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gabali nododami garīgo lietu iestādēm īpašumā, atsvabinot tos no obroka

maksas (oKJīajtt). To pašu principu attiecībā uz luterticīgām baznīcām

atzīst ari Kr. 1840. g. 26. decembra likums (Kr. pilu. lik. krāj. Nr. 14090.

— sk. Kr. Sen. civ. kas. dep. 1899. g. spr. Nr. 9, Lielauces bazn. lieta).

Tāpat pareizticīgo baznīcu vajadzībām piespiedu atsavinātas (ekspro-
priētas) privātas zemes pāriet uz baznīcām tikai pilnā īpašumā uz

1886. g. febr. likuma (Kr. piln. lik. krāj. Nr. 3507) 1 p. pamata, kāds

likums ievietots Kr. kārtu lik. 453. p. piel. 2. daļā.

Pareizticīgo baznīcu zemes tā tad katrā ziņā pieder šādām baznīcām

īpašumā, un pie tam a) vai nu ar nenorobežotām lietošanas tiesībām (Kr.
kārtu lik. 445. p. 1. pkt.), b) vai atstājot tās lietošanā baznīcu pričta loce-

kļiem kā «Hajrk-i-B",saskaņā ar Kr. kārtu lik. 445. p. 2. pkt. Pričts uzskatams

par vietējās pareizticīgo baznīcas ekonomisko pārstāvi un ekonomiski itkā

sakrīt ar vietējo pareizticīgo baznīcu, kā juridisku personu. Pat ja valsts

zeme būtu nodota pareizticīgo baznīcai tās pričtu locekļu vajadzībām,
tad tomēr šī zeme, aiz augšā pievestiem iemesliem, uzskatāma par baz-

nīcas pilnu īpašumu. Šī zeme pie tam atrodas pričta locekļu un sevišķi
baznīcas kalpotāju lietošanā ne uz lietišķa pamata, bet gan tikai uz

personīgas, obligatoriskas lietošanas tiesības pamata.

Aiz pievestiem iemesliem jāatzīst, ka pareizticīgo baznīcām, to

pričtu locekļu vajadzībām nodotās valsts zemes pāriet pareizticīgo baz-

nīcām p i 1 n ā ī pa š v m ā, kādēļ Senāta apvienotā sapulce nolemj: atzīt,
ka bij. Krievijas valdības pareizticīgo draudzēm bezmaksas un bez-

termiņu lietošanā nodotās valsts muižas un zemes uzskatāmas par no-

dotām baznīcai pilnā īpašumā.

1924.

Nr. 1. 1924. g. februāra mēneša 1. dienā. Kara ministrijas un Valsts

kontroles iesniegumi izšķirt sekošus jautājumus un proti: „Kara mini-

strijas: 1) vai pēc pastāvošiem likumiem Kara Saimniecības pārvaldes

priekšniekam, kā līguma slēdzējam, ir tiesība līguma izpildīšanas termi-

ņus pagarināt un 2) vai no piegādātāja piedzenams līgumsods (noroßopHan

HevcToftKa) par līgumā noteiktā laika neievērošanu tanīs gadījumos, ja
šis termiņš ir ticis pagarināts, un Valsts Kontroles: 1) vai līguma termiņa

pagarināšana automātiski atsvabina piegādātāju no līgumsoda

Uoroßopuan ueycToftKa)maksāšanas par līgumā paredzētā termiņa novē-

lošanu, neskatoties uz iemesliem, kuri izsaukuši šādu pagarinājumu, bet

noraidošā gadījumā, vai šis jautājums var tikt izšķirts tūliņ pēc termina

pagarināšanas ar atsevišķu rīkojumu, nenogaidot līguma galīgo izpil-

dīšanu, kā tas paredzēts kara lik. kop. XVIII. gr. 91. p. attiecībā uz atbrī-

vošanu no līgumsoda vispārīgi, un 2) vai apsardzības resora iestādēm

un personām, kurām dotas tiesības darījumu apstiprināt, ir ari tiesības, bez

augstākās priekšniecības pielaišanas, atsvabināt no līgumsoda, kādos

gadījumos un kādā apmērā?"

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

A. Sīmanis un A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.
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Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Abu resoru iesniegtie jautājumi aptver vienu un to pašu priekšmetu par

līgumsoda (aoroßopnaa nevcroHKa) piedzīšanu piegādājuma līgumos

kara resoram, kad līguma izpildīšanas termiņš pagarināts. Tāpēc ari

abu resoru jautājumi apvienojami un apspriežami kopīgi sekošā kārtā:

1) vai kara saimniecības pārvaldes priekšniekam, kā līgumslēdzējam,
ir tiesība līguma izpildīšanas termiņus pagarināt; 2) vai no piegādātāja

piedzenams līgumsods (aoronopnaH HevcrofiKH) par līgumā noteiktā ter-

miņa neievērošanu tanīs gadījumos, kad šis termiņš ir ticis pagarināts;
3) vai kara resora iestādēm un personām, kurām dotas tiesības darījumu

apstiprināt, ir ari tiesības, "bez augstākas priekšniecības piekrišanas, at-

svabināt piegādātājus no līgumsoda (soroßopHafi HevcToHKa), kādos ga-

dījumos un kādā apmērā? — Valsts Kontroles uzstādītais pirmais jau-

tājums ietilpst kara ministrijas otrā jautājumā un tāpēc atsevišķu izšķir-
šanu neprasa.

Līguma attiecības starp piegādātājiem un valsts iestādēm vis-

pārīgi nosaka Kriev. lik. kop. X. sēj. 1. d. 1900. g. izd. noteikumi par

valsts darbiem un uzņēmumiem, bet par piegādājumiem kara resora

iestādēm pastāv atsevišķi noteikumi (kara nolik. kop. I. 11. un XVIII. gr.).
Tā tad attiecībā uz piegādājumiem kara resoram vispārējie noteikumi

piemērojami tikai gadījumos, kad kara nolikumi nesatur izsmeļošus no-

teikumus par katru atsevišķu jautājumu. — Tādā kārtā Senātam pa-

skaidrošanai iesniegtos jautājumos šai gadījumā jāgriežas vispirms pie

kara nolikumu noteikumiem.

I. Zīmējoties uz pirmo jautājumu, kara nolik. kop. I. gr. 408. pants

kara saimniecības galvenās pārvaldes priekšniekam saimniecības lietās,
kas attiecas uz viņam uzticēto galveno pārvaldi, piešķir kara apgabala pa-

domes tiesības. Kara apgabala padomei savukārt kara nolik. kop. 11. gr. 70.

panta 3. un 4. pkti dod tiesības apstiprināt piegādājumu līgumus: a) par

katru sumu, kad piegādājamo priekšmetu cenas iepriekš apstiprinātas
no kara padomes ka augstākās instances un līgums visumā šīs cenas

nepārsniedz (3. pkts) un b) aprobežotās likumā norādītās sumās, kad

cenas no kara padomes iepriekš nav apstiprinātas (4. pkts). Piemērojot
šos noteikumus un ņemot vērā to, ka Latvija nepastāv visas tās kara

iestādes, sevišķi kara padome, kādas pastāvēja Krievijā un paredzētas

pievestos likumos, ka Latvijas kara padomei nav piešķirtas tās saim-

nieciskas kompetences piegādājumu līgumu noslēgšanā un attiecīgu

cenu noteikšanā, kādas piederēja bij. Krievijas kara padomei, un, ka

Latvijā ari nepastāv pievestā 70. panta 3. punktā minētās noteiktās cenas,

kara ministrs savas 1922. g. 8. februāra pavēles Nr. 68 § 7 nosaka, ka,
nesašaurinot viņu agrākās tiesības, pārvalžu priekšniekiem, izpildot kara

nolik. I. gr. 408. pantā paredzētās operācijas, ir dota tiesība, — ar kon-

troles piekrišanu, — budžeta robežās galīgi apstiprināt līgumus, pasūtī-

jumus, aktus un t. t. par katru sumu. — Uz to pašu nolik. 11. gr. 70. panta

19. punkta pamata Apgabala kara padomei, un līdz ar to ari pārvaldes

priekšniekam, ir dota tiesība atļaut līguma izpildīšanas termiņu pagarināt

ne ilgāki par līguma nodrošinājuma (zaloga) termiņu un kad no

termina pagarināšanas valstij neceļas nekādi zaudējumi. Tā tad saskaņā

ar pievestiem noteikumiem jāatzīst, ka Latvijā kara pārvaldes priekš-
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niekam ir tiesība patstāvīgi un bez kādas augstākas instances piekri-
šanas pagarināt piegādāšanas līguma izpildīšanas terminu tanīs gadījumos,
kad viņš tos patstāvīgi var galīgi apstiprināt (k. nol. kop. 11. r. 70. p.

3. un 4. pkti). Turpretim gadījumos, kad līgumu galīgai apstiprināšanai
ir vajadzīga valsts kontroles piekrišana, pēdējā ir prasāma ari termiņa

pagarināšanai.

11. Piegādājuma līgumos ar kara resoru speciālais likums (kara
nolik. kop. XVIII. gr.) patstāvīgi un izsmeļoši izšķir visus jautājumus

par līguma sodu (aoroßopnaa HevcTofiKa) un nosaka šo sodu 10—25%

apmērā no piegādājuma stirnas, kādu sodu samaksājot, piegādātājs ir

svabads no katras atbildības tiklab par līguma nenoslēgšanu, kā ari par

tā neizpildīšanu (XVIII. gr. 59. un 78. p. p.). Tā tad piegādājumu līgumos
ar kara resoru par līgumsodu pastāv atsevišķi noteikumi, kuri savos

pamata principos atšķirās no tādiem noteikumiem piegādājumos citiem

valsts resoriem, kāpēc piegādājumiem kara resoram piemērojami minētie

atsevišķie noteikumi. Pēdējie (kara nolik. kop. XVIII. gr. 62. p.) noliedz

ar valsti slēgtos līgumus atcelt vai izpildīšanu apturēt bez kara padomes,
kā augstākās instances, piekrišanas, bet gan atļauj tādu līgumu blakus

noteikumus grozīt tām kara resora iestādēm vai personām, kurām dota

tiesība līgumus apstiprināt.

Ja nu līgumu slēdzēja resp. apstiprinātāja iestāde vai pesrona uz

kara nolik. kop. 11. gr. JO. panta 19. punkta un XVIII. gr. 62. panta pa-

mata groza līguma izpildīšanas termiņu, to pagarinot, tad tāds termiņa

pagarinājums neatcel pašu līgumu, bet gan tikai attālina tā izpildīšanas
momentu. Līdz ar to gadījumā, ja līguma izpildīšanas termins ir pa-

garināts, ari līguma izpildīšanu nodrošinošais līgumsods (noroßopiian

HtrvcTouKa) nav piedzenams par līgumā noteiktā termina neievērošanu,
bet gan tas turpina nodrošināt līguma izpildīšanu, pagarinātā resp. jaun-
noteiktā termiņā un tas piedzenams tikai tad, ja piegādātājs ari šo termiņu

neievērotu.

111. Tā kā līguma izpildīšanas termina pagarināšanas gadījumā

līgumsods par līgumā paredzētā termina neievērošanu nebūt neatkrīt, bet

paliek spēkā un ir piedzenams par jaunnoteiktā termiņa neievērošanu,

tad ari sakarā ar līguma izpildīšanas termiņa pagarināšanu nevar pat

celties jautājums par tā atlaišanu resp. par kādu resora iestāžu vai personu

tiesībām lemt par minētā soda atlaišanu, jo līguma izpildīšanas termiņa

pagarināšana taisni izslēdz līguma soda piedzīšanu, ja līguma sods tika

paredzēts par līguma neizpildīšanu noteiktā laikā. Līdz ar to atkrīt

valsts kontroles uzstādītais jautājums par kara resora iestāžu vai personu

tiesību līgumsodus atlaist.

Ņemot sacīto vērā, Senāta Apvienotā Sapulce, nolemj: atzīt 1)

ka kara saimniecības pārvaldniekam ir tiesības pagarināt izpildīšanas ter-

miņus piegādājuma līgumos ar kara nolik. kop. 11. gr. 70. panta 4. punktā
norādītām aprobežotām sumām, bet pārējos līgumos izpildīšanas termiņu
pagarināšanai ir vajadzīga valsts kontroles piekrišana; 2) ka piegādājuma

līgumos kara resoram līgumsods no piegādātāja nav piedzenams par

līguma neizpildīšanu noteiktā termiņā, ja šāds termiņš likumīgā kārtā

pagarināts.
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Nr. 2. 1924. g. februāra mēneša 1. dienā. Zemkopības ministrijas

iesniegums izšķirt jautājumu: vai juridiski iespējams zemes grāmatas

reģistros neierakstīto jaunsaimniecības sadalīto valsts muižu jaunieda-

lītos zemes gabalus koroborēt, neierakstot iepriekš zemes grāmatās pašu
sadalāmo vienību.

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

M. Gobiņš un A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod:

Visupirms Zemkopības ministrijas uzstādītais jautājums jāpapildina, sa-

skaņojot to ar Jikumu par nekustamu īpašumu koroborēšanu" sakarā ar

„agrarās reformas likumu" 5. pantu, kurš runā par piešķirto no valsts

fonda zemes gabalu koroborēšanu uz ieguvēju vārdiem. Acīmredzot

Zemkopības ministrija ir domājusi šādus zemes gabalus, bet ne jaunieda-
līto zemes gabalu koroborēšanu vispārīgi, neatkarīgi no to piešķiršanas.
Tāpēc izšķiramais jautājums formulējams šādi: „Vai juridiski iespējams
zemes grāmatu reģistros neierakstīto un jaunsaimniecībās sadalīto valsts

muižu un zemju jauniedalītos un piešķirtos zemes gabalus koroborēt uz

to ieguvēju vārdiem, neierakstot iepriekš zemes grāmatās pašu sadalīto

vienību?" Notariāta nolik. 340. panta 2. punkts nosaka, ka koroborēšanai

iesniedzamam aktam pievienojama tās personas piekrišana, pret kuru
attiecīgā koroboracija vērsta. — Par to, kas atzīstams par nekustamās

mantas īpašnieku, runā civ. lik. 812. pants, kurš par īpašnieku atzīst tikai

personu, kura kā īpašnieks ierakstīta attiecīgā zemes grāmatā. — Tomēr

vārda tiešā nozīmē šis noteikums gan attiecināms uz tām nekustamo mantu

vienībām, kuras zemes grāmatās jau reģistrētas ar īpašnieka apzīmējumu,
bet nevis uz nekustamām mantām, kuras zemes grāmatās līdz šim nav

reģistrētas un kuras piederēja resp. pieder īpašumā uz likuma pamata
valstij, baznīcai etc. Kādi ir valsts īpašumi, to saskaņā ar civ. proc. lik.
592. p. norādījumu, nosaka Krievijas civillikumi (Kriev. lik. kop. X. sēj.
I. d.), kuru 406. pants atzīst par valstij piederošu īpašumu visādu mantu,
kas nepieder nevienam atsevišķi, piem. valsts (kroņa) zemes — apdzī-
votas un neapdzīvotas, — meži, obrokgabali v. t. t. Tā tad valsts zemes

un muižas pieder valstij uz likuma pamata un šīs valsts lietišķās

īpašuma tiesības ir spēkā ari bez viņu ierakstīšanas zemes grāmatās uz

valsts vārda (civ. lik. 3004. p. 2. piezīme). Līdz ar to valsts valdības at-

tiecīgie orgāni kā valsts zemju īpašnieka likumīgie pārstāvji var dot notar.

nolik. 340. panta 2. punktā prasīto ieinteresētās personas, t. i. īpašnieka

piekrišanu ari bez šo zemju iepriekšējas ierakstīšanas zemes grā-

matās uz valsts vārda.

