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1939. 
1. 1939. g. 27. janvarī. Finansu ministrijas Nodoklu departamenta kasa-

cijas sūdzlba par Rīgas apgabaltiesas 1934. g. 10. decembra lēmumu lietā ar 
Annu Kauliņš un Jāni PriedītL (L. №13.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators F. KonradL 
Senats atrod: 
Apgabaltiesa atzinusi, ka Annas Kauliņš uii Jāņa Priedīša starpā 1931. g. 

15. maijā noslēgtais rentes līgums bija apmaksājams pēc rīk. par zīmognod. 
43. p. 1. pk. ar Ls 1,— lielu zīmognodevu. Tā kā līgums apmaksāts ar Ls 0,60 
un tādā kārtā iztrūkst Ls 0,20, apgabaltiesa sodijusi Annu Kauliņš un Jāni Prie-
dīti ar desmitkārtīgu zīmogsodu — Ls 2,— apmērā no katra. Nodoklu depar-
tamenta par šo lēmumu iesniegtā kasacijas sūdzība pelna ievērlbu. 

Saskaņā ar minēto rentes llgumu, rentniekam Priedītim bez naudā noteiktās 
sumas Ls 200,— vēl jāmaksā puse no pagasta nodokļiem, kā arī jāpilda klaušas 
un šķūtis un jālabo ceļi pēc pašvaldības uzdevuma. Ņemot vērā, ka saskapā 
ar 1864. g. CL 4063. -p. lietiskas nodevas un nastas gulstas uz iznomātāju, bet 
konkretā gadijumā tās pildlt uzņēmies nomnieks, tad arī jāatzīst, ka pēdejam 
kā nomas maksa nav jāmaksā llgumā minētie Ls 200 vien, bet gan lielāka, 
apmērā nenoteikta suma. Jo nav svarīgi, vai nomnieks kādu sumu maksā tiešī 
iznomātājam, vai pēdējo atsvabina no kādiem uz viņu gulstošiem pienākumiem; 
abos gadijumos jārunā par iznomātā objekta lietošanas tieslbas ekvivalentu. 
Tā kā šo pienākumu vērtība naudā līgumā nav noteikta, tad viss noslēgtais 
rentes līgums pārvēršas par līgumu uz nenoteiktu sumu, kādēl tas, pēc pareiza 
Nodokju dep-ta aizrādijuma, bija apmaksājams ar zīmognodevu pēc rīkoj. 13. p. 
Piemērojot šinī gadijumā rlk. par zīmognod. 43. p. 1. pktu, apgabaHiesa šo li-
kumu pārkāpusi, kādēļ viņas lēmums nav atstājams spēkā. 

Ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : Rīgas apgabaltiesas 1934. g. 10. de-
cembra lēmumu rīk. par zīmognod. 33. p. 1. pk. pārkāpuma dēj atcelt un lietu 
nodot tai pašai apgabaltiesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sa-
stāvā. 

2. 1939. g. 26. janvarī. Atbildētāja Kārja D i d r i c h s o n a kasacijas sū-
dzlba par Jelgavas apgabaltiesas 1938. g. 1. oktobra spriedumu Ata Didrich-
sona praslbā pret Kārli Didrichsonu par Ls 300,—. (L. № 22.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators O. Ozoliņš; referē senators P. Stērste. 
Senats atrod: 
Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstākliem, ir konstatē-

jusi, ka prasltāja no sava vīra ir bijusi spiesta aiziet, jo vīrs viņu ir dzinis 
projām. Izejot no šiem konstatētiem apstākliem, apgabaītiesa varēja nākt pie 
slēdziena, ka prasltāja, nodibinot atšķirtu dzīvi no atbildētāja, bija tieslga sev 
līdzi i.iemt nepilngadlgo dēlu, kuram atšķirtās dzīves uzsākšanas laikā un ari 
vēl tagad tā vecuma dēl (dzimis 1937. g. 8. aprilī) ir nepieciešama mātes kop-
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šana un uzraudzība. Šo tiesas slēdzienu, ka mazgadīgam dēlam ir nepieciešama 
mātes kopšana un uzraudzība, atbildētājs kasacijas sūdzībā neapstrld, kādēl šis 
tiesas sledziens vien jau attaisno bērna palikšanu pie mātes. Līdz ar to at-
krit atbildētāja aizrādijums, ka CL 177. pants noteicot tēva varas priekšrocību, 
noteikt bērna atrašanos pie viņa un. nevis mātes. Tāpat nedibināti atbildētājs 
atsaucas uz savu varu noteikt sievai domicilu pie vina arī tai gadijuma, kad 
sieva vīra vainas dēļ ir bijusi spiesta uzsā'kt atšķirtu dzīvi, jo Senats šai ziņā 
ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 38/561), ka CL 85. panta princips ir piemē-
rojams vienīgi laulāto kopdzīves larkā. Tādēl apgabaltiesa ir nākusi pie pareiza 
gala slēdziena, ka uz CL 179. panta pamata vīram konkretā gadijumā ir pie-
nākums dot savam bērnam vajadzīgo uzturu arl tad, kad tas atšķirtās dzīves 
laikā atrodas pie mātes. Atbildētājs šai konkretā gadijumā nepamatoti atsau-
cas uz CL 178. pantu, jo tiesa ir jau konstatējusi, ka mazgādīgam bērnam ne-
pieciešami ir jāatrodas pie mātes; pie tam šī panta noteikumu piemērošana šai 
gadijumā atkrlt jau pati par sevi arl tādēl, ka bērns neatrodas tēva audzināšana. 

Atrodot. ka atbildētāja kasacijas sūdzlba kā nepamatota atraidama, Senats 
n o l e m j : Kārla Didrichsona kasacijas sūdzību uz CPL 283. panta pamata at-
stāt bez ievērības. 

3. 1939. g. 26. janvarī. Atbildētājas Jūlijas-Lūcijas F e n g a kasacijas sū-
dzlba par Liepājas apgabaltiesas 1936. g. 27. septembra spriedumu Anša Grie-
ziņa prasībā pret Jūliju-Lūciju Fengu par Ls 1000,—. (L. № 38.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozolinš; referē senators P. Stērste. 
Senats atrod: 

Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstākliem, it īpaši uz lie-
cinieku Lizetes Kleinbergs un Miķela Muzikanta (II, 30) Heclbām bet nepie-
šķirot ticamību Jāna Dombrovska liecībai (II, 31), ir konstatējusi, ka prasītāja 
apmaiņas celā no atbildētājas nopirktie zirgi ir bijuši slimi. Viens no tiem sli-
mojis ar duzuli un otrs ar velas kaulu. Zirgu slimību atbildētāja ir zihājusi, 
bet tomēr pēc apmaioas līguma noslēgšanas iegalvojusi, ka zirgi ir veseli. Pra-
sītājs zirgu slimību pamanijis tikai pēc notikušās apmaiņas; viņam par zirgu 
slimību to iegūšanas dienā nekas nav bijis zinams, jo duzuls atklājams tikai 
ambulatoriskā novērošanā, bet vejas kauls nebijis viegli ieraugams. Šie tiesas 
konstatējumi attiecas uz lietas apstākļu apsverumu pēc būtibas un kasacijas 
kārtībā nav pārbaudami. Lidz ar to atkrīt tie apsvērumi kasacijas sūdzlbā, ku-
ros atbildētāja apstrīd Šo konstatējumu pareizību un norāda, ka prasītājs pie 
mazākās uzmanības varējis atklāt zirgu slimību. Izejot no šiem konstatētiem ap-
stākjiem, ka atbildētājai ir bijusi zinama zirgu slimlba un vioa pie līguma no-
slēgšanas tomēr iegalvojusi, ka zirgi veseli, bet prasltājs pie parastās uzmanlbas 
zirgu slimību nav varējis atklāt, apgabaltiesa, pamatojoties uz CL 1593., 1594., 
1614., 1616. р., ir nākusi pie pareiza slēdziena, ka atbildētājai ir jāatdod apmai-
Oas celā по prasltāja saņemtie zirgi un 100 lati, bet to neatdošanas gadijumā 
no atbildētājas prasītāja labā piedzenama zirgu vērtība 900 latu apmērā. Līdz 
ar to kā nepamatoti atkrīt arī tie apsvērumi kasacijas sūdzlbā, kuros atbildētāja 
apstrīd šī tiesas slēdziena pareizību un atrod, ka vinas atbildība atkristu uz CL 
1613. panta pamata. Šis CL 1613. pants konkretā gadijumā nemaz nav piemē-
rojams, jo tiesa ir konstatējusi, ka prasītājs pie parastās uzmanības zirgu sli-
mību nemaz nevarēja atklāt. 

Atrodot, ka apgabaltiesa nav pārkāpusi kasacijas sūdzībā aprādītos likumus, 
Senats n o l e m j : Jūlijas-Lūcijas Fenga kasacijas sūdzību uz CPL 283. panta 
pamata atstāt bez ievērības. 



4. 1939. g. 26. janvarī. Atbildētāja Voldemāra J a u n d a l d e r a kasacijas 
sūdzlba par Jelgavas apgabaltiesas 1938. g. 10. oktobra spriedumu Antonijas 
Znutiņš praslbā pret Voīdemāru Jaundalderu par Ls 446,— uzturā naudas. 
(L. № 55.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš. 
Senats atrod: 
Pretēji atbildētāja domām, praslbu par ārlaullbas bērna uzturu var celt kā 

pate māte personīgi, tā arl pats ārlaulības bērns savas mātes kā dabiskās aiz-
bildnes personā (Senata CKD kops. sp. 35/15). Konkretā gadijumā prasltāja nav 
cēlusi it kā kādu personīgu prasību, bet gan cēlusi ārlaulības bērna mātes prā-
slbu par bērna uzturu. Tādēļ atkrīt aizrādijums, it kā praslba nav celta par 
bērna apgādību. CL 157. p. otrā daja attiecas nevien uz praslbām, kas iesāktas 
tiesā, bet vispār uz prasijumiem par bērna apgādlbu. Atbildētājs nenoliedz, ka 
viņa norādītā vienošanās attiecas taisni uz varbūtēju prasijumu'par bērna ap-
gādību. Bet tādā gadijumā apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka bez bāriuu tiesas 
piekrišanas šāda vienošanās nav spēkā. Tādos apstākjos apgabaltiesa arī pa-
reizi nav ievērojusi lūgumu par liecinieku pratināšanu. 

Atrodot, ka iesniegtā kasacijas sūdziba kā nepamatota noraidama, Senats 
n о 1 e m j : atbildētāja Voldemāra Jaundaldera kasaeijas sūdzību uz CPL 263. p. 
pamata atstāt bez ievērlbas. 

5. 1939. g. 26. janvarī. Prasītāja Eduarda K a ņ e p a pilnvarnieka, zv. adv. 
A. Ozola, kasacijas sūdzlba par Rlgas apgabaltiesas 1938. g. 10. augusta sprie-
dumu Eduarda Kaņepa praslbā pret Nikolaju Grīnvaldu par Ls 11.045,51 ar proc. 
darba algas. (L. № 76.) 

Sēdi vada priekssēdētāja v. senators M. Cakste; referē senators P. Stērste. 
Senats atrod: 
Jautājumā par prasltāja darba rakstura kvalifikaciju, apgabaltiesa ir pievie-

nojusies miertiesneša sprieduma motiviem. Tiesa ir konstatējusi, ka prasitājs 
uz. noslēgtā darba līguma pamata ir strādājis atbildētāja uzņēmumā Eksport-
ostā pie kuģu piesiešanas un atlaišanas darbiem. Apsverot jautājumu par to, 
vai prasltājs šajā gadijumā atzlstams par satiksmes līdzeklu darbinieku Lik. par 
darba laiku 19. panta nozīmē, tiesa ir nākusi pie pozitiva atzinuma, konstatējot, 
ka jūras kuģi ostā bez prasītāja darba kā kuģu piesējēja un atlaidēja nevarēja 
ne ienākt, ne iziet. Šis tiesas slēdziens par prasītāju kā satiksmes Hdzeklu dar-
binieku Lik. par darba laiku 19. panta nozīmē ir pareizs nn saskan ar Senata 
praksi apspriežamā jautājumā. Senats ir jau vairākkārtīgi paskaidrojis (Sen. 
CKD spr. 32/2703, 33/2026, 35/1332 u. c), ka aprādītā jautājumā ir svarlgs ap-
stāklis, vai satiksmes lldzeklu darbinieka darbs stāv tiešā sakarā ar satiksmes 
lldzekla kustību vai funkcionēšanu. Konstatējot, ka kuģi ostā nevarēja ne 
ienākt, ne iziet bez prasītāja kā kugu piesējēja un atlaidēja ikreizēja darba, ap-
gabaltiesavarēja atzlt prasltāja darbu par nepieciešamu kuģu pareizai kustlbai un 
funkcionēšanai, kas prasltāju ierindoja satiksmes lldzekļu darbiniekos Lik. par 
darba laiku 19. panta nozīmē. Līdz ar to atkrīt visi prasītāja apsvērumi kasa-
cijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd šī tiesas slēdziena pareizlbu un neatbilstoši šīs 
konkretās lietas apstākļiem atsaucas uz Sen. CKD spr. 24/169 izteiktiem pa-
§kaidrojumiem sakarā ar privatu spekulativa rakstura spedicijas uzņēmuma ap'-
kalpošanu. Prasītāja darba rakstura kvalifikacija piekrita apgabaltiesai, tādēļ 
vioa arī varēja neievērot prasltāja blakus lūgumus par apliecību izdošanu šī 
jautājuma noskaidrošanai no administrativo iestāžu viedokla. 
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Atrodot, ka prasītāja kasacijas sūdzlba kā nedibināta atraidama, Senats n о -
l e m j : Eduarda Kaņepa pilnvarnieka, zvēr. adv. A. Ozola, kasacijas sūdzību 
uz CPL 283. panta pamata atstāt bez ievērlbas. 

6. 1939. g. 27. janvarl. Zeķu fabrikas „Star" īpašnieku Miķela Rojaka, An-
nas Elmanis, Šoloma Bērza, Lībes Liede un Rebekas Solomovičs pilnvarnieka, 
zv. adv. J. Jevelsona, kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 12. oktobra 
lēmumu lietā par zīmogsoda piedzlšanu no zeku fabrikas „Star" īpašniekiem. 
(L. № 88.) 

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi; refere senators P. Leitāns. 
Senats atrod: 
Tiesu palata nolēmusi piedzīt valsts labā no zeķu fabrikas „Star" īpaš-

niekiem Solomona Bērza, Annas-Hajas Elmanis, Miķela Rojaka, Lības Linde un 
Rebekas Šolomovičs 12.000 latu lielu zīmogsodu, konstatējot, ka noslēgtā sa-
biedrlbas līgumā minētais pamatkapitals 15.000 lati vēlāk paaugstināts līdz 
225.796 latiem 81 sant., bet par paaugstināto kapitala dalu zīmognodeva nav 
maksāta. Pretēji kasacijas iesniedzēju uzskatam, Tiesu palata ir atzinusi, ka 
sabiedrības līgums bijis noslēgts par nenoteiktu sumu. Sādu Tiesu palatas at-
zinumu pastiprina minētais līgums, no kura redzams, ka pirmā iemaksa ir gan 
bijusi noteikta 15.000 latu apmērā, bet sabiedrības dalībnieki bez tam apņēmu-
šies vajadzibas gadijumā pirmo iemaksu pavairot līdz līgumā noteiktai sumai 
(līguma 5. §). Tā tad galīga llguma suma, kā pareizi aizrādijusi Tiesu palata, at-
karājas vēl no vēlākām iemaksām, kādēļ tā arī atzīstama par nenoteiktu. Ar 
to atkrīt visi kasacijas sūdzlbas iesniedzēju apcerējumi, kuros izteikts pretējais 
viedoklis jautājumā, vai runā esošo līgumu var uzskatlt par noslēgtu uz neno-
teiktu surnu. Tiesu palata bez tam ir konstatējusi, ka sabiedrības biedru iemak-
sas uz 1936. g. 31. decembri palielinājušās līdz 225.796 latiem 81 sant., kādēl sa-
skaņā ar Rīk. par zimognodevu 29. р., zīmognodeva bija jāmaksā arl par vēlāk 
papildināto kapitala daļu. Nevar pelnlt ievērību kasacijas iesniedzēju kails ap-
galvojums, ka sabiedrības kapitals nemaz nebūtu palielināts. Tiesu palatas pre-
tējs atzinums, ka sabiedrības kapitals palielināts līdz augstāk aprādltam ap-
mēram balstas uz Nodokļu departamenta ierēdņa ievāktām ziņām no pasu sū-
dzētāju grāmatām, pie kam pēdējie nav cēluši iebildumus, ka grāmatas ves-
tas nepareizi, kā arl nav aizradijuši uz apstākliem, kuri pierādltu, ka Nodokļu 
departamenta ierēdnis šai ziuā būtu sagrozijis šo grāmatu saturu. Kasacijas 
sūdzlbas iesniedzēji nep'areizi apgalvo, it kā Rīk. par zīmognodevu 29. p. uz 
sabiedribas līgumiem nemaz nav attiecinams. Šis pants pēc tā satura tiešī pie-
mērojams nenoteiktas sumas llgumiem, kāds ir arī konkretais llgums. Nav iz-
teikts pretējs viedoklis ar to vien, ka pēc Senata paskaidrojumiem, uz kuriem 
norādlts kasacijas sūdzībā, 29. p. zlmējas, piemēram, uz piegādes līgumiem, kuru 
suma parasti noskaidrojas tikai vēlāk; īstenībā šādi līgumi ir lldzīgi konkre-
tam, kas jau tādēl attaisno Tiesu palatas atsauci uz minēto 29. p. Kasacijas sū-
dzības iesniedzēji vēl paskaidro, ka Kr. Zīmognodevu nolik. 38. р., kas atbilst 
tagadējam 29. р., saturot sevī to. līgumu uzskaitijumu, par kuriem maksājama 
pajMldu zīmognodeva, bet starp tiem neesot minēts sabiedrlbas llgums. To-
mēr, ja arī šāds uzskaitijums būtu agrākā Zīmognod. nolik. 38. pantā un pē-
dējā nozīme būtu tāda, kā to norāda kasacijas sūdzības iesniedzēji, tad tā ir 
atkritusi jau tādēļ, ka nekas tamlīdzīgs tagadējā 29. pantā nav atrodams. Bei-
dzot kasacijas sūdzības iesniedzēji norādot, ka 79. pantā paredzētos llgumos 
nosacijumam, kura dēļ jāmaksā papildu nodeva, jāiestājas katrā ziņā, kamēr 
konkretā gadiiumā tas nav nepieciešami. nepareizi atsaucas uz minēto 29. р., 
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kurā.par kādiem llgumu nosacijumiem nekas nav minēts. Vispār, šeit runāt par 
to, vai iīguma nosacijuma iestāšanās nav bijusi nepieciešama, ir lieki, jo līguma 
sumas paaugstinājums faktiski ir noticis, par ко pēc 29._p. izpratnes bija mak-
sājama papildu zimognodeva. Tiesu palata ir arī piemerojusi Rīk. par zīmog-
nod. 22. p. Ja šī 22. p. pirmā dala uz konkreto gadijumu neattiecas, tad tam 
tomēr nav izšķirošas nozīmes, jo minētais apstāklis tiesas lemumu gala 
slēdziena ziņā nav iespaidojis. Pie tam 22. p. otrā dala, tāpat kā 29. р., runā 
par pienākumu maksāt papildu zlmognodevu tiklīdz noskaidrojas, ka izdarīti 
papildu maksājumi. Tādēl atkrit iebildumi sakarā ar 22. p. piemērošanu, kā 
arī norādijums par llguma divējādu kvalifikaciju. Atkrīt arl iebildums, ka 
zīmognodeva ir dokumentu nodeva, bet šinī gadijumā par to neesot dokumen-
tarisku datu. Kā redzams no lietas, līguma sumas paaugstinājums ir konstatēts 
pēc pašas sabiedrlbas dokumentiem. Ja konkretā gadijumā sabiedrlbas biedri 
nav rīkojušies, saskaņā ar Rīk. par zīmognod. 29. p. 2. d. 2. pk. noteikumiem, 
t. i. nav taisijuši uz liguma attiecīgo uzrakstu, tad tas, protams, nevar viņus 
atsvabināt no atbildības. 

Atzīstot tādā kārtā, ka Tiesu palata kasacijas sūdzlbā norādltos likuma 
pantus nav pārkāpusi, Senats n о 1 e m j : zeķu fabrikas „Star" īpašnieku Miķela 
Rojaka, Annas Elmanis, Soloma Bērza, Lībes Linde un Rebekas Solomovičs 
pilnvarnieka, zv. adv. J. Jevelsona, kasacijas sūdzību uz CPL 907. p. pamata 
atstāt bez ievēribas. 

7. 1939. g. 26. janvarī. Atbildētāja Antona К r i e v i о a pilnvarnieka, zv. 
adv. N. Valtera, kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 3. augusta spriedumu 
Rīgas apsargāšanas un slēgšanas akc. sab. prasībā pret Antonu Krieviņu kā 
firmas „Latvijas apsargāšanas birojs" Ipašnieku sumā Ls 1100,— par apsargā-
šanas darblbas pārtraukšanu, un prasītājas Rlgas apsargāšanas im slēgšanas akc. 
sab. pilnvarnieka, zv. adv. I. Grūbauma, paskaidrojums. (L. №91.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senators A. Rumpē-
ters. 

Atbildētāja pilnvarnieka kasacijas sūdzība nepelna ievērlbu. Pievienojoties 
apgabaltiesas sprieduma motiviem, Tiesu palata ir nākusi pie slēdziena, ka prāv-
nieku apsardzības uzņēmumi, kā to norāda jau paša likuma par Šāda veida uz-
pēmumiem nosaukums (Lkr. 34/47), ir p r i v a t а г а к s t u г а, ко arī vairs ne-
apstrīd atbildētāja pilnvarnieks savā kasacijas sūdzlbā. No otras puses Tiesu 
palata ir nākusi pie slēdziena, ka, saskaņā ar savlaicīgi jau izdotām prāvniekiem 
koncesijām, prasītājai ir Rīgā atlauts darboties 1., 2., 3., 4., 7. un 13. prefekturas, 
bet atbildētājam 6., 8., 11., 12. un vēlāk arl vēl 5., 9. un 10. iecirkņos. Bet nākot pie 
šādiem slēdzienienļ, Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas viedoklim, va-
rēja atzīt, ka atbildētājs, uzņemoties apsardzību arī tajos iecirkņos, kuros, sa-
skaņā ar vēl spēkā esošām prāvnieku koncesijām, nevis vioam, bet gan vienīgi 
prasltājai ir atļauts darboties, tādā kārtā ir aizskāris prasītājas privattiesiskās 
intereses, proti, radijis pēdējai nelikumīgu konkurenci, samazinot tai apsardzī-
bas uzdevēju skaitu un līdz ar to nodarot tai materialus zaudējumus. Nevar 
būt šaubu par to, ka tai gadijumā, ja kāds privata rakstura uzņēmums bez liku-
mlga pamata ar savu rīclbu skar otram tādara pašam uzņēmumam saskaņā ar 
jau pieškirto un vēl spēkā esošo koncesiju piederošās tieslbas, nodarot tam ma-
terialus zaudējumus, tad pēdējā Ipašniekam ir tiesības griezties pie civiltiesas 
savu privattiesisko materialo interešu aizsargāšanai, cejot attiecīgu prasību. 
Par šādu prasibu arī atzlstama konkretā, kurā prasītāja ir lūgusi uzlikt atbil-
dētājam par pienākumu atturēties no apsargāšanas darbības Rīgas prefekturas 
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1., 3., 4. un 7. iecirkņos, bet šī pienākuma neizpildlšanas gadijumā izraidlt viņa 
uznēmuma sargus no šiem iecirkņiem spaidu kārtā. Ievērojot augstāk sacīto, 
šādas prasības celšanas gadijumā, pretēji kasacijas sūdzlbā norāditam, nevar 
būt runa par kādu sargu novietošanas t i e s ī b u nodibināšanu vai izbeigšanu 
atsevišķiem apsargāšanas uzņēmumiem. Proti, netiek taču prasltājai no jauna 
nodibinātas, bet atbildēfrājam izbeigtas. kādas sargu novietošanas tiesības, ja 
pēdējam tiesas celā tiek uzlikts par pienākumu atturēties no sargu novietošanas 
tādos iecirkņos, kuros saskanā ar izsniegtām koncesijām ir atjauts resp. j a u 
p i e d e r t i e s ī b a s darboties nevis viņam, bet gan prasītājai. Tāpēc jau 
vien nepelna ievērlbu atbildētāja pilnvarnieka apcerējumi kasacijas sūdzlbā, ku-
ros tas apstnd Tiesu palatas slēdzienu par šīs lietas piekritību civiltiesai, izejot 
no tā, ka sargu novietošanas t i e s I b a s attiecīgas pilsētas rajonos nevar ne 
nodibināt, nedz izbeigt civiltiesiskā strīdus ceļā. Tāpat nepelna ievērību tie ka-
sacijas sūdzības iesniedzēja apcerējumi, kuros tas apstrīd Tiesu palatas slē-
dzienu par to, ka saskaņā ar prasītājai savlaicigi piešķirto koncesiju vienīgi tai 
ir atlauts darboties Rlgas prefekturas 1.—4., 7. un 13. iecirknl un fca arī šai ziņā 
viņam savlaicīgi izdotā koncesija ir vēl tagad spēkā resp. nav atcelta. Šai sa-
karlbā kasacijas sūdzības iesniedzējs ir norādijis, ka prasītājai jau savlaiclgi iz-
sniegtās koncesijas tekstā nekas neesot minēts par viņas uzņēmuma monopol-
lieslbām kādā atsevišķā apsardzības rajonā, kāpēc Tiesu palata esot to nepa-
reizi novērtējusi. Tiesai, kas izšķir lietu pēc būtības, ir tiesības piešķirt partu 
iesniegtam d o k u m e n t a m vienu vai otru nožīmi un viņas slēdziens šinī jau-
tājumā nav kasacijas kārtībā pārbaudams (Sen. CKD 34/340). Turklāt kasacijas 
sūdzības iesniedzējs, aprobežojoties ar minēto norādijumu par koncesijas tekstu, 
nemaz nav mēģinājis savā kasacijas sūdzībā atspēkot visus pārējos apgabaltie-
sas un Tiesu pa'latas apcerējumus, izejot no kuriem Tiesu palata arī nākusi 
pie slēdziena par to, 'ka vienīgi prasītājai ir bijušas piešķirtas tieslbas darboties 
runā esošos iecirkņos, kaut, piemēram, apgabaltiesas apcerējums sākarā ar 
Iekšlietu ministrijas 1937. g. 10. augusta rīkojumu un viņas norādijumu, ka at-
bildētājs nav varējis pierādīt, ka arl viņam ir dota attieclga ministrijas atlauja 
šajos iecirkņos darboties. Tāpat nepelna ievērību visi tie kasacijas sūdzlbas 
iesniedzēja apcerējumi, kuros tas atrod, ka ar 1934. g. 8. februara likuma par 
privatiem apsardzības uzņēmumiem spēkā stāšanos stāvoklis esot grozijies. 
Proti, šajos apcerējumos atbildētāja pilnvarnieks atrod: 1) ka, ja arl minētā 
likuma 19. p. burtiski nosakot, ka jau agrāk nodibinātie uzņēmumi darbojas uz 
šī likuma pamata, tad по tā neesot pamats taislt slēdzienu, kā to darot Tiesu 
palata, ka šie uzņēmumi darbojas nevis uz šī likuma, bet uz atcelto noteikumu 
pamata ar monopola tiesībām atsevišķos rajonos, un 2) ka pašreiz Rīgā apsar-
gāšana (domāts apsardzības uzņēmumu darbība) tiekot regulēta vienīgi uz pri-
vatas vienošanās pamata, pie kāda slēdziena, s'tarp citu, esot jānākot arl no 
atbildētāja iesniegtā Iekšlietu ministrijas Administrativā departamenta raksta 
(I, 26), ко Tiesu palata esot nepareizi iztulkojusi. Vispirras, šeit norādams, ka 
kasacijas sūdzības iesniedzējs pārmet Tiesu palatai tāda slēdziena taisīšanu, 
kādu tā nemaz nav taisijusi. Proti, Tiesu palata nemaz nav nākusi pie slē-
dziena, ka jau agrāk nodibinātie uznēmumi arī tagad darbojas tālāk uz jau at-
celto noteikumu pamata (resp. Not. par privatiem apsardzības uzņēmumiem, 
Lkr. 33/17), bet gan nākusi pie slēdziena, ka ar 1934. g. 8. februara likumu nav 
atceltas un paliek spēkā prāvniekiem uz agrāko noteikumu pamata izdotās kon-
cesijas, kurās prāvnieku uznēnrumiem jau norādīti darbibas rajoni, kāpēc arī 
pēc minētā likuma izdošanas kāda rajona ierādīšana resp. no Iekšlietu ministri-
jas puses ir bijusi lieka. Ja nu Tiesu palata ir šajā pēdējā nozīmē arī iztulko-
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jusi atbildētāja iesniēgtā Administrativā departamenta rakstā (I, 26) teikto, 
t L, ka pēc 1934. g. 8. februara likuma iznākšanas Iekšlietu ministrija nav norādi-
jusi apsardzības uzDēmumam darblbas rajonus, bet nav -tam piešķīrusi kasacijas 
sūdzības iesniedzēja apgalvoto nozīmi, tad šai ziņā Tiesu palatas slēdziens sakarā 
ar augstāk jau pievesto Sen. CKD spr. 34/3 0 nav kasacijas kārtibā pārb.audams. 
Bet ciktāl kasacijas sūdzlbas iesniedzējs apstrld minētā Tiesu palatas slētiziena 
pareizību, izejot no 1934. g. 8. februara likuma noteikumiem, un šai sakarībā 
pārmet Tiesu palatai attiecīgu šī likuma pantu pārkāpšanu, viņa apsvērumi ne-
pelna ievērību. Šī likuma 19. p. gan paredz, ka jau agrāk nodibinātie apsar-
dzības uzņēmumi darbojas uz šī likuma pamata, bet šī likuma 2. pants savukārt 
paredz, ka apsardzlbas uzņēmumu darblba var notikt tikai pēc attieclgas atlau-
jas resp. koncesijas saņemšanas. Bet, ja nu pats likums prasa minēto uzņē-
mumu darbībai kā priekšnoteikumu attiecīgas atļaujas — koncesijas izņemšanu, 
bet no otras puses neviena vārda nemin, ka jau agrāk izņemtās koncesijas būtu 
jebkādi atceltas un arī neprasa, lai šo koncesiju ieguvēji izpemtu jaunas konce-
sijas, tad nevar būt šaubu, ka jau agrāk izdotās koncesijas visumā paliek spēkā 
resp. paliek spēkā attiecīgiem uzņēmumiem ar šīm koncesijām piešķirtā.s tie-
sības. Ja šī likuma 16. p. arī paredz, ka pilsētās, kur darbojas vairāki apsardzī-
bas uzņēmēji, Iekšlietu ministrija var noteikt, kādos kvartalos vai ielās katrs 
uzpēmums var darboties, ja šo ielu vai kvartalu apsardzības uzdevēju vairā-
kums nebūs ar kādu no uzņēmējiem vienojies, tad šis noteikums v ē l p a t s p a r 
s e v i neatceļ to j au a g r ā k n o d i b i n ā t o apsardzības uzņēmumu darbības 
rajonu sadalijumu, kas šiem uzņēmumiem noteikts saskaņā ar jau agrāk izdotām 
un vēl spēkā esošām koncesijām-atlaujām, nosaikot tanīs katra atsevišķa uzņē-
muma darbības rajonu, kur Šāds darblbas rajona norādijums ir atzlstams par 
koncesijas sastāvdalu. 

