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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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tvijā piemērojams. Latvijā nav izdoti jauni pilsētu nolikumi, bet tur

Ir spēkā visi Krievijas pilsētu nolikumi, ciktālu tie nav atcelti vai sagrozīti

no Latvijā izdotiem likumiem. Tamlīdz ari 46. pantā uzstādītais princips,

kurš neattiecas uz minēto pantu vien, bet ari uz pilsētu nolikumu 73.

pantu, kurš ari Latvijā ir spēkā, uzskatāms par pastāvošu un pēc vina

jārīkojās visos tais 73. pantā minētos gadījumos, kur aizklāti balsojot,
ievēlamie kandidāti dabūjuši vienlīdzīgu balsu skaitu. Pēc šī paša prin-

cipa jārīkojās ari visos tos gadījumos, kur pilsētas pašvaldības iestādes

pieņem dienestā, aizklāti balsojot, citus 73. pantā neminētus ierēdņus
un kalpotājus un pie kuru ievēlēšanas balsis dalījušās līdzīgās dalās.
Aiz pievestiem iemesliem jānāk pie slēdziena, ka ievēlēšana 73. pantā

paredzētos sabiedriskos amatos, kā ari citā pilsētas dienestā, izšķirama

caur lozi, ja šo amatu kandidāti pie aizklātas balsošanas dabūjuši vien-

līdzīgu balsu skaitu, kamdēļ nolemj: atzīt, ka iekšlietu ministra iesnie-

gumā aprādītos gadījumos ievēlēšanu izšķir loze.

Nr. 2. 1921. gada maija mēneša 20.121. dienā. Tieslietu ministra

priekšlikums caurskatīt un likumīgi izspriest dažu kredītiestāžu sūdzības

par Senāta administrativā departamenta spriedumiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Tieslietu mi-

nistrs ar 1921. g. 23. februāra rakstu zem Nr. 2980 lūdz Senāta virsproku-
roru dažu vietējo kredītiestāžu uz Senāta vispārējas sapulces vārdu

iesniegtās sūdzības par Senāta administrativā departamenta lēmumu —

celt priekšā Senāta „vispārējai" sapulcei „caurskatīšainali uu likumīgai

izšķiršanai".

Tieslietu ministrs vispirms atrod pair nepareizu virssekretara resp.

virsprokurora biedra rīkojumus, ar kuriem minētās sūdzības izsniegtas

atpakaļ uz Sen. iek. lik. 214., 215., 222. p.p. pamata, pie kam Tieslietu

ministrs pieturas pie tā uzskata, ka jautājums, vai minētās sūdzības pie-

ņemamas jeib ne, bija jāizšķir nevis nedz virssekretaram, nedz virspro-
kurora biedrim, bet Senāta apvienotai sapulcei.

Apspriežot šo jautājumu un izklausījis Virsprokurora atzinumu, Se-

nāts atrod, ka šis Tieslietu ministra uzskats nesaskan ar Sen. iek. lik.

49. p. pies. piiel. 4. p. 2. pkt. un 12. pantiem, pēc kuriem sūdzības nav pie-

ņemamas, bet izsniedzamas atpakaļ, ja tās iesniegtas ne attiecīgai iestā-

dei, pie kam virssekretaram jāievēro, ka sūdzība attiektos uz to departa-

mentu, pie kura tā pieder un viņam jāizsniedz sūdzība atpakaļ savā vārdā
(on> cßoero jiiiua), ja minētie nosacījumi sūdzības iesniegšanā nav izpildīti.
Bet sūdzības par virssekretara rīcību iesniedzamas virsprokuroram, kura
kārtība šai gadījumā nav ievērota (49. panta pielikuma 13. pants).

