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Senata spriedumu publicēšanas jautājumā

Senāts š. g. 7. marta taisījis sevišķu lēmumu, kuram plašāka nozīme,

kāpēc to še ievietojam nesaīsinātā veidā.

1924. g. marta mēneša 7. dienā, Latvijas Senāts Apvienotās Sapulces

rīcības sēdē, kurā piedalījās: Priekšsēdētājs-Senators K. Valters; sena-

tori: K. Ozoliņš, M. Gobiņš, Dr. A. Loebers, A. Sīmanis, A. Gubens, J.

Kalacs, A. Pētersons, Virsprokurors A. Charitonovskis, Virssekretars

A. Zone,

caurlūkojis Senāta Virsprokurora 1924. g. 4. marta priekšlikumu

zem Nr. 111, par Senāta spriedumu publicēšanu, izklausījis Virsprokurora

atzinumu, atrod: Senāta Virsprokurors ar g. 4. marta priekšlikumu

zem Nr. 111 Senātam paziņojis Tieslietu ministrijas 1924. g. 29. februāra

rakstu zem Nr. 7114, kādā rakstā Tieslietu Ministrija lūdz datus par to,

„cik apmēram būtu gadā vai mēnesī tādu Senāta spriedumu, kurus vaja-

dzētu publicēt vispārējai zināšanai, cik apmēram tādi spriedumi gari, vai

vajadzētu publicēt ari kādus spriedumus par pagājušiem gadiem un cik

būtu tādu", piebilstot, ka ziņas vajadzīgas, lai Ministrija varētu stāties

sakarā ar „Valdības Vēstnesi" par augšminēto spriedumu ievietošanu

atsevišķos pielikumos pie minētā laikraksta. Senāta apvienotā sapulce

jau savā 1921. g. 21. maija sēdē caurskatījusi
~
Valdības Vēstneša" redak-

tora 1921. g. 23. aprila rakstu zem Nr. 5 attiecībā uz svarīgāko principielo

Senāta lēmumu publicēšanu „Valdības Vēstnesī", nolēmusi paziņot „ka

Senāta spriedumi tiek drukāti Tieslietu ministri-

jas žurn alā". Bez tā ari Tieslietu Ministrs savā 1922. g. 6. jūnija

rakstā zem Nr. 11 663. — bija caur Senāta Virsprokuroru griezies pie

Senāta ar priekšlikumu sludināt savus spriedumus, lai darītu tos pieeja-

mus vispārībai. Senāts šo priekšlikumu pieņēmis zināšanai un līdz šim

tikai administratīvais departaments vien sāka sludināt savus spriedumus

Tiesl. Min. Vēstnesī. Ari tagad Senāts nevar piekrist Tieslietu Ministra

kga priekšlikumam sludināt spriedumus Valdības Vēstnesī, ar ko sprie-

dumiem būtu piešķirta oficiāla un itkā saistoša nozīme. Šai ziņā L. Senāta

civ. kas. departaments jau savā 1920. g. spriedumā lietā Nr. 8 noteikti uz-

stājās pret Kr. Senāta praksi, kura pieturējās pie pretējām domām, un

kura piešķīrusi sludinātiem Senāta spriedumiem nevien oficielu raksturu,

bet ari saistošu spēku, itkā civ. proc. lik. 815. p., krim. proc. lik. 933. p.

nozīmē (sk. ari ties. iek. lik. 259
1

. p. 1916: g. red., sen. iek. lik. 318. p. piez.
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piel. 5. p. 5. pkt., 1916. g. red., Kr. Sen. civ. nod. dep. spried. 1867. Nr. 519.;

1879. Nr. 3.; 1874. Nr. 599.; 1880. Nr. 46.; 1909. Nr. 82.). Šo Kr. Senāta ne-

pareizo uzskatu vienbalsīgi atraidījusi jau krievu jur. literatūra (Šeršeņe-
vičs: Vh. pvccK. rpa/KZt. npaßa, 10. izd. §6. VI.; Gordons: Vct. rpamji. cyn.,

6. izdev. komentārs pie civ. proc. lik. 813. p. 1. §un 815. 2—4 §§, Vasko v-

skis: Cvjt. vct. 3a 50 Ji-feTt 11. sēj. 384. 1. p., kā ari kr. civ. proc. lik.

