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1. 1934. gada 7. martā. Tiesu palātas prokurora 1934. g. 3. februāra iesniegums
ar izzinās materiāliem par šķīrējtiesas priekšsēdētāja Kārļa Šilinga rīcību Salimona

Steinga lietā. (L. N° 12/34.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors F. Zilbers; atzi-

numu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: nopratināts kā apsūdzētais parakstu iznīcinā-

šanā uz šķīrējtiesas sprieduma Salimona Steinga prasības lietā pret apdrošināšanas un

transporta akc. sab. ~Daugava", apdrošināšanas sabiedrību ~Rīgas Unions", ~Baltijas
savstarpējo apdrošināšanas biedrību" un savstarpējo apdrošināšanas biedrību ~lewish
Lloid", apsūdzētais Salimons Steings lūdza izmeklēšanas tiesnesi izdarīt izmeklējumu
par dokumenta — Baltijas savstarpējās apdrošināšanas biedrības polises izņemšanu no

minētās šķīrējtiesas akts par kaiti viņam, Steingam. Pēc Steinga norādījuma, šo polisi
no minētās akts varot būt izņēmis šķīrējtiesas priekšsēdētājs, kas vispār bijis noskaņots
par labu viņa pretiniekiem, partejiski izturējies šajā lietā un taisījis arī netaisnu sprie-
dumu.

Norakstu no Steinga nopratināšanas protokola izmeklēšanas tiesnesis Kriminālproc.
lik. 353. p. kārtībā nosūtījis Rīgas apgabaltiesas prokuroram, kura uzdevumā izdarīto

izziņu Tiesu palātas prokurors iesniedza Senāta Apvienotai sapulcei Kriminālproc. lik.

1032. p. 2. d. kārtībā, atrodot, ka lietas apstākļos saskatāmi norādījumi uz Sodu lik. 12.

un 147. p. pazīmēm un ka virziena došana Steinga ziņojumam nepiekrītot prokurātūrai.

Sakarā ar šo iesniegumu, Senāta Apvienotai sapulcei vispirms izšķirams jautājums,
vai kriminālvajāšana pret šķīrējtiesnešiem, kas Civīlproc. nolik. 1488.—1521. p. kārtībā

taisījuši apzināti netaisnu spriedumu vai lēmumu, izdarot Sodu lik. 147. p. paredzēto

noziegumu, uzsākama vispārējā vai Kriminālproc. lik. 1031. pantā paredzētā kārtībā.

Meklējot atbildi uz šo jautājumu Senāta Apvienotā sapulce, izklausot virsprokurora

atzinumu, atrod: Sodu lik. 147. p. ievietots Sodu lik. IX nodaļā, kurā paredzēti nozie-

dzīgi nodarījumi valsts, valsts autonomo uzņēmumu un pašvaldību dienestā.

Šis pants nosaka: ~tiesnesis vai dienestpersona, ko likums pilnvarojis izspriest civilās

vai administrātīvās tieslietas vai lietas par kriminālu vai disciplināru atbildību, vai

uzlikt administrātīvu sodu, vai šķīrējtiesnesis, kas taisījuši apzināti netaisnu sprie-
dumu vai lēmumu, sodāmi" v. t. t. Šādā kārtā, likumdevējs pielīdzina šķīrējtiesnesi
kriminālatbildības ziņā citām 147. pantā minētām dienestpersonām, pielīdzina šķīrēj-
tiesneša darbību citu minētā pantā minēto dienestpersonu darbībai, kā

tas redzams no 147. pantā ieņemamās vietas Sodu likuma sistēmā IX nodaļā.

Kas ir dienestpersona Sodu likumu nozīmē, to norāda Sodu lik. 43. p. 2. d., kura

par dienestpersonu uzskata katru personu, kura izpilda valsts, valsts autonoma uz-

ņēmuma vai pašvaldības dienesta pienākumus vai šā dienesta pagaidu uzdevumu.

Tā paša panta 3. d. norāda, kādas personas pielīdzināmas dienestpersonām. Starp
tām nav minēti šķīrējtiesneši, kuru darbība norisinās saskaņā ar Civīlproc. nolik. 1488.

līdz 1521. p., no kā secināms, ka šķīrējtiesneši nav uzskatāmi par dienestpersonām valsts,
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pašvaldību vai valsts autonomo uzņēmumu dienestā. Paliek jautājums, vai šķīrējtiesneši
nav uzskatāmi par personām, kas izpilda valsts dienesta pagaidu uzdevumu kā tiesneši.

Civilprocesa nolik. noteikumi par šķīrējtiesu ievietoti Civīlproc. nolik. trešās grā-
matas ceturtā sadaļā otrā nodaļā. Trešā grāmatā paredzēti izņēmumi no Civilprocesa

vispārējās kārtības, un šās grāmatas ceturtā sadaļa runā par samierināšanās kārtību.

Samierināšanās kārtībai likums pieskaita izlīgumus (1477.—1487. p.) un šķīrējtiesu

(1488. —1521. p.). Šķīrējtiesa ir viens no samierināšanās veidiem, kur samierināšanās

noteikumu saturu nosaka nevis paši lietas dalībnieki vai viņu likumīgie pārstāvji, kā pie

izlīguma, bet viņu izvēlētie starpnieki-šķīrējtiesneši, izmeklējot lietas apstākļus pēc bū-

tības, noskaidrojot to ar lietas dalībnieku sniegtiem pierādījumiem un uz ievākto mate-

riālu pamata taisot spriedumu pēc savas sirdsapziņas (1505. p.), pie kam šis spriedums
nav pārsūdzams apellācijas kārtībā (1514. p.), bet anullējams vienīgi sevišķi 1518.—1521.p.

paredzētā kārtībā. Šķīrējtiesas spriedums izpildāms uz vispārējiem pamatiem pēc iz-

pildu raksta, kuru izdod miertiesnesis vai apgabaltiesa, pēc piekritības, saskaņā ar Civīl-

proc. nolik. 1517. un 1515. p. Tā paša nolikuma 1496. p. arī nosaka, ka lietas iztiesāšana

valsts tiesā apturama, tiklīdz uzrādīts šķīrējtiesas līgums. Tādējādi Civilprocesā paredzē-
tās šķīrējtiesas darbība un spriedumi, pēc to nozīmes un efekta, pilnīgi līdzinās valsts

tiesas darbībai un spriedumiem, atvieto tos likumā paredzētā kārtībā, un šķīrējtiesneši
izpilda katrā konkrētā lietā tiesneša uzdevumus miertiesu un vispārējo tiesu darbību

laukā. Tādēļ Sodu lik. 147. p. nosacījumus, kas kriminālatbildības ziņā pielīdzina šķīrēj-
tiesnesi valsts tiesnesim, pilnīgi attaisno Civīlproc. nolik. 1488.—1521. p. noteikumi

par šķīrējtiesas darbības saturu, apjomu un nozīmi.

Kriminālproc. lik. 111 grāmatas pirmā sadaļā paredzēti izņēmumi no Krimināl-

procesa vispārējās kārtības dienesta noziedzīgo nodarījumu vajāšanā, un šās

izņēmuma kārtības piemērošanas pamatu noteic tas apstāklis, ka vainīgais pastrādājis
tieši dienesta noziedzīgu nodarījumu, bet nevis tas, ka vainīgais, pastrādājot no-

ziedzīgu nodarījumu, atradies valsts, pašvaldības vai valsts autonomā uzņēmuma die-

nestā. Saskaņā ar Sodu lik. 43. p. 2. d. līdz ar dienestā stāvošām personām un vienīgi

ar tām par dienesta noziedzīgiem nodarījumiem atbild arī tās personas, kuras izpilda
dienesta pagaidu uzdevumus, nestāvot dienestā, vai tajā amatā, kurā stāvošai

personai, normāli, piekrīt šādu pienākumu pildīšana. Ja Kriminālproc. lik. 111 grāmatas
I sadaļas izņēmuma noteikumu piemērošanu nosaka darbības dienesta raksturs,
bet nevis vainīgās personas dienesta stāvoklis, tad jāatzīst, ka šis dienesta stāvoklis

nosaka tikai, saskaņā ar Kriminālproc. lik. 1028.—1031. p., tos varas orgānus, kuriem

piekrīt kriminālvajāšanas ierosināšana, nodošana tiesai, lietas iztiesāšana. Tādēļ nav

uzskatāms par izsmeļošu Kriminālproc. lik. 1031. p. minētais tiesu resora amatpersonu

saraksts, pret kurām uzsāk kriminālvajāšanu Senāta Apvienotā sapulce par dienesta

noziedzīgiem nodarījumiem, un 1031. p. kārtība piemērojama arī gadījumos, kad šķīrēj-
tiesnesis pastrādājis Sodu lik. 147. p. paredzēto noziedzīgo nodarījumu, izpildot savus

šķīrējtiesneša pienākumus, kā pagaidu uzdevumu tiesneša darbības laukā.

Varētu rasties jautājums, vai Sodu lik. 43. p. 2. d. termins: ~šā dienesta pagaidu
uzdevumu" — nebūtu saprotams tādā nozīmē, ka ar valsts, pašvaldības vai valsts auto-

noma uzņēmuma attiecīgās varas orgāna rīkojumu šo iestāžu dienestā nestāvošai personai
būtu uzdots izpildīt uz laiku kādu minēto iestāžu kompetencē ietilpstošu darbību, kas tad

arī būtu uzskatāma par dienesta pagaidu uzdevumu, un ja šādu rīkojumu nebūtu, tad

nevarētu būt arī runas par dienesta pagaidu uzdevuma pildīšanu.

Šāds izejas punkts minētā jautājuma atrisināšanai liktos nepareizs, jo darbības

dienesta raksturu nosaka nevis valsts varas orgāna rīkojums, bet likums, kurš pielaiž
tādu darbību. Arī Sodu lik. 147. pants runā par personām, kuras likums, bet nevis

kādas varas orgāns pilnvarojis izspriest lietas, protams, ievērojot zināmus noteikumus

viņu darbības sākumam un kārtībai.
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Civīlproc. nolik. 1488.—1521. p. pilnvaro starpniekus-šķīrējtiesnešus, ievērojot
Civīlproc. nolik. noteikumus viņu darbības sākšanai, izspriest civīlstrīdu lietas līdzīgi
valsts tiesām, pie kam šķīrējtiesas darbības sākums pat aptur lietas gaitu valsts tiesā

(1496. p.). Aprādītie apsvērumi attaisno atzinumu, ka nestāvot valsts, pašvaldības vai

valsts autonoma uzņēmuma dienestā, bet stājoties pie, sprieduma taisīšanas civīlstrīda

lietā, saskaņā ar Civīlproc. nolik. 1488.—1521. p. nosacījumiem, šķīrējtiesneši izpilda
katrā konkrētā gadījumā, pagaidām, tiesneša dienesta uzdevumu tajā nozīmē, kādā par
dienesta pagaidu uzdevumiem runā Sodu lik. 43. p. 2. d., bet taisot apzināti netaisnu

spriedumu vai lēmumu pie šā uzdevuma izpildīšanas, izdara Sodu lik. 147. p. paredzēto
dienesta noziegumu kā tiesneši, kādēļ arī kriminālvajāšana pret viņiem ierosināma tajā
kārtībā, kāda noteikta kriminālvajāšanas ierosināšanai par dienesta noziedzīgiem noda-

rījumiem un paredzēta Kriminālproc. lik. 111 grāmatas I sadaļā 1021. un turpm.
pantos.

Lūkojot cauri Senāta Apvienotai sapulcei iesniegto prokuratūras jau izdarīto

izziņu par Steinga sūdzībā minētiem apstākļiem, jākonstatē, ka tajā trūkst jebkādu norā-

dījumu uz faktiem, kas pastiprinātu Steinga apgalvojumus. No izziņas materiāliem

redzams tieši pretējais: proti, ka Steinga sūdzībā minētā polise nemaz nav tikusi iesniegta
šķīrējtiesai, un ka šķīrējtiesas darbība noritējusi objektīvi, viņas protokoli vesti kārtīgi,
no lietas dalībniekiem atzīti par pareiziem, kas redzams, starp citu, no paša Steinga

pilnvarnieka zv. adv. Šmita izziņā dotiem paskaidrojumiem. Neatrodot lietā nekādus

norādījumus uz kautkāda noziedzīga nodarījuma pazīmēm šķīrējtiesneša rīcībā, Senāts,
vadoties no Kriminālproc. lik. 1031. p., nolemj: Salimona Steinga sūdzību atstāt bez

sekām un izziņu izbeigt.

2. 1934. gada 25. aprīlī. Senāta Administrātīvā departamenta 1931. g. 18. aprīļa
ziņojums jautājuma izšķiršanai: kādā laikā iesniedzams lūgums par apellācijas vai kasā-

cijas termina atjaunošanu, ja spriedums galīgā veidā nav izgatavots Civīlproc. nolik.

713. p. paredzētā laikā. (L. M> 1/34.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors R. Alksnis; at-

zinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: jautājumu izšķirot, kad iesniedzams lūgums

par apellācijas vai kasācijas termiņa atjaunošanu, ir jāapsver divi gadījumi: 1) kad

spriedums nav gan izgatavots Civīlproc. nolik. 806. (704.), 818. (713.) p. paredzētā laikā,
bet tos izgatavo apellācijas vai kasācijas termiņa tecējuma laikā, un 2) kad spriedumu
galīgā veidā izgatavo jau pēc pārsūdzības termiņa notecējuma.