Pēc Sen. iek. lik. 257. p. Senāta kancleju pārzin virsprokurors, kuru
aizvieto virsprokurora biedrs (Sen. iek. lik. 17. p.), tādēļ virsprokurora
biedram jo vairāk pieder tās tiesības, kuras likums piešķir virssekreta-

ram, sūdzību nepieņemšanas ziņā, augšā aprādītos gadījumos; aiz pie-

vestiem iemesliem virssekretaram un virsprokurora biedrim bija formālas

tiesības, savā vārdā minētās sūdzības izsniegt atpakaļ. Otrkārt, Tieslietu

ministrs atrod sūdzības izsniegšanu atpakaļ par nepareizu ari pēc būtības
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tādēļ, ka uz Sen. iek. lik. 222., 32., 33. p. p. Senāta administrativā depar-

tamenta lēmumi (spriedumi) esot pārsūdzami, pie kam par „otru" instanci

būtu uzskatāma Senāta departamentu apvienotā sapulce.
Bet Senāts neatrod par iespējamu pievienoties Tieslietu ministra

domam. Tieslietu ministra pievestais 222. p., kurš pēc Sen. iek. lik. 1915.

gada redakcijas vēl izņēmuma veidā pielaida administrativā departamenta
lēmumu pārsūdzamību ar vispadevīgākām sūdzībām uz ķeizara vārdu,
tika grozīts ar 1916. g. 26. decembra likumu par «dažiem pārgrozījumiem

Senāta departamentu iekārtā un tiesāšanas kārtībā" (Kr. lik. krāj. 1917. g.

Nr. 11) tādā ziņā, ka 222. p. tagad vienkārši skan tā: „Par Senāta sprie-

dumiem nav apelācijas." Tā tad nepārprotami teikts, ka kaut kāda pār-
sūdzība galīgi atkrīt. Tieslietu ministra pievestie 32., 33. p. p., kuri pēc
1915. gada redakcijas paredzēja vēl Senāta departamentu lēmumu caur-

skatīšanu I. vai 11. kopējā sapulcēs, pilnīgi atcelti ar jau atzīmēto 1916. g.
likumu. Tādā kārtā pēc pastāvošiem likumiem pilnīgi un galīgi atkrīt

Senāta administrativā departamenta lēmumu pārsūdzība, un sevišķi ko-

pējās sapulcēs. Senāta departamentu kopējām vai apvienotām sapulcēm
1918. g. 6. decembra likums (7. p.) nepiešķir nekādas atsevišķas tiesības.

Tieslietu ministra uzskats nav attaisnojams ari ar civ. proc. lik. 892. p.

3. pkt., jo Senāta administrativā departamenta lēmumi nav pielīdzināmi
Tiesu palātas spriedumiem civilās lietās, un attiecībā uz administrativā

departamenta lēmumiem it īpaši trūkst attiecīga nosacījuma, kurš pielai-
stu tā lēmumu pārsūdzību it kā kasācijas kārtībā. Tādēļ nekāda analoģija
pēc civ. proc. lik. nav piemērojama runā stāvošos jautājumos. Bez tam

pec pastāvošiem likumiem administrativā departamenta lēmumi admini-
strativās tiesāšanas lietas pārsūdzības ziņā pielīdzināmi drīzāki kasāci-

jas departamentu lēmumiem (civ. proc. lik. 808. p., kr. proc. lik. 927. p.,

sk. ari noteik. par adrn. ties. 60. p.).
Pie tādiem apstākļiem Senāts neatrod par iespējamu kredītiestāžu

sūdzības ienest departamentu apvienotā sapulcē caurskatīšanai.

Aiz pievestiem iemesliem Tieslietu ministra priekšliktais raksts at-

stājams bez ievērības, kamdēļ Senāts nolemj: Tieslietu ministra ie-

sniegumu atstāt bez ievērības.