1923. g. 31. marta likums par nekustamu īpašumu koroborēšanu, sa-

karā ar agrārās reformas likumu (3. p.), nosaka, ka pirms piešķirto zemju

koroboracijas uz ieguvēju vārdiem uz valsts vārda pārvedami „a t s a-

v i n ā t i c" nekustamie īpašumi, bet to pašu no bez atsavināšanas fondā

ieskaitītām valsts zemēm neprasa. Tas ari ir saprotams un saskaņots ar

civ. lik. 809. un 810. p. p. noteikumiem, jo šinīs (atsavināšanas) gadījumos
notiek zemes grāmatās reģistrēto īpašumu pāreja no viena īpašnieka uz

otru, no bij. privātīpašnieka uz valsti, kad pēc minēto pantu noteikumiem

koroboracija ir absolūti nepieciešama. Turpretim, ieskaitot valsts mui-

žas un zemes valsts zemju fondā, šo zemju īpašnieks nemainās, bet paliek

52

(L. Nr. 4)



valsts tāpat kā agrāk, kāpēc šai gadījumā fondā ieskaitīto īpašumu

koroboraciju likums neprasa. Valsts īpašumu tiesības uz valsts muižām

un zemēm pastāvēja un pastāv spēkā ari b c z šo nekustamu īpašumu

koroboracijas uz valsts vārda (civ. lik. 3004. p. piezīme 2), kāpēc šādu

zemju iepriekšējā koroboracija uz valsts vārda nav ari vajadzīga, lai

no tām atdalītos un uz agrārās reformas likuma pamata piešķirtos gabalus
koroborētu uz fonda zemes ieguvēju vārdiem.

Ņemot visu šo vērā, Senāts nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams

apstiprinoši.

Nr. 3. 1924. g. marta mēneša 7. dienā. lekšlietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai lekšlietu ministra (civiliestāžu) uz pastipri-

nātas apsardzības pamata administrativā kārtā uzliktie sodi personām,

kuras pēc tam iesauktas kara dienestā, — ir pārvēršami uz kara sodu

un pozitīvā gadījumā, kam piekrīt tāda soda pārvēršana — civiliestādei,

kura nolēmusi soda uzlikšanu, vai attiecīgai kara priekšniecībai?

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

Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts

atrod: Ja likumā noteiktā kārtībā izdotie saistošie noteikumi piešķir valsts

pārvaldes orgānam tiesību uzlikt par saistošo noteikumu pārkāpšanu

sodu, tad administrācijas orgānam, izspriežot jautājumu par soda uz-

likšanu, jārīkojās pilnīgā saskaņā ar šiem saistošiem noteikumiem un šo

noteikumu robežās. Noteicot uzliekamā soda veidu un viņa mēru, admini-

strācijas orgānam ir tiesība izvēlēties tikai to soda veidu, kas ir paredzēts
saistošos noteikumos, nepārkāpjot šī soda veida robežas. Administrācijas
orgānam nav tiesība uzlikt sodu, kāds nav paredzēts saistošos notei-

kumos, uz kuru pamata soda uzlikšana tiek izdarīta. Valsts pārvaldes

orgāna administrativā kārtā uzliktā soda izpildīšanai jānotiek pilnīgā

saskaņā ar lēmumu par soda uzlikšanu, t. i. sods jāizpilda tādā veidā,
kā tas noteikts lēmumā. Ja nu pēc lēmuma nodošanas izpildīšanai izrādās,
ka pastāv likumīgi šķēršļi soda izpildīšanai tādā veidā, kā viņš uzlikts no

valsts pārvaldes orgāna, kā tas piem. var atgadīties, kad persona, kurai
sods uzlikts administrativā kārtā, soda izpildīšanas laikā sastāv kara
dienestā un kura tā tad pie soda izciešanas padota sevišķiem noteikumiem

par sodu izciešanu no militārpersonām, tad tāda veida administrativs

sods, kura izciešana attiecībā uz kara dienestā sastāvošām personām nav

pielaižama, ar attiecīgu militarsodu nav atvietojams. Kara sodu likumos

gan ir noteikumi (kara sodu lik. pielikums pie 8. panta), par to, kādā

kārtā ir izdarāma attiecībā uz militārpersonām dažu sodu atvietošanu,

kuri šīm personām nosakāmi par noziegumiem pēc civilsodu likumiem,
bet šos likumos nav paredzēts, ka civilas varas administrativā kārtā uz-

liktie sodi būtu atvietojami ar militarsodiem. levērojot kara sodu liku-

mos šādu tukšumu, no tā apstākļa vien, ka saistošos noteikumos kā

sankcija var būt tikai tāda veida sodi, kādi ir paredzēti civilsodu kodeksā,
un ka kara sodu likumos ir norādīts, kādā ceļā šie pēdējie sodi atvietojami

ar militarsodiem, nevar nākt pie slēdziena, ka ari administrativā kārtā

uzliktie sodi, kuru veidi nevar atšķirties no civilsodu veidiem, ir atvietojami
ar militarsodiem pēc tiem pašiem noteikumiem, pēc kādiem atvietojami
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civilsodu kodeksā paredzētie sodi. Šāds jautājums nav atrisināms pec

analoģijas, jo likumdevējs, ievērojot administrativo sodu specifisko

raksturu, kara sodu likumos noklusējis jautājumu par administrativā kārta

uzlikto sodu atvietošanu ar militarsodiem. Administrativo sodu sevišķais
raksturs redzams no tā, ka šie sodi, pretēji sodu likumu sistēmā pastā-

vošam principam (Sodu lik. 60. p.), nav apvienojami, kā ari nav apvie-

nojami ar sodiem, kas piespriesti uz civil- vai kara sodu likumu pamata.

Tā tad likumdevējs ir gribējis noteikt, ka administrativie sodi izpildāmi

neatkarīgi no citiem uzliktiem sodiem, resp. paralēli ar tiem. No šī sodu

izpildīšanas paralēlisma nepārprotami izriet, ka administrativie sodi iz-

pildāmi tieši tādā veidā, kādā tie uzlikti, un vinu atvietošana ar citiem

sodiem nav pielaižama. Tādākārtā, ja rodas likumīgs šķērslis soda izpil-

dīšanai, tad soda izpildīšana atliekama līdz šķēršļa atkrišanai. Līdz ar to

pirmais no uzstādītiem jautājumiem izšķirams atraidoši, ar ko loģiski atkrīt

otra jautājuma izšķiršana, kamdēļ Seuats, pamatojoties uz Senāta iek. lik.

331

. p., nolemj: paskaidrot, ka pirmais no uzstādītiem jautājumiem

izšķirams atraidoši, ar ko atkrīt otra jautājuma izšķiršana.

Nr. 4. 1924. g. marta mēneša 7. dienā. Senāta administrativā de-

partamenta iesniegums izšķirt jautājumu: kā saprotama lekšlietu ministra

1924. g. 14. februāra rīkojuma beigu daļa, pēc kuras visas uz tagad at-

celto pastiprinātas apsardzības obligatorisku noteikumu pamata iesāktās

un neizšķirtās lietas, par kurām nav taisīti attiecīgi lēmumi, nododamas

tiesai?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

lekšlietu ministrs 1924. g. 14. februārī izdevis rīkojumu, ar kuru viņš at-

cēlis savus uz pastiprinātas apsardzības stāvokļa pamata 1920. g. 5.

novembrī un 1921. g. 9. februārī izdotos saistošos noteikumus par dažu

nodarījumu sodīšanu administrativā kārtā un noteicis, ka uz šo noteikumu

pamata iesāktas un neizšķirtas lietas, par kurām līdz rīkojuma spēkā
iešanai (1924. g. 15. februārim) nav taisīti attiecīgi lēmumi, nododamas

tiesu iestāžu izšķiršanai. Ar šī rīkojuma spēkā iešanu pievestos saistošos

noteikumos aprādītie nodarījumi, kas izdarīti pēc šī rīkojuma izsludinā-

šanas, ciktāl šādos nodarījumos ir noziedzīgu nodarījumu pazīmes, auto-

mātiski piekrīt tiesas iestāžu caurlūkošanai saskaņā ar Sod. lik. 1. p. un

Kriminalproc. lik. I. d. izpratni. Kas attiecas uz saistošos noteikumos

uzskaitītiem nodarījumiem, kas izdarīti pirms 1924. g. 14. februāra

rīkojuma_spēkā iešanas, tad šis rīkojums nosaka, ka lietas par parādī-
tiem norādījumiem, ciktāļ par tiem nav taisīts „attiecīgs" lēmums, nodo-

dams tiesas iestāžu caurlūkošanai, protams, ja tādiem nodarījumiem ir

noziedzīgu nodarījumu raksturs. Tā tad per argumentum a contrario

lietas, par kurām attiecīgs lēmums jau i r taisīts, tiesas iestāžu caurskatī-

šanai piekrist nevar. Cēlās jautājums, no kāda lietas caurskatīšanas

stadijas momenta sākot, uzskatāms par esošu lēmums, par kuru iet

runa lekšlietu ministra februāra rīkojumā, ja no šāda lēmuma esamības

vai neesamības atkarājas, vai lieta augšpievestos gadījumos nosūtama

tiesas iestādes caurlūkošanai pēc piederības jeb ne. Lai izšķirtu šo jau-

tājumu, jāgriež vērība uz to, ka lekšlietu ministrs var dot rīkojumu tikai
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attiecībā uz to lietu gaitu, kas atrodas viņa, lekšlietu ministra, resp. to

orgānu — policijas prefektu vai apriņķa priekšnieku, — rīcībā, kurus mi-

nistrs, izdodot saistošus noteikumus, uz likuma par pastiprinātu ap-

sardzību pamata pilnvarojis uzlikt administratīvus sodus, bet ministrs,
protams, nevar noteikt to lietu virzienu, kuras viņa rīcībā vairs neatrodas,
t. i. tādu* lietu, kurās par ministra lēmumu iesniegtas sūdzības Senātam,
kādas sūdzības Senātam jāpārbauda uzraudzības kārtībā saskaņā ar

Senāta iekārtas likumu 2. pantu. Tādā kārtā lekšlietu ministrs varēja

resp. bija kompetents dot rīkojumu tikai par tādu lietu tāļākvirzīšanas

gaitu, kuras tanī dienā, kad rīkojums par obligatorisko noteikumu atcel-

šanu stājās spēkā, atradās paša ministra vai viņa pilnvarotu un tam

padotu orgānu rīcībā, bet nevis tāda orgāna rīcībā, kuram padots pats

ministrs attiecībā uz viņa darbības uzraudzību no likumības (legalitātes)
viedokļa. Līdz ar to jānāk pie atzinuma, ka zem „attiecīgiem lēmumiem",

par kuriem iet runa lekšlietu ministra 14. februāra rīkojumā, jāsaprot

paša lekšlietu ministra resp. viņa pilnvaroto administrativo orgānu lē-

mumi. 1923. g. 14. februāra lekšlietu ministra rīkojums tā tad nemaz

nevar noskaidrot jautājumu par to lietu tāļāko gaitu, kuras lekšlietu

ministra rīcībā vairs neatrodas, bet kurās par ministra lēmumiem

iesniegtas sūdzības Senāta Administrativām departamentam. Šī jautā-
juma izšķiršana jāizdara pilnīgi patstāvīgi un neatkarīgi no lekšlietu

ministra februāra mēnesī dotā rīkojuma. Lai nu izšķirtu jautājumu, vai

pēc tam, kad ministrs devis rīkojumu par, acīmredzot, viņa rīcībā atro-

došos vēl neizspriesto lietu nodošanu tiesu iestāžu izšķiršanai pēc pie-

derības, — ari Senātam nebūtu jāizbeidz pie sevis to lietu caurlūkošana,

kurās iesniegtas sūdzības par ministra līdz februāra rīkojuma spēkā
iešanai taisītiem lēmumiem, tad ir jāņem vērā sekošais: lešklietu ministra

lēmumi, ar kuriem viņš administratīvā kārtā uzlicis sodu par nodarī-

jumiem, kas paredzēti uz pastiprinātas apsardzības stāvokļa pamata iz-

dotos saistošos noteikumos, ir galīgi, kā tādi izpildāmi un instanču

kārtībā nav pārsūdzami, jo likumos par pastiprinātu apsardzību tāda

pārsūdzības kārtība nav paredzēta, kā jau aizrādīts, šādu lēmumu pa-

reizība var tikt pārbaudīta no Senāta tikai piemērojoties Senāta iek. lik.

2. p., t. i. uzraudzības kārtībā. Kaut gan no ministra izdotie saistošie no-

teikumi ar februāra rīkojumu ir zaudējuši savu spēku un varētu likties,

kā tādos apstākļos Senātam trūkst juridiska pamata lekšlietu ministra

darbības pārbaudīšanai uzraudzības kārtībā, jo viņa lēmumi būtu jāpār-

bauda no tādu saistošu noteikumu viedokļa, kuri vairs nav spēkā, tomēr

šāds uzskats neizrādās pamatots: pārbaudot konkrētā lieta ministra

lēmuma likumību uzraudzības kārtībā, protams, jāņem vērā saistošie no-

teikumi, kādi pastāvēja spēkā lēmuma taisīšanas dienā, un jāapsver, vai

ministra lēmums saskan ar šiem noteikumiem, kādēļ tas apstāklis, ka

noteikumi zaudējuši spēku tanī laikā, kad izšķirams jautājums par mi-

nistra rīcības likumību, ir irrelevants no jautājuma izšķiršanas viedokļa,
vai ministra lēmums šī lēmuma taisīšanas laikā saskanējis ar vēl

tanī laikā neatceltiem un spēkā bijušiem saistošiem noteikumiem. Līdz

ar to nebūtu nekāda racionāla pamata atstāt bez caurlūkošanas uzrau-

dzības kārtībā ministra darbību, jo ja šāda darbība notikusi, tad tā eo

ipso padota Senāta uzraudzībai: saistošiem noteikumiem zaudējot spēku,
gan loģiski atkrīt juridiska iespējamība izspriest lietas un noteikt sodus
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uz atcelto noteikumu pamata un tādēļ ir saprotams, ka neizspriesto lietu

izšķiršana jānodod tiesu iestāžu izlemšanai, kurpretim pārbaudīt uz

saistošo noteikumu pamata taisīto lēmumu likumību, t. i., vai sods no-

likts par obligatoriskos noteikumos paredzēto nodarījumu un vai soda

apmēra robežās nav pārkāptas, resp. vai taisot lēmumu, lekšlietu ministrs

palicis sava amata varas robežās, ir iespējams, apsverot šos momentus

no to noteikumu viedokļa, kādi pastāvēja spēkā soda uzlikšanas

dienā. Tikai tādā gadījumā, ja pārbaudot lekšlietu ministra lēmuma

likumību, izrādītos, ka šis lēmums jāatceļ un pie tam lieta prasa jauna
lēmuma taisīšanu, lieta būtu jāvirza pēc piederības.

Aiz pievestiem iemesliem ir jānāk pie slēdziena, ka lekšlietu mi-

nistra 1924. g. 14. februāra rīkojums, ar kuru uz pastiprinātas apsardzības
laikā izdoto obligatorisko noteikumu pamata iesāktās un neizšķirtās

lietas nododamas tiesai, ciktāļ nav taisīti attiecīgi lēmumi, var attiekties

tikai uz tām lietām, kuras atrodas lekšlietu ministra vai vh,ia pilnvaroto

orgānu — policijas prefektu vai apriņķa priekšnieku — rīcībā, kamdēļ

Senāts, pamatojoties uz Senāta iek. lik. 33
1

. p., nolemj: paskaidrot, ka

lekšlietu ministra 1924. g. 14. februāra rīkojums, ar kuru uz pastiprinātas

apsardzības laikā izdoto obligatorisko noteikumu pamata iesāktās un ne-

izšķirtās lietas nododamas tiesai, ciktāļ nav taisīti attiecīgi lēmumi, var

attiekties tikai uz tām lietām, kuras atrodas lekšlietu ministra vai viņa

pilnvaroto orgānu — policijas prefektu vai apriņķa priekšnieku —

rīcībā.

