumu lietā par atlīdzlbas nepiešķiršanu sakarā ar mantas pārvaldīšanu. (L. № 1081.)
Sēdi vada prie'kšsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senatori P. Stērste
un P. Leitāns.
Senats atrod:
Ka miertiesa mantojuma masas aizgādoa lūgumu, piešķirt vioam atlīdzību
par pūlēm, atstājusi bez ievērības, jo pēc Koirzemes zeannieku likumiem tāda
atlldzība aizgādnim nepienākoties. Kasacijas sūdzība pelna ievērību. Jautājumu, vai mantojuma masaš aizgādnim pienākas atlīdzība par aizgādnlbas pārzināšanu pagasta robežās neizškir Kurzemes zemnieku likumi, it Ipaši šo likumu
92. р., uz kuru atsaucas miertiesa. Tādēļ uz 1864. g. CL ievada XII p. pamata
jāpiemēro zemes tieslbas kā subsidiaras tiesibas. Pēc zemes tieslbām, kā nosaka CL 496. р., aizgādnis dabn šinl pantā paredzēto atlldzību par pūlēm, bet
šie noteikumi attiecas tikai uz aizgādoiem par pi'foigadlgām personām. Tieši
par mantojuma masas aizgādņa atlīdzību, tā tad par līdzīgu gadijumu konkretara, runā 2596. p. Aiz Šī iemesla un ievērojot, ka 2596. p. atsaucas arī uz
496. р., jāatzīst, ka šinī lietā aizgādņa atlīdzības jautājums apspriežams un
izšķirams saskaņā ar minēto 2596. pantu. A-pgabaltiesa, nostājoties uz pretējo
viedokli, ir pārkāpusi CL 2596. р., kādēl viņas lēmums nav atstājams spēkā.
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Pamatojoties uz izteikto, Senats n o l e m j : Kandavas iecirkna miertiesas
1938. g. 31. janvara lēmumu 1864. g. CL 2596. p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu
nodot Tukuma iecirkņa miertiesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai.
95. 1938. g. 28. oktobrī. Prasītājas Evdokijas Z о m m e r s pilnvarnieka
zv. adv. pal. H. Donata kasacijas sūdzlba par Rīgas apgabaltiesas 1938. g.
26. aprila spriedumu Evdokijas Zommers praslbā pret Jāni Zommeru par
Ls 15.840,— uztura naudas. (L. № 1098.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senatori J. Grots
un A. Rumpēters.
Senats atrod:
Prasītāja šajā lietā paskaidrojusi, ka vina ir atbildētāja šķirta sieva, un ka
latflība šķirta uz savstarpējās vienošanās ipamata, pie kam neviens no prāvniekiem par vainīgu nav atzīts. Atsaucoties uz to, ka viņa esot trūclga un slima,
prasītāja lūgusi piedzlt t a i par labu attiecīgu uztura naudu. Miertiesnesis
prasītājas praslbu daļā, t. i. Ls 30 apmērā mēnesī, skaitot по praslbas celšanas
dienas, apmierinājis, bet apgabaltiesa, pārgrozot miertiesneša spriedumu, arī
šad dalā, prasību atraidijusi. Apgabalbiesa, salcarā ar ātbildētāja celto iebildumu, konstatējusi, ka 1927. g. 3. julijā, kad prāvnieku laullba jau bijusi šķirta un
bijis iestājies jau atbildētāja alimentacijas pienākums, prāvnieki noslēguši līgumu, pēc kura prasītāja saņēmusi savā labā vienreizīgi Ls 1500, bet savukārt
atteikusies по tieslbām ipraslt по atbildētāja nākamfbā uzturu.
Tālāk, apgabaltiesa, atrodot, ka ar šo līgumii prasltāja, saņemot vienreizīgu izmaksu savas eksistences nodrošināšanai, ir atteikusies по .turpmākiem
periodiskiem uztura maksājumiem un, ka šāds llgums nekā pretlikumīga un
nemoraliska nesatur un ir saistošs kontrahentiem, — hākusi pie slēdziena, ka
prasītāja nav tieslga vairs prasīt periodiskus uztura maksājumus по atbildētāja.
Iesniegtā par apgabaltiesas spriediumu kasacijas sūdzībā prasitājas pilnvarnieks
nemaz neapstrīd augstāk pievesto apgabahiesas konstatējumu par minētā Hguma pastāvēšanu un saturu, tik apstrīd apgataltiesas slēdziena pareizlbu, ka
minētais llgums būtu prasītājai saistošs, jo atrod, ka saskaoā ar CL 1864. g.
3599. p. šāds llgums esot pavisam aizliegts. Bet CL 1864. g. 3599. р., kā tas
izriet по atsauces tanl uz tā paša lik. 3600.—3605. р., atsevišķi по tiem nemaz
nav iztulkojams. ŠI panta ievada teikums, par izllguma aizliegšanu vai pielaišanu ar nosacijumiem, attiecas vienīgi uz turpmākos pantos 3600.—3605. p.
paredzēto izlīgumu aizliegšanu vai pieļaišanu ar nosacijunriem. Citiem vārdkm, pēc CL 3599. p. izlīgumi tiek aizliegti vai pielaisti ar nosacijumu, vienīgi
tiktāl, ciktāl to tieši paredz vipā pievestie 3600.—3605. p. Kas attiecas uz izlīgumiem par uzturu, tad, izoemot CL 3602.—3603. p. pare'dzētos ierobežojumus,
gadijumos, kad uzturs noteikts ar testamentu vai dāvinājumu līgumu, par visiem crtiem uztura prasību veidiem var ^tikt bnvi slēgti izlīgumi {sk. Erdmanir
IV, lp. 242). Ka, vispār, izlīgumi par s'ievas uzturu nav noliegti ar likumu, to
apstiprina arl apgabaltiesas pievestais Senata CKD spriedums 35/738. Tāpēc
nepelna ievērību praisltājas pilnvarnieka kasacijas sūdzība, kurā tas pārmet
apgabaltiesai vienīgi CL 1864. g. 3599. p. pārkapumu.
Atrodot prasītāja pilnvarnielca kasacijas sūdzīboi par atraidamu, Senats
n o l e m j : prasītājas Ēvdokijas Zommers pilnvarnieka zv. adv. pal. Hansa
Donata kasacijas sūdzību uz CPL 283. p. pamata atstāt bez ievērlbas; tiesāšanas izdevumus kasacijas instancē Ls 9,— apmērā uzlikt min. prasītājai
atbildētāja Jāņa Zommera labā.
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96. 1938. g. 24. novembrī. Prasltāju Emmas un Jāna N a g u pilnvarnieka
zv. adv. B. Krieviņa kasacijas sūdzlba par Rlgas apgabaltiesas 1938. g. 21. maija
spriedumu Emmas un Jāna Nagu prasībā pret Oto Vinteri par izlikšanu
Ls 300,— un atbildētāja Oto Vintera paskaidrojums. (L. № 1133.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senatori P. Stērste
un A. Rumpēters.
Senats atrod:
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motiviem šajā lietā,
starp citu, ir konstatējusi: 1) ka atbildētājs īrētā no prasītājiem dzīvokja virtuvē ir lietojis skārda tauplbas krāsniņu, kas saskaņā ar lietpratēja atzinumu
neatbilst pilsētas saistošiem būvnoteikumiem, 2) ka prasītāja Emma Nags, zīmējoties uz šo krāsniņu, ir atbildētājam teikusi, ka tādu nedrikst ierlkot, un
3) ka prasītāji 1938. g. 28. janvarī (resp. pirms šīs prasības celšanas) ir piedāvājuši atbildētājam izdarit vajadzlgos remontus, bet atbildētāja sieva no tiem
atteikusies. Neskatoties uz šādiem konstatējumiem, apgabaltiesa ir nākusi pie
slēdziena, 'ka konkretā gadijumā nevar būt runa par Lik. par "te'lpu Iri 32. p.
3. pk. paredzēto ieņemto telpu launprātlgu bojāšanu no īrnieka, tās nekārtīgi
ļietojot, uz ко tikusi pamatota prasība šai lietā. Šajā sakarlbā apgabaltiesa ir
