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1931.

1. 1931. gada 13. martā. Senāta virsprokurora gada 27. janvāra priekš-
likums N° 40, tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt. jautājumu*par bērnu piespiedu atņem-
šanas kārtību no vecākiem un nodošanu audzināšanai patversmē. (L. N° 4/31.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu

dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

1928. g. 13. aprīlī izdotā likumā par sociālo apgādību (Lik. kr. 1928. g. 73) ievietots šāda

satura pants (31. p.): ~ja 4. pantā paredzētie tuvinieki izmanto bērnus noziedzīgiem
vai nemorāliskiem nolūkiem, pašvaldībai vai Tautas labklājības ministrijai ir tiesība

ierosināt miertiesā šo bērnu atņemšanu un nodošanu audzināšanai patversmē vai, izņē-
muma gadījumos, privātā mājā uz šo tuvinieku rēķina, ja pēdējie ir maksāt spējīgi".

Šis pants vēlāk (Vaid. Vēstn. 1930. g. 225. num.) papildināts (Latv. Rep. Satv.

81. p. kārtībā) ar šāda satura otro daļu: ~Ja Tautas labklājības ministrijai ienāk ziņas,
ka personas, kas pieņēmušas svešus bērnus apgādībā un audzināšanā, slikti apietas ar

tiem, vai arī ka vecāki nelietīgi izlieto pret saviem bērniem vecāku varu, ministrijai ir

tiesība vispusīgi pārbaudīt šo bērnu dzīves apstākļus un vajadzības gadījumā piemērot
šā likuma 31 1

. panta noteikumus".

Līdz ar to ievietots likumā par sociālo apgādību šāda satura jauns 31 1. p.: ~Gadīj-

umos, kad ierosina lietu par vecāku varas izbeigšanu uz civillikumu 228. panta pa-

mata, kā arī gadījumos, kad personas, kuras pieņēmušas svešus bērnus apgādībā un

audzināšanā, slikti ar tiem apietas, Tautas labklājības ministrijai ir tiesība līdz tiesas

galīgam spriedumam cietušos bērnus nekavējoties atņemt viņu vecākiem vai pieņēmējiem,

uzņemoties pagaidām bērnu apgādību 31. p. nosacītā kārtībā un veidā".

Savā priekšlikumā tieslietu ministrs aizrāda, ka augšā aprādītie sociālās apgādības
likuma noteikumi atrodas pretrunā ar spēkā esošiem procesuāliem likumiem (Krimināl-

proc. lik. 39. p. 1. pk.) un satur vecāku varas ierobežojumus, kādus neparedz Lat-

vijas civillikumi (111 sēj. 228. p.) un arī Civillikuma X sēj. 179. p., kādēļ lūdz Senāta

Apvienoto sapulci ~noskaidrot minēto likumu pretrunas".

Apsverot priekšā celto jautājumu, izklausījis virsprokurora biedra atzinumu

un ievērojot: ka, saskaņā ar Civilprocesa likuma 9.—10. p. un Kriminālprocesa Hkuma

16. (12.) p., visām tiesu iestādēm lietas jāizspriež pēc pastāvošo likumu tiešā jēguma,
bet ja gadītos nepilnība, neskaidrība vai pretrunība likumos, spriedums jāpamato uz

likumu vispārējās izpratnes; ka tādēļ pretrunas, ja tādas rastos šo jaunizdoto likumu

piemērojot, jānoskaidro un jāsaskaņo, ievērojot augšā izteiktos procesuālā likuma

pamatprincipus un lietas apstākļus, tām tiesu iestādēm, kuru izspriešanai padotas
konkrētās lietas, bet ja šīs tiesu iestādes augšā aprādīto likumu nepareizi iztulkotu

un piemērotu, pēdējo lēmumi revidējami no attiecīgām augstākām tiesām instanču

kārtībā, un ka, tādējādi, visi jautājumi par bērnu piespiedu atņemšanas kārtību no

vecākiem un nodošanu audzināšanai patversmē, kuri rastos sakarā ar augšā minētā

likuma par sociālo apgādību (31. —-31 1
. p.) piemērošanu, izšķirami no tiesu iestādēm,
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apsverot katra konkrēta gadījuma īpatnējos apstākļus un pamatojot savu spriedumu uz

likumu vispārējo izpratni, — Senātsnolemj:paskaidrot,kapretrunas, kuras rastos sakarā

ar likuma par sociālo apgādību 31.—311. p. piemērošanu, izšķiramas no tiesu iestādēm,

saskaņā ar Civilprocesa likuma 9.—10. p. noteikumiem.

2. 1931. gada 13. martā. īzāka P. pārsūdzība par Tiesu palātas 1930. g. 28. feb-

ruāra lēmumu, ar kuru atstāta bez caurskatīšanas viņa sūdzība par Zvērinātu advokātu

padomes 1930. g. 29. janvāra lēmumu par viņa neuzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā.

(L. N° 6/31.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Tiesu palāta ar savu 1930. g. 28. februāra lēmumu atstājusi bez caurskatīšanas

Izāka P. sūdzību par Zvērinātu advokātu padomes 1930. g. 29. janvāra lēmumu, ar

kuru noraidīts aiz neformāliem iemesliem viņa lūgums uzņemt zvērinātu advokātu

skaitā. Tiesu palāta pamato savu lēmumu uz to, ka lūdzējam esot tiesība Zvērinātu

advokātu padomes lēmumu pārsūdzēt tikai tad, ja viņa lūgums tiktu atraidīts aiz for-

māliem iemesliem, — pie tam Tiesu palāta iziet no tā, ka šajā ziņā esot pēc analoģijas
piemērojami noteikumi par privātadvokātiem (proti, Tiesu iek. lik. 338., 345. p.), — kā arī

uz to, ka, pēc 307. p. satura, uzņemšana zvērinātu advokātu skaitā pilnīgi atkarājoties

no Zvērinātu advokātu padomes. Savā sūdzībā par Tiesu palātas lēmumu P. atrod,
ka Zvērinātu advokātu padomei vispār neesot tiesības pamatoties uz ~neformāliem"

iemesliem, un ka 338., 345. p. neesot analoģijas ceļā attiecināmi uz zvērinātiem advo-

kātiem.