Kas attiecas uz pirmo gadījumu, tad līdzšinējā tiesu prakse izšķīrusi tā, kā, ja

spriedumu izgatavo pārsūdzības termiņa tecējuma laikā, tad lūgums par termiņa atjauno-
šanu iesniedzams divu nedēļu laikā, skaitot no pārsūdzības termiņa izbeigšanās dienas.

Šāda prakse ir atzīstama par pamatotu. Tā vispirms noteikti konstatē, kad lūgums ie-

sniedzams, kādēļ partiem nevar rasties šaubas par to, kas un kad viņiem darāms. Otr-

kārt tā ir pareiza arī tajā ziņā, ka, pirms pārsūdzības termiņš nav notecējis, var pacelties

vienīgi jautājums par apellācijas, vai kasācijas termiņa pagarināšanu, termiņi,

saskaņā ar Civīlproc. nolik. 956. (833.) p., nav pagarināmi, bet tikai atjaunojami. Varētu

rasties šaubas, vai parts, kas ieradies Civīlproc. nolik. 806.(704.), 818.(713.) p. paredzētā
laikā tiesā, lai izlasītu spriedumu galīgā veidā un nav to varējis izdarīt sprieduma neizga-
tavošanas dēļ, būtu vēl spiests tālāk sekot sprieduma izgatavošanas gaitai. Bet pārsūdzī-
bas termiņa tecēšana ir noteikta ar likumu un ja parts ir nodomājis panākt pārsūdzības

termiņa atjaunošanu aiz tā iemesla, ka sprieduma neizgatavošana noteiktā laikā atņēma

viņam iespēju iesniegt pārsūdzību termiņā, tad vismaz pārsūdzības termiņa notecēšanas

momentā partam ir gan pienākums noskaidrot stāvokli lietā un konstatēt, vai pārsūdzību
ir iespējams sastādīt un vai ir iespējams panākt pārsūdzības termiņa atjaunošanu no-
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kavētai pārsūdzībai, jo procesa vispārēja izpratne spiež uzskatīt partu kā aktīvi darbo-

jušos pusi lietā līdz pat pārsūdzības termiņa notecēšanai, pretējais uzskats, t. i. tiesību

atzīšana partam brīvi pēc sava ieskata noteikt dienu, kad viņš vēlas iepazīties ar sprie-
dumu galīgā veidā, ja viņam likumīgā termiņā tāds nav ticis izgatavots, novestu pie
nopietniem sarežģījumiem spriedumā noteiktās partu attiecībās, un šo attiecību brīvi

iespējama kustināšana pēc ilgāka laika uz pēkšņi iesniegtas pārsūdzības pamata runātu

pretim procesa pamatnoteikumiem par tiesas sprieduma spēku un stabilitāti.

levērojot sacīto, lūgums par termiņa atjaunošanu, ja spriedumu galīgā veidā iz-

gatavo apellācijas vai kasācijas termiņa tecējuma laikā, būtu iesniedzams saskaņā ar

Civīlproc. nolik. 892. (779.) p. 2 nedēļu laikā no tās dienas, kad pasludināts tiesas lēmums,
ar kuru atzīts, ka termiņš apellācijas sūdzības iesniegšanai palaists garām, vai, kā to pa-

skaidrojis Senāts vairākos spriedumos (1901 — N° 68., 1907 — M> 59.; 1929 — N° 1348.,
N° 685.), no apellācijas vai kasācijas termiņa notecēšanas dienas, kad par šo termiņa

notecējumu nevar būt šaubas.

Attiecībā uz otru gadījumu, kad spriedums galīgā veidā izgatavots jau pēc apellā-

cijas vai kasācijas termiņa notecēšanas dienas, — lūgums par apellācijas vai kasācijas

termiņa atjaunošanu iesniedzams arī tajā pašā likumā 892. (779.) p. norādītā laikā.

Tas izriet vispirms no tā, ka cita likuma nav un ka tiesai, kā arī prāvniekiem
vienmēr jāturas pie noteikta likuma (Civīlproc. nolik. 11. un 12. p.).

Lietas gaita ir šāda:

Kad Civīlproc. nolik. 859. un 860. p. norādītais apellācijas vai kasācijas termiņš
ir notecējis un par šo termiņa notecējumu nevar būt šaubas, — tad, — saprotams, ne-

kāds tiesas lēmums par apellācijas vai kasācijas termiņa palaišanu nav vajadzīgs, kā to

arī pareizi paskaidrojis Kriev. (1901. g. N° 68; 1891. g. N° 38.) un Latvijas Senāts (1929. g
N° 1368. — Hercberga lietā).

Tādēļ, saskaņā ar Civīlproc. nolik. 892. (779.) p., lūgums par apellācijas vai kasācijas
tiesības atjaunošanu iesniedzams 2 nedēļu laikā no tās dienas, kad notecējis apellācijas
vai kasācijas sūdzības termiņš.

Šis termiņš likumā skaidri norādīts un tādēļ prāvniekiem arī noteikti skaidrs un

viņiem jāievēro.

Šādam lūgumam ienākot priekšsēdētājs vispirms pieprasa noteiktas ziņas no kan-

celejas vai tiesas locekļa un liek priekšā īsākā laikā izgatavot spriedumu galīgā veidā un

tikai pēc tam, kad spriedums galīgā veidā izgatavots, noteic sēdes dienu lūguma par apellā-

cijas vai kasācijas termiņa atjaunošanu caurskatīšanai, uzaicinot šajā sēdē abus

prāvniekus.

Tiesa norādītā sēdē, par kuru paziņots prāvniekiem, izšķir jautājumu par termiņa
atjaunošanu saskaņā ar Civīlproc. nolik. 894. (781.) p., bet, saskaņā ar Civīlproc. nolik.

895. (782.) p., jaunais termiņš apellācijas vai kasācijas iesniegšanai skaitāms no tās

pašas dienas, kad pašā sēdē pasludināts tiesas lēmums par apellācijas tiesības atjaunošanu,

pie kam, saprotams, nekāds sevišķs paziņojums prāvniekiem par atjaunoto termiņu nav

vajadzīgs, jo prāvnieki uzaicināti pašā sēdē.

Kaut gan saskaņā ar Kriev. un Latvijas Senāta spriedumiem (sk. 1901. g. N° 68 un

1932. g. N° 1590) tikai pēc sprieduma galīgā formā izgatavošanas, t. i. pēc pārsūdzības
šķēršļu novēršanas dienas var skaitīt termiņu lūgumam par apellācijas vai kasācijas

termiņa atjaunošanu, — tomēr tāds atzinums atzīstams par maldīgu, jo tas ir pamatots
uz 2 dažādu termiņu samaisīšanu: 1) termiņa par pašas apellācijas vai kasācijas sūdzības

iesniegšanu, un 2) termiņa lūgumam par apellācijas vai kasācijas termiņa atjaunošanu.
Pirmais termiņš (par pašas apellācijas vai kasācijas sūdzības iesniegšanu) tiešām

atkarājas no sprieduma galīgā formā izgatavošanas; te termiņa tecējuma sākums atkarā-

jas no pārsūdzības šķēršļu novēršanas dienas, jo, iekams sprieduma motīvi nav izgata-
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voti, — nedz apellācijas nedz kasācijas sūdzības nevar būt iesniegtas un tādēļ arī šis

termiņš nevar sākt tecēt iekams spriedums nav izgatavots galīgā formā.

Attiecībā uz otru termiņu turpretim jāaizrāda, ka lūgums par apellācijas vai kasā-

cijas termiņa atjaunošanu nemaz neatkarājas no sprieduma izgatavošanas dienas galīgā
veidā, jo šis lūgums tikai aizrāda uz šķēršļu novēršanas nepieciešamību, t. i. uz to ap-

stākli, ka likumiskais termiņš sprieduma galīgā veidā izgatavošanai nav ievērots, un aiz-

rāda priekšsēdētājam, ka viņam vispirms uzraudzības kārtībā (Tiesu iek. lik. 175. [251.] p.)

jāsper zināmi soļi, lai novērstu šķērsli. Šis lūgums, kā jau augšā aizrādīts, jāiesniedz
saskaņā ar likumu (Civīlproc. nolik. 892. [779.] p.) 2 nedēļu laikā no apellācijas vai kasā-

cijas termiņa notecēšanas dienas un šā termiņa ievērošanai nav netikai nekādi šķēršļi,
bet turpretim tas palīdz priekšsēdētājam uzraudzīt par nokavētā sprieduma izgata-
vošanu galīgā formā un dod viņam iemeslu un pamatu spert nepieciešamus soļus likuma

pārkāpuma novēršanai.

Aiz aprādītiem apsvērumiem, noklausījies virsprokurora atzinumu, Senāts no-

lemj: atzīt, ka lūgums par apellācijas vai kasācijas termiņa atjaunošanu iesniedzams ne

vēlāk kā divu nedēļu laikā, skaitot no apellācijas vai kasācijas termiņa notecējuma
dienas.

3. 1934. gada 25. aprīlī. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1933. g. 18. de-

cembra ziņojums izšķirt jautājumu par to, kādā kārtībā konstatējama to apstākļu esa-

mība, kuri pēc Civīlproc. nolik. 908. panta 1. pkta dod prāvniekiem tiesību lūgt sprie-
dumu lūkot cauri no jauna. (L. N° 9/34.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors V. Bukovskis;
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: Civilprocesa nolikuma908. panta 1. pkts skan:

~Lūgumi par spriedumu jaunu caurlūkošanu pielaižami: 1) ~kad atklāti jauni ap-

stākļi, vai arī kad aktos, uz kuriem spriedums pamatots, ir uziets viltojums", pie kam,

saskaņā ar to pašu likumu 911. pantu, likums prasa, lai viltojuma gadījumā šis viltojums
būtu atzīts krimināltiesas spriedumā, kas stājies likumīgā spēkā. Tā tad viltojumam,
kas arī attiecībā uz jau taisītu civīltiesas spriedumu atzīstams par jaunu apstākli, jābūt

neapšaubāmam. No tā izriet, ka arī atklātiem jauniem apstākļiem, par kuriem

runā minētais 908. panta 1. pkts, lai tie pielaistu sprieduma jaunu caurlūkošanu, —

jābūt neapšaubāmiem.

Tas pierāda, ka šiem atklātiem jauniem apstākļiem, lai tie varētu dot Senātam

pamatu pielaist agrākā sprieduma jaunu caurlūkošanu, jābūt izteiktiem tādā objek-
tīvā formā, kura dotu Senātam iespēju pārliecināties par to neapšaubāmo
esamību un objektivitāti. No tā izriet, ka par šo atklāto jauno apstākļu patieso

esamību, to ārējo izteiksmi un objektivitāti Senātam būtu dodama iespēja pārliecināties,
ka šie jaunatklātie apstākļi tiešām pilnīgi apgāž un paralizē agrāko civīltiesas spriedumu,
kas ar šiem jaunatklātiem apstākļiem savā laikā nav rēķinājies un arī rēķināties ne-

varēja. Tā tad vispirms šie jaunatklātie apstākļi krasi un skaidri jāatšķir no

jauniem pierādījumiem, jo par pierādījumiem (instrumenta, Beweismittel, preuves,

AOKa3aTejibCTßa) sauc tos paņēmienus un līdzekļus, ko prāvnieki izlieto tiesas pārliecinā-
šanai un kuri vispirms pārbaudāmi.

Tādus faktiskus apstākļus, kas pēc puses apgalvojuma parādījušies uz ārieni zināmā

laikā, zināmā vietā un attiecas uz konkrēto lietu, un kuru īstā esamība pusei jāpierāda
tiesas priekšā, nekādā ziņā nevar samaisīt ar augšā minētiem Civilprocesa nolikuma908.

pantā minētiem jauniem apstākļiem, kuru esamībai Senātam jābūt neapšaubāmai, jo
tikai uz šās neapšaubāmās esamības pamata Senātam jāizšķir svarīgais jautājums: vai

agrākais spriedums jāatceļ, vai jāuztur spēkā.
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Pierādījumi prasa no tiesas un prāvniekiem zināmu darbību, kas vērsta uz viņu

apgalvojumu un paskaidrojumu patiesīguma apliecināšanu (Beweisfūhrung) pienācīgas

kompetentas tiesas priekšā (Beweisaufnahme).

Jaunatklātie apstākļi, par kuriem runā Civilprocesa nolikuma 908. pants,
turpretim, tāda patiesīguma apliecināšanu (Beweisfūhrung) neprasa. Senāts un pēc

sprieduma atcelšanas otrās instances tiesa pieņem tos par neapšaubāmi esošiem, kaut

gan izņēmuma veidā pretējai pusei ir tiesība atspēkot un apgāzt šo jaunatklāto apstākļu
nozīmi.

Ja nu prāvnieks griežas pie Senāta ar lūgumu par sprieduma jaunu caurlūkošanu

atklātu jaunu apstākļu dēļ, — viņam visādā ziņā šie jaunatklātie apstākļi jāstāda Senā-

tam priekšā tādā objektīvā formā, kura dotu Senātam iespēju bez kādas pārbaudīšanas

par šo jauno apstākļu esamību, — izšķirt svarīgo jautājumu par sprieduma atcelšanu vai

uzturēšanu spēkā, bet atcelt spriedumu, kad jautājums par pašu jaunatklāto apstākļu
esamību vēl nav izšķirts un šī esamība vai neesamība zināmā veidā pārbaudāma ar

zināmiem pierādījumiem, nekādā ziņā nav pielaižams. Visi augšā minētie apsvērumi pa-

stiprinājās ar Krievijas valsts kancelejas izdotiem paskaidrojumiem pie Tiesu nolikuma

I sējuma, proti, pie Civilprocesa nolikuma 794. (tagad — 908.) panta.

