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1920.

Nr. 1. 1920. g. novembra mēneša 4. dienā. Zemkopības ministra

iesniegums izšķirt jautājumu: vai ir apliekami ar stempelnodokli ierēdņu

vedēju (šķūtnieku) paraksti par vešanas naudas saņemšanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters: referē senators

A. Loebers; atzinumu lietā dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod, ka šai lietā jāizšķir

jautājums par to, vai šķūtnieku kvītes par atlīdzības saņemšanu no mi-

nistrijas komandētiem ierēdņiem par viņu braukšanu vai mantu vešanu

apliekamas ar stempelnodokļiem.

Dēļ šī jautājuma izšķiršanas jānoskaidro šķūšu došanas juridiskais
raksturs un nozīme.

Uz 1920. g. 6. februāra pagaidu noteikumu par šķūtīm (V. V. Nr. 36)

pamata, valsts ierēdņiem attiecīgos gadījumos ir tiesība lietot šķūtis, t. i.

prasīt no vietējas pašvaldības iestādes, braukšanai vai mantas ve-

šanai — vietējo iedzīvotāju zirgus par noteiktu atlīdzību pēc iekšlietu

ministrijas apstiprinātas takses, kura pasludināta tai pašā Valdības Vēst-

neša numurā. Par atlīdzības saņemšanu zirgu īpašniekam jāizdod atse-

višķa kvīte šķūšu lietotājam-ierēdnim pēc noteikta parauga (Noteikumu
6. p. un pielikums pie šķūšu lietošanas takses). Šī kvīte ierēdņiem jā-

iesniedz kā attaisnojošs dokuments pie braukšanas izdevumu saņemšanas
no valsts kases.

Jautājums par to, vai atzīmētās kvītes apliekamas ar stempelno-

dokļiem jeb ne, izšķirams atkarībā no tā, vai šķūšu došana jāatzīst par
brīvu līgumu starp valsts komandētiem ierēdņiem un zirgu īpaš-
niekiem jeb par pēdējo publisku pienākumu.

Ja šķūšu došana pamatojas uz b rī v v līgumu, kā to domā tiešo

nodokļu departaments un valsts kontrole, tad uz nodokļu lik. 20. p. 1. pkt.
(aktu alfab. Nr. 129) un Latv. rīkojuma par dažu nodokļu paaugstināšanu
(lik. krāj. 1919. g. 3. burt. Nr. 34, 1. pkt.) pamata, minētās kvītes jāapliek
ar 15 kap. stempelnodokli, jo tādā gadījumā lieta grozītos ap kvītēm,

kuras izdod privātas personas valsts ierēdņiem atlīdzības saņemšanā par

uzņemtā līguma izpildīšanu, pie kam gadījumā, ja stempelnodoklis nebūtu

terminā samaksāts, vainīgais tiktu sodīts ar trīsdesmitkārtēju sodu pēc

stempelnodokļa lik. 169. panta un Latvijas Senāta Civildepartamenta

1920. g. 4. marta lēmuma (1920. g. lieta Nr. 8).

Turpretim, ja šķūšu došana jāatzīst par zirgu īpašnieku publisku

pienākumu, tad jāpiemēro stempelnodokļa 62. p. 4. pk. sakarā ar aktu

alfabēta 132-b p., pēc kuriem atsvabinātas no stempelnodokļa tās kvītes
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(KBHTanuiii), kuras prasa valsts iestādes vai amata personas no privāt-

personām obligatoriski, neatkarīgi no pēdējo vēlēšanās.

Pretēji tiešo nodokļu departamenta un valsts kontroles ieskatiem,

šķūšu došana atzīstama par publisku pienākumu (očruecTßeii. noBHH-

HocTb). Šis slēdziens vispirms attaisnojams ar vispārējiem noteikumiem.

Pēc krievu lik. kopojuma 4. sēj.: par komunālām klaušām (Vct. o 3e\icK.

n08HH.)263. p. 4.—5. pkt. 296.—320. p. p., uz vispārējām naturālām

klaušām attiecas ari šķūšu uzturēšana; šie noteikumi darbojas ari Latvijā
(Tā paša likumu kopojuma 4. sēj. 327. p.; Priv. lik. 1321. p., Vidz. Gub.

