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1938. 
1 1938 g 7 februarī Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētāja 1937. g. 9. no-

vembra zinoiums № 43145, par Tukuma-Talsu zemes grāmatn nodaļaspneks-
Г к а Viljama Zicmela rīcību, kurā saskatanias Sodu lik. 140. p. paredzeta par-

— /T \ f о *\ 
kaP™ēdiPvadrpdekššēdētājs senators A. Gubens; referē senators К. Ducmanis; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

TēlgaVat^pģabaMesas nodaļu kopsapulce 1937. g. 3. novembrī nolēmusi 
uz KPN 1032. panta pamata zinot Senata Apvienotai sapulcei par I ukuma-1 alsu 
zemes grāmatu nodalas priekšnieka riclbu. , ._,_._. . . A. c i 

Izpildot šo lēmumu. Jelgavas apgabaltiesas pnekssedetajs lesmedzis Senata 
Apvienotai sapulcei zipojumu, по kura redzams, ka minētais zemes gramatu no-
dalas priekSnieks 1936. g. 27. aprill izdevis apMecrbu ar № 2997 par to, ka Nurmm-
žas pagasta „Cašu" māju vienlgais īpašnieks bijis Bērtulis Bjte. Patiesiba 
tomēr Bērtulim Bitem piederējušas tikai 3A idealās daļas по „Casu majarn, bet 
1/4 idealās dalas īpasniece bijusi Anna Bite. 

Šo apliecību, kas saturējusi nepareizas ziņas, viens по Bertuļa Bites manti-
niekiem Valentins Bite, iesniedzis kā pierādijumu Bērtula Bites mantojuma 
dalīšanas lietā. Apgabaltiesa, taisot spriedumu par mantojuma sadalisanu, ņe-
musi vērā šo apliecību un apstiprinājusi sadališanas projcktu, izejot по ta, ka 
visas „Cašu" mājas bijnšas Bērtula Bites īpašums. Apgabaltiesas spnedums 
stājies likumīgā spēkā. v . _ 

Kad Vaientins Bite iesniedzis apgabalticsas spnedumu koroboresanai, lu-
kuma-Talsu zemes grāmatu nodalas priekšnieks atteicies to darīt, atsaucoties 
uz to, ka „Cašu" mājas nav piederējušas Bērtulim Bitem vienam pašam, bet 
gan 4* idealā dala по tām bijusi Annas Brtes īpašums. 
* Tādi ir lietas apstākļi, kuros Jelgavas apgabaltiesa saskatijusi Tukuma-Talsu 
zemes grāmatu nodalas priekšnieka, Viljama Zicmela, nolaidlbu, izdodot aplie-
cību ar nepareizām ziņām, kurai kā sekas bijis svarīgs kaitējums tiesu parvaldes 
kārtībai jo nav bijis iespēiams izpildīt likumīgā spekā gājušu tiesas spriedumu. 
Ar to apgabaltiesa atzinusi par nodibinātām Sodu lik. 140. pantā paredzeta 
pārkāpuma pazīmes, kādēļ viņa uz KPN 1031. un 1032. pantu pamata nolēmusi 
zinot par Tukuma-Talsu zemcs grāmatu nodalas priekšmeka, Viljama Ziemeļa, 
rlcību Senata Apvienotai sapulcei. 

Tukuma-Talsu zemes grāmatu nodaļas prieksnieks V. Ziemelis uz apgabal-
tiesas pieprasiiumu dotos paskaidrojumos atzinis, ka 1936. gada 27. aprilī izdota 
apliecībā ar № 2997 >klūdaini bijis norādīts, ka „Cašu" mājas piederot Bertulim 
Bitem vienam pašam. Viņš pielaiž, ka kancleja, izgatavojot izziņu, licla darba 
daudzuma dēļ, nav izlasijusi visu reģistra ierakstu, un ka arī, kontrolejot aplie-
eību, klūda pagājusi neievērota. 

Jel'gavas apgabaltiesas faktisko konstatējumu pareiziba attiecoties uz рю-
laisto klūdu un tālāko faktisko norisi ir pieradīta ar šīs tiesas priekšsēdētaja 
zinojumam pielikto dokumentu norakstiem un Tukuma-Talsu zemes gramatu 



nodaļas priekšnieka Viljama Ziemeja paskaidrojumiem, kā arī ar pašu Jelgavas 
apgabaltiesas priekšsēdētāja 1937. g. 9. novembra ziņojumu № 13145 Senata 
Apvienotai sapulcei. Uz šo lietā nodibināto datu pamata i 'z š ķ i r a m s j a u-
t ā j i rms : vai ir vai nav uzsākama kriminalvajāšana prct Tukuma-Talsu ze-
mes grāmatu nodajas priekšnieku Viljamu Zicmeli? 

Acīmredzot šai sakarībā ir raugams, vai zemes grāmatu nodalas priekšnieka 
rīclbā šai gadijumā ir vai nav saskatamas pazīmes kādam no Sodu lik. devīta 
nodaļā paredzētiem noziedzīgiem nodarijumiem, ktiras nodaļas tltulis ir: „nozie-
dzīgi nodarijumi valsts, valsts autonomo uzņēmumu un pašvaldības dienesta". 
Tā kā šaī lietā ir runa par rakstiski apliecinātām ziņām, tad ir raugams, vai 
zemes grāmatu nodaļas priekšnieka rlcībā ir vai nav saskatamas minetas Sodu 
likumu nodalas 140. panta paredzētā noziedzigā nodarijuma pazīmes, kurš pants 
skan šādi: „Dieneslpersona, kas, izpildot dienestu, a i z и о 1 a i d ī b a s pazi-
nojusi vai apliecitmjusi mutiski vai г а к s t i s к i n e p_a r c i z a s z i ņ a s, no 
kurām eēlies s v a r f g s к a i t ē j u m s pārvaldības kartībai vai tiska, sabied-
riskām vai pravatām interesēm, sodama ar arestu". 

Ka uzzioa sniegta rakstiski un ka tajā bijušas nepareizas ziņas. par to lieta 
strīdus nav. 

No pārējiem nodarijuma sastāva elementiem pirmam kartam uzsverama 
s u b j e к t i v ā v a i n а, ко 140. р. prasa, lai tā būtu nodibinata ka sodamības 
noteikums: sodams, ja ir pierādīts, ka par vainu pierakstama nolaidība. Ar 
citiem vārdiem, 140. pants nepielaiž sodamības vienīgi par t. s. „o b j e к t i v о 
к a i t ē ju m u", bez subjektivās vainas. Tāpēc, ja vainīguma nolaidībā nav, 
sodamība — un tā tad arī kriminalvajāšanas uzsakšana — atkrīt, kaut arī butu 
nodibināts 140. p. beigās minētais svarīgais kaitējums. То ieverojot, vispirms 
izšķirams, vai ir vai nav saī lietā subjektivā vaina: vai zemes gramatu nodaļas 
priekšnieka rīclbā ir vai nav saskatama nolaidlba. 

Zemes grāmatu nodaļas priekšnieka • e s e n ci а 1 ā f_u n к с i j a īr d e -
с i z i v ā, 1 e m j о š ā funkcija. Viņš taisa patstavīgus lemumus, kas ir atse-
višķi pārsūdzami blakus sūdzības kārtība apgabalticsai (Not. nol. 353., 365^ 
Збб. р., kura nolikuma spēkā esamības laikā šaī lieta minetais noticis). Viņs 
atzīstams par sui generis atsevišķu instanci (Senata CKDspriedums 1922. g. 
70.). Zemes grāmatu nodalas prickšnieka lčmumi stājas spel<a_taja nozīme, ka 
viņš pats tos nevar grozīt ārpus Notar. nolik. 368. p. paredzetā gadijuma (Se-
•na'ta CKD spricdums 1926. g. 277.). Par priekšnieka lemumu sekretars gan īeraksta 
zemes grāmatu reģistrā. pārrakstot turp priekšnieka lēmumu. bet pašu ierakstu 
paraksta priekšnieks vien (Not. nol. 356. р.). Uz nostiprinamā akta liekamo 
priekšnieka lēmuma norakstu p a r a k s t a priekšnieks, bet tikai „apbecina" 
sekretars (Not. nol. 355. p. 1. teikums, arī 361. p. 2. te^kums). Sekretars tikai 
atzīmē datumu uz iesniegumiem (346. p.) un izdod apliecības par lesmegumu 
saņemšanu (347. р.), icved lūgumus žurnalā (348. р.), bet pašus lemumus^ taisa 
un pašrocīgi ieraksta žurnalā tikai priekšnieks viens pats (353. р.). Vispar, le-
muraus taisa vienlgi zemes grāmatu nodalas priekšnieks; viņa sekretars tur-
pretim nekādu lēmumu nevar taisīt, un parsekretara „rīcību" (nevis „lemumu") 
pielaižama sūdzība priekšnickam (nevis kadai augstākai tiesas instancei, Not. 
nol. 300. р.). Ar vāuhi sakot, decizivā, lemjošā vara un darbiba pieder resp. 
piekrīt vienīgi zemes grāmatu nodalas priekšniekam, un tikai viņam pašam 
tāpēc arī pieder nodalas vadība (289. p.),_par kuru viņš atbild. Pnekšnicka 
vadošai lomai, kas sakoojas viņa deciziva, lemjošā funkcijā; atbilst an viņa 
amata stāvoklis. Vinu ieceļ, atlaiž uii pārcel Ministru kabinets, tapat ka tiesu 
iestāžu locekļus (Not. nolik. 289. p,, Tiesu iekārtas lik. 323. р.). Рсс Not nol. 
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296 p zemes grām. pr-ks pats iecel un atlaiž kanclejas ierēdņus, pie kuriem 
"sekretars tomēr nepieder: sekretaru iecel un atcel tieslietu mmistns (Not. nol. 

'" Saclto ievēroiot atzīstams, ka ja zemes grāmatu nodaļas priekšnieks pa-
raksta l ēmumu, kura rezolutivais saturs dibinas uz nolaidibas deļ leviesu-
2 neparcizicm datiem, kas smelti turpat zemes grāmatās, tad viņs pielaiz 
nolaidību un krit subjektivā vainā, kas tad arl ir novērtējama pec attiecigam 
sodu normfim. 

šinī lietā turpretim par tādu gadiiumu nav runas, jo nepareizas ziņas pie-
laistas z e m e s g r ā m a t u n o d a ļ ā s , к a t a d a s , u z z i ņ a , a p -
1 i e cīb ā, bet ri e v i S šLs nodaļas p r i e к š n i e к а 1 e m u m a. 

No lietas redzams, kādā ceļā smelta še apspriežamā konkretā uzzina, un 
ka tādā pašā celā rodas visas līdzlgas uzziņas. Kā tas vispār zmams un ka 
tas redzams arī no augstāk attēlotiem likuma noteikumiem, tai starpa no 
sekretara iecelšanas un atcelšanas kārtlbas (caur tieslietu rainistri pasu), zemes 
grāmatu nodaļas sekretars ir visai atbildīga persona un vispar svanga tigura 
^emes grāmatu nodalas darbībā, ar attiecīgām kvalifikacijām, ко по viņa tapec 
orasa Vinš un vispār kancleja nav atsvabinami по katras atbildibas, bet spe-
ciali zemes grāmatu u z z i ņ ā s, jo sevišķi. Sādās uzzioās sekretara lidzpa-
raksts tiešām burtiski arl nozlmē „apliccinājumu", ka uzziņas pareizas. Pasa 
zemes grāmatu nodaļas priekšnieka subjektivā vaina par šādu uzziņu neparei-
zību, protams, nav a priori izslēgta, bet attēlotā a t b i l d ī b a s s a d a l i j u -
m a režimā tā tomēr ik konkretā gadijumā īpasi pieradama, bet nav bez ka 
tālākā prezumējuma, atsvabinot sekretaru un vispār kancleju по katras atbil-
dības: nepareizu uzziņu resp. aplieclbu sferā prezumejama ir, hdz preteja pie-
rādiiumam, šo pēdējo subjektivā vaina. Šinl lietā nav nekadu noradijumu, kas 
šo vainas prezumpciju varētn pagriezt otrādi, un tāpēc atzistams, ka lukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļas priekšnieka Viljama Ziemela nciba sini gadijuma 
subjektivas vainas nav. 

