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1930.

1. 1930. gada 10. februāri. Augstā-Sila sādžas saimnieku sabiedrības piln-
varnieka zv. adv. D. Hibšmaņa 1926. g. 2. novembra sūdzība atcelt Latgales apgabal-
tiesas 2. civīlnodaļas 1926. g. 21. aprīļa spriedumu un atzīt lietu par piekrītošu zemes

ierīcības iestādēm Ādama Zupe un citu prasībā pret Augstā-Sila sādžas saimnieku

sabiedrību par zemi. (L. N° 4.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors F. Konrādi; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Augstā-
Sila sādžas saimnieku sabiedrības pilnvarnieks zv. adv. Hibšmanis griezies 1926. g.

8. novembrī pie Senāta Apvienotās sapulces ar sūdzību, kurā paskaidro:

1924. g. 11. augustā Ludzas apr. zemes ierīcības komiteja griezusies pie Ludzas

apr. iec. miertiesneša ar lūgumu izbeigt un piesūtīt viņai pēc piederības lietu par Ādama

Zupe un citu prasību pret Augstā-Sila sādžas saimnieku sabiedrību par īpašuma tiesību

atzīšanu aiz valdīšanas noilguma uz 80 des. zemniekiem piešķirtās zemes, kāda lieta

atradusies minētā miertiesneša izspriešanā. Miertiesnesis, saņēmis šo rakstu, aprobežojies

ar tā pievienošanu aktij. Tāpat Latgales apgabaltiesas 2. civīlnodaļa, neskatoties uz

sūdzētājas un Centrālās zemes ierīcības komitejas aizrādījumiem par lietas nepiekritību

tiesai, šos aizrādījumus atstājusi bez ievērības ar to, starp citu, motivējumu, ka viņa
nevarot grozīt savu jau 1924. g. 21. novembrī pēc būtības taisīto spriedumu. Šo sprie-
dumu Senāts tomēr atcēlis un 1926. g. 21. aprīlī lieta nākusi Latgales apgabaltiesas
2. civīlnodaļas jaunai caurskatīšanai. Neskatoties uz sūdzētājas aizrādījumiem, ka lieta

uz Civīlproc. lik. 240., 241. p. pamata jānodod Senāta Apvienotai sapulcei, apgabal-
tiesa pie lietas jaunas caurskatīšanas no jauna to izspriedusi pēc būtības, neievērojot
minētos likuma pantus. Pēc sūdzētājas domām, šī lieta tiešām piekrītot zemes ierīcības

iestādēm, jo tajā celta prasība par tādas Augstā-Sila sādžas kopējās zemes platības

daļas apstiprināšanu prasītājiem, kura tiem nekādā ziņā nepiekrītot; tā tad strīds esot

par starpību starp zemes daļu, pēc kuras tīkojot prasītāji, un to daļu, kuru viņiem lab-

prāt vienmēr atzinusi atbildētāja. Lai paslēptu un maskētu šo strīdu, kas cēlies vēl

Krievijas laikā 1912. gadā, prasītāji cenšoties pārvērst šo strīdu par īpašuma tiesību

strīdu uz visu viņu lietošanā esot platību, t. i. 80 des. Tāds atzinums skaidri izriet

no aktiem, kuri esošo Latgales apgabaltiesas 2: civīlnodaļas akti (1926. g. JMs 971)

un Centrālās zemes ierīcības komitejas akts un lēmuma, kas pārsūdzēts no tagadējiem

prasītājiem Senāta Administrātīvam departamentam (1926. g. akts N° 402). It sevišķi

svarīgi šajā ziņā esot bij. Vitebskaš- guberņas zemes ierīcības komitejas 1914. g.

29. novembra un Ludzas apr. zem. ier. kom. 1914. g. 20. februāra un 1924. g. 16. jūnija
lēmumi, kā ari attiecīgais Centrālās zemes ierīcības' komitejas lēmums.

Aizrādot vēl uz to, ka tagad šī lieta ejot divos"Ceļos un proti: zemes ierīcības ceļā

(Senāta Adm. dep. 1926. g. N° 402) un tiesas ceļā (sūdzētājas pārsūdzētam Latgales

apgabaltiesas spriedumam esot jāienāk kasācijas kārtībā Senāta Civilam departamentam)
un atsaucoties uz zemes ierīcības noteik. (Kr. lik. kop. X sēj. 2. d. 18. p.), noteik. par
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zemes ierīcību (Lik. kr. 1924. g. 157) 4. p., Civīlproc. lik. 1400. p. 2. piez., 240., 241. p.

un bij. Kr. Senāta Civ. dep. 1872. g. spried. N° 707, sūdzētāja lūdz Senāta Apvienoto

sapulci Latgales apgabaltiesas 2. civīlnodaļas 1926. g. 21. aprīļa spriedumu atcelt un

atzīt lietu par piekrītošu zemes ierīcības iestādēm.

Izklausījusi virsprokurora atzinumu un ievērojot:

1) ka Senāta Apvienotā sapulce izšķir piekritības strīdu starp tiesu un adminis-

trātīvām iestādēm Civīlproc. lik. 241. p. norādītos gadījumos, t. i. ja šo strīdu ierosi-

nājusi administrātīvā iestāde Civīlproc. lik. 240. panta kārtibā vai viens" no prāvniekiem

Civīlproc. lik. 239. p. kārtībā;
2) ka nav ievērojams sūdzētājas aizrādījums uz to, ka miertiesa un apgabaltiesa

esot rīkojušās nepareizi, nenododot šo lietu Senāta Apvienotās sapulces izšķiršanai,

jo konkrētā gadījumā piekritības strīdu administrātīvās iestādes (Ludzas apr. zem.

ier. komiteja un Centrālā zemes ierīcības komiteja) esot cēlušas; uz nepareizībām šajā

ziņā (ja tādas būtu konstatējamas) varētu aizrādīt gan minētās administrātīvās iestādes,
bet nevis sūdzētāja, kurai Civīlproc. lik. 239. p. dod tiesību aizstāvēt savu viedokli pie-
kritības jautājumā šajā pantā paredzētā kārtībā; minētās administrātīvās iestādes

turpretim nav iesniegušas nekādas sūdzības, nedz par miertiesas ricību (kas pēc sūdzē-

tājas apgalvojuma aprobežojusies ar apr. zemes ierīcības komitejas lūguma pievieno-

šanu aktij), nedz par apgabaltiesas lēmumu, ar kuru Centrālās zemes ierīcības komitejas

lūgums par lietas izbeigšanu atstāts bez ievērības;

3) ka sūdzētāja (kā viņa pati aizrāda savā apellācijas sūdzībā) jau miertiesā

bija cēlusi ierunu par lietas nepiekritību tiesu iestādēm, kādu ierunu miertiesa nebija

ievērojusi, izspriežot lietu pēc būtības; tādos apstākļos sūdzētājai, ja viņa gribēja panākt

piekritības strīda izšķiršanu Senāta Apvienotā sapulcē, bija jārīkojas saskaņā ar Civilproc.
lik. 239. pantu, t. i. bija jāiesniedz Senāta Apvienotai sapulcei sūdzība minētā pantā
norādītā kārtībā; to sūdzētāja nav darījusi, bet gan pārsūdzējusi miertiesas spriedumu
instanču kārtībā, lūdzot apgabaltiesu izšķirt ierunu par lietas nepiekritību tiesu

iestādēm un lietu izbeigt uz Civilproc. lik. 66. p. 4. pk. un 90. p. 2. pk. pamata; par to,
ka piekritības strīds izšķirams Senāta Apvienotā sapulcē, sūdzētāja pirmo reizi runā

tagadējā sūdzībā;

4) ka tādējādi (kā to jau atzinis Senāta Civ. kas. dep. savā 1927. g. 21. septembra

spriedumā, sakarā ar sūdzētājas kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas 1926. g.
21. aprīļa spriedumu) sūdzētāja šajā gadījumā nav cēlusi piekritības strīdu Civīlproc.
lik. 239. panta kārtībā, bet gan nepiekritības ierunu, kura bija izšķirama un ari izšķirta
instanču kārtībā; tādos apstākļos sūdzētājas tagad Senāta Apvienotā sapulcē iesniegtā
sūdzība atstājama bez caurskatīšanas;

5) ka neatkarīgi no visa cita sacītā, šī sūdzība atstājama bez caurskatīšanas arī

tādēļ, ka tā iesniegta tieši Senāta Apvienotai sapulcei, kas nesaskan ar Civilproc. lik.

239. p., pēc kura sūdzība bija iesniedzama kārtībā, kāda paredzēta attiecībā uz blakus

sūdzību iesniegšanu, — Senāts nolemj: Augstā-Sila sādžas saimnieku sabiedrības

pilnvarnieka zv. adv. Hibšmaņa sūdzību atstāt bez caurskatīšanas.

2. 1930. gada 12. aprīlī. Senāta virsprokurora 1929. g. 14. decembra priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu: vai tiesu iestādes civillietās, saskaņā
ar spēkā esošiem likumiem (Civilprocesa lik. 1914. g. izdev. 862. un 864. p. un 1920. g.
26. janvāra likuma par tiesu un tiesāšanas kārtības nolikuma pārgrozījumiem un papil-
dinājumiem 1. p. ~c" pk.) (Lik. kr. 164), var pieprasīt no ieinteresētām personām lieci-

nieku atlīdzību iepriekš. (L. N° 12.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors F. Konrādi; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: saskaņā

ar Civīlproc. lik. 864. p. (1914. g. izdev.), prāvniekam, uz kura lūgumu izdarīja pierādi-
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jumu pārbaudi, bija iepriekš jāiemaksā, starp citu, ceļa nauda, kāda, saskaņā ar Civilproc.
lik. 862. p. (1914. g. izdev.), pienācās izsaucamam lieciniekam; turpretim prāvniekam
nebija iepriekš jāsamaksā tā nauda, kura lieciniekam nācās, saskaņā ar Civilproc. lik.

861. p. (1914. g. izdev.), par atraušanos no darbiem (par nokavēto laiku). Ar 1920. g.
26. janvāra likumu par tiesu un tiesāšanas kārtības nolikuma pārgrozījumiem un papil-
dinājumiem 1. p. „c" pk. (Lik. kr. 164) tiesām piešķirta tiesība noteikt lieciniekiem

atlīdzību pēc sava taisnīgā ieskata samērā ar patiesiem braukšanas izdevumiem, noka-

vēto laiku"un vietējiem apstākļiem. No šā likuma redzams, ka viņš nav grozījis pastāvošos
liecinieku atlīdzības pamatus: kā agrāk (pēc Civīlproc. lik. 1914. g. izdev.), tā arī tagad
(pēc 1920. g. 26. janv. lik.) liecinieks var prasit atlīdzību: a) par nokavēto hiku (atrau-
šanos no darbiem) un b) par ceļa izdevumiem. Uzstādītais jautājums tādēļ izšķirams
atsevišķi attiecībā uz katru no minētām liecinieku atlīdzības sastāvdaļām. Kas zīmējas

vispirms uz atlīdzību par nokavēto laiku, tad nevar būt nekādu šaubu par to, ka

prāvniekam ši atlīdzības nauda nav jāiemaksā iepriekš; tas nebija vajadzīgs pēc agrākā
likuma un šādu pienākumu prāvniekam neuzliek arī jaunais likums (kas grozījis tikai

šās atlīdzības aprēķināšanas kārtību un tās apmēru, nepiemērojot vairs 861. p. (1914. g.

izdev.) aprādīto atlīdzības maksimumu un minimumu). Bet pie tā paša atzinuma jānāk
arī attiecībā uz liecinieka ceļa izdevumiem. Civīlproc. lik. 864. p. (1914. g. izdev.),
kas deva pamatu pieprasīt šās atlīdzības iepriekšējo samaksu, paredzēja to ceļa naudu,
kura bija norādīta 862. p. (1914. g. izdev.) un bija aprēķināma 10. kap. apmērā par

katru versti. Šādu ceļu izdevumu atlīdzību jaunais likums vairs nepazīst, bet pazīst
gan tikai atlīdzību par patiesiem braukšanas izdevumiem. Ka Civīlproc. lik.

864. p. noteikums būtu attiecināms uz šo atlīdzību, to likumdevējs nav noteicis, kādēļ

jāatzīst, ka nav likumīga pamata uzlikt prāvniekam par pienākumu iemaksāt šo naudu

iepriekš. No Civīlproc. lik. 864. panta redzams, ka šis pienākums vispār pastāvēja tikai

par tiem atlīdzības veidiem, kuri pašā likumā bija cieši noteikti fiksēti (858., 862., 863.,
8631. p.). 1920. g. 26. janvāra likums vairs tādu cieši noteiktu ceļa izdevumu atlīdzības

apmēru nepazīst, jo tas noteicams atkarībā no katras atsevišķas lietas īpatnējiem apstāk-
ļiem, kurus arī tiesa var apsvērt tikai pēc liecinieka izsaukšanas un pēc paskaidrojumu
došanas no viņa puses par patieso braukšanas izdevumu apmēru. Tādēļ Civīlproc. lik.