No vienas puses, nepareizs ir arī paša koncesijas sūdzības iesniedzēja vie-
doklis, ka pēc 1934. g.-8. februara likuma spēkā stāšanās apsardzības uzņēmumu 
darbība Rīgā tiek regulēta vienīgi uz privatas vienošanās pamata, bet, no otras 
puses, Tiesu palata ir pareizi ieskatijusi par apmierinamu uz piešķirtas tai kon-
cesijas pamata celto prasītājas praslbu. Bet ciktāl Tiesu palatas apcerējumi 
par 1934. g. 8. februara likuma 18. p. izpratni nesaskan ar augstāk norādīto, šl 
apcerējumu nepareizlba pati par sevi nevar novest pie gala slēdziena zipā pa-
reizā Tiesu palatas sprieduma atcelšanas. 

Tādā kārtā atrodot, 'ka atbildētāja kasacijas sūdzlba, kā nepamatota, atrai-
dama, Senats n o l e m j : atbildētāja Antona Krievipa pilnvarnieka kasacijas 
sūdzību uz CPL 907. p. pamata atstāt bez ievērības; tiesāšanas izdevumus ka-
sacijas instancē Ls 28,50 apmērā uzlikt ņiinētam atbildētājam prasītājas Rīgas 
apsargāšanas un slēgšanas akciju sabiedrības labā. 

8. 1939. g. 26. janvarī. Prasītājas Olgas J ē k a b s o n s kasacijas sūdzība 
par Rīgas apgabaltiesas 1938. g. 27. septembra spriedumu Olgas Jēkabsons pra-
sībā pret Jāni Jakobsonu, arī Jēkabsonu, par Ls 1000,— uztura naudas. 
(L. № 100.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators M. Cakste. 
Senats atrod: 
Miertiesnesis apmierinājis prasītājas kā atbildētāja sievas praslbu par uz-

turu par laiku līdz 1938. g. 1. martam Ls 360,— apmērā un par laiku no 1938. g. 
1. marta pa Ls 20,— mēnesī. Par miertlesneša spriedumu prasītāja bija iesnie-
gusi apelacijas sūdzlbii, ar kuru viņa bija lūgusi atcelt miertiesneša spriedumu, 
ar kuru dala prasības par pagājušo laiku bijusi atraidīta, un apmierināt arī pra-
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sību par pagājušo laiku pilnā apmērā, t. i. pa Ls 20 mēnesī, kādā apmērā pra-
sība bijusi a'praierināta par turpmāko lai'ku. Apgabaltiesa atstājusi apelacijas 
sūdzību bez ievērlbas un apstiprinājusi miertiesneša spriedumu. Apgabaltiesa 
pamatojusies uz to, ka prasītāja pēdējā laikā nopelnot apm. Ls 50—60 mēnesl un 
ka viņas izpeloa agrākos gados bijusi ievērojami lielāka, kādēl apgabaltiesa at-
zinusi, ka nav pamata pieņemt, ka pēc faktiskās šķiršanās no vlra prasītāja no-
nā'kusi trūkumā un ka viņai būtu radušās materialas grūtības, piem., parādi, ne-
pieciešamam uzturam, kuru deldēšanaā būtu jāpiedalas atbildētājam. Tā kā, 
pēc apgabaltiesas atzinuma, prasītāja uz priekšu saņems no atbildētāja Ls 20,— 
mēnesī, kuri kopā ar viņas pašas izpelņu dos viņai pietiekošus līdzeklus uzturam, 
apgabaltiesa atzinusi, ka par pagājušo laiku prasītājai uzturam piespriežami 
miertiesneša noteiktie Ls 360. Apgabaltiesas spriedums pārsūdzētā dalā nav 
atzīstams par pareizu. Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 38/1177), ka 
pēc CL 95. panta III dalas, tāpat kā arī pēc 1864. g. CL 9. panta, sieva, kas nav 
vainojama šķirtā dzīvē, var praslt uzturu no vīra, kaut arl viņai pašai būtu sava 
manta, un ka uztura apmērs nosakams samērā ar vīra mantas līdzekliem. Tā-
dēl jautājumā par sievas uztura apmēru par pagājušo laiku, tāpat kā par turp-
rnāko laiku tiesai jāvadas no vlra mantas līdzekļiem un samērā ar tiem jānosaka 
Sievas uztura apmērs. Šajā lietā apgabaltiesa prasītājas uztura apmēru par pa-
gājušo laiku nav noteikusi samēra ar atbildētāja līdzekļiem tajā laikā, bet gan 
ievērojot pašas prasītājas peļņu. Tāds apgabaltiesas viedoklis, ievērojot augšā 
norādītos Senata paskaidrojumus, nav atzīstams par pareizu, kādēļ apgabal-
tiesas spriedums pārsūdzētā dalā motivu nepareizības resp. CPL 181. un 196. 
pantu pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā. Ievērojot sacīto un atzīstot par 
nevajadzīgu ielaisties pārējo kasacijas iemeslu apspriešanā, Senats n o l e m j : 
Rīgas apgabaltiesas 1938. g. 27. septembra spriedumu pārsūdzētā daļā CPL 181. 
Uti 196. pantu pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai jaunai 
caurlūkošanai un izspriešanai šajā dajā citā tiesas sastāvā. 

9. 1939. g. 26. janvarī. Prasītājas Annas M а г к u s pilnvarnieka, Eduarda 
Markusa kasacijas sūdzlba par Tiesu palatas 1938. g. 12. oktobra spriedumu 
Annas Markus praslbā pret Kārli Gavariņu, sumā Ls 3282,— par alimentu iz-
maksu pēc līguma, un atbildētāja Kārļa Gavariņa pilnvarnieka, zv. adv. L. Peiča, 
paskaidrojums. (L. № 118.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētājs senators O. Ozoliņš. 
Senats atrod: 
Prasltājas prasību par alimentiem pēc llguma apgabaltiesa noraidijusi vi-

sumā, uzliekot prasītājai tiesas un lietas vešanas izdevumus. Prasītājas apela-
cijas sūdzibu par 'šo spriedumu Tiesu palata nav atradusi par vajadzīgu lūkot 
cauri pēc būtlbas un atstājusi to bez caurskatīšanas uz CPL 856. un 866. p. 
pamata, atrodot, ka apelacijas sūdzībā neesot uzrādlti iemesli, kuru dēl prasl-
tāja ieskatot apgabaltiesas spriedumu par nepareizu. 

Par Tiesu palatas lēmumu iesniegtā prasīlājas kasacijas sūdzlba ir ievē-
rojama. 

Izdodot 1935. g. novelu (Lkr. 35/87), pec kuras apelacijas sūdzība, uz priekš-
sēdētāja rīkojumu, atdodama atpakaļ līdz ar paziņojumu, kad nav norādīti ie-
raesli, kuru dēļ tās iesniedzējs spriedumu ieskata par nepareizu, likumdevējs ir 
domājis cīnīties ar tukšām apelacijas sūdzlbām, kas tiek iesniegtas lietas vilci-
našanas nolukā, bez nopietniem pārsūdzlbas iemesliem. Ar šo novelu likumde-
vējs tomēr nav domājis noraidlt nemākulīgi sastādltās apelacijas sūdzības, ja 
vien no to satura kaut netieši saskatami iemesli, kādēļ parts nav mierā ar tiesas 
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spriedumu. Konkretā lietā prasītājas praslba ir noraidlta visumā un tādēj tas 
vien, ka prasītāja savā apelacijas sūdzībā pēc būtības atkārto savas prasības 
saturu, vēl neliecina par to, ka nebūtu saskatams nekāds iemesls, kura dēl 
prasītāja varētu būt nemierā ar pirmās instances spriedumu. Bet netieši prasl-
tāja savā plašā apelacijas sūdzībā ir uzrādijusi veselu rindu iemeslu, kuru dē| 
■viņa nav apmierināta ar apgabaltiesas spriedumu. Tā, starp citu, apgabaltiesa 
bija atradusi, ka 1937. gadā prasītāja saņēmusi gatavu malku un varējusi vēl 
ņemt vecas kūtioas balķus (spāres). Uz to prasītāja savā apelacijas sūdzībā 
aizrāda, ka atbildētājam pēc līguma pienākas a p s i 1 d 11 dzīvokli un ka pra* 
sītājai kūts spāres pašai nebija jāzāģē un pašai nebija arī jākurina. Arī pats at-
Mdētājs atzīst (I, 67. с. р.), ka licis prasītājai izlietot kā malku n e s a z ā g ē -
t-as s p ā r e s , apstrīdēdams vieriigi pieprasīto atlīdzību. Praslbas postenl par 
lopu ganīšanu prasītāja savā apelacijas sūdzībā ir norādijusi, ka pēc liguma at* 
biīdētājam ir jāgana zinams prasltājas lopu skaits un ka atbildētājs to nav da-
rijis, kā pierādlšanai uzdod pierādijumus. Ar to prasītāja apstrīd apgabaltiesas 
slēdzienu, ka atbildētājs esot pildijis ganīšanas pienākumu. Prasītāja savā ape-
lacijā aizrāda, ka pēc līguma atbildētājam bijis jāierāda puse no auglu dārza, un 
0,25 ha sakņu dārza. Atbildētājs ierādijis nepilnu pusi auglu dārza un sakņu 
<iārza vietā ierādijis nesagatavotu zemi tlrumā. Ar šiem aizrādijumiem prasī-
tāja bija apstrīdējusi apgabaltiesas slēdzienus šajos prasijumos, ka atbildētājs 
esot līgumu pildijis. Tāpat prasītāja lūdz izdarīt ekspertizi, ко apgabaltiesa bija 
noraidijusi. 

Jau šie aizrādijumi vien prasītājas apelacijas sūdzībā liecina par to, ka nav 
pamata pieņemt, ka prasītājas apelacija iesniegta ar CPL 866. p. 3. pk. minēto 
defektu. CPL 866. p. 3. pk. nav iztulkojams paplašinoši un tas nav attiecinams 
uzgadijumiem, kad iemesli nav uzdoti izsmelošā veidā. Konstatējot, ka pra-
sītājas apelacijas sūdzībā nav norādlti iemesli, kuru dēļ prasītāja spriedumu 
ieskata par nepareizu, kaut gan Istenībā tādi bija saskatami, Tiesu palata ir sa-
grozijusi lietas apstākjus. Ar to Tiesu palata ir pārkāpusi CPL 816. р., bet, al-
ņemt bez pamata prasītājai veselu būtības instanci, Tiesu palata ir pārkāpusi art 
CPL 15. un 866. p. 3. pk. 

Atrodot, ka CPL 15., 816. un 866. p. 3. pk. pārkāpumu dēl Tiesu palatas 
lēmums nav uzturams spēkā, Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1938. g. 12. ok-
iobra spriedumu atcelt CPL 15., 816. un 866. p. 3. pk. pārkāpumu dēļ un lietu 
nodot tai pašai tiesai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā, 

10. 1939. g. 23. februarī. Prasītājas Marijas-Leonijas-Antonijas-Katrīnes 
G a a b e pilnvarnieka, zv. adv. G. Hilmaņa, kasacijas sūdzība par Rīgas ap-
gabaltiesas 1938. г. 1. novembra spriedumu Marijas-Leonijas-Antonijas-Katrīnes 
Gaabe prasībā pret Voldemāru Gaabe par Ls 4200,— uztura naudas, un atbildē-
tāja Voldemāra Gaabe paskaidrojums. (L. № 125.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators M. Cakste. 
Senats atrod: 
Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, atraidijusi praslbu, ar 

kuru prasītāja lūgusi piedzīt no atbildētāja kā sava vīra uzturu. No apgabal-
tiesas sprieduma nav redzams, ka viņa būtu apsvērusi prasltājas pilnvarnieces 
lūgumu apturēt lietas gaitu līdz partu laulības šķiršanas lietas izspriešanai. Se» 
nats ir jau vairākkārt paskaidrojis (Sen. CKD spr. 37/54, 570, 1535), ka spriedums 
laulības šķiršanas lietā var prejudicēt laulātā uzturas praslbas likteni arl par 
Jaiku pirms laullbas škiršanas. Tas sakams it īpaši attiecībā uz laiku, kad stā-
jies spēkā CL. Pēc CL 84. panta otras dalas aizgājušais laulātais šķirtās dzlves 
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dēļ nav vainojams starp citu arl tad, ja laulātam ir likumīgs iemesls prasīt lau-
lības šķiršami. Jautājumu par to, vai aizgājušam laulātam ir likumīgs iemesls 
prasīt laulības šķiršanu, tLesa izspriedīs laulības šķiršanas lietā un tādēļ, ja tāda 
Iieta ir ierosināta, spriedums tajā lietā varēs iespaidot spriedumu tagadējā lietā, 
jo ar to tiks izšķirts jautājums par to, vai prasltāja ir vai nav vainojama škirtās 
dzlves dēl. Tādēl apgabaltiesa nevarēja atstāt bez apspriešanas prasītājas piln-
varnieces lūgumu par lietas gaitas apturēšanu līdz partu laullbas šķiršanas lietas 
izspriešanai, bet viņai tas bija jāapspriež no tā viedokļa, vai spriedums laulības 
šķ'iršanas lietā var iespaidot spriedimru šajā lietā un pozitivā gadijumā apturēt 
šīs lietas gaitu (Sen. CKD spr. 33/1032, 34/1599, 38/430). То nedarot, apgabal-
tiesa pielaidusi motivu nepilnību, pārkāpjot CPL 181. un 196. pantus. Šo likumu 
pārkāpumu dēļ apgabaltiesas spriedums nav atstājams spēkā, kādēļ, neielaižoties 
pārējo kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, Senats n o l e m j : Rīgas apgafcraltiesas 
1938. gada 1. novembra spriedumu CPL 181. un 196. pantu pārkāpumu dēļ atcelt 

. uft lietu nodot tai pašai apgabaltiesai jaunai caurlūkošanai un izispriešanai citā 
tiesas sastāvā. 

11. 1939. g. 23. februarī. Natana G ū t m a ņ a pilnvarnieka, . zv. adv. 
N. Malkina, kasacijas sūdzlba par Liepājas apgabaltiesas 1938. g. 27. septembra 
lēmumu lietā par firmas „K. s. Aina, N. GOtmanis un biedri" reģistraciju. 
(L. № 129.) 

Sedi vada priekšsedētajs senators 0. Ozoliņš, refere senators M. Čakste. 
Senats atrod: 
N. Gūtmaņa pilnvarnieks iesniedzis kasacijas sūdzību par apgabaltiesas lē-

murrni, ar kuru apgabaltiesa atstājusi bez ievērlbas viņu blakus sūdzību par 
tirdzniecības reģistra tiesneša lēmumu. Ar šo lēmumu tirdzniecības reģistra 
tiesnesis bija uzlicis N. Gūtmanim pienākumu mēneša laikā iesniegt Sabiedrisko 
lietu ministrijas atjauju „K/S. Aina, N. Gūtmanis un biedri" līguma noslēgšanaL 
Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD spr. 24/31 un citi), ka kasacijas sūdzlbas 
pielaižamas 'tikai par tādiem otrās instances lēmumiem, ar kuriem jautājums par 
tieslbām tiek galīgi izšķirts un pēc kura tajā lietā nevar nākt spriedums pēc bū-
tības. Šajā gadijumā ar apgabaltiesas lēmumu jautājums par firmas reģistrēšanu 
galīgi vēl nav izšķirts un pēc šī lēmuma vēl jānāk lēmumam par firmas registrē-
šanu vai par lūguma noraidīšanu par firmas reģistrēšanu. Tādēļ apgabaltiesas 
lēmums kasacijas kārtībā nebija pārsūdzams un kasacijas sūdzība atstājama bez 
caurlūkošanas. Uzraudzības kārtībā Senats tomēr atrod par vajadzīgu norādīt 
,uz sekojošo. Ja ir pieteikta registrēšanai firma, kuras uzoēmums ir kinemato-
grafs, -tad ir ņemams vērā Likuma par kraematografiem (Lkr 26/24) 3. pants, 
pēc kura kinematografu v a r a t v ē r t pēc tam, kad saņemta Sabiedrisk» 
Jietu ministrijas (Lkr 37/87, 13. p.) paziuojums par pieteikšanu. Tas nozīmē, ka 
līdz tāda paziņojuma saņemšanai kinematografu nevar atvērt resp. kinemato-
grafa atvēršana ir aizliesta. Ja nu Noteikumu par tirdznieclbas reģistru (Lkr 
34/145) 37. pants nosaka, ka starp citu arī 19. pantā paredzētā gadijumā, t. i. ja 
uzņēmumu var nodibināt vienīgi ar valdlbas izdodamu atļauju, vienpersonīgie 
tirgotāji un sabiedrības ierakstami'reģistrī tikai tad, ja viņi uzrāda valdtbas at-
Iauju uzsākt uzņēmuma darblbu, tad šie likuma nosacijumi altiecinami ari иг 
gadijumiem, kad lieta grozas ap kinematografiem, kuru atvēršanai ir vajadzīgs 
Sabiedrisko lietu ministrijas paziņojums par pieteikšanu. Kā tas jau aizrādīts,. 
līdz tāda paziņojuma saņemšanai kinematografa atvēršana ir aizliegta un šai 
ziņā kinematografa stāvoklis ir analogs tāda uzņēmuma stāvoklim, kura atvēr-
šanai ir vajadzlga valdības atļauja, jo arī tāda uzņēnrama atvēršana pirms val-
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dības atlaujas saņemšanas ir aizlieg-ta. Tirdzniecības registra tiesneša lēmums, 
kas nebija uzlicis ilūdzējam pienākumu iesniegt tādu paziņojumu, bet gan pie-
prasijis no viņa Sabiedrisko lietu ministrijas atlauju līguma noslēgšanai, nav pa-
reizs, jo Noteikumi par tirdzniecības registru un Likums par kinematografiem 
tādas atļaujas vajadzlbu nav paredzējuši. Aizrādot uz augšminēto uzraudzības 
kārtībā, Senats, ievērojot to, kaapgabaltiesas lēmums kasacijas kārtībā nav pār-
sūdzams, n o l e m j : Natana Gūtmaņa pilnvarnieka, zv. adv. N. Malkina kasa-
cijas sfldzību atstāt bez caurlūkošanas. 

12. 1939. g. 24. februarī. Prasītāju Vulfa un Šaja B l u m e n a v u kasa-
cijas sūdzlba par Jelgavas apgaba'ltiesas 1938. g. I1./I2. novembra spriedumu 
Vulfa un Šaja Blumenavu prasībā pret Kārli Segliņu par Ls 101,— un atbildē-
tāja Kārla Segliņa paskaidrojums. (L. № 158.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators F. Konradi. 
Senats atrod: 
Iesūdzfbas rakstā prasītāji apsalvo, ka atbildētājs esot Valgales pagasta 

„Lejnieku" māju īpašnieks, bet prasitāji tā paša pagasta „Vecdzegužu" māju 
īpašnieki. No „Lejnieku" mājām caur „Vecdzegužu" māju zemi ejot IV šķiras 
ceļš, kura platums starp grāvju iekšējām malām esot 5,5 mtr. Gar minēto ceju 
ārpus grāvjiem atbildētājs prasītāju zemē 1938. g. pavasarl esot sastādijis ko-
cious. Prasītāji tādēļ lūguši miertiesnesi, atjaunot traucēto valdijumu, uzliekot. 
atbi'ldētājam par pienākumu izrakt kociņus no viņu zemes, bet neizpildlšanas 
gadijumā atļaut to izdarīt viņiem uz atbildētāja rēķina. 

Apgabaītiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, praslbu atraidijusi. 
PrasTtāju kasacijas sūdzlba nepelna ievērlbu. 1925. g. 10. februara Lik. par 

zemes celiem (Lkr. 26) 67. pants noteica: „Uz ceļu malām ā r p u s g r ā v j i e m 
var stādlt kokus, ja ceļš n a v š a u r ā k s par5 mtr." Šis likuma pants tā tad 
noteica cela platuma m i n i m u m u, kas atļāva kokus stādīt ārpus grāvjiem. 
Tos tādā kārtā varēja stādlt ārpus grāvjiem, ja ceļa platums bija 5 mtr. vai arī 
1 i e 1 ā к s. 1935. g. 18. jūnija Lik. par zemes ceļiem (Lkr 113) 72. p. nosaka, ka 
kokus гаг cejiem var stādīt ārpus grāvjiem vai ārpus uzbēruma nogāzēm, ja 
celam ir 62. pantā noteiktais normalais platums, t. i. attiecībā uz IV šķiras celiem 
4,5—5 mtr. Nav pamata pieijemt, ka 1935. g. likums šinī jautājuma būtu domājis 
ievest citu, jaunu principu, t. i. atlaut koku stādlšanu tikai tad, ja celam ir taisni 
62. p. minētā platlba, t. i. konkretā gadijumā 4,5—5 mtr. Tādēļ jāatzīst, ka arī 
1935. g. lik. savā 72. pantā domājis noteikt tikai cela platības minimumu, kādēl 
koku stādlšana ārpus grāvjiem bija iespējama arī konkretā gadijumā, kur cela 
platums ir 5,5 mtr., kā to pareizi atzinusi arl apgabaltiesa. Kas attiecas uz In-
strukcijas par zemes ceļu labošanu un uzturēšanu (V. V. 35/187) 46. pantu, tad 
tas gan uzliek par p i e n ā k u m u kopt kokus zemes Ipašniekam (uz IV šķiras 
celiem), bet, pretēji sūdzētāju domām, n e a i z l i e d z izdarīt šos darbus arī 
kaimiņiem (ja īpašnieks tos neizdara), kā Šo celu lietotājiem (Instrukcijas 
3. punkts). 

Atrodot, ka prasītāju kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidama, Senats 
n о 1 e m j : Vulfa un Šaja Blumenavu kasacijas sūdzību uz CPL 283. panta pa-
mata atstāt bez ievērlbas. 

13. 1939. g. 24. februarī. Prasītājas Ievas D a u g u 1 s kasacijas sūdzība 
par Daugavpils apgabaltiesas 1938. g. 16. novembra spriedumu Ievas Dausuls 
praslbā pret Jāni un Augustu Sprldzīšiem un Mariju Ričiks par Ls 848,— zau-
dējumu. (L. № 160.) 
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Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi, referē senators A. Rum-
pēters. 

.Senats atrod: 
Prasītāja Ieva Dauguls šajā lietā lūgusi piedzit solidari no atbildētājiem 

Marijas Ričiks, Jāna Sprīdzīša un Augusta Sprīdzīša 352 kg speķa un 48 kg cūku 
tauku kopvērtībā Ls 848,—, paskaidrodama, ka minētā daudzumā speķis un tauki 
tai tikuši nozagti un par vainīgiem pienākti un notiesāti visi trls atbildetāji. 
Apgabaltiesa, pārgrozot miertiesneša spriedumu, piespriedusi prasītājas labā по 
atbildētājas Marijas Ričiks, kā minēto speķa un tauku zadzējas, to vērtibu 
Ls 800,— apmērā, bet Marijas Riči'ks maksātne9pējas gadijumā solidari no at-
bildētājiem Sprīdzīšiem, kā zastās mantas uzglabātājiem (slēpējiem), viņas ne-
samaksāto sumu, bet ne vairāk kā 36 latus. Pie tam apgabaltiesa atradusi, ka 
atbildētāji Sprīdzlši, kas notiesāti par zagtas mantas pieņemšanu uzglabāšanā 
no zadzējas Ričiks, apzinoties, ka tā ir zagta, atbild uz agr. LCL 652. p. pamata 
vienīgi zadzējas Ričiks maksātnespējas gadijumā par nesegto no pēdējās prasl-
tājai nodarīto zaudējumu daju un tikai atbilstošā no viņiem glabātās zagtās man-
tas apmērā. Tālāk apgabaltiesa ir ikonstatējusi, ka lietā ir pierādīta vienīgi 
18 kg zagtas galas, resp. speka pienemšana uzglabāšanā no Sprldzlšiem, jo šādā 
daudzumā tas atrasts pie viņiem. Bet tā kā šos 18 kg speķa prasītāja ir saņē-
musi atpakal, tad apgabaltiesa atzinusi, ka nav nekāda pamata Sprldzlšu subsi-
diarās atbildības apmēru noteikt samērā ar šo 18 kg speķa vērtību un piesprie-
dusi no tiem subsidiari prasību vienīgi atzltā no pašiem Sprīdzīšiem Ls 36,— 
apmērā. Iesniegtā par apgabaltiesas spriedumu kasacijas sūdzībā prasītāja no-
rāda, ka saskauā -ar Kr. Sen. CKD spr. 89/77 zagtās mantas pircēji resp. pie-
Oēmēji esot pret cietušo patstāvīgi atbildīgi, neatkarigi no tiešā vainīgā mantas 
2ādzībā. Bet šādu viedokli bij. Kr. Senats izteicis vienīei attieclbā uz zagtās 
mantas pircējiem, izejot nevis no agr. LCL 652. p. noteikumiem, bet gan izejot 
no šī likuma 1512. p. par zagtās mantas pirkšanas se'kām un galvenā kārtā по 
tā, ka pēc toreizējiem Soda likumiem zagtas mantas pirkums, kā pilnīgi atsevišķs 
un patstāvīgs noziedzhgs nodarijums, nestāvēja kādā tiešā sakarībā ar pašu 
zādzību vai zagto mantu slēpšanu. Turpretim konkretā gadijumā pati kasacijas 
sūdzības iesniedzēja atrod, ka atbildētāju Sprīdzīšu atbildība ir nosakama pēc 
agr. LCL 562. p. Bet pēdējais tieši paredz zagtas mantas slēpēju subsidiaru at-
bildlbu. Tāpēc, ciktāl prasītāja savā kasacijas sūdzībā apstrld apgabaltiesas 
atzinumu, ka atbildētāji Sprldzīši atbild vienīsi subsidiari, t. i. zādzībā notiesātās 
Ričiks maksātnespējas gadijumā, vinas kasacijas sūdzlba nepelna ievērību. To-
tnēr pārējā dalā viņas kasacijas sūdzlba atzīstama par dibinātu. Kā to pareizi 
norāda kasacijas sūdzības iesniedzēja, tad saskaņā ar agr. LCL 652. p. zagtās 
mantas slēpēji cietušam nodarīto zaudējumu a p m e r a z i ņ ā albild tieši t ā -
pat , kā p a t s s l ē p t o mantu zaglis. Pie tam šis pants nosakot slēpējam 
apmēra ziņā U d z ī g u ar pašu zagli atbildlbu, netaisa nekādu atšķirību slē-
pēja atbildibā atkarlbā no tā, vai tikusi slēpta visa nozagtā manta, vai arī tikai 
dala no tās. Tādā kārtā pēc šajā pantā lietoto vārdu tiešās nozīmes un jēguma 
atbildētāju Sprīdzīšu subsidiarā atbildlba bija atzīstama tās sumas apmērā, ka's 
bija piespriežama no pašas zadzējas, saprotot pie tam ar šādu subsidiaru 
atbildību Sprldzīšu pienākumu segt vienlgi to no mantu zadzējas Ričiks 
piespriežamo zaudējumu daļu, kuru pēdējā pati nespētu segt (sal. Annenkova 
„Civiltiesību sistemu" IV sēj. lp. 436, 1907. g. izd.). Rīkojoties citādi, apgabal-
tiesa ir pārkāpusi agr. LCL 652. p. un lldz ar to CPL 181. pantu. Tāpat apgabal-
tiesa nav ņēmusi vērā, ka paši atbildētāji Sprldzīši savā apelacijas sūdzibā ir 
atzinuši savu atbildību Ls 36,— apmērā t i e š i resp. nesubsidiari, kādam 
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savam atzinumam atbilstoši tie ari Iūguši miertiesneša spriedumu grozlt. Tapēc 
piespriežot по minētiem atbildētājiem atzltos Ls 36,— subsidiari, apgabaltiesa 
ir pārkāpusi CPL 155. pantu. 