Pie sacītā piemetinams, ka citāds atbildlbas sadalijums netikvien neiztek 
по attiecīgiem likuma noteikumiem, bet arī butu bīstams, iedēstot faktisku uz-
zinu laukā tieši neatbildības sajūtu zemes grāmatu nodaļas sekretara un vispar 
kanclejā, kad subiektivo vainu uzliktu par katru tamlīdzlgu klūdīšanos vienigi 
pašam'priekšniekam, kurš tad, dodamies pats pārbaudīt gramatas ikkatru uz-
ziņu n e v a r ē t u v a i r s i z p i l d ī t s a v u v a d o š o un l e m j o s o 
p i e n ā к u m u un pa daļai padarītu pārējo darbinieku esamibu zemes gramatu 
nodalā par lieku. Taisni tādos apstākļos. v ā j i n o t padotos icredņos a t -
b i 1 d ī b a s s a j ū t u, būtu apdraudēta zemes gramatu nodalu uzziņu pub-
liskā ticamība, kura var pastāvēt vienīgi tad, ja katrām - по augstaka Hdz 
zemākam — savā vietā, savā darbā un savā sferā ir sava atbildiba. 

Atkrītot zemes grāmatu nodalas priekšnieka subjektivai vainai, zūd sva-
rīgākā daļa Sodu lik. 140. p. paredzētos nodarijuma sastava elementos, nav 
vairs pilna sastāva, un sodamība, tā tad arī kriminalvajāšanas uzsaksana 
atkrīt Pazaudē nozīmīgumu arī jautājuma apspriešana, attiecoties uz radusos 
kaitējuimi - vai tas bij svarlgs, kādu prasa 140. р., vai nebij. Piemetinams 
tomēr ka ja ieinteresētais mantinieks Valentins Bite, kurš kā mantojuma at-
stājēja Bērtula Bites brālis, nevarēja nezināt, ka „Cašu" māja nepiederejaBer-
tulim Bitem vienam pašam, būtii savas tiesības izhetojis l a b a t i c ioa^ un 
nebūtu steidzies izmantot klūdaino apliecību, - tad ar viņa savlaicigu zinosanu 
zemes grāmatu nodaļai pārpratums būtu laikā novērsts, un nekads kaitejums 
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ne pārvaldības kārtībai, nedz mantinieku privatām interesēm nebūtu radics. 
RaduŠās grūtības tāpēc ir lielā mērā paša mantinieka netaisnprātīgas rīcības 
sekas. 

Aiz šiem motiviem Senats n o l e m j : pret Tukuma-Talsu zemes grāmatit 
nodaļas priekšnieku Viljamu Ziemeli kriminalvajāšanas neuzsākt. 

2. 1938. g. 7. februarī. Senata Administrativā departamenta 1937. gada 
30. novembra ziņojums Nr. 3490 jautājuma izšķiršanai: vai īres maksas normē-
šana dzīvokliem un telpām, kas mmētas Lik. par telpu 1. p. II dalā un 1. p. pie-
zīme, piekrīt cenu inspektoram. (L. № 3.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators J. Skudre; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Lik. par telpu īri 1. p. I d. (sk. 1936. g. Lkr. 125) nosaka, uz kādām telpāra 

ir attiecinami šī likuma nosacijumi, bet tā paša li'kuma un panta II d. un piezīme 
pie šī panta «osaka, uz kādām telpām šī llkuma nosacijumi neattiecas. Vis-
pirms no pilnīgas šī likuma iedarbības ar šī panta II d. ir izslēgti tie dzīvokli, 
kuros istabu skaits, nerēķinot apkalpotāju istabu, 1936. g. 1. jūlijā pārsniedzis 
trīs istabas. Piezīme pie šī panta izslēdz no šī likuma 37. un 38. p. icdarbības 
namus, kuri celti vai izbuveti pec 1918. g. 18. novembra, vai kuri pēc šī likuma 
speka nakšanas caur kapitalremontiem uz namu īpašnieka rēķinu pārvērsti no 
neapdzīvotiem apdzīvojamā stāvoklī. Pie kam par kapitalremontiern šī panta 
nozīme uzs'katami tadi, kuru vertība pārsniedz 25% no nama vērtības. Priekš 
tam telpam, 'kas padotas telpu īres likuma iedarbībai, īres maksa normēta ar šī 
likuma 37. un 38. p. nosacijumicm, un strīdus gadijumā ī r e s m a k s u а р г ē -
ķ i n a uīi n o s a k a k a t r ā a t s e v i š ķ ā g a d i j u m ā t i e s a (1934. g. Lkr. 
231). Telpu īres maksa tanīs telpās, kuras nav padotas telpu īres likuma iedar-
bībai.jnosakama uz Civillikumos ietvertā brīvas vienošanās pamata starp telpu 
izīretaju un^īrnieku, un ja tāda vienošanās nenotiek un telpu īrnieks atsakas 
maksat izīretajanoteikto īres maksu, tad ižīrētājs var prasīt caur tiesu īrnie'ka 
izlikšanu no telpam. Lik. par telpu īri 32. p. 10. pkt. iet runa tikai par šī likuma 
1. p. piezīme minetiem gadijumiem, bet uz CL ietvertā brīvas vienošanās pamata 
tas pats nosacijums attiecinams arī uz tā paša likuma un panta II d. minētiem 
gadijumiem, kad arī īres maksa nosakama par tiem brīvi vienojoties. Tā tas 
butu, ja telpu izīrētāju un īrnieku attiecības regulētu vienīgi Likums par telpu 
īri. Bet uz Lik. par cenu inspektoru (1934. g. Lkr. 302) 3. p. 1. pkt., cenu in-
spektoram ir piešķirtas tiesības arī namsaimniecībā noteikt saistošas cenu pa-
zeminajuma normas^cenas, pelņas apmērus un atlaides, kā arī noliegt pastāvošo 
ccnu un pelņas apmeru paaugstināšanu vai atlaižu samazināšanu. Pamatojoties 
uz ar šo li'kumu piešķirtām tiesībām, cenu inspektors ir devis divus rīkojumus, 
kuri skar_arī namsaimniekus, un proti, 1935. g. „Vald. Vēstn." Nr. 15. un 1936. g. 
„Vald. Vestn." Nr. 224., ar kuriem noliegts nepamatoti paaugstināt vai uzturēt 
nepamatoti augsta līmenī atlīdzību par izīrējamām telpām un šo telpu apsildī-
šanu, ka arī citadi sadardzinat īrēto vai nomāto telpu lietošanu. Paceļas jau-
tajums, vai сеаш inspektora tiesības ir attiecinamas uz visiem narasaimniekiem, 
vai tikai tiem, kas nav padoti Lik. par telpu īri? Uz šo jautājumu var būt tikai 
viena atbilde, un proti, ka cenu inspektora tiesības regulēt cenas namsaimniecībā 
attiecas vienīgi uz to namsaimniecības daju, kas izņemta no Lik. par telpu īri 
iedarbības. _ Attiecībā uz namsaimniekiem, kas padoti telpu īres likuma iedar-
bībai, arī pēc cenu inspektora posteņa nodibināšanas un viņa tiesību attiecinā-
šanas arī uz namsaimnieclbu, ir palikušj spēkā Lik. par telpu īri 37. un 38. p.» 
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kuri nosaka īres maksas normas šādām telpām, un pēc Lik. par telpu īri strī-
dus jau'tājumus par telpu īri un apkurināšanu šādos gadijumos izšķir tiesa. 
Та tad cenu inspektora tiesības regulēt Ires maksas un maksu par centralo ap-
kurināšanu nav attiecinamas uz tām telpām, kuras padotas Lik. par telpu Iri. 
Attiecībā uz pārējām namsaimniecībām, kur īres maksas im tāpat maksas par 
centralo apkurināšanu Lik. par telpu īri bija atstājis izīrētājam un īrniekam no-
teikt uz brīvas vienošanās pamata, ar Lik. par cenu inspe'ktoru (1934. g. Lkr. 
302), ir attiecinātas cenu inspektora tiesības Šīs cenas regulēt. Šajā sakarlbā 
vienīgi var pacelties jautājums, vai cenu inspektors rlkojas šādos gadijumos lī-
dzīgi tiesas iestādēm, kas īres maksas un maksu par centralo apkurināšanu no-
saka vienīgi katrā konkretā gadijumā un tikai uz ieinteresēto personu sūdzību 
pamata, vai arī kā administrativa vara uz personīgu iniciativi un vispārīgi, bet 
Tie konkretiem gadijumiem? Li'k. par cenu inspektoru 1. p. nosaka, 'ka cenu in-
spektora amats nodibināts c e n u k u s t ī b a s a d m i n i s t r a t i v a i u z r a u -
d z ī b a i, tā paša likuma 3. p. nosaka, ka cenu inspektoram ir tieslba noteikt 
tirdzniecībā, rūpniecībā un namsaimniecībā u. t. t, s a i s t о š a s с e n u p а -
' / e m i n ā j u m a n o r m a s , с e n a s, p e ļ ņ a s a p m ē r u s ,u n a 11 a i d e s, 
kā a r ī n o l i e g t p a s t ā v o š o c e n u un p e ļ n a s a p m ē r u p a a u g s t i -
n ā š a n u vai atlaižu samazināšanu, kā arī i z d o t s a i s t o š u s r l k o j u -
m u s par preču kvalitati un iesaioojuma veidu, kā arl par cenas, svara, mēra 
un kvalitates apzīmēšanu uz precēm vai to iesaiņojumiem. No citētiem li-
kuma pantiera par cenu inspektoru nepārprotami izriet, ka cenu inspektoram 
neatkarīgi no sūdzībām un uz personīgu iniciativi jāuzrauga cenu kustības vi-
pam piešķirtās saimnieciskās nozarēs un, no otras puses, no minētā panta 3. p. 
arī izriet, ka cenu inspektora saistošie rīkojumi par cenu pazeminājuma nor-
mām, cenām, peļņu apmēriem un atlaidēm, par noliegumu pastāvošās cenas un 
pelņas apmērus paaugstināt, kā arī par preču kvalitati un iesaiņojuma veidu, 
par cenas, svara, mēra un kvalitates apzīmēšanu uz precēm v a r a 11 i e k-
t i e s v i e n ī g i uz v i s i e m tirgotājiem, rūpniekiem un namsaimniekiem 
valstī, b e t n e v i s t i к a i u z d a ž i e m. Nav iedomājams tāds stāvoklis, 
ka vienā tirdzniecības vai rūpniecības pasākumā ir noteiktas cenas, vai paze-
minātas cenas, noteikts peļna-s apmērs, nolicgts cenas un pejņas apmēru pa-
augstināt, dots rīkojums par preču kvalitati un iesainojuma veidu, kā arī par 
cenas, svara, mēra un kvalitates apzīmēšanu uz precēm vai to iesaiņojumiem, 
be't turpat līdzās ir cits tirdzniecības vai rūpniecības pasākums, uz kuru šie no-
sacijumi neattiecas. Tas pats sakams par namsaimniecību, kur arī nebūtu 
pielaižams stāvoklis, ka vienam namsaimniekam valsts vara nosaka pelņas 
apmēru un noliedz paaugstināt īres maksas, bet otrs var rīkoties pēc sava 
brīva ieskata un iegribām. Sakarā ar izteiktiem apsvērumiem j ā a t z ī s t, 
к а с e n u i n s p e к t о r a s a i s t o š i e m r I к о j u m i e m, к a s d i b i n ā t i 
nz v i ņ a t i e s ī b u a p j o rnn, v a r bū t v i e n ī g i v i s p ā r ē j a un n e v i s 
i n d i v i d u a l a n o z ī m e . Ja nostātos uz pretējā viedokla, un proti, ka cenu 
inspektors var individualizēt savus rīkojumus un katrā konkretā gadijumā sa-
karā ar iesniegtām sūdzībām dažādi lemt, tad neatkarīgi no jau izteiktiem ap-
svērumiem par tāda stāvokla neciešamlbu, cenu inspektors tiktu nostādīts 
īres valdes resp. tiesu iestādes lomā, un izšķirt visus strīdus valstī, kas var 
celties starp telpu izīrētājiem un īrniekiem, ņemot vērā jau tā plašo cenu in-
spektora kompetenci, tas viņam 'nebūtu pa spē'kam. Arī no šī viedokļa izriet, 
ka likumdevējs nav domājis uzlikt cenu inspektoram izšķirt konkretus strīdus 
gadijumus starp namsaimniekiem un telpu Irniekiem. Arī cenu inspektora tie-
sība noteikt sodus par vioa saistošo rīkojumu inepildīšanu, nav saskaņojama ar 
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tādu stāvokli, ka cenu inspektora lēmumiem resp. fīkojumiem piemīt indivi-
duats im nevis vispārējs raksturs. 