Avizes 1899. g. Nr. 30). Bet it sevišķi no 1920. g. 6. februāra „pagaidu
noteikumiem par šķūtīm" ir skaidri redzams, ka šķūšu došana uzskatāma

par publisku pienākumu. Minētā likuma 3. p. tieši runā par „
pienākumu"

dot šķūtis: pēc lik. p. 1. ierēdņiem ir tiesība „prasīt iedzīvotāju

zirgus". Zirga īpašnieks, ja tas bez dibināta iemesla atteicas šķūtīs
braukt vai rīkojumu neizpilda, neatkarīgi no viņa civil-

tiesiskas atbildības, ir sodāms ar naudas sodu līdz 300 rbļ. administrativā

kārtībā uz min. lik. 11. panta pamata. Šis 11. pants it sevišķi stingri atšķir
to gadījumu, kad zirgu īpašniekam šķūšu došana jāizpilda, kā publisks

pienākums, no tā gadījuma, kad zirga īpašnieks dod šķūtis uz brīva

līguma pamata, uz kuru pievestie noteikumi neattiecas (lik. 12. p.).
Tā tad šķūšu došana uzskatāma par publisku pienākumu. lerēdņiem, kā

šķūšu lietotājiem, visādā ziņā jāpieprasa no zirga īpašnieka attiecīga kvīte

par pēdējam izsniegtu atlīdzību (lik. 6. p.), pie kam kvītes forma tieši

noteikta „šķūšu lietošanas taksē". Tādēļ jāatzīst, ka kvītes pieprasīšana
nemaz neatkarājas no ierēdņa ieskata vai no zirga īpašnieka labas gribas;
tāda kvīte nevis ir nolemta vispār tikai ierēdņiem „par labu", kā to ne-

pareizi aizrāda valsts kontrole, bet valsts nolūkā, kā nepieciešams valsts
iestāžu iekšējas iekārtas piederums. Minētās kvītes tādēļ attiecas uz

tiem dokumentiem, kurus amata personas pieprasa obligatoriski no privāt-
personām, kuri sakarā ar to uz stempelnodokļa lik. 62. p. 4. pkt. pamata,
nav apliekami ar stempelnodokliem. Tā tad priekšā liktais jautājums
jāizšķir negativā ziņā. Tādēļ Senāts, ņemot vērā augšā aprādīto, no-

-1 c mj: atzīt, ka jautājums izšķirams negativi.

Nr. 2. 1920. g. novembra mēneša 4. dienā. Tieslietu Ministra

iesniegums izšķirt jautājumu: vai tikai tiesu nodoklis vien, jeb ari lokšņu
nodoklis pēc 1920. g. 26. janvāra likuma ir atlaists prasības lietās, kuru
vērtība nepārsniedz 50 rbļ.?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

K. Ozoliņš atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: 1920. g. 26. janvāra
likuma 1. pants lit. a. satur noteikumu, pirmā daļā par vispārēju tiesu iz-

devumu paaugstināšanu par to lielumu, kāds noteikts attiecīgos Krievijas

procesa likumos, pēdējos šinī ziņā pārgrozot, bet otrā daļā par to izde-

vumu pamazināšanu un atsvabināšanu no viņiem prasības lietās, atkarībā

no prasības vērtības, atceļot šinī ziņā Civ. proc. lik. 200\ panta lit. b. no-

teikumu. Lai gan augšminētā likuma tekstā ir minēti tieši tikai tiesu

nodokli un kanclejas nodokļi, bet tā kā likumdevējs uz pēdējiem atsaucās

ka paredzētiem Civ. proc. lik. i 200
3

. pantā, kurā atzīmēti nodokļi, i 201.
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pantā, kurā atzīmēti ir kanclejas nodokli, tad neapšaubāmi likumdevējs

te ir paredzējis ari lokšņu nodokļus un pēdējo izlaišana tekstā uzskatāma

tikai kā redakcijas kļūda. Pēc sava satura augšminētā likuma 1. pants

lit. a. noteic pirmā daļā, ka civ. proc. lik. 200
2

.,
848. un 849. pantos paredzētie

tiesu nodokli un 200
3

.
un 204. pantos paredzētie lokšņu un kanclejas no-

dokļi paaugstināti trīskārtīgi, bet otrā daļā, kā izņēmumu no minētiem

noteikumiem, ka tiesu nodokļi prasības lietās, kuru vērtība nepārsniedz
300 rbļ., paaugstināmi divkārtīgi un ja vērtība nepārsniedz 50 rbļ., vienīgi