norādijusi, ka konkretā gadijumā neesot no atbildētāja puses notikusi nedz
minētā pantā paredzētā telpu bojāšana, nedz arī no atbildētāja pielaista kāda
ļaunprātība. Pēc apgabaltiesas ieskata neesot nozīmes tam apstāklim, ka
atbildētāja uz'stādltā un lietotā krāsniņa nav ugunsdroša un neatbilst pilsētas
saistošiem būvnoteikumiem, jo iekams teJpas caur atbildētāja rlcibu neesot
tiešām bojātas ugunsgrēkā, nevarot būt runa par telpu bojāšanu. Par neatļautu
krāsns ierīkošanu atbildētājam varot gan draudēt kriminalatbildlba, bet Lik.
par telpu īri 32. p. 3. pķ. piemērošanai šl fakta vēl nepietiekot. Šāds apgabaltiesas viedoklis ir atzistams par nepareizu. Senats jau savā CKD spr. 38/691
ir paskaidrojis, ka pēc Lik. par telpu īri 32. p. 3. pk. izpratnes nav nepieciešami,
lai bojājumi caur Irnieka nekārtīgo telpu lietošanu būtu jau. iestājušies, jo ar šo
nateikumu likumdevējs ir gribējis pasargāt izīrētāju no katra ievērojama kaitējuma un nevis likt tam gaidlt un noskatlties, kamēr viņa īpašums būs sabojāts.
Tāpēc ir pareizs kasacijas sūdzlbas iesniedzēju iebildums, ka nevar prasīt no
Izīrētāja, lai tas gaidītu, kamēr kaitējums iestāsies, un tikai tad celtu praslbu
par īres llguma atcelšanu, t. i. īrnieka izlikšanu. It sevišķi tas sakams konkretam gadijumam līdzīgos gadijumos, kur pateicoties īrnieka rīclbai īrētās telpas
iiek novestas ugunsnedrošā stāvokll, jo 'ugunsgrēka sekas var būt daudzkārt
lielākas nekā viena Irnieka ienemtā dzlvokla sabojāšana un lldz ar to izīrētāja
zaudējumi var daudzkārt pārsniegt zaudējumus, kas celtos no viena paša
trnieka dzīvokļa bojājumiem. Bet izejot no nepareizā viedokla par to, ka Lik.
par telpu īri 32. p. 3. pk. it kā prasltu, lai telpu sabojāšana j a u b ū t u i e s t ā j u s i e s, apgabaltiesa, savukārt, ir nonākušl pie nepareiza slēdziena par šajā
pantā paredzētu īrnieka ļaunprātrbas trūkumu konkretā gadijumā. Apgabaltiesa
šajā sakarībā, starp citu, ir atradusi, ka lietā konstatētais prasltāju aizliegums
atbildētājam lietot runā esošo resp. ugunsnedrošo taupības krāsniņu esot irrelevants, jo ar šo krāsns lietošanu vien atbildētājs neesot taču prasītāju
dzīvokli 'bojājis un nodarijis tiem zaudējumus. Bet saskaņā ar Sen. CKD spr.
25/570 Lik. par teJpu īri 32. p. 3. pk. paredzētais jēdziens „launprātlgi" aptver
ari tadu gadijumu, kad īrnieks bez tieša nolū'ka padarīt zaudējumus, apzinājies,
ka no viņa rīclbas sekām v a r c e l t i e s z a u d ē j u m i . Tāpēc tas apstāklis
vien, ka konkretā gadijumā nekādi zaudējumi prasītājiem vēl nebija cēlušies,
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nemaz neizslēdzot atbildētaja ļaunprātību Lik. par telpu īri 32. p. 3. pk. noziniē
un neattaisno viņa neklausišanu prasītāju aizliegumam šo krāsniņu lietot, kauču
arl tā ir ugunsnedroša un neatbilst pilsētas saistošiem būvnoteikumiem.
Miertiesnesis, kura motiviem apgabalticsa ir pievienojusies, gan ir norādijis uz šīs krāsniņas nepieciešamību virtuves pilnīgai apsildlšanai, ka uz atbil'dētāja rīcibu attaisnojošu iemeslu. Savukārt šajā sakaribā pierādlto atbildētāja
sievas atteikšanos по piedāvāto remontu izdarlšanas, miertiesnesis ir attaisnojis ar domstarpību rašanos tanī laikā starp prāvniekiem. Tomēr ne miertiesnesis, nedz arī apgaballiesa, kas pievienojusies miertiesneša motiviem nav
tuvāki konstatējusi un paskaidrojusi, kas tās ir bijušas par domstarpībām prāvnieku starpā un kāpēc šādas domstarpības būtu atzīstamas par pietiekošu
pamatu atbildētājam atteikties no prasītāju piedāvātā dzīvokļa remonta. citiem
vārdiem, turpināt lietot, pretēji prasītāju aizliegumam, ugunsnedrošo krāsniņu
īrētā dzīvoklī.
Savukārt apgabaltiesas apsvērums, ka atbildētājam par vina ricību varētu'
gan draudēt kriminalatbildiba, pēc pareiza prasltāju pilnvamieka norādijuma
kasacijas sūdzībā, drīzāk gan runā par labu tam, ka atbildētāja rlcība konkretā
gadijumā ir 'bijusi ļaunprātiga, jo kriminal'atbildība, atskaitot izoēmuma gadijumus, vispār prezumē ātbildīgas personas launprātlbu.
Tādā kārtā apgabaltiesa ir pielaidusi motivu nepilnibu un nepareizlbu,
pārkāpjot CPL 196. р., kā arl nepareizi iztulkojusi Lik. par telpu Iri 32. p. 3. pk.,
kāpēc, neielaižoties pārējo prasītāju pilnvarnieka norādīto kasacijas iemeslu
pārbaudlšanā, Senats n o l e m j : Rīgas apgabaltiesas IV Civilnodalas 1938. g.
21. maija spriedumu CPL 196. p. un Lik. par telpu īri 32. p. 3. pk. pārkāpumu
dēļ atcelt un šo lietu nodot tai pašai apgabaltiesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā,
97. 1938. g. 25. novembrī/16. decembrl. Atbildētājas apdrošināšanas un
traTisporta akc. sab. „Latvijas Lloids" pilnvarnieka zv. adv. V. Voita kasacijas
sūdzība par Rīgas apgabaltiesas 1938. g. 30. marta spriedumu Jāua Pigožna
prasībā 'pret akc. sab. „Latvijas Lloids" par Ls 507,98 ar °/o un prasltāja Jāņa
Pigožna paskaidrojums. (L. № 1161.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē sena-tori J. Grots
un P. Leitāns.
Senats atrod:
Iesūdzības rakstā prasītājs paskaidrojis, ka sakarā ar vina ēku nodegšanu
1936. g. 29. junijā partu starpā tikusi panākta vienošanās, ka atbildētāja, kurā
prasītāja ēkas bijušas apdrošinātas, prasHājam izmaksāšot Ls 1550,— zaudējumu atlīdzības. Atbildētāja prasltājam izmaksājusi Ls 1042,42, bet atliķunru
Ls 507,98 īiedzoties izmaksāt, aizrunādamās ar to, ka pēdējā suma prasītājam
būtu jāsaoem no Latgales lauku pašvaldlbas apdrošināšanas savienlbas. Pēdējā tomēr prasītājam šo naudu neizmaksājot tādēl, ka vinai neesot ziņots par
ēku apdrošināšanu brīvprātīgi. Prasītājs iādēļ lūdzis piedzlt viuam par labu
no atbildētājas Ls 507,98 ar % un tiesāšanās izdevumus.
Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, prasību apmierinājusi.
Atbildētājas kasacijas sūdzība nepelna ievērību. No lietas redzams (I, 3),
■ka pirmā apdrošinātāja — Latgales lauku pašvaldības apdrošināšanas savienība
— ir noraidijusi uguns zaudējumu atlīdzlbas izmaksu prasitājam par nodegušām ēkām aiz tā demesla, ka tādas bez savienības zicfas bijušas apdrošinātas
pie atbildētājas, neievērojot obligatorisko apdroš. pagaidu noteikumu 15., 16.
un 61. p. („V. V." 1922. g. № 59-61). Atbildētāja zemākās instancēs nav apgal99