Ievērojot sacīto, Senats n o l e t n j : atzīt, ka jautājums izšķirams apstip-
rinoši, bet 'ka īres maksas normēšanai nevar but individuals raksturs. 

3. 1938. g. 7. martā Senata Civilā kasacijas departamenta 1937. g. 30. ofcļ 
tobra iesniegums № 2023. jautājumu izšķiršanai: l)_vai sargam, kuram pec h-
guma jāstrādā t i k a i svētdienās un svētku dienas un kuram par šo darbu 
nolīgta mēneša alga Ls 40 — apmērā, ir tieslba saņemt Likuma par darba laiku 
17 pantā paredzētās piemaksas par virsstundam. ja viņš svetdienas un svetku 
dienās strādā vairāk par 8 stundām dienā; 2) gadiiumā, ja viņam tadas piemak-
sas pienākas, kādā veidā aprēķinams algās apmērs par normalo darba stundu. 
pēc kāda apmēra tad būtu aprēķinams Likuma par darba laiku 1/. panta pare-
dzētās piemaksas. (L. № 1.) 

' Sēdi vada prickšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators F. Konradi; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Par virsstundu darbu uzskatams darbs, kas nostrādāts v i r s n о г m а 1 а 

darba laika (Scn. CKD spr. 30./903.). Tā kā saskaņā ar Lik. par darba laiku 
3 pantu svētdienas n o r m a l i ir izlietojamas vienīgi atpūtai (izņemot Lik 
par darba laiku tieši paredzētos gadijumos), un par normalu darba aiku adeļ 
var uzskaffl tikai d a r b d i e n ā s nostrādāto laiku, tad arī Lik par darba laiku 
17 pantā v i s s svētdienas darbs ix kvalificēts kā virsstundu darbs. badā 
kvalifikaciia tomēr ir domājama un domāta tikai p a r a s t i e m gadi3um.em, 
kad darbinieks ir strādājis kā svētdienās, tā arī darbdienas Jo gadijuma, за 
darbinieks ir strādājis t i k a i svētdienās, tad svētdienas darbti ka tadu nevar 
H ^ - J ī f s s t o & b u tādēl, ka trūkst virsstundu darba pretstats, pro , nor_ 
malā laika (darbdiertas) nostrādātais darbs. Sādā - - izņēmuma - gaduuma 
tādēļ jāatzīst, ka tas vien, ka darbs ir izdarīts svētdienā, to neparverss par 
virsstundu darbu. Tomēr arī šinl gadijumā svētdienā nostradata darba d а а 
ir atzīstama par virsstundu darbu, un proti tad, kad dabimeks, kas stradajis 
tikai svētdienās, šinīs dienās ir strādājis vairāk par 8 resp. 6 stundam, ]o Lik̂  
par darba laiku (1922. g. red.) 1. panta kardinaiais noteikums nosaka, ka nor 
maiais darba laiks nedrīkst pārsniegt 8 resp. 6 stundas. Izņēmumus no sa no 
teikuma likums pielaiž tikai likumā sevišķi uzskāitītos gadijumos (par kurier 
apspriežamā gadijumā nav runas). Tādeļ jāatzīst, ķa - - prmcipa ■ ■ virs s 
normalā darba nostrādātais darbs katrā ziņā ir uzskatams par virsstundu dai 
bu Ja nu apspriežamā gadijumā svētdienas darbs nav atzīstams par virsstund 
darbu tādēl vien, ka tas ir nostrādāts svētdieņās, tad šinīs dienas virs 8, rcsp 
stundām nostrādātais darbs tomēr katrā ziņā atzlstarns par virsstundu darb 
Pretējais viedoklis nonāktu tiešā kolizijā ar Lik. par darba laiku 1. p. un novesl 
pie nepielaižama un neattaisnojama slēdziena, ka d a r b d i_e n a s virs попвд^ 
darba laika nostrādātais darbs katrā ziņā (izņemot hkuma sevisķ paredzeto 
gadiiumus) būtu atzīs'tamš par virsstundu darbu, bet sāds s v c t d i e n a s no 
strādātais darbs par tādu nebūtu atzīstams. Sāds slcdz'iens ari runatu prete 
likuma izpratnei, jo normali visa svētdiena ir izlietojama tikai atputai, un tade 
svētdienās virs 8, resp. 6 stundām nostrādātais darbs - - sahdzinpt to ar darfi 
darbdienās Щ о v a i r ā к atzīstams par virsstun.du darbu. Ja tadel apspne 
žamā gadijumā svētdienas darbs kā tāds aiz augšā minetiem mot.viem na 
atzīstams par virsstundu darbu uz Lik. par darba laiku 17. panta pamata, 
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pielīdzinams darbdienās nostrādātam darbam. tad šinīs dienās virs 8 resp. 6 
SundāmTostrādātais darbs tomēr atzīstams par virsstundu darbu uz Lik. par 
darba laiku 1. panta pamata. 

Uz p i r m o iautāiumu tādel iaatbild apstipnnosi. 
Otrais jautājums, saskaņā ar Senata Civilā kasacijas departamema lugumu, 

atstāiams bez caurskatīšanas. _. . 
Ievēroiot sacīto, Senats n о 1 с m j : 1) atzīt, ka pirmais jautajums izsķirams 

apstiprinoši^ 2) otro jautājumu atstāt bez caurlūkosanas. 
4 19.38 g 7 martā. Senata Kriminalā kasacijas departamenta 1938. gada 

3 februara zinojums Nr. 156 jautājuma izlemšanai: vai miertiesnesa t.esas 
sēdcs protokolā ierakstītais pilnvarojums vest lietu abās (pirma un otra) m-
'stancēs ietver sevī pilnvarojumu apelacijas atsauksmes lesniegšanai. ( L , № T.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators M. Cakste; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

TauTājums°uzstādīts, acīmredzot. nolūkā noskaidrot. vai ar aizrādijumiem 
pilnvaras tekstā, ka pilnvarnieks pilnvarots vest lietu abās pirma un otra) m-
stancēs, ir izpildīts CPN 60. panta noteifcums, ka pilnvarnieka tiesibai īesmegt 
apelacij'as sūdzību jābūt tieši norādītai pilnvarā. ™/тп44 ,m 

Šajā jautājumā jau nodfcinājusēs konstanta prakse (Sen. CKD 30 1044. un 
citi un bij. Kriev. Sen. CKD 77/301. un citi), kas atzinusi, ka CPN 60. (agr 48.) 
panta notcikums, 'ka pilnvarnieka ticsībai iesnieģt apelacijas sudzi-bu jabut tiesi 
norādītai pilnvarā, nav jāsaprot burtiski tajā nozīmē it kā _Pi_lnyaras teksta 
katrā zinā iabut teikumam „iesniegt apelacijas sūdzību'. Mmctas tiesibas pie-
škiršanu pilnvarniokam var izteikt ari citicm vārdiem, ja vien pi nvardeveja 
griba dot pilnvarniekam tādu tiesību ir skaidri saskatama. Aizradiļumu pihi-
varā uz tiesību vest lietu „abās instancēs" Senata prakse no CPN 60. panta 
viedokla atzinusi par pieiiekoši skaidru pilnvardevēja gribas izteiksmi pie-
škirt pilnvarniekam tiesību iesniegt apelacijas sudzību. Tads viedokhs, kuru 
sankcionēiusi ilggadīga tiesu prakse un kas savienojams an ar CPN 60. pantu, 
kurš nenosāka, kādiem īsti vārdiem izsakams pilnvarojums lesmegt apelacijas 
sūdzību 'bet prasa vienīgi to, lai tāds pilnvarojums butu noradits, butu uztu-
rams spēkā arī uz pnekšu. Aiz norādltiem iemesliem uzstaditais jautajums, 
aplūkojot to iio augšminētā viedokļa, izšķirams apstiprinoši, kadeļ Senats n o-
l e m j : atzīt, ka jautajums izšķirams apstiprinoši. 

5 1938 g-5 aprilī. Senata virsprokurora 1938. g. 23. februara iesniegums 
Nr 168 piekritības strīda izšķiršanai starp finansu ministri un Tiesu palatas 
civildepartamentu pēdējā lietā Nr. 369 B/1937. g. - Jūlija Kibcrmaņa praslba 
pret Latvijas ban'ku u. с sumā Ls 32.490,— par īpašuma tieslbām uz aprakstito 
o'bligaciju. (L. № 8.) T _ 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators Dr A. Lebers, 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: . . , , , ., 
ļānis Velēns iekīlājis Uniona bankai kā rokas ķīlu viņam pi&deroso blanko 

cedētu obligaciiu, kas sumā Ls 20.000,— nostforināta uz Jāņa Dūņa nekustarao 
īpašumu Valmierā ar zemes grāmatu reg. Nr. 85. So obligaciju Umona banka 
pāAīlājusi Latvijas bankai. Latvijas (banka 1931 g. 25. novembrī sava varda 
cēlusi prasību pēc minētās obligacijas pret Jāni Dufli par Ls 20.000 ar »/o un 
izdevumicm. Atbildētājs pteaicinājis lietā kā 3. personu Jani Vclenu. Apga-
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balticsa prasību apmierinājusi. Tiesu palata savā pirmā spriedumā apstipri-
nājusi apgabaltiesas spriedumu. Senats atcēlis šo Tiesu palatas spriedumu. Iz-
spriežot Hctu no jauna, Tiesu palata ar savu 1935. g. 13. maija spriedumu at-
cēlusi apgabaltiesas spriedumu im prasību atraidijusi uz tā pamata: 1) ka Lat-
vijas bankai bijis zinams, ka Uniona banka nav obligacijas īpašniece, 'bet tikai 
pirmā ķīlas ņēmēja; 2) ka obligacija nonākusi Latvijas bankai kā pārkīlas 
ņēmējai, bet ne īpašumā; 3) ka Latvijas bankai nav tiesības atsau'kties uz CL 
(1864. g. izd.) 1465., 3473. р., jo Latvijas banka nav uzskatama par obligacijas 
labticīgo turētāju; 4) ka Jānis Velēns (kā dbligacijas īpašnieks un tās pirmais 
ieķīlātājs Uniona bankai) samaksājis Uniona bankai sumu, kurā viņš obligaciju 
bija ieķīlājis minētai bankai, ar ко izbeigusies kā Uniona bankas (kā pirmās 
ķllas ņēmējas), tā arī Latvijas bankas (kā pārķīlas ņēmējas) ftesības (sk. 1486. p. 
1. teik., 1489. р.); 5) ka tādēļ obligacija bija izsniedzama atpakaļ Velēnam 
(Sen. CKD 35/947). Mīnēto obligaciju pēc tam ieguvis no Velēna kāds Nelķe, 
kas to tālāk cedējis Jūlijam ЮЬЪегташт (prasītājam šajā lietā) ar 1935. gada 
3. septembra cesijas aktu. Pēdējais griezies pie Latvijas bankas ar pieprasijumu 
izsniegt viņam o'bligaciju atpakaļ saskaņā ar Tiesu palatas spriedumu, bet Lat-
vijas banka attei'kusies izpildīt Tiesu palatas spriedumu un vērsusi 1935. g. 9. ok-
tobrī (t. i. p ē с tam, kad Kibbermanis to jau bija ieguvis) uz minēto obligaciju 
savu prasijuma piedziņu pret Jāni Velēnu par Ls 6.238,— pēc vekseja, ко iz-
devusi — starp citu — arī pilnā sabiedrība „Latvijas eksports", kuras biedris 
bijis arī pats Jānis Velēns. Uz finansu ministra 1936. g. 23. janvara rlkojuma 
pilno sabiedribu „Latvijas cksports" pārņēmusi Latvijas kreditbanka, kurai 
Latvijas banka, nodevusi arī minēto, prasītājam piederošo, obligaciju. Uz šā 
pamata Krbbermanis iesniedzis 1937. g. 12. janvarī intcrvcncijas prasību pret 
Latvijas banku, Latvijas kreditbanku un Velēnu, lūdzot atzlt prasītāja īpašuma 
tiesības uz obligaciju un atcelt uz šo obligaciju uzlikto arestu. Tikko miriētā 
intervencijas prasības lietā Latvijas kreditbanka cēlusi noraidijumu par lietas 
nepiekritību civiltiesai. Apgabaltiesa noraidijumu atstājusi bez ievēribas, atro-
dot, ka Kreditnol. 663. p. nav attiecinams uz prasītāju, kas ar tagadējo interven-
cijas prasību aizstāv un izved savas patstāvīgās tiesības, kā īpašnieks, uz strīdū 
esošo o'bligaciju. 