864. p. noteikumu attiecināšana uz šo atlīdzības veidu (pieprasot no prāvnieka iepriekš
kādas summas samaksu, kuru tiesa varētu noteikt tikai apmēram, izejot no varbū-

tējiem ceļa izdevumiem), runātu arī pretim likuma izpratnei un mērķiem.

Aiz aprādītiem iemesliem un ievērojot, ka 1920. g. 26. janvāra likumā paredzētie
tuvākie noteikumi par liecinieku atlīdzību līdz šim no Tiesu palātas nav izdoti (kas
redzams no Senāta virsprokurora 1930. g. 22. februāra raksta N° 81), Senāts nolemj:

atzīt, ka priekšā liktais jautājums izšķirams noraidoši.

3. 1930. gada 12. aprīlī. Senāta virsprokurora 1929. g. 14. decembrapriekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu, vai pirmstermiņa atsvabināšanas nosacī-

jumi piemērojami personām, kurām uzliktie sodi apžēlošanas ceļā mīkstināti resp. sama-

zināti. (L. No 13.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors A. Gubens; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: pie
1917. g. 1. augusta noteikumu par nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu piemērošanas

(Krievijas nolikumu un rikojumu krāj. 1917. g. N° 1326) radusies domstarpība, vai šie

noteikumi attiecināmi arī uz notiesātiem, kuriem ar apžēlošanas aktu samazināts tiesas

piespriestais sods. Šī domstarpība radusies no tā, ka pēc noteikumu 1. panta redakcijas
notiesātos ar ieslodzījumu cietumā, pārmācības namā vai spaidu darbos var atsvabināt

no ieslodzījuma pēc tam, kad viņi izcietuši ne mazāk kā pusi viņiem ar tiesas spriedumu
uzliktā soda, ja pie tam, izpildot spriedumu, viņi ieslodzījuma vietā atradušies ne mazāk
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kā 6 mēnešus. Ja nu likums noteicis, ka notiesātā atsvabināšana no soda tālākas izpildī-
šanas var notikt tad, kad viņš izcietis vismaz pusi no tā soda, kāds tam uzlikts ar tiesas

spriedumu, tad var rasties šaubas, vai gadījumā, kad tiesas spriedumā noteiktais sods

samazināts ar apžēlošanas aktu, notiesātam pirmstermiņa atsvabināšanas noteikumus

jel maz var piemērot, jo pēc apžēlošanas akta taisīšanas tiesas spriedums vairs

nepastāv, kurpretim noteikumi par pirmstermiņa atsvabināšanu prasa, lai atsvabinā-

mais būtu izpildījis vismaz pusi no tiesas spriedumā noteiktā soda.

Izklausījusi virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod:

Priekšā celtais jautājums izšķirams pēc šādiem apsvērumiem. Pēc Republikas
Satversmes tiesiba apžēlot notiesātos pieder Valsts Prezidentam. Izšķirot jautājumu
par notiesāto apžēlošanu, Valsts Prezidents darbojas jurisdikcijas sfairā, kā orgāns,

kas gan nepārbauda tiesu iestāžu spriedumu pareizību, bet apsver vienīgi, vai nav kādi

sevišķi apstākļi, kuri prasa pret notiesāto lielāku saudzību, kā to pielaiž likums, kādas

saudzības piemērošana tā tad sniedzas pāri tiesu varas robežām (Kriminālproc. lik.

811.p.). Apžēlošanas akts atvieto soda ziņā tiesas spriedumu, pēdējais zaudē savu spēku
un tā vietā stājas Valsts Prezidenta lēmums, kas vai nu pilnīgi atlaiž notiesātam sodu

resp. tā sekas vai nosaka tiesas sprieduma vietā izpildāma soda veidu un mēru. Valsts

Prezidenta lēmums par notiesātā likteņa atvieglošanu ir pielīdzināms tiesu iestāžu sprie-
dumiem un ar apžēlošanas aktu uzliktā represija ir padota izpildīšanai līdzīgi tiesu

iestāžu spriedumiem un tā tad kvalificējama kā sods šā jēdziena tieši burtiskā nozīmē.

Ja atzītu, ka persona, kurai sods samazināts ar apžēlošanas aktu, zaudē tiesību uz pirms-
termiņa atsvabināšanu, tad pati apžēlošana zināmos gadījumos varētu izvērsties par pri-

vilegiom odiosum personai, uz kuru tā attiecināta, piem., notiesātais ar ieslodzījumu

pārmācibas namā uz sešiem gadiem, kuram ar apžēlošanas aktu tiesas piespriestais sods

pārvērsts ieslodzījumā pārmācības namā uz četriem gadiem, būtu nostādīts sliktākā

stāvokli, nekā ja apžēlošanas vara būtu atzinusi, ka notiesātais saudzību apžēlošanas
kārtā nepelna (šajā pēdējā gadījumā notiesāto varētu atsvabināt no ieslodzījuma jau
pēc trim gadiem), bet tas — apžēlošanas institūta pārvēršanās odiosā privilēģijā —

runātu tieši pretim apžēlošanas jēgumam. Ja likumdevējs būtu gribējis ar soda samazinā-

šanu apžēlotas vai amnēstētas personas nostādīt izņēmuma stāvoklī attiecībā uz pirms-
termiņa atsvabināšanas noteikumu piemērošanu, tad viņš to noteikumos expressis verbis

būtu izteicis. Pirmstermiņa atsvabināšanas institūts, kā tas redzams no noteikumu

2. p., nodibināts nolūkā atsvabināt no soda izciešanas ieslodzītos, ja viņu krietnā uzve-

šanās pa ieslodzījuma laiku dod pietiekošu iemeslu sagaidīt, ka pēc atsvabināšanas

no ieslodzījuma viņi vedīs godīgu dzīvi. No tā spriežams, ka ikvienam ieslodzītam,
kuram uzlikts kāds no noteikumu 1. pantā aprādītiem soda veidiem (vienu gadu pār-
sniedzošā apmērā), ir cerība panākt atsvabināšanu no ieslodzījuma arī pirms soda pilna
mēra izciešanas, ja vien ieslodzītais ar savu uzvešanos pierādījis, ka vedis sekmīgu cīņu
ar savām noziedzīgām tieksmēm. Apžēlošanas institūta pamati, kā ari motīvi, no kuriem

vadās apžēlošanas vara, izšķirot jautājumu par notiesātā apžēlošanu, ir citādas dabas

nekā tie, no kuriem pēc noteikumu 2. p. jāvadās orgānam, kas izšķir jautājumu par
pirmstermiņa atsvabināšanu: pirmā gadījumā izšķirošais kritērijs pastāv sevišķu apstākļu
nodibināšanā, kuri prasa pret notiesāto lielāku saudzību, nekā to pielaiž likums, — otrā

noteicošais kritērijs ir notiesātā laba uzvešanās ieslodzījuma vietā. Apžēlošanas institūts

pastāv neatkarīgi no notiesāto pirmstermiņa atsvabināšanas institūta un katram

no tiem ir savi pamati un abi iepriekšējā teikumā aprādītie kritēriji var pastāvēt pa-
rallēli viens otram un neatkarīgi viens no otra. Ar to, ka Valsts Prezidents savā juris-
dikcijas sfairā ir nodibinājis sevišķus apstākļus, kuri m casu attaisno lielākas saudzības

pielietošanu notiesātam nekā to atļauj likums, formāli nemazinās notiesātā tiesība uz

viņa likteņa atvieglošanu pirmstermiņa nosacītas atsvabināšanas ceļā, ciktāl tā vedama

sakarā ar ieslodzītā labu uzvešanos pa soda izpildīšanas laiku: te — nepieciešamais
premiss ir notiesātā pierādītā griba laboties, — tur — no notiesātā gribas neatkarīgu
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sevišķu apstākļu sagadīšanās, kas viņu padarījuši no likuma viedokļa par noziedznieku.

Tādējādi nav nekāda pamata neattiecināt noteikumus par pirmstermiņa atsvabināšanu

uz notiesātiem, kuriem ar tiesas spriedumu noteiktais sods samazināts ar apžēlošanas
varas lēmumu. Aiz šiem apsvērumiem jāatzīst, ka Valsts Prezidenta apžēlošanas akts,

kas dots viņa jurisdikcijas sfairā, ir pielīdzināms spriedumam un tādēļ notiesātam,
kam ar apžēlošanas aktu ir noteikts viens no noteikumu par pirmstermiņa atsvabināšanu

1. p. paredzētiem soda veidiem — apmērā, ne mazākā kā viens gads, — var piemērot
soda pirmstermiņa nosacītu atlaišanu.

levērojot sacīto, Senāts nolemj: paskaidrot, ka jautājums izšķirams apstiprinoši.

4. 1930. gada 12. aprīlī. Satiksmes ministra 1930. g. 21. janvāra iesniegums

izšķirt jautājumu, vai saskaņā ar noteikumiem par pasažieru un kravu pārvadāšanu,
kuri publicēti V. V.1924. g. 277. num., un 39. rīkojumu, kas publicēts V. V. 1925. g.

35. num., minētos noteikumos un rīkojumā paredzētie 16 klm. pieskaitāmi tabulās pa-

redzētiem attālumiem arī tajā gadījumā, kad attiecīgi sūtījumi nav šos 16 klm. nogājuši.
(L. X« 20.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Satiksmes

ministrija ar savu 1930. g. 21. janvāra iesniegumu griezusies pie Senāta Apvienotās sa-

pulces ar lūgumu izšķirt jautājumu, vai saskaņā ar noteikumiem par pasažieru un kravu

pārvadāšanu, kuri publicēti V. V. 1924. g. 277. num., un 39. rīkojumu, kas publicēts
V. V. 1925. g. 35. num., minētos noteikumos un rīkojumā paredzētie 16 klm. pieskaitāmi
tabulās paredzētiem attālumiem arī tajā gadījumā, kad attiecīgi sūtījumi nav šos 16 klm.

nogājuši, resp. nav bijuši Šķirotavas stacijā, jeb šos 16 klm. var pieskaitīt tabulās paredzē-
tiem attālumiem tikai tajā gadījumā, ja sūtījumi faktiski nogājuši šos 16 klm.

Savu lūgumu satiksmes ministrs pamato uz to, ka Senāta Civilais kasācijas depar-
taments savā 1927. g. 28. aprīļa spriedumā akc. sab. L. un J. Hoff lietā (L. N° 274.)

augšā aprādīto jautājumu esot izšķīris apstiprinoši, bet ar savu 1928. g. 28. septembra

spriedumu ~Baltijas kokrūpniecības akc. sab. lietā (L. N° 736.) esot izšķīris noraidoši,
un ka sakarā ar to starp Satiksmes ministriju, no vienas puses, un Valsts kontroli, no

otras puses, esot cēlusies domstarpība tajā ziņā, ka Valsts kontrole esot pievienojusies

pirmām, Senāta Civīlā kasācijas departamenta pirmajā spriedumā it kā izteiktam uz-

skatam, bet Satiksmes ministrija uzturot pēdējo, Senāta Civilā departamenta otrā sprie-
dumā it kā izteikto uzskatu.

Satiksmes ministra iesniegums atstājams bez caurskatīšanas.

Vispirms satiksmes ministrs savā iesniegumā pilnīgi sagrozījis divus viņa minētos

spriedumus, kuros īstenībā nekādas pretrunas nav. Senāts savā otrā spriedumā, taisni

atsaucoties uz savu pirmo spriedumu, noteikti pasvītrojis, ka, principā, dzelzceļiem

pieder neapstrīdamas tiesības ņemt aprēķināmo pēc klm. un kgr. (tarifa 55., 56. §) ve-

duma maksu par palielināto (par 16 klm.) pret tabulās paredzēto attālumu, tarifa attā-

lumu, kuru noskrien pārvadājums, un ka tagad, t. i. pēc 1924. g. 4. decembra notei-

kumiem un 1925. g. 39. rīkojuma (pretēji agrākajiem 373., 181., 156. rīkojumiem)
dzelzceļiem nav katrā atsevišķā gadījumā jāpierāda, ~ka pārvadājamā prece faktiski

tikusi pārkrauta Rīgas mezglā un ka nav bijis iespējams preci pārkraut kādā citā stacijā,

ceļā, it kā bez lieka noskrējuma". ~Bet," turpina Senāts savā spriedumā, ~no tā, ka

dzelzceļam nupat minētie apstākļi nav katrā atsevišķā gadījumā jāpierāda, pats par sevi

nemaz vēl neizriet, ka prasītājam būtu atņemta tiesība no sevis pierādīt, ka pārvedamā
prece faktiski nav gājusi Rīgas mezglā, t. i. nav gājusi palielināto faktisko attālumu

un faktiski nav tikusi pārkravāta un ka pārkraušana nav bijusi vajadzīga; tā tad, minētie

rīkojumi nenodibina dzelzceļiem par labu kādu neatspēkojamu prezumpciju juris et dc
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jure; taisni jautājumu par to, vai 39. rīkojumā uzstādītā prezumpcija dzelzceļiem par labu

būtu uzskatāma par prezumpciju juris etde jure jeb par prezumpciju juris tantum, Senāts

savā spriedumā Hoffa lietā nemaz nav aizskāris un šis jautājums netika aizkustināts

tajā lietā." Uz šādiem pamatiem Senāts savā otrā spriedumā, pārbaudot vienīgi jautā-

jumu par pierādīšanas nastas sadalīšanu starp partiem, atzinis, ka prasītājam, kas

prasa no dzelzceļa atpakaļ pārāk samaksāto vedummaksu par preces it kā lieku noskrie-

šanu (16 klm. palielinātā attāluma ziņā) ir no sevis jāpierāda, ka prece faktiski

neesot noskrējusi šo palielināto faktisko attālumu, un ka tāpēc tiesai nav

tiesības nepielaist prasītāja priekšā likto pierādījumu par to, ka prece faktiski

nav noskrējusi palielināto faktisko attālumu, proti, tajā otrā lietā aprādītā gadījumā, ka

prece nav bijusi Šķirotavā.