Paskaidrojumi sevišķi uzsver šādas pamatdomas: lietā taisītā sprieduma atcelšanai

vienmēr esot jāiet papriekš lietas pārspriešanai. Sprieduma atcelšana aiz jaunatklātiem
apstākļiem varot notikt ne citādi kā tikai tajā pašā kārtībā, kādā notiek

sprieduma atcelšana aiz likuma vai procesa formu pārkāpšanas. Ja nu

šie pēdējie gadījumi — ievērojot tiesas sprieduma nesatricināmības (TBepAOCTb) principu —

sprieduma atcelšana, ir nodota Senāta kasācijas departamentam, tad neesot racionāla

pamata atkāpties no aprādītā pamatprincipa. Apstākļu novērtēšana, kuri noder

par iemeslu kautkura (galīga) sprieduma atcelšanai, prasot tās pašas juri-
diskās zināšanas un uzmanību un varot būt nodota tikai augstākai valsts tiesas varai,

kura tikšot apvienota Senāta kasācijas departamentos. Pakārtojot lūgumus par lietu

pārspriešanu vispārējai kasācijas kārtībai, neesot bijis vajadzīgs paredzēt
kaut kādus sevišķus noteikumus šajā jautājumā (no ceiviv bet tie nedaudzie

izņēmumi no vispārējās kārtības, kuri cēlušies ar lūgumu īpašību lietas pārspriešanas

dēļ, esot ievietoti nodalījumā par spriedumu atcelšanu vispār.

Tādējādi nav šaubu, ka lietas pārspriešana jaunatklātu apstākļu dēļ var notikt

vienīgi tikai sprieduma kasācijas kārtības robežās. Tas nozīmē, ka Senātam,

izspriežot līdzīgas lietas, jāaprobežojas vienīgi jautājuma caurskatīšanā par 908. un

922. pantā paredzēto priekšnoteikumu (iemeslu) esamību konkrētā gadījumā, bet

nekad Senātam pašam nebūtu jāpārbauda pierādījumi par pašu apstākļu esamību,

jo šajā nolūkā Senātam būtu jāizdara tāda darbība, kas ietu pāri kasācijas kārtības

robežām.

Tāpēc Senātam visādā ziņā jādod iespēja no priekšā stādītiem dokumentiem,
kuros jaunatklātie apstākļi tikuši izteikti, pārliecināties, vai tie attaisno lūdzēja atsauk-

šanos uz tiem, tāpat kā Senātam kasācijas kārtībā jākontrolē, vai otrā instance patiesi

sagrozījusi dokumentus.

Tā tad, lūgums par lietas pārspriešanu jaunatklāto apstākļu dēļ, pēc idejas un juri-
diskās konstrukcijas, jāapspriež no tā viedokļa, it kā tie jaunie apstākļi faktiski eksistē-

juši jau taisot atceļamo spriedumu, bet, sakarā ar Civilprocesā pieņemto dispozivi-
tātes principu, nav tikuši un nav varējuši, cx officio, tikt ņemti vērā. Šajā ziņā taisni

sprieduma atcelšanas vajadzībā jāierauga tās pazīmes, kas īpašīgas un raksturīgas spēkā
nākušo spriedumu atcelšanas kārtībai, sakarā ar lūgumu par sprieduma kasāciju,
vai ar lūgumu par sprieduma jaunu caurlūkošanu (skat. 912. pantu), un proti, izejot no

tā, ka spriedums ir atceļams vai nu tāpēc, ka faktiski tajā laikā jau eksistējušie apstākļi
tika aprādīti un pierādījumi tiem uzdoti, bet no tiesas nav tikuši ievēroti, vai tāpēc,
ka tādi apstākļi, aiz parta nezināšanas, nav varējuši tikt otrā instancē aprādīti, un tāpēc
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arī pierādījumi par tiem nav varējuši tikt uzdoti. Abos gadījumos tad otrās instan-

ces spriedums izrādītos par atceļamu kā, nesaskanošs ar lietas apstākļiem,
pilnīgi neatkarīgi no tā, vai jau sprieduma laikā šādi faktiski jau eksistējušie
apstākļi bija zināmi pašam partam un tāpēc varējuši tikt aizrādīti tiesai, uzdodot

attiecīgos pierādījumus, vai arī nav bijuši tajā laikā vēl zināmi partam un tāpēc nav

tikuši no viņa aizrādīti tiesai.

Atcelšanas kārtība ir vienāda abos gadījumos, un abi gadījumi ietilpināmi kasācijas
šā jēdziena plašākā izpratnē, no kādas plašākas izpratnes taisni iziet Civilprocesa noli-

kums (skat. minēto Paskaidrojumu XXIX pantu un 355., 369., 370. lapp. pie 792. un

794. p., kā arī 1892. g. 29. septembra Pamatnoteikumu 74. pantu un uz tiem pamatoto
792. pantu).

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts, izklausījis virsprokurora atzinumu, nolēmj:
atzīt, ka lūdzējam, kas griežas Senātā Civīlproc. nolik. 908. p. 1. pk. kārtībā, jaunatklātie

apstākļi jāstāda Senātam priekšā tādā objektīvā formā, kurai nav vajadzīgs kautkāds

iepriekšējs pārbaudījums, un kura padara šos apstākļus par ticamiem.

4. 1934. gada 25. aprīlī. Tiesu palātas priekšsēdētāja 1934. g. 24. marta iesnie-

gums, sakarā ar Tiesu palātas 1934. g. 28. februāra lēmumu, pārnest Rīgas pilsētas
1. iec. miertiesneša krimināllietu N° 224 un Rīgas pilsētas 9. iecirkņa izmeklēšanas

tiesneša lietu N° 19, par Sīmani Golcmani, uz citas tiesas apgabalu. (L. N° 20/34.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors J. Balodis; atzi-

numu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod:

Kriminālprocesa likumu 253. pants nosaka, ka katrs noziedzīgs nodarījums,
izņemot likumā tieši norādītos gadījumus, izmeklējams tajā vietā, kur tas

izdarīts, un iztiesājams tajā tiesā, kuras pārzinās robežās šī vieta atrodas.

Šim procesuālā likuma pamatnoteikumam ir dziļš juridisks pamatojums, kura būtība

pastāv iekš tā, ka katra lieta izmeklējama un iztiesājama tur, kur norisinājusies noziedzīgā
darbība un kur tādējādi tiesu iestādēm vislabāki noskaidrot attiecīgās lietas izmeklē-

šanas un iztiesāšanas stādijās visus notikuma apstākļus, labāki sekot notikuma gaitai
un kur parasti ērtāk un izdevīgāk arī aicināt pie izmeklēšanas un tiesas nopratināšanai
vajadzīgas personas, kā arī puses. Uz šiem pamatiem norāda arī turpmākie Krimināl-

proc. lik. 254.—260. p. Krimināllietu izmeklēšanas un iztiesāšanas pārnešana no vienas

apgabaltiesas rajona otrā pēc likuma pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kuri

norādīti Kriminālproc. lik. 281.—283. p. Pēc 282. p., Tiesu palāta atļauj pārnest lietu

no vienas apgabaltiesas uz otru, kad kādas apgabaltiesas apgabalā izdarītā noziedzīgā
nodarījuma lietā lielākā daļa apsūdzēto un liecinieku dzīvo otras tiesas apgabalā, vai

kad noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vietas tāluma dēļ no attiecīgas tiesas lietu

ērtāki iztiesāt tuvākā tiesā. Bez tam, 283. pants nosaka, ka Senāta Apvienotai sapulcei
uz tieslietu ministra priekšlikumu, vai arī pēc paša Senāta ieskata ir tiesība pārnest
lietas no vienas apgabaltiesas otrā tādos gadījumos, kad pārnešana vajadzīga, lai aiz-

sargātu sprieduma bezpartejību vai sabiedrisko mieru un kārtību. No šā pēdējā panta
noteikumiem izriet, ka tajā aprādītiem gadījumiem ir sevišķs izņēmuma raksturs:

apstākļiem, kas radījuši lietas pārnešanas vajadzību, jābūt svarīgiem un attiecīgi
motivētiem lēmumā par lietas pārnešanu. No sacītā savukārt izriet, ka arī Senātam

padoto iestāžu ziņojumos par lietas pārnešanas vajadzību no vienas apgabaltiesas
apgabala otrā jāmin konkrēti motivēti norādījumi, no kuriem loģiski secināms, ka lietas

pārnešana ir nepieciešama, lai aizsargātu tiesas sprieduma bezpartejību, sabiedrisko

kārtību vai mieru.

Uz šādiem apstākļiem nav norādījumu Tiesu palātas iesniegumā. Tas apstāklis,
ka divās apsūdzības lietās pret kādu Sīmani Golcmani pēc 1903. g. Sodu lik. 532. p.
3. pk. un 1933. g. Sodu lik. 182. p. kā cietušais figurē Rīgas apgabaltiesas rajona
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izmeklēšanas tiesnesis (Rauc), pats par sevi nav uzskatāms par tādu, kas, saskaņā ar

Kriminālproc. lik. 283. p. noteikumiem, būtu atzīstams par pamatu pārnest šo'lietu
iztiesāšanu uz citas tiesas apgabalu. Vienīgi no tā fakta, ka ar noziedzīgu rīcību cietis

kāds no Rīgas apgabaltiesas uzraudzībai padotiem izmeklēšanas tiesnešiem, nav loģiska
secinājuma, ka lietas izmeklēšana un iztiesāšana Rīgas apgabaltiesā vai viņas rajonā
atrodošā miertiesā varētu jebkādā ziņā traucēt sabiedrisko mieru vai kārtību, vai ka

šāds apstāklis varētu vispār atsaukties uz tiesas sprieduma bezpartejību. lesniegumā
nav motivēta pamatojuma ieskatam, ka Rīgas apgabaltiesas rajonā nodarbinātāizmeklē-

šanas tiesneša kā cietušā attiecības pret notikuma gaitu, apsūdzētā personu vai citām

personām, kuras figurētu lietā, varētu tikt no Rīgas apgabaltiesas vai arī viņas rajona
miertiesneša apspriestas un novērtētas pēc citām pazīmēm nekā, piem., Latgales,
Jelgavas vai Liepājas apgabaltiesām no šīm tiesām padotām miertiesām, t. i. ka šādas

attiecības varētu tikt jebkādā ziņā novērtētas partejiski.
Tādā lietas stāvoklī Senāts neatrod Kriminālproc. lik. 283. p. paredzēto iemeslu

Tiesu palātas iesniegumā minēto krimināllietu pārnešanai no Rīgas apgabaltiesas
rajona uz citu tiesas rajonu, kādē] iesniegums atstājams bez sekām.

Pamatojoties uz Tiesu iek. lik. 60. p., Senāts nolemj: Tiesu palātas iesniegumu
atstāt bez sekām.

5. 1934. gada 25. aprīlī. Senāta Administrātīvā departamenta 1934. g. 13. aprīļa
iesniegums izšķirt jautājumu par to: 1) vai disciplinārsodu likuma (Lik. kr. 1930. g. 140)
otrā nodaļā aprādītie disciplīnārpārkāpumi minēti pilnīgi jeb ne, un 2) ja tie nav minēti

pilnīgi, vai piederība pie nereģistrētas organizācijas pati par sevi var noderēt par iemeslu

sodīt disciplinārā kārtā valsts vai pašvaldības dienestā stāvošu personu. (L. N° 22/34.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors F. Zilbers; atzi-

numu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Meklējot atbildi uz uzstādītiem jautājumiem, Senāta Apvienotā sapulce, uzklausot

virsprokurora atzinumu, atrod:

Līdz disciplinārsodu likuma spēkā nākšanaisodi par disciplīnārnodarījumiem dienesta

personām bij uzliekami pēc noteikumu par civildienestu (Lik. kr. 1927. g. 172) 45. panta.
Šie noteikumi (45. p.) neminēja gadījumus, kas uzskatāmi par dienesta nepienācīgu

izpildīšanu vai par piedauzīgu izturēšanos atklātībā ārpus dienesta pienākumu izpildī-

šanas, bet 45. pants tikai nosacīja, ka darbinieks, kas pienācīgi neizpilda dienesta pie-
nākumus vai piedauzīgi izturējies atklātībā, sodāms, neatkarīgi no vispārējo Sodu likumu

nosacījumiem, disciplinārā ceļā.

Līdz ar disciplinārsodu likuma ievešanu, stājas spēkā arī šā likuma II daļas
2. pants, kas nosaka: ~ciktāl civildienesta noteikumi (Lik. kr. 1927. g. 172) nesaskan

ar šo disciplīnārlikumu, tie uzskatāmi par atceltiem". Disciplinārsodu likuma I d.

