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1919.

1. 1919. g. decembra mēneša 20. dienā. Anža Men ģ c-

i a lūgums par Jelgavas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Kār|a Šņores prasībā pret Anžu Meņģeli.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1)

ka sūdzētājs savu prasību pamato uz to, ka viņš savu zirgu

nodevis atbildētāja uzglabāšanā, bet to pēdējais noliedz; 2) ka

Jelgavas Apgabaltiesa, konstatējot, ka tā sēta Jelgavā, kur

sūdzētājs bija iebraucis, ir iebraucamā vieta, un tanī atbildē-

tājs ir bijis par sētas puisi un kā tāds ir saņēmis un piesējis

sūdzētāja zirgu — uzliek viņam atbildību uz Viet. Priv. lik.

3828. p. pamata; 3) ka uz pievestā lik. panta pamata atbildība

gulstas uz iebraucamās vietas turētāju, bet ne uz viņas sētas

puisi; 4) ka tādā kārtā nav pareiza un pietiekoša pamata uz-

likt apsūdzētam atbildību aiz tā iemesla, ka viņš, kā sētas

puisis, ir sūdzētāja zirgu saņēmis un piesējis, un Jelgavas Ap-

gabaltiesas spriedums nav spēkā atstājams Viet. Priv. lik.

3828. p. un Civ. proc. lik. 711. p. pārkāpuma dēļ, Senāts no-

lemj: Jelgavas Apgabaltiesas 12. augusta 1919. g. spriedu-
mu Viet. Priv. lik. 3828. p. un Civ. proc. lik. 711. panta pārkā-

puma dēļ atcelt un lietu nodot Rīgas Apgabaltiesai caurskatī-

šanai no jauna, piesūtot viņai akti un dot rīkojumu abām mi-

nētām Apgabaltiesām.

2. 1919. g. decembra mēneša 20. dienā. Vladislava

Porcika pilnvarnieka zv. adv. Malkina lūgums par Liepājas

okupācijas laika Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jāņa Ma-

tisona prasībā pret Vladislavu Porciku un Jāņa Matisona piln-
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varnieka zv. adv. P. Forstmaņa paskaidrojums. Sēdi vada

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

atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījies virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Apga-

baltiesa ir konstatējusi, ka uz 1913. g. oktobra mēnesī noslēgtā

pirkšanas-pārdošanas līguma pamata prasītājs-pārdevējs ir

pirkšanas priekšmetu — „Priednieku" māju ap to pašu laiku

nodevis pircēja-atbildētāja lietošanā un valdīšanā, un ka for-

māls līgums noslēgts notarielā kārtā 1914. g. 24. februārī, bet

dažu iestājušos šķēršļu dēļ nav ticis koroborēts. Tāļāk Ap-

gabaltiesa konstatē, ka prasītājs to pašu māju 1914. g. februārī

ir iznomājis atbildētājam par 600 rbļ. nomas naudas gadā, bet

ka pirkšanas līguma atcelšana nav pierādīta un pēdējais jo-

projām paliek spēkā. Noslēgtā nomas līguma likumīgu spēku

un pastāvēšanas iespējamību Apgabaltiesa motivē ar to, ka,

tā kā pirkšanas līgumu nav bijis iespējams koroborēt, tad pēc

tiesas ieskata līgums aiz šā iemesla itin kā nebūtu varējis tikt

izvests dzīvē, realizēts-izpildīts un kamēr līguma koroborē-

šana nav notikusi, nav notikusi ari īpašuma tiesību pāriešana

uz mājas pircēju (Priv. lik. 809. p.) un prasītājs, kā bijis, tā

ari palicis pārdotās mājas īpašnieks un viņam kā tādam ir bi-

jusi tiesība „Priednieku" māju izrentēt ari atbildētājam, kā

mājas pircējam līdz koroboracijas izvešanai. Tā tad pēc Ap-

gabaltiesas ieskata pirkšanas līguma pastāvēšana nav uzska-

tama par nomas līguma noslēgšanas šķērsli un tas fakts, ka

pirkšanas līgums neesot ticis atcelts, esot nenozīmīgs. Bet

nākot pie tāda slēdziena, Apgabaltiesa nokļūst 1) pretrunā ar

paša prasītāja uzstādīto prasības pamatu. Prasītājs pamato

nomas līguma noslēgšanu un no viņa izrietošo nomas naudas

prasību ar to, ka pircējs ir atsacījies no noslēgtā pirkšanas

līguma un pēdējais ir atzīstams par atceltu, bet ne ar to, kā

to Apgabaltiesa uzstāda, ka nomas līgums būtu noslēgts uz

laiku līdz pirkšanas līguma koroborēšanai, un 2) pretrunā un

kolīzijā ar to no tiesas konstatēto un neapstrīdamo faktu, ka

prasītājs uz noslēgta pirkšanas līguma pamata „Priednieku"

māju nodevis atbildētāja lietošanā un valdīšanā. lemesls tā-
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dam kļūmainam slēdzienam meklējams Apgabaltiesas pamata

motivā. Apgabaltiesa piešķir pirkšanas līguma koroborēšanai

tādu nozīmi, kāda viņai pēc likuma nepiekrīt. Uz Not. lik.

279. p. un Priv. lik. 3030., 3034., 3860., un 3209. p. p. pamata,

pirkšanas līgums pat par nekustamu mantu no viņa slēgšanas

momenta ir obligatoriski saistošs abiem kontrahentiem neat-

karīgi no formas, kādā tas ir noslēgts, un ka 1 ī g v m a koro-

borocijas neizvešana uz Priv. lik. 3014. un 3015. p. p.

pamata vienīgi attālina pircējam iespējamību izlietot kā īpaš-

niekam lietiskās tiesības pret trešām personām, bet ne-

kādā ziņā neaizskar noslēgtā līguma likumīgo spēku un ne-

viens no līguma slēdzējiem bez otra piekrišanas nevar at-

teikties no līguma. Pārdevējs šinī atgadījumā, pircējam pre-

tim, pirkšanas līgumu jau labprātīgi izpildījis, galīgi un negro-

zāmi nododams tam pirkšanas priekšmeta lietošanu un tamdēļ,

pircējam, uz atzīmētā juridiskā pamata, jau ir pirkšanas priekš-
meta lietošanas tiesības, kuras viņš faktiski realizē, neatkarīgi

no koroborēšanas izvešanas. Ka šo tiesību prasītājs vienpu-

sīgi bez atsevišķas vienošanās par to ar atbildētāju nevarēja

atcelt, apstiprina ari Priv. lik. 3031. p., pēc kura kontrahentam

nav tiesības izpildīto prasīt atpakaļ pat tanī atgadījumā, ja lī-

gums nebūtu ticis noslēgts attiecīgā formā, tā tad vēl vairāk

šinī atgadījumā, kur pirkšanas līgums noslēgts pilnīgi formālā

veidā. Tā tad pārdevējs, lai gan pret trešām perso-

nām skaitās kā „Priednieku" mājas īpašnieks (Priv. lik. 812.,
813. un 3015. p. p.), tomēr attiecībā uz pircēju nav atzīstams

par vienīgo un pilnīgo īpašnieku, jo viņam attiecībā uz pircēju
trūkst viena no vissvarīgākām īpašnieka tiesībām, t i. lieto-

šanas tiesība (Priv. lik. 873. un 874. p. p.) un Apgabaltiesas tīri

formālais izejas motīvs, itkā prasītājs-pārdevējs tāpēc vien,
ka viņš zemes grāmatās skaitās vēl par mājas īpašnieku, ari

kā tāds varētu iznomāt māju pircējam, runā pretī Priv. lik.

3014. un 3015. pantu noteikumiem. Reiz uz pirkšanas līguma
pamata pārdevējs jau nodevis pirkšanas priekšmetu pircēja

lietošanā, tad ar to pašu no vienas puses pārdevējs uz šo

priekšmetu bija zaudējis lietošanas tiesības un to nevarēja iz-

5



nomāt citām personām, jo pēc Priv. lik. 4029. panta iznomā-

šanas tiesības pieder katram, kam pieder mantas lietošanas

tiesības, resp. kas tādas tiesības nav zaudējis, un no otras pu-

ses, pircējam lietojot to kā savu, nebija juridiski iespējams, to

pašu priekšmetu lietot tanī pašā laikā uz cita juridiska resp.

nomas līguma pamata, kā tas redzams no Priv. lik. 4028. panta

noteikuma. Tā tad minētais nomas līgums uz Priv. lik. 4028.

p. pamata jāuzskata kā spēkā neesošs. levērojot augšminēto,

Apgabaltiesas spriedums Civ. proc. lik. 711. panta un Priv. lik.

3014., 3015. un 4028. pantu pārkāpumu dēļ, nav atstājams

spēkā un Senāts, neielaizdamies citu kasācijas iemeslu pār-

baudīšanā, nolemj: Liepājas okupācijas laika Apgabaltiesas

1918. g. 5. oktobra spriedumu Priv. lik. 3014., 3015., 4028. p. p.

un Civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu dēļ atcelt un nodot lietu

Tiesu Palātai izspriešanai no jauna, piesūtot viņai akti un dot

rīkojumu kā Tiesu Palātai, tā ari Liepājas Apgabaltiesai.

1920.

1. 1920. g. janvāra mēneša 29. dienā. Fridricha Gros-

valda lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Fridricha Grosvalda prasībā pret Riku Mintc un Rikas Mmc

pilnvarnieka zv. adv. Kelpša paskaidrojums. Sēdi vada priekš-

sēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators A. Loebers; at-

zinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod, ka pēc

Apgabaltiesas uzstādītiem faktiem, bij. Latvijas Soc. Padomju

Valdības iestādes nacionalizējušas prasītāja namu, t. i., kon-

fiscējušas pēdējā ienākumus Padomju Valdībai par labu, ne-

pārgrozot formālās, pēc zemes grāmatām, prasītāja īpašuma

tiesības. Konfiskācija, tāpat kā ekspropriācija, runājot teorē-

tiski, attiecas nevien uz pašām mantas īpašuma tiesībām, bet

ari uz mantas augļiem, t. i. mantas lietošanu. Pie kam, kon-

fiskācija izšķiras no ekspropriācijas tikai ar to, ka pēdējā pa-

redz atlīdzību iepriekšējam īpašniekam par labu (Priv. lik. 868.

p. un 1. piezīme; Kriev. Civ. lik. 575. un sek. un 602. un sek.

6

ZinaidaIndruna
Typewritten Text
(L. Nr. 2)



p. p.). Ar mantas augļu jeb lietas lietošanas konfiskāciju, jeb

runājot konkrēti, ar mantas ienākumu konfiskāciju, pēdējie pār-

iet konfiskācijas varai par labu, tai pašā laikā atņemdami

mantas īpašniekam ienākumu tiesības. Pats prasītājs savā ka-

sācijas sūdzībā aizrāda, ka Padomju Valdība „sev patvarīgi

piesavinājusies īpašuma tiesības uz viņa mantu". Pie mantas

augļiem pieder ari mantas īres naudas (Priv. lik. 554. p.). Ga-

dījumā, ja pati manta, kā ari mantas lietošana, t. i. mantas

augļi (īres nauda), pāriet uz jaunu īpašnieku jeb uz jaunu man-

tas lietotāju, tad mantas augļi jāsadala starp iepriekšējo īpaš-

nieku vai lietotāju no vienas puses un tā pēcnācēju no otras

puses, aprēķinājot augļus uz pāriešanas termiņa pamata (Priv.

lik. 755. un 4061. p. p.). Piemērojot šos vispārējos teorētiskos

aizrādījumus pie šās lietas apstākļiem, izrādās, ka prasītājam

bija noņemta nama lietošana — nama ienākumu konfiskācijas

dēļ — skaitot vismaz no 13. janvāra līdz 1. maijam 1919. g.,

jo par minēto laiku nama augļu un ienākumu valdītājs, t. i., na-

ma lietotājs, bija Padomju Valdība, viņas aģentu personā. Kā

nama lietotājai, Padomju Valdībai bija vara un tiesības, savā

vārdā sev par labu saņemt, iekasēt un prasīt augļus, t. i. īres

naudu, no attiecīgiem īrniekiem, ieskaitot ari atbildētāju. Pē-

dējā no savas puses nevarēja nepadoties toreizējai faktiskai

Latvijas varai — Padomju Valdībai — un neizpildīt nevien viņas

rīkojumu par pāriešanu prasītāja namā, bet ari par nama īres

naudas samaksāšanu valdības aģentiem. Tādēļ —kā pareizi

atzīmē atbildētāja — tai laikā, t. i. no 13. janvāra līdz 1. mai-

jam 1919. g., atbildētāja ar prasītāju nekādos līgumos vai at-

tiecībās un sakaros nav sastāvējusi, kamdēļ prasītājam nav

tiesības prasīt no viņas īres naudu. Pie tam jāpiezīmē, ka

prasītājs savā iesūdzībā prasīja piedzīt prasību „kā īres naudu"

un saskaņā ar to, viņš pastāvīgi atsaucies uz Priv. lik. 4050.,

4075. p. p.; tikai kasācijas sūdzībā prasītājs paskaidrojis, ka

viņa prasība esot dibināta uz 3437. un 3734. p. p., t. i. uz zau-

dējumu atlīdzības pamata par telpu lietošanu. Atstājot bez

ievērošanas tādu prasības pārgrozīšanu, kura notikusi tikai ka-

sācijas instancē, Senāts turpina uzskatīt šo prasību kā īres nav-
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das prasību. Bet pat no prasītāja kasācijas sūdzībā ieņemtā

viedokļa, prasība nav dibināta, jo prasītājam par minēto laiku

nama lietošana nepiekrita; tamdēļ viņš, attiecībā uz atbildē-

tāju, zaudējumus nav cietis un atlīdzību no viņas par to prasīt

nevar. Izšķiramā lieta nekad nav salīdzināma, kā to aizrā-

dījis prasītājs, ar to gadījumu, kurā laupītājs ar spaidiem pie-

spiedis īrnieku, viņam samaksāt īres naudu un izdot kvīti par

zināmu laiku; jo pēdējā gadījumā „laupītājs" nav uz attiecīgas

valdības rīkojuma pamata nama izīrētājs un nekādos līguma

sakaros ar izlaupīto īrnieku nav stāvējis, un tamdēļ pats īr-

nieks nevar uzskatīt laupītāju par likumīgu īres naudas prasī-

tāju. Aiz pievestiem iemesliem atkrīt prasītāja aizrādījums uz

to, ka atbildētāja, samaksādama īres naudu neattiecīgai perso-

nai, nav atsvabināta no maksājuma pienākuma pret prasītāju.

Pievestais no prasītāja 4050. p. uz šo lietu neattiecās, kamēr

4060., 4075. p. p. paredz gadījumus, kuros pats īrnieks tiek ap-

robežots mantas lietošanā un uz šā pamata atsvabināts no īres

naudas samaksāšanas. Bet šai lietā atbildētāja nav uzskatama

kā atsvabināta vispārēji no īres naudas maksāšanas, bet tikai

no īres naudas maksāšanas prasītājam, kā personai, ar kuru

viņa minētā laikā īres līgumā nav bijusi. Prasītāja pirmo reizi

kasācijas sūdzībā celtie aizrādījumi, ka viņa namu Vaļņu ielā

Nr. 22 un Teātra bulv. Nr. 2 identitāte netikusi konstatēta, kā

ari uz kvīšu (akts 10., 11., 12. 1. puses) un ordera Nr. 76 no-

zīmi, jāatstāj bez ievērības, jo šie aizrādījumi attiecās uz fak-

tisko lietas pusi un tādēļ pēc Civ. proc. lik. 11. p. un Tiesu

iekārt, lik. 5. p. nav padoti pārbaudīšanai kasācijas kārtībā.

Lai gan Apgabaltiesa neskaidri atsaucās uz 4029. p. piemēro-

šanu šai lietā, bet attiecīgiem Apgabaltiesas aizrādījumiem jā-

piešķir tikai blakus raksturs, kuram nav izšķirošas nozīmes.

Apgabaltiesa acīmredzot gribējusi pastrīpot tikai, ka P. Kauls,
kā valdības aģents, rīkojies kā nama lietotājs un kā tāds var

realizēt savas lietošanas tiesības, nebūdams nama īpašnieks.

Apgabaltiesa pareizi uz tiešā 366. p. pamata sadalījusi pierā-

dīšanu pienākumus, uzliekot prasītājam pierādīt viņa ierunas,

ka atbildētāja samaksājusi 416 rbļ. kerenkās, jo ierunas veidā
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priekšā celtie aizrādījumi jāpierāda tam prāvniekam, kurš tos

cēlis. Bet neatkarīgi no tā, — ja laikā no 13. janvāra līdz 1.

maijam 1919. g. mantas lietošana, t. i. mantas augļi piederējuši

ne prasītājam, bet Padomju Valdības iestādēm, — jautājums par

to, kādu sumu un kādos apmēros īrnieks maksājis pēdējam

īres naudu, nav no svara. Prasītāja aizrādījums uz nepareizu

stempelnodokla soda aprēķinu.jāatstāj bez ievērošanas, jo Ap-

gabaltiesa uzlikusi sodu ne uz prasītāju, bet uz trešo personu,

kura kasācijas sūdzībā nepievienojās. Aiz pievestiem moti-

viem Senāts, neatrazdams Apgabaltiesas spriedumā no prasī-

tāja aizrādītos likumu pārkāpumus, nolemj: Fridricha

Grosvalda kasācijas sūdzību, attiecībā uz stempelnodokļa soda

uzlikšanu Fridricham Veinbergam, atstāt bez caurskatīšanas

un citās dalās uz Civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ie-

vērības.

2. 1920. g. janvāra mēneša 29. dienā. Līzes Kaln lūgums

par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Līzes Kaln

prasībā pret Līnu Kaln un Līnas Kaln paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators A. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers, atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Pra-

sību par atbildētājas izlikšanu iz Ušavas pagasta obroka gaba-

la Nr. 72 mājas prasītāja pamato uz to, ka minēto obroka ga-

balu viņa esot, pēc 1918. g. pavasarī ar dēlu Andreju un ve-

deklu — atbildētāju — mutiski noslēgtā lietošanas līguma, iz-

devusi pēdējiem lietošanai tikai uz vienu gadu un, tā kā līgu-

mu viņa esot uzteikuši tā paša gada rudenī, tad tāds esot uz-

skatāms par izbeigušos uz 1919. g. Jurģiem. Atbildētāja Līna

Kaln sūdzību atraida, kā nepamatotu, aizrādīdama, ka strīdā

stāvošo obroka gabalu viņa lieto un valda uz pirkšanas-pārdo-

šanas līguma pamata, ko prasītāja mutiski noslēgusi ar viņas

nelaiķi vīru, prasītājas dēlu, jau priekš 1914. gada kara izcel-

šanās. Liepājas Apgabaltiesa, — pielaižot atbildētājas celto

ierunu un konstatējot, ka no atbildētājas aizrādītais pirkšanas

līgums ir pierādīts un ka uz tā pamata prasītāja ir pirkšanas
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priekšmetu — strīdā stāvošo obroka gabalu — nodevusi pir-

cēja dēla Andreja lietošanā un valdīšanā, un ka pēc dēla nā-

ves pārdotā obroka gabala lietošana un valdīšana ir pārgājusi

uz nelaiķa sievu — atbildētāju — mantošanas ceļā, — ar sprie-

dumu no 9. jūlija 1919. g. ir sūdzību atraidījusi. Prasītāja savā

kasācijas sūdzībā izteic ieskatu, itin kā atbildētāja būtu varē-

jusi prasīt sūdzības atraidīšanu uz Priv. lik. 3014. panta pamata

vienīgi ar pretsūdzības celšanu par īpašuma tiesību atzīšanu

uz strīdā stāvošo obroka gabalu, bet ne ierunas ceļā, un kā

Liepājas Apgabaltiesa, pielaižot atbildētājas celto ierunu, esot

nepareizi tulkojusi un piemērojusi Priv. lik. 3014. pantu. Pra-

sītājas ieskats nav pareizs un viņas pievestie motivi nav at-

taisnojami ar viņas celto prasības saturu. Katrs atbildētājas

aizrādījums uz prasības trūkumu vispārīgi ir ceļams ierunas

veidā. Uz Priv. lik. 3859., 3860., 3030. un 3034. pantu pamata

pirkšanas līgums ari par nekustamu mantu no viņas slēgšanas

momenta ir saistošs abiem kontrahentiem, neatkarīgi no for-

mas, kādā tas ir noslēgts, mutiski vai rakstiski. Rakstiska lī-

guma forma par nekustamu īpašumu ir vajadzīga, lai līgumu

varētu koroborēt (Priv. lik. 3026. p. 3. p.), jo tikai ar līguma

koroborēšanu (Priv. lik. 3004. p.) var iegūt lietiskas tiesības

uz nekustamu īpašumu. Tamdēļ uz Priv. lik. 3030. panta pa-

mata mutiski noslēgtais līgums uz nekustamu īpašumu, kamēr

tas nav pārvests vajadzīgā rakstiskā formā, piešķir līguma

kontrahentiem tikai tiesību uz formas izpildīšanas sūdzību. Bet

no otras puses, ja tāds mutisks līgums no kontrahentiem abpu-

sīgi jeb no viena no dalībniekiem ir izpildīts, tad uz Priv. lik.

3031. panta pamata, izpildīto nevar prasīt atpakaļ. Šim no-

teikumam tad ari ir šai lietā izšķiroša nozīme. Reiz pirkšanas

līgums tika no pārdevējas puses izpildīts un pirkšanas priekš-

mets no viņas nodots pircēja valdīšanā un lietošanā, tad viņai

uz augšminētā likuma noteikuma pamata nav vairs tiesības

prasīt atpakaļ nodoto obroka gabalu un viņas prasība varēja

tikt atraidīta ar vienkāršu atbildētājas celto ierunu. Tā tad

Liepājas Apgabaltiesa, pielaišot šai lietā atbildētājas celto

ierunu, nav pārkāpusi no prasītājas aizrādīto Priv. lik. 3014. p.
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un kasācijas sūdzība ir atraidāma, kamdēļ Senāts nolemj:

Līzes Kaln kasācijas sūdzību uz Civilproc. lik. 186. p. pamata

atstāt bez ievērības.

3. 1920. g. janvāra mēneša 29. dienā Jāņa Lapsas lū-

gums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jāņa Lap-

sas prasībā pret Frici Daumani un Friča Daumaņa pilnvarnieka

zv. adv. H. Ruša paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. H. Rūša mu-

tiskus paskaidrojumus un virsprokurora atzinumu, Senāts

atrod: konstatējot, ka atbildētāja lopi ganījušies prasītāja pļavā,

Apgabaltiesa atzīst sūdzības pamatu par zaudējumu atlīdzību

par pierādītu. Apspriežot jautājumu, ciktāļ zaudējumu lielums

pierādīts, Apgabaltiesa iziet no tā ieskata, itin kā zaudējumu

lielums nav pierādams ar liecinieku izteicieniem. Tāds ieskats

runā pretim likumam. Tiesa var prasītāja uzdoto pierādījumu

noraidīt vienīgi tad, ja šādu pierādījuma veidu konkrētā gadī-

jumā likums nepielaiž. Kādos gadījumos nav pielaižami lie-

cinieku izteicieni, kā pierādījumi, tas ir attiecīgās vietās no-

teikti norādīts likumā. Ka zaudējumu lielumu nevarētu pie-

rādīt ar liecinieku izteicieniem, tāda likuma noteikuma nav.

Tā tad aiz šā. kļūmainā ieskata Apgabaltiesa nepareizi ir no-

raidījusi nopratinātā liecinieka Freimaņa liecības nozīmi un nav

atlikusi lietas iztiesāšanu izaicinātās un neieradušās liecinieces

M. Jākobson nopratināšanai. Līdz ar to, apspriežot jautājumu

par zaudējuma lieluma pierādīšanu vienīgi izejot no augšmi-

nētā kļūmainā viedokļa, Apgabaltiesa starp citiem lietas apstā-

kļiem nav apsvērusi savu tiesību izlietošanu zaudējumu lie-

luma noteikšanā Civ. proc. lik. 135
1

. panta paredzētā kārtībā.

