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1936. 
1. 1936. g. 17. junija. Tukuma decirkņa rriiertiesneša Kristapa P u s s a r a 

sūdzlba 'par Tiesu pallatas departamentu 'kopsapulces 1934. g. 20. septemibra lē ' 
mumu sakarā ar papMdu zīmognodevu piedzīšanu no vio'a. (L. № 1.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Konradi;. 
atzrnumu dod virsprokurora v. i. E. Bite. 

Senats atrod: 
Ar 1934. g. 9. aprila rakstu Nr. 5221 Nodokļu departaments griezies pie Jel-

gavas 'apgabalt'iesas pridkšsēdētāja ar lūgumu dot rīkojunra Tukuma-Tabu ze-
mes grāmatu nodalas pnie'kšnie'ka p. i. Kristapam Pussaram saimalksat iztrūk-
stošo zimognodevu Ls 202,85 apmērā, kuru tas nefoija pieprasijis no līguma 
ie&n'iedzējiem, koroborējo't IUZ Jelgava's apgabaltiešas 1933. g. 13. febmara sprie-
duma pamata nekustamas mantas sadalīšanu Ls 16.223,60 vērtībā, hipoteku 
Ls 3490,48 vērtībā <un alimentois Ls 4055,90 vērtībā.; Pēc R!k. par zīmognodevu 
39. p. 1. pfcta pienāc'ies sama'ksāt zīmognodevu: par nekus'tamas mamtas sada-
līšanu Ls 162,25, par hipotekas nodibināšamu Ls 34,95 im par alimentu ierakstī-
šarra zemes grāmatās 40,60 — 'kopā Ls 237,80, bet zīmognodeva samaksāta tikaj 
Ls 34,95 apmērā. 

Par zīmognodevas nesamaksu, nostiprinot nekustamas mantas sadalīšanu,-
hipo'teku im alimentus zemes grāmatās uz tiesas sprieduma pamata, atsbildot tās 
personas, kuras parakstijušas koroboracijas aktu. 

Šo Nodokļu departamenta rakstu Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētājs no-
devis mimetas tiesas notialu Ikopsapulcei, kura, izslkatot lieftu 1934. g. 23. maijā, 
atmdusi, ka prasito rīkojumu zemes grāmatu nodaļas prielkšniiekam viņa ne~ 
vamt dot, jo iz'trūkstošā zīmognodeva esot piedzenama vispārējā Civlprocesa 
1425. un sek. pantu ikartībā no zemes grāmatu inodaļas priekšnieka, kādēļ apga-
ba'Mesas nodaļu kopsapulce nolērmisi atstāt 'bez caunsteates šo Noddkļu depar-
tamenta iesniegumu. 

Caurlūkojot Ide'tu salkarā ar Nodokl'u departamenta pārsūdzrbu, Tiesu pala-
tas departamentu 1934. g. 20. 'septembra kopsapulce atradusi, ka Senata Civil-
kasacijas departaments savos 1928. g. 13. decembra un 1933. g. 17. maija sprie-
dumos Nr.̂ 482. un 564. paskaidrojis, ka, 'nostiprinot zemes grāmatās hipoteku 
uz tiesas sprieduroa pamata, piedzenama zlmognodeva, saskaņā ar Rfk. par zī-
mognodevu 39. р., l°/o .apmērā да tā piepra'sam'a zemes grāma'tu nodalā pirms-
hipotekas ingrasēšanas. No tā esot jāsecina, 'ka gadijumā, ja nostiprmāta ze-
mes grāmatās oekustamas mantas sadalīšania un arī nadibmāta hipoiteka bez 
vlajadzīgās, saskaņā ar Rīk. par zīmognodevu 39. р., proporcionalas l°/o zīmog-
nodevas nom'aksas, tad. par to jāalt'bild zemes grāmātu >nodialas priekšniekam. 
Arī Senats savā ApVienotās sapulces 1930. g. Nr. 9. lēmumā esot paskaidrojis, 
ka zemes grāmatu nodaļas prielkšnieks, viņa palīgs uti sekretaTis nes at'bildībir 
Rlk. par zī(mognodevu 90. im 91. p. robežās, pie kam pēdējā paotā tieši norādrfca 
amatpersonu atbildība, izdarot koroborēšaoiu pretējii Rīk. par zīmognodevu pHa-
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slbām. Pie tād'iem apstāktiem, pēc Tiesu psflatas departamenta kopsapulces 
deskatiem, nevarot atzīt par pareizu apga'baltiesas kopsapulces lemumu atsta, 
Ъ и caurskates Nodokju departamenta iesniegumu. Nodokļu departaments gan 
nevarot praslt, lai apgabaMes-as kopsapulce spertu kMusjsoUis * * ° № 
zīmognodevas piedzīšanai, jo iztrfflcstošā zīmognodeva, pec Palatas leskata, 
piedzenama Civilproc. lik. 1425. un sek. pantu 'kārtībā, tomēr apgabaltmsai uz-
S S s kārtībā\iācies spert solus, Щ zemes grāmatu nodalas pneksmeka 
v i turpmāk neatkārtotu augstāk aprakstīto mepareizo rīcību. Aiz pievestiem 
tnotiviem Tiefcu palatas kopsapulce tftcelusi apgabaMesas kopsapulces lemumu 
un uzdevusi tai taisīt jaimu 'lemumu sa^kaņa ar apradito. 

IzpMot šo uzdevumu, Jelgavas apgabaitiesas nodatu 1934. g 21 nov. <kop-
«auiilce caurlūkojusi otrreiz Nodoklu departaimerrta lūgumu un atradusi, ka tas 
atetājams bez ievērlbas, jo iztrūfcstošā zlmognodeva Piedzenama ncjzemes_ gm-
tna'tu.noidalas priekšnieka p. i. vispārēja CiviUproc lik. ^ ^ f ^ f ^ ™ 
kā fiska zaudējumu atlīdzibas prasfoa, ш paskaidrojusi Т * ^ а " Ш 
erāma'tu nodaķs priekšnieka p. i. Pussaram, Ika pie ipašuma t'.esibuш kilas 
fieslbu-nostiprināšanas zemes gfāmatās uz daliiuma S ^ J ^ ļ J 
P/o proporciOTalā zīmognodeva, 'kā arī pazinojusi Pussaram Nodoklu depaita-
menta pr'iekšlikumu labpratīgai izpildišanai. 

Par Tiesu palatas departamentu'kopsapulces 1934. g. 20 septembra lēmumu 
iesniedzis sudzlbu Senata Apvienotai sapulcei Tukuma-Talsu zemes gramatu 
t S d a l a l p r i e k W a p. i. Pu.sars, norādot, ka Palatas kopsapulce mvzrem iz-
S o j S i ^ S r zlmognodevu 39. p. 1. pktu, ka zemesgrāmatu nodaļas pneks-
n S saskaņā ar Senata Apvāendtās sapulcefs 1930. g._3. junļa iemumu Ni 9 
nenesot nekādu atbildību par zīmognodevu Rīk. par zmrognodevu 4 p. 1 pkt. 
paredzētos gadijumos, un ka' -koroborēšanai vipam bijis iesmegte Jelgavas ap_ 
S a S e s a s 1933 g. 3. februara lemu.ni. par neknstamas mantas sadahsanu 
i t n o t l r Z ^ k a r t l b ā p i e t e i k t s d o k u m e n t s Pu-ssars an a rod 
par nepareizu pāreju oo Nodokļu departamenta lūgrtma P ^ J n o v p iztrak-
stošo zīmognodevu uz disciplinaro dienesta viedokli, uzdodot apgabaltoesai 
spert soļus, l'āi" neatkārtotos nepareiza rīcnba. 

Apsverot lietas apstāklus, Seaiats atrod, ka Pussars par Tiesu palatas de-
'partamentu .kopsapdces lēmumn iesniedzis sūdzību uz г а и d z i b a skartiba 
С redzams по Х а аЛаШШ uz Tiesu idk. №. 60. pantu, kas <1. pkts) pa-
~redz taisni uzraudzlbas Meta izšķiršanu par tiesu i^tādēm un tiesu_ resora 
amatpersonām). Uzraudzības 'kārtlbai nav piemērojami procesa kartibas_ no-
teiikumi, kādēl mav pamata atstāt Pussara -sūdzibu bez caursķatisanas it _ka aiz 
S i Z e k a , ka tā iesniegta tieši Senatam. Caursikatot tādēl Pussara Budzi-bu 
n z r a u d z ī b a s k ā r t ī b ā , Senats ņem vērā, ka, saskaņā ar Notar nahk. 366. р., 
sūdzības par zemes grāmatu nodalas priekšnieka lemumiem (365. p j , Ka an 
par viņa nepareizu rīolbu im par atteikšanas izpffldīt savus pienākumus, iesme-
dzamas .ievēro'jot blakus sūdzrbu iesniegšanai noteilkto kārtību un termiņus. 
Ši's Икиша parite neparedz vdenīgi ^sūdzlbas sakarā ar котоЬогасци, kura sa-
stāda Zemes grāmatu nodaļas priekšnidka specifisku uadevumu, bet an sudzibas 
visoār par Zemes grāmatu nodaļas priekšnieka o e p a r e i z u n c i b u un par 
viņa attei'kšanos izpildīt savus p îenākinmus. Tādēļ nav nekāda patnata iero-
be'žot 366 panta 'saturu, attiecinot to tikai uz sūdzībām par koroboracijas le-
mumiem uti neattiectoat to uz Zemes grāmatu •nodala's prieksn'ieka n e p a -
r e i z u rīcī 'bu, kura izpaudusies nodevas inepiepra'sišana vai tas nepareiza 
aprēkmāšanā. Sādu viedo'kli apstiprina arl 366. panta likumdošanas motm 
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sk. Gasmani un Nolkenu, lp. 359), kuros izteikts: „Независимо от жалоб на 
пределения начальников крепостных отделений, допускаемых лишь 
указанных ограниченных пределах, представлялось необходимым допу-

тить, применительно к ст. 60 нотар. пол. и общим началам судебных уста-
ах, обжалование всех вообще неправильных действий нач. креп, отд., за-
лючается ли эти действия в неисполнении возложенных на них обязан-
остей, или в неправильном или медленном исполнении сих обязанностей." 
ilnīgi saskaņā ar šādiem motiviem ari Senata CKD paskaidrojis (29/231), !ka 
otar. nollk. 366. p. atffieca's arī uz gadijumiem, kad Zemes grāmatu nadalas 
riekšnieks nav ievērojis Rī'k. par zīmognod. noteikumus. Tādā kārtā Nodo'kļu 
epartamentam — ja viņš ir -altklājis Zemes grāmatu nodaļas priekšnieka pie-

aistu nepareizību, aprēķinot vai dekasējot zīmognodevu, attiecīgais priekšnieka 
ēmums vai vispār viņa rīcība jāpāfsūdz instanču kārtībā uz vispārējā pamata, 
jaskaņā ar Notar. no®k. 366. p. (pie 'kam sūdzība's iesniegšanas termiņš lietās, 
urās Nodoklu departaments nav ņēmis da'lību, tāpat uz vispārēja pamata skai-
ams a die sciefltiae). Ja Nodoklu departamenta sūdzība tiktu atzīta par pa-
atolu, tad nodeva piedzenama papildus no līguma kontrahentiem. Pie šāda 

at uzskata nākusi arī jau Kriev. Sen. Apv. 'sapulce, ititerpretējot savā 1904. g. 
spfied. Nr. 39 Notar. nolik. 366. pantam pilnīgi kore'spoodējošo 60. pantu 
(Постановления старших нотариусов могут быть обжалованы в судеб-

ом инстанционном порядке, как частными лицами, так и Казенными 
алатами, чем вполне огражден интерес как казны, так и частных лиц, 
бо в случае признания жалоб, принесенных Казенными Палатами, 
важительными, означенныя пошлины должны быть довзысканы, а 
следствие признания жалоб частных лиц правильными таковыя пошлины 
олжны быть возвращены." 

Tādā kārtā, ja Zemes grāmatu nodalas priekšnieks nav piedzinis по līguma 
kontrahentiem zīmognodevu vai to piedzinis mazākā apmērā, kā to prasa li-
kums, tad pirmā kārtā par iztrūkuma samaksu jāatbild līguma lcontrahentiem, 
kuri bez likumīga pamata tikuši atsvabināti no nodevas samaksas, kura pēc 
ikuma bija jāmaksā taisni viņiem. 

Bet,protams, var gadīties, ka по kontrahentiem aiz kaut kadiem iemesliem 
av iespējams piedzīt izrtūkstošo nodevu un ka ar to valstij ceļas z a u d ē -

' u m s nesamaksātās nodevas apmērā. Šādos gadijumos var rasties paša ze-
mes grāmatu nodaļas priekšnieka atbildlba par iztrūkstošo nodevu, bet šī at-
bildība vienmēr būs tikai subsidiara un iestāsies tikai tad, ja zīmognodeva no 
Kguma kontrahentiem nav piedzenama, ar ko valstij ir radies tiešs z a u d ē -
j u m s (sal. Kriev. Sen. CKD spr. 88/21.). 

jautājums par to, kādā kārtā šāds zaudējums ir piedzenams no Zemes grā-
matu nodaļas priekšnieka, ir jau bijis Senata Apvienotās sapulces apspriešanā 
<spr. 1930. g. 9. num.). Šinī spriedumā Senats ir nācis pie sekoša atzinuma: 
„Jautājums par to, vai, uzliekot Zemes grāmatu nodalas priekšniekam zīmog-
sodu pēc Rīkoj. par zīmognod. 90. un 91. pantiem, ievērojama kārtība, kas 
noteikta 1922. g. 12. okt. lik. (Lkr. 209) II d. 2. un sek. p. (šī likuma II dalas 
2. punkts atbilst CPN 1425. un 1426. р., 1932. g. izdev.), izšķirams a p s t i p -
r i n o š i uz Not. nolik. 301. panta pamata. Šis likums, kas atcelts nav, tieši 
nosaka, ka atlīdzība par z a u d ē j u m i e m, kuri cēlušies pateicoties Zemes 
grāmatu nodal.u amatpersonu nepareizai rīcībai vai nolaidībai, piespriežami 
no viņiem Civilproc. nolik. 1331.—1336. p. (kādi Hkuma panti_ atvietoti ar 

upat minētiem 1922. g. 12. oktobra noteikumiem) kārtībā. Tādēļ, preteji Fi-
ansu ministrijas domām, jāatzīst, ka N o d o k ļ u d e p a r t a m e n t a m pa-
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šam nav tiesības uzlikt zīmogsodu Zemes grāmatu nodaļas prickšniekam, bet 
tas piedzenams 1922. g. 12. oktobra noteikumos paredzētā kārtībā. Kā to jau 
paskaidrojis Kriev. Sen. (Apvien. sap. 1888. g. spr. Nr. 31.), zīmogsods nav' 
kriminal, — bet gan tikai f i s к а 1 s sods, kura mērķis taisni ir z a u d ē j u m u 
piedzīšana, kuri valstij cēlušies pateicoties zīmognodokļa nenomaksai (pie kara 
šis sods noteikts paaugstinātā apmērā tādēl, ka ne vienmēr pārkāpumi šajā 
ziņā tiek konstatēti un valsts tādēļ neizbēgamos iztrūkumus mēģina kompensēt 
pa dalai, piedzenot tos paaugstinātā apmērā gadijumos, kad tie ir konstatēti)-". 
Jāaizrāda, ka Kriev. Senats to pašu uzskatu izteicis arī vēlākos spriedumos-
(CKD 02/54, 04/119, Apv. sap. 07/9 u. c) . No Senata sprieduma 1930. g. Nr. 9., 
ar kuru sankcionēta Kriev. Senata prakse šinī jautājumā, izriet, ka Nodokļu de-
partaments nevar taisīt Rīk. par zīmognod. 105. p a n t ā aprādīto lēmumu 
par zīmogsoda uzlikšanu, ja šo rīkojumu ir pārkāpis Zemes grāmatu nodaļas 
priekšnieks, jo pēdējais par šo p ā r k ā p u m u a t b i l d t i k a i CPN 1425. 
sek . p. a p r ā d ī t ā k ā r t ī h ā . (Jāpiezīmē, ka ar Senata ieņemto viedokli 
ir prejudicēts arī jautājums par to, kādā kārtā vispār t i e s n e š i atbild par 
Rīk. par zīmognod. pārkāpumiem, jo CPN 1425. sek. р., Not. nolik. 301. p. un 
Tiesu iek. lik. 403. p. Zemes grāmatu nodalu priekšnieku un tiesnešu atbildību 
regulē v i e n ā d i). 