vojusi, ka pirmai apdrošinātājai nebūtu bijusi tiesība atteikties aiz minētā
iemesla no atlldzibas izmaksas un ari nav apgalvoiusi, ka prasītājam būtu
kāda iešpēja sanemt по pirmās apdrošinātājas zJaudējumu atlīdzības dalu, lai
gan prasltājs, prasot по atbildētājas p i 1 n u atlldzību, acīmredzot, izgājis по
tā, ka ar pirmo apdrošinātāju noslēgtais līgums ir zaudējis spēku. Rodas
jantājums, vai šādos lietias apstākļos ir piemērojams vispār. ugunsapdrošināšanas noteikumu 38. §, uz kuru atbildētāja atsaucas, pēc kura gadijumā, ja
cietušās mantas apdrošinājumā piedalas vairāki apdrošinātāji, vini atlldzina
zaudējumus proporcionali sumām, par kādām manta pie viņiem apdrošināta.
Uz šo jautājumu jāatbild nOTaidoši. Noteikumu 38. § aprādītās zaudējumu
atlīdzības kārtības (t. s. „pro ra!ta" sistemas) vienīgais rnērķis ir zaudējumu
taisnlga sadalīšana apdrošinātāju starpā un līdz ar to apdrošinājuma ņēmēju
iedzīvošanās novēršana. Ar šī notefkuma izpratni turpretim nesas'kanētu, ja
apdTOšinājuma ņēmējam, pateicoties šādai zaudējumu 'sadalīšanai, būtu jācieš
kādi launumj. Bet tas taisni notiktu, ja kāds по apdTOšinātājiem klūtu maksātnespējīgs vai kāds по apdrošināšanas līgumiem zaudētu speku un ja šādos
gadijumos apdrošinājuma ņēmējam būtu jāaprrtierinas ar parcialas zaudējumu
atlldzlbas saņemšanu по pārējiem apdrošinātājiem. Šāds stāvoklis, кит арdroŠinājuma ņēmējs nesaņemtu pilnigu zaudējumu atlīdzlbu, lai gan viņš premiju maksājis par p i 1 n и r i s к и, nav tiesiski 'attaisnojams un tādēļ nav
pieņemams. Tādēļ jāatzlst, ka gadijumā, ja apdrošinājuma ņēmējs nevar sanemt attiecigo zaudējumu atlīdzlbu по kāda apdrošinātāja viņa insolvences
dēl, vai tādēļ, ka ar viņu nos'lēgtais Hgums ir zaudējis spēku, par iztrūkumu
jāatbild pārējiem apdrošinātājiem līdz tai snmai, par \ити viņi objektu apdrošmājuši (sk. Basedow, Doppelversicherung, lp. 76—80 un tur pievesto literaturu). Tādēļ arī konkretā gadijumā, kur atbildētāja nav apstridējusi, ka prasltāja ar pirmo apdrošinātāju noslēgtais llgums ir zaudējis spēku, nevar
atsaukties uz vispār. ugunsapdrošināšanas noteikumu 38. § nn uz tā pamata
atteikties по prasītāja zaudējumu pilnas latlīdzības (kādi zaudējumi nepārsniedz
sumu, kurā objekts apdrošināts pie atbildētājas). Apgabaltiesas izšķirošais
slēdziens, ka šinl gadijumā atbildētāja palikusi at'bildīga par zaudējumiem
p i l n ā a p m ē r ā , jo līdz ar pirmā apdrošinātāja atbildības atkrišami, atkritīs
arl noteikumu 38. p. piemēro^anas priekšnoteikums, tādēļ atzīstams par pareizu.
Pārējiem apgaba'ltiesas sprieduma motiviem ir tikai blakus nozīme, kādēl
Senats atzīst par lieku apstāties pie kasacijas sūdzibas iesniedzējas paskaidrojumiem, kuros viņa apstrīd šo motivu pareizlbu.
Atrodot tādēļ, ka atbildētājas kasacijas sīidzrba, kā nepamatota, atraidāma,
Senats n о 1 e m j : atbildētājas apdrošināšanas un transporta akc. sab. „Latvijas
Lloids" pilnvarnieka, zv. adv. V. Voita kasacijas sūdzību uz CPL 283. p. pamata
atslāt bez ievērības; uzlikt atbildētājai tiesāšanās izdevumus kasacijas instancē
prasītāja labā četrpa'dsmit (14) latus.
98. 1938. g. 23. novembrī/15. decembrī. Prasītāja Kārja Ķ u z e s pil
varnieku zv. adv. V. Kosteniča un P. Berģa kasacijas sūdzība par Tiesu palat
1938. g. 27. aprila spriedumu Kārļa Ķuzes būvuzņēmuma administracijas u.
prasībā pret Kārli Kauliņu, sumā Ls 10.000,— par atsvabināšanu по vekse
saistlbas. (L. № П68.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O. OzoHņš; referē senatori F. Konra
un M. Cakste.
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Senats atrod:
Savas kasacijas sūdzibas 1. pktā prasitājs Kārlrs Ķuze parmet Tiesu palatai
viņa Tiesu palatas 1938. g. 27. apriļa sēdē izteiktā aizrādijuma neapsvēršanu,
ka tikai Ls 1000 esot izsniegti Ķuzes administracijai lī-dz vekseļa protesta dienai,
bet visas pārējās sumas esot dotas no atbildētāja pēc flam, kad vekselis jau
bijis protestēts; tas, pēc kasacijas sūdzības iesniedzeja domām, pierādot, ka
prasītāja 'kā žiranta atbildība nevarot attiektics uz sumām, kas izsniegtas uz
šo vekseli pēc tā protestēšanas, jo vismaz daļā par Ls 9000 vekselis protesta
momentā bijis b e z v а 1 u t a s. Šis prasltāja aizrādijums Senatā nav apsverams kā izteikts p i r m o r e i z ' i tikai kasacijas sūdzlbā, jo, pretēji prasītāja
apgalvojumam, viņš minētā Tiesu palatas sēdē par naudas aizdošanu pēc vekse|a protestēšanas nav runājis augšā aprādītā sakarā, bet uz šo apstākli aizrādijis vienīgi lai pierādītu, ka atbildētājs vekseli no Bērztīsa saņēmis bez
prasītāja piekrišanas. Ar to atkrit kasacijas sūdzibas 1. pkts. Nepelna ievērību
arl šls sūdz.bas 3. pkts, kurā prasītājs aizstāv uzskatu, ka Lik. par peloas
uzņēmumu administraciju 37. p. trešā dala 1933. g. 12. apr. lik. redakcijā (Lkr.
94), —pēc kura izllgums par kreditoru apmierināšanas apmēriem, kārtlbu un
laiku ir saistošs arl kreditoriem, kas savus prasijumus nav pie'teikuši — esot
piemērojama arī visām afdmSnistracijām, kas nodibinātas laikā pirms likuma
1933. g. 12. apriļa grozijumu .vpēkā stāšanās, tā tad arī kon'kretā gadijumā, kur
lēmums par administracijas nodibināšanu ticis izsludināts „Valdlbas Vēstnesl" 1932. g. 12. februarl. Šāds prasītāja viedoklis nav pieņemams, ja ar Lik.
par peloas uzņēmumu administraoiiu 15. p. 1931. g. 30. junija likuma redakcijā
(Lkr. I 28) kredrtoricm, kas 15. pantā minētā taikā 'nebija pieteikuši savus prasijumus administracijai, tika piešķirta tiesība realizēt savus prasijumus vispārīgā kārtlbā pēc administracijas izbeigšanās. Šāda tiesība, kuru kreditori
jau ieguvuši laikā, kad bija spēkā likuma 15. pants 1932. g. redakcijā, viņiem
ar 1933. g. 12. aprila grozijumiem nav atņemta, jo tiem nav piešķirts atpakaļejošs spēks. Tādēl arl, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja aizrādijumam,
šiem kreditoricm nav saistoši šo grozijumu 15. un 37. panti, ar kuriem minētā
kreditoru tiesība tika anulēta, saistot lldz ar to ar notikušo izllgumu arl kreditorus, kas savus prasijumus nav pieteikuši.
Prasltāja kasacijas sūdzlbas 2. pkts pelna ievērlbu. Tiesu palata atzinusipar nepamatotu prasītāja atsaukšanos uz atbildētāja materialās Ieģitimacijas
trūkumu praslbas celšanai pēc strīdīi esošā veksela. Tiesu palata konstatējusi
ka Bērztīss vekseli nodevis atbildētājam sava un prasltāja aizņēmuma nodrošināšanai uz paša prasītāja priekšlikumu un viņa uzdevumā; atbildētāja aizdevums skaitijies par abiem kopā ap Ls 10.000, no kuriem uz p r a s ī t ā j a
dalu krītot ap Ls 4700; minētās 'liecības ticamību, starp citu, pastiprinot Ķuzes