Tādējādi vispār, jau no faktiskās puses, atkrīt tas faktiskais pamats, proti, šķietamā

pretruna starp minētiem diviem Senāta spriedumiem, uz kuru satiksmes ministrs pa-

mato savu iesniegumu.

Neatkarīgi no tā, atkrīt arī juridisks pamats, kas attaisnotu satiksmes ministra

iesniegumu, jo nav nedz jautājumu, kurus nevienādi būtu izšķīrušas Senātam padotās

pārvaldības, vai tiesu iestādes, nedz jautājumu, kuri, likumus piemērojot, radītu šaubas

(Senāta iekārt, lik. 33L(36.)p., 74L(76.)p. 10. pk., Tiesu iek. lik. 185. (259*.)p.). Par dom-

starpību (juridiskā nozīmē) starp Valsts kontroli un Satiksmes ministriju, uz kādu dom-

starpību šī pēdējā atsaucas, nevar būt runa jau tāpēc vien, ka, saskaņā ar likuma par

Valsts kontroli 27. p. (Lik. kr. 1923. g. 102), Valsts kontroles padomes lēmumi pārsūdzami
kasācijas kārtībā, proti, Senāta Administrātīvām departamentam. Tāpēc, ja Satiksmes

ministrija neapmierinātos ar Valsts kontroles lēmumiem par viņai, sakarā ar tiesas

sprieduma nepārsūdzēšanu, uzlikto uzrēķinu, Satiksmes ministrijai nav nogriezts ceļš
Valsts kontroles lēmumu savukārt pārsūdzēt instanču kārtībā Senāta Administrātīvām

departamentam. Tā tad, ja arī Valsts kontrole, no vienas puses, un Satiksmes ministrija,
no otras puses, ~nevienādi" izšķīrušas kādu jautājumu, tad jautājuma ~vienāda" izšķir-
šana pilnīgi nodrošināta un panākama vienkāršas pārsūdzēšanas ceļā instanču kārtībā.

Beidzot, nevietā arī aizrādījums uz jautājumiem, ~kuri, likumus piemērojot, rada šaubas".

Par ~šaubām" runā esošā gadījumā nevar būt runas jau tāpēc vien, ka Senāts savos

divos Civilā kasācijas departamenta spriedumos noteikti un nepārprotami izteicies par

~16 klm. lielā attāluma" juridisko nozīmi un līdz ar to vispusīgi noskaidrojis arī partu

civilprocesuālo stāvokli pierādīšanas nastas sadalīšanas ziņā starp viņiem, augšā

aprādītā nozīmē.

No satiksmes ministra minētiem apcerējumiem varētu nākt pie atzinuma, ka

ministrs it kā domājis galu galā panākt Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1928. g.

sprieduma (L. N° 736) atcelšanu ar Senāta Apvienotās sapulces lēmumu pretēji likuma

aizliegumam (Senāta iek. lik. 220. [157.1 p.; Civīlproc. lik. 808. p.).

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts, atrodot, ka satiksmes ministra iesniegums nav

Senātā caurskatāms, — nolemj: satiksmes ministra 1930. g. 21. janvāra iesniegumu
atstāt bez caurskatīšanas.

5. 1930. gada 3. jūnijā. Senāta virsprokurora 1929. g. 14. oktobra priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumus: 1) vai zemes grāmatu nodaļām
korrobrēšanā jāpārbauda zīmognodevas nomaksa no aktiem, kurus sastādījis vai

apliecinājis notārs, un vai zemes grāmatu nodaļas priekšnieks, viņa palīgs un sekretārs

ir atbildīgi pēc rīk. par zīmognodevu 90. un 91. p.; 2) ja zemes grāmatu nodaļas priekš-
nieks ir atbildīgs iepriekšējā jautājumā, vai, uzliekot viņam rīk. par zīmognodevu
90. un 91. pantā paredzēto sodu, jāievēro kārtība, kas noteikta 1922. g. 12. oktobra

lik. (Lik. kr. 1922. g. 209) II d. 2. p. un turpm. p. (L. M» 9.)
Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi;

atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.
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Šos jautājumus — kā aizrāda tieslietu ministrs — dažādas iestādes izšķirot dažādi,
un proti, Tieslietu ministrija pirmo jautājumu — noraidoši, bet otro — apstiprinoši,
kamēr Finanču ministrija pieturoties pie pretējā uzskata abos jautājumos.

Noklausījusies virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod:

I. 1921. gada 17. septembra rīkojumā par zīmognodevu (Lik. kr. 165) 3. pantā
zteikts vispārējs princips, ka par zīmognodevas nenomākšu noteiktā laikā un

pienācīgā apmērā atbild visas personas un iestādes, kuras piedalās aktu un dokumentu

tsastādīšanā, iesniegšanā, pieņemšanā vai tālākdošanā. No šā vispārējā principa
rīk. par zīmognod. 4. pantā, tomēr, zināmos gadījumos pielaiž izņēmumus, sašaurinot

to iestāžu un personu katēgorijās, kurām šajos gadījumos jāatbild par zīmognodevas
nenomākšu. Uz apspriežamo jautājumu attiecas šā (4.) panta 1. pkts, pēc kura,
izņēmuma veidā, par zīmognodevas nenomākšu atbild par aktiem un dokumentiem,
kurus sastāda korroborācijas vai pieteikšanas (notāriālā) kārtībā vai uzrāda aplie-
cināšanai, — tās amatpersonas, kuras šos aktus un dokumentus sastāda, pieņem
vai apliecina. Minētos aktus un dokumentus sastāda un apliecina vienīgi notāri

(resp. miertiesas, notār. nolik. 2. p.), kādēļ arī vienīgi viņiem, saskaņā ar rīk. 4. p.
1. pktu, uzliekams zīmogsods, ja šie akti un dokumenti sastādīti vai apliecināti,

pārkāpjot zīmognodevas noteikumus. Tomēr Finanču ministrija atrod, ka 4. p. 1. pkts
nebūt neesot domāts notāriem vien, bet arī citām amatpersonām un iestādēm (to starpā
arī zemes grāmatu nodaļām), kādu uzskatu Finanču ministrija pamato uz to, ka 4. panta
1. pktā esot runa arī par dokumentu un aktu pieņemšanu, par ko esot saprotama
dokumentu un aktu pieņemšana korroborēšanai vai citai kādai darbībai; tādēļ,
pēc Finanču ministrijas domām, arī zemes grāmatu nodaļu amatpersonām uzliekams

zīmogsods, ja viņas pieņēmušas korroborēšanai aktu vai dokumentu, par kuru nav

samaksāta zīmognodeva. Šis Finanču ministrijas uzskats atzīstams par maldīgu.
No rīk. par zīmognod. 91. panta redzams, ka šis rīkojums vispār neparedz zīmogsodu
par aktu un dokumentu pieņemšanu, par kuriem nav samaksāta attiecīga zīmog-
nodeva; šis pants runā tikai par lūgumrakstu, sūdzību, ziņojumu vai citu rakstu

pieņemšanu un nosaka, ka zīmogsods uzliekams amatpersonām, kuras šādus rakstus

pieņēmušas, pārkāpjot zīmognodevas noteikumus. Šajā ziņā rīkojums, acīmredzot,
attiecas uz rakstiem, kurus iesniedz tieši šai amatpersonai, kurai tādā gadījumā
jārīkojas saskaņā ar rīk. 50. v. turpm. p., sperot attiecīgos soļus, lai zīmognodevu
nomaksātu noteiktā laikā un apmērā. Turpretim šis rīkojums neattiecas un nevar

attiekties uz aktiem vai dokumentiem, kurus sastādījušas un apliecinājušas
citas personas vai iestādes, pārkāpjot zīmognodevas noteikumus, un kuras iesniedz

šai amatpersonai zināmai darbībai (k npOH3BO/j,CTBy); tādā gadījumā šai amat-

personai gan jārīkojas saskaņā ar rīk. 100. v. turpm. p. (cik tālu šie panti uz viņu
attiecas), bet šā pienākuma neizpildīšanas gadījumā viņai, tomēr, zīmogsods nav

uzliekams, jo nedz rīkoj. 90., 91. p., nedz kādā citā pantā uz to nav nekādu aizrādījumu.
No sacītā jāatzīst, ka arī rīk. 4. p. 1. pkts, runājot par aktu un dokumentu pieņemšanu,

neparedz gadījumu, kad notāriāli sastādītos vai apliecinātos dokumentus un aktus

pieņem kāda cita iestāde vai amatpersona zināmai noteiktai darbībai (k npoH3-

bo/jctbv), bet vienīgi gadījumu, ja tos pieņem pats notārs, un proti, to apliecinā-
šanai; šāds atzinums pilnīgi saskan ar rīk. 91. p. burtisko tekstu, kas pazīst tikai

augšā minēto rakstu pieņemšanu, bet attiecībā uz aktiem un dokumentiem runā

tikai par to pieņemšanu apliecināšanai, sastādīšanu vai apliecināšanu. Tādējādi
jāatzīst, ka rīk. par zīmognodevu 4. p. 1. pkts uz zemes grāmatu nodaļas amatpersonām
nav atticināms, bet vienīgi attiecināms uz notāriem, kuriem tādēļ, kā vienīgām

atbildīgām personām (90. v. turpm. p. nozīmē) uzliekams zīmogsods, ja šajā pantā

paredzētie dokumenti un akti sastādīti vai apliecināti, pārkāpjot zīmognodevas notei-

kumus. No sacītā, protams, vēl neizriet, ka zemes grāmatu nodaļu amatpersonām
nekad nevarētu uzlikt zīmogsodu. Tas ir pilnīgi iespējams, piemēram, ja zemes grāmatu
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nodaļa pieņem kādu tieši viņai adresēto rakstu vai sūdzību, neprasot attiecīgas

zīmognodevas samaksu, vai arī gadījumā, ja viņa korroborē aktus, kuri pie notāra

netiek apliecināti (kā pareizi atrod Tieslietu ministrija, 91. p. domā tikai šādu aktu

korroborēšanu) v. t. t. Tādējādi rīkoj. par zīmognod. 90., 91. p. zemes grāmatu nodaļu

amatpersonu atbildību vispārīgi gan neizslēdz un tādēļ viņām šo pantu robežās var

uzlikt arī zīmogsodu, bet šie rīkojuma panti uz šīm amatpersonām gan nav attiecināmi

gadījumā, kas paredzēts rīkoj. 4. p. 1. pktā.

Paceļas vēl jautājums par to, vai zemes grāmatu nodaļu amatpersonām vispār

jāpārbauda, līdzīgi 80., 100., 104. p. norādītām amatpersonām, zīmognodevas pareiza
nomaksa par aktiem, kurus sastādījis vai apliecinājis notārs. Ja uz šo jautājumu
būtu jāatbild pozitīvi, tad zemes grāmatu nodaļu amatpersonām būtu jānes tāda pat
atbildība, kura gulstas uz 80., 100., 104. p. minētām amatpersonām, ja viņas nerīkojas

saskaņā ar šiem rīkojuma pantiem. (Šī atbildība rīkojumā par zīmognodevu gan nav

paredzēta, kā tas bija noteikts Kr. zīmognod. lik. 163. p. [1903. g. izdev.], bet tāda

tomēr būtu atzīstama uz tā vispārējā principa pamata, ka katram jāatlīdzina par

zaudējumiem, kas cēlušies viņa nepareizās rīcības dēļ, kādēļ šajā gadījumā

vainīgai amatpersonai būtu jāatbild par zīmognodevas samaksu vienkāršā apmērā.)