2. nodaļā no 10.—27. p. minētas tās darbības, kuras disciplinārsodu likums apzīmē

par sodāmām, atrodot tajās nepienācīgu dienesta pienākumu pildīšanu, par kuru tikai

vispārējos izteicienos runāja noteikumu par civildienestu 45. p. 1. d. Par tādu dienest-

personas rīcību ārpus dienesta pienākumiem, kas būtu sodāma disciplīnārā

kārtā, runā viens pats disciplinārsodu likuma 28. pants, kura saturs pēc būtības atbilst

noteikumu par civildienestu 45. p. 2. d. Šis 28. p. nosaka sodu dienestpersonai, kas ārpus
dienesta atklātībā izturējusies nepiemēroti sava dienesta stāvokļa cieņai, t. i. nosaka

sodu par ārēji piedauzīgo rīcību, darbību, bet nevis par pašas darbības saturu, ja
tās ārējais, konvencionālās pieklājības veids nav atzīstams par nepiemērotu dienesta

stāvokļa cieņai, t. i. par piedauzīgu. Disciplinārsodu likuma 28. pants runā tikai par

darbības ārējo, konvencionālo pieklājības veidu, bet ne par darbības saturu, tās saska-

ņotību ar pastāvošām likuma vai saistošo noteikumu normām. Par šo normu pārkāpšanu,

rīkojoties ārpus dienesta, persona, kas stāv valsts, valsts autonoma uzņēmuma vai
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pašvaldības dienestā, atbild pēc vispārējiem likuma nosacījumiem. Ja viņas rīcībā

saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes, tad tā atbild gan pēc pastāvošiem Sodu

likumiem, bet pats noziedzīgs nodarījums, pats par sevi ņemts, vēl nebūt nevar tikt

kvalificēts pēc disciplinārsodu likuma 28. panta, kā dienesta stāvokļa cieņai nepiemērota
izturēšanās, kura vienmēr varētu tikt un arī būtu sodāma disciplinārā kārtā, neatkarīgi
no vispārējo Sodu likumu nosacījumiem (not. par civildienestu 45. p.), ja tajā nodarījumā
nav konstatējamas dienesta stāvokļa cieņai nepiemērotas, resp. piedauzīgas izturēšanās

pazīmes. Noziedzīgā nodarījuma pastrādāšanas sekas uz vainīgās pie kriminālatbildības

sauktās vai jau notiesātās dienestpersonas stāvokli paredzētas noteikumu par civil-

dienestu 40.—44. p. un 66. p. 12. pktā. Likuma par biedrībām, savienībām un politiskām
organizācijām noteikumu neievērošana pati par sevi, saskaņā ar šā likuma 33. p., sodāma

pēc Sodu lik. 157. p. Par savienību, biedrību, apvienību, organizāciju v. t. t. atklāšanu,
darbību tajās, piederību pie tām — runā arī daudzi citi Sodu likuma panti, piem.,
71., 98., 107., 108., 243. v. t. t., — raugoties pēc šādu organizāciju darbības satura,

mērķiem, līdzekļiem v. t. t., un noteic dažādus sodu veidus, kuri var tikt savienoti

arī ar Sodu lik. 27. un 28. p. paredzētām sekām — atlaišanu no dienesta, bet tikai pēc
krimināl-, bet nevis disciplīnārtiesas sprieduma. Tālāk, disciplinārsodu likums pašā

pirmajā pantā norāda, ka tas attiecas uz personām, kas izdarījušas šajā likumā

paredzētos dienesta pārkāpumus, apzīmējot par dienesta pārkāpumu arī dienesta

stāvokļa cieņai nepiemērotu izturēšanos ārpus dienesta.

Līdzīgi Sodu likuma sistēmai, disciplinārsodu likums I d. pirmā nodaļā paredz

vispārējos noteikumus, bet otrā nodaļā uzskaitītas darbības, kuras tas apzīmē par

disciplīnārpārkapumiem.

Ja disciplinārsodu likuma 1. pants expressis verbis norāda, ka šis likums attiecas

uz personām, kas izdarījušas šajā likumā paredzētus dienesta pārkāpumus

un ja pie tam tā paša likuma II d. 2. pants nosaka, ka civildienesta noteikumi uzskatāmi

par atceltiem, ciktāl tie nesaskan ar šo disciplīnārlikumu, tad, ievērojot augšā sacīto,

jānāk tikai pie viena atzinuma, ka disciplinārsodu likums atvietojis noteikumu par

civildienestu 45. p. nenoteiktos, vispārējos norādījumus uz to darbību pazīmēm, kas

sodāmas disciplinārā kārtā, ar speciāliem norādījumiem uz konkrētu nodarījumu pazīmēm,
kuras likumdevējs atzinis par sodāmiem disciplinārā ceļā, un ne noteikumos par

civildienestu, ne disciplinārsodu likumā nav saskatāmi nekādi pamati atzīt, ka tā

I daļas 2. nodaļā minēti tikai disciplīnārpārkāpumu piemēri. Disciplinārsodu likumā

pilnīgi uzskaitītas tās darbības, kuras likumdevējs atzinis par sodāmām disciplinārā
kārtā. Uz šajā likumā neparedzētām darbībām nevar attiecināt, disciplinārsodu likuma

piemērošanu likuma tulkošanas ceļā. Līdz ar to jautājums, vai disciplinārsodu likuma

I d. otrā nodaļā aprādītie disciplinārpārkāpumi minēti pilnīgi, — izšķirams pozitīvi

un līdz ar šādu atbildi atkrīt otrais jautājums. Senāts nolemj: atzīt, ka pirmais

jautājums izšķirams apstiprinoši, un otrais tādēļ — neprasa izšķiršanu.

6. 1934. gada 12. jūnijā. Senāta virsprokurora 1934. g. 14. maija priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu, vai var kādu, kā kooperātīvu sabiedrību

reģistrētu organizāciju pārvērst akciju sabiedrībā. (L. N° 24/34.)

Sēdi vadapriekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: Senāta virsprokurors ar 1934. g. 14. maija

iesniegumu licis Senāta Apvienotai sapulcei priekšā izšķirt tieslietu ministra 1934. g.

12. maija N° J 7231 rakstā minēto jautājumu par to, vai var kādu, kā kooperātīvu sabie-

drību reģistrētu organizāciju ~pārvērst" akciju sabiedrībā. Tieslietu ministra ierosinātais

jautājums radies no domstarpības starp viņu un finanču ministru jautājumā, vai finanču

ministram tiesība, pārvaldības kārtībā apstiprinot kādas jaundibināmas akciju sabiedrī-
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bas statūtus, pārvērst kādu pastāvošu kooperātīvu sabiedrību akciju sabiedrībā. Finanču

ministrija šo jautājumu izšķīrusi apstiprinoši uztā pamata, ka pēc 1929. g. 25. maija likuma

par fuzijām (Lik. kr. 122) savstarpējām kredītbiedrībāmesot tiesība apvienoties ar komerc-

bankām, t. i. akciju sabiedrībām un ka savstarpējās kredītbiedrības ~pēc būtības esot

kooperātīvi, kaut gan tās netiek kā kooperātīvi reģistrētas apgabaltiesas reģistrācijas
nodaļā". Šāds Finanču ministrijas uzskats atzīstams par maldīgu. Vispirms savstarpējās
kredītbiedrības nav ~pēc būtības" pielīdzināmas kooperātīviem. Savstarpēju kredīt-

biedrību, kā tīri kapitālisku organizāciju, operācijas vērstas tieši uz peļņas iegūšanu sa-

viem biedriem bez peļņas aprobežojuma. Turpretim kooperātīva mērķis ir veicināt savu

biedru materiālo un garīgo labklājību, kopīgi organizējot dažādus saimnieciskus uzņē-
mumus un biedru darbu (Lik. par kooper. 1. p.). Tāpēc kooperātīvos uz pajām izmaksā-

jamais peļņas lielums nedrīkst pārsniegt 8% (11. p. lit. b.). Savstarpēju kredītbiedrību

statūtus apstiprina finanču ministrs (Lik. kr. 1926. g. 6, 144) un viņam pieder arī uzrau-

dzībapar tām (Lik. kr. 1925. g. 10). Kooperātīvu statūti, turpretim, reģistrējami apgabal-
tiesā un tiem valdības atļauja nav vajadzīga (Lik. par kooper. 4. p.), pie kam, uzraudzības

ziņā, kooperātīvi tieši padoti kooperātīvu revīzijas padomei (Lik. kr. 1927. g. 124).
Tā tad, starp abām minētām sabiedrībām pastāv fundamentāla izšķirība, mērķa, saimnie-

cības nozīmē, dibināšanā un pašā struktūrā (Senāta C. k. d. spried. 1933. g. N° 1425, 1426).

Tāpēc arī par ~analoģiju" starp kādu kreditbiedrību un savstarpēju apdrošināšanas
biedrību (kā kooperātīvu) nevar būt runas. Par kādas sabiedrības ~pārvēršanos" kādā

citā sabiedrībā varētu runāt tikai tad, ja abām sabiedrībām būtu vienāda iekšēja struk-

tūra un līdzīgs juridisks un ekonomisks pamats (salīdz. Senāta Administrātīvā dep.
spried. 1923. g. N° 2974, spr. kr. 1923. g. M> 44 un Senāta C. k. d. spriedums 1925. g.

N° 160, spr. kr. 1925. g. N° 62) un ja pie tam vienas sabiedrības likvidācija un jaunas
sabiedrības dibināšana koncentrētos vienas un tās pašas valdības iestādes pārzināšanā
un uzraudzībā. Taisni šāda priekšnoteikuma nav priekšā esošā gadījumā. Taču, lai

kooperātīvs it kā ~pārvērstos" akciju sabiedrībā, vispirms tam būtu jālikvidējas. Koope-
rātīva likvidācija norisinājās pilnīgi ārpus finanču ministra uzraudzības un atļaujas
došanas sfairas (Lik. par kooperāt. 36. un turpm. p., sk. arī 1927. g. lik.: 1. kr. 124; un

1928. g. Noteik.: 1. kr. 77). Tieslietu ministrs pareizi aizrāda uz ~pārvēršanās" procedūras
un priekšnoteikumu analoģiju ar fuziju. Arī fuzijā — principā — abām apvienojamām
sabiedrībām jābūt līdzīgai struktūrai un līdzīgam juridiskam un ekonomiskam pamatam

(sk. minētos Senāta Administrātīvā un Civilā departamentu spriedumus). Izņēmums, ko

šajā ziņā paredz 1929. g. 25. maija likums (Lik. kr. 122) savstarpēju kreditbiedrību pievie-
nošanai komercbankām, iztulkojams visšaurākā izpratnē un nekad nav attiecināms

uz kooperātīvu pievienošanu akciju sabiedrībām. Mūsu jaunākā likumdošana gan

paredz arī kooperātīvu fuziju, bet vienīgi kooperātīvu starpā, bet ne ar kādām citām sa-

biedriskām organizācijām (sk. 1933. g. 28. aprīļa noteik.: Lik. kr. 129).

Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka priekšā liktais jautājums izšķirams atraidoši,

Senāts, uzklausījis virsprokurora atzinumu, nolemj: atzīt, ka priekšā liktais jautājums

izšķirams atraidoši.

7. 1934. gada 7. novembrī. Tieslietu ministra 1934. g. 24. septembra priekšlikums
izšķirt jautājumu: vai zemes grāmatu nodaļās arī no notāriem ņemama 50 sant. lielā

kancelejas nodeva no katras hipotēkāriskas vienības (Not. nolik. 369. p. 2. pkta pielik.
9. pkts) par grāmatas, lietas un zemes grāmatu reģistra folijas lasīšanu. (L. JN° 35/34.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors A. Gubens; referē senātors V. Bukovskis; atzi-

numu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: kā aizrāda Tieslietu ministrija, dažas zemes

grāmatu nodaļas un tiesas ieskata, ka šī maksa nav ņemama aiz šādiem apsvērumiem:
Not. nol. 17. pants paredz, ka notāri skaitās valsts dienestā; Not. nol. 285 1

. pants uzliek

notāriem pienākumu viņu darbības sfairā aprēķināt un iekasēt atsavināšanas, aktu no-
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devas, zīmognodevu, vērtības pieauguma nodokli; notāri šajā ziņā rīkojas kā fiska

funkcionāri un fiska interesēs, un lai šos pienākumus veiktu, viņiem nepieciešamas

ziņas no zemes grāmatām, lietām, reģistra folijām. Ka no valsts amata personām būtu

prasāma Not. nol. 369. panta pielikuma 9. punktā paredzētā 50 santimu kancelejas
nodeva, nekur likumā nav paredzēts. Gluži otrādi, attiecībā uz sarakstīšanos Not. nol.

334. pants paredz, ka zemes grāmatu nodalām uz valdības iestāžu un amatpersonu pie-
prasījumiem jāpiesūta visāda veida ziņas no zemes grāmatām, lietām un reģistriem; ja
nodeva nav ņemamapar zemes grāmatu nodaļu sarakstīšanos ar valsts iestādēm un amat-

personām, tad jo vairāk nav domājama kādas nodevas ņemšana no valsts amatpersonas,
kura izpilda fiska vai valsts orgāna funkcijas, par zemes grāmatas lietas, zemes grāmatu
reģistra folijas lasīšanu.

Turpretim dažas zemes grāmatu nodaļas šo nodevu ņem un šādam ieskatam piekrīt
arī Valsts kontrole, norādot sava viedokļa motivācijai, ka Senāta Apvienotās sapulces
1932. g. 11. oktobra spriedums notārus nepieskaita tiesu resora amatpersonām, bet

personām, kas pastāv pie tiesu iestādēm; arī viņu darbība ir tāda, ka tos nevar pieskaitīt

amatpersonām. Dažreiz, apskatot notāra darbību, redzams, ka notāri gan izpilda amat-

personas pienākumus, piem., nodokļu un nodevu aprēķināšanā un iekasēšanā, vai arī

sadalot tiesas uzdevumā mantojumu, bet savā galvenā darbībāar klientūru viņi neuzrāda

nekādas amatpersonas pazīmes, jo rīcību priekš klienta un klienta vārdā nevar uzskatīt par

amatpersonas darbību; ja notārs foliju lasa un ņem vajadzīgās ziņas zemes grāmatu

nodaļā, tad to viņš dara sava klienta uzdevumā (citādi klientam pašam būtu jārūpējas
par ziņu piegādi), kā viņa pilnvarnieks, līdzīgi advokātam, kādēļ nav nekāda pamata
notārus no nodevas maksāšanas atsvabināt.