Varētu pacelties jautājums, vai minētai Kriev. Senata praksei —_ ar kuru 
Senats ir solidarizējies savā Apv. sap. spried. 1930. g. Nr. 9. — ir vel piešķi-
rama nozlme, pastāvot L a t v i j a s Rīk. par zīmognodevu. Lai uz šo jauta-
jumu atbildētu, jānoskaidro, vai Kriev. Rīk. par zīmognod., uz kuru minetie 
Kriev. Senata spriedumi attiecas, esenciali atšķiras no Latv. Rīk. par zīmognod. 
Šrnī sakarā vispirms jāaizrāda, ka nav izšķirošas nozīmes tam apstakiim, *ka 
Latv. Rlk. par zīmognod. vairs nepazīst amatpersonu atbildību di_s с i p 1 i ~ 
n a r ā kārtībā, kuru paredzēja Kriev. zīmognod. 410. pants. Saskaņa ar Krie-
vijā pastāvējušo kārtību, pārkāpumi, kuri tika pielaisti no_ tiesnešiem un veca-
kiem notariem, bija.vajājami vai nu disciplinara kartrba vai arī c i v i l t i e -
s a s ceļā (ja disciplinārlieta aiz kaut kāda iemesla nevarēja tikt ierosinata) 
(sk. Kriev. Sen. Apv. sap. spried. 89/112. un c). Šis pats princips, protams, 
bija piemērojams arī Zemes grāmatu nodalas priekšniekiem. Turpretim nekad 
netika pielaista uzrēķina uzlikšana šīm personām no Nodokļu depa_rtamenta vai 
a m a t p e r s o n u priekšniecības puses (par ко attiecībā uz privatam personam 
un pārējām amatpersonām runāja Kriev. Lik. par zīmognod. 182., 194. р.). Ja 
nu.tagad (pēc Latv. Lik. par zīmognod.) disciplinara atbildība par Rīk. par . 
zīmognod. pārkāpumiem ir pilnīgi atkritusi (tā tad arī gadijumos, kuri bija pa-
redzēti Kriev'. Lik. par zīmognod. 163. р.), tad no šī apstākļa nevar secinat, ka 
minēto personu с i v i 1 ā atbildība, — kura tagad vienīgi palikusi — butu iz-
vedama citā kārtībā, kā agrāk, kur zinamos gadijumos blakus šai atbildībai pa-
stāvēja disciplinarā atbildība. Disciplrnaras atbildības atkrišanas konsekvence 
nav tās kārtības grozīšana, pēc kuras zīmognodeva resp. zīmogsods no tļesne-
šiem, vec. notariem un Zemes grāmatu nodaļu priekšniekiem katra ziņa bija 
piedzenami tikai caur t i e s u, bet nevis uz a d m i n i s t r a t ķ a s varas rī-
kojuma pamata, un uzstādīt tezi, ka šajā ziņā vienmēr pastāvējušā kartība ir 
grozīta, varētu tikai tad, ja radikali būtu grozīti tie Rīk. par zīmognod. panti, 
kuri runā pā'r zīmogsoda uzlikšanu, un ja по tiem nepārprotami būtu redzams. 
ka tie specialie likumi, kuri regulē minēto amatpersonu atbildību vispar,_vairs 
nebūtu piemērojami Rīk. par zīmognod. pārkāpumicm. Par vissvarīgakiem 
šajā ziņā atzīstami Rīk. par zīmognod. 100., 104. uņ 105. p. Tomer salīdzinot 
šos pantus ar Kriev. Lik. par zīmognod. noteikumiem (kā 1893. g., ta 1903. g 
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Ь ш к Л Й ! ^ t p ē c . b ū t i b / s mmētie Rik. par zlmognod. panti pilnigi 

* " " " a t . r o ^ « ■ * apspriežamā jautājUma „av „™z,me jo kon 

kamēr agrāk paaugstinātais soda ( d S t - r e T « Й ь Й Е ? ^ к " ™ 0 8 ' 
liekams tikai 128. p. (1893 g izdev) 7e«„ r S i S П™, P m e r a ) ^» uz" 

ft^ffftļ f/- W P r i y a * « s » a s . kuru atbiidbu' paredzfa i/o. sek. p 185. sek. р., un c) tiesneši, kuru a t b i l d i b a v i s o ā r n p h i i» 

uz tiesnes em, kuru pilnigi pareizi pielaida Kriev. Senats. Kas attiecas uz ī itv 

£w Z r - t i e\ i e g u l ,e v i e n 1 ^ t u r mmēto amatpersonu atbildību vispār par 

по svara, kada kart- iba un pēc k ā d i e m l ikura iem tiesneši fr 
35 



saucami pie atbildības, un š a i z i ņ ā nedz 4. р. 1. pkts, nedz 91. panti ne-
kādus noteikumus nesatur. Savelkot kopā visu sacīto, jānāk pie slēdziena, ka 
starp Kriev. un Latv. Rīk. par zīmognod. konstatējamā starpība — по apsprie-
žamā jautājuma viedokja — ir mazsvarīga, un tādēļ nebūt nespiež atkāpties 
по agrākās tiesu prakses šinī jautājumā. Arī Kriev. likumos par zīmognod. nav 
atrodami noteikumi, kuri attiecībā uz tiesnešiem, vecākiem notariem un Zemes 
grāmatu nodalu priekšniekiem nodibinātu kādu sevišķu atbildības kārtību par 
zīmognod. likuma pārkāpumiem. Neskatoties uz to, tiesas vienmēr atzinušas, ka 
šāda sevišķa kārtlba attiecībā uz viņiem pastāv un proti tādēļ,ka vini darbojas uz 
specialu spēkā esošo likumu pamata, kuri attiecībā uz viņiern izslēdz zīmognod. 
likumos paredzēto vispārējo vajāšanas kārtību (ко konk-retā gadijumā arī No~ 
dokļu departaments netieši atzinis ar savu rīcību šajā lietā). Ja šāds uzskats 
bija pareizs Kriev. likumiem par zīmognod. pastāvot, tad tas ir pareizs arī по 
Latv. Rīk. par zīmognod. viedokļa, jo, kā tas augšā aprādīts, pastāvošais rīko-
jums nav ievedis tādus radikalus grozijumus, kuri nebūtu savienojami ar agrāko 
Latvijas un Krievijas Senata praksi šinī jautājumā. Šīs prakses pareizību vis-
spilgtāk pierāda 1887. g. 15. jūn. lik. (Lkr. 4582) likumdošanas motivi. Ar šo 
Iik. по Sodu lik. (ул. о нак tika izslēgts 587. р., bet по Kriminalproc 

'lik. 12251. р., kas regulēja rīk. par zīmognod. pārkāpumu iztiesāšanu kriminal-
tiesās.. No šī laika zīmogsods ir zaudējis savu raksturu kā kriminalsods un to 
pēc tam atzina tikai par f i s k a l u , r e s p . c i v i l s o d u ( г р а ж д а н с к а я 
пеня) sk. Kriev. Sen. CKD 98/9; Apv. sap. 88/31.). Šī Iikuma motivos ir iz-
teikts (cit. pēc Вестн. Права 1899. g. Nr. 7, lp. 77): „Zīmogsoda piedzī-
šanai ir galvenā kārtā f i s k а 1 a nozīme un noteicot to valsts, kā pie katra 
nodokļa, domājusi pavairot valsts līdzeklus; izvairīšanās no zīmognodevas sav-
laicīgas samaksas nav kriminalnoziegums, bet vienkārša nodokļa maksāšanas 
pienākuma neizpildīšana, kam jāseko nevis kriminalsodam, bet tikai tā paša 
maksājuma piedzīšanai multiplicētā apmērā . . .", kādam slēdzicnam nebūt ne-
runā pretim tas apstāklis, ka zīmogsodu piedzen apmērā, kas vairākkārt pār-
sniedz vienkāršas zīmognodevas apmēru, jo šāda paaugstināta zīmognodeva 
noteikta tikai tādēļ, ka v a l s t i j n a v i e s p ē j a m s k o n t r o l ē t šīs no-
devas samaksu pēc daudziem aktiem, kurus sastāda bez amatpersonu piedalī-
šanās, kādēļ dokumentu lielāko daļu — kā rāda piedzīvojumi — sastāda bez 
zīmognodevas samaksas, un valstij celas lieli z a u d ē j u m i, kurus likums 
domā k o m p e n s ē t , kaut pa daļai, p i e d z e n o t z ī m o g n o d e v u d e s -
m i t k ā r t ē j ā a p m ē r ā p ē c t i e m a k t i e m , kuru neapmaksa ar no-
devu tiks k o n s t a t ē t a no valsts, pie kam paaugstinātas nodevas piedzī-
šana ir līdzeklis zīmognod. likuma pārkāpumu novēršanai. Atrodot tādēļ, ka 
zīmogsods nav kriminalsods, bet f i s k а 1 s sods (фискальное взыскание 
par zīmognodevas nepilnīgu vai nokavēto nomaksu, Finansu ministrija un Ties-
lietu ministrija izstrādājuši sevišķus „Noteikumus par zīmognod. lik. pārkāpu-
miem". Apspriežot šo likumu, Rezons (turpat lp. 79.) izsakas, ka zīmogsods ir 
sui generis sods, kas nav padots vispārējām tiesiskām normām, bet vienīgi 
fiskalām interesēm, kādēl arī to var nosaukt par fiskalu sodu, bet sodamus pār-
kāpumus par fiskaliem pārkāpumiem. 

Pret aprādītos likumdošanas motivos izteikto viedokli var, protams, ie-
bilst, ka ar tiesiskiem principiem nesaskan tāds stāvoklis, pēc kura vienā no-; 
teiktā zīmognodevas rīkojuma pārkāpumā vainīgajai personai būtu jāatlīdzina 
valstij zaudējumi netikai par viņa paša rīcības sekām, bet būtu jāatlīdzina arī 
tie zaudējumi, kurus nodarijušas valstij citas personas bez viņa ziņas un vai-.i 
nas. Šāds stāvoklis tiešām runā pretim Kriminalproc. nolik. izteiktam principam. 
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ta katrs atbild tikai par savu darbību. Tomer navnoliedzams, ka mineto Kn~ 
ninalproc. nolik. izteikto idealo principu ne vienmer ievero likumi, kuri izdoti 
valsts f i s k a l ā s interesēs. Tas ir konstatejams netikai mūšu, bet arl ar-
zemju likumos (sk. piem., Jellinek, Verwaltungsrecht lp. 339: „Eine der Eigen-
tumlichkeiten der Finanzstrafe ist, dass sie bisweilen als ein Vielfaches-
schlechthin oder mindestens als ein Vielfaches des hinterzogenen Betrages 
angedroht wird. Hier gewinnt leicht der Fiskalismus iiber den R e c h t s -
s t a a t s g e d a n к e n die Oberhand... Das Geldinterese zeigt sich noch in 
der Auferlegung einer Hartung fur f r e m d e Geldstrafen..."). Arī mūsu Rīk. 
par zīmognod. 99. p. tieši grēko pret minētoprmcipu,uzliekot zinamos gadiju-
mos pilnvaras devējam zīmogsodu par pilnvarnieka pielaisto parkapumu. Ap~ 
rādlto iebildumu tādā kārtā varētu vērsttikaipret pašu likumu, bet nevis pret 
augšā rainēto Kriev. Sen. Apv. sap. 88/31, ar kuru Senats ir solidarizejies sava 
Apv. sap. spried. 1930. g. Nr. 9. No sacīta redzams, ka šinīs spriedumos iz-
teiktais uzskats — ka zīmogsods ir f i s к а 1 s sods, kuramerkis ir valstij ce-
lušos z a u d ē j u m u piedzlšana, pilnīgi saskan ar mineta likuma izpratm un 
tā motiviem. Tā kā pastāvošais Rīk. par zīmognod. šai ziņa nekadus pargro-
zijumus nav ievedis, tad šiem motiviem ir tāda pat nozīme ka agrak. Bet ja tas 
tā, ja ar 1887. g. 15. jūn. likuma izdošanu zīmogsods ir tiešam tikai fiskals sods,. 
kura mērkis ir kaut pa daļai kompensēt valstij nodarītos z a u d e j u m u s, tad 
nevar būt šaubu, ka tiesneši un Zemes grāmatu nodaļu priekšnieki par šiera 
zaudējumiem var atbildēt tikai CPN 1425. p a n t a paredzēta kārtība, jo šis 
likums n e к ā d u s i z ņ ē r n u m u s n e p a r e d z un ta nozīmi nevar ma-
zināt tas apstāklis,M Rlk. par zīmognod. nav tieši izteikts, ka viņš piemerojams 
arī attiecībā uz z a u d ē j u m i e m, kuri nodarīti ar Rīk. par zīmognod. par-
kāpumiem. . 