1937. g. 10. decembii Tiesu palatas prokurors iesniedzis Ticsu palatai fi-
nansu minisīra 1937. g. 8. decembra rakstu Tiesu palatas prokuroram, kurā 
finansu ministris cēlis piekritības strīdu, atrodot, 'ka uz Kreditnol. 663., 641., 651., 
652., 653. p. pamata tagadējā prasība nepiekrītot tiesu icstādēm, bet gan pie-
krītot finansu ministrim. Sakarā ar šo, Tiesu palata savā 1937. g. 20. decembra 
lēmumā nolēmusi: lietas gaitu apturēt un lietu stādīt priekšā Senata Apvieno-
tai sapulcei piekritlbas strīdu izšķiršanai. 

Latvijas Kreditbankas un finansu ministra uzskati nav par pareizu atzīstami. 
Pēc Kreditnol. 663. p. „i e i n t e r e s ē t o personu" sūdzības un visi strīdi sa-
karā ar 651.—6v53. р., uz kuriem vien atsaucas finansu ministris, nepiekrlt tiesu 
iestādēm, pie kam minētās sūdzības iesniedzamas viena mēneša laikā, skaitot 
no sūdzētāja tiesības aizskārušā notikuma iestāšanās. 641. р., uz ко atsaucas 
finansu ministris, attiecas uz Latvijas bankas iekšējo darbī'bu un tam vispār 
nav nekādas nozīmes runā esošā lietā. Istenībā, finansu ministris pat neapgalvo, 
ka Latvijas kreditbankas pārņemtais un tagad likvidējamais pilnās sab. „Lat-
vijas eksports" uzoēmums kādreiz būtu piederējis prasītājam, un ka tagadēiā 
prasība būtu vērsta uz tādas Latvijas kreditbankas kā likvidējošā organa rīcības 
atcelšanu, kas attiektos uz minētā uzņēmuma pārņemšanu un likvidaciju. Pra-
sītāja, kā minētā Velēna tiesību ņēmēja, juridiskā attiecība un viņa tiesība uz 
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minēto dbligaciju jau ir nodibinātas ar tiesas spriedumu un pie tam ar saistošu 
spēku Latvijas bankai, p i r m s tam, kad tā apķīlājusi minēto prasītajam pie-
derošo obligaciju. Latvijas kreditbanka neatsaucas un nevar atsaukties uz to, 
ka viņai, vai Latvijas bankai. piederētu kāds prasijums p ē c m i n ē t ā s ob-
1 i g а с i j a s pret likvidējamo uzņēmumu, vai ka minētā obligacija piederetu 
likvidējamam uzaēmumam. Latvijas kreditbanka arī neatsaucas un nevar at-
saukties uz CL (1864. g. izd.) 1487. p. paredzēto aizturēšanas tiesībam attiecība 
uz runā esošo obligaciju it kā uz tā pamata, ka obligacijas bijušais īpašnieks, 
Velēns, kā likvidējamās pilnās sab. „Latvijas eksports" IīdzīpašmSks, esot at-
bildīgs par parādiem Latvijas bankai pēc vekseļiem un ka, sakarā ar to, arī 
Latvijas kreditbankai būtu tiesība obligaciju aizturēt līdz paša vekseļparāda 
izlīdzināšanai li'kvidacijas kārtībā. īstenībā, saskaņā ar minētā 1487. p. tiešo 
burtisko tekstu, tajā paredzētās aizturēšanas ticsības izvedamas tikai pret pašu 
ieķīlātāju un tā mantiniekiem, t. i. tā universalsukcesoriem. Turpretim, prasī-
tājs nav obligacijas ieķīlātājs, nedz ieķīlātāja universalsukccsors, bet gan tikai 
obligacijas cesionars, ī. i. ieķīlātāja (netiešs) singularsukcesors. Bet 1487. p. 
paredzētā retencija n a v izvedama prct singularsukcesoriem; 1487. p. kā 
izriēmuma noteikums nav paplašinoši iztulkojams. Prasītāja, kā parādnieka 
Velēna vienkārša singularsukcesora. tiesības uz mineto obligaciju tādēļ nav aiz-
skārtas vai ierobežotas ar Latvijas bankas vai Latvijas kreditbankas prctcndē-
tām aizturēšanas ticsībām. Prasītājs savas Ipašuma tiesības uz obbgaciju iegu-
vis pirms tam, 'kad Latvijas banka apķrlājusi obligaciju. Tādēl prasītāja īpasūma 
tiesības uz obligaciju aizsargājamas prct arestu, 'ко uz obligaciju bija uzlikusi 
Latvijas banka un uzturējusi Latvijas kreditbanka. LTdz ar to prasītājam tie-
slba sava īpašuma tiesības izvest pilnīgi ā r p u s Latvijas kreditbankas izda-
ramās minētās pilnās sab. „Latvijas eksports" uzņēmuma likvidacijas. Ievē-
rojot šādu prasītāja juridisko stāvokli, jānāk pie slēdziena, ka prasītājam ne-
var noliegt savas īpasuma tiesrbas izvest, tieši ceļot praslbu civiltiesā par Тра
хита atzīšanu viņam uz obligaciju. Tā tad, Latvijas kreditbankas nepareizai 
rīcībai, t. i. uzturot spēkā Latvijas bankas nelikumīgo piedziijas vēršanu uz ob-
ligaciju un neatzīstot prasītāja īpašuma tiesību uz obligaciju, kura ar tiesas 
spriedumu atzīta par viena no prasītāja tiesībdevej'iem, Velēna (bet ne par Lat-
vijas bankas) īpašumu, nav nc mazākā sakarā ar Latvijas kreditbankas darbību, 
1 i к v i d ē j о t prasītajam nekad nepiederošo uzņēmumu. Taču Ticsu palata 
ar 1935. g. 13. maija' spriedumu Latvijas bankas prasībā pret obligacijas tiešo 
parādnieku, Jāiii Dūni, a t r a i d i j и s i L a t v i j a s b a n к a s p r a s ī b u, 
atzīstot, sprieduma motivos, ka obligacija pieder īpašumā nevis Latvijas bankai, 
bet gan 3. personai, Jcānim Velēnam; Velēns cedējis obligacijas kādam Neļķem, 
bet pedējais — prasltājam. Tiesas spriedums saistošs ((X 1021. p.) ne tik vien 
pašiem partiem, bet arī viņu sukcesoriem lin, proti, netikvien partu universal-
sukeesoriem, bet arī singularsukcesoriem, kas ieguvis strīdū esošo lietu (sk. 
Sen. CKD kopsēdes spr. 37/34. ш т . ; Kriev. Sen. CKD spr. 79/312; 81/159; 
86/64). Latvijas kreditbanka neapgalvo un savā blakus sūdzībā Tiesu palatai 
neiziet no tā, ka obligacija piederētu likvidējamam uzņēmumam (Kreditnol. 652. p. 
1. teik.), vai ka šis uzņēmums cēlis prasijumu uz obligacijas pamata, vai pat Lat-
vijas ban'kai piederētu īpašuma tiesības uz obligaciju vai viņai vēl būtu kāds 
prasijums uz о Ы i g а с i j a s pamata, vai ka prasītājam uz obligacijas pamata 
būtu kāds prasijums pret likvidējamo uzņēmumu. Prasītājs šajā lietā neuzstā-
jas, kā likvidējamās pilnās' sabiedrības uzņēmuma kreditors un nekā neprasa 

Lno Latvijas kreditbankas, kas viņam pienāktos no likvidacijas mantas it kā 
likvidacijas kvota, bet prasa tikai īpašuma atzīšanu uz pašu obligaciju, t. i. uz 
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mantii kas likvidēiamai pilnai sabiedrlbai nekad nav piederējusi Saskaņā i 
KrcdSnol 653 T, La?v jas -kreditbanka' rlkojas tikai ka likvidejoSs organs un 
S ^ t t k a Y a r iikvidējarna uznēmuma likvidacijas masu _un t i k a i s a j a s 
r o b e ž ā s гш tikai 654.-663. pantos paredzētas viņas ncibas un stnd par 
ārn ir i/nem о tiesas piekritlbas. Konkretā gadijumā praeitaj,ijpretende 

S a S i n a s ptedzenot ionSkuma nodokli, apraksta it kā maksataja mantu 

^ S S ^ f t i atrodas t ? ai nodokla maksātāis, tat^ p e r s » ^ 
kas orasa mašun.a tiesības atzlšanu vinam uz s a v u , nodokļa maKsaiajdij 
nepiede^ošu un Pa nodokļa parādu nepareizi aprakstītu lietu, u;n ka sada ш ^ 
wnciia pmsvba padota nevis publiskām tieslbam, bet gan t.esi pnvattiesibam, 
ГкяТарес tie'a pareizi piepēmusi minēto intervencijas praslbu _sava_ izspr ej 
un ка tapeс; nesa м i ienākumu nepareizu apreķinasanu un 
^ t f S S ī l i t S d f t tomšr tur, kur ar piedzinu PaJ 
kāVtas ir 3 personas civiltiesTbas, tai ir tieslbas cclt par to ™ ^ « ™ 4 
tte$ā Latvijas Krcditbankas norādītais Senata spncdums (C.KI) 36/1804) ш 
unā esošo gadijumu ,nav attieeinams, jo tajā lietā ^ ^ I t o S ^ S S 

d i t o r s likvidacijas kārtlbā pieteicis prasijunra, ko likvidac as ™ ^ | 
(653. p.) bija noraidijusi, t. i. tajfi lietā ticis pacelts stnds, kas b.ja sa s n b a r 
arakstā uzrādītiem (Kreditnol 652., 653. p.) p a r a d i . e m u i ar asu Шп 

АясКи)- t ā d s s t r ī d s — saprotams - - nepieknta civiltiesai tiesi saskaņa 
ar 66 : P K o n k r e t ā gadijumā, turpretim, š ā d s p r a s i l u m * n e t i k | 
n i e t e i k t s un l i k v i d a c i j a s k ā r t ī b ā s- t r ids p.ar k a d a p r a s i -
fuma p a r e L i ' b u p r e t l i k v i d ē j a m o u z n ē m u m t i n e t i k a р а 
се lt Tādā kārtā fāatzlst, ka tagadējā lietā prasltājs Jibberraams n a v 
z 'kaLns i.t ka par vicnkaršu „ieinteresētu" <t h ^ ^ J ^ \ ^ ļ 

resētu: 663. p.) personu, kurai būtu nognezts pirasibas ее civi tiesa Istuuba 
prasītājs atzīstams p a r t r e š o p e r s o n u k a s _ h k v i d 1 i e t a К а 
t ā d ā n e p i e d a l a s un k u r a s c i v i t i e s i b a s t i e S i P ^ ^ a s l 
a r a r e s t u u z l i k š a n u uz v i ņ a m p i c d e r o s o o b l i g a c i j u . Frasi 
tāiam, tā tad, pieder patstāvīga un по likvidacijas pilnīgi neatkariga tiesba pa 
S - interVenciias prasības ceļā - Ipasuma tiesības atzisanu vinam (CPL 1, 
4 1234 p.) tieši civiltiesā. Likvidacijas dalībnieks prasitajs nav. 

fanera vērā arī tas, ka tagadējā intervencijas prasība celta netakvien pret 
Latv iS k editbanku, bet arl pret Latvijas banku, kas it kā kreditore apUi-
Susi prasltāiam piederošo un vina tiesMevēiam Veknam (pras |m J i e | 
nret Dašu Latviias banku) atzīto obligaci u, ka ari pret pasu Velenu. Sados ap 
ffifar ^ r š a s Jdzlbas iesniegšanu par kadu <Istenībā «eeksis^osļO 

aiz kārošu notikumu", par ko runā 663. р., не v а г panakt Иеьаь се a uzhkta 
a^talatcelsanu. Panākt to, un pie tam ar saistošu spēku рагецеш (bez Lat-
106 



vijas kreditbankas) atbildētājiem. 5ajā prasības lietā prasltājs^.arēia tik^cc|ol 
t- o-T-iēin intervencijas prasību. Dalīt intervencijas prasibu, īt ka peo atpuaetaju 
пДчоп Mn un i l k S ē c prasības atsevišķu daļu pickritības nav esp.ejarns un nav 
S ^ m s T c P L 1234. р.). Tāpēc jfadfc pie atzinuma. ka tagadēja intervencuas 
prasības lieta piekrīt civiltiesai. 

Aiz aprādītiem iemesliem Setmta Apvienotā sapulce n o l e m j . atzit, ka 
lieta piekrīt civiltiesai. 