Tādā kārtā atrodot, ka apgabaltiesas spriedums agr. LCL 652. p. un 
CPL 155. p. un 181. p. pārkāpumu dēļ nav pārsudzētā dalā atstājams spēkā, 
Senats n o l e m j : Daugavpils apgabaltiesa 1938. g. 16. novembra spriedumu 
attiecībā uz atbildētājiem Jāni un Augustu Sprīdzlšiem agr. LCL 652. p. un 
CPL 155. un 181. p. pārkāpumu-'dēl atcelt un nodot lietu tai pašai apgabaltiesai 
jaunai caurlūkošanai un izspriešanai atceitā sprieduma daļā citā tiesas sastāvā. 

14. 1939. g. 24. februarī. Maksātnespējīgā parādnieka Ābrama R u b i n а 
pilnvarnieka, zv. adv. P. Berga, kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 
10. novembra lēmumu lietā par Abrama Rubina atzīšanu par maksātnespējīgu 
parādnieku. (L. № 39/185.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators M. Čakste. 
Senats atrod: 
Apgabaltiesa 1938. gada 18. oktobrī nolēmusi apcietināt parādnieku Abramu 

Rubinu un turēt vinu apcietinājumā Tirdzn. proc. lik. 4102-3. p. paredzētā 
kārtībā. Apgabaltiesa, pamatojusēs uz to, ka parādnieks bijis tirgotājs un ka 
viņa neapcietināšanai bija piekrituši mazā'k kā divas trešdajas kreditoru, kādēļ. 
pēc apgabaltiesas atzinuma, atkritis parādnieka neapcietināšanas iemesls, kas 
pamatots uz Tirdzn. proc. lik. 410. p. 2. d. paredzēto kreditoru vairākumu. 
Atsaukšanās uz apstākli, 'ka parādniekam ir nepilngadīgs bērns, apgabaltiesa 
atzinusi. par nepamatotu, jo bērns paliekot mātes uzraudzībā un ja pēdējai 
nebūtu lldzeklu bērna uzturam, tad pienākums uzturēt bērnu gulsies uz parād-
nieka vecākiem, no kuriem māte esot turīga. Norādijumu uz nelaimīgiem 
saimnieciskiem apstākļiem, apgabaltiesa atzinusi par tādu, 'kas neattaisno 
bankrotu ar tik lielu deficitu, jo nelielais atslābums koktirdznieclbā 1938. gada 
sākumā bijis tādas dabas, ar kuru bija jārēķinas pat normaios apstākļos un kas 
prasijis lielāku uzmanlbu kredita izlietošanā, ко parādnieks nav ievērojis. 
Beidzot, parādnieka nenoteiktie paskaidrojumi attiecībā uz to, kur palikuši 
pēdējā laikā iepirktie materiali, un atteikšanās dot paskaidrojumus par naudas 
izlietošanu, kas saņemta no Rīgas pilsētas diskonto bankas ar parādnieka žiro, 
pēc apgabaltiesas atzinuma, kavējot konkursa masas noskaidrošanu un varot 
kaitēt kreditoriem. Par apgabaltiesas lēmumu sūdzlbu Tiesu palatai bija 
iesniedzis parādnieks A. Rubins. Tiesu palata 1938. gada 10. novembrl nolēmusi 
Šo sūdzlbu atstāt bez ievērības. Tiesu palata, neapsverot jautājumu par to, vai 
lietā ir konstatējams kreditoru 2/з vairākums, kas nepieciešams parādnieka 
atsvabināšanai no apcietinājuma, uz lēmumā norādīto datu pamata un aiz vinas 
paskaidrotiem iemesliem atzinusi par pierādītu, ka lietā ir saskatamas parād-
nieka launprātlbas pazīmes. Sakarā ar to Tiesu palata atzinusi, ka nav likumīga 
pamata parādnieka atsvabināšanai по apcietinājuma un ka apgabaltiesas 
lēmums ir pareizs. Par Tiesu palatas lēmumu kasacijas sūdzību iesniedzis 
parādnieka A. Rubina pilnvarnieks. Šajā sūdzlbā viņš pārmet Tiesu palatai 
CPL 885. panta pārkāpumu aiz tā iemesla, ka Tiesu palata, izspriežot lietu, 
nav turējusēs parādnieka sūdzības robežās. Apgabaltiesa neesot atzinusi 
parādnieka rlcībā launprātību un neviens no kreditoru mazākuma, kas prasijuši 
parādnieka apcietināšanu, apgabaltiesas lēmumu neesot pārsūdzējis, kādēl arī 
Tiesu palata, pēc kasacijas sūdzlbas iesniedzēja domām, nevarējusi atsaukties 
uz parādnieka ļaunprātību, pasliktinot ar to bez pretējās puses pārsūdzibas 
parādnieka stāvokli. Sie parādnieka pilnvarnieka apsvērumi nepelna ievērību. 
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Apgabaltiesa ar runā esošo lēmumu bija pozitivi izlēmusi jautājumu par parād-
nieka apcietināšanu. Tādēl tiem kreditoriem, kas bija pastāvējuši uz parādnieka 
apcietināšanu, sūdzība par Apgabaltiesas lēmumu nebija jāiesniedz un viņi pat 
nevarēja iesniegt sūdzību par apgabāltiesas lēmumu, kas gala rezultatā vious 
bija apmierinājis tikai tādēl vien, ka viņi apeabaltiesas motivus bija atzinuši 
par nepareiziem resp. nepietiekošiem un uzskatijuši, ka parādnieks bez apgabal-
tiesas norādītiem iemesliem bija apcietinams vēl arī tādēl, ka viņš bija rīkojies 
launprātīgi. Tomēr otrā instancē, kurā sakarā ar parādnieka par apgabaltiesas 
lēmumu iesniegto sūdzību bija izlemjams jautājums par parādnieka apcieti-
nāšanu, kreditori varēja atsaukties arī uz tādiem iemesliem parādnieka 
apcietināšanai, uz kuriem apgabaltiesa savā lēmumā nebija atsaukusies, un tādas 
tiesības viņiem piederēja taisni tādēļ, ka apgabaltiesas Iēmumu, kas viņus gala 
slēdziena ziņā bija apmierinājis, viņi šī lēmuma motivu dēl nevarēja pārsūdzēt. 
То, ka kreditori otrā instancē nebūtu atsaukušies uz parādnieka launprātību, 
kasacijas sūdzības iesniedzejs neapgalvo, bet tādā gadijumā Tiesu palata, 
izlemjot uz parādnieka sūdzības pamata jautājumu par viņa apcietināšanu, 
varēja atsaukties arī uz parādnieka ļaunprātlbu. Šajā jautājumā Tiesu 
palata, starp citu, nodibinājusi, • ka parādnieks vēl pēdējā laikā bija izdevis 
vekseļus par prāvām sumām ar termiņiem, attieclbā uz kuriem viņš nevarējis 
neapzināties, ka tos ieturēt viņam būt neiespējami; ka viņš u z k r l t o š ā 
v e i d ā pats bija ierosinājis maksātnespējas lietu, p a z i ņ o j o t p a r to t i k a i 
v i e n a m k r e d i t o r a m , K a t l e r a m , un ka viņš n a v g r i b ē j i s 
a t b i l d ē t uz j a u t ā j u m u , v a i D i s ' k o n t o b a n k ā i z m a k s ā t ā 
n a u d a n о d о t a v i ņ a m . Uz šo konstatējumu pamata Tiesu palata nākusi 
pie slēdziena, ka parādtiieka ricībā saskatamas ļaunprātības pazīmes. Visi šie 
konstatējumi un uz tiem pamatotais slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi 
un nav pārbaudami kasacijas kārtībā. Ar to atkrīt apcerējumi kasacijas 
sūdzībā, ar kuriem parādnieka pilnvarnieks, analizējot Tiesu palatas konštatē-
jumus un slēdzienu no sava viedo'kla, apstrīd to pareizību pēc būtlbas un pārmet 
Tiesu palatai mdtivacijas nepilnibu. Istenībā Tiesu palatas lēmuma motivējumā 
nepilnība nav saskatama, bet parādni^ka pilnvarnieka apsvērumi pret Tiesu 
paīatas slēdziena pareizību iziet uz tā pareizības apstrīdēšanu pec būtlbas. 
Atrodot par pierādltu parādnieka launprātību, Tiesu palata, ievērojot Tirdzn. 
proc. lik. 410. pantu, varēja atzīt, ka paradnieks ir apcietinams. Pie tam nav 
prasams, lai parādnieka launprātlba taisni būtu izsaukusi maksātnespēju, bet 
viņš tādā gadijumā ir apcietinams pat tad, ja maksātnespēja izsaukta aiz ne-
laimīgiem saimnieciskiem apstākliem (Sen. CKD. spr. 33/2444). Tādēl jalitā-
jumam par to, vai parādnieka maksātnespēju izsaukuši nelaimīgie saimnieciskie 
apstākli, tagadējā lietas stāvoklī nav izšķirošas nozīmes, kādēl art parādnieka 
pilnvarnieka šī apstākla pierādīšanai iesniegtie pierādijumi bija nenozīmīgi. 
Līdz ar to atkrīt parādnieka pilnvarnieka aizrādijums uz Tiesu palatas it kā 
pielaisto nepareizlbu, izsniedzot šos pierādijumus atpakal, un uz CPL 458. panta 
pārkāpumu. Kas, beidzot, attiecas uz parādnieka pilnvarnieka aizrādijumu ka-
sacijas sūdzībā, ka Tiesu palata nav apsvērusi blakus sūdzības dalu, kurā viņš 
bija atsaucies uz to, ka nav apcietinami vecāki, ja viņu mazgadīgie bērni pa-
liek bez uzraudzības un bez uzturam vajadzīgiem lldzekliem, tad atzīmējams, 
ka parādnieks blakus sūdzlbā bija apstridējis tikai apgabaltiesas atsaukšanos 
uz parādnieka mātes materialo stāvokli aiz tā iemesla, ka pēc viņa domām vec-
māmulas alimentacijas pienākums iestājoties tikai tad, ja vecāku neesot, bet ja 
vecāki esot dzīvi, tad nevarot būt runas par parādnieka mātes alimentacijas 
pienākumu. Tāds viedoklis nav pareizs, jo Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD 
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spr. 37/386), ka 1864. g. CL 199. pants, resp. arī CL 179. panta III dala, kas sa-
tura zioa ir pilnīgi līdzīga attiecīgai 1864. g. CL 199. panta dalai, ir tulkojams 
paplašinoši tai nozīmē, ka alimentacijas pienākumu var uzlikt vectēvam, resp. 
vecmāmuļai tādā gadijumā, ja bērna vecāki ir dzīvi, bet ir darba nespējīgi un 
nevar nopelnlt sev un saviem bērniem uzturu. Uz parādnieka nepareizo vie-
■dokli jautājumā par vecmāmulas alimentacijas pienākumu, Tiesu palata varēja 
lēmuma motivos īpaši arl nereaģēt. 

Aiz norādltiem iemesliem atzlstot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas 
sūdzībā norādītos likumus, kādēl kasacijas sūdzība 'kā nepamatota atraidama, 
Senats n o l e m j : maksātnespējīgā parādnieka Abrama Rubina pilnvarnieka, 
zv. adv. P. Berga, kasacijas sūdzību uz CPL 907. panta pamata atstāt bez 
ievērības. 

15. 1939. g. 24. februarī. Mir. Vasilija un Matronas A ļ i c h a n o v u mant. 
masas aizgādņa ar testamenta izpildītāja tiesibām un mir. Anisijas T r a v n i -
к о v a s mant. masas aizgādoa, zv. adv. P. Nikanorova, un Vladimira T r a v -
n i к о v a pilnvarnieka, zv. adv. M. Hilmaņa, kasacijas sūdzības par Tiesu pa-
latas 1938. g. 12./26. oktobra lēmumu Tatjanas P r i v a l o v a s lūgumā par mjr. 
Matronas Aļichanovas testamenta izpildltāju iecelšanu. (L. № 187.) 

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi, referē senators J. Grots. 
Senats atrod: 
Apgabaltiesa ar savu 1937. g. 5. maija lēmumu (I 354) mirušo Vasilija un 

Matronas Alichanovu testamenta lietā, starp citu, atzinusi, ka 36,4% no manto-
juma kā- bezsaimnieka manta pāriet uz Finansu ministriju, norādot, ka minētā 
mantojuma dala ar finansu ministra lēmumu „ieskaitīta par bezsaimnieka 
mantu". Tiesu palata, starp citu, nolēmusi pārgrozlt apgabaltiesas lēmumu 
dalā, kas attiecas uz 36,4°/o no mirušo Vasilija un Matronas Aļichanovu atstātā 

"mantojuma atzīšanu par bezsaimnieka mantu un piešķiršanu Finansu ministrijai, 
atzīstot, ka uz vienu devlto (V9) idealo daļu no 36,4% no mirušo Vasilija un 
Matronas Ajichanovu atstātā mantojuma ir mantošanas tieslbas mirušās Ani-
sijas Travoikovas mantojuma masai un samazināt Finansu ministrijas tiesības 
līdz % idealām dalām no 36,4% minētā mantojuma. Par šo Tiesu palatas lē-
mumu ir iesniedzis kasacijas sūdzibu zv. adv. P. Nikanorovs kā mir. Vasilija 
un Matronas Aļichanovu mantojuma masas aizgādnis ar testamenta izpildītāja 
tiesībām un kā mir. Anisijas Travņikovas mantojuma masas aizgādnis. Tāpat 
kasacijas sūdzību ir iesniedzis Anisijas Travņikovas dēls Vladimirs Travņikovs. 
Abi kasacijas sūdzlbu iesniedzēji apstrīd Tiesu palatas lēmuma pareizlbu tai 
daļā, ar kuru dala no atstātā mantojuma ir piešķirta Finansu ministrijai. Tiesu 
palata ir konstatējusi, ka visi tie mantinieki, kuru vārdā runā zv. adv. Nikano-
rovs kā Vasilija un Matronas Alichanovu testamenta izpildltājs, paši ņēmuši 
dallbu šai lietā. Tādēl Tiesu palata varēja nākt pie slēdziena, ka zv. adv. Nika-
norovam bez attiecīga pilnvarojuma nav tiesības runāt viou vārdā, jo testa-
menta izpildltājs nevar piespiest mantinieku pieņemt mantojumu, ja vioš pats 
to negrib. Nepareizi testamenta izpildītājs šai ziņā atrod, ka daži asinsradnieki, 
nepārsūdzot apgabaltiesas lēmumu uz Tiesu palatu, neesot zaudējuši savas pie-
auguma tiesības, no kurām viņi nevarot atteikties. Testamenta izpildītājs šai 
zinā izlaiž no acīm, 1) ka Vidzemē mantinieks nav spiests izlietot pieauguma 
tiesības (1864. g. CL 2899. р.), un 2) ka konkretā gadijumā par pieauguma tie-
sībām pat nevar runāt, jo saskaoā ar 1864. g. CL 2898. p. šādas tiesības pieder 
tikai apvienotiem mantiniekiem, kamēr konkretā gadijumā ir atkrituši manti-
nieki, kam novēlētas mantojuma noteiktās da|as, kādēl tie par apvienotiem 
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mantiniekiem nav atzīstami (sal. 1864. g. CL 2887. р.). Aiz šiem iemesliem zv. 
adv. Nikanorova kasacijas sūdzība apspriežama tikai tiktāl. ciktāl vioā tiek 
aizstāvētas mir. Anisijas Travņikovas mantojuma masas tiesības. Apgabal-
tiesa ir atzinusi Finansu ministrijas mantošanas tiesības uz 36,4% no atstātā 
mantojuma, norādot, ka ar finansu ministra Iēmumu.šī mantojuma dala ieskai-
Ша „par bezsaimnieka mantu". Šai ziņā no lietas redzams, ka Finansu mi-
n'istrija ir gan pieteikusi savas mantošanas tiesības uz mir. Matronas un Vasilija 
Alichanovu atstāto mantu 36,4% apmērā, „kā uz bezmantinieku mantu", par 
kuru uz finansu ministra lūgumu Rīgas pilsētas bāriņu tiesa ir nodibinājusi 
aizgādnību (I 321, 322), bet ar to Finansu ministrijas tieslbas uz mantojumu vēl 
nav nodibinātas. Pati Tiesu palata pareizi norāda, ka gadijumā, ja atkrlt tāds 
mantinieks, kuram piešķirta noteikta dala, tad tā piekrīt nevis pārējiem testa-
mentariskiem mantiniekiem, bet testatora likumisklem mantiniekiem (1864. g. 
CL 2898. р.). Tālāk Tiesu palata ir konstatējusi, ka mantojuma devējiem ir liku-
miski mantinieki, tomēr nākusi pie slēdziena, ka daļa no atstātās mantas pie-
šķirama Finansu ministrijai. Šāds Tiesu rpalatas slēdziens runā pretim 1864. g. 
CL 1965. р., pēc kura valsts manto tikai tad, ja nav testamentarisko vai liku-
misku mantin'ieku, vai ja šie mantinieki likumīgā laikā neierodas pieņemt man-
tojumu, vai arl to nevar pieoemt. Uz šo likumu noteikmnu bija tieši norādijusi 
kā Vladimirs Travņikovs, tā arī Anisijas Travuikovas mantojuma masas aiz-
gādnis (pievienojoties Travņikova sūdzlbai), bet Tiesu palata Šo norādijumu 
nav apsvērusi. Ar to Tiesu palata ir pielaidusi kā motivu nepareizlbu, tā arl 
nepilnību, pārkāpjot CPL 816. p. Aiz šiem iemesliem atrodot, ka Tiesu palatas 
lēmums tai daļā, ar kuru daļa no atstātā mantojuma ir piešķirta Finansu mi-
nistrijai, atcelams uz abu kasacijas sūdzību CPL 816. p. pārkāpuma dēļ, Senats, 
neielaižoties pārējo kasacijas sūdzibās minēto sprieduma atcelšanas iemeslu 
pārbaudīšanā, n o l e m j : Tiesu palatas 1938. g. 12./26. oktobra lēmumu uz abu 
kasacijas sūdzību pamata CKL 816. p. pārkāpuma dēļ pārsūdzētā dalā atcelt un 
lietu nodot Tiesu palatal šai dalā jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas 
sastāvā. 

16. 1939. g. 24. februarī. Rīgas pilsētas pilnvarnieka zv. adv. J. Volkova 
kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1937. g, 17. novembra/1. decembra lēmumu 
Tatjanas P r i v a l o v a s lūgumā par mir. Matronas A l i c h a n o v a s testa-
menta izpildltāju iecelšanu. (L. № 188.) 

Sēdi vada priekšēdētāja v. senators F. Konradi, referē senators J. Grots, 
Senats atrod: 
Lietā pastāv strldus par to, vai no Rīgas pilsētas, uz kuru mantošanas celā 

pārgājuši Ls 7000,— trūcīgo sedlinieku un važoņu pabalstīšanai, ir ņemama 
mantas bezatlīdzības pārejas nodeva. Tiesu palata nākusi pie slēdziena, ka 
konkretā gadijumā nodeva ir uemama. §āds Tiesu palatas slēdziens atzīstams 
par pareizu. Kāda manta ir atsvabināta no nodevas, nosaka Nod. nol. 202. p. 
Starp šl panta 4. pktā uzskaitītām iestādēm, biedrībām etc. pašvaldības iestādes 
nav minētas. Šis likums, kā izuēmuma likums, nav paplašinoši iztulkojams, 
kādēļ arī Rīgas pilsēta kā pašvaldība nav atsvabinama no nodevas samaksas. 
Nav izšķirošas nozīmes arl tam apstāklim, ka nauda novēlēta zinamam lab-
darīgam mērķim, jo likums paredz, ka labdarīgam mērķim novēlētā manta at-
svabinama no bezatlīdzības pārejas nodevas tikai tad, ja tā ienāk labdarības 
iestādei vai biedrībai. Gan būtu nozīme, ja nauda būtu novēlēta labdarīgam 
mērķim ar noteikumu, ka šl mērķa sasniegšanai dibinama labdarības i e s t ā d e, 
bet tāda noteikuma konkretā gadijumā nav. Aiz šiem iemesliem, atrodot, ka 
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Rīgas pil$ētas kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidama, Setiats n o l e m j : 
Rlgas pilsētas pilnvarnieka zv. adv. J. Volkova kasacijas sūdzibu uz CPL 907. p, 
pamata atstāt bez ievērības. 

17. 1939. g. 24. februarī. Atbildētāju Llnas un Viestura S ū n i ņ u pilnvar-
nieka zv. adv. N. Kronberga kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 21. sep-
tembra spriedumu Hermaqa Sūniņa prasibā pret Llnu un Viesturu Sūniņiem par 
atzīšanu par dzimuš'u ārlaulībā Ls 60,— vērtībā un prasltāja Hermaņa Sūniņa 
pilnvarnieka zv. adv. V. Minkeviča paskaidrojums. (L. № 220.) 

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi, referē senators A. Rum-
pēters. 

Senats atrod: 
Prasītājs Hermanis Sūniņš 1936. g. 28. septembrī iesniegtā pret savu sievu 

Līnu Sūniņš, pašu par sevl un kā sava mazgadīgā dēla Viestura Sūniņa dabīgo 
aizbildni, praslbā ir paskaidrojis, ka 1936. g. 7. jūnijā tas salaulājies ar atbildē-
tāju Līnu Sūnioš (dzim. Milšteins), kurai jau 1936. g. 24. jūlijā piedzimis dēls 
Viesturs, kas saskaņā ar 1864. g. CL 132.—134. p. esot atzīstams par ārlaulībā 
dzimušu. Tā kā tikai pēc kāzām tas esot dabūjis zināt, ka atbildētājai 1935. g. 
rudenī un sekojoša tam ziemā bijuši miesīgi sakari ar citiem vīriešiem, tad, at-
saucoties uz visu sacīto un CPL 1468. р., prasltājs lūdzis atzīt, ka 1936. g. 24. jū-
lijā dzimušais Līnas Sūniņš dēls Viesturs ir dzimis ārlaulībā. Līdz ar praslbas 
lūgumu no prasītāja iesniegta arī Viestura Sūniņa dzimšanas apliecība, kurā par 
viņa tēvu uzrādīts prasītājs, bet par māti atbildētāja Līna Sūniijš (I, 5). Apgabal-
tiesa šo praslbu ir atraidijusi, bet Tiesu palata, atcelot apgabaltiesas spriedumu, 
prasību apmierinājusi. Tiesu palata pie tam atradusi: 1) ka 1864. g. CL 133. un 
134. p. nosakot, ka bērns, kas piedzimis agrāk par 182 dienām pēc laulibas no-
slēgšanas. nav atzīstams par laullbā dzimušu; 2) ka Viesturs Sūniņš dzimis 
1936. g. 24. jūlijā. bet laulība starp viņa māti un prasītāju noslēgta 1936. g. 7. jii-
nijā: 3) ka tādēļ Viesturs Sūniņš ipso iure atzistams par ārlaullbas bērnu. kāpēc 
arī nespēlē nekādu lomu jautājums par vioa paternitati; 4) ka 1864. g. CL 173. p. 
saprotams vienīgi tādā veidā, ka bērns, kas ieoemts pirms vioa vecāku laulibas>, 
pēc šīs laulības noslēgšanas bauda laulībā dzimuša bērna tiesības un viņš t ā ъ 
i e g ū s t 1924. g. 10. m a r t a l i k u m ā p a r e d z ē t ā k ā r t l b ā (Lkr 24 42); 
5) ka tāpēc atbildētāja Viestura Sūniņa vecākiem, saskaņā ar 1924. g. 10. marta 
likumu, viņš bijis jāleģitimē (domāts, lai tas varētu iegūt laulībā dzimuša bērna 
tieslbas); 6) ka prasītājs, no kura gribas šl legitimacija atkarāiušies, to neesot 
darijis, bet gan lūdzis šai lietā bērnu atzlt par ārlaulibā dzimušu, un 7) ka CPL 
1468. p. konkretā gadijumā nemaz neesot piemērojams, jo šis pants paredzot vie-
nīgi „bērna piedzimšanas fakta apstrīdēšanu laulībā, ja tas ieoemts laulībai pa-
s'tāvot" (1864. g. CL 133. un 134. p. un piezīme pie CPL 1486. р., agr. red.). 

Iesniegtā par šo Tiesu palatas spriedumu atbildētāju pilnvarnieka 
kasacijas sūdzība pelna ievērību. Kā to pamatoti norādija kasacijas 
sūdzības iesniedzēji, Tiesu palata, pirmkārt, ir nepareizi iztulkojusi 
1864. gada CL 173. un 1924. gada 10. marta likumu, atrodot, 
ka ārlaulībā dzimušais bērns pēc viņa miesigo vecāku laulibas i e g ū s t 
laulībā dzimuša bērna tiesības tikai 1924. g. 10. marta likumā paredzētā kārtībā. 
^āds viedoklis runā pretim 1864. g. CL 173. р., kas expressis verbis nosaka, ka 
ārlaulībā dzimušie bērni iegīīst visas laulībā dzimušo bērnu tieslbas a r s a v u 
v e с ā к u s e к о j о š о I a u 1 ī b u. tā tad nevis ar viqa leģitimēšanu. Arī Senats 
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savā CKD spr. 36/384 ir 'paskaidrojis, k a a r v e c ā k u s a l a u l ā š a n a s f a k t u 
jau v i e n n o t i e k ā r l a u l ī b a s b ē r n a l e ģ i t i m a c i j a un nekāda 
tiesas vai cita kāda procedura šim nolūkam nav vajadzīga. Šo materialā likuma 
(resp. 1864. g. CL 173. p.) nozīmi nemaz nav grozijis vai samazinājis 1924. g. 
10. marta likums (Lkr. 24/42) par ārlaullbas bērnu leģitimēšanu. Ar to nav gri-
bēts pasliktināt ārlaulības bērnu stāvokli tādā veidā, ka vini iegūtu likumlgā lau-
Hbā dzimuša bērna tiesības tikai šo noteikumu paredzētā kārtībā, kā to atradusi 
Tiesu palata. Ar minēto likumu ir gribēts vienīgi noteikt proceduru, kādā at-
tieclgos gadijumos ir atzīmējama ar ārlaulibas bērna vecāku laullbu j a u n о -
t i к u š ā šl bērna leģitimacija metriku grāmatās, pie kam no šī likuma 2. un 
sek. p. ir redzams, ka tur paredzētā procedura ir domāta tiem gadijumiem, kad 
bērns jau p i e d z i m i s p i r m s vina vecāku laulibas, lai varētu tikt izlaboti 
bērna dzimšanas ieraksti metriku grāmatās un sanemta jauna dzimšanas aplie-
cība, atbilstoša notikušai legitimacijai (agrākās aplieclbas vietā). Turpretim, ta-
jos gadijumos, kur bērns dzimis vēl tikai pēc viņa vecāku laulības, kaut а г ī 
p i r m s 1864. g. CL 134. p. p a r e d z ē t ā l a ika , un reģistrēts metriku grā-
matās kā savu vecāku bērns, nekāda 1924. g. 10. marta likumā paredzēta pro-
cedura vairs nav vajadzīga, jo nekādi ieraksti metriku grāmatās tādos gadijumos 
nav labojami, un nekāda jauna dzimšanas apliecība nevienam nav 
vajadzīga. Tāpat saskauā ar Senata CKD kops. spr. 38/13 šāds 
bērns, kas dzimis laulibai pastāvot, bet pinms 1864. g. CL 134. p. 
paredzētā Iaika, nav arī eo ipso atzīstams par ārlaullbas bērnu. Tā-
pēc šādos, konkretam gadijumam līdzīgos gadijumos, kur pēc laulības 
sievai piedzimis bērns pirms 1864. g. CL 134. p. paredzētā laika, kas uz mātes 
pazinojuma pamata regtstrēts metriku grāmatās par vinas un viņas laulātā 
drauga bērnu, vlram, kas neatzlst bērnu par savu, ir tiesība celt attiecīgu prasību, 
lūdzot atzīt šo bērnu par ārlaullbā dzimušu un viņa dzimšanas ierakstu metriku 
grāmatās par izlabojamu, atsaucoties uz to, ka bērns nav vina, bet piedzimis по 
mātes sakariem ar citiem vīriešiem. Pie tam, tā kā saskanā ar 1864. g. CL 163. p. 
2. pk. pirms tā paša likuma 134. p. paredzētā laika likumīgā laulībā dzimušie 
bērni tomēr skaitas par ārlaullbas bērniem, ja mātes vlrs tos par saviem neat-
zīst, tad minētās vlra prasības celšanas gadijumā uz pretējo pusi gulstas onus 
probandi pierādlt, ka bērns ir dzimis tieši no prasltāja, resp. ka prasītājs ir fak-
tiskais bērna tēvs, kāds apstāklis, ja tas tiktu pierādlts,' atvietotu 1864. g. CL 
163. p. 2. pk. paredzēto bērna atzlšanu par savu no vlra puses. Pie tam šādas 
praslbas, pretēji Tiesu palatas ieskatam, taisni atzlstamas par CPL 1468. p. pa-
redzētām prasībām (sk. Isačenko „īpašais process", 1913. g. izd., 493. un 494. lp.). 
Pēdēji sacītam nerunā pretim Tiesu palatas pievestā piezīme pie CPL 1468. p. 
agr. redakcijā, kas tikai norāda, ka Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē minētā pantā 
pievesto LCL 119. un 125. p. vietā jāievēro 1864. g. CL 132.—144. un 147. р., kuri 
zlmējoties uz laika ilgumu, pirms kura laulībā dzimušie bērni tomēr atzistami par 
ārlaulības bērniem etc, atšķiras no pantā pievestiem LCL panta noteikumiem (sk. 
Gasmans-Nolkens, II izd., lp. 142). Bet preteji augstāk norādītam, konkretā ga-
dijumā Tiesu palata, nepareizi iztulkojot 1864. g. CL 173. р., ir nonākusi pie ne-
pareiza gala slēdziena. Proti, atrodot, ka pirms vecāku laullbas ieoe-mtais bērns 
iegūst likumīgā laulībā dzimuša bērna tiesības vienīgi 1924. g. 10. marta likumā 
paredzētā kārtibā, un konstatējot, ka prasītājs nav spēris minētā likumā pare-
dzētos solus, tā nākusi pie nepareiza slēdziena, ka šai lietā n e s p ē l ē n e k ā d u 
lomu b ē r n a p a t e r n i t a t e , kāpēc arī nav ieņēmusi nekādu noteiktu stā-
vokli attiecībā uz sniegtiem šai jautājumā.prāvnieku pierādijumiem. Bet kā no 
sacītā ir redzams, tad gadijumā, ja uz atbildētājas sniegto pierādijumu pamata 
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varētu atzīt, ka Viesturs Sūniņš ir prasītāja bērns, tad ar to tiktu atvietota 
1864. g. CL 163. p. 2. pk. paredzētā bērna atzīšana par savu no vīra, konkretā 
gadijumā, prasltāja puses, kāpēc arī Viesturs Sūniņš nevarētu vairs tikt atzīts 
par Llnas Sūniņš ārlaulības bērnu, kā to lūdzis prasītājs. 