Izejot no pastāvošiem noteikumiem, uz uzstādīto jautājumu tomēr jāatbild negativi.

No minētiem pantiem 80. p. apspriežamā gadījumā, acīmredzot, nav piemērojams,
jo tas runā par valsts un pašvaldības iestāžu pienākumu uzraudzības kārtībā sekot,
lai padotās iestādes un personas cieši ievērotu zīmognodokļa likumus; notāri zemes

grāmatu nodaļām padoti nav, kādēļ šo pantu piemērot nevar. Tāpat nav attiecināms

uz zemes grāmatu nodaļas amatpersonām 104. p., jo viņas nav administrātīvo

valsts iestāžu amatpersonas, kādēļ viņām arī nepiekrīt šajā ziņā norādītais pienākums
iesūtīt ar zīmognodevu attiecīgi nenomaksātos dokumentus, resp. to norakstus, Nodokļu

departamentam. Vienīgi varētu būt runa par 100. p. attiecināšanu uz zemes grāmatu

nodaļu priekšniekiem un viņu palīgiem uz tā pamata, ka šīs amatpersonas pieder pie
tiesnešiem, par kuriem runā 100. p. levērojot, tomēr, ka zemes grāmatu nodaļas

priekšniekam un viņa palīgam nav tiesība pašiem uzlikt zīmogsodu (ko neapstrīd arī

Finanču ministrija), jāatzīst, ka uz viņām nav attiecināms arī rīk. par zīmognod. 100. p.

Tādējādi jāatzīst, ka zemes grāmatu nodaļas priekšniekam, viņa palīgam un

sekretāram ar rīk. par zīmognodevu nav arī uzlikts par pienākumu pārbaudīt pie
korroborēšanas zīmognodevas nomaksu par aktiem, kurus sastādījis vai apliecinājis
notārs.

11. Jautājums par to, vai, uzliekot zemes grāmatu nodaļas priekšniekam

zīmogsodu pēc rīk. par zīmognod. 90. un 91, panta, ievērojama kārtība, kas

noteikta 1922. g. 12. oktobra lik. (Lik. kr. 209) II d. 2. p. un turpm., izšķirams apstiprinoši
uz Notār. nolik. 301. panta pamata. Šis likums, kas atcelts nav, tieši nosaka, ka

atlīdzība par zaudējumiem, kuri cēlušies zemes grāmatu nodaļu amatpersonu
nepareizas rīcības vai nolaidības dēļ, piespriežama no viņām Civīlproc. lik. 1331.—1336.p.

(kādi likuma panti atvietoti ar nupat minētiem 1922. g. 12. oktobra noteikumiem)
kārtībā. Tādēļ, pretēji Finanču ministrijas domām, jāatzīst, ka Nodokļu departa-
mentam pašam nav tiesības uzlikt zīmogsodu zemes grāmatu nodaļas priekšniekam,
bet tas piedzenams 1922. g. 12. oktobra noteikumos paredzētā kārtībā. Kā to jau
paskaidrojis Kr. Sen. (Apvien. sap. 1888. g. spr. N° 31), zīmogsods nav krimināl-, bet

gan tikai fiskāls sods, kura mērķis taisni ir zaudējumu piedzīšana, kuri valstij cēlušies

nenomaksās dēļ (pie kam šis sods noteikts paaugstinātā apmērā tādēļ, ka ne vienmēr

pārkāpumi šajā ziņā tiek konstatēti un valsts tādēļ neizbēgamos iztrūkumus mēģina
kompensēt pa daļai, piedzenot tos paaugstinātā apmērā gadījumos, ja tie ir konstatēti).

levērojot visu sacīto, Senāts nolemj: paskaidrot: a) ka zemes grāmatu nodaļām
korroborējot nav jāpārbauda zīmognodevas nomaksa par aktiem, kurus sastādījis
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vai apliecinājis notārs; b) ka zemes grāmatu nodaļas priekšnieks, viņa palīgs un

sekretārs gan atbildīgi zīmognod. lik. 90. un 91. p. robežās, bet nav atbildīgi rīk. par

zīmognod. 4. p. 1. pktā aprādītā gadījumā; c) ka otrais augšā uzstādītais jautājums

izšķirams apstiprinoši.

6. 1930. gada 3. jūnijā. Jēkaba ī. sudzība_ par Tiesu palātas departamentu

kopsapulces 1929. g. 26. oktobra spriedumu viņa, ī., disciplīnārlietā. (L. N° 15.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Zilbers; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Ar 1929. gada 26. oktobra spriedumu Tiesu palātas departamentu kopsapulce

apstiprinājusi Latgales apgabaltiesas kopsapulces spriedumu, ar kuru privātadvokāts

Jēkabs ī. izslēgts no privātadvokātu skaita uz Tiesu iek. lik. 344. p. 4. pkta pamata.
Palāta savā spriedumā nodibinājusi, ka ī. trūkst vajadzīgo zināšanu un spēju svešu

lietu vešanai un pie šāda atzinuma nākusi, konstatējot spriedumā veselu virkni nepa-

reizību, kuras T. pielaidis, vedot tiesā svešas lietas un no kurām ar loģisku nepiecieša-
mību izriet Tiesu palātas atzinums par viņa darbības raksturu.

Senāta Apvienotai sapulcei iesniegtā sūdzībā I. lūdz atcelt Tiesu palātas spriedumu

tādēļ, ka palāta atstājusi bez ievērības viņa celto noraidījumu pret tiem palātas ties-

nešiem, kuri piedalījušies pirmā no Senāta atceltā sprieduma taisīšanā, un šo norai-

dījumu izšķīrusi piedaloties sēdē noraidāmiem tiesnešiem; ka palāta atstājusi neap-

svērtus daudzos viņa, ī., paskaidrojumus; ka palātas sprieduma 1., 4. un 5. pktā norā-

dītās nepareizības segtas ar noilgumu; ka viņam, L, netikuši uzrādīti lietas materiāli,

neraugoties uz viņa atkārtotiem lūgumiem; ka palāta neesot apsvērusi viņa norādī-

jumus uz tām lietām, kurās Krustpils miertiesnesis, pēc sūdzētāja domām, lietu

lūkojot cauri pielaidis nepareizības, un ka vispār Tiesu palāta nepareizi novērtējusi
lietas materiālus un taisījusi pēc būtības nepareizus atzinumus.

Lūkojot cauri lietas materiālus, sakarā ar ī. sūdzību un izklausījusi virsprokurora
atzinumu, Senāta Apvienotā sapulce atrod:

Par Tiesu palātas spriedumiem, kurus tā taisījusi kā otrās instances disciplīnār-

tiesa, nav pielaižamas sūdzības, kā to noteic Tiesu iek. lik. 214. pants. Tādēļ Jēkaba T.

pārsūdzība par Tiesu palātas spriedumu, instanču kārtībā, atstājama bez caurskatīšanas,
bet uzraudzības kārtībā, saskaņā ar Tiesu iek. lik. 172.—174. p., skatāmi cauri sūdzētāja

norādījumi uz tām nepareizībām, kuras Tiesu palāta it kā pielaidusi pēc sūdzētāja domām,

pārkāpjot likumā noteikto kārtību un tādējādi ņemot iespēju sūdzētājam likumīgā

ceļā aizstāvēt savas tiesības. Bet arī šie norādījumi atzīstami par nepamatotiem.

Nosakot disciplināras tiesāšanas kārtību, Tiesu iekārtas likums neparedz un ne-

prasa, lai, pēc pirmā Tiesu palātas departamentu kopsapulces sprieduma atcelšanas

no Senāta, Tiesu palāta lietu no jauna lūkotu cauri citā Tiesu palātas departamentu

kopsapulces tiesnešu sastāvā, līdzīgi tam, kā to nosaka Kriminālprocesa likumu 210. un

949. p., runājot par krimināllietu iztiesāšanas kārtību.

Līdzīga kārtība pie disciplīnārlietu iztiesāšanas arī loģiski būtu neiespējama un

nebūtu saskaņojama ar Tiesu iek. lik. 101. p. 5. pkta un 102. panta prasībām, kuri no-

sakāma disciplinārās lietās spriedumus taisa Tiesu palātas un apgabaltiesu departamentu

resp. nodaļu kopsapulces un pie tam ne mazākā, kā divu trešu daļu no visa tiesnešu

skaita sastāvā. Tādēļ, atstājot bez ievērības T. celto noraidījumu un lūkojot cauri to

pilnā kopsapulces sastāvā, Tiesu palāta, pretēji sūdzētāja ieskatam, rīkojusies likuma

robežās.

Lietas materiālos arī trūkst jebkādu norādījumu uz to, ka sūdzētājs ī. būtu lūdzis

dot viņam iespēju iepazīties ar lietas materiāliem un ka viņam būtu tāda iespēja liegta,
kā viņš to apgalvo. Konkrētās lietas priekšmets nav arī bijusi Krustpils miertiesneša

nepareizā rīcība, bet gan paša sūdzētāja T. nepareizās rīcības, kādēļ palātai arī nemaz
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nebija jāapsver ī. norādījumi uz miertiesneša nepareizām darbībām dažādu lietu iztie-

sāšanā, un no sprieduma redzams, ka šo jautājumu palāta atzinusi par tādu, kam nav

sakara ar konkrētās lietas priekšmetu. Tāpat jautājums par to, kādi apstākļi skaitāmi

par pierādītiem lietā, kāda tiem piešķirama nozīme un kādi atzinumi taisāmi no lietas

apstākļiem, palāta izšķīrusi citādi un nākusi pie citādiem gala atzinumiem vainības

jautājumā, bet visi šie palātas atzinumi zīmējas uz lietas būtību, un to pareizība nav

pārbaudāma uzraudzības kārtībā.

Lūkojot cauri disciplīnārlietas tiesa, kā to noteic Tiesu iek. lik. 208. pants, nav

saistīta ne ar kādiem sevišķiem tiesāšanas kārtības noteikumiem, izņemot Tiesu iek.

lik. 196.—222. pantā paredzētos un arī sprieduma forma šajās lietās likumā nav noteikta.

Tādēļ, pretēji sūdzētāja domām, nav saskatāms likumā noteiktās kārtības pārkāpums

tajā apstāklī, ka Tiesu palāta, kura ī. pārsūdzībā minētos paskaidrojumus atzinusi

par neskaidriem un grūti saprotamiem, — šādā spriedumā nav atzīmējusi atsevišķi
katru no T. pārsūdzības paskaidrojumiem, bet minējusi tikai tos, kurus tā atradusi par

saprotamiem un tādiem, kam var būt nozīme, novērtējusi tos sakarā ar pārējiem lietas

apstākļiem un spriedumā atzīmējusi tos apstākļus un apsvērumus, kurus tā atzinusi

par izšķirošiem, un spriedumā skaidri formulējusi ī. uzrādītās apsūdzības būtību, pie-

rādījumus, to novērtējumus, un taisījusi no lietas materiāliem loģiski izrietošus un ar

likumiem saskaņotus atzinumus.

Kā vērojams no Tiesu palātas sprieduma satura, pie atzinuma, ka privātadvokāts T.

ir lielākā mērā nemākulis, un viņa darbība tieši kavē tiesas darbību un kaitē to personu

interesēm, kuras tam uztic savu interešu aizstāvēšanu, un ka nav cerību, ka ī. turpmāk

spēs izpildīt privātadvokāta pienākumus, Tiesu palāta nākusi, apsverot ī. darbības

momentus par vairākiem gadiem, arī par laiku, kurš sniedzas pāri disciplīnārvajāšanas

noilguma termiņam, tomēr, taisot no visas ī. darbības aplūkošanas augšā minētos atzi-

numus, palāta to pamatos likusi veselu virkni tādu T. darbību, kuras nav segtas ar

noilgumu un kuras deva pietiekošu pamatu palātas gala atzinumam.

Aiz aprādītiem apsvērumiem Senāts, neatrodot iemeslu uzraudzības kārtībā

atcelt Tiesu palātas spriedumu, vadoties no Tiesu iek. lik. 172. p., — nolemj: Jēkaba ī.

sūdzību atstāt bez ievērības.

7. 1930. gada 3. jūnijā. Senāta virsprokurora 1930. g. 2. janvāra priekšlikums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumus: 1) vai piedziņas pēc izpildrakstiem,
kas izdoti krimināltiesā piespriestu civilprasību piedzīšanai, izdarāmas civilprocesa
kārtībā (sal. Kriev. apv. sap. 1878. g. spried. JVfe 37), un 2) apstiprinošā gadījumā, vai

policija var izdarīt kratīšanu pie personas, no kuras piespriesta prasība, ar nolūku atrast

parādnieka mantu. (L. N° 18.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi;
atzinumu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Aizrādot uz to, ka praksē pacēlies jautājums, kā izdarāma caur policiju piedziņa

pēc izpildu rakstiem, kas izdoti civilprasību piedzīšanai krimināllietās, tieslietu ministrs,

pamatojoties uz Tiesu iek. lik. 185. p., griezies pie Senāta Apvienotās sapulces izskaidrot

aprādītos jautājumus.