Г, 1938 g 5 aprilī. Senata Civilā kasacijae departamenta 1938. gada 
Ж fpbriarViesniegums Nr. 344 jautājuma izškiršanai: vai slimo kases darbi-
n L Va?a a ^ t k u trešā diena ir svinama diena, kurā nostrādaais darbs 
Sūtu SelīSnams svētdienas darbam Likuma par darba laiku 17. panta nozime. 

( L ' "sēdi vada prickšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators Fr. Konradi; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: _ ... 
Uz iautājumu, kādas dienas atzīstamas par svinamam dienara .Latvijas 

1 i к u m о s nav atrodama izsmeioša atbilde. Pilnīgi noteikti un skaidn šis jaii-
tājums izšķirts attiecībā uz švmamām dienām va d ī b a s «« P f s v a ^ J 
b a s iestādēs; no attiecīgiem noteikumiem (Lkr. 20/160, 21/262, 34/270, 35/17^ 
"edzams; ka valsts un pašvaldības iestadēs t r c š i e V a s a r a s s v e t k , n 
svinama diena No 1934. g. 25. okt. pārgroz. hkuma par Latvijas buvības ci-
S p t e S s dienu (Lkr. 34/271) izriet, ka 11. augusts atzīš-tams par svmamu 
dicnu visā Latvijā un visās iestādēs un uzoēmumos R ^ P n r e c i b - a s uzņe-
mumos ir (pa daļai) spēkā Lik. par ropmeeibas aarba laiku 198. p. bis pants 
zrmējas uz Krievijas, pareizticīgās valsts, pareizticīgiem stradmekiem un tadeļ, 
■protams, pilnā apjbma nav picmērojams Latvijā, uz buru attiecmama 198. p. 
2 piezīme, kur iet runa par „citu fficību strādniekiem" im izt-eikts, ka pedejiem 
atlauts neicvērot svētku dienu sarakstā (198. pantā) minētās svetku dienas, 
kuras neatzīst vinu ticība. Tautas labklājības ministrijas darba aizsardzibas 
departamcnts savā rakstā Nr. 60061 no 17. janvara 1924. g. grāmatriipnieeibas 
uzņēmēju savienībai ir noteicis tās dienas, kas ir svinamas rupmccibas uziie-
aramos; ш šī sara'ksta redzams, ka rūpnieclbas uzņēmumos tres.e Vasaras 
svētki n a v atzīstami par obligatoriski svinamo diehu (sk. wchvalda Abola 
un Kaulina grāmatu „Rūpniecības darba lik. u. t. t", II izd 1931. g 78., 79. lpp_.); 
grāmatas autori piezīmē', ka gandrīz visos uzņēmumos bez saraksta minetam 
svinamām dienām vēl svētī 1. majju (tagad, acīmredzot, 15. maip un 18. no-
vembri). Attiecībā uz t i r d z n i e с ī b a s uzņēmumicm pastav pi 1 s e t u s а ī s-
t o š i e noteikumi; tā, ipicm., ar Rīgas pilsētas saistošo noteikumu PVjtodZj-
niecības iestāžu, noliktavu un ka.ntoru atvēršanas un slēgsanas laiku Kiga 13. §. 
noteikts ka Visiem tirdzniecības veikaliem, noliktavām im kantoncm, izuemot 
nākošos punktos uzrādītos, iābūt slēgtiem seko'šās dienās: a) visas svetdienas, 
izņemot pēdēio svētdienu prickš 25. decembra; b) visās crtās no valdibas_ no-
tei'ktās un publicētās svētku -un svinamās dienās, izņemot Ziemas svetku, 
Lieldienu un V a s a r a s s v ē t k u t r e š ā s diena-s, Zalo ceturļdienu un 
23 iūniiu īa strādmeks strādā iestādē vai uzoēmuma, kas nav pieskaitams 
valdības vai pašvaldības iestādēm, rūpniecības uzi.iēmum'iem vai tirdzniecibas 
u/nēmumiem pilsētās, tad var vadlties ti'kai по Lik. par darba laiku noteiku-
miem No ttem ticši izriet (3. р.), ka ir jāsvētī visas svētd'ienas, un netiesi 
(4 p) ka obligatoriski iāsvētī arī 4. pantā minētas dienas, pic kuram t r e s i e 



V a s a r a s s у ē t к i nepieder. No sacīta redzams, ka trešie Vasaras svētki ir 
svinami tikai v а 1 s t s un p a š v a l d ī b a s iestādēs. 

S l i m o k a s e s nav ne valsts, nedz pašvaldības iestādes. Slimo kases ir 
patstāvīgas juridiskas personas, kuru pārvaldes, darbvedības un norēķināšanās 
kartlbu nosaka statuti (Noteik. par slimo kasēm 18., 19. p. Lkr. 30/114). Tas 
apstāklis, ka valstij un pašvaldībam — ja viņas ir darba devējas — jāizdara 
noteikumos par slimo kasēm 39., 66. pantas paredzētās piemaksas, un ka Tautas 
labklajības ministrijai ir noteikumos paredzētas uzraudzības funkcijas par slimo 
kasem, tas neparvērš par valsts vai pašvaldības iestādēm. Pēdējām slimo ka-
ses ir pielīdzinātas tikai valsts valodas lietošanas ziņā (Lkr. par slimo kasu un 
to savienību pārvalžu darbību izņēmuma stāvokļa laikā 4. р., Lkr. 34/204); 
slimo kases darbinieki nav valsts darbinieki (sk. valsts civildienesta amatu 
jsarakstu, Valsts civildienesta nolik. 1. p. un instrukcijas par civildienesta no-
teik. piemērošanu 1. р.). Pensiju viņi arī nesaņem uz Pensijas Hk. ī, bet III da-
Jas pamata (1. р., Lkr. 31/171). 

Ievērojot sacīto, jāatzīst, ka uz slimo kasēm noteikumi par svinamām die-
nām valdības un pašvaldības iestādēs neattiecas, kādēļ uz uzstādīto jautājumu 
jaatbild noraidoši, Senats tādēļ n o l e m j : atzīt, ka jautājums izšķirams no-
raidoši. 

7. 1938. g. 5. aprilī. Senata Kriminalās kaisacijas departamenta 1938. gada 
14. marta ziaojums Nr. 310 jautājuma izrtemšanai: vai zem dokumentu uzrādīša-
•nas piedziņai — .(S. 1. 556. p. 1. d. 2. -pkts runā par apzināti apmaksāta.(dzēsta) 
dokumenta uzrādīšanu pedziņai) — ir jāsaprot dokumenta uzrādīšana tiesu or-
ganiem vispār un tā aptver arī Hetas i z t i e s ā š a n a s stadiju, t. i. arī tos 
gadijumus, kad dokuments tiek iizrādīts attiecīgai tiesu iestādei, kura prasijumu 
pēc dokumenta „piespriež", jeb vārdi „uzmdijis piedziņai" iztulkojami sašau-
rināti (burtiski) un aptver tikai tādus gadijumus, kad dokuments tiek uzrādīts 
tiesas spriedumus i z p i l d o š a m organam, kam tieši piekrīt izdarlt pie-
spriesto prasij'umu p i e d z i ņ u. (L. № 11.) 

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

Senats atrod: 
Sodu lik. 556. p. 1. d. 2. pktā Hetotie vārdi „uzrādijis piedzīšanai doku-

mentu" ncatbilst tiem parastiem izteicieniem, kurus lieto uzsākot lietu civil-
tiesa, vai uzsākot piedziņu pēc civiltiesas sprieduma. Šai ziņā civillietas uzsāk-
šami para:sti nosauc par prasības iesniegšanu (celšanu) vai samaksas prasijumu 
tiesas cela, bet piedziņas uzsākšanu pēc tiesas sprieduma — par tiesas sprie-
duma izpildīšanas (CPL 1060) proceduru. 

Nostājoties uz tā viedokja, ka Sod. 'lik. 556. p. 1. d. 2. pktā lietotie vārdi 
„uzradijis piedzīšanai dokumentu" būtu saprotami tai nozīmē, ka tie aptvertu 
tikai tadus gadijiimus, kad dokuments tiek uzrādīts tiesas spricdumu izpildošam 
organam, tad šāds viedoklks novestu pie nepieņemamicm un no likuma viedokla 
neattaisnojamiem gala slēdzieniem. Pieturoties pie šāda tulkojuma noziedzīgā 
nodarij'uma objektivas sastāvdalas 'nodibināšanai būtu nepieciešama paša ap-
maksata dokumcnta nzrādīšana tiesas spriedumu izpildošam organam. Tomēr 
sprieduma izpildošam organam pašu dokumentu uzrāda tikai izņēmuma gadi-
jumos, t. i. tajos jjadijumos, kad uz dokumenta taisīts sprledums piespiedu iz-
pildīšana'skārtībā (CPL 238. p. 1. pkts). Pārējos gadijumos, kad prasība ir 
celta vispareja kartība, pats dokuments nemaz netiek uzrādlts tiesas spriedumu 
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izpildošam organam, bet spriedumu izpilda už tiesas izdota izpildu raksta pa-
raata. 

Sod. lik. 556. p. 1. d. 2. pkta mērķis, ka tas redzams no ta satura, ir aizsar-
gāt parādnieku, lai viņu launprātīgi neizmantotu kreditors, kurš, izlietojot pa-
rādnieka atkarīgo no vina stāvokli, vai arī izmantojot ļamiprātīgi parādnieka 
uzticību, mantkārīgā nolūkā (saņemt otrreizēju samaksu pēc jau samaksāta do-
kumenta), nav atdevis parādniekam jau samalksāto dokumentu, vai arī nav tai-
sijfc attiecīgo uzrakstu uz dokumentu par parāda sumas samaksu, vai daļas т а к -
sājuma saņemšanu. Bet šādu parādnieka nelabvālīgo stāvokli izmanto tāpat 
tas kreditors, kurš iesniedz piedziņai tiesas spriedumu izpildošam organam tic-
sas izdotu izpildu rakstu, tā arī tas, kurš iesniedz piedziņai jau apmaksātu do-
kumentu ar tiesas uzrakstu par piespiedu izpildīšanu. Šai ziņā pēc būtības starp 
abiem krcditoriem pie'dzinējiem nekādas starpības nav, jo abi viņi vēlas panākt 
otrreizēju dokumentu samaksu. Bez tam, tām personām, kuras var prasīt pie-
spiedu izpildīšanu (CPL 226. un sck. p) >nav .noliegts pēc CPL 226. p. minētieffl 
dokumentiem iesniegt tiesā prasību vispārējā kārtībā, bet tā'dā gadijumā ,pats 
dokuments nemaz netiks uzrādīts tiesas spriedumu izpildošam organam un katrs 
launprātīgs kreditors varēs izvairīties no S. lik. 556. p. 1. d. 2. pktā paredzētās 
atbildības, ceļot prasību pēc jau apmaksāta dokumenta vispārējā kārtībā. Та 
kā šāds stāvoklis nav pielaižams no Sodu lik. 556. p. 1. d. 2. pkta viedokja, tad 
Sod. lik. 556. p. 1. d. 2. pkta vārdi „uzrādijis piedzīšanai dokumentu" nav tiil-
kojami tai nozīmē, ka tie aptvertu vienīgi dokumenta uzrādīšanu tiesas sprie-
dumu izpildošam organam. 

Turpretim, nostājoties uz tā viedokļa, ka vārdi „uzrādijīs piedzīšanai do-
kumentu" aptver arl jau prasības celšanas stadiju, šādas nekonsekvences Sodu 
lik. 556. p. 1. d. 2. pkta pielietošanā nerodas. Ar prasrbas celšanu pēc jau sa-
maksāta dokumenta kreditors ir izpaudis savu ļauno gribu un mantkārlgo no-
lūku saņemt vēl otrreizēju samaksu, un ar dokumenta iesniegšanu civiltiesai no-
ziedzīgā darbība jau būtu uzskatama par nobeigtu, jo no Sod. Iik. 556. p. 1. d. 
2. p'kta izteiktā viedokla nav izšķirošas nozīmes tam apstāklim, vai kreditors 
ir sanēmis no parādnieka otrreizējo samaksu pēc dokumenta, vai nē (sal. arī 
KKD spried. 31/123). Ka vārdi „uzrādijis piedzīšanai dokumentu" ir tulkojami 
plašākā nozīmē un arī aptver prasības iesniegšanas stadiju, bet ne tikai sprie-
duma izpildīšanas procpduru, 'norāda vēl tas, ka tieši civiltiesa, caurskatot pra-
sības lietu, sakarā ar atbildētāja (parādnieka) iebildumiem, tieši noskaidro, vai 
tāda otrreizēja piedzīšana pēc jau apmaksāta dokumenta notiek, vai nē, un 
līdz ar to nodibina Sodu lik. 556. p. 1. d. 2. pktā paredzēto noziedzīgo nodari-
jumu objektivas pazīmes. Civiltiesasspriedumam šādās lietās ir prejudiciala 
nozīme kriminalvajāšanas uzsākšanai (KPL 34. р., sal. arī Sod. lik. 1903. g. 
Red. komisijas paskaidrojumus VII sēj. 512.—515. Ip.). 