tiesas nodokļi nav ņemami. Attiecībā uz lokšņu un kanclejas nodokļu

maksāšanu prasības vērtība nekādu iespaidu nedara, un šinī ziņā paliek
spēkā augšminētā likuma 1. panta lit. a. pirmās daļas vispārējie noteikumi

par tiesu, lokšņu un kanclejas nodokļu ņemšanu. Kā likumdevējs vienā

un tanī pašā likuma pantā lietotu terminu „tiesu nodokļi" — panta otrā

daļā būtu lietojis citādā nozīmē, nekā to pašu terminu panta pirmā daļā,
t. i. ka zem nosaukuma „tiesu nodokļi" panta otrā daļā būtu saprotami vis-

pārīgi tiesu nodevu veidi, tā tad ari lokšņu un kanclejas nodokļi — tas

tieši runātu pretim likumu panta pirmai daļai, kur tiesu nodokļi tiek

šķiroti no kanclejas un lokšņu nodokļiem. Likumu tulkošanas ceļā tas

ari nav pielaižams, jo likumu tulkotājam jāaiziet no tā viedokļa, ka katrs

vārds likumu tekstā ir lietots no likumu devēja apzinājoties vārda tiešo

juridisko nozīmi. Tā tad no Tieslietu ministra ierosinātais jautājums:

„vai tikai tiesu nodoklis vien, jeb ari lokšņu nodoklis pēc 1920. g. 26. jan-

vāra likuma ir atlaists prasības lietās, kuru vērtība nepārsniedz 50 rbļ.?"
jāizšķir tādā kārtā, ka uz augšā minētu likumu pamata prasību lietās,
kuru vērtība nepārsniedz 50 rbļ., atlaists ir tikai tiesu, bet ne lokšņu
nodoklis, Senāts nolemj: atzīt, ka lokšņu nodoklis nav atlaists.

Nr. 3. 1920. g. decembra mēneša 1. dienā. Senāta administratīva

departamenta iesniegums izšķirt jautājumu: „vai uzturēšanās tiesība uz

1893. g. 21. Jūlija likuma pamata ir pietiekoša, lai pierādītu likumā par

pavalstniecību 1. pantā minēto piederību pie Latvijā ietilpstošiem ap-

gabaliem?"

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē priekš-

sēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs P. Keusslers.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu Senāts atrod: Tautas

padomes 1919. g. 23. augusta sēdē pieņemtais likums par pavalstniecību
pirmā pantā nosaka, ka par Latvijas valsts pilsoni skaitās ikkatrs agrākās

Krievijas pavalstnieks, kurš dzīvo Latvjas robežās, ir cēlies no Latvijas
robežās ietilpstošiem apgabaliem, vai uz Krievijas likuma pamata bija jau
pirms 1914. g. 1. augusta piederīgs pie šiem apgabaliem. Te vispirms

jānoskaidro, ko nozīmē vārds „dzīvo". Vai zem šī vārda saprotama kādas

personas pastāvīga dzīves vieta, jeb ari viņas izlietotā uzturēšanās tiesība,
jo tiklab viena, kā otra ietilpst minētā sajēgumā. Ka šinī gadījumā zem

vārda „dzīvo" saprotama vienīgi kādas personas pastāvīga dzīves vieta,

bet nevis viņas uzturēšanās zināmā apgablā, cik ilgi šāda uzturēšanās

ari nevilktos, tas redzams iz tā paša likuma 3. panta, kur skaidri no-

teikts, ka bijušās Krievijas pavalstnieki, kuru pastāvīgā dzīves vieta

ir ārpus Latvijas, bet kuri ir cēlušies iz Latvijas robežās ietilpstošiem

apgabaliem, kā ari šādu personu pēcnācēji, tāpat ari tie, kuriem Latvijā
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pastāvīgā dzīves vieta, bet kuri tomēr neapmierina 1. pantā minētās

prasības, ja viņi vēlās iegūt Latvijas valsts pilsoņu tiesības, iesniedz attie-

cīgus lūgumus dēl uzņemšanas pavalstniecībā. Saskaņojot abus minētos

pantus, jānāk pie slēdziena, ka likums par pavalstniecību prasa: pirmām
kārtām pastāvīgu dzīves vietu Latvijā, un otrām kārtām

celšanos no Latvijā ietilpstošiem apgabaliem, vai pi e-

derību pie šiem apgabaliem uz Krievijas likumu pamata pirms 1914. g.

