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1922.

Nr. 1. 1922. g. februāra mēneša 24. dienā. Apsardzības ministra

iesniegums dēļ piekritības strīdus izšķiršanas Jāņa Daigeļa saukšanā pie

atbildības dēļ izvairīšanās no kara dienesta un mobilizācijas un doku-

mentu viltošanas.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: 1) ka per-

sonas, kuras vēl nav dienējušas Latvijas armijā, ir uzskatāmas kā civil-

personas un zaudē šo raksturu (kvalitāti) ar ieskaitīšanu Latvijas armijas

sastāvā un tikai no šī momenta šādu personu noziedzīgie nodarījumi pie-

krīt kara tiesai, saskaņā ar kara krim. proc. lik. 224. pantu; 2) ka augšā

aprādītā persona, kā tas redzams no kara spēka inspektora priekšstādī-

juma apsardzības ministrim, ieskaitīta Latvijas armijas sastāvā 1921. g.

3. februārī, kādēļ no viņas līdz minētam laikam izdarītie noziedzīgie no-

darījumi varēja piekrist kara tiesai nevis pēc normālās, bet pēc ārkārtē-

jās piekritības, ciktāļu šie nodarījumi ietilpst to noziedzīgo nodarījumu ka-

tegorijās, kas paredzētas 1919. g. 11. februāra Noteikumos par kara stāvokli

un izdarīti teritorijā, kura atradās kara stāvoklī; 3) ka pēc Ministru Ka-

bineta 1921. g. 11. augusta Noteikumu par kara stāvokli papildinājuma
16\ panta, lietas, kuras uz kara stāvokļa pamata piekrīt kara tiesai un

līdz Noteikumu papildinājuma spēkā iešanai vēl nav iztiesātas, līdz ar

kara stāvokļa atcelšanu nododamas civilresora tiesām iztiesāšanai pēc

vispārējiem likumiem; 4) ka tādēļ sakarā ar kara stāvokļa atcelšanu

tam teritorijā, kurā noziedzīgie nodarījumi izdarīti, automātiski atkrīt

augšminētai personai inkriminējamā nodarījuma—atraušanās no iesauk-

šanas kara dienestā — ārkārtējā piekritība kara tiesām, bet tās iztiesā-

jamas no civilresora tiesām, pie kam 1919. g. 2. septembra Noteikumu

par mobilizācijas orgānu darbību 16. pantā paredzētā likumīgā atbildība

par atraušanos, ar nolūku izvairīties no iesaukšanas kara dienestā, ir

kvalificējama pēc 1903. g. sodu likumu attiecīgām normām, pēc kādām

normām kvalificējama Daigelim inkriminējama, pirms iesaukšanas iz-

darītā dokumenta viltošana, — pamatojoties uz Krim. proc. lik. 237. p.,

nolemj: atzīt, ka lieta piekrīt civilresora krimināltiesai.

Nr. 2. 1922. g. marta mēneša 10. dienā. Tieslietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: kādā kārtībā saucamas pie atbildības amata

personas par noziedzīgiem nodarījumiem dienestā?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i, atzinumu Senāts atrod: 1917. g. 11.

aprija likums par amata personu kriminālo un civilo atbildību, kā izņē-
muma likums, ir eksklusivas dabas un kā tāds nepielaiž viņa iztulkošanu

plašākā apjomā, bet izpildāms pēc likuma burta tiešas nozīmes. Šī likuma

pantos, kuros ir nosacīti izņēmumi no vispārīgās tiesāšanās kārtības, iet

runa par «noziedzīgiem nodarījumiem dienestā". Tā tad izņēmumus no

vispārīgās iztiesāšanas kārtības pēc minētā likuma tiešas izpratnes var

attiecināt nevis uz visiem amata personu noziedzīgiem nodarījumiem, bet

tikai uz tiem, kuri Sodu likumā ietilpst dienesta noziedzīgo nodarījumu
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kategorijā un kuri ievietoti minētā Sodu likuma 37. nodaļā, kura ari iet

runa nevis par amata personu noziedzīgiem nodarījumiem,_ bet par

dienesta noziedzīgiem nodarījumiem. No aprādītā ir janak pie

slēdziena, ka 1917. g. 11. apriļa likumā noteiktie izņēmumi no

vispārējas kriminālprocesa paredzētās iztiesāšanas kārtības nav at-

tiecināmi uz amatapersonu vispārīga rakstura noziedzīgiem nodarījumiem,

kuru izdarīšanai amata personas kā līdzekli ļaunprātīgi izlietojušas sava

dienesta pilnvarojumu vai tām uzliktos pienākumus. Kā redzams no pa-

skaidrojumiem pie Sodu likuma projekta, Sodu likumu sastādītāji ir ieska-

tījuši par lietderīgu, ka amata personu vispārīga rakstura noziedzīgu no-

darījumu izdarīšana caur dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izlietošanu nevar