Sod. lik. 556. p. 1. d. 2. pkts gandrīz burtiski saskan ar 1903. g. Sod. lik. 
611. p. 3. pktu un vārdi „uzrādijis piedzīšanai dokumentu" ir ne visai precizs 
tulkojums no krievu valodā lietotiem vārdiem „пред'явил ко взысканию 
документ" pēdējais jēdziens ir plašāks. Sai ziņā 1903. g. Sod. lik. Red. komi-
sija, apsverot 611. p. 3. pkta paredzētā 'noziedzīgā hodarijuma objektivās pa-
zīmes, atzinusi, ka zem jēdziena — jau apmaksāta dokumenta uzrādīšana pie-
dzīšanai — saprotams samaksas prasijums pēc jau apmaksāta dokumenta ci-
viltiesāšanas kārtībā (VII s. 515. Ip. Деяние должно состоять в пред'явле-
нии ко взысканию заведомо оплаченного документа, т, е. в требовании 
удовлетворения по заведомо оплаченному в установленном для того по
рядке гражданскаго суда). 
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•ādijis Diedzīšanai dokumentu" - ir jāsaprot plašākā nozime, un tic ap-
t'ver arī tos gadijumus, kad dokuments t'iek uzrādits attiecīgai tiesai, kura iz-
spricž prasības lietu pēc jau samaksāta dokumenta. 

Aiz aprādītiem apsvērumiem Sod. lik. 556. p. 1. d. 2. pkt. hetotie vardr. 
ievērojot sacīto, Senats n o l e m j : atzīt, ka zem dokumenta uzradisanas 

piedzīšanai (S. Ш. 556. p. 1. d. 2. pkts) ir jāsaprot dokumenta uzradisana tiesu 
iestādēm vispār un tā aptver arī lietas iztiesāšanas stadiju. 

8 1938 g 10 maijā Privatadvokata X sūdzība uzraudzības kārtībā par 
Tiesu" palatas"' departamentu kdpsapulces 1938. g. 31. marta spriedumu. 

Sēdi'vada priekšsēdētājs scnators A. Gubens; referē senators P. Leitans; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Caurskatot Daugavpils apgabaltiesas prokurora 1937. g 18. decernbra ie-
sniegumu par disciplinarvajāšanas icrosināšanu pret privatadvokatu X par to, 
ka viņš 1937 g 19 septembrī iebraucis bez pienacigas registresanas Uaugav-
pils cietoksnī, zinot, ka tāda registracija ir vajadzīga, un vēlak, izbraucot no 
cictokšņa, kad vārtu sardze viņu aizturējusi, lai noskaidrotu viņa personibu 
kā arī to. pie kā viņš cietoksnī ir bijis, aizskāris vārtu sardzi vardicm, - • Uau-
gavpils apgabaltiesas nodaļu kopsapulce, ieraugot šādā priv adv X nciba ar 
vina stāvokli m cieņu nesaVienojamu pelamu darbību, 1937. g 23 decembn 
nolēma ierosināt pret priv. adv. X disoiplinarlietu, ш 1938. gada 29. lanvara 
sēdē n o š S a sadft priv. adv. X uz Tiešu iekārtas lik. 344. p. 2. pkta pamata 

Гtjz apgabaltiesas prokurora iesriiegtā protesta pamata Tiesu palatas depar-
tamentu kopsapulce, «epaziņojot priv. adv. X par noturamo sedi; ar savu 1 Ж 
gada 31. marta spriedumu sodija viņu uz Tiesu iekartas lik. 344. p. 3. pRta pa-. 
mata ar aizliegumu izpildīt advokata pienākumus vienu meneei. 

Uzraudzības kārtībā desniegtā sūdzībā priv. adv. X šo Tiesu palatas de-
partamentu kopsapulces spriedumu Tiesu iekārtas lik. 204. un 345. pantu par-
kāpumu dēl lūdz atcelt. - j — . ,+ \ ь ' 

Senata Apvienotā sapulce, caurlukojot priv. adv. X sudzibu, atroa, ка 
Tiesii palatas departamentu kopsapxfice, pieņemot izspriešanā apgabaltiesas 
prokurora protestu par tādu apgabaMesas spriedumu, kas nebija parsudzams 
un bija galīgs, ir pārkāpusi savas kompetcnces robežas, kadel viņas spne-
dums uzraudzības kārtībā atceļams (Tiesu iek. li'k. 174. p. 2. pkts). 

Tiesu iekārtas lik. 344. pantā ir paredzēti privatadvokatiem par viņu ne-
pareizo vai pelamo rīcību uzlickamie sodi, un proti: 1) brīdinajums vai pie-
zīme (1. pkts); 2) rājiens (2. pkts); 3) aizliegums izpildītadvokata pienaku-
raus uz laiku, ne il'gā'ku par vienu gadu (3. pkts); un 4) izslegums no advokatu 
skaita. Privatpersonu sūdzības un prokuraturas protesti ir pielaižami, starp citu, 
tikai par tādiem apgabaltiesas spriedumiem, ar kuriem tiesajama persona ir so-
dīta ar Tiesu iekārtas lik. 344. p. 3. vai 4. pktas aprādītiem sodiem (Tiesu le-
kārtas lik. 345. р.). No šī likuma panta izriet, ka likumdevejanoluks ir bi'jis ne-
pielaist sūdzības par tādiem spriedumiem, ar kuriem tiesajama persona ir sodita 
ar 344. p. 1. un 2. pktos aprādffiem sodiem. Та tad uz 344. p. 1. un 2. pkta di-
binātie spriedumi ir galīgi un nepārsūdzami. Ja jau mānetie spriedumi ir ga-
līgi un nepārsūdzami privatpersonām, tad partu procesualais vienlīdzlbas prin-
cips prasa, lai šī spriedumu nepārsūdzamība būtu saistoša arī prokuraturai. Tiesu 
palatas departamentu kopsapulce ša'i konkretā lieta prokurora protestu par ap-
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gabaltiesas nodalu kopsapulces spriedumu, kurš ir dibmats uz Tlesu īekartas 
lik 344 Р 2 pktu ir pienēmusi izspriešanā tadcļ. ka prokurors biia ludzis pnv. 
adv x'sodit pēc Tiesu iek. lik. 344. p. 3. pkta. Frokurora lūgitma neieverošana 
par lidāka soda uzlikšanu pati par sevi nevar but iemesls neparsudzama spne-
duma pārsūdzēšanai. Izeiot no pretējā viedokļa. nebūiu iemesla nepielaist par-
sūdzību arī по tiesājamā piises tai gadijuma, ja arī kāds vn.ia lugums, p. p. par 
attaisnošanu nebūtu Ievērots, io šāds tiesājamā lugums par attaisnosanu attie-
cas uz inkriminētā nodarijuma būtību un tas pēc savas nozīmes ir vel svangaks 
par prokuraturas lūgumu palielināt soda mēru. Ja šādā gadijuma pnvatpersona, 
kuras lūgums par attaisnošanu nav ievērots, nekādu sūdzibu augstakai īnstan-
cei nevar iesniegt, tad arl prokuroram nevar pieškirt lielaku tiesibu tikai tadeļ, 
ka tiesa nav ievērojusi vina līīgumu par bargāka 'soda uzlikšanu. No 4 icsu 
iekārtas Mk. 345. p. teksta neizriet, ka šādu lugumu neieverošana dotu proku-
roram t'iesību iesniegt protestu arī par nepārsndzamiem sp_riedum'iem, kas di-
bināti uz Tiesu iekārtas Mk. 344. p. 2. pktu. Nākot pie preteja sledzJienaj, Iiesu 
palatas departamentu kopsapulce ir neparcizi iztulkojusi Tiesu iekartas hk. 
345 pantu. Bez tam Tiesu palatas departamentu kopsapulce, nepaziņojot pnv. 
adv. X par 1938. g. 31. martā noturamo sēdi, ir pārkāpusi arī Tiesu iekartas lik. 
204. pantu. 

No'klausijies Senata virsprokurora atzinumu sai he'ta, benata Apvienota 
sapulce, rikojoties saskanā ar Tiesu iekārtas lik. 174. p. 2. pktu, n о 1 e m j : Tiesu 
palatas departamentu kopsapulces 1938. g. 31. nlarta spriedumu atcelt. 

9. 1938. g. 14. jūnijā. Senata Civilā kasaciias dopartamenta kopsēdes 
1938. g. 11. a'priļa icsniegums Nr. 672 jāutājuma izšķiršana'i: vai ir atzīstams par 
spēk'ā čsošu 1935. g. 1. novembrī noslēgtais līgums, ar kuru pārdcvejs aizpārde-
vis jau'nsaimniecību, kura vinam ar Centralās zemes ierlcības komitejas lemnmu 
tika piešķirta tikai 1935. g. 6. novembrī. (L. № 12.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refcre senators Fr. Konradi; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Par pirkuma līguma priekšmetu var but visas 4ietas, ко atlauts un īespejams 

atsavināt saprotot ar to nevien ķcrmeniskas lietas, bet arī lietu un saistību tie-
sības (1864. g. CL 3833. р.). Saskanā ar CL (1864. g.) 3840. р. к pielaižams 
līgums par s v e š a s Metas pirkumu, kas noslegts tam gadijumam, ja ta par-
ietu pārdevēja īpašumā. Tādā kārtā saskaņā ar CL ir iespejama ka svešas 
ķermeniskas lietas, tā arī svešas (trešai personai piederosas) tiesības pirkša-
na - pācdošana. . . 