Apsverot no izteiktā principiala viedokla konkretas hetas apstakļus, be~ 
nats atrod, ka Pussars savā sūdzībā lūdz atcelt Tiesu palatas departamentu 
kopsapulces lēmumu, ar kuru tika atcelts Jelgavas nodokļu kopsapulces 1934. g, 
23. maija lēmums. Nodokļu departaments bija griezies pie Jelgavas apgabaltie-
sas priekšsēdētāja ar lūgumu dot rīkojumu Tukuma-Talsu Zemes gramatu _no-
dalas priekšniekam Pussaram samaksāt papildu zīmognodevu Ls 202,85 apmerā 
kura valstij vēl pienākoties sakarā ar „Pelču" maju sadalīšanu raantiniektt 
starpā ar tiesas spriedumu. Apgabaltiesa šo lugumu atstajusi bez caurskatīša-
nas, rīkojoties šajā ziņā pilnīgi pareizi. Jo, kā tas izriet no augšā izteiktiem 
principialiem apsvērumiem, Nodoklu departaments, atrodot, ka Zemes gramatiī 
nodal.as priekšnieks pielaidis nepareizu rlcību pie zīmognodevas apreķinašanas, 
varēja rīkoties tikai saskaņā ar Nod. nolik. 366. pantu, t. i. i'esniegt sudzību ap-
gabaltiesā par priekšnieka rīclbu, līdz ar to ludzot piedzīt iztrukstošo zimog-
devu no personām, uz kurām tiesas spriedums attiecas. Turpretim Nodokļu de-
partamentam nebija nekāda likumīga pamata lugt (pie tam ne pašu tiesu, bet 
tās priekšsēdētāju) dot rlkojumu, lai Zemes gramatu nodalas p r i e k š n i e k s 
samaksātu iztrūkstošu zīmognodevu. Kā tas augša apradīts priekšmeka atbil-
dība par iztrūkstošo zīmognodevu varetu iestaties tikai tad, ja izraditos par 
ne'espēiamu šo nodevu piedzīt no attiecīgam p r i v a t p e r s o n a m , un šada 
gadiiumā valsts iztrūkstošo zīmognodevu no Zemes grāmatu nod. priekšnieka 
'varētu piedzīt tikai. ceļot attiecīgo p r a s ī b u civiltiesā. Pie šada sledziena 
pareizi nākusi arī apgabaltiesas kopsapuice. Tiesu palatas departamentu kop-
sapulcei, turpretim, nebija pamata apgabaltiesas lēmumu atcelt._ Gan Tiesu. 
palata uz Tiesu iek. lik. 174. p. varēja spert šinl likumā paredzetos sojus, за 
vina konstatējusi kaut kādu nepareizu rīcību no padotās amatpersonas puses, 
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Tomer Tiesu palata konkreta gadijumā rīkojusies nepareizi, jo vina nav pati 
paskaidrojusi Zemes grāmatu nodalas priekšniekam nepareizību, kuru vhjš, pēc 
palatas domam, dotā gadijumā pielaidis, bet, pretēji likumam, uzdevusi to darīt 
apgabaltiesai, kura savu uzskatu dota jautājumā jau bija izteikusi sava lēmuma 
motivos. Bet Tiesu palatas departamentu kopsapulces lēmums arl pēc tā sa-
tura nav atzīstams par pareizu. Tiesu palata atradusi, ka gadiiumā, ja — kā tas 
,ir bijis konkreta lieta — ir nostiprinata zemes grāmatās nekustamas mantas 
s a d a l i š a n a u n a r ī nodibinata h i p o t e k a bez vajadzīgas zīmogno -
devas 1% apmera samaksas, tad par to esot jāatbild Z e m e s g r ā m a t u 
n o d a ļ a s p r i e k š n i e k a m . Šāds Tiesu palatas uzskats attiecībā uz pašu 
imobilu s a d a l ī š a n u nav pareizs. Ja nekustamas mantas dalīšana notiek 
.uz tiesas sprieduma pamata, tad tiesai jaizpilda visi tie pienākumi, kuri dalīša-
nas l ī g u m a slegšanas gadijumā gulstas uz notaru (Kr. Sen. CKD spr. 
■90/121), kadeļ šada gadijuma, pēc analogijas, piemērojams Rīk. par zīmognod. 
•4. p. 1. pkts, un tadeļ arī tikai tiesai bija jārūpējas par to, lai par imobila sada-
lišanu uz Rīk. parzīmognod. 39. p. 1. pkta pamata maksājamā zīmognodeva 
ienaktu valsts kase; tiesas rīcība šajā ziņā Zemes grāmatu nodaļas priekšnie-
kam nav jāparbauda (sal. mineto Sen. Apv. sap. spried. 9./30.). Tādēļ Tiesu 
palatai nebija likumīga pamata, nedz uzdot apgabaltiesai paskaidrot Pussaram, 
nedz arī pašai savos motivos aizrādft, it kā par šīs nodevas samaksu atbildot 
Zemes gram. nodal.as priekšnieks. Nepamatoti ir Tiesu palatas pārmetumiPussa--
ram arī attiecība uz zīmognodevas nesamaksu par h i p о t e к a s ievešanu ze-
imes gramatas. No Iietas redzams (1. p. 5.), ka konkretā gadijumā nostiprināta 
liipotekaLs 3490,48 apmera, no kuras 1% zīmognodeva izuisa Ls 34,90. Bet 
taisni par šo sumu zlmogmarkas uz akta ir dzēstas (1. D. 6.), uz ко aizrāda 
arī pats Nodokļu departaments savā sūdzībā. Tādā kārtā arī šajā ziņā Pussara 
rīcība nav saskatama nekada nepareizība, un Tiesu palatas lēmums arī šajā 
ziņa pamatots uz nepareiza lietas apstākļu konstatējuma. Tiesu palatas depar-
tamentu kopsapulces u z r a u d z ī b a s kārtībā taisītais lēmums tāpēc ir at-
celams šada pat kartība. Bet līdz ar to nav uzturams spēkā un ir tāpat uzrau-
4zības kartība atceļams arī otrais apgabaltiesas nodalu kopsapulces 1934. gada 
21. novembra lemums, kas taisīts, izpildot nepareizu Tiesu palatas lēmumu, un 
tadeļ arī pats izradas par nepareizu. Apgabaltiesa nolēmusi a) paskaidrot Pus-
saram, ka pie ī p a š u m a tiesību un ķīlas tiesību nostiprinājuma uz dalijuma 
sprieduma pamata ir jaņem 1% proporcionala zīmognodeva un b) paziņot Pus-
saram Nodokļu departamenta priekšlikumu l a b p r ā t ī g a i i z p i l d e i . No 
augša sacīta redzams, ka šādam lēmumam konkretā gadijumā trūkst likumīgais 
pamats. 

No izteiktā viedokļa jāpaliek spēkā, kā pareizam Jelgavas apgabaltiesas 
nodaļu kopsapulces 1934. g. 23. maija lēmumam. 

Ievērojot visu sacīto, Senats_ n о 1 e m j : Tiesu palatas departamentu kop-
sapulces 1934. g. 20. septembra lemumu un Jelgavas apgabaltiesas nodalu kop-
sapulces 1934. g. 21. novembra lemumu atcelt. 

2. 1936. g. 17. jūnijā. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1936. g. 29. janvara / 28. februara iesniegumu izšķirt jautājumu, vai civiltiesai 
pieknt prasība ar petitumu „atzlstot Zlēkas pagasta Piesu mājas īpašnieces 
Annas Andreja m. Šulcs, dzim. Busels, zvejas tiesības tajā Ventas upes daļā 
gar Piesu maju robežu, kas ir tuvāki viņas, nekā cita īpašumiem, tas ir līdz 
Ventas upes pusei, uzlikt Zemkopības ministrijai par pienākumu šīs no viijas 
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aizskartas prasitajas zvejas tiesības atjaunot, aizliedzot visām no Zemkopības 
ministnjas atkangām personām un atsevišķi līdzatbiidētājiem traucēt prasītā-
jai piederošas zvejas tiesības Ventas upes šajā dalā", pret kādu prasību Zem-
kopibas mmistnja celusi iebildumu, ka Ventas upes da!a, kuru prasītāja domā 
lidz ar Zlekas muižu ir atsavinata un ieskaitīta valsts zemes fondā uz Agr ref' 
likuma pamata. (L. Nr. 6.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; reterē senators J Skudre-
atzinumus dod virsprokurora v. i. E. Bitte. 

Senats a t r o d : 
Civilproc. nolik. 1. p. nosaka, ka ikviens strīds par civiltiesībām piekrīr 

tiesu icstazu īzšķiršanai. Sie noteikumi attiecinami ne tikai uz tiem gadijumiem 
kad stnds par civiltieslbām izceļas starp privatpersonām (fiziskām vai juridis-
kam), bet an uz tiem gadijumiem, kad strīds par civiltiesībām izceļas starp 
valsti, ka pnvattiesību subjektu, по vienas puses, un privatu personu vai per-
sonam, по otras puses. Bet tā paša iikuma un panta piezīme nosaka ka pra-
Sijumi, kunem likums piešķīris neapstrīdamības raksturu, piekrīt pārvaldības 
lestazu vai admmistrativo tiesu, bet ne civiltiesu pārzināšanai. Šāds neapstrī-
damibas raksturs piemīt tiem valsts pārvaldes iestāžu un amatpersonu prasi-
jumiem, kur viņi nkojas kā valsts varas organi, publisku tiesību laukā, apsar-
gajot valsts lekartu un rīkojoties vispārības resp. valsts un sabiedribas inte-
reses. Agraras reformas likums ir publisku tiesību likums, jo ar šo likumu tiek 
aizskartas dazu personu privattiesības par labu vispārības interesēm un vaia-
dzibam, kas norādītas Agr. ref. lik. ī. d. 1. p. Tā tad šis likums var radīt tikaf 
pubhski tiesiska rakstura attiecības starp valsti resp. viņas organiem, kas piln-
varoti izvest dzive agraro reformu, un tiem zemju bijušiem īpašniekiem, kuri 
uzskata savas mtereses par aizskārtām, pretēji Agr. ref. lik. noteikumiem. 
Lidz ar to attiecigu valsts varas organu prasijumiem. šādās lietās piemīt neap-
stndamibas raksturs, t. i. pret šiem prasijumiem nevar celt strīdu civiltiesā 
Ja an Civilproc. nolik. 4. p. iztulkojums šī panta ne visai skaidras redakcija^ 
deļ, sava laika varēja radīt domu starpības par šī likuma panta piemērošanu 
tad pec Agr ref. hk. \2\ p. izdošanas (1929. g. Lkr. 117), šādām domu starpb 
bam nevar but vairs vietas. Agr. ref. lik. 124 p. tieši nosaka, ka visi strīdi par 
to, vai attiecigie īpasumi uz šī likuma pamata atsavināti un likumīgi ieskaitīti 
valsts zemes fonda, kā arī strīdi par neatsavinamo dalu ierādīšanu piekrīt 
v i e n i g i Senata Administrativā departamenta, bet ne civiltiesu izškiršanai 

• Facelas jautajums, kada lietas stavoklī var izcelties Agr ref lik 121 p pare 
dzetie strīdi? Se krīt svarā aizrādīt, ka Agr. ref. lik. I. d. 2. p. ir deklarativas 
dabas hkuma norma, kas nosaka vienīgi to, kādas zemju kategorijas tiek atsa-
vmatas un leskaititas valsts zemes fondā ar šī likuma spēkā stāšanos, bet likumā 
nav uzslfaititas konkretas atsavinamas zemju vienības. Šo pēdējo darbu li-
kumdevcjs expressis verbis ir uzdevis Zemkopības ministrijai pēc likumā uz-
raditam pazimem, katra atseviška gadijumā konstatēt, vai konkretā zemes 
vieniba īr vai n a v a r likumu ieskaitīta zemes fondā un pozitivā gadijumā to 
parņemt un parzinat līdz Agrarās reformas izvešanai (Agr. ref. lik. I. d 8—12 
panti). Tikai saja lietas stavoklī arī var izcelties strīdi par to, vai Zemkopības 
mmistnja attiecigo zemes vienību ar viņas piederumiem likumīgi uzskata par 
atsavinatu ar Agr. rerormas likumu un pārņem to valsts pārziņā, vai šī rīcība 
r bez hkumiga pamata. Un visu šo strīdu izškiršanu ir likumdevējs noteikt: 

īzņemis по civiltiesu kompetences. Līdz ar to nekad nevar nākt civiltiesas iz-
spnešana jautajumi par to, vai konkretā zemes vienlba pēc savas juridiskās 
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I 
dabas ir paklauta Agr. ref. lik. I. d. 2. p. noteikumiem un vai Zemkopibas mi-
tiistrija katrā konkretā gadijumā ir pareizi izpratusi Agraras reiormas Ukuma 
noteikumus un vai viņas rīcība ir dibinata un saskaņota ar so hkumu. 

Pārejot no šiem vispārējas dabas apsvērumiem uz konkreto lietu, kurā ir 
pacēlies iautājums par viņas piekritību, ir redzams, ka Ventspils аргщка vajsts 
zemju inspektors 1931. g. 18. decembrī ar rakstu Nr 1986. ir paziņojis Zleku 
pagasta Piesu māju īpašniecei Annai Šulcs, ka ar nākamo saimmecibas gadu 
inspekcija iznomās zvejas tiesības Ventas upē gar Piesu māju robezam, ]C> pec 
Ventspils zemes grāraatu nodaļā esošiem dokumentiem Piesu majai_nepiederot 
nedz Ventas upe, nedz zvejas tieslbas Ventas upē. Pie tam mineta bulcs uz-
aicināta gadijumā, ja viņa apstrīdētu valsts tiesības uz viņas zemei pierob^-
žoiošo Ventas upes daļu, tad tās dokumentanski pieradit lidz 1932. g. 1. jan-
* X . Anna Sulcs savas tieslbas nav pieradijusi, vismaz valsts « mspek-
ciia tās nav atzinusi, par ко ir pazhjojusi Sulcs ar 1932 g. 10. marta rakstu 
Nr 295 un ar 1932. g. 23. aprili Zemkoplbas ministrijas Zemkopibas departa-
ments, šazinā ar Centralo zemes ierīcības komiteju, ir zvejas tieslbas tani Ven-
S s upes dalā, kas pierobežo Piesu mājām, iznomājis trešara personam. Ьо 
Zemkopības ministrijas un viuai padoto iestāžu ricību, ar.kuru tas ir parņe-
m u l s zveias tiesības Ventas upē arl gar Annai šulcs piederošām Piesuшдаш 
valsts zemes fondā, kā atsavinātās Zlēku muižas piederumu, Anna Sulcs nav 
Itomīgā laikā un kkrtībā pārsūdzējusi, lai gan par šo rīcību vņai bua zinams. 
T S 9 3 3 g 27. februarī Anna Šulcs ir iesniegusi prasību Jelgayas apgabal-
l e s ī a r augšminēto petitumu, dibinot savu praslbu ™ ^ £ ™ £ £ ^ 
pārdevuma līgumu un iztulkojot šī liguma noteikumus- ̂ f ^ J ^ f ^ ^ J f 
bii. īpašnieks ir rainētās mājas atsavinājis neierobezojptso maju uz Cm ik 
1036 p pamata dibināto zvejas tiesību izlietošanu. Civilhk. 1036. p. minetas 
™asSas ir blakus lieta resp. attieclgas pierobežoiošas zemes viemba 
niederums (Civillik. 547. p.) un saskaņā ar Civilhk. 549. un 550 р., blakus lietas 
v a Ш a r ī atdalītas no galvenās lietas un palikt par patstāvigiem tiesibu ob-
iektiem vai citas lietas blakus lietu vai piederumu. Lai izspnestu hetu a rmi-
n toTet i tonu tad civiltiesai jāizšķir jautājums par to, vai šis zvejas tiesības 
%ateavSs Zlēku muižas piederums un vai Zemkoplbas ministnja irpareizi 
S s t T a s pār»ēmusi valsts zemes fondā, kā ŠIs atsavinātās j ^ " » 
eventuali atceļot Zemkopības ministrijas rīkojumu. Lai gan Agr ret. ПК. и . p. 
ZZ nenosaka par strldiem attieclbā uz atsavināto nekustamu ipa^imu Piede 
rumu ieskaitīšanu un pārņemšanu valsts zemes fonda bet ta ka peAgi._ref. 
lik I d 2 p pēdējās dalas arī atsavināto īpašumu piederumi skaitas paf at-
avinātiem un ta ka pēc Civillik. 549. p uz blakus lietu attiecas tie paši noteb 

kumi kas ir spēkā attiecībā uz galveno hetu, tad nav pamata Agr. ref. hk. 12 . p. 
no™ikumus neattiecināt arī uz attiecīgu zemes vienību piederumiem Nemot 
vē f izteikto, iānāk pie atzinumu, ka prasība ar minēto petitumu nepiekrt cml-
tiesas izspriešanai, bet gan Senata Administrativam departamentam uz Agr. 
4T № S p pamata. Pēc Civilproc. nolik. 336. p. katrai tiesu lestadeiie 

if fic о un pirmā kārtā jāizšķir iautājums parto, vai konkretā lietā viņai piekrit 
va ne Vēl vairāk tas bija darams tad, kad Zemkopības mimstnia, lestajo^s 
Ш un dodot paskaidrojumus, savu rīclbu bija pamatomsi uz Agraras refor-
mas likuma noteikumiem, kādā lietas stāvokli vairs nevareja but saubu par 
lietas nepiekritību civiltiesai. 

Uz izteikto apsvērumu pamata Senats n o l e m j : atzīt, ka jautājums izj 
šķirams noraidoši. 
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3. 1936. g. 17. jūnijā. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 1936 g 
'8. februara lesniegums izšķirt jautajumu: 1) vai Lrkuma par socialo apgādi 
Ļkr. 28/73) 4. patita minetas attiecīgas vabts vai pašvaldības iestādes var 

piedzit bezstrīdus ikartlba savus izdevumus, ja vinas nav levērojušas šī likum'a 
4. panta paredzeto Ikartību, proti ja vinas ;nav nos'kaidrojušas, vai tuviineks 
atsakas apgadat apgadajamo, un nav paziņojušas 'tuviniekam, ka nem apgā-
dajamo sava apgadī'ba uz tuvinieka rēķina; 2) vai tuvinieks uz min'ētā llkuma 
4. panta 3. dalas pamata var apstrīdet piedziou ar prasību tiesā arī tādā gadi-
juma, ja attoecīga iestade piedzen savus izdevumus, neievērojot šī panta 2. dalas 
noteikto kartību par apgadajamā ņemšanu savā apgādlbā uz tuviriieka rēķina, 
|L. № 9.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs setiators A. Gubens; referē senators К Purinš-
atzinumu dod virsprdkurora v. i. E. Bite. 