Nr. 5. 1924. g. aprīļa mēneša 4. dienā. Finansu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: izejot no kāda tarifa likmēm jānotiek preču pār-

došanai ūtrupē, t. i. vai pēc ūtrupes dienā spēkā esošām tarifa likmēm, vai

pēc tām likmēm, kādas bija spēkā muitas lik. 477. p. paredzētā termina

izbeigšanās dienā?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Apzīmētā priekšlikuma iemesls bijusi domstarpība starp Finansu mini-

striju no vienas puses un Valsts Kontroli no otras puses jautājumā par

attiecīgā tarifa piemērošanu pie sekošā likumdošanas stāvokļa muitas

lietās.

Pēc muit. lik. 464. p. (1910. g. izd.) muitas nodoklis par izvedprecēm

ņemams pēc tā muitas tarifa, kas pastāv preču pārbaudīšanas pabeigšanas
dienā. Par preci aprēķinātā nodokļa suma nav grozāma atkarībā no vēlā-

kiem grozījumiem tarifa likmēs.

Pievestais 464. p. ar 1922. g. 23. maija muitas tarifa 4. p. (V. V. 116.

Nr.) tika atcelts un „visas preces muitojamas pēc tām muitas tarifa lik-

mēm, kādas pastāv nomuitošanas dienā".

Pēc muit. lik. 477. p. (1910. g. izd.) muitas nodoklis samaksājams
samērā ar preces izlaišanu no muitas iestādes un katrā ziņā ne vēlāki par

tai pantā paredzētiem termiņiem no 1. mēneša līdz 3 gadiem, skaitot no

preces pieņemšanas dienas muitas iestādes rīcībā. Preces var nomuitot

ari pirms izlaišanas no muitas iestādes.
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Pec muit. lik. 561. p., ja nodoklis netiek laika samaksāts, prece

jāpārdod ūtrupē.

Sakarā ar pievestiem likuma noteikumiem tā tad ceļās jautājums,
pēc kāda tarifa likmēm jānoteic suma, no kuras uzsākama ūtrupe, piedze-
not nesamaksātu mantas nodokli: vai pēc ūtrupes notikšanas laikā spēkā
esošā tarifa (muit. lik. 561. p.) vai pēc nodokļa samaksāšanas laikā spēkā
esošā tarifa (477. p.).

Ar 1922. g. 23. maija tarifu tika ievests jauns princips: pēc muitas

lik. 464. p. bija jāpiemēro tarifs, kas spēkā prēču pārbaudīšanas laikā un

saskaņā ar šo tarifu nodoklis bija aprēķināms un samaksājams, t. i.

prece nomuitojama. Turpretim pēc 1922. g. 23. maija tarifa 4. p. prece ir

nomuitojama (t. i. muitas nodoklis ir samaksājams) pēc tarifa, kas pastāv
nomuitošanas (t. i. nodokļa samaksāšanas) dienā, tā tad ne preču pār-

baudīšanas dienā.

Ja nu preču ūtrupes nolūks un nozīme pastāv iekš tam, lai spaidu ceļā
panāktu muitas nodokļa samaksāšanu (preču nomuitošanu), tad jānāk pie

slēdziena, ka no ūtrupes sagaidāmā muitas nodokļa suma noteicama pēc

ūtrupes dienā spēkā esošā tarifa. Šis slēdziens atrod sev — kā pareizi
aizrāda Finansu ministrija — apstiprinājumu iekš tam, ka saskaņā ar muit.

lik. 574. p. preču īpašniekam tiesība nomaksāt muitas nodokli, t. i. preci

nomuitot, pat ūtrupes dienā pirms ūtrupes atklāšanas. Pretēji Valsts kon-

troles domām, muitas likums ne agrāk ne tagad nepiemēro tarifu, kas būtu

spēkā pēdējā muitas maksāšanas termiņā (muit. lik. 477. p.) un 1922. g.
23. maija tarifa 4. p. atzīst par noteicošo dienu nevis muitas nodokļa li-

kumisko maksāšanas termiņu, bet, kā skaidri 4. p. aizrādīts, preču no-

muitošanas dienu, t. i. to dienu, kurā par preci faktiski tiek

samaksāts muitas nodoklis. Starp muit. lik. 477. p. un 1922. g. tarifa 4. p.

pretrunas nav, jo pirmais paredz termiņus, kuros jāmaksā nodoklis, ne-

runājot nemaz par noteikta tarifa piemērojamību, kamēr 4. p. taisni normē

tikai šo pēdējo jautājumu, nerunājot nemaz par muitas nodokļa samaksā-

šanas termiņu. 477. p. sankciju noteic 496. un 561. p., paredzot muitas

nodokļa faktiskas nesamaksas sekas 477. p. noteiktos termiņos, kamēr

tagad atceltais 464. p. un viņu atceļošais tarifa 4. p., normējot jautājumu par

to, kāda tarifa likme būtu piemērojama, savā starpā ieņem dažādu stā-

vokli, bet neaizskarot muitas nodokļa nesamaksāšanas sekas.

Aiz pievestiem iemesliem Senāta apvienotā saoulce nolemj: atzīt,

ka pārdodot preci ūtrupē muit. lik. 561. un sek. pantos paredzētā kārtībā,

jāiziet no tā tarifa likmēm, kuras ir spēkā ūtrupes dienā.

Nr. 6. 1924. g. maija mēneša 2. dienā. Kara ministra iesniegums
izšķirt piekritības strīdu starp Kara priekšnieku un Rīgas Apgabaltiesas [.

Kriminalnodaļu uz Sodu lik. 51. p. un 591. p. I. d. pamata apvain. Kārļa
Teodora d. Meneka lietā.

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

Nagujevskis; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Kara ministrs, atsaukdamies uz Kara tiesu lik. 276. p., lūdz Senātu atcelt

Rīgas Apgabaltiesas 1923. g. 14. decembra rīcības sēdes lēmumu, ar kuru
lieta par tagad atvaļināto no kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
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kareivi Kārli Teodora d. Meneku uz Krim. proc. lik. (1914. g. izd.) 221. p.

piez. 2. pamata atzīta par piekrītošu kara tiesai. Savu lēmumu, kā tas

redzams no lietas, minētā tiesa motivē ar to, ka Meneks nozieguma izda-

rīšanas laikā stāvējis aktivā kara dienestā un ka viņš tanī laikā atradies

pie dienesta pienākumu izpildīšanas — komandējumā gaļas transporta

pavadīšanai uz Rīgu, pie kam šis transports ticis nosūtīts pie dzelzceļa
dublikāta Nr. 046624, uzticēta Menekam dienesta kārtā. Minētam Rīgas

Apgabaltiesas lēmumam kara ministrs nevar piekrist tādēļ, ka no lietas

esot redzams, ka Kārlis Meneks tiek apsūdzēts par to, ka pēc iepriekšējās

norunas ar iepriekšējā izmeklēšanā neizzinātu personu, ar nolūku izlietot

kā īstu, viltojis dzelzceļu preču dublikātu, lai izkrāptu no pilsoņa Rafelsona

naudu, pēc kam viltoto dublikātu neizzinātā persona ari pārdevusi kā

īstu Rafelsonam, par 13.000 rbU t. i. par noziegumu, paredzētu Sodu lik.

51. un 591. p. I. daļā. Šis kareivja Meneka noziedzīgs nodarījums nestāvot

nekādā sakarā ar militāras disciplinas un kara dienesta pienākumu pār-

kāpšanu, pie kam tas izdarīts līdzdalībā ar civilpersonu, kādēļ, saskaņā

ar Kara tiesu lik. 1261. p. un vairākkārtējiem bij. Krievijas Senāta un Galv.

kara tiesas paskaidrojumiem pie minētā panta, — ka līdzdalībnieka —

civilpersonas neatrašana nemaina lietas piekritību, — šās lietas iztiesā-

šana, pēc Kara ministra domām, piekrītot civilresora tiesai.

Apspriežot šo Kara ministra lūgumu, Senāts atrod: 1) ka Kara tiesu

lik. 1261. pants (Krim. proc. lik. 1236. p.), uz kuru atsaucas savā iesnie-

gumā Kara ministrs, runā par lietas piekritību civiltiesai gadījumos, ja no-

zieguma izdarīšanā, kas neattiecas uz militāras disciplinas un karadienesta
pienākumu pārkāpšanu, tiek apsūdzētas ko p ā ar c i v i 1 p c r s o n ā m ar i

kara dienestā sastāvošas personas; 2) ka apsūdzētais Me-

neks, pretēji Kara ministra apgalvojumam, ar Rīgas Apgabaltiesas X. ie-

cirkņa izmeklēšanas tiesneša 1922. g. 27. februāra lēmumu saukts pie atbil-

dības nevis par noziegumu, kas paredzēts Sodu lik. 51. un 591. p. p., t. i. par

krāpšanu, kuru viņš esot izdarījis pēc iepriekšējas norunas ar izmeklēšanā

neizzinātu personu, bet, kā tas redzams no aprādītā lēmuma, par to, ka

viņš, Meneks, laikā no 1920. g. 23. decembra līdz 5. janvārim 1921. g. iz-

darījis dzelzceļa dublikāta Nr. 046624 pārtaisīšanu, pēc kam nodevis mi-

nēto dublikātu neatklātai personai, kura izlietojusi šo viltotu dublikātu kā

īstu; 3) ka Meneka aprakstītais nodarījums ir paredzēts nevis Sodu lik.

442. p. 1. d., kā to nepareizi kvalificējis izmeklēšanas tiesnesis, bet Sodu

lik. 441. pantā, jo pirmais no minētiem pantiem soda vainīgu, kas taisījis
pakaļ vai pārtaisījis uzturēšanās zīmi vai izbraukuma vai

atvaļinājuma atļauju, ar nolūku lietot par īstu vai apzināti no-

domātu šim nolūkam, un tādēļ nav attiecināms uz apsūdzētā izmeklēša-

nas tiesneša lēmumā aprakstīto nodarījumu; 4) ka, saskaņā ar Krim. proc.
lik. 221. p. I. piez. 2. punktu un Kara tiesu lik. 244. p. (Kr. proc. lik. 219. p.)

izpratni kā ari Krievijas Senāta paskaidrojumiem zem pēdējā panta, —

karavīri par noziedzīgiem nodarījumiem, kurus tie izdarījuši aktivā kara
dienestā sastāvot, tiesājami kara tiesā ari tanī gadījumā, ja iepriekšējas
izmeklēšanas izdarīšanas laikā par šādiem nodarījumiem minētie karavīri
vairāk jau nesastāvēja aktivā kara dienestā, bet atradās rezervē (3anaefe)

un atvaļinājumā un 5) ka tādēļ jāatzīst, ka lieta par apvainoto Kārli Me-

neku viņa apsūdzībā Sodu lik. 441. p. paredzētā noziegumā, ievērojot to,
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ka Meneks tagad atvaļināts no kara dienesta līdz turpmākam

rīkojumam, bet inkriminējamo viņam noziegumu izdarījis, sastāvē-

dams aktivā kara dienestā, piekrīt, pretēji Kara ministra domām, kara
tiesas iztiesāšanai.

Aiz pievestiem iemesliem Senāta apvienotā Sapulce nolemj: atzīt,
ka lieta piekrīt kara tiesas izspriešanai.

Nr. 7. 1924. g. maija mēneša 27. dienā. Finansu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: „vai jaunatvērtam uzņēmumam jāpiemaksā tirdz-

niecības resp. rūpniecības pamatnodoklis, ja apgrozījums, kuru uzņēmums

bija kā prezumtivo uzdevis pēc tekošā gada datiem tirdzniecības-rūpnic-
cības zīmi izņemot, vēlāki izrādās par augstāku, nekā iepriekš uzdots?"

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: šo jautājumu Finansu ministrija izšķir atraidoši, kamēr Valsts kon-

trole pieturās pie nretējā uzskata.

Pēc 1920. g. 28. decembra noteik. par tirdzn.-rūpn. nodokli (lik. krāj.
1921. g. Nr. 1) 30. p. tirdzniecības vai rūpniecības zīmes jāizņem priekš
katra atsevišķa tirdzn., rūpu. vai peļņas uzņēmuma. Pie tam tirdzn. zīmes

sadalās 5 kategorijās, bet rūpniecības — 7 kategorijās. Kategorijas noteic

pēc uzņēmuma apgrozījuma (31. p.). Tirdzn. un rūpn. zīmes jāizņem uz

priekšu (50. p.). Tirdzn. un rūpn. uzņēmumi, kuri uzsākuši darbību pirms
1. janvāra, atjauno gada zīmes līdz nākoša gada 1. janvārim, pie kam

kategorija noteicama pēc iepriekšējā gada apgrozījuma (31., 50. p. p.).
Tirdzn. un rūpn. uzņēmumi, kuri uzsākuši darbību pēc 1. janvāra līdz

1. jūlijam, izņem gada zīmi, bet uzņēmumi, kuri uzsākuši darbību pēc i.

jūlija, var izņemt pusgada zīmi (50. p.). Zīmju kategorijas noteic: ja
uzņēmums jau pastāvēja pirms 1. janvāra veselu gadu, tad pēc
šī iepriekšējā gada apgrozījuma. Ja uzņēmums pastāv tikai „pirmo gadu",
t. i. atklāj darbību pēc 1. janvāra, tad zīmju kategorija noteicama pēc

„tekošā gada" apgrozījuma (30. p.). Ja nu uzņēmums pastāvēja pirms
1. janvāra ne veselu gadu, bet tikai gada daļu, tad „gada" apgro-

zījums būtu aprēķināms pēc attiecīgā īsākā laika faktiskā apgrozījuma

proporcijas. Tirdzniecības un rūpniecības zīmes katram jau pastāvošam

uzņēmumam jāizņem pirms 1. janvāra, t. i. tai brīdī, kad paši uzņēmumi
vēl nenoslēdz un nevar noslēgt savas veikala grāmatas un tādēļ ari tieši

nevar noteikt apgrozījuma lielumu. Tā _tad izrādās, ka_ ari šādiem uzņē-

mumiem būtu iespējams savu „iepriekšējā gada" apgrozījumu noteikt tikai

pēc tā darbības laikmeta, par kuru viņi jau savas veikala grāmatas bija

noslēguši (piem. par šī gada pirmo pusi), t. i. tāpat tikai aprēķina veida,

proti vienīgi samērā ar faktiski nodibinatiem datiem. Tada_ kārta, ka šai

pēdējā gadījumā, tā ari gadījumā, kad uzņēmums pastāvēja ne veselu

iepriekšēju gadu, gada apgrozījums noteicams — pie zīmju izņemšanas —

tikai apmēram. Un ja tādēļ velaki izradās, ka uzdotais ka domājamais

apgrozījums tomēr bijis lielāks par faktiski bijušo apgrozījumu par

„iepriekšējo" gadu, tad rodas jautājums, vai uzņēmumam vel butu jāpie-

maksā diference starp izņemto zemāko zīmi un patiesi izņemamo aug-

stāko zīmi. Noteikumu 201. p. tieši paredz, ka no uzņēmumiem, kuri iz-
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pirka zemākas kategorijas zīmi nekā pienākās, piemaksa pie zemākās ka-

tegorijas zīmes ir piedzenama. Par to lemj vietējā nodokļa komisija resp.