1900. g. projekta motivu 11. daļas 181. 1. p. — pie projekta 758. p. — pie-

vestie darbi). Saskaņā ar literatūras ieskatu jāatzīst, ka 815. p. kārtībā pa-

sludinātiem spriedumiem formeli saistošs spēks tikai 813. p. noteiktās

robežās.

Krievu literatūra, pieturoties pie Civ. proc. lik. 815. p. un Krim. proc.

lik. 933. p. tiešā teksta, nevarēja neatzīt, ka tai pantā paredzētā kārtībā iz-

sludinātiem spriedumiem tomēr ir piešķirts vismaz vadošs rak-

sturs. Bet L. Senāts ari tik tālu nevar iet. L. Senāts

nepiešķir sev juridisku infalibilitati un ari neuzskata par absolūti „vado-

šiem" savus spriedumus ārpus civ. proc. lik. 813. p., krim. proc. lik. 930. p.

apzīmētām lietām. Senāts, piekrītot Tieslietu ministra priekšlikumam

un nākotnē sludinot savus spriedumus, var iziet tikai no tā, ka ari Senāta

spriedumiem ir un paliek tikai tā vadošā nozīme, kuru likums vispār pie-

šķir tiesu praksei saskaņā ar priv. lik. ievada 26. pantu (sk. ari civ. proc.

lik. 14. (10 2.) p.; 1805. p. pielik. 19. p.; Kr. Sen. civ. kas. dep. 1893. g. spr.

Nr. 86.).

Tādā kārtā Senāts atrod par iespējamu savus sprie-

dumus izsludināt tikai iespiežot tos Tieslietu

Ministrijas Vēstnesī pielikuma veidā, ar to uzsve-

rot, ka sludinājumam kā tādam ir oficiozs rak-

sturs tikai tai nozīmē, ka izsludināto spriedumu teksts saskan ar oriģi-

nālu, ka Senāts pats izvēlējis attiecīgos spriedumus, piešķirot tiem pēc

satura principielu nozīmi, un ka ari dažiem spriedumiem pievienoto

vēsturisko dalu tāpat sastādījuši paši senatori. Tā tad Senāts nepiemēro

un neizlieto Civ. proc. lik. 815. p., Krim. proc. lik. 933. p., atrodot tos par

nesaskanošiem ar L. valsts iekārtu un pie nākošas proc. lik. kodifikacijas

par izslēdzamiem uz 1919. g. 5. decembra likuma pamata. Senāts sprie-

dumu sludināšanu no savas puses atrod par nepieciešamu, lai apvienotu

visu L. tiesu praksi priv. lik. ievada 26. p. nozīmē un lai iepazīstinātu ari

plašākas sabiedrības un sevišķi juristu aprindas ar savu praksi. Senāts

atzīmē, ka no šī viedokļa būtu ieteicams sludināt ari pagājušo gadu sprie-

dumus, kurus noteiks attiecīgie departamenti, kamēr spriedumu skaits un

apmērs uz priekšu nav noteicami. Nostājoties uz to stāvokli, ka Senā-

tam jāsludina spriedumi tikai priv. lik. ievad. 26. p. paredzētos nolūkos un

nozīmē, t. i. neoficielā veidā, Senāts atzīst, ka saistītie ar sludināmo sprie-
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dumu darbi, izvēlot tos un pārbaudot kā sprieduma norakstus, tā ari ko-

rektūru, neattiecas uz Senatoru tiešiem pienākumiem, un tādēļ atalgojami

pēc vienošanās ar T. M. Vēstneša redakciju.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj: 1) piemērojoties priv.

lik. ievad. 26. p. izsludināt uz priekšu Tieslietu Ministrijas Vēstnesī sprie-

dumus, kuriem attiecīgais Senāta departaments piešķir principielu nozīmi

L. tiesu prakses apvienošanas labā, pēc attiecīgā departamenta izvēles,

vajadzības gadījumos, izsludināmiem spriedumiem pievienojot vēl vēstu-

risku daļu; 2) sazināties ar Senāta Virsprokuroru par attiecīgu kreditu

atklāšanu; 3) šo lēmumu paziņot Tieslietu Ministrijai.
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