Tādā kārtā Tiesu palata ir netikai iztulkojusi nepareizi 1864. g. CL 173. p.t 
1924. g. 10 .marta likumu un CPL 1468. p. (agr. red.), bet arī pielaidusi motivu ne-
pilnlbu un nepareizību, kāpēc viņas spriedums minēto likumu noteikumu un CPL 
816. p. pārkāpumu dēl if atcelams. Tāpēc Senats n o l e m j : Tiesu palatas 
1938. g. 21. septembra spriedumu 1864. g. CL 173. р., 1924. g. 10. marta likuma 
(Lkr. 24/42) un CPL 1468. p. (agr. red.) pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu 
palatai jaunai caurlūkošanai un izspriešahai citā tiesas sastāvā. 

18. 1939. g. 23. martā. Atbildētāja Alfrēda К u к š a s kasacijas sūdzTba 
par Jelgavas apgabaltiesas 1938. g. 14. decembra spriedumu Arvida Kukšas 
praslbā pret Alfrēdu Kukšu par Ls 1620,— alimentiem. (L. № 240.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš. 
Senats atrod: 
Pretēji sūdzētāja domām, mātei jau tieši uz likuma pamata pieder tiesība 

kā sava bērna dabiskai aizbildnei uzstāties tiesā bērna vārdā (Sen. CKD spr, 
28/383). Šis tiesibas pamatā ir CL 177. p. noteikums, ka laullbas laikā abi vecāki 
izlieto vecāku varu koplgi, bet ne CL 181. р., uz kuru aizrāda atbildētājs un kurš 
attiecas uz vecāku varu par bērniem, kas atstāti pie viena vecāka pēc laullbas 
šķiršanas. Tādēl 'atkrīt aizrādijums kasacijas sūdzibā, it kā māte nevarējusi celt 
prasību bērna vārdā. Kas attiecas uz pārmetumu par Нес. Kronbergs nenoprati-
nāšanu, tad apgabaltiesai gan būtu bijis pienākums noskaidrot apstāklus, kuru 
pierādlšanai lieciniece bija uzdota, proti, vai bērna interesēs ir palikt pie mātes 
vai tēva (Sen. CKD spr. 36/885), bet pēc tam, kad lietā tika iesniegts noraksts 
no likumlgā spēkā nākuša laulības šķiršanas sprieduma (II, 43), ar kuru bērns 
atstāts pie mātes, tiesa apstākļus, kuru noskaidrošanai bija uzdota liec. Kron-
bergs, varēja atzlt par nenozlmīgiem šajā lietā un atstāt liecinieci bez nopratinā-
šanas. Beidzot, kas attiecas uz aizrādijumu kasacijas sūdzībā, it kā vispār nebija 
pielaižama prasība par pagājušo laiku, tad pretēji atbildētāja domām, uztura pra-
slbas pielaižamas arī par pagājušo laiku (Sen. CKD spr. 23/328), pie kam uztura 
prasībās principā nav jāpierāda, ka uztura dēļ būtu ietaisīti parādi (Sen. CKD 
spr. 22/244, 34/843, 37/563). Šis princips, par kuru Senats ir izteicies no 1864. g. 
CL 9. un 209. p. viedokļa, ir attiecinams arī uz alimentu lietām, kas pamatojas 
uz CL 179. p. Neatkarīgi no tā, pats atbildētājs, kā to konstatējusi apgabaltiesa, 
ir atzinis prasību par pagājušo īaiku Ls 5,— apmērā mēnesī. Kas attiecas uz 
aizrādijumu, it kā līdzekļi par pagājušo laiku ir tikuši piegādāti, tad apgabaltiesa 
šo apstākli ir apsvērusi, bet aiz viņas paskaidrotiem iemesliem ir atzinusi par 
nepierādītu, pie kam viņas slēdziens attiecas uz lietas būtību un nav pārbaudams 
kasacijas kārtībā. 

Atrodot, ka iesniegtā kasacijas sūdzība kā nepamatota noraidama, Senats 
n o l e m j : Alfrēda Kukšas kasacijas sūdzību uz CPL 283. p. pamata atstāt bez 
ievērlbas. 

19. 1939. g. 24. martā. Atbildētāja Edgara S t r a u t i ņ a pilnvarnieka zv. 
adv. P. Berģa kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 16. novembra sprie-
dumu Eduarda Citemaoa ģimenes legata praslbā pret Edgaru Strautiņu sumā 
Ls 5600,— par :.res llguma atcelšanu, izlikšanu un Ires parāda samaksu, un prasī-
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taja Eduarda Citemaņa ģimenes legata pilnvarnieka zv. adv. H. Liepiņa pa-
skaidrojums. (L. № 253.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators F. Konradi. 
Senats atrod: 

1938. g. 30. aprilī iesniegtā iesūdzības rakstā prasītāja Eduarda Citemaņa gi-
menes legata pilnvarnieks paskaidrojis, ka atbildētājs Edgars Strautioš. ieņemot 
prasītājas n'amā Rīgā, Baznicas ielā 7, un Dzirnavu ielā 48 dzlvokli Nr. 3, 4 un 
13 par Ls 400,— mēnesī. Telpas atbildētājam esot uzteiktas uz 1938. g. 28. aprili, 
bet atbildētājs tās neesot atbrīvojis līdz minētam datumam. Prasītājs tādēl 
lūdzis atzīt prāvnieku starpā pastāvošp īres līgumu par atceltu un izlikt atbildē-
tāju ar mantām, piederīgiem un tiesību ņēmējiem no minētā dzīvokļa. Partu 
starpā nav strīda, ka atbildētājam izīrētās telpās atrodas atbildētāja p г i v a t -
к 1 i n i к а. Atbildētājs, neatzīstot prasību, apšaubijis prasitāju aktivlegitimaciju 
šīs prasības celšanai, un, atsaucoties uz lik. par telpu iri 1. p. „b" pktu, pieteicis 
piekritības strīdu, jo īres objekts esot padots likumam par telpu Iri un tāpēc lieta 
piekrītot miertiesnesim. Tiesu palata, apstiprinot apgabaltiesas spriedumu, pra-
sību apmierinājusi, atzlstot par nepamatotiem abus atbildētāja augšā minētos 
iebildumus pret praslbu. 

Atbildētāja kasacijas sūdzība pelna ievērību. Gan par nepamatotiem at-
zīstami kasacijas sūdzības iesniedzējas paskaidrojumi, zīmējoties uz p r a s I -
t ā j a aktivleģitimaciju prasības celšanai. No lietas redzams, ka atbildētājs 
prāv.as gaitā nav noteikti apgalvojis prasītāja aktivleģitimacijas trūkumu. bet 
gan tikai izteicies, ka šī legitimacija radot zinamas š a u b a s (I 29, 113). Ievē-
rojot šādus atbildētāja nenoteiktus paskaidrojumus, Tiesu palata nebija spiesta 
ievērot atbildētāja šinī sakarā izteiktos blakus lūgumus, ar kuriem atbildētājs 
nav domājis pierādīt kādu noteiktu apgalvojumu, bet gan tikai noskaidrot savas 
šaubas minētā jautājumā. Bez tam atzlmējams, ka konkretā gadijumā praslbu 
ir cēlis p a t s Eduarda Citemaua legats, bet atbildētājs neapgalvo, ka šim le-
gatam (savu likumīgo pārstāvju personā) nebūtu tieslba uzstāties tiesā un, starp 
citu, arī celt konkreto prasību. Tādēl atbildētājs konkretā gadijumā vispār ne-
pamatoti runājis par p г a s ī t ā j a aktivleģitimaciias trūkumu, jo viņš būtu 
varējis tikai apstrīdēt prasītāja pārstāvju pietiekošu p i 1 n v а г о j u m u. Ja arl 
pieņemtu, ka šai ziņā atbildētājs tikai.neprecizi izteicies un ka vioa iebildums 
saprotams ša pēdējā nozīmē, tad arī tas atkristu augšā aprādltās nenoteiktības 
dēl. Kas attiecas uz Tiesu palatu, kurai ex oficio šis jautājums bija jāpārbauda 
(CPL 675. p. 4. pk.), tad viņa šai ziņā savus pienākumus ir izpildijusi, jo Tiesu 
palata, pievienojoties apgabaltiesas sprieduma motiviem, atzinusi, ka prasību ir 
cēlušas likumīgi tiesīgas personas; šo atzinumu Tiesu palata pamatojusi uz lietā 
iesniegtiem dokumentiem, tā tad arl uz zv. adv. Liepiņam izdoto pilnvaru (I 2), 
kurā notars apliecinājis, ka saskaņā ar apliecinājumā minētiem dokumentiem* 
Ericham Citemanim un Erikam Krlgeram, kuri pilnvaru parakstijuši, bija tiesība 
šo pilnvaru izdot Eduarda Citemaoa gimenes legata vārdā. Pārbaudīt šāda no-
tariala apliecinājuma pareizlbu Tiesu palata no sevis nebija spiesta. Ar to at-
krīt atbildētāja paskaidrojumi sakarā ar viņa apgalvoto „prasītāja" aktivleģiti-
macijas trūkumu. 

Pamatoti turpretim atbildētājs apstrīd Tiesu palatas spriedumu, cik tālu 
ar to atstāts bez ievērības atbildētāja piekritības strīdus.. Tiesu palata šai ziņā 
atzinusi: 1) ka saskaņā ar lik. par telpu īri 1. p. „b" pktu šis likums attiecas uz 
telpām, kuras savām tiešām vajadzībām īrē s l i m n t c a s ; 2) ka partu starpā 
neesot strīdus, ka atbildētāja к 1 i n i ka ir ārstniecības iestāde. bet strīdus gan 
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esot par to, vai šī klinika esot atzlstama par slimnlcu; 3) ka likuma par telpu 
вшпэд is ou jaq 'smnjļiļ SBqpaiujsjE S[B>{BJSB щэйь sifiq щ\щ SBUBSopzi ш 
280. un 286. p. esot redzams, ka par sīimnīcām nosauktas tikai 280. un sek. 
p. paredzētās p u Ы i s'k ā s ārstnieclbas iestādes; 4) ka tā tad jau pēc agrākā 
ārstnieclbas likuma atbildētāja privatā klinrka neesot kvalificējama kā slim-
nlca; 5) ka tas pats esot sakams arī no tagadējā ārstniecibas likuma (Lkr. 
37/219) viedokla, kas gan nedodot klinikas legaldefiniciju, bet tomēr, runājot 
savā 97. p. par ārstnieclbas iestādēm, ka patstāvīgus iestāžu veidus paredzot 
s l i m n ī c a s , k l i n i k a s etc, š ķ i г о j о t slimnīcas un klini'kas jēdzienus, 
kas pierādot, ka šie jēdzieni neesot identiski; 6) ka pretējais slēdziens neizrietot 
arī no šī likuma 108. panta; 7) ka pārgrozot Lik. par telpu īri 1. р., likums at-
tiecibā uz s l i m n l c ā m esot ātstājis spēkā lik. par telpu Iri nosacijumus kā 
zinamu p r i v i 1 e ģ i j u; 8) ka šāda privileģija esot saprotama, jo slimnicu, kā 
publisku ārstnieclbas iestāžu uzturēšanā esot ieinteresēta valsts un sabiedriba, 
kamēr atbildētāja klinika esot privats atbildētāja p e ļ ņ a s u z ņ ē m u m s ; 
9) ka Likums par telpu Iri neesot iztulkojams paplašinoši, kādēl Lik. par telpu 
īri esot attiecinams tikai uz slimnlcām šī vārda šaurākā nozīmē, bet nevis arī 
uz atbildētāja privato kliniku, un 10) ka tādēļ atbildētāja celtais piekritības 
Strīds esot atstājams bez ievēribas. Šāds Tiesu palatas motivējums neattaisno 
atbildētāja'pieteiktā piekritības strīda noraidlšanu. Šinī sakarā lietā vispirms 
pacelas jautājums, vai, definējot „slimnīcas" jēdzienu, jāizict no agrākā ārstnie-
cības likuma, kas bija spēkā Lrkuma par īelpu īri izdošanas laikā, vai no 1937. g. 
23. dec. ārstniecības likuma (Lkr. 219), kas bija spēkā konkretās prasības cel-
šanas laikā.' Tiesu palata šo jautājumu nav izšķirusi, apskatot jautājumu no abu 
minēto likumu viedokļa. Istenībā par izšķirošiem šai ziqā atzīstami 1937. g. 
23. dec. ārstniecības likuma noteikumi. Ar šo likumu agrākais ārstniecības li-
kums ir atcelts (188. p. 1. pk.), bet reiz tas vairs nepastāv, tad arī vairs nevar 
piemērot tos agrākā likuma pantus, no kuriem būtu smelama ,.slimnīcas" jē-
dziena definicija, jo citādi šis — atceltais — likums šai dalā tomēr būtu atzīstams 
vēl par spēkā esošu. Tādēl strīdū esošais jautājums noskaidrojams vienlgi sa-
skaņā ar 1937. g. 23. decembra likumu, kāpēc atkrīt vajadzlba aspriest Tiesu 
palatas motivējumu, cik tālu tas pamatojas uz agrāko ārtstnieclbas likumu. 
Apskatot apspriežamo jautājumu no jaunā likuma viedokla, Ticsu palata — kā 
jau aprādlts — sevišķi pastrīpo šī likuma 97. pantu, 'kas pierādot. ka „klinikas" 
un „slimnīcas" jēdzieni nav identiski. jo minētais likuma pants, šos divu jēdzie-
nus šķirojot, uzskatot tos par dažādiem un patstāvlgiem jēdzieniem. Tomēr 
šāda šķirošana bija vajadzīga ne tikai tad, ja likumdevējs šos jēdzienus uzska-
tijis par pilnīgi patstāvīgiem un dažādiem, bet arī tad, ja' vinš izgājis no dažādu 
kliniku tipu pastāvēšanas, no kuriem vieni būtu uzskatami par slimnīcām, bet 
otrie par slimnīcām nebūtu atzlstami. Arī šinī pēdējā gadijumā likumdevējam 
bija sevišķi jāmin likuma 97. pantā klinikas, jo citādi ārstniecības iestāžu uz-
skaitijums nebūtu pilnīgs un tanl iztrūktu tādas klinikas, kuras gan nav slim-
nlcas, ЬеХ tomēr neapšaubami ir ārstniecības iestādes. Tādā kārtā jēdziena 
„klinika" sevišķa minēšana likuma 97. pantā nav uzskatama par pierādijumu, 
ka nepastāvētu klinikas, kas būtu pielīdzinamas slimnīcām. Jēdziena „klinika'* 
definejums 1937. g. 23. decembra likumā nav atrodams. Tomēr šis likums sava 
108. pantā uzskaita pazlmes, kas raksturo „slimnlcas" jēdzienu. Ja nu — ka 
apgalvo atbildētājs — visas šls pazīmes' ir konstatējamas attiecībā \\z viņa 
u z t u ' r ē t o kliniku (I 30. II 2, о. р., 11), tad nebūtu loģiska pamata šo kli-
niku neatzīt .par slimnīcu ārstniecības l.ikuma nozlmē. Nosaukumam („klinika") 
šai ziijā protams nevar būt izšķirošas nozīmes. Sinī sakarā jāatzlmē, ka pra-
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sltājs paskaidrojumā uz kasacijas sūdzību, runājot par slimnīcas pazlmēm, ne-
pareizi aizrāda, ka slimnlcā katrā ziņā jābūt 40 gultām, jo saskaņā ar lik. 108. p. 
piezlmi, ar Vesellbas departamenta atļauju var ierīkot slimnīcas arī ar mazāku 
gultu skaitu. Ievērojot sacīto, Senats atrod, ka Tiesu palatai nebija pietiekoša 
pamata neievērot atbildētāja blakus 'lūgumu par liecinieku nopratināšanu, ar 
īcuTiem atbildētājs domājis pierādlt, ka viņa klinika pilnlgi atbilst ārstn. lik. 
108. pantā minētiem prasijumiem. Ar to Tiesu palata, pārkāpjot CPL 454. pantu, 
ņēmusi atbildētājam iespēju pierādlt savus iebildumus pret prasību. Nav nozī-
mes arl Tiesu palatas uzsvērtam apstāklim, ka atbildētāja klinika esot privats 
atbildētāja peloas uzņēmums, kamēr s'limnīcas esot p u b l i s k a s ārstniecības 
iestādes, kuru uzturēšanā ieinteresētas valsts un sabiedrlba. Uzskatam, ka slim-
nīcas vienmēr ir publiskas iestādes, runā pretim ārstn. lik. 98. р., kurā teikts, 
ka ārstniecības iestādes (tā tad arī slimnīcas) var ierlkot arl p r i v a i a s per-
sonas. 

Atrodot, ka Tiesu palatas spriedums augšā minētā likuma pārkāpuma dēl 
.atcelams, Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1938. g. 16. novembra spriedumu 
•CPL 454. panta pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu palatai jaunai caur-
lūkošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā. 

20. 1939. g. 23. martā. Sabiedrlbas „Tabakas fabrika „Trud" īpašnieku 
Vulfa Genina, Vulfa Gitesa un 'Levika Vichnina pSlnvarnieka >zv. adv. B. Pet-
koviča kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 24. oktobra / 7. novembra 
lēmumu lietā par zīmogsoda uzlikšanu Ls 2134,— apmērā. (L. 259.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senators A. Rum-
peters. 

Senats atrod: 
Kasacijas sūdzība nepelna ievērlbu. 
Apsverot lietā iesniegto sabiedrības līgumu (I, 21—23), apgabaltiesa nā-

kusi pie slēdziena, ka tas noslēgts uz nenoteiktu sumu. Šo savu slēdzienu ap-
gabaltiesa pamatojusi uz konstatējumu, fca bez līguma 2. § minēto kapitalsumu 
resp. tur paredzētām iemaksām kontrahenti līguma 3. § apņēmušies vajadzī-
bas gadijumā vēl papHdam iemaksāt uzņēnruma darbībai nepieciešamās su-
mas. Bez tam apgabaltiesa konstatējusi, ka šādas papildu iemaksas Nodoklu 
departamenta lēmumā norādītos gadijumos arī notikušas. Ar minēto apgabal-
tiesas slēdzienu un konstatējumiem Tiesu palata solidarizējusies, atrodot, ka 
šāda sabiedrības kapitala pavairošana bijusi apmaksājama ar zīmognodevu 
Rlk. par zīmogn. 29. p. paredzētā kārtlbā, kāds pants tieši attiecas uz nenoteik-
tas sumas līgumiem. Neapstrīdot, vismaz tieši, augšminētos konstatējumus, 
kasacijas sūdzības iesniedzējs tomēr atrod, ka konkretā gadijumā nevarot būt 
runa par to, ka sabiedrības līgumā dalības kapitals nav noteikts un šai ziņā at-
saucas uz līguma 2. §. Turpretim, zīmējoties uz līguma 3. §, tas norādijis, ka 
šis paragrafs nenodibinot kontrahentu starpā konkretu saistību, un tā kā tanī 
neesot arī paredzētas sankcijas, tad tam esot vienīgi deklarativs raksturs. Šāds 
kasacijas sūdzības iesniedzēja viedoklis ir nepareizs. Ja reiz kontrahenti 3. § 
savstarpīgi apņēmušies vajadzības gadijumā sagādāt sabiedrības vajadzībām 
nepieciešamās sumas virs jau sabiedrībā ieguldltām, tad nevar kaili apgalvot, 
ka šāds noteikums nerada kontrahentu starpā zinamu saistību un ka tam būtu 
tikai deklarativs raksturs. Ne mazākā mērā uz šl noteikuma deklarativb rak-
sturu nenorāda arī tas apstāklis, ka tanī nav paredzēta kāda sankcija tur no-
teiktās kontrahentu saistlbas nepildīšanas gadijumā. Kādus solus var spert 
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attiecīgas saistības nepildīšanas gadijumā, to paredz likums un tikai nelielā 
daļā līgumos ir arī paredzēta zinama sankcija to nepildīšanas gadijumā, kas 
pie tam ir spēkā vienīgi tiktāl, ciktāl tie nerunā pretim attiecīgiem likuma no-
teikumiem. Bet, ja konkretā gadijumā iztirzājamā sabiedrlbas līguma 3. § 
nav vienīgi deklarativs raksturs, tad nav nekāda pamata: 1) atzlt, ka šai II-
gumā jau galīgi būtu noteikts sabiedrības biedru pamatkapitals un 2) ka līdz 
ar to šo līgumu var neuzskatīt par nenoteiktas sumas līgumu. Ka tamlīdzlgi 
sabiedrības līgumi ir tieši atzīstami par līgumiem uz nenoteiktu sumu, uz 
kuriem attiecinams Lik. par zīmogn. 29. р., to paskaidrojis Senats arī savā 
CKD spr. 39/88. Tāpēc nepareizs ir arī kasacijas sūdzības iesniedzēja vie-
doklis, ka šinī gadijuraa nevarēja tikt piemēroti Rīk. par zīmogn. 29. p. notei-
kumi. Ja arī šī paša rīk. 22. p. pirmā daļa attiecas uz tādiem sabiedrības līgu-
miem, kuros pat nav noteikta ta dalības kapitaldaja, ко paredzēts vajadzības 
gadijumā palielināt, tad tas vēl nav pietiekošs pamats Tiesu palatas sprie-
duma atcelšanai, kas atsaucas arī uz šo pantu, jo nav lietā strīda par to, ka 
par kontrahentu izdarīto kapitala pavairošanu konkretā gadijumā zīmogno-
deva ir aprēķināta pēc Rīk. par zīmogn. 29. p. noteikumiem, kam visumā 
atbilst arī Rīk. par zīmogn. 22. p. otrā dala. Tāpat nepamatota ir arl kasa-
cijas sūdzlbas iesniedzēja atsaukšanās šai lietā uz Sen. CKD spr. 29/68, sa-
skanā ar kuru akta suma nav noteicama uz kādu ārpus akta esošo blakus 
datu vai apstāklu pamata. Sacītais pēc šī paša sprieduma attiecas vienīgi uz 
aktiem ar notei'ktu sumu, bet ne uz nenoteiktas sumas aktiem, no kuriem 
pašiem par sevi nemaz nevar noteikt tās sumas, kas apliekamas ar zīmogno-
devu Rīk. par zīmogn. 29. p. paredzētos terminos, tiklīdz tās noskaidrojušās. 

Tādā kārtā atrodot caurlOkojamo kasacijas sūdzību par nepamatotu, Se-
nats.no l e m j : sabiedrības „tabakas fabrikas Trud" īpašnieku Vulfa Genina, 
Vulfa Gitesa un Levika Vichnina pilnvarnieka, zv. adv. B. Petkoviča, kasacijas 
sūdzlbu uz CPL' 907. p. pamata atstāt bez ievērības. 

21. 1939. g. 23. martā. Tena S m ē 1 e n a un Lienes S t e i к m a n i s piln-
varnieka, zv. adv. H. Brēma, kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. gada 
19. decembra lēmumu lietā par Rīgas - Valmieras zemesgrāmatu nodalas 
priekšnieka lēmumu. (L. 266.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozolinš, referē senators M. Cakste. 
Senats atrod: 
T. Smēlena un L. Šteikmanis pilnvarnieki bija iesnieguši zemes grāmatu 

nodalas priekšniekam lūgumu atzīmēt zemes grāmatās, ka lūgumā norādītais 
nekustamais īpašums pēc mir. Jāņa Smēlena mantošanas ceļā pārgājis vienā 
domātā pusē uz Jūli Smēlens un otrā domātā pusē lldzīgās dalās uz T. Smē-
lenu un L. Šteikmanis. Zemes grāmatu nodaļas priekšnieks atstājis lūgumu 
bez ievērības. Viņš pamatojies uz to, ka nekustamais īpašums 1933. g. nostip-
rināts zemes grāmatās uz abu laulāto, Jāņa un Jūles Smēlenu vārdiem, kādēl 
tas saskanā ar CL pārejas laika noteikumu 9. pantu no 1938. g. 1. janvara 
pieder minētiem lauīātiem katram vienā domātā pusē un J. Smēlena man-
tiniekiem nav tieslbas praslt visa īpašuma nostiprināšanu uz viņu vārdiem, 
bet gan tikai pusi no tā. Tiesu palata atstājusi bez ievērības par zemes grā-
matu nodalas priekšnieka lēmumu iesniegto sūdzību. Tiesu palata pamatoju-
sies uz tādu pat viedokli kā zemesgrāmatu nodalas priekšnieks un atzinusi, 
ka T. Smēlens un L. Šteikmanis var pretendēt katrs tikai uz Ve dalu no imo-
bila. Tiesu palatas lēmums nav atzīstams par pareizu. Tiesu palata, tāpat kā 
zemes grāmatu nodalas priekšnieks, pamatojās uz nepareizu viedokli, it kā 
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atraitne šajā gadijumā bijusi sava vlra mantiniece un ka viņa kopā ar pā-
rējiem vlra mantiniekiem apstiprināta mantošanas tiesībās uz vīra mantojumu, 
kas sastāvējis no puses no runā esošā imobi|a No apgabaltiesas 1937. gada 
28. jūlija lēmuma redzams, ka apgabaltiesa bija pamatojusēs uz 1864. g. CL 
1819, panta un atzinusi, ka pēc Jāņa Smēlena nāves nekustamais Ipašums do~ 
mātā pusē pārgājis uz viņa atraitni, Jūli Smēlens, un otrā domātā puse līdzī-
gas dalās liz brāli, Teni Smēlenu, un māsu, Lieni Steikmanis. .Apgabaltiesa 
atzinusi arī to, ka par atraitnes daļu mantojuma nodeva nebija ņemama. Se-
nats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 31/1267, sk. arī 29/754), ka pēc Vidze-
mes pilsētu tieslbām, kuras apgabaltiesa piemērojusi tagadējam gadijumam, 
a t r a i t n e n a v s a v a v l r a m a n t i n i e c e , un ka viņa sapem pēc vīra 
naves tikai paušalu atlldzību par kopējā masā ienestu mantu. Tādēļ Jāņa Smē-
tena atraitne domāto pusi kopējā masā nav saņēmusi kā vīra mantiniece, bet 
gan kā atlldzību par kopējā masa ienesto mantu. Istenlbā runā esošā gadijuma 
kopējās masas vienā pusē, kas piekritusi atraitnei, mantošana nemaz nebija 
notikusi, un tādēl arl apgabaltiesa par šo pusi nav aprēķinājusi mantojuma no-
devu. Mantošana notikusi tikai kopējās masas vienā pusē, kas mantošanas 
celā pārgājusi uz mir. Jāņa Smēlena brāli un māsu lldzīgās daļās, tā kā īste-
nlbā Jāņa Smēlena mantojums sastāvējis tikai no kopējās masas vienas pu-
ses. Ja nu nekustamais īpašums, kas agrāk ietilpis kopējā masā, zemes grā-
matās bijis apstiprināts uz abu laulāto Jāņa un Jūles Smēlenu vārdiem un ja 
pat atzītu, ka CL pārejas laika noteikumu 9. pants būtu attiecinams uz šo 
gadijumu un saskaņā ar to īpašums no 1938. gada 1. janvara būtu atzīstams 
par viņu koplpašumu līdzīgās dalās, tad tāds stāvoklis pilnīgi sakrīt ar to stā-
vokli, uz kuru balstas apgabaltiesas lēmums par mantinieku apstiprināšanu 
mantošanas tiesībās, proti, ka Jāņa Smēlena mantojums sastāvējis no kopējās 
masas resp. runā esošā nekustamā īpašuma domātās puses. Arl pati atraitne 
ziņojumā par mantojuma sastāvu, kas pievienots lietai, norādijusi, ka Jāoa 
Smēlena mantojumā ietilpst domātā puse no nekustamā īpašuma. Atzīstot 
tādos apstāklos, ka Jāņa Smēlena mantinieki Tenis Smēlens un Liene Šteik-
manis katrs var pretendēt tikai uz Vs daļu no nekustamā īpašuma, un balstot 
šo atzinumu uz nepareizu viedokli, ka arī Jāņa Smēlena atraitne ir viņa man-
tiniece, Tiesu palata pārkāpusi 1864. g. CL 1819. pantu un, pielaižot motivu 
aepareizibu, arī CPL 816. pantu. Šo likumu pārkāpumu dēl Tiesu palatas lē-
mums nav atstājams spēkā, kādēl Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1938. g. 
19. decembra lēmumu 1864. gada CL 1819. panta un CPL 816. panta pārkā-
pumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu palatai jaunai caurlūkošanai un izsprie-
Sanai citā tiesas sastāva. 