būt par pamatu šāda veida nodarījumu nodalīšanai sevišķā dienesta no-

ziedzīgu nodarījumu nodaļā, bet var atsaukties tikai uz atbildības mēru,

kas tad ari ir pieņemts ar 65. panta ievietošanu Sodu likumu vispārējā

daļā. Ja nu 1917. g. 11. apriļa likums nav attiecināms uz amata personu

vispārīga rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, kuru tās izdarījušas caur

dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izlietošanu, tad vēl jo mazāk var būt runa

par minētā likuma attiecināšanu uz amata personu vispārīga rakstura no-

ziedzīgiem nodarījumiem, kupus tās izdarījušas ar visām citām personām

pieejamiem līdzekļiem: šinī ziņā Sodu likumi nedara nekādu izšķirību

starp amata un citām personām un tādēļ amata persona, ja tā ar aprādī-
tiem līdzekļiem izdarījusi vispārīga rakstura noziedzīgu nodarījumu, sau-

cama pie kriminālatbildības un vajājama kriminālprocesa likuma vispārējo
nosacījumu kārtībā.

Pamatojoties uz sacīto, Senāts nolemj atzīt, ka 1917. gada 11.

apriļa_ likumā „par amata personu kriminālo un civilo atbildību" (I. d.)

aprādītie izņēmumi no vispārējas tiesāšanas kārtības attiecas tikai uz

1903. gada Sodu likumu 37. nodaļa paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Nr. 3. 1922. g. apriļa mēneša 26. dienā. Tieslietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: „vai Krim. proc. lik. 368\ p. attiecas ari uz die-
nesta korespondenci?"

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters: referē senators A.

Gubens; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis Virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: Krim. proc.
lik. 368 1

.
pants satur noteikumus, kas jāievēro izmeklēšanas tiesnesim,

kad, izdarot iepriekšēju izmeklēšanu, rodas vajadzība apskatīt vai izņemt

pasta un telegrāfa korespondenci, kura nosūtīta tās personas vārdā

vai adresēt tai personai pret kuru iesākta kriminalvajāšana. Šī
likuma panta redakcija nerada šaubu, ka šinī pantā aprādītie noteikumi
attiecas tikai uz tadu personu korespondenci, kuras vispār iespējams
saukt pie atbildības, pie kādam personām juridiskas personas pēc šo per-
sonu dabas un struktūras piederēt nevar. Valsts un sabiedrisko iestāžu
dienesta sastāvošas personas ir tikai šo iestāžu funkcionāri, kuri nere-

prezentē savu, bet šo iestāžu gribu. Sarakstīšanās, kuru šīs personas

ved, ka_ dienestpersonas, tās izdara ne savā, bet to iestāžu vārdā, kuru
dienesta tas sastāv. Tādēļ jāatzīst, ka šāda sarakstīšanās pieder nevis

amata personām, bet gan iestādēm, kuru uzdevumā un vārdā tā tiek vesta

un ir šo iestāžu īpašums. Oficiālo iestāžu korespondence ir pēc savas

būtības tāda rakstura, ka viņa nav ievietojamas ziņas, kurām būtu priva -
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tas sarakstīšanās nozīme un kuras varētu attiekties uz amata personu

interno vai intīmo dzīvi, kādēļ ari nav iemesla no kriminalprocesualā

viedokļa nostādīt šādas korespondences apskatīšanu vai izņemšanu ar

sevišķām procesuālām garantijām. 1878. g. 30. oktobra likuma motivi,

kurš likums galvenā kārtā likts par pamatu Krim. proc. lik. 368
1

.
pantam,

tieši norāda, ka likumdevējs ar Krim. proc. lik. 368
1

. p. ievešanu ir gri-
bējis novērst, lai bez pietiekoša iemesla veltīgi netiktu izņemta un per-

lustrēta privātpersonu privāta korespondence, citiem vārdiem, likumde-

vējs ir gribējis pastiprināt privātas korespondences neaizskaramību, kas

ar Krim. proc. lik. 368. p. 1864. g. izdevumā nebija pietiekoši nodrošināta,
kādu trūkumu līdz 1878. g. mēģināja novērst ar ministra cirkulāriem,
saskaņojot tos ar pastāvošiem pasta un telegrāfa noteikumiem. Krim.

proc. lik. 368
1

.
noteikumiem ir eksklusivs raksturs un kā tādi tie nav

iztulkojami plašākā apjomā, bet izpildīdami pēc likuma burta tiešas no-

zīmes. Tādā kārtā zem „pasta un telegrāfa korespondences", par kuru
runā Krim. proc. lik. 368

1

. p., ir jāsaprot tikai privatpesronu korespon-
dence, bet ne valsts iestāžu vai amata personu oficiāla sarakstīšanās

(rīkojumi un ziņojumi), kāda sarakstīšanās uz izmeklēšanas tiesneša pie-
prasījumu viņam nododama Krim. proc. lik. 368. p. kārtībā. Aiz ap-

rādītiem motīviem priekšā celtais jautājums izšķirams negativi, kamdēļ
Senāts nolemj: atzīt, ka priekšlikums izšķirams negativi.