tiešo nodokļu departaments (202. p.). Pie tam šis 201. p. attiecas uz visiem

uzņēmumiem, neizņemot ari jaunatvērtus. Piemaksas pienākumu no-

skaidrot un nodibināt būtu tirdz. un rūpn. zīmes kontrolējošo ierēdņu

uzdevums, noteik. 56.—71. p. p. paredzētā kārtībā, ņemot pie tam vērā

noteikumus par apgrozījuma noteikšanas veidu (127. p.). Ja nu tādā

kārtā būtu iespējams noteikt tirdzn. un rūpn. zīmju kategoriju un vaja-
dzības gadījumā ari noteikt un piedzīt piemaksu pie tirdzn. un rūpn. zīmes,
kas tikusi ņemta pēc aproksimativi aprēķināmā apgrozījuma par
pagājušo gadu, tad uz tā paša pamata būtu pielaižams noteikt un

piedzīt piemaksu ari pie tirdzn. un rūpn. zīmes, kura jāizņem uzņēmumam,

kas pastāv „pirmo gadu", jo abos šos gadījumos zīmes iepriekšējai iz-

ņemšanai ir tikai pagaidu nozīme, pie kam zīmes kategorijas galīga no-

teikšana var notikt pēc patiesā apgrozījuma noskaidrošanas. Šis princips,
pēc kura pie tūlītēja nodokļu priekšmeta noteikšanas neiespējas, no sā-

kuma ir jāsamaksā iepriekšējs nodoklis un vēlāki jāsamaksā galīgs no-

doklis, vispār nav svešs mūsu nodokļu sistēmai: tā piem. 1921. g. 17.

septembra rīkojuma par zīmognodokli (lik. krāj. Nr. 165), 22., 24., 29., 30.,

34., 42., 52., 67., 69., 70., 71. p. p. paredz un pielaiž papildu zīmog-
nodo k ļu nomaksu. Nepelna ievērību Finansu ministra aizrādījums,
it kā no 39. p. nosacījuma, kas pie meža eksploatacijas operācijām pielaiž
piemaksu pie jau izņemtām zīmēm, būtu jātaisa — per argumentum c

contrario —• slēdziens, ka ārpus meža operācijām piemaksa
neesot pielaižama. Pēc vispārējiem loģikas noteikumiem, slēdziens per

argumentum c contrario pielaižams tikai tad, ja no konkrētiem likuma

nosacījumiem skaidri redzams, ka likums domā absolūti un kategoriski
izslēgt analoģiju. Tā tad 39. p. nielaistu slēdzienu par argumentum c

contrario tikai tad, ja no 39. p. būtu redzams, ka šis 39. p. izslē-

dzoši būtu izšķīris tikai vienu pašu noteiktu gadījumu un loģiski pilnīgi
būtu izslēdzis analoģiju. Bet lādas nozīmes 39. pantam nav: turnretim

šis 39. p. izteic to pašu (piem. rīkojumā par zīmognodokli) fiskalos liku-

mos izvesto principu, kas pielaiž nodokļu piemaksu atkarībā no vēlāki

noskaidrojamiem apstākļiem. Atraidāms ir ari Finansu ministra paskai-

drojums, it kā tirdzn. rūpn. nodoklis esot nodoklis no peļņas, bet ne no

apgrozījuma. Vispār, tik plaši jautājumu nostādīt nevar. Lieta konkrētā

gadījumā grozās tikai ap nodokli, kas samaksājams iznērkot tirdzn. vai

rūpn. zīmes. Noteikumi par tirdz. un rūpn. nodokli paredz: 1) pamat-

nodokli, kas samaksājams izpērkot tirdzn. vai rūpn. zīmes (30—71), II)
blakus nodokli un proti 1) no uzņēmumiem, kuriem jādod gada pārskats

un proti a) nodokli no kapitāla (78.—86. p. n.) un b) procentuālu peļņas
nodokli (87.—97. p. p.) un 2) no uzņēmumiem, kuriem nav jādod gada

pārskats: tikai peļņas nodokļi vien (118. —164. p. p.). Tā tad

pamatnodoklis, kas samaksājams izpērkot tirdzn. vai rūpn.

zīmes, ņemams, kā to tieši aizrāda 30. p., no apgrozī-

juma. „Peļņas nodoklis" no uzņēmumiem, kuriem nav jādod

gada pārskats, ņemams noteiktos procentos gan no apgrozījuma
(piel. pie 97. p.). Bet tas tomēr ir tikai prezumējamas peļņas nodoklis,

kamēr tirdzn. vai rūpn. zīmju kategoriju tieši noteic apgrozījums, neap-

rēķinot pie tam — pat ari ne prezumcijas veidā — peļņu kā tādu. Kas
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jāsaprot zem „apgrozījuma", likums — gan nesistemātiski — nosaka tikai

noteikumos par uzņēmumu aplikšanu, kuriem nav jādod gada pārskats,
un proti 127. pantā. Bet šādi noteikumi analoģijas veidā — saprotams —

piemērojami vispār tur, kur likums citā vietā (piem. par tirdzn. vai rūpn.
zīmēm) — nodokļu lielumu tieši pamato uz apgrozījumu (30. p.).

Tādā kārtā — pretēji Finansu ministra domām — likums nekad neat-

svabina no pamatnodokļa (izpērkot tirdzn. vai rūpn. zīmes) uzņēmumus,
kuri — neskatoties uz zināmu apgrozījumu — tomēr cietuši zaudējumus,
pat ja pie gada operāciju galīgas noslēgšanas izrādītos, ka iepriekš izņemtā
zīme būtu mazāka nekā tas būtu attaisnojams ar galīgi noskaidroto pa-
tieso apgrozījumu kā tādu.

Aiz pievestiem iemesliem augšā aprādītais jautājums jāizšķir ap-

stiprinoši, pie kam jāatzīst, ka ari zīmju galīga pārbaudīšana. un — va-

jadzības gadījumā — attiecīgas zīmju kategorijas noteikšana piekrīt uz

vispārēja pamata 56. pantā minētām amatpersonām 57.—71. pantos pa-
redzētā kārtībā.

Pamatojoties uz aprādītiem apcerējumiem. Senāta Apvienotā Sa-

pulce nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams pozitivi.

Nr. 8. 1924. g. maija mēneša 27. dienā. lekšlietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai policijas ierēdņiem ir tiesība gadījumos, kad

viņi izved izziņas, kuras piekrīt miertiesnešu izlemšanai, kā ari, kad viņi

saskaņā ar Krim. proc. lik. 258. pantu rīkojas izmeklēšanas tiesneša vietā,

aizturēt pastā nodotas zagtas un laupītas vai citādi nelikumīgā ceļā iegū-
tas mantas, kuras noder kā lietišķi pierādījumi?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Gubens; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: Vispārējais princips ir tas, ka pasta un telegrāfa korespondence ir

neaizskarama. Šis princips ir izteikts pasta un telegrāfa Nolikumos. Iz-

ņēmumi no šī pamatnoteikuma ir paredzēti kriminalproc. lik. 368
1

.
pantā,

kurš nosaka, kādos gadījumos pielaižama pasta un telegrāfa korespon-

dences aizturēšana, izņemšana un apskatīšana. Kā izņēmumu no vispā-

rēja noteikuma pievestais likuma pants pielaiž tikai restriktivu iztulko-

šanu. Citētais likuma pants nosaka, kādam orgānam un kādos gadījumos
ir tiesība prasīt korespondences aizturēšanu un līdz ar to griezties pie

attiecīgas tiesas dēļ atļaujas korespondenci izņemt un apskatīt. Orgāns,

kuram tiesība prasīt korespondences aizturēšanu, ir izmeklēšanas ties-

nesis (368
1

.
1. punkts). Bet ari šim orgānam, kā tas nepārprotami izriet

no citētā likuma panta ievada, ir tiesība prasīt zināmas personas korespon-
dences aizturēšanu etc. tikai tad, ja šī persona no izmeklēšanas tiesneša

jau ir saukta pie kriminālatbildības. levērojot to, ka krimi-

nalproc. lik. 368
1

. pants kā izņēmuma norma pielaiž tikai restriktivu iz-

tulkošanu, ir jānāk pie slēdziena, ka, ja izmeklēšanas tiesnesis izdara iz-

meklēšanu par noziedzīgā nodarījuma notiku m v, bet vēl nav saucis

pie atbildības konkrētu personu, kaut ari uz pēdējo kristu aizdomas no-

ziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tad izmeklēšanas tiesnesim nav tiesība

prasīt korespondences aizturēšanu un nav tiesība griezties pie tiesas dēļ

atļaujas apskatīt un izņemt korespondenci. Tā kā, no vienas puses, vara
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saukt personu pie kriminālatbildības pieder izmeklēšanas tiesnesim un

nevis policijas orgāniem, bet, no otras puses, likums atļauj aizturēt tikai

tādas personas korespondenci, kura jau ir saukta pie kriminālatbildības,
tad loģiski atkrīt policijas orgānu tiesība prasīt korespondences aizturē-

šanu, ar kādu prasību, pēc kriminalproc. lik. 368
1

.
panta 1. punkta izprat-

nes, ir negrozāmi saistīts pienākums griezties pie attiecīgas tiesas dēļ at-

ļaujas korespondenci apskatīt un izņemt. Tā tad ari gadījumos, par ku-

riem iet runa kriminalproc. lik. 258. pantā, policijai nav tiesība prasīt

pasta un telegrāfa korespondences aizturēšanu, jo policijai, kura minētā

pantā norādītos gadījumos var stāties izmeklēšanas tiesneša vietā, ir

tiesība vienīgi izdarīt izmeklēšanu par noziedzīga nodarījuma noti-

kumu, bet tādā iepriekšējas izmeklēšanas stadijā ari izmeklēšanas

tiesnesim, kā tas augšā aprādīts, nav tiesība prasīt korespondences aiz-

turēšanu. Iztulkojot kriminlaproc. lik. 368
1

.
pantu restriktivi, ari Krievijas

Senāts ir paskaidrojis, ka miertiesnešiem, pilsētas tiesnešiem un zemes

priekšniekiem kriminalproc. lik. 368
1

.
pantā paredzētās tiesības nepieder.

Šī interpretācija pilnīgi saskan ar Latvijas Senāta viedokli, kādēļ, pro-

tams, nevar būt runa, ka miertiesnešiem piekritošās lietās, kurās po-

licija izdara izzinu, tai būtu tiesība aizturēt nasta vai telegrāfa korespon-

denci, jo tāda tiesība nepieder pašam miertiesnesim.

Pēc Kriminalproc. lik. 368
1

.
panta 5. punkta tiešā teksta zem ko-

respondences saprotami ari pasta sūtījumi (posvlki).

Aiz pievestiem iemesliem ir jānāk pie atzinuma, ka jautājums iz-

šķirams pilnā apjomā atraidoši, kādēļ Senāta Apvienotā Sapulce no-

-lem j: paskaidrot ka jautājums izšķirams atraidoši..

Nr. 9. 1924. g. augusta mēneša 16. dienā. Rīgas Apgabaltiesas

priekšstādījums dēļ piekritības strīdus izšķiršanas starp kara tiesas pro-
kuroru un Rīgas Apgabaltiesu uz Sodu lik. 51., 100. p. p. un 108. p. 2. un

3. d. d. apsūdz. Andrieva Niedras un citu lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

J. Kalacs; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu
_

Senāts at-

rod: No lietas redzams, ka Rīgas Apgabaltiesas sevišķi svarīgu lietu iz-

meklēšanas tiesnesis ar 1923. g. 1. novembra lēmumu bija saucis pie at-

bildības Teodoru Vankinu, Andreju Niedru un citus uz Sodu lik. 51., 100. un

108. p. p. 11. daļas pamata. 1923. g. 7. un 29. decembrī lekšlietu ministrs,

pamatojoties uz 1923. g. 19. jūlija likumu par dažu noziedzīgu nodarījumu
pastiprinātu apkarošanu, kā ari uz likumu par labierīcību un drošību,

nolēmis izņemt minēto lietu no vispārējo tiesu piekritības un nodot to kara
tiesas iztiesāšanai. Pēc iepriekšējas izmeklēšanas nobeigšanas kara pro-

kurors, caurlūkojot lietu, atradis, ka iepriekšējā izmeklēšanā noskaidrotos

apstākļos nav sodu lik. 100. p. paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmju,
kādēļ sastādījis slēdzienu par apsūdzības izbeigšanu pēc sodu likumu

minētā panta pazīmēm un stādījis šo slēdzienu priekšā armijas komandie-

rim kā kara priekšniekam, kurš kara prokurora slēdzienu 1924. g. 2. jū-

lijā apstiprinājis un ievērojot to, ka ar pastiprinātas apsardzības stāvokļa
atcelšanu 1924. g. 15. maijā apsūdzības caurlūkošana pēc sodu lik. 108. p.

pazīmēm piekrīt civiltiesai, lietu, saskaņā ar kara prokurora iesniegto
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slēdzienu, nosūtījis pēc piekritības Rīgas Apgabaltiesas prokuroram taļaka

likumīga virziena došanai. Caurlūkojot lietu, Rīgas Apgabaltiesas proku-

rors, turpretim, atradis, ka iepriekšējā izmeklēšanā noskaidrotos apstā-

kļos ir sodu lik. 100. p. paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmes, kādēļ,

lieta, ievērojot lekšlietu ministra lēmumu par tās izņemšanu no civiltiesu

kompetences, piekrītot kara tiesas iztiesāšanai. Šādam prokurora slē-

dzienam piekritusi Apgabaltiesa un savā 1924. g. 14. jūlija lēmumā nākusi

pie atzinuma, ka esot izcēlies strīdus par lietas piekritību, kāda strīda iz-

šķiršana pēc kriminālprocesa lik. 237. p. noteikumiem piekrīt Senāta Ap-

vienotai Sapulcei.

Caurlūkojot šo lietu, Senāts atrada: Ar 1923. g. 19. jūlija likumu par

dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu apkarošanu lekšlietu ministrim

saziņā ar Tieslietu ministri pagaidām piešķirta tiesība izņemt no vispā-
rējo tiesu kompetences un nodot kara tiesas iztiesāšanai pēc kara laika

likumiem atsevišķas lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti
sodu lik. 100. p., 455. p. 3., 4., 6., 8., 9., 11. un 12. pkt., 558. p. 3. d., 562. p.