Tamdēļ Apgabaltiesas spriedums Civ. proc. lik. 81., 129. un

135\ pantu pārkāpumu dēļ nevar tikt atstāts spēkā un Senāts,

neielaizdamies citu kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj:

Rīgas Apgabaltiesas 7. oktobra 1919. g. spriedumu 81., 129. un
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135\ Civ. proc. lik. pantu pārkāpuma deļ atcelt un lietu nodot

jaunai caurlūkošanai tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

4. 1920. g. janvāra mēneša 29. dienā. Kārla Rudzīša

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Oskara

Kroņa prasībā pret Kārli Rudzīti un Oskara Kroņa paskai-

drojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zarnuels.

izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Apga-

baltiesa iziet no tā slēdziena, ka prasītāja sūdzības pamats jā-

uzskata par pierādītu un tādēļ sūdzība par apmierināmu jau aiz

tā vien iemesla, ka atbildētājs nav pierādījis, ka viņš pa-

sūtījumu izpildījis pareizi. Apgabaltiesa, kā redzams, pieturas

pie tā kļūdainā ieskata, itkā sūdzība būtu vērsta uz līguma iz-

pildīšanu. Bet, kā pareizi aizrādījis atbildētājs savā kasācijas

sūdzībā, sūdzības priekšmets nepastāv līguma izpildīšanas pra-

sībā. Prasītājs, šai gadījumā, iziet iz līguma atcelšanas

sekām, pasūtījuma nepareizas izpildīšanas dēļ un savā sūdzībā

realizē līguma nepareizās izpildīšanas sekas. Ja sūdzētājs

prasa atcelt līgumu vai tiešām realizē līguma atcelšanas sekas

uz tā pamata, ka atbildētājs neizpildījis vai nepareizi izpildījis

līgumu, tad, it sevišķi, šis fakts parādās kā prasības kodols un

pamats, un kā tāds jāpierāda prasītājam. Minētā gadījumā sū-

dzētāja prasība par 375 rbļ. atlīdzības ir dibināta uz Priv. lik.

3729. panta. Pēc vispārīgiem noteikumiem par juridiskām at-

tiecībām sakarā ar atpakaļprasību tiesībām (Priv. lik. 3700.

p.), tas fakts, ka izpildīšana izdarīta bez likumīga pamata, jā-

pierāda prasītājam. Šīs pierādīšanas pienākuma princips pil-

nīgi saskan ār vispārējo procesuālo pierādīšanas principu (Civ.

proc. lik. 81. p.). Turpretim atbildētāja procesuālā loma šai

gadījumā izsmelta vienkāršā prasības pamata noliegšanā. Tā tad

prasītājam šai lietā ari jāpierāda tas fakts, uz kuru viņš dibi-

nājis savu sūdzību, proti, ka atbildētājs pielaidis tādu līguma

pārkāpumu, kurš dod prasītājam tiesības vienpusīgi atkāpties

no līguma, t. i. ka atbildētājs nepareizi pagatavojis pasūtītos
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zābakus. Apgabaltiesa, uzlikdama atbildētājam pienākumu, ar

pierādījumiem apgāzt prasības pamatu iekam pats prasītājs to

nav pierādījis, pārkāpusi Civ. proc. lik. 81. p. Neielaizdamies

citos kasācijas iemeslos, Senāts tomēr tur par vajadzīgu grie-

sties pie zautājuma noskaidrošanas par minētā līguma juridisko

raksturu. Kā pirmā, tā ari otrā instances pieturas pie tā no

prāvniekiem neapstrīdētā uzskata, itkā starp prāvniekiem slēg-

tais līgums būtu uzņēmuma līgums (Priv. lik. 4226. un sek. p.

p.). Uz Priv. lik. 4229. p. pamata, ja līguma priekšmets pastāv

iekš kāda materiāla apstrādāšanas, tad materiāli jāapgādā pa-

sūtītājam. Bet ja uzņēmējam jāapgādā ari materiāls un pa-

sūtītājam jāmaksā tikai par viņam pagatavoto mantu, tad lī-

gums jāuzskata ne par uzņēmuma, bet par pirkšanas līgumu.

Tā, kā no lietas apstākļiem nav redzams, ka prasītājs būtu no-

devis atbildētājam savu materiālu, tad jāatzīst, ka starp prāv-

niekiem pastāv pirkšanas līgums. Starpība ir no svara jautā-

jumā par vienpusīgu atkāpšanos no līguma tiesībām (Priv. lik.

3890. p.) un par riska pāriešanu pasūtītājam (Priv. lik. 4248. p.

no vienas puses, un 3868., 3938. p. p. no otras puses). levē-

rojot to, ka Apgabaltiesa pārkāpusi minēto Civ. proc. lik. 81. p.,

Senāts nolemj: Rīgas Apgabaltiesas 1919. g. 23. septembra

spriedumu Civ. proc. lik. 81, un 129. p. p. pārkāpuma dēļ atcelt

un lietu jaunai caurskatīšanai nodot tai pašai Apgabaltiesai

citā sastāvā.

5. 1920. g. marta mēneša 4. dienā. Finansu ministrijas

Tiešo nodokļu departamenta lūgums par Rīgas Apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu Fridricha Grosvalda prasībā pret Albertu

Baltiņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: šai lietā

stādītas priekšā 4 ar stempelnodokli nesamaksātas kvītes par

nomas naudas saņemšanu. Rīgas 2. iecirkņa Miertiesnesis

uzlika uz stempelnodokļa likuma 169. p. pamata minēto kvīšu

izdevējiem 30 kārtēju sodu, atstājot kvīšu saņēmēju uz tā paša
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likuma panta pamata bez soda. Šo Miertiesneša lēmumu pār-

sūdzēja Tiešo nodokļu departamenta pilnvarnieks Rīgas Ap-

gabaltiesai, aizrādīdams, ka šai gadījumā esot piemērojams ne-

vis stempelnodokla likuma 169. p., bet gan 170. p., pēc kura

abas puses apliekamas ar 10 kārtēju sodu. Par Rīgas Apgabal-

tiesas lēmumu, ar kuru minētā pārsūdzība atstāta bez ievērī-

bas, tā paša departamenta pilnvarnieks iensiedza kasācijas

sūdzību, kurā aizrāda, ka Apgabaltiesa, apstiprinot Mierties-

neša lēmumu, nepareizi piemērojusi stempelnodokla likumu 170.

p. vietā — 169. p., kā ari nav ievērojusi Krievijas Senāta Ci-

vilā Departamenta 1905. g. spriedumu Nr. 3 līdzīgā lietā, caur

ko tā pārkāpusi bez stempelnodokla likuma 169. p. ari Civ.

proc. lik. 815. p., kamdēļ lūdz Apgabaltiesas lēmumu atcelt.

Pārsūdzētais Rīgas Apgabaltiesas lēmums atzīstams par pa-

reizu: Stempelnodokla likuma 1914. g. izdevumā 169. p. ieka-

vās (17
1

. p. 12., 13. pkt., 20. p. 1. un 2. pkt., 21. p. 1. pkt.) pie-

vestām piezīmēm ir likumdošanas nozīme, t. i. visi

minēto pantu punktos pievestie dokumenti ir tie paši, kuri mi-

nēti 169. p., tikai sīkāki uzskaitīti. Likumdevējs, — uzskaitī-

jis 169. p. dokumentu kategorijas, kuru izdevēji, stempelnodokla

likumu pārkāpjot, apliekami ar 30 kārtēju sodu, — tai pašā

pantā iekavās aizrāda, kuru pantu punktos visi šo kategoriju

dokumenti sīkāki uzskaitīti. Ka likumdevējs piešķir stempel-

nodokla likumu attiecīgos pantos iekavās pievestām piezīmēm

likumdošanas nozīmi, un ka tās nav pievestas ērtākas orientā-

cijas dēļ, — kā to nepareizi domā Tiešo nodokļu departaments,
— redzams starp citu ari no tā paša likuma 105. p., kurš, pie-

vedot 20. p. 1. pkt. sākumu un beigas, atsaucās taisni uz šā

paša panta 1. pkt., atzīmēdams to iekavās. Tamdēļ ari kvītes

un citi tamlīdzīgi akti, — kuri atsvabina no pienākumu izpil-

dīšanas, vai apliecina, ka pienākums pilnīgi vai pa daļai izpil-

dīts, kaut gan tās nav pašā 169. p. tekstā tieši minētas, bet uz

tām ir tikai aizrādījums pievedot iekavās 20. p. 1. pkt., — pie-

līdzināmas 169. p. tieši uzskaitītiem rēķiniem ar tādām pašām

sekām, t. i. rēķiniem, kas atsvabina, tāpat kā kvītes un citi

dokumenti, no pienākuma izpildīšanas. Ka 169. p. pievestos
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dokumentus nevar burtiski tulkot, atstājot pie malas iekavās

pievestās piezīmes, redzams ari no tā, ka 169. p. minēti vienīgi
vārdā rēķini, nemaz nenoskaidrojot, kas tie par rēķiniem. Ja

tamdēļ gribētu 169. p. burtiski tulkot, tad visi tie, kas rēķinus

izdevuši, stempelnodokla likumu pārkāpjot, būtu apliekami ar

30 kārtēju naudas sodu, ko likumdevējs nekad nav gribējis,
aizrādīdams tamdēļ uz 20. p. 1. pkt., kur tieši nosacīta rēķinu

kvalifikācija. Bez tam, likums par visiem dokumentiem, kuros

kreditors apliecina naudas saņemšanu, lieto promiscue vārdu

„rēķins" un „maksājumu kvīte" (njiaTenmafl pocnncKa)

kā tas ir skaidri redzams no 20. ņ 1. pkt. salīdzināšanas

ar 72. p. 5. pkt.: 20. p. 1. pkt, kā ari 105. p. 1. pkt.

jēdzienu „rēķins" definē kā dokumentu, „kurš apliecina nau-

das, preču un citu mantu saņemšanu", bet jēdzienu «maksājumu

kvīte" definē kā dokumentu, „kurš atsvabina no pienākumu

izpildīšanas jeb apliecina tā izpildīšanu pilnīgi vai pa daļai."

Bet 72. p. 5. p k t. ar tiem pašiem vārdiem definē ari jēdzienu

„rēķins", aizrādīdams, ka „rēķins" esot dokuments, «kurš at-

svabina no pienākumu izpildīšanas jeb apliecina tā izpildīšanu

pilnā sastāvā vai pa daļai." Tā tad jēdzienu «rēķins" un jē-

dzienu «maksājumu kvīte" likums definē ar tiem pašiem vār-

diem. No tā nepieciešami izriet, ka šie divi jēdzieni: «rēķins"

un «kvīte", — cik tālu ar viņiem apliecina naudas vai citu

mantu saņemšanu, — pilnīgi sakrīt.

Ja šis slēdziens ir pareizs, tad ari nav nekāda iemesla

neatzīt, ka 169. p. — lai gan pēdējais nerunā atsevišķi par

«maksājumu kvītēm", bet tikai vispāri par rēķiniem, — tomēr

attiecas ari uz «maksājumu kvītēm", t. i. uz visiem dokumen-

tiem, kuros apliecina naudas vai citu mantu saņemšanu, tai

skaitā ari uz kvītēm. Atzīmēto jēdzienu «rēķins" un «maksā-

jumu kvīte" identifikāciju pašā likumā nav ievērojis Krievu

Senāta spriedums 1905. g. Nr. 3. Spriedums uzstāda jautā-

jumu, vai «maksājumu kvītes un tām līdzīgi

akti un dokumenti, kuri atsvabina no pienā-

kumu izpildīšanas jeb apliecina tā izpildi-
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sanu pilnīgi vai pa daļa i," padoti 169. p. noteikumiem.

Atbildot atraidoši, Krievu Senāts ignorē, kā to pašu definī-

ciju, kuru 20. p. 1. pkt. dod maksājumu kvītēm, nodokļa likums

citā vietā (72. p. — 5. pkt.) attiecina ari uz «rēķiniem". Līdz

ar to atkrīt visa Krievu Senāta argumentācija. Tādēļ ar pie-

vesto Krievu Senāta spriedumu nav attaisnojams Tiešo nodokļu

departamenta uzskats šai lietā. Bez tam, Krievu Senāts savā

pievestā spriedumā, mēģinādams 169. p. tekstu burtiski tulkot

un piešķirot minētā pantā iekavās pievestām piezīmēm ne li-

kumdošanas, bet vienīgi orientēšanas nozīmi, nācis savos mo-

tīvos pretrunā. Tā, aizrādīdams, ka viss, kas nav uzskaitīts

169. p., ari pēc šī panta nav apliekams ar stempelnodokla sodu,

Krievu Senāts tomēr piespiests pielaist, ka visi 17\ p. 12., 13.

pkt. minētie dokumenti, kaut ari tie nebūtu atsevišķi minēti

169. p. kā manifesti, konosamenti, tomēr nāk zem 169. p. Pie

tā paša slēdziena, ka 20. p. 1. pkt. minētās kvītes pielīdzināmas

tai pašā pantā uzskaitītiem rēķiniem, jānāk ari, ja griežas pie

20. p. 1. pkt. un 169. p. vēsturiskās tulkošanas. Tagadējais 20.

p. 1. pkt. pēc satura pilnīgi saskan ar stempelnodokla 1887. p.

izdevumu 14. p. 5. pkt. un 1893. g. izd. 22. p. 5. pkt., tikai viņa

saturs citādi rediģēts. Tagadējais 169. p. pēc satura pilnīgi

saskan ar 1887. p. izd! 107. p. un 1893. g. izd. 129. p. piezīmēm,

kurās skaidri noteikts, ka personas, kas izdevušas aktus un

dokumentus, kuri minēti 1893. g. izd. 22. p. 5. pkt, kuri kā

aprādīts, tagad uzskaitīti 20. p. 1. pkt., apliekamas stempelno-

dokla pārkāpšanas gadījumā ar 30 kārtēju sodu. No visa tā

ir skaidri, ka tagadējā 20. p. 1. pkt. nedomā atšķirt rēķinus,
kas apliecina naudas saņemšanu un caur to atsvabina vai nu

pilnīgi, vai pa daļai no pienākumu izpildīšanas, no tāda paša

rakstura kvītēm, un ka tagadējais 169. p., atsaukdamies uz

20. p. 1. pkt, aptver ne vien pēdējā pantā minētos rēķinus, bet

ari kvītes. Ar tādu slēdzienu sakrīt ari 1902. g. Vaid. likumu

un rīkojumu krājumā Nr. 73 publicētais alfabētiskais saraksts

par ar stempelnodokli apliekamiem dokumentiem, kurā pie-

vestas kvītes un rēķini kā pilnīgi identiski dokumenti. Tā tad

169. p. attiecas nevien uz rēķiniem, kuri tur tieši pievesti, bet
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vispari uz kvītēm par naudas saņemšanu. Nākot pie ta paša

slēdziena, Apgabaltiesa nav pārkāpusi 169. p.

Tāpat Apgabaltiesa nav ari pārkāpusi Civ. proc. lik. 815.

p. ar to, ka tā nav uzskatījusi augšā minētā Krievu Senāta

1905. g. sprieduma paskaidrojumus priekš sevis šai lietā par

saistošiem. Senāta spriedumi priekš tiesām ir formāli saistoši

uz Civ. proc. lik. 813. p. pamata tikai tanīs lietās, kurās tie doti.

Visās pārējās lietās tie uzskatāmi kā augstākās tiesu instances

attiecīga likuma tulkojumi, kurā mēģināts atrast attiecīga li-

kuma īsto nozīmi. Šādus spriedumus tad ari publicē vispārējai

zināšanai un ievērošanai, lai tiesām un prāvniekiem atviegli-

nātu saprast attiecīgu likumu nozīmi un ievestu tiesās vairāk

vienlīdzīgu praksi, jo paredzams, ka ari citās līdzīgās lietās

Senāts turēsies pie reiz izsacītiem uzskatiem un tos bez iemesla

negrozīs. Bet ar to vēl nebūt nav teikts, ka Senāta atsevišķa

likuma tulkojums būtu pielīdzināms pašam likumam un ka

Senāta tulkojums būtu tikpat saistošs, kā likums. Ja Krievu

Senāts aizrāda, ka caur viņa agrāko spriedumu neievērošanu

ir pārkāpts Civ. proc. lik. 815. p., tad tas darīts vienīgi tur,

kur kasācijas sūdzības iesniedzējs, aizrādīdams uz attiecīga

likuma pārkāpšanu, nebija nemaz ievērojis Senāta ša paša li-

kuma agrāko tulkojumu un nebija pievedis pietiekošus moti-

vus, kamdēļ šis likums būtu citādi tulkojams, caur ko ari Se-

nātam nebija iemesla pārbaudīt savu šai lietā jau agrāki izsa-

cītu domu pareizību. Visu to ievērojot un ņemot vērā, ka Rī-

gas Apgabaltiesa nav pārkāpusi neviena no kasācijas sūdzībā

uzrādītiem likumiem, Senāts nolemj: Finansu Ministrijas

Tiešo nodokļu departamenta kasācijas sūdzību uz Civ. proc.

lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

6. 1920. g. marta mēneša 4. dienā. Teodora Šummera

pilnvarnieka zv. adv. A. Reusnera lūgums par okupācijas laika

Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Kates Maurīt-Moritc

prasībā pret Teodoru Šummeru.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.
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Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Ap-

gabaltiesa ir konstatējusi, ka starp dalībniekiem noslēgtais lī-

gums, bez kādas izšķirības, vienādi attiecas uz visiem trim lī-

gumā minētiem bērniem, ka prasītāja nevis apņēmusies kaut

kādus atbildētāja uzdevumus, bet ka abi kontrahenti apņēmu-

šies izpildīt līgumā noteiktos pienākumus, pie kam līguma no-

lūks ir bijis prāvnieku attiecību nokārtošana personīgā un

materiālā ziņā, kā savā starpā, tā ari pret līgumā minētiem

bērniem, bet nevis vecāku varas atsavināšana. Šis Apgabal-

tiesas slēdziens, pamatots "uz lietas apstākļiem un minētā lī-

guma resp. viņa papildinājumu tulkošanu, pēc Ties. iek. lik.

5. p. nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Šai gadījumā, Irene

Šummer pirms prāvnieku -laulības tika atsevišķa līguma ceļā

pielīdzināta prāvnieku laulībā varbūtīgiem nākamiem bērniem.

Ar to vecāku vara, attiecībā uz ireni Šummer, pārgājusi ari

uz prasītāju (Priv. lik. 2520. p.). Līgumam par dažādu laulību

bērnu pielīdzināšanu ir nolūks — bērnu pielīdzināšana manto-

šanas tiesībās (Priv. lik. 2512., 2515. p. p.). Lai gan pēc Priv.

lik. 2524. p. 2. pkt,, ar laulības šķiršanu izbeidzās ari dažādu

laulību bērnu pielīdzināšanas līgums, bet tikai mantošanas ziņā.

Pievestais 2524. p. 2. pkt. tieši aizrāda, ka laulības šķiršanas

gadījumā, pirmās laulības bērni saņem atpakaļ tās mantas, ku-

ras tie ienesuši patēvam vai pamātei jaunā laulībā. Par ve-

cāku varas grozīšanu vai atcelšanu 2524, p. 2. pkt, nerunā un

šis noteikums nav tulkojams plašākā nozīmē. Tāpat ari Priv.

lik, 225.—235. pantos par vecāku varas atcelšanu — nav mi-

nēts, itkā vecāku vara būtu atceļama ar laulības šķiršanu, lī-

guma par dažādu bērnu pielīdzināšanu noslēgšanas gadījumā.

Vispāri, likums atzīst radniecību ari starp dažādu laulību bēr-

niem, reiz viens no vecākiem ir kopējs (Priv. lik. 258. p.). Pra-

sītāja pastāv ar Ireni Šummer svainības attiecībā (Priv. lik.

263. p.). Svaimība neizbeidzas ar laulības izbeigšanos (Priv.

lik. 264. p.). Tā tad ar prāvnieku laulības šķiršanu juridiskās

attiecības starp prasītāju un Ireni Šummer nav grozījušās, tā-

pat kā nav grozījušās juridiskās attiecības starp prāvniekiem

un viņu kopējiem dēliem. Tamdēļ atkrīt atbildētāja aizrādī-
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jums, itkā prāvnieki būtu domājuši atšķirt dzimušos savā lau-

lībā dēlus no vienas puses un Ireni Šummer no otras puses,

attiecībā uz viņu audzināšanas un uzturēšanas tiesību noteik-

šanu minētā līgumā, un itkā līgumam —
attiecībā uz prāvnieku

diviem dēliem no vienas, un attiecībā uz Ireni Šummer no

otras puses, — esot dažāda juridiska nozīme. Līguma juri-

diskais raksturs attiecināms vienādi uz visiem trim līgumā mi-

nētiem bērniem. Apcerot līguma juridisko raksturu, vispirms

jāievēro, ka uz Priv. lik. 200. p. pamata, laulības šķiršanas ga-

dījumā dēļ viena laulātā vainas, bērni jāaudzina un jāuztur

otram, pie kam attiecīgie izdevumi jānes tēvam. Bazn. lik.

384. p. atļauj šķirtiem laulātiem slēgt līgumu par bērnu audzi-

nāšanas un uzturēšanas tiesību un alimentacijas pienākumu sa-

dalīšanu starp laulātiem. Nedz Priv. lik. 200. p., nedz Bazn.

lik. 384. p. neatšķir bērnus, kuri dzimuši laulātu kopējā lau-

lībā, no bērniem, kuri dzimuši vienā no laulātiem atsevišķā

laulībā. Runā stāvošais līgums pēc sava satura pilnīgi sakrīt

ar Priv. lik. 200. p. un Bazn. lik. 384. p. uzstādītiem principiem.

Tādēļ izrietošās no līguma juridiskās attiecības jāapspriež uz

pievesto likumu pamata. Priv. lik. 200. p. nolūks ir — aizstā-

vēt bērnu intereses, pie kam 200. p. iziet no tā viedokļa, ka

bērnu labklājība vislabākā veidā nodrošināta ar bērnu nodo-

šanu nevainīgam laulātam dēļ audzināšanas un uzturēšanas,

kā tas ari tieši ir redzams no 200. p. avota (117. Nov. cap. 7.).
Ar šo Priv. lik. 200 p. nozīmi ir pilnīgā saskaņā prāvnieku no-

slēgtais līgums par Irenes Šummer nodošanu nevainīgam lau-

lātam, t. i., prasītājai dēļ audzināšanas un uzturēšanas. Šis lī-

gums radījis — viņā paredzētā mērķa izvešanai dzīve, t. i.

dēļ Irenes Šummer interešu aizstāvēšanas — pastāvīgas tiesī-

bas un pienākumus prāvnieku starpā, ievērojamā mērā ierobe-

žodams atbildētāja vispārējās vecāku varas tiesības un tās pa-

plašinādams prasītājai par labu. Prāvnieku tiesības uņ pienā-

kumi skaidri un noteikti paredzēti pašā līgumā, pie kam —

pretēji atbildētāja domām — līgums it sevišķi nosaka atbildē-

tāja —kā vainīgās puses — pienākumus. Prāvnieku savstar-

pējās attiecībās atbildētāja pienākumi samērojami ar prasītājas
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attiecīgām tiesībām, pie kam šie pienākumi un tiesības nav iz-

smelti vienīgi ar pašu kontrahentu savstarpējām attiecībām,

bet attiecināmi ari uz Irenes Šummer interesēm. Tā tad lī-

gums — pēc sava juridiskā rakstura un satura — ir bez at-

sevišķa nosaukuma divpusīgs kontrakts, kura juridiskās sekas

un nozīme jāapspriež un jānosaka uz Priv. lik. 200. p. pamata,

un kurš — kā pareizi aizrāda Apgabaltiesa — ir saistošs uz

vispārējā pamata abiem kontrahentiem (Priv. lik. 3209. pj.

Tādēļ minētais līgums nav atceļams ar vienpusīgu atbildētāja

uzteikšanu. Līdz ar to atkrīt ari atbildētāja aizrādījums, itkā

runā stāvošais līgums esot pilnvarošanas līgums, jo prasītāja

realizējusi šai gadījumā savas pašas, viņai, kā nevainīgai lau-

lāto pusei, uz līguma pamata piekrītošās patstāvīgās tiesības

par Irenes Šummer audzināšanu un uzturēšanu, kuras prasī-

tāja, juridiski un loģiski, varēja realizēt tikai savā vārdā, bet

nevis atbildētāja vietā un vārdā. Caur minēto līgumu atbil-

dētājs nevis zaudējis vecāku varu kā tādu: viņa vecāku vara

ir tikai noteiktās daļās ierobežota, saskaņā ar to, ka bērnu

audzināšanas tiesības tika nodotas prasītājai, kā nevainīgai

pusei. Tāda vecāku varas noteikto daļu ierobežošana, nevai-

nīgai pusei par labu, nav pielīdzināma galīgai vecāku varas

izbeigšanai vainīgās puses personā. Tādēļ Apgabaltiesa, at-

razdama, ka atbildētājam nav tiesības vienpusīgi līgumu atcelt,

nav vis «radījusi stāvokli", kurā atbildētājs «zaudējis" savas

vecāku varas tiesības. Pēdējās pastāv nevien audzināšanā un

uzturēšanā, bet veselā rindā tiesību un prerogatīvu, kuras pa-

likušas atbildētājam bez ierobežojumiem (Priv. lik. 199., 207.,

205., 209. un t. t.). Tā tad Apgabaltiesa nav pielaidusi atbil-

dētāja aizrādītos likumu pārkāpumus. Atrodot, ka aiz pieve-

stiem iemesliem atbildētāja kasācijas sūdzība ir atraidāma, Se-

nāts nolemj: Teodora Šummera pilnvarnieka, zvērinātā

advokāta Reusnera kasācijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 793. p.

pamata atstāt bez ievērības.