izdotā kvlts par Ls 1000 (I 120), kura apliccinot, ka viņš, Ķuze, aizņēmies
1932. g. 26. martā naudu no atbildētāja priekš savas administracijas. Tiesu
palata tālāk aizrāda, ka ar administracijas nodibināšarni neierobežojoties prasītāja dispozitivās tieslbas, bet uzņemties saistības priekš administracijas viņš
varējis p i l n v a r o j u m a r o b e ž ā s . Tiesu palata tā tad atzīst, ka prasītājs saistību pēc vekseļa, vismaz vienā dalā, ir uzoēmies prickš administracijas
p i l a i v a r o j u m a r o b e ž ā s (Lik. par peļņas uzņēmumu adm. 19. p. 2. pkts,
27. р.). Bet ja tas tā, tad attiecībā uz šo aizdevuma daļu būtu piemērojams
likuma 16. p. 2. pkts, pēc kura saistības, kuras uzņēmusics administracija, ir
apmierināTTias tikai a d m i n i s t r a c i j a s k ā r t ī b ā .
Neapspriežot lietas
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apstākļus по ši likuma viedokļa, Tiesu palata pielaidusi motivēšanas nepilnību
un ar to CPL 444, 816. p. pārkāpumus, kādēļ vinas spriedums nav atstājams
spēkā.
Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1938. g. 27. aprila spriedumu CPL 444, 816. pantu pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot Tiesu palatai
jaunai caurlūkošanai un izsprieŠanai citā tiesas sastāvā.
99. 1938. g. 23. novembrī. Atbildētājas Beilas G a b e (Gabets) kasacijas
sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 11. maija spriedumu Ābrama Gabe, arī Gabets,
prasībā pret Beilu Gabe, arī Gabets, par laulības šķiršanu un prasītāja Abrama
Gabe-Gabeta pilnvamieka žv. adv. V. Dāles paskaidrojums. (L. № 1169.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozolinš; referē senatori F. Konradi,
M. Cakste.
Senats atrod:
Tiesu palata ir šķīrusi prāvnieku laulrbu, atrodot, ka likums uzliek laulātiem
pienākumu dzlvot 'kopā, un ka patvalīgi nodibināta laulāto šķirta dzīve, neatkarīgi по veida un iemesliem, ir laulības šķiršanas iemesls, ja 'tā ilgst nepārtraukti vairāk kā 3 gadus. Nākot pie šāda slēdziena, Tiesu palata tomēr nav
ieverojusi, ka jēdziens „laulāto šķirta dzīve" nav saprotams citādi, kā laulāto
„atšķirts galds un gulta", jo CL 77. p. piemērošana gadijumiem, kad nejaušu
darba apstāklu vai ilgstošas slimības dēl u. t. t. laulātais spiests dzīvot atsevišķi по otra lau'lātā, runātu pretim CL 77. p. izpratnei, kura iprasa laullbas kopdzīves iziršanu savā būtlbā. Gan gadijumā, kad laulātie nedzīvo kopā, būtu
jāprezumē, ka laulātiem ir „atškirts galds un gulta", ka laulāto starpā ir ieviesušies laulības kopdzīves iziršanas elementi. Tomēr šādu prezumpciju var arl
atspēkot. Ja lconkretā lietā atrastu par pierādhu, ka prasītājs dzīvo citā dzivoklī
tikai nervu slimības dēļ (II 18), bet ka vinš tomēr sistematiski apmeklē atbildētāju ar bērnu tādā veidā, ka vismaz morailiskie un materialie laulfbas kopdzlves elementi tiek uzturēti spēkā, tad minēto prezumpciju varētu uzskatīt
par atspēkotu. Tādā gadijumā arī nevarētu runāt par „patvaļīgi" nodibinātu
šķirtu dzīvi. Neapskatot laulāto šķirtas dzīves iemeslus по š! viedokla, Tiesu
palata ir pielaidusi savā spriedumā motivēšanas nepilnību, pārkāpjot CPL
816. pantu.
Atrodot, ka CPL 816. panta pārkāpuma dēl Tiesu palatas spriedums nav uzturams spēkā, Senats ' n o l e m j : Tiesu palatas 1938. g. 11. maija spriedumu
CPL 816. p. pāfkāpuma dēl atcelt un lietu nodot tai pašai tiesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā.
100. 1938. gada 25. novembrī. Atbildētājas Matildes A u z i о š kasacijas
sūdzība par Rīgas apgabaltiesas 1938. g. 27. jūlija spriedumu mir. Alvīnes Zālītis m. m. prasībā pret Matildi Auziņš par Ls 155,—. (L. № 1182.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; referē senatori J. Grots,
P. Leitans.
Senats atrod:
Iesūdzības rakstā prasftājas mir. Alvīnes Zālītis mantojuma masas aizgādnis
paskaidrojis, ka atbildētāja saņēmusi по Rlgas pašvaldlbas pensiju kases
Ls 452,19 un по Rlgas pilsētas pašvaldības darbinieku slimo kases Ls 253,—,
kopsumā Ls 705,19, sakarā ār Alvines Zālītis nāvi un apbedišanu. Apbedīšanas
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izdevumi tomēr nevarējuši pārsniegt Ls 550,—; kādēl arī atlikumam vajadzētu
būt vismaz Ls 155,—. Šo sumu prasltājas aizgādnis lūdzis piedzīt vinai par
labu no atbildētājas. Apgabal'tiesa, konstatējot, ka atbildētāja neesot pierādijusi
pieprasīto Ls 115,— izlietošanu bēru izdevumu segš'anai, atzinusi: а) ка по
Rlgas pilsēias pašvaldības pensiju kases statutu 18. § neizrietot, ka ar pārpaHkušo naudu atbildētājai nebūtu jānorēķims ar mirušās mantiniekiem, jo 18. §
minētais pa'balst-s esot kompensacija par tām sumāTti, kādas savā lai'kā pensiju
fondā maksājusi mirusē, b) ka tādēļ šīs sumas ietilpstot
mantojurna
m a s ā, un c) ka tāpat at'bildētājai esot jādod norēķins arl par tām sumām,
kuras viņa saņēmusi no slimo kases. Apgabaltiesa tādēl praslbu apmierinājusi.
Aprādītais apgabaltiesas Viedoklis atzīstams par nepareizu. Pēc 1864. g.
CL 1691. р., mantojums ir vi'su to kustamu un nekustamu mantu, kā arl citam
tālāk dcdamu tiesību un saistību kopība, kuras p i e d e r ē j u š a s mirušam
vai pēc likuma par mirušu atzīstamam vina Istajā vai likumlgi pieņemamā
n ā v e s d i e n ā . Minēto statutu 18. §, kā >arī arl Notei'k. par slimo kasēm
52. pantā paredzētais p a b а 1 s t s, kas izsniedzams, resp. piešķirams nelaiķa
apbedītājam, par šādu mantu nav atzlstams, jo šl nauda pašam mantojuma atstājējam, acīm redzot, nav piederējusi un tā tādēļ arī viua mantojuma masā
nevar 'ietilpt (tāpat kā nelaiķa mantojuma masā neietilpst atraitnēm un bērniem piešķirtās pensijas — sk. 1864. g. CL 2645. p. 2. piez., lai gan arī tās varētu atzīt par zinamu kompensaciju par tām sumām, kādas savā laikā pensiju
fondā maksājis nelaiķis). Tādā kārtā jāatzīst par nepareizu apgabaltiesas slēdziens, ka atbildētājai izsniegtā pabailsta atlikums piederot nelaikes mantojuma
masai un ka tādēļ vioai esot jānorēķinas par šls sumas izlietošanu mantojumu
masas priekšā.
Atrodot, kaapgabaltiesa savā spriedumā pielaidxisi motivēšanas nepareizību
un 1864. g. CL 1691. p. pārkāpumu, kādēļ vioas spriedums nav atstājams spēkā,
Sena'ts n o l e m j : Rlgas apgabaltiesas 1938. g. 27. jīilija spriedumu CPL 196. p.
un CL 1691. p. pārkāpuma del atcelt un Hetu nodot tai pašai apgabaltiesai jaunai
caurlfikošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā.
101. 1938. g. 15. decembrī. Pētera C ē r u ž a kasacijas sūdzlba par Jelgavas apgabaltiesas 1938. g. 23. septembra lēmumu Hetā ar Nodo'kļu departamentu par Ls 22,— zīmogsoda. (L. № 1205.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0 . Ozoliņš; referē senatori F. Konradi,