3. d., 563. p. 3. pkt., 589. p. 11. d. 1.—6. pkt. un 590. p. 11. d. 1.—4. pkt.
No ši likuma redzams, ka viņš neparedz tādus kritērijus, kuri automātiski

izsauc un nosaka lietu piekritību par aprādītiem noziedzīgiem nodarīju-
miem kara tiesai, bet konkrētā gadījumā atstāj lietas piekritības jautā-

juma izšķiršanu administrativās varas orgāna — lekšlietu ministra ieska-

tam, citiem vārdiem, šis likums piešķir lekšlietu ministrim zināmas va-

ras funkcijas viņa pārvaldes tiesību apjomā, proti apsvērt izdarītā nozie-

dzīgā nodarījuma raksturu un, ja tāds nodarījums pēc savām faktiskām

pazīmēm atbilst kādam no aprādītiem sodu likumu pantiem, bet no valsts

drošības apdraudējuma viedokļa prasa pastiprinātu represiju, nodot lie-

tas iztiesāšanu kara tiesai, kurai ar likumu piešķirta tiesība izlietot pret

noziedzīgā nodarījuma izdarītāju bargākus represīvus līdzekļus, nekā tie

paredzēti civilsodu likumā. Tā tad no šī likuma būtības izriet, ka šis

likums, ar kuru paplašināts lekšlietu ministra varas funkciju apjoms, nav

procesuālas dabas norma, un no kodifikacijas viedokļa, pēc kur aizdotās

likumu normas sistematizējamas, tam vieta nevis kriminālprocesa ko-

deksā, bet gan tos likumos, kuri nosaka lekšlietu ministra varu. Uz lī-

dzīga viedokļa nostājusies ari agrākā Krievijas kodifikacija, kuras likumu

sakopojumi pa daļai ir spēkā Latvijā. Tā piem., noteikumi, ar kuriem
lekšlietu ministrim pastiprinātas apsardzības stāvoklī atrodošos apgaba-
los piešķirta tiesība pārvaldes kārtībā izņemt atsevišķas lietas par vis-

pārējos sodu likumos paredzētiem noziegumiem no civiltiesu kompetences
un nodot tās kara tiesu iztiesāšanai pēc kara laika likumiem, ja viņš to

atrod par nepieciešamu valsts drošības un sabiedriska miera aizsardzībai,

ievietoti Likuma par labierīcību un drošību I. panta pielikumā, Nolikumu

par kārtības un sabiedriska miera aizsardzību valstī 17. pantā (Krievijas

likumu sakopojuma XIV. sējums). Šie noteikumi pēc sava rakstura un

būtības ir analogi ar 1923. g. 19. jūlija likuma noteikumiem un atšķiras
no pēdējiem tikai ar to, ka jūlija likums piešķir lekšlietu ministrim lietu

ekscepcijas tiešību tikai par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri uz-

skaitīti pašā likumā, un ka šo tiesību viņš var izlietot tikai saziņā ar Ties-

lietu ministri. Pēc Nolikuma par kārtības un sabiedriska miera aizsardzību

31. p. apgabalos, kuri nav izsludināti ārkārtēja stāvoklī, lekšlietu mini-

strim pēc vienošanās ar Tieslietu ministri pieder tiesība nodot civilperso-
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nas kara tiesas iztiesāšanai pēc kara laika likumiem par šinī pantā aizrā-

dītiem noziedzīgiem nodarījumiem. Te jau ir gandrīz burtiska analoģija
ar jūlija likuma 1. pantu. Tāpat Kriminalproc. lik. 226. p. nosaka, ka ap-

gabalos, kas izsludināti kara stāvoklī, civilpersonas nododamas kara tie-

sām uz īpašu nolikumu pamata, kas izdoti priekš šiem apgabaliem. Šie

nolikumi, ar kuriem augstākiem administrativās varas orgāniem piešķirta
tiesība izņemt no vispārējas piekritības atsevišķas lietas par vispārējos
sodu likumos paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, ka ari izdot pārval-
des kārtībā noteikumus par veselu kategoriju civilpersonu izdarīto nozie-

gumu piekritību kara tiesu iztiesāšanai, ir ievietoti Krievijas likumu sa-

kopojuma 11. sējuma pielikumā pie 23. panta — Noteikumos par kara
stāvoklī izsludinātiem apgabaliem 19. pantā. Šis pants ietilpst Noteikumu
V. nodaļā „par civilresora administrativu orgānu sevišķām tiesībām un

pienākumiem kārtības un sabiedriska miera aizsardzībai kara stāvoklī

atrodošos apgabalos". Salīdzinot šo likuma normu ar minēto jūlija li-

kumu, ir jānāk pie atzinuma, ka abiem likumiem ir vienāds mērķis. Ja,

turpretim, likumā paredzēti tād kritēriji, kuri priekš visiem gadījumiem
automātiski noteic un izšķir lietu kārtējo piekritību tiesu varas orgāniem,
neatkarīgi no administrativās varas intervencijas, tad tāds likums

ir kvalificējams, kā procesuāla norma un tam ir vieta krimināl-

procesa kodeksā. Tādā kārtā ir jānāk pie slēdziena, ka 1923. g.

19. jūlija likums, ar kuru šinī likumā aprādīto noziedzīgo nodarījumu pie-
kritība kara tiesām netiek vis atstāta tiesu varas orgānu izlemšanai pēc

pašā likumā noteiktiem kritērijiem, bet piekritības jautājuma noteikšana

no gadījuma uz gadījumu atkarājās no administrativās varas orgāna ie-

skata, — nav procesuāla nor m a, bet ir administrativā rakstura

materiāla norma, kura noteic lekšlietu ministr? tiesības pārvaldes funk-

ciju apjomā.
Bez tam, no paša 1923. g. 19. jūlija likuma titula, kurā ietverts ari

likuma mērķis, ir redzams, ka jaunizdotā norma runā par dažu nozie-

dzīgu nodarījumu pastiprinātu apkarošanu: tā tad lekšlietu ministrim ir

gan tiesība apsvērt, ciktāl konkrētais noziedzīgais nodarījums kā

tāds no valsts drošības viedokļa prasa pastiprinātu represiju, bet mi-

nistrim ar šo likumu nav piešķirtas jurisdikcijas tiesības, t. i. viņamnav

tiesība nedz izšķirt jautājumu par nodarījuma kvalifikāciju vai novērtēt

pierādījumu spēku un nozīmi, nedz tiesība spriest, kādu represiju —

ordināru vai kvalificētu — pelna nozieguma atsevišķs dalībnieks: pretē-

jais, bez šaubām, nozīmētu administrativās varas orgāna tiešu iejauk-

šanos tiesu varas uzdevumā — izšķirt jautājumu par noziedzīga noda-

rījuma dalībnieku vainu, ko var izspriest tikai orgāns ar jurisdikcijas

funkcijām pēc visu nodarījuma apstākļu izmeklēšanas un apsveršanas.

Ja likumdevējs būtu gribējis piešķirt lekšlietu ministrim tadu tiesību, ar

kuru tas var paralizēt valsts satversmes nolikumu un vienu no tiesu

iekārtas likumu pamatnoteikumiem, proti, ka jurisdikcijas funkcijas pie-

der tiesu, bet nevis administrativās varas orgāniem, tad viņš to likuma

būtu expressis verbis izteicis, ievērojot pie tam konstitucionelas garan-

tijas pie šāda likuma izdošanas, — šāda administratīvas varas orgāna

tiesība nekādā ziņā nav prezumējama. Tādā kārtā ir jānāk pie noteikta

slēdziena, ka 1923. g. 19. jūlija likums kā administrativā rakstura ma-

teriāla norma atstājusi intaktas procesuālas normas un tā tad ari kara
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priekšniekam ar kara procesa likumu 556. p. piešķirtās tiesības. lekš-

lietu ministra lēmumam par lietas nodošanu kara tiesai ir tikai tā nozīme,
ka kara tiesu orgāniem lieta jāpieņem savai caurlūkošanai, bet šāds

lēmums aiz augšā pievestiem motiviem neierobežo šiem orgāniem ar

procesuālām normām piešķirto jurisdikcijas varu, kura visā pil-
nībā palikusi intakta. Kara procesa lik. 556. pants piešķir kara priekš-
niekam tiesību izbeigt iepriekšējā izmeklēšanā celto apsūdzību un at-

svabināt pie kriminālatbildības saukto personu no kriminalvajāšanas,

ja viņš saskaņā ar kara prokurora slēdzienu atrod, ka iepriekšējā iz-

meklēšanā noskaidrotos apstākļos nav noziedzīga nodarījuma pazīmju

vai ari izmeklēšanā iegūtie pierādījumi izrādījušies par nepietiekošiem.
Šāds kara priekšnieka, saskaņā ar kara prokurora slēdzienu taisīts lē-

mums, līdzīgi civiltiesu apsūdzības kameras lēmumiem, ir galīgs un nav

pārsūdzams. Nav tāda nedz pārvaldes nedz justicorgana, kuram būtu

tiesība pārbaudīt kara priekšnieka kara prec. lik. 556. p. robežās taisītu

lēmumu. Augšaprādītā kārtībā kara priekšnieka izbeigtu lietu var at-

jaunot tikai kara proc. lik. 570. un 571. p. p. paredzētā kārtībā. Tā tad

pie lietas tagadējā stāvokļa nemaz nevar ierosināt un pacelt jautājumu

par to, vai kara priekšnieks pareizi novērtējis iepriekšējā izmeklēšanā

savāktos pierādījumus. Līdz ar to atkrīt katrs pamats Apgabaltiesas uz-

skatam, it kā pastāvot kompetences konflikts tādēļ, ka šī tiesa nevarot

piekrist kara priekšnieka slēdzienam attiecībā uz apsūdzības izbeigšanu

pret Teodoru Vankinu, Andreju Niedru un citiem pēc Sodu lik. 100. p.

paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm: pārbaudīt pēc būtības ar-

mijas komandiera kā kara priekšnieka slēdzienu pareizību nevienai

iestādei un tā tad ari Senātam nav tiesība, ar ko loģiski izslēgta jebkādu
strīdu celšana sakarā ar to, ka kara priekšnieks, rīkojoties ar apsūdzī-
bas kameras tiesībām, būtu minēto apsūdzību izbeidzis nepareizi. No-

ziedzīgie nodarījumi, kuros no izmeklēšanas tiesneša apvainoti Teodors

Vankins, Andrejs Niedra un citi, pēc savas būtības, ir pilnīgi patstāvī-

gas dabas un rakstura: 100. pants ir ievietots Sodu likumu 3. nodaļā, kur

iet runa par dumpi pret valsts augstāko varu, t. i. iekšēja sazvēre-

stība pret valsti un viņas iekārtu, bet 108. pants ievietots sodu likumu

4. nodaļā, kur iet runa par valsts nodevību, t. i. palīdzības sniegšanu

valsts ārējam ienaidniekam. Armijas komandiers kā kara priekšnieks

viņam ar likumu (kara procesa lik. 556. p.) piešķirtās varas robežās ir

izbeidzis izmeklēšanas tiesneša pret Vankinu, Niedru un citiem celto

apsūdzību pēc Sodu lik. 100. p. pazīmēm. Tā tad ir palikuši speķa iz-

meklēšanas tiesneša pret minētiem inkulpantiem celta apsūdzība pēc

Sodu lik. 108. p. pazīmēm, kādas apsūdzības caurlūkošana un taļak-

virzīšana pēc pastiprinātas apsardzības stāvokļa atcelšanas piekrīt

civiltiesu orgāniem un kara priekšniekam pret šo kara tiesu orgānus

nekompetējošu apsūdzību bija tiesība ņemt stāvokli nevis pec apsūdzī-

bas būtības, bet tikai no formāla viedokļa — nosūtot lietu pec piederī-

bas apsūdzības gaitas tālāka likumīga virziena došanai. Strīds par

lietas piekritību pastāvētu tikai tad, ja civiltiesa butu atradusi, ka iz-

meklēšanas tiesneša pret Vankinu, Niedru un citiem celta apsudzība pec

Sodu lik. 108. p. pazīmēm, piekrīt nevis civil-, bet kara_ tiesu caurlūko-

šanai. Šādu strīdu, t. i. ka lietas caurlūkošana ar apsūdzību pēc Sodu
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lik. 108. p. pazīmēm piekrīt kara tiesu iestādēm, Apgabaltiesa nav pa-

cēlusi. Starp šīs lietas tagadējo stāvokli un Krievijas Senāta Kopsapulču

spriedumos 1889. g. Nr. 5. un 1896. g. Nr. 25. pievestiem gadījumiem, uz

kādiem spriedumiem Apgabaltiesa atsaucās savā 1924. g. 14. jūlija lē-

mumā, nav analoģijas un šie spriedumi ne tikai neapstiprina Apgabaltie-

sas uzskata pareizību par piekritības strīda pastāvēšanu dotā gadījumā,
bet gan šo uzskatu apgāž: kā tas redzams no citēto spriedumu satura,

aprādītos gadījumos pastāvēja strīds starp civil- un kara tiesu iestādēm

par lietas piekritību pēc lietas formālā stāvokļa, kurpretim dotā gadījumā
strīds par lietas piekritību pēc viņas formālā stāvokļa nepastāv, bet

gan Apgabaltiesa apstrīd kara priekšnieka varas funkciju apjomu, kas

noteikts kara procesa likumos, proti, tiesību izbeigt viņa caurlūkošanai

piekrītošo, likumā paredzētā kārtībā iesniegto apsūdzību. Ari Latvijas
Senāta Administrativais departaments, izspriežot 1924. g. 26. martā

Teodora Vankina sūdzību par lekšlietu ministra lēmumu attiecībā uz

viņa, Vankina, apsūdzības lietas nodošanu kara tiesu caurlūkošanai, pre-

tēji Apgabaltiesas maldīgam uzskatam, caurlūkojis lietu nevis pēc iz-

meklēšanas būtības un nodarījumu kvalifikācijas, kas Senāta Admini-

strativām departamentam ari nemaz nepiekrīt, bet, pārbaudījis, savas

kompetences robežās, lekšlietu ministra rīcības pareizību tikai no for-

mālā viedokļa, t. i. vai, nododot lietu kara tiesu caurlūkošanai lekšlietu

ministrs rīkojies saskaņā ar likumiem.

Aiz pievestiem apstākļiem Senāta Apvienotā sapulce atrod, ka

Apgabaltiesas uzskatam, it kā pie lietas tagadējā stāvokļa pastāvot strīds

par lietas piekritību, nav juridiska pamata, kādēļ Apgabaltiesas iesnie-

gums atstājams bez ievērības, bet lietai dodams tāļāks likumīgs virziens.

Pamatojoties uz augšā pievesto, Senāta Apvienotā Sapulce no-

lemj: Paskaidrot, ka lietā nav piekritības strīda. Lietu nosūtīt at-

pakaļ Rīgas Apgabaltiesai tāļākai likumīgai virzīšanai.

Nr. 10. 1924. g. oktobra mēneša 3. dienā. lekšlietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai ar agrārās ref. lik. I. daļas 3. panta 2. piezīmi

paredzētās un apstiprinātās neatsavināmās zemes daļas ar piederošām
ēkām ir koroborējamas uz attiecīgas draudzes vai baznīcas vārdu?

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

Loebers, atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts at-

rod:

T.

lekšlietu ministrs savā 1924. g. 19. apriļa iesniegumā zem Nr. 170691

griezies pie Senāta ar lūgumu paskaidrot: uz kā vārdu jākoroborē pēc

agr. ref. lik. I. d. 3. p. 2. piez. baznīcām atstājamā — kā neatsavināma —

zeme, vai uz baznīcas kā iestādes vārdu, jeb vai uz draudzes kā korpo-

rācijas vārdu. Pēc 3. p. 2. piez.: „„b aznī c ā m zeme atstājama ne-

atsavināmo vidējo saimniecību platībā, kopā ar baznīcai resp. drau-

dzei piederošām ēkām ..." Šis pants pamatojās uz 3. p. „h" pkt., sa-

skaņā ar kuru neatsavina:
„...

zemes, uz kurām uzceltas baznīcas līdz

ar pagalmiem, ēkām un dārziem pie baznīcām..."
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11.

Priv. lik. uzskata baznīcas par patstāvīgiem tiesību subjektiem, ju-

ridiskām personām (595., 713. p. p.) un proti par iestādēm, dibinājumiem

(Stiftungen, vcTaHOßJieHoi), plašākā nozīmē (595., 713., 825. p. p., 446. p.

2. piez., kā Anstalten, 3aße#eHm), pr iv. lik. 595. p., Erdmans, System

1. sēj. 114., 124. 1. p.). Pēc privatlikuma, par tiesību subjektu un līdz ar

to par baznīcu mantības subjektu jāatzīst vietējā baznīca (Lokalkirche),
kā personificētās baznīcu mantības nesēja un saimniecisks subjekts, bet

ne kopēja vispārēja ticības (konfesijas) baznīca (Gesamtkirche). Kā

priv. lik. (595., 713., 825. p. p., 3653. p. piez., 3947. p. 3. pkt., 4466. p.

2. piez., kā ari tagad atceltie 1402., 1969. p. p.), tā ari nolikums par arz.

ticīb. (712. un sek. p. p.) vienmēr lieto vārdu „baznīca" daudzskaitlī un

zem baznīcām saprot šai ziņā attiecīgās vietējās draudzes baznīcas (730.,
732. p. p.) un zem „baznīcu kustamām un nekustamām mantām" atse-

višķās vietējās baznīcas mantību (712.—714. p. p., Erdmans 1. c. 126. 1. p.

un žurnālā „Balt. Monatschrift" 29. sēj. (1882. g.) 414.—417. 1. p. p.,

lld. 1. p., Kupffer 1. c. 38. sēj. 452.-453. 1. p. p.; Kasso, 063opi> oct-

3eflcKaro rpaamaHCKaro npaßa (1896. g.), 55. §, 3. pkt.