7. 1920. g. aprija mēneša 14. dienā. Aleksandra Šver-

dutā lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu
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Jēkaba Lēmaika prasībā pret Aleksandru šverdutu un Jāņa

Lēmaika paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Kasa-

sijas sūdzība jāatzīst par pamatotu. Savā apelācijas sūdzībā

prasītājs lūdzis Apgabaltiesu izsaukt no jauna un nopratināt

zem zvēresta lieciniekus Engelu un Strazdiņu, kurus Mier-

tiesnesis nopratinājis pat bez zvēresta paraksta. Atbildētājs

19. jūlijā 1919. g. Apgabaltiesai iesniegtā rakstā aizrādījis, ka

liecinieks Strazdiņš Apgabaltiesas sēdē 19. jūlijā 1919. g. sli-

mības dēļ nevar ierasties. Tamdēļ un ņemot vērā, ka ša lie-

cinieka izteicieniem esot svarīga nozīme šai lietā, atbildētājs

lūdz Apgabaltiesu: a) liecinieku Strazdiņu nopratināt kopā ar

•otru liecinieku Engelu un b) dēļ minēto liecinieku kopējas no-

pratināšanas lietu atlikt. Apgabaltiesas sēdē 19. jūlijā 1919. g.

ieradušies tikai prasītājs un liecinieks Engels, bet atbildētājs

un liecinieks Strazdiņš nebij ieradušies, lai gan pavēstes tiem

izsniegtas. Tai pašā sēdē prasītājs paskaidro, ka viņš «atsa-

kās" no liecinieka Strazdiņa un lūdz lietu iztirzāt tūliņ, bez šā

liecinieka. Nopratinājot liecinieku Engelu, Apgabaltiesa at-

stājusi atbildētāja lūgumu par liecinieka Strazdiņa nopratinā-

šanu no jauna un lietas atlikšanu bez ievērības uz tā pamata,

ka a) liecinieks Strazdiņš bijis uzdots no prasītāja, b) prasītājs

no ša liecinieka atsacījies, c) atbildētājs nav lūdzis šo liecinieku

izsaukt no savas puses un d) atbildētājs nav uzdevis, kādu

apstākļu pierādīšanai šis liecinieks būtu jāizsauc. Vispirms,

šie Apgabaltiesas lēmuma motivi faktiski nepareizi, jo atbildē-

tājs it sevišķi prasījis liecinieku Strazdiņu nopratināt, pie kam

aizrādījis, ka viņa liecībai esot „ļoti svarīga nozīme". Bez tam

Apgabaltiesas lēmums nav attaisnojams ari juridiski. Apga-

baltiesa nepareizi saprot to, kāda procesuāla nozīme ir tam

apstāklim, ja prāvnieki atteicās no viņu uzdotiem lieciniekiem.

Vispirms jāsaka, ka reiz liecinieks ir nopratināts, viņa iztei-

cienam katrā ziņā jāpaliek spēkā. Neviens no prāvniekiem,

tai skaitā ari tas prāvnieks, kurš liecinieku uzdevis, nevar iz-
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nīcināt jeb izslēgt no lietas pierādījumiem tiesā nopratināta

liecinieka izteicienu. Tāļāk, reiz viens no prāvniekiem ir lie-

cinieku uzdevis, tad pretējā puse katrā ziņā var pastāvēt uz

uzdotā liecinieka nopratināšanu un var lieciniekam likt priekšā

vajadzīgus jautājumus (Civ. proc. lik. 400. un 403. p. p.), ne-

raugoties uz to, vai prāvnieks, kurš liecinieku ir uzdevis, vē-

lās pats likt lieciniekam priekšā no savas puses kādus jautā-

jumus, jeb vai viņš no jautājumu priekšā likšanas atsakās. Ti-

kai tādā ziņā, tas ir tikai «atteikšanās" no jautājumu priekšā

likšanas ziņā, no procesuāla juridiskā viedokļa varētu runāt

par «prāvnieku atteikšanos" no liecinieka. «Atteikšanās" no

liecinieka tādā ziņā nekad neierobežo pretējās puses proce-

suālās tiesības. Šai lietā liecinieks Strazdiņš bija nopratināts

pirmā instancē bez zvēresta un tādēļ atbildētājam kā prāvnie-

kam piekrīt tiesības lūgt Apgabaltiesu, kā otro instanci, pār-

baudīt zem zvēresta tā liecinieka izteicienu; pie tam nespēlē

lomu, vai nu liecinieks pirms ticis uzdots no tā paša prāvnieka,

vai no pretējās puses (Civ. proc. lik. 95. p., Kriev. Sen. Civ.

kas. dep. spried. 1879. g. Nr. 297.. 1875. g. Nr. 937,. 1873. g.

Nr. 856, 1868. g. Nr. 388.). Tas fakts, ka minētais liecinieks

Apgabaltiesas sēdē nav ieradies, nav uzskatāms par iemeslu

noraidīt atbildētāja lūgumu par tā nopratināšanu. Tā tad Ap-

gabaltiesa, noraidot atzīmēto atbildētāja lūgumu un iztirzājot

lietu bez minētā liecinieka nopratināšanas zem zvēresta, pār-

kāpusi Civ. proc. lik. 81, 95. p. p. Bez tam Apgabaltiesa pie-

laidusi pretrunas savos motivos tādā ziņā, ka viņa no vienas

puses savā 19. jūlija 1919. g. lēmumā ievērojusi prasītāja «at-

teikšanos" no liecinieka Strazdiņa, jo aiz tā pamata noraidījusi

attiecīgo atbildētāja lūgumu, — tomēr no otras puses pati

savos motivos atsaukusies uz tā paša liecinieka izteicieniem,

caur šo pārkāpdama Civ. proc. lik. 129, 142. p. p., Attiecībā

uz lietas pamatā esošo līgumu Senāts tur par vajadzīgu aiz-

rādīt, ka — pretēji atbildētāja uzskatam —līgums jākvalificē

kā pirkšanas līgums, jo a) pirkšanas cena ir nolīgta ar

pilnīgi noteikto sumu, proti, 80 rbļ, lai gan pirkšanas cena

bija jāizmaksā ne skaidrā naudā, bet graudā; b) naudā no-
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teikto cenu var segt ar citām atvietojamām mantām; pēc Priv.

lik. 3845., 3846. p. p, no svara ir tikai tas, ka kontrahenti ir

noteikuši cenu naudā, neatkarīgi no tam, kādās mantās šī cena

tiek izmaksāta; c) Priv. lik. 3844. pants lieto jēdzienu „nauda"

plašākā nozīmē, t. i. zem naudas, pirkšanas cenas ziņā, jā-

saprot ne tikai nauda kā valsts tiesiski atzītais maksāšanas

līdzeklis, bet ari kā tāda atvietojama manta, kura ekonomiskā

apgrozībā tiek pielīdzināta maksāšanas līdzeklim kā vērtības

mēraukla. Tāda naudas nozīme jo spilgti pierādās tagadējos

ekonomiskos apstākļos pie pastāvīgas valūtas grozīšanās, resp.

nenoteiktības un pilnīgi savienojās ar to nozīmi, kādu kontra-

henti šai gadījumā piešķīruši cenai 80 rbļ, kura izmaksājama

graudā, piemērojoties zināmā laikā pastāvošām oficiālām ce-

nām. Tādēļ atbildētāja aizrādījums, itkā runā stāvošais līgums

būtu jāiztirzā ne kā pirkšanas līgums, bet kā maiņas līgums,

nav ievērojams.

Atrodot, ka Apgabaltiesa, nepareizi atraidot atbildētāja

lūgumu par liecinieka Strazdiņa nopratināšanu, pārkāpusi Civ.

proc. lik. 81., 95, 129. p. p. Senāts nolemj: Liepājas Ap-

gabaltiesas spriedumu, Civ. proc. lik. 81, 95, 129. p. p. pār-

kāpšanas dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai dēļ

jaunas caurlūkošanas citā sastāvā.

8. 1920. g. aprija mēneša 14. dienā. Juda Fridmaņa

pilnvarnieka zv. adv. A. Kelpša lūgums par Rīgas Apgabaltie-

sas sprieduma atcelšanu Juda Fridmaņa prasībā pret Alfrēdu

Leitanu un Alfrēda Leitana paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod, ka pra-

sītāja kasācijas sūdzība jāatzīst par pamatotu. Prasītājs pa-

mato savu prasību uz to, ka zirgs, ko viņš pircis no atbildētāja

par 2800 rubļiem cara naudā, ir ticis viņam atņemts no Rīgas

policijas valdes aiz tā iemesla, ka pārdotais zirgs ir ticis at-

savināts viņa īstam īpašniekam noziedzīgā kārtā un tā tad at-

bildētājam — zirga pārdevējam —nav bijušas pietiekošas li-
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kumīgas tiesības uz pārdodamo zirgu. Apgabaltiesa, atraidot

šādu prasību, iziet no tā, ka zirga īstam īpašniekam nav bijis

tiesības atņemt zirgu caur policiju un ka policija, atņemdama

zirgu, rīkojusies pret Priv. lik. 923. pantu, jo zirga īstais īpaš-

nieks varējis griezties ar savu prasību tikai pret ļaunprātīgu

starpvaldītāju, par kādu atbildētājs neesot pierādīts. Ar tādiem

aizrādījumiem Apgabaltiesa gan varētu attaisnot īstā īpašnieka

lietiskās prasības atraidīšanu, kura būtu vērsta pret labticīgu

valdītāju, bet ne atspēkot runā stāvošo obligatorisko prasību,

kura cēlis nevis īstais īpašnieks pret labticīgo valdītāju, bet

lietas labticīgais ieguvējs pret savu tiešo kontrahentu, tas ir

pret zirga pārdevēja un ne uz Priv. lik. 923. panta, t. i. ne uz

vindikacijas pamata, bet uz pārdošanas-pirkšanas līguma, t. i.

obl iga toriski -juridi sk v attiecību pamata. Prasītāja tiesības šai

lietā nav atkarīgas no trešās personas, t. i. no īstā īpašnieka

likumīgas vai nelikumīgas rīcības. No tā, ka īstam īpašniekam

nav tiesību ar vindikacijas prasību atņemt zirgu no labticīga

ieguvēja, nevar slēgt, ka pēdējam nebūtu bijušas tiesības pra-

sīt no sava tieša kontrahenta — atbildētāja šai lietā — atlī-

dzību par to, ka atbildētājs pārdevis viņam zirgu, kurš, kā to

pats atzinies, nav pat stāvējis atbildētāja īpašumā un attie-

cībā uz kuru atbildētājs vispār i nav varējis izpildīt Priv. lik.

3872. pantā paredzētos pārdevēja pienākumus. Tā tad Priv.

lik. 923. pants runā stāvošai prasībai nedz faktiski, nedz juri-

diski nav piemērojams un Apgabaltiesa, atraidot prasību uz

923. p. pamata, pārkāpusi kā šo pantu, tā ari Civ. proc. lik.

129. pantu. Uz Priv. lik. 3228. p. pamata prasība par evikcijas

atlīdzību Starp citu atkrīt, ja pircējs zaudējis nopirkto mantu

caur administrativas iestādes rīcību. Šis li-

kuma noteikums pamatojas uz 3228. pantā pievesto avotu L.

11. pr. D. dc evictionibus XXI. 2. No šī avota ir redzams, ka

lieta grozās ap to, ka pircēja nopirktās mantas (zemes) ir ti-

kušas „cx praecepto principāli partim distractas, partim vete-

ranis m praemia adsignatas," t, i. administrativās iestādes rī-

cība atzīmētā lietā pastāvējusi mantu atņemšanā pircējam, ne

pārdevēja tiesību trūkuma dēļ uz pārdoto mantu, bet tikai
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ekspropriācijas dēļ no administratīvās iestādes, kā valsts va-

ras. Tā tad 3228. panta nozīme, kā tas ir redzams ari no pā-

rējiem, viņā pievestiem piemēriem par ēvikcijas atlīdzības

atkrišanu, pastāv likuma aizrādījumā, ka pārdevējs nav atbil-

dīgs pircēja priekšā — ja pēdējais zaudējis nopirkto mantu

caur tādiem notikumiem, kuri nestāv sakarā ar pārdevēja tie-

sību trūkumu uz pārdoto mantu. Bet 3228. panta nolūks nebūt

nav atņemt pircējam atlīdzības tiesības tādos gadījumos, ja

nopirktā manta atņemta pircējam caur administratīvu iestādi

pārdevēja vai tā priekšgājēja tiesību trūkuma dēļ uz pārdoto

mantu, kā tas šinī lietā noticis, kur administratīvā iestāde —

policijas valde — izejot no tā, ka katra noziedzīgā ceļā atsa-

vināta manta pie paša nozieguma atklāšanas, neskatoties uz

to, ka rokās tā atrodas, ir tūliņ atdodama tam, kam tā at-

ņemta, — ir atņēmusi zirgu pircējam — sūdzētājam aiz tā

iemesla, ka pārdotais zirgs ir izgājis no īsta īpašnieka rokām

noziedzīgā ceļā, tā tad pārdevēja tiesību trūkuma dēļ uz zirgu.

Apgabaltiesas aizrādījums, itkā policijas valde būtu rīkojusies

pret Priv. lik. 923. pantu, nav vietā. Policijas valdei nebij jā-

iztirzā un jāizspriež Priv. lik. 923. pantā paredzēta un civil-

procesa kārtībā uzstādīta prasība; viņas vienīgais uzdevums

bija, kā augšā minēts, noziedzīgā kārtā atsavinātas mantas

atdošana cietušām — tiešam īpašniekam. Ja atbildētājs domā,

ka viņš zirgu ieguvis likumīgā ceļā un tura par iespējamu sa-

sniegt īpašuma tiesības uz to, uz Civillikumu pamata, tad tas

ceļš viņam ir vaļā, iesniedzot civilprocesa kārtībā pret zirga

saņēmēju attiecīgu sūdzību. Atbildētāja aizrādījums, itkā pra-

sītājs nevarot realizēt ēvikcijas sekas tamdēļ, ka zirgs neesot

viņam atņemts tiesas sprieduma ceļā, kā to prasot Priv. lik.

3221. pants, ir nepareizs un nav vietā aiz tā iemesla, ka Priv.

lik. 3221. un sekošos pantos paredzētais tiesas spriedums at-

tiecas uz tām civilprocesa kārtībā vedamām strīdus lietām, kur

prasība ir iesniegta no trešās personas — īstā īpašnieka puses

pret pircēju, un pēdējais no savas puses ir pievilcis pie lietas

pārdevēju kā trešo personu (Priv. lik. 3224. p.). Šinī atgadī-

jumā tāda prasība jau faktiski nav iedomājama, jo trešā per-

25



sona — īpašnieks ar policijas rīkojumu zirgu jau dabūjis atpa-

kaļ. Atrodot, ka Apgabaltiesa, atceldama Miertiesneša sprie-

dumu un atraidīdama Juda Fridmaņa prasību uz Priv. lik.

923. panta pamata, pārkāpusi kā šo pantu, tā ari Civ. proc.

lik. 129. pani, Senāts nolemj: Rīgas Apgabaltiesas 2. de-

cembra 1919. g. spriedumu Priv. lik. 923. panta un Civ. proc.

lik. 129. panta pārkāpšanas dēļ atcelt un lietu nodot caurska-

tīšanai no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

9. 1920. g. apriļa mēneša 14. dienā. Krišjāņa Dzelzīša

pilnvarnieka priv. adv. A. Dulbes lūgums par Rīgas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Krišjāņa Dzelzīša prasībā pret

Jāni Ragaini.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Apga-

baltiesa uz liecinieku izteicienu visuma pamata un, ievērodama

lielinieku laika atsevišķo raksturu, ir konstatējusi, ka attiecībā

uz atbildētāju „brīvs līgums" par govju maiņu šai lietā nav

noticis. Šis Apgabaltiesas slēdziens uz Ties. iekārt. 5. p. pa-

mata nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Pamatojoties uz to,

ka šai lietā brīva līguma nav, Apgabaltiesa varējusi nākt pie

slēdziena, ka šai lietā piemērojams Priv. lik. 2953. p, ka at-

bildētāja govs nelikumīgā kārtā pārgājusi prasītāja rīcībā,

un pēdējais nav ieguvis īpašuma tiesības uz govi. Bet neat-

karīgi no tā, patiesībā, nekāda maiņas līguma nav noticis. No

Apgabaltiesas konstatētiem lietas apstākļiem ir redzams, ka

govs ir uz lielinieku valdības rīkojuma pamata rekvizicijas ceļā

atņemta atbildētājam; līdz ar to izbeigušās atbildētāja īpašuma

tiesības uz minēto govi (Priv. lik. 868. p. 6. pkt.). Maiņas lī-

gums noticis turpretim tikai starp prasītāju un lielinieku val-

dību, izpildu komitejas priekšstāvja personā. Ar prasītāju at-

bildētājs nekādos juridiskos sakaros nav stāvējis un nav iestā-

jies. Ar likumīgās valdības rīkojumu par lielinieku val-

dības rīkojumu atcelšanu, tai skaitā ari par govju rekvizīciju,

atkritis ari atbildētāja govs rekvizicijas juridiskais pamats un
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sakarā ar to prasītājs zaudējis savas tiesības uz minēto govi,

turpretim īpašuma tiesības uz govi ir atjaunojušās atbildētājam

par labu. Tādēļ prasītājam, kurš galīgi zaudējis tiesības uz

govi, nav likumīga pamata prasīt atbildētāja govi atpakaļ..

Līdz ar to pilnīgi atkrīt prasītāja aizrādījums uz lielinieku val-

dības rīkojumu spēku, kā ari jautājums par brīvu un nebrīvu

līgumu nozīmi. Kas attiecas uz prasītāja aizrādījumu uz to,,

itkā Apgabaltiesa pārkāpusi Civ. proc. lik. 103. p, uzlikdama

prasītājam atlīdzību tiem lieciniekiem par labu, kurus uzdevis

atbildētājs, tad gan jāatzīst, ka Apgabaltiesa formāli nav izpil-

dījusi pievesto pantu, jo Apgabaltiesai bija jāuzliek minēto

liecinieku atlīdzība atbildētājam, un šī atlīdzības surna savkārt

jāpiespriež no prasītāja atbildētājam par labu lietas izdevumu

veidā, bez tiem lietas izdevumiem, kurus Apgabaltiesa jau ap-

rēķinājusi un piespriedusi atbildētājam. Bet šīs formalitātes

neizpildīšana nav uzskatāma par tādu likuma pārkāpšanu, kas

attaisnotu sprieduma atcelšanu, jo liecinieku atlīdzība vispār

attiecas uz lietas izdevumiem, kufi jānes prāvu pazaudējušai

pusei (Kriev. Sen. Civ. kas. dep. spried. 1887. g, Nr. 13.) un

savā galīgā rezultātā Apgabaltiesas spriedums pilnīgi apmie-

rina atzīmēto principu, levērojot to, ka Apgabaltiesas sprie-

dums savā galīgā slēdzienā nerunā pretim prasītāja pievestiem

likuma pantiem un ka tādēļ Apgabaltiesa, atraidīdama prasību,

tos nav pārkāpusi, Senāts nolemj: Krišjāņa Dzelzīša piln-

varnieka, priv. adv. Dulbes kasācijas sūdzību uz Civ. proc. lik.

186. p. pamata atstāt bez ievērības.

10. 1920. g. maija mēneša 5. dienā. Huldas Lūkas lū-

gums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Augustes

Roos prasībā pret fiuldu Lūkas.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Oku-

pācijas laikā Miertiesa izšķīrusi lietu ar galīgu zem noteiku-

miem spriedumu (bedingtes Endurteil) uz vācu Civ. proc. lik.

400. § pamata. Jautājums, vai šīs lietas izšķiršanā bijis pie-
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mērojams izšķirošais zvērests, ir tīri procesuāla rakstura un

tādēļ viņu varēja izšķirt tikai uz vācu Civ. proc. lik, bet ne-

vis pēc Latvijas likumiem. Tāpat visas minētā sprieduma

sekas attiecībā uz zvēresta izpildīšanu un neizpildīšanu iz-

spriežamas vienīgi pēc vācu proc. lik. Pēc vācu Civ. proc.

lik. §§ 463. un 465. galīga zem noteikumiem sprieduma sekas

jānoteic atkarībā no tā, vai prāvnieku puse, uz kuru zvērests

tiek uzlikts, izpilda zvērestu vai ne, pie kam attiecīgās sekas

noteic galīgs spriedums (Lāuterungsurteil: § 462. abs. 2.).

Tādēļ atbildētājas, viņas sūdzībās izteiktā vēlēšanās — vis-

pāri lietu iztirzāt pēc Latvijas likumiem, nenozīmīga, cik tālu

lieta grozās ap jautājumu, vai okupācijas laikā Miertiesa pa-

reizi taisījusi galīgo zem noteikumiem spriedumu, kad un zem

kādiem noteikumiem prasītājai būtu jāizpilda viņai uzdotais un

no viņas pieņemtais zvērests. Tādā ziņā Apgabaltiesa pareizi

aizrādījusi, ka prasītājas nenozvērināšana okupācijas laikā ne-

esot uzskatāma par kavēkli prasītājas tagadējai nozvērinā-

šanai, jo vairāk tāpēc, ka prasītāja Apgabaltiesas sēdē atkār-

tojusi savu vēlēšanos dot zvērestu. Tā tad Apgabaltiesai nav

bijis iemesls Miertiesas galīgo zem noteikumiem spriedumu

atcelt, jo atbildētāja nav aizrādījusi, itkā Miertiesa pārkāpusi

vācu Civ. proc. lik. §§ 445. un sek. Bet no otras puses Ap-

gabaltiesa izgājusi no tā nepareizā viedokļa, itkā lietai tai pašā

laikā esot piemērojams krievu Civ. proc. lik. 115. pantā

paredzētais vienošanās zvērests (juramentum voluntarium).

Apgabaltiesa, tāpat kā ari atbildētāja, nav ievērojusi, ka krievu

Civ. proc. lik. paredzētam zvērestam ir pilnīgi cits procesuāls

raksturs, un ka tas uzliekams ne sprieduma ceļā, bet tikai

lēmuma ceļā (kriev. Civ. proc. lik. 491. un sek. p. p.), pēc

kura tikai jātaisa spriedums uz zvēresta pamata. Neviena

no šai lietā attiecībā uz uzlikto zvērestu piemērotām procesuā-

lām formām neapmierina tās formalitātes, kuras paredz krievu

Civ. proc. lik, un tas citādi nevar būt, jo dotais zvērests ticis

uzlikts uz vācu Civ. proc. lik. pamata. Līdz ar to, no vienas

puses, atkrīt visi atbildētājas aizrādījumi kasācijas sūdzībā

sakarā ar kriev. Civ. proc. lik. obligatorisko piemērošanu. Bet
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no otras puses, jāatzīst, ka Apgabaltiesa nepareizi nospriedusi,

lietu sūtīt Miertiesnesim atpakaļ dēļ lietas izšķiršanas uz

zvēresta pamata. Lieta, kā tāda, jau izšķirta ar galīgo zem

noteikumiem spriedumu, un Miertiesnesim tikai ir jārīkojas,

lai prasītāja dotu zvēras tu, pie kam Miertiesnesim jātaisa vācu

Civ. proc. lik. § 462. abs. 2 paredzētais galīgais spriedums

(Lāuterungsurteil); bet pati lieta pēc būtības katrā ziņā jau uz-

skatama par izšķirtu ar 28. oktobra 1919. g. galīgo zem notei-

kumiem spriedumu. Tamdēļ, lai gan atzīmētā sprieduma daļā

Apgabaltiesa pārkāpusi vācu Civ. proc. lik. § 462. abs. 2. kā.

ari Civ. proc. lik. 115. un sek, un 491. un sek. p. p, tomēr šis

pārkāpums nav uzskatams par Apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanas iemeslu un ir izlabojams ar augšminēto Senāta aizrādī-

jumu pie lietas nosūtīšanas Miertiesnesim. Turpretim atbildē-

tājas kasācijas sūdzība atraidāma kā nepamatota. Aiz pie-

vestiem iemesliem Senāts nolemj: atbildētājas Huldas Lū-

kas kasācijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt

bez ievērības.