Uz priekšā celtiem jautājumiem Senāts, izklausījis virsprokurora atzinumu, pa-

skaidro:

Saskaņā ar Kriminālproc. lik. 985. (974.) p., tiesu izpildītāji, izpildot sprie-
dumus par naudas piedziņām, kas uzliktas ar vispārējo tiesu iestāžu spriedumiem, kā

atlīdzība cietušām par kaitējumiem un zaudējumiem, pieturas pie tās kārtības, kas

noteikta spriedumu izpildīšanai civillietās. levērojot, ka, sasakņā ar Tiesu iek. lik.

235. (310.) pantu, gadījumā, ja tiesu izpildītāju nepietiktu, tad tiesu iestāžu priekš-

sēdētājam tiesība šajā pantā paredzētā kārtībā uzdot viņu (t. i. tiesu izpildītāju) pienā-
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kurnu izpildīšanu izpildu policijas ierēdņiem, jāatzīst, ka šie pēdējie, piedzenot ar kri-

mināltiesas spriedumu piespriesto civilprasību, rīkojas tāpat, kā tiesu izpildītāji, pilnīgi
saskaņā ar Civīlproc. lik. noteikumiem; tādēļ arī policijas ierēdņi vajadzības gadījumā
var izdarīt Civīlproc. lik. 9721. un 1211 1. p. norādīto parādnieku personīgo kratīšanu.

Sacītais pilnā apmērā attiecināms uz civilprasības piedzīšanu caur policijas ierēd-

ņiem uz miertiesnešu kriminālspriedumu pamata (Kriminālproc. lik. 234. [189.] p.),
kā to jau sīki paskaidrojusi Kr. Sen. kopsapulce savā 1878. g. spried. N° 37.

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts nolemj: paskaidrot, ka abi augšā aprādītie

jautājumi izšķirami apstiprinoši.

8. 1930. gada 3. jūnijā. Viļakas iecirkņa miertiesneša iesniegums par piekri-
tības strīda izšķiršanu starp minēto miertiesnesi un robežapsardzības priekšnieku lietā

par miesas bojājumu nodarīšanu Annai Stankevičs. (L. N° 19.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Gubens; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

No lietas redzams, ka Latgales apgabaltiesas Viļakas iecirkņa izmeklēšanas ties-

nesis pēc iepriekšējā izmeklējuma izdarīšanas lietā par ļoti smagu miesas bojājumu
nodarīšanu Annai Stankevičs, konstatējot, ka Stankevičs nodarītie miesas bojājumi
ir viegli, nosūtījis lietu miertiesnesim Kriminālproc. lik. 530. p. kārtībā. Atrodot, ka

Stankevičs ir lūgusi saukt pie atbildības robežapsardzības dienestā stāvošas personas

par miesas bojājumu nodarīšanu robežapsardzības joslā, ka, saskaņā ar noteikumu

par robežapsardzību 20. p., visas robežapsardzības dienestā stāvošas personas skaitās

par stāvošām aktīvā kara dienestā, ka lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, ja tie

izdarīti tikai no aktīvā kara dienestā stāvošām personām, piekrīt, saskaņā ar Kara
tiesu lik. 244. p., kara tiesām, pie kam par lietas nodošanu kara tiesas iztiesāšanai jālemj
kara priekšniekam — šajā gadījumā — robežapsardzības apgabala priekšniekam, —

miertiesnesis nosūtījis lietu pēc piekritības robežapsardzības apgabala priekšniekam.

Robežapsardzības priekšnieks, lūkojot cauri lietu, atradis, ka lietas faktiskā puse pastāv
iekš tā: robežsargs Kārlis Lūsis 1929. g. 29. jūnijā piedalījies alkoholisku dzērienu dzer-

šanā robežapsardzības joslā Kacēnu pagasta Sorokino ciemā kopā ar privātām personām.
Lūsis dzērumā iesitis kādai privātpersonai, kura tad atņēmusi viņam revolveri, pēc
kam Lūsis pārgājis privāto personu varā, kāsto ielenkušasun sākušassist. Lūsim piestei-

gusies palīgā robežsargu posteņa priekšnieks Zālītis un sargi Grabovskis un Cipstiņš,
bet saniknotais pūlis tiem uzbrucis, pie kam robežsargi, pašaizsardzības nolūkā, bijuši

spiesti atgaiņāties no uzbrūkošā pūļa šautenēm un dot brīdinājuma šāvienus. Tad

pūlis sācis izklīst. Tajā paša laikā Lūsis, saniknots par savu piekaušanu, sācis dauzīt

visu, kas ceļā gadījies, iekļuvis Stankevičs dzīvoklī, sadauzījis tur iekārtu, kā arī sasitis

Annu Stankevičs, nodarot tai vieglus miesas bojājumus (miesas bojājumi nodarīti arī

dažām citām privātpersonām).

Robežapsardzības priekšnieks atzinis, ka aprakstītais notikums uzskatāms kā

Stankevičs ģimenes un viesu, skaitā ap 20 cilvēku, savstarpējs kautiņš ar robežsargu

Lūsi, kurpretim, pārējie robežsargi — posteņa priekšnieks Zālītis un sargi Cipstiņš
un Grabovskis kautiņā nav piedalījušies, bet gan ieradušies nodibināt kārtību un bijuši

spiesti atgaiņāties pret uzbrūkošo piedzērušo pūli, pie kam tiem nodarīti viegli miesas

bojājumi. Tādā lietas faktiskā stāvoklī vainīgās privātpersonas, pēc robežapsardzības

priekšnieka uzskata, saucamas pie atbildības par pretošanos likumīgai varai, par nekār-

tību celšanu publiskā vietā, kā arī par miesas bojājumu nodarišanu robežsargiem (Sodu
lik. 142., 262. un 469. p.). Nākot pie tāda atzinuma robežapsardzības priekšnieks nolē-

mis nosūtīt lietu miertiesnesim vainīgo saukšanai pie atbildības pēc augšā aprādītiem
likumu pantiem, uzskatot robežapsardzību kā sūdzētāju par pierobežas joslā celtām

nekārtībām un pretošanos likumīgai varai.
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Miertiesnesis atradis, ka viņam nav iemesla grozīt savu agrāko lēmumu par lietas

piekritību aiz šādiem iemesliem:

Pēc lietā esošiem datiem lieta par privātpersonu pretošanos likumīgai varai (Sodu
lik. 142. p. 2. d.) ir nodalīta no šās lietas un atrodas izmeklēšanā pie Viļakas iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša, ka šī pēdējā apsūdzības lieta, pēc noziedzīgo nodarījumu ideālas

kopibas jēguma, nepielaiž privātpersonu, kuras izrādījušas pretošanos likumīgai varai

(S. 1. 142. p.), atbildību arī pēc Sodu lik. 262. p., ka bez tam cietušie robežsargi pret

privātpersonām apsūdzibu pēc Sodu lik. 469. p. nav cēluši, kurpretim pēc Kriminālproc.
lik. 6. p. nosacijumiem tādas apsūdzības ceļamas ne citādi, kā uz cietušo personu ierosi-

nājuma pamata.
Pamatojoties uz Kriminālproc. lik. 45. p., miertiesnesis lietu iesniedzis Latgales

apgabaltiesas kriminālnodaļai piekritības strīda ierosināšanai, bet apgabaltiesa lietu

nosūtījusi atpakaļ miertiesnesim, kurš, atsaucoties uz Kriminālproc. lik. 275. p., lietu

nosūtījis Senāta Apvienotai sapulcei piekritības strīda izšķiršanai.

Apsverot jautājumu par lietas piekritību, Senāts, izklausījis virsprokurora atzi-

numu, atrod, ka jautājums par piekritības strīdu nav ierosināts likumā noteiktā kārtībā.

No Kara tiesu lik. 275. p. redzams, ka gadījumos, kad starp kara priekšniecību un mier-

tiesnesi izceļas strīds par lietas piekritību, kara priekšnieks griežas pie attiecīgas mier-

tiesnešu sapulces (scil. apgabaltiesas apellācijas nodaļas), bet ja viņš nepiekrīt arī ap-

gabaltiesas lēmumam, tad par to ziņo caur kara apgabala priekšnieku pēc komandas

kara ministram, no kura, saskaņā ar kara tiesu lik. 276. p., atkarājas jautājumu par
lietas piekritības izšķiršanu stādīt priekšā Senāta Apvienotai sapulcei.

Tā kā šajā gadījumā kara priekšnieks (robežapsardzības priekšnieks) nepiekrita
miertiesneša atzinumiem par lietas piekritību, kuru viņam, kara priekšniekam, bija

nosūtījis miertiesnesis, tad kara priekšniekam bija jārīkojas pēc augšā aprādītā kara
tiesu likuma 275. p. nosacījumiem (Kriminālproc. lik. 45. p. būtu piemērojams pretē-

jādā gadījumā, t. i. kad miertiesnesis nepiekrīt kara priekšniecības atzinumam

par lietas piekritību, kuru miertiesnesim bija nosūtījusi kara priekšniecība).

Aiz aprādītiem apsvērumiem Senāts, pamatojoties uz kara tiesu lik. 275. p., —

nolemj: nosūtīt lietu Robežapsardzības priekšniekam attiecīgai rīcībai pēc Kara tiesu

lik. 275. p.

9. 1930. gada 3. jūnijā. Latgales apgabaltiesas 1930. gada 29. marta iesniegums,

pārnest Latgales apgabaltiesas administrātīvās nodaļas lietas N° 74., 79., 81. un 80 —

1930. g. uz citu apgabaltiesu. (L. N° 28.)

Sedi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Kalacs; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: kā redzams

no Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja 1930. g. 29. marta un 4./5. aprīļa iesnieguma,
kā arī šās tiesas nodaļu kopsapulces 1930.g. 22. marta lēmuma, minētās tiesas administrā-

tīvā nodaļā ienākušas četras lietas, kurās sūdzētāji Antons Počs, Izidors Rancans

(lieta JSr° 74), Jēzups Trasuns (lieta N° 79), Augusts Vaiculis (lieta N° 80), Sebastjāns
Pabērzs un Vladislavs Silanžs (lieta Ne 81) lūdz atzīt par nelikumīgām Latgaliešu kultūras

biedrības Rēzeknē ~Latgales tautas pils" 1930. gada 9. februārī notikušās attiecīgās

pilnās biedru sapulces un atcelt to lēmumus. No iesniegumiem pievienotām apgabaltiesas
lietām redzams, ka sūdzības saņemtas apgabaltiesā 1930.g. 8., 10. un 11. martā un tiesas

administrātīvā nodaļā ievestas attiecīgas lietas, bet prāvnieki pie tiesas vēl nav tikuši

aicināti un vispār nekāda procesuāla darbība šajās lietās tiesā nav notikusi.

No apgabaltiesas nodaļu kopsapulces lēmuma redzams, ka viņa, skatot cauri

administrātīvās un reģistrācijas nodaļas pārziņa iesniegumu, atradusi, ka trijās no minē-

tām lietām figurē kā atbildētājs tagadējais tieslietu ministrs Juris Pabērzs, kurš agrāk
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ieņēmis Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja biedra amatu 2. civīlnodaļā un kuram

šī vieta arī turpmāk esot garantēta, ka minētās lietas izspriežot Latgales apgabaltiesā
sprieduma bezpartejība būtu visvairāk apdraudēta, resp. būtu visvairāk vielas pārme-
tumiem un aizdomu izteikšanai tiesai, ka lielākais skaits lietas dalībnieku dzīvojot Rīgā,
un ka vispār lietas labā būtu minētās lietas nodot iztiesāšanai citai apgabaltiesai, kādēļ,
atsaucoties uz Kriminālprocesa lik. 282. un 283. p., apgabaltiesas nodaļu kopsapulce
nolēmusi ierosināt jautājumu par administrātīvās un reģistrācijas nodaļas vadītāja ie-

sniegumā minēto lietu nodošanu iztiesāšanai citai apgabaltiesai.

Atsaucoties uz šo lēmumu, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs minētās lietas

pēc iesniegumiem N° 4524 un 4930 nosūtījis Senāta Apvienotai sapulcei.