Nr. 4. 1922. g. aprija mēneša 26. dienā. Tieslietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai aktu nodevas uz 1920. g. 1. oktobra rīko-

juma par aktu nodevām 2. p. c. punkta pamata (V. V. Nr. 270) ņemamas
kā apgrūtinot, tā ari atsvabinot nekustamu mantu no visāda veida pa-

rādiem un ierobežojumiem, jeb ne?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: Tiešo nodokļu

departaments, izšķirot šo jautājumu apstiprinoši, griezies pie Rīgas

Apgabaltiesas priekšsēdētāja ar lūgumu dot attiecīgu rīkojumu viņam

padotām zemes grāmatu nodaļām. Rīgas zemes grāmatu nodaļas priekš-

nieks nepiekrīt Tiešo nodokļu departamenta uzskatam, kamēr Cesu-

Valkas zemes grāmatu priekšnieks, kā ari Rīgas Apgabaltiesa atrod, ka

minētais jautājums izšķirams pozitivi. Tieslietu ministrija turpretim iz-

teicas par jautājuma atraidošo izšķiršanu. Stājoties pie jautājuma ap-

spriešanas uz ties. iek. lik. 259
1

. p. pamata, Senāts atrod:

1920. g. 1. oktobra rīkojuma 2. p. a—c ir Kr. nod. nol. 280. p. 1. punkta

atkārtojums ar zināmiem papildinājumiem._ Pārņemot visus 280. p. 2.

pkt. nosacījumus, rīkojums nav ņēmis vera, ka 280. p. attiecas nevien

uz bij. Baltijas guberņām, bet ari uz Poliju. No visa 280 p. 1. pktā ievie-

totiem nosacījumiem Baltijas guberņām bija piemērojami tikaļ tie, kuri

runā par krepostaktiem piktu Kpf.riocTHLie), t. j. par zemes grāmatu no-

daļas iesniedzamiem aktiem, ar kuriem nodibināta jauna, zemes grāmatas

vēl neierakstīta tiesība (not. lik. 360.—365. p. p.), kamēr Polijā (uz tās

1818. g. hipotēku nolik. 1., 2., 8., 9., 14., 15. p. p. pamata) katrs akts par

nekustamu mantu iegūst krepostakta nozīmi, to starpa ari akts par ne-

kustamas mantas apgrūtināšanu un atsvabināšanu no apgrūtinājumiem.
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Saskaņā ar šo, not. lik. 340. p. piez. taisni uzsver, ka aktu nodeva(aKTOßaa

iioiii.niHa) ņemama pie atku sastādīšanas par īpašuma tiesību pāreju uz

nekustamu mantu. Tā tad kr. nod. lik. 280. p. 1. pkt. bija jāsaprot cum

grano salis un jāpiemēro Baltijas guberņās tikai pa daļai, ievērojot to

atsevišķo hipotēku sistēmu (sk. bij. kr. Sen. civ. kas. dep. 1897. g. spried.

Strvka lietā Nr. 46).

Mūsu 1920. g. rīkojums turpretim ievedis a—c punktos — jaunus

nosacījumus, kuri mūsu zemē agrāki nav spēkā bijuši, paplašinot aktu

nodevu ņemšanu tai ziņā, ka pēdējās jāmaksā nevien no t. s. krepost-

aktiem, t. i. zemes grāmatu nodalu izsniedzamiem aktiem (not. lik. 360.,
363. p. p.), bet bez tam vēl pie nekustamas mantas apgrūtināšanas un

atsvabināšanas no apgrūtinājumiem. Pēc Rīgas Apgabaltiesas pareiza

aizrādījuma, mūsu 1920. g. rīkojums — apzīmētā daļā (2. p. a—c pkt.) —

uzskatāms par jaunu, patstāvīgu normu, kurai piešķirams likumīgs spēks.
Ar 1920. g. rīkojuma izdošanu nevien atcelts kr. nod. lik. 280. p. (rīkoj.
7. p.), bet uzskatāma par papildinātu ari not. lik. 340. p. piezīme.