Izklausījusi virsprokurora atzinumu un apsverot priekšā likto jautājumu, Senāta

Apvienotā sapulce atrod:

Saskaņā ar Not. nol. 369. p. 2. punktu, zemes grāmatu lietās ņem: kancelejas no-

devas pēc takses, kas pielikta klāt, pie kam takses 9. punktā paredzēts, ka par grāmatas,
lietas un zemes grāmatas reģistra folijas lasīšanu kancelejas nodevas ņemamas no katras

hipotēkāriskas vienības 50 sant. Kaut gan nekur Not. nolikumā nav paredzēts, ka valsts

iestādes un valsts amatpersonas atsvabinātas no šās kancelejas nodevas maksas, tomēr

tas pats par sevi saprotams, jo tas izriet no aktu nodevu likuma 2. p. a punkta (Lik.
kr. 1926. g. 77). Bez tam, tas, kā augšā aizrādīts, izriet arī no Not. nol. 334. p.

Kaut gan notāri, saskaņā ar Not. nol. 17. p., skaitās valsts dienestā, tomēr, kā tas

tika paskaidrots no Senāta Apvienotās sapulces (S. A. s. 1932. g. 11. okt.spr. not. Sum-

berga lietā), notārus nepieskaita tiesu resora amatpersonām, bet tikai personām, kas

pastāv pie tiesu iestādēm. Notāru darbība, no vienas puses, ir atzīstama par amatpersonas
darbību un šajā ziņā viņi atrodas apgabaltiesu un viņu priekšsēdētāju pārraudzībā, kurām

viņi ir padoti; šīm tiesām ir tiesība dot attiecīgus norādījumus, prasīt ziņu un steidzamu

ziņojumu iesniegšanu. Notāri saucami pie atbildības saskaņā ar Tiesu iekārtas likumu

(Not. nol. 20.—24. p.; 57., 59.—60. p. un Tiesu iekārtas lik. 172. un turpm. p.). No

otras puses, notāru darbības apjomā ietilpst taisīt tiem, kas vēlas, visāda veida aktus, ap-

liecināt dažāda veida aktu uzrādījumu, protestēt un vispārīgi izdarīt apliecinājumus,

pieņemt glabāšanā privātu personu iesniegtus dokumentus v. c. (Not. nol. 65. p.). Visos

šajos gadījumos, notāri, kaut gan atzīstami par valsts ierēdņiem, kuru nepareizu rīcību

var pārsūdzēt instamču kārtībā (Not. nol. 60.—64. p.), bet līdz ar to viņi izpilda it kā uz

mandāta pamata tām privātām personām, kas pie viņiem griežas, zināmu pri vāttiesiska

rakstura uzdevumu. Uzņemot uz sevi tādu uzdevumu, notāri darbojas zināmā mērā

kā pilnvarnieki un šai pilnvarai nereti jābūt izteiktai pašā aktā (sal. Not. nol. 141.,
337. p.). Visos gadījumos, kad notāri darbojas privātpersonu interesēs, izpildot uzņemto
uz sevis uzdevumu, un ievāc nepieciešamās ziņas un informācijas, viņi atvieto to privāto
personu, kuras interesēs viņi darbojas, un tā kā vietniekam vai pilnvarniekam nevar pie-
derēt vairāk tiesību nekā pilnvarotājam un vietnieku un pilnvarnieku darbība atzīstama

5*
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par saistošu tieši pašam atvietojamam, tad jāatzīst, ka notāriem, kad viņi ievāc nepie-
ciešamās ziņas valsts iestādēs viņu klientu interesēs un starp citu zemes grāmatu nodaļās,

jāmaksā visas tās nodevas, kas būtu jāmaksā pašam atvietojamam klientam. Aiz šiem

apsvērumiem Senāts nolemj: atzīt, ka Not. nol. 369. p. 2. pk. pielikuma 9. pantā no-

teiktā 50 sant. lielā maksa par grāmatas, lietas un zemes grāmatas reģistra folijas lasīšanu

ņemama arī no notāriem, kad viņi darbojas klienta interesēs un atvieto pēdējo.

8. 1934. gada 5. decembrī. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1934. g. 28. feb-

ruāra ziņojums, izšķirt jautājumu par to, kādā apjomā īres līgumi pāriet uz nama jauno

īpašnieku pēc Lik. par telpu īri 27. panta. (L. N° 18/34.)

Sedi vada priekšsēdētājs senātors A. Gubens; referē senātors V. Bukovskis; at-

zinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

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

Civīlā kasācijas departamenta iesniegums Senāta Apvienotai sapulcei AdalbertaKripena

prasībā pret Eduardu Lorchu par Ls 814 jautājuma izšķiršanai par to, kādā apjomā
īres līgumi pāriet uz nama jauno īpašnieku pēc lik. par telpu īri 27. panta.

No lietas apstākļiem ir redzams, ka parti ir noslēguši īres līgumu, kurā, starp citu,
ir vienojušies par to, ka, no vienas puses, dzīvokļa remonts tiek izdarīts uz īrnieka rēķinu,
bet, no otras puses, mājas īpašnieks nedrīkst 5 gadu laikā paaugstināt noteikto īri Ls 40

mēnesī. Gadījumā, ja māju pārdod, vai nu mājas pircējs uzņemas saistību par īres nepa-

augstināšanu, vai mājas agrākais īpašnieks atlīdzina īrniekam dzīvokļa remonta izdevu-

mus. Aizrādot, ka atbildētājs, pārdodot māju, neesot uzlicis pircējam pienākumu nepa-

augstināt īri, un ka viņš pircējam taisni esot spiests maksāt augstāku īri, prasītājs, ceļot

prasību pret mājas agrāko īpašnieku, lūdz piespriest no pēdējā remonta izdevumus

Ls 814 apmērā.
Lietu izspriežot otrā instancē apgabaltiesa, noraidot prasību, ir atradusi, ka atbildē-

tāja saistība — nepaaugstināt īres maksu 5 gadu laikā — pārgājusi uz mājas pircēju

saskaņā ar lik. par telpu īri 27. p., pēc kura prasītāja, kā īrnieka, un atbildētāja, kā agrākā

īpašnieka, noslēgtais īres līgums, un tā tad arī minētā saistība, kā šā līguma sastāvdaļa,

ipso jure pārgājusi uz jauno nama īpašnieku. Sakarā ar prasītāja aizrādījumiem kasācijas
sūdzībā, lietā ir pacēlies principiāls jautājums par to, kādā apjomā vispār pāriet īres

līgumi uz nama jauno īpašnieku pēc lik. par telpu īri 27. p., t. i. vai pāriet vienīgi īres

līgums savās esenciālās sastāvdaļās, jeb arī kontrahentu īres līgumā ievietotās atsevišķās
vai blakus saistības, klauzulas, nosacījumi v. t. t.

Lik. par telpu īri 27. p. skan burtiski: ~Namam pārejot cita īpašumā, uz jauno
īpašnieku pāriet agrākā īpašnieka noslēgtie īres līgumi".

Katrs līgums atšķiras no cita līguma ar savām konkrētām sevišķām īpašībām
un viens nama īpašnieks var slēgt ar saviem īrniekiem dažādus īres līgumus, kuru atšķi-
rība var pastāvēt ne tikai īres objektu un cenu dažādībā, bet arī pašu atsevišķo īrnieku

kā kontrahentu gribā. Abstrakta līguma dzīvē un praksē nav. Pēc likuma par telpu
īri 27. p. burtiskā teksta nevar būt šaubu, ka uz jauno īpašnieku pāriet ne īres līgums
vispār, ne zināmas īres līgumiskās attiecības, bet tieši agrākā īpašnieka noslēgtais konkrē-

tais līgums ar tām īpašībām un nosacījumiem, kurus kontrahenti savā laikā ir atraduši

par nepieciešamu ievest līgumā.

Interpretējot lik. par telpu īri 27. p. Senāta Civilais kasācijas departaments (1928. g.
N2 14) ir paskaidrojis, ka pretēji agrāk pastāvējušam principam ~Kauf bricht Miethe"

īres likums ievedis jaunu principu ~Kauf bricht nicht Miethe" — un jau tādēļ,

skaidrs, ka, proti, agrākais ar agrāko īpašnieku noslēgtais konkrētais īres līgums
ar savām īpašībām paliek spēkā, jo citādi, ja paliktu spēkā tikai agrākā līguma zināmas

sastāvdaļas, t. i. tikai objekts un cena (Civīllik. 4042. p.), tad nevarētu runāt par konkrēta
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līguma, bet par kāda līguma, kurš dzīvē vispār nav atrodams, uzturēšanuspēkā. Jāievēro,

ka, saskaņā ar Civīllik. 3133. p., starp pusēm notikušā vienošanās par darījuma būtis-

kiem noteikumiem, ja viņas pie tam tieši paturējušas sev tiesību vēl norunāt par zinā-

miem blakus noteikumiem, uzskatāma arī tikai kā iepriekšēja noruna (traktāti),
uz kuru nevar pamatot ne prasījumus, ne prasības tiesību (3132. p.). Un tikai

kad attiecībā uz blakus noteikumiem puses nav atstājušas sev tādu tiesību, — līgums
atzīstams par galīgi noslēgtu. Jārēķinās ar to, ka līgumā kontrahentam var būt no svara

vispirms tāds nosacījums, ko citā līgumā starp citiem kontrahentiem varētu atzīt par

blakus nosacījumu, bet šajā gadījumā, konkrētā līgumā un priekš zināma kontrahenta

atzīstams par tādu nosacījumu, bez kura pieņemšanas šis kontrahents nekad nebūtu

slēdzis līgumu. Viņam šis konkrētais nosacījums atzīstams par it kā essentiale negotii

un, varbūt, ka tiešām viņam jautājums par cenu (kas ir esenciāla daļa īres līgumā) ir

blakus nozīme, bet sevišķi no liela svara ir tāds nosacījums, kas citos gadījumos un citos

līgumos nespēlē nekādu lomu.

No šā viedokļa, nekad nevarētu teikt, ka, ja pēc īres likuma 27. p. uz jauno īpašnieku

pāriet agrākā īpašnieka noslēgtais īres līgums — tad šis likuma pants saprotams it kā

tikai tādā veidā, ka uz jauno īpašnieku pāriet tikai tās līguma daļas, kas attiecas uz īres

priekšmetu un cenu, bet attiecībā uz citām, zināmos gadījumos varbūt ļoti svarīgām,

daļām nepāriet. Ja tas būtu, tad nevarētu teikt, ka to dara likums, ka uz jauno īpašnieku

pāriet agrākā īpašnieka noslēgtais līgums.

Pats par sevi saprotams, ka ja kādā līgumā ietilpst tādi nosacījumi, kuru mērķis ir

pretējs reliģijai, likumiem un labiem tikumiem, vai kuri vērsti uz to, lai apietu likumu

(Civīllik. 2922., 3159. p.), kaut likumu par telpu īri, tad tādiem nosacījumiem nav spēka
arī attiecībā pret jauno īpašnieku, kaut gan agrākais īpašnieks tos būtu ievērojis, jo

nelikumīga līguma vai nosacījuma izpildīšana vai ievērošana nemaz nepadara pašu

nelikumīgu līgumu vai nosacījumu par likumīgu un nemaz nesaista jaunu īpašnieku kā

kontrahentu.

Erdmans (IV. 120. lpp.) pareizi aizrāda, ka kaut gan ar darījuma būtiskām daļām
jāsaprot t. s. essentialia negotii, bet tikai tajā nozīmē, ka pusu norunai par tām jābūt pil-

nīgai, bet ne atkarīgai no tādiem nosacījumiem, kurus otra puse nav pieņēmusi. Pēdējā

gadījumā, t.i. ja tādi, kaut arī blakus nosacījumi, atkarājas no otrās puses pieņemšanas,
tad tie, būdami accidentalia abstraktā darījumā, — kļūst par būtiskām daļām
dotā konkrētā gadījumā (sal. arī paskaidrojumu Bukovska kommentārā pie Civīllik.

3131. p.). Ja atzītu, ka uz jauno īpašnieku pāriet vienīgi īres līgums kā tāds savās

esenciālās sastāvdaļās, bez blakus saistībām, kādas nodibinātas īres līgumā, — tad-līdz

ar to būtu jāatzīst, ka uz jauno īpašnieku pāriet nemaz ne agrākais ar agrāko īpašnieku

noslēgtais konkrētais līgums, par kuru vienīgi runā īres likuma 27. pants, bet kāds

teorētisks abstrakts līgums, kas dzīvē vispār nepastāv, jo dzīvē vienmēr var būt runa

tikai par konkrētu, starp zināmām pusēm noslēgtu līgumu un, no otras puses, mēs pat-

vaļīgi grozīsim un atņemsim no konkrētā līguma tādas sastāvdaļas, kuras šajā gadījumā
vienam vai otram kontrahentam bija par tādu būtisku sastāvdaļu, bez kuras viņš nekad

nebūtu slēdzis šo konkrēto līgumu. Tādus grozījumus var izdarīt tikai pašas puses pēc
vienošanās vai izņēmuma veidā likumdevējs. Ja Senāts minētā spriedumā (1928. g.