11. 1920. g. maija mēneša 5. dienā. Kārļa Jansona

pilnvarnieka zvēr. adv. Antona lūgums par Rīgas Apgabaltie-

sas sprieduma atcelšanu Jāņa Zirņa prasībā pret Kārli Jan-

sonu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

tanīs gadījumos, kur par Miertiesneša rīkojumiem likums pie-

laiž iesniegt patstāvīgas, atsevišķi no apelācijas, blakussūdzī-

bas, likumā ir paredzēta pēdējām ari atsevišķa tiesāšanas kār-

tība (Cļv. proc. lik. 166.—169. panti) un ka tādēļ Apgabaltiesa,

ievedot atsevišķu akti par atbildētāja tieši viņai iesniegto bla-

kussūdzību par Valmieras apriņķa 11. miertiesneša 11. no-

vembra 1919. g. lēmumu un izspriežot tādējādi iesniegto bla-

kussūdzību atsevišķi-patstāvīgi, ir rīkojusies pilnīgi likumā pa-

redzētā kārtā; 2) ka noliekot caurskatīt 1920. g. 20. janvāra

tiesas sēdē atbildētāja 1920. g. 2. janvāra tiesai iesniegto lugu-.
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mv: „kopā ar blakussūdzību iesniegtai apelācijas sūdzībai dot

likumīgu virzienu kā atbildētāja pretapelacijai", kad tiesa jau

1919. g. 16. deembrī bija iesniegto blakussūdzību izspriedusi,

ar ko lieta bija uzskatama kā izbeigta otrā instancē, Apgabal-

tiesai nebija pienākums sūtīt lūguma iesniedzējam pavēsti, jo

tāds lūgums, kā nedibināts uz likumu, varēja tikt izspriests pat

ar vienkāršu tiesas priekšsēdētāja rezolūciju, bez kā to ienestu

tiesas sēdē; 3) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, izspriežot blakus-

sūdzību atsevišķi no pamata prasības izspriešanas uz prasītāja

apelācijas pamata un atraidot pēc satura atbildētāja tiesai ie-

sniegto 1920. g. 2. janvārī lūgumu, nav pielaidusi likuma pār-

kāpumu; 4) ka atbildētāja aizrādījums attiecībā uz pamata pra-

sības izspriešanu uz prasītāja apelācijas pamata nav šinī lietā

no Senāta caurskatāms, Senāts nolemj: Kārļa Jansona piln-

varnieka zvēr. adv. Antona kasācijas sūdzību uz Civ. proc.

lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

12. 1920. g. maija mēneša 5. dienā. Līzes Bāder lūgums

par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Ortes Saknes

prasībā pret Līzi Bāder.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Apgabaltiesa, tulkojot 1890. g. līgumu un apspriežot atbildētā-

jas pienākumu atlīdzināt prasītājai par dzīvokli ar apkurināša-

nu, nav ievērojusi atbildētājas atsaukšanos uz Liepājas-Kuldī-

gas Miertiesnešu sapulces 1898. g. 16. marta spriedumu, kā ari

uz krievu Apgabaltiesas 1893. g. spriedumu; 2) ka atbildētāja
atsaukusies uz atzīmētiem spriedumiem tādēļ, ka krievu Ap-

gabaltiesa jau izlikusi prasītāju iz tās pašas būdas, par.kuru ir

runa šai lietā, un ka Miertiesnešu sapulce noraidījusi prasību

par dzīvokli ar apkurināšanu uz tā paša līguma pamata, kurā

prasītāja šai lietā pamato savu prasību; 3) ka pēc Civ. proc.

lik. 895. p. spriedums ir saistošs starp tiem pašiem prāvnie-

kiem, jeb to pēcnācējiem attiecīcā uz strīdīgo priekšmetu, ja

attiecīgās prasības pamatojās uz tā paša juridiskā pamata; 4)
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ka tādēļ Apgabaltiesai bija jāpārbauda jautājums, cik tāļu pie-

vestie spriedumi izslēdz prasītājas prasības caurskatīšanu pēc

būtības attiecībā uz dzīvokli ar apkurināšanu; 5) ka Apgabal-

tiesa, neizpildīdama šo pienākumu, pārkāpusi Civ. proc. lik.

129. p.; 6) ka Miertiesnesis piespriedis prasītājai atlīdzību par

dzīvokli kopā par 3 gadiem 3X12=36 rbļ, pie kam prasītāja

par šīs prasības pārējās daļās atraidīšanu spriedumu nav pār-

sūdzējusi; 7) ka tādēļ, Apgabaltiesa, piespriežot prasītājai

vairāk, nekā viņai piespriedusi pirmā instance, pārkāpusi Civ.

proc. lik. 4., 131. p. p.; 8) ka Miertiesnesis varēja, piemērojoties

Civ. proc. lik. 135. p, miežu vērtību noteikt saskaņā ar pra-

sītājas iesūdzības rakstu; 9) ka Apgabaltiesai, kura rīkojās kā

Miertiesu iestāžu otrā instance, bija tiesības jautājumā par

miežu vērtību pieslieties pirmās instances sprieduma pamatiem;

10) ka tādēļ atbildētājas kasācijas sūdzībā pievestais aizrādī-

jums, ka Apgabaltiesai bija jāpārbauda no Miertiesneša noteiktā,

bet no atbildētājas apstrīdētā miežu vērtība, nepelna ievērību;

11) ka Apgabaltiesa, atzīdama savos motivos, ka atbildētājai

jānodod ēdamais, proti salmi, priekš govs un aitas neatkarīgi

no tā, vai tādi lopi prasītājai faktiski būtu bijuši, piespriedusi

visu salmu vietā noteiktu atlīdzības sumu, bet nav konstatē-

jusi, vai prasītājai faktiski ir bijuši attiecīgi lopi, jo — kā pa-

reizi aizrādījusi atbildētāja — prasītāja nevar prasīt atlīdzību

par lopu nomitināšanu, kuri atbildētājai faktiski nav bijuši;

12) ka Apgabaltiesa pietiekošā mērā apsvērusi jautājumu par

rudzu vērtību un ka viņas slēdziens šai daļā nav pārbaudāms

kasācijas kārtībā; tādēļ, kasācijas sūdzība šai daļā atraidāma;

13) ka atbildētājas aizrādījums uz Apgabaltiesas nepareizu ie-

sūdzības nodokļa piespriešanu no viņas par pirmo instanci,

nepelna ievērību, jo pēc Civ. proc. lik. 133. p. tiesas izdevumu

apmēra noteikšana un to sadalīšana starp prāvniekiem pilnīgi

atkarājās no Miertiesu iestāžu ieskata un nav pārbaudāma ka-

sācijas kārtībā (Kr. Senāta Civ. kas. dep. spr. 1871. g. Nr. 183.,

1872. g. Nr. 462., 950.; 1874. g. Nr. 48. un 1879. g. Nr. 140.),
Senāts nolemj: Liepājas Apgabaltiesas 30. septembra,
1. oktobra 1919. g. spriedumu attiecībā uz Ortes Saknes atlī-
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dzības prasību par dzīvokli, par malku, kā ari par salmiem,

Civ. proc. lik. 129, 131, 142. p. p. pārkāpumu dēļ, atcelt un

lietu dēļ izspriešanas no jauna atzīmētās daļās, nodot tai pašai

Apgabaltiesai citā tiesnešu sastāvā, bet pārējās daļās Līzes

Bāder kasācijas sūdzību, uz Civ. proc. lik. 186. p. pamata, at-

stāt bez ievērības.

' 13. 1920. g. maija mēneša 5. dienā. Kaspara Baloža lū-

gums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Līzes

Kopai prasībā pret Kasparu Balodi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

atbildētāja aizrādījums uz liecinieka Kuverta nenopratināšanu

nav pamatots aiz tā iemesla, ka 1. oktobra 1919. g. tiesas sēdē

atbildētājs nav tiesu lūdzis lietu atlikt dēļ liecinieku nopratinā-

šanas, uzdodot viņa dzīves vietu, un ka tiesa ir pievedusi pil-

nīgi dibinātus iemeslus, kamdēļ tā nepiešķir liecinieka izteicie-

niem svaru; 2) ka attiecībā uz alimentu vērtības noteikšanu

Apgabaltiesa ir atzinusi, ka prasītāja var prasīt alimentus m

natūra un ja atbildētājs tos nedotu, tad naudā pēc tagadējām

cenām un šāds tiesas slēdziens, dibināts uz lietas apstākļiem

un līguma 2, 3. un 5. paragrāfu tulkošanu, nav pārbaudāms

kasācijas kārtībā (Ties. iek. lik. 5. p.); ka mājas pirkšanas cena

skaidri noteikta ar 2438 rubļiem, bet likums neprasa, lai cena

būtu sedzama tikai skaidrā naudā (Priv. lik. 3845. p.) un līguma

slēdzējiem nav aizliegts bez pirkšanas sumas uzņemties vēl

citu pienākumu izpildīšanu (Priv. lik. 3846. p.), piemēram: iz-

sniegt pārdevējam zināmus alimentus; 4) ka atbildētājs pielai-

dis līguma izpildīšanas nokavējumu un viņam uz Priv. lik.

3320. un 3322. pantu un līguma 5. paragrāfa pamata jāatlīdzina

sūdzētājas prasība pilnā apmērā un ka tamdēļ šinī atgadījumā

nav piemērojams Priv. lik. 3459. pants, uz ko atsaucās atbil-

dētājs; 5) ka aiz tā paša iemesla, tas ir aiz nokavējuma pielai-

šanas, kā ari dēļ Priv. lik. 3104. panta noteikuma, ir bez pa-

mata atbildētāja atsaukšanās uz Priv. lik. 3274. un 3275. pantu
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noteikumiem; 6) ka Miertiesnesis, taisot aizmuguriska sprie-

duma vietā jaunu spriedumu un izliekot to aizmuguriska sprie-

duma spēkā atstāšanas formā, nav pārkāpis Civ. proc. lik. 152.

pantu, jo likums nekādu noteiktu formu par šo jauna sprieduma

došanu nenoteic un ja ari pielaistu, ka Miertiesnesis nebūtu

burtiski izpildījis Civ. proc. lik. 152. pantu, tad tomēr pēc sa-

tura tam nav nozīmes un pie tam otrā instance ar savu sprie-

dumu formas ziņā Miertiesneša spriedumu ir izlabojusi; 7) ka

tādā kārtā Apgabaltiesa nav pielaidusi kasācijas sūdzībā pie-

vestos likuma pārkāpumus, Senāts nolemj: Kaspara Baloda

kasācijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez

ievērības.

14. 1920. g. maija mēneša 19. dienā. Moritca Kagana

pilnvarnieka zv. adv. N. Malkina lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma un lēmuma atcelšanu Moritca Kagana prasībā pret

firmu „Dimant un Zilberg" un firmas „Dimant un Zilberg"

pilnvarnieka A. Reussnera paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš, referē se-

nators A. Loebers, atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka zv. adv. Malkina un

atbildētājas pilnvarnieka zv. adv. Reusnera paskaidrojumus un

virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka prasītāja ka-

sācijas sūdzība kā tāda ir caurskatāma, jo — pretēji atbildē-

tājas uzskatam — okupācijas varas Kurzemē izdotā 1918. g.

1. maijā rīkojuma 13. paragrāfs nav piemērojams Latvijas Se-

nātam, kurš pēc 1918. g. 6. decembra nolikuma ir kasācijas

instance bez kāda ierobežojuma un ar 1918. g. 6. decembra no-

likuma ievešanu Senāts kompetences ziņā rīkojās pēc Latvijas

Civ. proc. likumiem; 2) ka no principiela viedokļa — pretēji pra-

sītāja uzskatam — vācu Civ. proc. likums savā laikā bija un

varēja būt spēkā Latvijas teritorijā tikai uz okupācijas varas

rīkojuma pamata un tikai attiecīga rīkojuma paredzētās robe-

žās, pie kam ar okupācijas varas beigšanos vācu Civ. proc.

lik. piemērošana, acīm redzot, nav vairs paplašināta, bet tur-

pretim ierobežota ar Latvijas 1918. g. 6. decembra nolikuma
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1. pantu; 3) ka vispār pārsūdzības kārtība apspriežama vie-

nīgi pēc 1918. g. 6. decembra nolikuma, jo uz vispārējo procesu

tiesību pamata tiesāšanas kārtībai piemērojami tanī laikā spēkā

esošie procesuālie likumi, pie kam pat prāvnieku vienošanās

(1918. g. 6. decembra nolikumā 1. p.) par vācu Civ. proc. lik.

piemērošanu neattiecās uz tiesu iestāžu kompetencēm un tiesu

iestāžu savstarpējām attiecībām instanču ziņā un tādēļ nevar

grozīt spēkā esošo procesuālā likumā paredzēto pārsūdzības

kārtību; 4) ka neatkarīgi no tā, lai gan pēc vācu Civ. proc. lik.

518. p. pārsūdzības iesniedzamas attiecīgā pārsūdzības instancē,

bet konkrētā gadījumā atbildētājas apelācijas sūdzības ie-

sniegšana Apgabaltiesai, bet ne Tiesu Palātai, uzskatāma par

nenozīmīgu, jo kā Apgabaltiesa, tā ari Tiesu Palāta apelācijas

sūdzību pieņēmušas un prasītājs pret to savā laikā nav cēlis

ierunas; 5) ka tādēļ Tiesu Palātai nav bijis iemesla atsevišķi

pārbaudīt, vai Apgabaltiesa pareizi jeb nepareizi pieņēmusi

apelācijas sūdzību, un Tiesu Palātai bija tiesība, atbildētājas

apelācijas sūdzību pieņemt iztirzāšanai; 6) ka Tiesu Palāta

nav savam 4. februāra 1920. g. spriedumam piešķīrusi aizmu-

guriska sprieduma raksturu un to ari nav nosaukusi par aizmu-

gurisku spriedumu; 7) ka tādēļ prasītājam nav bijusi tiesība

par minēto spriedumu iesniegt atsauksmi (vācu valsts tiesas

spried, krājuma 39. sēj. Nr. 411) un Tiesu Palātas spriedums

bija pārsūdzams ne ar atsauksmi, bet tikai kasācijas sūdzības

kārtībā; 8) ka tādēļ Tiesu Palātas 1920. g. 10. marta lēmums

par prasītāja atsauksmes atstāšanu bez caurskatīšanas saskan

ar likumu, un prasītāja kasācijas sūdzība, cik tāļu tā attiecās

uz minēto lēmumu, atraidāma; 9) ka tomēr, pēc prasītāja pa-

reiza aizrādījuma, Tiesu Palātai bija jātaisa katrā ziņā aizmu-

gurisks spriedums, ja prasītājs nebij ieradies sēdē. Tādā ga-

dījumā atbildētājas pilnvarniekam, kurš ieradies sēdē, bija tikai

šādas iespējamības: vai nu lūgt lietu atlikt (vācu Civ. proc.

lik. 335. p.), vai nepieteikt nekādu lūgumu, kādā gadījumā lieta

guļ (vācu Civ. proc. lik. 251. p.); vai lūgt taisīt spriedumu (vācu

Civ. proc. lik. 330. p.), kādā gadījumā tāds spriedums varēja

būt tikai aizmugurisks spriedums. No tā noteikuma, ka pēc
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vācu Civ. proc. lik. 330. un 331. pantiem tiesa var taisīt aiz-

mugurisku spriedumu tikai uz attiecīgu lūgumu, nebūt nevar

slēgt, ka tiesai bija jātaisa, — pretējās puses prombūtnē, —

pret pēdējo ari vispārējs spriedums; tā 1920. g. 4. februāra sēdē

Tiesu Palātai bija lieta jāatliek, jo sēdē ieradušais atbildētājas

pilnvarnieks nebija lūdzis taisīt aizmugurisku spriedumu, un,

neizpildot šo pienākumu, Tiesu Palāta pārkāpusi vācu Civ. proc.

lik. 330. p.; 10) ka Tiesu Palāta, skatot cauri lietu pēc būtības

1920. g. februāra sēdē, nav ievērojusi, un pie tam bez kādiem

motivējumiem, no prāvnieku toreizējiem pilnvarniekiem 30. jan-

vārī saņemto abpusīgo lūgumu dēļ lietas atlikšanas; 11) ka

Tiesu Palātai nav bijusi tiesība, atzīmēto lūgumu atstāt bez

ievērības tikai aiz tā iemesla, ka atbildētāja (Dimanta un Zil-

berga personā) ar 1920. g. 26. janvāri piesūtīto tiesai telegramu

lūgusi lietu skatīt cauri, paziņojot, ka viņi atņēmuši pilnvaru

saviem iepriekšējiem pilnvarniekiem, jo pēc vācu Civ. proc.

lik. 85. un 87. p. p. visi attiecīgās puses pilnvarnieka procesu-

ālie darījumi un akti saista pašu prāvnieku, pie kam pilnvaras

atņemšanai nav piešķirams retrogresivs spēks; 12) ka tādēļ

atbildētājas telegrama jāuzskata par pilnīgi nenozīmīgu un Tie-

su Palātai bija jāievēro minētais abpusīgais lūgums par lietas

atlikšanu ; 13) ka Tiesu Palāta, neatliekot lietu, neskatoties uz

iepriekšējo prāvnieku lūgumu, pārkāpusi vācu Civ. proc. lik.

85, 87. un 227. p. p;; 14) ka, neatkarīgi no tā, prasītājs ar tiesā

saņemtu 1920. g. 2. februārī telegramu lūdzis lietu atlikt sa-

tiksmes trūkuma dēļ starp Liepāju un Rīgu, bet Tiesu Palāta

atstājusi šo lūgumu bez ievērības, nepievedot nekādus moti-

vus, ar ko Tiesu Palāta pārkāpusi vācu Civ. proc. lik. 337.

pantu, Senāts, neielaizdamies citu kasācijas sūdzībā aizrādītu

likumu pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj: Tiesu Palātas

4. februāra 1920. g. spriedumu dēļ vācu Civ. proc. lik. 330, 85,

87, 227, 251, 337. p.
t

p. pārkāpumu atcelt un lietu nodot Tiesu

Palātai izspriešanai no jauna citā tiesas sastāvā.

15. 1920. g. maija mēneša 5. dienā. Jāņa Goldmaņa lū-

gums par Liepājas vācu okupācijas laika Apgabaltiesas sprie-
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cluma atcelšanu Ilzes Goldman prasībā pret Jāni Goldmani un

lizes Goldman paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš, referē se-

nators A. Loebers, atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka prasītājai ir tiesības iz-

vēlēt pēc sava ieskata vienu no līgumā paredzētiem alimenta-

cijas veidiem, t. i. vai nu produktos, vai naudā; 2) ka šo slē-

dzienu Apgabaltiesa pamato uz līguma VI. un V. p. p. tulkoša-

nu; 3) ka līguma tulkošana attiecas uz lietas būtību un nav

pārbaudāma kasācijas kārtībā; 4) ka Apgabaltiesa ir konstatē-

jusi, ka — pretēji atbildētāja ieskatam — starp prāvniekiem

novacijas līgums nav noticis; 5) ka prasītājas alternativas tie-

sības neizbeidzas ar to, ka prasītāja agrākā laikā saņēmusi ali-

mentus vienā, līgumā noteiktā veidā, t. i. naudā, jo alimenti

uzskatāmi par obligācijām, kuras atkārtojas, un tādēļ nav pa-

doti vispārējam noteikumam, pēc kura izvēlēšanas tiesības var

realizēt tikai vienreiz (Priv. lik. 2928., 2315, 3628. p. p.); 6) ka

Apgabaltiesas līguma tulkošanas princips nerunā pretīm vis-

pārējiem likuma noteikumiem „m dubio pro reo" (Priv. lik.

3274. p.), jo šis princips neattiecas uz alimentiem, kuri jātulko

visplašākā nozīmē (Priv. lik. 3104. p.); 7) ka, pretēji atbildētāja

uzskatam, līgumā paredzētās nodevas (produktos vai naudā)

nezaudē alimentacijas raksturu tādēļ, ka tās ir nosacītas līgu-

mā, jo alimentus var noteikt ari līguma ceļā (Priv. lik. 3104,
3846. un 4500. p. p.); 8) ka Apgabaltiesa nav pārkāpusi atbildē-

tāja aizrādītos likumus, Senāts nolemj: Jāņa Goldmaņa ka-

sācijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ie-

vērības.

16. 1920. g. maija mēneša 19. dienā. Firmas „A. J.

Itcigsons un dēls" pilnvarnieka zv. adv. H. Rūša lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu firmas „A. J. Itcigsons un

dēls" prasībā pret V. Rūta firmas īpašnieku Hugo Henningu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs, atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.
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Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Civ. proc. lik. 273. p. 4. pkt. piemērojams tikai tanīs gadījumos,

kad par strīdus priekšmetu ir tiesība uz periodiskiem maksāju-

miem vai nodevām (par piem. alimenti, malkas nodevas par

zināmu laiku v. t. t), t. i. par vienpusēju atbildētāja pienākumu

pret prasītāju; 2) ka rentes līgums ir divpusējs, kurš uzliek

katram kontrahentam kā tiesības tā pienākumus: rentes de-

vējam uzliek pienākumu kontrahentam nodot rentes priekšmetu

un dod tiesību par to saņemt zināmu atlīdzību, kā ekvivalentu:

rentniekam dod tiesību lietot rentes priekšmetu un uzliek par

pienākumu par to atlīdzināt rentes devējam. Tādējādi prasī-

tāja labumu par rentes līgumu atcelšanu vai spēkā atstāšanu

nevar noteikt vienīgi caur norunāto maksājumu kopsumu, jo

lai šo labumu saņemtu, viņam no savas puses jādod pretējai

pusei' līdzvērtīga rentes priekšmeta lietošana. Tamdēļ pra-

sības suma par rentes līguma atcelšanu vai spēkā atstāšanu

nav aprēķināma pēc Civ. proc. lik. 273. p. 4. pkt.; 3) ka Krievu

Senāts līdz 1912. g. 15. jūnija Civ. proc. lik. izdošanai devis

jautājumā par sūdzības sumas noteikšanu prasībās par rentes

līguma atcelšanu vai spēkā atstāšanu visai nevienādus pa-

skaidrojumus; 4) ka lai šai neskaidrībai darītu galu 1912. g.

15. jūnija likums ieved pie Civ. proc. lik. 273. p. īpašu jaunu

6. punktu, kurš tieši nosaka, kā prasības suma aprēķināma pra-

sībās par rentes līguma atcelšanu vai spēkā atstāšanu; 5) ka

šis Civ. proc. lik. 273. p. 6. pkt. skaidri nosaka, ka prasības su-

ma aprēķināma prasībās par rentes līguma atcelšanu vai spēkā
atstāšanu ar rentes maksas sumu par vienu gadu un 6) ka Ap-

gabaltiesas un Tiesu Palātas atzinumi, ka šī lieta piekrīt Mier-

tiesas izspriešanai, ja pareizi aprēķinātā prasības suma nepār-

sniedz Miertiesas kompetenci, pilnīgi saskan ar augšā pieve-

stiem aizrādījumiem, — Senāts nolemj: firmas „A. J. Itcig-

sons un dēls" pilnvarnieka zv. adv. H. Rūša kasācijas sūdzību

uz Civ. proc. lik. 793. panta pamata atstāt bez ievērības.