22. 1939. g. 23. martā. Voldemāra К r i s t e v i с a pilnvarnieka, zv. adv. 
pal. A. Pavāra, kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 19. septembra 
īēmumu lietā par Voldemāra Kristevica nekustamā- īpašuma pārdošanu un Al-
berta Kampusa pilnvarnieka, zv. adv. E. Jostsona, paskaidrojums. (L. 267.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš, referē senators M. Cakste. 
Senats atrod: 
Parādnieks V. Kristevics bija iesniedzis apgabaltiesai sūdzlbu par 1938. g. 

12. martā noturēto izsoli, kurā ticis pārdots viņa nekustamais Ipašums, un 
lūdzis atzīt izsoli par spēkā neesošu aiz tā iemesla, ka viņš pirms izsoles 
9. mārtā no Vecogres pa pastu bija izsūtijis tiesu izpildītājam Ls 63,87, no ku-
rjem Ls 53,87 bijuši domāti parāda segšanai piedzinējai — Valsts Zemes ban-
kai un Ls 10,— varbūtejiera izdevumiem, un ka šī suma bija pienākusi Cēsīs, 
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tiesu izpildltāja dzīves vietā, 10. martā, tā kā tiesu izpildītājam bijis iespējams 
šo sumu iznemt no pasta līdz. izsoles dienai. Apgabaltiesa sūdzību bija ie-
vērojusi, bet Tiesu palata atcēlusi apgabaltiesas lēmumu. Tiesu palata pa-» 
matojusēs uz to, ka piedzinējai uz izsoles dienu pienācies saņemt no parād-
nieka Ls 55,67, bet tiesu izpiīdītājam Ls 10,40, kas kopsumā iztaisa Ls 66,07, 
un tā kā parādnieka tiesu izpildltājam piesūtītā suma bijusi mazāka, tad vi-
ļjam pat gadijumā, ja viņš so sumu būtu saņēmis pirms izsoles, nebūtu bijušas 
tieslbas atcelt izsoli. Parādnieka kasacijas sūdzība nepelna ievēribu. ViņŠ 
šajā sūdzībā neapstrīd Tiesu palatas konstatējuma pareizību, ka piesūtīiā 
suma nav bijusi pietiekoša piedzinējas prasijuma ar proc. segšanai un tiesu 
izpildītājam pienākošos izpildīšanas izdevumu samaksai, bet aizstāv viedokli, 
ka izšķirošs bijis tas, ka piesūtītā suma bijusi pietiekoša piedzinējas prasijuma 
ar proc. segšanai, jo tiesu izpildltājam pienākošos izpildīšanas izdeviimu pie-
dzīšanai vinš nevarējis pārdot imobili izsolē. Šie apsvērumi nav atzīstami 
par pareiziem. Ja jau parādnieks grib novērst izsoli, piesūtot tiesu izpildītā-
jam naudu parāda samaksai piedzinējam, tad tāda viņa rīciba iziet uz to, lai 
izbeigtu piedziņu. Piedzinas izbeigšana, tūrpretim, ir moments, kurā iestājas 
liesu izpildītāja tiesības ieturēt izpildlšanas izdevumus по parādnieka (Isa-
•čenko, paskaidr. II pie CPL 958. p. pēc agr. numeracijas). Tādēl arī parād-
iniekam, ja vinš grib panākt šī momenta iestāšanos, jārēķinājas ar to, ka tiesu 
izpildltājs ieturēs no piesūtītās naudas viņam pienākošos izpildīšanas izdevu-
mus. Sos izdevumus'tiesu izpildītājs var ieturēt no parādnieka iemaksātās 
naudas pirms piedzinēja prasijuma segšanas, jo tiesu izpildītājam katrā zipā 
ir tiesības pirmā kārtā sauemt izpildlšanas izdevumus. Šis princips nepar» 
protami skaidri ir izteikts attiecībā uz gadijumiem, kad izsole bija notikusi, 
un pie tam neatkarlgi no tā, vai pārdota kustama manta (CPL 1357. р.), kuž»s 
<CPL 13571. p.) vai nekustams īpašums (CPL 1358. р.). Bet nav racionala 
pamata neattiecināt šo pašu principu arī uz gadijumu, kad parādnieks grib no-
vērst jau nolikto izsoli, iemaksājot tiesu izpildltājam piedzinējam pienākošos 
sumu, jo šī iemesla dēļ tiesu izpildītājs nezaudē tieslbas uz attiecīgo izpildī-
šanas izdevumu samaksu no parādnieka, un ja šie izdevumi tiesu izpildītājam 
pienākas, tad vinš tos var segt no parādnieka iemaksātās naudas, kas tādā 
gadijumā it kā atvieto izsolē ieņemto naudu. Tādēl arl šajā gadijumā tiesti 
izpildītājam bija tieslbas no parādnieka vioam iemaksātās naudas pirmā kārtā 
ieturēt izpildīšanas izdevumus un tikai pārpalikušo sumu viņš būtu varējis 
ieskaitlt piedzinējas prasijuma segšanai. Bet šī pārpalikusē suma nebūtu bi^ 
jusi pietiekoša piedzinējas prasijuma ar proc. segšanai, un tādēļ, kā to pareizi 
konstatējusi Tiesu palata, tiesu izpildītājam, ja vinš arl būtu laikā saņēmis pa-
rādnieka piesūtīto naudu, nebūtu bijušas tieslbas atcelt izsoli. No sacītā ir 
redzams, ka, pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja domām, ar tiesu izpildītājam 
piesūtīto naudu nebūtu segts pilnā apmērā' piedzinējas prasijums, tā kā īpa-
šums bija pārdots izsolē taisni par piedzinējas prasijumu. 

Aiz norādltiem iemesliem kasacijas sūdzībā kā nepamatota atraidama, 
kādēl Senats n o l e m j : Voldemāra Kristevica pilnvarnieka, zv. adv. paL 
A. Pavāra, kasacijas sūdzību uz CPL 907. p. pamata atstāt bez ievērības. 

23. 1939. g. 28. aprilī. Atbildetājas Altas F r a d к i n s pilnvarnieka, zv. 
adv. A. Sūnas, kasacijas sūdzība par Rlgas apgabaltiesas 1938. g. 15. septembra 
lēmuniu Augusta Neimaņa prasībā pret Altu Fradkinu par Ls 590,— un prasī-
tāja Augusta Neimana pilnvarnieka, zv. adv. p. Aleksandra Pavāra, paskaid-
rojums. (L. 275.) 
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Sēdi vada priekšsēdētāja vietnieks senators F. Konradi, referē senators 
J. Grots. 

Senats atrod: 
Pēc CPL 255. p. apelacijas sūdzlbā jānorāda i e m e s 1 i, kuru dēl tās 

iesniedzējs spriedumu ieskata p a r n e p a r e i z u . Atbildētāja savā apelaci-
jas sūdzībā paskaidro, ka ar miertiesneša spriedumu viņa neesot apmierināta 
aiz tā iemesla, ka atrod to par nepareizu un nedibinātu. Atbildētāja atrod, ka 
nebijis pamata prasību apmierināt. Izejot no šāda apelacijas sūdzības satura, 
apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka atbildētāja savā apelacijas sūdzībā, pretēji 
CPL 255. p. noteikumiem, nav norādijusi iemeslus, kuru dēļ viņa spriedumu 
ieskata par nepareizu. CPL 255. p. neizpildīšanas sekas nosaka CPL 258. p. 
3. pkts, pēc kura apelacijas sūdzlba ar tiesneša lēmumu atdodama atņakal. Ja 
nu miertiesnesis tomēr bija pieņēmis atbildētājas apelacijas sūdzību un virzijis 
to tālāk, tad apgabaltiesai bija pamats apelacijas sūdzību atstāt bez caurlūko-
šanas. Šāds apgabaltiesas slēdziens izriet no CPL 258. p. 3. pkta. Civilpro-
cesa noteikumi neparedz apelatora tiesību sniegt tiesai tādus papildu paskaid-
rojumus, ar kuriem varētu novērst CPL 258. p. 3. pktā paredzētās sekas. Jau-
tājums par to, vai atbildētāja ir izņēmusi pasūtīto miertiesneša motivētā sprie-
duma nora'kstu, konkretā lietā ir pilnīgi nenozīmīgs. Atrodot, ka atbildētājas 
kasacijas sūdzlba kā nepamatota atraidama, Senats n o l e m j : atbil'dētājas 
Altas Fradkins pilnvarnieka, zv. adv. A. Sūnas, kasacijas sūdzību uz CPL 
283. p. pamata atstāt bez ievērības. Tiesāšanās izdevumus kasacijas instancē 
Ls 16,05 apmērā uzlikt atbildētājai prasītāja labā. 

24. 1939. g. 24. martā. Atbildētāja Eižena E 1 j a š о v a pilnvarnieka, zv. 
adv. M. Eljašova, kasacijas sūdzība par Rlgas apgabaltiesas 1938. gada 27. sep-
tembra spriedumu galvaspilsētas Rīgas prasībā pret Eiženu Eljašovu par 
Ls 686,27 ar proc. un galvaspilsētas Rīgas pilnvarnieka, zv. adv. J. Volkova, 
paskaidrojums. (L. № 290.) 

Sēdi vada priekšsēdētāja vietnieks senators F. Konradi, referē senators 
P. Leitāns. 

Senats atrod: 
Galvaspilsētas Rīgas pilnvarnieks, zv; adv. Jānis Ķuzis, iesniegtā pra-

sibas lūgumā paskaidroja, ka atbildētājam Eiženam Eljašovam pieder nekus-
tams īpašums Rīgā, 80. gr. № 17, pie kam virslpašuma tiesības uz šo objektu 
pieder prasltājai. Saskaoā ar 1933. g. 24. marta likumu (Lkr. 81), dzimtsnoma 
par šo objektu noteikta 120 ls 40 sant. gadā. Atbildētājs no 1933. g. līdz 
1937. g. dzimtsnomu neesot maksājis; no viņa pienākoties, ieskaitot kavējuma 
procentus, 686 ls 27 sant. Šādu sumu prasītājas pilnvarnieks arl lūdza pie-
spriest. Abas apakšinstances šo prasību ir apmierinājušas pilnā apmērā. At-
bildētājs kasacijas sūdzibā saskatā apgabaltiesas sprieduma nepareizību tajā 
apstāklī, ka apgabaltiesa neesot oēmusi vērā .minētā Lik. par obroka, dzimts-
nomas un cinšu normām 2. р., pēc kura prasītājai bijis jāpaziņo atbildētājam 
par jauno nomas apmēru rakstiski, un tikai, ja tas nebūtu iespējams, prasitāja 
varētu aprobežoties ar sludinājumu „Valdības Vēstnesi"; prasītāja, turpre-
tim, tādu pazioojumu neesot piesūtijusi un tādēļ zaudējusi tiesibu maksājumus 
pārrēķināt. Atsaukdamies uz juridisko literaturu, kas šķirojot nepieciešamlbu 
no vienkāršām izpildlšanas grūtlbām, atbildētājs norāda, ka prasītāja neva-
rot aizstāvēties ar to, it kā viņai neesot bijusi zinama atbildētāja dzīves vieta 
un tādēļ nebijis iespējams piesūtīt rakstisku paziņojumu. Sie atbildētāja ie-
bildumi nepelna ievērību. Šai ziņā prasītāja pareizi norāda, ka likums neuzliek 
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pilsētu pašvaldlbām pienākumu meklēt apakšīpašnieka dzīves vietu, kādēļ atT 
bildētājam — ja viņš gribēja sauemt likumā paredzēto rakstisko paziqojumu 
par pārrēķinātās dzimtsnomas apmēru, — bija jāpaziņo šai nolūkā pilsētas 
valdei sava adfese, t. i. taisni sakarā ar dzimtsnomas maksājumiem par grunts-
gabalu. Ja viņš to nav darijis, bet meklēt viņa adresi (dzīvokļu nodoklu listes 
vai adresu galdā) prasītājai, pretēji atbildētāja domām, nevajadzēja, tad šinl 
gadijumā bija iestājusies neiespējamlba 1933. g. 24. m a r t a lik. n o z ī m ē r 
kādēl arī apgabaltiesa, izejot no šī likuma izpratnes, pareizi atzinusi, ka atbil-
dētājs konkretā gadijumā nevar atsaukties uz rakstiska paziņojuma nesaņem-
šanu. Ar to atkrlt kasacijas sūdzības 1 un II punkti. Pamatojoties uz lietā no-
dibinātiem datiem, apgabaltiesa ir atzinusi, ka iebilduma pareizība par 1933. 
un 1934. g. dzimtsnomas samaksu nav pierādīta. Atbildētāja paskaidrojusi 
kasacijas sūdzlbas III punktā, it kā tiesai bijis jāievēro viņa lūgums, uzlikt 
prasītājai pienākumu noskaidrot, vai nomas nauda par 1933. un 1934. g. bijusi 
samaksāta jau uz priekšu, ieskaitot, par agrākiem gadiem 2 reizes samaksāto 
obroka naudu, nav pamatoti. Šāda apgalvojuma pareizība bija jāpierāda tai 
pusei, kas uz to atsaucas, tā tad nevis prasltājai, bet gan atbildētājam, iesnie-
dzot attiecīgo rakstisko dokumentu (sk. Sen CKD spr. 23/35). Piegriežoties 
kasacijas sūdzlbas IV punktam, jāpiezīmē, ka pēc pareiza prasītājas pilnvar-
nieka aizrādijuma, atbildētājs procesa laikā apgalvojis tikai, it kā ar otrrei-
zēju dzimtsnomas samaksu par 1929.—1931. g. segta maksa arī par 1933. im 
1934. g. Kasacijas sūdzības beigās atbildētājs jau nāk ar citu paskaidrojumu, 
kaotrreiz samaksātie 4 lati 83 sant. par 1929.—1931. g. bijuši atskaitami no pra-
sības vērtības. Sāds paskaidrojums Senatā nav apspriežamš, kā pirmo reizi 
izteikts kasacijas sūdzlbā (Sen. CKD spr. 20/56 u. c). Ar to atkrīt kasacijas 
sūdzības IV punkts. 

Atzīstot tādā kārtā, ka apgabaltiesa kasacijas sūdzlbā norādītos likuma 
pantus nav pārkāpusi, Senats n o l e m j : atbildētāja Eižena Eljašova pilnvar-
nieka, zv. adv. M. Eljašova, kasacijas sūdzību uz CPL 283. p. pamata atstāt 
bez ievērības; uzlikt atbildētājam tiesāšanās izdevumus par kasacijas instancL 
prasītājas labā astoņpadsmiti (18) lati 40 sant. 

25. 1939. g. 27. aprilī. Lidas-Erikas L a u v a s pilnvarnieka, zv. adv. 
A. Šinta, kasacijas sūdzlba par Tiesu palatas 1938. g. 13./27. oktobra lēmumu 
par Andreja 2ubes mantinieku skaita un personu noteikšanu. (L. № 328.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliuš, referē senators M. Cakste. 
Senats atrod: 
Apgabaltiesa konstatējusi, ka 1911. g. 30. decembrl mirušais Andrejs 2ube 

savā 1894. g. 13 .decembrī publiskā kārtībā sastādītā un Baugkas apr. 16. ie-
cirkņa pagasta tiesas 1912. g. 7. martā apstiprinātā testamentā visu savu mantu 
novēlējis savai sievai Annai Žube, dzim. Vilciņš, ar noteikumu, ka mantojumā 
ietilpstošās Stelpes pagasta „Mazkurvīšu" mājas ar tajās esošo kustamo mantu 
pēc viņas, t. i. Annas 2ube, nāves pārietu uz testatora likumiskiem mantinie-
kiem. Ar tādu testamentu apgabaltiesa atzinusi par nodibinātu fideikomisa-
risku substituciju. Tiesu palata, pamatojoties uz to, ka 1864. g. CL fideikomi-
sarisku substituciju paredzējis tikai 2149. -pantā paredzētā gadijumā, nākusi pie 
slēdziena, ka „tā saucamie fideikomisariskie substituti" īstenlbā esot tikai 
„paša testatora legatari sub modo temporis", kuru tieslbas stājas spēkā pēc 
termiņa notecējuma, uri noteikusi testatora likumisko mantinieku personas uz 
testatora miršanas brldi, Tiesu palatas lēmums nav atzlstams par pareizu. 
1864. g. CL 2149. pants runā par substitutio pupillaris un nevis," kā nepareizi 
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domā Tiesu palata, par fideikomisarisku substituciju. Par pēdējo, kā to atzi-
nusi Senata prakse (Sen. CKD kops. spr. 35/8, Sen. CKD spr. 37/1139) runā 
1864. g. CL 2317. pants. Ja testators šajā gadijumā testamentā bija noteicis, 
ka viņa mantojumā ietilpstošais nekustamais Ipašums ar tajā esošo kustamo 
mantu pēc viņa mantinieces, viņa sievas, nāves pāries viņa likumiskiem 
mantiniekiem, tad ar tādu testamentu taisni ir nodibināta fideikomisariska 
substitucija. Jautājumā par to, pēc kāda momenta nosakamas testatora liku-
misko mantinieku personas: vai pēc testatora nāves dienas, vai mantojuma 
izdošanas dienas substitutiem, atzīmējams, ka substitutu, šajā gadijumā liku-
misko mantinieku, tiesības uz mantojumu var realizēties tikai tad, ja viņi 
pārdzlvotu fiduciaru, jo mantojums viņiem izdodams tikai pēc fiduciara nāves. 
Līdz tam momentam substitutiem mantošanas tieslbas nepieder, jo par manti-
nieci konkretā gadijumā līdz tam momentam bijusi testatora sieva (sal. Sen. 
CKD kops. spr. 35/17). Tādēļ tikai pēc fiduciara nāves var noskaidroties tes-
tatora likumisko mantinieku personas un tādēļ arī likumisko mantinieku perso-
nas nav nosakamas uz testatora miršanas dienu, bet gan, kā tas ir pie fideiko-
misariskās mantošanas, uz dies cedens fideicommissi (sk. Zeiferta arch. XVII, 
№ 68 un X, № 275). Ieuemot šajā lietā citādu viedokli, Tiesu palata pārkā-
pusi 1864. g. CL 2317. pantu un, pielaižot motivu nepareizību, arl CPL 816. 
pantu. Šo likumu pārkāpumu dēļ Tiesu palatas lēmiims nav atstājams spēkā, 
kādēļ Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1938. g. 13./27. oktobra lēmumu 1864.g. 
CL 2317. panta un CPL 816. panta pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot Tiesu 
palatai jaunai caurlūkošanai un izlemšanai citā tiesas sastāvā, 

26. 1939. g. 27. aprilī. Ludviga L a g a t a pilnvarnieka, žv. adv. J. Prē-
valda, kasacijas sūdzība par Rlgas apgabaltiesas 1939. g. 13. janvara lēmumu 
attieclbā uz kasacijas termiņa neatjaunošanu Jāņa-Alberta Blūma prasības iietā 
pret Ludvigu Lagatu par Ls 240,— uztura naudas. (L. № 336.) 

Sēdi vada un referē priekŠsēdētājs senators 0. Ozoliņš. 
Senats atrod: 
CPL 2652. p. gan neizslēdz CPL 2651. p. piemērošanu aiz tā iemesla vien, 

ka prāvnieks nav pasūtijis 3 dienu laikā sprieduma norakstu. Tomēr apga-
baltiesa ir apspriedusi jautājumu par kasacijas termioa atjaunošanu arl no 
CPL 2651. p. viedokja un, konstatējot, ka atbildētājs pasūtijis sprieduma no-
rakstu tikai 1938. g. 15. oktobrī un pie tam lūdzis to i z s ū 111 pēc dzīves 
vietas uz laukiem, nākusi pie slēdziena, ka atbildētājam vajadzējis skaitīties 
ar to, ka novēlota sprieduma noraksta pieprasijuma dēļ viņš sprieduma no-
rakstu var saņemt tikai pēc kasacijas termiņa notecēšanas (29. X. 38), un ka 
tādos apstākļos nevar būt runas par kasacijas sūdzibas iesniegšanas nokavē-
jumu to apstāklu dēl, par kuriem runā CPL 2651. p Šo motivu pareizlbu at-
bildētāja pilnvarnieks pat nemeģina apstrīdēt savā kasacijas sūdzfbā, atsauco-
ties vienīgi uz to, ka kasacijas termiuš bija atjaunojams uz CPL 2651. p. pa-
mata. Apgabaltiesas viedoklis atzīstams par pareizu, jo atbildētājam bija jā-
ievēro, ka konkretā gadijumā, kur miertiesneša sprieduras ir apstiprināts, ka-
sacijas termiņš sāka tecēt no rezolucijas pasludināšanas dienas (CPL 288. p. 
1. pk.), bet spriedums galīgā veidā bija izgatavojams tikai uz prāvnieka lūgumu 
(CPL 280. р.). CPL 2652. panta piemērošanas gadijumā termioa atjaunošana 
notiek it kā automatiski; ja sprieduma noraksta pieprasijums noticis vēlāk par 
3 dienām. tiesa noskaidro, kur vaina termiņa palaišanā — vai novēlotā sprie-
duma noraksta pasūtīšanā vai tiesas novēlotā sprieduma izgatavošanā: pē-
dējā gadijumā tiesa var piemērot CPL 2654 p. Konstatējot, ka vaina termiņa 
30 



palaišana ir novelota sprieduma noraksta pasūtīšana, tiesa vareja atzīt, ka nav 
pamata CPL 265'. p. piemērošanai. 

Atrodot, ka iesniegtā kasacijas sūdzlba kā nepamatota noraidama. Senats 
n o l e m j : Ludviga Lagata pilnvarnieka, zv. adv. J. Prēvalda kasacijas sū-
dzību uz CPL 283. p. pamata atstāt bez ievērības. 

27. 1939. g. 27. apriiī. Latvijas Bankas pilnvarnieka, zv. adv. J. Dambe-
kalna, kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 23. novembra lēmumu Pētera 
Rēķa nekustamā īpašuma pārdošanas lietā, un Augusta Jēgera un citu piln-
varnieka, zv. adv. J. Breikša, un Zamueļa Gersoni pilnvarnieka, zv. adv. P. 
Nikanorova, paskaidrojums. (L. № 344.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš, referē senators M. Cakste. 
Senats atrod: 
Latvijas Bankas pilnvarnieks kasacijas sūdzībā apstrld Tiesu palatas le-

muma pareizību aiz tā iemesla, ka Tiesu palata nav piešķīrusi priekšrocību 
Latvijas Bankas prasijumam, sadalot no nekustamās mantas pārdošanas izsolē 
ieņemto naudu. Tiesu palata konstatējusi, ka Latvijas Bankas prasijumi nav 
bijuši pieteikti līdz izsoles dienai, un tādēļ atzinusi, ka tie uz CPL 1358. panta 
3. piezīmes pamata nebauda priekšrocīgu apmierinājumu. ŠI viedokla parei-
ztbu Latvijas Bankas pilnvarnieks apstrīd ar aizrādijumu, ka Tiesu palata nav 
apsvērusi to apstākli, ka izsolē ieņemtās naudas sadallšana notikusi starp 
chirografariem kreditoriem, pret kuriem uz Kreditlik. 60. panta pamata Lat-
vijas Bankai ir tiesība uz priekšrocīgu apmierinājumu. Pēc Latvijas Bankas 
pilnvarnieka domām, prasijumu pieteikšanai pirms izsoles būtu bijusi nozīme 
tikai tad, ja pārējo kreditoru prasijumi būtu baudijuši priekšroclga apmierinā-
juma tieslbu uz CPL 1358. p. 8. un 9. p. pamata, bet tādu tiesību pārējo kre-
ditoru prasijumi šajā gad-ijumā taisni neesot baudijuši. Latvijas Bankas piln-
varnieka viedoklis nav atzlstams par pareizu. CPL 1358. pants noteicis, kādā 
kārtībā apmierinami šajā pantā norādītie prasijumi, un ka pēc šo norādīto 
prasijumu apmierināšanas atlikums izlietojams pārējo praslbu nodrošināšanaj 
vai apmierināšanai pēc to samērlbas. Turpretim, šl panta 3. piezīme notei-
kusi, ka pašā pantā paredzēto priekšrocīga apmierinājuma tiesību bauda pra-
sijurai, izņemot hipotekaros, kas pieteikti pirms izsoles dienas. Tā tad, lai 
baudītu priekšrocīga apmierinājuma tiesibu, prasijumiem jābūt pieteiktiem 
pirms izsoles dienas (Sen. CKD spr. 35/2198). Senats bez tam jau ir paskaid-
rojis (Sen. CKD spr. 38/86), ka CPL 1358. panta 3. piezīme stāv loģiskā sakarā 
ar 1293. pantu, kas noteicis, ka izsole sākas no novērtējuma sumas, vai to pra-
sijumu sumas, kas apmierinājuma kārtlbā bauda priekšrocību, raugoties pēc 
tā, kura no šīm sumām lielāka. Tādēl Senats atzinis, ka jau pirms izsoles jā-
redz, kādiem prasijumiem ir priekšrocīga apmierinājuma tiesība Tā tad pra-
sijumu pieteikšanai pirms izsoles ir savs racionals pamats un tādēļ šl pieteik-
šana ir nepieciešama, lai prasijums 'baudltu priekšroclga apmierinājuma tieslbu. 
Ja nu prasijums, kas lldz izsoles dienai pieteikts, bauda priekšrocīga apmie-
rinājuma tiesību, nav ticis līdz minētai dienai pieteikls, tad ir skaidrs, ka tas 
šo tiesību nebauda un tāds prasijums apmierinams, kā to nosaka CPL 1358. 
panta beigu daļa, no atlikuma p ē c s a m ē r ī b a s a r p ā r ē j i e m p r a s i -
jumiem. Pie tam CPL 1358. panta beigu dala nepiešķir tieslbu uz 
p r i e k š r o c ī g u a p m i e r i n ā j u m u no t u r p a r e d z ē t ā a t l i k u m a , 
kādiem prasijumiem, to starpā ari Latvijas Bankas prasijumiem nē, bet saka, 
ka pārējie prasijumi nodrošinami vai apmierinami no šī atlikuma pēc samēri-
bas. Tādēl Latvijas Bānka šajā gadijumā nevar pretendēt uz priekšrocīgu 
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apmierinājumu по atlikuma, kaut arī viņas prasijumi konkurēja ar chiro-
grafaro kreditoru prasijumiem, bet viņai ir tieslba saņemt apmierinājumu 
tikai pēc samēribas. Kreditlikuma 60. pants, uz kuru Latvijas bankas piln-
varnieks atsaucies kasacijas sūdzībā, nevar būt par likumīgu pamatu citādam 
viedoklim šajā jautājumā. Kā redzams по šl panta, par tā avotiem, izoemot 
Latvijas bankas statutu (Lkr 23/65) 10. pantu, uzdoti vēl 1931. g. likuma (Lkr 
31/137) redakcijā CPL 1215a un 1890. p. un 1899. panta pielik. 36. p. Tā tad 
attiecībā uz naudu, kas ienākusi par izsolē pārdoto nekustamo mantu, tas pats 
CPL 1890. pants 1931. g. likuma redakcijā, par kuru jau bija runa un pēc kura 
3. piezīmes tiesība uz priekšrocīgu apmierinājumu bauda, izoemot hipoteka-
riskos, tikai prasijumi, kas bijuši pieteikti pircns izsoles, bet pārējie prasijumi 
apmierinami pēc to samērības. по atlkuma. Pie tam uz Latvjas Bankas statutu 
10. panta pamata 1890. pantā ir ievests 7. pkts, kas Latvijas bankas prasijumiem 
ierādijis yietu prasijumu priekšroclgas apmierināšanas kārtībā, bet uz šo 
7. punktu, tāpat kā uz 1890. panta pārējiem punktiem attiecas jau minētā šī 
panta 3. piezlme. No sacītā ir skaidrs, ka Kreditlikuma 60. pants, kas noteicis, 
ka Latvijas Bankas prasijumiem, ciktāl tie nav apmierinami uz CPL 1357. un 
1358. pantu un V pielikuma 97. panta pamata, ir priekšrocības pirms citiem 
valsts un privatiem prasijumiem, runā pretim par šl panta avotu uzdotam CPL 
1890. pantam 1931. g. likuma redakcijā, kas attiecinams uz konkreto gadijumu, 
kad nauda bija ienākusi по izsolē pārdotas n e k u s t a m a s m a n t a s , un 
proti tai ziņā, ka šis pants noteicis, ka a t l i k u m s i z l i e t o j a m s p ā r ē j o 
p r a s i j u m u n o d r o š i n ā š a n a i v'ai a p m i e r i n a š a n a i pēc 
s a m ē r ī b a s , bet pēc Kreditlikuma 60. panta iznāktu, ka L a t v i j a s 
B a n k a s p r a s i j u m i b a u d ī t u pr i e k š t i e s ī b a s apmie r in . ā -
š a n a i a r ī по š l a t l i k u m a . Tādēļ atkrīt Latvijas Bankas pilnvar-
nieka atsaukšanās uz Kreditlikuma 60. pantu. Aiz norādītiem iemesliem, at-
zīstot, ka Tiesu palata nav pārkāpusi kasacijas sūdzlbā norādltos likumu, kādēl 
šl sūdzība atraidama, tāpat kā atraidams, saskaņā ar Sen. CKD spr. 38/32 
A. Jēgera un citu pilnvarnieka lūgums par tiesāšanās izdevumiem kasacijas in-
sltancē, Senats n o l e m j : Latvijas Bankas pilnvarnieka, zv. adv. J. Dambe-
kalna, kasacijas sOdžīb'u uz CPL 907. panta pamata atstāt bez ievērlbas. 