M. Cakste.
Senats atrod:
Notara Cēruža kantori apliecinātā pirkuma llgumā kontrahenti ir vienojušies pirkuma sumas dalu segt ar uztura devām, ievedot pārdoto māju zemes
grām. reg. III d. 1. slejā attiecīgo pantu par. māju apgrūtināšanu ar lietiskām tiesībām līgumā minēto personu labā. Pēc >notara domām, šī pirkuma sumas daļa
nestāvot nekādā sa'karā ar uztura apmēru, tā neesot uztura vai uztura llguma
vērtlba, bet gan esot pamatdarijuma dala, resp. maksas atlikums, kura segšanai
tiekot slēgts jauns darijums. Ar lietisko tiesību nostiprmāšanu zemes grāmatās
netiekot vis nostiprinātas prasijuma tiesības šī pirkumsumas atlikuma apmērā,
bet gam tiekot nostiprinātas uztura tiesfbas. Prasijuma īstā vērtība mītot izsniedzamo alimentu vērtībā. Bet šo uztura vērtlbu neviens no kontrahentiem
līgumā neesot noteicis un neesot aprēķinājis. Ja nu šī akta suma neesot no103

teikta, resp. neesot noteicama Rlk. par zīmognodevu 25. p. paredzētā kārtlbā,
tad trūkstot pamata piemērot Rīk. par zīmognod. 39. р., bet gan esot piemērojams rīkojuma 13. pants. Šāda notara argumentacija nav pareiza. Ja pirkuma
līguma kontrahenti pifkuma sumas dalu līgumā aprādītā apmērā sedz ar uztura devām līgumā minētām perso-nām, tad viņi ar to pašu uztoira vērtību ir
noteikuši taisni tādā sumā, kas atbīlst minētai pirkuma sumas daļai, jo alimerrti
taču ir šīs sumas e'kvivalents un to vērtība pēc kontrahentu aprēķina tādēļ nevar bīit tie lielāka, ne mazāka par ar tiem sedzamo pirkuma daļu. Tādēļ pretēji
kasacijas sūdzības iesniedzēja domām, konkrētā gādijumā nevar būt runas par
to, ka kontrahenti aiztura vērtību nebūtu noteikuSi, kādēl jāatzīst par pilnigi pareizu apgabaltiesas uzskats, ka alimentacijas līgums bija atseviški apmaksājams
ar 1% proporciona'lu zīmognodevu pēc Rīk. par zlmognodevu 38. p. 1. punkta,
atzlstot par līguraa sumu to pirkuma sumas daļu, kuru sedz ltgumā paredzētie
alimenti (sal. arl Sen. CKD spr. 38/1148).
Atrodot tādēļ, ka iesniegtā kasacijas sūdziba kā nepamatola atraidama,
Senats n o l e m j : Pētera Cēruža kasacijas sūdzibu uz CPL 283. panta pamata
atstāt bez ievērlbas.
102. 1938. g. 15. decembrl. Prasītāja Viļa P1 a u ž a kasacijas sūdzība par
Jelgavas apgabaltiesas 1938. g. 23. septembra spriedumu Viļa-Jura Plauža prasībā pret Zemgales kreditbiedrrbu par ve'ksela atzīšanu par nesaistošu, un atbildētājas Zemgales kreditbiedribas pilnvarnieka zv. adv. K. Pauļuka paskaidrojums. (L. № 1208.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliuš; referē senatori F. Konradi,
M. Cakste.
Senats atrod:
Iesūdzības rakstā prasītājs paskaidrojis, ka 1936. g. 4. novembrl viņš esot
izdevis Heinricham Zēbergam vekseli par Ls 240,— ar ma'ksāšanas termiou
1937. g. 4. februarī. Šo vekseli Zēbergs esot diskontējis Zemgales kreditbied>
rībā, kura ve'kseli nesamaksas del esot protestējusi wn tagad piedzenot no prasitāja. Pēc šī ve'ksela prasītājam minētai biedribai, atbildētājai, vairs ne'kas
neesot jāmaksā, jo prasijums pēc šī vekseļa ietflpis izlīgumā starp atbildētāju un
Osvaldi Kēsi, pēc kāda izlīguma atbildētāja, saoemot apmierinājumu par wisiem saviem prasijumiem pret Heinrichu Zēbergu no minētā Osvalda Kēsis,
atteikusies no prasijuma pēc šī vekseļa pret prasītāju. Vekselis atbildētājai bijis jāizsniedz OsvaWam Kēsim, ко vioa neesot darijusi. Prasītājs tādēl lūdzis
atzīt, ka prasītājam «av jāmaksā atbildētājai pēc minētā veksela.
Apgabaltiesa konstatējusi, ka paftu starpā nav strlda, ka visus maksātnespējīgā parādnieka Zēberga parādus atbildētājai pārņēmis Osvalds Kēsis, bet
partu starpā ir strldus, vai pēc apstrīdētā veksela atbildētājai parādā ir prasītājs, vai arī šis vekselis bijis Heinricha Zēberga parāds, k u r u p ā r ņ ē m i s
O s v a l d s K ē s i s . Izšķirot šo jautājumu, apgabaUiesa ko'nstatējusi, a) ka, saskaņā ar liecinieka Betchena liecību, vekseli 1930. g. par vekseļa sumu Ls 340
pie atbildētājas gan diskontējis Zēbergs, bet no 1931. gada, kad Zēbergs atzīts
par maksatnespējlgu parādnieku, vekseli arvien atjaunojis un izdarijis maksājumus vienīgi prasltājs, reducējot veksela sumu līdz Ls 240; ka Zēbergs minēta
v^kseļa kārtošanā nekādu dalību neesot ņēmis un ka parādu pēc šī vekseļa atbildētājai Osvalds Kēsis n e e s o t p ā r ņ ē m i s , b) ka no atbildētājas 1936. g.
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30. novembra protokola nora'ksta esot redzams, ka Osvalds Kēsis pārņēmis tikai
Zēberga о Ы i g а с i j u parādus, bet neesot redzams, k;a Kēsis 'būtu pārņēmis
arī parādu pēc strīdus vekseja, un c) ka prasītājs strldus vekseli izdevis 1936. g.
4. novembrī, t. i. vēl p ē с t a m, kad Kēsis Zēberga parādu jau bija pārņēmis,
kas noticis 1936. g. 3. novembrl un no kura laika Zēbergam parādu pie atbildētājas vairs neesot bijis. Pamatojoties uz šiem konstatējumiem, apgabal'tiesa
nākusi pie slēdziiena, ka strīdus vekselis neietilpst augšā minētā starp atbildētāju un Kēsi noslēgtā izlīgumā. Šis apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lietas
faktisko pusi un tādēl 'nav pārbaudams kasacijas kārtlbā, ar 'ко atkrlt visi tie
prasītāja paskaidrojumi viņa kasacijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd minēto apgabaltiesas slēdzienu pēc būtlbas. Palr to, ka arī strīdus vekselis bijis nodrošināts ar izpirktām obligacijām, un ka a!tbi'ldētājas 1936. g. 3. novembra protokols pierādot trkai to, ka Kēsis ar atbildētāju tad ir vienojušies, bet nepierādot,
ka pati samaksa arī noti-kusi tanī diena, prasītājs runā pirmo reizi savā kasacijas sūdzlbā, 'kādēļ apgabaltiesai lietas apstākli по šl viedokļa nebija jāapspriež. Neapgāž apgabaltiesas slēdzienu arl kasacijas sūdzības iesniedzēja norādijums, ka strldus vekseli 1930. gadā pie atbildētājas esot diskontējis Z ē b e r g s, kas arī saņēmis naudu no atbildētājas. No šī apstākla prasltājs secina,
'ka tiešas parāda attiecības varēja nodi'bināties uz Veksela likuma pamata t ik a i starp atbildētāju un Zēbergu, bet nevis starp atbildētāju un prasltāju, jo,
pēc viņa domām, vekseldiskontdarijumā tiešas iparāda attieclbas nodibinājas
tikai starp di'skontantu un diskonteru. Šāds prasltāja uzskats nav pareizs, jo
uz diskontdarijuma pamata banka iegūst tiesību pieprasīt veksejsumu no v i s ā m a t b i l d ī g ā m personām (agr. Veks. Kk. 28. р.; Sen. CKD spr. 26/291;
Kr. Sen. CKD spr. 05/60). Tādā -kārtā par parādnieku pēc šī veksela atzlstams
arl prasītājs, bet nevis tikai Zēbergs, kā apgalvo prasltājs. Tāpēc arl nav konstatējama prasltāja norādltā pretruna starp augšā minēto apgabaltiesas gala slēdzienu un viņas konstatējumu, ka Kēsis pārņēmis visus Z ē b e r g a parādus,
jo ar to apga'bahtiesa -nav teikusi, ka Kēsis būtu pārņēmis arl saistlbu, kurās kā
parādnieks figurē ne tikai Zēbergs, -bet arī prasītājs. Apgabaltiesa arī nesaka,
ka prasītājs būtu pārvērties par atbildētājas parādnieku a r t о v i e n, ka no
1931. g. prasītājs šo vekseli „atjaunojis" un izdarijis maķsājumus, be<t pilnlgi
pareizi norada arī uz to, ka prasltājs, lcā stridus vekseļa izdevējs, nes patstāvīgu atbildlbu par vekseļa samaksu veksela turētājam, un ka šai ziņā nav nozīmes tām attiecībām, kas pastāvējušas attiecībā uz vekseli starp prasītāju un
Zēbergu. Atrodot, ka -prasītāja kasacijas sūdzlba kā nepamatota atraidama,
Senats n o l e m j : Vila Plauža kasacijas sūdzību uz CPL 283. panta pamata
atstat bez ievērlbas. Tiesāšanas izdevumus kasacijas instancē Ls 9,30 apmerā
uzlikt prasītājam atbildētājas labā.