Aiz pievestiem iemesliem atkrīt Tieslietu ministrijas atsauksme uz

minēto kr. Sen. spriedumu, kurš savā gala slēdzienā atzinis, ka kreditora

uzraksti uz obligācijām par pēdējo dzēšanu Baltijas guberņās, atsvabināmi

no aktu nodevām, jo kr. Senāts izgājis no Kr. nod. lik. 280. p. teksta,

kuru Senāts attiecinājis un varēja attiecināt uz Baltnas guberņām tikai

tai daļā, kura runā par krepostaktiem. Taisni šis motivs tagad, sakarā

ar mūsu 1920. g. rīkojuma 2. p. a—c pktu redakciju, pilnīgi zaudējis savu

nozīmi, jo minētais rīkojums apliek ar aktu nodevām nevien «krepost-

aktus", bet tieši ari aktus par nekustamas mantas apgrūtināšanu un

to dzēšanu.

Pretēji Tieslietu ministrijas domām, nevar „līgumu" stādīt pretim

«uzrakstam uz obligācijas". Uzraksts uz obligācijas, tāpat, kā ari kon-

trakts, kā formāls akts vai dokuments, var saturēt sevī ari līgumu vai

pamatojoties uz līgumu. Kreditors var uzraksta formā dot savu pie-
krišanu obligācijas dzēšanai, piem. uz miera izlīguma vai uz kāda cita

līguma pamta, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai attiecīgais līgums taisni iz-

teicas pašā uzraksta tekstā. Tādēļ 1920. g. rīkojums gan varēja — savā

1. pantā — iziet no «līgumiem", un sava 2. p. a—c punktos vienkārši
minēt par nekustamas mantas apgrūtināšanu v. t. t, atstājot pilnīgi at-

klātu jautājumu par to, kādā formā ietērpjams apgrūtināšanas v. t. t. akts.

1920. g. rīkojums nerunā par zemes grāmatu nodaļu iesniedzamiem

aktiem tieši not. lik. 360.—363. p. p. nozīmē, bet turpretim visplašākā
veidā min par zemes grāmatās ierakstāmiem līgumiem, attiecinot

uz pēdējiem starp citu ari aktus par nekustamas mantas apgrūtinājumiem
un to dzēšanu.

1920. g. rīkojums no aktiem, kuri apliekami ar aktu nodevām, ne-

izslēdz ari tiesas lēmumus vai spriedumus, ja tie vērsti uz nekustamas

mantas apgrūtinājumu vai tā dzēšanu.

Ņemot aktu nodevas pie obligāciju dzēšanas, uz kreditora uzraksta

pamata, netiek pārkāpts nedz taisnības princips, nedz_ musu finansu

likumu gars, kā to maldīgi domā Tieslietu ministrija. Ka tiesību nodibi-

nāšana, tā ari tiesību atcelšana ir tiesību subjekta dispozitivs akts. Ja

tiesību nodibināšanas akts uzskatāms par nodokļa ņemšanas priekšmetu,
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tad nav nedz taisna, nedz loģiska, nedz finansiela iemesla, par nodokļa

ņemšanas priekšmetu neatzīt ari tiesību atcelšanas aktu. Ar aktu no-

devu apliekams nevis līgums kā tāds, bet zemes grāmatās ierakstāmais

akts kā tāds, pilnīgi neatkarīgi no līguma materiālā satura.

Akts par tiesību (līgumu, darījumu) ierakstīšanu zemes grāmatās,

katrā ziņā nav identisks ar aktu par tiesību izrakstīšanu (dzēšanu)
no zemes grāmatām; tā tad nevar būt runas par nodokļu ņemšanas
priekšmeta identitāti.

Pretējais uzskats nav dibināms ari — kā to nepareizi uzsver Rīgas
— Valmieras zemes grāmatu nodaļas priekšnieks — uz minētās nodaļas
iepriekšējo praksi. Pēdējā — krievu laikā, un līdz 1920. g. rīkojuma
izdošanai — saprotams — varēja atbalstīties tikai uz kr. nod. lik. 280.

p. 1. pkt, kurš — kā augšā aizrādīts — pilnīgi bij attaisnojis šo praksi.
Bet ar 1920. g. rīkojumu izdošanu nākusi spēkā jauna norma, kura,

ievērojamā mērā, paplašinājusi 280. pantā paredzētos nosacījumus.