JN° 14) paskaidrojis, ka īres likuma 27. p. ievedis jaunu vispārējo principu ~Kauf bricht

nicht Miethe", tad līdz ar to skaidrs, ka jau pastāvošais īres līgums, kas tika no-

slēgts ar agrāko īpašnieku, nama pārdošanas gadījumā, nav atceļams un nav grozāms,
bet pāriet uz jauno īpašnieku tajā veidā un saturā, kā tas bija noslēgts ar agrāko nama

īpašnieku, un kā tas burtiski arī atbilst īres likuma 27. p.

Teikto ievērojot, Senāts nolemj: atzīt, ka pēc lik. par telpu īri 27. p. (agrākā

redakcijā) uz jauno īpašnieku pāriet īres līgums ar visām likumiskām saistībām un no-

sacījumiem, kas nodibināti slēgtā īres līgumā.
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9. 1934. gada 5. decembrī. Senāta Administrātīvā departamenta 1934. g. 17. jūlija
iesniegums, izšķirt jautājumu: kam pārsūdzams apgabaltiesas administrātīvās nodaļas

priekšsēdētāja lēmums par pārsūdzības nepieņemšanu. (L. N° 30/34.)

Sedi vada priekšsēdētājs senātors A. Gubens; referē senātors V. Bukovskis; at-

zinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Volde-

mārs Bišentrops iesniedzis Senāta Administrātīvām departamentam sūdzību par Rīgas
apgabaltiesas administrātīvās nodaļas priekšsēdētāja un Madonas apriņķa 3. iecirkņa
miertiesneša atteikšanos pieņemt viņa sūdzības bez pieprasītās zīmognodevas. sa-

maksas.

Sakarā ar to Senāta Administrātīvais departaments iesniedzis Apvienotās sa-

pulces izšķiršanai jautājumu: kam pārsūdzams apgabaltiesas administrātīvās nodaļas

priekšsēdētāja lēmums par pārsūdzības nepieņemšanu.

Kaut gan Kriev. tiesu praksē (sal. Kr. Sen. spr. 1870. g. N° 621, 1874. g. N° 442,

1881. g. N° 132 v. c.) bijuši gadījumi, kad miertiesnešu sapulces priekšsēdētāja pie-
nākumu izpildītāja rīkojumi (HenpeMeHHaro Mnpoßoro c'e3,n,a) tika pārsūdzēti

pašai miertiesnešu sapulcei, — tomēr šie gadījumi nav piemērojami Latvijā, kur

miertiesnešu izvēlēšanas sistēma nepastāv, jo, kā tas skaidri redzams no Kr. Sen. C. K. D.

spr. 1870. g. N° 621, tajā laikā bijušais — HenpeMeHHbin HjieH MUpOßoro bija
miertiesnešu sapulces — kas nedarbojās bez pārtraukuma — patstāvīgs pārstāvis tikai

attiecībā uz sagatavojamiem rīkojumiem lietā, kura izspriežama pašā sapulcē, un viņa
lēmumiem un rīkojumiem bija tikai pagaidu raksturs līdz zapulccs tiesas sēdes

dienai, kurā lieta izspriežama. Tādēļ arī Kr. Senāts atzinis par iespējamu
sūdzību iesniegšanu sapulcei par HenpeMeHHaro HJiem rīkojumiem. Tādas

tiesas struktūras mums nav un nav arī neviena Civilprocesa nolikuma panta, kas aiz-

rādītu ka apgabaltiesas priekšsēdētāja rīkojumi būtu pārsūdzami pašai apgabaltiesai.

Saskaņā ar Latvijā pastāvošiem likumiem un saskaņā ar Senāta Civīlā kasācijas dep.
1929. g. N° 1682. spr., par tādiem otrās instances lēmumiem (t. i. priekšsēdētāja rīko-

jumiem), ar kuriem kasācijas sūdzība izsniegta sūdzētājam atpakaļ, vai par tiesas pie-
laisto vilcināšanu, vai par iemaksātas drošības naudas neatdošanu, Senātam'iesnie-

dzamas blakus sūdzības.

Šis princips analoģiski piemērojams arī apspriežamā gadījumā, kādēļ Senāts no-

lemj: atzīt, ka apgabaltiesas administrātīvās nodaļas priekšsēdētāja lēmums par pār-
sūdzības nepieņemšanu pārsūdzams Senāta Administrātīvām departamentam blakus

sūdzības kārtībā.

10. 1934. gada 5. decembrī. Kuldīgas zemes grāmatu nodaļas priekšnieka Inta

Andersonapārsūdzība parTiesu palātas departamentu kopsapulces 1934.g.20. septem-
bra lēmumu par kārtējā brīvlaika nepiešķiršanu viņam. (L. N° 40/34.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors A. Gubens; referē senātors A. Lēbers;
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod:

Kuldīgas zemes grāmatu nodaļas priekšnieks I. Andersons bija griezies pie Liepājas
apgabaltiesas ar lūgumu piešķirt viņam kārtējo brīvlaiku 1 1 /2

mēneša un atvaļinājumu
! /2

mēneša laikā, bet, ja apgabaltiesa atrastu, ka Tiesu iek. lik. paredzētais brīvlaiks

nezīmējas uz zemes grāmatu nodaļu priekšniekiem, tad piešķirt viņam atvaļinājumu
1 mēneša laikā. Apgabaltiesas nodaļu kopsapulce savā 1934. g. 12. maija sēdē nolēmusi:

atvēlēt I. Andersonam atvaļinājumu no 1.—31. jūlijam, bet viņa lūgumu pārējā daļā
noraidīt, atrodot, ka Tiesu iek. lik. 128., 129. p. neattiecoties uz zemes grāmatu nodaļas
priekšniekiem. Savā iesniegumā Tiesu palātai I. Andersons lūdzis Tiesu palātu revidēt

Liepājas apgabaltiesas lēmumu un uzdot pēdējai piešķirt viņam lūgto brīvlaiku. Tiesu
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palāta, departamentu kopsapulcē, ar savu 1934. g. 20. septembra lēmumu I. Andersona

lūgumu noraidījusi. Savā, uz Senāta Apvienotās sapulces vārda iesniegtā lūgumā,
kas ienācis Senātā 1934. g. 16.oktobrī, I. Andersons, neformulējot noteiktu

petitumu, izteicās, pamatojoties uz viņa aprādītiem apcerējumiem, ka netikai

Latgalē, bet arī Latvijas zemes grāmatu nodaļu priekšnieki esot pielīdzināmi attiecībā

uz priekšrocību apgabaltiesu locekļiem, t. i. viņiem esot piemērojams Tiesu iek. lik. 128. p.

Sakarā ar I. Andersona iesniegto lūgumu ceļas jautājums par to, vai un, resp.

kādā kārtībā iesniegums būtu caurskatāms Senāta Apvienotā sapulcē. lesniegums
formulēts nevis kā sūdzība par Tiesu* palātas departamentu kopsapulces lēmumu, bet

vienīgi kā lūgums, ~revidēt" šo lēmumu. Tā tad, pēc būtības, I. Andersona iesniegums
tomēr raksturojams kā sūdzība, uz ko norāda arī tas apstāklis, ka viņš savu ~lūgumu"

bija iesniedzis (nodevis) Tiesu palātai, kas lūgumu tad arī nosūtījusi Senātam.

Tiesu iek. lik. 60. p. uzskaita jautājumus, kuru izšķiršana piekrīt Senāta Apvienotai

sapulcei. Starp 60. p. 2.—3., 5.—13. pktā paredzētiem noteikumiem nav vispārēja

aizrādījuma uz to, ka Senāta Apvienotai sapulcei piekristu sūdzību izšķiršana par

Tiesu palātas departamentu kopsapulces lēmumiem un sevišķi jautājumā par zemes

grāmatu nodaļu priekšnieku dienesta tiesībām, piem., par viņu tiesībām uz brīvlaiku.

Vienīgais gadījums, kur Senāta Apvienotai sapulcei piekrīt sūdzību un prasību caurskatī-

šana par Tiesu palātas lēmumiem, zīmējas uz privātadvokātu lietām, kas norādītas

Tiesu iek. lik. 345. p.; 60. p. 10. pk. zīmējas vienīgi uz senātoriem piešķiramo brīvlaiku;
60. p. 11. pk. zīmējas uz 163. p. 1. pktā paredzētiem tiesu darbiniekiem piešķiramu

atvaļinājumu (ne brīvlaiku). Ārpus 60. p. 2.—3., 5.—13. pktā minētiem gadījumiem,
Senāta Apvienotās sapulces izspriešanā lietas var nonākt vienīgi: uzraudzības kārtībā

(1. pk. un 172. p.), uz tieslietu ministra priekšlikuma (4. pk., 185. p.), vai uz attiecīgo
resoru vadītāju (ministru) priekšlikuma (Senāta iek. 36. p., 76. p. 10. pk., saskaņā ar

1916. g. 26. decembra lik. 2. p.) un, beidzot, uz Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdē-

tāja ierosinājuma (14. pk.). Runā esošā gadījumā jautājums par zemes grāmatu nodaļu

priekšnieku tiesībām uz brīvlaiku nonācis Senāta Apvienotā sapulcē nevis Tiesu iek.

lik. 1., 4., 14. pktā vai Senāta iekārtas lik. 36. p., 76. p. 10. pktā paredzētā kārtībā,
bet tikai sakarā ar viena no zemes grāmatu nodaļu priekšniekiem iesniegto lūgumu,

resp. sūdzību par Tiesu palātas departamentu kopsapulces lēmumu. Tāpēc I. Andersona

iesniegums skatāms cauri vienīgi Tiesu iek. lik. 60. p. 1. pktā paredzētā uzraudzības

kārtībā.

Tiesu palāta apstājusies vienīgi pie Tiesu iek. lik. 128., 129., 393., 170. p. burtiskā

teksta, aizrādot, ka tur par zemes grāmatu nodaļas priekšniekiem neesot runas, ka

128., 129. p. vēsturiskai izcelšanai neesot nozīmes, ka 1928. g. 9. jūnija likums par pār-

grozījumiem zemes grāmatu lietās Latgalē neesot paplašinoši tulkojams un ka zemes

grāmatu nodaļu priekšniekiem esot piemērojams tikai Tiesu iek. lik. 166. p

Pretēji Tiesu palātas domām, zemes grāmatu nodaļu priekšnieki pilnā mērā

ieņem tagad to pašu dienesta stāvokli, kādu iepriekš ieņēmis vecākais notārs, kas pār-

zinājis notāriālo archīvu. Tiesu iek. lik. 388 1
.

un turpm. p. tagad piemērojami zemes

grāmatu nodaļu priekšniekiem netikvien Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē, bet arī Latgalē,

vismaz attiecībā uz zemes grāmatu nodaļu priekšnieku dienesta stāvokli. Latgalē vairs

nav vecākā notāra un nav notāriāla archīva (1928. g. 9. jūnija likuma 1. p.; Lik. kr. 134).
Zemes grāmatu nodaļu priekšnieku iecelšana amatā un dienesta stāvoklis Latgalē un

pārējā Latvijā tagad vienīgi nokārtoti ar 1933. g. 15. marta likumu (Lik. kr._69). Saskaņā

ar Tiesu iek. lik. 393. p. un Notār. nolik. 289. p. (1933. g. lik. red.), zemes grāmatu nodaļu
vada šās nodaļas priekšnieks, kuru ieceļ Ministru kabinets (kā tas bija attiecībā uz

zemes grāmatu nodaļu priekšniekiem ārpus Latgales paredzēts jau Tiesu iek. lik. 393. p.,

1923. g. 26. jūlija lik. (Lik. kr. 97) redakcijā, pie kam attiecībā uz viņiem piemērojami
Tiesu iek. lik. 143. p. 1., 3. d., un 144. (1933. g. lik. red.), 170. p. Ar to tad zemes

grāmatu nodaļu priekšnieki visā Latvijā netikvien attiecībā uz viņu neatkarību (170. p.),
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bet arī attiecībā uz pārējām dienesta tiesībām un priekšrocībām pielīdzināti apgabaltiesu

locekļiem, kā tas attiecībā uz vecākiem notāriem tika izteikts jau Notāriālā nolikuma

43. p'. 1914. g. izdevumā. Taisni šis pats 43. p. tagad, kad vecākā notāra stāvokli

ieņem zemes grāmatu nodaļu priekšnieks, tieši attiecināms uz zemes grāmatu nodaļu

priekšniekiem vispār, visā Latvijā (sk. arī Not. nolik. 43. p. formulējumu prof.
Bukovska kommentārā pie Notār. nol., Rīgā 1933. g.) Tādējādi, pretēji Tiesu palātas

domām, zemes grāmatu nodaļu priekšnieki visā Latvijā visumā bauda tās pašas dienesta

tiesības un priekšrocības, kādas ir apgabaltiesas locekļiem, kaut arī viņi nav apgabal-
tiesas locekļi un nav tiesneši Tiesu iek. lik. 1. p. izpratnē. Tomēr ar to gan izšķirts,
un proti, apstiprinoši, jautājums par zemes grāmatu nodaļu priekšnieku tiesībām uz

atvaļinājumu, bet nav vēl izšķirts jautājums par viņu tiesībām uz brīvlaiku. Pēc Tiesu

iek. lik. 128., 129. p. izpratnes un to prakstiskās izvešanas kārtības no tīri techniskā

viedokļa, brīvlaiks domājams vienīgi kollēģiālās tiesās, jo brīvlaika izlietošana

ir sadalāma starp kollēģiālās tiesas locekļiem, ar kopsapulču, resp. Apvienotās

sapulces lēmumiem pēc tiesu locekļu vienošanās. Zemes grāmatu nodaļas priekšnieks

~nepieder pie tiesu iestādes (apgabaltiesas) sastāva" (129. p.) un tāpēc arī viņš nevar

piedalīties tiesu iestādes kopsapulcē un nevar tad arī izteikties jautājumā par brīv-

laiku un tā sadalīšanu. Par zemes grāmatu nodaļas priekšnieku 128. p. vispār nerunā.