103. 1938. g. 15. decembrī. Prasītājaš Jevgenijas B o n d a r s kasacijas
sūdzība par Daugavpils apgabaltiesas 1938. g. 15. septembra spriedumu Jevgeņijas Bondars praslbā pret Jām' Bondaru par 'bērna uzturu. (L. № 1210.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators O. Ozoliņš; referē senatori M. Čakste,
F. Konradi.
Senats atrod:
Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka parti savā laulības dzīvē dzīvo šķirti un
ka abi laulāfie vainojami par šķirto dzīvi. Partu bēraam, kas dzlvo pie mātes,
apgabaltiesa ir atsacijusi uzturu tādēl, 'ka tēvs ir izteicis gatavību ņemt māti
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pie sevis, bet māte atsakoties kopdzivi atjaunot. Senats jau ir paskaidrojis
(Sen. CKD spried. 32/510), ka, lai atsvabinātu tēvu по pienākuma uzturēt pie
mātes dzīvojošos bērnus, nepietiek konstotēt, kas vainojams laulāto šķirtā
dzlvē, un vai bērni atrodas -pie mātes pret tēva gribu, bet jāizšķir arī jautājums,
vai pašu bērnu intereses prasa vinu atstāšanu pie tēva un nevis pie mātes.
Sis Senata paskaidrojums gan dots sakarā ar 1864. g. CL 199. p. piemērošanu,
kurpretim konkretā lietā tēva uzturēšanas p'ienākums apspriežams pēc CL
179. p. ('pārejas normu 4. ip.). Tomēr princips par bērna interešu ievērošanu
uzturēšanas pienākuma apspriešanā pie laulāto šķirtas dzīves ir atzīstams par
saskanošu arl ar CL 179. p. notei'kumiem (sal. arl CL 180. p. in fine). Apgabaltiesa Šajā konkretā lietā nav konstatējusi, 'ka partu likumīgā laulībā dzimušā
bērna intereses prasa atstāt vinu pie tēva. Apga'baltiesa ir uzsvērusi, ka tēvs
neatzīst bērnu par savu, kādu uzsverunru tiesa dibina, aclmredzot, uz tēva paskaidrojumiem apelacijas sūdzlbā, 'ka vinš ne tikai neatzīst bērnu par savu, bet
arl neatzīst pienākumu gādāt par viņa uzturu. Šādos apstāklos tiesai bija sevišķs pienākums apspriest jautājumu, vai bērna intereses prasa viņa atstāšanu
pie tēva.
Neapspriežot šo jautājumu, apgabaltiesa ir ipielaidusi savā spriedumā motivēšanas nepareizību, pārkāpjot CL 179. p. un CPL 196. p.
Atrodot, ka CL 179. p. un CPL 196. p. pāfkāpumu dēl apgabaltiesas spriedums nav uzturams spēkā, Senats n o l e m j : Daugavpils apgabaltiesas 1938. g.
15. septembra spriedumu CL 179. p. un CPL 196. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu
nodot tai pašai Wesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā.
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ßenata civllä kas. dep. 1939.-1939-6* spriedumi