Nr. 3. 1921. gada maija mēneša 20J21. dienā. Seniata administratīvā

departamenta iesniegums izšķirt jautājumu: „vai 1919. g. 8. nov. likuma

3. pantā paredzētām iecirkņu un apriņķu nodokļu komisijām pie nekusta-

mu īpašumu vērtības noteikšanas jāizdara pašām sava taksācija, jeb par

tādu uzskatāma 3. panta a un b punktos aizrādīto vērtību un datu matemā-

tiskais vidus skaitlis?

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

sēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: 1919. g. 8. no-

vembrī Tautas Padomē pieņemtā likuma „Noteikumi par vienreizēju no-

dokli no pilsētu un miestu nekustamiem īpašumiem, 3. pants nosaka, ka

nekustamu īpašumu vērtību aprēķina iecirkņa vai apriņķa nodokļu komi-

sijas, ņemot par pamatu: a) pie apbūvētiem nekustamiem īpašumiem 1)

apdrošināšanas novērtējumu, 2) pilsētas valdes novērtējumu, 3) nekustamu

īpašumu brutto ienākumu 1913. un 1918.g. g., kā ari datus par nekustamu īpa-

šumu stāvokli 1919. gadā;b) pie neapbūvētiem īpašumiem: 1) 1914. g. pirk-
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šanas-pārdošanas vērtību pie līdzīgiem gruntsgabaliem attiecīgā pilsētas ra-

jonā, 2) vai un kādā kārtā īpašumu izmanto. Bez tam pie nekustamu īpašumu
novērtēšanas nodokļu komisijām jāņem vērā, vai īpašumi nav cietusi

no kara un kādos apmēros īpašumu vērtība caur to pamazinājusies. Jo-

hannas Michelson un Jāņa Graudiņa nekustamu īpašumu novērtēšanas

lietās tai pašā likumā paredzētā Galvenā nodokļu komisija šos likuma

nosacījumus bija sapratusi tā, ka attiecīgo īpašumu nodokļa vērtības iz-

zināšanai jāaprēķina matemātiskais vidus skaitlis no likumā aprādītām
un pie novērtēšanas par pamatu ņemamām vērtībām un datiem, un pēc

tam no šī vidusskaitļa jāatvelk katra īpašuma kara bojājumu suma, pie kam

atlikušā suma pēc komisijas domām uzskatāma par attiecīga īpašuma

vērtību, no kuras ņemams nodoklis.
Šāds Galvenās nodokļu komisijas paņēmiens izzināt nekustamu

īpašumu vērtību uzskatāms par nepareizu. 1919. g. nov. likums uzliek

iecirkņu un apriņķu nodokļu komisijām par pienākumu novērtēt katru

atsevišķu ar nodokli apliekamu nekustamu īpašumu, kā tas skaidri re-

dzams iz minētā likuma 2. panta, kurš nosaka, ka „nodokli ņem 3% ap-

mērā no nekustamu īpašumu taksētās vērtības, un ka šī novēr-

tēšana, resp. taksācija izdarāma no pašām iecirkņu vai apriņķu
komisijām", to tikpat skaidri nosaka min. likuma 3. panta piezīme, kurā

t ci k t s, ka „pie nekustamu īpašumu novērtēšanasnodokļu ko-

misijas ņem vērā" v. t. t. — 1919. g. 8. nov. likuma 3. pantā aiz-

rādīti vienīgi tie pamati, uz kuriem novērtēšanas komisijas dibina sa-

vus novērtējumus, nesaistot nebūt minētās komisijas ar šiem pa-

matu novērtējumiem un datiem. Iz pievestiem likuma nosacījumiem ir

redzams, ka nodokļu komisijām nekustamu īpašumu novērtēšana jāizdara

pašām, un tās nevar apmierināties ar novērtēšanai par pamatu ņema-

mām likuma 3. pantā uzskaitītām vērtībām un datiem. Ja likuma devējs
būtu gribējis apmierināties ar min. vērtībām un datiem, tad vit.iš nemaz

nebūtu nodibinājis nekustamu īpašumu novērtēšanai sevišķas komisijas,
bet būtu vienkārši uzdevis attiecīgiem valsts ierēdņiem pieņemt par ne-

kustamu īpašumu vērtību kādu no 3. pantā uzskaitītām vērtībām un da-

tiem, un no tās aprēķināt ņemamo nodokli, ka tas līdzīgi paredzēts pie

krepostpošlinu aprēķināšanas, nekustamo īpašumu atsavinot.