Izklausījusi virsprokurora biedra atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod:

Kaut arī Tiesu iek. likums neparedz Tiesu palātas lēmumu pārsūdzamību jautā-

jumā par lūgumiem uzņemt zvērinātu advokātu skaitā, tomēr Senāts atzīst par vaja-

dzīgu lietu skatīt cauri uzraudzības kārtībā pēc 172. p. 1. pk. Saskaņā ar 306. p.
2. teik., lūgumam uzņemt zvērinātu advokātu skaitā jāpieliek visi dokumenti, kas

vajadzīgi pierādījumam par to, ka lūdzējs apmierina nosacījumus, kādus prasa iestā-

šanās zvērinātu advokātu skaitā. Zvērinātu advokātu padome, taisot lēmumu par

lūguma apmierināšanu vai atraidīšanu: 1) lūko cauri minētos dokumentus, un

2) apsver visas ziņas, kuras tā atzīst par vajadzīgām. Lūguma atraidīšanas iemesli,
kuri pamatojas uz dokumentiem, attiecināmi uz ~formāliem" iemesliem (sk. 338. p.
1. pk.). No tā izriet, per argumentum c contrario, ka lūguma atraidīšanas iemesli, kuri

pamatojas nevis uz dokumentiem, bet gan uz ~ziņām", uzskatāmi taisni par ~neform-
āliem" iemesliem, kādi tomēr, tāpat kā ~formālie" iemesli, var noderēt par lūguma
atraidīšanas pamatu netikvien attiecībā uz privātadvokātiem, bet arī uz personām,
kuri vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā. Tā tad, pretēji P. domām, Zvērinātu

advokātu padome varēja savu lēmumu pamatot arī uz neformāliem iemesliem, proti,
uz viņas ievāktām vai no citiem avotiem saņemtām ziņām. Tāpat, pretēji sūdzētāja
domām, Tiesu palātai bija pietiekošs pamats, jautājumā par Zvērinātu advokātu pa-
domes lēmuma (ar kuru lūgums atraidīts aiz neformāliem iemesliem) pārsūdzamību,
piemērot 345. p. paredzētos noteikumus par privātadvokātiem. Šajā ziņā 338. p., kā arī

307. p., paredz, ka attiecīgā iestāde tāpat: 1) lūko cauri iesniegtos dokumentus,
un 2) apsver arī visas par vajadzīgām atzītās ziņas. Tā tad lūgumu caurskatīšanas

kārtība, kā attiecībā uz privātadvokātiem, tā arī uz zvērinātiem advokātiem, ir pil-
nīgi identiska, kas pats par sevi jau dod iespēju šajā zinā piemērot analoģiju (sk. Privātlik.

iev. XXI p.).

Ja nu 345. p. pielaiž vienīgi tādu lēmumu pārsūdzamību, kuri pamatoti uz

māliem nosacījumiem", tad tas, — per argumentum c contrario, — izslēdz lēmumu

pārsūdzamību, kuri pamatojas uz ~neformāliem nosacījumiem". Tas, pēc šo pēdējo
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būtības, ir saprotams jau pats par sevi. Tā tad, tā paša 345. p. noteikumi piemērojami
arī zvērinātiem advokātiem. Tāpēc jāatzīst, ka arī Zvērinātu advokātu padomes
lēmumi, ar kuriem atraidīti lūgumi uzņemt zvērinātu advokātu skaitā atraidīti aiz ne-

formāliem iemesliem, nav pārsūdzami Tiesu palātai. Likums piešķir tiesām tiesību —

bez dokumentiem — ievērot arī ~visas ziņas" tiklab Zvērinātu advokātu padomei —

par zvērinātiem advokātiem, kā 332., 333. p. minētām tiesu iestādēm — par privāt-
advokātiem, un lieto pie tam pilnīgi analoģiskas frāzes: lūkot cauri dokumentus un

apsvērt visas ziņas. Abos gadījumos, personas uzņemšana zvērinātu advokātu skaitā,
vai atļauja personai būt par ~advokātu tieslietās", atkarājas no minēto iestāžu brīvā

ieskata (307., 338. p.). Tā tad likums šajā ziņā nemaz nešķiro profesionālās paš-
valdības iestādes (zvērinātu advokātu padomes) funkcijas — no attiecīgo tiesu iestāžu

(332., 333. p.) funkcijām. Tādēļ P. aizrādījumam uz Latvijas valsts iekārtu, kā dēmo-

kratiskas valsts, nav izšķirošas nozīmes runā esošā gadījumā. P. minētais 303. p., pēc
šā panta ieņemtās vietas un tā sakara ar iepriekšējiem pantiem (295.—302. p.), attiecas

vienīgi uz lēmumiem, kuros Zvērinātu advokātu padome uzliek zvērinātiem advokātiem

(vai to palīgiem) disciplinārus sodus, bet nemaz neprejudicē jautājumam par lēmumu

pārsūdzamību, kuri notiek uz turpmāko pantu (306. —309. p.) pamata.

Aiz aprādītiem iemesliem, neatrodot pārsūdzētā Tiesu palātas lēmumā nepareizu
rīcību vai pretrunu likumā noteiktai kārtībai, Senāts nolemj: īzāka P. sūdzību atstāt

bez ievērības.

3. 1931. gada 13. martā. Jēkaba ī. pārsūdzība par Tiesu palātas departamentu

kopsapulces 1930. g. 12. aprīļa lēmumu, ar kuru atstāta bez caurskatīšanas viņa sūdzība

par Latgales apgabaltiesas nodaļu kopsapulces 1930. g. 3. janvāra lēmumu. (L. N° 11/31.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Zilbers; atzinumu

dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Iztiesājot Edes Gēriņš apsūdzību pēc Akc. sodu lik. 36. p., Krustpils iecirkņa
miertiesnesis nebija pielaidis Jēkabu T. par apsūdzētās aizstāvi aiz tā iemesla, ka ar

likumīgā spēkā nākušo Latgales apgabaltiesas kopsapulces lēmumu Jēkabs ī. izslēgts

no privātadvokātu saraksta, kā nespējīgs vest svešas lietas, vajadzīgo zināšanu trūkuma

dēl.

Par šādu miertiesneša rīcību ī. iesniedza sūdzību Latgales apgabaltiesai, un pēdējā,

lūkojusi cauri to nodaļu kopsapulcē, atstāja ī. sūdzību bez ievērības. Par apgabaltiesas

kopsapulces lēmumu ī. iesniedza sūdzību Tiesu palātai, aizrādot, ka apgabaltiesa rīko-

jusies nepareizi, lūkojot cauri uzraudzības kārtībā, kopsapulcē, viņa sūdzību, kuru tas

iesniedzis procesa kārtībā 2. kriminālnodaļas caurskatīšanai. Bez tam, kopsapulces
lēmums esot nepareizs arī pēc būtības, jo izslēgšana no privātadvokātu skaita neatņemot

izslēgtam Tiesu iek. lik. 349. p. paredzētās tiesības.

Tiesu palātas departamentu kopsapulce atstāja bez caurskatīšanas ī. sūdzību

aiz tā apsvēruma, ka Tiesu palātas kopsapulce šajā pat jautājumā jau skatījusi cauri

citu ī. sūdzību uzraudzības kārtībā un ar 1930. gada 28. februāra lēmumu atzinusi,

ka personas, kas izslēgtas no privātadvokātu skaita, nav pielaižamas vest svešas lietas

arī Tiesu iek. lik. 349. p. paredzētos gadījumos un pie šāda ieskata palāta turoties

arī šajā gadījumā. Bez tam, palāta norādījusi, ka Latgales apgabaltiesas 2. krimināl-

nodaļas lēmums, ar kuru ī. sūdzība nodota šās tiesas nodaļu kopsapulces caurskatī-

šanai, bijis pārsūdzams instanču kārtībā, ko T. neesot darījis.