Senats.a t г о d: 
Likuma par socialo apgādību (Lkr. 28/73) 4. p. 2. daļas nosacijumi uzliek 

athecigai valsts vai pašvaldības -iestadei par pienākumu: 1) noskaidrot a) vai 
tuvranelks, (kam pec attiecīgiem civillikumliem pienā'kas sniegt apgādi pēc sava 
mantas stāvokļa un ienākuma, ir s p ē j ī g s savu apgādājamo tuvinieku pa-
balstit vai uzturet, b) vai tas ir ar nrieru -to apgādāt vai a t s а к a s по apgā-
dasanas; 2) ja -tuvmie&s ir spejīgs apgādāt, bet atsakas to darīt, tad nem ne-
spejnieku sava apgādībā uz tuvin'ieka rēķinu, p a z i ņ o j о t par to pēdējam 
Apgadasanas s p e j i g u m a kvalifikacijas tiesības patoaista sniegšanas mo-
menta hkums pieškīris valsts vai pasvaMIbas iestādei, kura pabalstu izsniedz. 
lajka sis kva'lrfikacijas ziņā tanī brldī, kad attiecīga valsts vai pašvaldības 
lestade atzmusi socialas_ apgadības nepiecicšamību (Lik. 3. р.), var būt arī 
domstarpibas starp minēto iestādi ш tuvin'idku, tad pazinojums pēdējam par 
nespejmeka apgādes sn'iegšanu uz tuvinidka rēkina uzskatams par nepieciešamu 
ļo tikai pec paziņojuma tuvifliekam kļūst zinams attiecīgās iestādes galīgais 
temums ш ar to saistītās sekas. Pēc pazmojuma saņemšanas tuviniekam tie-
siba īzsķirties, vai «mi atstāt apgadājamo attiecīgas iestādes apgādībā un sa-
maksatar to sai'stitos izdevumus, vai arī ņemt to savā apgādībā, raugoties kas 
viņam izdevigāki. Sāda tiesība tuviriiekam ar l&umu piešķirta, lai aizsar'gātu 
viņa mtereses. 

Izdevumus, kas cēJnšies valsts vai pašvaldības iestādei, pēdējā piedzen 
_o tuvinietka kartība, kas paredzēta noteikumos par neapstrīdamu valsts pa-
adu piedzisan-u vai par pašvaldlbām pienācīgo inodevu un maksājumu piedzī-
anu №. 4. p. 2. d.). Sadā 'kārtīibā attiecīgā iesiāde var piedzīt izdevumus 
^kai tad, ja viņa izpjldijusi v i s u s 4. p. 2. dajā minētos nosacijumus t i no-
taidroiusi, vai tuvmiefcs ir spējīgs sniegt apgādājamam pabalstu, vai viņš 

atsakas ļo dant, im tuvinie'ka atsacīšanās gadijumā paziuojusi pēdējam, ka ņem 
apgadajamo sava apgādībā uz tuvindeka rēķina. Šāds secinājums izriet pirm-
kart по ta, 'ka tuviniekam nepaziuošanas gadijumā varētu celtlies zaudējumi 

ЛШ 4. p. 2. d. nosacijumi viņu по ta pasargā. Ja nu pats likums aizsargā 
vimeku intereses, tad viņa in'tereses nevar tikt aizs-kārtas ar valsts vai paš-

addibas iestādes nelikumīgu rīcību. Otrkārt, lik. 4. p. 2. dalā minētā piedzīšanas 
.artiba piehetojama t i k a i likumā par nodokļu un neapstrīdamu naudas sunrn 

piedzisanu (Lkr. 28/119. ar vēl. groz.) mmētos gadijumos ш atsevišķos likumos 
paredzetos gadijunios, kad uz to tieši aizrādīts. Šo piedzīšanas kārtību kuru 
izņemuma un turklāt tikai tteši Bkumā paredzētos gadijumos var apstrīdēt un 
pietam tika'i prasibas ceļā (Uk. par nodoklu etc. 6. р., Lik. par soc. apg. 4 p 
I d.), nevar paplasmat, un tapec to nevar pielietot arī tad, ja iztrūkst kaut 
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Viens по tiem nosacijumiem, air 'kuriem šāda piedzīšanas kartiba atlauta Tres-
kārt 'katram 4. p. 2. daļā minētam «nosacijumam ir sava nozime; }_a. atzitu, ка 
piedzinēja - iestāde var tos arī nepiMīt vai piedzīt pēc savas izveles, tad tas 
novestu pie patvaļīgas rīcības ш līkums vairs nesasniegtu savu merļp. _ 

Sas'kaņā ar 4 p. 3. daļas tekstu tuvinieks var celt attiecigu prasibu tiesa 
pret piedzinēju iestādi ш pret nespējnie'ku tikai divos gadijumos: 1) javiņs 
atzlst, ka viņam nespējflieks nav jāapgādā да 2) ja vinš nav spejigs to apgadat. 
Šie 3. daļas noisacijumi nav burtiski iztuTkojami, jo tie nav saskanoti ar 4. p. 
2. dalas saturu. , . , . , e . 

Piem valsts un pašvaldības iestāde n e m a z n a v n o s k a i d r o j u s i 
4 p 2 daļā minētos apstāklus, tuviniekam neko nav zinojusi, pat īiemaz nav 
interesējusies par nespējnieka tuviniekiem, bet nespējnieku apgadajusi un tikai 
pēc tam sākusi meklēt tuvinieku, to arī atradusi un vērš pret to izdevumu 
piedzinu Ja nu tuvinieks pēc lietas noskaidrošanas tiesā īzradas nespengfc 
apgādāt, tad viņš neko nav zaudējis, izņemot nepatikšanas, kas viņara celušas 
ar tiesāšanos. Turpretim, за tuvinieks izrādas spējīgs apgādat un pec attieci-
giem civillikumiem viņam apgādāšana piekrīt, tad viņs pec 4. p. 3. daļas no-
sacijumu burtiskā tulkojuma piedziņu apstrīdēt nevar, neraugoties uz to, ka 
attiecīgā iestāde nav izpildiiusi viņai ar 4. p. 2. daļu uzliktos pienakumus un 
viņam minētās iestādes nolaidības dēļ cēlušies zinami zaudejumi. Ve otrs рю
шек Valsts vai pašvaldības iestāde, aiz n e p i l n ī g a s a p s t a k ļ u n o -
s k a i d r o š a n a s , atzinusi tuvinieku par nespējīgu apgadat un ņemusi ne-
spējnieku savā apgādībā. Šādā gadijumā minētai iestādei nav uzhkts pai■ pie-
nākumu ziņot raviniekiem. Vēlāk, noskaidrojot vel reiz tuvmieka matenalos 
apstākļus, izrādas, ka tuvinieks tomēr ir spējīgs apgādat, pec kam attieciga 
iestāde tūlin sāk piedzlt izdevumus. Sajā gadijumā, ja_ tuvinieks &шпL spejigs 
apgādāt un pēc Civillik. viņam apgādāšana pieknt, pec 4. p. 3. daļas burtiska 
tulkoiuma, nevar apstrīdēt piedzinu, kaut gan vinam aiz piedzineias lestades 
nepareiza^ rīcības cēlušies zaudējumi. Ja nu atzltu, ka valsts vai pasvaldibas 
iestādei tiesība rīkoties nespējnieku apgādāšanā gluži pēc saviem leskatiem 
un proti, ka viņai tiesība arī nemaz nenoskaidrot tuvimeku mantas stavokli un 
tuviniekiem neziņot par nespējnieka nemšanu savā apgādiba uz tuvinieka 
rēķina, tad būtu jāatzīst par gluži lieku arī 4. p. 2. dalas pirmais teikums Bet 
atzīt pēdējo par nenozīmīgu nav iespējams, jo tas paredz tuvinieku interesu 
aizsardzību un likumdevējs atradis to par nepieciesamu. Та tad, за 4. р . . . ctaias 
nosacijumi ir nepieciešami un valsts vai pašvaldības iestādei sava riciba ar 
tiem jasaskano, tad nevar neatzlt, ka tuviniekam ir tiesība apstndet tiesa pret 
v S vērsto piedzinu v i s o s gadijumos, kad attiecīgā iestāde nav izpildijusx 
4 p 2. dalas nosacijumus. Tomēr jāpiezīmē, ka lik. 4. p. 2. dalas neizpildisana 
по valsts vai pašvaldības iestādes puses nedod tuviniekara tiesibu apstnde,. 
pilnā a p 3 о m ā piedziņu, за ir konstatēts, ka tuviniekam nespeinieks tomer 
bija jāapgādā saskanā ar civillikumu noteikumiem. Ja šādā gadijuma tuvmie-
kam piešķirtu neierobežotu tiesību apstrīdēt piedziņu, tad viņs netaisni iedzi-
votos uz valsts vai pašvaldības iestādes rēķina, kura izpildijusi - kaut an 
neievērojot likumā paredzētās formalitates - to pienākumu kas patiesibabua 
fāizpilda tuviniekam (sal. Sen. CKD spr. 32/886, 33/956). Tadeļ gadijuma, за 
v T t s vai pašvaldības iestāde nav izpildijusi lik. 4. p. 2 daļas noteikumus 
tuviniekam būtu tiesība apstrīdēt piedziņu tikai tik tālu cik vins pieraditu, ka 
vinš pats būtu bijis spējīgs nespējnieku apgādāt letak ka valsts vai раь-
valdība. Tā tad viņš šādā gadijumā varētu tikai prasit piedzenamas sumas 
s a m a z i n ā š a n u līdz tai sumai, kāda viņam pašam butu bijis jatere. 
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apgādājot personīgi nespējnieku. Varētu vēl rasties jautājums, vai tuviniekam 
tajos gadijumos, kas nav tieši minēti 4. p. 3. daļā, nebūtu jāceļ zaudējumu 
prasība pret attiecīgo iestādi vispārējā kārtībā. Šāds uzskats tomēr būtu 
noraidams, jo nevar atzīt, ka valsts vai pašvaldības iestādei būtu atļauts ar 
savu nelikumīgu rīcību nostādīt tuvinieku sliktākā stāvoklī, kāds viņam var 
rasties ar izdevumu faktisko piedziņu un zaudējumu prasības celšanu pret 
piedzinēju iestādi. 

Ievērojot izteikto, Senats n o l e m j : atzīt, ka pirmais jautājums izšķirams 
noraidoši, bet otrs — apstiprinoši. 

4. 1936. g. 17. jūnijā. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1936. g. 22. apriļa iesniegums izšķirt jautājumu par to: vai no valsts fonda pie-
šķirts zemes gabals ir uzskatams par nekustamu mantu pirms izpirkšanas 
līguma noslēgšanas vai tā koroborešanas uz ieguvēja vārda. (L. № 14./36.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs-senators A. Gubens; referē senators J. Skudre; 
atzinumu dod virsprokurora v. i. E. Bitte. 

Senats a t r o d : 
Civillik. 809. p. nosaka, ka īpašuma tiesības uz nekustamu mantu iegūsta-

mas ar atsavināšanas darijuma koroboraciju un to pašu lik. 812. p. pastiprina 
šo domu, noteicot, ka par nekustamas mantas īpašnieku atzīstams tikai tas, kas 
par tādu skaitas pēc zemes grāmatām. Tā tad, atsavināšanas darijums, līdz 
viņa koroborēšanai, pats par sevi nenodibina lietisku tiesību pāreju uz citu 
personu, bet tikai nodibina starp kontrahentiem līguma attiecības, uz kuru 
pamata ieguvējam ir tiesība prasīt no atsavinātāja visu to, kas nepieciešams 
pēc likuma šo īpašumu tiesību pārejai uz viņu. Sakarā ar to, ir radies jautā-
jums, vai šie noteikumi attiecinami arī uz zemēm, kas piešķirtas no valsts 
zemes fonda un vai arī šajos gadijumos īpašuma tiesības uz šīm zemēm pāriet 
uz zemju ieguvējiem tikai ar izpirkšanas līguma koroboraciju? Vispirms jāmin, 
ka Agrarās ref. īik. ir publiskas dabas norma un tām attiecībām, kas nodibinas 
starp atsavināto valsts zemes fondā zemju īpašniekiem un valsti no vienas 
puses, un valsti un valsts zemes fonda zemju ieguvējiem no otras' puses, nevar 
pieiet no tīri civiltiesību viedokļa. Arī pēc civillikumiem netiek konsekventi 
ieturēts noteikums, ka īpašuma tiesības uz nekustamas mantas ieguvēju pāriet 
visos gadijumos tikai ar šī īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās uz jaunā 
ieguvēja vārdu. Šis noteikums pēc civillikumiem ir gan spēkā tajos gadijumos, 
kad nekustama manta tiek labprātīgi atsavināta, bet arī pēc civillikumiem ir 
vairāki gadijumi, kur lietiskas tiesības uz nekustamu mantu tiek iegūtas pirms 
šīs mantas koroboracijas uz jaunā ieguvēja vārdu. Tie ir gadijumi, kad 
lietiskas tiesības uz nekustamu mantu tiek iegūtas uz likuma pamata, kā, par 
piemēru, uz valdīšanas noilguma (Civillik. 855. р.), ekspropriacijas gadijumos, 
t. i., J<ad privata manta tiek atsavināta valsts un sabiedriskām vajadzībām 
(Civillik. 868. p. 6. pkt) , vai arī kad īpašuma tiesību pāreja ir saistīta ar dabis-
kiem notikumiem, kā, par piemēru, nekustamas mantas dabiskais pieaugums 
(Civillik. 759. р.), nekustamas mantas pārejas gadijumi uz mantiniekiem pēc 
mantojuma atstājēja nāves (Civillik. 869. un 2640. p.) un citi. Kā redzams, šaja 
pēdējā grupā ietilpst tādas tieslbas, kuru izcelšanās tiek atzīta par vispar 
ziiiamu faktu vai arī par tādu, kas viegli var iegūt publicitati, pretēji līgumiskām 
attiecībām starp kontrahentiem, kur šādas publicitates parasti trūkst. Arī 
Civillik. 3004. p. 2. p. piezītne nosaka, ka lietiskas tiesības, kas nodibinatas uz 
likuma pamata, ir spēkā arī bez viņu ievešanas zemes grāmatās. Tomēr arī 
Šajos gadijumos, lai publiskās zemes grāmatas būtu pilnīgas un ticamas, ar 
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likumu noteikts, ka arī šādā kārtā nodibinājušās lietiskās tiesības jāieraksta 
zemes grāmatās. Pacelas jautājums, vai arī Agr. reformas likums nav tāds. 
likums, kas nodibina lietiskas tiesības uz zemēm, kas piešķirtas no valsts zemes 
fonda, pirms šo zemju ierakstīšanas zemes grāmatās uz ieguvēju vārda? Pēc 
Agr. ref. lik. I d. 1. p. noteikumiem, valsts zemes fonds tiek nodibināts minētā 
likuma pantā uzskaitīto valsts un sabiedrisku vajadzību apmierināšanai un,. 
sakarā ar to, pēc Civillik. 868. p. 6. pkt , uz valsts fondā ieskaitamām zemēm. 
agrāko viņu īpašnieku īpašuma tieslbas izbeidzas un īpašuma tiesības uz šīm 
zemēm iegūst valsts ar Agr. ref. lik. I d. spēkā nākšanas dienu, kas arī tieši 
izteikts Agr. ref. lik. I d. 2. p. Agr. ref. lik. II d. runā par šī valsts 
zemes fonda izlietošanu un šīs zemes likuma dalas 2. nodaļa, ar virsrakstu: 
„Fonda zemju piešķiršana", nosaka, k a j a u n d i b i n a m ā s s a i r a n i e c ī -
b a s , k ā a r l p i e g r i e z u m i pie pastāvošām saimniecībām p i e š ķ i r a m i 
v i i j u i e g u v ē j i e m d z i m t s ī p a š u m ā , un tikai uz viņu pašu vēlēša-
nos — dzimts nomā. Visos minētās likuma nodalas pantos iet runa par 
nekustamas mantas piešķiršanu dzimts īpašumā un dzirats nomā, un nekur nav 
minēts, kazemesierīcības komitejas piešķir tikai prasijuma tiesības pret valsti 
par .izpirkšanas līguma noslēgšanu un tā koroboraciju, uz kādu momentu tad 
arī tiktu atlikta lietisko tiesību pāreja uz šo zemju turpmākiem ieguvējiem, 
Arī pēc būtības šāda prasijuma tiesību piešķiršana pret valsti publisku tiesībii 
laukā ir neiespējama. Kā zinams no agrarās reformas izvešanas gaitas, arl 
zemes ierīcības iestādes ir pieturējušās pie ieskata, ka lietiskas tiesības uz 
zemēm, kas piešķirtas no valsts zemes fonda, viņu ieguvējiem nodibinas a r 
galīgu šo zemju piešķiršanu Centralā zemes ierīcības komitejā, šīs piešķiršanas.' 
izsludināšanu „Zemes Ierīcības Vēstnesī" un likumā noteiktā termiņa notecē-
šanas pārsūdzību iesniegšanai par piešķiršanu Senata Administrativam depar-
taraentam. Pēc pārsūdzības termiņa notecēšanas, šādas galīgi piešķirtas na 
valsts zemes fonda zemes ir tikušas nodotas viņu ieguvējiem un pēdējie ir 
rīkojušies ar tām kā pilnīgi šo zemju īpašnieki, baudot ar šiem īpašumiem 
saistītās tiesības un pienākumus, t. i., maksājot nekustamai mantai uzliktos 
nodoklus un nesot attiecīgas nastas un klaušas, bet nemaksājot valstij atlīdzību 
par piešķirtās zemes lietošanu, kas būtu gadijumā, ja valsts būtu paturējusi 
īpašuma tiesības uz piešķirtām no valsts zemes fonda zemēm līdz izpirkšanas 
līgumu noslēgšanai un to koroborēšanai. Ieskatu, ka lietiskas tiesības uz. 
piešķirto no valsts fonda zemi nodibinas ar šīs zemes galīgu piešķiršanu Cen-
tralā zemes ierīcības komitejā, šīs piešķiršanas izsludināšanu un pārsūdzību 
neienākšanu noteiktā termipā, apstiprina Lik. par privato un piešķirto valsts 
fonda zemju atsavināšanu (1923. g. Lkr. 32.), kurš piešķir tiesību š ā d ā s 
z e m e s atsavināt pirms piešķiršanas ierakstīšanas zemes grāmatās. Arl Lik. 
par valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju novērtēšanu un pār-
došanu dzimts īpašumā vai atdošanu dzimts nomā (1923. g. Lkr. 49.) 1. un 5. p.„ 
runā par p i e š k i r t i e m n o v a l s t s z e m e s f o n d a n e k u s t a -
m i e m ī p a š u m i e m , tā tad arī nostājas uz tā viedokla, ka lietiskas tiesības' 
uz šādām zemēm ir nodibinājušās ar galīgu, izsludinātu un nepārsūdzētu šo 
zemju piešķiršanu. Starp citu arī Lik. par būvkoku izsniegšanu lauksaimnie-
cības vajadzībām (1920. g. Lkr. 260. un šī likuma turpmākie papild. un pārgroz.) 
norāda uz to, ka jaundibinamām saimniecībām tiesība dabūt vajadzīgos būv-
ķokus rodas tūlīt pēc galīgas zemes piešķiršanas, nenogaidot saimniecības. 
ievešanu zemes grāmatās, kas arī netieši norāda uz piešķiršanas momentu kā 
lietisku tiesību iegūšanas momentu. Šķietamā pretrunā ar izteikto viedokli ir 
vienīgi Lik. par aizdevumu nodrošināšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku ne-
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kustamu mantu (1925. g. Lkr. 111.), kura 1. p. nosaka, ka no valsts zemes 
fonda piešķirto saimniecību ieguvējiem Valsts zemes banka var izsniegt 
īstermiņa aizdevumus pirms šo zemju koroborēšanas uz ieguvēju vārdur 
saņemot ķīlā aizdevuma nodrošināšanai t i e s ī b a s uz š ā d u n e k u s t a r a u 
n a n t u . Šāds likums, bez šaubām, ir radies sakarā ar to, ka izpirkšanas 
īgumu noslēgšana ar valsts zemes fonda ieguvējiem ieilga, pēdējiem radās-
ajadzība pie zemes apbūves un saimniecību iekārtošanas pēc kreditiem, bet 
alsts zemes bankas statuti (1922. g. Lkr. 72.) atļauj aizdevumu ižsniegšanit 