No otras puses, arī apgabaltiesas kopsapulce tāpat nevar lemt par zemes grāmatu

nodaļas priekšnieka brīvlaiku un noteikt viņam laiku, kurā viņam tas būtu jāizlieto.

Tādēļ jau faktiski un techniski atkrīt iespējamība brīvlaiku it kā sadalīt starp
zemes grāmatu nodaļas priekšnieku, no vienas puses, un apgabaltiesas
locekļiem, no otras puses.

Atrodot tādēļ, ka Tiesu palāta, gala atzinumā, pareizi noraidījusi I. Andersona

lūgumu revidēt apgabaltiesas lēmumu, atzīstot, ka Tiesu iek. 128., 129. p. neattiecas

uz zemes grāmatu nodaļu priekšniekiem, Senāts nolemj: Kuldīgas zemes grāmatu

nodaļas priekšnieka Inta Andersona lūgumu atstāt bez ievērības.

11. 1934. gada 5. decembrī. Daugavpils apgabaltiesas 2. kriminālnodaļas 1934. g.

15./16. oktobra iesniegums izšķirt piekritības strīdu starp civīlresora tiesu un kara tiesu,

apsūdzēto uz Akcīzes sodu lik. 36. p. pamata Kazimira Glauda un Vernera Pura lietā.

(L. No 41/34.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors A. Gubens; referē senātors J. Balodis; atzinumu

dod virsprokurors A. Kaņepītis.

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

departaments ierosinājis kriminālvajāšanu pret 9. Rēzeknes kājnieku pulka kareivi

Kazimiru Glaudu un virsleitnantu Verneri Puru pēc Akcīzes sodu likumu (1931. g.

izd.) 36. panta I. daļas pazīmēm par to, ka minētie karavīri augšminētā pulka Zilupes

nodaļas karavīru veikalā bez attiecīga patenta tirgojušies ar akcīzes nodokli apliktiem
reibinošiem dzērieniem. Izdarīto izziņu Nodokļu departaments nosūtījis Zilupes iecirkņa
miertiesnesim lietas iztiesāšanai, bet miertiesnesis, kā redzams no viņa lēmuma (akts
5. lpp.), atzinis lietu par viņam iztiesāšanai nepiekrītošu un pamatojoties uz Kriminālproc.
lik. 261. un 262. p. nosūtījis izziņu 9. Rēzeknes pulka komandierim ~tālākai rīcībai".

Par šo miertiesneša lēmumu Nodokļu departaments iesniedzis blakus sūdzību

Latgales apgabaltiesai, norādot, ka šo lietu pienācies iztiesāt pašam minētam miertiesne-

sim, un ka miertiesnesis, pretēji Kriminālproc. lik. 262. p. izpratnei, to nodevis kara

iestādēm, kādēļ lūdzis miertiesneša lēmumu atcelt un uzdot viņam lietu lūkot cauri

pēc būtības. Lūkojot cauri šo sūdzību un pievienojoties Nodokļu departamenta norā-

dījumiem, Latgales apgabaltiesa atzinusi, ka lietas iztiešāšana piekrīt miertiesu iestādēm

un ka miertiesneša lēmums par lietas nodošanu 9. Rēzeknes pulka komandierim ir ne-

pareizs un atceļams. Bet atrodot, ka konkrētā gadījumā pulka komandieris lietu pieņēmis,
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kā viņam piekrītošu, un ka tādēļ paceļoties strīds starp kara un civīlresora iestādēm par
minētās lietas iztiesāšanas piekritību, apgabaltiesa iesniegusi lietu Senāta Apvienotai sa-

pulcei ~piekritības strīda" izšķiršanai. Lūkojot cauri šo iesniegumu, jāievēro: saskaņā
ar Kriminālprocesa lik. 275. panta noteikumiem, Senāta Apvienotā sapulce izšķir piekri-
tības strīdu starp civīlresora tiesām un kara tiesām. Konkrētā gadījumā tāds piekritības
strīds starp kara tiesām, vai vispāri kara resora iestādēm no vienas puses un civīl-

resora tiesām nepastāv. Miertiesneša lēmumu, ar kuru viņš lietu bija atzinis par savai iz-

tiesāšanai nepiekritīgu, pārsūdzējis vienīgi Nodokļu departaments. Par piekritības

strīdu, šī jēdziena juridiskā nozīmē, varētu būt runa vienīgi tajā gadījumā, ja kara

tiesa, vai tiesājamo kara priekšniecība, saņemot lietu, būtu to atzinusi sevīm par ne-

piekritīgu, vai, apstrīdot apgabaltiesas lēmumu, attiecīgā likuma noteiktā kārtībā

būtu ierosinājusi jautājumu par lietas piekritību (Kara likumu kopoj. XXIV. gr.
275.—276. p.). Par šādu ierosinājumu nevar uzskatīt 9. Rēzeknes kājnieku pulka koman-

diera rakstu Nodokļu departamentam no 1934. g. 15. maija N° 5661, ar kuru minētais

komandieris, saņemot šo lietu pēc miertiesneša lēmuma, griezies pie Nodokļu departa-
menta ar lūgumu ~revidēt" departamenta lēmumu un ~atsaukt" pret minētiem kara-

vīriem ierosināto apsūdzību. Aprādītā lietas stāvoklī, iztrūkstot kara tiesu iestāžu ie-

bildumiem piekritības jautājumā, Latgales apgabaltiesai nebija likumīga pamata pašai

priekšlaicīgi ierosināt Senātā jautājumu par konkrētās lietas piekritību, un rīkojoties

pretēji norādītam, apgabaltiesa novirzījusies no Kriminālprocesa likumu 199. un 275. p.

noteikumiem. Pamatojoties uz Tiesu iekārtas lik. 60. p. Senāts nolemj: Daugavpils

apgabaltiesas iesniegumu atstāt bez caurskatīšanas.
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Likumu rādītājs
Senāta Apvienotās sapulces 1927.—1934. g. spriedumiem.

Likumi sakārtoti alfabētiski. Pirmie skaitļi nozīmē attiecīgo likuma pantu,
otrie — sprieduma taisīšanas gadu, bet trešie — spriedumu pēc attiecīgā gada

spriedumu krājuma.

Likums par administrātīvām tiesām(Lkr.
21./59)

54 1934 9

74 1930 9

Agrārās reformas likuma papildinājums

(Lkr. 29./117)
12i 1930 10

Likums par akciju biedrībām un paju
sabiedrībām (Lkr. 21./83)

— 1928 2

Papildinājums 1921. g. 20. aprīļa likumā

par akciju biedrībām un paju sabiedrībām

(Lkr. 24./124)

102-3 1932 3

Pagaidu noteikumi jaunu akciju sabied-

rību dibināšanai (V. V. 23./223)

— 1932 9

Instrukcija akciju un paju sabiedrību

likvidācijas komisijām (Lkr. 25./58,27./151,

28./210, 29./186)

2 )

4

B—ll > 1932 3

15

17—20

Aktu nodevu likums (Lkr. 26./77)

2. p. ~a" pk. . . . 1934 7

Likums par algas izmaksu apsardzības
resora darbiniekiem iestāžu likvidēšanas

vai amatu skaita samazināšanas gadījumos
(Lkr. 22./77)

4
.......

. 1932 2

Noteikumi par kriminālvajāšanas kār-

tību lietās par amatpersonu dienesta no-

ziedzīgiem nodarījumiem un atlīdzības pra-
sību celšanu par vinu nodarītiem zaudē-

jumiem (Lkr. 22./209)
II d. 2. p 1930 5

1916. gada 31. jūlija noteikumi par

aptiekām (Kriev. lik. kr. 16./265, 2072. p.)

I—2 1927 4

1912.gada 12. februāralikums par dažām

pārgrozībām aptieku atvēršanas kārtībā

(Kriev. lik. kr. 12./33, 267. p.)

— 1927 4

Papildinājumi likumā par dažām pār-

grozībām aptieku atvēršanas kārtībā (Lkr.
24./182)

6—7 1927 4

Likums par dienesta gaitu armijā un

flotē (Lkr. 30./192)
438 1932 2

Ārstniecības nolikums (Kriev. lik. kop.
XIII sēj.)
353—356 1927 4
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1923. gada 20. marta noteikumi par
tiesnešu un dažu citu tiesu resora darbi-

nieku atalgojumu (Lkr. 23./29)
— 1930 13

1925. gada 7. jūlija noteikumi par valsts

darbinieku atalgojumu (Lkr. 25./133)

16 1929
....

1

— 1930 13

1929. gada 27. jūnija noteikumi par

valsts darbinieku atalgojumu (Lkr. 29./156)

. ļ . .. . 1931 8
17. p. piez.J

1925. gada 25. augusta instrukcija par
valsts darbinieku atalgojuma noteikumu

piemērošanu (Lkr. 25./150)

|) 1929 1

1929. gada 17. septembra instrukcija

par valsts darbinieku atalgojuma notei-

kumu piemērošanu (Lkr. 29./190)

— 1931 8

1917. gada 1. augusta noteikumi par
nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu

(Kriev. lik. kr. 17./1326)
— 1927 13

I—2 1930 3

Noteikumi par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgo-
juma un no valsts izmaksājamām pensijām

(Lkr. 32./8)

"MM .san;
....

<vm. .nu
.
. 3

Instrukcija pie noteikumiem par krizes

laika atvilkumiem no valsts darbinieku un

strādnieku atalgojuma un no valsts iz-

maksājamām pensijām (Lkr. 32./20)

21 1933 3

1922. gada 12. janvāra noteikumi par
autonomiem valsts uzņēmumiem (Lkr.
22./10)

— 1929 1

Baltijas provinču likumi

540—556 1927 11

1920. gada 31. marta likums par civil-

dienestu (Lkr. p. 20./53)

22 1927 12

27 1927 3

1927. gada 4. oktobra noteikumi par

civildienestu (Lkr. 27./172)

1 1929 1

45 1934 5

62 :
.
. 1932 2

68 1929 1

1928. gada 7. jūnija instrukcija par civil-

dienesta noteikumu piemērošanu (Lkr.

28./148)

—
1929 1

Civillikumi (Kriev. lik. kop. X sēj.)

1509 1933 1

2138

2140

2153 ļ 1932
....

9
2158. p. 1. piez. pielik.

8. p. piez.
2189

Civillikumi (Viet. lik. kop. 111 daļa)

199 1931 8

537 1933 1

2922 ļ
3131—31331 1934 8

3159 J
3467—3470)

, Qoo i

3833 /^
4104 1932 8

Civilprocesa likumi (1914. g. izd.)

9—lo 1931 1

62 1927 5

201 1933 4

11930 9

220 1930 9

239—240 1930 1

241 1930. . . .1,3, 10

667 1931 4

71U 1929 6

808 1930 4

854—855 1933 4
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861—864
......

1930 2

953 1932. .... 1

972i
........

1930 7

1001 \ 1Q9o x

1094—1208/^
1211i

.
. 1930 7

1285 1928 9

146062-85 1932 4

1556—1591 1928 5

1801 1930 10

Civilprocesa likumi (1923. g. izd.)

1 1932 3

11 1932 4

39 1931 4'

57. p. 9. pk 1931 3

66. p. 4. pk 1930 1

79 1927 5

90. p. 2. pk 1930 1

292 1931 4

Civilprocesa nolikums (1932. g. izd.)

236—2381
iaoo 4

305 /
iyJJ

806

818

859—860} 1934 2

892

894—895

j 1934 3

956 1934 2

983—984 1933 4

1477—1521 1934 1

1922. gada 24. marta likums par darba

laiku (Lkr. 22./74) ar tā 1930. gada 23. de-

cembra papildinājumu (Lkr. 30./194)

17 1932 6

1927. gada 8. marta likums par darbiem

un piegādēm valsts vajadzībām (Lkr. 27./44)
31—34

36—37

42 [ 1928 8

44—45

47

Likums par dienesta gaitu armijā un

flotē (Lkr. 30./192)

438 1932 2

Dienesta noziedzīgi nodarījumi — krimi-

nālvajāšanas kārtība un atlīdzības prasību
celšana par amatpersonu nodarītiem zau-

dējumiem (Lkr. 22./209)

II d. 2. p. . , . . .
1930 5

Disciplinārsodu likums

I d. 10.-28. p.\ , 934 5
II d. 2. p. J

1928. gada 7. augusta kara disciplīnas

reglaments (Lkr. 28./180)

11 1928 12

111 1931 5

Drošības un labierīcības nolikums (1916.g.
izd.)

17—21
......

1929 8

Dzelzceļu virsvaldes 1925. gada 10. feb-

ruāra 39. rīkojums par dzelzceļu attālu-

miem (V. V. 25./35)
— 1930 4

1924. gada 4. decembra noteikumi par

pasažieru un kravu pārvadāšanu pa dzelz-

ceļiem (V. V. 24./277)
— 1930 4

Flotē un armijā — dienesta gaita (Lkr.

30./192)

438 1932 2

Kara disciplīnas reglaments — sk. disci-

plīnas.