Iz augšā aprādītā jānāk pie slēdziena, ka pie nekustamu īpašumu

novērtēšanas nodokļu komisijām novērtējumi jāizdara patstāvīgi, ņe-

mot saviem novērtējumiem tikai par pamatu 3. panta a un b punktos
uzskaitītos novērtējumus un datus, kamdēļ nolemj: atzīt, ka 1919. g.

8. nov. lik. 3. pantā paredzētām iecirkņu vai apriņķu nodokļu komisijām
ir nekustamu īpašumu novērtēšana jāizdara patstāvīgi uz min. likuma 3.

panta a un ib pktos aizrādītiem pamatiem.

Nr. 4. 1921. gada maija mēneša 20./21. dienā. Ārlietu ministra je-
sniegums izšķirt jautājumu: „vai ar noteikumiem par ārzemju pasēm

ir atceltas tās priekšrocības jūrniekiem, kuras viņiem bijušas pēc Krievi-

jas pasu ustava?"

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Krievu noteikumi

par pasēm sadalās 2 nodalījumos, no kuriem 1. nodalījums attiecas uz
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iekšzemes pasēm (o Ha HarrejibCTßO BHyTpn rocy;iapcTßa), bet 2.

nodalījums aptver nosacījumus par ārzemju pasēm (o nacnopTax-i> 3arpam,

nponycK-B Hpe3t rpaHHuy h norp. c006m.) pie kam šī 2. nodalījuma Ļ
apakšnodaļa attiecas sevišķi uz pasu izdošanu dēļ braukšanas uz ārzemēm

(„o BUflaMi; nacnopTOßt HaoTJiy4i<y 3a rpaHHny")l9l9. g. 6. oktobrī Latvijas
Tautas Padome pieņēmusi 1) pagaidu noteikumus par iekšzemes pasēm

un 2) noteikumus par ārzemju pasēm (lik. krāj. Nr.Nr. 141., 142.). Lai gan

1919. g. 5. decembra likums par agrāko Krievijas likumu spēkā atstāšanu

Latvijā (Lik. krāj. Nr. 154.) nosaka, ka līdz 24. oktobrim 1917. g. Latvi-

jas robežās pastāvošie Krievijas likumi pagaidām uzskatāmi par spēkā
esošiem pēc 18. novembra 1918. g., ar to ierobežojošo principu, proti

„c i k tālu tie nav atcelti ar jauniem liku m i c m". Tā

tad principicli nevar būt šaubas par to, ka krievu vispārēju noteikumu

par ārzemju pasēm vietā stājas Latvijas noteikumi par ārzemju pasēm,

bet air to tīri formālo nolikumu „lex posterior derogat legi priori", kuru

pieved ārlietu ministrija, aizkustinātais jautājums vēl nav izšķirts, jo

pievesto nolikumu ierobežo vēl otrs nolikums: „lex ģenerālis poste-

rior no n derogat legi speciāli priori". Tā tad jautājums par to,
cik tālu krievu noteikumi par ārzemju pasēm visos rīkojumos un speciā-
los nosacījumos uzskatāmi par atceltiem ar Latvijas 1919. g. 6. oktobra

noteikumiem par ārzemju pasēm, jāatrisina nevis pēc ārējām pazīmēm,

t. i. atkarībā no attiecīgo noteikumu izdošanas laika vien, bet gan pēc to

satura. No šī viedokļa stājoties pie uzdotā jautājuma izspriešanas, jāat-

zīmē, ka Latvijas noteikumi acīmredzot sastādīti pēc Krievu noteikumu

parauga, pat sekodami tai pašai kārtai redakcijas zinā, bet ka tai pašā
laikā Latvijas noteikumi bieži izlaiž veselu rindu izņēmumu un ierobe-