Latvijas CiviillKums; i937.g.
9.p. " CKD 1939/8 : lO.lpp.
9.p. - CKD 1939/18 : 21.1PP.
9.p. - CKD 1939/21 : 25.lpp.
12.p. - CKD 1938/94
96.1pp.
2i.p. - CKD 1938/61
62.1pp.
70.p. - CKD 1938/56
58.1pp.
77.p. - CKD 1938/99
102.lpp.
M.p. - CKD 1938/56
58.1pp.
84.p, - CKD 1939/10
ii.lpp.
85.p. - CKD 1938/56
58.lpp.
85.p. " CKD 1939/2 : 4.1PP.
95,p. - CKD 1938/56
58.lpp.
95.p. - CKD 1939/8 ; 10.lpp.
132.p. - CKD 1939/17
19.lpp.
133.P. " CKD 1939/17
19.lpp.
134.P. " CKD 1939/17
19.lpp.
135.p. " CKD 1939/17
19.Ipp,
136.Pt " CKD 1939/17
20.lpp.
137.P. " CKD 1939/17
20.1pp,
138.p. - CKD 1939/17
20.lpp,
139.p. " CKD 1939/17
20.lpp.
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Likumu r a d l t ā j s

Latvijas
14-0.p.
141.p,
142.p.
143.p.
144.p,
147,p.
157.p.
163.p.
170,p.
173,p.
175.p.
177.p.
177.p.
178.p.
178.p.
179.p.
179.p.
179.p.
179.p.
179.p.
179.p.
180.p.
181.p.
181. p.
184,p.
189.p.
198.p.
199.p.
199.p.

ClvilliKums;
1937.g.
CKD 1939/17
20.lpp.
CKD 1939/17
20.lpp.
CKD 1939/17
20.1pp,
CKD 1939/17
20.lpp.
CKD 1939/17
20.lpp.
CKD 1939/17
20.lpp.
CKD 1939/4 : 5.1pp.
CKD 1939/17
20.lpp.
CKD 1938/22
26.lpp.
CKD 1939/17
19.lpp.
CKD 1939/36
45.lpp.
CKD 1939/2 : 4.lpp.
CKD 1939/18
21.lpp.
CKD 1939/2 : 4.lpp.
CKD 1939/36
45.lpp.
CKD 1938/60
61.lpp.
CKD 1938/103 : 106. lpp.
CKD 1939/2 ; 4.lpp.
CKD
1939/14
17.1pp.
CKD
1939/18
21.lpp.
CKD
1939/36
45.lpp.
CKD
1938/103 : 106.lpp.
CKD
1939/18
21.1PP.
CKD
1939/36
45.lpp.
CKD
1938/60
61.lpp,
CKD
1939/36
46.lpp.
CKD
1939/36
45.lpp.
CKD
1938/60
61.lpp,
CKD
1938/86
89.lpp.
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Senata civllä kas. dep. 1919»-1939-g. ßpriedumi

Latvijas
199.p.
199.p.
209.p.
222.p.
307.p.
344.p.
460.p.
496.p.
498.p.
503.p.
526.p.
534.p.
579.p.
580.p.
641.p.
645.p.
648.p.
664.p.
680.p,
703.p.
706.p.
729.p.
733.p.
734.p.
738.p.
799.p.
808.p.
809.p.
813.p.

Civillikums: 1937,ß.
- CKD 1938/103 : 106.lpp.
- CKD 1939/14
17.lpp,
21.lpp.
- CKD 1939/18
- CKD 1938/87 : 90.lpp,
- CKD 1938/54 : 57.lpp.
- CKD 1938/51 • 54.1pp.
- CKD 1938/90 : 93.lpp.
- CKD 1938/94 : 96.1pp.
- CKD 1938/7 : 12.lpp.
- CKD 1938/7 : 12.lpp.
- CKD 1938/46 : 50.1pp.
- CKD 1938/41 : 43.1pp.
- CKD 1938/26 : 31.lpp.
- CKD 1938/26 : 31.lpp.
- CKD 1938/5 : 9.IPP- CKD 1938/5 : 9.lpp.
- CKD 1938/5 : 9.lpp.
- CKD 1938/54 : 57.lpp.
- CKD 1938/26 : 31.lpp.
- CKD 1938/17 : 21.lpp.
- CKD 1931/222 : 150.lpp
- CKD 1938/35 : 39.lpp.
- CKD 1938/77 : 80.lpp.
- CKD 1938/77 : 80.1pp.
- CKD 1938/77 : 80.1pp.
- CKD 1938/22 : 25.lpp.
- CKD 1938/22 : 25.1pp.
- CKD 1938/22 : 25.1pp.
- CKD 1938/22 : 25.lpp.
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LiKumu

raditajs

L a t v i j a s C i v i l l i K u m s ; 1937.g.
814. p. - CKD 1938/22 I 25.1pp.
826.p. - CKD 1938/85 : 89.lpp.
827.p. - CKD 1938/80 : 83.1pp.
839.p. " CKD 1939/29 : 34.1pp.
841.p. " CKD 1939/29 : 34.1pp.
846.p. - CKD 1939/29 : 34.1pp.
847.p. - CKD 1939/29 : 34.1pp.
848.p. - CKD 1939/29 : 34.1pp.
878.p. - CKD 1939/37 : 46.1pp.
923.p, - CKD 1938/85 : 88.1pp.
942.p. - CKD 1938/17 : 21.1pp.
943.p. - CKD 1938/17 : 22.1pp.
960.p. - CKD 1938/49 : 52.1pp.
960.p. - CKD 1938/75 : 78.1pp.
961.p. " CKD 1 9 3 8 / 4 9 : 52.1pp.
962.p. - CKD 1938/49 : 52.1pp.
963.p. - CKD 1938/49 : 52.1pp.
964.p. - CKD 1938/49 : 52.1pp.
965.p. - CKD 1 9 3 8 / 4 9 : 52.1pp.
966.p. - CKD 1 9 3 8 / 4 9 : 52.1pp.
967.p. - CKD 1938/49 : 52.1pp.
968. p. ~ CKD 1938/49 : 52.1pp.
969.p. - CKD 1938/49 : 52.1pp.
970.p. - CKD 1938/49 : 52.1pp.
971.-978.p- - CKD 1 9 3 8 / 4 9 : 52.1pp.
1068.p. - CKD 1939/37 : 46.1pp.
1089.p. - CKD 1938/83 : 87.1pp,
1104.p. - CKD 1938/83 : 87.1pp,
1118.p. - CKD 1938/83 : 87.1pp.
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Senata civllā kas. dep. 1919.-1939.g- spriedumi

Latvijas
1264.p.
1306.p.
1456.p.
1469.p.
1470.p.
1593.p.
1594.p.
1597.p.
1613.p.
1614.p.
1616.p.
1691.p.
1693.p.
1819.p.
1827.p.
1834.p.
1876.p.
1965.p.
1984.p.
1985.p.
1988.p.
1991.p.
1995.p.
1996.p.
2001.p.
2040.p.
2106.p.
2149.p.
2214.p.