Pēc Agrar. ref. lik. I daļas 2. р., šī panta 2. pkta rmnetās, zemes fonda īeskai-
iamās zemes un muižas ar šo lfkumu ir atsavinātas un pāriet_ v а 1 s t s I p а -
š u m ā ar Agrar. ref. lik. I dalas spēka nākšanas dienu. Uz šam valsts zemes 
fondā ietilpstošām zemēm privatpersonas var 'iegūt 1 i e t i s к a s tiesības tikai 
ar šo zemju galīgu piešļdršanu viņām по Centrālas zemes ierīcības komitejas, 
šīs piešķiršanas izsludināšanu „Zemes iericības vēstnesī" un likuma noteikta 
termiņa notecēšanu pārsūdzību iesniegšanai par piešķiršanu Senata Administra-
tivam departamentam (Sen. Apvien. sap. spr. 36/14). Kamer tas nav noticis, 
visas šādas zemes, kā ietilpstošas vals'ts zemes ionda, sastada v a l s t s īpa-
š u m u . Ievēroiot tomēr augšā rainētos vispārējos CL noteikunms par pir-
kuma līguma priekšmetu. iānāk pie slēdziena, ka по CL viedokla ir iespejama 
pirkuma līguma ■noslēgšana (augšā aprādītās robežās) privatpersonu _starpa 
attiecībā uz valsts zemes fondā ietilpstošām un valstij piederošam zemem, ka 
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s v e š ā m lictām. Pie pretēja slēdziena būtu jānāk tikai tad, ja pašā Agrar. 
ref. likumā būtu atrodami tādi noteikurrti, kas šādu pirkuma līgumu noslēgšanu 
izslēgtu, jo uz vispārēja pamata ir atlauts višs tas, kas nav aiziiegts. Agrar. 
ref. likumā šādu noteikumu tomēr nav. Šai zinā nevar atsaukties uz likuma 
11. pantu, kas nebūt nenoliedz darijumu n o s ' l ē g š a n u p a r īpašuma pāreju, 
dalīšanu un apgrūtināšanu attiecībā uz atsavinamām zemēm, bet tikai nosaka: 
a) ka sakarā ar Agrar. rer. lik. izvešanu .nepieciešamo i e г а к s tu kartību z e-
m e s g r ā m a t ā ' S nosaka sevišķs likums, un b) ka līdz tādalikuma izdošanai 
ir aizliegts i e r a k s t ī t zemes grāmatās darijumus attiecība uz fonda zemi. 
Šo ierakstu'kārtība tad arī tika noteikta ar 1923. g. 31. marta Likumu par ne-
kustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar Agrar. ref. lik. (Lkr. 41), saskaņa 
ar kuru atsavinātie īpašumi ir pārvedarai zemes grāmatās uz vaļsts varclu 
(3. р.), kura tad (Zemkopības ministrijas personā) slēdz ar zemju ieguvejiem 
attiecīgos līgumus, pamatojotics uz kuriem, по zemes fonda piešķirtos nekusta-
mos īpašumus ieraksta zeraes grāmatās (о. р.), atkrītot Agrar. ref. lik. 11. panta 
minētam aizlicgumam (4. р.). Ja tādā kārtā Agrar. ref. lik. 11. p. vienīgais iner-
ķis bija aizliegt i e r a k s t u s zemes gramatas atiiecība uz fonda zcmem pirms 
šmī ipantā minētā likuma izdošanas, tad ar to tomēr nebūt nctika aizliegts 
s l ē g t darijumus attiecībā uz valsts fondā ietilpstošiem_īpašumiem, tik talu 
tādi darijumi ir pielaižami saskaņā ar augšā minētiem visparejiem noteikumiem.. 
Tādēl jāatzīmē, ka šādu darijumu n o s l ē g š a n a bļja p^ielaižamapirms 1923. 
gada 3i. marta likuma izdošanas un ir iespējama arī vel tagad. Pretejs sledziens 
neizriet arī no 1923. .g. 26. marta Likuma par privato un piešķirto valsts zemes 
fonda zcmju atsavināšanu (Lkr. 32). Šī likuma 1. un 2. panti nosaka, ka Centrala 
zemes ierlcības komitejā galīgi piešķirtas zemes, kuru piešķiršana izsludmata 
„Zemes ierīcības vēstnesī" ļin par kurāra nav noteiktā laika Scnata iesniegtas 
pārsūdzības, zemes icguvēji var ar Centralās zemes ierlcības komitejas atjauju 
atsavināt citiem Latvijas pilsoniem par labu p i r m s piešķiršanas icrakstīšanas 
zemes grāmatās. No šiem likuma pantiem nav — it ka per argumentum e con-
trario — jāsecina, ka pirms šā likuma iznākšanas atsavinašanas d а г i j u ra i 
būtu bijuši pavisam aizliegti. . Šāds slēdziens nesaskanētu ar šā likuma izpratni 
■Ш mērķi. Augšā |au aizrādīts, ka uz fonda zemes ieguvejiem Hetiskas tiesības 
uz šām zemēm pāriet jau ar šo zemju galīgu piešķiršanu, izsludinasanu „Zemes 
ierīcības vēstnesī" ,un pārsūdzības termiņa notecēšanu. Tomer šadu l i e -
t i s к u tiesību atsavināšana trešām personām zemes ieguvejiem uz_ vispāreja 
pamata nebija iespējama pirms šo tiesību ierakstīšanas zemes gramatas uz iegu-
vēju vārdu. Ar 1923. g. 26. marta likumu.šī neiespeja tika noversta, jo saskaņā 
ar likuma 6. p. tika atļauts icguvēju _atsavinātās zemes ierakstītjzemcs grā-
matās t i e š i uz jauno zemes 'ieguvēju vārdu, _bez i e p r i e ķ š e j a s p а г -
v e š a n a s uz p i r m i e gu v ē j a v ā r du. Tādā kārta 1923. g. 26. marta 
likuma vienīgais mērķis bija atvieglināt l i e t i s k u tiesību uz fonda zernem 
pārvešanu uz t r e š ā m p e r s о n ā m. ŠI likuma merķis turpretim nebija 
izšķirt jautājumu, vai un cik tālu ir iespējami līgumi par jonda zemem, kas 
radītu tikai s a i s t ī b u , 'bet ne lietiskas tiesības; šis jautajums —_ka augšā 
aizrādīts — izšķirams uz .vispārējo Hkumu noteikumu pamata. No ša viedokla 
nav nozīmes tam, ka 1923. g. 26. marta likums ar tā papild. (Lik. kr. 27/16, 
30/124) ar 1935. g. 21. maija likumu tika atcelts (Lkr. 92). Ar_ to tika anuleta 
tikai zemes fonda ieguvēju tiesība atsavināt savas Г i e_t i s к ā s tiesības tre-
šām personām pirms šo tieslbu ierakstīšanas zemes gram'atas, un tada kartā 
tika restituēts tas stāvoklis, kas bija pirnrs 1923. g. 26. marta likuma izdošanas 
un kas nekavēja o b l i g a t o r i s k o darijumu noslegšanu par fonda zemem, 
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N,v arī pamata atzīt, ka apraditais Viedoklis runātu pretim Agrar ref likuma 
bprat, iTmēi-ķiem: No šā likuma nav izlobams nalQks likt škēršlus darnurnu 
S ē S a n a i par fonda zemēm uii tās izņemt по apgrozibas. Taisni otiad. 
1023 7 6 marta likuma izdošana pierāda, ka likums vēlejies so objektu ap-
iroVību v e i с i n ā t. pie kam šai ziņā likums, acīmredzot, ir ņēmis vera an to 
faktu ka fonda zeme uz priekšrocību tiesību pamata ne reti no-naca tadu per-
sonu rokās. kuri nevēlējas nodarboties ar lauksaimnieclbu, kadel lauksaimme-
dbas intereses prasija šo zemju ātrāku pāreju īstu zemkapm nciba. Bet ja 
Sts tā Ш arī nevar konstatēt pretrunu ar Agrar. ref. lik. merķi un izpratm, 
ja persoiias, kuru nolūks nav zemi apstrādāt, savas liesības uz to atsavina ci-
tām personām. No Agrar. ref. lik. viedokla nevar būt nozimes, vai kads zemes 
ieguvējs viņam nevajadzīgo objektu atsavina pēc tās koroboresanas uz vma 
vārdu resp. pēc tās galīgas piešķiršanas, vai arī tad, kad viņa tiesibas uz zemi 
g a l ī g i vēl nav nodibinātas un tā tādēļ vēl sastāda valsts, i. 1. atsavmata-
iam s v e š u īpašumu. 

īevērojot visu sacīto, jānāk pie slēdzJiena, ka nav hkumiga pamata atzit 
spēka neesošu 1935. g. 1. novembrī noslēgto llgumu, ar kuru pārdevcjs aizpar-
devis .iau-nsaiimniecību, кита vinam ar Oentralās /emes ierīcihas komiteias 1e-
mumu'tika pie.šķirta'tikai 1935. g. 6. novembrl (uz kuru tā tad hguma slegsanas 
dienā pārdevējam lictiskas tiesības vēl nepiederēja tādeļ, ka tā vel īetilpa valsts 
zemes fondā un tā tad vēl bija atsavinatajam s v e š a lieta). 

Uz uzstādīto jautāļumu tadēļ jaatbild apstiprinoši. 
Ņemot vērā teikto, Senats n o l e r a j : atzīt, ka jautajums īzsķirams ap-

stiprinoši. 
10. 1938. g. 14. jūmjā. Zvērināta advokata X sūdzība par Tiesu palatas 

departamentu kopsapulces 1938. g. 20. janvara spriedumu viņa disciplinarlietā. 
(L. №15.) . _ . T_, 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators Dr A. Lebers, 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: XI „,,, ,„ 
Sakarā ar Tiesu palatas prokurora 1936. g. 15. junija rakstu Nr. 718 \lN. 

adv. pad. akts 36/42, 1. lp.), kreditora Bebra sudzlbu (Zver. adv. pad. afcts 
36/73), 1. lp.) un Klgas apgabaltiesas priekšsedetaja biedra Mintala iesniegumu 
(Zv. cadv. pad. akts 37/70), Zv. adv. padome ierosinajusi pret_ zv. adv. X, uz 
Tiesu iek. 28050. p. pamata, disciplinailietu 'par viņa darbību ka konkursa piln-
varnicka 'laikā по 1931. g. līdz 1936. g. Aiz vinas .paskaidrotiem iemesliem un 
uz viņas konstatēto apstākļu pamata, Zv. adv. padome atradusi par pieradītu, 
ka X pielaidis darbus, kas nav savienojami ar zv. advokatu etiku un zv._ ad-
vokata necienīgi un ka viņa rīcība spēj smagi kompromitet zv. ad_vokatu kartu. 
Nesaskatot X darbos noziedzīga nodarijuma pazīmes, bet kvalificejot to ka dis-
ciplinaru pārkāpurau, Zv. adv. padome 1937. g._27. oktobrī nolēmusi: zv. adv. 
X aizliegt izpfldlt advokata pienākumus uz 6 menešiem. Zv. adv. padomes le-
mumu X pārsūdzējis Tiesu palatai, kura savā departamentu kopsapulces 1938. 
gada 20. janvara spriedumā apstiprinājusi Zv. adv. padomes lemumu. Par 
Tiesu palatas spriedumu X iesniedzis Senata Apvienota sapulce „lugumu-su-
dzību", kurā lūdz: 1) noteikt lūgumā norādīto .likumu un juridisko jautajumu 
pareizo izpratni, un 2) atcelt uzraudzības kārtībā Zv. adv. padomes lemumu un 
Tiesu palatas spriedumu. 

Saskaya ar Tiesu iek. 280е4. р., Tiesu palatas lemumi Zv. adv. padomes_ dis-
ciplinarlietās, par 28062. p. minēto sūdzību lietās, ir galīgi un nav talak parsu-
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dzami. То atzist arī sudzetajs, bet doma, ka Tiesu palatas spriedums būtu at-
ceļams uzraudzības kārtībā. 

Saskauā ar Tiesu iek. 174. р., tiesu iestāde (tā tad arī Senata Apvienotā 
sapulce: Tiesu iek. 172. p. 1. pkt.) uzraudzības kārtību p i с m ē г о, kad tiesu 
iestāde atklāj viņai paklautās tiesu iestādes vai amatpersonas darbībā nepareizu 
rīcību vai kaut kādas nekārtības vai ļaunprātības. Uzraudzītāja iestāde a t с е ļ 
uzraudzības kārtībā pakļautās iestādes lēmumus un rīkojumus tikai tad, ja: 
1) tie runā pretim likumā noteiktai kārtībai vai vispārīgām vai sevišķām in-
strukcijām, un 2) ja pie tam šāds atcēlums nepārkāpj Kriminal- im Civilproccsa 
likuma noteikumus par augstāfcas instances varas un tiesību robežām un par 
kārtību, kādā lēninmi un rīkojumi atcelami. 

Sūdzētājs atrod, ka Zv. adv. padome un Ticsu palata esot pārkāpušas savas 
varas (kompetences) robežas (Tiesu ick. 28П20. p. 4. pkts) ar to, ka pieņēmušas 
savā izspriešanā disciplinarlietu par konkursa pilnvarnicka darbību (sūdzības 
32., 33. lp.). Šajā ziijā palts sūdzētājs tomēr citā vietā (sūdzības 16., 17. lp.) 
noteikti pasvītro, ka konkursa pilnvarnie'ks 'neesot uzskatams par konkursa 
amatpersonu, bet darbojoties „kā v i s u k r e d i t o r u p i l n v a r n i e k s " . 
Istenībā, pretēji sūdzētāja domām, Zv. adv. padorne ievadijusi disciplinarlietu 
taisni par sūdzētāja kā pJlnvarnieka un, pie tam, kā z v ē r i n ā t a a d v o k a t a 
darbību, kura neesot savienojama ar zv. advokata etiku. Tiesu palata, no sa-
vas puses, izspriežot tagadējo disciplinariietu. rīkojusies nevis kā konkursa 
valdes augstākās pakāpes tiesa, bet gan kā Zv. advokatu padomes augstākā 
tiesas instance. Abas disciplinarās instances — Zv. advokatu padome un Tiesu 
palata, apspriežot sūdzētāja, kā z v ē r i n ā t a a d v o k a t a , rīclbu konkursa 
lietā, nākušas pie s'lēdziena: ka 1) atalgojuma jautājumā sfidzētājs esot rīko-
|ies ar visliclāko neuzmanību (Zv. adv. pad. akts 37/30, 4. lp.) un 2) ka sūdzētāja 
paņēmiens, pieprasot no kreditoriem atsauci par viņa darblbu p i r m s pienā-
košās naudas izmaksāšanas viņiem, esot zv. advokata necienīgs. Piemērojot 
sūdzētājam likumā (Tiesti iek. 28053. p.) paredzēto disciplinarsodu, Zv. adv. 
padome rīkojusies savas varas robežās. 