28. 1939. g. 28. aprilī. Ziemelu mežu a. s. pilnvarnieka, zv. adv. G. Rubin-
^teina kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 7. decembra spriedumu 
firmas „Waldhof" Holzhandelsgesellschaft G. m. b. H. Berlinē prasībā pret 
Ziemelu mežu a. s. sumā Ls 12.180,— par līguma objekta atlikuma piegādi un 
prasītājas Vācijas firmas „Waldhof" Holzhandelsgesellschaft m. b. H. Berlīnē 
pilnvarnieka, zv. adv. E. Samsona, paskaidrojums. (L. № 355.) 

S'ēdi vada p'riekšsēdētāja v. senators F. Konradi, referē senators P. Leitāns. 
Senats atrod: 
Firma „Waldhof" Holzhandelsgesellschaft m. b. H. Berlīnē bija lūgusi uz-

likt Ziemelu mežu a. s. pienākumu izpildīt 1935. g. 8. janvarī noslēgto meža 
pirkuma līgumu un nodot prasītājai vel nenodotos 1400 sterus egles papīr-
malkas, saskaņā ar llguma noteikumiem. Abas apakšinstances. prasību bija 
piespriedušas. Atbildētājas iesniegtā kasacijas sūdzlba nepelna ievērību. Pre-
tēji atbildētājas aizrādijumam, Tiesu palata pareizi atzinusi, ka prasītājai bija 
tieslba prasīt līguma i z p i l d ī š a n u . Konstanta tiesu prakse atzinusi, ka 
saskaņā ar t i r d z n i e c ī ' b a s t i e s l b ā m pircējam, starp citu, ir tiesība 
prasīt pārdevēja nokavējuma gadijumā taisni arl liguma izpildīšanu; tas ir 
vispārējs princips, kas attiecas nevis tikai uz termiņa pirkumu, kā domā at-
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bildētājs (Cvingmaņa spr. Kr. III Nr. 430, VII Nr. 1462 u. c). Nepamatoti at-
bildētāja atsaucas uz Rīgas biržas parašu 9. § sava uzskata pastiprināšanai, ka 
apspriežamā gadijumā pircējam esot tikai šinī § tieši minētas tieslbas un tā tad 
neesot tiesība prasīt līguma izpildīšanu. Šai zipā, vispirms, jāaizrāda, ka Rīgas 
biržas parašu 9. §, pretēji atbildētājas domām, nesatur īstu ieradumu t i e s īb u 
normu, bet tas vienlgi liecina par zinamu tirdzniecības p а г а š u, kura neva-
rētu atcelt vai grozīt tirdznieclbas t i e s ī b u n о r.m a s, ja arl tai šāds mērķiš 
būtu (Lebers, tirdzn. tiesību pārsk. 9. §, II, III; Sen. CKD spr. 23/140). Istenībā 
tomēr nav pamata pieoemt, ka Rīgas biržas parašu 9. § būtu šāds nodoms, bet 
gan jāatzīst, ka tā galvenais nolūks tikai ir sīkāki regulēt no pārdevēja nokavē-
juma izrietošo pircēja tiesību u. t. s. seguma pirkumu, kā ar viņu tieslbu prasīt 
cenu diferenci, ar to tomēr nebūt nenoīiedzot pircēja tieslbu prasīt, pēc savas 
izvēles, llguma izpildīšanu. Ar sacīto atkrīt kasacijas sūdzības I da[a. Atbil-
dētāja nepamatoti apgalvo, ka viņai bijusi tiesība nodot no pirktā koku dau-
dzuma tikai 90%. Tiesa uz lietā nodibinātu datu pamata, īpaši apsverot at-
bildētājas direktora rakstītās vēstules prasltājai, atzinusi par pierādītu, ka lī-
gums ne tikai tiav slēgts ar klauzulu „circa", bet ja arī būtu slēgts ar tādu klau-
zulu, tad tai nebūtu nekādas nozīmes, jo pēc līguma noslēgšanas prasītāja vien-
mēr prasijusi līgumu izpildīt bez kādas klauzulas, un atbildētāja šai praslbai 
piekritusi. Šāds tiesas atzinums attiecas uz lietas faktisko pusi, kas kasacijas 
kārtībā nav pārbaudama. Tādēl nebija vajadzīga liecinieka Berlina pratinā-
šana par to, ka Berlins (pēc atbildētājas vārdiem) bijis klāt pie līguma slēg-
šanas un zinot norunu par klauzulu „circa". Kas, turpretim, attiecas uz lieci-
nieka Kaca liecību, tad tiesa tai nav piešķīrusi ticamību. Liecinieku izsacijumu 
ticamības novērtējums kasacijas kārtfbā nav pārbaudams, jo atkarājas no 
tiesas, kas lietu izspriež pēc būtlbas (CPL 499. р., Sen. CKD spr. 24/46 u. c). 
Ievērojot augstāk aprādlto Tiesu palatas atzinumu par to, ka Hgums bijis pil-
dams pilnā apjomā, zaudē arī nozīmi jautājums par ekspertizes izdarīšanu sa-
karā ar atbildētājas iebildumu, it kā klauzula „circa" bijusi prezumējama. 
Jāpiezīmē, ka Tiesu palata, starp citu, ir gan atsaukusies uz Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kameras rakstisko atzinumu (1, 25), pēc kura klauzula 
„circa" šinī- gadijumā nebūtu prezumējama.. Tomēr, kā redzams no Tiesu pa-
latas sprieduma motiviem, viņas noraidošais atzinums jautājumā, vai prasītājai 
līgums attiecībā uz pārdota kokmateriala daudzumu ir pildams tikai „circa", 
ir sekojis aiz citiem, jau augstāk aprādītiem iemesliem, un tā tad neatkarīgi no 
minētā LTRK atzinuma. Pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja uzskatienij 
Tiesu palatas norādijums, — ka „circa" klauzula, ja arl tā būtu bijusi norunāta, 
uzskatama par atkritušu, jo atbildētājs piekritis nodot visu ligumā paredzēto 
kokmateriala daudzumu, — nav prasftas pamata grozijums. Šāda piekrišana 
taču nozīmē vienošanos nodot zinamu koku daudzumu, par ко arī iet runa 
prasības lūgumā. Šeit jautājumu par prasības pamata grozijumu Tiesu palata 
nav ierosinājusi, un atbildētāja atsaukšanās uz to, ka vioam 'bija uemta iespēja 
izlietot CPL 443. p. paredzēto tiesību, nav vietā. Ar to atkrīt kasacijas sB-
dzības II daja. Piegriežoties kasacijas sūdzības iesniedzējas iebildumam, ka 
llguma izpildīšaria attiecībā uz nenodotiem 1400 steriem atvietota ar otru, vēlāk 
slēgtu līgumu, pēc kura atbildētāja pārdevusi prasītājai 2200 kub. metru kok-
materiala Salacgrīvā, Tiesu palata pēc lietas apstākļiem ir atzinusi, ka Sis otrš 
darijums ir pilnīgi patstāvīgs un nestāv nekādā šakarā ar pirmo darijumu. Arī 
Šis tiesas atzinums attiecas uz lietas faktisko pusi un tādel kasacijas kārtibā 
nav pārbaudams. Tāpat kasacijas kārtlbā nav pārbaudams tiesas Izdafītais 
liecinieka Levina izsacijumu novērtējums. Atbildētājaš iebildums, ka tiesa, 
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nepratinot liecinieku Berlinu par to, kāds bijis otra llguma saturs, ņēmusi vioam 
iespēju aizstāvēties pret celto praslbu, uzskatams par nepamatotu jau aiz tā 
iemesla, ka atbildētāja minētā apstākla noskaidrošanai uz liecinieku Berlinu 
nemaz nav atsaukusies, bet š i n i jautājumā atsaukusies tikai uz lieciniekiem 
Kacu, Levinu un Abramu (I sēj. 24. lp..; sal: a'rī 51. un II sēj. 2. un 26. lp.). Ar 
to, beidzot, atkrīt arī kasacijas sūdzības III daļa. Tādā kārtā, atzīstot, ka Tiesu 
palata kasacijas sūdzībā norādītos likuma pantus nav pārkāpusi, S'enats п о 
и т ] : atbildētājas Ziemelu mežu a. s. pilnvarnieka, zv. adv. G. Rubinšteina, 
kasacijas sūdzību uz CPL 907. p. pamata atstāt bez ievēribas, uzliekot atbildē-
tājai prasītājas labā tiesāšanās izdevumus par kasacijas instanci simts astoņ-
desmit četrus (184) latus 40 sant. 

29. 1939. g. 27. aprilī. Atbildētāja Rūdolfa M e i s ī š a pilnvarnieka, zv. 
adv. L. Svempa, kasacijas sūdzību par Tiesu palatas 1938. g. 27. oktobra sprie-
dumu Kristīnes Meisītis praslbā pret Rūdolfu Meisu al. Meisīti, sumā Ls 1100,— 
par īpašuma tiesībām uz nekustamu īpašumu uz ilgstošas valdišanas pamata, 
цп prasītājas Kristīnes Meisītis pilnvarnieka, zv. adv. N. Antona, paskaidro-
jums. (L. № 356.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš, referē senators P. Stērste. 
Senats atrod: 
1864. g. CL 846. pants nosaka, ka lai iegūtu īpašumu uz ieilguma pamata, 

vajadzīga iepriekšēja nepārtraukta un netraucēta iegūstamā priekšmeta valdl-
Jana par visu likumā noteikto laiku un rīkošanās ar to kā īpašniekam. Šādu 
valdijumu 1864. g. CĻ 847. p. 3. pkts atzīst par pārtrauktu, ja iesēdētājs sakarā 
ar tiesas aicinājumu vai īpašnieka attiecīgā tiesā celtu protestu nav vairs lab-
ticīgs valdītājs. Šai punktā minētais valdītāja labticibas iztrūkums ir kvalifi-
cējams uz vispārēja pamata, kā tādu šķēršlu zināšana, kas nepielaiž valdīto 
Hetu iegūt par īpašumu {1864. g. CL 839. р.), un liek šaubīties par savas valdī-
šanas likumību, pastāvot Šķēršliem (1864. g. CL 841. р.). Par šādu šķērsli 
valdīšanā ir atzīstami celtais strīds vai tiesas process, kuri valdišanai atņem 
netraucētas valdīšanas raksturu, piejcam valdīšanu pārtrauc jau prasības cel-
Šana vien, neatkarīgi по prasības iznākuma tiesā. 1864. g. CL 848. pants par 
„fsteno vai iedomāto tiesību" izlietotāju nemin kategoriski īpašnieku, un no 
mlnētā 847. p. 3. pkta formulējuma un būtiska satura arī neizriet, ka iesēdētājs 
paliek par nelabticīgu valdītāju vienīgi sakarā ar vindikacijas prasības cel-
Šanu. Tādēļ atzīstams, ka katra prasiba, kuras prasijums var būt pār škērsli 
vāldltājam iegut lietu īpašumā, un pēc kura satura valdltājs var sākt šaubīties 
par savas valdīšanas likumlbu, atņem valdītājam labticību (1864. g. CL 839., 
841. p.) un ar to pašu izsauc 1864. g. CL 847. p. 3. pktā im 848. pantā paredzēto 
valdīšanas pārtraukumu (sal. Sen. CKD kopsēdes spr. 34/2). Tiesu palata šai 
konkretā gadijumā ir aprobežojusies ar prasītājas valdijuma labticlbas ap-
spriešanu vienīgi no līguma derīguma viedokja, bet nav apsvērusi Tiesu pa-
latas 1933. g. 4. novembra un 1935. g. 3. oktobra spriedumos izteikto prasi-
jumu raksturu un nozīmi no augstā'k aprādītā viedokļa, un proti, vai ar tiem 
nav radlti tādi šķēršļi prasitājas valdīšanā, kas viņai atņēma iespēju valdīto 
īietu iegūt īpašumā un varēja izsauktšaubas par valdišanas likumību, kas, 
savukārt, nozīmētu 1864. g. CL 847. p. 3. pktā un 848. pantā' paredzēto valdī-
Janas pārtraukumu. Llguma resp. titula derīgums prasibās par īpašuma iegū-
Janu uz ieilguma pamata pats par sevi neatvieto Hkumā paredzētos nepiecie-
šamos pārējos rekvizitus šo tiesību iegūšanai, to starpā arī valdītājas lab-
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ticību un nepārtrauktu valdijumu. Tādēl Tiesu palata nevarēja neapsvērt ap-
rādītās prasībās iztei'ktos prasijumus tai nozlmē, vai ar tiem nav raditi šķēršļi 
valdijumā, 'kas atņēma prasītājai valdijuma labticlbu. То nedarot, Tiesu pa-
lata ir pielaidusi motivu nepilnītou un nepareizlbu, pārkāpjot lldz ar to CPL 
816. pantu, kādēļ Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1938. g. 27. oktobra sprie-
dumu CPL 816. panta pārkāpuma dēl atcelt un lietu nodot Tiesu palatai jaunai 
caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā. 

30. 1939. g. 26. maijā. Atbildētāju Alberta R о m a n a, Teodora M e 1 -
d r i о a, Jāņa E g 1 ī š a, Irmas E g 111 e s, Pētera G r ā v j a, Kārla D r a u 1 e s, 
Augusta Giezena , Kārļa O p m a ņ a pilnvarnieka pr. adv. A. Frīdenberga, 
lcurš rīkojas arl personīgi savā vārdā, Ļeva 2 a g а г a, Jāņa S ū n a s, Kārla 
Š m i t a kasacijas sūdzlba par Tiesu palatas 1938. g. 23. maija / 13. jūnija 
spriedumu a. s. „Мах Moeller" praslbā pret Albertu Romanu u. c. sumā 
Ls 10.772,07 atlīdzlbas par dažādu kuģa materialu piegādi, un prasitājas a. s. 
„Мах Moeller" pilnvarnieka zv. adv. M. Antona paskaidrojums. (L. № 357.) 

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi, referē senators J. Grots, 
Lietā nav strīda par to, ka prasltāja piegādājusi tvaikonim „Rasma" 

1931. g. (kad tvaikonis „Rasma" vēl piederēja atbildētājiem) dažādus mate-
rialus un mašlnu piederumus par iesūdzībā minēto sumu. Sakarā ar atbildē-
tāju iebildumu, vispirms izšķirams jautājums, vai konkretā prasība ir jūras 
prasība un vai vioa 'kā tāda noilgst viena gada laikā (Kuģu hipotekas un jūras 
prasību likums; Lkr. 28/126; 32/128). Tiesu palata ir konstatējusi: 1) ka starp 
atbildētājiem attiecībā uz tvaikoni „Rasma" pastāvēja „partu redereja"; 2) ka 
pēc atbi'ldētāju un Kristjāņa Jenzena noslēgtā 'līguma (II 25., 26.) pēdējais ir 
bijis korespondentreders (un ari līdzīpašnieks), kuram tiesības un pienākums, 
starp citu, savlaicīgi apgādāt kuģi, uzturēt to u. t. t.; 3) ka strldus mantu pa-
sūtijumu izdarijis korespondentreders Jenzens; 4) ka pasūtītā prece tika pie-
gādāta un to saņēmis tvaikoņa „Rasma" personals, un par saņemšanu parak-
stijies tvai'kooa kapteinis. Šādi tiesu konstatējumi attiecas uz lietas faktiskO 
pusi, kas nav pārbaudama kasacijas kārtībā. Tiesu palata nākusi pie sle-
dziena, ka tagadējā prasība nav kvalificējama kā „jūras praslba", atrodot, ka 
Kuģu hipotekas u'n jūras praslbu likuma 55. pantā izsmeļoši uzskaitltas tās 
prasības, kuras likumdevējs kvalificē par jūras prasību. Šis Tiesu palatas 
slēdziens atzīstams par pareizu, jo minētais likums pieturas pie k a t a l o g a 
s i s t e m a s, ne tik vien uzskaitot privilegētās jūras prasības, bet noteicot arf 
to apmierināšanas kārtlbu (sk. Lēbera tirdzn. ties. pārskata 227. §). Bez tam 
Tiesu palata sava sprieduma motivos pareizi norāda, ka tagadējā praslba nav 
atzīstama par jūras praslbu aiz tā iemesla, ka parāds cēlies по līguma, ко no-
slēdzis nevis kuģa kapteinis, bet tieši pats korespondentreders, kurš reizē ir 
arī kuga īpašnieks. Preteji kasacijas sūdzības iesniedzēju domām šis Tiesu 
palatas atzinums-nav attiecinams uz visām jūras prasībām, bet tikai uz tām, 
kas minētas Kuģu hipotekas un juras prasību lik. 55. panta 6. punktā, kā tas 
nepārprotami redzams no Tiesu palatas sprieduma motiviem. Atbildētāji gan 
atrod, ka neesot nozlmes, ka mantu pasūtijis nevis kapteiniš, bet gan. kāds 
Veinšenks korespondentredera Jansena uzdevumā, jo Lik. par jūras tieslbām 
55. p. 6. pkts nosakot, ka neesot svarīgi, vai parādu i e t a i s i j i s viņš (kap-
teinis) vai arī piegādātājs, fraktētājs vai citi līguma slēdzēji. Sāds atbildētāju 
uzskats pamatojas uz Lik. 55. p. 6 pkta nepareizu interpretaciju. 1928. g. 
4. jūnija Likums par kuģu hipotekām un jūras prasībām 55. p. uzskaita kugu 
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kreditoru prasijumus un hipotekaru prasijumus, nosakot kārtību, kurā tie pēc 
kārtas bauda priekštiesību apmierināšanas ziņā. 55. р. atsevišķie punkti nav 
redigēti saskaoā ar 55. p. ievada vardiem, bet pretēji 55. p. ievadam, jo at-
sevišķi punkti runā par „parādiem", kaut gan pēc būtlbas domā taisni p г а -
s i j u m u s. Par „prasībām" raksturo 55. p. 6. pktā minētos „parādus" arī 
nākošais 56. p. 

55. p. 6. pkts pārņemts no 1926. g. 10. aprila Brise'lē noslēgtās konven-
ctjas 2. p. 5. pkta par privileģētiem un hipoteku prasijumiem „Convention 
internationale pour l'Unification de certaines rēgles relatives aux PrivHeges 
et Hypotheques maritimes". Konvencijas (kas gan nav līdz šim ratificēta) 
2. p. 5. pkts oriģinalā tekstā nosaka: „Sont privilčgies, sur la navire, sur le 
fret du voyage pendatit 'lequel est nee la crčance privilegiee et sur les 
accessoires du navire et du fret acquis depuis le debut du voyage, Les 
c r ē a n c e s provenant des contrats passes ou d'operations effectuees par 
le capitaine hors du port d'attache en vertu de ses .pouvoirs legaux, pour 
les besoins reels de la conservation du navire ou de la continuation du 
voyage sans distinguer si le capitaine est ou non en meme temps pro-
priētaire du navire et si l a c r e a n c e e s t la s i e n n e ou c e l l e des 
f o u r n i s s e u r s , r e p a r a t e u r s , p r e t e u r s ou a u t r e s c o n t r a c -
t a n t s." 55. p. 6. pkts, pārtulkojot franču tekstu, sagrozijis to, vispirmsr 
runājot par „parādiem", kur franču teksts runā par prasijumiem (creances); 
otrkārt, runājot par „parādiem", ко „i e t a i s i j i s" kapteinis vai piegādātājs 
etc. Istenībā, 55. p. 6. pkts domā izteikt un tas tā arī iztulkojams, ka 6. vietā 
apmierinami prasijumi, 1) 'kas izcēlušies no darijumiem vai operacijām, ко 
kaptemis (arī tāds, kam pieder pats kugis) ārpus kuga piederības ostas, 
kuģa interesēs, .noslēdzis ar piegādātājiem, fraktētājiem (kravas nododošām 
personām) un citiem (trešiem) kontrahentiem; un 2) prasijumi, kas perso-
nīgi kapleinim par Ia'bu izcēlušies pret kuģa saimnieku (rēderu). (Sal. arī 
Lēbers, Tirdzn. ties. pārskats 228. § I 6.) 

Pretēji atbildētāju domām nav nozīmes jautājumam, vai prasltājs iesū-
dzlbas rakstā šo prasību būtu atzirtis par jūras prasību, jo paša prasītāja pra-
sības juridiska kvalifikacija, pēc Tiesu palatas pareiza atzinuma, nesaista 
tiesu, kurai ne tikai tiesība, bet arī pienākums patstāvīgi kvalificēt prasību. 
Šo Tiesu palatas motivu atbfldētāji savā kasacijas sūdzībā pat nemēgina at-
spēkot. Tiesu palata ir konstatējusi, ka korespondentreders Jenzens a r 
l i g u m u bijis pilnvarots 3 personām pretim noslēgt darijumus un savlai-
cīgi apgādāt kuģi. Tādos apstāklos izdarot pasūtijumu, Jenzens ir rīkojies 
arī atbildētāju vārdā un šai rīcībai viņam, preteji atbildētāju aizrādijumiem» 
nebija vajadzīgs vēl specials lēmums, pie kam viņa rīclba ir saistoša arl 
pārējiem kuga līdzīpašniekiem. Kas attiecas uz parāda procentiem, tad at-
bildētāji zemākās instancēs nebija apstrīdējuši prasītājas apgalvojumu iesū-
dzības rakstā, ka preces nebija pārdotas uz kredita, kādēl Tiesu palata varēja 
piespriest procentus но fakturas dienas. Pretēji atbfldētāju kasacijas sūdzlbā 
izteiktām domām, Tiesu palata nav pārkāpusi 1864. g. CL 3408. p. Tirdz-
niecības tiesības nodibina procentu maksas pienākumu arī ārpus privatli-
kumā paredzētiem gadijumiem un tirgotājam tiesība pieprasīt procentus jau 
no pašas izpildijuma dienas arī tad, ja procenti nebija norunāti, pat tad, ja 
pretinieks nebūtu tirgotājs (1864. g. OL 3420. р., Lēbera tirdzn. tiesību pār-
skats § 86. I. 3.). Aiz šiem iemesliem, atrodot, ka atbildētāju kasacijas sū-
dzība kā nepamatota atraidama, Senats n o l e m j : atbildētāju Alberta Ro-
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maņa, Teodora Meldriņa, Jāņa Egllša, Irmas Eglītes, Pētera Gravja, Kārla 
Draules, Augusta Giezena, Kārļa Opmaņa, Andreja Frldenberga, Leva 2a-
gara, Jāņa Sūnas un Kārla Šmita kasacijas sūdzību uz CPL 907. panta pa-
mata atstāt bez ievērlbas, bet Pētera Pelča kasacijas sūdzību atstāt bez caur-
lūkošanas. Tiesāšanās izdevumus kasacijas instancē prasltājas labā uzlikt: 
atbildētājiem Albertam Romanām, Teodoram Meldriņam, 2anim Eglltim, Ir-
mai Eglltei, Jānim Sūnam un Levam Zagaram katram Ls 31,74 apmērā; at-
bildētājiem Augustam Giezenam, Kārlim Opmaņam un Kārlim Šmitam kat-
ram Ls 5,18 apmērā; Pēterim Grāvim Ls 15,43, Kārlim Draulem Ls 10,36, 
Andrejam Frīdenbergam Ls 20,71 un Pēterim Palcim Ls 1,30 apmērā. 

31. 1939. g. 27. aprilī. Atbildētājas akc. sab. „Latvijas Kreditbanka" piln-
varnieka zv. adv. E. Strautnieka kasacijas sūdzlba par Tiesu palatas 1938. g. 
9./23. februara spriedumu Voldemāra Pleca prasībā pret akc. sab. „Latvijas 
Kreditbanka" par Ls 1000,— un prasītāja Voldemāra Pleca paskaidrojums. 
(L. № 1.) 

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators F. Konradi, referē senators A. Rum-
pēters. 

Senats atrod: 
Tiesu palata, pamatojoties uz lietā noskaidrotiem apstākliem, ir konstatē-

jusi: 1) ka prasltāja strīdus vekselis par Ls 1000,—, līdz ar citiem p/s „Zem-
gales māls" biedru vekseļiem ir savā laikā ticis nodots minētās paju sabied-
rības direktoram un kasierim Vilim Vītolam, kas tanl pat reizē arī bijis Latvijas 
Tirdznieclbas un rūpniecības bankas direktors, ar noteikumu, ka šis vekselis 
atdodams, tiklīdz minētās bankas doto garantiju Ls 20.000,— apmērā (par Lat-
vijas Hipoteku bankai pienākošos no minētās paju sa'biedrības nomas nomaksu) 
nodrošinās ar lls paju sabiedribas ķieģeļnīcā ražoto ķiegeļu ieķīlāšanu bankā; 
2) ka jau 1930. g. minētā bankā tikuši ieķllāti 1.400.000 p/s „Zemgales māls" 
ķiegelu, vērtlbā no Ls 42.000,— līdz Ls 63.000,—; 3) ka minētā laikā viss p/s 
„Zemgales māls" parāds šai bankai līdzinājies Ls 44.700,—, ieskaitot tanī no 
Latvijas Tirdzniecības un rūpnieclbas bankas nomaksāto par paju sabiedrību 
garantētās sumas atlikumu Ls 15.000,—, kādēļ ieķllāto kieģelu vērtība ir segusī 
visu p/s „Zemgales māls" parādu Latvijas Tirdzniecības un rūpnieclbas bankai; 
4) ka neskatoties uz to, direktors Vltols ir bijis nodevis šo vekseli Latvijas 
Tirdznieclbas un rūpnieclbas bankas direktoram-rlkotājam Eversam un pēc 
minētās garantijas nokārtošanas tas palicis min. bankas portfelī kā garantiju 
vekselis. Šie Tiesu palatas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav 
kasacijas kārtībā pēc būtības pārbaudami. Izejot no tiem, Tiesu palata varēja 
nākt pie saviem slēdzieniem, ka jau 1930. g. bija iestājies tas nosacijums, kura 
iestāšanās dēļ Vltolam vajadzēja nodot strldus vekseli prasltājam atpakal, un 
ka strīdus vekselis nav, pretēji atbildētājas apgalvojumiem, dots Latvijas Tirdz-
nieeības un rūpniecības bankai p/s „Zemgales māls" specialā tekošā rēķina no-
drošināšanai viss parāds, pēc kura minētā laikā (Ls 44.700,— apmērā), kas jau 
norādlts, bija pilnā mērā nodrošināts ar ieķīlātiem ķieģeliem. Aiz šiem iemes-
liem jau vien Tiesu palata varēja ieskatīt, ka atbildētāja, kas uz likuma pamata 
stājusies Latvijas Tirdznieclbas un rūpniecības bankas vietā un pārņēmusi no 
pēdējās arī prasītāja vekseli, nevar to piedzīt, kā p/s „Zemgales māls" specialā 
tekošā rēķina parāda nodrošinošu, un līdz ar to apmierināt prasību par prasī-
tāja atsvabināšanu no atbildības un samaksas pēc minētā vekseja. Tādēl ne-
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pelna ievēribu un atkrlt kasacijas sūdzības 1., 2., 3., 4. un 5. pkti, kuros atbil-
dētājas pilnvarnieks apstrld minēto Tiesu palatas slēdzienu pareizlbu pēc bū-
tlbas, apskatot un iztirzājot lietā esošos pierādijumus по sava viedokļa, uti tādēl 
arl citu, šeit neiztirzāto, Tiesu palatas slēdzienu varbūtējā nepareizlba neva-
rēja iespaidot vinas spriedumu pareizību augšminētā dalā un lidz ar to gala 
slēdziena ziņā. Kas, beidzot, attiecas uz kasacijas sūdzības 6. pktā celto ie-
bildumu, ka Tiesu palata nepareizi piespriedusi prasltājas tiesāšanās izdevumus 
no atbildētājas bez kāda ierobežojuma (Kreditlik. 666. p. 1938. g. izdevumā), 
tad šai daļā atbildētājas kasacijas sūdzība pelna ievērību. Starp pusēm lietā 
nav strlda par to, ka atbildētāja vērsusi piedzinu pēc šī vekseļa pret prasītāju, 
kā bijušās a/s Tirdznieclbas un rūpnieclbas bankas 1 i к v i d a t о г a, bet ne 
universalsukcesore (sk. Kreditl. 671. p. un Sen. CKD spr. 37/114). Kā šāda lik-
vidatore, atbildētāja Latvijas Kreditbanka, saskanā ar Kreditlik. 671. un 666. р., 
realizē likvidētās a/s Tirdzniecības un rūpnieclbas bankas prasijumus un turpina 
jau iesāktās tiesu lietas savā vārdā. Nevar būt šaubu par to, ka ar Kreditlik. 
666. p. paredzēto likvidējamās kreditiestādes prasijumu realizēšanu arī sapro-
tama šādu prasijumu realizēšana, ja tas vajadzīgs, tiesas celā, starp citu, pa-
rādu piedzīšana pec pārnemtiem vekseliem, kā tas konkretā gadijumā no atbil-
dētājas darīts ar strīdus vekseli. Bet, ja Latvijas Kreditbanka ir tikai likvi-
dējamās kreditiestādes likvidatore, t. i. viņas pārstāve (sal. Lēbera Tirdzn. 
ties. pārsk. 45. §, III, 74. § III), tad uz vispārēja pamata viņai ar savu mantiļ nav 
jāatbild par pretējai pusei piespriestiem tiesāšanās izdevumiem (sal. Isačenko, 
CPL koment. 2. izd. IV sēj. 764. lp.). Nav izšķirošas nozlmes tam apstāklim, 
ka Latvijas Kreditbanka, saskaņā ar Kreditnol. 666. р., prasijumus realizē savā 
vārdā, jo šis noteikums, acīm redzot, radīts vienīgi ar nolūku atvieglināt Lat-
vijas Kreditbankai likvidacijas izvešanu, bet tas nevar pārvērst viņu, kā lik-
vidatori, par prāvnieci CPL 993. p. nozīmē, kurai. neaprobežoti būtu jāatbild 
par tiesāšanās izdevumiem prāvas zaudēšanas gadijumā. Tāpēc par šādiem 
tiesāšanās izdevumiem kreditbanka nav abildīga ar savu mantu, resp. atbild 
vienīgi cum viribus fundi. Tādā pašā apmērā atzlstama arī tās atbildība par 
piespriestiem tiesāšanās izdevumiem jau iesāktās likvidējamas kreditiestādes 
īietās, kuras tai, saskaņā ar Kreditlik. 666. р., nācies turpināt savā vārdā. Šāda 
kreditbankas atbildība arl par augstāk norādītiem tiesāšanās izdevumiem atbilst 
šīs bankas, kā likvidatores, stāvoklim, kura, kā tāda, saskanā ar Kreditl. 762. un 
sek. p. savā labā no likvidacijā iegūtā tīrā ienākuma nekā nepatur, kāpēc likum-
devējs Kreditl. 664. p. paredzētos likvidaciju gadijumos tā paša likuma 666. p. 
Heši paredzējis vispār kreditbankas atbildlbu vienīgi ar likvidējamās kredit-
iestādes vai kopdarblbas sabiedrlbas mantu. Ievērojot saclto, Sen. CKD savā 
kops. spried. 39/7 šai lietā ir atzinis, ka Kreditl. 666. p. paredzētā Latvijas Kredit-
bankas ierobežotā atbildlba v i e n I g i ar Hkvidējamo kreditiestāžu vai sabied-
ribu mantu attiecas arl uz piespriežamiem no tās tiesāšanās izdevumiem. Tāpēc 
arl Tiesu palatai bija savā spriedumā jānorāda uz atbildētājas atbildības robežām 
par piespriestiem no tās prasītāja labā tiesāšanās izdevumiem (sal. arī Sen. CKD 
spr. 37/114), proti, ka šai zioā vioa atbild vienlgi ar likvidējamās Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības bankas mantu. Rīkojoties pretēji tam, Tiesu palata ir 
pārkāpusi Kreditl. 666. p. Tādā kārtā atrodot, ka Tiesu palatas spriedums ir at-
celams tikai dalā par tiesāšanas izdevumiem Kreditl. 666. p. pārkāpuma dēļ, bet 
atbildētājas pilnvarnieka kasacijas sūdzība attiecībā uz pārējo Tiesu palatas 
spri'eduma daļu, kā nedibināta, atraidama, Senats n o l e m j : Tiesu palatas 
1938. g. 9./23. februara spriedumu atcelt daļā par tiesāšanas izdevumiem Kredit-
lik. 666. p. pārkāpuma dēl un lietu attieclbā uz šo sprieduma dalu nodot Tiesu 
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pa'latai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā ties.as sastāvā; atbildētājas 
pilnvarnieka zv. adv. E. Strautnieka kasacijas sūdzību attieclbā uz pārējo sprie-
duma dalu atstāt bez ievērlbas uz CPL 907. p. pamata. 