Pamatojoties uz pievestiem apcerējumiem Senāts nolemj: atzīt,

ka aktu nodeva ņemama visos obligāciju dzēšanas gadījumos zemes grā-

matās, neatkarīgi no tā, vai dzēšana notiek uz sevišķa līguma vai uz tiesu

lēmuma resp. sprieduma pamata, un vai kreditors savu piekrišanu obli-

gāciju dzēšanai izteic sevišķā līgumaktā vai uzrakstā uz obligācijas,

Nr. 5. 1922. g. maija mēneša 26. dienā. Valsts Kontroles iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai muitas iestādes ir atbildīgas: a) par pro-

porcionāla zīmognodokļa kārtīgu samaksu no preču vērtības, resp. da-

rījumu sumām, kuras pie ievesto preču nomuitošanas, faktūru neiesnieg-

šanas dēl, konstatētas tā taksācijas ceļā, atzīmējot šīs sumas uz preču

pieteikšanas rakstiem — deklarācijām, vai ari pēdējo neiesniegšanas

gadījumā, uz pārbaudīšanas dokumenta, pēc kura izdarīta mutiski pie-

teiktās preces muitošana, un b) par vienkāršu zīmognodokļa samaksu

no tādiem ar zīmognodokli apliktiem dokumentiem, kuru iesniegšana

paredzēta pastāvošos likumos, bet kuri muitas iestāžu nepareizas rīcī-

bas vai citu kādu iemeslu dēļ nav tikuši iesniegti?

Sedi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš; referē senators

B. Disterlo atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: Valsts Kon-

troles 1922. g. 21. apriļa iesniegumā iekustinātais jautājums grozās ap

to dokumentu aplikšanu ar zīmognodokli, uz kuru pamata attiecī-

gās muitas iestādes izdara no ārzemēm ievesto preču apskatīšanu. Tā-

dēļ vispirms jānoskaidro, kādi īsti noteikumi pastāv attiecībā uz minē-

tiem dokumentiem pēc Latvijā spēkā esošiem muitas likumiem. Sa-

skaņā ar šo likumu 359. pantu preču apskatīšanu, to daudzuma un šķiras
noteikšanai, muitnicas var izdarīt: 1) pēc iesniegtām faktūrām jeb spe-

cifikacijām: 2) uz rakstisku pieteikumu (deklarāciju) pamata; 3) pēc

fraktszīmēm un 4) mutisku pieteikumu pamata. — Jautājumā par to,

kāds no minētiem četriem pamatiem piemērojams katrā atsevišķā ga-

dījumā, muitas likumu 385. un 391. panti noteic tikai to ievedamo priekš-

metu kategorijas, kurus var pārbaudīt pēc fraktszīmēm un

mutiskiem pieteikumiem, kamdēļ jānāk pie slēdziena, ka visos citos
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gadījumos preces pārbaudāmas vai nu pē c faktūrām, vai uz rak-

stisku pieteikumu pamata, pie kam to pašu likumu 360. pantā tieši

aizrādīts uz to, ka no preču īpašnieka atkarājas iesniegt muitas

iestādei vienu vai otru no šiem dokumentiem preču pārbaudīšanas nolūkā.

Tādā kārtā izrādās, ka pastāvošie muitas likumi nemaz neparedz
tādus gadījumus, kuros ievedamo preču apskatīšana obligatoriski
būtu izdarāma vienīgi pēc priekšā stādītām faktūrām un kuros ne-

kādā ziņā nevarētu pēdējo vietā iesniegt preču pieteikšanas rakstus-

deklaracijas, kamdēļ faktūras neiesniegšana muitas iestādēm,

pretēji Valsts Kontroles domām — nevar radīt nekādas nelabvēlīgas se-

kas nedz preču īpašniekiem nedz muitnīcu darbiniekiem. Valsts Kon-

trole šai ziņā atsaucās savos motivos uz 1919. gada Likumu un rīkojumu

krājuma 6. burtnicā iespiestiem noteikumiem par muitas nodokli, kuros
starp citu teikts, ka no ārzemēm ievesto preču saņēmējiem jāstāda mui-

tas valdei priekšā faktūras šo preču pārbaudīšanai un nodokļa ap-

rēķināšanai. Sakarā ar šo Valsts Kontroles aizrādījumu un ņemot vērā,

ka minētos noteikumus bija izdevusi nevis likumdošanas iestāde vai

Ministru Kabinets starpsesiju laikā, bet toreizējā Tirdzniecī-

bas un rūpniecības ministrija, Senāts atrod: 1) ka pēc

Tautas Padomes 1919. g. 5. decembra lēmuma (Lik. krāj. 154) visi ag-

rākie Krievijas likumi, kuri pastāvēja Latvijas robežās līdz 1917. gada
24. oktobrim, uzskatāmi par spēkā esošiem pēc 1918. g. 18. novembra,
ciktāl tie nav atcelti ar jauniem likumiem un nerunā pretim Lat-

vijas valsts iekārtai; 2) ka Krievijas muitas likumu (1910. g. izdevuma)
11. sadaļas 9. nodaļa ( par preču apskatīšanu) nav nedz atcelta nedz ari