žojumu, kurus krievu noteikumi pievieno attiecīgiem vispārēja satura

pantiem. Tā piem., pēc krievu not. 170. p. atsevišķas ārzemju pases iz-

sniedzamas ari nepieaugušiem (jaunākiem par 20 gadiem), kuri uzskaitīti

170. p. 1.—2. pktos, kamēr Latvijas not. 8. p. attiecībā uz nepieaugušiem
(jaunākiem par 17 gadiem) nekādus izņēmumus nepielaiž. Krievu notei-

kumi paredz triju šķiru nodokļus (200. p.), pie kam atsevišķi noteic: a)
kādas personas atsvabinātas no maksas invalidu kapitālam par labu (201.
p.), b) kādas personas atsvabinātas, bez tam, ari no maksas Sarkanam

Krustam par labu (202.p.) un c) kādas personas atsvabinātas no kautkā-

dām maksām (199. p.). Turpretim Latvijas noteikums noteic tikai vienu

pašu nodokli (15. p.; „Vald. Vēstn." 1920. g. Nr. 220., 228.), pielaižot tikai

pilnu atsavināšanu no tāda nodokļa (17. p. a—e pkt.). Krievu notei-

kumi noteic uzturēšanās laiku ārzemēs uz ārzemju pasu pamata ar 5 ga-

diem (207. p.), līdz ar to paredzot pagarinātus termiņus (209., 210. p.),

kamēr Latvijas noteikumi aprobežo uzturēšanās laiku ārzemēs tikai ar

6 mēnešiem, nepielaižot nekādus izņēmumus (11. p.). Tā tad Latvijas
noteikumi nav pārņēmuši visus izņēmumus, kurus paredz krievu noteiku-

mi un tādēļ tie izņēmumi, kuri it īpaši nav pārgājuši Latvijas noteikumos,

nav spēkā Latvijā. Uz tādiem izņēmumiem, kuri palikuši nepārņemti,

attiecas ari krievu noteikumu 180. p. paredzētie nosacījumi, pēc kuriem

kapitaniem, stūrmaņiem un matrožiem tiesība braukt uz ārzemēm uz iekš-

zemju pasu pamata vien. Mūsu noteikumi uzstāda kā vispārēju nolikumu

kategoriski, ka „neviens Latvijas pilsonis nevar atstāt valsts robežas
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bez ārzemju pases (1. p.), kamēr līdzīga nosacījuma krievu noteikumos

nav. Pēc vispār pieņemtiem nolikumiem, katrs izņēmums jāiztulko šau-

rākā nozīmē, tādēļ, ja mūsu noteikumi sevišķi nav pārņēmuši un nepa-
redz tos izņēmumus, kuri pievesti krievu noteikumos, tad tie izņēmumi
Latvijā nav spēkā. Tā tad jānāk pie slēdziena, ka kapitani, stūrmaņi un

matroži izlaižami uz ārzemēm tikai uz attiecīgo ārzemju pasu pamata,

tāpat kā ari visi citi Latvijas pilsoņi. Mūsu likumi tikai paredz atviegli-

nājumus skolu audzēkņiem un jūras skolu beigušiem, kuri iestājas dienestā

uz tirdzniecības kuģiem, tanī ziņā, ka viņiem nav jāmaksā pasu nodoklis

(17. p. „c" pkts). Tā saucamais „munsturrullis" (Musterrolle, MvcTep-

po;jt>: muit. lik. 142. p. 4. pkt. vai kuģu kalpotāju saraksts: Tirdzn. lik.