Senātam iesniegtajā sūdzībā ī. atkārto savus agrākos norādījumus un piemetina,
ka 1930. gada 28. februāra sēdē viņš neesot lūdzis palātu izšķirt jautājumu par viņa
tiesībām uzstāties par aizstāvi, bet lūdzis tikai saukt miertiesnesi Lūkinu pie discipli-
nāras atbildības.
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Lūkojot cauri lietas materiālus un izklausījusi virsprokurora biedra atzinumu,
Senāta Apvienotā sapulce atrod:

Saskaņā ar Kriminālproc. lik. 175. un 182. p., pārsūdzibas par miertiesneša

spriedumiem un lēmumiem var iesniegt lietā dalību ņemošās personas, puses, vai viņu

likumīgi pilnvarnieki (Kriminālproc. lik. 49. p.). Bet par tādu pilnvarnieku nevar būt

personas, kas neapmierina nepieciešamos nosacījumus privātadvokātiem un kurām ar

tiesas lēmumu aizliegts turpmāk vest svešas lietas (Tiesu iek. lik. 349. p. un Civīlproc.
lik. 57. p. 9. pkts). Miertiesnesis konstatējis, ka ar apgabaltiesas kopsapulces lēmumu

ī. izslēgts no privātadvokātu skaita un viņam noliegts turpmāk nodarboties ar svešu

lietu vešanu vajadzīgo zināšanu trūkuma dēļ, kādēļ miertiesnesim bija likumīgs pamats

nepielaist ī. par pilnvarnieku Edes Gēriņas apsūdzības lietā, un T., kā lietā dalību neņē-
mušai personai, arī nebija tiesības kriminālprocesa kārtībā iesniegt pārsūdzību par

miertiesneša spriedumu. Atstājot bez caurskatīšanas T. iesniegto sūdzību par mierties-

neša lēmumu nepielaist viņu par Gēriņas aizstāvi, Latgales apgabaltiesas 2. krimināl-

nodaļa rīkojusies saskaņā ar Kriminālproc. lik. 175. un 182. p. Bet, saskatot T. rakstā

sūdzību par miertiesneša nepareizu rīcību un skatot cauri šādu sūdzību tiesas nodaļu

kopsapulcē, apgabaltiesa rīkojusies saskaņā ar Tiesu iek. lik. 172. un turpm. pantiem,

jo tuvākā uzraudzība par visām personām, kas pieder pie apgabaltiesas, izņemot priekš-

sēdētāju, pieder apgabaltiesas kopsapulcei.

Šī uzraudzība, kā redzams no Tiesu iek. lik. 173. p., izdarāma tiklab sakarā ar

lietām, kas ienāk noteiktā kārtībā uzraudzības iestādes caurlūkošanai, kā arī uz sūdzību,

ziņojumu un paziņojumu pamata, kas šai iestādei iesniegts, tāpat uz prokuratūras

amatpersonu priekšlikumiem un citu ziņu pamata. Tiesu iek. lik. 172., 173., 174. un

turpm. panti, runājot par augstākās iestādes uzraudzību un tiesību atcelt padotās
iestādes vai amatpersonas lēmumus un rīkojumus, izskaidrot tai pielaisto nepareizību,

spert soļus, lai atjaunotu traucēto kārtibu un saukt vainīgos pie atbildības, — neno-

dibina kādu jaunu civīl- un kriminālprocesa likumos neparedzētu tiesāšanas kārtību

privātinterešu aizsardzībai, bet sargā vienīgi tiesu iestāžu darbībai noteikto likumīgo
kārtību publisku interešu labā un katra uzraudzības iestādei ienākusi ziņa, neat-

karīgi no tā, vai tā ienākusi kā sūdzība, prokurora priekšlikums, ziņojums v. t. t., dod

šai iestādei likumīgu pamatu aplūkot padotās iestādes vai amatpersonas darbību, vai

tā atbilst likumā noteiktai kārtībai. Tādēļ arī Latgales apgabaltiesas un Tiesu palātas

kopsapulcēm arī neatkarīgi no Jēkaba ī. lūguma bija likumīgs pamats apsvērt jautājumu,
vai Krustpils iecirkņa miertiesnesis rīkojies pareizi, nepielaižot ī. par Gēriņas pilnvar-
nieku miertiesā vest viņas apsūdzības lietu pēc Akc. sodu lik. 36. p. un šo jautājumu

viņas izšķīrušas pareizi, saskaņā ar Tiesu iek. lik. 349. p., Kriminālproc. lik._49. p. un

Civilprocesa lik. 57. p. 9. pkta nosacījumiem, pie kam palāta lūkojusi cauri ī. sūdzību

arī pēc būtības, kā redzams no viņas lēmuma satura, kuram neatbilst rezolūtīvā daļa
atstāt bez caurskatīšanas.

Aiz aprādītiem apsvērumiem, Senāts, vadoties no Tiesu iek. lik. 172. p., nolemj:

Jēkaba ī. sūdzību atstāt bez ievērības.

4. 1931. gada 13. martā. Rīgas apgabaltiesas 1930. gada 22. novembra iesniegums,

pārnest Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļas lietu N° 834/30. g., Agnezes Mitts un Karitas

Veidners prasībā pret Elmāru Zērvaldu, uz citu apgabaltiesu. (L. N° 20/31.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. Ozoliņš; referē senātors J. Kalacs; atzinumu

dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: no Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļas 1930. gada
lietas N° 834 par Agnezes Mitts un Karitas Veidners prasību pret Elmāru Zērvaldu

par izlikšanu no dzīvokļa, redzams, ka minētā lieta iesūtīta apgabaltiesai ar atbildē-

tāja apellācijas sūdzību par Rīgas 1. rajona īres valdes spriedumu un ka apgabaltiesa
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1930. gada 19. novembrī nolēmusi šo lietu stādīt priekšā Senātam ar lūgumu to nodot

citai apgabaltiesai izspriešanai, pie kam lēmums pamatots ar to, ka sakarā ar šīs lietas

caurskatīšanu Rīgas apgabaltiesā varētu tikt apšaubīta šās tiesas bezpartējība, jo vienas

no prasītājām un proti Karitas Veidners vīrs ir Rīgas apgabaltiesas vecākais tiesamatu

kandidāts, bet atbildētājs ir tās pašas tiesas loceklis.