32. 1939. g. 28. aprilī. Atbildētājas Latvijas Bankas pilnvarnieka zv. adv. 
F. Gailīša kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. g. 21. decembra lēmumu 
lietā par Rēzeknes-Ludzas-Abrenes zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka lēmuma 
atcelšanu. (L. № 359.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators F. Konradi. 
1938. g. 1. decembrl Latvijas Bankas pilnvarnieks zv. adv. Gailltis iesniedzis 

Rēzeknes-Ludzas-Abrenes zemesgrāmatu nodalas priekšniekam lūgumu no-
stiprināt zemesgrāmatā Daugavpils apgabaltiesas 1938. g. 4. maija lēmumu, ar 
kuru Latvijas Banka ieguvusi publiskā izsolē Nikolajam Strjuženkovam Linavas 
pagasta Kožanu ciemā piederošās tieslbas uz 6/- domājamām dalām, kas ierak-
stitas Abrenes apr. II hip. rajona zemesgrāmatas 3218. nodalijumā. Zemes-
grāmatu nodaļas priekšnieks šo lūgumu atstājis bez ievērības, atrodot, ka lū-
gumam neesot pielikta pilnvara un uz izsolē pārdotām Ipašuma. tieslbām ierak-
stītas 10 piedziņas atzīmes, kas dzēšamas zemesgrāmatā reizē ar ipašuma tieslbu 
nostiprināšanu, bet to dzēšanai neesot nomaksāta kanclejas nodeva Ls 20,— 
apmērā (Ls 2,— par katru atzīmi). 

Par zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka lēmumu Latvijas Banka iesniegusi 
blakus sūdzību Tiesu palatā. Tiesu palata atzinusi par nepareizu zemesgrāmatu 
nodaļas priekšnieka uzskatu, ka Latvijas Bankas pilnvarniekam zv. adv. Gai-
lītim pie 1938. g. 1. decembra lūguma zemesgrāmatu nodaļai bijis jāpieliek klāt 
pilnvara arī fiziski. Tiesu palata tomēr Latvijas Bankas blakus sūdzlbu atstā-
jusi bez ievērības, atrodot: 1) ka pēc Latvijas Bankas statutiem Latvijas Banka 
neesot valsts iestāde, bet esot valsts uzņēmums (statutu 1. р.), 2) ka saskaņā ar 
zemesgrāmatu likumu valsts iestādēm šl likuma 107. p. paredzētās nodevas resp. 
kanclejas nodeva, neesot jāmaksā (108. р.), bet valsts autonomās iestādes mak-
sājot 107. p. 1.—6. pk. paredzētās nodevas.uz vispārēja pamata (109. р.), 3) ka 
no Zemesgrāmatu likuma izstrādāšanas komisijas paskaidrojuma esot redzams, 
ka ar valsts autonomām iestādēm 109. p. saprotot visus tā saucamos valsts auto-
nomos uz'oēmumus, kā piemēram: Latvijas Banku, Latvijas Hipoteku banku, 
Valsts Zemes banku u. 1.1. (sk. J. Gobziņš, Zemesgrāmatu likums, 61. un 62. lp.), 
un ka tādēl Latvijas Bankai Zemesgrāmatu likumu 1.—6. pk. minētā kanclejas 
nodeva esot jāmaksā. (tomēr, pretēji zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka domām, 
šinī gadijumā tikai Ls 2,—, bet ne Ls 10,—). 

Latvijas bankas kasacijas sūdzība pelna ievērlbu. Pareizi, konstatējot, ka 
Latvijas banka, saskaņā ar viiias statutiem (Lkr. 23/65) i r v a l s t s u z u ē m u m s 
(1. р.), Tiesu palata tomēr nākusi pie nepareiza slēdziena, ka Latvijas banka ne-
esot v a l s t s i e s t ā d e . Istenībā — kā to jau paskaidrojusi Sen. apvien. sap. 
(35/10) — kā valsts uzoēmumi, tā arl valsts autonomie uzņēmumi atzistami par 
valsts iestādēm (sk. arl CKD kops. spr. 38/30). Uz šo viedokli Senats gan 
nostājies, izejot no 1922. g. 12. janvara noteikumiem par valsts autonomiem uz-
ņēmumiem (Lkr. 10), bet tas ir pilnlgi savienojams arī ar 1935. g. 5. novembra 
likumu par autonomiem uzņēmumiem (Lkr. 192); tāpat tam nerunā pretim likumi, 
kas tika izdoti pēc minētā sprieduma taisīsanas (piem., 1936. g. 3. marta lik. par 
valsts budžetu, Lkr. 25). Tādā kārtā Latvijas Banka neapšaubami ir valsts ie-
stāde un viņai — ievērojot Zemesgrāmatu lik. 108. p. izteikto vispārējo principu 
— kancelejas nodeva būtu jāmaksā tikai tad, ja viņa būtu atzīstama par 109. p. 
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minēto valsts a u t о n о m u iestādi resp. uzņēmumu, jo šis pants — paredzot 
i z о ē m u m u no 108. p. noteikuma — nosaka, ka valsts autonomās iestādes 
maksā 107. p. 1.—6. pk. paredzētās nodevas (lai gan šīs iestādes, resp. uzņēmumi, 
kā jau teikts, arī ir valsts iestādes). Sen. CKD jau savā spriedumā 28/875, ap-
skatot 1922. g. 12. janvara noteikumus par valsts autonomiem uzņēmumiem, 
nācis pie slēdziena, ka Latvijas Banka ar spriedumā minētām pazīmēm a t -
š ķ i r a s no valsts autonomiem uzņēmumiem, t. i. ka Latvijas banka nav valsts 
autonoms uzņēmums (sk. arī spr. 30/944). Šāds viedoklis saskan arī ar 1935. g. 
5. novembra likumu par autonomiem valsts uzņēmumiem (Lkr. 192), kura no-
teikumi nesedzas ar Latvijas bankas statutiem. Šai ziņā konstatējams, ka sa-
skaņā ar Latvijas bankas statutu 4. p. bankas pamatkapitalam ikgadus pieskaita 
25% no bankas skaidrās peloas, kamēr autonomo uzuēmumu pamatkapitala pa-
lielināšana notiek citā, likuma 9., 27. pantos paredzētā kārtībā; Latvijas banku 
pārvalda bankas valde und padome (statutu 41. un sek. р.), autonomos uzņē-
mumus — direktors (lik. 16. р.); algas un tantjemas noteikšanas kārtība nav vie-
nāda (statutu 59. un 64. p. un lik. 18. un 19. р.); tāpat nav vienādi revizijas ko-
misijas sastāvs (statutu 66. p. un lik. 25. p.) un budžeta sastādīšanas kārtība (sta-
tutu 65. p. un lik. 15. р.); likums par valsts autonomiem uzņēmumiem paredz se-
višķu vērtlbu atjaunošanas kapitalu (8., 12. p.) un premiju izmaksu darbiniekiem 
(20. р.), par ко Latvijas bankas statutos nav runas. Saskaņā ar likumu par 
valsts autonomiem uzņēmumiem 30. pantu, ministru kabinets nosaka, kādi no 
pastāvošiem valsts vai autonomiem valsts uzņēmumiem pakļauti šim likumam 
un kādā laikā tiem sava darblba resp. statuti jāsaskaņo ar šo likumu. Uz šī 
likuma panta pamata ārī izdoti vairāku valsts autonomu uzņēmumu statuti (Lkr 
36/3, 36/21, 36/47, 36/48, 36/66 u. t. t.), nosakot, ka tie darbojas uz 1935. g. 5. no-
vembra likuma un statutu. pamata. Attiecībā uz Latvijas banku tomēr līdz šim 
ir spēkā 1922. g. 19. septembra statuti, kuros (1. p.) viņa — kā pareizi norādijusi 
Tiesu palata — atzīta par v.a l s t s u z ņ ē m u m u , bet nevis par valsts a u t о -
n о m о uzņēmumu. Uz Latvijas banku tādēļ 1935. g. 5. novembra likums nav 
attiecinams. Zinamā pretrunā ar izteikto atrodas Valsts civildienesta nolik. 
1. pielik. (instrukcija pie civildienesta noteikumu piemērošanas), kura 1. p. — 
salīdzinot to ar nolikuma 1. panta otro daļu — it kā attaisno slēdzienu, ka Lat-
vijas banka tomēr būtu uzskatama par valsts a u t о n о m о uzoēmumu. Ievē-
rojot visu augšā saclto, šāds slēdziens tomēr nav pieņemams, sevišķi izejot no 
1935. g. 5. novembra likuma noteikumiem, kas minētās instrukcijas izdošanas 
laikā vēl nebija izdoti. Kas attiecas uz Tiesu palatas atsauci uz „Zemesgrāmatu 
likuma izstrādāšanas komisijas paskaidrojumiem", tad tā nav pamatota, jo šādi 
paskaidrojumi vispār nepastāv, bet ir tikai Tieslietu ministrijas paskaidrojumi, 
kuros strīdū esošais jautājums tomēr nav aizskārts. J. Gobziņa izdotā zemes-
grāmatu likumā ievietotais paskaidrojums pie 109. panta, saskaņā ar kuru Lat-
vijas banka atzīstama par Valsts autonomu uzņēmumu — nav minētās komisijas, 
bet gan paša autora domas, kas, saskaņā ar augšā izteikto, nav pieņemamas. 

Ja nuLatvijasbanka nav atzīstama par valsts a u t o n o m o u z ņ ē m u m u , 
bet gan par v a l s t s u z o ē m u m u , tad Zemesgrāmatu lik. 109. p. — kā iz-
ņēmumu noteikums — uz viņu nav attiecināms, un tadēļ jāatzīst, ka Tiesu palata 
nepamatoti atzinusi, ka viņai konkretā gadijumā bija jāmaksā kancelejās nodeva. 

Atrodot tādēļ, ka Tiesu palatas lēmiims Zemesgrāmatu likuma 109. panta 
pārkāpuma dēļ nav atstājams spēkā, Senats n o l e m j : Tiesu palatas 1938. g. 
21. decembra lēmumu Zemesgrāmatu lik. 109. panta pārkāpuma dēl atcelt un 
lietu nodot Tiesu palatai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sastāvā. 
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33. 1939. gada 27. aprilī. Atbildētāja Alfreda J e 1 n i e к a kasacijas sū-
dzlba par Jelgavas apgabaltiesas 1938. g. 12. novembra spriedumu Osvalda 
Birgersona prasībā pret Alfrēdu Jelnieku par Ls 430,—. (L. № 371.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. M. Cakste. 
Senats atrod: 
Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, apmierinajusi prasību, 

ar kuru prasltājs bija lūdzis atcelt partu starpā noslēgto pirkuma-pārdevuma 
līgumu un piedzīt no atbildētāja Ls 430,—, no kuriem Ls 360,— prasītājs bija 
samaksājis atbildētājam uz līguma pamata naudā un par Ls 70,— izdevis viņam 
no veikala preces. Pēdējo posteni apgabaltiesa apmierinājusi tikai Ls 56,— ар-
тега. Šādā sumā to bija apmierinājis miertiesnesis, atzlstot par pierādītu, ka 
atbildētājs par šo sumu bija izņēmis. no prasītāja veikala preces uz pirkuma 
līguma rēķina. Apgabaltiesa pamatojusies uz to, ka visus materialus pasūtltām 
mēbelēm pēc līguma pienācās dot atbildētājam, kādēļ viņa kvalificējusi partu 
līgumu par pirkuma-pārdevuma llgumu. Atbildētājs esot atteicies no līguma iz-
pildīšanas — mēbeļu pagatavošanas, kādēļ, atsaucoties uz CL 2040. p. 5. pkt., 
apgabaltiesa atzinusi, ka partu līgums ir atceļams un ka no atbildētāja piesprie-
žama uz šl līguma pamata saņemtā iemaksa. Atbildētāja kasacijas sūdzība ne-
pelna ievērību. Viņš šajā sūdzlbā neapstrld apgabaltiesas konstatējuma parei-
zību, ka materialus prasītāja pasūtītām mēbelēm pēc līguma devis atbildetājs. 
Tādēļ apgabaltiesa līgumu pilnlgi pareizi saskaoā ar CL 2214. pantu kvalificē-
jusi par pirkuma-pārdevutna llgumu. Atbildētāja viedoklis, ka CL 2214. pantu 
nevarot attiecināt uz mēbeļu pasūtījumu, jo mebeles tiekot i z g a t a v o t a s 
no attiecīgiem materialiem, kuri ar to zaudējot jēlvielas raksturu un radot pa-
visam ко jaunu, un ka šis pants esot piemērojams tikai tad, kad notiekot m a-
t e r i a l a a p s t r ā d ā š a n a un materials paturot savu līdzšinējo raksturu, 
kā, piem., tas e'sot ar vilnas kāršanu, ir pilnīgi nepareizs. Tas, pirmā kārtā, nav 
saskaņojams ar CL 2214. panta saturu. Šī panta pirmās dalas otrais teikums 
taisni nosaka, ka gadijumā, ja m a t e г i а 1 u gādā uzņēmējs, bet pasūtītājs 
tikai samaksā naudā par viņam i z g a t a v о t u 1 i e t u, tad līgums uzskatams 
nevis par uzoēmumu, bet par pirkumu. Tā tad pirkums ir tad, ja u z ņ ē m ē j s 
no s a v a m a t e r i a l a i z g a t a v o p a s ū t ī t ā j a m l i e tu . Pie tam li-
kums nemaz nerunā par to, vai uzņēmēja materials, izgatavojot lietu, „zaudē-
jis jēlvielas raksturu un palicis par pavisam ко jaunu", jeb vai tas „paturējis 
savu līdzšinējo raksturu". Siem momentiem likums, acīm redzot, nav piešķīris 
nozīmi jautājumā par līguma kvalifikaciju. Bez tam atbildētāja viedoklis runā 
pretim uzņēmuma līguma būtlbai, kas, kā tas izriet no CL 2214. panta satura, 
paredz, ka materialu darba veikšanai principā dod pasūtītājs un šaubu gadijumā 
uzņēmējam jādod tikai savs darba spēks (Erdmans, IV, lp. 400). Tādēl šajā ga-
dijumā, ja prasītājs biia apņēmies, kā to konstatējusi apgabaltiesa, n о s a v а 
m a t e r i а 1 a pagatavot mēbeles prasītājam, partu llgums varēja tikt kvalifi-
cēts tikai kā pirkuma-pārdevmna līgums. То, ka gadijumā, ja partu Hgums 
lcvalificējams kā pirkums-pārdevums, šis līgums bijis atceļams uz CL 2040. p. 
5. pkt. pamata apgabaltiesas norādīto iemeslu deļ, atbildētājs kasacijas sūdzībā 
neapstrld, kādēļ Senatam nav pamata atzlt šo apgabaltiesas slēdzienu par ne-
pareizu. Atbildētāja aizrādijums uz to, ka apgabaltiesa rīkojusies nepareizi, 
atzīstot, ka miertiesneSa spriedums daļā par izaemtām precēm neesot bijis pār-
sūdzēts, ir nenozīmlgs, jo gadijumā, ja atbildētājs šo miertiesneša sprieduma dalu 
tiešām arī bija pārsūdzējis, viņš kasacijas sūdzībā tomēr nav norādijis iemeslus, 
lcādēļ miertiesneša piespriestie Ls 56,— par izoemtām pie prasītāja uz pirkuma 
līguma rēķina precēm būtu padoti citādam liktenim, nekā uz šī līguma pamata 



saņemtie Ls 360,— naudā, kurus līdz ar llguma atcelšanu prasltājs ir tiesīgs 
prasit no atbildētāja. Apgabaltiesas apsvērumiem par to, ka prasība būtu ap-
mierinama arl tad, ja Iīgumu kvalificētu par uzņēmuma Ilgumu, ir tikai blakus 
motivu nozlme, jo līgums, kā tas jau aizrādlts, nav kvalificējams kā uzņemuma 
līgums. Tādēl atkrīt tie apcerējumi kasacijas sūdzībā, ar kuriem atbildētājs ap-
strīd šo blakus motivu pareizibu pēc būtības. Aiz norādītiem iemesliem atzīstot, 
ka apgabaltiesa nav pārkāpusi kasacijas sūdzlbā norādītos likumus, kādēl kasa-
cijas sīidzība kā nepamatota atraidama, Senats n o l e m j : atbildētāja Alfrēda 
Jelnieka kasacijas sūdzību uz CPL 283. panta pamata atstāt bez ievērlbas. 

34. 1939. g. 27. aprilī. Atbildētāja Osipa Z a š k i n a kasacijas sūdzība 
par Rīgas apgabaltiesas 1939. g. 17. janvara lēmumu attiecībā uz kasacijas ter-
miņa neatjaunošanu viņa, Osipa Zaškina prasībā pret Kristlni Kuzmu par 
Ls 2142,— ar °/o darba algas. (L. № 376.) 

Sēdi vada un reierē priekšsedētajs senators 0. O z o l i ņ š . 
Senats atrod: 
Pretēji kasacijas sūdzlbas iesniedzējas domām, Apgabaltiesai bija jāizgatavo 

spriedums galīgā veidā nevis 7 dienu, bet divu nedēju laikā. Tādēl prāvniekam 
jāskaitas ar to, ka novēlots pieprasijums pēc sprieduma noraksta var novest pie 
kasacijas termiņa nokavējuma. Tas prāvniekam jāievēro sevišķi vēl tādēl, ka 
lietās, kur miertiesneša spriedums tiek apstiprināts, Apgabaltiesa pati no sevis 
neizgatavo spriedumu galīgā veidā (CPL 280. p. II d.), bet pēc CPL 265-. p. 
normaJa kasacijas termiņa atjaunošana notiek gadijumos, kad prāvnieks šajās 
lietās 3 dienu laikā no rezolucijas pasludināšanas ir lūdzis sprieduma norakstu. 
Gan CPL 2652. p. neizslēdz CPL 2651. p. piemērošanu aiz tā ierhesla vien, ka 
prāvnieks nav pasūtijis 3 dienu laikā sprieduma norakstu. CPL 2652. p. piemēro-
šanas gadijumā termiņa atjaunošana notiek itkā automatiski, ja sprieduma no-
raksta pieprasijums noticis vēlāk par 3 dienām, tiesa noskaidro, kur vaina ter-
miqa palaišanā — vai novēlota sprieduma noraksta pasūtīšanā, vai tiesas no-
vēlotā sprieduma izgatavošanā; pēdējā gadijumā tiesa var piemērot CPL 2651. p. 
Tomēr konkretā gadijumā kasacijas sūdzlbas iesniedzējs, neievērodams CPL 
280. p. II d., tik vēlu pieprasijis tiesas sprieduma norakstu (5. X 38. g.), ka sprie-
duma izgatavošanas laiks (2 nedēlas) jau sniedzas pāri kasacijas t'ermioam (12. X 
38. g.) un prāvnieks sprieduma norakstu saņemtu katrā ziijā pēc kasacijas ter-
miņa notecēšanas. Šādos apstāklos. kur pats prāvnieks vainojams sprieduma 
noraksta novēlotā pieprasijumā, tiesai nebija pamata piemērot CPL 2651. p. 

Atrodot, ka iesniegtā kasacijas sūdzlba kā .nepamatota noraidama, Senats 
n o l e m j : Osipa Zaškina Kasacijas sūdzlbu uz CPL 283. panta pamata atstāt 
bez ievērības. 

35. 1939. g. 27. aprill. Atbildētāja Edvina О z о 1 i ņ a kasacijas sūdziba par 
Rlgas apgabaltiesas 1939. gada 27. janvara lēmumu viņa, Ozoliņa, prasībā pret 
Rlgas pilsētas pašvaldlbas darbinieku slimo kasi par Ls 201,11 ar °/o darba algas.. 
(L. №378.) 

Sēdi vada un referē priekšsēdētāja v. senators M. Cakste. 
Senats atrod: 
Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības prasītāja lūgumu par kasacijas termiņa 

atjaunošanu. Apgabaltiesa, atsaucoties uz CPL 2652. р., nākusi pie slēdziena, 
ka ķasacijas tieslba par apgabaltiesas spriedumu, ar kuru miertiesneša sprie-
dums apstiprināts, atjaunojama tikai tad, ja prāvnieks triju dienu laikā no rezo-
Jucijas pasludināšanas lūdzis sprieduma norakstu un ja tas nav izgatavots divu 