17. 1920. g. jūnija mēneša 9. dienā. Jāņa Bernata lū-

gums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Miķela

Šulca prasībā pret Jāni Bernātu.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka fi. Rūša paskaidroju-

mus un virsprokurora atzinumu un ņemot vērā; 1) ka prasī-

bas priekšmets ir vindikacija, kura uzliek prasītājam pienāku-

mu pierādīt savas īpašuma tiesības (Priv. lik. 917. p.); 2) ka

atbildētājs aizstāvējās ar to apgalvojumu, ka īpašuma tiesības

uz zirgu piederot viņam (Priv. lik. 919. p.), jo to pašu zirgu

viņam esot atņēmušas krievu kara spēka daļas 1917. g. atkāp-

joties : 3) ka prasītājs noliedz šo atbildētāja ierunu, aizrādīdams,

ka zirgs bijis atņemts atbildētājam likumīgas rekvizicijas ceļā

un ka tādēļ atbildētājs zaudējis īpašuma tiesības uz strīdīgo

zirgu; 4) ka uz krievu 1914. g. 11. augusta noteikumu

nie). Lik. krāj. 1914. g. Nr. 241.) pamata rekviziciju noteic ar-

mijas virspavēlnieks jeb atsevišķu armiju komandieri, kuri dod

rīkojumu attiecīgām civiliestādēm dēl rekvizicijas izdarīšanas

(139
4

.

p.), kamēr pašas kara spēka daļas izdara rekvizicijas

tikai likumā paredzētos izņēmuma gadījumos; 5) ka likums ne-

paredz nedz kara spēka atkāpšanās gadījumā nedz viņa kara

darbības rajonā nekādus atsevišķus noteikumus attiecībā uz

rekvizīcijām; 6) ka Apgabaltiesa nav konstatējusi, cik tāļu

zirga atņemšana atbildētājam runā stāvošā gadījumā saskan ar

pievestā likuma noteikumiem; 7) ka Apgabaltiesa konstatējusi

tikai, ka zirgu atņēmuši krievu zaldāti ložmetēju pārvešanai

un ka pēc tam kādas kara spēka daļas virsnieks izsniedzis

„oficialu kvīti" bez zīmoga; 8) ka no šiem Apgabaltiesas kon-

statētiem faktiem nevar nākt pie slēdziena, vai runā stāvošā

gadījumā notikusi augšminētā likumā paredzētā rekvizīcija;

9) ka Apgabaltiesa nepietiekoši motivējuši savu spriedumu un

tādēļ pārkāpusi Civ. proc. lik. 1811

,
142. p. p, — Senāts, neie-

laizdamies citu kasācijas sūdzībā pievesto kasācijas iemeslu

pārbaudīšanā, — nolemj: Rīgas Apgabaltiesas spriedumu

Civ. proc. lik. 1811

,
142. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā tiesnešu

sastāvā.
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18. 1920. g. jūnija mēneša 9. dienā. Augusta Ploegerta

lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Augusta

Ploegerta prasībā pret Fēliksu Coulino.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka prasītājs vispāri atzinis

savas svainenes rīcību nama pārvaldīšanā un tādēļ ari nomas

naudas pazemināšanu caur to, ka viņš uzskatījis par saisto-

šiem tos maksājumus, kurus atbildētājs izdarījis kādai trešai

personai Marijai Mūller; 2) ka prasītājs apstrīd šo Apgabaltie-

sas slēdzienu, aizrādot, ka pēdējais esot pamatots tikai uz pie-

ņēmumu, bet ne uz pierādītiem faktiem; 3) ka šis prasītāja aiz-

rādījums nesaskan nedz ar Apgabaltiesas slēdziena saturu, nedz

ar tā formu, jo Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz ratihabici-

jas juridisko seku piemērošanu lietas apstākļiem, bet ne uz kā-

diem pieņēmumiem; 4) ka prasītājs pirmo reizi tikai kasācijas

sūdzībā aizrāda, itkā ratihabicija neesot piemērojama šai lietā

aiz tā iemesla, ka starp Mariju Mūller un atbildētāju noslēgtais

līgums ar visām; sekām jau attiecas uz pagātni; 5) ka Apgabal-

tiesa varēja uz no viņas konstatēto lietas apstākļu pamata nākt

pie slēdziena, ka Marija Mūller, noslēgdama ar atbildētāju lī-

gumu par nomas naudas pamazināšanu, rīkojusies kā prasītāja

nama pārvaldniece „negotiorum gestrix" ziņā; 6) ka šim slē-

dzienam nerunā pretim, kā to nepareizi domā prasītājs, — tas

fakts, ka Marija Mūller uzdevušies atbildētājam par prasītāja

pilnvarnieci, jo attiecībā uz prasītāju, kā aizstāvējamo personu,

izšķirošs ir tikai tas, vai aizstāvētājam ir pilnvara (jeb atse-

višķs aizstāvējama uzdevums), vai nē; 7) ka atzīmēto Apgabal-

tiesas slēdzienu prasītājs apstrīd ari uz tā pamata, ka Apgabal-
tiesa tiešām nosaukusi Mariju Mūller par prasītāja „negotiiorum

gestrix"; 8) ka šis prasītāja aizrādījums jāieskata par nepa-

reizu, jo Apgabaltiesa pēc savu motivu satura it sevišķi izgā-
jusi no tā, ka-Marija Mūller rīkojusies kā prasītāja nama pār-

valdniece bez atsevišķas pilnvaras, ar citiem vārdiem kā

„negotiorum gestriK"; 9) ka pretēji prasītāja domām, tas
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fakts, ka par viņa mantu bija iecelts viņa prombūšanā kura-

tors, nedz no formāla, nedz no materiāla viedokļa neizslēdz,

ka iepriekš cita persona bija rīkojusies kā pārvaldniece bez

pilnvaras; 10) ka prasītāja aizrādījums, itkā neesot pierādīts

tas, ka Marija Mūller rīkojusies viņa, prasītāja, bet ne savās

interesēs, nepelna ievērību jau tamdēļ, ka prasītājs uz to aiz-

rādījis pirmo reizi tikai kasācijas sūdzībā; 11) ka Apgabaltie-

sas slēdziens, ka Marija Mūller, pamazinājot nomas naudu,

rīkojusies pat prasītāja interesēs zem no Apgabaltiesas konsta-

tētiem toreizējiem vispāri pastāvošiem ekonomiskiem apstā-

kļiem, attiecas uz lietas faktisko pusi un tādēļ nav pārbaudāms

kasācijas kārtībā; 12) ka Apgabaltiesai bija likumīgs pamats

atsaukties uz to, ka prasītājs nav apstrīdējis kuratora īres nau-

das saņemšanu pamazinātā apmērā, aizrādīdama, ka tas fakts

vien, ka kurators turpinājis ņemt to pašu pamazināto maksu

vēlākā laikā, pierādot nomas naudas pamazināšanas labvēlīgo

raksturu; 13) ka pret šo Apgabaltiesas slēdzienu prasītājs ne-

pieved likumos pamatotus iebildumus; 14) ka Apgabaltiesa gan

nepareizi piemērojusi Priv. lik. 3536. p, bet Apgabaltiesas no

tā taisītam slēdzienam nav izšķirošas nozīmes; 15) ka prasī-

tāja aizrādījums uz paša nomas naudas pamazināšanas līguma

raksta iztrūkšanu aktī nav ievērojams, jau tādēļ, ka prasītājs

aizrādījis uz to pirmo reizi tikai kasācijas sūdzībā; 16) ka Ap-

gabaltiesa nav pielaidusi prasītāja aizrādītos likuma pārkāpu-

mus, Senāts nolemj: Augusta Ploegerta kasācijas sūdzību

uz Civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

19. 1920. g. augusta mēneša 26. dienā. Mārča Bērziņa

pilnvarnieka pr. adv. A. Dulbes lūgums par Rīgas Apgabaltie-

sas sprieduma atcelšanu Augusta Liepiņa prasībā pret Mārci

Bērziņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, K. Ozoliņš; referē priekšsēdē-

tājs, atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod, ka ka-

sācijas sūdzība pelņa ievērību. Prasītājs, aizrādot uz to, ka at-

bildētājs aizvedis pie sevis viņa zirgu un liedzās to labprātīgi

40

ZinaidaIndruna
Typewritten Text

ZinaidaIndruna
Typewritten Text

ZinaidaIndruna
Typewritten Text
(L. Nr. 60)



atdot, paģēr uzlikt atbildētājam par pienākumu atdot viņam

zirgu vai neatdošanas gadījumā piespriest no atbildētāja zirga

vērtību 1500 rbļ. Tāda prasība pēc sava rakstura ir īpašuma

tiesības prasība (Priv. lik. 897. p.) un viņas apmierināšanai Ap-

gabaltiesai bija jākonstatē ne tikai prasītāja īpašuma tiesības

uz zirgu, bet ari tas, ka atbildētājs piesavinājies viņa zirgu,

to nelikumīgi ietur un liedzās izdot, resp, ka prasības iesniegša-

nas dienā zirgs atradies atbildētāja valdīšanā. Nekonstatējot

šos pēdējos apstākļus iesniegtā „rei vindicatio" prasība neva-

rēja tikt apmierināta. Turpretim Apgabaltiesa ir konstatējusi:

1) ka prasītājs no Cēsu ādu fabrikanta Stirnes Rīgā nopirkto

zirgu gan ir atvedis uz Cēsīm un ievietojis savā stallī, bet ka

lielinieki, prasītāju pašu arestējot, zirgu viņam atņēmuši un to

ievietojuši atpakaļ pārdevēja Stirnes ādas fabrikā, kur zirgs

ari atradies līdz lielinieku atkāpšanās laikam; 2) ka šo zirgu

lielinieku aiziešanas brīdī no Cēsīm, atbildētājs ar nolūku zirgu

paglābt no lieliniekiem pats no sevis, bez kāda uzdevuma no

paša Stirnes jeb viņa fabrikas pārziņa Miezīša puses, bija no-

vedis uz Gaujmalu un ievietojis sanitāru stallī, kur lielinieki pēc

dažām stundām zirgu bija uzgājuši un ar varu no atbildētāja

atņēmuši un ar to aizbraukuši. Izejot no šiem tiesas konsta-

tētiem faktiem, Apgabaltiesa taisa slēdzienu, ka atbildētājs ir

atbildīgs par zirga nozušanu uz Priv. lik. 3787. panta pamata

aiz tā iemesla, ka ņēmis dalību zirga glabāšanā bez kaut kāda

uzaicinājuma, no Stirnes jeb viņa pārvaldnieka Miezīša puses

un bez kaut kādas vajadzības. Bet no Apgabaltiesas pievestais

Priv. lik. 3787. pants atrodās nodaļā par lietu nodošanu uzgla-

bāšanā uz nolīguma pamata un paredz to atsevišķo (speciālo)

līguma gadījumu, kad nodošana glabāšanā ir notikusi nevis uz

nodevēja (deponenta) ierosinājumu, kā tas vispārīgi notiek

šādu līgumu noslēgšanas gadījumos, bet uz glabāšanā pieņē-

mēja ierosinājumu bez kaut kādas vajadzības uz tādu nodošanu

glabāšanā no deponenta (glabāšanā nodevēja) puses, kādā ga-

dījumā uz augšā minētā Priv. lik. 3787. panta pamata glabāšanā

pieņēmējs nes daudz lielāku atbildību pret glabāšanā nodevē-

ju, kā tanī atgadījumā, ja nodošana glabāšanā būtu notikusi uz
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devēja ierosinājumu, t. i. viņš atbild ne tikai par ļaunprātīgu

rīcību vai rupju paviršību, kā tas paredzēts likumā (Priv. lik.

3785.), kad nodošana uzglabāšanā notiek uz nodevēja ierosinā-

jumu, bet pat par katru mazāko no viņa puses pielaisto ne-

uzmanību. Šinī gadījumā no Apgabaltiesas konstatētie faktiskie

apstākli izslēdz kaut kādas attiecības starp partiem uz līguma

pamata. Apgabaltiesa, aizrādot uz to, ka atbildētājs ņēmis

zirgu glabāšanā bez pārdevēja Stirnes jeb viņa pilnvarotā uz-

devuma un vajadzības, caur to indirekti ir konstatējusi, ka at-

bildētājam pat nav bijis zināms, ka Stirnes zirgs būtu pārgājis

prasītāja īpašumā. Tā tad Priv. lik. 3787. pants šim gadījumam

nav piemērojams, nerunājot nemaz par to, ka ari šā panta pie-

mērojuma gadījumā tas fakts, ka atbildētājs ņēmis zirgu gla-

bāšanā bez pārdevēja Stirnes uzdevuma un vajadzības, pats

par sevi nedeva Apgabaltiesai tiesības uzlikt atbildētājam at-

bildību par zirga pazušanu, nekonstatējot iekš kam pastāvēja

atbildētāja vaina — neuzmanība zirga uzglabāšanā. Tā tad

Apgabaltiesas taisītie slēdzieni neizriet no viņas konstatētiem

faktiskiem lietas apstākļiem. Bet no otras puses, izejot no

augšā minētiem konstatētiem lietas faktiskiem apstākļiem un

pārnesot prasības atrisinājumu uz jautājuma izšķiršanu par at-

bildētāja atbildību attiecībā uz strīdā stāvošā zirga pazušanu,

Apgabaltiesa īstenībā ir lietu izšķīrusi un prasību apmierinājusi

ne uz prasītāja īpašumu tiesību traucēšanas pamata no atbil-

dētāja puses, t. i,, ne no rei vindicatio viedokļa, bet uz uzgla-

bāšanas līguma pamata, Turpretim, apstiprinājot Miertiesneša

spriedumu, kurš saskan ar prasītāja iesniegto vindikacijas pra-

sību, Apgabaltiesa ir piespriedusi pēdējo. Tā tad Apgabaltiesa

ir pielaidusi pretrunu savos sprieduma motivos un motivi ne-

saskan ar spriedumu, caur ko pārkāpusi Civ. proc. lik. 129. un

142. pantus. Tādēļ Senāts, neielaizdamies citu kasācijas sūdzī-

bā uzrādīto sprieduma atcelšanas iemeslu pārbaudīšanā, no-

lemj: Pīgas Apgabaltiesas spriedumu Civ. proc. lik. 129.

un 142. pantu pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot jaunai caur-

skatīšanai tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.
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20. 1920. g. septembra mēneša 30. dienā. Johanna Pe-

tersona pilnvarnieka zv. adv. J. Valtera lūgums par Tiesu Pa-

lātas sprieduma atcelšanu akciju sabiedrības „Feldmūhle, Pā-

pier un Zellstoffwerke m Stettin" prasībā pret Johannu Peter-

sonu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Civ. proc. likuma 465. pantā paredzētai ārzemēs sastādīta

akta vizēšanai par priekšmetu un mērķi ir apliecināt vienīgi

akta autenticitati, tā formālu neapšaubāmību, t. i. nodibināt,

ka ārzemes iestādei, kura aktu apliecinājusi, bija tiesība pēc

viņas valstī pastāvošiem likumiem to darīt, bet nebūt ne aplie-

cināt akta likumību pēc tā satura; 2) ka atbildētājs nav cēlis

ierunas pret Vācijas notāra tiesībām apliecināt pilnvaru kā tā-

du, t. i., nav apstrīdējis akta izdarīšanas pareizību un ka tādēļ

Tiesu Palāta, ja viņai bija zināms, ka pēc Vācijā pastāvošiem

likumiem notāram ir tiesība apliecināt pilnvaras, varēja, —

neatkarīgi no tā, ka pilnvaras izdošanas laikā diplomātiski sa-

kari starp Latviju un Vāciju nepastāvēja. — atzīt, nepārkāpjot

Civ. proc. lik. 465. pantu, ka pilnvara sastādīta saskaņā ar Vā-

cijas likumiem; 3) ka no atbildētāja puses pirmo reizi kasāci-

jas sūdzībā pievestā prasītājas pilnvaras apstrīdēšana pēc tās

satura uz tā pamata, itin kā prokūristiem nebūtu tiesības aiz-

stāvēt pilnvarotājas firmas intereses tiesā un ka notāram, kurš

pilnvaru apliecinājis, vajadzēja atzīmēt, uz kāda pamata pro-

kūristiem bijusi tiesība izdot pilnvaru firmas vārdā, no Senāta

nav pārbaudāma; 4) ka, pretēji atbildētāja aizrādījumam, ir

pareizs Tiesu Palātas slēdziens, ka uz šo lietu nav attiecināms

Krievijas valdības 1914. g. 28. jūlija rīkojums zem nosaukuma:

~Noteikumi, pēc kuriem rīkosies Krievija par 1914. g. kara

laiku", jo kā jau pats nosaukums rāda, šie noteikumi izdoti no

Krievijas valdības „ad hoc" pa 1914. g. kara laiku viņas attie-

cību regulēšanai ar viņu karā stāvošām valstīm un nav piemē-

rojami Latvijā; 5) ka Tiesu Palāta, konstatējot, ka atbildētājs

no prasītājai pārdotā koka materiāla daļu no tā — atlikumu
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267 metrus — prasītājai jau atmērītus un no pēdējās samaksā-

tus, bet palikušus līdz izsūtīšanai uz viņa koku laukumu, ir pār-

devis un izdevis trešai: personai, ir pareizi piespriedusi uz Priv.

lik. 3878. un 3450. pantu pamata prasītājai no atbildētāja atpa-

kaļ samaksāto pirkšanas sumu 9879 vācu markas, kā tiešu zau-

dējumu, iztekošu no līguma pārkāpšanas no atbildētāja puses;

6) ka tādā kārtā Tiesu Palāta nav pielaidusi no kasācijas ie-

sniedzēja viņa kasācijas sūdzībā pievestos likumu pārkāpumus,

Senāts nolemj: atbildētāja Johanna Petersona, tirgojoša

zem firmas „Peterson un Komp." pilnvarnieka zv. adv. Jura

Valtera kasācijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 793. panta pamata

atstāt bez ievērības.

21. 1920. g. augusta mēneša 26. dienā. Anža Pakalnieta

lūgums par Cēsu apriņķa 3. iec. Miertiesneša lēmumu Anža

Pakalnieta prasībā pret Jēkabu Kornetu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Pakalniets par Cēsu apriņķa 3. iec. Miertiesas spriedumu no

17. maijā 1920. g. likumīgā laikā iesniedzis Miertiesnesim kasā-

cijas sūdzību ar lūgumu Miertiesas spriedumu atcelt un lietu

nodot jaunai iztiesāšanai; 2) ka nevar būt nekādu šaubu par

Pakalnieta nodomu un vēlēšanos novadīt savu lietu kasācijas

instances caurlūkošanai; 3) ka, saņemot kasācijas sūdzību,

Miertiesnesim tāda jānodod pēc piederības attiecīgai kasāci-

jas iestādei, nelūkojot uz to, kam tā varbūt maldīgi adresēta;

4) ka tāpēc Miertiesnesis Pakalnieta pārsūdzību nepareizi no-

devis tam atpakaļ aiz tā iemesla, ka viņa bij rakstīta uz Rīgas

Apgabaltiesas un ne uz Latvijas Senāta vārda; 5) ka Mierties-

nesis tāpat nepareizi kasācijas sūdzības atpakaļizsniegšanu di-

bina uz to, ka Pakalniets neesot iemaksājis reizē ar kasācijas

iesniegšanu ari 1% tiesu nodokli, kas paredzēts likumā no

26. janvāra 1920. g. 2. p. (V. Vēstn. Nr. 27., 1920. g.), jo uz

Civ. proc. lik. 269. p. 5. p. pamata tiesas nodokļa nesamaksas

gadījumā sūdzība nav izsniedzama atpakaļ, bet gan atstājama
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bez tāļāk virzīšanas un sūdzētājam pieprasāma noteiktā laikā

nodokļa samaksa, Senāts nolemj: Cēsu apriņķa 3. iecirkņa
Miertiesneša lēmumu no 4. jūnija 1920. g. atcelt un uzdot Mier-

tiesnesim Anža Pakalnieta iesniegto kasācijas sūdzību pieņemt

un dot tai likumīgu virzienu.

22. 1920. g. augusta mēneša 26. dienā. Kriša Balandina

lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Kriša

Ābola prasībā pret Krišu Balandinu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu-dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: ka

prāvnieku vai to pilnvarnieku paraksti iztaisa nepieciešamo lū-

gumu vai apelācijas sūdzību piederumu (Kr. Sen. Civ. Kas.

dep. spriedumi: 1869. g. Nr. 1053, 1873. g. Nr. 803.; Civ. proc.

lik. 262. p. pielikums un 755. p.), ka Civ. proc. lik. 260. p. no-

teikums jāatzīst tikai par vispārīga noteikuma izņēmumu, kurš

ir tulkojams visšaurākā ziņā un tādēļ piemērojams vienīgi, ja
tai pašā pantā paredzētās formalitātes tiek taisni izpildītas;
ka šai gadījumā, apelācijas sūdzību prasītāja Balandina vietā

parakstījis K. A. Freimans, neaizrādīdams — pretēji Civ. proc.

lik. 260. p. — aiz kāda iemesla to nav parakstījis pats prasītājs,

kurš rakstīt prot un ka tādēļ prasītāja apelācijas sūdzība jā-

uzskata par neparakstītu un nav caurskatāma, Senāts, at-

rasdams, ka Liepājas Apgabaltiesai bija pietiekošs pamats, ape-

lācijas sūdzību atstāt bez caurskatīšanas (Kr. Sen. Civ. Kas.

dep. spried. 1877. g. Nr. 71.), nolemj: Kriša Balandina ka-

sācijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ie-

vērības.

23. 1920. g. septembra mēneša 30. dienā. Ermaņa Zie-

meļa un Jāņa Kalviška lūgums par Liepājas Apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu Ermaņa Ziemeļa un Jāņa Kalviška prasībā

pret Andreju Ābeli.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.
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Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

atbildētājs cēlis ierunu pret prasību uz tā pamata, ka strīdus

priekšmets — laiva — tikusi pārdota uz vietas, t. i, ka prasī-

tāji uzņēmušies laivu saņemt tās atrašanās vietā, kā pircēji pa-

tiesi pārņēmuši laivu un līdz ar to īpašuma tiesības uz laivu,

kā risks jau pārgājis uz pircējiem un kā tādēļ atbildētājs neesot

atbildīgs pret pircējiem par laivas atņemšanu no citas personas

puses; 2) ka Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka laivas pirkšanas-

pārdošanas līgums galīgi bijis noslēgts, pie kam pircēji pama-

tīgi apskatījuši laivu un faktiski pārņēmuši to savā rīcībā: 3)

ka šis Apgabaltiesas slēdziens, kuru tā pamatojusi uz lietā uz-

rādītiem apstākļiem, attiecas uz lietas faktisko pusi un tādēļ

nav pārbaudāmas kasācijas kārtībā; 4) ka, ja pirkšanas-pār-

došanas līgums ir galīgi noslēgts, tad risks par līguma priekš-

metu pāriet uz pircēju, pat neatkarīgi no priekšmeta nodošanas

(Priv. lik. 3863. p.) ; 5) ka tādēļ atbildētājs par laivas paņemšanu

no trešās personas puses pēc pirkšanas-pārdošanas līguma

noslēgšanas nav atbildīgs prasītājiem; 6) ka, ja laiva jau pār-

gājusi prasītāju īpašumā, tad paņemšana no trešās personas

puses aizskar prasītāju tiesības, traucējot viņu īpašuma un val-

dīšanas - tiesības uz laivu; 7) ka tādēļ prasītājam bija jāgrie-

žas ar prasību pret viņu tiesību traucētāju, bet ne pret pārde-

vēju; 8) ka tagadējā prasība uzskatāma, pretēji prasītāja do-

mām, nevis kā ēvikcijas prasība, bet kā prasība uz līguma pa-

mata, par līguma izpildīšanu, t. i. par līguma priekšmeta no-

došanu (Priv. lik. 3877. p.); 9) ka šī prasība par līguma izpil-

dīšanu nav apmierinājama, jo pārdevējs savu pienākumu pret

pircējiem par līguma priekšmeta nodošanu (Priv. lik. 3872. p.)

jau izpildījis; 10) ka Apgabaltiesa pareizi atraidījusi prasību,

kā tādu, galīgi, bet ne kā priekšlaicīgu, jo prasība vērsta ne uz

atlīdzību par līguma priekšmeta atņemšanu prasītājiem no tre-

šās personas puses, bet uz līguma izpildīšanu; 11) ka ar šīs

prasības atraidīšanu netiek prejudicēta varbūtīga prasītāju

regresa prasība pret atbildētāju tai gadījumā, ja nākošā prasī-

tāju vindikacijas prasībā pret trešo personu, kas nopirkto laivu

paņēmusi atbildētājam piedaloties, tiktu atraidīta uz tā pamata,
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ka treša persona likumīgā ceļā laivu būtu ieguvusi no atbil-

dētāja resp. ka atbildētājs būtu prasītājiem pārdevis svešu

mantu: 12) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, atraidīdama tagadējo

prasību, nav pārkāpusi prasītāja aizrādītos likumus, Senāts

nolemj: Ermaņa Ziemeļa un Jāņa Kalviška kasācijas sūdzību

uz Civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

24. 1920. g. septembra mēneša 30. dienā. Klementija

Morozova lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu Klementija Morozova prasībā pret mirušā Ģederta Bīriņa

mantas masu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

atbildētājas priekšstāvis cēlis pret prasību ierunu, ka kāda trešā

persona, kāds Veļičko jau apņēmusies uz sava rēķina apglabāt

nelaiķi Ģedertu Bīriņu; 2) ka lai gan trešā persona — pēc

Apgabaltiesā konstatētiem lietas apstākļiem — apstiprinājusi

atbildētājas priekšstāvja ierunu, bet šis apstāklis pats par sevi

nekrīt svarā, jo vienīgi ieinteresētās lietā trešās personas ap-

ņēmumam vai solījumam vien nav izšķirošas nozīmes; 3) ka

Apgabaltiesas slēdziens nav attaisnojams ar Priv. lik. 583. p,

jo šis pants paredz izdevumus, kuri attiecās uz zināmu priekš-

metu (Bcmt>) bet nekad nav piemērojams uz nelaiķa per-

sonas apbedīšanu; ka, vispār, apbedīšanas izdevumi jāsedz

visdrīzākā laikā uz mantinieku un, ja pēdējo nebūtu, uz man-

tojuma masas rēķina (sk. Civ. proc. lik. 1959. p. ar motiviem

pie 1889. g. 9. jūlija noteikumu 222. panta: Hassman un Nol-

ken izdevuma 173. lpp. un Kr. Senāta civ. kas. dep. 1894. g.

spried. Nr. 49.); ka pie šī gadījuma apstākļiem, mantinieku

prombūtnes un mantošanas kuratora iztrūkšanas dēļ, apbedī-
šanas izdevumi gan jāatzīst par nepieciešamiem tai ziņā, ka tā

svešā persona, kura no saviem līdzekļiem seguši apbedīšanas

izdevumus, izpildījusi mantojuma. masas nepieciešamu un vis-

drīzākā laikā apmierināmu pienākumu; 4) ka atlīdzība par

apbedīšanas izdevumiem jāapspriež uz lietas vešanas pamatā
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bez atsevišķa uzdevuma; 5) ka lai gan prasītājs rīkojās pret

kādas trešās personas gribu, bet šis fakts nav šai gadījumā

no svara, jo par izšķirošu jāuzskata ne trešās personas inte-

reses un griba, bet gan aizstāvējāmās personas, t. i. lietas

saimnieka griba un interese, t. i. runā stāvošā gadījumā —

mantošanas masas griba un intereses; 6) ka atlīdzības prasība

varētu atkrist uz Priv. lik. 4452. panta pamata tikai tai gadī-

jumā, ja būtu konstatēts, ka apbedīšanas sagatavošanas dar-

bus būtu uzņēmies un izpildījis Veličko un prasītājs tikai pēc

tam nevajadzīgā kārtā iemaisījies Veličko rīcībā, kas no tiesas

šai gadījumā nav konstatēts; 7) ka Apgabaltiesa aizrādot, ka

prasības apmērs neesot pierādīts, atstājusi bez ievērības at-

bildētājas priekšstāvja atzīšanos miertiesneša 1920. g. 12. marta

sēdē, kurā atbildētājas priekšstāvis taisni izsacījis, ka viņš

neapstrīdot to faktu, ka prasītājs patiešām izdevis pēc iesniegtā

rēķina 323 rbļ.; 8) ka Apgabaltiesa, zem tādiem apstākļiem

atraidīdama prasību, pārkāpusi Priv. lik. 583. p. un Civ. proc.

lik. 142., 181 1

.,

112. p. p. Senāts nolemj: Rīgas Apgabal-

tiesas 1920. g. 20. apriļa spriedumu Priv. lik. 583. p. un Civ.

proc. lik. 142., 181\—112. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no Jauna citā tiesas

sastāvā.