Izspriežot šo lietu jāievēro: Likumā par administrātīvām tiesām nav atrodami

sevišķi noteikumi par lietu pārnešanu no vienas tiesas otrā, kādēļ, saskaņā ar minētā

likuma 74. pantu, tiesai šajā ziņā jāpiemēro civilprocesa likuma noteikumi. Pēc Civil-

procesa lik. 203. p. (1914. g. izdev.), prasība iesniedzama tai tiesai, kuras apgabalā atbildē-

tājam ir pastāvīga dzīves vieta, bet prasības pret biedrībām un sabiedrībām tai tiesai,
kuras apgabalā atrodas viņu valde (Civilproc. lik. 220. p.). Uz šā principa pamatojas
visi civilprocesa noteikumi par territoriālo piekritību un katrs izņēmums no šā principa
ir sevišķi un noteikti uzrādīts pašā likumā. Atbildētājs gan var zināmos Civilprocesa lik.

207. un 211. p. paredzētos gadījumos, kad prasība iesniegta territoriālā ziņā nepiekritigā

tiesā, lūgt tiesu lietu nodot citai tiesai, kuras apgabalā viņam ir pastāvīga dzīves vieta,
bet pašai tiesai, kuras pārziņā lieta atrodas, likums nedod tiesību pēc sava ieskata bez

atbildētāja lūguma un piekrišanas pārnest lietu uz citu tiesu vai ierosināt augstākā tiesā

jautājumu par šādu pārnešanu. Šajā gadījumā, kā redzams no piesūtītām Latgales ap-

gabaltiesas administrātīvās nodaļas lietām, atbildētāji nevienā lietā nav iesnieguši

lūgumu nedz arī citādi izteikuši vēlēšanos lietu pārnest no Latgales apgabaltiesas uz citu

tiesu, bet pati apgabaltiesa ierosinājusi jautājumu par minēto lietu nodošanu iztiesāšanai

citai apgabaltiesai, pie kam minējusi tādus motīvus, kādi nav paredzēti civilprocesa
likumā lietu pārnešanai no vienas tiesas otrā, un atsaukusies uz Kriminālprocesa likuma

noteikumiem, kuri, saskaņā ar Lik. par administrātīvām tiesām 74 p., administrātīvās

tiesāšanas kārtībā nav piemērojami.

Tādos lietas apstākļos Latgales apgabaltiesas lūgums atzīstams par nepamatotu un

noraidāms.

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts nolemj: Latgales apgabaltiesas iesniegumu atstāt

bez ievērības.

10. 1930. gada 23. oktobrī. Jelgavas apgabaltiesas 1927. g. 25. oktobra iesniegums

piekritības strīda izšķiršanai starp apgabaltiesu un Zemkopības ministriju Latvijas pa-

reizticīgo baznīcas sinodes un Ilūkstes sieviešu klostera prasības lietā pret Zemkopības

ministriju par īpašuma tiesībām. (L. N° 5.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors A. Gubens; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: no lietas

redzams, ka pareizticīgo baznīcas sinode un Ilūkstes pareizticīgo sieviešu klosteris iesnie-

guši Jelgavas apgabaltiesai prasības sūdzību, atzīt, ka Latvijā pastāv Ilūkstes pareiz-

ticīgo sieviešu klosteris un uz šā pamata atzīt, ka Ilūkstes klosterim ir tiesība uz neatsavi-

nāmo zemes daļu Kanecpoles muižā Ilūkstes apriņķī, kāda muiža agrārās reformas

likuma spēkā nākšanas laikā piederējusi minētam klosterim un ieskaitīta valsts zemes

fondā. Prasības sūdzības pamatā guļ tas apstāklis, ka Senāta Administrātīvais departa-

ments, lūkojot cauri Jēkabpils Pokrova klostera sūdzību par Zemkopības ministrijas

lēmumu, ar kuru Jēkabpils klosterim atstāta viena kopīga neatsavināma daļa ar Ilūkstes

klosteri, atradis, ka Jēkabpils Pokrova klosteris kā atsevišķa, neatkarīga no Ilūkstes
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klostera, juridiska persona nav pastāvējis un ka šis pēdējais (Ilūkstes) klosteris pēc Zem-

kopības ministrijas paskaidrojumā minētiem datiem, faktiski izbeidzis savu pastāvēšanu.

Pamatojoties uz tādu konstatējumu, Senāta Administrātīvais departaments atzinis par

pareizu uzraudzības kārtībā atcelt Zemkopības ministrijas lēmumu par neatsavināmās

daļas ierādīšanu Ilūkstes klosterim un uzdevis šai ministrijai taisīt jaunu lēmumu.

Ilūkstes klostera Jelgavas apgabaltiesai iesniegtā prasības sūdzības lietā Zemkopības

ministrija, atsaukdamās uz Civīlproc. lik. 240. un 241.p., griezusies pie Jelgavas apgabal-
tiesas prokurora ar lūgumu paziņot šai apgabaltiesai, ka ministrija atzīst lietas par ne-

atsavināmo daļu ierādīšanu, un tamlīdz arī minēto lietu, uz agrārās reformas likuma pa-

mata par piekrītošām viņas, atbildētājas, izšķiršanai, bet sūdzības par viņas lēmumiem

neatsavināmo daļu piešķiršanas lietās iesniedzamas Senāta Administrātīvām departa-
mentam. Pamatojoties uz Civilproc. lik. 241. p., apgabaltiesa nolēmusi lietas tālāko

gaitu apturēt līdz piekritības strīda izšķiršanai Senāta Apvienotā sapulcē.

Jautājums par piekritības stridu izšķirams pec šādiem apsvērumiem.

Kā redzams no lietas, Ilūkstes klostera prasības sūdzibas prasības punkts sastāv

no divām atsevišķām daļām un, proti, no prasības — atzīt, ka Ilūkstes klosteris kā juri-
diska persona pastāv, un no prasības — atzīt, ka šim klosterim ir tiesība uz neatsavināmo

zemes daļu Kanecpoles muižā.

Pēc agrārās reformas likuma Id. 121
. panta izdošanas (Lik. kr. 1929. g. 117) nav

šaubu, ka strīda izšķiršana par Zemkopības ministrijas rīkojumiem neatsavināmo daļu
ierādīšanas lietās piekrīt Senāta Administrātīvām departamentam. No šā lietu piekri-
tību noteicošā likuma, kuram par vēl neizšķirtām lietām ir atpakaļējs spēks,
atzīstams, ka civīltiesai nepiekrīt izšķirt jautājumus par tā sauc. neatsavināmo daļu
ierādīšanu agrārās reformas likuma robežās un tādēļ arī m casu Jelgavas apgabaltiesai
nepiekrīt izšķirt jautājumu, vai Ilūkstes klosterim ir jeb nav tiesība uz neatsavināmo

daļu Kanecpoles muižā.

Kas, turpretim, attiecas uz apgabaltiesai iesniegto prasības sūdzības punktu, ar

kuru Ilūkstes klosteris lūdz atzīt viņu kā faktiski pastāvošu juridisku personību, tad šīs

prasības caurlūkošanai civilprocesuālā kārtibā nav nekādu likumīgu šķēršļu un šī prasība

jāizšķir piekritīgai civīltiesai, piemērojoties Civīlproc. lik. 1801. pantam. Juridiskas per-
sonas rodas un izbeidz savu pastāvēšanu likumos noteiktā kārtībā un tam, kas pierāda

likumīgu interesi, nav liegts griezties pie civīltiesas ar lūgumu nodibināt, ka likumā

noteiktā kārtībā radusies juridiska persona nav izbeiguši savu pastāvēšanu. No lietas

redzams, ka Zemkopības ministrijas rīkojumu par neatsavināmās daļas ierādīšanu Ilūkstes

klosterim Senāta Administrātīvais departaments atcēlis aiz tā iemesla, ka pēc pašas

Zemkopības ministrijas Senātam iesniegtā paskaidrojumā minētiem datiem Ilūkstes

klosteris faktiski nepastāv, pie kam Senāts uzdevis ministrijai taisīt jaunu lēmumu

resp. vēl lūkot cauri jautājumu par neatsavināmās daļas ierādīšanu šim klosterim. Tā

tad jautājums par neatsavināmās daļas ierādīšanu Ilūkstes klosterim atzīstams par at-

klātu un Senāta Administrātīvais departaments ir tikai devis rīkojumu Zemkopības

ministrijai lietu vēlreizēji lūkojot cauri ievērot tos datus, attiecībā uz klostera, kā juri-
diskas personas izbeigšanos, uz kuriem norādīts pašas ministrijas iesniegumā. Ja nu

Ilūkstes klosteris resp. pareizticīgo baznīcas sinode atrod, ka viņiem ir kāda likumīga
interese pierādīt, ka minētais klosteris likumos noteiktā kārtībā nav izbeidzis savu pastā-
vēšanu, tad nedz šā klostera likumīgiem pārstāvjiem, nedz pareizticīgo baznīcas sinodei

pēc nolikuma par pareizticīgo baznīcu Latvijā nevar liegt griezties pie tiesas ar lūgumu —

atzīt kā faktu, ka klosteris pēc Latvijas likumiem kā juridiska persona pastāv. Šis jautā-
jums izšķirams civilprocesa likumos noteiktā kārtībā pilnīgi patstāvīgi un neatkarīgi
no tā, vai Ilūkstes klosterim, ja viņa kā juridiskas personas esamība būs nodibināta ar

civīltiesas spriedumu, ir jeb nav tiesība uz neatsavināmo daļu Kanecpoles muižā, kāda

pēdējā jautājuma izšķiršana piekrīt agrārās reformas likumā noteiktiem orgāniem.
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Aiz aprādītiem iemesliem Senāts, pamatojoties uz Civīlproc. lik. 241. p., nolemj:
atzīt, ka prasība daļā — atzīt Ilūkstes pareizticīgo sieviešu klosterim tiesību uz neatsavi-

nāmās daļas ierādīšanu Kanecpoles muižā, civīltiesai nepiekrīt.

11. •1930. gada 23. oktobrī. Senāta virsprokurora 1930. g. 29. augusta priekš-
likums, tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu par drošības līdzekļa pielietošanu
pret apsūdzētiem atvaļinātiem karavīriem, kuru lietas tiek iztiesātas pulka tiesās.

(L. No 41.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: Kara tiesu likuma 244. p. (Kara lik. kop.
XXIV gr.) paredz, ka atvaļinātie karavīri par kara dienesta laikā izdarītiem noziedzīgiem
nodarījumiem tiesājami militārā tiesā. Tas nozīmē, ka viņu lietas šādos gadījumos
virzāmas kara tiesu likuma (bet ne kriminālprocesa likuma) paredzētā kārtībā. Starp
šādiem noziedzīgiem nodarījumiem, līdz kuru iztiesāšanai karavīri atvaļināti no kara

dienesta (kara klausības lik. 86.—87. p. kārtībā), var būt arī nodarījumi, iztiesājami

pulka (vai viņam līdzīgās) militārās tiesās.

Kā redzams no Kara tiesu likuma 314.—318. p., visos aprādītos gadījumos izziņu
izdara kara priekšniecība, pie kam attiecīgais kara priekšnieks, ja viņš to atrod par

vajadzīgu, var noteikt drošības līdzekļus, kādi paredzēti attiecībā uz militārām personām,
Kara tiesu likuma 470.—474. p., bet attiecībā uz civilām personām 329. un 477. p.

(sk. Kara tiesu lik. 319. p.). Šādi drošības līdzekļa veidi attiecībā uz civīlām personām,
kā tas tieši Kara tiesu lik. 477. p. minēts, ir visi drošības veidi, paredzēti Kriminālprocesa
lik. 416.—431. p. (tagad 461.—477. p.). No sacītā tādējādi izriet, ka kara priekšniecībai,
izdarot izziņu Kara tiesu likuma 314. p. paredzētos gadījumos, drošības līdzekļu
noteikšanā ir tiesības, līdzīgas kara vai civīlo izmeklēšanas tiesnešu tiesībām, kā attiecībā

uz karavīriem, tā arī attiecībā uz civīlām personām. Kas tieši zīmējas uz pulka tiesās

iztiesājamām lietām, tad pēdējo tālāko virzienu (pēc izziņas nobeigšanas), kā tas

redzams no Kara tiesu lik. 334. p. 2. pk., nosaka vienīgi attiecīgais kara priekšnieks,
kurš pēc sava ieskata vai nu lietu izbeidz, —ja nav pietiekošu iemeslu kriminālvajāšanai,
vai nodod to disciplīnārcaurskatīšanai, vai ari taisa lēmumu par vainīgo personu
nodošanu pulka tiesai. Pārējos gadījumos, kad lieta izņemta no pulka tiesu kompe-
tences, kara priekšnieks rīkojas Kara tiesu lik. 334. p. 1., 3.—5. p. paredzētā kārtībā.