Skatot cauri apgabaltiesas iesniegumu, jāievēro: pēc Civilprocesa lik. 39. (32.)
un 203. p., prasība iesniedzama un izspriežama tai tiesai, kuras iecirknī resp. apgabalā
atbildētājam ir dzīves vieta. Uz šā principa pamatojas visi civilprocesa noteikumi

par territoriālo piekritību un katrs izņēmums no šā principa ir sevišķi un noteikti uzrādīts

pašā likumā. Atbildētājs gan var zināmos Civilprocesa lik. 207. un 211. p. paredzētos
gadījumos, kad prasība iesniegta territoriālā ziņā nepiekritīgā tiesā, lūgt tiesu lietu

nodot citai tiesai, kuras apgabalā viņam ir pastāvīga dzīves vieta, bet pašai tiesai,
kuras pārziņā lieta atrodas, likums nedod tiesību pēc sava ieskata bez likumā paredzētiem
iemesliem pārnest lietu uz citu tiesu vai ierosināt augstākā tiesā jautājumu par šādu

pārnešanu. Tikai tiesnešu atstatīšanas un noraidīšanas gadījumos lieta ar augstākās
tiesas lēmumu var tikt izņemta no vienas tiesas izspriešanas un nodota citai tās pašas
pakāpes tiesai, bet arī vienīgi tad, ja visi tiesneši katrs atsevišķi ir sevi atstatījuši vai

no pusēm tikuši noraidīti aiz likumīgiem iemesliem, kuri paredzēti Civilprocesa lik.

292. (195.) un 667. p. Šajā gadījumā, kā redzams no Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļas
lietas N° 834, neviens no minētās tiesas locekļiem nav sevi atstatījis, nedz arī ticis no

prāvniekiem noraidīts, bet atbildētājs, kura dzīves vieta ir Rīgas apgabaltiesas apgabalā,

pieteicot lūgumu lietu nodot izspriešanai citai apgabaltiesai nav minējis itin nekādus

iemeslus kādēļ viņš to vēlas, turpretim apgabaltiesa, apspriežot jautājumu par minētās

lietas nodošanu iztiesāšanai citai apgabaltiesai, minējusi tādus motīvus, kādi nav

paredzēti civilprocesa likumos lietu pārnešanai no vienas tiesas uz otru. Tādos lietas

apstākļos Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļas lūgums atzīstams par nepamatotu un

noraidāmu.

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts, izklausījis virsprokurora biedra atzinumu,
nolemj: Rīgas apgabaltiesas lūgumu atstāt bez ievērības.

5. 1931. gada 14. aprīlī. Senāta virsprokurora 1930. g. 16. augusta priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu par tiesas uzlikto naudas sodu izpildīšanu

pie aktīvā kara dienesta karavīriem. (L. Ne 14/31.)
Sēdi vada piiekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors B. Nagujevskis;

atzinumu dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: uzstādītais jautājums, kā redzams no sarakstes,
ierosināts sakarā ar to, ka Vidzemes Artilērijas pulka un Latgales Artilērijas pulka
komandieris bija atteikušies izpildīt Rīgas apgabaltiesas spriedumus Pētera Uiba, Ernesta

Ikala un Pētera Purniņa apsūdzības lietās, kurās karavīriem uzliktais naudas sods bija
pārvērsts arestā, pamatojot šādu atteikšanos uz kara tiesu pārvaldes priekšnieka 1928. g.

16. oktobra apkārtrakstu. Minētā apkārtrakstā kara tiesu pārvaldes priekšnieks, sakarā

ar dažu karaspēka daļu priekšnieku pieprasījumiem, vai saskaņā ar 1928. g. 7. augusta

kara disciplīnas reglamenta 111. p. noteikumiem (Lik. kr. 1928. g. 180) var piedzīt

no obligātoriskā aktīvā dienesta karavīriem viņam uzliktos naudas sodus, resp.

vai uzliktie naudas sodi tagad vēl atvietojami ar arestu, — aizrāda, ka pirms jaunā

kara disciplīnas reglamenta izdošanas bija paredzēti divi uzlikto naudas sodu piedzīšanas
veidi no obligātoriskā dienesta karavīriem un proti -— piedzīšana ar atvilkumiem no

karavīru algas un piedzīšana no karavīriem piederošās mantas. Saskaņā ar kara

disciplīnas reglamenta 111. pantu, obligātoriskā dienesta karavīriem uzliktais naudas

sods ar atvilkumiem no algas nav vairs piedzenams, kādēļ atliek vienīgi iespēja uzliktos

naudas sodus piedzīt no karavīriem piederošās mantas. Saņemot izpildu rakstu, kara
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priekšniekam, ja notiesātais obligātoriskā dienesta karavīrs soda naudu labprātīgi ne-

samaksā, jānoskaidro, vai naudu nevar piedzīt no karavīra mantas, kas atrodas kara-
spēka daļā, pie kam, izdarot šādu piedzīšanu, stingri jāpieturas pie Civīlproc. lik. no-

rādītās kārtības (968. un turpm. p.). Gadījumā, ja karavīram viņa dienesta vietā nekādas

mantas nav, kara priekšniekam izpildu raksts jānosūta policijai karavīra agrākā dzīves

vietā, vai tur, kur karavīram atrodas kāda manta, uzdodot policijai noskaidrot notiesātā

mantas stāvokli un izdarīt naudas soda piedzīšanu. Ja policija paziņo, ka notiesātam

norādītā vietā nekādas mantas nav vai tās nebija pietiekoši visas soda naudas piedzī-
šanai, priekšniekam izpildu raksts jāglabā līdz karavīra atlaišanai no aktīvā dienesta.

Pārvērst uzlikto naudas sodu arestā, resp. disciplīnārarestā, vai izpildīt spriedumā no-

teikto arestu soda naudas nesamaksas gadījumā kara priekšnieks nevar, io 1928. g. kara
sodu lik. 39. p. (Lik. kr. 1928. g. 156) tādu naudas soda atvietošanu ar arestu obligātoriskā
dienesta karavīriem, kamēr tie atrodas aktīvā kara dienestā, neparedz. Šādos gadījumos
šiem karavīriem uzliktais naudas sods paliek neizpildīts līdz viņu atvaļināšanai no aktīvā

kara dienesta. Paturot pie sevis izpildu rakstu, kara priekšniekam tikai jāpaziņo attiecīgai
tiesu iestādei, ka piedzīšana apturēta saskaņā ar kara disciplīnas reglamenta 111. p.

Atvaļinot šos karavīrus no aktīvā kara dienesta, neizpildītais izpildu raksts nosūtāms

līdz ar pārējiem dokumentiem attiecīgam kara apriņķa priekšniekam (instr. par karavīru

atvaļināšanu 27. p.) nodošanai policijai atvaļinātā karavīra jaunā dzīves vietā attiecīgai
rīcībai. Šādos gadījumos iespējama arī spriedumā noteiktā aresta soda, naudas nesa-

maksas gadījumā, izpildīšana, saskaņā ar Sodu lik. 59. p. noteikumiem, pie kam šajā pēdējā

pantā noteiktais termiņš —viens mēnesis — skaitāms no karavīra atvaļināšanas dienas.