25. 1920. g. oktobra mēneša 28. dienā. Amālijas Dik-

man pilnvarnieka P. Šulca lūgums par Liepājas Apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu viņas, A. Dikman, lūgumā nodrošināt pra-

sību pret Ortu Grīsliņ un Frici Gleizmani.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

blakus sūdzību kārtībā (sk. Civ. proc. lik. 757. un 801. p. p.)

no Senāta caurskatāmas vienīgi sūdzības par lūgumu attiecībā

uz tiesu galīgu spriedumu vai blakus lēmumu atcelšanas ne-

pieņemšanu, vai atpakaļ izsniegšanu, vai tādu lūgumu vilcinā-

šanu priekšā stādīšanā Senātam, kā ari sūdzības par drošības

naudas neatdošanu un sūdzības, kas iesniegtas Senātam uzrau-
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dzības kārtībā; ka visos citos gadījumos, pat ja sūdzētājs pie-

prasītu blakuslēmuma atcelšanu, ir iesniedzamas ne blakus,

bet kasācijas sūdzības, ieturot priekš pēdējām likumā pare-

dzēto kārtību; 2) ka tamdēļ Amālijas Dikman pilnvarnieka zv.

adv. Paula Šulca Senātam iesniegtā sūdzība par Liepājas Ap-

gabaltiesas 1920. g. 17. janvāra lēmuma atcelšanu, attiecībā uz

viņa lūguma atraidīšanu par termiņa atjaunošanu, var tikt no

Senāta uzskatīta vienīgi kā kasācijas sūdzība; 3) ka uz Civ.

proc. lik. 190. panta pamata, iesniedzot kasācijas sūdzību, jā-

iemaksā likumā paredzēta drošības nauda, bez kādas iemak-

sas kasācijas sūdzība nav pieņemama; 4) ka tādā kārtā augš-

minētā sūdzība, kā iesniegta bez likumā paredzētās drošības

naudas, ir atstājama bez caurskatīšanas, Senāts nolemj:

Amālijas Dikman pilnvarnieka zv. adv. P. Šulca sūdzību uz

Civ. proc. lik. 190. panta pamata atstāt bez caurskatīšanas.

26. 1920. g. oktobra mēneša 28. dienā. Izidora Fried-

maņa lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Izidora Friedmaņa prasībā pret Broņislavu Gorodecki.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Apga-

baltiesa, piekrisdama Miertiesnesim, atzinusi, ka 1919. g. 14.

jūlijā īres līgums esot noslēgts bez noteikta termiņa, ka viņam

esot patstāvīga līguma raksturs, bet nevis papildu līguma no-

zīme pie iepriekšējā 1916. g. 9. marta īres līguma par Pauluči

ielas Nr. 2 telpām (Ampire-kafe); ka tādēļ 1919. g. 14. jūlija

īres līgums neesot uzskatāms par noslēgtu uz to termiņu, kurš

paredzēts 1916. g. 9. marta īres līgumā, un ka tādēļ 1919. g.

14. jūlija līgums bijis apliekams ar stempelnodokli pēc st. nod.

lik. 34. p.; ka 1919. g. 14. jūlija īres līguma suma bijusi jāno-
teic pēc aprēķina: 5200 rbļ. īres naudas gadā, t. i. pēc minētā

līgumā § 1-a paredzētas īres naudas — 4000 rbļ. + līguma

2. §-a paredzētas īres naudas 1200 rbļ, t. i. kopā 5200 rbļ.

īres naudas gadā; ka īres līguma suma un tā kopējā vērtība

esot aprēķināma ne pēc tās īres naudas valūtas, kura pare-
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dzēta pašā līgumā, t. i. cara rubļos, bet gan Latvijas rubļos

tai pašā nominālā sumā, t. i. pēc 5200 X 12 lielas sumas La-

tvijas valūtā. Te jāpiezīmē, ka Miertiesnesis faktiski nepareizi

aprēķinājis 5200 X 12 rezultātu ar 53.400 rbļ, kamēr rezul-

tāts līdzinājās 62.400 rbļ. Sūdzētājs Izidors Friedmans pirmā

jautājumā par 1919. g. 14. jūlija īres līguma terminu aizrādījis

uz to, ka uz 1888. g. Kriev. Sen. kas. dep. spried. Nr. 88 pa-

mata tas fakts, ka līguma tekstā par noteiktu termiņu netiek

runāts, nenozīmējot to, ka līgums būtu noslēgts bez termiņa,

un ka tādēļ sūdzētājam esot tiesības atsevišķi pierādīt (piem.

ar citiem dokumentiem un lieciniekiem), ka kontrahenti līgumu

ir noslēguši tomēr uz noteiktu termiņu. Šī sūdzētāja aizrādī-

jums pelna ievērību. Uz stempelnodokla lik. 34. p. pamata, ja

akts vai dokuments, pēc kura tiek izdarīti periodiski maksā-

jumi, ir noslēgts bez termiņa, tad stempelnodoklis aprēķināms

no periodiska maksājuma uz 12 reiz pareizināšanas pamata.

Tā tad tiesai, kurai padota zināma dokumenta apspriešana,

jāpārbauda, vai pēc akta vai dokumenta satura un noteiku-

miem par maksāšanas kārtību, attiecīgais līgums konkrētā ga-

dījumā domāts par noslēgtu uz noteiktu termiņu jeb bez ter-

miņa. Akta pārbaudīšana var notikt tikai interpretācijas ceļa

pēc Priv. lik. 3273, 3093.—3104. pantos paredzētiem nosacī-

jumiem. Šie materiāla likuma iztulkojumu noteikumi pilnīgi

piemērojami ari stempelnodokļu lietās, ja tajās ceļās jautājums

par to, vai apspriežamais kontrakts noslēgts uz termiņu jeb

bez termiņa. Šai pašā ziņā ari Kriev. Senāts civ. kas. dep.

30. novembra 1888. spriedumā Mjasigina lietā (krāj. Nr. 88.),

izejot no tā, ka kontraktā noteikta termiņa trūkums pats par

sevi vēl nenozīmējot, itkā kontrakts būtu noslēgts uz neno-

teiktu termiņu, tieši uzstādījis to principu, ka tiesai ir jāno-

skaidro, vai apspriežamais kontrakts esot uzskatāms par no-

slēgtu uz termiņu jeb bez termiņa. Pie kam attiecīgos gadīju-

mos tiesai ir jānoteic prāvniekiem pietiekošs laiks dēļ atzīmētā

jautājuma noskaidrošanas. Šis Krievu Senāta spriedums taisni

piemērojams runā stāvošā gadījumā, kurā sūdzētājs nevis vien-

kārši apgalvojis, ka 1919. g. 14. jūlija līgums esot nodomāts
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par noslēgtu uz termiņu, bet tieši aizrādījis uz attiecīgiem pie-

rādījumiem, atsaukdamies nevien uz to pašu .kontrahentu

iepriekšējo līgumu, bet ari uz lieciniekiem. Tādēļ Apgabal-

tiesai bija jāpārbauda sūdzētāja priekšā liktie pierādījumi un

atkarībā no pierādījumiem jāizšķir, vai 1919. g. 14. jūlija lī-

gums patiesi uzskatāms par aktu bez noteikta termiņa vai ne.

Neizpildot šo pienākumu, Apgabaltiesa pārkāpusi Civ. proc.

lik. 88., 82
1

, 129, 142, 181. p. p. Noteicot ikgadējās īres nau-

das sumu, Apgabaltiesa, pretēji Civ. proc. lik. 129. p, nav ap-

svērusi 1919. g. 16. jūlija īres līguma §§ 1. un 2. savstarpējos

iekšējos sakarus un nav atspēkojusi sūdzētāja aizrādījumu, ka

paragrāfam 2. ari esot tikai pagaidu raksturs tādā ziņā, ka pa-

gaidām īres nauda bijusi jāmaksā tikai § 2-a paredzētā pa-

zeminātā apmērā (1200 rbļ. — 4000 rbļ. vietā), t. i. par to

laiku, kamēr § la aizrādītie noteikumi nav galīgi stājušies

spēkā, un ka īres nauda pat pēc § 1. spēkā nākšanas nekādā

ziņā nav maksājāma vairāk par 4000 rbļ. gadā. Neievērojot

to, Apgabaltiesa pārkāpusi Civ. proc. lik. 129, 142, 181
1

. p. p.

1919. g. 14. jūlija īres līgumā paredzētā īres nauda bija no-

teikta cara rubļos un pēc Pagaidu Valdības 1919. g. 7. augusta

rīkojuma 2. pkt. (V. V. Nr. 7.) un Fin. min. kred. departamenta

1919. g. 21. septembra paskaidrojuma (V. V. Nr. 43.) īres

nauda, līguma slēgšanas laikā, bija jāmaksā tai pašā cara rubļu

valūtā. Tā ka līgums bija jāapliek ar stempelnodokli tā no-

slēgšanas dienā, t. i. tai laikā, kurā īres nauda bija jāmaksā

cara rubļos, ari stempelnodokli pēc stempelnodokla likuma

44. p. bija jāaprēķina uz cara rubļu valūtas pamata, pēc pie-

vestā 1919. g. 7. augusta 1. p. rīkojumā noteiktā kursa, t. i.

1 cara rbļ. — 50 kap. Latv. rublim, bet nevis pielīdzinot 1

cara rbļ. 1 Latv. rublim. 1920. g. 20. oktobrī pasludinātais rī-

kojums par ārzemju valūtas kursu (V. V. Nr. 240.) pie nodokļu

un nodevu aprēķināšanas vēl nav bijis piemērojams šai lietā.

Tādēļ jāatzīst, ka Apgabaltiesa pārkāpusi stempelnodokļu lik.

44. p. un Pagaidu valdības 1919. g. 7. augusta rīkojumu. Ņe-

mot vērā, ka Apgabaltiesa pārkāpusi minētos likumus un

dēļ Apgabaltiesas lēmums nav atstājams spēkā, Senāts no-
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lemj: Rīgas Apgabaltiesas 1. jūnija 1920. g. lēmumu Pagaidu

valdības 7. augusta 1919. g. rīkojuma, Civ. proc. lik. 129., 81.

p. p. un stempelnodokļu lik. 34. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

nodot tai pašai tiesai izspriešanai no jauna citā tiesnešu sa-

stāvā.

27. 1920. g. oktobra mēneša 28. dienā. Borucha Levina

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu viņa sū-

dzībā par tiesu pristava Terpilovska nepareizu rīcību pie sprie-

duma izpildīšanas Miķeļa Zeidenberga prasības lietā pret viņu,

Boruchu Levinu, un Miķeļa Zeidenberga pilnvarnieka zv. adv.

H. Rūša paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Ar

1919. g. 23. decembra spriedumu Rīgas 5. iec. miertiesnesis pie-

spriedis no atbildētāja Borucha Levina prasītājam Miķelim

Zeidenbergam par labu 500 ostrublus. Atbildētājs, atsaukda-

mies uz Pagaidu Valdības 1919. g. 7. augusta „Rīkojuma par

naudas kursu" 1. punktu (V. V. Nr. 7.), pēc kura viens ostrublis

pielīdzināms vienam Latvijas rublim, uz sprieduma izpildīšanu

iemaksājis Miertiesneša depozitā 500 rbļ. Latvijas naudā.

Tiesu pristavs, pamatojoties uz sprieduma skaidro tekstu,

pieprasījis no atbildētāja 500 ostrubļus. Atbildētāja, par tie-

sas pristava rīcību, iesniegto blakus sūdzību Miertiesnesis ar

1920. g. 18. marta lēmumu, iztulkojot viņā savu 1919. g. 23,

dcc. spriedumu un atrodot tiesu pristava rīcību par saskaņošu

ar viņa doto augšminētā sprieduma tulkošanu, — atstājis bez

ievērības.

Apgabaltiesa, atraidot atbildētāja iesniegto blakus sūdzību

par Miertiesneša lēmumu, Miertiesneša dotā sprieduma iztul-

košanu pēc būtības nav pārbaudījusi, atzīdama, ka sprieduma

iztulkošana piekrīt vienīgi tiesnesim — sprieduma devējam.

Šai lietā rodās jautājums par to, kādā valūtā maksājama pie

sprieduma izpildīšanas spriedumā ārzemes valūtā noteiktā

suma, ja ar spriedumu apmierinātā prasība radusies un pa]ts
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spriedums noticis pirms 1920. g. 18. marta likuma (V. V.

Nr. 81.) spēkā nākšanas.

Miertiesneša 1919. g. 23. decembra sprieduma laikā vēl

bija spēkā Pagaidu Valdības 1919. g. 7. augusta «Rīkojums par

naudas kursu", pēc kura pie visām maksāšanām līdz ar Latvi-

jas naudu pieņemama ostnaudā — viens Latvijas rublis pret

vienu ostrubli (1. p.), bet līgumi, kas noslēgti pirms šā rīko-

juma izsludināšanas dienas, izpildāmi viņos paredzētā valūtā.

Pie tam šis rīkojums nenoliedz kontrahentiem viņu attiecību

regulēšanu zināmā valūtā uz viņu savstarpējas vienošanās pa-

mata (sal. Finansu min. kred. dep. paskaidrojumu V. V. Nr. 43. no

21. sept. 1919. g.). Šai gadījumā prasība par naudas maksā-

šanu ostrubļos radusies saskaņā ar prāvnieku iepriekšējām

tiesiskām attiecībām. Spriedumam, ar kuru prāvniekiem tiek

piespriesta zināma prasība, pēc privatlikumiem vispārīgi nav

konstitutivs, bet tikai deklaratīvs spēks. Tas nozīmē: ar sprie-

dumu netiek izsmeltas — izbeigtas prāvnieku iepriekšējās ma-

teriālās tiesiskās attiecības un viņu vietā radītas jaunas („con-
sumtio processualis" pie romiešiem); spriedums rada tikai tā

saucamo „obligatio judicata", netiešu, kumulativu novaciju, ar

kuru iepriekšējā materiālā prasība dabū tikai jaunu galīgu formu

un veidu (Sk. Zwingmann spried, krāj. I. sēj. Nr. 166, 1. p.

347.). Tā tad, izejot no augšminētā pagaidu valdības 1919. g.

7. augusta «Rīkojuma par naudas kursu" satura un tiesas sprie-

duma nozīmes pēc privatlikumiem, jānāk pie slēdziena, ka, ja

tā prasība, uz kuras apmierināšanu attiecās 1919. g. 23. de-

cembra Miertiesneša spriedums, cēlusies pirms 1919. g. 7. au-

gusta, vai ja paši parti būtu vienojušies, ka maksājums iz-

darāms ostnaudā, tad ar augšminēto spriedumu piespriestā

suma 500 rbļ. ostnaudā — jāmaksā ostrubļos. Tamdēļ, pretēji

atbildētāja domām, atzīmētais jautājums par valūtas piemēro-

šanu šai gadījumā gan attiecās uz sprieduma iztulkošanu un

spriedumdevējās tiesas pienākums bija noskaidrot sprieduma

nozīmi sakarā ar prasītāja iepriekšējās prasības saturu valūtas

ziņā. Šim slēdzienam nerunātu pretim 1920. g. 18. marta likuma

(lik. krāj. 1920. g. Nr. 3, 181. p.) 4. pants, jo minētais likums
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attiecās uz darījumu izpildīšanu, bet nevis uz surnām, ku-

ras tiek piespriestas ar tiesu spriedumiem, jo pēdējiem jau jā-

paredz attiecīgās valūtas piemērošana. Atzīmētais likums, kā

izņēmuma noteikums, jāiztulko visšaurākā nozīmē un tādēļ tas

nav attiecināms uz gadījumiem, kuri nav tieši paredzēti pašā

likumā.

Ņemot vērā: 1) ka uz Civ. proc. lik. 964. panta pamata

sprieduma iztulkošana pēc viņa satura pieder tai tiesai, kura

devusi spriedumu un ka tamdēļ Apgabaltiesa pareizi rīkoju-

sies, nepārbaudīdama Miertiesneša dotā 1919. g. 23. dcc. sprie-

duma iztulkošanu pēc paša viņa satura; 2) ka tādā kārtā Ap-

gabaltiesas lēmums savā gala slēdzienā saskan ar pievestiem

apcerējumiem un viņa nav pārkāpusi atbildētāja kasācijas sū-

dzībā pievestos likuma pantus, Senāts nolemj: Borucha Le-

vina kasācijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt

bez ievērības.

28. 1920. g. novembra mēneša 25. dienā. Karlines

Kerpe pilnvarnieka priv. adv. E. Treimaņa lūgums par Rīgas

Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

pārsūdzības par Zemes grāmatu nodaļas priekšnieka lēmumiem

iesniedzamas blakus sūdzību kārtībā un laikā (Not. likuma

366. p.); 2) ka uz Not. lik. 366. p. pamata attiecībā uz pār-

sūdzību iesniegšanas kārtību un laiku piemērojami Civ. proc.

lik. noteikumi par blakus sūdzībām; 3) ka apelācijas termiņu

atjaunošanas kārtība attiecas ari uz blakus sūdzībām (Kr. Sen.

civ. kas. dep. spr. 1876. g. Nr. 504.); 4) ka pēc Civ. proc. lik.

779. p. lūgums par termiņa atjaunošanu jāiesniedz tai iestādei,,

kura taisījusi pārsūdzamo lēmumu; 5) ka tādēļ Karlinei Kerpe

jāiesniedz lūgums par blakus sūdzības termiņa atjaunošanu ne-

vis Apgabaltiesai, bet Zemes grāmatu nodaļas priekšniekam, no

kura atkarājas spriest par lūguma apmierināšanu; 6) ka Ap-

gabaltiesas lēmums šai lietā, pēc sava galīgā slēdziena, saskan
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ar pievestiem likumiem, bet Karlines Kerpe kasācijas sūdzība

nepelna ievērību, Senāts nolemj: Karlines Kerpe kasācijas

sūdzību uz Civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

29. 1920. g. novembra mēneša 25. dienā. Jāņa Rēķa

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu Jēkaba

Avena prasībā pret Jāni Rēķi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

pa pastu iesūtāmās sūdzības ieskatāmas par laikā iesniegtām,

ja viņas ienākušas beidzamā pārsūdzības termiņa dienā pasta

iestādē tai vietā, kur atrodas tiesu iestāde, kurai sūdzība

iesniedzama (Civ. proc. lik. 828. pants); 2) ka uz Civ. proc.

lik. 755. panta 1. punkta pamata apelācijas sūdzības iesniedza-

mas atpakaļ, kad tās ienākušas pēc noliktā pārsūdzības ter-

miņā ; 3) ka Apgabaltiesa, atrodot sūdzību par ienākušu Ērgļu

pasta kantorī, t. i. tai vietā, kur atrodās Miertiesas kamera,

pēc likumīgā pārsūdzības termiņa notecēšanas, darījusi liku-

mīgi, atzīstot tādu sūdzību par atpakaļ atdodamu; 4) ka pasta

iestādes vaina pie sūtījuma novēlošanās nedod tiesai tiesības

pieņemt pārsūdzības pēc termiņa notecēšanas, bet gan pār-

sūdzētajam, uz Civ. proc. lik. 835. panta pamata, tādā gadījumā

tiesība prasīt pārsūdzības termiņa atjaunošanu; 5) ka tādē-

jādi Apgabaltiesa šai lietā nav pielaidusi likuma pārkāpumus,

Senāts no lemj: uz Civ. proc. lik. 186. p. pamata Jāņa Rēķa

kasācijas sūdzību atstāt bez ievērības.

30. 1920. g. novembra mēneša 25. diena. Zamuela Ček-

stera lūgums par Jelgavas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Annas Briedīt prasībā pret Zamueli Čeksteri un Annas Briedīt

paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā : 1) ka

rentes vietas ņēmējs rentes priekšmetu lieto ne savā, bet reti-
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tes devēja — priekšmeta īpašnieka — vārdā un kā tā d s uz

Priv. lik. 626. un 4053. pantu pamata nav lietas valdītājs (pos-

sessor), bet tikai lietas turētājs (detentor); 2) ka saskaņā ar

šo rentes ņēmējs, kā tāds, savu prasību par rentes priekšmeta

nodošanu uz Priv. lik. 4053. un 4054. pantu pamata var vērst

tikai tieši pret savu kontrahentu, rentes devēju, un tādas pra-

sības izpildīšanas neiespējamības gadījumā no rentes devēja

puses, var prasīt no pēdējā zaudējumu atlīdzību, bet nebūt ne

pret trešām personām, ar kurām tas līguma attiecībās nesastāv;

3) ka tādā kārtā prasītāja Anna Briedīt ar savām rentes tie-

sību prasībām uz Mežamuižas mācītāja Bajāra mājām, ja vi-

ņai tādas būtu, var griezties vienīgi pret rentes devēju, bet

ne pret atbildētāju Zamueli Čeksteri, kurš ar prasītāju nekādās

līguma attiecībās nesastāv un šīs mājas lieto uz līguma pamata,

noslēgta ar tagadējo Mežmuižas baznīcas padomi un 4) ka

Jelgavas Apgabaltiesas sprieduma motīvi runā preti augšmi-

nētiem likuma noteikumiem un viņas spriedums Civ. proc. lik.

81, 129. un 142. pantu un Priv. lik. 4053. panta pārkāpumu

dēļ nevar tikt atstāts spēkā, kamdēļ, Senāts, neielaizdamies

pārējo kasācijas sūdzībā pievesto kasācijas iemeslu apsprie-

šanā, nolemj: Jelgavas Apgabaltiesas 22. jūnija 1920. g.

spriedumu Priv. lik. 4053. panta un Civ. proc. lik. 81, 129. un

142. pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai

no jauna tai pašai tiesai citā sastāvā.