1. augusta, un ka bez šo abu nosacījumu izpildīšanas neviens bez attie-

cīga uzņemšanas lūguma nevar tikt par Latvijas pilsoni. — 1893. g.

21. jūlija likums attiecoties uz Vidzemes guberņu nosaka: atstāt ēbrejus,

kuri apmetušies šinī guberņā pirms 1880. g. 3. apriļa ministrijas cirkulāra,

ar familijām viņu tagadējās pagaidu uzturēšanās vietās

līdz īpašam par ēbrejiem izdodamam likumam, ja tie nav no tiesas sodīti,

viņiem ir īpašums vai noteikta nodarbošanās un pelņa, kuri tos atsvābina

no griešanās pie privātas vai sabiedriskas labdarības. Tā tad 1893. g.

21. jūlija likums piešķir zināmai kategorijai ēbreju, tā sauktiem „astoņ-
desmitniekiem" ne tiesību uz pastāvīgu dzīvi ārpus viņu pie-

derības vietas, bet tikai pagaidu uzturēšanās tiesību viņu toreizējā dzīves

vietā. Ka Krievijas likumi, kuri bija spēkā pirms 1914. g. 1. augusta,

šķiro ēbreju pastāvīgo dzīves vietu no viņu pagaidu uztu-

rēšanās vietas, tas skaidri redzams iz Krievijas Pasu likuma 68. panta

pielikuma, kura 1. pantā uzskatītas visas guberņas, kurās ēbrejiem atļauta

pastāvīga dzīves vieta. Starp šīm guberņām, Kurzemes un

Vidzemes guberņas neatrodas. Attiecībā uz Kurzemes guberņu un

Vidzemes guberņas Slokas miestu minētā pielikuma 7. pants nosaka, ka

pastāvīga dzīves vieta atļauta vienīgi tiem ēbrejiem, kuri tur pi e-

rakstīti pēc revizijas līdz 1835. g. 13. aprilim. Izņēmumi šinī ziņā

paredzēti minētā pielikuma 12., 13., 13
2

.
un 17. p. p. attiecībā uz pirmās

ģildes ēbreju tirgotājiem, uz ēbrejiem, kuri augstskolā ieguvuši zinisku

grādu, uz ebrejiem karavīriem, kas noņemti kara dienestā pēc agrākā
rekrutu likuma, vai kas piedalījušies japāņu karā un ebrejiem meistariem

un amatniekiem. Iz visa tā redzams, kāpēc Krievijas likumiem bez ap-

rādītiem izņēmumiem, ēbreju pastāvīgā dzīves vieta aprobežota ar pasu
likuma 1. pantā uzskaitītām guberņām un ka tais guberņās pēc tā paša
likuma 2. panta tiem bija jāpierakstās pie atsevišķām šo guberņu

pilsētām vai miestiem, kuri tad skaitījās par viņu pastā vīgasdzīves
vai piederības vietu, no kurienes tie ari saņēma pases. Tā tad 1893. g.

21. jūlija likumā ebrejiem paredzēta uzturēšanās tiesība zināmā apga-
balā ārpus viņu pastāvīgas dzīves vietas robežām (bite HepTbi ofEHjiocTn)
nepiešķir viņiem nebūt tur tiesību iegūt pastāvīgu dzīves vietu, cik ilgi
tie tur ari neuzturētos, un ka līdz ar to, tie ari nav uzskatāmi par pie-

derīgiem pie šiem apgabaliem. To apstiprina ari Tautas Padomes 1919. g.

23. augusta sēdes stenograma. Tautas Padome lika „likumam par pa-

valstniecību" par pamatu piespiestu pavlastniecību, t. i. uzskatīja par

Latvijas pilsoņiem tās personas, kas pie Latvijas apgabaliem ir pie-
rakstītas un tamdēļ taisīja starpību starp dzīvošanas principu (sk. 1919. g.