Aprādītā kārtība attiecināma arī uz gadījumiem, kad jaunā kara disciplīnas reglamenta

spēkā stāšanās brīdī (1928. g. 30. augustā) no obligātoriskā dienesta karavīriem, saskaņā ar

tiesu iestāžu izpildu rakstiem, piedzīta tikai daļa no uzliktiem viņiem naudas sodiem,
tādos gadījumos pārējās daļas piedzīšana, ja to nav iespējams izdarīt no karavīra mantas,

tāpat atliekama līdz notiesātā karavīra atvaļināšanai no aktīvā dienesta. Bet gadījumā,
ja obligātoriskā dienesta karavīrs pēc šā dienesta izbeigšanās pāriet virsdienestā, — no

viņa pienākošās soda naudas piedzīšana sākas līdz ar pirmās algas izmaksu viņam, kā

virsdienesta karavīram, pieturoties pie vispārējiem noteikumiem par atvilkumu izdarīšanu

no karavīru algas (kara discipl. regl. 111. un 113. p.).

Nepiekrītot sakarā ar augšā minēto kara tiesu pārvaldes priekšnieka apkārtrakstu

kara resora ievestai praksei attiecībā uz tiesas uzliktā naudas sodu izpildīšanu pie

obligātoriskā aktīvā karadienesta karavīriem, Rīgas apgabaltiesa savā 1930. g. 1. sep-

tembra rīcības sēdes lēmumā aizrāda, ka Kara sodu lik. 60. p. (1869. g. kara lik. kop.
XXII gr.) paredz naudas soda pārvēršanu karavīra maksātnespējas gadījumā arestā un

ka tam apstāklim, ka minētais Kara sodu lik. 60. p. grozīts 1925. g. redakcijā (V. V.

1925. g. 168. num.) un 1928. g. redakcijā (V. V. 1928.g. 156. num.) ar speciālu 39. p., kurš
uzskatāms kā minētā kara sodu lik. 60. p. atvietojums, kā arī 1928. g. izdotam kara

disciplīnas reglamentam (V. V. 1928. g. 182. num.), nevar būt saistošas nozīmes, jo neviens

no minētiem pārgrozījumiem nav saskaņojams ar Kriminālproc. lik. noteikumiem

(228., 974. un 976. p.), kuros ir runa par tiesas spriedumu nekavējošu izpildīšanu un pie-
laižamiem izņēmumiem no šā likuma nosacījuma, kādi noteikumi ir spēkā un varētu tikt

grozīti vienīgi likumā paredzētā kārtībā.

Apsverot uzstādīto jautājumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod, ka pie tā izšķirša-
nas ir jāievēro: saskaņā ar kara disciplīnas reglam. 111. p. 1. d. (V. V. 1923. g. 138. num.),
visi zaudējumi un naudas sodi, kas uzlikti, kā pamatsodi, aktīvā kara dienestā stāvošām

personām, piedzenami galvenā kārtā ar atvilkumiem no karavīru algas kārtībā, kāda

noteikta Civīlproc. lik. 1084.—1089. p. Pārstrādājot kara disciplīnas reglamentu un iz-

dodot to 1928. g. likuma redakcijā (V. V. 1928. g. 182. num.), naudas soda izpildīšanas
kārtība attiecībā uz obligātoriskā dienesta karavīriem tika grozīta, noteicot, ka no

pēdējiem aktīvā dienesta laikā no algas nekādus naudas sodus vai privātzaudējumus
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piedzīt nevar, bet no Šo personu algas var atvilkt tikai zaudējumus valstij par labu(kara
disciplīnas regl. 111. p. II d.). Šādu grozījumu kara resors atradis par vajadzīgu izdarīt,

ievērojot to, ka obligātoriskā dienesta karavīriem piešķirto atalgojumu (kareivjiem
Ls 6, bet instruktoriem Ls 8) par tādu viņu parastā nozīmē uzskatīt nevarēja, bet šis

atalgojums gan uzskatāms kā neliels pabalsts visnepieciešamāko vajadzību apmierinā-
šanai (ziepju, zābaku smēres, diegu v. t. 1. priekšmetu iegādāšanai). Līdz ar minēto

kara disciplīnas reglamentu pārgrozījumu tika ievesti 1928. gadā pārgrozījumi arī Kara

sodu likumos (V. V. 1928. g. 156. num.), noteicot šo likumu jaunizdotā 39. pantā, ka, ja
notiesātam aktīvā dienesta karavīram nav līdzekļu viņam uzliktās soda naudas samaksai

un šo soda naudu nevar piedzīt ar likumīgiem atvilkumiem no viņa algas
(sk. 1928. g. kara disciplīnas regl. 111. p. II d.), tad, atlaižot tādu karavīru no dienesta,
atlikušā naudas soda daļa pārvēršama arestā pēc Sodu lik. 59. p. noteikumiem. Tādējādi,

ar 1928. g. kara disciplīnas reglamentu (111. p. II d.) un 1928. g. Kara sodu lik. 39. p.
stāšanos likumīgā spēkā tikusi atcelta tā naudas soda izpildīšanas kārtība pie obligātoriskā
aktīvā dienesta karavīriem, kura agrāk bija paredzēta Kara sodu lik. 60. p. (bij. Kriev.

lik. kop. XXI. gr.) un kura saskanēja ar civīlresorā pieņemto praksi (t. i. nekavējoša
aresta soda izpildīšana pie tiem karavīriem, kuri naudas sodu nespēja samaksāt). Uz

šādu agrākās naudas soda izpildīšanas kārtības grozīšanu pamudinājis īsais karadienesta
laiks, kuram jābūt izmantotam intensīvai karavīru apmācībai, bet agrākā naudas soda

izpildīšanas kārtība jūtami traucētu šīs apmācības normālo gaitu. Tādēļ arī saprotams,
ka kara resora un vēl vairāk valsts interesēs bija pēc iespējas nepielaist tādu stāvokli,
kad lielāks skaits karavīru tiktu atrauts no apmācības, lai aktīvā dienesta laikā izpildītu

pie viņiem uzlikto naudas sodu atvietojošo arestu par vispārējiem noziedzīgiem nodarī-

jumiem, izdarītiem līdz iesaukšanai kara dienestā. Sakarā ar augšā izteikto radusies ne-

pieciešamība saskaņot kara sodu likumus un kara disciplīnas reglamentu ar pastāvošiem

kriminālproc. likumiem, jo šo pēdējo likumu 974. p. nosaka, ka tiesas spriedums nodo-

dams izpildīšanai nekavējoties pēc viņa stāšanās likumīgā spēkā, bet Kriminālproc. lik.

976. p., noteicot, kādos gadījumos ir pielaižami izņēmumi no šā nosacījuma par sprieduma

nekavējamu izpildīšanu, neparedz starp šiem gadījumiem notiesātā obligātorisku kara
dienestu kā iemeslu likumīgā spēkā gājušā sprieduma izpildīšanas apturēšanai.