Senata Apvienotā sapulce nevar ieņemt stāvOkli attiecībā uz sūdzētāja no-
rādītām Zv. adv. padomes un Tiesu pa'latas ,it kā pielaistām nepareizībām atse-
višķos materiali-tiesiskos vai procesua!los jautājumos im arī nevarētu uzraudzī-
bas kārtībā atcelt Zv. adv. padomes un Tiesu palatas lēmumus pat tad, ja Tiesu 
palata konkretā gadijumā būtu pielaidusi nepareizu rīcību. Pārbaudīt tiesu 
zemākās instances lēmumu parelzlbu pēc būtlbas ir tiesas augstākās instances 
uzdevums tikai lietās, kas nonāk viuai normalā pārsūdzības kārtībā. Bet, kā 
tieši nosaka minētais Tiesu iekārtas 2806,3. р., Tiesu palatas lēmumi par Zv. adv. 
padomes lēmumiem discip'linarlietās kā galīgi nav tālāk pārsūdzami un n'av 
tādēļ pārsūdzami arī uzraudzības kārtībā. Pielaist protējo, nozīmētu padarīt 
28064. p. paredzēto aizl'iegumu par tukšu burtu un dotu sūdzētājam iespēju tieši 
apiet likumu. 

Konkretā Hetā Apvienotā sapulce atzīst, ka Tiesu palatas rīcībā, kas iz-
paudusies sūdzētāja sodīšanā disciplinarkārtībā, vispār nav atklājušās tādas 
nepareizības, kas izsauktu vajadzību spert uzraudzības soļus, un ka tādēļ lietā 
nav piemērojams arī Tiesu iek. 174. p. 1. pkts. 

Beidzot, pretēji sūdzētāja domām, Senata Apvienotā sapulce nevar uzrau-
dzības kārtībā izšķirt „principia'lus juridiskus jautājumus", jo kārtību, kurā tie 
būtu atrisinami, paredz Tiesu iekārtas 185. р., 60. р. 4. pkts. 

Aiz aprādītiem iemesliem Senata Apvienotā sapulce n о 1 e m j : Zvērināta 
advokata X sūdzību atstat bez sekām. 
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P l t . 1938. g. 27. septembrī. Zelmas 0 d i n š sudzība par Rīgas apgabaltie-
sas III civilnod. lēmumu lietā par mir. Dāvida Odiņa mantojumu. (L. № 20.) ■ 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Guto'ens; referē senators P. Stērsle; 
atzinumu dod virsprokurors Fr. Zilbers. 

Senats atrod: 
Senata Apvienotai sapulcei uzraudzības kārtībā iesniegtā sū-dzībā Zelma 

Odiņš paskaidro, ka Rīgas apgabaltiesas III civilnodaja ar savu 1936. gada 
10. jūnija lēmumu apstiprinājusi viņu mantošanas tiesības uz mir. braļa Dāvida 
Odiņa atstāto nekustamo mantu Vu dalā, un uz kustamo mantu — Ve dala. Ap-
gabaltiesa savu lēmumu esot drbinājusi u'z LCL 1130. pantu, kas līdz 1912. gada 
3. jiinija likuma pārgrozijuma spēkā nāķšanai gan saturejis _tadus noteikumus 
par mantojuma daļu Idelumu, kādu apgabaltiesa savā lēmumā notei'kusi sudze-
tājai, be't pēc 1912. gada jūnija māsas mantošanas tiesības lauku īpašumos re-
gulējot LCL 1128. pants, pēc kura māsa mantojot no brāla nekustamā manta 
V? dal.u. Par šiem līkuma ■noteikumiem sudzētāja dabūjusi zināt tikai 1937. gadā, 
kad arī lūgusi apgabaltiesu atjaunot termiņu blakus sīīdzības iesniegšanai, bet 
apgabaltiesa šo lūgumu uz CPL 898. panta piezīmes pamata atstājusi bez ievē-
rības. Pamatojoties uz Tiesu iek. 'lik. 60. pantu, Ze'lma Odiņš ludz Senata Ap-
vienoto sapuļci: atzīt, ka apgabaltiesa minētā lēmumā pielaidusi klūdu un uz-
dot viņai klūdu izlabot. 

Caurskatot Zelmas Odii;š uzraudzības kārtībā iesniegto sūdzību, Senata 
Apvienotā sapulce atrod, ka pretēji sūdzētājas domām, no tā vien, ka augstākai 
tiesu iestādei pieder uzraudzlbas tieslbas par zemāko instanci, vēl neizriet, ka 
to, ко augstākā instance var atcelt un izlabot civilprocesa kārtībā, viņa varētu 
atcelt un izlabot uz Tiesu iekārtas likumā paredzēto uzraudzības tiesību pamata. 
Uzraudzības tiesas tiesība atcelt lēmumus civillictās vai uzdot tos labot taisni 
nav attiecinama uz to padotās tiesu iestādes procesualo darbību, kura pēc tie-
sāšanas kārtības notcikumiem atcelama vai grozama ne citādi, kā tas noteikts 
pašā tiesāšanas kārtībā. Pēc Tiesu iekārtas likuma 174. panta tiešās izpratnes, 
Senats uzraudzlbas kārtlbā atceļ vai groza tikai fādus civillietās bez likumā 
noteiktās kārtības ievērošanas taisltus tiesu iestāžu lēmumus, kuri nav apstrī-
dami civilprocesa likumā paredzētā kārtībā. Šai gadijumā Zelmai Odiņš ap-
gabaltiesas lēmuma 'pārsūdzēšana vai arī klūdas labošana tieši bija iespējama 
civilprocesa likumā paredzētā kārtlbā (CPL 896., 1015., 1016. р.), kādēļ uzrau-
dzības kārtībā Senata Apvienotā sapulce nevar uzdot apgabaltiesai izlabot sū-
dzētājas aprādīto kļūdu. 

Aiz pievestiem apsvērumiem. un rīkojoties saskaņā ar Tiesu iekārtas lik. 
174. pantu, Senata Apvienotā sapulce n o l - e m j : Zelmas Odii.iš sīidzību atstāt 
bez sekām. 

12. 1938. g. 29. novembrī. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1938. g. 17. junija zjņojums Nr. 925 jautājumu izšķiršanai: 1) vai gadijumā, kad 
vlra pirmā laulī'ba nav tikusi šķirta, bet civilstāvokļa aktu reģistrī nepareizi 
apzīmēta par šķirtu, kas devis vlram faktisfku iespēju iestāties otrā laullbā, 
1921. g. Likuma par laulību 36. panta otrās daļas noteikums ir par šķērsli pra-
sībai, kurā pirmās laulības sieva prasa atzīt viuas laulību par bijušu spēkā līdz 
vīra nāvei, ja šādu prasību ceļ pēc vīra nāves; 2) vai gadijumā, ja šādai pra-
sībai na'v par šķērsli 1921. g. Likuma par laulību 36. panta otrās dajas notei-
kums, šādu prasību var celt, iepriekš neceļot atsevišķu prasību atzlt ierakstu 
civilstāvokļa aktu reģistrī par spēkā neesošu. (L. № 18.) 
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Sēdi vada priekšsēdetājs senators 0 . Ozoliriš; reīerē goda (iesnesis Dr 
A. Lēbers; atzinumu dod virsprokurors Fr. Ziffiers. 

Й Г Й к и т ^ р а г fcndftn (Lkr. 21/39) 36. p. 2. d„ tagad CL 64 p. 2. <L, lau-
lību kuras S ē g š a n a s laikā viens no laulātiem atradies citā auhba nevar а -
līt D-Uneesošu starp citu, ja pirmā laulība izbeigusies „ar navi". Likums sai 
v t r n ^ r T d a to'laulātanāve ir domāta, t. i. vai bigamista- aulātā, vai уща 
p rmās laulibas laulātā nāve. CL 64. p. 2. d. atspoguļo prmcipu, kas iztejkts 
Sveices сЫШкита (ZGB) 122. p. 3. dalā, un saskariā ar ktiru bigamisko laalibu 
nīZ " S t par neesošu tādēļ, ka ar pirmās laulTbas atkrišanu rodas lefspe^ 
zdztedmat otrās laulības trūkumus laulības instituta intereses (favor matrm o-

niO Jo а о rā ,laulība arl būtu kvalificējama no paša sākuma par bigamisku 
Sd ' t omēr dzīves intereses prasa, lai šādu laulību nesatncina pec tam, kad 
{етечТкиги dēl vina bija bigamiska, ir atkrituši. Sis Sveices iikuma pnncips, 
fāTad varTt t tk t īcs tikai uz to gadiiumu, kad otrā laullba vēl pastav un dzwes 
va adzība prasa tās uzturēšanu spekā. Acīm redzot, s.s pimcips nevai ati ek-
K o C . kad o t r ā laulība vairs nepastāv un stndus let par ]undis-
kāiVkonsekv™cēm divās laulibās p a g ā t n ē. Tādā gadijumā vairs nevar but 
£ S s ^ r S e g u m u apstrldet arl otrās iaullbas l i k u m ^ S i e j g a^verurm 
nipmēroiami arī CL 64. p. 2. da as izpratnei. Ari CL 64 p. 2. daļas racionaiais 
S S T E s ka ar b t o m l s t . P i rm ās iaaļibas Ы Ш n ā v i « t t r l t a ^ m e s 1s,кип, 
^5i гл+rn Ьп1гЪч būtu atzīstama par speka neesosu, un otiai lauuoai иск ai 
ц l \ l t a o n t o s a ^ ^ ^ u r s ; otrā laullba tiek it kā rehabilitēta 30 iestājas 
К kads būtu, за tagadējais bigamists būtu dev.es otra Umliba^au ka 
atraitnis t i. pēc vina pirmās laulības laulata naves. Bet CL 64 p. . daļas aiz 
Hegum nekad nav domāts gadiju-mam, ķad vairs nepastav abas laulibas ш 
strids et tikai par juridiskām konsekvencēm, kas izne np nehkumigas lau-
S Ē T ™ ā gaSiiumā CL 64. p. 2. d. neaizliedzapstridēt otras ~ к а , 
laulības Mkumību. Uz šo apsvērumu pamata janak pie sledziena ka p rmais 
S S L S T a m s noraidoši. Kas attiecas uz otru jautājumu, tad Liknma 
Z S t f v S a aktu registraciiu 31. p. (Lkr. 21/47) nosaka ka « « t a t o ^ 
ģistrī, kas izdarīts saSkaņā ar šo likumu, noder k a p i e r a d i u r a s gad 1 man1, 
kas b ja jāapliecina ar ierakstu, Ш kamēr nav atzitaieraksta nepare z ^ a va! 
nesaskana ar īstenību. Tā tad, ieraksta būtība un merķis ir: P i e r a d i t zi-
namu faktt, bet ncvis nodibināt tiesības; laullbas registris nebauda pubhsku 
Stamību pretē i zemes grāmatām. Tāpec ieraksts laulības registn par lau-
ШаГ?шкапи patso)ar sevl nepadara vēl laulību par šķirtu un neizrada kon-
S t i t sp"kuPnedzPstarp attiecīgās laullbas -laulātiem, ^ ^ V * » ^ ^ 
sonām, i a p a t s i e r a k s t a p a m a t s b n i s n e p a r e i z s, P em l a ^ s 
spriedums, kas bijis par ieraksta pamatu, nav stajies speka vai pat nevarua 
stāties spēkā. Citētais 31. p. nemaz neparedz, ka ipraksta atzisana P a ^ e p a 
reizu būtu obligatoriski panā'kama ar atsevusku spnedumu, tm proti īt ka jau 
P i r m s tam kad bigamista pirmās laullbas otrs ļaulātais pēc bigamista naves, 
cel prasību pēc būtības par bigamista otrās laulības atzisanu par neesosu Др-
mierinot šādu prasību, t. i. atzīstot bigamiias esamibu, tiesa, iau pati pai sevi, 
ar to vien jau iziet no'pirmās laulības pastāvēšanas līdz bigamista navei, ar ко 
tad iau arl ieraksts par pirmās laulības šķiršanu atkrīt un tas grozams saskaņa 
ar m?nētā bkuma 34. un 35. p. Tāpēc nekāda prejudiciala prasība аргала^no-
zīmē nav jācel. Aiz aprādītiem iemesliem otrs jautājums izskirams apsHprmosi 

Ievēroiot teikto, Senats n о 1 e m j : atzīt, ka pirmais jautajums izsķnams 
noraidoši, bet otrs apstiprinoši. 
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