ikai uz nekustamiem īpašumiem, kas ievesti zemes grāmatās (stai 25. р.), pie 
tam tikai ieķīlājot 'šos īpašumus un nodibinot Valsts zemes bankai par labit 
hipoteku (stat. 21., 30., 31. р.). Bija jārada stāvoklis, lai dotu jaundibinamāro 
saimniecībām, pirms viņu ievešanas zemes grāmatās, kreditētics Valsts zemes-
bankā uz īsu termiņu, lai pēc šo saimniecību ievešanas zemes grāmatās šie-
aizdevumi varētu tikt pārvērsti ilgtermiņa ķīlu zīmju aizņēmumos, saskaņā ar 

ankas statutiem (minētā lik. 7. р.). Bet tā kā Valsts zemes bankas statutos-
et runa par aizdevumiem pret zemes grāmatās ievestiem nekustamiem īpa-

šumiem, tad arī ir radusies šī likuma terminoloģija „tiesību ieķīlāšana uz lauku 
ekustamu mantu", lai gan ar to nemaz nav domāts noteikt kādu citu īpašuma 

tiesību iegūšanas momentu uz zemēm, kas piešķirtas no Valsts zemes fonda,. 
ко apstiprina arī tā 'paša likuma 4. p. in fine. Arī tas, ka „iieķīlā'to ti'esību u£ 
lauku nekustamu mantu" pārdošanai publiskā izsolē, pēc tā paša lik. 5. p.r 
'iemērojami Civilproc. lik. notei'kumi, 'kas runā par kustamas mantas pār-
osanu, negroza lietas apstāklus, jo sevišķie noteikurai, kas attiecas vienīgi uz" 
ekustamas mantas pārdošanu publiskā izsolē ir tādi, kas pēc būtības var 

tikt ievēroti vienīgi pie zemes grāmatās koroborētu nekustamu īpašumu pār-
došanas. Nav lieki atzlmēt, ka zemes piešķiršanai no Valsts zemes fonda 
ir liela līdzība ar bij. Krievijas lik. kopojuma X sēj. 934. p. minēto institutu, kur 
arī lietiskas tiesības uz piešķirto nekustamo mantu ir tikušas nodibinātas ar 
piešķiršanas momentu. 

Uz izteikto apsvērumu pamata Senata Apvienotā sapulce т о 1 e m j : atzīt,. 
ka no Valsts zemes fonda piešķirts zemes gabals ir uzskatams par nekustami* 
mantu no tā momenta, kad par Centralās zemes ierīcības komitejas galīgu šī 
zemes gabala piešķiršanu ir izsludināts „Zemes īerīcības Vēstnesī" un likuma 
noteiktā laikā šī piešķiršana nav pārsūdzēta Senata Administrativā depar-
tamentā. 

5. 1936. g. 8. dktobrī. Senata virsprokurora 1936. g. 21. aprila iesniegums, 
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu, vai Notariata nolikuma 360. un 
361. pantos paredzētā zemes grāmatu akta izdošana ir obligatoriska un vai 
īdz ar lūgumu par koroboraciju ir jāiesniedz Notariata nolikuma 369. p. 2. pkt, 
ielikumā paredzētā kanclejas nodeva par zemes grāmatu akta izsniegšanu 
esp. sagatavošanu. (L. № 13./36.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs-senators A. Gubens; referē senators Dr. VL 
Bukovskis; atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats a t r o d : 
Saskaņā ar Not. nol. 364. panta tagadējo redakciju: „360.—363. p. fninētoš 

zemes grāmatu aktus, to norakstus un zemes grāmatu nodaļas priekšnieka 
lēmumu norakstus izdod, uzrakstus taisa un pavēstes izsūta ne citādi, kā pēc 
visu 369. pantā norādīto nodevu samaksas". No tā neapšaubalni izriet: 1) ka 
jautājumā par Not. nol. 369. p. norādīto nodevu samaksu likumdevējs netaisa 
kādu starplbu starp zemes grāmatu aktiem, to norakstiem un zemes grāmatu 
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aiodalas prie'kšnieka lēmumu norakstiem. Atfciecībā uz visiem šiem norakstiem 
ir spēkā viens un tas pats 364. p. noteikums, ka viņus izdod un pavēstes 
izsūta ne citādi, kā pēc visu attieclgo nodevu samaksas; 2) ka ja šī 
n o d e v a n a v s a m a k s ā t a , t a d a r ī m i n ē t o s n o r a k s t u s . 
n e i z ņ e m o t a r ī z e m e s g r ā m a t u a k t u , n e i z d o d un п е 
н е i z s ū t a. 

Nekur likumā nav aizrādīts, ka gadijumā, ja attiecīga nodeva par v e 1 n e -
-i z d о t u norakstu nav samaksāta, tad viņa būtu piedzenama bezstrīdus 
Mrtībā kā valsts nodevas. Jau по tā izriet, ka piespiest cilvēku ņemt zemes 
;grāmatu aktu, ja viņš pats to negrib, nevar, bet ņemt по viņa attiecīgu nodevu 
par zemes grāmatu aktu, neizdodot šo aktu pēc pastāvošo 364. р., arī nevar. 
Pastāv doma (sk. Tieslietu ministrijas rakstu), ka Not. nol. 360. un 361. p. 
paredzētā zemes grāmatn akta izdošana un saņemšana lr obligatoriska tamdel, 
ka zemes grāmatu akta s a s t ā d ī š a n a un i z s n i e g š a n a i e i e t 
^ o r o b o r a c i j a s p r o c e d u r ā . Šāds slēdziens butu pareizs, ja zemes 
grāmafti akta izsniegšana atrastos tādā ciešā sakarā ar pašu koroboraciju, ka 
sadalīt tos divās stadijās nevarētu. Tomēr jāatzīst, ka tada cieša sakara nefnaz 
nav un zemes grāmatu akta sastādīšanu un izsniegšanu ne tikai varetu pUnīgi 
pielīdzināt tiesas sprieduma noraksta vai izpildu rakstu izsniegšanai, kados 
sadijumos по paša lūdzēja atkarājas sanemt sprieduma norakstu vai izpildu 
rakstu (CPN 820. un 1052. р.), bet pats likums (364. p.) atdala un atšķir šo 
pēdējo izsniegšanas stadiju по pašas koroboracijas. 

No Not. nol. 340. p. un 352. p. satura skaidri izriet, ka k o r o b o r a c i j a s 
i z d a r ī š a n a i ir vajadzīga zinamu nosacijumu ievērošana по: 1) paša 
1 ū d z ē j а (340. р.) по vienas puses, un 2) по zemes gramatu nodaļas 
p r i e k š n i e k a (352. р.) по otras, pie kam jautajums par zemes gramati; 
iikta izgatavošanu un izsniegšamu šinī stadijā nemaz nav aizskarts. ^ Pate 
koroboracija ir pavisam atsevišķa tiesāšanas stadija, kurasakas по luguma 
izdarīt koroboraciju (Not. nol. 340.) un beidzas ar Zemes gramatu priekšnieka 
pozitiva lēmuma ierakstīšanu zemes grām. reģistrī (Not. nol. 356. р.). Zemes 
^rāmatu akta (360. р.), kā arī priekšnieka lēmuma noraksta izsniegšana (357. p.) 
ir jau zinamā mērā izpildīšanas stadija, un šādu dokumentu izsniegšana vai ne-
izsniegšana lūdzējam neatrodas nekādā ciešā sakara ar pašu koroboraciju: 
jautājums par šādu norakstu izsniegšanu lūdzējiem yai neizsniegšanu nemaz 
neiespaido jau izdarītu koroboraciju. Ka tiešām jautajums par zemes gramatu 
akta izsniegšanu nemaz nav saistlts ar pašu koroboraciju un neietilpst paša 
koroboracijas procedurā, skaidri redzams по Not. nol._340. p. 3 ; punkta, kur 
.aizrādīts, ka līdz ar lūgumu izdarīt koroboraciju ludzejam jaiesniedz, bez 
340. p. 1. un 2. punktos minētiem dokumentiem, vēl 369. p. 1. p u n k t a по- j 
rādītās nodevas, t. i., Civillik. 3012. p. norādītās nodevas, bez kadu nodevu ; 
izsniegšanas izdarīt koroboraciju nevar. Turpretim Not. nol. 369. p. 2. p u n k t a j 
paredzētās kanclejas nodevas pēc takses iesniegšana atkarājas по paša ludzeja 
un по tā apstākla, vai viņš grib dabūt zemes grāmatu aktu vai zemes gramatu 
nodaļas priekšnieka lēmuraa norakstu vai ne, un tieši tamdeļ Not. nol. 340. p. 
3. punktā par šīm kanclejas nodevām nemaz nav teikts._ Cieša sakara ar jo arī I 
Not. nol. 364. p. tieši aizrādīts, ka 360.—363. pantā minētos: a) zemes gramatn 
^ktus, b) to norakstus un c) zemes grāmatu_ nodalas priekšnieka lemumu 
norakstus izdod, uzrakstus taisa un pavēstes izsūta n e с i t a d i, ka pec visu 
369. p. norādīto nodevu samaksas. Arī pēc CL 3002. p. koroboracija pastav 
iekš tam: 1) ka aktu ieraksta (ingrosē) zemes grāmatās, uņ 2) ka izdod sevišķu j 
apllecību par izdarīto koroborēšanu vārda šaurākā nozīme. Та tad šis likuma ļ 



mts sadala koroboraciju plašā nozīmē divās dalas, по kuras P^ma^astav 
о akta ierakstīšanas (ingrosacijas) zemes grāmatās (koroboracija §auraka 
ozīmē) pēc kam par о j a u i z d a r ī t o k o r o b o r a c i j u vai ingrosacij* 
z d T d a t s e v i š ķ u . a p l i e c ī b u . Tā tad apliecība tikai pierada vai 
nliccina, ka koroboracija jau izdarita. .' . 

Gasmans un Nolkens (Tieslietu min. 1890. g. 357. Ip.) paskaidro, ka si 3002, 
panta terminologija (ingrosacija un koroboracija) nav pareiza un nemaz ne-
atbilst pirms reformas laikā pastāvošai praksei, jo zem ingrosacijas bija sa-
protama ķ ī l u t i e s ī b u aktu apstiprināšana, bet zera koroboracijas vis* 
dtu aktu apstiprināšana. Tagad, kad-nekādaatsevišķa apliecība nav izdodaraa 
T k a d ŠTPapUecIba atvietota ar koroboracuas ******* ™™* *™£ 
akta 300? panta 2. p. visDār nav nozimes un pahek tikaf 1. р., kas aizraua, 
кГкогоЬогасТа šaurākā nozīmē pastāv iekš tam, ka aktu ieraksta pubhskas 
zemes -rāmatās, t. i. zemes grāmatu reģistrl, bet ka zemes gramatu akta, ka 
p S j u m a akta, izdošana atvietotu 3002. pantā-minēto apliecību un sevisķi 
ka^oroboracija pastāvētu zemes grāmatu akta izdošanā, - • tadu sledzienu 
taisīt nevar Jānem vērā, ka arī tanī laikā, kad zemes grāmatu lestade izdevust 
3002 p 2 punktā minēto aplieclbu, kura tagad zaudējusi visu savu agraka 
noz lmi , ' - tomēr zemes grāmatu aktu kā p r a s i j u m u d o k u m e n t u 
vienmēr izdeva, jo 3002. p. minētā apliecība nevarēja, saprotams, atvietotzemes 
grāmatu aktu kā prasijuma dokumentu, piem. kā ķilas aktu. Tamdel CL 3002 p, 
arl neattaisno ieskatu, ka zemes grāmatu akta izdosana letilpst pasa korobora-
cijas procedurā un sevišķi, ka zemes grāmatu akta izdosana butu tik ciesi 
saistīta ar pašu koroboraciju, ka bez tādas izdošanas koroboracna butui at-
zīstama par neizpildītu un par nepabeigtu. No Not. nol. 357 360. p. teksta UK 
satura („par lēmumiem, a r kuriem nolemts i z d a r l t k o r o b o r a c n u 
netiekzinots"...; „pa r t ā d a s k o r ob о г а с п a s i z d a r i s a n u ar 
kuru nodibināta jauna tiesība, lūdzējam izdodams zemes gramatu akts, kas 
sastāv no tā dokumenta noraksta, u z k u r a p a m a t a i z d a r 11 а к о -
г о b о г а с i j а") — skaidri redzams, ka zemes grāmatu akta izdosana nemaz 
neietilpst pašas koroboracijas p г о с e d u r ā un var būt daudz gadijumu, kur 
oar i z d a r ī t o k o r o b o r a c i j u tomēr nekāds zemes gramatu akts nav 
izdodams, kā tas redzams no Not. nol. 360. р., kur tieši aizrādits, ka zemes 
grāmatu akts lūdzējam izdodams t i k a i t a d , kad ar koroboracuu nod.binata 

' ^ P a s W arī domas, ka zemes grāmatu akta izsniegšana un akta s a ņ e m -
š a n a esot regulēta ar publiskām tiesībām, un zemes grāmatu akta s a ņ e m -
š a n a esot lūdzēja subjektiva publiska tiesība, kura pieder pie neatteicamam 
tiesībām (univerzichtbare Rechte). Uz to varētu aizrādīt, ka saskaņa ar Not. nol 
364 p ne tikai zemes grāmatu aktu izsniegšana un saņemsana, bet ari to п о 
г а с и , kā arīZemes grāmatu nod. priekšnieka l ē m u m u n o r a k s t u 
izsniegšana un s a ņ e m š a n a , notiek uz v i e n a un t a p a s a li к и 
т а p a m a t a un tamdēļ visos šinīs gadijumos mums ir heta ar udzeju s u b -
T e k t i v T m p u b l i s k ā m t i e s ī b ā r a . Arī pēc CPN noteikumiem, kurt 
Lrī pieder pie p u b l i s k ā m t i e s ī b ā m ; izpildu rakstu un spnedumu no-
rakstu izsniegšana un saņemšana notiek uz publiska likuraa pamata, un pasam 
izpildu rakstam, kas izdodaras Latvijas suverenās tautas varda un pec kura 
vlsām iestādēm un personām uzdots sniegt tiesu i z p № a m m w i ^ 
dzību pie sprieduma izpildīšanas, - - ir neapšaubami publisks-tiesisks rakstur*. 
tomēr vipa sanemšana vai nesanemšana pilnlgi atkarājaS no ķreditora piedz-
nēja gribas Tas pats sakams attiecībā uz tiesu spriedumu un lemumu izdosanu 



nn saņemšanu. Beidzot jāaizrāda, ka pēc agrākās, vēl krievu laikā prakses ze-
tnes grāmatu akta saņemšana nekad nebija obligatoriska un lai grozītu šo agrā-
ko praksi nekāda pamata nav. 