Pret pievesto uzskatu, ka par baznīcu mantības subjektu atzīstamas

vietējās baznīcas kā ietaises, it kā runā priv. lik. 945. p., pēc kura virs-

īpašuma tiesības uz mācītāju muižām pieder attiecīgai baznīcas draudzei

(Kirchengemeinde, Kirchspiel). Bet šī fraza izskaidrojama tikai ar ne-

skaidru un terminoloģijas ziņā neizturētu redakciju. Kā 595. p., tā ari

945. p. kopējie avoti (1840. g. 26. decembra lik. Nr. 14090; 1842. g. 26.

okt. lik. Nr. 16127; viet. lik. 2. d. 927. p.) runā nevis par draudžu virs-

īpašumu, bet gan par baznīcu virsīpašumu. Tā viet. lik. 2. d. 927. p.

nosaka: „Die zum Unterhalt der Prediger gegebenen Pastoratsvid-

m en, dies. g. G n ad c nhak c n und andere Lānderein bilden c i n der

X i r c h c gehorendes Eigentum; der Geistlichkeit gebiihrt aber daran das

Nutzungsrecht etc..." Pie tam ari šis pats 927. p. atsaucās uz pie-

vestiem 1840. un 1842. g. g. likumiem (sk. ari Erdmans, Svstem 115. 1. p.).
1840. g. 26. decembra likums (Nr. 14090) par „mācītāju vidmām Kurzemē"

jautājumu par to, vai „vidmas, kuras krievu valdība vai bij. ordenis at-

stājuši garīdzniecības uzturam, uzskatāmas par fiska jeb par baznīcu

īpašumu", izšķīris saskaņā ar 1832. g. nolik. par ārz. ticīb. 459. p. (tagad
712. p.) taī nozīmē, ka katra mantība, kura kalpo garīdzniecības uzturam,

sastāda baznīcu mantību (
w uepKOßHoe HMvmecTßo"). Pie tam likums,

ņemot vērā, ka īpašums paredz īpašnieka valdīšanas, rīkošanās un atsavi-

nāšanas tiesības, un ka baznīcām nav tiesības atsavināt savu mantību bez

ķeizara atļaujas, nosaka, ka vidmas sastāda garīdzniecības nepilnu īpašumu
(dominium utile). Šādus noteikumus 1842. g. 26. oktobra likums (Nr. 16127)
attiecina ari uz Vidzemi ar Sāmsalu. Tāpat lik. par ārz. ticīb. 712. p.

1. piez., runājot par mācītāju muižām (nacropaTCKiH bhumbi), no vienas

puses uzsver tikai, ka tās pastāv garīdzniecības apakšīpašumā un no

otras puses tieši noteic, ka „MHjiocTiißbie raneHU n ;xpyrisi 3eM;m"

sastāda baznīcas īpašumu. Ari šī piezīme pmaatojās uz tiem pašiem
1840. un 1842. p. p. likumiem. Mācītāju muižas Kurzemē jau pirms 1832.

g. sastādīja baznīcas īpašumu, kā to nodibinājis Kr. Senāta civ. kas. dep.
1899. g. spr. Liel-Auces bazn. lietā Nr. 9.
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Tā tad šaubu gadījumā, t. i. ja no baznīcas dibināšanas akta nav

redzams pretējais, baznīcu zemes uzskatāmas par attiecīgās vietējās

baznīcas īpašumu.

Tas pats princips attiecināms ari uz baznīcu imobiļiem pilsētās un

miestos, jo likumi par imobiļu īpašnieku nenoteic nekādu citu subjektu,

kā vietējo baznīcu, vispār runājot par viņas kustamu un nekustamu īpa-

šumu (Priv. lik. 713., 595., 825. etc. p. p.; nolik. par ārz. ticīb. 712., 714.,

723., 730. etc. p. p.).

Otrkārt, ari draudzei kā tādai ir juridiskas personības un proti

korporācijas raksturs, kurai ir sava organizācija un ievēlētie orgāni (sk.
1919. g. 27. oktobra pag. noteik. par cv. lut. draudžu padomēm, V. V.

Nr. 61, ar 1922. p. 20. decembra vēlēšanu instrukciju, V. V. Nr. 289).
Draudzei kā juridiskai personai var piederēt ari sava mantība

(pag. noteik. 12. p. 1. pkt.). Līdz ar to draudzes orgāns (valde) figurē

ari kā baznīcas mantu pārvaldītājs (pag. noteik. 12. p.) un

šai ziņā atvieto iepriekšējos baznīcu pašvaldības orgānus, t. s. baznīcu

konventus, padomes, kolēģijas resp. kuratorus un vecākus v. c. (nolik.

par ārz. ticīb. 732.—760. p. p.). Citu orgānu baznīcai kā iestādei (insti-

tūtam) nav.

Senāts atrod par vajadzīgu uzsvērt, ka agrarref. likums nav domājis

kautkādā veidā grozīt baznīcu satversmes juridisko struktūru, kā juridisku

personību, un viņu privattiesiskas attiecības, tā tad ari nav modificējis pēc

būtības baznīcu īpašumu tiesības. Agrarreform. likums ari nav aizskāris

luterāņu baznīcu juridiskās attiecības pret to nekustamu mantu, sevišķi

pret to zemi, kuru agrarreform. likums vēl atstājis baznīcām (sk. agr.

ref. lik. 1. d. 3. p. „h" pkt.). Agr. ref. likums tikai aprobežojis kvantita-

tīvā, teritoriālā ziņā zemju platību, kura vēl būtu piešķirama baznīcām

(agr. ref. lik. I. d. 3. p. 2. piez.). Tāpat agr. ref. likums nav aizskāris ari

baznīcām atstāto t. s. mācītāju muižu juridisko īpašību un to attiecības

pret pašām baznīcām. Pēc priv. lik. 608., 945. p. p., viet. lik. 2. sēj.
927. p. un nolik. par ārz. bazn. 712. p. piez., kā jau augšā aizrādīts, mā-

cītājiem piekrīt apakšīpašuma tiesības (dominium utile) uz mācītāju mui-

žām par to laiku, kad tie izpilda sava dienesta pienākumus, kamēr virs-

īpašuma tiesības (dominium directum) pieder attiecīgai vietējai baznīcai.

Šādas juridiskas attiecības pastāv ari turpmāk, jo tās neatkarājās no mā-

cītāju muižu platības. Pēdējās samazināšanās ar agr. ref. likumu nav

iespaidojusi ar vispārējiem likumiem nodibināto, mācītāju muižu tiesisko

stāvokli. Jāatzīmē pie tam, ka vietējai baznīcai piederošās virsīpašuma
tiesības uz mācītāju juridiski pastāv pilnīgi neatkarīgi no šādu tiesību

sevišķas apzīmēšanas zemes grāmatas (not. nolik. 321. p. 2. d. pkt. „a"),
jo tās dibinājās tieši uz likumu (priv. lik. 945. p.) un tādēļ ir spēkā ari

bez apstiprināšanas zemes grāmatās (priv. lik. 3004. p. 2. piez.).

Aiz pievestiem iemesliem jāatzīst, ka cv. luterāņu baznīcām atstāja-
mās neātsavinājamās zemes (agr. ref. lik. I. d. 3. p. 2. piez.) koroborēja-
mas zemes grāmatās uz attiecīgās vietējās baznīcas vārdu.
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111.

Pēc pareizticīgo baznīcu tiesībām, par baznīcu mantības (Kirchen-
vermogen) subjektu uzskatāma nevis draudze kā korporācija, bet gan
baznīcu iestādes, t. i. vai nu centrālās organizācijas: sinodes vai

biskapa nams it kā „mensa episcopalis", biskapa amats (apxiepeftcKift
JioM-b, Kr._ civ. lik. 698. p. 5. pkt., 413. p. 1. pkt; kārtu lik.: Kr. lik.

kop. 9. sēj. 445. un sek., 450. 1. p. p.), vai vietējā draudzes baznīca kā

draudzes biedrība (npHxoacKoe o6mecTßo), kura sastādās 1) no pričta

(iīpmiT-L, t. i. vietējās garīdzniecības, npnxoncKoe nyxoBeHCTBo) un 2)
no draudziniekiem (upnxo>KaHe), kādas vietējās draudzes biedrības centrs

ir draudzes baznīca (npHxoncKiii xpaMt), tā tad korporācija, kura sastādās

no garīdzniecības un draudzes (Suvorovs, uepKOßnaro npaßa,

487., 294. 1. p. p.). Tādā kārtā pareizticīgo baznīcu tiesībām palika pil-

nīgi sveša — atšķirība starp baznīcu kā iestādi (Anstalt, „fabrica eccle-

siae", t. i. baznīcu kā privatsaimniecisko subjektu) un garīdzniecības
amatu ar viņam kalpojošo mantību (beneficium), un ari draudzi kā at-

sevišķu korporāciju. Tādā kārtā pareizticīgām baznīcām atstājamās ne-

atsavināmās zemes pieder un zemes grāmatā apstiprināmas, atkarībā no

konkrētiem apstākļiem, vai nu centrālai baznīcu organizācijai vai attie-

cīgam biskapa namam, vai vietējai baznīcai un t. t, bet šaubu gadījumā

uz zinodes, kā vienīgā centrālā orgāna, vārdu.

IV.

Katoļu baznīcu (kanoniskās) tiesības nepiešķir draudzēm juridiskas

personas tiesības (it kā korporācijām) un tāpat neatzīst vietējo draudzes

un garīdzniecības kombināciju, kādu nodibina pareizticīgo baznīcu tie-

sības, kā „npiixoncKasi uepKOßb", atzīstot pēdējo par baznīcu mantības ne-

sēju (it kā uepKOBHo-npnxo;icKoe HMymecißo). Ari pēc Krievijas likumiem

pašu vietējo katoļu baznīcu mantība pieder tikai katoļu baznīcai vai

baznīcas iestādēm (institūtiem, sk. nolik. par ārz. ticīb. Kr. lik. kop. 11.

sēj. I. d. 153., 111. p. p.; 1922. g. 30. maija konkordata ar Svēto krēslu 2.,

14., 20. p. p.: lik. krāj. Nr. 138), t. i. vai nu vispārējai katoļu baznīcai

Latvijā vai vietējai katoļu baznīcai, bet ne draudzēm kā tādām, it kā

korporācijām (Richter-Dove, Lehrbuch d. kath. v. cv. Kirchenrechts,

§ 287 pie 7. piez.; Suvorovs 1. c. 486. 1. p. contra 1. c. 490. 1. p.). Tādēļ
baznīcas zemes apstiprināmas uz katoļu baznīcas augstāko orgānu vārdu

Latvijā vai uz attiecīgās vietējās katoļu baznīcas (draudžu filialās baznī-

cas) vārdu.

Aiz pievestiem iemesliem Senāta Apvienotā Sapulce nolemj: at-

zīt, ka ev.-luteraņu baznīcām atstājamās neatsavināmās zemes (agr. ref.

lik. I. d. 3. p. 2. piez.) koroborējamas zemes grāmatās uz attiecīgas vie-

tējās baznīcas vārdu.

Nr. 11. 1924. g. oktobra mēneša 3. dienā. Apvienotās sapulces

priekšsēdētāja uz ties. iek. lik. 249., 249-
1

.

un 250. p. p. pamata ienestais

Tieslietu ministra 1924. g. 19. maija ziņojums Nr. 15, 545 par no Tiesu

palātas departamentu kopsapulces g. 22. martā privatadvokata
Bēra Plinera lietā pielaistu likuma pārkāpumu.
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Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators A.

Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: Privatadvokats Bērs Pliners lūdzis Latgales Apgabaltiesu atjaunot

viņam par 1924. g. apliecību par tiesas lietu vešanas tiesību Latgales
miertiesu iestādēs. No lietas redzams, ka Plineram Latgales Apgabal-
tiesa izdevusi apliecību par svešu lietu vešanu Latgales miertiesu iestādes

jau kopš 1920. g. līdz 1923. g., to ieslēdzot. Lagales Apgabaltiesas no-

daļu kopsapulce 1924. g. 19. janvārī, neapmierinot Plīnera lūgumu, no-

lēmusi pieprasīt no Plinera apliecību par viņa pārbaudīšanu valsts va-

lodas prašanā. Šo lēmumu Plīners pārsūdzējis Tiesu Palātā, kuras de-

partamentu kopsapulce, atceļot Apgabaltiesas lēmumu, 1924. g. 22. marta

nolēmusi uzdot Latgales Apgabaltiesai izdot Plīneram prasīto apliecību.
Lieta uz Tieslietu Ministra 1924. g. 14. maija ziņojumu zem Nr. 15545 no-

nākusi Senāta Apvienotā Sapulcē. Tiesu Palāta iziet no tā 1) ka saskaņā

ar Senāta Apvienotās Sapulces 1923. g. 16. marta atzinumu advokātiem

gan ticis uzlikts par pienākumu uzstāties tiesā tikai valsts valodā, bet

nav aizskārta vai ierobežota advokātu darbība ārpus tiesas, 2) ka

Latgales Apgabaltiesai gan bijusi tiesība, pēc '1918. g. 6. dcc. pagaidu
nolik. 10. p., „iepriekš Plīnera uzņemšanas privatadvokatu skaitā pārbau-
dīt viņa zināšanas valsts valodā", bet ka, reizi ieskaitījusi viņu privat-
advokatu skaitā, Apgabaltiesa nav varējusi turpmāk, pie gadskārtīgas

apliecības apmainīšanas, no jauna pieprasīt no advokāta eksāmena no-

likšanu; 3) ka neatjaunot jau pielaistam privatadvokatam apliecību no-

zīmējot atņemt viņam praksi, kas esot pielaižams tikai tiesu iek. lik.
344. (4061:i

.
p.) paredzētā kārtībā, soda veidā, kamēr konkrētā lietā Plī-

ners šādu represiju nav pelnījis; 4) kā tādēļ Latgales Apgabaltiesai nav

bijusi tiesība Plīnerim neatjaunot atliecību par 1924. g.

Tiesu Palātas pievestie apsvērumi nav pārliecinoši.

Izdodot zināmai personai ties. iek. lik. 331., 332. (406
1

.,
406

2

.) p. p.

paredzēto apliecību, tiesu iestāde līdz ar to piešķir šai personai privat-
advokata kvalitāti par visu laiku, kamēr privatadvokats kārtīgi maksā

340. (4069.) p. paredzēto nodokli vai netiek uz 344. (406
13

.) p. 4. pkt.

(406lr '.) p. pamata izslēgts no advokātu skaita disciplinārā kārtībā resp.

atstādināts no lietu vešanas. Tā tad, kā pareizi uzsver Tiesu Palāta,

ikkadīgai apliecības izdošanai gan ir tikai formāla nozīme, apliecinot no-

dokļu iemaksu. īstenībā nodokļu iemaksas faktu varētu apliecināt ari

kādā citā veidā; ikgadīgai apliecības atjaunošanai tādēļ nav tās nozīmes,

it kā ar to katrā atsevišķā gadā personai būtu piešķirta no jauna privat-
advokata kvalitāte un it kā šī pēdējā savukārt atjaunojama ikkatrā gadā
un piešķirāma tikai it kā uz vienu gadu. Tikai tiesu prakse vien līdz

šim samaisīja nodokļa iemaksas fakta konstatējumu (atjaunojot ap-

liecību) ar personas uzņemšanu privatadvokatu skaitā. Ja jau tiesa iz-

devusi personai apliecību par lietu vešanas tiesību, tiesa ar to aplie-
cina šīs personas uzņemšanu privatadvokatu skaitā, t. i. apliecina, ka

šī persona apmierina tos likuma prasījumus, kuri
pastāvēja spēkā apliecības izdošanai, t. i. privatad-
vokata tiesības (īpašības) piešķiršanas laikā. Tādā

kārtā, vienīgais šaī lietā izšķiramais jautājums pastāv tikai iekš tam, v a i
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1924. g. janvārī, kad Latgales Apgabaltiesa izsprie-
dusi Plīnera lūgumu „atjaunot viņam pārliecību par 1924. g.",

viņš apmierinājis konkrētā laikmetā spēkā esošos

likuma noteikumus par privatadvokatiem. Šaī ziņā
Apgabaltiesai gan bijis pietiekošs pamats revidēt savu iepriekšējo lē-

mumu par Plīnera uzņemšanu privatadvokatu skaitā uz tiesu iek. lik. 337.