Izšķirot ierosināto jautājumu, Senāts atrod, ka pašreizējos apstākļos tas atrisināms,

izejot vienīgi no likuma piemērošanas pēc analoģijas. Ja pēc kara disciplīnas reglamenta
111. p. 11. d. no aktīvā obligātoriskā dienestā esošiem karavīriem nekādus naudas sodus

vai privātzaudējumus no viņu aigas piedzīt nevar, tad gadījumos, ja notiesātam aktīvā

obligātoriskā kara dienesta karavīram nav citu, izņemot karavīra algu, līdzekļu soda

naudas samaksai, šis naudas sods, saskaņā ar Kara sodu lik. 39. p., pārvēršams arestā

pēc Sodu lik. 59. p. noteikumiem tikai pēc šo karavīru atvaļināšanas no obligā-
toriskā aktīvā kara dienesta, līdz kādam laikam sprieduma izpildīšana ir apturama,

piemērojoties Kriminālproc. lik. 976. p. 6. pktam. Kara klausības izpildīšana ir

viens no svarīgākiem un atbildīgākiem pilsoņa pienākumiem, kas prasa no valsts daudz

līdzekļu un ja, pēc Kriminālproc. lik. 976. p. 6. pk., vispāri notiesātiem, svarīgu ģimenes

un saimniecisko apstākļu dēļ, spriedumu izpildīšana ir apturama, kamēr nav izbeigusies
atlikšanai par pamatu esoši apstākļi, tad jo vairāk obligātoriskā aktīvā dienesta kara-
vīriem ir tiesības uz šādu sodu izpildīšanas atlikšanu.

levērojot visu augšā izteikto un pievienojoties kara tiesu pārvaldes priekšnieka
1928. g. 16. oktobra apkārtrakstā minētiem apsvērumiem, Senāts, izklausījis virsproku-
rora biedra atzinumu, — nolemj: izskaidrot, ka tiesas uzliktais naudas sods, — ja
notiesātam aktīvā obligātoriskā kara dienesta karavīram, pie kura šis naudas sods

izpildāms, nav citu, izņemot karavīra algu, līdzekļu soda naudas samaksai, — pārvēr-
šams arestā pēc bodu lik. 59. p. noteikumiem, bet tikai pēc karavīra atvaļināšanas no

obligātoriskā aktīvā kara dienesta, līdz kādam laikam tiesas spriedums apturams,

piemērojoties Kriminālproc. lik. 976. p. 6. pk. noteikumiem.
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6. 1931. gada 14. aprīlī. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1930. gada
15. oktobra ziņojums jautājuma izšķiršanai: kā jāsaprot Kurzemes zemnieku likuma

133. p. vārdi:' „prot rakstīt". (L. N° 16/31.)

Sedi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors 0. Ozoliņš; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: Kurz. zemn. lik. 133. p., lietojot izteicienu

~prata rakstīt" (buģe umel pisaķ), tuvāk nepaskaidro, vai ar šo apzīmējumu domāts

tāds zemnieks-testātors, kas tiktāl rakstīt spējīgs, ka pats var savu testāmentu uzrakstīt,
jeb tāds, kurš prot parakstīt tikai savu vārdu. No 133. p. salīdzinājuma ar 134. p. un

no tā, ka pēdēji minētais pants atļauj rakstisku testāmentu sarakstīt arī ne pašam
testātoram, bet citai personai, mēdz taisīt atzinumu, ka rakstiskā testāmenta formas

minimums ir testātora paraksts (pie diviem lieciniekiem), kādēļ arī tāds Kurzemes

zemnieks, kurš prot rakstīt tikai savu vārdu, ir spējīgs sastādīt rakstisku testāmentu,

kāda viņa spēja izslēdz iespēju taisīt mutisku testāmentu, un tie uz 133. p. pamata
atzīstami par nederīgiem.

Šāds uzskats par Kurzemes zemnieku mutisko testāmentu nederīgumu aiz tā

iemesla, ka testātors pratis parakstīt savu vārdu, nav uzskatāms par pareizu aiz šādiem

apsvērumiem.
Par zemnieku rakstiskiem testāmentiem runā Vidz. zemn. lik. 1013. p. un Kurz.

zemn. lik. 134. p. Abu likumu minētie noteikumi radušies apmēram vienā laikā (Vidz.
zemn. lik. 1013. p. atbilst 1819. g. Vidz. zemn. lik. 429. p.) un abos likumos paredzēti
kā mutiski, tā rakstiski testāmenti. Neticami, ka likumdevējs, kurš Vidzemē ar šaubām

izturas pret svešu personu rakstītiem testāmentiem tādiem testātoriem, kuri paši
neprot rakstīt vai rakstītu lasīt, Kurzemē, turpretim, tajā pašā laikā spiestu testātoru

uzticēties svešas personas uzrakstītam testāmentam vienīgi tāpēc, ka testātors ir spējīgs
dot savu parakstu zem tā. Jau tas vien spiež 133. p. interpretējumā atraisīties no 134. p.

un iztulkot 133. p. saturu patstāvīgi pēc šā panta iekšējā satura un nozīmes. Šā panta
gramatiskais saturs pats par sevi nedod pamata pieņemt, ka par rakstīt pratēju uz-

skatāms arī tāds, kurš prot tikai savu vārdu rakstīt. Bunge atzīmē, ka šajā pantā ir

domātas personas, kuras ~des Schreibens kundig gewesen" (Bunge, Das Kurlāndische

Privatrecht, 531. p.). Šādā izteicienā nekādi nevar iespiest personas, kuras no rakstī-

šanas vairāk neprot, kā tikai savu vārdu parakstīt. Pēc sava loģiska satura 133. p.
nosaka ierobežojumu testāmenta formas brīvā izvēlē, kādēļ ierobežojošie izteicieni

iztulkojami šaurā nozīmē, un tādēļ vien jau nav pamata izteicienu ~prot rakstīt"

iztulkot tik plaši, ka zem tā paietu personas, kas faktiski rakstīt neprot.

Neatkarīgi no teiktā, jāievēro, ka zemnieku testāmentus, kā Vidzemē, tā Kurzemē

likumdevējs vispāri ir nostādījis privilēģētā stāvoklī. Šādu testāmentu atzīšanai

par derīgiem likums pēc gara un mērķa prasa tikai pilnu pārliecību par to, ka testā-

ments visās savās daļās iziet no testātora un noteikti satur pēdējā gribu (Sen. spried.
23/81). Likumā paredzētās formālitātes nepieder pie testāmenta esenciālām sastāv-

daļām, bet tām ir vienīgi testāmentu autenticitātes pierādījuma nozīme; Kurz. zemn.

lik. 126.—139. p. paredzētās formālitātes ir domātas ne kā solemnitātes forma, bet

tikai kā pierādījumi tam, ka testāments satur testātora pēdējo gribu (Sen. spried.
28/386; bij. Kriev. Sen. spried. 05/36). Tādēļ likumu interpretējot, šaubu gadījumā

saudzīgākai un taisnīgākai vārda nozīmei dodama priekšroka pret bargāko (favor

testāmenti); saskaņā ar šo, iztulkojumam, pēc kura testāments tiek uzturēts spēkā,
dodama priekšroka pret pretēju iztulkojumu (Sen. spried. 29/495).