Aiz minētiem apsvērumiem Senats n о 1 e m j : atzīt, ka uzstādītais jautājums 
izšķirams noraidoši. 

6. 1936. g. 8. oktobrī. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1936. g. 9. maija iesniegumu izšķirt jautājumu par to, kādai iestādei (tiesai vai 
fsfodokļu dep-tam) jālemj par zīmognodevas atmaksu nekustamas mantas no-
solītājam, kas zīmognodevu iemaksājis Latvijas bankā valsts ienākumos, ja iz-
sole atzīta par spēkā neesošu. (L. № 19.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators K. Puriņš; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats a t г о d: 
Latvijas hipoteku banka 1932. g. 16. aprila izsolē nosolija Machlas Beškins 

imobili Grīvā. Savas tiesības minētā banka cedējusi Jānim Gintovtam. Pēdē-
jais iesniedzis Daugavpils apgabaltiesai lūgumu dēl minētās nekustamās mantas 
.apstiprināšanas viņa īpašumā, pieliekot klāt Latvijas bankas 1932. g. 2. augusta 
kvīti par zīmognod. Ls 108,— samaksu M. Beškins imobila pārdošanas lieta. 
No Latvijas bankas kvītes redzams, >ka minētā suma ieskaitīta Finansu ministri-
jas Nodoklu departamenta rēķinā. Daugavpils apgabaltiesas 1. civilnodaļa 
1932. g. 5. decembra tiesas sēdē atzina 1932. g. 16. aprila publisko izsoli Beškins 
jiekustamas mantas pārdošanas lietā par spēkā neesošu._ 1933. g._ 25. janvarī 
J. Gintovts iesniedzls Daugavpils apgabaltiesai lūgumu dēļ iemaksato nodokļu, 
tanī starpā arī zīmognodevas, atmaksas. Apgabaltiesa, pamatojoties_ uz Rīkoj. 
par zīmognodevu ПО. р., nolēma atmaksāt J. Gintovtam viņa iemaksato zīmog-
jiodevu Ls 108,—, kas ieskaitīta Nodokļu departamenta ienākumos. Par šo ap-
^abaltiesas lēmumu Nodokļu departaments iesniedzis Tiesu palatai blakus su-
dzību, kurā paskaidroja, ka pēc Civilprocesa lik. 1307. (1874.) p.zīmognodevas 
jepriekšēja samaksa J. Gintovtam nebija obligatoriska un, ka pec Rīk. par zī-
mognod. 111. р., pārmaksāto zīmognodevu atmaksā, ja attiecīgu lūgumujesniedz 
ļsfodoklu departamenam, divu mēnešu laikā pēc tādas pārmaksas, kapec apga-
baltiesas lēmums aiz Rīk. par zīmognod. 111. p. pārkāpuma esot atcelams. Tiesu 
palata noraidija Nodokļu departamenta blakus sūdzību, atzīstot, ka pircejam bij 
jāizpilda izsoles nosacijumi, kāpēc tiesai jāpiemēro Rīk. par zīmognod. 110. р., 
,un 111. p. paredzētais termiņš nekrītot svarā; Rīk. par zīmognod. 111. p. zīme-
joties tikai uz gadijumu, ja pati maksāšana (virs normas) bijusi kļuda, t. ir kad 
jiepareizais apmērs nebij jāmaksā. 

īzspriežot iesniegto jautājumu, jāņem vērā sekojošais. Rīk. par zīmognod. 
110. p. (sākumā) nosaka, ka „pārmaksāto zīmognodevu vai zīmogsodujatmaksa", 
bet 111. p. 1. d. — kā „zīmognodevas maksātāja 'kļūdas dēļ pārmaksato zīmog-
nodevu atmaksā, ja attiecīgo 'lugumrakstu iesniedz Nodokļu departamentam 
divu mēnešu laikā pēc tādas pārmaksas". Katram no citētiem pantiem ir savs 
saturs ttn nozīme. 110. pantā (sākumā) izteikts vispārējs princips, iķa ne tikai 
pārmaksātā zīmognodeva, t. i. zīmognodeva, kas samaksāta virs likumīgi mak-
sājamās normas, atmaksājama, «bet atmaksājama arī tā zīmognodeva, kas 
vispār iemaksāta ' n e p a r e i z i : kad tā pēc likuma nemaz nebija maksajama, 
vai samaksāta uz 'kādas icstādes pieprasijumu, bet vēlāk pamats, aiz kura no-
deva iemaksāta, atkrīt u. tml. Ja jau Rīk. par zīmognodevu (110. p.) nosaka, 
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atmaksājama p ā r m a k s ā t ā zīmognodeva, t. i. virs normas samaksātā 
iodevas dala, tad nevar neatzīt, ka atmaksājama arī tā zīmognodeva, kas 
imaksāta bez likumīga pamata vai arī tāds ipamats vēlāk atkritis. 

Rīk. par zīmognodevu 111. p. zīmējas tikai uz tiem gadijumiem, kad mak-
itājs samaksajis nodevu lielākā apmērā, >nekā pēc likuma pienācās maksāt, 

to izdarijis aiz s a v a s к \ ū d ī š a n ā s. Tā tad šis pants paredz tikai tādus 
>devas maksājumus, kuri izdarīti uz likumīga pamata, šis pamats joprojām 
istāv, tikai samaksāts vairāk, irekā 'pienācās, pie kam pārmaksas vienīgais 

iēlonis ir maksātāja k ļ ū d ī š a n ā s . Šis pants pilnīgi izslē'dz ne tikai visus 
citws zīmognodevas p ā r m a k ' s a s c ē l o ņ u s , bet arī tos gadijumus, kas 
paredzēti 110. pailtā. Šo secrnā!jumu apstiprina ne ti'kai 111. panta 1. dajas 
ieksts, bet arī šī panta 2. dalas nosacijums, ipēc kura pārmaksātājam viņa kļū-
dīšanās dēļ jācieš zinams zaudējums — 5% atvilkuma veidā no pārmaksātās 
sumas. 110. pantā tāds atvil'kums nav paredzēts. Lūgums dēļ pārmaksātās 
zīmognodevas atmaksas 111. pantā paredzētā gadijumā iesniedzams Nodokļu 
departamentam divu mēnešu laikā pēc tādas pārmaksas. Turpretim 110. pantā 
sevišķs termiņš atmaksas p'ieprasijumam nav paredzēts, kapēc šiem gadi'ju-
miem piemerojarni vi'spārēji nosacijumi par noilgumu. 

Personas, kas nosolijušas nekustamu mantu publiskā izsolē, iemaksā zī-
mognodevu ;pēc pastāvošās prakses uz tiesas pieprasiļumu. Tāda zlmognode-
yas iemaksa nav uzskatama par maksātāja к 1 ū d u, jo nosolītājs rīkojies nevis 
5ēc sava ieskata, bet saskaņā ar pastāvošiem izsoles nosacijumiem. Ja tiesa 
irēlāk atzīst notikušo izsoli par spgkā 'neesošu, tad atkrīt arī pamats zīmogno-
ievas ņemšanai un tas 'notiek neatkarīgi no nasolītāja gribas. Zīmognodevas 
ņemšanas pamats tādā kārtā šajos gadijiimos atkarīgs no tiesas lēmmna. Tā 

zīmognodevas samaksas pārziriāšana nekustamas mantas publiskas pār-
)šanas Metās ietilpst tiesas pienākumos, tad tiesai uz nosolītāja lūgumu jālemj 
rī par samaksātās zīmognodevas atmaksu, ja šīs nodevas ņemšanas pamats 

^clāk atkrīt resp. ja tiesa atzīst notikuso izsoli par spēkā neesosu. Tāds spēkā 
ījies ticsas lēmums par zīmognodevas atmaksu Nodokļu departamentam jā-
)iWa saskaņā ar Kīk. par zīmognodevu 110. p. nosacijumiem. Neatkarīgi no 
isas lēmuma Nodoklu departameTits nevar izlemt zīmognodevas atmaksas 

jautājumu šādās lietās, jo tādu tiesību vai pienākumu 110. pants viņam nav 
piešķīris un, otrkārt, tiesa šo jautājumu, kā viņai piekrītošu, ir jau izlēmusi, 
ikai pati to izpildīt nevar, tāpēc ika nauda iemaksāta citas iestādes (Nod. 
ipartaraenta) ienaktwnos, Rīk. par zīmognod. 111. p. uz šādām nodevas at-
īaksām nav attiecinams, jo tas, kā jau augšā aprādīts, paredz cTtādākus no-
levas atma'ksas gadijumus. 

Ievērojot augšā izteikto, Senats n o l e m j : atzīt, ka par zī'mognodevas at-
īaksu nekustamas mantas nosolītājam, kās zīmognodevu iemaksājis Latvijas 

)ankā valsts ieņēmumos, ja izsole atzīta par spēkā neesošu, lemj tiesa. 

7. 1936. g. 8. oktobrī. Senata Administrativā departamenta 1936. g. 
jūnija iesniegums izškirt jautājurnu, vai apdrošmāšanas atlīdzība, kas pie-

drta u'z Li'k. par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadijumos (Lkr. 
Э27. g. 91., 1931. g. 45) uzskatama kā pensija, kura nav izmaksājama, ja per-
>nai, kura ito saņem, piešķirta pensi'ja uz Lik. par pensijām I d. pamata, 

№ 30.) 
Sēdi vada pridkšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Kcnradi; 

tzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 
Senats a t r o d : 
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1 Lik par pensiju I dalas (Lkr. 31/169, 35/209) 88. p. nosaka, ka persona, 
kurai tiesība uz vairākām pensijām по valsts vai valsts^ uzņēnmmiem vai pas-
valdlbu iestādēm, var saņemt tikai viemi pensiju pēc pasa izveles. Lai izsķir u 
augšā uzstādīto jairtājumu, vispirms jānoskaidro, ко Isti Lik. par pensiju daļa 
saprot ar vārdu pensija. AtbiMe uz šo jautājumu atrodama likuma 3.-11 р., 
по kuriera redza-ms, ka ar pensiju minētā tana nozīmē saprotama atli^iba 
fcuru 1 P minētās personas saņem по va'lsts se'kosos gadijumos: 1) за tas 
atbrīvotas по amata, nostrādājušas по vietas vai arī ar pārtrankumiem ne 
mazāk par 25 gaddem tādos amatos, ;kas dod.tiesību uz P e n s ^ ^ Г ™ ^ 
55 gadu vecurau (3. ip.), 2) n e a t - k a r īg i n о v e c u m a - за 5. р. mrnetje 
atvalināti kamvīri nostrādājiiši vismaz 20, bet pārejas personas vismaz 10 
?elp 15 izdfenā ieskaitamus gadus un pie tam pēdēiās. atjtāiot cfaenestu zau-
dčiušas vteDārēias dait>a spējas dienestā ne >mazak par бо°/о геьр. 40% U. p.j, 
^ ^ Ш % Ш ^ £ ^ slimlbas Щ d ienesta teM « M ^ b a 
spēias tādā apmērā, ka nepieoiešama pastāviga apkopsana, izdienas laiKs 
TJlmSZ 5-10 gadiem (8. p.) un 3) n e a t k a r l g i по v e c n m a un n o -
s t r ā d ā t i e m g a d i e m - - а) за 1. pantā mmetas personas, i z p i l d o t 
d i e n e s t a p i e n ā k u m u s n e l a i m e s g a d i j u m ā , zaudejusas darba spe-
3as (9 0 Р) un b) за tanī pašā likuma pantā minētās personas, stradajot 
feviški n e l a b v ē l ī g u s un v e s e l l b u b o j ā j о i j a da r i to sakara ar 
šiem darbiem zaudējušas darba spējas ne «nazakpar 40°/o. Kas attaecas ш 
Sfc par apdrošināšanu nelaimes un aroda shmfbas gadijumos (Lkr. 27/91 
31/45) tad tas attiecas uz n e l a i m e s g a d i j u m i e m pie darba vai sakara 
Ж Ы * apdrošinātās personas - - neaterīgi по veooma - sapem 
Hlkuma paredzē о atlīdzību (pabalstu resp. pensiju), ja vipas zaudejusas darba 
S n o a r o d u s l i r a ī b a s vai sakropļojnma n e l a i m e s g a d i j u m a , kas 
S t e 4 pantā aprādītosapstāklos (7.p.),pic'kam p e n s i i a s sanemsa'na nav по 
stādī a a C i b ā nonostrādātiem gadiem (attiecJbā uz pabalstu sk. 11 p 2 piez). 