166. p. 3. pkt., vai kuģa rullis — cvnoßaH pojib, tirdzn. lik. 151. p.), nevar

aizvietot pat iekšējo pasi, un jo mazāk ārzemju pasi; turpretim pēc tirdzn.

lik. 250. p. kapitanam nav tiesības salīgt kuģa kalpotājus (ekipāžu), ku-

riem nav iekšēju pasu, tā tad pēdējām jābūt katram kalpotājam virs un

bez to ierakstīšanas „munsturrulī".

Aiz pievestiem iemesliem, atrodot, ka ar Latvijas 1919. g. 6. ok-

tobra noteikumiem par ārzemju pasēm atceltas tās priekšrocības jūrnie-
kiem, kuras viņiem bijušas pēc Krievijas noteikumiem par pasēm, Senāts

nolemj: atzīt, ka priekšā liktais jautājums izšķirams apstiprinoši.

Nr. 5. 1921. gada decembra mēneša 7. dienā. Uz Sodu likumu

182. p. pamata apsūdzētā Friča Jāņa d. Karlsona lieta dēļ piekritības strīda

izšķiršanas starp Jelgavas Apgabaltiesu un Latvijas kara tiesu.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators M.

Gobujš; atzinumu dod virsprokurora v. i. P. Keusslers.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: l) ka perso-

nas, kuras pirmo reiz iesauktas kara dienestā resp. vēl nav dienējušas

Latvijas armijā, ir uzskatāmas kā civilpersonas un zaudē šo raksturu tikai

ar ieskaitīšanu armijas sastāvā, t. i. no tā momenta, kad kara klausības

komisija publiski nolasijusi kara dienestā iesaukto personu sarakstu, no

kura momenta šādu personu noziedzīgie nodarījumi, saskaņā ar kara
krim. proc. lik. 244. p., piekrīt kara tiesai; 2) ka ieskaitīšana armijas re-

zervē notiek tikai pēc atlaišanas no aktivā kara dienesta un šo momentu

skaidri nosaka likums (kara lik. kop. VII. gr. 749. p.); 3) ka līdz tam brī-

dim, kamēr zināma persona nav ieskaitīta armijas rezervē vai zemes sar-

gos, tā par neierašanos dienestā uz mobilizācijas pamata nevar atbildēt

kā rezervists vai zemes sargs (kara krim. proc. lik. 245. un 245
1

. p. p.);
4) ka Fricis Karlsons līdz 1920. g. 2. februārī izsludinātai mobilizācijai ar-

mijā nav dienējis, kādēļ lieta par viņa atraušanos no mobilizācijas varēja

piekrist kara tiesai nevis pēc normālās, bet pēc ārkārtējās piekritības,

saskaņā ar 1919. g. 11. februāra „Noteikumu par kara stāvokli" § 14, pie
kam tas, kā redzams no to pašu noteikumu nodalījuma IV. uzraksta, bij

nododams ārkārtējai (kara) tiesai kā civiliedzīvotājs; 5) ka,

saskaņā ar Ministru Kabineta 1921. g. 11. februāra Noteikumu par kara

stāvokli papildinājumu 16\ p.. lietas, attiecībā uz civiliedzīvotājiem, kūjas
uz kara stāvokļa pamata piekrita kara tiesai un līdz Noteikumu spēkā
iešanai vēl nav iztiesātas, līdz ar kara stāvokļa atcelšanu nododamas ci-

vilresora tiesām iztiesāšanai pēc vispārējiem likumiem; 6) ka tādēļ, sa-
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karā ar kara stāvokļa atcelšanu, automātiski atkrīt Friča Karlsona lietas

piekritība kara tiesai, pie kam atraušanās no mobilizācijas kvalificējama
pēc 1903. g. Sodu likumu attiecīgām, normām, pamatojoties uz Krim.

proc. lik., nolēma: atzīt, ka lieta piekrīt civilresora tiesai.