(586.) p. pamata, kurš sakarā ar 1918. g. 6. dcc. pagaidu nolik. 10. p. un

Senāta Apvien. Sap. 1923. g. 16. marta atzinumu rediģējams un patiesi
tika tiesu iek. lik. 1924. g. izdevumā rediģēts tai nozīmē, ka tiesai, kurai

iesniegts lūgums izdot apliecību lietu vešanai, jāpārliecinājās, vai lūdzējs

„pietiekoši prot latviešu valodu". Tas ir likuma prasījums, kas bija

spēkā katrā ziņā taī laikā, kad Apgabaltiesa pārbaudījusi to priekšnotei-
kumu esamību, pie kuriem Plīneram var piederēt privatadvokatu kvali-

tāte, un šis pārbaudīšanas moments dabiski iestājies, kad jau pielaistais

privatadvokats Plīners bija lūdzis konstatēt, ka viņš iemaksājis nodokli,
t. i. formāli izpildījis likuma noteikumus par lietu vešanu. Ja nu pie tam

izrādās šaubas par to, vai lūdzējs šaī konkrētā momentā patieši
apmierina visus likuma prasījumus, ari j a v no s prasījumus, kurus likums

uzstāda par privatadvokatiem, tad tiesai nevien tiesība, bet ari pienā-

kums spert solus šaubu noskaidrošanai un uzdot lūdzējam iesniegt tiesai

attiecīgus datus. Kā redzams no tiesu iek. lik. 586. p. (1914. g. izd.) mo-

tiviem (pie 1889. g. noveļas 31. p.: Hasmaņa un Nolkena 2. izd. 37. 1. p.),
likumdevējs, ņemot vērā, kā no privatadvokatiem sevišķa izglītība nav

prasāma un nav sagaidāma ari valodu zināšana, uzlika tiesai par pie-
nākumu, katrā atsevišķā gadījuma pārliecināties, vai per-

sona pie tās uzņemšanas privatadvokatu skaitā, pietiekoši pārvalda
krievu valodu. Ja nu par latviešu tiesu pastāvēšanas laiku, sakarā ar

Senāta Apv. Sap. 1923. g. 16. marta atzinumu, 586. (tagad 347.) p. redi-

ģējams tai nozīmē, ka tas piešķīris latviešu valodai to pašu lomm kā

iepriekš krievu valodai, tad Latgales Apgabaltiesai, —
kad 1924. g. cēlies

jautājums, vai Plīners patiesi apmierina 347. ph
uzstādīto prasījumu va-

lodas ziņā — bija tiesība un pienākums šo jautājumu pārbaudīt un atrai-

došā gadījumā Plīnera lūgumu atstāt bez ievērības. Izšķirot aprādītā no-

zīmē Plīnera lūgumu, Apgabaltiesa nekad nepiemēro kaut kādu no tiesu

iek. lik. 344. (406
13 .) p. paredzētām disciplinārām represijām, bet izšķir

tikai jautājumu par to, vai Plīners vēl apmierina tos prasījumus, kurus
uzstāda konkrētā laikā spēkā esošais likums. Tāpat kā ja likums piem.

būtu ievedis priekš privatadvokatiem obligatorisku vidusskolas izglītību,
tiesanevarētuvairs pielaist privatadvokatu, atņemot viņam patenti, kuram
nebūtu vidusskolas izglītības, — tiesai ari nav jāpielaiž pie lietu vešanas

persona, kura vairs neapmierina konkrētā laikā spēkā esošā likuma pra-

sījumu par valsts valodas prašanu. Apgabaltiesa gan nepareizi pieprasa

no Plīnera taisni Tieslietu ministrijas atsevišķas pārbaudīšanas komisijas

(1921. g. 22. novembra noteikumi par valsts ierēdņu pārbaudīšanu valodas

prašanā, lik. krāj. 245. Nr.) apliecību, jo par to, vai Plīners pietiekoši pār-

valda valsts valodu, Apgabaltiesa var spriest vai nu pēc pašas novēroša-

nas vai pēc Miertiesu iestāžu ziņojumiem un sakarā ar to rīkoties par
Plīnera lūgumu. Bet katrā ziņā apgabaltiesa pareizi aizkustinājusi jau-
tājumu par to, vai Plīners patiesi apmierina tagadējā laikā spēkā esošo

noteikumu prasījumus par valsts valodas prašanu un Tiesu Palātai nav
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bijis pietiekošs pamats šādas tiesības noliegt Apgabaltiesai un pēdējas
lēmumu atcelt.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palātas lēmums nesa-

skan ar tiesu iek. lik. 337. (586.) p. un tādēļ atceļams, Senāta Apvienotā
Sapulce, pamatojoties uz tiesu iek. lik. 60. (1193

-a.) p. 1. pkt., 172. (249-a.)

p. i. pkt., 174. (250.) p., nolemj: Tiesu Palātas departamentu kop-

sapulces 1924. g. 22. marta lēmumu atcelt.

Nr. 12. 1924. g. oktobra mēneša 3. dienā. Darba ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai slimnicu darbinieki, kuri saskaņā ar no-

teikumiem par valsts darbinieku atalgojumu 6. pantu saņem uzturu par

brīvu, patur šo tiesību ari pa kārtējā vai slimības dēļ piešķirtā atvaļinā-

juma laiku.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

J. Kalacs; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: ka augšā pievesto noteikumu 6. pantā minētiem darbiniekiem resora

vadītājs var piešķirt uzturu par brīvu, kā atlīdzību par sevišķi ilgu darba

laiku; ka šis noteikums ievietots likumā, kurš nosaka civilresoru darbi-

nieku atalgojumu, kadēl šinī pantā paredzētā uztura piešķiršana uzska-

tāma par vienu no atalgojuma veidiem; ka pa atvaļinājuma laiku civil-

resoru darbinieki nezaudē tiesību uz atalgojumu, jo tiesība uz algu beidzas

tikai ar darbinieka atlaišanu no amata (likuma par civildienestu 22. un

27.); ka uz likuma par darba laiku 18. panta pamata darbiniekam pa at-

vaļinājuma laiku izmaksājama alga viņa faktiskās pelņas apmērā; ka tādā

kārtā jāatzīst, ka noteikumu'par civilresoru darbinieku atalgojumu 6.

pantā minētiem darbiniekiem uzturs, kā viens no viņiem piešķirtiem at-

algojuma veidiem, pienākās viņiem ari pa atvaļinājuma laiku, nolemj:
Atzīt, ka jautājums .izšķirams apstiprinoši.

Nr. 13. 1924. g. oktobra mēneša 3. dienā. lekšlietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai Darba ministrijas departamenta paskaidro-
jums no 1923. g. 20. novembra Nr. 17834 saskan ar „noteikumiem par

strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos"
un ir saistošs, t. i. vai pilsētu un lauku (pagastu, miestu un apriņķu paš-

valdību) valžu locekli pret pašvaldības gribu ir nodrošināmi slimo kasēs?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Sīmanis, atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis,

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: ka saskaņā ar 1922. g. 14. janvāra noteikumu par strādnieku un

citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos 1. pantu paš-

valdības iestādes ierindotas darba devējos, kuri nodarbinā algotu darba

spēku; ka pašvaldības, — kā juridiskas personas — reprezentē viņu vē-

lētie orgāni: domes, padomes un valdes (pils. nolik. 7. un 21. p. p. un

1922. g. 21. jūnija lik. par pag. pašv. 5. un 6. p. p.); ka šiem pašvaldību

vēlētiem orgāniem resp. to locekļiem atalgojumu par pūlēm nosaka

ārpus darba algas normām un kategorijām ar atsevišķiem lēmumiem
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(pils. nolik. 63. panta 2. pkts un 123. p.; 1922. g. 21. jūnija lik. par

pag. pašv. 5. un 6. p. p.); ka pašvaldības orgāna vēlētam loceklim,

lūkojoties pēc darba daudzuma vai viņa speciālām zināšanām, noteiktais

atalgojuma apmērs, ja tas nejauši ari sakristu ar kādas kategorijas

algu, tomēr nav atzīstams par algu „p ē c kategorijas"; ka tādā

kārtā pašvaldību orgānu vēlētie locekli nav atzīstami par slimības gadī-

jumos nodrošināmu algotu darba spēku, par kādu runā pievestie 1922. g.

14. janvāra noteikumi, kāpēc nolemj: 1) atzīt, ka Darba ministrijas
1923. gada 20. novembra paskaidrojums Nr. 17834 visām slimo kasēm un

darba inspektoriem nesaskan ar 1922. g. 14. janvāra noteikumiem un 2)
šo lēmumu ar rīkojumu paziņot lekšlietu un Darba ministrijām.

Nr. 14. 1924. g. oktobra mēneša 3. dienā. lekšlietu ministra iesnie-

gums izšķirt jautājumu: vai pie vainīgo saukšanas pie atbildības dēl
lekšlietu ministra 1924. g. 15. februārī izdoto obligatorisko noteikumu par

iedzīvotāju pierakstīšanu un izrakstīšanu neievērošanas būtu jāpiemēro
Krim. proc. lik. 1220. p. noteikumi, t. i. ka vainīgie saucāmi pie atbildības

tiesā tikai tad, ja viņi 2 nedēlu laikā nesamaksā sodu?

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

Kalacs; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts at-

rod: ka saskaņā ar Sodu lik. 138. panta tekstu saistošo noteikumu pār-

kāpšana sodāma pēc šī panta tikai tad, kad par šo nodarījumu likumā

nav nolikts sevišķs sods; ka lekšlietu ministra 1923. g. 9. februāra obli-

gātorisko noteikumu par iedzīvotāju pierakstīšanu un izrakstīšanu pār-
kāpumi sevišķi paredzēti un sodāmi pēc Sodu lik. 266. un 268. pantiem;
ka tādā kārtā attiecībā uz minēto obligātorisko noteikumu neizpildīšanu
Sodu likumu 138. pants nav piemērojams; ka pēc Kriminalproc. lik. 1220.

panta Ustavā par miertiesnešu spriežamiem sodiem 58.—61. pantos no-

rādītiem pārkāpumiem policija griežās pie tiesas dēl vainīgo saukšanas

pie atbildības tikai tad. ja apsūdzētais divu nedēļu laikā no tās dienas,
kad viņam policijas pieprasījums pasludināts, nesamaksā soda naudu, kas

no viņa pēc likuma pienākās; ka Latviiā spēkā esošo Sodu likumu 266.

un 268. panti pilnīgi atbilst Ustavā par miertiesnešu spriežamiem sodiem

58. un 59. pantiem; ka minētie Sodu likumu panti aptver visus likuma

vai saistošu noteikumu pārkāpumus attiecībā uz iedzīvotāju pierakstīšanu

un izrakstīšanu dzīves vietas maiņas gadījumos; ka Kriminalproc. lik.

1220. pants vēl tagad pastāv spēkā; ka tādā kārtā lietas par apsūdzētiem,

kuriem inkriminēti Sodu lik. 266. un 268. p. p., var nosūtīt tiesai tikai

pēc Kriminalproc. lik. 1220. p. prasību izpildīšanas, nolemj: paskaidrot,

ka jautājums izšķirams apstiprinoši.

Nr. 15. 1924. g. 7. novembrī. lekšlietu ministra iesniegums pa-

skaidrot likuma par „valsts uzņēmumiem un piegādājumiem" (noaojKe-
Hic o Ka3eHHWXt nonpHnaxT> h nocTaßKaxt) 129. pantu.

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Sakarā ar lekšlietu Ministrijas 1924. g. 3. jūnija iesniegumu Nr. 203,537
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ceļas jautājums par to, vai iestāde, kurai tika atļauts zināmu darbu

izpildīt saimnieciskā kārtībā par noteiktu sumu un kura atrod par de-

rīgāku šādu darbu izvest uzņēmuma līguma veidā caur uzņēmēju (non-

pHHOM'L), ir tiesība, šo darbu nodot uzņēmējam bez torgiem.

Jautājums jāizšķir atraidoši.

Likums par valsts uzņēmumiem un piegādājumiem paredz tikai

divus veidus, kurus valsts piemēro pie dažādiem piegādājumiem vai

pirkumiem un proti (1. p.); 1) izpildot attiecīgus darbus saimnieciskā

kārtā tieši ar saviem līdzekļiem un darbiniekiem un 2) noslēdzot uzņē-

muma līgumu ar uzņēmēju.

Šādu līgumu slēdzot, iestāde sastāda plānu un budžetu saskaņā ar

konkrētām vajadzībām, savāc attiecīgas cenas (91.—92. p. p.) un nosaka

līguma sīkākus noteikumus t. s. kondicijas (93. p.). Pati uzņēmuma no-

došana notiek izsoles ceļā, pie kam attiecīgai valsts iestādei laikā jāpa-
sludina izsoles priekšmets un termiņš (95.—116. p. p.). lekšlietu mi-

nistrijas iesnieguma saņemšanas dienā Senātā spēkā bijušais likums

(X. sēj. I. d.) paredz 3 izsoles veidus, proti, mutiskus (91.—140. p. p.),
rakstiskus ar solījumiem (144.—170. p. p.) un kombinētus mutiskus un

rakstiskus (171.-177. p. p.: sk. Sen. Apv. Sap. 1923. g. lēmumu Nr. 37).

Tikai „pēc (mutiskas) izsoles pabeigšanas valsts iestādes un amatper-

sonas stājās pie rakstiska līguma noslēgšanas" (117. p.). Saskaņā
ar vispārējigem noteikumiem, pašas izsoles iepriekš galīgi apstiprina —

atkarībā no nododamā uzņēmuma vērtības — likumā (118. p.) sīkāki uz-

skaitītās valsts iestādes. Šāda iepriekšēja izsoles apstiprināšana — iz-

ņēmuma veidā — tomēr nav prasāma, kad iestāde, kura jau agrāk sa-

ņēmusi atļauju attiecīgu darbu izdarīt saimnieciskā kārtā, vēlāki

atzīst par izdevīgāku fiska interesēm, darbu nodot uzņēmējam
( . . . coßepmiiTi. tv iiocTpoStKv hjih noKviiKV nofIpHHOMTb). Šai

gadījumā iestāde rīkojās pēc 129. p. noteikumiem (118. p. 4. pkt.), t. i.

iestādei, noslēdzot 117. p. paredzēto līgumu ar uzņēmēju, nav jāpieprasa
118. p. prasāmā izsoles apstiprināšana, un tā var līgumu slēgt par visu

sumu, kura tika atvēlēta viņai iepriekš nodomātā saimnieciskā kārtā izve-

damiem darbiem. — Tā tad no juridiskā viedokļa, likumā prasāmā izsole

noteic fiska nākošā kontrahenta (uzņēmēja) personu, ar kuru fisks slēdz

pašu uzņēmuma (darba) līgumu. Ja likums, 129. p. apzīmētā gadījuma,
atsvabina iestādi no pienākuma prasīt iepriekšējo apstiprināšanu ( • - • ne

o6H3HßattCb HcnpaimīßaTb npejißapiiTejibiiaro VTBep/KJieHiH, nenoteicot,

kas sevišķi būtu jāapstiprina, tad tomēr salīdzinot 129.p. ar 118. p. 4. pkt.—
kas tieši atsaucās uz 129. p.—nevar būt ne mazākās šaubas, ka 129.p., runā-

jotpar „apstiprināšanu" domā taisni par iepriekšējās izsoles apstiprināšanu
un tikai šāda apstiprināšana nav prasāma 118.p. 4. pkt. apzīmētā gadījumā,

par kuru vienīgi min 129. p. Loģisko pretstatu, kuru nodibina speciālie 118.

p 4. pkt. un 129. p. noteikumi attiecībā pret 118. p. pr. izteikto vispārējo
noteikumu

— pastāv nevis iekš tam, ka 118. p. 4. pkt., 129. p. paredzētā
gadījumā nebūtu prasāma izsole, bet gan vienīgi iekš tam, ka

speciālie 118. p. 4. p k t., 129. p. noteikumi tomēr paredzētā gadījumā
atsvabina iestādi no pienākuma prasīt izsoles ap-

stiprināšanu. Kā 118. p., tā ari 129. p. ievietoti vispārējā I. nodaļā

zem virsraksta: „līguma noslēgšana par valsts uzņēmumiem (nojipaji-b) ar
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mutiskam izsolēm. Pec tai laika pastāvējušiem likumiem bija pilnīgi iz-

slēgts, piegādājuma līgumu slēgt ar fisku bez iepriekšējas izsoles.