31. 1920. g. decembra mēneša 16. dienā. Jāņa Šķiņķa

lūgums par Valkas apriņķa I. iec. Miertiesneša lēmuma atcel-

šanu Emmas Bedrīt prasībā pret Jāņi Šķiņķi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

blakus sūdzību kārtībā (sk. Civ. proc. lik. 757. un 801. p. p.)

no Senāta caurskatāmas vienīgi sūdzības par lūgumu attiecībā

uz tiesu galīgu spriedumu vai blakus lēmumu atcelšanas ne-

pieņemšanu, resp. atpakaļ izsniegšanu, vai viņu vilcināšanu

priekšā stādīšanā Senātam, kā ari sūdzības par iemaksātās

56

ZinaidaIndruna
Typewritten Text
(L. Nr. 115)



drošības naudas neatdošanu un sūdzības, iesniegtās Senātam

uzraudzības kārtā, un ka visos citos gadījumos, pat ja sūdzē-

tājs pieprasītu blakus lēmuma atcelšanu, ir iesniedzamas ne

blakus, bet kasācijas sūdzības, ieturot priekš pēdējām likumā

paredzēto kārtību (Latvijas Senāta 1920. g. 28. oktobra zem

Nr. Nr. 90 un 91 spriedumi Amālijas Dikman un Žana Grin-

berga lietās); 2) ka tamdēļ Jāņa Šķiņķa Senātam iesniegtā

sūdzība (nosaukta blakus sūdzība) par Valkas apriņķa I. iec.

miertiesneša 1920. g. 15. septembra lēmuma atcelšanu attiecībā

uz viņa lūguma atraidīšanu par termiņa atjaunošanu, var tikt

no Senāta caurskatīta vienīgi kā kasācijas sūdzība; 3) ka uz

Civ. proc. lik. 190. panta pamata iesniedzot kasācijas sūdzību,

jāiemaksā likumā paredzētā drošības nauda, — bez kādas

iemaksas kasācijas sūdzība nav pieņemama; 4) ka tādā kārtā

augšminētā sūdzība, kā iesniegta bez likumā paredzētās dro-

šības naudas, ir atstājama bez caurskatīšanas, Senāts nolemj:

Jāņa Šķiņķa blakus sūdzību uz Civ. proc. lik. 190. panta pa-

māta atstāt bez caurskatīšanas,

32. 1920. g. novembra mēneša 25. dienā. Annas Koch

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Annas

Koch prasībā pret Kārli Valtenbergu Un Kārļa Valtenberga

pilnvarnieka zv. adv. V. Lazdiņa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Uz

Priv. lik. 3300. panta pamata tādās līguma attiecībās, kur vie-

nai pusei — vai nu uz paša līguma, vai jau uz likuma pamata

— pienākas mantas uzglabāšana un apsargāšana, tas, kam

šis pienākums piekrīt, ir atbildīgs par mantas nozagšanu. Šim

vispārējam likuma noteikumam pilnīgi pieslienās pasūtījuma

līgumā paredzētā pasūtījuma pieņēmēja atbildība par viņam

pārstrādāšanai nodotās lietas apsargāšanu. Pēc pašas šī lī-

guma būtības, pasūtījuma pieņēmējs uzņēmās pasūtījumu iz-

pildīt un to nodot pasūtītājam (Priv. lik. 4228. pants) un tam-

dēļ, kā tas atzīmēts tālākos tā paša likuma 4235.-4237. pantu
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noteikumos, pasūtījuma pieņēmējam ir jāatlīdzina pasūtītājam

viss tas zaudējums, kas pēdējam varētu celties vai nu no lī-

guma pilnīgas neizpildīšanas, darba pārtraukšanas, sliktas un

nepareizas izpildīšanas, jeb vai ari no pārstrādāšanai nodotās

lietas neatdošanas. Tā tad vispārējais likuma noteikums ir,

ka pasūtījuma pieņēmējs ir atbildīgs par mantas bojā iešanu

un pazušanu resp. zādzību. Tikai izņēmuma veidā uz Priv.

lik. 4239. panta pamata pasūtījuma pieņēmējs tiek no šīs at-

bildības atsvabināts, ja viņam nodotā manta ir gājusi bojā, pa-

zušanā, caur nenovēršamu atgadījumu t. i. caur tādu atgadī-

jumu, kuru viņam, pasūtījuma pieņēmējam, nebija nedz iespē-

jas paredzēt, nedz to novērst ar viņa varā stāvošiem līdze-

kļiem (Priv. lik. 3438. pants). Vai attiecīgam gadījumam ir

nenovēršama atgadījuma pazīmes, tas tiesai katru reizi ir jā-

konstatē no lietas faktiskiem apstākļiem. Ņemot vērā augšā

pievestos likumu noteikumus, Apgabaltiesas pievestie Annas

Koch prasību noraidošie motivi ir atzīstami par nepietiekošiem

un nepareiziem. Tas no tiesas konstatētais apstāklis vien, ka

atbildētājs veikalu bijis pienācīgi noslēdzis un tādēļ pēdējam

notikušā zādzībā nekādu nolaidību nevarot pārmest, nav pie-

tiekošs, lai atzītu likumā paredzēto nenovēršamo atgadījumu.

Ari šie nojēgumi: nolaidības nepielaišana un nenovēršams at-

gadījums, nesedz viens otru un nav viens un tas pats. Apga-

baltiesas ieskats, itin ka zādzība pati par sevi jau ir nenovēr-

šams atgadījums, ir maldīgs un* pretrunā ar tiešo augšminētā

Priv. likuma 3300. panta noteikumu. Uz tā paša pamata ne-

vietā ari ir tiesas atsaukšanās uz Priv. lik. 1480. pantu. Pē-

dējais, regulējot atsevišķi rokas ķīlas turētāja atbildību, ir tikai

pārgrozījums — izņēmums no augšminētā likuma 3300. pantā

teiktā, vispārējā noteikuma par mantas glabātāja atbildību un

tamdēļ kā tāds nevar tikt attiecināts uz kādu citu atsevišķu

līgumu grupu par mantas uzglabāšanu, resp. uz pasūtījumu lī-

gumu attiecību regulēšanu. Tamdēļ, ja pat pielaistu, ka rokas

ķīlas turētājs nebūtu atbildīgs ne par kādu zādzību, tad no tā

itnebūt neizriet, ka ari pasūtījuma uzņēmējs būtu tādā pašā

stāvoklī. Bet neatkarīgi no augšminētā, ari pēc Priv. likuma
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1480. panta, ne tikai zādzība, bet pat ugunsgrēks, kā to pareizi

aizrāda Kr. Senāts savā civ. dep. 1911. g. zem Nr. 58.

spriedumā, netiek pielīdzināti absolūti paši kā tādi visur, ne-

atkarīgi no faktiskiem apstākļiem, nenovēršamam atgadīju-

mam, bet tiek vienīgi pieminēti kā varbūtēji piemēri to noti-

kumu starpā, kuri pēc likuma (Priv. lik. 3438. p.) apvienojami

ar to vispārējo kopējo nozīmi, kā viņi notiek, neskatoties uz

visu no atbildīgas personas ievērotu rūpību. Tam apstāklim

vien, ka tīrīšanai nodotais apģērba gabals (kleita) jau agrāk

par noteikto dienu (29. janvāri) bijis gatavs (uz 27. janvāri) un

prasītāja nav ieradusies laikā uz kleitas saņemšanu, nav vēl

likumā paredzēto nokavējuma pazīmju, un Apgabaltiesa, lai

gan savos motivos aizrāda uz augšminēto faktu, pēdējo vispār

nekvalificē un ne uz to pamato savu, sūdzību atraidošo, sprie-

dumu. Atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. Lazdiņa aizrādīju-

mam viņa paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību, itin kā uz Priv.

lik. 4227. panta pamata atbildētāja atbildība būtu noteicama

pēc Priv. lik. 4179. panta, nav likumīga pamata, jo pēc augš-

minētā 4227. panta uz pasūtījuma — uzņēmuma līgumu tiek

attiecināti dienesta līguma noteikumi tikai tik tāļu, cik tādi no-

teikumi nav paredzēti noteikumos par paša pasūtījuma — uz-

ņēmuma līgumu un nerunā pēdējiem preti, un tā kā attiecībā

uz pasūtījuma uzņēmēja atbildību tāda ir cieši noteikta pēc

4235.—4241. pantos paredzētiem noteikumiem, tad ar to pašu

šī atbildība nevar tikt noteikta uz 4179. panta pamata. Atro-

dot ka pēc augšā minētiem norādījumiem Rīgas Apgabaltiesas

1920. g. 3. augusta spriedums nevar tikt atstāts spēkā Civ.

proc. lik. 129. un 142. pantu pārkāpumu dēļ, Senāts nolem j:

Rīgas Apgabaltiesas 1920. g. 3. augusta spriedumu Civ. proc.

lik. 129. un 142. pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot

caurskatīšanai no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

33. 1920. g. decembra mēneša 16. dienā. Dāva Man-

deika lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Dāva Mandeika prasībā pret Annu Sproģis.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels,

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Apgabaltiesa uz liecinieku izteicienu pamata konstatējusi, ka,

pretēji prasītāja domām, zirgu nevis atņēmis patvarīgi vācu

kareivis, bet ka zirgu rekvizējusi mobilizācijas iestāde vispā-

rējā zirgu mobilizācijā; 2) ka šis Apgabaltiesas slēdziens,

kurš attiecas uz lietas būtību, nav pārbaudāms kasācijas kār-

tībā; 3) ka vispārējās zirgu mobilizācijas fakts vien jau aiz-

rāda, ka sakarā ar mobilizāciju izdarītā prasītāja zirga rekvi-

zicija notikusi kara spēka vajadzībām, pie kam tas apstāklis,

ka pēc rekvizicijas tas pats zirgs ir ar piemaksu pārdots at-

bildētājai viņas agrāki rekvizētā zirga vietā, nemaz neatņem

likumīgu spēku prasītāja zirga iepriekšējai rekvizīcijai un ne-

kad neizslēdz, ka pēdējā patiešām izdarīta it īpaši kara spēka

vajadzībām; 4) ka ar mantas rekviziciju beidzas ari īpašuma

tiesības uz mantu (Priv. lik. 868. p. 6. pkt.) un tādēļ atbildē-

tāja, atsaukdamies uz zirga iegūšanu no mobilizācijas iestā-

des, var atraidīt iepriekšējā īpašnieka vindikacijas prasību

(Priv. lik. 919. p.); 5) ka tādēļ Apgabaltiesa, apstiprinādama
Miertiesneša spriedumu, ar kuru prasība ir noraidīta, nav pār-

kāpusi kasācijas sūdzībā pievestos likuma pantus, Senāts no-

lemj: Dāva Mandeika kasācijas sūdzību uz Civ. proc. lik.

186. p. pamata atstāt bez ievērības.

34. 1920. g. decembra mēneša 16. dienā. Jēkaba Gruš-

kova lūgums par Rīgas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu lijas

Pinuša prasībā pret Jēkabu Gruškovu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Jēkaba Gruškova kasācijas sūdzības priekšmets aptver vie-

nīgi jautājumu par Rīgas Apgabaltiesas 1920. g. 5. oktobra

sprieduma izpildīšanas neapturēšanu, kāda paredzēta 1920. g.

15. oktobra «Pagaidu noteikumos par dzīvokļu īri" 11. panta

(V. V. 1920. g. Nr. 239.), kāpēc šai gadījumā atkrīt un nav no
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Senāta apspriežami kasācijas sūdzībā aizrādītie pievesto Pa-

gaidu noteikumu 8. un 10. pantu, kā ari Priv. lik. 4106. panta

pārkāpumi, kuriem nozīme tikai pie lietas apspriešanas pēc

satura; 2) ka pievesto pagaidu noteikumu 11. panta pirmā

daļā paredzētā tiesas spriedumu izpildīšanas atlikšana uz di-

vām nedēļām un lietas caurskatīšana no jauna Civ. proc. lik.

151. un sekošo pantu kārtībā var tikt attiecināta vienīgi uz

pirmās instances tiesu spriedumiem, uz ko — neatkarīgi no tā,

ka tiesu otras instances spriedumi uz Civ. proc. lik. 892. panta

3. punkta pamata skaitās kā likumīgu spēku ņēmuši un pati

lieta kā galīgi pēc būtības izšķirta un nekāda jauna lietas caur-

skatīšana nav pielaižama, — tieši norāda kā pievesto pagaidu

noteikumu 11. panta pirmkārt atsaukšanās uz Civ. proc. lik.

151. un sekošiem pantiem, kuri vienīgi piemērojami tiesu pir-

mās instancēs, tā ari otrkārt viņa beigu daļā atsevišķi pare-

dzēta sprieduma izpildīšanas apturēšanas kārtība apelācijas

tiesās; 3) ka uz minētā 11. panta beigu daļas pamata apelā-

cijas tiesa uz atbildētāja lūgumu aptur sprieduma iepriekšējo

izpildīšanu tikai tad, ja viņa lūguma saņemšanas brīdī vēl nav

lietu caurskatījusi pēc būtības, kādēļ jāatzīst, ka pēc lietas

izspriešanas pēc būtības apelācijas instancei vairs nepieder

sprieduma izpildīšanas apturēšana uz minētā 11. panta pamata;

4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, atraidot Gruškova lūgumu par

Apgabaltiesas 1920. g. 5. oktobra sprieduma izpildīšanas ap-

turēšanu 1920. g. 15. oktobra pagaidu noteikumu par dzīvokļu

īri 11. panta kārtā, nav šo pantu pārkāpusi, — Senāts no-

lemj: Jēkaba Gruškova kasācijas sūdzību uz Civ. proc. lik.

186. panta pamata atstāt bez ievērības.

35. 1920. g. decembra mēneša 16. dienā. Oskara Brakša

pilnvarnieka priv. adv. A. Dulbes lūgums par Rīgas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Oskara Brakša prasībā pret Edu-

ardu Brandtu un atbildētāja pretprasībā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā : 1) ka

attiecībā uz pamatprasību Apgabaltiesai, atrodot par pierādītu,

61

ZinaidaIndruna
Typewritten Text
(L. Nr. 133)



ka 2 pūrvietas rudzu bijušas apsētas ar lāčauzām uz pusēm,

bija tiesība pēc sava ieskata, nepārkāpjot Civ. proc. lik. 1351

.

p., noteikt, cik tāļu caur to pamazinājusies rudzu pūrvietas

vērtība un uz tā pamata tāļāk noteikt ari zaudējumu resp. at-

līdzības lielumu, neieprasot par to lietpratēju atzinumu, jo uz

Civ. proc. lik. 122. panta pamata lietpratēja atzinuma ieprasī-

šana miertiesu iestādēs atkarājās no tiesas ieskata, kad priekš-

meta novērtēšanai ir vajadzīgas speciālas zināšanas; 2) ka

liecinieka Mārtiņa Krūmiņa liecības novērtēšana (Civ. proc.

lik. 102. p.), kā ari zaudējumu atlīdzības apmēra novērtēšana

(Civ. proc. lik. 135\ p.) atkarājās no tiesas, kura izspriež lietu

pēc būtības, un tādēļ nav pārbaudāma kasācijas kārtībā; 3)

ka pēc Priv. lik. 4075. p. 2. pkt. nomas maksas pienākums at-

krīt, ja nomnieks caur nepārvaramu varu zaudējis iespēju iz-

lietot nomas priekšmetu; 4) ka jautājuma izšķiršana par

nepārvaramas varas esamību konkrētā gadījumā pieder tiesai,

kura iztirzā lietu pēc būtības un tādēļ nav pārbaudāma kasā-

cijas kārtībā; 5) ka prasītāja pievestais bij, Rīgas maģistrāta

1882. g. spriedums (Cvingmaņa krāj. VI. sēj. Nr. 1136.) šai

gadījumā nav piemērojams jau tādēļ, ka prasītājs pamato savu

prasību par atbildētāja izraidīšanu nevis uz nomas līguma at-

celšanu tā neizpildīšanas dēļ, bet uz nomas līguma termiņa

notecēšanu un otrkārt, ka tagadējā konkrētā gadījumā tiesa

konstatējusi, ka atbildētājam vispār nebijis iespējams lietot no-

mas priekšmetu un uz tā pamata pareizi nākusi pie slēdziena,

ka pienākums maksāt nomas naudu ir atzīstams par atkritušu;

6) ka tādēļ Apgabaltiesa attiecībā uz pamatprasību nav pielai-

dusi prasītāja kasācijas sūdzībā aizrādīto likumu pārkāpumu;

7) ka pretprasība pēc sava satura, kā to konstatējusi Apgabal-

tiesa, pastāv no 7 atsevišķi izdarītiem darbiem — izlaboju-

miem, kopā par 950 rbļ.; 8) ka attiecībā uz atbildētāja pret-

prasību par nomas naudas vietā izdarītiem labojumiem, Apga-

baltiesa vienīgi konstatējusi to, ka atbildētājam ir bijusi tiesība,

pretprasībā minētos labojumus izdarīt uz prasītāja rēķina un ka

pēdējie ir pieskaitāmi nepieciešamiem izdevumiem, bet nav

konstatējusi nedz to, kādi atsevišķi no atbildētāja uzdotie la-
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bojumi ir atzīstami par patiesi no atbildētāja izdarītiem, nedz

atsevišķi izdarīto labojumu vērtību resp. atlīdzību par viņiem;

9) ka Apgabaltiesa pati atzinusi, ka atbildētājs „sīki nav pie-

rādījis visu izdevumu posteņus"; 10) ka tādā kārtā Apgabal-

tiesa, piespriežot pretprasību par labojumiem vienīgi ņemot

vērā liecinieka darba apvērtējumu uz 1000 rubļiem un vispā-

rīgo materiāla un darba spēka sadārdzināšanos ir, pretēji Civ.

proc. lik. 81. panta noteikumam, ka prasība ir jāpierāda kā

savā pamatā, tā ari apmērā, pretprasību piespriedusi tieši bez

attiecīgiem pierādījumiem, nenoskaidrojot, kādus labojumus un

kādā vērtībā un caur ko tiesa atrod tos par pierādītiem, un ka

tādēļ Apgabaltiesas spriedums attiecībā uz atbildētāja pret-

prasības apmierināšanu nav atstājama spēkā, Senāts nolemj:

Rīgas Apgabaltiesas 1920. g. 24. augusta spriedumu attiecībā

uz atbildētāja Eduarda Brandta pretprasības apmierināšanu,

Civ. proc. lik. 81, 129, 142. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

nodot tai pašai Apgabaltiesai apspriešanai no jauna citā ties-

nešu sastāvā, bet citās daļās prasītāja Oskara Brakša kasā-

cijas sūdzību uz Civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez

ievērības.

36. 1920. g. decembra mēneša 16. dienā. Kārļa Kārkliņa

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Alek-

sandra Zieversa prasībā pret Kārli Kārkliņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Apgabaltiesas slēdziens, ka nomniekam Priv. lik. 4087. pantā

paredzētā nomas priekšmeta ieturēšanas tiesība attiecībā uz

izdarīto derīgu izdevumu pamata, piekrīt vienīgi tanī gadījumā,

ja pēdējie izdarīti ar iznomātāja piekrišanu, ir pilnīgi saskaņā

ar 4087. un 4066. pantu noteikumiem, jo atlīdzību par derīgiem

izdevumiem uz likuma pamata (Priv. lik. 579. p.) var prasīt

tikai tas, kas valda svešu lietu pārliecībā, ka tā ir viņa īpa-

šums; turpretim nomnieks, kas nomas priekšmetu lieto ne

savā, bet īpašnieka vārdā ir tikai šī priekšmeta turētājs
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(Priv. lik. 4053. p.) un viņa prasība uz atlīdzinājumu par derī-

giem izdevumiem iegūst pēc likuma (Priv. lik. 4087. p.) vaja-

dzīgo likumīgu pamatu un caur to ari priekšmeta ietv-

iēšanas tiesību tikai tad, ja derīgie izdevumi ir izdarīti ar iz-

nomātāja īpašnieka piekrišanu, kura nomātāju nostāda vienādā

stāvoklī ar labticīgu valdītāju; bez tādas īpašnieka piekrišanas

nomnieka tiesības par izdarītiem derīgiem izdevumiem tiek

regulēta Priv. lik. 582. panta kārtībā un ieturēšanas tiesību ne-

dod; 2) ka Apgabaltiesa, — konstatējot, ka atbildētājs ne ar

ko nav pierādījis, ka uzdotos derīgos izdevumus: kanāla rak-

šanu, akmeņu ielikšanu un sējumus, viņš būtu izdarījis ar īpaš-

nieka piekrišanu un ar to nākot pie galīgā slēdziena, ka uz šī

pamata atbildētājam nepiekrīt nomas priekšmeta ieturēšanas

tiesība, — pareizi noraidījusi, kā nevajadzīgu, atbildētāja uz-

doto liecinieka Šiliņa nopratināšanu par to, ka augšminētie

derīgie izdevumi patiesi no viņa, atbildētāja, izdarīti; 3) ka

nedz savā apelācijas sūdzībā, nedz Apgabaltiesas 1920. g. 3.

augusta sēdē atbildētājs nav uzdevis augšminētā liecinieka no-

pratināšanu par to, ka no viņa uzdotie derīgie izdevumi būtu

izdarīti ar īpašnieka piekrišanu, un tamdēļ viņa aizrādījums

uz šo apstākli pirmo reizi tikai kasācijas sūdzībā nav no Se-

nāta, kā kasācijas iestādes, pārbaudāms; 4) ka, pretēji atbil-

dētāja apgalvojumam, Apgabaltiesa ir apspriedusi no atbildē-

tāja uz 1920. ekonomisko gadu izdarīto sējumu nozīmi, ieskai-

tot tos, kā augšā minēts, pie derīgiem izdevumiem, izdarītiem

bez īpašnieka piekrišanas, uz ko Apgabaltiesai bija jo vairāk

tiesības aiz tā iemesla, ka sējumi, kā to pareizi uzsver prasī-

tāja pilnvarnieks zvēr. adv. īiolcmans savā paskaidrojumā uz

kasācijas sūdzību, izdarīti no atbildētāja neskatoties uz to, ka

viņam nomas līgums uz 1920. gadu bija uzteikts, — tā tad iz-

darīti tieši pret īpašnieka gribu; 5) ka tāpat no Senāta nav

pārbaudāms atbildētāja aizrādījums, ka pēc agrākā nomas lī-

guma noteikumiem muižas īpašniekam priekš labojumiem būtu

bijis jādod materals un darbs jāatlīdzina, jo uz šo savu aizrā-

dījumu ar attiecīgu pierādījumu pievešanu atbildētājs nav savas

tiesības pamatojis pie lietas izspriešanas pēc būtības Apgabal-
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tiesā un viņu pievedis pirmo reizi iesniegtā kasācijas sūdzībā;

6) ka atbildētāja aizrādījums, ka Apgabaltiesa, noraidot atlī-

dzības pamatu par jauna jumta uzlikšanu dzirnavām, nepareizi

to pamatojusi uz 6. sept. 1919. g. nomas līguma 6. paragrāfu,

jo šis darbs izdarīts iepriekš augšminētā līguma slēgšanas, ne-

pelna ievērības aiz tā iemesla, ka, lai gan Apgabaltiesas pie-

vestais motivs ir apstrīdams, tomēr pēdējam šinī atgadījumā

nav nozīmes. Pievedot augšminēto motivu, Apgabaltiesa iz-

gājusi iz tā nepareizā stāvokļa, ka jauna jumta uzlikšanu uz-

skatījusi kā nepieciešamu izdevumu, uz ko tiesai nebija liku-

mīga pamata: jauna jumta uzlikšanu var kvalificēt ir kā ne-

pieciešamu, ir kā derīgu izdevumu, atkarīgi no katrreizējiem

lietas apstākļiem, bet šinī atgadījumā tiesai pavisam nenācās

šādu jautājumu iztirzāt; tas nebija strīdus priekšmets starp

partiem, jo pats atbildētājs jauna jumta uzlikšanu ir uzdevis

kā labojumu, t. i. derīgu izdevumu, — un tikai kā tādu Apga-

baltiesa to varēja apsvērt un tādēļ, neskatoties uz nepareizu

motivējumu, apskatot jauna jumta uzlikšanu līdzīgi citiem no

atbildētāja izdarītiem darbiem kā derīgu izdevumu, tiesas ga-

līgais slēdziens ir pareizs; 7) ka Apgabaltiesa pareizi norai-

dījusi, kā lieku, atbildētāja uzdoto liecinieku Jura Soda un

Kristīnes Petrovic nopratināšanu par to, itkā prasītājs būtu

atbildētājam apsolījis noslēgt ar viņu jaunu nomas līgumu, jo

uz Priv. lik. 3276. panta pamata vienpusīgam solījumam nav

saistošas priekš partiem nozīmes; atbildētāja atsaukšanās uz

Priv. lik. 3278. pantu ir nevietā, jo šā panta noteikums attie-

cas tikai uz solījumiem, kuri doti 3277. pantā paredzētam

iestādēm; 8) ka tam atbildētāja kasācijas sūdzībā pievestam

aizrādījumam, ka Apgabaltiesa, atraidot no viņa, atbildētāja,
celto ierunu par lietas apturēšanu aiz tā iemesla, ka viņa dēls

atrodas kara dienestā, tādam savam slēdzienam neesot pie-

vedusi „ne likumu, ne kādu citu pamatu", kamdēļ viņš, atbil-

dētājs, nevarot nākt pie slēdziena, vai Apgabaltiesa vadījusies

no pareizām domām un likuma, vai ne, — nav nekādas kasā-

cijas iemeslu iezīmes un tas nav no Senāta pārbaudāms, jo

saskaņā ar Civ. proc. lik. 798. panta noteikumu kasācijas sū-
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dzībā jābūt noteiktam, ko lūdzējs tieši ieskata par nelikumīgu

un atceļamu, un uz kādiem pamatiem un ka tamdēļ, ja atbil-

dētājs augšminēto Apgabaltiesas slēdzienu atrada par nepa-

reizu, tad tas viņam bija kasācijas sūdzībā jāapstrīd kā neli-

kumīgs un atceļams ar attiecīgo pamatu pievešanu, ko atbil-

dētājs nav darījis; 9) ka atbildētāja aizrādījums uz to, ka Ap-

gabaltiesa nav apspriedusi viņa atsaukšanos uz paraduma tie-

sībām attiecībā uz nomas līguma uzteikšanu ir atmetams aiz

tā iemesla, ka saskaņā ar Priv. likumu ievada XXIV. un XXV.

paragrāfu noteikumiem paradumu tiesības nevar nedz atcelt

nedz izmainīt pastāvoša likuma noteikumus un ka tikai iz-

ņēmuma veidā, ja likums taisni atsevišķi pievestos gadījumos
to pielaiž, paradumu tiesības var tikt no tiesas pieņemtas un

ievērotas un ka tamdēļ šinī gadījumā, kur likumā taisni pare-

dzēts nomas līguma uzteikšanas laiks, atbildētāja atsaukšanās

uz paradumu tiesībām ir bez likumīga pamata un Apgabaltiesa,

neapspriežot tādu nepamatotu atbildētāja lūgumu, nav pār-

kāpusi Civ. proc. lik. 129. pantu; 10) ka tādā kārtā atbildē-

tāja kasācijas sūdzība, kā nepamatota, ir atraidāma, Senāts

nolemj: Kārļa Kārkliņa kasācijas sūdzību uz Civ. proc. lik.