No aprādītiem apcerējumiem izriet, ka 133. p. interpretācijā jāietur viedoklis,
kurš būtu vissaudzīgākais pret zemnieka testēšanas brīvību un nenostādītu

zem atcelšanas draudiem plašu aprindu mutiskos testāmentus ar to, ka testātoru

ieskaita 133. pantā paredzētos ~rakstīt pratējos" tādēļ vien, ka viņš ar lielām pūlēm
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kaut kur un kaut kad ir parakstījis savu vardu. Tādēļ 133. p. minētie vārdi ~prot rakstīt"

ir iztulkojami šaurākā nozīmē, pavedot zem rakstītpratējiem vienīgi personas, kuras

tiešām rakstiski prot izteikt savas domas.

Aiz aprādītiem apsvērumiem, Senāts, izklausījis virsprokurora biedra atzinumu,
nolemj: atzīt, ka Kurz. zemn. lik. 133. pantā ar izteicienu ~prot rakstīt" jāsaprot
~personas, kuras rakstiski prot izteikt savas domas".

7. 1931. gada 12. maijā. Viktora Šlēziņa sūdzība par Tiesu palātas departa-
mentu kopsapulces lēmumu, ar kuru atstāta bez caurskatīšanas viņa, Šlēziņa, sūdzība

par Latgales apgabaltiesas kopsapulces 1930. g. 27. septembra lēmumu par tiesību

atņemšanu viņam uzstāties visās lietās Latgales apgabaltiesas robežās. (L. N° 22/31.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. Ozoliņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: Dagdas iecirkņa miertiesnesis ar 1930. g. 22. sep-
tembra rakstu ziņojis Latgales apgabaltiesai, ka Viktors Šlēziņš apmeties uz dzīvi Dagdā
un nodarbojoties ar nelegālu advokātūru: sastādot par atlīdzību visāda veida rakstus

tiesu iestādēm, dodot padomus tiesu lietās un uzstājoties tiesu sēdēs. Nolūkā apiet
Tiesu iekārtas likuma 349. p. noteikumus, Šlēziņš saņēmis no vairākām personām piln-
varas mantu un darīšanu pārvaldīšanai (Tiesu iekārtas likuma 314. p.) un uz šo pilnvaru

pamata vedot neaprobežotā skaitā arī civillietas. Uzstājoties tiesā, Šlēziņš izturoties

ļoti nepieklājīgi, ierodoties tiesā iereibušā stāvoklī, nepieceļoties kājās tiesnesim ienākot

un sludinot spriedumus, prāvnieku un publikas klātbūtnē pēc nelabvēlīga viņam sprie-
duma asi kritizējot miertiesneša rīcību, lietojot dažos gadījumos pat miertiesnesi tieši

aizskarošus vārdus. Tāpat pret Viktoru Šlēziņu ierosinātas arī divas lietas pēc Sodu

lik. 161 1
. p. Atrodot iesniegto ziņojumu par pamatotu un izlietojot Tiesu iekārtas lik.

349. p. paredzētās tiesības, apgabaltiesas nodaļu kopsapulce savā 1930. g. 27. septembra
sēdē nolēmusi aizliegt pilsonim Viktoram Šlēziņam uzstāties kā aizstāvim krimināl-

lietās un kā pilnvarniekam civillietās Latgales apgabaltiesas rajonā, par ko paziņot

apgabaltiesas nodaļām un apgabaltiesas padotiem miertiesnešiem. Viktora Šlēziņa
pārsūdzību par minēto apgabaltiesas nodaļu kopsapulces lēmumu Tiesu palātas departa-
mentu kopsapulce atstājusi bez caurskatīšanas, atrodot, ka privātpersonām, kurām

uz Tiesu iekārtas likuma 349. p. aizliegta uzstāšanās tiesā, nav atzīstamas tiesības

iesniegt pārsūdzību Tiesu palātai par šādiem apgabaltiesas lēmumiem, jo apgabaltiesas

nodaļu kopsapulču lēmumi var tikt pārsūdzēti no minētām personām vienīgi Tiesu

iek. lik. 338. p. un 344. p. 3. un 4. pk. paredzētos gadījumos, par kuriem še nav runas.

Par minēto Tiesu palātas departamentu kopsapulces lēmumu Viktors Šlēziņš
savukārt iesniedzis pārsūdzību Senātam, kurā, atrodot šo Tiesu palātas lēmumu par

nepareizu, lūdz to atcelt un uzdot skatīt cauri viņa sūdzību pēc būtības, vai arī atcelt

uzraudzības kārtībā Latgales apgabaltiesas 1930. g. 27. septembra lēmumu.

Noklausījusies virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod, ka

viņai konkrētā gadījumā jāizšķir jautājums par to, vai privātām personām (par
kādu uzskatāms šajā gadījumā Viktors Šlēziņš) ir tiesības pārsūdzēt instanču kārtībā

apgabaltiesas nodaļu kopsapulces lēmumus, kuri taisīti attiecībā uz viņām Tiesu iekārtas

lik. 349. p. kārtībā, aizliedzot uzstāties tiesā. Tiesu iekārtas likuma 349. p. noteic, ka

lietās, kas iztiesājamas pie miertiesnešiem, pielaižamas lietu vešanā par pilnvarniekiem
arī tādas personas, kurām nav 331.—347. p. minētās apliecības svešu lietu vešanai,

bet ne vairāk par trīs lietām gadā vienas apgabaltiesas apgabala robežās. lekams šīs

personas pielaiž pie lietas iztiesāšanas, tiesnesis noprasa, vai viņas jau nav svešas lietas

vedušas tajā gadā apgabaltiesas robežās un ja vedušas, tad cik reizes. Par nepatiesu
izteikumu šajā ziņā vainīgie sodāmi pēc 1903. g. Sodu likumu 161. panta. Ja miertiesnesis

atzīst, ka kāda no augšminētām personām neapmierina nepieciešamos nosacījumus
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privātadvokātiem, tad viņš par to stāda priekšā apgabaltiesai, ar kuras lēmumu tādai

personai var aizliegt vest lietas apgabaltiesas apgabala robežās. Neatkarīgi no tā, mi-

nētām personām piemērojami arī Tiesu iekārtas likuma 344.—346. p. Tiesu iekārtas

likuma 349. pantā nav paredzētas nekādas tiesības pārsūdzēt minētos apgabaltiesas
lēmumus Tiesu palātai un Senātam instanču kārtībā. Šādas tiesības nav atrisināmas

arī no Tiesu iekārtas likuma 344.—345. p., kā to pamatoti norāda Tiesu palāta.

Tiesu iekārtas likuma 345. p., atsaucoties uz tā paša likuma 338. p., aizrāda, ka

vienīgi pret 338. p. minētiem apgabaltiesu lēmumiem, tāpat pret lēmumiem, kas

norādīti 344. p. 3. un 4. pktā, pielaižamas divu nedēļu laikā privātpersonu sūdzības

un prokuratūras protesti; šīs sūdzības un protesti skatāmi cauri Tiesu palātā, kura tās

izspriež galīgi. Pret Tiesu palātas lēmumiem par personām, kuras vēlas būt, kā arī

kuras pie viņas pastāv kā advokāti, minētās sūdzības un protestus var iesniegt tajā
pašā termiņā Senāta Apvienotai sapulcei.