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka valsts iestādei vai amatper-
sonai, noslēdzot darba vai uzņēmuma (piegādājuma) līgumu ar uzņēmēju
129. p. norādītā gadījumā, nepieciešami vajadzīga iepriekšēja izsole, Se-

nāta Apvienotā Sapulce nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams atraidoši.

Nr. 16. 1924. g. novembra mēneša 7. dienā. Finansu ministrijas
iesniegums izšķirt jautājumu: vai muitas lik. 1112

1

. p. pielīdzina lietas par

muitas brīvu preču ievešanu no ārzemēm, apejot muitas iestādes (muit. lik.

1011
1

. p.), kontrabandas lietām visā visumā, t. i. ari ieņemto soda naudu

sadalīšanas un gratifikāciju izmaksas ziņā tvērējiem, jeb attiecas tikai uz

lietu iztirzāšanas kārtību, un pēdējā gadījumā, kā būtu sadalāmas soda

naudas, kuras ienākušas uz muit. lik. 1011
1

. p. pamata līdz 1922. g. 12. ok-

tobrim?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Muitas likumi paredz naudas sodu uzlikšanu 1) par kontrabandu: muit. lik.

1048. p. 2. pkt., 1054. p., 1065., 1076., 1921. g. 15. marta lik. (lik. krāj. Nr._76)
redakcijā, 1076. p., un 2) par muitas preču brīvu ievešanu no ārzemēm,

apejot muitas iestādes (muit. lik. 1011
1

. p.).

1922. g. 5. oktobra noteikums par pārgrozījumiem un papildinājumiem
muitas likumos (lik. krāj. Nr. 201) savos 1255., 1255

1

.
p. p. (šo nolikumu

redakcijā) sīkāki noteic, kādā kārtībā jāsadala soda nauda, kā ari sumas,

kuras ieņemtas no pārdotām konfiscētām precēm uz 1011
1

. p. pamata, un

proti: 50% ieskaitāmi valsts ieņēmumos, bet 50% izdalāmi kā gratifikācija.

Bet līdz pievesto noteikumu spēkā nākšanai (1922. g. 12. oktobrī) tai

laikā pastāvējušos muitas likumos nebija tieša noteikuma par to, vai vis-

pār un resp. kādā kārtībā būtu jāsadala soda naudas, kura ienāk uz 1011
1

.

p. pamata, bet bija tikai viens pats, vēl tagad spēkā esošais 1164. p., kas

nosaka, kādā kārtībā jāsadala soda nauda, kura ienāk uz muit. lik. 9. sada-

ļas 8. nodaļas (raarmi) noteikumu pamata par ..kontrabandas" lietu

iztirzāšanu" (o nopnuK-fe npon3BoxtcTßi> a-Ea-b o KoHTpa6aH7TE).

Sakarā ar to Senātam jāizšķir jautājums par to, vai pi r m s 1922. g.

5. oktobra likuma spēkā nākšanas uz 1011\ p. pamata ienā-

kušā soda nauda ir sadalāma gratifikacijām un, apstiprinošā gadījumā,

kādā sevišķi kārtībā?

Muitas likums savā 9. sadaļā paredz noteikumus par „muitas pār-

kāpumu lietu iztirzāšanas kārtību", pie kam šīs sadaļas l. nodaļa attiecās

uz pārkāpumiem, kuri nesastāda slēpenu preču pārvadāšanu, 2. nodaļa —

uz kotrabandas lietām, bet 3. nodaļa — uz naudas sumu sadalīšanu, kuras
ienāk no konfiskācijas un citām lietām. 3. nodaļā ievietotais 1218. p. no-

saka to vispārējo noteikumu, ka sumas, kuras ienāk no muitas likumā pa-

redzētiem naudas sodiem (B3HCKaHbī), ieskaitāmas valsts ie-

nākumos, ciktāl sevišķos noteikumos kategoriski (hmchho) nav

aizrādīts kāds cits resors vai vieta, kurā minētās sumas būtu jānodod.
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Līdz 1922. g. 5. oktobra likumam muitas likums paredzēja tikai vienu

pašu gadījumu, kad 1218. p. minētās sumas piešķiramas ne valsts ienāku-
miem vien, bet ari citiem nolūkiem, un proti attiecībā uz 2. nodaļā minē-

tam kontrabandas lietām 1164., 1165. p. p. nosaka tais aprādīto sumu se-

višķu dalīšanas kārtību. Pievestā 1164. un sek. pantu noteikumi, kā izņē-
muma normas, jāiztulko visšaurākā nozīmē un nav tādēļ attiecināmi uz

gadījumiem, kuri sevišķi nav paredzēti muitas likumā.

1112
1

. p., kurš noteic 1011
1

.
pantā paredzētā pārkāpuma lietu iztirzā-

šanu, ļevietots nevis 2. nodaļā (par kontrabandas lietām), bet gan I. nodaļā

par pārkāpumiem, kuri nesastāda slepenu preču pārvadāšanu. Tādēļ

11J2.—1011. pantos paredzēto pārkāpumu iztirzāšanas kārtībai nav pie-
mērojama sevišķa kārtība, kuru speciālie 1164. sek. p. p. noteikumi nosaka

par kontrabandas lietām. Tādēļ pretēji sumām, kuras ienāk kontrabandas

lietās, — soda nauda un ienākušās no preču pārdošanas sumas lietās, kuras

paredz 1112
1

.,
1011

1

. p. p., vispār nav dalāmas, bet uz vispārējā pamata,

saskaņā ar 1218. p., ieskaitāmas visumā valsts ienākumos. No šī viedokļa

izgājis ari pats 1922. g. 5. oktobra iikums, kas kā jaunu noteikumu pirmo
reizi ievedot sevišķu dalīšanas kārtību, tomēr nav attiecinājis uz tām kon-

trabandas lietās paredzēto dalīšanas kārtību (1164. p. 1922. g. redakcijā),
bet 1255.. 1255

1

.
pantos noteic sevišķu kārtību. Tā tad jānāk pie slēdziena,

ka līdz 1922. g. 5. oktobra likuma spēkā nākšanai likuma 1011
1

.
pantā pa-

redzētās naudas sumas nav dalāmas, bet saskaņā ar 1218. p. ieskaitāmas

valsts ienākumos, kādēļ pārējie Finansu ministrijas aizkustinātie jautājumi
neprasa Senāta apspriešanu. Aiz pievestiem iemesliem Senāta Apvie-
notā Sapulce nolemj: Atzīt, ka muit. lik. 1011

1

. p. paredzētā soda nauda

kā ari ienākumi no atņemto preču pārdošanas, līdz 1922. g. 5. oktobra li-

kuma (lik. krāj. Nr. 201) spēkā nākšanai, nav dalāmi gratifikacijām, bet

saskaņā ar muit. lik. 1218. p. ieskaitāmi valsts ienākumos.

Nr. 17. 1924. g. novembra mēneša 7. dienā. Ārlietu ministra ie-

sniegums izšķirt jautājumu: vai likuma par pavalstniecību 11.l
1

. p. (lik. kraj.
1921. g. Nr. 217) piemērojams personām, kurām nav pastāvīgas dzīves vie-

tas Latvijas robežās?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovski-s.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu Senāts atrod:

Priekšā liekot pievesto jautājumu Ārlietu ministrs atsaucās uz to, ka

praksē ārzemnieki, agrākās Krievijas pavalstnieki, ar Latvijas ārzemes

pārstāvības izdotu atļauju iebrauc Latvijā komerciālos vai citos nolūkos

un par viņu uzturēšanās brīdi Latvijā lūdz uz 1921. g. 7. oktobra likuma

par pavalstniecību 1\ p. pamata piešķirt viņiem Latvijas pavalstniecību,

kādus lūgumus lekšlietu ministrija turot par iespējamu ievērot, kamēr Ār-

lietu ministrija pieturās pie pretējā uzskata.

1921. g. likuma par pavalstniecību l\ p. (lik. krāj. Nr. 217) ir 1919.

g. likuma par pavalstniecību 1. p. papildinājums (lik. kraj. Nr. 127), atstā-

jot spēkā šo Lp. Kā L p., tā ari 1\ p. runā par agrākās Krievijas valsts

pavalstnieku, kurš „d zī v o Latvijas robežās"; bet 1\ p. talaka teksta tiek

runāts par „pastā v ī g v dzīves vietu" Latvijas robežas. Tadeļ

ceļās jautājums, vai likums atšķir divus jēdzienus: „dzīvot — dzīvošana"
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un „pastāvīga dzīves vieta". Šis jautājums jāizšķir atraidoši. No 1919. g.
likuma 2., 3. p. p. redzams, ka likums nav domājis nodibināt pretstatu: it kā

no vienas puses „dzīvošana" un no otras puses „pastāvīga dzīves

vieta", bet gan pretstatu: „dzīvošana", resp. „pastāvīga dzīves vieta" no

vienas puses un „pagaidām uzturēšanās Latvijas robežās" (resp.
pastāvīga dzīves vieta ārpus Latvijas) no otras puses. Tā tad ari li-

kums par pavalstniecību atzīst tikai vienu pašu jēdzienu, kuru
likums stāda pretim jēdzienam „uzturēšanās", un proti „dzīvošana", jeb
„pastaviga dzīves vieta". Visu to, kas nav „uzturēšanās", likums sauc vai

nu par „dzivošanu" vai par „pastāvīgu dzīves vietu"; sk. ari 1919. g. 6.

oktobra pag. noteik. par iekšzemes pasēm 1. p.: lik. krāj. Nr. 141, kas

tāpat lieto tikai vārdu „dzīvo" vien. Bet likums nekad neatzīst trīs pakā-

pes, diferencējot it kā: 1) „pastāvīga dzīves vieta", 2) „dzīvošana" un 3)

„uzturēšanās". Šāda diferenciācija nav pazīstama nevienam Latvijas li-

kumam. Tā piem. ari civ. proc. lik. paredz tikai vai nu 1) uzturēšanos

(BpeMeHHoe HaxowaeHie) no vienas puses (civ. proc. lik. 206. p.) un 2)

pastāvīga dzīves vieta (nocTOHHnoe mnjeJibCT.) no otras puses (civ. proc.
lik. 203. p.). Likuma 1\ panta noteikumam ir izņēmuma nozīme un tas ne-

attiecās uz personām, kuras Latvijas robežās „nedzīvo". Pēdējās nevar

prasīt, lai viņas „skaitītu" (1., 1\ p. p.) par Latvijas pilsoņiem, bet varētu

tikai lūgt par viņu uzņemšanu Latvijas pavalstniecībā (3. p.) un pie
tam nevis jau vienkārši uz 11.l

1

. p. aprādītiem pamatiem, bet gan tikai tad,

ja viņas apmierina visus likumā uzstādītos prasījumus. Kas jāsaprot zem

„dzīvošanas", resp. zem „pastāvīgas dzīves vietas", to noteic priv. lik.

3066. p. un civ. proc. lik. 204. p. Tādēļ zināmas personas uzturēšanās

Latvijā, uz laika ziņā aprobežatas „atļaujas" pamata, nav uzskatāma par

„dzīvošanu", kuru likuma 1\ p. paredz kā tai pantā minētā lūguma priekš-
noteikumu.

Aiz pievestiem iemesliem Senāta Apvienotā Sapulce nolemj: atzīt,
ka likuma par pavalstniecību I*. p. nav piemērojams personām, kurām nav

pastāvīgas dzīves vietas Latvijas robežās.

Nr. 18. 1924. g. decembra mēneša 5. dienā. Darba ministrijas ie-

sniegums izšķirt jautājumu: vai 1923. g. 13. septembra noteikumiem par

dzelzceļnieku darba laiku padotiem dzelzceļniekiem saskaņā ar minētā

likuma 14. panta 1. punktu ir tiesība pēc 3 mēnešu nostrādāšanas, dienesta

attiecībām izbeidzoties, t. i. ja tos no amata atlaiž, resp. tiem uzteic darbu

pirms atvaļinājuma izlietošanas bez viņu vainas, saņemt atlīdzību par ne-

izlietotu atpūtas (atvaļinājuma) laika dalu?

Sēdi vada priekšsēdētājs — senators K. Valters; referē senators

A. Pētersons; atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod:

1) ka saskaņā ar „Noteikumu par darba laiku dzelzceļu darbiniekiem" (V. V.

1923. g. Nr. 203)' 14. panta 1. punktu gada atvaļinājums jādod dzelzceļu

darbiniekiem saskaņā ar 1922. g. 24. marta likumu (V. V. 1922. g. Nr. 75)
18. pantu un likuma par civildienestu 23. panta 2. dalu; 2) ka 1922. g. 24.

marta likuma par darba laiku 18. pants, kurš, ka 1. pktā minēts, regulē at-

vaļinājuma piešķiršanu dzelzceļu darbiniekieuu noteikti izšķir strādniekus

no darbiniekiem un sava treša daļā, kurā viņš runā par tiesībām uz
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kompensāciju naudā par no 3 mēnešus nokalpojušiem strādniekiem,

kuri, bez vainas atlaisti no dienesta, neizlietotu atvaļinājuma laiku, nelieto

vairs_ nosaukumus „strādnieks" un
v

,darbinieks", kuri tiek lietoti šī panta

pirmā daļā, ar kuru likumā par civ. dienestu 23. panta I. daļā priekš visiem

valsts darbiniekiem paredzētā 1 gada nokalpošanas vajadzība, lai iegūtu
tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, tiek saīsināta uz 6 mēnešiem priekš

dzelzceļu strādniekiem un darbiniekiem; 3) ka „noteikumu

par darba laiku dzelzceļu darbiniekiem 14. panta 1. pkts tieši uzsver, ka

bez 1922. g. 24. marta likuma par darba laiku 18. panta atvaļinājums

dzelzceļu darbiniekiem jādod saskaņā ari ar likuma par civildienestu 23.

panta 2. daļu, pēc kuras neizlietotais atvaļinājums var tikt izlietots nāko-

šos gados, pie kam par to, ka neizlietota atvaļinājuma vietā valsts darbi-

nieks varētu saņemt atlīdzību naudā, ne likuma par civildienestu 23. panta
2. daļā, nedz ari citos likumos un noteikumos nav itnekādu aizrādījumu,

kamdēļ jānāk pie slēdziena, ka attiecībā uz neizlietotu atvaļinā-

jumu dzelzceļu darbinieku stāvoklis pēc pastāvošiem likumiem

ne ar ko neizšķirās no pārējo valsts darbinieku likumā par civildienestu

23. p. 2. daļā paredzētā stāvokļa un ka vienīgi dzelzceļu strādnieki,

kuri minēti likuma par darba laiku dzelzceļu darbiniekiem 20. pantā, var

prasīt 1922. g. 24. marta likumā par darba laiku paredzēto kompensāciju
naudā par neizlietotu atvaļinājumu; 4) ka tādā kārtā uz Darba ministrijas
iekustināto jautājumu jāatbild atraidoši, nolemj; atzīt, ka jautājums iz-

šķirams atraidoši.
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