Nr. 6. 1921. g. decembra mēneša 7. dienā. Finansu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: „vai muitas likuma 753. § pielikuma 3. pants

ir attiecināms uz valsts tipogrāfijas vajadzībām ievedamām mašīnām un

papiru."

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

tājs; atzinumu dod viirsprokurora v. i. P. Keusslers.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: Saskaņā ar

Krievijas muitas likumu (1910. gada izdevumā) 753. panta pielikumu, kurā
uzskaitītas iestādes un amatpersonas, kas bauda sevišķas tiesības dažādu

priekšmetu ievešanā no ārzemēm, valsts tipogrāfija, pasūtot savas pašas

vajadzībām tinti, punsonus (nvHcoHti), matricas, kā ari vispārīgi visus ti-

pogrāfijas piederumus un materiālus, atsvabināta no attiecīgā muitas no-

dokļa maksāšanas.

Pievestais noteikums, kas ievietots minētā pielikuma 3. pantā un

pamatojas uz 1862. gada 26. janvāra likuma par valsts tipogrāfiju 24. p.,

pēc Tautas Padomes lēmuma vispārējas nozīmes par agrāko Krievijas
likumu spēkā atstāšanu Latvijā (Lik. krāj. 1919. g. 154), piemērojams ari

attiecībā uz mūsu valsts tipogrāfiju, kura, tāpat kā Krievijā, atrodas valsts

kanclejas direktora pārziņā un apkalpo galvenā kārtā valsts iestādes.

Kas attiecas uz Finansu ministra iekustināto jautājumu par valsts tipogrā-

fijas vajadzībām no ārzemēm ievedamo mašīnu un papiru atsvabi-

nāšanu no muitas nodokļa, tad šis jautājums atzīstams par diezgan skai-
dru. Tipogrāfijai vajadzīgās mašīnas bez šaubām pieskaitāmas pie tipo-
grāfijas piederumiem(THnorpa(ļ)CKiHnpHHa[iJie>KHOcTH),par kuriem runā mi-

nēta pielikuma 3. pants, pie kam vērība griežama šinī gadījumā vēl uz to,
ka ievest no ārzemēm mašinas bez muitas nodokļa samaksas bija atļauts
ari daudzām citam valsts iestādēm, kā tas redzams starp citu no tā paša
augša minēta pielikuma 24., 51., 54., 69., 73. un 102. pantiem. Ka šī pie-
likuma 3. pantā, kurā runa ir par valsts tipogrāfiju, sevišķi nav mi-

nēts par ievedamām māsiņām, izskaidrojams acīmredzot ar to ap-

stākli, ka šinī (3.) pantā atrodas izteiciens „bcb Boo6me TiniorpaošcKiji
iīpHHa;[.ie>KiiocTH'4. Apspriežot jautājumu par papīra ievešanas atļauju, ne-

nomaksājot muitas nodokli, Senāta apvienotā sapulce nākusi pie slēdziena,
/ka ari šis jautājums izšķirams pozitivi.

Zem minētā pielikumā lietotiem vārdiem „THnorpaqScKie MaTepiajīti"
saprotams starp citu ari tipogrāfijai nepieciešamais drukas papirs, bez kura
tā nevar darboties. Še aizrādāms vēl uz to, ka Krievijas likumos par

valsts iestāžu attiecīgiem štatiem (t. i. amatpersonu sarakstiem un vaja-

dzīgo izdevumu pārskatiem) nereti atrodas sevišķa rubrika kredita lie-

luma apzīmēšanai attiecīgās iestādes kanclejas vajadzībām: „na Kairue-

.inpcKie M-iTepia.ibi (T.e.6yMary, nepHnjia, neptHHT.n.)"Tā tad krievu vārds

„MaTepiaaßi" līdzīgos gadījumos aptver ari papiru.

Pamatojoties uz visu augšā sacīto, Senāts nolemj: atzīt, ka Fi-

nansu ministra iesniegumā iekustinātie jautājumi izšķirami pozitivi.
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