186. panta pamata atstāt bez ievērības.
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«TIESLIETU MINISTRIJAS VĒSTNEŠA"

IZDEVUMS:

1. Fr. Menders, Zvērināto un šefenu tiesas.

1924. g. Ls 1.20.

2. Sefrata Administratīvā Departamenta sprie-

dumi 1920. g. (Pielikums pie „
Tieslietu Mini-

strijas Vēstneša" JSTs 1/3. 1920. g.).

3. Senāta Administrativā Departamenta sprie-

dumi 1921. g. (Pielikums pie „
Tieslietu Mini-

strijas Vēstneša" N° 9/10. 1923. g.).

4. Senāta Administrativā Departamenta sprie-

dumi 1922. g. (Pielikums pie „
Tieslietu Mini-

strijas Vēstneša" N° 8/9. 1923./24. g.).

5. Senāta Administrativā Departamenta sprie-

dumi 1923. g. (Pielikums pie
„
Tieslietu Mini-

strijas Vēstneša" N° 6/7. 1924. g.).

6. K.Dišlers, Latvijas Universitātes docents. Latvijas
valsts varas orgāni un viņu funkcijas.
1925. g. Ls 2.—

7. Senāta Apvienotās Sapulces spriedumi
1920.— 1924. g, (Pielikums pie ,,Tieslietu

Ministrijas Vēstneša" N° 7/9. 1925.). Ls 3.—
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Krājumā „LETAS" grāmatu veikalā,
RĪGĀ, Kr. Barona ielā N° 4.
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1920.

Nr. 1. 1920. g. novembra mēneša 4. dienā. Zemkopības ministra

iesniegums izšķirt jautājumu: vai ir apliekami ar stempelnodokli ierēdņu

vedēju (šķūtnieku) paraksti par vešanas naudas saņemšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters: referē senators

A. Loebers; atzinumu lietā dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod, ka šai lietā jāizšķir

jautājums par to, vai šķūtnieku kvītes par atlīdzības saņemšanu no mi-

nistrijas komandētiem ierēdņiem par viņu braukšanu vai mantu vešanu

apliekamas ar stempelnodokļiem.

Dēļ šī jautājuma izšķiršanas jānoskaidro šķūšu došanas juridiskais
raksturs un nozīme.

Uz 1920. g. 6. februāra pagaidu noteikumu par šķūtīm (V. V. Nr. 36)

pamata, valsts ierēdņiem attiecīgos gadījumos ir tiesība lietot šķūtis, t. i.

prasīt no vietējas pašvaldības iestādes, braukšanai vai mantas ve-

šanai — vietējo iedzīvotāju zirgus par noteiktu atlīdzību pēc iekšlietu

ministrijas apstiprinātas takses, kura pasludināta tai pašā Valdības Vēst-

neša numurā. Par atlīdzības saņemšanu zirgu īpašniekam jāizdod atse-

višķa kvīte šķūšu lietotājam-ierēdnim pēc noteikta parauga (Noteikumu
6. p. un pielikums pie šķūšu lietošanas takses). Šī kvīte ierēdņiem jā-

iesniedz kā attaisnojošs dokuments pie braukšanas izdevumu saņemšanas
no valsts kases.

Jautājums par to, vai atzīmētās kvītes apliekamas ar stempelno-

dokļiem jeb ne, izšķirams atkarībā no tā, vai šķūšu došana jāatzīst par
brīvu līgumu starp valsts komandētiem ierēdņiem un zirgu īpaš-
niekiem jeb par pēdējo publisku pienākumu.

Ja šķūšu došana pamatojas uz b rī v v līgumu, kā to domā tiešo

nodokļu departaments un valsts kontrole, tad uz nodokļu lik. 20. p. 1. pkt.
(aktu alfab. Nr. 129) un Latv. rīkojuma par dažu nodokļu paaugstināšanu
(lik. krāj. 1919. g. 3. burt. Nr. 34, 1. pkt.) pamata, minētās kvītes jāapliek
ar 15 kap. stempelnodokli, jo tādā gadījumā lieta grozītos ap kvītēm,

kuras izdod privātas personas valsts ierēdņiem atlīdzības saņemšanā par

uzņemtā līguma izpildīšanu, pie kam gadījumā, ja stempelnodoklis nebūtu

terminā samaksāts, vainīgais tiktu sodīts ar trīsdesmitkārtēju sodu pēc

stempelnodokļa lik. 169. panta un Latvijas Senāta Civildepartamenta

1920. g. 4. marta lēmuma (1920. g. lieta Nr. 8).

Turpretim, ja šķūšu došana jāatzīst par zirgu īpašnieku publisku

pienākumu, tad jāpiemēro stempelnodokļa 62. p. 4. pk. sakarā ar aktu

alfabēta 132-b p., pēc kuriem atsvabinātas no stempelnodokļa tās kvītes
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(KBHTanuiii), kuras prasa valsts iestādes vai amata personas no privāt-

personām obligatoriski, neatkarīgi no pēdējo vēlēšanās.

Pretēji tiešo nodokļu departamenta un valsts kontroles ieskatiem,

šķūšu došana atzīstama par publisku pienākumu (očruecTßeii. noBHH-

HocTb). Šis slēdziens vispirms attaisnojams ar vispārējiem noteikumiem.

Pēc krievu lik. kopojuma 4. sēj.: par komunālām klaušām (Vct. o 3e\icK.

n08HH.)263. p. 4.—5. pkt. 296.—320. p. p., uz vispārējām naturālām

klaušām attiecas ari šķūšu uzturēšana; šie noteikumi darbojas ari Latvijā
(Tā paša likumu kopojuma 4. sēj. 327. p.; Priv. lik. 1321. p., Vidz. Gub.

Avizes 1899. g. Nr. 30). Bet it sevišķi no 1920. g. 6. februāra „pagaidu
noteikumiem par šķūtīm" ir skaidri redzams, ka šķūšu došana uzskatāma

par publisku pienākumu. Minētā likuma 3. p. tieši runā par „
pienākumu"

dot šķūtis: pēc lik. p. 1. ierēdņiem ir tiesība „prasīt iedzīvotāju

zirgus". Zirga īpašnieks, ja tas bez dibināta iemesla atteicas šķūtīs
braukt vai rīkojumu neizpilda, neatkarīgi no viņa civil-

tiesiskas atbildības, ir sodāms ar naudas sodu līdz 300 rbļ. administrativā

kārtībā uz min. lik. 11. panta pamata. Šis 11. pants it sevišķi stingri atšķir
to gadījumu, kad zirgu īpašniekam šķūšu došana jāizpilda, kā publisks

pienākums, no tā gadījuma, kad zirga īpašnieks dod šķūtis uz brīva

līguma pamata, uz kuru pievestie noteikumi neattiecas (lik. 12. p.).
Tā tad šķūšu došana uzskatāma par publisku pienākumu. lerēdņiem, kā

šķūšu lietotājiem, visādā ziņā jāpieprasa no zirga īpašnieka attiecīga kvīte

par pēdējam izsniegtu atlīdzību (lik. 6. p.), pie kam kvītes forma tieši

noteikta „šķūšu lietošanas taksē". Tādēļ jāatzīst, ka kvītes pieprasīšana
nemaz neatkarājas no ierēdņa ieskata vai no zirga īpašnieka labas gribas;
tāda kvīte nevis ir nolemta vispār tikai ierēdņiem „par labu", kā to ne-

pareizi aizrāda valsts kontrole, bet valsts nolūkā, kā nepieciešams valsts
iestāžu iekšējas iekārtas piederums. Minētās kvītes tādēļ attiecas uz

tiem dokumentiem, kurus amata personas pieprasa obligatoriski no privāt-
personām, kuri sakarā ar to uz stempelnodokļa lik. 62. p. 4. pkt. pamata,
nav apliekami ar stempelnodokliem. Tā tad priekšā liktais jautājums
jāizšķir negativā ziņā. Tādēļ Senāts, ņemot vērā augšā aprādīto, no-

-1 c mj: atzīt, ka jautājums izšķirams negativi.

Nr. 2. 1920. g. novembra mēneša 4. dienā. Tieslietu Ministra

iesniegums izšķirt jautājumu: vai tikai tiesu nodoklis vien, jeb ari lokšņu
nodoklis pēc 1920. g. 26. janvāra likuma ir atlaists prasības lietās, kuru
vērtība nepārsniedz 50 rbļ.?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

K. Ozoliņš atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: 1920. g. 26. janvāra
likuma 1. pants lit. a. satur noteikumu, pirmā daļā par vispārēju tiesu iz-

devumu paaugstināšanu par to lielumu, kāds noteikts attiecīgos Krievijas

procesa likumos, pēdējos šinī ziņā pārgrozot, bet otrā daļā par to izde-

vumu pamazināšanu un atsvabināšanu no viņiem prasības lietās, atkarībā

no prasības vērtības, atceļot šinī ziņā Civ. proc. lik. 200\ panta lit. b. no-

teikumu. Lai gan augšminētā likuma tekstā ir minēti tieši tikai tiesu

nodokli un kanclejas nodokļi, bet tā kā likumdevējs uz pēdējiem atsaucās

ka paredzētiem Civ. proc. lik. i 200
3

. pantā, kurā atzīmēti nodokļi, i 201.
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pantā, kurā atzīmēti ir kanclejas nodokli, tad neapšaubāmi likumdevējs

te ir paredzējis ari lokšņu nodokļus un pēdējo izlaišana tekstā uzskatāma

tikai kā redakcijas kļūda. Pēc sava satura augšminētā likuma 1. pants

lit. a. noteic pirmā daļā, ka civ. proc. lik. 200
2

.,
848. un 849. pantos paredzētie

tiesu nodokli un 200
3

.
un 204. pantos paredzētie lokšņu un kanclejas no-

dokļi paaugstināti trīskārtīgi, bet otrā daļā, kā izņēmumu no minētiem

noteikumiem, ka tiesu nodokļi prasības lietās, kuru vērtība nepārsniedz
300 rbļ., paaugstināmi divkārtīgi un ja vērtība nepārsniedz 50 rbļ., vienīgi

tiesas nodokļi nav ņemami. Attiecībā uz lokšņu un kanclejas nodokļu

maksāšanu prasības vērtība nekādu iespaidu nedara, un šinī ziņā paliek
spēkā augšminētā likuma 1. panta lit. a. pirmās daļas vispārējie noteikumi

par tiesu, lokšņu un kanclejas nodokļu ņemšanu. Kā likumdevējs vienā

un tanī pašā likuma pantā lietotu terminu „tiesu nodokļi" — panta otrā

daļā būtu lietojis citādā nozīmē, nekā to pašu terminu panta pirmā daļā,
t. i. ka zem nosaukuma „tiesu nodokļi" panta otrā daļā būtu saprotami vis-

pārīgi tiesu nodevu veidi, tā tad ari lokšņu un kanclejas nodokļi — tas

tieši runātu pretim likumu panta pirmai daļai, kur tiesu nodokļi tiek

šķiroti no kanclejas un lokšņu nodokļiem. Likumu tulkošanas ceļā tas

ari nav pielaižams, jo likumu tulkotājam jāaiziet no tā viedokļa, ka katrs

vārds likumu tekstā ir lietots no likumu devēja apzinājoties vārda tiešo

juridisko nozīmi. Tā tad no Tieslietu ministra ierosinātais jautājums:

„vai tikai tiesu nodoklis vien, jeb ari lokšņu nodoklis pēc 1920. g. 26. jan-

vāra likuma ir atlaists prasības lietās, kuru vērtība nepārsniedz 50 rbļ.?"
jāizšķir tādā kārtā, ka uz augšā minētu likumu pamata prasību lietās,
kuru vērtība nepārsniedz 50 rbļ., atlaists ir tikai tiesu, bet ne lokšņu
nodoklis, Senāts nolemj: atzīt, ka lokšņu nodoklis nav atlaists.

Nr. 3. 1920. g. decembra mēneša 1. dienā. Senāta administratīva

departamenta iesniegums izšķirt jautājumu: „vai uzturēšanās tiesība uz

1893. g. 21. Jūlija likuma pamata ir pietiekoša, lai pierādītu likumā par

pavalstniecību 1. pantā minēto piederību pie Latvijā ietilpstošiem ap-

gabaliem?"

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē priekš-

sēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs P. Keusslers.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu Senāts atrod: Tautas

padomes 1919. g. 23. augusta sēdē pieņemtais likums par pavalstniecību
pirmā pantā nosaka, ka par Latvijas valsts pilsoni skaitās ikkatrs agrākās

Krievijas pavalstnieks, kurš dzīvo Latvjas robežās, ir cēlies no Latvijas
robežās ietilpstošiem apgabaliem, vai uz Krievijas likuma pamata bija jau
pirms 1914. g. 1. augusta piederīgs pie šiem apgabaliem. Te vispirms

jānoskaidro, ko nozīmē vārds „dzīvo". Vai zem šī vārda saprotama kādas

personas pastāvīga dzīves vieta, jeb ari viņas izlietotā uzturēšanās tiesība,
jo tiklab viena, kā otra ietilpst minētā sajēgumā. Ka šinī gadījumā zem

vārda „dzīvo" saprotama vienīgi kādas personas pastāvīga dzīves vieta,

bet nevis viņas uzturēšanās zināmā apgablā, cik ilgi šāda uzturēšanās

ari nevilktos, tas redzams iz tā paša likuma 3. panta, kur skaidri no-

teikts, ka bijušās Krievijas pavalstnieki, kuru pastāvīgā dzīves vieta

ir ārpus Latvijas, bet kuri ir cēlušies iz Latvijas robežās ietilpstošiem

apgabaliem, kā ari šādu personu pēcnācēji, tāpat ari tie, kuriem Latvijā
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pastāvīgā dzīves vieta, bet kuri tomēr neapmierina 1. pantā minētās

prasības, ja viņi vēlās iegūt Latvijas valsts pilsoņu tiesības, iesniedz attie-

cīgus lūgumus dēl uzņemšanas pavalstniecībā. Saskaņojot abus minētos

pantus, jānāk pie slēdziena, ka likums par pavalstniecību prasa: pirmām
kārtām pastāvīgu dzīves vietu Latvijā, un otrām kārtām

celšanos no Latvijā ietilpstošiem apgabaliem, vai pi e-

derību pie šiem apgabaliem uz Krievijas likumu pamata pirms 1914. g.

1. augusta, un ka bez šo abu nosacījumu izpildīšanas neviens bez attie-

cīga uzņemšanas lūguma nevar tikt par Latvijas pilsoni. — 1893. g.

21. jūlija likums attiecoties uz Vidzemes guberņu nosaka: atstāt ēbrejus,

kuri apmetušies šinī guberņā pirms 1880. g. 3. apriļa ministrijas cirkulāra,

ar familijām viņu tagadējās pagaidu uzturēšanās vietās

līdz īpašam par ēbrejiem izdodamam likumam, ja tie nav no tiesas sodīti,

viņiem ir īpašums vai noteikta nodarbošanās un pelņa, kuri tos atsvābina

no griešanās pie privātas vai sabiedriskas labdarības. Tā tad 1893. g.

21. jūlija likums piešķir zināmai kategorijai ēbreju, tā sauktiem „astoņ-
desmitniekiem" ne tiesību uz pastāvīgu dzīvi ārpus viņu pie-

derības vietas, bet tikai pagaidu uzturēšanās tiesību viņu toreizējā dzīves

vietā. Ka Krievijas likumi, kuri bija spēkā pirms 1914. g. 1. augusta,

šķiro ēbreju pastāvīgo dzīves vietu no viņu pagaidu uztu-

rēšanās vietas, tas skaidri redzams iz Krievijas Pasu likuma 68. panta

pielikuma, kura 1. pantā uzskatītas visas guberņas, kurās ēbrejiem atļauta

pastāvīga dzīves vieta. Starp šīm guberņām, Kurzemes un

Vidzemes guberņas neatrodas. Attiecībā uz Kurzemes guberņu un

Vidzemes guberņas Slokas miestu minētā pielikuma 7. pants nosaka, ka

pastāvīga dzīves vieta atļauta vienīgi tiem ēbrejiem, kuri tur pi e-

rakstīti pēc revizijas līdz 1835. g. 13. aprilim. Izņēmumi šinī ziņā

paredzēti minētā pielikuma 12., 13., 13
2

.
un 17. p. p. attiecībā uz pirmās

ģildes ēbreju tirgotājiem, uz ēbrejiem, kuri augstskolā ieguvuši zinisku

grādu, uz ebrejiem karavīriem, kas noņemti kara dienestā pēc agrākā
rekrutu likuma, vai kas piedalījušies japāņu karā un ebrejiem meistariem

un amatniekiem. Iz visa tā redzams, kāpēc Krievijas likumiem bez ap-

rādītiem izņēmumiem, ēbreju pastāvīgā dzīves vieta aprobežota ar pasu
likuma 1. pantā uzskaitītām guberņām un ka tais guberņās pēc tā paša
likuma 2. panta tiem bija jāpierakstās pie atsevišķām šo guberņu

pilsētām vai miestiem, kuri tad skaitījās par viņu pastā vīgasdzīves
vai piederības vietu, no kurienes tie ari saņēma pases. Tā tad 1893. g.

21. jūlija likumā ebrejiem paredzēta uzturēšanās tiesība zināmā apga-
balā ārpus viņu pastāvīgas dzīves vietas robežām (bite HepTbi ofEHjiocTn)
nepiešķir viņiem nebūt tur tiesību iegūt pastāvīgu dzīves vietu, cik ilgi
tie tur ari neuzturētos, un ka līdz ar to, tie ari nav uzskatāmi par pie-

derīgiem pie šiem apgabaliem. To apstiprina ari Tautas Padomes 1919. g.

23. augusta sēdes stenograma. Tautas Padome lika „likumam par pa-

valstniecību" par pamatu piespiestu pavlastniecību, t. i. uzskatīja par

Latvijas pilsoņiem tās personas, kas pie Latvijas apgabaliem ir pie-
rakstītas un tamdēļ taisīja starpību starp dzīvošanas principu (sk. 1919. g.

23. augusta sēdes stenogr. 11. lap.) un piederības principu, kurš bija likts

likuma projektam par pamatu (12—18 lap. pusei) un kuru ari pieņēma

Tautas Padome (31. lapl
. puse). Ka zem piederības pie zināma apgabala

Tautas Padome saprata pierakstīšanos pie tā apgabala, bet ne dzīvo-
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sanu resp. uzturēšanos minētā apgabalā, tas redzams iz stenogramas

24. lpp., kurā sacīts, ka ar projektēto likumu, pēc kura par Latvijas pa-

valstniekiem varot būt tikai tie, kas līdz 1914. gadam bijuši pie-
rakstīti pie mūsu apgabaliem, tikšot pāri darīts daudz ēbrejiem, kuri

pēc Krievijas likumiem šeit nevarējuši pierakstīties. Iz visa augšā ap-

rādītā jānāk pie slēdziena, ka 1893. g. 21. jūlija likums, dodams ēbrejiem,

kuri pirms 1880. gada 3. apriļa ministrijas cirkulāra bij apmetušies ārpus

viņu pastāvīgas dzīves vietas, tāļākas uzturēšanās tiesības viņu toreizējā

dzīves vietā, nepiešķir tiem nedz tiesību uz likumā par pavalstniecību pa-

redzēto pastāvīgo dzīves vietu Latvijas robežās ietilpstošos apgabalos,
nedz piederību pie šiem apgabaliem uz Krievijas likuma pamata pirms

1914. g. 1. augusta, kamdēļ nolemj: Atzīt, ka uzturēšanās tiesība uz

1893. g. 21. jūlija likuma pamata nav pietiekoša, lai pierādītu likuma par

pavalstniecību 1. pantā minēto piederību pie Latvijā ietilpstošiem ap-

gabaliem.

1921.

Nr. 1. 1921. g. maija mēneša 19./20. dienā. lekšlietu ministra ie-

sniegums izšķirt jautājumu: kā turpmāk izšķirami jautājumi, ja aizklāti

balsojot par kandidātiem uz sabiedriskiem amatiem, kā pirmo tā otro

reizi, tiek nodots vienāds balsu skaits, tāpat, ja aizklāti balsojot par

citiem jautājumiem, balsis dalās vienlīdzīgi, piemēram pie skolotāju un

kalpotāju pieņemšanas v. t. t.?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis Virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Pēc pilsētu no-

likuma 73. panta vēlēšanas sabiedriskos amatos, kuros ievēlēt piekrīt

domei, izdarāmas aizklāti balsi nododot un balsojot ar bumbiņām. Pēc

to pašu nolikumu 72. panta dome izspriež visas lietas, izņemot 71. pantā
norādītās lietas, ar vienkāršu balsu vairākumu, bet kad balsis dalās vien-

līdzīgi, atklāti balsojot, priekšsēdētāja balss piešķir pārsvaru. Kā

izšķirams jautājums, kad aizklāti balsojot par ievēlamām amata personām

balsis dalās vienlīdzīgi, par to tagad Latvijā spēkā esošos pilsētu nolikumos

nav tiešu noteikumu. Ari Krievijas pilsētu nolikumos pie vēlēšanām sa-

biedriskos amatos, kuras pēc 73. panta izdarāmas aizklāti balsojot, nav

tiešu noteikumu, kā izšķirams minētais jautājums. Krievijas prakse šo

jautājumu izšķir ar pilsētu nolikumu 46. panta piepalīdzību, pēc kura pie

pilsētu domnieku vēlēšanām, kas ari notiek aizklāti balsi nododot un

balsojot ar bumbiņām, pie vienlīdzīga balsu skaita izšķir loze, iziedama

no tā redzes stāvokļa, ka minētais 46. pants uzstāda principu, kā iz-

šķirams jautājums aizklāti balsojot pie vienlīdzīga par kandidātiem

nodota balsu skaita. Latvijā Krievijas pilsētu nolikumu 46. pants, kurš
attiecās uz pilsētu domnieku vēlēšanām, gan vairs nav spēkā, jo Krie-

vijas pilsētu nolikumu 23.—55. pantus atvieto Latvijas Tautas Padomes

1919. g. 18. augusta pagaidu noteikumi par pilsētu domnieku vēlēšanām

(Lik. un vaid. rīk. krājuma 1919. g. 10. burt. Nr. 125). Bet tas vēl nenozīme,

ka ari minētā pantā uzstādītais princips, kā izšķirams jautājums aizklāti

balsojot pie vienlīdzīga par kandidātiem nodota balsu skaita nebūtu La-
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