grozīta ar vēlākiem likumiem, kamdēļ augšpievestie panti par preču

pārbaudīšanas dokumentiem atzīstami par saistošiem priekš muitas

iestādēm un vispār visām ieinteresētām personām; 3) ka uz Krievijas

pamatlikumu (1906. g.) 80. panta pamata, kurš tāpat līdz šim nav at-

celts, atsevišķu ministru izdodamie noteikumi, rīkojumi, statūti, instruk-

cijas un t. t. nedrīkst runāt pretim pastāvošiem liku-

miem; 4) ka augšminētie 1919. gada noteikumi par faktu ru obli-

gatorisko uzrādīšanu muitas iestādēm nesaskan ar attiecīgiem mui-

tas likumu nosacījumiem jo pēc 1919. noteikumiem iznāk, it kā visos

ārzemju preču ievešanas gadījumos katrā ziņā būtu jāiesniedz fak-
tūras un 5) ka aiz pievestiem apsvērumiem jautājumā par viena vai

otra preču pārbaudīšanas dokumenta uzrādīšanas vajadzību ne-

būtu pareizi atbalstīties uz tādu noteikumu, kuram no juridiskā vie-

dokļa trūkst pietiekoša likumīga pamata, bet jāpieturas vienīgi pie tās

kārtības, kas paredzēta pastāvošos muitas likumos.

Apspriežot no šī redzes stāvokļa Valsts Kontroles iesniegumu, kura

atrod, ka muitas iestādes esot atbildīgas par zīmognodokļa samaksu ta-

nīs gadījumos, kad preču saņēmēji nav stādījuši priekšā faktūras resp.

rakstiskus pieteikumus ievesto preču apskatīšanai, bet šo dokumentu

neiesniegšanas dēļ muitas iestādes noteikušas preču vērtību taksācijas

ceļā — jāpiezīmē, ka tāds Valsts Kontroles slēdziens izskaidrojams tikai

ar zināmu juridisku pārpratumu.

Nevien pēc Krievijas 1900. g. 10. jūnija stempellikuma, bet ari pēc

tagad Latvijā spēkā esošā rīkojuma par zīmognodokli, pēdējais ņe-
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mams tikai no likumā uzskaitītiem rakstiskiem

aktiem, pie kam par viņa nenomākšu atbild visas personas un iestā-

des, kuras piedalās aktu un dokumentu sastādīšanā, iesnieg-

šanā, pieņemšanā vai tālākdošanā. Kas attiecas sevišķi uz augšā no-

rādītiem ievedamo preču pārbaudīšanas dokumentiem, tad pēc agrākiem,

kā ari pastāvošiem noteikumiem, faktūras apliekamas ar propor-

cionālo, bet rakstiskie pieteikumi (deklarācijas) ar vienkāršo

zīmognodokli, pie kam tā nesamaksāšanas gadījumā, noteiktā laikā un

pienācīgā lielumā, tiek piedzīts zīmogsods. — No nupat sacitā redzams,
ka zīmognodoklim, pēc vispār pieņemtiem tiesiskiem principiem, ir tīra

dokumentu nodokļa raksturs, kurš kā tāds, neatšķirami saistīts

ar pašiem apliekamiem aktiem un rakstiem, kā uz to

gluži pareizi aizrādījis ari Finansu ministrijas tiešo nodokļu departa-
ments. — Tādēļ Valsts Kontrole minētos gadījumos varētu ierosināt

jautājumu par to muitas iestāžu darbinieku saukšanu pie atbildības, kuri

no preču saņēmējiem nav prasījuši likumā noteiktos gadīju-

mos pārbaudīšanas dokumentu iesniegšanu, un ir apmierinājušies

ar mutiskiem pieteikumiem, bet nevar būt runa par zīmognodokļa no-

maksas prasīšanu no attiecīgas iestādes rīcībā neesoša dokumenta,
t. i. tā zīmognodokļa, kas būtu bijis maksājams tanī gadī-

jumā, ja preču saņēmēji būtu iesnieguši muitas iestādei attiecīgo pār-

baudīšanas dokumentu.

Uz pievesto apsvērumu pamata Senāta Apvienotā Sapulce no-

lemj: atzīt, ka Valsts Kontroles ierosinātie jautājumi izšķirami ne-

gativi.

Nr. 6. 1922. g. maija mēneša 26. dienā. RTgas Apgabaltiesas pa-

pildu miertiesneša Rūdolfa Gaigala sūdzība par Tiesu Palātas kopsapul-

ces 1922. g. 18. marta lēmumu dienas naudas neizmaksāšanas lietā par
dienesta komandējumiem.