Ž l S ? šos note&nmns ar angšā aprādltiem Lik. par pensuu I dalas no-
teiknmiem, jānāk pie ,lēdziena, ka atlīdzība, Ыт ^ ^ " ^ 
šināšanas liknma pamata p r i n с i p a u n p e с s a v а т е к a sakrit ar augsa 
minēto p e n s i j u t r e š о 'kategoriju, jo abu athdzibu merķis ir atlidz.nat oietn 
šam darbiniekam - - .neatkarīgi по vecnma un ^ ^ а Ш е т

г ^ ^ ' ^ Ъ ^ 1 
aaiudējuši daAa spējas pie darba vai sakara ar darbn по а о d u s.limi ba s 
(resp strādājot seviški ne'la'bvēlīgus nn vesebbu bojajosus darbus vai n e l a i -
m " g a d i 3 u r a ā . Tādēļ nav pietiekoša pamaia pienemt, ka Lik. par pensuu 
TdaK-s 88 v runāiot par p e n s i j u , nebūtu domājis to atlīdzību, kuru darbi-
2 T s Z ^ l Z U L ^ s .liknma pamata, kādu allīdzlbn i t a n s bez tam 
arī ekspressis verbis nosauc par. p e n s i j u . Abi likumi atšķiras_ viens по 
ofra galvenāra kārtām ar m, ka pensiin darbini^ks s a н п Itoi.**Ш>* darba 
vietu (pens. Ш. 3. р.), 'ka atiīdzības apmērs wav vienads (apdros. lik 15 р., peas. 
lik 52., 53. р.), ka pensijas fonds nesastādas vienīgi по valste idzeklieni Cka 
tas ir valsts darbinieku apdrošināšanas gadijuma — sk. apdros. lik. 5 . p.;, oet 
arl по atvilkumiem по darbinieku.algas (pens. lik. 36. р.), ka nav vienada 
atlīdzības piespriešanas kārtība. Sīs izšķirības tomer по pens. hk I dalas 
88. panta viedokļa nav atzfetamas par esencialām un tfc svangam, .lai attais-
notu slēdzienu, ka Lik. par pensijn I d. 88. р., runājot par n o v a l s t s saņemaj 
mām pensiiām nedomā arī to atlīdzību (pensiju), ikuru valsts dienesta sastavosa 
P^-Tona tāpat sanem по v a l s t s uz apdrošināšanas l i tena pama^a T a d | 
jānāk pie sļēdziena, ka augšā .uzstādītais jautājums izsķiTams apstipnnos! 
proti tajcā nozīmē, ka apdrošināšanas atlīdzlba, kas piesķirta uz Lik. par ap-
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droškiāšanu nelaimes un arodu slifflību gadijumos, uzska ama <ka atlidziba, kura 
nav izmaksājama, ja persOnai, kura to sanem, piesķirta pensija uz Lik par 
lensijām I d. pamata. Jāpiezīmē, ka pie līdzīga sledziena 3au nakus Sen.Adtn. 
depart (1929 g. spried. Nr. 1279) un Sen. CKD (1927. g. eprted. Nr 348, Ba-
Inatf ' ; §ie spriedumi gan taislti, interpretējot 1922! g 3 janv. Nc) eik par 
karavīru un valsts ierēdņu un kalpotaiu pensijam (Lkr. 18) 16. p.,_bet tiem u 
nozīme vēl tagad, jo 1922. g. pensijas likurns principā flo tagadeja peffsijas 

Tevēmjgt sacīto, Senats nolemj: atzīt, ka jautājums izšķlrams apstiprinoši. 

8 1936 g 9 decembrī. Seraata Civilā kasacijas departasmen'ta 1936. g. 
8 februara iesniegurns izšķirt jautājumu, Vai saskaņa ar Rīk. par zimognod. 
100 р., Senatam jāuzliek zīmogsods par Senata aktī iesniegtiem dokumentiem 
kas nav apmaksāti attiecīgā kārtā vm apmērā ar zīmognodevu (L. № 21) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators Dr A. Loe-
bers; atzinumu dod virsprokuros Fr. Zi'lbers. 

Senats atrod: , * « - . , , _ л vi 
•Pēc Rīkoj par zīmognod. 100. p. 1. teik. (Ikas atbrlsft Кг. zirnognod. nohk. 

185 p) t i e s u i e s t ā d e s , kas saņem aktus ш dokumentus, kur parkapti 
zīmoenodevas noteikumi, taisa lēmumus par soda piedzīšanu neatkangi no 
sumas no visām 3., 4. p. mmētām sumām. Pēc tā paša 100 p. 2. teik. (kas atbilst 
Kriev. zīmognod. nolik. 186. р.), šos lēmumus t i e s a var taisit jkatra lietas 
stadi!jā („во всяком положении дела") un neatkarīgi по ta, kada kartiba 
lieta caurlūkojama un kā beigtos. 

Fraze „katrā lietas stadijā" — tikai neveikls krievu vardu: ,, во всяком 
положении дела" (Kriev. zīmognod. nolik. 186. р. 1. teik.) tulkojums. bads 
izteiciens nozīmē vienīgi to, ka lēmumi par zīmogsoda uzlikšanu pielaizami hdz 
iietas nobeigšanai. Frazei „kaJtrā iietas stadijā" (pēc Rīk. par zimognod 100 p. 
2 teik.) tā pati nozīme, ka frazei „jebikurā lietas -stavokh" pec CPN 645. (.555.) p. 
(pēc krievu teksta: „во ввяком положении дела". Šo_ frazi Knev. Senats 
(1872. g. spriedumā Iskrickas lietā № 1003) izskaidrojis ta: „По смыслу ст. 
555 спор о подлоге может быть предявлен во всяком положении дела, 
т е во время судебнаго производства дела, прежде постановления по 
оному судебным местом окончательнаго решения по сущестсу иска, 
а решения сезда почитаются окончательными." 

Та ted ja Rīk. par zīmognod. 100. р. 2. telk. 'Meto to pasu frazi, ka CPN 
645 p un ja pēc OPN 645. p. domā tikai 'tādu lietas «tavokli, kura 'heta atrodas 
tiesas 'instarece, kur lieta izspriežama pēc butības, bet ne'kad ne Senata, ka 
kasaciias instencē, tad tas pats sakams arī par RTk. par zimognod. 100. p. 
2 teik" Tāoēc lēmumiu par zīmogsoda piedzīšanu var taislt tikai tiesas mstance, 
kurā lieta>caurlūkojama pēc foutfbas, b&t nekada ziņa ne Senats. Frazes beigu 
vārdi- neatkarīgi no tā, Ikādā kārtībā lidta caurlukoiama un ka bei'gtos — 
nemaz riav attiecinami arī uz kasacijas sūdzībām, bet zīmejas uz lifctas to kar-
tīSbu kurā zīmognodevu Uetas vispār var nonakt tiesa, kas hetu luko_caun pec 
būtības t i vai civilā, vai kriminalā, vaJi administīiativa procesa kartiba, bet 
nezīmēias tikai it kā uz pārsūdzlbu kā tādas kartību vien,jo 100. p. 2. te»k. 
nemaz neranā taisni par pārsūdzības kārtību. Tāpēc no minētas 100. p. 2. teik. 
izteiktās frazes taisni jānāik pie slēdziena, ka Senatam nav jātafea lemiimspar 
zīmogsoda uzlikšanu. Senatā gan var arī ienalkt .dokumenti, piem. kopa ar 
otrās instances aktim, vai arī kopā ar lūgumu par lietas jau-no Caurlukosanu; 
tā tad Senatam gan varetu bū't ī ak t i sk a iespeja taisīt arī lemumu par 'zimog-
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nda oiedzīšanu T о m ē r taisīt lēmuimi par zīmogsodu var tikai tada tiesu 
iestāde un tāda tiesu fetance, kas pārbauda attiecīgo a t a vai dokumentu pec 
bū'tlbas, apsverot ш izspriežot pēc «būtības jautājimru par šī akta vai dokumenta 
īsto sa uru un izpnatni. Bet taisni šādas funkcijas Senatam, ka augstakai ka-
sadias S a i nepUr ī t (Tiesu iek. lik. 5. р.; OPN 15. р.). Senate, rikojotieš 
S S S &aci«ia, tiesa" (CPN 283, 907. р.), lēmumu par z i m o g sodu 
taisīt nevar; viņam jāaprobežojas vienīgi tikai uzraudzības kartiba, uzdodot 
S f e S i (2) instemcei apspriest jautājumu par 4», vai akfs vai dokuments ap-
maksāts ar attfecīgo zlmognodevu ш taisīt par to attiecīgo lemumu. Тара* 
Senatam jārīkojas arī tad, kad Senats, izspriežot lūgumu par. lietas jauno caur-
lūkošanu pēc CPN 284, 90S. р., а* с е 1 aiz tajā paredzētiem lemesliem 2. mstan-
ces sDriedumus un nodod lietu 2. instancei izspriešanai no jauna. _ 

Atliktu vienīgi tikai apstāties vēl sevišfci pie jautājuma par_ to, ka butu 
jārīkojas Senatam jautajumā par zīmogsoda uzlikšanu gadiiuma, ia Senats 
artstāi b e z i e v ē r ī b a s lūjsumu par lietas jauno caurlukosanu, kad Hdz ar 
lūgumu iesniegtos dokumentos atrastos akti vai dokumenti, kas nav apmaba t i 
ar attiecīgo zimognodevu. Lai ņemtu stāvokli mipat norMita j a u t » vis-
pirms būtu jānāfr skaidrlbā par lūguma par №taš ' »«1" c a u r ^ o s a n u «> о Р o -
cesualo rafksturu un, Kdz ar to, par Senata isto procesualo darbibu, taisot spne 
durnu par šādu lūgumu. CPN 908. p. paredzētais ļūgums pēc butības pieder jau 
pie z e m ā k ā s instances proceduras. Normala 'karta (ka ta pieņemta ari 
Rietumeiropa, litomo.) lūgumi, ко paredz CPN 908. p ^utujāizspnez nevjs 
augstākā kasacifas tiesā, bet gan taisni taja mstence kura teisnusi attiecigo 
spriedumu: isk. pdskaJdrojumus (2. sēj. 192.-194. lpp.) pie 1900. g CPN pro-
? S Z 773.-783. p un paša proļekta 777. р., pēc kura minētie lugumi butu lespie-
dzami un izspriežatai taisni tajā instancē, kura №ja t d š m » no jauna caurluko-
famo spriedumu, ш pie tam neatkarlgi no tā, vai no jauna caurlukojamo s p m -
dumu būtu taisijusi pirmā vai otrā Wstance; pec mmeta_ projekta, abi CPN 
750 <iin 794 P (1914. g. izd.) paredzētie lūgrnni saplu-st кора yiena un taja pasa 
pārsūdzībā. Arī pir.majā CPN projektā bija paredzēts {62. р.), к \ Т % ^ ^ 1 
sprieduma iauna caurlūkošana jāatstāj pasai Tiesu paāatai: sk. Tutrumova 
komentaru 1923. g. izd.) pie CPN 794. p. (1478. Ipp.). Ar to, ka speka esosais 
Kkums t o J r uz Senata funkciiām attiecina CPN 908. p. (1932. g. izd.) jmredze о 
lūgumu izspriešanu, <nav teikts, ka Senatam l a m i im vienigi sada ncnormala 
kārtībā bfflju pašam jātaisa arī 'lēmums par zīmogsodu; Senats mmeta kartiba 
lūko cauri tikai lūgumu kā tādu, bet nemaz ne pašu lietu visuma рее ЬМЙэаь, 
uz kuru vien attiektos varbūt nea'ttiecīgi apmaksatie a^kti_un dokumenti lapec r 
trūkstot tiešam aizrādijumam pašā likumā, jānāk pie slēdziena, ka benatam 
v i s o s g a d i j u m o - s , kur viņam uz CPN 906. p. pamata nonak dokuTnenti, 
kas nav ar atttecīgo zimognodevu apmaksāti, tādi jānosūta zemakai mstaocei, 
uzdodot tai izšķirt jautājumu par uzliekamu zīmogsodu an tad, ja benats attie-
cīgo lūgumu atstāj bez ieverlbas. _ 

Ka Senatam .nevar dot tiesību vai uzlikt par pienakumu taisit lemumu pai 
zfeogsoda uzlikšanupēc būtlbas, izriet jau no (ta, fca citādi iznaktu, ka pretep 
Rīik par zīmognod. 107. р., tāds lēmums nebūtu nekur parsudza'ms. CFN tag-aa 
vairs neatzīst tādu stāvokli, kur lieta, kaut arī iautājumā Par f mognodevu, butu 
izspriežama pēc būtības tikai v i e n a paša instance: U N_W4. p. U » ^ - Щ 
izd) tika atcelts ar 1912. g. 15. iūnija Hk. (Lkr. 1003). Jautājums par zimog-
sodu var nonākt Senata izspriešanai ^ienīgi sakarā ar kasacijas swdzibu, kuru 
sūdzētājs iesniedz par zemākās instances lemumu jautajuma par zimoffsoda 
uzliksanu. 
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Aiz aprād. iemes'liem jāatzīst, ka izspriežamais jautajums izšķirams noraidošL 
Senats n o l e m j : a'tzīt, ka jautājums izšķirams noraidoši. 

9. 1936. g. 9. decerabri. Senata Civi'lā 'kasacijas departamenta 1936. g-
25. jūnija iesniegurris izšķint jautājumu, vai personai, kura sodīta pēc Sodu lik, 
558. p. ī d. (1903. g.) ш по kuras saskaņā ar Sodu lik. 662. p. I d. (1903. g.) 
kedzltā valstij jpar lafou dāvanas vērtība, ir jāatlidzina cietušam dāvanas ver-
tība nelikumīgo nodevu apmērā. (L. № 28.) 

Sēd'i vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators J. Skudre; 
atzin'urau dod virsprokurars Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
1903. g. Sodu lik. 662. p. nosaka, ka notiesājot par 656.—661. pantā pare-

Izētiem nodarijurniem, vainīgam ienākušā dāvana viņam atņemama, bet ja' tas 
nav, tad piedzenama viņas vērtība. Ja tiesa atzītu, ka dāvana bijusi izspiestar 
tad tā atdodama vinas saimniekam. Šinī likuma pantā ir izteikts tas princips, 
ka "kukulis vai neMkumīgs ņēmums nekad nepaMek vainīgai personai, bet uz 
paša lifcuma un 'neatkarīgi по cietušo personu celtām atlīdzības prasībām tiek 
viņiem atņemts. KTimiflaltiesai, nosakot vainīgam sodu, tanī pašā laikā un uz 
šī likuma panta pamata spriedumā ar-ī jānosaka, -kas darams ar mantām, kas; 

iegūtas caur 'kon'kreto noziegumu. Pēc šī li'kuma panta kuikulis resp. neliku-
mīgais nēmums atnentams, bet ja vina vairs nav, 'tad piedzenama viņa vērtība 
valstij par labu. Tiikai vienā gadijumā, un, proti, kad tie'sa atzīst, ika kukulis-
resp. nelikumīgs ņēmums ir izspiests, tad ita's atdodams tā devējam. Sodu lik. 
cenšas nodrošināt dienestpersonn neatkarību no priva'tām personām u-n tāpēc 
>odu Ш. ir paredzēts sod's, ne tikai ku'kuļu ņēmējiem, bet ari devējiem (1903. g. 
>odu li'k. 149. tm 150. р.). Ar to tad arī 'izskaidrojams noteikums, ka kukulis 

resp. nelikumīgs ņēmums 'ttikai fcad a'tdodams viņta saimniekam, kad tiesa atzīst, 
ka tas ir 'bijis no viņa izspiests, t. i. kad devēja vaina ir pilnīgi izslēgta. Kon-
kretā gadijumā vainīgā persona ir 'sodīta <pēc 1903. g. Sodu lik. 658. p. 1. d., t. L 
tiesa nav atzinusi, ka nelikumīgais nēmums izspiests un sakarā ar to, uz Sodn 
lik. 662. p. pamata, nelikumīgais nēmums resp. vina vērtība piedzīta valstij par 
labu. Arī ne'likumīga ņēmuma izspiešanas gadijuimā viņa vērtība nevar būt 
par pamatu civilprasības' celšanai, jo 'kā 'teikts, uz šī specialā likuma panta 
pamata kriminaltiesai ar savu spriedumu izspiestais kukulis resp. nelikumīgais 
ņēmunis atdodams viņa s'almniekam. 

Uz izteikto apsvērumu pamata Senats ' n o l e m j : atzīt, ka jautājums. izšķi-
rams noraidoši. 

10. 1936. g. 9. decem'brī. Senata Admini'strativā depar'tamenta 1936. gr 
3. augusta iesndeguras izšķirt jautājumu: kurai -piksētas pašvaldlbai pienākas 
dzīvokla nDdokl'is on pēc kāda's īres maksas, ja dzīvokla īrniieks iepriekšējā gada 
decembra beigās pārcēlie's uz citu pilsētu, kurā tā<pat noīrēji's dzīvokli. 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Konradij, 
itzinumu dod virsprokurors Fr. ZHbers. 