23. augusta sēdes stenogr. 11. lap.) un piederības principu, kurš bija likts

likuma projektam par pamatu (12—18 lap. pusei) un kuru ari pieņēma

Tautas Padome (31. lapl
. puse). Ka zem piederības pie zināma apgabala

Tautas Padome saprata pierakstīšanos pie tā apgabala, bet ne dzīvo-
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sanu resp. uzturēšanos minētā apgabalā, tas redzams iz stenogramas

24. lpp., kurā sacīts, ka ar projektēto likumu, pēc kura par Latvijas pa-

valstniekiem varot būt tikai tie, kas līdz 1914. gadam bijuši pie-
rakstīti pie mūsu apgabaliem, tikšot pāri darīts daudz ēbrejiem, kuri

pēc Krievijas likumiem šeit nevarējuši pierakstīties. Iz visa augšā ap-

rādītā jānāk pie slēdziena, ka 1893. g. 21. jūlija likums, dodams ēbrejiem,

kuri pirms 1880. gada 3. apriļa ministrijas cirkulāra bij apmetušies ārpus

viņu pastāvīgas dzīves vietas, tāļākas uzturēšanās tiesības viņu toreizējā

dzīves vietā, nepiešķir tiem nedz tiesību uz likumā par pavalstniecību pa-

redzēto pastāvīgo dzīves vietu Latvijas robežās ietilpstošos apgabalos,
nedz piederību pie šiem apgabaliem uz Krievijas likuma pamata pirms

1914. g. 1. augusta, kamdēļ nolemj: Atzīt, ka uzturēšanās tiesība uz

1893. g. 21. jūlija likuma pamata nav pietiekoša, lai pierādītu likuma par

pavalstniecību 1. pantā minēto piederību pie Latvijā ietilpstošiem ap-

gabaliem.

1921.

Nr. 1. 1921. g. maija mēneša 19./20. dienā. lekšlietu ministra ie-

sniegums izšķirt jautājumu: kā turpmāk izšķirami jautājumi, ja aizklāti

balsojot par kandidātiem uz sabiedriskiem amatiem, kā pirmo tā otro

reizi, tiek nodots vienāds balsu skaits, tāpat, ja aizklāti balsojot par

citiem jautājumiem, balsis dalās vienlīdzīgi, piemēram pie skolotāju un

kalpotāju pieņemšanas v. t. t.?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis Virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Pēc pilsētu no-

likuma 73. panta vēlēšanas sabiedriskos amatos, kuros ievēlēt piekrīt

domei, izdarāmas aizklāti balsi nododot un balsojot ar bumbiņām. Pēc

to pašu nolikumu 72. panta dome izspriež visas lietas, izņemot 71. pantā
norādītās lietas, ar vienkāršu balsu vairākumu, bet kad balsis dalās vien-

līdzīgi, atklāti balsojot, priekšsēdētāja balss piešķir pārsvaru. Kā

izšķirams jautājums, kad aizklāti balsojot par ievēlamām amata personām

balsis dalās vienlīdzīgi, par to tagad Latvijā spēkā esošos pilsētu nolikumos

nav tiešu noteikumu. Ari Krievijas pilsētu nolikumos pie vēlēšanām sa-

biedriskos amatos, kuras pēc 73. panta izdarāmas aizklāti balsojot, nav

tiešu noteikumu, kā izšķirams minētais jautājums. Krievijas prakse šo

jautājumu izšķir ar pilsētu nolikumu 46. panta piepalīdzību, pēc kura pie

pilsētu domnieku vēlēšanām, kas ari notiek aizklāti balsi nododot un

balsojot ar bumbiņām, pie vienlīdzīga balsu skaita izšķir loze, iziedama

no tā redzes stāvokļa, ka minētais 46. pants uzstāda principu, kā iz-

šķirams jautājums aizklāti balsojot pie vienlīdzīga par kandidātiem

nodota balsu skaita. Latvijā Krievijas pilsētu nolikumu 46. pants, kurš
attiecās uz pilsētu domnieku vēlēšanām, gan vairs nav spēkā, jo Krie-

vijas pilsētu nolikumu 23.—55. pantus atvieto Latvijas Tautas Padomes

1919. g. 18. augusta pagaidu noteikumi par pilsētu domnieku vēlēšanām

(Lik. un vaid. rīk. krājuma 1919. g. 10. burt. Nr. 125). Bet tas vēl nenozīme,

ka ari minētā pantā uzstādītais princips, kā izšķirams jautājums aizklāti

balsojot pie vienlīdzīga par kandidātiem nodota balsu skaita nebūtu La-
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