Sēdi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: ka Tiesu re-

sora darbinieku dienesta pienākumus, tiesības un priekšrocības nosaka

nevis likums par civildienestu, bet Tiesu iekārtas likums; ka saskaņā
ar Tiesu iekārtas likumu 41\ panta (V. V. Nr. 12—1922. g.) noteikumu

Latvijā dažos rajonos pastāv ari papildu miertiesneši, par kādu rajonu
un papildu miertiesneša pastāvīgo darbības vietu atzīstamas attiecīgās

Apgabaltiesas darbības robežas, ja viņiem nav noteikti atsevišķi darbī-

bas: rajoni; ka papildu miertiesnešiem uz Tiesu iek. lik. 570. p. pamata

jāizpilda iecirkņa miertiesneša pienākumi pēc piederīgās iestādes nozī-

mēšanas, kura tā tad nav uzskatāma par papildu miertiesneša koman-

dējumu ārpus viņa pastāvīgās darbības vietas; ka tiesu iek. lik. 244.

pants paredz dienas maksas par komandējumiem vienīgi Tiesu priekš-

sēdētājiem, viņu biedriem, tiesu iestāžu locekļiem, prokuratūras loce-

kļiem un tiesas kanclejas ierēdņiem, kādā uzskaitījumā miertiesneši, pa-

pildu miertiesneši un izmeklēšanas tiesneši nav minēti; ka citos gadī-
jumos, kad tiesu resora darbinieku tiesības likums attiecinā ari uz mier-

tiesnešiem, tas katrreiz likumā noteikti norādīts (sk. Tiesu iek. lik. 241.
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un 248. p. p.); ka tādā kārtā pastāvošos likumos paredzētā tiesība uz

dienas maksu tiesu resora darbiniekiem uz miertiesnešiem, papildu
miertiesnešiem un izmeklēšanas tiesnešiem neattiecas; ka ari 1922. g.

10. marta likums par dienas maksu dienesta komandējumos valsts ro-

bežās (1. p.) dienas maksu paredz valsts civilresoru darbiniekiem vie-

nīgi gadījumos, kad tos amata darīšanās komandē ārpus viņu pastā-

vīgās darba vietas; ka pievesto iemeslu dēļ Rūdolfa Gaigala sūdzība par
dienas maksas neizsniegšanu viņam kā Rīgas Apgabaltiesas papildu
miertiesnesim pa iecirkņa miertiesnešu pienākumu izpildīšanas laiku da-

žādās vietās Rīgas Apgabaltiesas darbības robežās, kā nepamatota,
nepelna ievērības, kāpēc nolemj; Rūdolfa Gaigala sūdzību atstāt bez

ievērības.

Nr. 7. 1922. g. maija mēneša 26. dienā. Rīgas Apgabaltiesas Val-

mieras apriņķa 2. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša Viļā Gaiļa sūdzība par
Tiesu Palātas kopsapulces 1922. g. 31. marta lēmumu dienas naudas

neizmaksas lietā par izbraukumiem amata darīšanās sava iecirkņa ro-

bežās.

Sēdi vada priekšsēdētāja v. i. — senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurora v. i. A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora v. i. atzinumu Senāts atrod: ka Tiesu re-

sora darbinieku dienesta pienākumus, tiesības un priekšrocības nosaka

Tiesu iekārtas likums; ka šī likuma 244. pants paredz dienas maksu ko-

mandējumu gadījumos noteikti apzīmētiem sekošiem tiesu resora dar-

biniekiem: priekšsēdētājiem, viņu biedriem, tiesu iestāžu locekļiem, pro-

kuratūras locekļiem un tiesas kanclejas ierēdņiem, kurā uzskaitījumā nav

minēti izmeklēšanas tiesneši, kāpēc viņiem dienas maksas izsniegšana pa

izbraukumu laiku amata darīšanās sava iecirkņa robežās nav attaisno-

jama; ka Latvijas Satversmes Sapulces 1922. g. 10. martā pieņemtais
likums par dienas maksu dienesta komandējumos valsts robežās savā

1. pantā dod tiesību valsts civilresora darbiniekiem vispārīgi uz dienas

maksu vienīgi tādos gadījumos, kad viņi amata darīšanās komandēti

ārpus pastāvīgās darba vietas; kā izmeklēšanas tiesneša dar-

bības vieta ir viņa atsevišķs iecirknis (tiesu iek. lik. 79. p.),

kura robežās viņš ar savu varu sper soļus noziedzīgu nodarījumu iz-

meklēšanā un pierādījumu savākšanā (krim. proc. lik. 264. un 266. p. p.);
ka tādā kārtā izmeklēšanas tiesneša pastāvīgā darbības vieta ir viss

viņa iecirknis, uz kurieni izbrauc viņš amata darīšanās bez ko-

mandējuma pats uz sava lēmuma pamata; ka tāpēc ari pēc

pievestā 1922. g. 10. marta likuma 1. p. atkrīt izmeklēšanas tiesnešu tie-

sības uz dienas maksu par izbraukumiem amata darīšanās viņu darbī-

bas iecirkņa robežās; ka pievesto iemeslu dēl Vija Gaiļa Senātam ie-

sniegtā sūdzība nav pamatota, — nolemj: Vija Gaiļa sūdzību atstāt

bez ievērības.