No sacītā jāatzīst, ka pulka tiesai padotās lietās drošības līdzekļa noteikšana, resp.

izvēle, piekrīt vienīgi kara priekšniecībai, ievērojot jau minētos noteikumus, t. i.,

piemērojot militārām (aktīvā kara dienestā stāvošām) personām Kara tiesu lik. 470. p.,
bet civīlām, to starpā arī no kara dienesta atvaļinātām, Kriminālproc. lik. 461. p.
noteikumus. Kas attiecas uz gadījumiem, kad zem izmeklēšanas un tiesas atrodošies

karavīri vēl tikai atvaļināmi no kara dienesta, tad drošības līdzekļu piemērošanu
šādām personām rēgulē kara klausības lik. 88. p. (Lik. kr. 1923. g. 94), noteicot, ka

šādos gadījumos pirms atlaišanas no kara dienesta karaspēka daļu vai iestāžu priekš-
niekiem jāpaziņo tai iestādei, vai amata personai, kuras ricībā karavīrs skaitās,
par karavīra priekšā stāvošu atlaišanu un jāpieprasa lēmums par to, kāds drošības

līdzeklis no Kriminālproc. lik. 416.—431. p. (461. —477. p.) paredzētiem pieņemams

pret atlaižamo no dienesta. Lēmuma izpildīšana piekrīt tai amata personai vai iestādei,
kura to taisījusi. Atlaišanu no dienestaizdara attiecīgais karaspēka daļas vai iestādes

priekšnieks pēc tam, kad ir saņemts paziņojums par drošības līdzekļa faktisko piemērošanu.

levērojot to, ka pulka tiesu caurlūkojamās lietās, kā tas jau aprādīts, visas

apsūdzētās personas skaitās vienīgi kara priekšniecības (event. arī pulka tiesas)

rīcībā, bet citu iestāžu rīcībā nav pārskaitāmas, tad ari no šā panta noteikumiem

loģiski izriet, ka pret atvaļinātiem karavīriem šādos gadījumos arī drošības līdzekļu
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izvēle atkarājas no kara priekšniecības, kura līdz ar karavīra atvaļināšanu paziņo

attiecīgām iestādēm par šāda drošības veida nodibināšanu par atvaļināto karavīru

(par piem., par policijas uzraudzības noteikšanu paziņo attiecīgam policijas priekš-
niekam), un aprādītie lēmumi, līdzīgi tiesu iestāžu lēmumiem, ir obligātoriski priekš
šīm iestādēm. Tādējādi no apspriežamā jautājuma jāatzīst, ka pret apsūdzētiem
atvaļinātiem karavīriem, kuru lietas tiek iztiesātas pulka tiesās, drošības līdzekli

noteic kara priekšniecība, piemērojoties Kriminālprocesa likuma 461. (416.) p. notei-

kumiem, kādēļ, ievērojot izteikto, un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts

nolemj: paskaidrot, ka pret atvaļinātiem karavīriem, kuru lietas tiek iztiesātas pulka

tiesās, drošības līdzekli noteic kara priekšniecība, piemērojot Kriminālprocesa likuma

461. p. (416. p.) noteikumus.

12. 1930. gada 25. novembrī. Zvērināta advokāta Jāņa Bērziņa sūdzība par
Tiesu palātas departamentu kopsapulces 1929. g. 26. oktobra lēmumu lietā par zvēr.

adv. pal. Jevgeņija Vilenčika uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā. (L. Ne 24.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: zvēri-

nāta advokāta palīgs Vilenčiks 1929. g. 21. februārī iesniedzis Zvērinātu advokātu

padomei lūgumu viņa uzņemšanai zv. adv. skaitā. Ar tā paša gada 24. aprīļa lēmumu

Zvērinātu advokātu padome Vilenčika lūgumu atraidījusi un ar 29. maija lēmumu

nolēmusi ~strīpot" Vilenčiku no zvērinātu advokātu skaita. Par šo pēdējo lēmumu

Vilenčiks iesniedzis sūdzību Tiesu palātai, kura ar savas kopsapulces 1929. g. 26. oktobra

lēmumu atcēlusi Zvērinātu advokātu padomes 29. maija lēmumu. Tiesu palātas lēmumu

zv. adv. Bērziņš pārsūdzējis Senātam uzraudzības kārtībā.

Stājoties pie lietas caurskatīšanas uzraudzības kārtībā, Senāta Apvienotā sapulce
atrod:

Zvērinātu advokātu padome iziet no sava 1927. g. 12. janvāra principiālā lēmuma

par to, ka zvērinātu advokātu skaitā neuzņemtie palīgi ~atskaitāmi" no zvērinātu

advokātu palīgu skaita. Tā tad Senātam jāpārbauda šā principiālā lēmuma likumība.

Nevar būt šaubu, ka palīgi tāpat kā paši zvērināti advokāti pieder pie zvērinātu advokātu

korporācijas un padoti Zvērinātu advokātu padomes uzraudzībai un disciplinārai varai

uz tiem pašiem pamatiem, kā arī zvērināti advokāti. Tas nepārprotami izriet no

Zvērinātu advokātu padomes 1924. g. 19. marta un 9. aprīļa sēdēs pieņemtās Instrukcijas

~Latvijas zvērinātu advokātu palīgu organizācijai un darbībai". Ja nu palīgs pieder

pie zvērinātu advokātu korporācijas, tad visi, Zvērinātu advokātu padomes rīcībā

esošie mēri, kuri vērsti uz palīga piederības pie korporācijas pārtraukšanu, piemērojami

palīgam tikai tajās robežās un tikai uz tiem pašiem pamatiem, kā zvērinātiem advokā-

tiem. Šādi mēri izteicas Tiesu iekārtas likuma paredzētās disciplinārās represijās un

piemērojami tikai šajā likumā paredzētā disciplinārā kārtībā. Nedz minētais likums,
nedz pati instrukcija neparedz, ka palīgs, kas aiz ~neformāliem" iemesliem netika

uzņemts zvērinātu advokātu skaitā, būtu ~strīpojams" no zvērinātu advokātu palīgu
skaita. Ja instrukcija (24. §) arī paredz, ka palīgs, kas 5 gadu stāža laikā nebūtu izpildījis
visus 22., 23. § minētos pienākumus, var tikt izslēgts no zvērinātu advokātu palīgu

skaita, tad tas varētu notikt, kā pareizi atzīst Tiesu palāta, vienīgi piemērojot discipli-
nāro kārtību. Turpretim, runā esošā gadījumā Zvērinātu advokātu padome savu

lēmumu nav disciplinārā kārtībā taisījusi, bet vienkārši it kā konstatē, ka Vilenčiks,

kā zvērinātu advokātu skaitā neuzņemts palīgs, automātiski vairs neskaitoties par

palīgu. Šādas tiesības tomēr nedz likums, nedz arī Instrukcija nepiešķir Zvērinātu

advokātu padomei. Strīpot pie korporācijas piederošu personu no korporācijas nozīmē

atņemt viņai korporācijas locekļa tiesības, t. i. — pēc būtības — izslēgt viņu no
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korporācijas. Tā tad, strīpojot palīgu no zvērinātu advokātu palīgu skaita, Zvērinātu

advokātu padome izslēdz viņu no palīgu skaita. Kaut arī Zvērinātu advokātu padome
nebija domājusi juridiski pielīdzināt ~strīpošanu" izslēgšanai, tomēr abi šādi mēri

pārtrauc palīga piederību pie zvērinātu advokātu korporācijas un ar to tikpat satricina

palīga sabiedrisko un profesionālo godu un stāvokli, kā formāla ~izslēgšana". Tāpēc
nav pielaižams, ka palīga ~strīpošana" varētu notikt ārpus disciplināras kārtības un

ārpus tiem pamatiem, kurus likums paredz palīga ~izslēgšanai" no zvērinātu advokātu

palīgu skaita, t. i. no vispārējās advokātu korporācijas. Tā tad Zvērinātu advokātu

padomes 1927. g. 12. janvāra principiālais lēmums nav atzīstams par likumīgu un nav

tāpēc uzturams spēkā. Ar to atkrīt tas formālais pamats, uz kuru Zvērinātu advokātu

padome pamatojusi savu 1929. g. 29. maija lēmumu. Zvērinātu advokātu padome
nemin nekādus likumu, morāles vai advokātu ētikas pārkāpumus, kuros Vilenčiks

būtu apvainojams. Zvērinātu advokātu padome arī neatsaucas uz to, ka Vilenčiks

nebūtu izpildījis Instrukcijas 22., 23. § minētos pienākumus. Likums nemaz neparedz,
ka palīgam būtu tūliņ pēc 5 gadu stāža notecēšanas obligātoriski jāpanāk sava uzņem-
šana zvērinātu advokātu skaitā. Taisni otrādi, Tiesu iek. lik. 281. pants nosaka tikai to,
ka par zvērinātiem advokātiem var būt personas — starp citu — kas ne mazāk par

5 gadiem nodarbojušās ar tiesu praksi zvērinātu advokātu vadībā kā viņu palīgi. Tā

tad likums neparedz palīgu tiešu pienākumu obligātoriski pāriet un pie tam vēl noteiktā

laikā zvērinātu advokātu skaitā, it kā ar tādu kombināciju, ka, ja palīgs nelūgtu uzņemt

viņu zvērinātu advokātu skaitā, vai ja Zvērinātu advokātu padome viņu neuzņemtu,

palīgs būtu ~strīpojams" no palīgu skaita. Ja arī palīgs netiktu uzņemts zvērinātu

advokātu skaitā, tad vienīgās sekas būtu tikai tās, ka viņš joprojām paliktu palīgs
un viņam nevarētu liegt tiesības no jauna lūgt par uzņemšanu zvērinātu advokātu

skaitā. Saprotams, palīga patrons kurā katrā laikā varētu viņu atskaitīt, un, ja palīgs
neatrod jaunu patronu, Zvērinātu advokātu padomei gan būtu tiesības palīgu vienkārši

atskaitīt no palīgu skaita, neierosinot disciplināru kārtību; šajā gadījumā Zvērinātu

advokātu padome vienkārši pamatotos uz to, ka atkrituši tie faktiskie priekšnoteikumi,

pēc kuriem palīgs vispār būtu uzņemams zvērinātu advokātu palīgu skaitā (Instrukcijas
3. p.). Zvērinātu advokātu padomes lēmums par palīga neuzņemšanu zvērinātu advokātu

skaitā aiz neformāliem iemesliem gan varētu būt par pamatu nekavējoties ierosināt

disciplināru apsūdzību pret palīgu, bet, saprotams, ar tādām sekām, ka, ja disciplinārā

apsūdzība izrādītos par nepamatotu, lēmums par palīga neuzņemšanu būtu revidējams.

Aiz aprādītiem iemesliem, atzīstot zvērināta advokāta Bērziņa sūdzību par ievē-

rību nepelnošu un neatrodot tāpēc pietiekošu pamatu Tiesu palātas lēmuma atcelšanai

uzraudzības kārtībā, Senāts nolemj: zvērināta advokāta Jāņa Bērziņa sūdzību

atstāt bez ievērības.

13. 1930. gada 25. novembrī. Senāta virsprokurora 1930. g. 7. jūnija priekš-
likums, tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu: vai miertiesneša amats ir pa-

augstināts amatu grupā caur to, ka ar 1925. g. 1. aprīli no tiesu resora amatu XI. grupas

pārvietots VII grupā. (L. JMs 35.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors M. Gobiņš; referē senātors 0. Ozoliņš; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: līdz 1923. g. 1. aprīlim Latvijas tiesneši saņēma
atalgojumu pēc vispārējām valsts darbinieku amatu katēgorijām, pie kam mierties-

neši bija ierindoti 1920. gadā — 111 amatu katēgorijā (~Vald. Vēstn." 1920. g. 34.,
56. num.), 1921. g. — 1922.g. VII amatu katēgorijā (Lik. kr. 1921.g. 101; 1922. g. 193). Ar

1923. g. 20. marta noteikumiem (Lik. kr. 1923. g. 29) tiesneši tiek izslēgti no vispārējā
valsts dienesta amatu saraksta un atalgojuma ziņā tiek sagrupēti 12 grupās, pie kam

miertiesneši nonāk XI grupā. 1923. g. 20. marta noteikumi, atraujot atalgojuma ziņā

2*
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tiesnešus no agrākām katēgorijām, kuras viņi līdz tam atradās, deva jūtamu algas pa-

augstinājumu tiesas darbinieku I—IX grupām, samērā ar katēgoriju darbiniekiem,

ar kuriem tiesu darbinieki līdz tam gāja kopā (4%—50% no katēgoriju algas), bet

X—-XII grupu darbinieki, kuri agrāk ietilpa 6., 7. un 8. katēgorijās, nekādu algas

paaugstinājumu samērā pret katēgoriju darbiniekiem nesaņēma. Tamlldz arī mier-

tiesnesis kā XI grupas darbinieks, kas agrāk ietilpa 7. katēgorijā, nekādu algas pie-
likumu nesaņēma. 1925. g. 7. jūlija noteikumi (Lik. kr. 1925. g. 133) paturēja tiesas darbi-

nieku īpašas grupas atsevišķi no vispārējām valsts dienesta amatu katēgorijām, vienīgi
pārveidojot 12 tiesamatu grupas 9 grupās, pie kam šai pārgrupēšanā mirtiesneši nāca

VII grupā, ar atalgojumu Ls 300, kāds atalgojums neatbilst vairs 7. katēgorijai (Ls 260),
kurā miertiesneši atradās no 1923. gada, bet gan 6. katēgorijai, t. i. miertiesnešus atalgo-
juma ziņā it kā paaugstināja par vienu katēgoriju. 1929. g. 27. jūnija noteikumi (Lik.
kr. 1929. g. 156) un Saeimas likums (Lik. kr. 1929. g. 245) šādu stāvokli sankcionē ari uz

priekšu: miertiesneši paliek VII amatu grupā un viņu atalgojums atbilst 6. ierēdņu
katēgorijās atalgojumam. Beidzot, 1929. g. 21. decembra Saeimas likums par pensijām

(Lik. kr. 1929.g. 246) pensionēto tiesu darbiniekuVII grupu tieši pielīdzina 6. katēgorijai.