Senats atrod: 
'Noteik. par pilsētu ienākumdem, izdevumiem, budžetiem un pārskatiem 

(Lkr. 21/2) 21. p. nosaika, ka ar dzīvokiu nodokli apliekamas personas, kas 
e ņ e m dzīvdkļus: 1) pašu namos, 2) pret īres naudu un 3) brīvā liietošanā. 
lo šī likuma panta izriet, fka'pilsēta ar dzīvoklu nodcfkli var apli'kt tikai tās 
)ersonas, kas tdkošā gadā šajā pilsētā f а к t i sik i i e ņ e m kādu dzīvokli. Pie 
tam —-kā to Sen. Adm. dep. jan paskaidrojis (1931. g. spried. JYQ 1908 „Leta" 
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ļ i e tā) — nekrīt svarā, vai ar dzīvokļa -noddkli apliekamā persona šaja pilseta 
tekošā gadā dzīvojusi ilgu vai neilgu laiiku, bet pietiek, ka viņa smi gada vis-
-pār kādu laiku faktislki ir dzīvojusi. Tādēļ jāatzlst, ka gadijuma, за dzivokla 
frnieks iepriekšēiā gada decembra beigās ir pārcelies uz citu prlsetu, kura 
.tāpat noīrējis dzīvokM, dzīvokļu nodoklis pienākas šai pēdējai pilsetai, bet ne-
vis tai pilsētai, kurā īrniefes dzīvojte liepriekšējā gadā, bet nemaz nav dzivojis 
•tanī gadā uz kuru uzMekamais dzīvokļu nodoklis attiecas. 

Jautājums par to, 'pēckādas īres m'aksas dzīvoklu noddkhs ir apreķinams, 
izšķirams saskanā ar minētā Uikuma 28. p. skaidro ш nepārprotamu tekstu. Sis 
Шиша -pants nošaka, ka dzīvokļa noddklis aprēķinams katru gadu pec to tdpu 
Tres maksas, kuras mialksātāis oomājis 1. d e c e - m b n p a g a j u s a g a d a . 
Ukums neparedz citādu noddkla aprēkināšanas fcārtību gadijuma, ja dzivokļa 
īmieks iepriekšējā gada decembra beigās pārcēlies uz citu pilsetu kadeļ ari 
tādā gadijumā ir piemērojam's tas pats nodakļa aprēķināšanas veids, t. 1. piteeta, 
иг k u r u īrnieks pārcēlies (ieprtelkšējā gada decembrī), var nodokh apreķmat 
likai pēc to telpu īrds maksas, kuras maksātājs nomāji's 1. decembn pagajusa 
£adā tajā pilsētā, n o ' k i i r a s viņš pārcēMes. Šīs īres maksas noskaidrosana 
pilsētai nevar -rasties ievērojamas grūtJbas. Tam apstāklim, ka irriieks agraka 
dzīves vietā evertt. ieņēmte dzīvokli, ka-s Meluma un īrefc ma'ksas ziņa pimigi 
■atškiras no dzīvakļa, kuru vmš ieņem jaunā dzīves vdetā, nav izskirosas nozi-
mes, io tākis pats stāvoklis var rasties arī tad, ja īrrae'ks, iieparcdoties uz citu 
pilsētu, pi'lsētas robežās, decembra -mēnesī pāriet uz citu dzivoMi. Nevar but 
šaabu, ka arī šinl pēdējā gadiiumā.bfltu piemērojams likama 28. p. W g * « 
nodokļa aprēķināšanas veids, jo oitu likuras nepazīst. Likuma 27 p. 3. teiKums 
apspriežamā gadijumā ibūtu' piemērojams tikai tad, ja celtos kadas griitiDas 
•pagāiušā gada 1. decembra īres maksas noteikšanā, kāds izņēmuma gadiiums 
tomēr Tieiespaido -uzsJtādītā jautājuma p r i n c i p i a l o izsķirsanu augsa apra-

Ie vērojot sacīto, Senats n o l e m j : a'tzīt, a) ka gadijumā, ja dzīvokla īrnieks 
iepniekšējā gada decembra beigās pārcēlies uz citu pilsetu, kura tapat noirejis 
dzīvokli, idzīvakļa -nodaklis (par tekošu gadu) pienākas tai pilsetai, uz kuru 
ļrnieks pārcēlies. <un b) ka šādā gadijumā .dzlvokļa nodoklis apreķinams pec 
to telpu īres maksas, kuras malksātāis nomājis 1. decembn pagajusa gada pil-
sētā, no kuras viņš pārcēlies. (L. № 37.) 

11. 1936. g. 9. decembrī. Privatadvokata X pārsūdzība p_ar Tiesu palatas 
departamOTtu ikopsapalces 1936. g. 20. augusta lēmumu, attiecība uz viņa, X, ne-
-pielaišan'U pie svešu lietu vešanas Tiesu palata. (L. №41.) 

Sēdivada prie'kšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators K. Duomams; 
atzioumu dod virsprakurors Fr. Zilbers. 

Semats atrod: 
Privatadvokats X savā pārsūdzībā aizrada, fca Tiesu palaitas departamentu 

kopsapulceis savā <sēdē 1931. gada 28. februarī 'nolemusi pielaist viuu pie svesu 
lietu vešanas Tiesu pa!latā, par ко viņam visus šos gadus tikusi izdota attieciga 
aPMeclba, ik pusgadu's ito atjaunojot pēc tam, kad sudzetaļjs ikreizes iesniedzis 
Tiesu palatai Latvijas bamkas kvM par Ls .20,— pusgadu nodevas samaksu, 
saskanā ar Tiesu iekārtas lik. 340. un 341. p. Par 1936. g. otro pusgadu bs 20— 
jiodevu 'sūdzētājs 'samalksājis ar 9 dienu nokavejumu,^. i._8. augusta 1935. gj 
lādzot atjaunot aplieclbu 1936. g. olram pusgadam. Šo lūgumu Tiesu palat? 
dep-ta kopsapulce ar š. g. 20. augusta lēmumu noraidijusi. Tā ka privatadv: 
kats bez apliecības svešu eeitu attiecīgā tiesa vest nevar, tad ar mineto lemum 
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X esot atņemtas «iesības vfepārīgi izpiMit advoUflata рюшкитиь pie Tiesu pa~ 
latas, >pie t'am uz nenoteicamu laiku. Lūdzot rmneto lemimm atcelt u ^ d o t 
Tiesu palatai izdot viņam apliecību par svešu lietu vesanu pie Tiesu &f»ļ*J\ 
aizrāda >ka tiesī-bu vest svešas lietas privatedvdkatam varo.t _ atņefflt • ttkat 
discrolinarsodīšanas celā tanī gadijumā, ja vipš darboiies nepareizi vai peļami 
(ftesu iek Ш 344. p.),' bet viņa 10 gadu ilgā privatadvokata pralkse sudzetajs-
nevienu reizi 'neesot ticfc diisciplmari sodlts, kāpēc arī nevarot būt ranas par 
vina nepareizu vai pelamu dafbību Tiesu iek. lik. 344. p. nazīmē Betno otras 
nuses likumā neesat paredzēts, ka privatadvokata tieslbas vesUsvesas heta> 
varētii ieroibežot vai atnemt kautkā citādi, kā viien disciplinarsodisanas ceļa, un 
tāpēc arī ncvarot radīt tāda stāvokļa, kurš kaut kā citādi faktiski ijem lespeju 
darboties pie -tiesds, piem. apliecrbas neatjaim-ošanas ceļā. Nodevas samaksas 
nokavējums saviikārt neesot Ш smags pāricāpums, kurš pēc savam sefcam 
būtu pidīdzi-namis nepareizai <vai peļa-fflai d a rb№, kas .sodama ar vissmagako 
disciplinarsoda mēru — pralktizēšanas tiesību atuemšanu. So apsverumu pa~ 
matojumam sūdzētājs uzdod Tiesu iekārtas likuma 172., 174., 344. un 345 p. 

X pārsūdzība pelma ievēnbu. No Tidsu idcartes liikuma devitas sadaļas 
trešās nodaļas (331.—347. p.) 'kopības un specia'li no 335. im 344. p. risinams, ka-
privatadvokats, kuram savā laikā izdota 338. pantā paredzēta apheciba svesu 
lietu vešanai, var aaudēt praktizēšanas ticsības — lizņemot turpat 346. panta. 
paredzēto gadijumu sakarā ar Tieslietu rainistra diskrecionaro varu — tikai tad_, 
ia disciplinarkārtībā konstatēts, ka viņš darbojas nepareizi vai pelaim lo ta 
ir atzinusii arī Senata Apvienotā sapulce, skat. tā's 1933. g. spnied kraj. № 2. 

Š'inī gadijumā par disciplinarkārtTbā uzliktu sodu nav runas. Nol iesu pa~ 
latas iesnieguma Senatam 'ti'kai redzams, ka viņa privatadvokata X lugumu deļ 
apliecības atjaunošanas noraidijusi aiz n e f o r m a l i e m iemesliem, no ka risi-
nams, ka Tiestt palata pieīieltojusi Tiesu iek. lik. 338. patitu, torš likts tam gadi-
jumam kad kāda 331. p. mi-nēta persoma pirmo гетгй ludz v a i a n ludz Viņu по-
jauna u'zņemt privatadvokatu skaitā, kāpēc arī 338. p. pavēl tadā gadijumā „lukot 
cauri lūdzēja iesniegtos dokumentus un apsvert arī visas par_ vajadzigam at-
rastās ziņas", pēc kam tiesu iestāde nolemj: „vai ш atlaiitt ludzejam but par 
advokatu tieslietās, izdodot viņam par to pienacīgu apliecību, vai atraidrt lu-
dzēju 'kaut arī vinš apmierMātu Ikmnā prasī'tos f o r m a l o s nasacijumus . 
Tiesu palatas š. g. 20. augusta lēmumam X Metā, kauit netaisrt-am disuplmarso-
dīšanas kārtībā, kad pieprasa apvainota pasikai'drojumus un vispar icvero surp 
attiecīgāis procesualās garantijas, - - ir tomēr teiktislki disciplinarsoda sekas pie 
tam visaugs'tākā pakāpē. Un proti, pitaa mera pec Tiesu iek. 'lik. 344. р., kura-
iesākum's- „ja a p l i e c ī b u da 'bū j u š a s personas darbotos nepareizi vai_pe-
lami *' — 'nepārprotami 'norāda, ka šo pantu nevar pielietot tad, ikad, ka to 
acīmredzot ir darijusi Tāesu palata, lūdzēju pielīdzina personai, k_as lu-dz viņu 
no jauna uzņemt privatadvo'katu stoaitā. Pie šīs nesamiermamas pretrimas 
Tie'su iekārtas likuma paritus savā starpā Tiesu palata ir īakti-ski novedusi-
tāpēc, ka ilggadlgu privatadvokaftu, kuriam pate pirmo reiziapliecibu izdevusi 
1931 'g ?8 februarī, Ikad nu tas pēe 8 dienu nokavejuma ir ļudzis atjaunot pus-
gada apiiecību, ir p i e 1 ī d z i n ā j u s i vienai no 331: p. minētām personām, kas 
Tūdz apliecību, vēl vai vairs neatrazdamās privatadvokatu skaite. Tadam pi_e-
līdzinājumam li'kumā pamata nav — un arī nevar būt, jo atadi tu'liņ nonak 
auigstāk uzrādītā nesamliefiaamā preltranā starp Tiesu iekartas liikuma atsevis-
kiem pantiem, ко pats likums, protams, nekad nav paredzējis, ne velējies Pie 
tāda rezultata nonāk, -kad pārkāpj sistemati^kas iztolkošanas pamata notei'ku-

miis, kā šinī gadijuma. 
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Sacīto pastiprina ari tas apstāffis, *ka lemjot pēc 338. p. par 331. p. minetam 
persomām ne'bīrt nenonā'k pie latriegūtu tiesibu aizskāršanas, kurpretim šinī 
gadijttmā tas, kā 'nenovēršamas sekas no Tiesu palatas lēmuma ir nācļi's līdz, 
tai starpā aizs&ārtas «ūdzētāja 10 gadu praiksē lab'iegūtās privatadvokata tiesī-
bas uz nevainojamu advokata vārdu, jo šinī laikā X nekad nav inknmineta 
344. p. minētā „nepareiza vai peļama rīcība", un vinš nekad disciplinari sodīts 
nav tictis, bet dotajā gadijumā discipli'nartiesāšana nemaz nav notifkusi. Tiesu 
palatas lēmumā mvolvētā pidīdzkiāšaHa, kura precizēta še augstāk, ir tiesiski 
nepielaižama vēl arl tāpēc, ka apliecības meatjaunašanas formā uzliekotjlg-
gadīgam privatadvdkatam -tās pašas sekas (pie tam visaugstākā pakāpe), kadas 
ir disciplinarikārtībā uzliiktam sodam, pi'lnīgi aiftomatiski un nenovēršarm nonāk 
pie faktiska quasi - procesa ibez nelkādām garantijām. Tas ir - - p;ie tadas kar-
tības, kādas pats disciplinarproce'ss — kurš šinī gadijumā nav pielietots — 
protams, nepiclaiž, paredzot, starp ci.tu, arvien arī apvienotā paskaidrojumu 
nzMausīšanu. 

Likuma iztulkošanas viedokli's, kas fa'kti'ski noved ple tikko uzrādītām 
sekām im Ooirš implici'te ir pieņemts Td'esu palatas tfēmumā šinī lieta, irnepareizs: 
proti, viedo'klis, pēc Ikura privatadvokats, Vienalga, eik ilgi viņš, ka tads, jau 
netraucēti un nevainojami darbojies, nemaz pat nedomādams šo savu rerz 
fesā'kto daî ba Jauku atstāt, — būtu it kā uzskatams par jzstajušos но privat-
advoikatu skaita, tilkHdz !kā tas nav atjaunojis apHecību nākamam gadarn resp. 
pusgadam. Tas ir mūsu tieslbu ikulturai — un, kā 'tālāk naks redzams, arī po-
zitiviem likuma noteikūmiem — svešs tiesību formalisms, kurš šrnī_ gadijuma 
fiskalus ш kārtības kontroles momentus paceļ btftoku normu nozīme ar attie-
cīgām sekām, kuras šai pašai būtlbai neatoilst. Kā tāda -viiedokļa^paša likuma 
pozitivi notefani nepienem, uz to norāda, starp citu, Tiesu Sekartas likuma 
255. pants, pēc kura tiesu izpildītājs, 'kura drošības_nauda pilnigi vai pa dajai 
izlietota, atlīdzinot viņa nodarītus zaudējumus, ne!būt nav „uz^katams par iz-
stājušos >no tlesu izpildītāju sastāva", bet ir 'tikai „atstādinams по pienākumu 
jzpildīšanas līdz drošfbas naudas papildināšanai vai jaunas drošības naudas 
iemaksāšanai". Gluži 'tāpat raugas uz.lietu Notariata nolikumall. pants, ana-
•logi nosakot par notaniem un viņu drosības naudu, pie kam talak, Notar. nolik. 
12. parttā paredzēta notara atlaišana no amata tikai tad, ja tas- sešu mēnešu 
laikā nav no jauna iemafksājis vai papildinājis notara drošības naudu. Daudz 
mazāka nozīme, nekā aibu šo amatu drošības naudām, ir privatadvokata gada 
resp. pusgada apliecības inodevai, turklāt 'samērā mazai, šinī gadijumā Ls 20,̂ — 
par pusgadu. Šinī gadijuraā mimētā nodeva ir pat titousi iemaiksāta (ar 8. dienu 
-— un nevis p. piem. 6 mēnešu — nokavējumu), oet tomēr nav ņemts vairs ; 
vērā, ar visām augstāk rajksturotām sekām по tā — sekām, kas pilnīgi pre-
tējas tikko citētiem analogiem gadijumiem un lfkuma nolū'kiem' un tiešiem 
tekstiem. Pašu Tiesu iekārtas likumu 343. pants dod vadošu normu un izeju, ļ 
kā rīkoties privatadvoikatu apliecrbu nodevu lietās, neskarot bez pamata pašu 
advo'kata pra'kses fliesību. Minētais 343. pants, proti, paredz īpašu uzraudzības 
:kārtību, kā privatdavo'katu apliecību nodevu 'lietas vajadzības nolcārtojamas: | 
šī „uzraudzī'bas kārtDba... nosakama pēc tieslietu ministra vienošanās ar fi-
nansu mraistri ш valsts (kontrolieri". Arī šim 343. pantam Tiesu palata, iz-
lemjot privatadvokata X 'lietu, ir pagājusi bez ievērlbas garām. 

Aiz visiem šiem apsvēramiem un pamatojoties uz Tiesu iekārtas lik. 
331.—347. р., Senats n o l e m j : Tiesu palatas departamentu kopsapulces 
1936. g. 20. augusta lēmumu atcelt un uzdot viņai taisīt jaunu lēmumu šinī lietā. 
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