Nr. 8. 1922. g. novembra mēneša 3. dienā. Tieslietu ministra ie-

sniegums izšķirt jautājumu: vai nepilngadīgām personām, kuras atra-

dušās zem ārpus Latvijas teritorijas dzīvojošu vecāku varas, pastāvī-
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gās dzīves gados Latvijā būtu ieskaitāmi ari tie gadi, kurus šīs personas,

mācības iestādes apmeklējot, pavadījušas Latvijā, kamēr viņu vecāki

pastāvīgi dzīvojuši ārpus Latvjas (1921. g. 7. okt. papild. lik. pār pa-

valstniecību).

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

tājs; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod: Ka pēc viet. civ.

lik. 3066. panta zem kādas personas dzīves vietas jeb domicila sapro-

tama tā vieta, kurā apvienojas šās personas pilsoniskā dzīve un veikali;
ka tamlīdz dzīves vietu raksturo divas pazīmes: viena — sabiedriska,
otra — privāta, saimnieciska, un ka tikai vieta, kurai piemīt abas šīs pa-

zīmes, uzskatāma par kādas personas dzīves vietu, kurpretim vieta bez

vienas no šīm pazīmēm nav vairāk nekas, kā kādas personas uzturēša-

nās vieta, neskatoties uz to, cik ilgi šī persona minētā vietā ari neuz-

turētos; ka pēc tā paša likuma 3070. panta, bērni, kuri atronas zem ve-

cāku varas, seko vecāku dzīves vietai; ka tamlīdz, kamēr vecāki nav

saviem nepilngadīgiem bērniem, saskaņā ar viet. civ. lik. 208. p. nosa-

cījuši atsevišķu dzīves vietu — domicilu, kurā apvienotos viņu pilsoniskā

dzīve un viņu veikali, t. i. kamēr tie savus nepilngadīgos bērnus nav da-

rījuši zināmā mērā patstāvīgus, vai nu atļaujot tiem iestāties valsts vai

privātā dienestā, vai ari uzsākt patstāvīgu nodarbošanos, tik ilgam viņu
pašu dzīves vieta ir ari viņu bērnu dzīves vieta, neskatoties uz to, vai

bērni pastāvīgi pie viņiem uzturas jeb nē; ka nododot savus nepilngadī-

gos bērnus skolā ārpus savas dzīves vietas vecāki vēl nebūt nerada

bērniem dzīves vietu-domicilu 3066. panta nozīmē, jo skolā iešana vien

vēl neaptver abas augšā minētās dzīves vietas pazīmes un bez minētām

pazīmēm skolā iešana nav uzskatāma par vienas vai otras personas dzī-

ves vietu, bet tikai par viņas uzturēšanās vietu; ka 1921. g. 7. oktobra

pavalstniecības likuma papildinājums runā vienīgi par pastāvīgu
dzīves vietu, tā tad par dzīves vietu visstingrākā 3066. panta nozīmē;

ka ar 1921. g. 7. oktobra likumu, likuma devējs ir 1919. g. 23. augusta li-

kumu papildinājis tik tālu; cik tāli viņš to atradis par vajadzīgu, kam-

dēļ šī paša 1919. g. 23. augusta likuma tālāka paplašināšana caur viņa

papildinājuma ekstensīvu tulkošanu nav pielaižama; — ka aiz pievestiem
iemesliem uzstādītais jautājums izšķirams noraidoši, nolemj: atzīt, kā

jautājums izšķirams negativi.

1923-

Nr. 1. 1923. g. janvāra mēneša 12. dienā. Senāta civilā kasācijas

departamenta iesniegums izšķirt jautājumu: „vai zem 1920. g. 18. marta

likuma 4. p. minētiem līgumiem, kas noslēgti pirms šī likuma spēkā nāk-

šanas un paredz tādu līgumu pamatā formelo līgumu noslēgšanu ārzemes

valūtā, jāsaprot tikai iepriekšējie līgumi Priv. lik. 3140. p. nozīmē, jeb
ari līgumi paredzēti Priv. likuma 3030. pantā.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers, atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.
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