nedēļu laikā по rezolucijas pasludināšanas, un ka likums neparedzot kasacijas 
termiua atjaunošanu tad, ja prāvnieks pasūtijis sprieduma norakstu pēc trim 
dienām по rezolucijas pasludināšanas. Tā kā, pēc apgabaltiesas konstatējuma, 
prasītājs bija lūdzis izgatavot sprieduma norakstu pēc trim dienām по rezolu-
cijas pasjudināšanas, proti vinš lūdzis izsniegt spneduma norakstu 1938. gada 
10. decembrl, bet apgabaltiesas spriedums, ar kuru apstipr'māts miertiesneša 
spriedums, jau bija taislts 1938. g. 6. decembrī, tad apgabaltiesa atzinusi, ka ka-
sacijas terminš prasītājam nav atjaunojams. Tālāik apgabaltiesa atzinusi, ka pra-
sītājam kasacijas tiesiba nav atjaunojama arī uz CPL 2651. panta pamata, jo, pēc 
apgabaltiesas atzinuma, prasītājs kasacijas terminu neesot nokavējis по viņa 
gribas neatkarlgu apstāklu dēļ. Apstāklim, ka spriedums galīgā veida nav ticis 
izgatavots, domāts pirms kasacijas termina notecēšanas, apgabaltiesa nav pie-
šķīrusi nozīmi, jo, pēc viqas atzinuma, spriedums galīgā veidā saskaņā ar CPL 
.280. un 195. pantiem bijis izgatavojams tikai tad, ja kāds по prāvniekiem to bija 
lūdzis. Apgabaltiesas lēmums nav atzīstams par pareizu. No apgabaltiesas 
lēmuma motiviem īstenībā nav redzams, kādēl viņa, kā uz prasitāja lūguma at-
raidīšanas iemeslu, atsaukusies uz CPL 280. un 195. pantiem, pēc kuriem ap-
gabaltiesai jāizgatavo spriedums galīgā veidā, ar kuru miertiesneša spriedums 
apstiprināts, starp citu, tad, ja kāds по prāvniekiem to bija lūdzis. Ja apgabal-
•tiesa ar to bija domājusi teikt, ka prasltājs nebija lūdzis izgatavot spriedumu 
gallgā veidā, tad tādā gadijumā vina būtu nonākusi pretrunā ar konstatējumu, 
ka prasītājs 10. decembrl bija lūdzis izdot viņam sprieduma norakstu galīgā 
veidā. Bet ja prasltājs 10. decembrī, t. i. ceturtā dienā pēc sprieduma taislšanas, 
jau bija lūdzis izdot viņam sprieduma norakstu galīgā veidā un ja, pēc apgabal-
tiesas atzinuma, spriedums galīgā veidā nav bijis izgatavots pirms kasacijas 
termina notecēšanas, tad nav saprotams apgabaltiesas viedoklis, ka prasītājs 
kasacijas termiņu nav nokavējis sevišķi neparedzētu, по vina gribas neatkarlgu, 
apstāklu dē[. Apgabaltiesa nav paskaidrojusi, kā prasītājs būtu varējis iesniegt 
laikā kasacijas sūdzibu, ja spriedums gallgā veidā, kura norakstu vioš bija pa-
sūtijis jau ceturtā dienā pēc sprieduma taisīšanas, izgatavots tikai pēc kasacijas 
termiņa notecēšanas, un kādēļ termiua nokavēšanai par iemeslu taisni nav bijis 
по pasūtītāja gribas neatkarīgs apstāklis, jo sprieduma galīgā veidā izgatavo-
šanas laiks, ja tā noraksts jau ticis pasūtlts, taču neatkarājas по prasltāja. Kas 
īpaši attiecas uz CPL 195. pantu, uz kuru atsaucas CPL 280. panta otrā daļa, 
tad tas nav paredzējis kaut kādu terminu lūguma iesniegšanai par sprieduma 
gallgā veidā izgatavošanu. Tādēļ, pretēji apgabaltiesas domām, sprieduma ga-
līgā veidā nepasūtišana triju dienu laikā, pati par sevi nevar būt par ieme5;lu 
tieslbas zaudēšanai uz kasacijas termiņa atjaunošanu. Apgabaltiesas viedokja' 
pareizība neizriet arī по CPL 2652. panta satura. Ja likums šai pēdējā pantā vēl 
atsevišķi runā par sprieduma neizgatavošanu attiecīgā termiuā, tad tas tāpēc, 
ka Šī apstākla dēl likums minētā pantā paredzējis kasacijas tiesības atjaunošanu 
'pat neatkarīgi по tā, vai sprieduma savlaicīga neizgatavošana ir tiešām bijusi 
par šķersli kasacijas iesniegšanai laikā vai nē. Šāda zinamā mērā automatiska 
kasacijas tieslbas atjaunošana ir izskaidrojama ar to, ka likums ir gribējis no-
verst parta stāvokļa pasliktināšanos, kas tam rodas bez jebkādas viņa vainas 
ar sprieduma savlaiclgu neizgatavošanu izsauktu pārsūdzības laika samazinā-
šanos, ja arī šī samazināšanās nebūtu tik liela, lai to varētu atzīt par pilnlgu 
šķefsli kasacijas sudzības iesniegšanai termiņa. Tomēr pfet tiem partiem, kas 
nav apmierināti ar miertiesneša spriedumu apstiprinošu apgabaltiesas spriedumu 
resp. lietas izspriešanu, likums ir augstāk aprādītā zioā mazāk pretimnākošs. 
Proti. tiem CPL 2652. p. paredz kasacijas tieslbas atjaunošanu neatkarlgi по tā, 
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vai sprieduma neizgatavošana ir bijusi par šķērsli kasacijas sūdzības iesnieg-
šanai terminā vienīgi tad, ja tie sprieduma norakstu pieprasijuši triju dienu laikā 
по rezolucijas pasludināšanas dienas. Tādā kārtā šiem prāvniekiem sprieduma 
savlaiciga neizgatavošana pati par sevi dod tieslbas panākt kasacijas termiņa 
atjaunošanu vienīgi tad, ja tie sprieduma norakstu pieprasijuši minēto triju dienu 
laikā. Taču tas, pretēji apgabaltiesas viedoklim, nebūt vēl nenozīmē, ka šādi 
ptāvnteki, ia t\e sņrieduma-norakstu nav pieņrasijuši minēto triiu dienu laikā,. 
bet gan vēlāk, vispār zaudētu tieslbas uz kasacijas termiņa atjaunošanu aiz-
sprieduma savlaicīgas neizgatavošanas по tiesas. Proti, arī šie prāvnieki var 
atsaukties uz sprieduma savlaicīgu neizgatavošanu, bet šis apstāklis viņiem pats 
par sevi nedod tiesību uz kasacijas termina atjaunošanu, bet gan tikai tad, ja 
tanī (resp. sprieduma savlaicīgā neizgatavošanā) ir saskatams по prāvnieku 
gribas neatkarīgs un iepriekš neparedzams šķērslis kasacijas sūdzrbas iesnieg-
šanai termiņā. Tāpēc CPL 265*. p. pirmās dalas noteikumi nebūt neizslēdz CPL 
2651. p. piemērošanu 'tajos gadijumos, kad saskaņā ar Šiem noteikumiem nevar būt 
runa par kasacijas tieslbas automatisku atjaunošanu aiz savlaiclgas sprieduma 
neizgatavošanas. Citiem vārdiem, šajos gadijumos tiesai nav ņemta iespēja ap-
skatlt jautājumu par kasacijas tiesības atjaunošanu pēc CPL 2651. p. pazīmēm, 
resp. apspriest, ciktāl sprieduma savlaicīgā neizgatavošanā по tiesas būtu sa-
skatami CPL 2651. p. paredzētie apstākli (sal. Sen. CKD spr. 38/882). Apsverot 
kasacijas tiesības atjaunošanu по šī viedokla, tiesai katrā atsevišķā gadijumā 
jāraugas, ciktāl sprieduma noraksta novēlotā saņemšanā ir vainīgs pats prāv-
nieks ar novēlotu noraksta pasūtlšanu un ciktāl tanī vainojama tiesa. Tā, pie-
mēram, ja sprieduma noraksts būtu по prāvnieka pasūtī'ts tik vēlu, ka, pat 
izgatavojot spriedumu likumīgā laikā, prāvnieks tā norakstu saņemtu tikai pēc 
kasacijas termina iztecēšanas, tad, protams, tas apstāklis, ka spriedums nav bijis 
lāikā izgatavots, vēl nedotu prāvniekam tiesibas uz kasacijas termina atjauno-
šanu pēc CPL 2651. p.> jo tad šķērslis kasacijas iesniegšanai pastāvētu neatkarīgi 
по tiesas nokavējuma jau paša prāvnieka rīcībā. Pašam prāvniekam vienmēr 
jāpatur vērā, ka kasacijas termiņš par miertiesneša spriedumu apstiprinošiem 
apgabaltiesas spriedumiem tek по rezolucijas pas'ludināšanas dienas (CPL-
288. p. 1. pkt.). Kas, savukārt, zīmējas uz jautājumu, kādā tad īsti laikā būtu 
izgatavojami tie miertiesneša spriedumu apstiprinošie apgabaltiesas spriedumi, 
kurus prāvnieki pieprasijuši pēc trijām dienām, skaitot по rezolucijas pasludinā-
šanas dienas, tad pretēji kasacijas sūdzības iesniedzēja ieskatam, šo jautājumu 
gan neatrisina CPL 197. p. Lai gan šis pants ir saprotams tādējādi, ka mierties-
nesim, starp citu, šajās 7 dienās, vispirms, arl jāizgatavo tas spriedums, kurā 
noraksts ir pieprasits (sal. tieslietu ministra paskaidrojumu pie 1935. g. 9. maija 
CPL pārgrozijumiem, 1935. g. Tieslietu ministrijas Vēstnesi Nr. 2, lp. 346), tomēr 
tieši šis izpratnes dēļ tas nemaz neattlecas uz apgabaltiesas spriedumiem, jo tas 
runā pretim CPL 280. p, noteikumiem, pie kuriem apgabaltiesas spriedumi, ar 
kuriem tiek atcelts vai pārgrozīts miertiesneša spriedums, ir pagatavojams tikai 
2 nedēļu laikā по sprieduma noraksta pasūtīšanas dienas. Arī tie apgabaltiesas. 
spriedumi, ar kuriem miertiesneša spriedums ir apstiprināts un kuru noraksti ir 
pieprasīti 3 dienu laikā по rezolucijas pasludināšanas dienas, ir izgatavojami tikai 
2 nedēļu laikā по tās pašas dienas, kā tas izriet по CPL 2652. p. 1. daļas. Tāpēc 
nav arī atzlstams, ka tie miertiesneša spriedumus apstiprinošie apgabaltiesas 
spriedumi, kuru norakstus prāvrtieks nav papūlējies pasūtlt 3 dieflu laikā по re-
zolucijas pasludināšanas diena, butu izgatavojami ātrāk, proti, 7 dienu laikā, no-
stādot prāvnieku ar šādu nosebošanos it kā privileģētā stāvoklī. Ieverojot sa-
cīto, ir atzlstams, ka tāds miertiesneša spriedumu apstiprinošs apgabaltiesas 
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spriedums, kura norakstu prāvnieks ir pasūtijis pēc 3 dienām, skaitot по rezo-
lucijas pasludināšanas dienas, ir pēc analogijas ar pārējiem apgabaltiesas sprie-
dumiem izgatavojams 2 nedēļu laikā, bet nevis CPL 197. p. paredzēto 7 dienu 
laikā, по vina pasūtīšanas dienas. 

Senats, ka tas jau aizradits, ir paskaidrojis (Sen. CKD spr. 38/882), ka no-
rādijums uz sprieduma noraksta novēlotn saņemšanu prasijis по tiesas jautā-
juma apsvēršanu par kasacijas termiņa atjaunošanu pēc CPL 2651. panta pa-
zīmēm. Vēl jo vairāk to prasa norādijums uz to, ka sprieduma noraksts saņemts 
pēc kasacijas termiņa notecēšanas. 

Aiz norādītiem iemesliem apgabaltiesa pārkāpusi CPL 265й. pantu un, pie-
laižot motivu nepilnibu un nepareizību, arī CPL 181. un 196. pantus. 

Šo likumu pārkāpumu dēl apgabaltiesas lēmums nav atstājams spēkā, kādēl, 
neielaižoties pārējo kasacijas iemeslu pārbaudīšanā, Senats n o l e m j : Rigas 
apgabaltiesas 1939. gada 27. janvara lēmumu CPL 181., 196. un 2652. pantu pār-
kāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai apgabaltiesai Saunai caurlūkošanai un 
izspriešanai citā tiesas sastāvā. 

36. 1939. g. 27. aprilī. Atbildētāja Arvīda В i s e n i e к a kasacijas sūdziba 
par Rīgas apgabaltiesas 1938. g. 16. decembra spriedumu Mades Bisenieks pra-
sībā pret Arvīdu Bisenieku par Ls 120,— uztura naudas, un prasītājas Mades 
Bisenieks paskaidrojumš. (L. № 388.) 

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators M. Cakste; referē senators P. Stērste, 
Senats atrod: 
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma motiviem, ir konsta-

tējusi, ka atbildētājs ir ticis adoptēts по Jāna Bisenieka, bet šl adopcija bijusi 
tikai formala, jo arl pēc adopcijas atbildētājs faktiski palicis savu vecā'ku au-
dzināšanā un varā. Izejot по šiem konstatējumiem, apgabaltiesa ir nākusi pie slē-
dziena, ka atbildētājam ir pienākums dot savai mātei prasī'to uzturu. Šo tiesas slē-
dzienu nepamatoti apstrīd atbildētājs. Pretēji atbildētāja norādijumam kasa-
cijas sūdzlbā, bērnu pienākums uzturēt savus vecākus nebalstas uz vecāku varu 
par bērniem, bet gan uz viņu starpā pastāvošo asinsradnieclbu un bērnu mora-
Hsko pienākumu apgādāt vecumdienās savus veēākus. šis bērna pienākums 
uzturēt savus vecākus neizbeidzas arī ar berau adopciju по trešo personu 
puses. Šādā gadijumā gan izbeidzas vecāku vara par adopcijā nodotiem bēr-
niem (CL 175. p. 198. p. 3. p'kts). Šāda veeāku varas izbeigšanās notiek tādēļ, 
ka vienā un tei pašā laikā divās gimenēs nevar pastāvēt vienāda spēka divas 
vecāku varas par vienu un to pašu bernu. šādu divu varu pastāvēšana novestu 
pie abu ģimeou vecāku. tieslbu kolizijas. Tādēl arl likumdevējs ir paredzējisr 
ka reize ar bērna adopciju notiek arl varas nodošana adoptivvecākiem. Vecāku 
vara par bērniem izbeidzas netikai bērnu adopcijas gadijumā, bet arī starp 
citu, ar bērnu pilngadlbas sasniegšanu (OL 198. p. 4. pkts). Ja vecāku varas 
izbeigšanās pati par sevi būtu tāds tiesisks faktors, kas vecākiem atoemtu tie-
slbu prasīt uzturu по bērniem, tad, nostājoties uz atbildētāja viedokļa, iznāktu, 
ka vecāki по saviem pilngadību sasniegušiem bērniem uzturu nevarētu prasīt, 
Tāds vepāku varas izbeigšanās nozlmes interpretējums noved pie neiespēja-
mām juridiskām sekām. Atbildētājs gan norāda, ka viņš по savas ģimenes 
vecākiem nekā nevarētu saņemt, jo vinš vairs nesastāvot savu yecaku varā 
(CL 179. р.). Pretēji šiem atbildētāja apsvērumiem, arī bērna tiesība prasīt uz-
turu по saviem vecākiem pamatojas uz asinsradnieclbu, un nevis, ka bērns at-
rodas vecāku varā. Likumā tieši ir paredzēts, ka bērna audzināšana var tikt 
uzdota tikai vicnam vecākam (CL 178., 181. р.), kādos gadijumos arl vāra par 
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bērniem pieder tikai tam vecākam, kura audzināšanā atstāti berni. Neskato-
ties uz šādu varas trūkumu otram vecākam, arl šim otram vecākam ir jāpie-
dalas bērnu uzturēšanā (CL 189. р.). Та tad arī bērniem uztura izsniegšana 
nepamatojas uz vecāku varas principu, bet gan uz asinsradniecību un vecāku 
moralisko pienākumu uzturēt savus bērnus. Tādēl apgabaltiesa pareizi ir at-
zinusi, ka šai konkretā gadijumā mātei ir likumīgs pamats praslt no sava dēla 
uzturu. Līdz ar to atkrīt visi tie apsvērumi kasacijas sūdzībā, kuros viņš' ap-
strīd šī tiesas slēdziena pareizibu. Kasacijas sūdzībai pievienotie dokumenti, 
kā nebijuši zemāko instanču apspriešanā, Senatā nav caurlūkojami (sal. Sen. 
CKD spr. 21/124 u. c) . 

•Tādā kārtā, atrodot, ka apgabaltiesa nav parkapusi kasacijas sudzlbā ap-
rādītos likumus, Senats n o ī e m j : Arvīda Bisenieka kasacijas sūdzību uz 
CPL 283. panta pamata atstāt bez ievērības. 

37. 1939. g. 26. maijā. Atbildētājas Leokadijas T r a p n o v s k i s pilnv., 
zv. adv. J. Krūmiņa, kasacijas sūdzlba par Daugavpils apgabaltiesas 1939. g. 
23. janvara lēmumu Leokadijas Trapnovskis sūdzībā par Zilupes iec. tiesu iz-
pildltāja rīclbu. }'■' 

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors F. Konradi; referē senātors P. Stērste. 
Senats atrod: 
Leokadija Trapnovskis miertiesnesim iesniegtā sūdzibā, paskaidrojot, ka 

tiesu izpildītājs nav izpildijis miertiesneša spriedumu tai ziņā, ka vinš runā 
esošo imobili nav nodevis prasītājas valdišanā resp. varā, ir lūgusi atzīt tiesu 
izpildītāja rīclbu par nepareizu un uzdot viņam turpināt sprieduma izpildīšanu, 
nododot imobili viņas valdīšanā resp. varā. Apgabaltiesa, pievienojoties mier-
tiesneša lēmuma motiviem, ir konstatējusi, ka izpildamā tiesas spriedumā ir 
paredzēts izņemt no atbildētāja Avseja vienīgās valdīšanas un lietošanas runā 
esošo imobili un pielaist prasītāju Trapnovski pie tā kopvaldīšanas un koplieto-
šanas ar atbildētāju domājamā pusē, un atzinusi, ka tiesu izpildītājs šo tiesas 
spriedumu ir izpildijis, jo viņš spriedumu partu klātbūtnē ir nolasijis, koplieto-
ianā nododamo mantu aprakstijis un pēc tam paziņojis, ka šo mantu nodod 
prāvnieku kopvaldršanā un koplietošanā. Prasītāja gan atrod, ka tiesu izpildī-
tājs ar šādu savu darbību vien, nenododot imobili viņas faktiskā valdīšanā, 
resp. varā, tiesas spriedumu nav izpildijis. Šai ziņā apgabaltiesa pareizi ir at-
zinusi, ka saskaņā ar tiesas spriedumu prasītāja bija tikai pielaižama pie imo-
.bi|a kopvaldīšanas un koplietošanas ar atbtldētāju domājamā pusē, un nevis 
ievedama valdijumā CPL 1346., 1739.—1748. pantu nozīmē, kad imobiļa iegu-
vējs tie'k ievests valdijumā, atņemot to agrā'kam TpaŠniekam. Tādā kārtā kon-
kretā gadijumā tiesu izpildītājs imobili prasltājas valdijumā nevaz nevarēja no-
dot. jo lldz ar to viņam imobili vajadzētu izņemt no atbildētāja valdijuma un 
lietošanas, bet tas, savukārt, būtu pretrunā tiesas spriedumam, ka imobilis at-
stājams abu partu kopvaldijumā un koplietošanā. Tiesu izpildltājam nebija pie-
nākums noteikt, kādā veidā lai izpaustos partu imobiļa kopvaldijums un kop-
lietošana, jo šis jautājums ir kārtojams paškm kopīpašniekiem, saskaņā ar li-
kuma noteikumiem. CL ir paredzēts, ka viena un tā pati lieta vienā laikū var a;-
rasties vairāku personu valdijumā tikai domājamās dalās (878. р.), pie kam tādā 
gadijumā kopīpašnieki kopējā mantā drīkst rlkoties tikai ar visu pārējo kop-
īpašnieku piekrišanu, bet.pretējā gadijumā jāmaksā zaudējumi pārējiem kop-
īpašniekiem (1068. р.). Kāda kopējā rīcība būtu tā pareizākā, kurai piekristu 
visi kopīpašnieki, to nenosaka tiesu izpildītājs*, bet paši kopīpašnieki uz vieno-
šanās pamata. Tāpat tiesu izpildītājam nepiekrita izšķirt to jautājumu, ar kādu 
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darba spēku ir izmantojams kopīpašums, tādēļ arl viņš, neievedot valdlšanā 
prasītājas atvestos strādniekus, ir rlkojies pareizi. Tādā kārtā koplpašnieka 
ievešana imobila kopvaldlšanā un koplietošanā var notikt lādā veidā, ka tiesu 
izpildltājs imobiļa valdltāja un lietotāja kopīpašniekam paziņo tiesas spriedumu 
par otra kopīpašnieka pielaišanu kopvaldlšanā un koplietošanā, bet par turp-
māko, kurš no kopīpašniekiem par imobili rlkosies un kādā veidā to izmantos, 
kopīpašniekiem ir jāvienojas pašiem, bet ja tas nenotiktu un kāds no kopīpaš-
niekicm rīkotos atsevišķi, 'kā tas ir konkretā gadijumā, tad iestājas CL 1068. 
pantā paredzētā sankcija. Apgabaltiesa pareizi ir atzinusi, ka Kriev. Sen. CKD 
spr. 14./23. konkretam gadijumam nav piemērojams, jo ar tiesās spriedumu 
prasītāju ir paredzēts tikai pielaist pie imobila kopvaldīšanas un koplietošanas, 
bet nevis ievest viou šl imobiļa valdišanā un lietošanā. 

Tādā kārtā prasītājas kasacijas sūdzība kā nepamatota atraidama, kādēļ 
Senats n o l e m j : Leokadijas Trapnovskis pilnvarnieka, zv. adv. J. Krūmiņa, 
kasacijas sūdzību uz CPL 263. panfa pamata atstāt bez ievērības. 

38. 1939. g. 15. jūnijā. Atbildētāja Pasta un telegrafa departamenta pār-
stāvja, Pasta krājkases direktora Indriķa Krauļa, kasacijas sūdzība par Tiesu 
palatas 1938. g. 19. oktobra spriedumu Broņislavas A n t o n o v s prasibā pret 
Pasta un telegrafa departamentu, sumā Ls 1157,25 par noguldltās naudas 
un procentu samaksu, un prasltājas Broņislavas Antonovs pilnvarnieka, zv. 
adv. P. Berģa paskaidrojums. (L. № 480.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senators M. Cakste. 
Senats atrod: 
Prasības lūgumā prasītāja paskaidrojusi, ka viņai skaitijušies par noguldī-

tiem pēc krājgrāmatioas pasta krājkasē Ls 1111,87. Pasta krājkase trijos pa-
ņēmienos izma'ksājusi no šīs sumas Ls 1011,87 kādai svešai personai, Olgai 
Margarietei Beirots, kas bija piesavinājusies prasltājas pasi un krājgrāmatiņu 
un viltojusi viņas parakstu, par ко minētā Beirots sodīta ar kriminaltiesas 
spriedumu. Tā kā pasta krājkase liegusies izmaksāt prasltājai viņas noguldlto 
naudu, tad prasltāja lūgusi piedzlt noguldfjuma kapitalu līdz ar procentiem, 
kopsumā Ls 1157,25 no atbildētāja. Tiesu palata, apstiprinot apgabaltiesas 
spriedumu, apmierinājusi praslbu. Tiesu palata, pievienojoties apgabaltiesas 
sprieduma motiviem, atzinusi par pierādītiem prasības 'lūgumā norādītos ap-
stāklus. Aiz spriedumā norādītiem iemesliem Tiesu palata nākusi pie slēdziena, 
ka tieslbas saqemt noguldijumu pret krājgrāmatiņas uzrādīšanu piederējušas 
vienīgi konta īpašniecei, prasītājai. Pasta krājkasei bijušas tiesības pieprasīt 
pases vai citas personas aplieclbas uzrādīšanu resp. pārbaudīt krājgrāmatioas 
turētājas materialo legitimaciju. Ja krājkase to nebija izdarijusi ar pietiekošu 
rūpibu, tad viņa esot par to atbildīga. Formalu leģitimaciju Tiesu palata at-
zinusi paf nepietiekošu. jo, pēc vioas atzinuma, no krājgrāmatiqas, kas izdota 
uz noteiktas personas vārdu, izrietošās tiesības var izlietot tikai materiali 
tiesīgais. Tādēļ Tiesu palata arī atzinusi atbildētāja alzrādijumus uz krājgrā-
matiņas leģitimaciju par nepamatotiem. Tiesu palatas spriedums nav atzīstams 
par pareizu, jo viņa spriedumā norādīto iemeslu dēl nevarēja apmierināt pra-
sību. Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD spr. 37/208), ka naudas noguldijums 
kreditiestādē ir -neīsts uzglabāšanas līgums, kas dod noguldītājam obligatoris-
kas tiesibas uz noguldijuma atprasīšanu. Par noguldijumu izdotai zlmei resp. 
arl krājgrāmatiuai. ir kvalificēta legitimacijas papīra nozīme. Tas nozīmē, ka 
parādniekam ir t i e s l b a s un n e v i s p i e n ā k u m s pārbaudīt grāmatiņu 
uzrādošās personas legitimacijiL То konkretā gadijumā tieši paredzējis pasta 
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krājkases noteikumu 22. pants, kas noteicis. ka atmaksājot noguldijumu pasta 
iestādēm ir t i e s I b a, tā tad ne pienākums, piepraslt pases vai citas personas 
apliecības uzrādlšanu. Šai ziņā citādu stāvokli nodibinājis 1938. gada Likuma 
par Pasta krājkasi (V. V. 38/293) 20. pants, kas noteicis, ka noguldijumus at-
maksā no krājgrāmatinām personām, k a s , u z r ā d o t k r ā j g r ā m a t i n u , 
a r p a s i v a i c i t u p e r s o n a s ap ' l iec lbu, p i e r ā d a , ka ir tā p e r -
s o n a , u z k u r a s v ā r d u к r ā j g r ā m a t i n a i z s n i e g t a . Bet šis jau-
nais likums uz tagadējo gadijumu nav attiecmams, jo izmaksa ir izdarlta pirms 
tas stājies likumīgā spēkā. Pretēji Tiesu palatas domām, formala legitimēša-
nās ar krājgrāmatiņas uzrādīšanu deva pasta krājkasei tiesības izpildīt sais-
tību formali legitimētai personai, grāmatinas uzrādītājam, un ar saistlbas izpil-
dīšanu šai personai pasta krājkase atsvabinājusies no savas saistlbas (A. Lē-
bers, Tirdzniecības tiesību pārskats, § 127, III, 2; sal. arl L. Enneccerus- Recht 
der Schuldverhāltnisse, § 435.). Apstāklim, vai šai personai piederējušas arī 
materialas tieslbas по krājgrāmatinas, nav izšķirošas nozīmes, ja jau parād-
niekam, pasta krātkasei, bijušas tiesības izpildīt saistību tam, kas varējis for-
mali legitimēties ar krājgrāmatinas uzrādīšahu resp. kas varējis atsaukties uz 
tiesisku izskatu, kāds izskats pagaidām varējis būt pat zaglim, kas formali le-
gitimējies ar krājgrāmatiņas uzrādīšanu. Aiz šiem iemesliem Tiesu palata, ap-
mierinot praslbu uz tā pamata, ka formala leģitimacija, uz kuras pamata nogul-
dijums ticis izmaksāts, nav bijusi pietiekoša saistības dzēšanai, ka pasta krāj-
kasei bijis pienākums pārbaudīt krājgrāmatiņas turētāja materialo leģitimaciju 
un ka saistiba būtu dzēsta tikai ar izmaksu ne tikai formali, bet arī materiali 
leģitimētai personai,' pielaidusi motivu nepareizfbu, pārkāpjot CPL 816. pantu. 
ŠI likuma pārkāpuma dēļ Tiesu palatas spriedums nav atstājams spēkā, kādēl, 
neielaižoties pārējo kasacijas iemeslu pārbaudīšanai, Senats n o l e m j : Tiesu 
palatas 1938. g. 19. oktobra spriedumu CPL 816. panta pārkāpuma dēļ atcelt 
un lietu nodot Tiesu palatai jaunai caurlūkošanai un izspriešanai citā tiesas sa-
stāvā. 

39. 1939. g. 24. maijā. Atbildētāju Aleksandras K i r i l o v s , Anatolija 
un Klavdijas 2 . e m č u g o v u kasacijas sūdzība par Tiesu palatas 1938. gada 
16. novembra spriedumu Daugavpils pilsētas pašvaldlbas praslbā pret Klavdiju 
un Anatoliju 2emčugoviem un Āleksandru Kirilovs par Ls 1035,— ar proc. 
piedzīšanu, un prasītājas Daugavpils pilsētas pašvaldības juriskonsulta Kārla 
Dzenīša paskaidrojums. (L. № 481.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senators A. Rum-
pēters. 

Senats atrod: 
Iztulkojot norakstā iesniegto 1863. g. 22. augusta dzimtsnomas līgumu, uz 

kura pamata atbildētāji valda prasības lūgumā norādīto imobili, Tiesu palata 
nākusi pie slēdziena, ka tieslbas noteikt jaunu dzimtsnomas apmēru saskaņā 
ar min. dzimtsnomas objekta pašreizējo vērtību, prasltājai bijušas uz minētā 
Hguma pamata. Turklāt Tiesu palata konstatējusi, ka šo dzimtsnomas objekta vēr-
tību (resp. vēntību, no kuras izgājusi prasītāja, pieprasot no atbildētājiem Ls 300,— 
lielu dzimtsnomu gadā) ir noteikusi Zemes vērtēšanas virskomisija uz pašu 
atbildētāju lūguma pamata. Atbildētāji savā kasacijas sūdzībā pārmet Tiesu 
palatai, ka tā neesot ņēmusi vērā, ka pēc 1933. g. 24. marta Hkuma (Lik .кг. 
33/81) izdošanas virsīpašniekam resp. prasītājai nav bijušas vairs tieslbas pa-
augstināt dzimtsnomas apmēru, bet tikai piešķirtas tieslbas agrāk pastāvošo 
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ßenata civllä kas. dep. 1939.-1939-6* spriedumi 

21.1PP. 
25.lpp. 

Latvi jas CiviillKums; i937.g. 
9.p. " CKD 1939/8 : lO.lpp. 
9.p. - CKD 1939/18 : 
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85.p. - CKD 1938/56 
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95.p. - CKD 1939/8 ; 
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4.1PP. 
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Likumu r a d l t ā j s 

L a t v i j a s 
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141.p, 
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CKD 
CKD 
CKD 
CKD 
CKD 
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Senata civllä kas. dep. 1919»-1939-g. ßpriedumi 
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LiKumu r a d i t a j s 

L a t v i j a s Civ i l l iKums; 1937.g. 
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960.p. - CKD 1938/49 : 52.1pp. 
960.p. - CKD 1938/75 : 78.1pp. 
961.p. " CKD 1938/49 : 52.1pp. 
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1068.p. - CKD 1939/37 : 46.1pp. 
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Senata civllā kas. dep. 1919.-1939.g- spriedumi 

Latvi jas 
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1939/33 
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9.lpp. 
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: 86.1pp. 
4.1PP. 
4.lpp. 
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: 45.lpp. 
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: 18.lpp. 
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: 52.lpp. 
: 62.lpp. 
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Likumu raditajs 

Latvijas Civillikums: 1937,g. 
2317,p. 
2351,p. 
2353.p . 
2596.p . 
2639,p . 
2 6 4 5 . p. 
2646 .p . 
2710.p. 
2745 .p . 
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2788.p . 
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2795.p . 
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2917.p. 
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3257,p . 
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- CKD 
- CKD 
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1938 /100 
1 9 3 8 / 4 2 : 
1 9 3 6 / 3 6 : 
1938/41 : 
1 9 3 8 / 4 1 : 
1 9 3 8 / 6 1 : 
1 9 3 8 / 6 1 : 
1 9 3 8 / 6 1 : 
1939 /15 : 
1939 /15 : 
1939 /15 : 
1 9 3 8 / 7 0 : 
1 9 3 8 / 3 : 
1938/16 : 
1938/16 : 
1 9 3 8 / 2 2 : 
1938 /52 : 

1 9 3 8 / 7 1 : 
1 9 3 8 / 6 8 : 
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 
5 6 6 



Senate civllā kas. dep. 1919.-1939-6. spriedumi 

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 
- 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 

1938/35 : 
1938/87 
1938/87 
1938/51 : 
1938/87 
1938/1 : 
1939/30 
1939/30 
1938/26 
1938/44 
1938/51 
1938/35 
1938/51 
1938/1 : 
1938/72 
1938/50 
1938/20 
1938/26 
1938/50 
1938/95 
1938/95 
1938/95 
1938/95 
1938/95 
1938/95 
1938/95 
1938/64 
1938/26 
1938/26 

40.1pp. 
90.1pp. 
90.lpp. 
54.lpp. 
90.1pp. 

3.1PP. 
• 36.lpp. 
: 36.lpp. 
: 32.lpp. 

47.1pp. 
54.lpp. 
40.1pp. 

: 54.lpp. 
3.lpp. 

: 77.lpp. 
: 53.lpp. 
: 24.lpp. 
: 32.lpp. 
: 53.lpp. 
: 97.1pp. 
: 97.lpp. 
: 97.ipp. 
: 97.lpp. 
: 97.lpp. 
: 97.lpp. 
: 97.1pp. 
: 66.1pp. 
: 32.1pp. 
: 31.lpp. 
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Likumu rādītājs 

Latvijas Civiliikums; 1937.g, 
3841.p. - CKD 1938/71 : 76.1pp. 
3859.p. " CKD 1938/26 : 31.1pp. 
3904.p. - CKD 1938/71 : 76.1pp. 
3927.p. - CKD 1938/44 : 47.1pp. 
3942.p. - CKD 1938/71 : 76.1pp. 
3967.p. - 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. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 

- CKD 
- CKD 
- CKD 
- CKD 
- -CKD 
- CKD 
- CKD 

1928/102 
1928/117 
1928/159 
1929/45 : 
1929/99 : 
1929/118 
1929/153 

: 104.Ipp 
: tiO.lpp 
: l&O.lpp 

38.ipp. 
87.Ipp. 

: 104.Ipp 
: 140.lpp 
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