Karaklausības likums (Lkr. 23./94)

12. p.l.pk.unl.piez.. 1928 6

88 1930 11

Kara sodu likumi (1869. g. kara lik. kop.
XXII gr.)

8. p. 1. pielik.
42.piez. 6.pk.)

49—50 [ 1928 6

52 J
60 1931 5

Pārgrozījumi kara sodu likumos (Lkr.

28./159)
39 1931 5
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1921. gada 11. augusta papildinājums
noteikumos par kara stāvokli (Lkr. 21./156)

161 1927 8

Kara tiesu likumi (1869. g. kara lik. kop.

XXIV gr.)

244 1930 11

275-276 1193I19308
Z/0

- * ' • ' \1934 11

314—318

329

334 , 1930 11

470—474

477

1117. p. piez.ļ ]927 ļ
1268 /

'

*
'

'

Krievijas kārtu likums

160-1681
l9o7 n

317—331/

Likums par Kodifikācijas nodalu (Lkr.
26./30)

8 1927.
.. . 1,5, 9

1917. gada 20. marta likums par kooperā-
tīvām sabiedrībām (Kriev. lik. kr. 1917. g.

72)
— 1928 10

1919. gada 5. septembra noteikumi par

kooperātīvām sabiedrībām un vinu savie-

nībām (Lkr. 19./126)

— 1928 10

U 1934 6

7. p. 2. d 1932 4

11} 1934 6

1933.gada 28. aprīļa papildinājumi notei-

kumos par kooperātīvām sabiedrībām un

viņu savienībām (Lkr. 33./129)

— 1934 6

1928. gada 12. aprīļa noteikumi par

kooperātīvu sabiedrību un to savienību

likvidāciju pēc slēgšanas ar tiesas lēmumu

(Lkr. 28./77)

1 1932 4

— 1934 6

1927. gada 16. jūnija likums par kooperā-
tīvu sabiedrību un vinu savienību revīzijām
(Lkr. 27./124)

21 1932 4

— 1934 6

Likums par kreditiestāžu un tirdzniecības-

rūpniecības uzņēmumu norēķiniem un ie-

sniedzamām ziņām (Lkr. 23./150) ar vēlā-

kiem pārgrozījumiem un papildinājumiem

(Lkr. 29./221, 31./17)
— 1932 9

Kreditlikumi (Kriev. lik. kop. XI sēj.)

86—11426 1928 10

Pārgrozījumi un papildinājumi kredit-

likumos (25./10, 26./6, 144; 29./122, 30./21,
31-/9)

— 1932 9

— 1934 6

Kriminālprocesa likumi (1914. g. izd.)

56
.......

. 1927 5

963—964 1927 1

Kriminālprocesa likumi (1926. g. izd.)

1 1928 7

45 1930 8

49 1931 3

67 1927 5

175ļ IQOļ O

m !::: I
253 1934 4

261—262 1934 11

J1927 8
5 '\1934 11

[1927 10

281—283 \\93o 9

(1934 4

284—312 1928 7

434l
1928 7

4601

461 .i19287

(1930 11

462.-469 1930 11

470 ļ19287

\1930 11

471.—477 1930 11
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673
.......

. 1929 5

949 1930 6

972 /1927 7

\1932 10

§£} 1931 5

981 1927 7

985 1192I19285
y 0

\1930 7

1031 1934 1

1047. p. 1. pielik. I d.

2. pk 1928 3, 4

1059
/1928 1

\ 1929 4

1058 )
1074 \ 1928 4

1076—1077J
1083) [3
109U 1928 {7
1190j (6

Kriminālvajāšanas kārtība lietās par die-

nesta noziedzīgiem nodarījumiem v. 1.1. —

sk. amatpersonu.

Noteikumi par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgo-

juma un no valsts izmaksājamām pensijām

(Lkr. 32./8)
7 1933 3

Instrukcija pie noteikumiem par krizes

laika atvilkumiem no valsts darbinieku un

strādnieku atalgojuma un no valsts iz-

maksājamām pensijām (Lkr. 32./20)

21 1933.
....

3

Kurzemes zemnieku likums

133—134 1931 6

Drošības un labierīcības nolikums (\ 916. g.

izd.)

17—21 1929 8

Lauksaimniecības likums (Kriev. lik.

kop. XII sēj. 2. d. 1903. g. izd.)

429 1929 7

1921. gada 18. augusta pārgrozījumi
lauksaimniecības likumā (Lkr. 21./167)

— 1929 7

Likums par laulību

56 -1931 8

1920. gada 15. marta likums par likumu

un valdības rīkojumu spēkā nākšanas laiku

(Lkr. 20./176)
— 1927 2

1928. gada 12. aprīļa noteikumi par

kooperātīvu sabiedrību un to savienību

likvidāciju pēc slēgšanas ar tiesas lēmumu

(Lkr. 28./77) — sk. kooperātīvu sabiedrību.

Medību likums (Lkr. 23./169)

8 1929 7

Ministru kabineta iekārta (Lkr. 25./60)
12 1927 2

Muitas likumi

1045. p. 3. pk 1928 3

1056 1933 3

1059 1929 4

1064—1065 1928 3

1067 1929 4

1070. p. 1. pk 1928 3

m* J 1928- • • • • 4
°

\1929 4

1149-1150)
192q 4

1164—1165 1933.
....

3

1912. gada 28. maija likums par vietējās
muitas pārvaldes satversmi (Kriev. lik. kr.

12./865)

5. p. piez.)
6—ll \.. . . 1928 4

38 J

Nodevas — sk. aktu nodevas.

1920. gada 19. marta noteikumi par valsts

nodokļu un citu neapstrīdami valstij pie-

nācīgo naudas summu piedzīšanas kārtību

(Lkr. p. 20./48) ar 1924. gada 4. oktobra

papildinājumiem (Lkr. 24./160) un 11. ok-

tobra instrukciju (V. V. 24./235)

— 1927 6

1917. gada 1. augusta noteikumi par

nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu —

sk. atsvabināšanu.
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Vispārēji nosacījumi par spaidu darbu

un pārmācības sodu izcietušo un nosacīti

pirmstermiņa atsvabināto personu uzrau-

dzības veidiem (V. V. 26./88, 90—92)

— 1927 13

Notāriāta nolikums

5 1932 7

15—16 1929 3

17 \ 1934 7

20—24/
yJ '

41 1929 3

43 1934 10

57 ļ
59—65ļ 1934 7

141 J
154. p. 2. pk.ļ ļ929 3
274—275 /
289 1934 10

301 1930 5

334

337 1 1934 7
369 p. 2. pk. •

pielik. 9. p.

Tieslietu ministra 1920. gada 23. de-

cembra rīkojums par notāru pienākumu

piesūtīt Nodokļu departamentam savas dar-

bības pārskatus (V. V. 20./297)

— 1929 3

Paju sabiedrības — sk. akciju biedrības

v. t. t.

1924. gada 4. decembra noteikumi par

pasažieru un kravu pārvadāšanu pa dzelz-

ceļiem (V. V. 24./277)
— 1930 4

Pasta un telegrāfa virsvaldes iekārta

(Lkr. p. 27)

2—3 \ 1928 . . .9
9—lo/

Noteikumi par Satiksmes ministrijas

pasta un telegrāfa departamentu (Lkr.

27./159)

2—3\ 1928.
....

9
5 j

Vispārējais pensiju likums (Kriev. lik.

kop. 111 sēj.)

11

172

\
7

7
f 1927 11

181

184

1927. gada 8. marta likums par darbiem

un piegādēm valsts vajadzībām — sk.

darbiem

1927. gada 16. jūnija likums par kooperā-
tīvu sabiedrību un viņu savienību revīzijām
— sk. kooperātīvu sabiedrību.

Valsts kontroles revīzijas pagaidu regla-
ments (Lkr. p. 10)

11 . 1927 12

1920. gada 15. marta likums par likumu

un valdības rīkojumu spēkā nākšanas laiku

(Lkr. 20./176)

— 1927 2

Latvijas Republikas Satversme

28—30 1928 7

64—68 1927 1

69 1927 2

70—80 1927 1

81 1927 1,2
82—83

J 1928 7

Senāta iekārtas likums

8i 1927 9

ooj /1927 12
*■

\1930 4

36 1934 10

74i. p. io. pk. .. . 1930 4

76. p. 10. pk. . . .

1934 10

220 1930 4

Likums parsociālo apgādību (Lkr.2B./73.)
ar 1930. gada 30. septembra papildināju-
miem tajā (Lkr. 30./143)

3!.} 1931 '
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Vispārēji nosacījumi par spaidu darbu un

pārmācības nama sodu izcietušo un nosacīti

pirmstermiņa atsvabināto personu uzrau-

dzības veidiem — sk. nosacīti.

1885. gada Sodu likumi

140 . 1928 6

1903. gada Sodu likumi

1 1928 11

2 1928 6

5 1928 11

16 1927 13

22 1932 10

30 1928 6

34—35 1927.
....

13

57. p. 4. pk 1928 6

59
11928 5

11931 5

63 1932 10

68—71 1928 11

636)
672i1932 7

674)

1933. gada Sodu likums

27—28 1934 5

43. p. 2. un 3. d. \
mA 1

147 I

1920. gada 21. janvāra likums par j
valdības un pašvaldības iestāžu svinamām !
dienām (Lkr. 20./160) ar 1921. gada j
22. decembra papildinājumu tajā (Lkr. ļ
21./262)

— 1929.
....

8

ļ
Pasta un telegrāfa virsvaldes iekārta — i

sk. pasta.

Noteikumi par pasta un tēlegrafa de-

partamentu — sk. pasta.

1924. gada 16. jūnija likums par telpu 1
īri

27 1934 8

31—32 1932 8

1918. gada 6. decembra pagaidu no-

likums par Latvijas tiesām un tiesāšanas

kārtību (Lkr. 19./10) un 1920. gada 26. jan-

vāra likums par pārgrozījumiem un pa-
pildinājumiem tajā (Lkr. 20./164)

1. p. c pk. . .. . 1930. . ... 2

9}' 1927
-

-■ • • 9

1923. gada 20. marta noteikumi par
tiesnešu un dažucitu tiesu resora darbinieku

atalgojumu — sk. atalgojumu.

Tiesu iekārtas likumi

1 1934 10

B—9 1932 7

57—59 1927. .
...

9

60 1934.
.... 10

60. p. 3. pk 1932.
....

5

60. p. 9. pk 1927.
....

9

62 1932 7

80 1932 5

101. p. 5. pk 1930.
....

6

100 (1930 6
U

\1932. .... 5

128-129!
1934 1Q

143—144/
iyJ41U

146-1471 1927 9

158 1927 3

163 1934 10

, 7n J1927 9

\1934. .... 10

171 1932 7

[1929 5

172 \m\ 3

[1934 7, 10

173 1931 3

174 /1931 3

\1932 4

10* 11930 4

\1934 10

208 1930 6

91zL /1930 6

\1932 5

227—228 1932 1

235 1930 7

254 1932 1

281 1930 12

302 1932 5

303 )
306—309} '.1931 2

332—333J
335 1933 2
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336. p. 1. pk 1929 2, 6

336. p. 2. pk 1929.
....

6

338 1931 2

344 1193I19317
0

\1933 2

345 11931 2,7
°V \1932 5

346 1931 7

349 1931 3,7

3931 193410

1923. gada 26. jūlija likums par tiesu

iekārtas un civīl- un kriminālprocesa
likumu dažu pantu grozīšanu (Lkr. 23./97)

~A" 4. p 1927 9

Likums par kredītiestāžu un tirdznie-

cības-rūpniecības uzņēmumu norēķiniem un

iesniedzamām ziņām — sk. kreditiestāžu.

Vispārēji nosacījumi par spaidu darbu

un pārmācības nama sodu izcietušo un

nosacīti pirmstermiņa atsvabināto personu
uzraudzības veidiem — sk. sodu izcietušo.

1925. gada 7. jūlija noteikumi par
valsts darbinieku atalgojumu — sk. at-

algojumu.

1929. gada 27. jūnija noteikumi par

valsts darbinieku atalgojumu — sk. at-

algojumu.

1925. gada 25. augusta instrukcija par
valsts darbinieku atalgojuma noteikumu

piemērošanu — sk. atalgojuma.

1929. gada 17. septembra instrukcija par
valsts darbinieku atalgojuma noteikumu

piemērošanu — sk. atalgojuma.

Valsts kontroles revīzijas pagaidu regla-
ments — sk. revīzijas.

Likums par Valsts kontroli (Lkr. 23./102)

o7 (1927 12

\1930 4

1920. gada 19. marta noteikumipar valsts

nodokļu un citu neapstrīdami valstij pie-
nācīgo naudas summu piedzīšanas kārtību—

sk. nodokļu.

1922. gada 12. janvāra noteikumi par

autonomiem valsts uzņēmumiem (Lkr.
22!/10)

— 1929 1

1928. gada 9. jūnija likums par pārgro-
zījumiem zemes grāmatu lietās Latgalē

(Lkr. 28./134)

— 1934 10

Kurzemes zemnieku likums

133—134 1931 6

1921. gada 17. septembra rīkojums par

zīmognodokli (Lkr. 21./165) ar 1928. gada
16. jūnija pārgrozījumiem un papildi-
nājumiem tajā (Lkr. 28./147)

' 4.p.1.pk.ļ- •• •
19305

29} 1932
' • • • • 8

39. p. 1. pk 1933 1

43. p. 1. un 2. pk. . 1932 8

43. p. 3. pk.ļ 1933 ,
44. p. 7. pk./
46—47 1929 7

50 )
80

90—91 \ 1930 5

100

104
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