Tiesu iekārtas likuma 349. pants tādējādi piešķīris apgabaltiesām diskrecionāru

varu aizliegt privātām personām vest svešas lietas apgabaltiesas apgabala robežās,
visos gadījumos, kad viņa aiz neformāliem iemesliem atzīst šādu personu uzstāšanos

tiesā par nevēlamu, un šādi lēmumi, kurus taisot tiesai nav jāuzrāda motivēti apsvē-
rumi, tādēļ arī pēc būtības nemaz nevar tikt iztirzāti instanču kārtībā (sal. bij. Krievijas
Senāta Apvienotās sapulces 1880. g. lēmumu JSfs 60).

Atstājot tādēļ Viktora Šlēziņa sūdzību par augšminēto Latgales apgabaltiesas
nodaļu kopsapulces lēmumu bez caurskatīšanas, Tiesu palāta pareizi iztulkojusi minētā

likuma nosacījumus, kādēļ Viktora Šlēziņa sūdzība atstājama bez ievērības, Senāts

nolemj: Viktora Šlēziņa sūdzību atstāt bez ievērības.

8. 1931. gada 9. oktobrī. Senāta virsprokurora 1931. g. 9. maija priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumus: 1) vai tiesība uz ģimenes piemaksu

par bērniem ir tikai tām valsts darbiniecēm, kuras patstāvīgi apgādā savus bērnus,
jeb šādas tiesības ir arī tām darbiniecēm, kuras piedalās bērna apgādāšanā Privātlik.

199. p. (1928. g. lik. red.) un lik. par laul. 56. p. noteiktos apmēros; 2) vai apstāklis,
ka māte bērnus apgādā resp. piedalās bērnu apgādāšanā, jāpārbauda iestādei cx officio

jeb pēc analoģijas ar Instr. 25. p. šo priekšnoteikumu var uzskatīt par pastāvošu, kamēr

netiek pieteikts pretējais. (L. N° 29/31.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors R. Alksnis; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: saskaņā
ar noteikumiem par valsts darbinieku atalgojumu (Lik. kr. 1929. g. 156) 14. p., valsts

darbiniekam, resp. darbiniecei ir tiesība saņemt ģimenes piemaksu, ja viņš apgādā
ģimenes locekļus. Tā tad svarīgi ir tikai, lai valsts darbinieks, resp. darbiniece apgādātu
savu bērnu, bet noteikumi nemaz neprasa, lai darbinieks patstāvīgi apgādātu ģi-
menes locekļus, un ģimenes piemaksa nav nostādīta atkarībā no viena vai otra vecākā

mantas stāvokļa. Vienīgi Civīllik. 199. p. (1928. g. redakcijā) nosaka, ka pirmā kārtā

uz tēvu krīt pienākums gādāt par bērniem, bet tas pats pants sākumā un beigās norāda,

ka arī mātei jāgādā par bērnu uzturēšanu samērā ar saviem līdzekļiem; arī lik. par laul.

56. p. nosaka, ka abiem vecākiem jārūpējas par bērnu uzturēšanu. Ja abi vecāki dzīvo

kopā ar bērniem un māte ir valsts darbiniece, tad jāpieņem, ka tos ienākumus, kurus

tā saņem kā atalgojumu valsts dienestā, viņa izlieto kopējā ģimenes saimniecībā visām

ģimenes vajadzībām, to starpā bērnu uzturēšanai. Tādā gadījumā māte piedalās bērnu

apgādāšanā, jo noteik. 14. p., kā jau augšā minēts, nemaz neprasa, lai māte patstāvīgi,
vai vienīgi no algas vai ģimenes piemaksas bērnu apgādātu, un ģimenes piemaksas apmērs
nav tik liels, lai vienīgi ar to varētu segt izdevumus par bērna uzturēšanu. Izšķiroša
nozīme ir tam apstāklim, kā arī kaut daļa no mātes algas kopā ar ģimenes piemaksu
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tiktu izlietota kopējām ģimenes vajadzībām, jo kopējās ģimenes Vajadzībās ietilpst
arī bērnu apgādāšana. Še nebūtu vajadzīga arī kaut kāda pārbaudīšana no valsts iestāžu

puses, vai māte bērnu apgādā vai nē, un pietiktu ar to, ko paredz instrukcijas 25. p.

(Lik. kr. 1929. g. 190), t. i. māte atzīstama par apgādnieci un viņai ir tiesība uz ģimenes
piemaksu, saskaņā ar piezīmes pie noteik. 17. p. ierobežojumiem, par bērniem, kamēr

nav paziņots pretējais. Gadījumā, ja vecāki dzīvo šķirti, neatkarīgi no tā, vai viņu
laulība šķirta vai nē, vairs nepastāv kopēja ģimene un nav arī kopējas ģimenes saimnie-

cības. Pastāv jau katra vecāka atsevišķa saimniecība un savus ienākumus kā tēvs,

tā arī māte izlieto savām saimniecības vajadzībām. Ja bērni atrodas pie mātes un viņas
audzināšanā, tad lai arī tēvs maksātu kaut kādas summas vai arī citādi dotu līdzekļus

bērnu uzturēšanai, tomēr arī mātes — valsts darbinieces alga tiktu zināmā mērā izlietota

bērnu apgādāšanai un līdz ar to mātei būtu tiesības uz ģimenes piemaksu; tikai katrā

atsevišķā gadījumā būtu jāpārbauda, vai bērni atrodas mātes audzināšanā. Ja bērni

atrastos tēva audzināšanā, tad, ievērojot, ka, saskaņā ar Civīllik. 199. p., uz tēvu krīt

galvenā kārtā pienākums rūpēties par bērnu uzturēšanu, šajā gadījumā māte varētu

pretendēt uz ģimenes piemaksu par bērniem vienīgi tajā gadījumā, ja viņa ar saviem

līdzekļiem faktiski piedalītos bērnu apgādāšanā, tikai šajā gadījumā būtu jāpārbauda
vai māte faktiski (ne patstāvīgi) apgādā bērnus.

levērojot šos apsvērumus, Senāts nolemj: paskaidrot, ka: 1. uz ģimenes piemaksu

par bērniem ir tiesība visām tām valsts darbiniecēm, kuras piedalās bērnu apgādāšanā,
un 2. a) ja vecāki dzīvo kopā, uzskatāms par pastāvošu priekšnoteikumu, ka māte

piedalās bērnu apgādāšanā, kamēr nav pieteikts pretējais, b) ja vecāki dzīvo šķirti

un bērns nedzīvo pie mātes — valsts iestādei cx officio jāpārbauda, vai māte faktiski arī

piedalās bērna apgādāšanā.
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