Tā kā 1925. g. 7. jūlija noteikumi(Lik. kr. 1925.g. 133) atrāva miertiesnesi no sa-

grupējuma ar zemāku atalgojumu (izmeklēšanas tiesnesis, vecākā notāra palīgs, zemes

grām. nod. priekšn. palīgs) un pārcēla viņu uz sagrupējumu ar augstāku atalgojumu

(apgabaltiesas prokurora biedrs, svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis) un tā kā zemākais

sagrupējums, kurā miertiesnesis līdz 1925. g. atradās, atalgojuma ziņā palika agrākā,
t. i. 7. katēgorijās stāvokli, bet miertiesnesis, samērā ar 1923. g. atalgojuma ziņā izcēlās

par vienu ierēdņu kātēgoriju, t. i. no 1925. g. saņēma VII grupas atalgojumu, kurš

atbilst ierēdņu 6. katēgorijai, tad šis apstāklis deva vienai daļai kredita rīkotāju iemeslu

turēties ieskatā, ka ar 1925. g. noteikumiem miertiesneša amats grupā ir pa-

augstināts.

Šā ieskata labā parasti tiek minēta šāda argumentācija. Izslēdzot ar 1923. g.

1. aprīli tiesu resora amatus no valsts dienesta amatu saraksta, miertiesneši no valsts

dienesta amatu 7. katēgorijās (alga Ls 230) pārvietoti tiesu resora amatu XI grupā
ar tādu pat (Ls 230) atalgojumu. Šajā gadījumā miertiesneši nav nedz pazemināti,
nedz paaugstināti, jo šajā jautājumā ievērojams nevis grupas kārtas numurs, bet atalgo-

juma lielums (sal. Lik. kr. 1925. g. 150,4. p.; 1929. g. 190, 11.p.), kas palicis negrozīts. Pa-

augstināšana amatu grupā izdarīta nākamā amatu pārkārtojumā. No 1923. g. 1. aprīļa
līdz 1925. g. 1. aprīlim miertiesnesi atalgoja pēc XI grupas — vienādi ar izmeklēšanas

tiesnesi, vecākā notāra palīgu, zemes grām. nod. priekšnieka palīgu ar Ls 230 mēnesī;

ar 1925. g. 1. aprīli tikko uzskaitītās amatpersonas dabū vietu VIII grupā (ar algu
Ls 260); turpat vajadzēja būt tad arī miertiesnešiem, ja tos domāts būtu atstāt agrākā
stāvoklī; ja nu miertiesnešu VIII grupā nav, bet tie pārcelti uz Vll grupu (ar algu Ls 300),
tad miertiesneša amata paaugstināšana grupā ir notikusi. 1929. g. noteikumi (Lik. kr.

1929. g. 156) šajā jautājumā nekādu pārgrozījumu neienes.

Aprādītā argumentācija tomēr nepārliecina un tuvāks minēto atalgojuma
noteikumu apsvērums liek šaubīties par to, vai ar 1925. g. 1. aprīli būtu notikusi mier-

tiesnešu amata paaugstināšana amatu grupā.

Ja par miertiesneša stāvokli spriež pēc amatu sagrupējumiem, kādos miertiesnesis

ir atradies, tad jāievēro, ka 1920. gadā miertiesnesis ir bijis kopā ar apgabaltiesas proku-
rora biedri, svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesi (111 katēg. ar algu 800rub.); 1921.g. —

1923. g. kopā ar izmeklēšanas tiesnesi, vecākā notārapalīgu, zemes grām. nod. priekšnieka

palīgu (7. katēg. ar algu 7100 rub.); 1923. g. — 1925. g. — kopā ar tām pašām amat-

personām (XI grupa ar algu Ls 230); 1925. gadā — atkal kopā ar apgabaltiesas proku-
rora biedri, svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesi (VII grupa ar algu Ls 300). Ja ievēro

algas stāvokļa grozīšanos attiecībā pret citām tiesnešu grupām, tad 1921. gadā mierties-

nesis tiek degradēts, jo viņa vietu VI katēgorijā pirmo reizi ieņem Senāta virssekretārs,
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bet miertiesnesis tiek pazemināts uz VII katēgoriju kopā ar izmeklēšanas tiesnesi, vecākā

notāra palīgu, zemes grām. nod. priekšnieka palīgu; 1923. gadā no 8 tiesnešu amatu

kategorijām iztaisa 12 grupas, izdalot atalgojuma ziņā tiesu palātas priekšsēdētāju,
tiesu palātas prokuroru, tiesu palātas departamenta priekšsēdētāju un Senāta virs-

sekretāru, katru atsevišķā grupā; ar katēgoriju saskaldīšanu sīkākās grupās mierties-

neši tiek vēl tālāki atbīdīti no grupu sākuma, bet pie dabiskās diferences starp katēgoriju

resp. grupu algām (diference divām blakus kategorijām no 1. līdz 8., 1921. gadā: 600—

1400 rub.; 1923. gadā: Ls 10 — Ls 40; tiesnešu grupām 1923. gadā: Ls 10 — Ls 60),
šāda grupu pavairošana jūtami atsaucās uz darbinieka algas stāvokli, mākslīgi degra-
dējot to. Jau tas vien, ka 1923. g. noteikumi pārceļ Senāta virssekretāru no 6. katē-

gorijās, kur tas bija kopā ar apgabaltiesas prokurora biedri un svarīgu lietu izmeklē-

šanas tiesnesi, uz atalgojuma ziņā labāku IX grupu, radot tādējādi starp agrākām
5. un 6. katēgorijām vēl vienu īpašu grupējumu, nostāda zemāk par viņu stāvošos grupē-
jumus (agrākās 6. un 7. katēgorijās) nelabvēlīgākā stāvoklī algas diferenču ziņā. Ja
nebūtu notikusi katēgoriju saskaldīšana grupās, un 1923. g. noteikumu nepārprotami
izdarītais tiesu darbinieku algas pielikums būtu sadalīts starp atsevišķiem amatu grupē-

jumiem katēgorijās, tad pie faktiski ieturētās diferences starp katēgorijām (starp 1. un

2. — Ls 30; 2. un 3. — Ls 60; 3. un 4. — Ls 60; 4. un 5. — Ls 60; 5. un 6. — Ls 40;
6. un 7. — Ls 20) miertiesnešu atalgojums pēc 7. katēgorijās būtu iznācis Ls 270, t. i.

vairāk nekā ierēdņu 7. katēgorijā (Ls 230). Teikto ievērojot, jāatzīst, ka arī 1923. g.
noteikumi miertiesneša amata stāvokli atalgojuma ziņā attiecībā pret citām tiesnešu

grupām ir degradējuši.

Ar 1925. g. noteikumiem par valsts darbinieku atalgojumu (Lik. kr. 1925. g. 133)
tiesu darbinieki tāpat tiek izslēgti no vispārējām valsts darbinieku amatu katēgorijām,
un tiesnešu amati, pēc atalgojuma, tiek sadalīti atsevišķās deviņās grupās, pie kam

miertiesneši ierindoti VII grupā. Tā tad ar 1925. g. noteikumiem miertiesneši atalgo-

juma ziņā pārcelti no XI grupas, kura atalgojuma ziņā bija līdzīga 7. katēgorijai,
VII grupā. Vai šāda pārcelšana no XI grupas resp. 7. katēgorijās VII grupā būtu

uzskatāma par paaugstināšanu katēgorijā, resp. grupā, likumdevējs nenorāda ne minē-

tos atalgojuma noteikumos, ne instrukcijā pie tiem (Lik. kr. 1925. g. 150). Spriežot pēc
tā, ka tiesnešu amatu grupu atalgojumu apmēri, izņemot trīs zemākās grupas (VII,
VIII un IX), nav saskaņoti ar vispārējās amatu katēgorijās paredzētiem algu ap-

mēriem, jāatzīst, ka likumdevējs par kādu tiesnešu amatu grupu, no vienas puses, un

vispārējo amatu katēgoriju, no otras puses, savstarpēju salīdzināšanu vai pielīdzināšanu
nav nemaz domājis. Šādam atzinumam nerunā pretim instrukcijas 4. pants (Lik. kr.

1925. g. 150), kurā paredzēts speciāls gadījums, kad tiesu darbinieks pāriet uz vis-

pārējās katēgorijās amatu un otrādi. Tā kā tiesnešu amatu grupu un vispārējo amatu

katēgoriju savstarpīgās attiecības likumā nav noteiktas, tad instrukcijas izdevēji bija

spiesti šāda darbinieka agrākā un jaunā amata salīdzināšanai un viņa izdienas normē-

šanai izvirzīt jaunu principu — atalgojuma apmēru, kurš pašā likumā nav paredzēts.
Taisni tas apstāklis, ka 1929. g. pensiju likums (Lik. kr. 1929. g. 246) tur par vajadzīgu

sevišķi ar likuma autoritāti deklarēt, ka tiesu darbinieku VII, VIII un IX amatu

grupas pielīdzināmas 6., 7. un 8. katēgorijai, per argumentum c contrario norāda, ka

1925. g. noteikumi šādu pielīdzinājumu nesatur.

Tā tad tas vien, ka miertiesnešu atalgojums 1925. gadā pret 1923. g. atalgojumu
ir pacelts taisni par vienu katēgoriju, ja salīdzina tiesu darbinieku amatu grupas ar

vispārējām ierēdņu katēgorijām, nevarētu būt par pamatu tam, lai atzītu, ka mier-

tiesneša amats ir paaugstināts katēgorijā resp. grupā 1925. g. noteikumu (Lik. kr. 1925. g.

133) 8. panta nozīmē. Miertiesneša amata stāvoklis atalgojuma ziņā ir apsverams vie-

nīgi attiecībā pret pašu tiesu darbinieku amatu sagrupējumiem un to atalgojumu ap-

mēriem. Šajā ziņā nevarētu teikt, ka ar 1923. g. noteikumiem miertiesnešu stāvoklis

atalgojuma ziņā nebūtu grozījies ne uz labo, ne uz ļauno pusi vienīgi tādēļ, ka tie saņēma
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tās pašas 7. kategorijas algu (Ls 230); taisni attiecībā pret citām tiesu darbinieku gru-

pām viņu stāvoklis, saskaņā ar augšā teikto, ir pasliktinājies, un atalgojuma ziņā viņi
ir degradējuši. Tāpat attiecībā pret amatu sagrupējumu viņu stāvoklis bija pasliktinājies
jau 1921. gadā, kad tie no 3. kategorijas jaunā amatu pārgrupēšanā pārnesti nevis 6. katē-

gorijā, kur palika viņu grupas biedri —apgabaltiesas prokurora biedrs un svarīgu lietu

izmeklēšanas tiesnesis, bet uz zemāko, 7. katēgoriju. Ja nu 1925. g. noteikumi ir tikai

restaurējuši agrāko stāvokli, pārnesot miertiesneša amatu atpakaļ agrākā sagrupējumā
(kopā ar apgabaltiesas prokurora biedri un svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesi), kurā

tas atradās no paša sākuma, un tikai izlīdzinājuši agrāk pielaistās degradācijas atalgo-

juma ziņā, tad jāšaubās, vai šāda amata stāvokļa restaurēšana no atalgojuma likuma

viedokļa ir uzskatāma par amata paaugstināšanu grupā 1925. g. noteikumu 8. panta
nozīmē. Tā kā 1925. g. noteikumi, kā speciāls likums, šaubu gadījumā iztulkojami

restriktīvi, tad iztrūkstot pašā likumā tuvākiem norādījumiem jautājuma atrisināšanai,
jāpieņem, ka miertiesneša amata pārvietošana 1925. gadā no tiesu resora amatu XI

grupas uz VII grupu nesatur amata paaugstināšanas pazīmes.

Aiz aprādītiem apsvērumiem Senāts, izklausījis virsprokurora atzinumu,
nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams noraidoši.
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