Civillikurns; 1937.ß.
- CKD 1938/83 : 87.lpp.
- CKD 1938/48 : 51.1pp.
- CKD 1938/82 : 86.lpp.
- CKD 1938/5 : 9.lpp.
- CKD 1938/5 : 9.lpp.
- CKD 1939/3 : 4.lpp.
- CKD 1939/3 : 4.1PP.
- CKD 1938/82 : 86.1pp.
- CKD 1939/3 : 4.1PP.
- CKD 1939/3 : 4.lpp.
- CKD 1939/3 : 4.lpp.
- CKD 1938/100 : 103.lp
- CKD 1938/42 : 45.lpp.
- CKD 1939/21
26.lpp.
- CKD 1938/62 : 63.lpp.
- CKD 1938/67 : 69.1pp.
- CKD 1938/93 : 96.1pp.
- CKD 1939/15 : 18.lpp.
- CKD 1938/7 : 12.1PP.
- CKD 1938/7 : 12.lpp.
- CKD 1938/7 : 12.lpp.
- CKD 1938/49 : 52.lpp.
- CKD 1938/49 : 52.lpp.
- CKD 1938/49 : 52.lpp.
- CKD 1938/61 : 62.lpp.
- CKD 1939/33 : 41.1pp.
- CKD 1938/7 : 12.lpp.
- CKD 1939/25 : 29.1pp.
- CKD 1939/33 : 41.lpp.
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Likumu
Latvijas
2317,p.
2351,p.
2353.p.
2596.p.
2639,p.
2 6 4 5 . p.
2646.p.
2710.p.
2745.p.
2757.p.
2788.p.
2789.p.
2795.p.
28ö7.p.
2898.p.
2899.p.
2917.p.
2922,p.
2939,p.
2940.p.
3015.p.
3048.p.
3171.p.
3209,p.
3251.p,
3252.p.
3254.p,
3255,p.
3257,p.

raditajs

Civillikums:
-

CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD
CKD

1937,g.

1939/25 :
1938/11 :
1938/11 :
1938/94 :
1938/42 :
1938/100
1938/42 :
1936/36 :
1938/41 :
1938/41 :
1938/61 :
1938/61 :
1938/61 :
1939/15 :
1939/15 :
1939/15 :
1938/70 :
1938/3 :
1938/16 :
1938/16 :
1938/22 :
1938/52 :
1938/71 :
1938/68 :
1938/13 :
1938/13 :
1938/13 ;
1938/13 :
1938/13 :

30.1pp
16.lpp
16.1pp
96.1pp
45.1pp
: 103.1
45.lpp
32.lpp
43.lpp
43.lpp
62.1pp
6£.lpp
62.1pp
17.lpp

17.lpp
17.lpp
75.lpp
8.lpp.
20.1pp
20.1pp
25.lpp
55.lpp
76.lpp
71.lpp
17,lpp
17.1pp
17.lpp
17.1pp
17.lpp
566
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Latvijas CivilliKums: 1937,g,
3276.p.
3284.p.
3288.p.
3297.p.
3298.p.
3304.p.
3408.p.
3420.p.
3437.p.
3441.p.
3441.p.
3444.p.
3444.p.
3447.p.
3447.p.
3480.p.
3482.p.
3552.p.
3561.p.
3599.p.
3600.p.
3601.p.
3602.p.
3603,p.
3604.p.
3605.p.
3734.p.
3838.p.
3840.p.

- CKD 1938/35 : 40.1pp.
90.1pp.
- CKD 1938/87
90.lpp.
- CKD 1938/87
- CKD 1938/51 : 54.lpp.
90.1pp.
- CKD 1938/87
- CKD 1938/1 : 3.1PP.
- CKD 1939/30 • 36.lpp.
- CKD 1939/30 : 36.lpp.
- CKD 1938/26 : 32.lpp.
47.1pp.
- CKD 1938/44
54.lpp.
- CKD 1938/51
40.1pp.
- CKD 1938/35
- CKD 1938/51 : 54.lpp.
- CKD 1938/1 : 3.lpp.
- CKD 1938/72 : 77.lpp.
- CKD 1938/50 : 53.lpp.
- CKD 1938/20 : 24.lpp.
- CKD 1938/26 : 32.lpp.
- CKD 1938/50 : 53.lpp.
- CKD 1938/95 : 97.1pp.
- CKD 1938/95 : 97.lpp.
- CKD 1938/95 : 97.ipp.
- CKD 1938/95 : 97.lpp.
- CKD 1938/95 : 97.lpp.
- CKD 1938/95 : 97.lpp.
- CKD 1938/95 : 97.1pp.
- CKD 1938/64 : 66.1pp.
- CKD 1938/26 : 32.1pp.
- CKD 1938/26 : 31.lpp.
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Likumu rādītājs

Latvijas
3841.p.
3859.p.
3904.p.
3927.p.
3942.p.
3967.p.

Civiliikums; 1937.g,
- CKD 1938/71 : 76.1pp.
" CKD 1938/26 : 31.1pp.
- CKD 1938/71 : 76.1pp.
- CKD 1938/44 : 47.1pp.
- CKD 1938/71 : 76.1pp.
- CKD 1938/48 : 5i.lpp.

4063.p. - CKD 1939/1 : 3.1pp.
4075.p. - CKD 1938/35 : 39.1pp.
4296.p. - CKD 1938/30 : 35.1pp.
4459.p. - CKD 1938/16 : 20.1pp.
4493.p. - CKD 1938/78 : öl.Ipp.
4494.p. - CKD 1938/78 : 80.lpp.
Likums par Civillikuma spēkā stāsanās laiku un pärejas laika
noteikumiem; 1937.g. 17.septembris (Lkr,37/163)
3.p. " CKD 1938/54 : 57.1pp.
4,p. - CKD 1938/60 : 61,lpp.
7,p, - CKD 1938/55 : 5ö,Ipp.
15.p, - CKD 1938/54 : 57.1pp.
23,p. - CKD 1938/90 : 93.1pp.
46.p. - CKD 1938/90 : 93.1pp.
48.-52.p. - CKD 1938/39 : 42.1pp.
CivilppQcesa likums; 1923.g.
p. - CKD 1928/102 : 104.Ipp
p. - CKD 1928/117 : tiO.lpp
p. - CKD 1928/159 : l&O.lpp
p. - CKD 1929/45 : 38.ipp.
p. - -CKD 1929/99 : 87.Ipp.
p. - CKD 1929/118 : 104.Ipp
p. - CKD 1929/153 : 140.lpp
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